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مقدمه

»جنگ رسانه ای« به عنوان مفهومی که رهبر معظم انقالب آن را به کار برده و 

بررسی  با  است.  مسائل گوناگونی  ابعاد و  دارای  برآمده اند،  تذکر آن  تبیین و  مقام  در 

کلیدواژه های مرتبط با این مفهوم در میان بیانات ایشان، نکات ارزنده ای شناسایی شد که 

در سه عنوان کلی »ماهیت و اهمیت 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 این 

جنگ اجتناب ناپذیر، به هیچ وجه شک و تردیدی 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. در قسمت اول از بخش راهکارها، امکان سنجی مقابله ی رسانه ای با جبهه ی عظیم 

رسانه ای دشمن و الزامات اقدام و عمل جبهه ی رسانه ای انقالب، ارائه شد.

در نوشتار پیش رو، قسمت دوم از بخش راهکارها، به الگوی مدیریت افکار عمومی 

شامل شناخت پیام، تولید پیام و توزیع پیام و شرح آن از دیدگاه رهبر معظم انقالب و 

همچنین نوع شناسی تقابل دو جبهه ی رسانه ای پرداخته می شود.
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فرآیندمقابلهبادشمندرجنگرسانهای

رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن صداوسیما با این پرسش که »حاال ما در مقابل 

این تهاجم در این جنگ ]رسانه ای[ بزرگ و البته نابرابر، می خواهیم وظایفمان را انجام 

دهیم. چه کار باید بکنیم؟« به بیان راهکارهای مقابله با دشمن می پردازند. ایشان در پاسخ 

به این سؤال، یک فرآیند کلی چندمرحله ای بیان می کنند و هر مرحله را تبیین می نمایند. 

گفتنی است که این مراحل بعضًا دارای نیز همپوشانی هستند. در این قسمت جهت اختصار 

نمودار  اشاره و برخی نکات کلیدی مرتبط، در  این فرآیند  از  ایشان  به جمع بندی  تنها 

آورده شده است: »اگر می توانستیم پیام هایی را که باید به ذهن مردم منتقل شود، درست 

بشناسیم، بعد آن ها را تولید کنیم و سپس با مدیریت صحیح، توزیع و پخش کنیم، آن وقت 

افکار عمومی در اختیار ما، یعنی در اختیار آن جمعی است که این کار بزرگ را انجام 

می دهند.«]۱[
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۱-شناختپیام

 همان طور که ذکر شد، اولین مرحله از فرآیند مدیریت افکار عمومی، شناخت 

و آگاهی نسبت به موضوعات و مسائلی است که باید در قالب رسانه ای ساخته شود و به 

مخاطب برسد. رهبر معظم انقالب در ادامه ی دیدار مسئوالن صداوسیما )۱۳8۱( مثال های 

متنوعی از پیام های مدنظر برای تولید در صحنه ی جنگ رسانه ای نام می برند که در اینجا 

برخی از آن ها ذکر می شود:

عدالت

عظمت و شکوه و اهمیت انقالب اسالمی

ایثار و انفاق و ریاضت و زهد

دیکتاتوری پول و شهوت در جهان

زنده کردن ارزش ها در مقابل ارزش های مادی

۴ مورد از فرمان نامه ی مالک اشتر:

