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پژوھش این کتاب با حمایت مالی معاونت امور فرھنگی وزارت 
فرھنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفتھ است
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هر كشوری می تواند سه محور را به عنوان ارزش های حیاتی خود تعریف كند 
كه به مخاطره افتادن آن ها به مفهوم از بین رفتن پایه و اساس حاكمیت آن 

كشور است:
تمامیت ارضی، ایده ها و الگوهای رفتاری جامعه و حاكمیت مستقر در آن كشور.

روش های  این  از  یكی  كه  است  وضعیتی  یا  عنصر  تهدید،  از  منظور  بنابراین 
حیاتی را به مخاطره می اندازد. هدف تهدید چیست؟

هر ویروسی یك هدف دارد؛ هدف ویروس تهدید، مختل كردن و در نهایت از 
بین بردن امنیت یك جامعه و در نهایت نابودی حاكمیت است. همانطور كه در 
گذشته از ابزارهای سخت و ادوات نظامی استفاده می كردند، امروزه از تهدید 

نرم برای آن هدف استفاده می كنند.
اما ویژگی های تهدید نرم یكی اعتباری بودن تهدید نرم یعنی در زمان و مكان 
متغیر است. مثاًل ممكن است متغیری امروزه و در زمان حال، تهدید به حساب 
بیاید ولی فردا یك عنصر معمولی در جامعه باشد. یا تهدیدی در یك جامعه در 
درجه ی قرمز امنیتی باشد ولی در كشور دیگر یك مسأله ی ساده اجتماعی باشد. 
ویژگی دوم این است كه بحث تهدید، یك امر نسبی است. هر كشوری به فراخور 
موقعیت سیاسی، تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی و عقیدتی ممكن است درجاتی 

از تهدید را داشته باشد.
معموالً كشورهایی كه در منطقه ی خاورمیانه قرار دارند از درجه  تهدید باالیی 
لحاظ  به  هم  هستند،  مهم  جغرافیایی  موقعیت  دارای  هم  چون  برخوردارند؛ 

تاریخی، مكتبی و عقیدتی موقعیت باالیی در جهان دارند.
تهدید دارای دو مرحله است؛ مرحله ی ذهنی و مرحله ی عملیاتی. در مرحله ی 
را  هدف  جامعه   آسیب پذیر  نقاط  ابتدا  تهدیدكننده  كشور  یا  دشمن  ذهنی، 
شناسایی می كند، ابزارهایش را می شناسد و سپس هدف گذاری و سرمایه گذاری 

می كند و نهایتاً آن را عملیاتی می نماید.

مقدمه
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تقسیم بندی تهدید بر دو بعد ذهنی و عملیاتی، برای پیشگیری تهدید است. باید 
این را بدانیم، برای مقابله با تهدید در كدام مرحله پادزهر را تزریق كنیم. تهدید 
نرم امروزه موثرترین، كارآمدترین، كم هزینه ترین صورت تهدید و در عین حال 

خطرناك ترین نوع تهدید است.
اما در جهت مقابله با تهدید نرم، آن چیزی كه می تواند مؤثر و كارآمد باشد، 
اقتصادی،  مؤلفه های  دربرگیرنده   نرم  قدرت  است.  نرم  قدرت  از  بجا  استفاده 
فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیك است. ایدئولوژی اعتبار ملی، خصوصیات ملی، 
هویت ملی و فرهنگی یك ملت و همچنین مشروعیت نظام سیاسی آن كشور 
از جمله موضوعاتی هستند كه در چارچوب قدرت نرم مورد توجه و مطالعه قرار 

می گیرند. اما قدرت نرم از سه سطح تشكیل می شود:
باالترین  نرم، متوجه رهبران و نخبگان یك كشور است و  اولین سطح قدرت 
سطح رویارویی قدرت نرم با تهدید نرم را شامل می شود. در این سطح، هدف 
افزایش قدرت، هنجارسازی خود و تضعیف قدرت حریف در صحنه ی بین المللی 
است و هدف حریف هم از تهدید نرم در این سطح، اوالً شناسایی نخبگان و 

رهبران فكری جامعه و ثانیاً ارعاب و تأثیرگذاری در آن ها است.
با توجه به موقعیت تاریخی كهنی كه ایران دارا است و موقعیت سوق الجیشی 
از  بهره گیری  داریم، همواره دشمن در كمین  قرار  آن  ما در  و جغرافیایی كه 
موقعیت هاست. پس زمینه سازی جهت اتحاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در 
جهان اسالم، تشنج زدایی و پیش برد صلح و امنیت در منطقه و جهان، تحرك 
دیپلماتیك و حضور موفق در عرصه های بین المللی، از جمله مواردی است كه 

باعث ارتقاء قدرت نرم ما می شود.
سطح دوم از قدرت نرم منحصراً به مردم و قدرت ملی تكیه دارد و از فرهنگ 
افكار عامه از تصمیمات نخبگان و رهبران  عامه متأثر می شود. در این سطح، 

جامعه حمایت می كند و به آن ها مشروعیت می بخشد. 
در مقابل، هدف تهدید نرم در این سطح، ایجاد شكاف میان نخبگان سیاسی و 
فرهنگی و آحاد عمومی جامعه است. یعنی می خواهند مردم را از یك جماعت 
همراه تبدیل به جماعتی بی تفاوت، معارض و مخالف كنند و برای رسیدن به این 
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هدف از ابزارهایی مثل تشویق به نافرمانی مدنی استفاده می كند.
سطح آخر از رویارویی قدرت نرم در سطح نیروهای مسلح صورت می گیرد و 
هدف این سه سطح از قدرت نرم باید توأمان و همراه هم مورد توجه قرار گیرد 
و سعی شود در هر سه سطح قدرت دهی و قدرت نرم جامعه افزایش پیدا كنند 

تا بتواند در مقابل تهدیدات نرم مؤثر واقع شود.
در قدرت نرم به یك سری عناصر توجه می شود كه رعایت آن ها و رعایت معیارهای 
این عناصر باعث جاذبه دار شدن و تأثیر قدرت نرم شود. یكی از این عناصر عبارتند 
از: جاذبه  فرهنگی، كه مشتمل بر عقاید، ارزش ها و باورهای یك جامعه است و آن 

همان چیزی است كه تعبیر به هویت ملی می شود. 
در واقع هویت ملی برای یك جامعه به منزله روح برای بدن است و همان طور 
كه روح در بدن نباشد، جسم می میرد؛ اگر مملكتی هویت نداشته باشد به  تدریج 

خواهد مرد.
در این كتاب تالش شده است ضمن معرفی انواع جنگ ها و تقسیم بندی مدل 
های مختلف و ابزارهای جنگ نرم، به بررسی ویژگی های این نسل جدید از 

برخورد غرب با ایران و راههای مقابله با این روش جدید پرداخته شده است. 
از  برخی رسانه های داخلی و خارجی  رفتارهای هدفمند  همچنین موشكافی 

دیگر بخش های كتاب است.
در بخش های پایانی نیز تالش شده با مروری بر مهمترین انقالب های رنگی 
در دنیا، دالیل عدم كارآیی این روش در داخل كشور به تفصیل بیان و بررسی 
داده در  اتفاقات رخ  از  و تصویرگونه  با مروری سریع  نهایت  و در  شده است 

خالل فتنه 88، برخی واقعیت ها به شیوه درج عكس بیان گردد.
آخر آنكه با توجه به اینكه این عرصه هنوز دارای ویژگی های پنهان و زوایای 
فروانی است، اشكاالت و ضعف های احتمالی در ویرایش های بعدی و با كمك 

خوانندگان گرامی رفع خواهد شد.
 انشاء اهلل
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مباحث مقدماتی
نگاهی به تاریخ بشریت، این حقیقت را به زیبایی نشان می دهد كه همواره میان 
"حق و باطل"،"نور و ظلمت" و "لشكر شیطان و سپاه خدا" نزاع و درگیری وجود 
داشته است. شاید نتوان برهه ای از تاریخ طوالنی بشر را نشان داد كه در آن 

جنگ و نزاعی میان حق جویان و باطل گرایان رخ نداده باشد.
قرآن كریم در این باره می فرماید: والفتنة اكبر من القتل و ال یزولون یقاتلونكم 
حتی یردوكم عن دینكم إن استطاعوا)بقره/217(؛ »فتنه از قتل بزرگتر است، و 
مشركان، همواره با شما می جنگند، تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند«.

است.  داده شده  داران خبر  با دین  دائمی دشمنان دین  از جنگ  آیه  این  در 
البته این جنگ دائمی بسته به موقعیت های زمانی و مكانی و شرایط فرهنگی 
و علمی، شكل و شمایل خاص خود را پیدا می كند، كه در ادامه به برخی از 

انواع آن اشاره می كنیم.

انواع جنگ: سخت، نیمه سخت، نرم
جنگ ها با توجه به معیارهای مختلف به انواع متفاوتی تقسیم می شوند. مثال 
های  مقیاس  اساس  بر  عادالنه،  غیر  و  عادالنه  جنگ  به  قوا،  توازن  اساس  بر 
جغرافیایی به جنگ های محلی، منطقه ای و جهانی، با توجه به میزان منابع به 
كار گرفته شده در جنگ، به دو نوع" جنگ عمومی" و "جنگ محدود"، با توجه 
به نوع تاكتیك به منظم)كالسیك( و نامنظم)چریكی(،  و بر اساس نوع سالح به 

هسته ای و غیر هسته ای تقسیم می شوند.
در یك تقسیم كلی دیگر و با توجه به ابزارهای به كار رفته در جنگ و همچنین 
از آن، می توان جنگ ها را به سه نوع تقسیم كرد:  با عنایت به هدف اصلی 
جنگ های سخت، جنگ های نیمه سخت و جنگ های نرم. منظور از جنگ 
های سخت، جنگ های نظامی و درگیری های فیزیكی میان سربازان و نظامیان 
مهاجم و جبهه مقابل است. جنگ های سخت معموال به منظور تسخیر یك 
موفقیت طرف  از  پس  و  شوند  می  یك سرزمین شروع  از  بخشی  با  سرزمین 
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پایان می  از طرفین،  فراوان  انسانی  تلفات  ماندن  بر جای  از  یا پس  و  مهاجم 
پذیرد. البته وقتی یك سرزمین از سوی مهاجمان اشغال می شود، حكومت آن 
و نظام سیاسی پیشین  آن نیز تغییر می كند و حاكمانش از سوی نیروهای 

مهاجم و فاتح، تعیین می گردند.
هدف اصلی در جنگ های نیمه سخت، تغییر حاكمان و مسئوالن كشور است. 
جنگ های نیمه سخت به نمظور تسخیر یك حكومت و سرنگون كردن یك 
نظام سیاسی انجام می گیرد. به همین دلیل در این نوع جنگ ها، سپاه دشمن 
علنا و عمال وارد درگیری نمی شود؛ بلكه با فراهم كردن زمینه های الزم سعی 
می كنند مهره های خود را از طریق كودتای نظامی به قدرت برساند. رژیم های 
كودتا همگی محصول جنگ های نیمه سخت اند. كودتاها به منظور تسخیر و 
قبظه سریع قدرت سیاسی از سوی مخالفان حكومت وقت صورت می گیرند و 
كودتاچیان می كوشند در همان ساعات اولیه، مراكز حساس قدرت را تسخیر 
بگمارند. معموال در كودتاها،  را  فرماندهان مورد وثوق خود  كنند و مدیران و 
نمی  بنیادین  و  اساسی  تغییر  دچار  كشور،  بر  حاكم  قوانین  و  حكومتی  نظام 
احیانا سیاست  و  ارشد  و مسئوالن  نوعا در سطح رهبران  تغییرات  بلكه  شود، 
های داخلی یا خارجی یك كشور صورت می گیرد. به تعبیر هانتینگتون:» یك 
كودتا تنها رهبری و شاید سیاست های یك حكومت را دگرگون می سازد«. در 
كودتاها معموال نیازی به بسیج عمومی نیست و حتی ممكن است عموم مردم از 
كودتاچیان ناراضی باشند. كودتا بیشتر توسط نیروهای نظامی صورت می گیرد 

و معموال فاقد پشتوانه اجتماعی در میان توده ها می باشند.
به  را  قدرت  روز،  چند  طی  حداكثر  كه  هستند  كودتاهایی  موفق،  كودتاهای 
رخ  كودتا  دنیا  از كشورهای  بسیاری  در  اخیر  های  دهه  در  گیرند.  دست می 
معمر  لیبی)  عراق،  ایران،  فیلیپین،  برمه،  تایلند،  كشورهایی چون  است.  داده 
قذافی، رهبر كنونی لیبی، در اثر كودتایی در سال 1969 به قدرت رسید،( مصر، 
از  ناموفق1991(  )كودتای  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  لهستان  شیلی،آرژانتین، 
جمله كشورهایی هستند كه در دهه های اخیر شاهد وقوع كودتا بوده اند. شاید 
بتوان گفت در دوران معاصر، در مجموع، عامل اصلی تغییر قدرت ها و حكومت 

ها، كودتا بوده است و نه خواست و اراده ملت ها.
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در جنگ های نرم، الاقل در مراحل اولیه جنگ، هیچ منازعه فیزیكی و سختی 
صورت نمی گیرد. جنگ نرم از سنخ جنگ فرهنگی است. ابزار و ادوات جنگی 
در این نوع جنگ از سنخ ابزارهای فرهنگی و فكری و اندیشه ای و منشی اند 
و نه ابزارهای نظامی. دشمنان، در جنگ نرم به دنبال تسخیر باورها و ارزشهای 
یك ملت اند. تصرف قلب ها و مغزها هدف اصلی جنگ نرم است و وقتی به 
هدف نایل شوند، در جقیقت جبهه مقابل را به جبهه خودی تبدیل كرده اند 
و در چنین صورتی اصوال نیازی به تسخیر نظامی كشور و یا دخالت رسمی و 
مستقیم در تغییر نظام حام بر آن نیست؛ بلكه این اهداف را خود آن ملت، كه 
همگی یا بخش عمده ای از آنها در اثر جنگ نرم به جبهه دشمن پیوسته اند، 
از  با كمترین مقاوت  باشد،  نیازی به جنگ سخت  اگر  تأمین می كنند احیانا 
سوی كشور هدف روبرو خواهند شد و با هزینه ای بسیار اندك به هدف اصلی 

خود نایل می شوند.
جوزف نای،از پژوهشگران سیاسی مشهور معاصر امریكا، قدرت نرم را به »توانایی 
شكل دهی ترجیحات دیگران« تعریف كرده است. در جنگ نرم با استفاده ار 
اقدامات روانی، رسانه ای، تبلیغاتی اجتماعی و فرهنگی سعی می شود جامعه یا 
كشور هدف از بعد اندیشه ای و اعتقادی تسلیم مهاجمان شود. به تعبیر دیگر در 
جنگ نرم، دشمن سعی می كند با برنامه ریزی كامل و دقیق و با استفاده از همه 
ابزارهای ممكن، بر باورهای، احساسات و رفتارهای جامعه هدف تأثیر بگذار؛ به 
گونه ای كه آنان همان همان جیزی را باور داشته باشند كه دشمن می خواهد، 
همان كاری را نجام دهند كه او دوست دارد و همان احساسات و تمایالتی را 
ابراز نمایند كه دشمن اراده كرده است. در جنگ نرم، مهاجمان سعی می كنند 
از طریق استحاله فكری و فرهنگی، مردمان جامعه هدف را ناخودآگاه به نیروی 
خودی تبدیل نمایند. هدف جنگ نرم این است كه باورها و ارزش های جامعه 
هدف را به گونه ای جهت دهند كه مانند مهاجمان بیندیشند؛ همچون آنان فكر 
كنند و هر آنچه را آنان خوب می دانند، خوب بدانند و هر آنچه را كه بد و زشت 
معرفی می كنند، زشت ببینند؛ و نه انها از همفكری و همسویی با دشمنان قسم 

