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چکیده :امروزه شبکه هاي اجتماعي داراي فرصت ها و تهديدهايي هستند که تاثير آنها در جامعه و
مناسبات سياسي انکار ناپذير است ،و حوزه قدرت نرم نيز از اين تاثير پذيري مستثني نيست .با توجه به
تحوالت عرصه هاي سياسي و انقالب ارتباطات ،اعمال قدرت نرم بيش از هر زماني ميسر شده و کشورها
سعي دارند منافع و اهداف ملي خود در ديگر کشورها را از طريق اعمال قدرت نرم و تأثيرگذاري بر افکار
عمومي و به واسطه آن ،همراه ساختن توده هاي مردم با سياستهاي مورد نظر ،تأمين کنند .قدرت نرم به مثابه
يکي از ارکان سياست بين الملل در عصر حاضر ،جايگاه رفيعي يافته و علت اين امر را مي توان در
کارآمدي ،کم هزينه بودن و موفقيت بيشتر قدرت نرم نسبت به اشکال کالسيك قدرت (قدرت سخت)
جست و جو کرد .جمهوري اسالمي ايران نيز همانند ساير واحدهاي سياسي ،از اين قاعده مستثني نبوده و
نيازمند بازشناسي ،تقويت و کاربست قدرت نرم است ،تا ضمن حفظ مصونيت خود از تهاجمات فرهنگي
بيگانگان ،قدرت ملي خويش را ارتقاء بخشد .اين تحقيق به دنبال پاسخ به اين پرسش است که شبکه هاي
اجتماعي موبايل محور با تأکيد بر پيام رسان هاي؛ تلگرام ،واتس آپ و اينستاگرام چه تاثيري بر قدرت نرم
جمهوري اسالمي ايران دارند؟ که حدس نگارنده در پاسخ به پرسش فوق بر اين فرض استوار است که؛
شبکه هاي اجتماعي مبتني بر تلفن همراه با نفوذ غير مستقيم برنگرش ،عاليق ،روابط اجتماعي و سبك
زندگي کاربران ايراني از طريق ابزارهاي فرهنگي يا ايدئولوژيك بر قدرت نرم جمهوري اسالمي تاثير مي
گذارند .هدف اين پژوهش بررسي تاثير شبکه هاي اجتماعي موبايل محور(با تاکيد بر تلگرام ،واتس آپ و
اينستاگرام) بر قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران و همچنين شناخت شبکه هاي اجتماعي موبايل محور،
ويژگي هاي آنها ،قدرت نرم و چگونگي تاثير گذاري شبکه هاي اجتماعي ياد شده بر قدرت نرم است ،که
واژگان اصلی :قدرت نرم ،شبکه اجتماعي ،تلگرام ،واتس آپ ،اينستاگرام.
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مقدمه
در اين برهه از تاريخ اينترنت بيش از تمام فناوري هاي ديگر در تمام جهان توانسته بر اليه هاي
گوناگون زندگي اجتماعي بشرتأثيرات عميقي بر جاي نهد .برخي بر اين امر معتقد هستند که تعامل
بين افراد براي هميشه تغيير نموده و هرکس در هرجايي مي تواند به راحتي با شخص يا اشخاص
ديگري در هر مکان با هر بُعد از فاصله ارتباط برقرار نمايد .در اينجا الزم است ابتدا مختصري در
باب قدرت نرم نيز توضيحاتي داده شود .قدرت نرم برآيند تصويرسازي مثبت و ارائه چهره موجه از
خود ،کسب اعتبار در افکار عمومي داخلي و خارجي ،تأثير گذاري غير مستقيم توأم با رضايت بر
ديگران و مؤلفه هايي از اين نوع است که در برابر مفهوم قدرت سخت يا قدرت نظامي قرار مي گيرد
و الزمه کسب و حفظ هژموني قدرت نرم است .اين عبارت طي سالهاي  1990ميالدي در مقابل
پيش گويي هايي مطرح شد که در اين نظريه به اين امر اعتقاد داشتند که با پايان جنگ سرد ،هژموني
آمريکا در جهان پايان مي گيرد .پاول کندي بر اين امر اعتقاد داشت که در غياب يك دشمن قدرتمند
منافع و رفتارهاي اياالت متحده در سطح جهان با بحران مشروعيت مواجه مي شود ،بنابراين هزينه ـ
فايده اقدامات خارجي  ،براي آمريکا ديگر مقرون به صرفه نيست ،اما در مقابل اين نظريه جوزف ناي
معتقد بود که مفهوم قدرت در حال تغيير است و از قدرت سخت مبتني بر عناصر مادي و عيني به
سمت عناصر معنايي ،توليد فرهنگي و قدرت جذابيت در حرکت است(احمدزاده.)68 :1389 ،
جمهوري اسالمي ايران براي ارتقاءقدرت جهاني و منطقه اي خود نيازمند قدرت نرم مي باشد که
شناخت مولفه ها و منابع قدرت نرم ايران الزم است .با نرم افزاري شدن محيط امنيتي جمهوري
اسالمي ايران ،توجه به ابعاد نرم افزاري قدرت و امينت براي ايران نيز از اهميت بسيار ويژه اي برخوردار
بوده ،بر اين اساس ضروري مي نمايد جمهوري اسالمي ايران توانمندي هاي قدرت نرم خود را افزوده
تا بتواند به تهديدات موجود از سوي غرب پاسخ دهد(ابوالفتحي و نوري.)73 -90 :1392 ،
بر همين اساس اين پژوهش ابتدا به بررسي مباني نظري تحقيق و مفهوم شناسي واژه هاي آن
اشاره دارد که با توجه به توصيفي بودن موضوع ،پژوهش حاضر مطالعه اي نظري است که روش
تحقيق آن کيفي و نحوه جمعآوري داده ها در آن ،غالب ًا کتابخانهاي يعني استفاده از منابع مکتوب
شامل کتب ،مقاالت و ساير اسناد و مدارک موجود از جمله سايتهاي اينترنتي است.
روش تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش ،توصيفي ،تحليلي است که پس از جمعآوري
مفاهيم مربوط به شبکه هاي اجتماعي موبايل محور با تاکيد بر تلگرام ،واتس اپ و اينستاگرام و
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حوزه قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران و مؤلفه هاي قدرت نرم ،به بررسي نقش و تأثير مثبت و
جمهوري اسالمي ايران به عنوان يك قدرت منطقه اي ،از زمان شکلگيري انقالب اسالمي تا به
امروز در تحوالت مهم منطقهاي و همچنين نظام بينالملل نقشي مهم داشته است .اين مسأله باعث
شده تا جمهوري اسالمي در طول بيش از  42سال عمر خود از قدرت نرمي قابل توجه برخوردار
شود .از سوي ديگر پيشرفت روزافزون تکنولوژي هاي اينترنتي و شبکه هاي اجتماعي در جهان و به
تبع آن در ايران و استقبال روزافزون کاربران ايراني از شبکه هاي اجتماعي به ويژه شبکه هايي که به
خاطر قرارگيري آسان بر بستر موبايل دسترسي سريع و استفاده راحت از آنها را براي کاربران به
ارمغان داشته ،سبب شده که کشورها و نظام هاي استعمارگر براي تاثير بر فرهنگ ،هويت و ارزش
هاي ساير کشورهاي هدف و استعمار آنها از طريق جنگ نرم و استحاله فرهنگي ،از ابزارهاي رسانه
اي و شبکه هاي اجتماعي استفاده کنند .شبکههاي اجتماعي عالوه بر محاسن زياد زمين حاصلخيزي
براي دستکاري ادراکات و باورها است .از اثرات بالقوه اين شبکه ها مي توان به کاربرد آنها در مختل
کردن سيستم هاي فيزيکي و مهمتر از همه نفوذ در نگرش ها و رفتارهاي خاص براي رسيدن به
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منفي شبکه هاي اجتماعي موبايل محور بر قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران پرداخته شده است.