امنیت

تربیت معنوی و اخالقی مردم

عدالت اجتماعی و اقتصادی )و نیز مسئله ی علم و ترویج علم و تحقیق(



 بخش چهارم: الزامات و راهکارهای جبهه ی رسانه ای انقالب - اندیشکده راهبردی تبیین

9

رفاه و آبادی زندگی

برای آینده مردم است  حوادث و وقایع مهم گذشته که زمینه ساز درس گرفتن 

همچون تاریخ انقالب فرانسه

مسئله ی هرج ومرج و مشکالت آن برای جامعه

مسئله ی حفظ هویت دینی و ملی و انقالبی

افشای تهدیدها

تقویت روحیه ی مسئولیت شناسی در مردم

دشمن ستیزی، مشّخص کردن دشمن اصلی و متمرکزشدن روی دشمنان اصلی

نفی دشمن سازی های موهوم، توسعه ی تفاهم اجتماعی و ایجاد امنیت روانی در جامعه

امید و مقابله با نامیدی

و…

آثار  تولید  برای  گوناگونی  سوژه های  می توان  ذکرشده،  موضوعات  راستای  در 

رسانه ای مطرح کرد. فرهنگ ایرانی- اسالمی دارای منابع و ظرفیت های عظیم محتوایی 

است. محتوایی که برگرفته از سوژه هایی با مبنای واقعی است و برای مخاطبان در عین 

جذابیت، آموزندگی دارند. در اینجا برای ایجاد تصور از گستره ی این ظرفیت عظیم به 

برخی از موارد آن اشاره می شود:]۲[



»جنگ رسانه ای« از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی

۱0

سوژه هایی از پیش از اسالم همچون زندگی پیامبران الهی از حضرت آدم و ماجرای 

و  موسی  حضرت  ماجراهای  تا  ابراهیم  حضرت  حکایت های  از  نوح،  طوفان  تا  خلقت 

سرگذشت حضرت عیسی و…؛ مواردی مانند فیلم »ابراهیم خلیل اهلل )ع(« به کارگردانی 

محمدرضا ورزی، فیلم سینمایی »ملک سلیمان نبی )ع(« به کارگردانی شهریار بحرانی

سوژه هایی از صدر اسالم همچون بعثت، دعوت پیامبر، جنگ های پیامبر، و…؛ 

مواردی مانند فیلم »محمد رسول اهلل )ص(« به کارگردانی مجید مجیدی

ایده هایی از دوران زندگی ائمه ی اطهار از حکایت های شگفت زمان امیرالمؤمنین 

)ع( تا صلح راهبردی امام حسن )ع(، از داستان های قیام سیدالشهدا )ع( تا فعالیت های 

آشکار و نهان سایر ائمه که زندگی هر یک از این بزرگواران سرشار است از قضایای 

جذاب و حکمت آمیز؛ مواردی مانند مجموعه ی تلویزیونی »امام علی )ع(« و »مختارنامه« 

به کارگردانی داوود میرباقری، مجموعه ی تلویزیونی »والیت عشق« به کارگردانی مهدی 

فخیم زاده، پویانمایی »شاهزاده ی روم« به کارگردانی هادی محمدیان

و  دانشمندان  زندگی  همچون  انقالب  دوران  تا  غیبت  ابتدای  دوران  از  ایده هایی 

نخبگانی مانند ابن سینا، شکوفایی عصر صفوی، و…

دلیران  مبارزات  مقابل،  پهلوی و ظلم و فسادهای آن و در  از دوران  سوژه هایی 

مانند  مواردی  اسالم، آیت اهلل سعیدی، طیب حاج رضایی و…؛  فدائیان  انقالبی همچون 

مجموعه ی تلویزیونی »ابوعلی سینا« به کارگردانی کیهان رهگذار، مجموعه ی تلویزیونی 

»معمای شاه« به کارگردانی محمدرضا ورزی
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سوژه هایی از دوران انقالب به ویژه اوج گیری مبارزات امام راحل و مردم تمام نقاط 

کشور؛ مواردی مانند فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز« به کارگردانی محمدحسین مهدویان

بسیجی،  جوان  قهرمانان  رشادت های  همچون  مقدس  دفاع  دوران  از  سوژه هایی 

همت ها، باکری ها، بابایی ها، زین الدین ها، شهدای غواص و…؛ مواردی مانند مجموعه ی 

تلویزیونی »آخرین روزهای زمستان« و فیلم سینمایی »ایستاده در غبار« به کارگردانی 

محمدحسین مهدویان

سوژه های نسبتًا اخیر همچون فتنه، شهدای هسته ای، مجاهدت های دانشمندان در 

دوران تحریم، سرگذشت زیبا و جذاب مدافعان حرم و…؛ مواردی مانند فیلم سینمایی 

»قالده های طال« به کارگردانی ابوالقاسم طالبی

حتی سوژه هایی از آینده همچون شکست نهایی رژیم صهیونیستی و آزادی قدس 

شریف، افول آمریکا، اتحاد جهان اسالم، و…؛ مواردی مانند پویانمایی »پیام راشل کوری« 

و »نبرد خلیج فارس« به کارگردانی فرهاد عظیما

 نمونه های انگشت شماری از سوژه های فوق ساخته شده و هزاران سوژه ی دیگر در 

ژانرهای گوناگون تاریخی، جنگی، حماسی، رمانتیک، و… وجود دارند که قابلیت تولید 

آثار فاخر رسانه ای را دارد.