خورده خود احساس شرمندگی نكنند، بلكه با افتخار از آن یاد كنند.
در اصطالحات نظامی و سیاسی، اصطالحاتی از قبیل "جنگ روانی"، "عملیات 
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روانی"، "براندازی نرم"، "تهدید نرم"، "انقالب نرم"، "انقالب مخملی"، "انقالب 
رنگی" و "جنگ رسانه ای" همگی از اشكال و انواع جنگ نرم و گاهی مرادف 
جنگ نرم به كار می روند؛ در حالی كه در جنگ روانی و جنگ رسانه ای در 
حقیقت از شگردها و ابزارهای جنگ نرم اند و نه مرادف با آن، و انقالب مخملی 
و انقالب رنگی نیز در حقیقت فاز سخت افزاری جنگ نرم به شمار می روند. 
البته در همه این موارد، دشمن سعی می كند بدون درگیری و زور و اجبار، 
انفعال بكشاند و اراده و خواست خود را بدون به كارگیری  جبهه مقابل را به 

ابزارآالت نظامی و سخت بر دیگران تحمیل نماید.
نسبت  مردم  احساس  یا  و  نرم  قدرت  داشتن  به  منوط  نرم  در جنگ  پیروزی 
به بهره مندی دشمن از قدرت نرم است. "قدرت" در اصطالح سیاسی عبارت 
است از "توانایی بر دستیابی به نتایج مورد نظر". تحصیل این قدرت، گاهی به 
شیوه سخت و فیزیكی و با استفاده از ابزار و وسایل نظامی و قانونی به دست 
گفته می شود و گاهی هم به شیوه نرم و  می آید، كه به آن "قدرت سخت" 
بدون استفاده از وسایل و ادوان نظامی، كه به آن "قدرت نرم" گفته می ود. به 
تعبیر دیگر، اگر از راه تهدید )چماغ( و یا تطمیع)هویج( طرف مقابل را به انجام 
كار مورد نظر خود وادار نماییم، در حقیقت قدرت ما از سنخ "قدرت سخت" 
است؛ اما اگر بتوانیم بدون استفاده از ابزار تطمیع و یا تهدید، و با استفاده از 
ابزارهای فرهنگی و شگردهای اجتماعی و سیاسی و رسانه ای، طرف مقابل را 
با رضایت و تسلیم به عضوی از اعظای گروه خود تبدیل كنیم و او را مجذوب 
اهداف و برنامه های خود نماییم، قدرت ما از سنخ "قدرت نرم" خواهد بود. در 
قدرت سخت یا جنگ سخت،مبنای كار به تعبیر جوزف نای، "اجبار" است؛ اما 
در قدرت نرم و یا جنگ نرم، مبنای  فعالیت، "اقناع" است. قدرت نرم  معلول 
شخصیت جذاب، فرهنگ قوی و معقول، نهادها و ساختارهای منطقی و كارآمد، 
ارزش های سیاسی مشروع و مقبول، اقتدار اخالقی و معنوی و امثال آن است. 
داشتن قدرت نرم یكی از مهم ترین مؤلفه های رهبری و مدیریت موفق است. 
مقتدرانه  تواند  نمی  اعتقادی،  و مشروعیت  مقبولیت عمومی  بدون  یك رهبر، 
به رهبری خود ادامه دهد. قدرت نرم را به شادگی و در كوتاه مدت نمی توان 
كنترل كرد و اگر فرد یا دولتی بخواهد علیه این عوامل و منابع قدرت نرم موضع 
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گیری نماید، در حقیقت به اعتبار خود لطمه زده است؛ زیرا مخالفت  و مقابله با 
این امور از دیدگاه مردم به معنای مقابله با خوبی ها و فضیلت ها است.

رابطه جنگ و استعمار
جنگ های سخت،دكترین های حاكم در دوران استعمار كهنه – كه تقریبا از 
قرن 15 میالدی آغاز شد- بودند؛ جنگ های نیمه سخت رویه های حاكم در 
دوران استعمار نو و جنگ های نرم وجهه غالب استعمار در دوران استعمار فرا 
لشكر كشی های  از طریق  استعمارگران  استعمار كهنه،  دوران  در  نو هستند. 
نظامی و با تكیه بر قدرت نظامی خود به تسخیر سرزمین های دیگگران می 
مزدوران  و  نشانده  دست  های  حكومت  طریق   از  نو،  استعمار  در  پرداختند. 
داخلی و قوانین و مقررات بین المللی اهداف استعماری خود را دنبال می كردند 
و در استعمار فرانو از طریف تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی 

و یا به اصطالح جدیدتر و كامل تر، از طریق جنگ نرم به فعالیت می پردازند.
را  خود  فرهنگ  تا  كوشیدند  می  استعمارگران  ها،  دوران  این  همه  در  البته 
اقوام دیگر  به تضعیف و اضمحالل فرهنگ  و  در كشورهای دیگر حاكم كنند 
بپردازند. به عنوان مثال، در دوران اخیر، در اواخر قرن 19 میالدی و اوایل قرن 
20، توانستند با طراحی كودتایی نظامی، كمال آتاتورك را در كشور تركیه به 
قدرت برسانند؛ كسی كه تمام تالش خود را بر اسالم زدایی از مردم تركیه به كار 
گرفت، خط تركی را عوض كرد تا بدین وسیله، مردم را نسبت به یمراث علمی 
و فرهنگی خود بیگانه كند، با زور، حجاب را از سر زنان برگرفت و نوع پوشش 
مردم را تغییر داد و به طور كلی همه مظاهر اسالمی و فرهنگی مردم تركیه 
را از بین برد و به جای آنها، ارزش های غربی را حاكم كرد. در همان زمان، 
با توطئه انگلیسی ها در ایران، رضاخان به حكومت رسید. وی با كودتای سوم 
اسفند 1299 در ایران به قدرت رسید و سلسله پهلوی را بنیان نهاد. اندیشه 
های غرب زده هایی همچون تقی زاده، طالبوف و میرزا ملكوم خان را وجهه 
همت خود قرار داد و به فكر عملیاتی كردن این ایده مشهور تقی زاده افتاد كه 

"برای پیشرفت، باید از فرق سر تا نوك پا، غربی شد".

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

16

اهمیت جنگ نرم
ایات  در  قتل  از  فتنه  دانستن  بزرگتر  و  شدیدتر  و  "قتل"  و  "فتنه"  تقابل   
191)والفتنةاشد من القتل( و 217 )و الفتنة اكبر من القتل( سوره بقره، حاكی 
از خطرناك تر بودن تهاجم فرهنگی و جنگ نرم نسبت به جنگ های سخت 
می باشد. قتل، مربوط به جنگ های سخت و عملیات های سخت و عملیات 
های نظامی است، اما فتنه از شگردها و لوازم جنگ نرم است؛ زیرا در فتنه ها، به 
ویژه فتنه های دینی و اعتقادی، باورها و ارزش های مردم مورد هجوم قرار می 
گیرند و با ترفندهای مختلف شیطانی، تضعیف و تحقیر می شوند. می دانیم كه 
از نظر قرآن، قتل و كشتن انسان های بیگناه، امری بسیار شنیع و زشت است؛ 
به گونه ای كه اگر كسی انسان بی گناهی را به قتل برساند، مانند آن است كه 

همه انسان ها را كشته است:
أنه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی االرض فكأنما قتل الناس جمیعا)مائده/32(؛ 
هر كس، انسانی را بدون ارتكاب قتل یا فساد در روی زمین بكشد، چنان است 

كه گویی همه انسان ها را كشته است.
و  ابدی  برساند، گرفتار عذاب   قتل  به  بی دلیل  را  انسان مومنی  اگر كسی  و 

جاودانه خواهد شد:
و من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب اهلل علیه و لعنه و 
اعد له عذابا عظیما؛ هر كس، انسان با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند، 
مجازات او عذاب جاودانه و در دوزخ است، و خداوند بر او غضب می كند، و او را 

از رحمتش دور می سازد، و عذاب بزرگی برای او اماده ساخته است.
تجربه تاریخی بشر، نشان داده است كه جنگ های سخت و نیمه سخت، كارایی 
چندانی ندارند. تأثیر گذاری آنها كوتاه مدت و لغزنده می باشد و هزینه های 

فراوانی برای مهاجمان در پی دارند. 
محصول جنگ های نیمه سخت نیز معموال برپایی یك دیكتاتوری تمام عیار 
است و در بسیاری از موارد، موجب جنگ های خیابانی و نا امنی های دراز مدت 
اجتماعی می شود. دست كم اینكه  امنیت روانی و استقرار فكری جامعه را از 

بین می برد.

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

17

 به همین دلیل، استعمارگران به این نتیجه رسیده اند كه اگز بخواهند به طور 
كامل بر مخالفان خدو غلبه كنند . سیطره طوالنی مدت خود را حفظ كنند، 
باید شیوه استعماری خود را تغییر دهند. راه تثبیت سیطره بر یك كشور، تهاجم 

فرهنگی و جنگ نرم است؛ زیرا:
های  با جنگ  مقایسه  قابل  غیر  نرم،  گذاری جنگ  تأثیر  گستره  و  میزان   -1
سخت و نیمه سخت است. دستاورها در جنگ های سخت و نیمه سخت نوعا در 
سطح جابه جایی حاكمان و كارگزاران سیاسی باقی می مانند؛ اما در جنگ های 
نرم، گستره تأثیر گذاری، در همه سطوح و الیه های اجتماعی یك جامعه است. 
تأثیر جنگ نرم تأثیری دائمی و زوان ناپذیر است. كسانی كه در دام دشمنان 
می افتند و باورها و ارزش های آنان دگرگون می شو، به آسانی قابل اصالح و 

بازگشت نیستند. در برخی موارد بارگزداندن آنها تقریبا محال و ناشدنی است.
2- تصرف زمین و منطقه جغرافیایی– كه هدف نهایی جنگ های سخت است- 
معموال با مقاومت شدید از سوی مردم مواجه می شود و به همین دلیل، دوام 
چندانی ندارد؛ درحالی كه در جنگ نرم، به دلیل مخفیانه و نامرئی بودن، نه تنها 
مقاومت چندانی در مقابل مهاجمان صورت نمی گیرد، بلكه در صورت موفقیت 

تأثیر گذاری آن بسیار بادوام است.
كاركشته  و  ورزیده  نیروهای  با  معموال  سخت،  جنگ  در  مهاجم  3-نیروهای 
در  اما  است؛  تلفاتی سنگین  نیز  مهاجمان  تلفات  لذا  می شوند؛  روبرو  نظامی 
جنگ نرم خط مقدم جبهه كشور مورد هجوم را افرادی ضعیف و عمدتا ناآگاه و 
ناتوان و غیر مسلح تشكیل می دهند؛ افرادی كه از بنیه های اعتقادی و فرهنگی 
محكمی برخوردار نیستند. در عین حال، خیلی سریع تر و آسان تر هم جذب  
مقابل  در جبهه  مهاجمان،  نظام  پیاده  عنوان  به  و  مهاجم می شوند  نیروهای 

عمل می كنند.
4- افرادی كه در جنگ های سخت در مقابل دشمنان كشته می شوند، معموال 
افرادی قهرمان و مقدس خواهند شد و موجب زنده نگه داشتن روح مقاومت 
در اعماق وجود مردمان؛ اما تلفات انسانی در جبهه جنگ نرم، چنین نیست. نه 
تنها قربانیان فرهنگی، رنگ تقدس و نیروبخشی ندارند، بلكه آثار كامال مخربی 
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بر جای می گذارند.
و ساختارهای  ها  قالب  مردمی،  اغلب حكومت های  در  اینكه،  به  توجه  با   -5
حكومت، بر پایه فرهنگ و اعتقادات و ارش های مردم طراحی می شود، اگر 
باورها، ارزش ها و فرهنگ مردم، دستخوش تغییر شود، الزاما آنها به ساختارهای 
آن  از  بعد  و  خواهد شد  به خود سست  خود  های حكومتی،  قالب  و  سیاسی 
داشت.  نخواهند  و سیاسی، حساسیت  اجتماعی  مقابل ساختارشكنی های  در 

همچنین الگوهای رفتاری جدیدی بر جامعه حاكم خواهد شد.
6- یكی از ویژگی های جنگ نرم، تدریجی و پنهانی و مخفیانه بودن آن است. 
به همین دلیل، تشخیص آن، به ویژه درم راحل اولیه نیاز به بصیرت و روشن 
بینی خاصی دارد. خطر اصلی جنگ نرم هم از همین جهت است كه بسیاری از 
مردم و حتی تصمیم گیران سیاسی و فرهنگی جامعه، متوجه آن نمی شوند و 
حاضر نیستند وجود ان را بپذیرند. به همین دلیل، در مقابل كسانی كه از وقوع 
چنین جنگی سخن می گویند، مقاومت می كنند و آنان را به "توهم جنگ" و 

"توهم توطئه" متهم می كنند. 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای، در دیدار با جمعی از هنرمندان 

در تاریخ1388/6/14 فرمودند:
جنگ نرم، راست است. این یك واقعیت است؛ یعنی االن جنگ است. البته این 
حرف را من امروز نمی زنم. من از جنگ سال 1367 همیشه این را گفته ام؛ 
بارها و بارها. علت این است كه من صحنه را می بینم. چه بكنم اگر كسی نمی 
بیند؟! چه كار اكند انسان؟ من دارم می بینم صحنه را، می بینم تجهیز را، می 
بینم صف آرایی ها را، می بینم دهان های از حقد و غضب گشوده شده و دندان 
های باغیظ به هم فشرده شده علیه انقالب و علیه همه این آرمان ها و علیه 
همه آن كسانی كه به این حركت دل بسته اندرا؛ اینها راانسان دارد می بیند. 

خب چه كار كند؟ این تمام نشده، همه وظیفه داریم.
باید دانست كه تئوریسین های نظامی و اطالعاتی و  اینها،  افزون بر همه   -7
اندازی یك جنگ سخت همه  راه  اند كه  نتیجه رسیده  این  به  سیاسی غرب 

جانبه، علیه جمهوری اسالمی یا امكان ندارد و یا بی فایده است. 
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مارك پالمر، از اعضای برجسته كمیته"خطر جاری"،به صراحت مخالفت خود را 
با حمله نظامی امریكا و غرب، علیه جمهوری اسالمی اعالم می كند و می گوید 
ویژگی های ژئوپلیتیك و فرهنگی و منابع طبیعی و نیروی انسانی و امكانات 
نظامی جمهوری اسالمی ایران به گونه ای است كه امكان پیروزی در هر گونه 

عملیات نظامی علیه آن، نزدیك به صفر است. 
وی تأكید می كند تنها راه مبارزه با ایران، مبارزه نرم است و به تصمیم گیران 
و سیاستمداران غربی، توصیه می كند كه دكترین های جنگ نرم را علیه ایران 

به كار گیرند. 
كمیته خطر جاری نیز تنها راه تغییر نظام جمهوری اسالمی ایران را استفاده 
از استراتژی موسوم به "دلتا" – كه محور آن، استفاده از دكترین های "مهار"، 

"نبرد رسانه ای" و "ساماندهی نافرمانی های مدنی" است- می داند.

