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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

که رهبر معظم  »جنگ رسانه ای« به عنوان مفهومی 
انقالب آن را به کار برده و در مقام تبیین و تذکر آن برآمده اند، 
دارای ابعاد و مسائل گوناگونی است. با بررسی کلیدواژه های 
مرتبط با این مفهوم در میان بیانات ایشان، نکات ارزنده ای 
کلی »ماهیت و اهمیت  که در سه عنوان  شناسایی شد 
جنگ رسانه ای«، »عملکرد جبهه ی رسانه ای مقابل« و 
»راهکارهای جبهه ی رسانه ای انقالب اسالمی« قابل تهیه 

و تنظیم است.

در مقاله ی نخست به ماهیت و اهمیت این جنگ 
پرداخته شد و بیان شد که جنگ رسانه ای را باید با توجه 
به جبهه بندی کالن موجود در دنیا تحلیل کرد و در وجود 
تردیدی  و  شک  به هیچ وجه  اجتناب ناپذیر،  جنگ  این 
نباید داشت. در مقاله ی دوم به عملکرد جبهه ی رسانه ای 
مقابل پرداخته شد و به علت و انگیزه ی اصلی دشمن در 
جنگ رسانه ای و برخی از راهکنش ها و راهکارهای آن ها 
برای ضربه زدن به جهان اسالم و جبهه ی مقاومت اشاره 

شد.
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5/ الزامات و راهکارهای جبهه ی رسانه ای انقالب اسالمی

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

راهکارها،  بخش  از  اول  قسمت  پیش رو  نوشتار  در 
شامل امکان سنجی مقابله ی رسانه ای با جبهه ی عظیم 
رسانه ای دشمن و الزامات اقدام و عمل جبهه ی رسانه ای 

انقالب، ارائه شده است.

 

آیا می توان نسبت به امپراتوری رسانه ای 
دشمن کاری انجام داد؟

نخستین سؤال و درواقع مقدمه ی ورود به موضوع 
جبهه ی رسانه ای انقالب اسالمی این است که آیا با توجه 
 به امپراتوری عظیم و انحصارگر جبهه ی رسانه ای مقابل، 
اثرگذاری داشت؟ رهبر معظم  امیدی به  اساسًا می توان 
اسالم  جهان  رسانه های  بین المللی  همایش  در  انقالب 
فرمودند: »ما رسانه های بزرگ دنیا را در اختیار نداریم؛ اما 
آنچه را هم که در اختیار داریم؛ چیز کمی نیست. ما باید از 
سرمایه و موجودی خود – که متعّلق به دنیای اسالم است 
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

کثر استفاده را بکنیم.«]1[ و در جایی دیگر فرمودند:  – حدا
گر ما بتوانیم ]در مقابل جنگ رسانه ای دشمن[، یک کار  »ا
رسانه ای درست انجام دهیم، می توانیم این صحنه ی 
کنیم؛  باطل را الاقل تا حدودی به صحنه ی حق تبدیل 
یعنی در افکار عمومی دنیا کار را طوری پیش ببریم که واقعًا 

قضیه به عکس شود.«]۲[
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7/ الزامات و راهکارهای جبهه ی رسانه ای انقالب اسالمی

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

ابتدا باید به وضعیت داشته های جبهه ی رسانه ای خود 
نگاهی درست داشت. در خصوص »بضاعت« جبهه ی 
کرد؛ اواًل به لحاظ  رسانه ای خودی باید دو منظر را بررسی 
مقیاس های کّمی و ثانیًا به لحاظ مقیاس های غیر کّمی؛ 
به لحاظ کمی می توان به اتحادیه رادیو و تلویزیون های 
اسالمی اشاره کرد. اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسالمی 
سراسر  در  ناب  اسالم  جریان  از  پشتیبانی  به منظور  که 
جهان، با استفاده از ابزارهای فرهنگی و ارتباطی، برقراری 
از یکسو و  اندیشمندان اسالمی  و  ارتباط میان نخبگان 
با  مقابله  و  دیگر  سوی  از  انقالبی  و  مسلمان  توده های 
تبلیغات مسموم دشمنان اسالم و با هدف هماهنگ کردن 
رادیوها، تلویزیون ها و مؤسسات رسانه ای و ایجاد یک 
بلوک رسانه ای منسجم، فعال و روزآمد با ابتکار تعدادی از 
شبکه ها و مؤسسات رسانه ای در سال 13۸6 تشکیل شده، 
در آخرین اجالس عمومی آن در سال 1396، ۲3۰ شبکه 
که  کشور جهان شرکت داشتند. باید توجه داشت  از 36 
این اتحادیه تنها رسانه های رسمی جهان اسالم را شامل 

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw


اندیشکده راهبردی تبیین  | مجموعه مقاالت -مهر ماه 1396   / ۸

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

گرد هم  می شود و بااین وجود، رقم نسبتًا قابل توجهی را 
جمع نموده است.