اهداف سياسي يا نظامي اشاره کرد .راه هايي که شبکه هاي اجتماعي مي توانند در مقابله عليه
کشورها استفاده بشوند عبارتند از :جمع آوري اطالعات ،هدف يابي ،خبرچيني ،نفوذ و عمليات
سايبري ،اين يعني مسلح سازي شبکه هاي اجتماعي)Reynolds،2016:5(.
در همين راستا ،شناخت مهمترين عرصههاي نفوذ شبکه هاي اجتماعي بر قدرت نرم و
همچنين شناخت نحوه تاثير شبکه هاي اجتماعي موبايل محور با تاکيد بر پيام رسان هاي تلگرام،
واتس آپ و اينستاگرام بر قدرت نرم جمهوري اسالمي ،بيانگر ضرورت انجام اين تحقيق است که
تدوين و نگارش پژوهش حاضر را تبيين مي کند.
هدف پيش رو در اين پژوهش بررسي تاثير شبکه هاي اجتماعي موبايل محور(با تاکيد بر
تلگرام ،واتس آپ و اينستاگرام) بر قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران و همچنين شناخت شبکه هاي
اجتماعي موبايل محور ،ويژگي هاي آنها ،قدرت نرم و چگونگي تاثير گذاري شبکه هاي اجتماعي ياد
شده بر قدرت نرم است.
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پیشینه تحقیق
لطيفي مهر ،ميراسماعيلي و حسيني دانا ( )1393در تحقيقي تحت عنوان "نقش و جايگاه شبکه
هاي اجتماعي در جنگ نرم عليه جمهوري اسالمي ايران" به بررسي تغيير قابل مالحظه نقش قدرت
نرم سياست خارجي امريکا در برابر ايران در دوره هاي مختلف مي پردازد که نتايج نشان داد که
رابطه معناداري بين نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي در جنگ نرم عليه کشورمان وجود دارد که البته
کشورمان نيز در مقابله با اين تهديد داراي ضعف است.
در تحقيق ديگري از عيوضي محمد رحيم و داميار محمود و ايوب ( ،)1395تحت عنوان "
مباني جنگ نرم در انديشه مقام معظم رهبري" معنا ،مبنا ،چيستي و چرايي جنگ نرم را در بيان و
انديشه رهبر معظم انقالب مورد پرسش و پژوهش قرار داده و ابعاد مختلف موضوع را از منظر ايشان
مورد واکاوي قرار مي دهند ،که حضرت آيتاهلل العظمي خامنهاي در دو دهه اخير ،مهمترين راهبرد
دشمن عليه جمهوري اسالمي را جنگ نرم معرفي کرده و آن را جنگ به وسيله ابزارهاي فرهنگي و
پيشرفته امروزي ،به وسيله دروغ ،نفوذ و شايعهپراکني تعريف مي نمايد و هدف نهايي در جنگ نرم
عليه يك ملت را ،ايجاد تغيير و دگرگوني در ساختارهاي سياسي آن جامعه و جايگزين کردن
ساختارهاي جديد مي داند که با ايجاد تغيير در باورها ،افکار و رفتارهاي يك جامعه ،به صورت
طبيعي مدل رفتارهاي حمايتي از ساختار سياسي موجود ،تغيير پيدا مي کند و مدلهاي چالشي
جايگزين آن ميشود.
کاوياني ارشاد ( )1398در پژوهشي تحت عنوان " بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي در جنگ
نرم " با نگاهي به کار کردهاي شبکه هاي اجتماعي نشان ميدهد که در کنار نقش آموزشي وخبري و
تفريحي و تبليغي  ،نقش تهديد آميز و جنگ طلبانه نيز به آن اضافه شده است و جنگ نرم ،بهره
برداري از اين فناوري ها در جهت کسب منافع بيشتر صاحبان قدرت است که در گذشته با صف
بندي نظامي اين اقدامات انجام مي شد  ،در حالي که سربازان جنگهاي مدرن  ،کارگزاران رسانه ها و
کارشناسان ارتباطي هستند .اين پژوهش در صدد است تا برخي از معايب و تهديدات موجود در
شبکه هاي اجتماعي مجازي که به واسطه جنگ نرم ،امنيت عمومي جامعه مخاطره مي اندازد را
شناسايي نمايد و راهکارهايي را براي مقابله با جنگ نرم ارايه کند.
ميراحمدي ،نصرتي و اميراحمدي ( )1395در تحقيقي از جنگ نرم ،تحت عنوان راهبرد کنوني
آمريکا و متحدان او در مقابله با جمهوري اسالمي ايران نام مي برند که حوزه ها و ابزارهاي مختلفي
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دارد .يکي از ابزارهايي که نقش مهمي در پيشبرد پروژه جنگ نرم عليه ايران دارد ،شبکه جهاني
است ،شبکه هاي اجتماعي مجازي همچون فيس بوک ،توئيتر ،يوتيوب ،تلگرام ،اينستاگرام و...
هستند .اين شبکه ها زمينه ارتباط چند جانبه افراد را با ابزارهاي نوشتاري ،صوتي و تصويري فراهم
مي کند که به تبع مي تواند نقش مهمي در ترويج شاخص هاي جنگ نرم داشته باشد .اين پژوهش با
بيان اهميت رسانه هاى نوين در جنگ نرم و مشخصات آن ،شبکه هاى اجتماعي مجازي را به عنوان
يکي از ابزارهاي جنگ سايبري به تفصيل تبيين مي نمايد .و به بيان ماهيت و دسته بندي شبکه هاى
اجتماعي مجازي ،و همچنين تهديدهاي امنيتي اين شبکه ها و راههاي مقابله با آن پرداخته است.
ابراهيم نژاد و اسکندري پور ( )1391در کتاب " آشنايي با جنگ نرم -جنگ سايبري " با اشاره
به رواج شبکه اينترنت در سطح جهان و افزايش چشم گير کاربران اين شبکه و ناآگاهي آنان از ميزان
آسيبپذيري و بيدفاعي خود ،در فصول اين کتاب به تشريح مباحثي چون حمالت تروريسم
سايبرفزيرساخت هاي جنگ سايبري،ده روند جنگ اطالعاتي،تروريسم و اينترنت ،فريب در حمالت
سايبري و اصول اخالقي جنگ سايبر مي پردازد.
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اينترنت است .در محيط اينترنت يکي از پديده هاي مهمي که بسياري از کاربران را جذب کرده

زيبا صفت ( )1392مقالهاي با عنوان «نقش و تأثير شبکههاي اجتماعي نظير فيسبوک،
واتسآپ بر فرهنگ مردم بوشهر» انجام داده است که يافتهها و نتايج آن نشان ميدهد که شبکههاي
اجتماعي و فضاي مجازي در کنار دستاوردها و کاربردهاي انکارناپذير و مثبتي که در همۀ زمينهها
دارد ،نتايج نامطلوبي ازجمله سلطۀ فرهنگي ،انحرافهاي جنسي و غيره به همراه دارد که بايستي
مورد توجه والدين ،مسئوالن تعليم و تربيت و برنامهريزان فرهنگي استان بوشهر قرار بگيرد.
ژو و همکاران ( )2009در پژوهشي با عنوان «شبکههاي اجتماعي؛ ارزشهاي فردي و اعتبار» به
اين نتيجه دست يافتند که شبکههاي اجتماعي ممکن است دسترسي به ديگران با افکار و ديدگاههاي
مختلف را امکانپذير کند و حتي ديگراني که شبيه به هم هستند را به هم پيوند دهد؛ اما اين شبکه
ميتواند تهديدي براي ارزشهاي فردي افراد نيز محسوب شود.