اما از میان موضوعات کلیدی گوناگونی که در بیانات رهبر معظم انقالب برای 

جنگ رسانه ای مطرح شده، می توان برخی را به طور تفصیلی ذکر کرد:
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بیانحقیقتوآگاهیبخشی

رهبر انقالب در دیدار مدیران و برنامه سازان رسانه ای کشورهای مختلف فرمودند: 

»دانشی که این رسانه های روان و آسان و سریع را در اختیار بشر گذاشته، باید بتواند بشر 

را خوشبخت کند. این خوشبختی به این صورت انجام می گیرد که ملت ها بتوانند به روشنی 

از مفاهیم موردنظر یکدیگر مطلع شوند؛ بتوانند حرف و درد یکدیگر را بفهمند؛ انگیزه های 

یکدیگر را بفهمند و تشخیص دهند.

شما ببینید اگر امروز مثاًل ملت امریکا نظر ملت ایران را در مورد مسائل مهم مطرِح 

امروزِ جهانی بدانند، چه اتفاقی میافتد؛ در مورد مسئله ی حقوق بشر، مسئله ی مردم ساالری 

دینی – که شعار ماست – حرف ایران در زمینه ی مردم ساالری دینی، حرف ملت ایران در 

زمینه ی نقش دین در زندگی مردم و تأثیری که دین می تواند بگذارد، نقش زن در زندگی 

اجتماعی و نگاه اسالم به زن؛ فرض کنید ملت امریکا یا ملت های اروپایی، این ها را از زبان 

خود ملت ایران بشنوند – که این ها را گمان می کنم شماها هم که اصحاب رسانه هستید، 

نشنیده اید، چه برسد شهروندان معمولی کشورهای غربی – در آن صورت، اتفاقات مهمی 

در دنیا رخ خواهد داد؛ بسیاری از سوءتفاهم ها از بین خواهد رفت؛ بسیاری از گره های 

ملت ها باز خواهد شد و گستره ی تصمیم گیری های سیاستمداران و قدرتمندان بر اساس 

منافع امپراتوری های پولی و مالی در دنیا محدود خواهد شد.

امروز سیاستمداران و قدرتمندان دنیا از ناآگاهی ملت های خودشان استفاده می کنند 

و بسیاری از حرف ها و کارها را در سطح دنیا به نام ملت ها انجام می دهند. ممکن است 

اگر حقیقت را ملت ها بدانند، به این کارها راضی نباشند و به این همکاری ها تن ندهند و 
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این دولت ها را قبول نکنند. رسانه ها می توانند چنین نقشی داشته باشند و می توانند به معنای 

حقیقی کلمه، به خوشبختی انسان ها کمک کنند.«]۳[

در ادبیات و اصطالحات رایج سیاسی، از مواردی همچون آگاهی بخشی به مردم 

دیگر کشورها و اطالع رسانی در خصوص آرمان ها و دیدگاه های یک کشور برای کشور 

دیگر و مواردی از این قبیل، به »دیپلماسی رسانه ای« تعبیر می کنند. امروزه دیپلماسی و 

سیاست خارجی کشورها به عنوان یک عامل تعیین کننده در نظام بین الملل تحت تأثیر و 

تعامل تحوالت شگرف در عرصه ارتباطات قرار گرفته است؛ چنانچه »دیپلماسی رسانه ای« 

به عنوان یکی از شاخه های اصلی فعالیت های دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی پدیدار 

شده است و بخش قابل توجهی از دیپلماسی عمومی کشورها به ویژه قدرت های جهانی را به 

خود اختصاص داده است…

سیاست خارجی کشورها  ارتقای  در جهت  رسانه ها  از  رسانه ای  دیپلماسی  اساسًا 

استفاده می کند و رسانه به مثابه ابزاری در دیپلماسی تلقی می شود که با استفاده از این ابزار، 

دیپلماسی، مورد  به عنوان  را  مقاصد خود  نیات و  دیپلمات ها و سیاست گذاران می توانند 