سراسر  در  که  رسانه  اهالی  رسمی،  رسانه های  از  غیر 
هستند  رسانه ای  فعالیت های  به  مشغول  اسالم  جهان 
به  می توان  نمونه  یک  به عنوان  است.  قابل توجه  نیز 
که در  کرد  جشنواره ی عمار و بخش بین المللی آن اشاره 
دوره ی اخیر پنج هزار اثر خارجی از سراسر جهان دریافت 

نموده است.]3[

و  ظرفیت  هرکدام  آثار  این  سازندگان  و  هنرمندان   
استعداد تبدیل شدن به عناصر رسانه ای برجسته ای در 
جهان اسالم را دارند و در صورت هم افزایی این قطعات جدا 

از هم، کارایی و اثربخشی مضاعف خواهند داشت.

کمی نیز می توان به مواردی همچون  به لحاظ غیر 
اسالمی  انقالب  جبهه ی  رسانه ای  تولیدات  هم خوانی 
برای  آمادگی عناصر رسانه ای  واقعیت و فطرت بشر،  با 
کاری و ایثارگری در راه رسیدن به اهداف، و همچنین  فدا
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9/ الزامات و راهکارهای جبهه ی رسانه ای انقالب اسالمی

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

امداد غیبی به عنوان یک سنت الهی، اشاره کرد. چنانکه 
که بر  کمی  خداوند در قرآن می فرماید »چه بسیار عده ی 
عده ی زیاد غلبه می کنند«، در جنگ های غیرنظامی نیز 
این امر صادق است و مصداق دارد. رهبر معظم انقالب 
در پیام تبریک به سید حسن نصراهلل به مناسبت پیروزی 
مقاومت اسالمی در جنگ 33 روزه فرمودند: »دشمن، یعنی 
امریکا ـ اسرائیل، از صبر و هوشمندی و دالوری ملت لبنان 
غافل بود؛ از توانائی بازوان سطبر لبنان غافل بود؛ از سنت 
ِ َو اهلَلُّ َمَع 

ن ِفَئٍه َقِلیَلٍه َغَلَبت ِفَئًه کِثیَرَه ِبِإْذِن اهلَلّ الهِی کم ِمّ
الصابِریَن غافل بود.«]4[ حال در جنگ رسانه ای نیز چنین 

است و می توان از روزنه هایی نفوذ کرد و اثرگذار بود.

جنگ لبنان؛ نمونه ی موفق جنگ رسانه ای 
جبهه ی حق

رهبر معظم انقالب، جنگ 33 روزه را عالوه بر یک 
می دانند:  نیز  رسانه ای  پیروزی  یک  نظامی،  پیروزی 
که   – را  لبنان  »به عنوان یک مثال، من تجربه جنوب 
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

دوستان در جریان آن هستند – به عنوان یک الگو می توانم 
مطرح کنم. مؤمنین و جوانان مبارز لبنان توانستند از اهرم 
و عامل تبلیغات به بهترین وجه و به صورت شایسته، در 
کردند، استفاده  که علیه صهیونیست ها  حرکت عظیمی 
دنیای  به  را  کاری  فدا و  مقاومت  عنصر  توانستند  کنند؛ 
اسالم درست منعکس کنند؛ به این ترتیب است که دشمن 
به ستوه می آید. همه دنیای اسالم فهمید که مقاومت در 
جنوب لبنان چه می کند و چه کار می خواهد بکند و هدفش 
کار  چیست. در آنجا تبلیغات به شیوه خوب و درستی به 
کرد، دشمن روحّیه اش ضعیف  رفت. خودی روحیه پیدا 
که ما همیشه باید  کاری است  شد و به ستوه آمد. این 
بکنیم. دنیای اسالم همیشه در حال مبارزه و موردحمله 
که امروز  است. این قطعه ای از بدن دنیای اسالم است 
به آن حمله  روز  و  در چنگال صهیونیست هاست؛ شب 
کثر بهره برداری به نفع این  می کنند؛ لذا باید از رسانه ها حدا

قضیه به عمل آید.«]۵[
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11/ الزامات و راهکارهای جبهه ی رسانه ای انقالب اسالمی

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

لبنان و  کارشناس و تحلیلگر مسائل  »حسن حیدر« 
نماینده ی شبکه »المنار« در ایران در خصوص نقش رسانه 
در جنگ 33 روزه می گوید: »در جریان جنگ 33 روزه یکی 
از خبرنگاران المنار به نام »علی شعیب« همانند رزمندگان 
به عنوان مثال  می جنگید؛  اسرائیل  ارتش  با  به تنهایی 
را  جبیل  بنت  که  می شدند  مدعی  اسرائیلی ها  وقتی که 
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

تصرف کرده اند، وی با حضور در این منطقه عدم صحت 
این خبر را نشان می داد و آن را تکذیب می کرد؛ این گونه 
کرد اخبار  که اسرائیل را مجبور  فعالیت ها به حدی بود 

شبکه المنار را رصد کند.