اندلس؛ تجربه ای موفق در جنگ نرم با مسلمانان
غرب در زمینه جنگ سخت، تجربه چندان موفقی در جهان اسالم ندارد؛ اما 
در زمینه جنگ نرم، تجربه های موفق و تاریخی در اختیار دارد: تجربه اندلس. 
جنگ نرم غرب مسیحی، علیه اندلس اسالمی موجب شد كه تقریبا تمام آثار 
اسالمی آن دیار از بین برود؛ سرزمینی كه در طول تقریبا هفت قرن )از قرن 
هشتم تا پانزدهم میالدی( شاهكارهای علمی، فرهنگی و هنری فراوانی پدید 
را  بطوطه  ابن  و  عربی  ابن  و  رشد  ابن  چون  بزرگی  اندیشمندان  و  بود  آورده 

تحویل  جامعه اسالمی داده بود.
 اما این سرزمین، در اثر جنگ نرم و تغییر ذهنیت مردم و ایجاد شبهه در باورها 
وارزش های آنان، به طور كامل به تسخیر غرب در آمد و همه سوابق درخشان 

و تمدن و فرهنگ فروزان، به تاریخ پیوست.
همان گونه كه بسیاری از تحلیل گران تاریخ اندلس، اذعان كرده اند؛ یكی از 
مهم ترین عوامل انحطاط ان تمدن بزرگ، تغییر باورها و ارزش های اسالمی در 

میان حاكمان و مردم آن سرزمین بود.
مسیحیان اروپاتوانستند با یك برنامه ریزی حساب شده و با تهاجم فرهنگی، 
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جامعه اسالمی اندلس را از مردم فرو ریزند.
براق بن عمار،یكی از سرداران مسلمان اندلس، به سرداران مسیحی و مقامات 
كلیسا توصیه كرد به جای جنگ نظامی، با بستن پیمان ها و توافقات دوجانبه 
در زمینه های ازادی تبلیغات دینی، فعالیت های آموزشی و تجاری و اقتصادی، 
می توانند در قلب و ذهن مسلمانان نفوذ كنند. در پی این توافق نامه ها، شراب 
اروپا به اندلس سرازیر شد و جوانان مسلمان را به منجالب فساد كشاند. باده 
آن،  از  و خودداری  آمد  به شمار  وتعالی شخصیت  بودن  مدرن  نشانه  گساری 
نشانه تعصب و كهنه پرستی! روابط تجاری و فرهنگی، ازاد شد. معلمان و مربیان 
مسیحی با جهره هایی جذاب و روش هایی نوین، به اندلس اسالمی  امدند و 
دوره های آموزشی برگزار كردند و دانشجویان و متعلمان مسلمان را مجذول 
خود كردند. بعد از این تهاجم فرهنگی و اخالقی بود كه مسیحیان توانستند، 
خیلی زود، شهر واالنس را تصرف كنند و هزاران تن از مسلمانان بی گناه را به 
خاك و خون بكشند و در مقابل چشمان همسران و پدران و ماردان، به دختران 
از  پس  كه  شوند  مسلط  آندلس  بر  چنان  نهایت  در  و  نمایند،  تجاوز  مسلمان 

گذشت قرن ها، هنوز هم نامی از اسالمی و مسلمان در آن دیار مطرح نباشد.
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 بخش دوم
بخش دوم

بازخوانی مفاهیم دو اصطالح قدرت نرم و قدرت سخت
تأثیر گذار در سیاست خارجی كشورها  از مؤلفه های  نرم یكی  امروزه قدرت 
ارائه  به شمار می آید و با سرمایه گذاری چشمگیری از سوی دلوت ها برای 
تصویری مطلوب از خود همراه است. همه كشورهای تمایل دارند كه دیگران 
را  این تصویر مثبت  این می كوشند  بنابر  باشند،  آنها داشته  به  نگاهی مثبت 
تهدید  خصوص  در  كنند.  جلوگیری  منفی  تصورات  گیری  شكل  از  و  تقویت 
سخت و نرم برداشتی واحد وجود ندارد. برخی تهدیدات نرم را تهدیداتی غیر 
نظامی مانند محیط زیست، جرائم، فساد و ... دانسته اند و در نهایت ابزار و شیوه 
ابزار و شیوه نرم را با هدف نرم متناسب  سخت را با هدف سخت و برعكس، 
می دانند. هدف این فصل، بررسی مفهوم قدرت سخت و نرم در محیط ملی 
جمهوری اسالمی ایران است تا رهیافت ها و دیدگاه ها به یكیدیگر نزدیك و 

یك برداشت ایرانی از این دو مفهوم به دست آید.
به  اسالمی  جمهوری  خارجی  و  دفاعی  محافل  در  نرم  و  قدرت سخت  امروز، 
اصطالح هایی رایج تبدیل شده، كاربرد آنها به طور فزاینده ای در محافل علمی 

و نظامی متداول گشته است. 
به نظر می رسد بدون دست كم نگاهی شتایان به این اصطالح ها- یعنی قدرت 
نرم و سخت- ممكن نیست كه بتوان درباره وضعیت سیاست خارجی و دفاعی 

كنونی جمهوری اسالمی به بحث پرداخت.
ممكن است گزارشگران، نظامیان و سیاست مداران این اصطالحات را به طور 
كامل درك كرده باشند اما آیا همگان این واژه ها را به یكسان و به طور مشایه 

به كار می برند؟
اصطالح  دو  از  متفاوت  بسیار  تعاریفی  و  معانی  بندی  این فصل صورت  هدف 

قدرت نرم و سخت می باشد كه نویسنده با آنها برخورد داشته اشت. 
این طور به نظر می رسد كه تالش برای پیوند دادن مفهوم بر گرفته از ادبیات 
علوم سیاسی غرب به دیدگاه سیاسی جمهوری اسالمی موجب آشفتگی و ناهم 
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اندیشی شده است، در این صورت بهتر است بحث بر سر قدرت نرم و سخت در 
حوزه دانش بومی و ایرانی ادامه یابد.

پارادایم صحیح چیست؟
پیش از بررسی تفسیر متفاوت دو اصطالح قدرت نرم و سخت، طرح این پرسش 
ارزشمند است كه: آیا مفهوم قدرت نرم كه در بستر سیاست خارجی امریكا پدیدار 
شده قابل انتقال به عرصه سیاست جمهوری اسالمی است؟ پیامدها،فرصت ها و 
دشواری های آن چیست؟ آیا ناهمگونی فضای سیاسی موجب سردرگمی فكری 

و ناهم اندیشی  نخبگان سیاسی و نظامی در ایران نمی شود؟
در نخستین نگاه، به دلیل پیچیدگی مباحث مربوط به قدرت سخت و نرم، بهره 
برداری كاربردی از آن ناممكن به نظر می رسد. همچنان كه خود نای اذعان 
می كند: از آنجایی كه توانایی كنترل دیگران اغلب با داشتن منابع معین ارتباط 
دارد، رهبران سیاسی به طور معمول قدرت را عینی تر، سنجش پذیر تر و پیش 

بینی پذیر تر از تعریف رفتاری آن می نماید.
با وجود این، مطالعه دقیق تر پیوستار نای، نشان می دهد كه چگونه در فرهنگ 
امریكایی، تعریف منابع محور از قدرت به راحتی با تعریف رفتاری آن ادعام شده، 
درك آن را برای سیاست مدارها از آنچه پیش از این بوده آسان تر می كند. از 
آنجا كه امریكایی ها تمایل دارند تجهیزات نظامی را ابزار اعمال زور قلمداد كنند 
قرار دادن این تجهیزات ملموس یا به عبارتی "سخت" در انتهای سخت پیوستار 

رفتاری دسوار نیست)عصاریان نژاد،1387(.
بدین ترتیب بحث درباره قدرت منابع نظامی سخت و قدرت رفتاری سخت به 
سادگی تحت عنوان قدرت سخت آسان می شود. این امر شاید برای مخاطب 
امریكایی این گونه باشد اما آیا برای یك فرد ایرانی نیز چنین است؟ تاریخ امریكا 
آكنده از مداخالت نظامی بی شمار در مناطق مختلف جهان است كه ساختار 
برخالف  است،  كرده  تحمیل  كشور  این  نظامی  سازمان  به  هجومی  كالسیك 
این، جمهوری اسالمی ایران با توجه به شرایط ژئوپلیتیك و آمیزه ای از اصول 
دكترین  فرهنگی،  جغرافیایی،  اقتصادی،  و  سیاسی  های  متغیر  و  ایدئولوژیك 
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بنا نموده، توان سخت  نرم تدافعی  پایه سازه های سخت و  بر  را  نظامی خود 
نظامی خود را بر پایه ادراك از ناهمگونی محیطی خود سازماندهی كرده است.

بیان این نكات این تردید را به وجود می آورد كه آیا نیروهای مسلح در مفهوم 
ایرانی آن می تواند به طور كامل در انتهای سخت و یا زورمدارانه پیوستار قدرت 
رفتاری قرار گیرد. به هر حال به دلیل سهولت وشفافیت پیشینه این موضوع نزد 
امریكایی ها، مشاهده برهی از مفسران كه اشتباه كرده، قدرت سخت را تواماً 
برای اشاره به قدرت رفتاری سخت و نیز برای اشاره به قدرت منابع نیروهای 

مسلح جمهوری اسالمی به كار می برند تعجبی ندارد.
شاید خطر این باشد كه آنهایی كه از نیروهای مسلح حمایت می كنند اغوا شده 
و تمام بحث ها در خصوص قدرت نرم را مغایر با منطق وجودی نیروی مسلح 
ایران تلقی نموده، نقش انسان دوستانه و حافظ صلح این نیروها را در جمهوری 
اسالمی و منطقه نادیده بگیرند. در مقابل ممكن است افرادی دیگر كه وجه نرم 
و غیرزورمدارانه رفتاری را جذاب می دانند اغوا شده و نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی را دارای كارآیی كافی ندانسته، این نیروها را تنها به مثابه ابزاری برای 

جنگیدن تلقی كنند. 
هر دو گروه با افرادی كه مراقب هستند نیروی مسلح جمهوری اسالمی را تنها 
به انتهای زورمدارانه پیوستار قدرت رفتاری پیوند ندهند متفاوت فكر می كنند. 
همان طور كه در ادامه اشاره خواهد شد، این نگرانی با توجه به آنچه اتفاق افتاده 
به طور چشمگیری به سردرگمی و ناهم اندیشی كه بحث كنونی در مورد قدرت 

سخت و قدرت نرم در جمهوری اسالمی را در بر گرفته دامن می زند.

آشفتگی فکری
برای مشخص كردن دلیل پیدایی دیدگاه های گوناگون نسبت به قدرت سخت 
و قدرت نرم كه امروزه در جمهوری اسالمی جریان دارد بازنگری یك گرایش 
نمونه سودمند است. این گرایش بازتابی از سردرگمی و ناهم اندیشی مزمنی 
می  نشئت  افزارمدارانه  سیاستسخت  از  پیروی  در  برخی  ناآگاهی  از  كه  است 
گیرد. البته دالیلی دیگر نیز وجود دارد كه از جمله می توان به دیدگاه دور از 
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واقعیت برخی از اعضاء جامعه دانشگاهی، اشاره كرد كه از درك نیروهای در 
حال تغییر دادن دنیا كه در پیش روی ما قرار دارند عاجز هستند. در مقابل، 
بعضی از هواداران قدرت نرم نیز نقش قدرت منابع نظامی را كم اهمیت جلوه 
داده، یا نادیده می گیرند. البته به راحتی می توان این گونه استدالل حامیان 

قدرت نرم را زیر سؤال برد.
مفهوم قدرت سخت و نرم به كانون مباحث نظامیان، سیاست مداران و اعضای 
به  برخی  كه  در حالی  است.  تبدیل شده  دانشگاهی  و  مطالعاتی  مراكز  علمی 
ارزشنیروهای مسلح برای سیاست خارجی اشاره می كنند با مشاهده تجهیزات 
و امكاناتی كه نیروهای نظامی برای اجرای مؤثر و ایمن شعل خود به آنها نیاز 

دارند دچار تردید می شوند.
 از سوی دیگر، به كارگیری مفهوم قدرت نرم و سخت به صورت ناهماهنگ و 
مبهم توسط دانش آموختگان دانشگاهی و مراكز مطالعاتی پیرامون این اصطالح 

ها سردرگمی به وجود آورده است. 
در كنار طرز نگرش های متفاوت به توانمندی نظامی، به ظاهر تعاریف كنونی 
دو اصطالح قدرت نرم و قدرت سخت در موارد دیگر هم به طور متناقض و یا 

مبهم به كار برده می شوند. 
برای نمونه، صاحب منصبی را در نظر بگیرید كه تحریم های اقتصادی را نمونه 

ای از اعمال قدرت نرم بر می شمارد.
در واقع، هر كس با توجه به بعد زورمدارانه تحریم اقتصادی می تواند آن را به 
انتهای گزینشی پیوستار قدرت رفتاری نای پیوند دهد، البته اگر تمام پیوستار در 

نظر گرفته شود چنین اظهاراتی با دیدگاه نای در تعارض شدید قرار می گیرد.
 در نمونه ای دیگر، اندیشمندی تحریم اقتصادی را به مثابه قدرت سخت به كار 

می برد. همین وضعیت درخصوص دیپلماسی وجود دارد. 
نمایند  اشاره می  دیپلماسی"  نرم  "گزینه  به  ها  تحلیل  از  برخی  كه  در حالی 
برخی به "دیپلمات های كار كشته و بسیار ماهر" به عنوان قدرت سخت اشاره 
را در كشور  نرم و سخت  نامتعین مباحث قدرت  امر، وضعیت  این  می كنند. 

آشكار می سازد.
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مفهوم شناسی جنگ نرم 
در ضرورت این بحث همین نكته كافی است كه هركجا سخن از جنگ نرم به 
میان می آید، همه ی محققان و  نویسندگان بی درنگ به سراغ منابع و متونی 
كی روند كه نویسندگان آن ها از طراحان  استراتژیست های جنگ نرم دشمن 
به شمار می روند و هنگامی كه كسی از پیشینه ی جنگ نرم در تاریخ انبیای 
الهی و مبارزه ی حق و باطل سخن می گوید، به منزله ی خروج از دایره ی علم 
و عقالنیت تلقی می شود. در حالی كه همین موضوع به تنهایی شادی بر عمق 

پیشروی دشمن در عرصه های فكری و تحقیقاتی به شمار می رود. 
ساده تر بگویم، دشمن حتی خواسته ی خود را در این حوزه نیز بر ماتحمیل 
كرده است، یعنی او است كه حیطه ی مطالعاتی ما را در مورد جنگ نرم تعیین 
می كند و او است كه مارا وا می دارد هر روز از داشته های حقیقی و ارزشمند 
خود بیش تر فاصله بگیریم و در ورطه ای قدم برداریم كه كوچك ترین خطری 

برای دشمن نداشته باشد. 
این استنباط دلیلی برای انكار و كوچك شمارد ن تحقیقات و فعالیت های علمی 
در آن سوی مرزها نیست، بلكه تنها هشداری است برای آن دسته از دوستانی 
كه نگاه تمنی خود را به غرب دوخته اند و ناخود آگاه زمانی كه به آیاتی از قرآن 
كریم استناد می شود، روی ترش می كنند و دانشجویان را به علمی بودن و 

دوری از تعصب فرا می خوانند.
در این نوشته برآنیم تا با نگاهی متفاوت نسبت به گذشته و نگرشی واقع گرایانه 
به مقوله ی جنگ نرم بپردازیم . جنگ نرم از مقوالتی است كه امروز به كرات 
در سخنرانی ها و از تریبون های مختلف به گوش می رسد، ولی از آن جایی كه 
این واژه اشتراكات و هم پوشانی به نسبت گسترده ای با واژه هایی دیگر نظیر 
عملیات روانی، جنگ سرد، قدرت نرم، دیپلماسی عمومی، تهدید نرم و جنگ 
نامتقارن دارد، ناگزیر هستیم پیش از ورود به بحث جنگ نرم به منظور روشن 
شدن جایگاه اصلی این واژه تعریفی مختصر از عبارت های مطرح شده در این 