محک و در معرض چالش های دیپلماتیک قرار دهند. بر اساس این تحلیل ها، رسانه ها بر 

دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها تأثیرگذار بوده و دیپلماسی رسانه ای نیز عمدتًا در 

راستای سیاست خارجی، منافع ملی کشورها و تأثیرگذاری بیشتر بر افکار عمومی و تغییر 

و تحوالت عمل می نماید.]۴[
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رهبر معظم انقالب، مسئله ی فلسطین و بیان حقیقت این مسئله توسط رسانه ها را 

در همایش بین المللی رسانه های جهان اسالم تبیین می کنند و نتیجه ی این اقدام رسانه ای را 

»ایجاد امیدواری« و فراهم شدن »زمینه ی روانی مقاومت« می دانند: »ما نباید به تسلیم کردن 

و نومیدکردن ملت فلسطین کمک کنیم؛ ما باید حقیقت را بیان کنیم. حقیقت، امید و افق 

تازه و به لرزه درآمدن زانوان صهیونیست ها و محتاج شدن و مستأصل شدن قدرت های 

حامی صهیونیست ها در مقابل حرکت عمومی ملتی است که مّتکی به ایمانش حرکت 

می کند. آن ملتی که یکپارچه حرکت می کند و به ایمان خود مّتکی است، شکست پذیر 

نیست. ما باید این حقایق را برای ایجاد امید بیشتر در دل های کسانی که وسط میدان و 

صحنه اند، روشن کنیم و زمینه روانی مقاومت را فراهم نماییم. وظیفه رسانه ها این است که 

کاری کنند تا زمینه ی روانی مقاومت پیدا شود.«]5[

تحکیمهویت

از دیگر موضوعات کلیدی برای طرح در جنگ رسانه ای، موضوع هویت است. 

هویت امری مستمر و نیازمند بازخوانی و یادآوری و تجدید حیات دائمی است. رهبر معظم 

انقالب می فرمایند: »امروز یکی از برنامه های اصلی دشمن، جنگ روانی برای کوبیدن 

احساس هویت و شخصیت ملت عزیز ماست. مردم باید بدانند چه ارزش های واالیی آن ها 

را در طول زمان در اوج قله ی افتخار قرار داده است، و شما می دانید؛ من هم اجمالی از آن 

را به یاد شما آوردم…«]6[ چنانکه در سیره ی عملی ایشان دیده می شود که مقید هستند 

در تمام سفرهای استانی و دیدارهای مردمی از تاریخ و رشادت های مردمان آن سرزمین 

بگویند و از سوی دیگر دشمنان در رسانه ها دائمًا در پی تخریب این هویت هستند.
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برانگیختنحسپیشرفتوحرکتروبهجلو

همان طور که در بخش قبل ذکر شد، یکی از روش های رسانه ای دشمن، تزریق 

حس عقب ماندگی است. در مقابل این روش، امیدآفرینی مبتنی بر واقعیات و سنن الهی 

–نه امیدآفرینی موهوم- باید توسط رسانه های جبهه ی انقالب اشاعه داده شود. لذا ایشان 

در دیدار مسئوالن صداوسیما به عنوان یکی از مراکز اصلی جنگ رسانه ای می فرمایند: »ما 

به هیچ وجه نباید این احساس را داشته باشیم، و جوان ما نباید احساس کند که عقب مانده 

است؛ باید احساس کند که دارد حرکت می کند، می تازد و جلو می رود؛ عماًل به این کار، 

به این پیشرفت، به این تازش و به این روبه جلو حرکت کردن تشویق شود.«]7[

 

۲-تولیدپیام

مرحله ی دوم مدیریت پیام و به تعبیری مدیریت افکار عمومی، »تولید« پیام است. 