وظیفه رسانه ها تبیین حقیقت است و برهه کنونی نیز 
جنگ میان رسانه ها است. نباید به خبر محدود شد و باید 

به دنبال ارائه محتوای تحلیلی بود؛

 این سیاست المنار در جنگ بود و به همین دلیل نیز 
که  کرد  سید حسن نصراهلل در رابطه با این شبکه عنوان 
گر المنار نبود، پیروزی از دست  »لوال المنار لضاع االنتصار«؛ ا
رفته بود. باید مردم را در تحلیل خبر شریک دانست تا 
بدین صورت آن ها حقیقت را دریابند و نباید به آن ها القا 
کرد. نقش رسانه در جنگ کمتر از سالح نیست بلکه بیشتر 

از آن است.«]6[

در پایان نامه ای با عنوان تکنیک های تبلیغات سیاسی 
شبکه المنار در جنگ سی وسه روزه لبنان )1391( محقق 
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13/ الزامات و راهکارهای جبهه ی رسانه ای انقالب اسالمی

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

با توجه به نظریه های برجسته سازی، اقناع و قاب بندی، 
نحوه ی انعکاس مطالب مربوط به جنگ 33 روزه ی لبنان 
در شبکه ی المنار  با هدف دستیابی به ساختار اخبار و مطالب 
جنگی و فنون مورد استفاده در این شبکه را مورد بررسی قرار 
داد. جامعه ی آماری این پژوهش را تمام مطالب شبکه ی 
المنار در جنگ سی وسه روزه لبنان که قابل استفاده بودند 
تشکیل می دهد.  یافته های تحقیق نشان داد که شبکه ی 
المنار بیشتر از شیوه »برانگیزاننده احساسات« برای اقناع 
مخاطبانش بهره برده است، همچنین این شبکه بیشتر، 
تاکتیک های »سابقه نویسی« و »برچسب زدن« در پوشش 
اخبار این جنگ مدنظر قرار داده است. عالوه بر این، فنون 
»بی اعتبارساختن دشمن« و »ایجاد ترس« در رابطه با ضد 

تبلیغ بیشتر از سایر تکنیک ها به کار رفته اند.]۷[
موفقیت در جنگ رسانه اِی موازی با جنگ 33 روزه 
نشان داد که علی رغم امپراتوری رسانه ای جبهه ی استکبار 
و انحصار رسانه ای آن، می توان روحیه ی نیروهای خودی 
را تقویت و روحیه ی دشمن را تضعیف کرد و در واقعیت های 
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

میدانی اثرگذار بود.]۸[

 

الزامات کالن مقابله با دشمن در جنگ 
رسانه ای

۱-برنامه ریزی راهبردی جبهه ی رسانه ای انقالب 
اسالمی

رهبر معظم انقالب در بیان اهمیت و ضرورت داشتن 
راهبرد کالن و عمل مطابق آن می فرمایند: »دشمن برای 
بیست سال، سی سال، چهل سال، پنجاه سال بعد نقشه 
می کشد؛ چون دشمن که یک شخص نیست؛ دشمن یک 
اردوگاه است. اسالم هم اردوگاه است. اردوگاه اسالم هم 
برای ده سال، بیست سال، پنجاه سال، صدسال، آمادگی 
ایجاد می کند. آری؛ فقط این دشمن نیست که پنجاه سال 
بعد را می بیند؛ ما صدسال بعد را می بینیم«]9[ »الزم است 
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15/ الزامات و راهکارهای جبهه ی رسانه ای انقالب اسالمی

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

برای استراتژی تبلیغی علیه صهیونیست های غاصب، یک 
طّراحی بنیادین صورت گیرد. این که ما به صورت تاکتیکی 
در هر موقعیتی بخشی از مظلومیت ها را بیان کنیم، کافی 
نیست. باید یک راهبرد عمومی، تبلیغی در همه دنیای 

اسالم به صورت مشترک تعیین و به آن عمل شود.«]1۰[

راهکنشی  فعالیت های  بین  عمده  تفاوت  چند 
)تاکتیکی( و عملکرد مبتنی بر یک برنامه ریزی راهبردی 
وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود تا اهمیت این 

موضوع مطرح گردد.