حوزه عرضه نماییم. 
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عملیات روانی
عملیات روانی از واژه هایی است كه در سال های اخیر در مجامع و محافل رسانه 
ای به كرات به جای جنگ نرم مورد استفاده قرار گرفته و این در حالی است كه 
هدف جنگ یا عملیات روانی شكست واز پای در آوردن دشمن است. به عبارت 
دیگر، جنگ روانی استفاده ی طراحی شده از تبلیغات و سایر اقدامات در زمان 
جنگ یا وضعیت فوق العاده، به منظور تاثیر گذاری بر افكار، هیجانات، نگرش 
ها و رفتار دشمن است، به گونه ای كه از تحقق اهداف و مقاصد ملی پشتیبانی 

شود. در تعریفی دیگر عملیات روانی این گونه تعریف شده است: 
را شامل می شود كه در زمان صلح،  ای  فعالیت های روان شناسانه   سلسله 
جنگ و بحران برای تاثیر گذاشتن بر نگرش و رفتارمخاطبان بی طرف، خودی 
و دشمن، طرح ریزی شده و در روند دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی موءثر 

است.
همچنین در تعاریف اولیه ی عملیات روانی در دهه ی پنجاه كه از سوی وزارت 
فعالیت های  و  تبلیغات  از  اصولی  ها  »استفاده ی  ارائه شد، آن  آمریكا  دفاع 
ارتباطی  فعالیت های  و  تبلیغات  از  ای  یا مجموعه  ارتباطی توسط یك دولت 
توسط یك دولت یا مجموعه ای از دولت ها، به منظور تاثیر گذاری بر نظرات، 
احساسات، موضع گیری ها و رفتار گروه های دوست، دشمن یا بی طرف در 
را  ها«  آن  اهداف  و  مزبور  های  دولت  یا  دولت  های  سیاست  تحقق  راستای 

عملیات روانی نامیدند. 
دریك تقسیم بندی كلی می توان اهداف عملیات روانی را به سه دسته تقسیم 

كرد: 
_ اهداف سیاسی: نظیر تبلیغات فارسی رادیوهای غربی با هدف ایجاد تفرقه در 

جامعه ی اسالمی ایران.
اهداف نظامی: نظیر تبلیغات دستگاه عملیات روانی یك واحد نظامی برای   _

سست كردن انگیزه ی نبرد در نفرات نیروی مقابل.
_ اهداف سیاسی نظامی: اهدافی است كه جنبه های سیاسی و نظامی درهم 
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آمیخته شده است و نمی توان آن را در یكی از دونوع پیشین جای داد، نظیر 
بر  فشار  اعمال  هدف  با  دیگر  كشور  برای  كشور  یك  جنگ  زمان  تبلیغات 

تصمیمات دفاعی رهبران آن.
جنگ سرد

پس از پایان جنگ دوم جهانی و برقراری آتش بس میان اردوگاه ایدئولوژیك 
شرق و غرب، جنگ دیگری میان این دو جبهه ی متخاصم ادامه یافت كه جنگ 
سرد نام گرفت و در نهایت، رسانه ها به عنوان كار آمد ترین ابزاربرای منهدم 

كردن پایگاه ذهنی طرف مقابل وارد عرصه ی جدیدی شدند. 
اصطالح جنگ سرد را ابتدا روزنامه نگاران آمریكایی به نام های اف.بی.سووپ 
و والتر لیپمن برای توصیف روابط میان ایاالت متحد و اتحاد جماهیر شوروی 
پس از جنگ دوم جهانی به كار بردند. همچنین ادعا می شود كه این اصطالح 
را پیش از همه جرج اورول در مقاله ای كه در سال 1945 نوشت، مورد استفاده 
توضیح  این اصطالح،  بردن  به كار  از  لیپمن  و  اورول، سووپ  داد. منظور  قرار 
ایاالت  نه صلح« میان  و  نیست«یا همان »نه جنگ  وضعیت»صلحی كه صلح 
متحد و اتحاد شوروی بود و ما می توانیم اضافه كنیم كه »جنگ سرد« متضاد 

»جنگ داغ« به معنای مواجهه ی نظامی مستقیم میان دو كشور است.
آن چه جنگ سرد را امكان پذیر كرد و تداوم داد، موازنه ی نسبی میان آمریكا و 
شوروی در وجوه پر اهمیت قدرت نظامی و ایدئولوژیك بود. در حوزه ی نظامی 
نوعی موازنه در توان هسته ای دو كشور وجود داشت كه باز دارندگی و در نتیجه 

حفظ وضع موجود را امكان پذیر می كرد.
های  ایدئولوژی  زیرا  داشت،  وجود  توازن  نوعی  نیز  ایدئولوژیك  ی  حوزه  در 
كمونیسم و لیبرالیسم در كشورهای مختلف پراكنده شده بودند و دو ابر قدرت 
بر این مبنا كشورها را وارد جبهه ی خود می كردند، به همین دلیل، در آن 
دوران تعداد معدودی از كشورها را می توان یافت كه سامان سیاسی خود را 

فارغ از ایدئولوژی های مطلوب دو قطب طراحی كرده باشند.
با توجه به آن چه گفته شد، می توانیم جنگ سرد را مواجهه ی طرفین بدون 
استفاده از رویارویی تسلیحاتی نامید. شایان ذكر است خمیرمایه ی جنگ سرد 
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همان عملیات روانی و به كار گیری تكنیك های عملیات روانی برای در هم 
شكستن دشمن با توسل به ابزار نرم است. 

قدرت نرم
حمید موالنا، استاد دانشگاه امریكن برای اولین بار در كتاب اطالعات و ارتباطات 

جهانی: 
»مرزهای نو در روابط بین المللی« در سال 1986 میالدی به تعریف و تعیین واژه 
ی قدرت نرم پرداخت. موالنا قدرت را به دو بخش تقسیم كرد: قدرت ناملموس 
»نرم« كه منابع آن دین، ارزش ها، باورها، ایدئولوژی و دانش هستند و قدرت 
سخت یا ملموس كه در مواردی چون منابع طبیعی، جمعیت، ثروت و ابزار نظامی 
و جنگی و غیره ریشه دارد. به اعتقاد موالنا، قدرت نرم زیربنای قدرت سخت بوده 

و ماهیت آن را مشخص می نماید. 
قدرت نرم از واژه های جدیدی است كه توسط نظریه پردازان بسیاری از جمله 
ژوزف نای مورد استفاده قرار گرفته و به نوعی ناظر بر كلیه ی امكاناتو توانمندی 
های بشری در حوزه ی سایبر و غیر سخت افزاری برای شكل دهی به ترجیحات 

دیگران است.
 این توانمندی ها به منظور تاثیر بر افكار و رفتار انسان ها از طریق اقناع بدون 
از  انواع رسانه های مكتوب و غیر مكتوب  خونریزی است كه می تواند شامل 
رسانه های شنیداری و تصویری گرفته تا تسلط بر تكنیك های جنگ روانی 
باشد. قدرت نرم از موضوعاتی است كه هم اكنون در دستور كار هزاران پژوهشگر 

و محقق نخبه در سراسر دنیا قرار دارد.
ایده  طریق  از  مطلوب  كسب  توانایی  از  است  عبارت  نرم  قدرت  نای،  نظر  از 
آل های سیاسی و سیاست های یك كشور ناشی می شود. در بررسی مفهوم 
با  به لحاظ ماهوی  نرم  این نكته ضروری است كه قدرت  به  اشاره  نرم  قدرت 
تبلیغات سیاسی تفاوت اساسی دارد، زیرا مبنا و ماخذ قدرت نرم ریشه در بنیان 
های قابل دفاع و مستحكم تئوریك دارد، درصورتی كه تبلیغات سیاسی حتی 
فقدان شالوده ی  ارتباطی در صورت  آوری های  از جدیدترین فن  استفاده  با 
منطقی و منطبق با فطرت انسانی محكوم به شكست است و با وجود تفوق های 
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ظاهری و كوتاه مدت در گذر زمان، فناشدنی و ناپایدار خواهد بود. 
در الگوی برنامه ریزی استراتژیك از مواردی كه می توان به عنوان نقاط قوت در 

منابع قدرت نرم ملت ایران از آن ها یاد كرد، عباتند از :
_ در اختیار داشتن افراد دانشمند، خالق و باهوش

_ تراز باالی دانایی و نرخ سواد دانشگاهی 
_ اراده و عزم ملی برای پیشرفت و آبادانی كشور 

حماسی  و  ملی  ی  ازروحیه  كه  شوق  ودارای  انگیزه  با  وجوداقشارمختلف   _
برخوردارند.

دیپلماسی عمومی 
ادموند گولیون، رئیس  آمریكا توسط  بار در  اولین  اصطالح دیپلماسی عمومی 
مدرسه ی حقوق و دیپلماسی در دانشگاه تافت به كار گرفته شد و به تدریج 

جای خود را در ادبیات سیاسی معاصر باز كرد. 
در واقع، تعریفی كه گولیون ارائه كرد بیش تر ناظر برمجموعه ی ارتباطات معطوف 
به منافع ملی یك كشور از طریق ارتباط با مردم خارج از مرزهای جغرافیایی بود. 
با گذشت زمان، ابعاد این پدیده توسط محققین و صاحب نظران مورد توجه قرار 
گرفت، طوری كه امروز صدها مقاله در این حوزه به رشته ی تحریر در آمده است 

كه هركدام زاویه ای از دیپلماسی عمومی را تشریح می كند. 
خالصه این كه دیپلماسی عمومی تالش های یك دولت برای اطالع رسانی، ایجاد 
درك متقابل و نیز تاثیر بر افكار عمومی ملت های دیگر است، بنابراین كلیه ی 
فعالیت هایی نظیر تبادالت علمی، دانشجویی، فرهنگی، ورزشی، به كار گیری 
رسانه های رادیویی، تلویزیونی، اینترنتی، خدمت رسانی و در نهایت، انتشارات از 

جمله روش ها و راهبرداهای دیپلماسی عمومی محسوب می شود.
به  مارا  است،  شده  ارائه  عمومی  دیپلماسی  از  كه  مختلفی  تعاریف  در  تامل 
این نكته رهنمون می سازد كه فعالیت های یك كشور در سطح خارجی كه 
بهبود جذابیت فرهنگی و تصویر یك كشور در  افزایش قدرت معنوی،  باعث 
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نزد دیگر ملت ها می شود، با منافع ملی هر كشور رابطه ی مستقیمی بر قرار 
كرده است. 

شایان ذكر است با وجود ارتباط در هم تنیده میان دیپلماسی عمومی و جنگ 
نرم، وجوه افتراق فراروانی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد كه شاید بارزترین 
آن ها حیطه ی شمول و منطقه ی هدف باشد، چرا كه در جنگ نرم، حوزه 
ی جمعیتی دشمن نقطه ی هدف محسوب می شود، لیكن گستردگی حوزه 
ی دیپلماسی عمومی همه ی كشورهای همجوار و حتی خاور دور را نیز شامل 

می شود. 
برای روشن تر شدن حوزه ی فعالیت دیپلماسی عمومی به نمونه هایی از فعالیت 
های اطالع رسانی و برنامه های دیپلماسی عمومی آمریكا كه به اشكال مختلف 

صورت می گیرد، اشاره می شود.
از زمانی كه گزارش ها و اطالعات مراكز تحقیقاتی در آمریكا نشان دادند كه 
آمریكایی ها و دولت آمریكا به دلیل سیاست های سلطه جویانه و تهاجمی به 
صورت فزاینده ای مورد تنفر مردم دیگر كشورها و به خصوص كشورهای عربی 
و اسالمی قرار گرفته اند، آمریكایی ها به فكر افتادند كه در كوتاه ترین زمان 
ممكن در تنقیح و بازسازی چهره ی آمریكا تدابیری بیندیشند، به همین منظور، 
برنامه های دیپلماسی عمومی كه حدود نیم قرن از تصویب آن میگذشت، این 
بار به صورت جدی در دستوركار كارشناسان و متخصصین این كشور قرار گرفت 

كه نمونه هایی از آن به شرح ذیل است:
فعالیت های اطالع رسانی: شبكه های اجتماعی مانند تویتر و فیس بوك، فایل 
های بی سیم مانند ماهواره، سخن گویان و كارشناسان، متخصصان مقیم، برنامه 
ی كنفرانس از راه دور، چاپ و نشر، مراكز مطبوعاتی خارجی، مراكز كتاب و 

منابع اطالعاتی، برنامه های رادیو تلویزیونی بین المللی .
مبادالت آموزش فرهنگی: از جمله برنامه ی تبادل دانشجو، استاد و پژوهشگر، 
مطالعاتی  های  برنامه  كیفیت  حفظ  و  تاسیس  به  كمك  آكادمیك،  مبادالت 
پیرامون آمریكا در دانشگاه های خارجی، آموزش زبان انگلیسی، دیدارهای بین 

المللی، توریسم. 
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و  فیلم  خدمات  آمریكا،  صدای  از  است  عبارت  كه  المللی:  بین  خبرپراكنی 
تلویزیون های بین المللی. 

در  می شود  عمومی  دیپلماسی  كه صرف  ای  بودجه  از  دقیقی  آمار  متاسفانه 
اختیار مجامع اطالعاتی نیست و علت اصلی آن گستردگی حوزه ی دیپلماسی 
عمومی و غیر قابل محاسبه بودن هزینه های صرف شده در این مقوله است. 
در همین راستا كشورهای دیگری نیز در این زمینه فعالیت جدی خود را آغاز 
كردند. برای مثال، دستگاه سیاست گذاری كانادا، سرمایه گذاری قابل توجهی 
در زمینه ی انتشار ارزش های كانادایی در سراسر جهان كرده است كه نتیجه 
ی آن را می توان در رشد بی رویه ی تقاضا برای مهاجرت به این كشور مشاهده 
كرد. به همین نسبت، یكی از اصول مسلم و محوری سیاست خارجی آلمان نیز 
بر آموزش ارزش ها و هنجارها و توسعه ی آگاهی و فهم بهتر از آلمان بنا شد.

عرصه  این  در  را  ای  وقفه  بی  های  تالش  اخیر  های  سال  در  نیز  ها  ژاپنی 
انجام داده اند. ایتالیایی ها  و ترك ها نیز همكاری های فرهنگی و اطالعاتی 
های  ظرفیت  حداكثر  از  و  دانسته  خود  خارجی  سیاست  استراتژیك  اهرم  را 
در  كنند.  می  استفاده  اینترنتی  های  سایت  خصوص  به  موجود  تكنولوژیكی 
این بین كشورهای آسیایی هنوز در خم یك كوچه هستند و راه طوالنی را در 

پیمودن مسیر دیپلماسی عمومی در پیش دارند. 