مجموعه ی  یک  تبلیغ،  در  هنرمندانه  روش های  اهمیت  بر  تأکید  با  انقالب  معظم  رهبر 

هنرمندانه ای که  این کارهای  با  دیگران  می زنند: »می بینید،  مثال  را  تلویزیونی خارجی 

بعضًا دارند، دارند یک باطل هایی را تبلیغ می کنند؛ شگفت این که ما هم همان حرف ها را 

قبول داریم! همین سریال کره ای که دارد پخش می شود و همه دارند آن را می بینند، یک 

تاریخ سازی و افسانه باطل است؛ آدم اگر بخواهد توی شاهنامه بگردد و این جور داستانی 

را پیدا کند، ده ـ پانزده تا از این داستان ها می شود پیدا کرد. منتها طرف هنر به کار 

برده. وقتی کسی هنرمندانه کار می کند، پاداشش همین است که جناب عالی هم که هیچ 



»جنگ رسانه ای« از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی

۱6

عالقه ای به آن تاریخ و به آن فرهنگ ندارید، می نشینید و باکمال عالقه گوش می کنید 

و خواهی نخواهی آن فرهنگ را جذب می کنید! این خاصیت هنر خوب است.«]8[ لذا 

مهم ترین نکته در تولید پیام، »ارائه ی هنرمندانه ی آن است که ابعاد و شیوه های گوناگونی 

دارد و در این مجال نمی گنجد.

 

۳-توزیعپیام

در خصوص توزیع پیام نیز نکات گوناگونی مطرح است چنان که رهبر معظم انقالب 

در دیدار مسئوالن صداوسیما به برخی از آن ها اشاره کردند. در کل، توزیع پیام شامل 

مواردی همچون انتخاب زمان، چینش حجم، تکرار مناسب و مواردی از این قبیل است. این 

امر وقتی اهمیت مضاف پیدا می کند که نگاه به جبهه ی رسانه ای، نه فقط محدود به کشور، 

که در سطح بین المللی یا منطقه ای در نظر گرفته شود. با نگاهی فراتر از جغرافیای کشور، 

نقش رسانه ها و مراکز توزیع رسانه ای کشورهای دوست و هم جبهه، بیشتر برجسته می شود. 

در مقابل، با انحصار و مدیریت حاکم بر رسانه های جهان، معموالً آثار رسانه ای جبهه ی 

مقاومت با توطئه ی سکوت و »تحریم در توزیع« مواجه می شوند.

در این میان همان طور که اشاره شد، یکی از اقدامات راهبردی برای اتحاد رسانه های 

اسالمی و ایجاد شبکه ی توزیع پیام در جهان اسالم، اتحادیه ی رادیو و تلویزیون های اسالمی 

است که ۲۳0 شبکه از ۳6 کشور جهان را شامل می شود. در مجاورت این اجالس سالیانه ی 

این اتحادیه، »بازار فیلم اسالمی« برگزار می شود که ۱۳۳ شبکه تلویزیونی و موسسه تولید 
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فیلم و کمپانی تأمین برنامه از ۲0 کشور با ارائه ی 800 اثر تلویزیونی جدید حضور دارند. 

»بازار فیلم اسالمی« می تواند یکی از ایده های »توزیع پیام« در جهان اسالم باشد.

نیازمند  بیشتر آن،  نیز بحث های مفصلی دارد که تشریح جزئیات  پیام«  »توزیع 

مجالی دیگر است.

۴-مدیریتافکارعمومی

مردم در جوامع مختلف دارای برآیندی از تفکرات، عقاید و ارزش ها در مقوله های 

مختلف هستند که می توان آن را افکار عمومی نامید. افکار عمومی را جمع تمایالت، درک 

و فهم طبقات مختلف جامعه و تمرکز آن به سوی یک موضوع خاص نیز گفته اند. مدیریت 
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افکار عمومی به یک تعبیر، »فرآینِد« شناخت و تولید و توزیع پیام است و به تعبیری 

دیگر »نتیجه ی این فرآیند است. در تعبیر دوم، مدیریت صحیح رسانه منجر به مدیریت 

افکار عمومی شده و یکی از آثار آن این است که فعالیت های رسانه ای دشمن بر مردم 

تأثیرگذار نیست.