در عملکرد راهکنشی، معمواًل بازیگران ُخرد و فعاالن 
خودجوش متناسب با اهداف و برنامه های ُخرد به تولید 
رسانه ای می پردازند؛ اما در برنامه ریزی راهبردی مسئوالن 
کالن و مدیران راهبردی، به تنظیم برنامه می پردازند و 
بازیگران خرد و متوسط، بر مبنای هدف گذاری طراحان 

راهبردی، عمل می کنند.
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نگاه  کوتاه مدت  به  معمواًل  راهکنشی  فعالیت  در 
می شود و بر اساس یک واقعه یا رویداد، عمل می شود اما 
در برنامه ریزی راهبردی، افق زمانی بلندمدت مدنظر است 
و فعالیت های کوتاه مدت و میان مدت نیز در آن راستا قرار 
می گیرند؛ به عبارت دیگر در برنامه ریزی راهکنشی، زمان 
برنامه ریزی راهبردی  اما در  گرفته می شود  حال در نظر 

زمان آینده.

ُبعد  یا یک  زمینه  راهکنشی معمواًل یک  در فعالیت 
ابعاد  اما در برنامه ریزی راهبردی  گرفته می شود  در نظر 
گوناگون مدنظر قرار می گیرد و با بسیج نمودن  و زوایای 
نیروهای مختلف به سمت هدف کلی، هم افزایی بین اجزا 

محقق می شود.

بنابراین با توجه به توصیفاتی که از تفاوت اقدام مبتنی 
گستره ی  بر راهکنش و اقدام مبتنی بر راهبرد بیان شد و 
کمی و کیفی جنگ رسانه ای، الجرم باید به »برنامه ریزی 
راهبردی رسانه« در دو ساحت محتوایی و فنی پرداخت تا 
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بتوان موفق و اثرگذار بود.]11[

 

۲-رصد و سنجش مستمر بر مبنای برنامه ریزی 
راهبردی

همچون  برنامه ریزی  نوع  هر  سکه ی  روی  آن 
و  ارزیابی  رسانه ای،  جبهه ی  راهبردی  برنامه ریزی 
سنجش است؛ لذا در جبهه ی رسانه ای انقالب اسالمی نیز 
ضرورت پایش و سنجش این عرصه مطرح است: »بایستی 
یک برنامه ی بلندمدت، یک راهبرد کّلی و یک استراتژی 
تدوین شده وجود داشته باشد تا شما بتوانید در هر برهه ای 
از زمان پیشرفت خودتان را با آن بسنجید. معمواًل برای 
سنجش، وضعیت ها را کّمی می کنند. به نظر بنده اهمیت 
سنجش کیفی بیشتر است؛ منتها باید این را انسان های 
امین و هوشمند و زیرک بسنجند. ببینیم در این خّط مشی 
و راهبردی که برای خودمان معّین کرده ایم که مثاًل راهبرد 
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ده ساله است، چقدر پیش رفته ایم، یا چقدر عقبیم. به 
کیفی را بایستی  کّمی و  نظر من، همه ی این راهبردهای 

قابل تشخیص و قابل ارزیابی کرد.]1۲[«

ارزیابی  در  اصلی  کید  تأ شد،  مشاهده  که  همان طور 
فعالیت های رسانه ای جبهه ی خودی، بر روی »کیفیت« 
است و هرگاه کمیت گرایی و توهم پیشرفِت حاصل از تعداد 
امثال  و  پرشده  برنامه های  ساعات  و  شبکه ها  تأسیس 
این ها بر کیفیت گرایی غلبه پیدا کرد، شاهد تضعیف و عدم 

اثربخشی این جبهه بودیم.

 

۳- جهت گیری تمام رسانه ها در مسیر هدف اصلی
زیرمجموعه های  به  توجه  با  انقالب  معظم  رهبر 
عدم  و  تشتت  امکان  و  صداوسیما  متعدد  و  گوناگون 
بخش های  همه ی   …« می فرمایند:  آن  در  هماهنگی 
صداوسیما اعضای مختلفی هستند که کارهای گوناگونی 
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انجام می دهند؛ اما همه به این هدف منتهی می شود؛ 
یعنی دیگر رادیو، با تلویزیون، با بخش فّنی، با بخش 
کارهای جانبی دیگر و  کار بین المللی و با  تحقیقاتی، با 

این ها با همدیگر هیچ گونه تفاوتی ندارند.