تهدید نرم
پیش از ارائه ی تعریف از واژه ی تهدید نرم به این نكته اشاره می كنیم كه 
ماهیت تهدید، فرایندی ذهنی و اعتباری است. به عبارت دیگر، آن چه در یك 
محیط و یك كشور تهدید محسوب می شود، چه بسا در كشوری دیگر از اهمیت 
چندانی برخوردار نباشد یا در رتبه ی پایین تری از تهدید قرار گیرد، ولی آن 
چه در بحث جنگ نرم شایان ذكر است توجه به رویكرد نرم افزاری تهدید است. 
اگر چه در كتب و مقاالت مربوط به علوم استراتژیك تعاریف گوناگونی برای 
تهدید ارائه شده است، ولی به نظر می رسد »فقدان شرایط امن و نبود امنیت« 

ساده ترین تعریف برای واژه ی تهدید باشد.
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بااین مقدمه، اجماال اشاره می كنیم تهدید نرم، مجموعه اقداماتی است كه باعث 
دگرگونی هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یك نظام سیاسی شود. 
»تهدید نرم« نوعی سلطه در ابعاد سه گانه ی حكومت، اقتصاد و فرهنگ است 
كه از طریق استحاله ی الگوهای رفتاری در این حوزه ها ایجاد شده و نمادها و 
الگوهای نظام سلطه جایگزین آن ها می شود. با این نگرش، تمامی تحوالتی كه 
موجب شود اهداف و ارزش های حیاتی یك نظام سیاسی به خطر افتد یا باعث 
ایجاد تغییر و دگرگونی اساسی در عوامل تعیین كننده ی هویت ملی و دینی 

یك كشور شود»تهدید نرم« به شمار می آید.
در تهدید نرم، بدون منازعه و لشكر كشی فیزیكی، كشور مهاجم اراده ی خود 
را بریك ملت تحمیل و آن را در ابعاد گوناگون با روش های نرم افزاری اجرا 

می كند. 
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بخش سوم
تاریخچه جنگ نرم

به نظر می رسد جنگ نرم و مفاهیم همسان از قبیل جنگ روانی، عملیات روانی 
و قدرت نرم، قدمتی به اندازه ی حیات بشری دارند و ذكر دقیق تر تاریخچه و 
پیشینه ی این نوع از جنگ، مارا در شناخت هرچه بهتر ابعاد این پدیده یاری 
می رسیاند، چرا كه در طول تاریخ حیات بشری و فراز و نشیب های اعصار و 
قرون گذشته، انسان از صیرورت و تكاملی برخوردار بوده است كه شناخت و 
آشنایی با مراحل آن در تسلط بر پیچیدگی ها و قواعد عصر حاضر كمك شایانی 
می نماید. مطالعه و بررسی مواردی كه به عنوان پیشینه ی جنگ نرم در كتب 
و مقاالت گوناگون آورده شده، گویای این واقعیت است كه در برخی از آثار به 
كارگیری حیله و تدابیر نظامی برای گمراه كردن دشمن از مصادیق جنگ نرم 
تلقی شده است، در حالی كه هدف از جنگ نرم، تسلط مقطعی و موقت بر افكار 
طرف مقابل نیست، بلكه همان طور كه اشاره شد، ایجاد تغییر پایدار در سازه 

های ذهنی و عقاید قلبی طرف مقابل، هدف اصلی محسوب می شود. 
با توجه به آن چه گفته شد، نمی توان نبرد گیدئون با ماد را كه در آن سپاهیان 
ترس  و  فریب  باعث  لشكریان  های  مشعل  برابری  چندین  افزایش  با  گیدئون 
مادها شدند، از مصادیق جنگ نرم نامید و در عوض، به خوبی می توان سیره 
به منظور تغییر نگرش  انسان ها را كه  با  الهی در برخورد  پیامبران  ی عملی 
الحادی و هدایت به سوی یكتاپرستی انجام گرفته در حوزه ی جنگ نرم تقسیم 

بندی كرد.
در آیه ی 76 سوره انعام آمده است » فلما جن علیه الیل راكوكبا قال هذا ربی 
فلما افل قال ال احب االفلین ؛ پس چون شب بر او پرده افكند و ستاره ای دید، 
گفت این پروردگار من است، اما چون غروب كرد، گفت من غروب كنندگان را 

دوست ندارم .«
در زمان حضرت ابراهیم )ع(، عالوه بر بت پرستی، توجه به اجرام آسمانی همچون 
ستاره، ماه و خورشید بسیار بود و مردم گردش این كرات را در سرنوشت خود 
موثر می دانستند چنان كه امروز نیز در متون ادبی چنین تعبیراتی به كار می 
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رود. حضرت ابراهیم )ع( در برابر این تفكر، به جنگ نرم متوسل می شود و خود 
را همانند دیگر مردم قرار می دهد و همچون آنان به ستاره، ماه و خورشید ابراز 
عالقه می كند و برای آن ها نوعی ربوبیت قایل می شود اما چون این ستارگان 
غروب می كنند از اعتقاد خود ابراز پشیمانی می كند و می گوید آن كه غروب 
كند، بایق پرستش نیست؛ به عبارت دیگر چنین خدایی خود محكوم قوانین 
طبیعت است و حاكمیتی بر آن ها ندارد تا بتواند در سرنوشت من موثر باشد. 

در این مثال قرآنی به خوبی مشاهده می كنید كه حضرت ابراهیم )ع( به آسانی 
و  افكند  را در دل گمراهان می  به خدایان دروغین  تردید نسبت  و  بذر شك 
بعد از مدتی این بذرها در دل ها جوانه می زند و نور ایمان در قلب تعدادی از 

مشركین می تابد. 
بار دیگر در آیات 77و 78 سوره ی انعام همین داستان برای كسانی كه خورشید 
را می پرستیدند تكرار می شود » فلما رءا القمر بازغاً قال هذا ربی فلما افل قال 
لئن لم یهدنی ربی الكونن من القوم الضالین )77( فلما رئا الشمس بازغه قال 
هذا ربی هذا اكبر فلما افلت قال یا قوم انی بری ء مما تشركون ؛ پس )بار دیگر( 
چون ماه را در حال طلوع درخشش دی، گفت این پروردگار من است، این بزرگ 
تر ) از ماه و ستاره( است اما چون خورشید غروب كرد، گفت ای قوم من! همانا 

من از آن چه برای خداوند شریك قرار می دهید، بیزارم.«
به دنبال آیه ی قبل در مورد ستاره پرستی و شیوه ی نفی آن، این آیات به 
پرستش ماه و خورشید اشاره كرده و می فرماید: حضرت ابراهیم)ع( با دیدن 
ماه و خورشید همچون دیگر مردم، اظهار پرستش كرد و حتی خورشید را به 
جهت بزرگ تر بودن، مورد توجه بیش تری قرار داد اما به هنگام غروب ماه و 
خورشید، به مردم هشدار داد كه چنین اجرامی محكوم به طلوع و غروب هستند 
و صالحیت معبود شدن راندارند. حضرت ابراهیم )ع( به مردم توجه داد ك ه این 
شیوه ی شما انحرافی است و اگر من هم همانند شما این را بپرستم، در گمراهی 
هستم. چگونه شما این ها را شریك خداوند در اداره ی امور هستی می پندارید 

در حالی كه این ها از خود قدرتی ندارند؟
با  ابراهیم)ع(  حضرت  قرآنی  مثال  این  در  شود  می  مشاهده  كه  طور  همان 
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استفاده از تاكتیك های جنگ نرم، به تدریج روی افكار و عقاید مشركان تاثیر 
می گذارد. 

در فراز دیگری از مراحل جنگ نرم حضرت ابراهیم)ع( علیه مشركین داستان 
فروردین  در  دوبار  سالی  نمرودیان  است.  برانگیر  تامل  نیز  ها  بت  شكستن 
از شهر، آذر، عموی  از جشن ها موقع خروج  ماه جشن می گرفتند. در یكی 
ابراهیم)ع(، به ابراهیم )ع( پیشنهاد نمود كه او هم به جشن برود تا شاید جشن 
آن ها را تماشا كرده و زبان از بدگویی بت ها بردارد، ولی روز بعد ابراهیم)ع( به 

بهانه ی كسالت از رفتن امتناع كرد. 
همه با زینت تمام از شهر بیرون رفتند جز ابراهیم )ع( كه تبری برداشت و به 
بت خانه رفت و همه ی بت ها را جز بت بزرگ شكست و سپس تبر را بر دوش 

بت بزرگ انداخت. 
وقتی نمرود و نمرودیان بازگشتند و به بت خانه آمدند تا خود را تبرك كنند، 
همه ی بت ها را شكسته دیدند غیر از بت بزرگ به روایتی شیطان به آن ها 
اطالع داد كه ابراهیم )ع( خدایان شما را شكسته است. صدای ناله و فریاد مردم 

بلند شد. نزد نمرود رفتند كه ای نمرد! خدایان مارا شكسته اند. 
نمرود دستور داد تا به هر كه شك دارید نزد من بیاورید. همه گفتند كار ابراهیم 
)ع( است. حضرت را احضار كردند و به اون گفتند:    » آ انت فعلت هذا بالهتنا 
یاابراهیم قال بل فعلهم كبیرهم هذافاسئلوهم ان كانوا ینطقون؛ آیا تواین عمل 
را نسبت به خدایان ما به جا آوردی؟ گفت :  بت بزرگ این كار را كرده است 
از او بپرسید اگر حرف می زند!همه ی نمرودیان بی اختیار گفتند : ای ابراهیم 
)ع(این بت ها سخن نمی گویند.سپس همگی خجل و شرمنده شدند و سر به 
زیر انداختند. بعد ابراهیم)ع( فرمود چیزی را عبادت می كنید كه نه نفعی می 

رساند و نه ضرری و نه حرف می زند.«
وقتی نمرودیان بت ها را در هم شكسته دیدند با مشكلی بزرگ روبه رو شدند. 
مشكل این بود كه آنان دیدند بت ها درهم شكسته اند اما نتوانسته اند از خود 
از این طریق قلب و ذهن مشركین و  ابراهیم)ع(  دفاع كنند. در واقع حضرت 
مردمی را كه چشم وگوش بسته و از سر جهالت بت می پرستیدند مورد خطاب 
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قرار داده و ماموریت الهی خود را به انجام رساند. به این تریتیب، مشاهده می 
شود تالش برای اقناع كه می توان آن را شالوده ی بحث جنگ نرم نامید ریشه 

در تاریخ بشری دارد. 
برای روشن تر شدن  نیز  تاریخی صدر اسالم  به تحوالت  نگاهی هرچند گذرا 
جنگ نرمی كه همواره از سوی پیروان حق و باطل جریان داشته است، خالی 

از لطف نیست. 
دریكی از تلخ ترین وقایع تاریخ صدر اسالم زمانی كه در جنگ سفین مالك 
اشتر در چند قدمی خیمه ی معاویه بود قرآن ها برسر نیزه رفت و عمرو عاص 
ادامه ی  در  دودلی  و  تردید  را دچار  این طریق، صفوف مسلمانان  از  توانست 
جنگ كند و كار به جایی رسید كه تعدادی از مسلمانان تیغ برگلوی حضرت 

امیر )ع( نهادند و مالك مجبور به بازگشت شد. 
در دوران كوتاه خالفت امام حسن مجتبی )ع( نیز تفوق دشمن در جنگ نرم 
به حدی رسید كه آن امام مظلوم مجبور به امضای قرار داد صلح با معاویه شد. 
باعث شد همه ی كسانی كه  نرم دشمن  تاثیر جنگ  امام حسین)ع(  درزمان 
هزاران نامه برای امام )ع( نوشته بودند و ایشان را به كوفه دعوت كرده بودند 
از پشتیبانی خود منصرف شده و تعداد قابل مالحظه ای از همان افراد در روز 

عاشورا در مقابل امام ایستادند و آن شد كه نباید می شد. 
در ایام اسارت حضرت زینب )علیهاالسالم( آن چه باعث در هم پیچیدن ظلم 
زینب  حضرت  كه  بود  نرمی  جنگ  همان  واقع  در  گردید،  امیه  بنی  ستم  و 

)علهاالسالم( دنبال كرد. 
از جنگ نرم را  تاریخ معاصر نیز رجون شود، می توان موارد متعددی  اگر به 

مشاهده كرد كه به فرازهایی از آن اشاره می كنیم .
از اواخر جنگ اول جهانی و زوال دوران استعمار نو، قدرت های بزرگ به تدریج 
به  این شیوه  بردند واز  نرم پی  انگیز عملیات روانی و جنگ  به قدرت اعجاب 
برای به خدمت گرفتن دیگر ملت ها استفاده  صورت حربه ای روان شناسانه 
كردند. هدف اصلی، استعمار فكری كشورهای ستم دیده ی جهان به منظور 
این هدف،  به  برای رسیدن  و  بود  آنان  و سیاسی  فرهنگی  اقتصادی،  استثمار 
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افكار عمومی كشورههای خود را برای توجیه این سیاست فریب می دادند و به 
بی راهه می كشاندند؛ این امر طی جنگ دوم جهانی چنان اهمیتی داشت كه 
طرفین درگیری برای به كارگیری این حربه ها به رقابت با یك دیگر پرداختند. 
با تشخیص كار آمدی جنگ نرم با مختصات تئوریك و پراتیك جدید در جنگ 
سرد و در اوج آن یعنی در دهه ی هفتاد اساتید برجسته علوم سیاسی و علوم 
ارتباطات از جمله ژوزف نای، هارولد السول، جان كالینز، اعضای برجسته ی 
آژانس اطالعات مركزی آمریكا)سیا( و فرماندهان ارشد پنتاگون به میدان آمده 
و  تدوین  طراحی،  جاری«  خطر  ی  عنوان»كمیته  تحت  مركزی  تاسیس  با  و 
عملیاتی شدن جنگ نرم را در دستور كار خود قرار دادند كه مهم ترین هدف 
آن بمباران تبلیغاتی علیه بلوك شرق و به ویژه شوروی بود كه ظاهراً پس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این كمیته به »كمیته ی صلح جاری« تغییر نام 
داده و همچنان فعال است و كانون تهاجمات روانی آن جهان اسالم و به ویژه 
جمهوری اسالمی ایران و هواداران منطقه ای آن از جمله حزب اهلل، حماس و 

كشورهای دوست ایران می باشد. 
در این بخش الزم است اشاره كوتاهی نیز به پیشینه ی عملیات روانی داشته 
در  روانی  عملیات  و  نرم  جنگ  میان  مفهومی  تفاوت  وجود  با  كه  چرا  باشیم 
بسیاری از نقاط شاهد هم پوشانی و تداخل انفكاك ناپذیر این دو مقوله هستیم 
كه در فرصت مقتضی به آن پرداخته خواهد شد ولی نكته ی قابل توجه این 
است كه عملیات روانی نیز پیشینه ای بسیار طوالنی دارد؛ چرا كه انسان ها برای 
تحت تاثیر قرار دادن طرف مقابل به شیوه ها و ترفندهایی متوسل می شدند 
كه به دلیل ماندگاری و تاثیرات پایدار این اقدامات می توان آن ها را در بحث 
مربوط به جنگ نرم نیز تقسیم بندی نمود. آن چه مسلم است اصطالح عملیات 

روانی در جنگ دوم جهانی درآمریكا و اروپا رواج یافت. 
درسال 1950 یعنی تنها یك سال پس از پایان جنگ، دولت رئیس جمهور وقت 
آمریكا »ترومن« به منظور كسب آمادگی برای اجرای جنگ روانی در كره، پروژه 
ای را با عنوان » نبرد حقیقت« با بودجه ای معادل 121 میلیون دالر تصویب 
كرد. ارتش آمریكا، اداره و ریاست عملیات روانی را به عنوان بخش ستادی ویژه 
با  را  ایجاد كرد و در كنار واحدهای رزمی، واحدهای جنگ روانی گسترده ای 
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استفاده از تجربیات جنگ دوم جهانی تشكیل داد. از آن زمان تا كنون، سازمان 
ها و واحدهای روانی تبلیغاتی آمریكا با توسعه ای روز افزون همواره به عنوان یكی 
از بازوهای اصلی آن كشور در جنگ و صبح عمل كرده اند، در 25 ژوئن 1950، 
یعنی روز آغاز جنگ دو كره یك عضو مهم ارتش آمریكا اعالم كرد»ماجرای جالبی 

اتفاق افتاده است. كره شمالی به كره جنوبی حمله كرده است.«
بالفاصله پس از انتشار این خبر و در همان روز، بمب افكن های آمریكا شهر 
پیونگ یانگ، پایتخت كره شمالی را با فرو ریختن سیصد بمب، بمباران كردند. 
به دنبال این اقدام كه بدون فرمان مستقیم و رسمی تنها به دلیل جایگاه تك 
قطبی رسانه های آمریكا صورت گرفت عملیات روانی بی سابقه ی ایاالت متحد 

علیه كره شمالی آغاز شد. 
نبرد كره را درسه هزار  از آغاز جنگ، فیلم  نیز دو روز پس  سینمای هالیوود 
بازار عرضه كرد و تا مدت ها به خطا ادعا می شد كه كره  نسخه تكثیر و به 
شمالی به كره جنوبی حمله كرده است در حالی كه واقعییت این چنین نبود 
و آمریكا از غیبت روسیه و چین استفاده كرد تا در شورای امنیت سازمان ملل 
متحد قطع نامه ای را علیه حمله ی ظاهراً مسلحانه ی كره شمالی به كره جنوبی 