اسالمی  نظام  یک  در  عمومی  افکار  اهمیت  خصوص  در  آملی  جوادی  آیت اهلل 

می گویند: »نظام اسالمی ازآنجاکه یکی از انواع اداره ی امور بشر است، هم به لحاظ عمومی 

و هم ازآنجاکه اسالم به عنوان یک مکتب جامع وحیانی در رأس آن قرار می گیرد و با 

عمیق ترین الیه های وجودی انسان رابطه برقرار می کند، عالوه بر مدیریت کالن اجتماعی، 

کار ویژه ی هدایت کالن آن را نیز برای خود فرض می داند و به ضرورت باید در تعامل با 

افکار عمومی دارای اهداف، اصول و برنامه های متناسب باشد.«]9[

می توان حاالت  دشمن،  اقدامات  با  مواجه  در  عمومی  افکار  مدیریت  بررسی  با   

متقابلی از آفند و پدافند و عدم اقدام را تصور کرد که درمجموع، نوع شناسی تقابل جبهه ی 

رسانه ای انقالب با جبهه ی رسانه ای دشمن را به ما نشان می دهد.

 

نوعشناسیتقابلجبههیرسانهایانقالبباجبههیمقابل

رهبر معظم انقالب که از تعابیر نظامی همچون »جنگ«، »عملیات«، »شبیخون«، 

»قرارگاه«، »آتش به اختیار« و… برای تبیین جنگ در عرصه ی فرهنگ استفاده می کنند، 

تقابل دو جبهه را نیز با تعبیری از اصطالحات نظامی توصیف می کنند: »دو مقوله است، 
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مقوله ی آفند و پدآفند؛ ما در زمینه ی فرهنگ، هم در مورد آفند ضعیف عمل می کنیم، هم 

در مورد پدافند ضعیف عمل می کنیم؛ به نظر من بایست در این زمینه ها کار کرد… راه 

صحیح این است که برنامه ریزی کنیم، هدایت کنیم، کمک کنیم به رویش های خوب، و 

جلوی ضربه ها و حمالت و مانند این ها را بگیریم؛ یعنی هم آفند، هم پدآفند.]۱0[« همچنین 

ایشان در دیدار هنرمندان می فرمایند: »درست مثل یک میدان جنگ است؛ طرف حمله ای 

می کند، بعد شما پدافند آن را طراحی می کنید. او چون خودش اهل کار است، متوجه است 

که شما در مقابل این حرکت، فالن حرکت را خواهید کرد؛ مثل یک صفحه ی شطرنج. 

او یا از پیش طرح پدافند شما را در آفند خودش می گنجاند، یا به صورت عملیات جانبی 

آن را ادامه می دهد… ما وقتی بدانیم که این جزئی از طرح حمله است، طبیعی است که 

خودمان را در مقابل این حمله مصونیتی خواهیم بخشید.]۱۱[«

همچنین ایشان در دیدار مسئوالن صداوسیما، دو نوع وظیفه ی این عضو مهم جبهه ی 

رسانه ای در مقابل تهاجم جبهه ی مقابل را برشمردند: »یکی از کارهای بسیار مهمی که 

امروز در دستور کار آن هاست، تهاجم خبری، تبلیغی، فرهنگی و اخالقی به کشور ماست. 

امروز این تهاجم، اوج تهاجم فرهنگی است… ما آماج هدف آن ها هستیم. بسیاری از 

هدف های استکبار جهانی در زمینه های تبلیغی و فرهنگی و رسانه ای متوجه به ماست؛ ما 

باید در مقابل این ها خود را مجهز کنیم. رسانه ی ما، هم باید ناظر باشد به خنثی کردن کار 

دشمن در داخل، هم باید ناظر باشد به ضربه زدن به دشمن در فضای عمومی.«]۱۲[

 با توجه به جمیع بیانات ایشان می توان گفت به طورکلی عملکرد متقابل جبهه ی 

فرهنگی داخلی و جبهه ی فرهنگی دشمن در قالب چارچوب زیر قابل جمع بندی است که 
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برای هر مورد می توان مصادیقی از بیانات رهبر معظم انقالب یافت:

ــل، ــالمیودرمقاب ــالباس ــیانق ــهیفرهنگ ــدیجبه ــدامآفن ۱-اق
ــهیفرهنگــیاســتکبار ــدعامــلجبه پدافن

این وضعیت زمانی اتفاق می افتد که به عنوان مثال یک فیلم سینمایی از طرف جبهه ی 

مقاومت ساخته شود و جبهه ی استکبار نیز همان موضوع را سوژه ی فیلمی قرار دهد و آن را 

بسازد. البته این حالت نیز قابل تصور است که جبهه ی رسانه ای مقابل، برای پدافند یک فیلم، 