سانتوس و همکاران ( )2014در پژوهشي با عنوان «القاي فرهنگي شبکههاي اجتماعي در
جامعه» به تحليل نمادهاي فرهنگي در جامعه با استفاده از الگوسازي پرداختهاند .نتايج اين بررسي
نشان داده که فرهنگ به عنوان مقولهاي برتر بهشدت تحت تأثير شبکههاي اجتماعي است و اين
مسئله در بيشتر نظريههاي اجتماعي پيداست.
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همانطور که در بررسي تحقيقات پيشين مشاهده مي شود ،بيشترتمرکز وتوجه برتاثير شبکه هاي
اجتماعي برروي جنگ نرم بوده و به " قدرت نرم " کمتر پرداخته شده که در تحقيق پيش رو "
قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران" به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته شده و تالش شده تاثير
شبکه هاي اجتماعي بر قدرت نرم مورد بررسي و تحقيق قرارگيرد ،و از ديگر سوي تاکيد اين تحقيق
بر تاثير شبکه هاي اجتماعي موبايل محور با تاکيد بر پيام رسان هاي تلگرام،واتساپ و اينستاگرام
است  ،که از اين دو مولفه به عنوان وجه تمايز اين تحقيق از ساير تحقيقات گذشته مي توان نام برد.
تعریف مفاهیم
-1قدرت نرم
قدرت نرم واژه اي است که در نظريه روابط بين المللي به منظور توصيف قابليت يك مجموعه
سياسي نظير دولت براي نفوذ غير مستقيم بر رفتار يا عالئق ساير مجموعه هاي سياسي از طريق
ابزارهاي فرهنگي يا ايدئولوژيکي به کار مي رود و تئوريسين قدرت نرم« ،جوزف ناي» قدرت نرم را
به عنوان بخش مهمي از منابع قدرت ملي تلقي کرده و بر ضرورت بهره گيري از آن در سياست
خارجي اصرار دارد(نوازني و عبادي.)101 -119 :1396 ،
ناي درباب قدرت نرم بيان مي دارد که قدرت نرم عبارت است از :توانايي تغيير الويت ديگران
تا همانگونه که ما انتظار داريم رفتار نمايند .بدين ترتيب قدرت نرم از آن کساني است که بدون اينکه
متوسل به زور شوند نتايج دلخواه خود را به دست آورند ،چون هم سياست ها و هم ارزش هاي آنان
براي ديگران داراي جذابيت است .اين چهره از قدرت در برابر رفتار تحکيم آميز قدرت قرار مي
گيرد که مي شود آن را جذب کنندگي قدرت نرم دانست(ناي.)100 :1387 ،
هيچ سياستي بدون بهره مندي از منابع قدرت نرم نمي تواند موفق و موثر باشد.فعال سازي
منابع قدرت نرم براي تامين منافع ملي و حفظ تماميت ارضي مسئله اي ضروري است (.افتخار و
جاني پور)25:1392،
قدرت نرم ،ظاهري آرام و مخملي و باطني استوار و آهني دارد .به بيان ديگر ،هرچند قدرت نرم
بنا به برخي تقسيم بندي ها در زمره قدرتهاي نامحسوس جاي مي گيرد ولي از آنجا که هدف
اصلي آن ،جذب قلوب و اذهان است ،داراي آثار بسيار عميق تري از قدرت سخت است چرا که با
نگاه ،ارزشها ،فهم ديگران ،تعريف خود و  . . .طرف مقابل (مردم خودي يا ملت /دولت ديگر) سرو
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کار دارد(نوازني و عبادي.)101 -119 :1396 ،
داراي شرايط زير باشد:
 )1انعطاف پذير باشد و قابليت جذب عناصر فرهنگ هاي ديگر را دارا باشد.
 )2داشتن اشاعه است که نشانه قدرت آن فرهنگ مي باشد.
 )3پويا بوده و براساس نيازهاي افراد جامعه خويش رشد نمايد.
 )4داراي ارزش هاي پايداري بوده مانند؛ ارزش هاي زيبايي دوستي ،دانش محوري.
 )5توليدات فرهنگي از جمله؛ فيلم هاي سينمايي ،کتاب ،روزنامه و...
 )6داراي ارزش هاي جهاني بوده و بدين نحو مقبوليت بيشتري به دست مي آورد(.ناي.)25 :1390 ،
 1 -1تهدید نرم
در مقابل قدرت نرم واژه تهديد نرم معرفي ميشود که مفهوم آن را تحوالتي ميدانند که موجب
دگرگوني در هويت فرهنگي و الگوي رفتاري مورد قبول يك نظام سياسي ميشود(.وکي پديا)
امروزه با گسترش وسايل ارتباط جمعي ،جهان نيز کوچك تر شده و ارتباطات نزديك تر شده
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قدرت نرم فرهنگي در صورتي مي تواند به عنوان فرهنگ غالب در کشورهاي ديگر درآيد که

است .در روابط ميان کشورها در اين عصر به جاي استفاده از زور به صورت نظامي ،حکومت ها به
استفاده از قدرت نرم روي آورده اند .در اين شيوه با ايجاد تغييرات از طريق مسالمت آميز يا با
بکارگيري شيوه هاي نوين مداخله در امور داخلي کشورها صورت مي گيرد ،بنابراين به تمامي
اقداماتي که سبب شده که اهداف ،ارزش هاي حياتي و اصيل يك نظام سياسي و امنيت ملي از لحاظ
فرهنگي به خطر بيفتد يا اينکه در باورهاي اساسي جامعه تغييرات اساسي ايجاد کنند ،تهديد نرم گفته
مي شود(نائيني.)278 :1388 ،
فازيو در باب تهديد نرم معتقد است که نوعي تالش است که به صورت برنامه ريزي شده با
بهره گيري از ابزارها و روش هاي تبليغي ،رسانه اي ،سياسي و روان شناختي ،براي تأثير گذاشتن بر
حکومت ها ،گروه ها و مردم کشورهاي ديگر براي تغيير ارزش ها ،نگرش ها ،ارزش ها و رفتارهاي
آنها.)fazio, 2007: 19(.
 2-1قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران
جمهوري اسالمي ايران با توجه به موقعيت حساس استراتژيك و ژئوپولتيك خود ناگزير است
ضمن تقويت جنبه هاي مختلف قدرت سخت (توان نظامي و اقتصادي) به تقويت ابعاد قدرت نرم
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نيز بپردازد .قدرت سخت براساس انديشه هاي رئاليستي و رويکرد نظامي توجيه مي شود از اين رو
قدرت سخت عبارت است از توان اجبار با توسل بر اقدامات ،ابزار و تصميمات آشکار و مستقيم
است .اما امروزه قدرت نرم نيز از ديگر مؤلفه هاي تأثيرگذار در سياست خارجي کشورها به شمار مي
آيد .امروزه با تحوالتي که در مفهوم شناسي قدرت ارائه شده مي توان بيان داشت که توان اجبار به
مثابه رکن اصلي قدرت در مکتب واقع گرايي مورد نقد جدي واقع شده و با تحليل ديدگاه متفکران
مشخص مي شود که هنجارها و ارزشهاي اجتماعي نسبت به ابزارها به مراتب مؤثرتر و تأثيرگذارتر
در توليد قدرت عمل مي کنند (.قرباني شيخ نشين و همکاران؛)125-150 :1390
قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران با قدرت نرم مطرح شده در غرب متفاوت بوده و قدرت
نرم جمهوري اسالمي ايران بر پايه آموزه هاي قرآن و اسالم مي باشد و نکته اساسي در قدرت نرم
جمهوري اسالمي ايران که بر پايه آموزهاي اسالم بوده اين است که خاستگاه و منشأ قدرت نرم
حاکميت خداوند مي باشد(عيوضي ،نوازني و علي محمدي.)1 -28 :1395 ،
طبق مقاله " قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران و جريان هاي سياسي شيعه غرب آسيا" از
نوازني ،عيوضي و علي محمدي؛ منابع قدرت ايران در سه دسته فرهنگ ،ارزش هاي اجتماعي و
ديپلماسي تقسيم بندي مي شوند که هر کدام از اين دسته ها خود شامل زير مجموعه هايي مي باشند.