 همه تالش می کنند برای این که این مقصود محّقق 
شود؛ یعنی این پیام ها تولید و به شکل صحیحی توزیع 
کار را به عهده می گیرد؛ هرکدام از  گردد. رادیو بخشی از 
کارهایی را به عهده می گیرند.  بخش های مختلف رادیو 
تلویزیون بخش هایی از کار را به عهده می گیرد: برنامه ی 
طنز یک بخش از کار را به عهده می گیرد؛ برنامه ی میزگرد 
صرفًا علمی یک بخش از کار را به عهده می گیرد؛ برنامه ی 
و  می گیرد  عهده  به  را  بخش  یک  تولیدشده  فیلم های 
کار را  حّتی برنامه ی فیلم های خارجی عهده دار بخشی از 
می شود. پس وقتی این مدیریت هست، طوری انتخاب 
می کنید که همه ی اجزای این صحنه ی عظیم صداوسیما 
کارها همان  برآیند همه ی  باشند.  متوّجه همان هدف 
هدف بزرگ، یعنی انتقال پیام های صحیح به ذهن مردم 
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است.«]13[

چشم انداز،  وجود  و  راهبردی  برنامه ریزی  به تبع 
مأموریت، راهبرد و اهداف در جبهه ی رسانه ای انقالب 
اسالمی، تمام عناصر دولتی و خصوصی، رسمی و غیررسمی، 
خرد و کالن، جایگاه خود را می یابند و هرکدام در سنگر خود، 
به سمت هدف مشترک حرکت می کنند. به تعبیری دیگر، 
تلویزیونی  –از یک شبکه ی  رسانه ای  از عناصر  هرکدام 
رسمی تا یک مجموعه ی فیلم سازی، تا هنرمندان آتش 
به اختیار، و…- به مثابه ی قطعات یک جورچین، در طرح 
کلی و برنامه ی راهبردی جبهه ی رسانه ای نقش می یابند 
کل، به یک تصویر واحد می رسند. در این وضعیت،  و در 
هم افزایی مبتنی بر »وحدت در مسیر چشم انداز« شکل 
کثر توان به پیش می رود. طبیعی است که  می گیرد و با حدا
وحدت و هم افزایی و مفاهیمی از این قبیل، نسبی بوده و 
در عالم واقع هیچ گاه صددرصد محقق نمی شوند اما آنچه 

مدنظر است وحدت و هم افزایی حداکثری است.
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همچنین این تذکر ضروری است که داشتن برنامه ی 
معنی  به  آن،  در  مختلف  عناصر  حرکت  و  راهبردی 
تصاحب و مالکیت صددرصدی یک مجموعه ی دولتی 
بر کل موجودیت های جبهه ی فرهنگی و رسانه ای کشور 
نیست؛ برای هدایت و جهت دهی مجموعه های فرهنگی 
روش های  و  شیوه ها  چشم انداز،  سمت  به  رسانه ای  و 
گوناگونی وجود دارد که در مباحث سیاست گذاری فرهنگی 
ابزارهای آن، به طور تفصیلی به این مسائل پرداخته  و 

می شود.

در سطح جهان اسالم، وحدت ِفرق و مذاهب اسالمی 
وحدت  زمینه ساز  می تواند  علماء  و  نخبگان  سطح  در 
رسانه های مختلف اسالمی شود؛ چنانکه در اتحادیه ی 
رادیو و تلویزیون های اسالمی این مهم به طور برجسته خود 

را نشان می دهد.
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جهت گیری در نقطه ی مقابل فعالیت رسانه ای 
دشمن

چشم انداز  سمت  به  جهت گیری  سکه ی  روی  آن 
مقابل  نقطه ی  دقیقًا  که  است  این  اسالمی،  و  انقالبی 
این  بگیرد.  قرار  دشمن  رسانه ای  جبهه ی  اهداف 
کلیات اهداف آن ها –همچون از  »درمقابل بودن« نیز در 
بین بردن هویت، تزریق ناامیدی، ایجاد ترس واهی، و…- 
است و اال جبهه ی باطل نیز به طور مطلق و با تمام جزئیات 
آن باطل نبوده و همواره برای فریب و تأثیرگذاری در مردم، 
رگه هایی از حق را با خود مخلوط می کند. لذا رهبر معظم 
انقالب خطاب به مسئوالن صداوسیما لزوم جهت گیری 
به سمت مخالف دشمن را تذکر می دهند و مواردی از آن را 
بر می شمرند: »جهت گیری اساسی صداوسیما باید درست 
نقطه ی مقابل همان جهت گیری ای باشد که آن ها دارند. 
ایمان،  به  گرایش  از  را  ملت  فرهنگ  می خواهند  آن ها 
ارزش ها و گرایش به اصول اسالمی و استقالل هویت ملی 
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برگردانند. شما باید درست نقطه ی مقابل این کار را مورد 
اهتمام خودتان قرار دهید. آن ها می خواهند وحدت ملی را 
از بین ببرند؛ آن ها می خواهند اتکابه نفس جوانان را از بین 
ببرند؛ آن ها می خواهند افق مقابل چشم نسل جوان ما را 
تیره و مبهم و وهم آلود جلوه بدهند؛ آن ها می خواهند حتی 
مدیراِن ارشد سیاسی کشور را از اقدام شجاعانه در مسائل 
کنند و آن ها را بترسانند – از مهم ترین  گوناگون منصرف 
ابزارهای استکبار؛ همین قدرت ها و سلطه های جهانی، 

ترساندن است.