تصویب كند.
والسا« در جنبش  وبا رهبری»لخ  لهستان  نرم در  براندازی  پروژه ی  اولین  اما 
كارگری این كشور در سال 1984 تحقق یافت وبا فرو پاشی شوروی، یوگسالوی 
و چند كشور دیگر اروپای شرقی، براندازی نرم به مساله جدیدی در حوزه ی 
قدرت و امنیت تبدیل شد. استعمارگران از براندازی حكومت ها در یوگسالوی، 
گرجستان، اوكراین، قرقیزستان و امثال آن با عنوان انقالب های رنگی، به جای 

واژه ی خشن جنگ نرم یاد می نمایند. 
انقالب های مخملی یا» انقالب های رنگی« و » گلی« از شیوه های براندازی نرم 
است كه نوعی دگرگونی و جابه جایی قدرت به هم راه مبارزه ی منفی و نافرمانی 
مدنی را شامل می شود. انقالب های رنگی و مخملی در جوامع پسا كمونیستی در 

اروپای مركزی، شرقی و آسیای مركزی اتفاق افتاد.
این واژه برای نخستین بار از سوی » والسالو هادل« رئیس جمهور پیشین چك 
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كه در آن زمان رهبر مخالفان چكسلواكی سابق بود وارد ادبیات سیاسی گردید. 
اقدامات مرتبط و زنجیره ای  انجام سلسله  با  مخالفان حكومت در چكسلواكی 
این  در  دسامبر 1989   29 تا  نوامبر   17 از  ای  هفته  دوره شش  یك  طی  در 
كشور، موفق به نوعی دگرگونی و جابه جایی قدرت شدند. این پدیده سپس به 
شكل زنجیره ای، در صربستان طی دو مرحله 1997 - 2000، گرجستان 2003، 

اوكراین 2004 و قرقیزستان 2005 ادامه یافت .
در این بخش كه به ذكر پیشینه و تاریخچه ی جنگ نرم اختصاص دارد این 
نكته قابل توجه است كه با پیروزی انقالب اسالمی در ایران جنگ نرمی بسیار 
خطرناك و پر حجم از سوی جمهوری اسالمی ایران علیه قدرت های استكباری 

شكل گرفت. 
این جنگ نرم به واسطه ی بهره مندی از رهبری هوشمندانه و مقتدر انه ی امام 
راحل ومقام معظم رهبری و همچنین به دلیل بر خرداری از فرهنگ و تمدن 
كهن ایرانی اسالمی، انسجام ملی و مهم تر از همه تمسك به فرهنگ و مكتب 
اسالمی  كشورهای  برای  متعالی  و  مترقی  الگویی  به  السالم  علیهم  بیت  اهل 

تبدیل شد. 
ناظران سیاسی داخلی و خارجی اذعان دارند جنگ نرم جمهوری اسالمی ایران 
علیه قدرت های استكباری عامل مهمی در بیداری و خیزش دیگر ملت ها علیه 
استكبار جهانی بوده است وهر روز بر ابعاد آن افزوده می شود و دقیقاً به همین 
دلیل است كه پرونده ی ایران و مقابله  ی نرم با آن از مهم ترین پروژه های 

تحقیقاتی كارشناسان در دنیا محسوب می شود. 
امروز مشاهده می كنیم قدرت های استكباری به بهانه های واهی كانون حمالت 
نرم و براندازانه ی خود را متوجه ایران اسالمی كرده و بی وقفه در حال برنامه 
ریزی و چاره جویی برای این جنگ هستند كه در بخش های آتی به صورت 

مفصل به بررسی جزئیات آن خواهیم پرداخت. 
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بخش چهارم

تاکتیک ها در عرصه جنگ نرم 
بر اساس آن چه تا كنون گفته شد به این نتیجه می رسیم كه جنگ نرم پدیده 
ای پر رمز و راز و انباشته از پیچیدگی های مختلف است كه برای مقابله ای با 
آن چاره ای جز تسلط و شناخت قواعد و تاكتیك های رایج در آن وجود ندارد. 
استراتژی  آن،  به وسیله ی  كه  هایی گفته می شود  به ورش  تاكتیك  امروزه 
به اجرا در می آید تا به هدف های مورد نظر برد؛ بنابراین تاكتیك، جزیی از 
استراتژی و در خدمت آن است. عالوه براین، استراتژی یك هدف كلی است 
كه در دراز مدت قابل دست رسی است، در حالی كه تاكتیك در كوتاه مدت 

تحقق می یابد. 
اداره ی  از واژه ی تاكتیك به معنای علم  همچنین در وب سایت ویكی پدیا 
از  تاكتیك، سومین سطح  یاد شده است و گفته شده است  نیروها در صحنه 

سطوح چهارگانه مدیریتی محسوب می گردد. 
در این نوشته برآنیم تاكتیك های رایج در جنگ نرم را مورد بازشناسی و بررسی 
قرار دهیم اگر چه ماهیت جنگ نرم به گونه ای است كه در هر زمان تاكتیك 
و تكنیك جدیدی مورد استفاده قرار می گیرد و برشمردن تمامی تاكتیك ها 

عماًل امكان پذیر نخواهد بود. 

برچسب زدن
تاكتیك برچسب زدن از مواردی است كه در زندگی روزمره نیز افراد به شدت 
از آن واهمه دارند و سعی می كنند از این ناحیه مرد هدف قرار نگیرند چرا كه 
وقتی برچسب یك صفت بر پیشانی یك فرد یا یك گروه نشست دیگر نمی توان 
به آسانی افكار واذهان عمومی را نسبت به آن تغییر داد و چه بسا زمان زیادی 

نیاز باشد تا فرد ویا گروه مزبور، خود را از آن خالص كند. 
از  كه  است  گاندا  پروپا  قدیمی  های  تكنیك  از  زدن  برچسب  یا  گذاری  اسم 
كلمه ی التین adhominem گرفته شده است. با استفاده از این تكنیك به 
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شخص، ایده یا یك گروه كه هدف حمله است برچسب توهین آمیز و ناپسند 
زده می شود. 

این تكنیك با این هدف مورد استفاده قرار می گیرد كه ایده و فكر ی را محكوم 
یا رد كنیم، بدون این كه به دنبال دلیلی برای تصمیم خود باشیم.

بر اساس این تاكتیك، رسانه ها كه بازوان توانمند در جنگ نرم به شمار می 
روند، واژه های مختلف را به صفات مثبت ومنفی تبدیل كرده و آن ها را به افراد 
یا نهادهای مختلف نسبت می دهند. گاهی هدف از این عمل كرد، آن است كه 
ایده، فكر یا گروهی محكوم شوند، بدون آن كه استداللی در محكومیت آن ها 

آورده شود.
به عنوان مثال رسانه های كشورهای غربی با منفی سازی مفهوم بنیادگرایی و 
اطالق آن به كشورهای اسالمی سعی دارند چهره ای منفی از این كشورها در 

اذهان عمومی مخاطبین خود القا وایجاد كنند. 
برچسب  به  توانیم  می  داشته  دیگری  مثال  تاكتیك  این  برای  بخواهیم  اگر 
تروریسم اشاره كنیم. این برچسب را غربی ها به مقاومت مشروع مردم مظلوم 
را  این مبارزین  از  ایران  فلسطین ولبنان می زنند وحمایت جمهوری اسالمی 
جمایت از تروریسم می نامند وبا تبلیغات رسانه ای افكار عمومی را طوری دست 
كاری می كنند كه نام ایران، فلسطین و حزب اهلل تداعی كننده مفهوم تروریسم 
از  مواردی  در  بلكه  نیست  منفی  های  برچسب  تنها شامل  تاكتیك  این  شود. 
برچسب مثبت نیز استفاده می شود كه در برخی از نوشته ها از آن به تعمیم 
جذابیت )تلطیف وتنویر( نیز تعبیر شده است مثال های روشنی از كاربرد چنین 

الفاظی وجود دارد. 
نظیر: تمدن، شجاعت، دموكراسی، تعهد، زیبایی، آزادی، افتخار، اعتماد، شرافت، 
عدالت، آزادی، صلح و نظایر آن. وجود این كلمات در متن به منظور تاثیر گذاری 

بر هیجانات و احساسات عملی بر پایه ی پروپاگاندا است. 
مبهم و سربسته  از این كلمات)تعمیم جذابیت( در پروپاگاندا معموالً  استفاده 
است و تعریف درستی از آن ارائه نمی شود تا مخاطب خود بر اساس حوزه ی 

تجربه های خود آن ها را تفسیر به مطلوب كند.
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رسانه های ارتباط جمعی از سویی مفهوم »حقوق بشر و آزادی« را پر فضیلت 
جلوه داده و از سوی دیگر غرب را مهد آزادی و مدافع حقوق بشر قلمداد می 

كنند . 
در حالی كه بیش ترین نقض حقوق بشر و آزادی در این كشورها صورت می 

گیرد. 
شاید بتوان به نوعی تاكتیك انتقال را نیز از زیر مجموعه های تاكتیك برچسب 
زدن دانست یعنی با استفاده از نمادهای مذهبی یا ملی وانتساب به اشخاص 
یا استفاده  و جریان هایی كه مورد احترام توده های عمومی مردم هستند و 
از عبارت های شناخته شده ای كه دارای پیشینه وسابقه ی موجهی هستند 
بدون این كه مخاطب محتوای بسته های شخصیتی را با برچسب مطابقت دهد 

بپذیرد.
استفاده از این تاكتیك زمانی كاربرد دارد كه برچسبی همانند اصالح طلبی كه 
فی نفسه پدیده ای ارزشمند و پسندیده می باشد بر پیشانی یك جریان سیاسی 
خورده می شود و مخاطبین به صورت ناخود آگاه تمامی ویژگی های اصالح 

طلبی را از خصیصه های ذاتی این جریان می پندارند. 
برجسته سازی 

به معنی  اند كه  Agenda setting  ترجمه كرده  را معادل  برجسته سازی 
اولویت گذاری بر برنامه ای خاص اطالق می شود. اما اصطالحاً می توان گفت » 
برجسته سازی؛ یعنی این اندیشه كه رسانه های خبری با ارائه ی خبرها، موضوع 

هایی راكه مردم درباره ی آن ها می اندیشند تعیین می كنند. 
برجسته سازی از شناخته شده ترین تاكتیك های جنگ نرم محسوب می شود 

كه برای اولین بار توسط روزنامه نگاری به نام والتر لیپمن به كار برده شد. 
مك كومز و شاو اولین مطالعه ی سیستماتیك را در مورد فرضیه برجسته سازی 

در سال 1972 گزارش كرده اند.
آن ها با مطالعه ی برجسته سازی در مبارزه ی ریاست جمهوری سال  1968 
مبارزه  هر  برای  های جمعی  رسانه  كه  كردند  مطرح  را  فرضیه  این  )آمریكا(، 
سیاسی، اولویت هایی را تعیین می كنند و اهمیت نگرش ها نسبت به موضوع 
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های سیاسی اثر می گذارند.
تاكتیك برجسته سازی از كاركردهای اصلی رسانه ها در انحراف افكار عمومی به 
سمت دلخواه می باشد. به عبارت ساده تر رسانه ها از این طریق به مردم دیكته 

می كنند كه به چه موضوعاتی و چگونه بیندیشند. 
دو مفروضه ای كه اساس و بنیاد اكثر پژوهش ها در مورد نظریه برجسته سازی 

را تشكیل می دهند بدین قرارند:
1. رسانه ها واقعیت را منعكس نمی كنند بلكه واقعیت را دست كاری كرده  و 

به آن شكل تازه ای می دهند. 
2. تمركز رسانه ها بر تعداد خاصی از مسائل و موضوعات باعث می شود تا آن 

مسائل و موضوعات در نزد مخاطبان مهم جلوه كنند و در اولویت قرار گیرند. 
را  امكان  این  نرم  عرصه ی جنگ  به جنگ جویان  تاكتیك  این  از  استفاده 
اخبار جهان  ناگهانی در صدر  به صورت  می دهد در شرایطی كه موضوعی 
قرار می گیردبا ترفندهای خاصی، اهمیت موضوع را در نظر مخاطبین دست 

نمایند. كاری 
به عنوان مثال زمانی كه عده زیادی از مردم مظلوم فلوجه بر اثر استفاده از بمب 
های فسفری به طرز وحشیانه ای مورد حمله ی آمریكایی ها واقع شدند و شدت 
جراحات وارده به زنان و كودكان می رفت تا موجی از نفرت و انزجار را علیه 
اقدامات نظامی آمریكا ایجاد كند رسانه ها وارد عمل شده و با برجسته كردن 
دنیای  عمومی  اذهان  قرآن،  به  آمریكایی  سرباز  چند  اهانت  نظیر  موضوعاتی 
اسالم را به سمت این موضوع منحرف كردند و با تحمل یك ضربه ی خفیف، 
از شكل گیری یك موج سهمگین علیه جنایتی كه در فلوجه اتفاق افتاده بود، 
اثر  از اجسادی كه بر  از مدتی فیلم های ویدیویی  البته بعد  جلوگیری كردند 
بمب فسفری متالشی شده بود در اینترنت منتشر گردید ولی به دلیل گذشت 

زمان موضوع به دست فراموشی سپرده شد. 
شایان ذكر است استفاده از این تاكتیك نیازمند یك فرایند است و برای رسیدن 
به تاثیر مطلوب این فرایند باید مراحل خود را متناسب با موضوع و شرایط طی 

كند. 
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مرحله  شش  به  را  سازی  برجسته  فرایند  لنگ  كورت  و  لنگ  انگل  گالدیس 
تقسیم می كنند:

1. اهمیت رویدادها: مطبوعات بعضی رویدادها یا فعالیت ها را پر اهمیت و آن ها را 
بارز می سازند.

2. پوشش متفاوت: موضوعات متفاوت برای جلب توجه، به نوع و میزان پوشش 
متفاوتی نیاز دارند. 

3. موضوعات قالب دار: رویدادها و فعالیت های مورد توجه باید قالب دار باشند 
یا باید حوزه ای از معانی به آن ها داد به طوری كه قابل فهم شوند. 