 )1فرهنگ :فرهنگ اسالمي ،فرهنگ ايراني ،فرهنگ منتج از انقالب اسالمي ،فرهنگ عزت مداري،
فرهنگ شهادت و انتظار ،فرهنگ توحيد و يکتا پرستي ،فرهنگ اخالق محور و فرهنگ دفاع مقدس.
 )2ارزش هاي اجتماعي :مردم ساالري ديني ،علم و فناوري ،وحدت و اراده ملي ،بسيج ،عدالت و
برابري ،مرجعيت واليت فقيه.
 )3ديپلماسي :فعاليت هاي آموزشي و رسانه (عيوضي ،نوازني و علي محمدي.)1 -28 :1395 ،
-2شبکه های اجتماعی
مفهوم شبکه اجتماعي اولين بار در سال 1940در انسان شناسي توسط رادکليف براون معرفي
شد .سپس در اواسط دهه 1950اين مفهوم توسط بوت و بارنز مورد استفاده قرار گرفت(کوپر،
1989به نقل از چلپي )10:1373،شبکه هاي اجتماعي مجازي مي توان گفت سايت هايي هستند که
از يك سايت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتي مانند چت و ايميل و امکانات
ديگر خاصيت اشتراک گذاري را به کاربران خود ارائه ميدهند (سلطاني فر)53:1389،
شبکه اجتماعي ،شبکه اي است که در آن انسان ها با يکديگر به تعامل مي پردازند .شبکه هاي
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اجتماعي مجازي بر پايه مشارکت افراد در محيط آنالين شکل مي گيرند .شبکه هاي اجتماعي
حول محور مشترکي به صورت مجـازي ،دور يکـديگر جمـع مي شوند و جماعت هاي آنالين را
تشکيل مي دهنـد .ايـن شـبکه هـا وجـوه اشتراک زيادي با يکديگر دارند ،ازجمله اينکه فضاهايي
هستند که در آنهـا افـراد دوسـتان جديدي پيدا مي کنند و يا دوستان قديمي خـود را در جريـان
تغييـرات زنـدگيشـان قـرار مي دهند ،مکانهايي براي تبادل نظر هستند که در آنها کاربران عقايد و
نظرات خود را باهم به اشتراک مي گذارند (صلواتيان و دولتخواه.)49 -66 :1396 ،
وجه تمايز شبکه هاي اجتماعي مجازي از ديگر گروه ها اين است که حکومت ها و ناظران
دولتي نمي توانند کنترل چنداني بر اين شبکه ها داشته باشند و سخت ترين مانعي که دولت ها مي
توانند ايجاد کنند ،فيلتر کردن برخي سايت هاست( اشتريان)825-841 :1394 ،
 -1-2واتساپ
يك برنامه پيام رساني فوري براي تلفن هاي هوشمنداست .اين برنامه توسـط شـرکت سـهامي
واتسآپ ساخته شده است .واتسآپ در سال 2013در سراسر جهان  450ميليون کاربر داشـته است؛ در
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مجازي ،نسل جديدي از وبسـايت هـاي اينترنتـي هسـتند کـه درايـن وبسايت ها کاربران اينترنتي

تاريخ يك بهمن سال  1392اعالم شد اين برنامه ماهانه  430ميليون کـاربري کـه حداقل در ماه يك بار
از آن استفاده مي کنند دارد و روزانه بيش از  54ميليارد پيام کوتـاه در آن جابجا مي شود که با توجه به
اين آمار موفق شد رکورد ارسـال پيـام کوتاه در روز در سطح جهان را بشکند .عالوه بر قابليت فرستادن
متن ،کاربران مـي توانـند فايل هـاي عکس ،صـوت و ويديوي خود را از طريق واتسآپ ارسال نمايند
(صلواتيان و دولتخواه.)49 -66 :1396 ،
 -2-2تلگرام
ِتلِگرام يك سرويس پيامرسان متن باز چندسکويي است که کاربران آن امکان ارسال پيام ،نگاره،
ويدئو و همه گونه پروندههاي خود ويرانگر و رمزنگاري شده را تا حجم  1٫5گيگابايت دارند .اين
اپليکيشن همچنين از امکان تماس صوتي و ساخت گروه و انجام گفتگوهاي گروهي و ساخت کانال
هم پشتيباني به عمل ميآورد .در اکتبر  2013تلگرام روزانه صد هزار کاربر فعال داشت که در 24
مارس  2014اين شمار به  15ميليون نفر و در  13فوريه سال  ،2020تلگرام کاربران فعال خود را
بيش از  400ميليون نفر اعالم کرد .در ايران نيز ،برپايه نظرسنجي انجامشده از سوي مرکز افکارسنجي
دانشجويان ايران(ايسپا) ،تلگرام تا پيش از فيلتر شدن ،محبوبترين پيامرسان بود .بهگونهاي که در
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سال  62٫2 ،1396درصد ايرانيان عضو آن بودهاند و بر اساس تازه ترين آمار تعداد کاربران ايراني اين
پيام رسان در سال  1399به  50ميليون نفر رسيده است(.ويکي پديا)
طبق نظر سنجي آمد نيوز و باشگاه خبرنگاران جوان تلگرام با هشتاد درصد پرکاربرد ترين
شبکه اجتماعي در ميان ايرانيان بوده است(مهدي زاده طالشي ،خالديان ،فردوسي.)1 -39 :1396 ،
 -2-3اينستاگرام
اينستاگرام شبکه اجتماعي همرساني عکس و ويدئو بوده که اين امکان را به کابران خود داده
که عکس ها و ويدئوهاي خود را با ديگران به اشتراک گذارند .اينستاگرام يك نرم افزار مالکيتي بوده
که براي آي او اس ،اندرويد و مايکروسافت ويندوز در دسترس مي باشد .نخستين نسخه اينستاگرام
در اکتبر  2010فعاليت خود را شروع نمود .اين سرويس به سرعت محبوبيت کسب نمود .در اين
شبکه اجتماعي بيشترين انگيزه کاربران استفاده از اين پيام رسان براي به اشتراک گذاشتن عکس و
ايجاد روابط با دوستان و آشنايان است و کمتر به اين شبکه اجتماعي براي امور تجاري اعتماد مي
شود و درواقع از اين شبکه اجتماعي بيشتر براي به اشتراک گذاشتن عاليق خود استفاده مي نمايند تا
امور تجاري(.محمد اميني و خلعتبري.)1394 ،
هم اکنون اينستاگرام بيش از يك ميليارد نفر کاربر فعال در سراسر جهان دارد و روزانه بيش از
 500ميليون نفر در اين اپ فعال هستند ،و در حال حاضر پس از تلگرام ،دومين شبکه اجتماعي
محبوب در ايران است از حدود سال  2012محبوبيت خود را در ايران به دست آورد و رفته رفته به
يکي از پرکاربردترين شبکه هاي اجتماعي بعد از تلگرام تبديل شد ،به طوري که هم اکنون بيش از
 40ميليون کاربر ايراني دارد .و اين برنامه در بين صاحبان کسب و کار و بازارياب هاي حرفه اي
جايگاه ويژه اي دارد(.روزنامه خراسان )99/7/16
 -2-4استقبال کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی
با بررسي مرکز پژوهشي «بتا» بر اساس داده هاي شبکه هاي اجتماعي ،واتس اپ با  50ميليون
کاربر فارسي ايراني به شبکه اجتماعي و پيام رسان اول ايران تبديل شده است و بعد از آن تلگرام با
 49ميليون از نظر تعداد کاربر در سطح دوم و اينستاگرام با  47ميليون رتبه سوم را دارا هستند
(خبرگزاري فارس آذر )99
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از ميان تئوري هاي مطرح در حوزه تاثير رسانه هاي ارتباطي ،نظريه " امپرياليسم فرهنگي"
() Cultural Imperialismتبيين و فهم پذيري بهتري در خصوص موضوع مورد بحث در
پژوهش حاضرارائه مي کند.