که  از قدیم هم همین طور بوده است. این نامه هایی 
و  شنیده اید  جنگ ها  آغاز  در  کالم«  اول ها  الحرب  »فان 
که پادشاهان برای رقبای سیاسی خودشان به  دیده اید 
کشورهای مختلف می فرستادند، ُپر از تهدید و ُپر از به رخ 
که تهدید؛  کشیدن قدرت خود بود. این ها برای این بود 
که منجر بشود به ترسیدن طرف مقابل، نقش  تهدیدی 
مهمی را در پیروزی ایفا می کند، که امروز هم سرمایه گذاری 
کار می شود – تا جرأت اقدام را از این ها  مهمی برای این 
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کنند؛ آن ها  بگیرند و این مدیران را نگران وضعیت آینده 
همچنین جوانان را یک طور، آحاد مردم را یک طور، مدیران 
را یک طور، سیاستمداران را یک طور و مبتکران و فعاالن 
با  خود  معارض  رسانه های  تیررس  در  یک طور  را  علمی 
جمهوری اسالمی قرار می دهند. شما باید درست نقطه ی 

مقابل آن ها حرکت کنید.«]14[

همچنین جهت گیری در مقابل جهت حرکت دشمن، 
یک شاخص برای سنجش عملکرد رسانه های جبهه ی 
یا سخنی  گر فیلم، سریال، شبکه، پیام  ا انقالب است. 
هماهنگ با اهداف اصلی و فرعی دشمن بود، با ضریب 
خطای کمی می توان آن را در جبهه ی دشمن ارزیابی کرد.

4- فعالیت همه ی فعاالن رسانه ای
رهبر انقالب در همایش بین المللی رسانه های جهان 
اسالم فرمودند: »همه در این زمینه مسئول و موّظف اند. 
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و  نویسندگان  و  شاعران  و  سیاستمداران  و  روشنفکران 
قشرهای  این ها  مسئول اند.  دانشگاهیان  و  هنرمندان 
را  رسانه ها  می توانند  که  کسانی اند  این ها  اثرگذارند؛ 
اینجا جمع شده اید،  که در  کنند. شما  به درستی تغذیه 
همین اجتماعتان یک حادثه بزرگ است. در این اجتماع، 
شما می توانید این را پایه ای برای یک حرکت هماهنِگ 
رسانه ای در همه دنیای اسالم قرار دهید. این کاِر ممکنی 
است. چرا ما از ابزارهای خود استفاده نمی کنیم؟ …چرا از 
سرمایه عظیم علمی و روشنفکری، چنان که بایدوشاید، 
گاهی یک شعر و یک قصیده تأثیری  استفاده نمی شود؟ 
می گذارد که بسیاری از پول ها و ثروت ها نمی تواند آن اثر را 
به وجود آورد. یک روز یک شاعر فلسطینی قصیده ای گفت 
و دل های دنیای عرب را به شورش وادار کرد – این مربوط 
به سال 6۷ یا 6۸ است – گاهی یک شگرد خوب رسانه ای 
یا یک حرکت هماهنگ تبلیغاتی، از بستن شیرهای نفت 

اثرش بیشتر می شود.«]1۵[
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اهالی  با  گوناگون  دیدارهای  در  انقالب  معظم  رهبر 
فرهنگ و هنر، به عنوان ترجیع بند این دیدارها، وظایف و 
مسئولیت و بار سنگینی که بر دوش آحاد این قشر است را 
گوشزد کرده اند؛ زیرا ظرفیت و توان بالقوه ی موجود در این 
عرصه ها بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است. از سوی دیگر 
نگاه به گستردگی هژمونی رسانه ای غرب، این ضرورت را 
کید می کند که در مقابل آن لشکرکشی عظیم رسانه ای،  تأ
در این سوی میدان نیز هر فرد یا تشکیالت رسانه ای موظف 

است به میدان بیاید و نقش خود را ایفا کند.

به تبع ضرورت حضور تمامی نیروهای مستعد برای 
مسئله ی  اسالمی،  انقالب  رسانه ای  جبهه ی  در  حضور 
»بسترسازی برای فعالیت نیروهای خودجوش و مردمی« 

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw


27/ الزامات و راهکارهای جبهه ی رسانه ای انقالب اسالمی

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

ابزارهای سیاست گذاری  در  نیز مطرح می شود؛ چنانکه 
فرهنگی، »بسترسازی« یکی از ابزارهای کارآمد است.