سوژه ی دیگری را انتخاب کند و به طور غیرمحسوس و ظاهراً بی ارتباط با آن سوژه، فعالیتی 

گفته  )»باباجون«(،  رژیم صهیونیستی  فارسی زبان  فیلم  تحلیل  در  چنانکه  دهد.  انجام  را 

می شود که این فیلم در مقابل فیلم هایی که میان ایرانیان مسلمان و صهیونیست ها نفرت و 

کینه ی بالزوال را مطرح می کنند، سعی دارد مردم اراضی اشغالی را انسان هایی همانند سایر 

انسان ها و همانند مردم ایران، با دغدغه های مشترک و مسائل روزمره معرفی کند.]۱۳[
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ــل، ــالباســالمیودرمقاب ــیانق ــهیفرهنگ ــدیجبه ــدامآفن ۲-اق
ــدغیرعامــلجبهــهیفرهنگــیاســتکبار پدافن

این وضعیتی نیز زمانی رخ می دهد که به عنوان مثال یک فیلم آگاهی بخش از وضعیت 

واقعی ایران ساخته و به هر طریق به دست مخاطب غربی برسد اما با توجه به پیشینه ی 

مصرف رسانه ای آن مخاطب و فضاسازی های گذشته علیه ایران، مخاطب نفوذناپذیر شده 

باشد و اثرگذاری مطلوب حاصل نشود.

ــل، ــالباســالمیودرمقاب ــهیفرهنگــیانق ــدیجبه ــدامآفن ۳-اق
عــدماقــدامجبهــهیفرهنگــیاســتکبار

این امر می تواند ناشی از دو مسئله باشد. اول اینکه در مقابل فیلم ساخته شده در 

جبهه ی مقاومت، جبهه ی استکبار به علت عدم توانایی برای یافت یا ساخت محتوایی در 

مقابله ی مستقیم با آن فیلم، از اقدام پدافندی خودداری می کند. دوم اینکه به علت عدم تمایل 

برای مطرح نشدن سوژه ی کارشده از سوی جبهه ی رسانه ای انقالب، حتی در حد پاسخ دادن 

به آن نیز پدافندی را انجام نمی دهد و راهکنش »بایکوت« را در پیش بگیرند؛ به هرحال 

این دو حالت محتمل است و در ضمن، عدم اقدام ظاهری و مستقیم، و انجام فعالیت های 

ظاهراً بی ارتباط نیز پیش تر مطرح شد.
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ــد ــل،پدافن ــهیفرهنگــیاســتکبارودرمقاب ــدیجبه ــدامآفن ۴-اق
عامــلجبهــهیفرهنگــیانقــالباســالمی

واقعیت  تبیین  فیلمی جهت  به عنوان مثال  زمانی رخ می دهد که  نیز  این وضعیتی 

تسخیر النه ی جاسوسی در مقابل فیلم »آرگو«، و یا فیلمی درباره ی دانشمندان جهادی 

صنعت هسته ای، در مقابل ساخت فیلم های ضد ایرانی و ضد اسالمی که سعی می کنند 

فضایی پر خفقان و استعدادُکش از جامعه نشان دهند، ساخته شود.

ــد ــل،پدافن ــهیفرهنگــیاســتکبارودرمقاب ــدیجبه ــدامآفن ۵-اق
ــهیفرهنگــیانقــالباســالمی غیرعامــلجبه

اصطالح  معادل  می توان  را  رسانه ای  و  فرهنگی  جبهه ی  در  غیرعامل  پدافند 

تبیین وظایف و  ایشان  به طور مثال  انقالب دانست.  بیان رهبر معظم  »مصون سازی« در 

مأموریت های صداوسیما یکی از موارد را چنین برمی شمرند: »چهارم، مصونیت دادن به ذهن 

جامعه از تأثیر مخرب تهاجم فرهنگی و ارزشی دشمن.«]۱۴[

رسانه ای  در جنگ  غیرعامل  پدافند  یا  عنوان مصون سازی  ذیل  را  مختلفی  موارد 

می توان برشمرد؛ به عنوان مثال افزایش اعتماد به رسانه های رسمی، تا در جنگ های روانی 

همچون فتنه ی 88، مردم به رسانه های داخلی و ملی اعتماد داشته و نسبت به رسانه های بیگانه 

بی اعتماد باشند. همچنین، پرداختن به موضوعات و مسائل بنیادین در تولیدات رسانه ای تا 

در صورت ساخت فیلم های موهن، مخاطبان خالی الذهن نبوده و نسبت به آن موضع صحیح 
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بگیرند؛ و یا ارتقا اعتمادبه نفس و عزت نفس ملی تا مردم در مقابل پیام های تضعیف کننده ی 

هویت، مقابله کنند.