هربرت شيلر در کتاب خود با نام "ارتباطات و سلطه فرهنگي" ،مفهوم امپرياليسم فرهنگي را
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نظريه امپرياليسم فرهنگي

اينگونه شرح ميدهد :واژه امپرياليسم فرهنگي ،نشاندهنده نوعي نفوذ اجتماعي است که از طريق
آن ،کشوري اساس تصورها ،ارزشها ،دانستهها و هنجارهاي رفتاري و همچنين روش زندگي خود
را به کشورهاي ديگر تحميل ميکند .امپرياليسم فرهنگي از طريق ارتباطات ،پديدهاي اتفاقي و
اضطراري نيست ،بلکه براي کشورهاي امپرياليستي که تالش ميکنند بدين وسيله تسلط اقتصادي و
برتري سياسي خود را بر ديگر ممالك برقرار و حفظ کنند ،امري حياتي است(.شيلر 30 ،1375،و)31
به واقع امپرياليسم فرهنگي ،ظريف ترين نوع سياست امپرياليستي به شمار مي آيد که هدف آن،
تصرف ارضي يا کنترل حيات اقتصادي نيست بلکه مي کوشد تا در ذهن انسان نفوذ کرده ،آن را به
کنترل درآورد .يکي از ابزارهاي مهم غرب براي رسيدن به اين گونه از امپرياليسم ،فضاي مجازي
است( .شيلر)105 ،1375 ،
تئوري امپرياليسم فرهنگي به شيوه هايي اشاره دارد که انتقال برخي از محصوالت و معاني
فرهنگي از کشورهاي فرادست به کشورهاي فرودست به ايجاد الگوهاي خاص تقاضا و مصرف
ميانجامد .اين کار از طريق کنترل سخت افزارهاي فني ،تخليه افراد با استعداد از کشورهاي کمتر
توسعه يافته و کنترل نرم افزارهاي ارتباطي و محتوا در قالب رسانه هاي جمعي ممکن مي شود.
))Meye 2018: 116
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جيمز پتراس ،استاد جامعه شناسي دانشگاه ايالتي نيويورک ،بينگهمتن ،معتقد است امريکا صدور
کاالهاي فرهنگي سرگرم کننده را سودآورترين صنعت خود کرده است ،به گونه اي که اين کاالها،
رفته رفته ،جاي صدور مصنوعات کارخانه اي را مي گيرد.غربي ها به وسيله امپرياليسم فرهنگي مي
خواهند امپرياليسم سياسي و اقتصادي را حاکم گردانند(.پستمن)197 ،1386 ،
به تعبيرجيمز پتراس ،امپرياليسم فرهنگي امريکا دو هدف مهم دارد :اقتصادي و سياسي .هدف
اقتصادي آن تسخير بازارها براي کاالهاي فرهنگي ،و هدف سياسي آن برقراري سلطه از راه شکل
دادن به افکار عمومي است(.توکلي خميني)206 ،1389 ،
به واقع مي توان گفت که امپرياليسم فرهنگي ،خواستار ايجاد بحران هويتي و پوچي در ميان
جوامع انساني و اسالمي است تا از اين طريق بتواند در خالء ايجاد شده در سطح افکار عمومي جامعه
بخصوص جوانان ،هويت مورد نظر خود را جايگزين هويت اصلي جوامع کند .همچنين بايد گفت که
امپرياليسم فرهنگي ،به ترويج شبهات و تخريب باورها و اعتقادات که پشتوانه مقاومت اجتماعي ،سياسي
و اقتصادي در برابر زياده خواهي هاي سلطه گران است و در زمينه سياسي ،به ايجاد اختالف هاي
داخلي ،غفلت و سرگرم کردن آحاد مردم براي پرهيز از حق طلبي و مبارزه با استکبار و نيز استفاده از
ترفند هاي دروغ ،فريب ،تحريف و سانسور واقعيت ها براي انحراف افکار عمومي مي پردازد که
هوشياري در برابر اين توطئه خطرناک ،ضرورت دارد(.فالطوني ،فائزه)38:1394 ،
يکي از مهم ترين زيرشاخه هاي امپرياليسم فرهنگي ،امپرياليسم سايبري يا همان امپراطوري فضاي
مجازي يا فضاي اينترنت است که مي توان آن را استعمار مجازي يا امپرياليسم مجازي هم ناميد«.مايکل
بنديکت» نيز در تعريف خود مي گويد :فضاي سايبر يك جغرافياي ذهني عام است که در مقابله با
اجماع و انقالب ،اصول و تجربه ساخته مي شود ،قلمروي که مملو از داده ها ،کذب ها ،مواد ذهني و
خاطرات طبيعت ،با يك ميليون صدا و دو ميليون چشم در يك هماهنگي ساکت و نامرئي نسبت به
تحقيق ،انجام معامله ،سهيم شدن در رؤياها و مشاهده ساده است(.تاجيك)55-61 :1384 ،
«ديويد بل» ،يکي از نظريه پردازان رسانه هاي مجازي ،معتقد است تعريف فضاي سايبر پيچيده
است .وي سه تعريف همپوشان از فضاي سايبر ارائه مي کند :اول تعريف فضاي سايبر از ديدگاه
سخت افزار يعني شبکه اي جهاني از رايانه ها که از طريق زيرساخت هاي ارتباطي به هم متصل
شده اند و اشکال گوناگون تعامل ميان کنش گران دور از هم را تسهيل مي سازند .دوم :فضاي سايبر
را مي توان به عنوان فضايي خيال بين رايانه ها تعريف کرد که در آنجا افراد ممکن است خودهاي
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جديد و دنياهاي جديدي بسازند .فضاي سايبر مجموع سخت افزار و نرم افزار و همچنين مجموعه
کننده نوعي تالقي ميان عناصر مادي و نمادين است که بسته به نوع استفاده هر فرد ،ارزش هاي
متفاوتي را بروز مي دهد( .ديويد)22 :1389 ،
امپرياليسم رسانهاي نوع ديگري از امپرياليسم فرهنگي است که آن را ميتوان روند واقعي
تأثيرگذاري از طريق رسانه دانست که يك کشور از طريق آن ،مجموعه عقايد ،ارزشها ،دانش و
هنجارهاي رفتاري و سبك کلي زندگي خود را بر کشور ديگري تحميل ميکند .توليدات رسانهاي تا
اندازه زيادي بر تبادل ارزشها و فرهنگ مؤثّر هستند؛ چرا که آنها ارزشها و روشهاي زندگي را نشان
ميدهند .روند کلّي رسانهها ،تصريح ًا و يا تلويحاً ،انتقال پيامهاي ايدئولوژيکي همچون موضوعاتي از
قبيل نحوۀ زندگي خوب ،روح مصرفگرايي ،نقش زنان و پذيرش مسئوليّت وطنپرستي بيچون و
چرا است(pungete,1989,85).