ازجمله ی اقشار تأثیرگذاری که باید حضور پررنگ تری 
روحانی  و  طلبه  قشر  باشند،  داشته  رسانه ای  جنگ  در 
کید می کنند  است. رهبر معظم انقالب در این خصوص تأ
صحرای  یک  مجازی  فضای  هم  »امروز  می فرمایند:  و 
بی پایانی است که از همه طرفش می شود حرکت کرد؛ دیگر 
که شما بخواهید یک مطلبی را بیان  مثل سابق نیست 
کنید، ناچار باشید روی کاغذ بنویسید، آن را پلی کپی کنید 
کنید ده نسخه، صد نسخه، دویست نسخه؛  یا فتوکپی 
این جوری نیست. هر یک نفری که بتواند با رایانه کار بکند 
یک رسانه است. می نشینند پخش می کنند شبهات را، 
گمراه  حرف ها را، جوان های مؤمن را، جوان های سالم را 
کسی بایستی بیاید  می کنند. این ها را باید شناخت. چه 
وسط میدان و سینه سپر کند و مانع بشود از گمراهی جوانان؟ 
چه کسی باید مانع بشود از اقدام دشمن برای انحراف ذهن 
کار؟ جامعه ی  کسی است این  جوانان؟ به عهده ی چه 
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فهر ســــتبازگشت به

علمی و مذهبی، یعنی روحانیت، اولین وظیفه اش این 
است؛ مهم ترین وظیفه اش این است.«]16[

کمیت دین و اخالق و فضیلت 5-حا
ازجمله الزامات فعالیت در جنگ رسانه ای، حاکمیت 
دین و اخالق است. به تعبیر دقیق تر در یک برنامه ریزی 
تعیین کننده ی  که  مجموعه ارزش ها  یک  راهبردی، 
مطلوبیت یا عدم مطلوبیت اجزای دیگر برنامه هستند، در 
نظر گرفته می شود. این ارزش ها به عنوان شاخص و مالک 
مطرح می شوند و اهداف و راهبردها، متأثر از آن ها هستند. 
گر در مدیریت و برنامه سازی رسانه ای، دین، اخالق و  »ا
فضیلت حاکم باشد، یقینًا رسانه ها وضع بهتری خواهند 
داشت و وضع بشریت ازآنچه امروز هست، بهتر خواهد شد. 
من توصیه می کنم در این طور گردهمایی ها الاقل به همان 
اندازه ای که در زمینه های فنی و کاری تبادل نظر می شود، 
گرفتن  کار  درزمینه ی آرمان های انسانی و چگونگی به 
کره و فکر بشود؛ برای اینکه  این فضیلت ها و آرمان ها مذا
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29/ الزامات و راهکارهای جبهه ی رسانه ای انقالب اسالمی

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

معنویت و اخالق وارد جریان رسانه ای دنیا بشود و این 
که در دنیا انجام  پیشرفت و حرکت علمی بسیار باارزشی 
خدمت  در  بخشیده،  ارتقاء  این طور  را  رسانه ها  و  گرفته 

بشریت قرار بگیرد.«]1۷[

همان طور که گفته شد برای موفقیت در جنگ رسانه ای 
باید برای این جبهه،  »برنامه ی راهبردی« طراحی نمود 
و در این طراحی، دین و اخالق چارچوب عملکرد عناصر 
هستند. برای هیچ سرباز و سنگر رسانه ای پذیرفته نیز که 
با بیرون زدن از دایره ی اخالق و دین بخواهد فعالیتی در 
کنونی جبهه ی  انجام دهد. در وضعیت  مقابل دشمن 
انقالب نیز یکی از آسیب ها، حرکت در چارچوب دشمن 
و تقلید از اوست؛ چنانکه در برخی برنامه های تلویزیونی 
دیده می شود که برنامه ساز، با هدف مقابله با ماهواره، خود 

به ماهواره تبدیل شده است!
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فهر ســــتبازگشت به

جمع بندی
رسانه ای  جبهه ی  کلی  الزامات  به  نوشتار  این  در 
انقالب اسالمی برای عملکرد مناسب در مقابل جبهه ی 
رسانه ای دشمن از دیدگاه رهبر معظم انقالب پرداخته شد و 
مواردی همچون لزوم برنامه ریزی راهبردی برای جبهه ی 
برنامه ی  بر  مبتنی  سنجش  و  رصد  خودی،  رسانه ای 
راهبردی، جهت گیری جبهه ی رسانه ای و عناصر آن به 
نقطه ی  در  جهت گیری  شده،  تعیین  چشم انداز  سمت 
مقابل چشم انداز دشمن، حضور و بسیج عناصر جبهه، 

فعالیت در چارچوب اخالق و دین، و… تبیین گشت.