اثر  4. زبان: زبان مورد استفاده ی رسانه ها می تواند بردرك اهمیت موضوع 
بگذارد. مثاًل چرخش از اشاره ی اولیه ی »كاری غیر اخالقی« به واژه » افتضاح« 

اهمیت بیش تری به موضوع می دهد. 
5. نمادهای ثانویه: رسانه ها، فعالیت یا رویدادهایی را كه مورد توجه عموم قرار 
گرفته اند به نماد های ثانویه وصل می كنند كه موقعیت آن ها در منظر سیاسی 

به خوبی قابل تشخیص است. 
6. اظهارات اشخاص: هنگامی كه اشخاص معروف و معتبر راجع به موضوعی 

صحبت می كنند، فرایند برجسته سازی شتاب پیدا می كند. 
شایعه

انتشار مطالب غیر واقعی در سطح جامعه به منظور  از  شایعه به عبارت است 
دستیابی به اهداف خاص كه این اهداف بنا به شرایط و مقتضیات زمان تغییر 

می كند. 
درگذشته شایعه سازی و شایعه پراكنی نیازمند وجود شبكه ای از عوامل برای 
انواع  و  ها  رسانه  مدد  به  امروزه  ولی  بود  نظر  مورد  های  پیام  توزیع  و  انتشار 

تكنولوژی های ارتباطی این امر به سهولت انجام می پذیرد. 
شایعه در فضایی تولید می شود كه امكان دسترسی به اخبار و اطالعات موثق 
امكان پذیر نباشد. به عبارت دیگر شایعه در جایی ایجاد می شود كه خبر نباشد 

و یا خبر از منابع منتشر نگردد. 
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شایعه انتقال شفاهی پیامی است كه برای بر انگیختن باور مخاطبان و همچنین 
تاثیر در روحیه ی آنان ایجاد می شود . مطالب كلی شایعه باید حول محورهای 

اساسی و مهمی باشد كه مخاطب نسبت به آن حساسیت باالیی دارد. 
شایعه از خصوصیاتی برخوردار است كه به اختصار می توان به موارد ذیل اشاره 

كرد: 
- سرعت انتشار و گسترش

- پذیرش آن از سوی مخاطبین بدون نیاز به بررسی و دقت نظر
- بی اعتنایی به محدودیت های زمانی و مكانی 

شایعه در شرایط و مقاطع مختلف اهداف خاصی را دنبال می كند برای مثال 
در طول سال های پس از انقالب اسالمی، حجم گسترده ای از شایعات علیه 
نظام و مسئوالن در راستای عملیان روانی غرب مطرح گردید كه اهداف ذ یل 

را تعقیب می كردند: 
- القای ناتوانی مسئوالن در اداره ی حكومت و نا كار آمد نشان دادن حكومت دینی

- وجود اختناق و فقدان آزادی در كشور
- جعل اخبار مربوط به حضور مردم در صحنه های دفاع از انقالب و نظام 

- تضعیف نهادهای ارزشی و دینی 
- تضعیف روحانیت و مرجعیت 

- انزوای سیاسی، امنیتی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 
- جلوگیری از الگو شدن ایران اسالمی برای سایر كشورهای منطقه 

- تضعیف بنیان های هویت ساز ایرانی اسالمی 
- به چالش كشاندن ثبات امنیت اجتماعی در رایران 

- به چالش كشاندن ثبات امنیت اقتصادی كشور
- شایان ذكر است هشدار نسبت به تالش دشمن در شایعه پراكنی از مواردی 
است كه مقام معظم رهبری در طول سال های اخیر بارها وبارها در سخنرانی های 
خود متذكر شده اند و به صورت مشخص آن را از ابزارهای جنگ نرم دشمن 
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بر شمرده اند. 
ارتباطاتی  و  فرهنگی  ابزارهای  از  استفاده  با  دارد  نرم تالش  در جنگ  دشمن 
پیشرفته و با شایعه و دروغ پراكنی و استفاده از برخی بهانه ها میان آحاد مردم 

تردید، بدبینی و اختالف ایجاد كند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای قضایای بعد از انتخابات ریاست جمهوری را نمونه 
ای از این شیوه دانستند و خاطرنشان كردند »در این قضایا به بهانه ی انتخابات 
ایجاد تردید و اختالف كردند تا دل های مردم نسبت به یك دیگر و نسبت به 
مسئوالن چركین شود و در چنین فضای مشوش و شلوغی عناصر مغرض، خائن 
و دست آموز خود را برای كارهای اخالل گرانه وارد صحنه كنند اما به دلیل 

بصیرت مردم به نتیجه نرسیدند.« 
رهبر انقالب اسالمی همچنین در دیدار باجمعی از بسیجیان با انتقاد شدید از 
برخی مطبوعات، رسانه ها و دستگاه ها كه دائما به دنبال ایجاد اختالف، بدبینی 
افزودند » به كسانی كه به دنبال مصالح كشور هستند  و شایعه ساز هستند، 

توصیه می كنم از این اختالف های جزئی و غیر اصولی صرف نظر كنند.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از فضای تهمت زنی و شایعه سازی بر ضد 
مسئوالن كشور تاكید كردند » این گونه كارها در جهت خواست دشمن است، 
زیرا مسئوالن كشور اعم از رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه ی قضاییه، 
و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همه كسانی هستند كه زمام كشور را به 

دست دارند و مردم باید به آن ها اعتماد و حسن ظن داشته باشند.«
مسئوالن  كرد  عمل  در  انتخابات  از  بعد  های  افكنی  تردید  به  اشاره  با  ایشان 
رسمی انتخابات اعم از وزارت كشور و شورای نگهبان افزودند» این تردید افكنی 

ها بسیار مضر است و دشمن هم همین را می خواهد.«
در مورد شایعه و كاربرد آن در جنگ نرم ذكر این نكته ضروری است كه شایعات 
معموالً شامل اخبار صد در صد غلط و دروغ نیست و برای باور پذیری و قابل 
قبول بودن آن بخش قابل توجهی از واقعیت نیز در بین آن گنجانده می شود 
یكی از دالیلی كه مخاطبین به راحتی آن را می پذیرند و به دیگران نیز انتقال 
می دهند اطمینانی است كه نسبت به صحت برخی از اطالعات موجود دارند. 
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به  مربوط  بخش  در  سازی  شایعه  با  برخورد  های  روش  و  راهكارها  مورد  در 
راهكارهای مقابله با جنگ نرم دشمن توضیحات الزم ارائه خواهد شد. 

تفرقه افکنی 
واقع  می شود، تضعیف  توجه  مورد  نرم  فرایند جنگ  در  اموری كه  از جمله 
همبستگی میان افراد در جامعه هدف است. ایجاد و القای وجود تضاد و تفرقه 
مشغول  را  رقیب  و  شده  پارچگی  یك  و  انسجام  عدم  باعث  رقیب  جبهه  در 
مشكالت درونی جامعه حامیان خود می كند و از این طریق از اقتدار و انرژی 
تر  تضاد موجب عمیق  و  تفرقه  ایجاد  فرسوده می شود.  و قدرتش  آن كاسته 
شدن فاصله میان قومیت ها و گروه های مختلف می شود. مهم ترین هدف این 
تاكتیك، ایجاد گسست بین مردم و نظام سیاسی است كه باعث تزلزل و تنزل 

اعتماد عمومی مردم و مقبولیت و پذیرش رژیم سیاسی می شود. 
این تاكتیك به شدت مورد توجه بنگاه های خبرپراكنی و استكبار جهانی در 
مواجهه با جمهوری اسالمی ایران است و در حوادث اخیر برشدت بهره گیری 

از آن افزوده اند. 
اختالف  برانگیختن  و  افكنی در صفوف مردم  اختالف  تفرقه،  و  اختالف  ایجاد 
میان مقام های نظامی و سیاسی كشور مورد نظر نقش بسیار مهمی در راستای 
تجزیه سیاسی كشور ایفا می كند چرا كه در زمان بروز اختالف و تفرقه، اولین 
چیزی كه در خطر مستفیم قرار می گیرد همبستگی ملی در كشور است. این 
اختالفات نه تنها در بین مسئولین بلكه در بین اعضای خانواده نیز رسوخ می 
كند و این استعداد وجود دارد كه در سایه ی این ااختالفات بین پدر و پسر 
و حتا بین دو برادر مناقشات و مشاجره ی لفظی به وجود آید كما این كه در 
و  از منطق  دور  برزن صدای بحث های  و  از هركوی  انتخابات  از  بعد  حوادث 

انباشته از تعصبات به گوش می رسید. 

قهرمان سازی 
قهرمان سازی و یا همان اسطوره سازی از قدیمی ترین تاكتیك های جنگ نرم 
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به شمار می رود . در این تاكتیك دشمن به دلیل نیاز به كسی كه بتواند خواسته 
ها و اهداف مورد نظر را در درون جامعه هدف پی گیری و هدایت نماید، اقدام به 
خلق چهره هایی می كند كه بتوانند در رسیدن به اهداف آن ها را یاری نمایند. 
این قهرمانان دروغین كه فاقد پیشینه و ملزومات رهبری و اداره ی جریانات 

اجتماعی هستند توسط رسانه ها ایجاد و به مردم تحمیل می شوند. 
قهرمان سازی گاه نیازمند یك برنامه زمان بندی شده و طوالنی مدت می باشد. 
به همین منظور مهره ها  و افرادی كه برای این هدف انتخاب می شوند طی 
یك شیب مالیم در برنامه های تلویزیونی و محافل رسانه ای از آن  ها دعوت به 
عمل می آید و به تدریج نام آن ها را برسر زبان ها می اندازند به طوری كه در 
برخی موارد فردی كه تا دیروز هیچ كس حتا اسم او را نشنیده بود به یك باره 
و در مدت زمان كوتاه و البته برنامه ریزی شده به شخصیت برجسته ی رسانه 

ای تبدیل می شود. 
شخصیت  و  هویت  از  كه  شوند  می  انتخاب  ماموریت  این  برای  افرادی  غالباً 
ضعیفی برخوردارند و به دلیل حس جاه طلبی و میل مفرط برای سر زبان ها 
افتادن دست به هر كاری می زنند و به آسانی مصالح و منافع كشور خود را در 

اختیار عوامل بیگانه قرار می دهند. 
از موارد این اسطوره های بادكنكی دارای مشكالت عدیده ی مالی  در برخی 
و مفاسد اخالقی هستند كه به دلیل ترس از افشای این مفاسد به وعده های 
دروغین اجانب دل خوش كرده و پله های رو به پایین خیانت به ملت خود را 
به سرعت طی می كنند و در ستیزه جویی و دشمنی با هم وطنان خود از هیچ 
بسیار  نیز  افراد  این  تاریخ مصرف  كه  این  از  غافل  نمی كنند  كوتاهی  اقدامی 

محدود و كوتاه است و به یك باره از صحنه ی سیاست حذف می شوند. 
نام  شگرد  دو  پرستی  قهرمان  و  سازی  قهرمان  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به 
از جریانات فتنه گر داخلی و  الگو سازی  برای  آشنای غرب و رسانه های آن 
خارجی جمهوری اسالمی ایران در قضایای مرتبط با مسائل به اصطالح حقوق 
بشری است. براین اساس غرب بر آن است تا در ابتدا از رهگذر باز تاب رسانه ای 
تعریف و تمجید مستقیم و غیر مستقیم از یك یا چند چهره ی خاص، تمثیلی 
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خوش نقش و لعاب از قهرمان خودش بتراشد وبسازد و بعد به پرستش رسانه 
ای و سیاسی این قهرمان بپردازد. 

امیری در خصوص چهره سازی از اشخاص و خلق یك شبه ی قهرمانان ملی 
معتقد است این تاكتیك، یك شیوه ی نرم مبارزه در مقابل نظام اسالمی است 
و جریان برانداز از طراحی و پی گیری این پروژه چند فرصت بالقوه در مقابله با 

نظام را دنبال می كند: 
اقشار  میان  در  قهرمان  و  مبارز  های  چهره  عنوان  به  اشخاص  این  وقتی   .1
دانشگاهی پذیرفته شوند هرنوع برخورد با این افراد هزینه های زیادی برای نظام 
خواهد داشت و پتانسیل های اعتراض و آشوب وسیعی را در سطح جامعه شكل 
خواهد داد؛ بنابراین افرادی كه امروزه به عنوان نمادهای مقاومت و ایستادگی 
جنبش دانشجویی معرفی می شوند بیش تر نقش كاتالیزورهای سیاسی را بازی 
می كنند تا در فرصت مناسب اعتراضات سیاسی – امنیتی به نام آن ها كلید 

بخورد. 
سركردگان  با  مقابله  در  را  نظام  تواند  می  اشخاص  از  سازی  چهره  هرنوع   .2
جریانات فتنه خلع كند، چرا كه از یك طرف مالحظه ی اعتراضات احتمالی 
در صورت برخورد با این افراد را خواهد كرد. از سوی دیگر هرگونه برخورد با 
لیدرهای این جریان ها با فرض احتمالی قهرمان سازی های جدید دچار شك 

و تردید خواهد شد. 
الزم به یاد آوری است كه پروژه ی قهرمان سازی از برخی فعالین دانشجویی 
به دالیل بسیار از جمله بی اعتباری اخالقی و ملی آنان به دلیل فرار از كشور و 
تنزل شخصیتی ایشان در حد مجری برنامه های دست چندم رسانه های غربی 

نزد افكار عمومی دانشگاهیان شكست خورده است.

کلی گویی 
كلی گویی از مواردی است كه امروزه بازار بسیار داغی در كشور دارد و افراد 
مختلف در موضوعات گوناگون اظهار نظر می كنند بدون این كه در مورد مطالب 

بیان شده كوچك ترین شاخص آماری و توضیح تخصصی ارائه نمایند. 
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افراد  به  اقتصادی  خصوص  به  و  سیاسی،فرهنگی  های  زمینه  در  گویی  كلی 
جامعه این امكان را می دهد كه در مباحث وموضوعات گوناگونی كه در محافل 

دوستانه و خانوادگی مطرح می شود به آسانی وارد شده و ابراز وجود نمایند. 
الزم به ذكر است یكی از دالیل استفاده از تاكتیك كلی گویی در جنگ نرم، 
جذابیت نهفته ای است كه در این تاكتیك وجود دارد به عبارت دیگر ارائه ی 
بحث های تخصصی وذكر آمار و ارقام در سخنرانی ها و برنامه های تلویزیونی 
در برخی موارد باعث خستگی و كسالت مخاطبین می شود در حالی كه در كلی 
گویی سخنران به سرعت از یك شاخه به شاخه ی دیگر می پرد و موضوع تازه 

ای را مطرح می كند. 
اخیراً نیز شاهد هستیم كه كلی گویی از بین مردم به گفتمان غالب بسیاری از 
سیاستمداران و افراد نخبه نیز تبدیل شده است و حتا برخی از كاندیداها در 
انتخابات مختلف نیز به جای برشمردن جزئیات طرح ها و برنامه های اجرایی از 

كلی گویی استفاده كرده و از ورود به مباحث تخصصی پرهیز میكنند.
استفاده از این تاكتیك در جنگ نرم این امكان را فر اهم می آورد كه بدون 
استناد به شواهد و دالیل عینی و دقیق افراد و سیاست های یك دولت و یا 
یك فرد به چالش كشیده شود و به دلیل كثرت عناوین و موارد قابل طرحح 
مخاطبین موردبمباران اطالعاتی قرار گیرد. به تدریج ذهن افراد و به دنبال آن 
افكار عمومی انباشته از اطالعات كلی و بی متنی می شود كه با هدف خاصی 
توسط رسانه ها و شبكه های اجتماعی مطرح شده اند. دقت در بیش تر تولیدات 
و گزارشات خبری رسانه های بزرگ دنیا و حتا بیانیه هایی كه توسط دستگاه 
دیپلماسی كشورهای غربی منتشر می شود نشان دهنده استفاده از این تاكتیك 

است . 
محتوای واقعی بسیاری از مفااهیمی كه از سوی رساهنه های غربی مصادره و 
در جامعه منتشر می شود، مورد كنكاش قرار نمی گیرد. تولیدات رسانه های 
غربی در دو حوزه ی سیاست داخلی و خارجی، مملو از مفاهیمی مانند جهانی 
شدن، دموكراسی، آزادی حقوق بشر و ... است . این ها مفاهیمی هستند كه 
بدون تعریف و توجیه مشخص، در جهت اقناع مخاطبان در زمینه ای مشخص 
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به كار گرفته می شوند. 
قربانی كلی گویی را ایجاد ارتباط نظر و عملی خاص با مفهومی ویژه به منظور 

پذیرش مخاطب بدون بررسی دالیل،  شواهد قرائن آن نظر و عمل می داند. 
متوجه  مخاطب  ذهن  شود  می  كه سعی  است  تاكتیكی  گویی،  كلی  تاكتیك 
حواشی و شاخ و برگ نشده و در رابطه با هسته ی مركزی پیام، حساسیت خود 
را از دست بدهد و آن را بدون بررسی و كنكاش بپذیرد كه به همین دلیل برخی 