آدام شاف با بيان پيامدهاي سوء تکنولوژي ارتباطات و جامعه انفورماتيك ،ماهيّت توتاليتاريستي
آن را به عنوان امپرياليسم رسانه ،گوشزد ميکند .او با يادآوري حصاري که شبکههاي اطالعات ،در
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اي از تصويرها و ايده هاست .سوم :تعريف فضاي سايبر بر مبناي ماهيت کاري آن به معناي بازنمايي

جامعه انفورماتيك ايجاد ميکنند ،هدف آن را تأثيرگذاري و دستکاري اذهان عمومي جامعه
«شستشوي مغزي» به واسطه کاربر ِد اطالعات دلخواه ميداند که البته چنين غايت سلطهگرايانهاي،
بسيار مخفي انجام ميگيرد .وي تأثير وسايل ارتباط جمعي را به عنوان پُرکاربردترين ابزار تکنيکي در
زندگي روزمره اجتماعي مردم ،بيان ميکند و مينويسد« :وسايل ارتباط جمعي قادرند با مطرح کردن
مداوم مضمون معيني ،عقايد عمومي را به دلخواه خود هدايت کنند .در هر کشوري مشخص است
که چه کسي يا نهادي مجاري اطالعات را در اختيار خود دارد .اين افراد يا ارکان نه تنها قادر به
هدايت افکار عمومي هستند ،بلکه همچنين ميتوانند در دراز مدت الگوي شخصيتي و خصلت
اجتماعي انسانها را تعين بخشند .اين عمل ميتواند به شکل فوقالعاده زيرکانهاي انجام گيرد؛ به
نحوي که مقاصد تبليغاتي اطالعات ارائه شده مستور بماند .در مقابل اين نوع روش تأثيرگذاري،
ال بال دفاع است» (آدمشاف)178 ،1369 ،
انسان حتي اگر مايل به مقاومت هم باشد ،عم ً
شبکه های اجتماعی و قدرت نرم
با توجه به برداشت هايي که از مفاهيم فوق بدست مي آيد بايد اذعان داشت که با ظهور فضاي
مجازي و گسترش شبکه هاي اجتماعي ،ظرفيت جديدي براي سلطه بر جهان به وجود آمده که
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امکان تاثير گذاري بر قدرت نرم جوامع هدف را با استفاده از ابزارها و قابليت هاي فضاي مجازي
بيش از گذشته فراهم مي کند و شايد بتوان از آن به عنوان استعمار مجازي نام برد.
نفوذ فکري و فرهنگي يکي از اصليترين مصاديق نفوذ است و فضاي مجازي و شبکههاي
اجتماعي بهترين بستر را براي تحقق چنين نفوذي در اختيار قرار ميدهند .شبکه نفوذ با رصد
کانالهاي تلگرامي و صفحات اينستاگرامي در حال سنجش ذائقه مردم و مهندسي فکري و فرهنگي
افکار عمومي از طريق نفوذ در فضاي مجازي است.
رهبر معظم انقالب اهميت فضاي مجازي و ابزار رسانه اي را بسيار موثر بر مي شمرد ،و اظهار
مي دارد« :امروز مؤثرترين سالح بين المللي عليه دشمنان و مخالفين ،سالح تبليغات است؛ سالح
ن سالح است و از بمب اتم هم بدتر و خطرناک تر
ارتباطات رسانه اي است .امروز اين قوي تري ِ
است(.بيانات آيت اله خامنه اي در ديدار جمع کثيري از بسيجيان کشور )88.9.4
در جنگ نرم و محيط شبکه هاي اجتماعي ،ارزش ها و باورهاي اساسي که هويت فرد را مي
سازند ،زير سؤال رفته و اهميت خود را از دست ميدهند .بسياري از متفکراني که در مورد هويت
مردم ايران سخن گفته اند ،چند ارزش و باور را به عنوان شالوده اساسي هويت ايراني مطرح کرده
اند .ارزش هايي همچون عالقه و وابستگي به سرزمين ايران ،زبان فارسي ،دين اسالم و ...از جمله
مواردي است که بيشتر محققان ،آن ها را شالوده هويت ايراني مي دانند(.احمدي)115 : 1388 ،
جنگ نرم نگرش و گرايش افراد را نسبت به سه نشانگاه نظام سياسي ،اعتقادات و ارزشهاي فردي
و اجتماعي مورد هجوم قرار مي دهد و الگوي مورد نظر خود را در هر يك از اين سه حوزه جايگزين
مي کند .طبق ديدگاه برخي از پژوهشگران ،جنگ نرم براي تغيير در اين سطوح ،چهار عمليات انجام مي
دهد .اين عمليات ها را مي توان شاخص هاي جنگ نرم نيز دانست که اين شاخص ها عبارتند از:
 )1مشروعيت زدايي ساختاري از نظام سياسي؛ در فرايند جنگ نرم نيروهاي خارجي تالش مي
کنند تا تصويري از ساخت حکومت و قدرت به مردم معرفي کنند که سبب ايجاد جدايي و شکاف
بين آنها با حکومت ميشود و پذيرش حکومت توسط مردم را با چالش مواجه مي کند .جنگ نرم در
حوزه مشروعيتزدايي ساختاري از يك سو ،معطوف به تخريب نظام سياسي و از سوي ديگر
معطوف به تغيير ادراک مردم نسبت به نظام سياسي است.
 )2انسجام زدايي ساختاري از جامعه هدف؛ زماني که يك جامعه در سطح مطلوبي از
همبستگي و همگرايي اجتماعي قرار داشته باشد ،آنگاه يك نظام سياسي توان تبديل همبستگي
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اجتماعي به انسجام ساختاري را خواهد داشت .عامالن جنگ نرم تالش ميکنند اليههاي جامعه را بر
انسجام اجتماعي بههم ميريزد و جامعه رو در روي نظام سياسي قرار ميگيرد.
 )3امنيتي سازي فضاي سياسي اجتماعي؛ در فرايند امنيتي سازي ،عامالن جنگ نرم موضوعاتي
را که چندان در حوزه امنيت تعريف نمي شود ،امنيتي مي کنند .نتيجه اين کار ،بي اعتمادي به نظام
سياسي و ايجاد شکاف بين مردم و نظام سياسي در جامعه هدف است .امنيتي سازي فضاي سياسي
اجتماعي ،خود زمينه اي است که در نهايت به تخريب وجهه حاکميت يعني مشروعيت زدايي
ساختاري و همچنين به از بين رفتن انسجام اجتماعي منجر مي شود.
 )4هنجارسازي معارض در کشور هدف؛ هنجارسازي معارض به دنبال تغيير در مباني فکري،
ارزشي و نگرشي آحاد جامعه هدف به عنوان اليه هاي زيرين و بنيادين فرهنگ آن جامعه است.
هدف نهايي در اين رويکرد ،تغيير هويتي است .با موفقيت اين تغيير ،رفتار افراد جامعه هدف نيز
تغيير مي کند و همان کاري را انجام مي دهند که عامالن جنگ نرم به دنبال آن هستند .در نتيجه اين
رويکرد ،هم انسجام و همبستگي اجتماعي و هم انسجام سياسي اجتماعي از بين مي رود .از طرف
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مبناي انگارهها و ديدگاههاي معارض با نظام سياسي هدف به تحرک وادارند .در اين وضعيت،

ديگر ،به سبب تهديد هويت ملي در اين حوزه ،هويت هاي فروملي انسجام مي يابند و چهبسا
افزايش بيش از اندازه قدرت آنها ،سبب تجزيه طلبي گردد( .سليماني)210-209 :1390 ،
در قانون اساسي جمهوري اسالمي نيز به مسئله قدرت نرم اشاره شده است :قانون اساسي با
توجه به محتواي اسالمي انقالب ايران که حرکتي براي پيروزي تمام مستضعفان بر مستکبران بود،
زمينه تداوم اين انقالب را در داخل و خارج از کشور فراهم مي نمايد ،به خصوص در گسترش
روابط بين المللي با ديگر جنبش هاي اسالمي و مردمي مي کوشد تا راه تشکيل امت واحده جهاني را
هموار سازد و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمام جهان قوام بيابد( .قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران).