یکی از عوامل مصونیت بخش در عرصه ی رسانه، »سواد رسانه ای« است. »سواد 

رسانه ای« )Media Literacy( در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع 

درک متکی بر مهارت که بر اساس آن می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را 

شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. سواد رسانه ای می تواند به مخاطبان رسانه ها 

بیاموزد که از حالت انفعالی و مصرفی خارج شده و به معادله متقابل و فعاالنه ای وارد شوند 

که درنهایت به نفع خود آنان باشد. از منظر مخاطبان رسانه، آن ها باید مهارت سواد رسانه ای 

را کسب کنند و از منظر مسئولین فرهنگی و سرداران جنگ رسانه ای، باید بستر ارتقاء 

سواد رسانه ای را فراهم کرد و این مهارت را در عموم جامعه گسترش داد.

یکی دیگر از موارد مصون سازی که به تعبیری می توان آن را ذیل سواد رسانه ای 

دانست و به تعبیری می توان آن را مستقل دانست، »سوءظّن به جریان رسانه ای دشمن« 

است که رهبر معظم انقالب در توصیه دانشجویان آن را مطرح کردند و فرمودند: »یکی 

از چیزهایی که خیلی الزم است، سوءظّن به جریان رسانه ای دشمن است…  اّول ]هم[ 

بدانید که این ها دروغ میگویند. بنده آن مقداری که خودم در جریان خبرهای خارجی قرار 

می گیرم، آن مقداری که مربوط به حوزه ای است که مورد اّطالع نزدیک من است، می بینم 

صدی نود دروغ است؛ صدی نود! دروغ است، جعل می کنند؛ دروغ های بزرگ، دروغ های 

کوچک؛ برایشان اهّمّیت ندارد.«]۱5[]۱6[
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ــدم ــل،ع ــتکبارودرمقاب ــیاس ــهیفرهنگ ــدیجبه ــدامآفن ۶-اق
ــالمی ــالباس ــیانق ــهیفرهنگ ــدامجبه اق

نحو  به  موجود،  رسانه ای  جنگ  وضعیت  موارد،  اکثر  در  گفت  باید  متأسفانه 

ششم است. حداقل توقع از جبهه ی رسانه ای مقاومت این است که به تعداد عملیات ها و 

فعالیت های جبهه ی مقابل -که همان فیلم های سینمایی و شبکه های ماهواره ای و… اند- 

پدافند کنند؛ این توقع در صورت تمرکز و هم افزایی جبهه ی خودی امری دور از ذهن 

نیست؛ بااین وجود، در مقابل تحرکات جبهه ی دشمن، کمتر مابه ازایی از جبهه ی خودی 

می توان یافت.

 

جمعبندی

در این نوشتار فرآیند مدیریت افکار عمومی شامل شناخت پیام، تولید پیام و توزیع 

پیام از منظر رهبر معظم انقالب بررسی شد و بیان شد که در شناخت پیام، موضوعات 

راهبردی گوناگونی همچون بیان حقیقت، تحکیم هویت، انگیزش برای پیشرفت، و مانند 

این ها وجود دارد. در تولید پیام نیز، مهم ترین نکته »ارائه ی هنرمندانه ی پیام است که به آن 

اشاره شد. در مرحله ی توزیع پیام نیز حرکت هایی همچون اتحادیه ی رادیو و تلویزیون های 

اسالمی وجود دارد. در صورت رعایت الزامات مراحل مطرح شده، »مدیریت افکار عمومی« 

محقق می شود که موجب هدایت افکار عمومی به سمت مطلوب و کاهش آسیب پذیری 

افکار عمومی از حمالت رسانه ای دشمن می شود. در انتها نیز با توجه به حالت های متقابل 

آفند و پدافند، نوع شناسی تقابل دو جبهه و حالت مهم آن بیان شد.
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