کالن این   طبیعتًا موارد ذکرشده، تمام الزامات خرد و 
کلیات اقدام و عمل در جبهه ی  مسئله را در برندارد اما 
و  نخبگان  بر  و  می کند  ترسیم  به خوبی  را  رسانه ای 
پژوهشگران است که جزئیات این الزامات را بیشتر تبیین و 
تشریح کنند. در قسمت دوم از بخش راهکارها، به الگوی 
تولید پیام  افکار عمومی شامل شناخت پیام،  مدیریت 
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31/ الزامات و راهکارهای جبهه ی رسانه ای انقالب اسالمی

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

و توزیع پیام، و نوع شناسی تقابل دو جبهه و شرح آن از 
دیدگاه رهبر معظم انقالب پرداخته می شود.

منابع:
بین المللی  همایش  در  شرکت کنندگان  دیدار  در  »بیانات   ]1[
رسانه های جهان اسالم در حمایت از انتفاضه فلسطین«، 11 بهمن 

13۸۰
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3103

]۲[ »بیانات در دیدار مسئوالن سازمان صداوسیما«، 1۵ بهمن 13۸1
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7227

در  عمار  جشنواره ی  بین الملل  بخش  مسئول  نشست   ]3[
اندیشکده ی راهبردی تبیین، مرداد 1396

]4[ پیام تبریک به حجت االسالم والمسلمین سید حسن نصراهلل 
به مناسبت پیروزی مقاومت اسالمی در جنگ 33 روزه، ۲6 مرداد 

13۸۵
http://farsi.khamenei.ir/newspart-
index?sid=2&npt=7&aya=249

بین المللی  همایش  در  شرکت کنندگان  دیدار  در  »بیانات   ]۵[
رسانه های جهان اسالم در حمایت از انتفاضه فلسطین«، 11 بهمن 

13۸۰
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فهر ســــتبازگشت به

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3103

کارشناس و تحلیلگر مسائل لبنان و  گفتگو با »حسن حیدر«   ]6[
نماینده شبکه »المنار« در ایران، خبرگزاری مهر، ۲3 مرداد 139۵

http://www.mehrnews.com/news/3732571/
[۷] https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/594912

کوتاه جنگ 33 روزه، نمونه ی یک جنگ رسانه ای  ]۸[ تحلیل 
موفق، کانال اندیشکده راهبردی تبیین، ۲3 مرداد 1396

http://tabyincenter.ir/20557/

]9[ بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران، ۲3 اردیبهشت 13۷9
http://farsi.khamenei.ir/newspart-
print?id=3005&nt=2&year=1379

بین المللی  همایش  در  شرکت کنندگان  دیدار  در  »بیانات   ]1۰[
رسانه های جهان اسالم در حمایت از انتفاضه فلسطین«، 11 بهمن 

13۸۰
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3103

]11[ برای مطالعه ی بیشتر به مقاله ی »دین و مدیریت پیام در 
رسانه ها، نگاهی به استراتژی های فرهنگی«، نوشته ی دکتر محمد 
سلیمی، وبگاه دانشکده ی صداوسیمای قم به آدرس زیر مراجعه 

شود:
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33/ الزامات و راهکارهای جبهه ی رسانه ای انقالب اسالمی

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

http://qomirib.ac.ir/articles/99/59520/

بهمن  صداوسیما«، 1۵  سازمان  مسئوالن  دیدار  در  »بیانات   ]1۲[
13۸1

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7227

]13[ همان

از بازدید از سازمان صداوسیما، ۲۸ اردیبهشت  ]14[ بیانات پس 
،13۸3

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3232

بین المللی  همایش  در  شرکت کنندگان  دیدار  در  »بیانات   ]1۵[
رسانه های جهان اسالم در حمایت از انتفاضه فلسطین«، 11 بهمن 

13۸۰
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3103

تحصیلی  سال  در  فقه  خارج  درس  جلسه  اولین  در  بیانات   ]16[
جدید، 16 شهریور 139۵

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34309

کشورهای  ]1۷[ بیانات در دیدار مدیران و برنامه سازان رسانه ای 
مختلف، ۲6 اردیبهشت ۸۵،

farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3340
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شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

خود،  راهبردی  و  کالن  نگاه  با  انقالب  معظم  رهبر 
گوناگونی به مسئله ی »جنگ رسانه ای«  در بیانات 
گوناگون این  ابعاد  ارزنده ای در  پرداخته اند و نکات 
مفهوم بیان داشته اند. ازاین رو با بهره گیری از بیانات 
ایشان، نکات مرتبط با مفهوم »جنگ رسانه ای« در 
جبهه ی  »عملکرد  اهمیت«،  و  »ماهیت  بخش  سه 

مقابل« و »راهکارها« تدوین شده است.
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