نظريه پردازان امريکايي معتقد به رويکرد جنگ نرم با جمهوري اسالمي ،بر اين باورند که
هرگونه اقدام خشونتآميز عليه ايران (به ويژه اقدام نظامي) ،نفرت ايرانيان از امريکا و دولت آن را
براي ساليان دراز ريشهدارتر خواهد کرد .استفاده از اقدام خشونتآميز عليه ايران ،امکان روي کار
آمدن يك دولت هوادار امريکا را در اين کشور با مشکالت زيادي روبهرو خواهد کرد .افزون بر اين،
کاربرد نيروي نظامي عليه ايران ،بيثباتي و ناامني را در خاورميانه افزايش خواهد داد .اين گروه
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معتقدند ايران به علت برخورداري از پيشينۀ دمکراسي و وجود نهادهاي مردمساالر و همچنين
پتانسيلهاي موجود براي حرکتهاي مردمي و غيردولتي از استعداد بااليي براي تغيير نظام سياسي به
روشهاي غيرخشونتآميز برخوردار است .در صورتي که عمليات جنگ نرم در براندازي جمهوري
اسالمي به موفقيت برسد پيامدهاي ناشي از روشهاي رويکرد تقابلگرا(جنگ سخت) را با خود
همراه نخواهد داشت( .عبداهلل خاني)27 :1385 ،
نمونههاي فراوان از کاربرد جنگ نرم در صفحات تاريخ به ويژه عليه انقالب اسالمي در دو
دهه اخير وجود دارد .حمايت آشکار از صداهاي مخالف نظام جمهوري اسالمي ايران توسط
باالترين سطوح تصميمگيري در امريکا ،مخدوش و بدنام کردن چهره جمهوري اسالمي در خارج از
کشور از راههاي گوناگون ،تالش براي مشروعيتبخشي ،گسترش و توانمندسازي سازمانهاي
غيردولتي حاضر در ايران که مخالف جمهوري اسالمي ايران هستند ،دخالت گسترده در امور داخلي
ايران در زمينه انتخابات ،حقوقبشر ،زنان ،رسانهها و مذاهب ،تبليغ و ترويج دوگانگي حاکميت در
ايران و فعالسازي و حمايت از شبکههاي رسانهاي ضدايراني بخشهايي از سند امنيت ملي امريکا
در سال  2006است( .سند راهبرد امنيت ملي آمريکا)41 :2006 ،
تشکيل گروههاي فکري و سياسي در فضاي مجازي ،يکي از روشهاي فعاليت شبکهاي بر عليه
جمهوري اسالمي بشمار مي رود که در سال هاي اخير و در مقاطع حساسي نظير انتخابات بروز عيني
يافته است .بخش اعظم گروهكهاي اپوزيسيون مقيم خارج به علت نبود هرگونه ابزار ارتباطي ،براي
برقراري رابطه با مردم ايران ،از فضاي مجازي به ويژه شبکههاي اجتماعي استفاده ميکنند.
ريشهيابي فتنه سال  88نشان ميدهد که همه سرنخهاي اين فتنه به شبکههاي اجتماعي مانند
توئيتر و فيسبوک ميرسد .مصداق ديگر نفوذ و مهندسي فکري جامعه را ميتوان در انتخابات
مجلس شوراي اسالمي و رياست جمهوري يازدهم و دوازدهم ،رديابي کرد .در اين انتخاباتها نيز
شبکههاي اجتماعي فضاي مجازي به مثابه رسانه اپوزيسيون در سايه عمل کردند و هدايت جريانات
سياسي را در دست گرفتند.
رهبر معظم انقالب در تبيين اهداف دشمنان در زمينه جنگ نرم با اشاره به اين نکته که
"تحوالت کشورهاي آسيايي و آفريقايي و آمريکاي التين در دام طراحي باندهاي قدرت بين المللي
افتاده است و طراح اين ها صهيونيست و سرمايه داران بين المللي بوده اند" ،به اين مسأله مي پردازند
که هدف آنان اين بوده است« :آن وقت اگر اقتضا مي کرده است که اخالق جنسي ملت ها را خراب
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کنند ،راحت مي کردند؛ مصرف گرايي را در بين آن ها ترويج کنند ،به راحتي اين کار را انجام مي
اين ها ،اهداف کالن آن ها بوده است که تصوير مي کردند ».تالش آنان براي عملي شدن اين اهداف
نيز ،تمسك به ابزارهايي است که امروزه فضاي مجازي خوانده مي شود« :از آن وقت هميشه لشکري
هم از امکانات فرهنگي و رسانه اي و روزنامه هاي فراوان و مسائل گوناگون تبليغات در مشت اين
ها بوده است ...يك ناتوي فرهنگي هم به وجود آورده اند .اين ،بسيار چيز خطرناکي است .البته حاال
هم نيست؛ سال هاست که اين اتفاق افتاده است .مجموعه زنجيره به هم پيوسته رسانه هاي گوناگون
که حاال اينترنت هم داخلش شده است و ماهواره ها و تلويزيون ها و راديوها -در جهت مشخصيحرکت مي کنند تا سررشته تحوالت جوامع را به عهده بگيرند؛ حاال که ديگر خيلي هم آسان و رو
راست شده است( ».بيانات آيت اله خامنه اي در ديدار دانشگاهيان سمنان )85.8.18
بدبين سازي مردم به نظام حاکم ،تضعيف هويت ملي و القاء شبهات ديني همراه با دستور به
نافرماني مدني در شبکه هاي اجتماعي از ديگر تهديدهاي قدرت نرم هستند که ضرورت دارد راهکار
مناسب شناسايي ،کنترل و مقابله با آن اتخاذ و چاره انديشي شود ،ضرورتي که رهبرانقالب نيز در
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دادند؛ بي اعتنايي به هويت هاي ملي و مباني فرهنگي را در آن ها ترويج کنند ،اين کار را مي کردند.

اهميت آن فرمود «:فرماندهان اين جبهه بايد با شناخت مسائل کالن ،شناسايي دشمن و کشف اهداف
او ،طراحي کالن انجام دهند و بر اساس اين طراحي حرکت کنند( » .ديدار آيت اله خامنه اي با
دانشجويان دانشگاههاي يزد؛ ) 86. 10. 13
عدم شناخت ماهيت و کاردکردهاي رسانههاي نوظهور مانند شبکههاي اجتماعي ،ميتواند
صدمات جبران ناپذير فکري ،فرهنگي ،اجتماعي و سياسي براي جامعه ما داشته باشد .لذا شناخت اين
وسايل ارتباط جمعي ،ميتواند ما را از حالت منفعالنه ،به يك وضعيت فعال و اثرگذار در داخل مرزها
و حتي در ميان کشورهاي اسالمي و جهان مبدل سازد ،به گونه اي که نه تنها اقدامات نظام سلطه را
خنثي نمائيم ،بلکه راهکاري به جهت انسجام جهان اسالم و اتحاد آزادي طلبهاي دنيا قرار دهيم.
شرايط و موقعيت جمهوري اسالمي ايران به گونه اي است که ضرورتهاي حياتي ،امنيتي و
آينده نگري آن ايجاب ميکندکه به هر دو نوع قدرت سخت و نرم توجه کند .بدون ترديد ،اهداف و
جهت گيريهاي نظام جمهوري اسالمي در پرتو جهان بيني توحيدي ،ماهيتي فرهنگي ،هويتي و
عدالت خواهانه دارد .اين طيف از اهداف با ايجاد ساختارهاي نوين ،آموزش موثر تعاليم ديني و
گسترده تر کردن فرهنگ اسالمي موثر خواهد شد .شناخت مخاطبان چه در جهان اسالم و چه غير
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آن در انتقال فرهنگ اسالمي تنها با قدرت نرم ،آموزش ،تعامل و اثرگذاريهاي پايدار ميسر خواهد
بود (گلشن پژوه).16 -15 :1387 ،
نتیجه گیری
با توجه به مباحث فوق و پرسش تحقيق حاضر ،که شبکه هاي اجتماعي موبايل محور چه نقش
و تاثيري بر قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران دارند؟ و فرضي که برآن استوار شده که؛ شبکه هاي
اجتماعي مبتني بر تلفن همراه با نفوذ غير مستقيم برنگرش ،عاليق ،روابط اجتماعي و سبك زندگي
کاربران ايراني از طريق ابزارهاي فرهنگي يا ايدئولوژيك بر قدرت نرم جمهوري اسالمي تاثير مي
گذارند ،مي توان نتيجه گرفت که شبکه هاي اجتماعي داراي کارکردي دوگانه و فرصت ها و تهديداتي
در برابر قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران مي باشند که نقش مسئولين و متوليان و همچنين نوع
سياستگذاري ها مي تواند موجب تقويت فرصت هاي اين حوزه و در مقابل عدم توجه به اين ابزارهاي
نوين و بي برنامگي مي تواند موجب افزايش تهديدات و آثار منفي و زيان بار شبکه هاي اجتماعي بر
قدرت نرم جمهوري اسالمي گردد.
در شرايط کنوني هدف اصلي دشمنان نظام جمهوري اسالمي در برنامه جنگ نرم عليه ايران،
تخريب «ساختار جمهوري اسالمي و مقبوليت آن در بين مردم» است .دشمن تالش مي کند با انگاره
هاي تهاجمي عليه ساختار سياسي جمهوري اسالمي ،وجهه و اعتبار آن را نزد مردم تخريب و بين
مردم و نظام ،شکاف و جدايي اندازد ،که در همين راستا با اشاعه مستقيم و غير مستقيم مفاهيم و
تصاويري در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي با تاکيد بر ترويج ادبيات اهانت آميز عليه ارزش
هاي اسالمي ،برجسته سازي هويت باستاني در مقابل هويت ديني ،ترويج قوم گرايي و تجزيه طلبي،
توهين ،تمسخر وحمله به نظام و مسئوالن کشور ،سعي در به تصوير کشيدن چهره اي ناکارآمد از
نظام جمهوري اسالمي و تحت اشعاع قراردادن قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران دارند.
نظام هاي سلطه به ويژه آمريکا در راستاي تحقق سياست شبکهسازي خود براي مقابله با
حکومتهاي اسالمي خصوص ًا نظام جمهوري اسالمي ايران ،عالوه بر هدف قراردادن فرهنگ و ارزش
هاي توده مردم ،به صورت ويژه بر اقشار خاصي متمرکز مي شوند که آن جامعه هدف عبارتند از :
جوانان ،شخصيت هاي دانشگاهي و روشنفکران مسلمان ليبرال وسکوالر ،صاحبنظران مذهبي جوان
وميانهرو ،فعاالن اجتماعي ،زنان فعال در مبارزات برابري جنسيتي ،و روزنامهگاران و نويسندگان ميانهرو.
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در اين برهه از زمان گسترش نفوذ شبکه هاي اجتماعي و دسيسه هاي متعدد دشمنان نظام
قدرت نرم جمهوري اسالمي و تقويت و سازماندهي آنها مي تواند براساس يك طرح جامع ،تبديل
به يك فرصت پدافندي در برابر هجوم فرهنگي دشمنان طراح جنگ نرم شود ،که با بررسي ظرفيت
هاي موجود نظام سياسي و اجتماعي ايران ،شايد بتوانيم «فرهنگ ايراني؛ اسالمي»« ،ايدئولوژي
اسالمي»« ،ارزش هاي اجتماعي و انقالبي»« ،نفوذ و سيطره سياسي وجغرافيايي منطقه اي و فرامنطقه
اي ايران»« ،قدرت پيش بيني و تاثير رهبر ايران بر معادالت منطقه اي و جهاني»« ،حماسهآفرينيها» و
«درجه باالي وفاداري ملت به حکومت» را به عنوان بخشي از منابع قدرت نرم ايران برشمريم.
جمهوري اسالمي ايران مي تواند با برنامه ريزي و سياستگذاري صحيح ،آثار منفي وتهديدات
شبکه هاي اجتماعي را بر قدرت نرم خود تبديل به فرصت نموده ،و با بهره مندي از ظرفيت هاي
موجود نظام اجتماعي و سياسي ايران و شناسايي منابع قدرت نرم جمهوري اسالمي و تقويت و
سازماندهي آنها مي تواند براساس يك طرح جامع ،تبديل به يك فرصت پدافندي در برابر هجوم
فرهنگي دشمنان طراح جنگ نرم شود.
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جمهوري اسالمي در بکارگيري اين شبکه ها براي دستيابي به اهداف شوم خود ،شناسايي منابع

بر اين اساس بايد نظارت کافي بر فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي ،محدود ساختن آنها بر
اساس شاخص هاي فرهنگي و رويکرد امنيتي داخلي تعيين و با جديت اعمال شود .در اين باره،
تاکيد بر حفظ و تقويت هويت ايرانيـ اسالمي،ايجاد روحيه اميد در جامعه ،ايجاد زمينه وحدت و
تلفيق خرده فرهنگ ها و ترميم شکافهاي قومي و مذهبي ،اثبات کارآمدي نظام اسالمي و
اطالعرساني موثر خدمات نظام ،تصويب و اجراي قانوان مقابله با جرايم سايبر و تلفن همراه،
شکستن انحصار شبکه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي خارجي (تلگرام ،واتساپ و اينستاگرام
،اهتمام به نظرات منتقدان در حوزه هاي مختلف در جهت جلب و افزايش اعتماد عمومي ،از اهميت
بسزايي برخوردار است.
جمهوري اسالمي ايران با توجه به تحول کارکردي قدرت ،و با توجه به داشتن برخي مؤلفه
هاي سياسي،ديپلماتيك ،فرهنگي ،مذهبي و تاريخي در کشورهاي منطقه و در محيط راهبردي
خويش ،نيازمند بازتوليد و تقويت مؤلفه هاي قدرت نرم خويش است و يکي از منابع قدرت نرم
جمهوري اسالمي ايران در جهان اسالم و کشورهاي منطقه خاورميانه ،ديپلماسي عمومي است.
شناخت شبکه هاي اجتماعي به عنوان ابزارهاي نوين اعمال قدرت نرم ،ميتواند جمهوري
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اسالمي را از حالت منفعالنه ،به يك وضعيت فعال و اثرگذار در داخل مرزها و حتي در ميان
کشورهاي اسالمي و جهان مبدل سازد ،به گونه اي که نه تنها اقدامات نظام سلطه را خنثي نمايد ،بلکه
مرکز ثقل انسجام جهان اسالم و اتحاد آزادي طلبان دنيا قرار گيرد.
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