این تاكتیك را »بی حس سازی مغزی« نیز می نامند . 
در همین راستا وی معتقد است گاهی خبر یا سخنی مطرح می شود كه از نظر 
منبع، محتوای پیام، مجموعه ای به هم پیوسته و مرتب است كه اگر بخشی 
از آن نقل و بخشی نقل نشود، جهت و نتیجه ی پیام منحرف خواهد شد این 
با جایگاه و جناح سیاسی كه  متناسب  رویه ی رایج رسانه هاست كه معموالً 
به آن متمایل هستند، بخشی از خبر را نقل كرده و بخشی را نقل نمی كنند. 
خبر هنگامی كامل است كه عناصر خبری در آن، به شكل كلی مطرح شوند. 
اما چنان چه یكی ازعناصرخبری شش گانه )كه، كجا، كی،چرا، چه، چگونه( در 

خبر بیان نشود، خبر ناقص است. 
كرده  مطرح  گویی«  حقیققت  عنوان»پاره  تحت  را  بخش  این  قربانی  چه  اگر 
است ولی به نظر می رسد به دلیل پرهیز از جزئیات و حذف عناصر خبری، این 

تاكتیك تفاوت چندانی با تاكتیك كلی گویی نداشته باشد.
دروغ بزرگ

تاكتیك دروغ بزرگ بیش ترین كار برد را درعملیات روانی دارد ولی همان طور 
كه پیش از این نیز بیان شد حوزه های مربوط به جنگ نرم و عملیات روانی در 
مواردی با هم پوشانی و تداخل معنی و مفاهیم روبه رو هستند و شاید بتوان 

تاكتیك دروغ بزرگ را از جمله ی این موارد نامید. 
دروغ بزرگ، اصطالحی است كه اولین استفاده از آن را به آدولف هیتلر نسبت 
می دهند . هیتلر در كتاب نبرد من، می گوید مردم آلمان شكست در جنگ 
جهانی اول را به این دلیل پذیرفتند كه یهودی های دارای نفوذ در مطبوعات از 

تكنیك دروغ بزرگ استفاده كردند.
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از نظر هیتلر این روش مستلزم آن است كه دروغ چنان عظیم باشد كه هیچ 
را  حقیقت  شرمانه  بی  چنین  كه  باشد  گستاخ  قدر  آن  كسی  نكند  باور  كس 
تحریف كند. اولین مورد استفاده ی دروغ بزرگ در این جمله معروف او مستند 

شده است» در دروغ بزرگ همواره نیروی قابل باور بودن وجود دارد.«
گوبلز،وزیر تبلیغات هیتلر، این تئوری را با كمی تغییر بدین گونه بیان كرد كه 
» دروغ بزرگ یكی از روش های تبلیغاتی مورد استفاده ی انگلیس است كه 
پافشاری  دروغ بزرگی می گویند و در ضمن تحت هر شرایطی بر صحت آن 

می كنند.« 
برای  عمدتاً  است،  فراوان  استفاده ی  مورد  هنوز هم  كه  قدیمی  تاكتیك  این 
مرعوب كردن و فریب ذهن حریف مورد استفاده قرار می گیرد . یعنی پیامی را 
كه به هیچ وجه واقعیت ندارد، بیان می كنند و مدام بر » طبل تكرار« می كوبند 

تا ذهن مخاطب آن را جذب كند.
برای این تاكتیك نمونه های جالب توجهی در تاریخ معاصر وجود دارد كه به 

برخی از آن ها اشاره می شود. 
در 21 جوالی 1969 مردم سراسر دنیا پای تلویزیون های خود نشسته بودند 
تا شاهد عظیم ترین حادثه ی تاریخ بشر باشند. نیل آرامسترانگ آن را به این 
شكل توضیح داد » یك قدم كوچك برای بشر و یك قدم بزرگ برای بشریت « 

وبااین حرف در مقابل چشمان تمام جهان قدم به خاك كره ماه گذاشت. 
اما آیا واقعاً انسان بر كره ی ماه قدم گذارد؟

لحظات  آن  در  دنیا  مردم  چه  آن  شد  منتشر  ها  بعد  كه  اسنادی  اساس  بر 
مشاهده كردند تنها تصاویری بود كه استنلی كوبریك كارگردان معروف سینما 
در استودیو ساخته بود و در مقابل آن چه انجام داد و مبلغ هنگفتی كه برای 
انجام آن كار گرفت قول داد تا پایان عمر سكوت كند و چنین كرد. تنها بعد از 
مرگ استنلی كوبریك بود كه دروغ بزرگ قرن بیستم افشاشد. آمریكا در تمام 
این سال ها به مردم دروغ می گفت و هیچ كسی جرات و یا زحمت اقشاگری 
را به خود نداد. واقعیت این است كه با تجهیزات آن زمان تهیه و پخش چنان 
برنامه ای به طور مستقیم از ماه كاماًل ناممكن بود. اما آمریكا باید به همه نشان 
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می داد كه اولین انسان را در كره ی ماه پیاده كرده است. برای نمایش این كار 
با كمك سینمای گری بسیار كاردان  هزینه ی بسیار زیادی مصرف كردند و 
مثل كوبریك صحنه ی ماه را در استودیو به وجود آوردند.تمام عكس هایی كه 
ما در طول این سال ها از اولین قدم های انسان برسطح كره ی ماه دیده ایم، 
تمامشان، دروغ های بزرگی بیش نیستند. به گفته ی شاهدان عینی، تجهیزات 
زمان قادر به ثبت این مساله نبودند. دوربین ها در اختالف دمای شدید كره ی 
ماه، از مثبت 150درجه به منفی 150 درجه نمی توانستندكار كنند. فیلم هایی 
كه از سفر به زمین باز گردانده شد هرگز به مرحله ظهور نرسید. و آن چه ما 

دیدیم تنها بازی چند بازیگر دریك استودیوی فیلم برداری بود. 
در  درهمین زمینه بیل كیسینگ نویسنده ی كتاب "ما هرگز به ماه نرفتیم" 
اثبات نظریه ی خود در مصاحبه ای می گوید: من موتورهای موشك زیادی را 
در حد موتور سفینه ی ماه نشین دیده ام. در هیچ یك از فیلم ها و عكس هایی 
كه به اصطالح از فرود روی كره ی ماه گرفته اند كوچك ترین اثری از احتراق 
موتور و جابه جا یی خاك ماه در زیر ماه نشین دیده نمی شود. به هنگام فرود 
باید آن قدر  ماه نشین كه در كره ی ماه بیش از یك تن وزن داردموتور آن 
به سمت پایین نیرو وارد كندكه ماه نشین به آرامی فرود آید. به نظر من این 
احتماًل بهترین دلیل قابل اثبات است. همچنین نبود ستاره ها در عكس ها و 
فیلم ها. در ادامه ی مصاحبه، بیل كیسینگ می افزاید: كره ی ماه جای انسان 
الندور كره ی زمین و همچنین شدت  اكتیو كمربند ون  رادیو  نیست. میزان 
رادیو اكتیو در ماه آن قدر زیاد است كه فضا نوردان را نابود می كرد. احتماالً 
سفینه های بدون سرنشینی از شوروی و شاید هم از آمریكا روی ماه فرود آمده 
باشد ولی انسان هرگز. او حتا سفر یوری گاگارین یا جان گلن به فضا راهم باور 
ندارد. گفتنی است بعضی متخصصان حرفه ای عكس وفیلم از اروپا  و آمریكا، 
عكس ها و فیلم های ناسارافریم به فریم بررسی موشكافانه كرده و معتقدند این 
عكس ها و فیلم ها نه در كره ی ماه كه در محلی روی كره ی زمین گرفته شده 
است و می گویند در مكان فیلم برداری از پروژكتور به عنوان خورشید استفاده 
شده كه سایه ها ی غیر موازی ایجاد می كند. كیسنگ این گونه ادامه می دهد: 
تمام پروژه ی آپولو یك دروغ بزرگ بود. فضانوردان در محلی مخفی شده و 
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موشكی به آسمان می رود. سپس در روز باز گشت آن ها را در داخل كپسول 
نشانده و  به وسیله ی هواپیما روی اقیانوس رها كرده اند.

فرود  های  صحنه  میالدی،   2004 سال  آغاز  در  كه  كسانی  دیگر،  سوی  از 
فضاپیمای مدرن آمریكایی را مشاهده می كردند. از خود پرسیدند، چگونه این 
سفینه كه از تكنولوژی فوق پیشرفته ی قرن 21  بهره می برد، قادر به فرود 
عادی در سطح مریخ نیست و با كمك كیسه های باد جانبی، مانند یك توپ 
از فرود هم قادر به  پالستیكی به سطح این كره برخورد می كند و تازه پس 
بازگشت به زمین نبوده و عماًل مانند ده ها فضا پیمای دیگر ساخته ی دست 
بشر، جنبه ی یك بار مصرف پیدا كرده و در كهكشان ها رها می شود اما چهار 
دهه پیش، فضاپیمای »آپولو11« به راحتی در سطح ماه فرود آمد؟ حال جای 
سوال است كه اگر آن روز تكنولوژی بردن انسان به سطح ماه وجود داشت. چرا 
در سال های اخیر بوش در ایده های بلند پروازانه خود از امكان سفر به ماه 
درسال 2020 میالدی سخن می گوید؟ از دیگر موارد دروغ بزرگ كه به اختصار 
به آن می پردازیم بحث هولوكاست و دروغ مربوط به اتاق های گاز است. به 
گزارش خبرگزاری فارس، پروفسور رابرت فورریسون كه از سال 1974 تا 1999 
استاد دانشگاه لیون فرانسه بوده، معتقد است افسانه ی اتاق ی گاز و نسل كشی 
یهودیان ساخته و پرداخته ی سازمان های یهودی است كه به دنبال اغراض 

كامال سیاسی و اقتصادی ساخته شد. 
پروفسور فوریسون می گوید »من تا سال 1960 به واقعیت كشتار در اتاق های 
گاز اعتقاد داشتم. پس از مطالعه ی كتاب پل راسینیه دچار شك و تردید شدم. 
پس از چهارده سال تفكر شخصی و آن گاه چهار سال تحقیق خستگی ناپذیر 
اطمینان یافتم كه با یك دروغ تاریخی مواجه هستم ... سال ها به دنبال فقط 
یك بازمانده از باز ماندگان جنگ بودم كه به چشم خود اتاق های گاز را دیده 
باشد و حتا به یك مدرك و تنها یك مدرك راضی بودم اما همین یك مدرك 

را نیافتم. در مقابل آن چه كه یافتم تعداد بی شماری مدارك مجعول بود.«
مرعوب ساختن یا ترساندن 

های  قدرت  نمایی  بزرگ  طریق  از  كند  می  سعی  دشمن  تكنیك  این  در 
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استكباری، روحیه مقاومت را در بین اقشار مختلف مردم و به خصوص نخبگان 
از بین ببرد و این طور القا كند كه ایستادگی در مقابل آمریكا، سرانجامی جز 
فقر و فالكت در پی نخواهد داشت بنابراین چاره ای جز كوتاه آمدن و پذیرش 

شروط دشمن وجود ندارد. 
محوریت تعداد زیادی از تولیدات سینمایی هالیوود در سال های اخیر بر همین 
در  ولی  است  آمریكایی  ضد  ظاهر  به  كه  هایی  فیلم  است.  بوده  استوار  ایده 
نشان  را در سركوب مخالفین  آمریكا  نظامی  اقتدار  و  دارد عظمت  واقع سعی 
دهد. ترساندن و مرغوب كردن طرف مقابل از تاكتیك های قدیمی جنگ های 
كالسیك به شما می رود و امروزه نیز همین تاكتیك با استمداد از رسانه ها در 

خدمت جنگ نرم قرار گرفته است. 
از نكاتی كه كم تر به آن پرداخته شده است بحث ایجاد ترس از طریق بزرگ 
نمایی آمریكا و نیروی نظامی این كشور است. در این تاكتیك از حربه ی تهدید 
و ایجاد رعب و وحشت میان نیروهای دشمن، به منظور تضعیف روحیه و سست 
كرردن اراده ی آن ها استفاده می شود . متخصصان جنگ نرم، ضمن تهدید 
و ترساندن مخاطبان به طرق مختلف به آنان چنین القا می كنند كه خطرات 
و صدمه های احتمالی و حتا فراوانی بر سر راه آنان كمین كرده است واز این 
طریق، آینده ای مبهم و توام با مشكالت و مصایب برای افراد ترسیم می كنند.

درضرب المثل های عامیانه عبارت»شیرگیرشدن« وجود دارد یعنی زمانی كه 
شیر به شكار خود می رسد با نگاه و رفتار خود چنان رعبی دردل دیگر حیوانات 
ایجاد می كند كه حیوان بیچاره اگر چه توان مبارزه و یافرار داشته باشد ولی 
به واسطه ی ترس ایجاد شده، از حركت باز می ماند وشیر به آسانی طعمه ی 

خود را به دندان می گیرد. 
استفاده از آمارهای ساختگی و ارائه پیشگویی های مصیبت بار و همچنین منفی 
بافی های مكرر، نقش موثری در مرعوب كردن و ترغیب مخاطب برای تن دادن 
به شرایط و خواسته های طرف مقابل دارد. به عنوان مثال كسانی كه به طور 
مداوم اخبار و اطالعات خود را از سایت ها و شبكه های خبری خارجی دریافت 
می كنند به مرور زمان قربانی این تاكتیك می شوند و به صورت ناخود آگاه 
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این چنین تصور می كنند كه دشمن دریك قدمی ماست و كشور در آستانه ی 
نابودی است و دیگرهیچ كاری از دست كسی ساخته نیست مگر كوتاه آمدن در 
مقابل آمریكا. در همین راستا دستگاه تبلیغاتی تحت امر آمریكا به سركردگی 
هالیوود در نشان دادن چنگ و دندان به دیگر ملت ها سعی می كنند چهره ای 

بسیار قدرتمند و شكست ناپذیر از این كشور ارائه نمایند. 
از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  سیا  سازمان  و  هالیوود  میان  ارتباط  در خصوص 
طی  سیا  سازمان  نویسد  می  اینترنشنال«،  آمریكایی»یونایتدپرس  خبرگزاری 
بیانیه ای كه در واقع می توان آن را دستورالعمل نامید از هالیوود خواست با 
معرفی كاركنان این سازمان به عنوان افراد بسیار ماهر، كار آمد و با شهامت، این 
سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری نماید. »پل گیمیج لیانو«. سخن گوی 
سازمان سیا در این بیانیه اعالم كرد، برنامه ی نظارت مستقیم سازمان سیا بر 
عمل كرد هالیوود و دیگر رسانه های آمریكا همچنان ادمه خواهد داشت. در این 
بیانیه آمده است: برای سالیان متمادی، سازمان سیا با شركت دادن نیروهای با 
استعداد و خالق خود دسینما، نشریات و دیگر رسانه ها باعث شد تا در پروژه 
برنامه  این  البته  و  آید  وجود  به  اعتبار  و  مقبولیت  احساس  ها  رسانه  این  ی 
تحت ریاست » مایكل هایدن« همچنان ادامه خواهد یافت تا این رسانه ها باال 
خص هالیوود بتوانند هر چه بیش تر دالوری، شهامت و مهارت های كاركنان 
سازمان سیا را تعریف نمایند. همچنین در این بیانیه آمده است باری به عنوان 
نماینده ی سازمان سیا می تواند در عین نظارت برفیلم نامه ها، ترتیب مالقات 
و مصاحبه با كاركنان و روسای سازمان سیاه را بدهد تا به این ترتیب فیلم سازها 

بتوانند به راحتی به اطالعات الزم برای ساخت فیلم خود دست یابند.
بزرگ  است كه در خصوص  مواررد دیگری  از  هائیتی  اخیر  زلزله ی  به  اشاره 
ایجاد ترس شایان ذكر است. در این زلزله شایعاتی مبنی بر دخالت  نمایی و 

آمریكا در ایجاد این زلزله در برخی از رسانه های دنیا منتشر شد. 
به وحود  از سالح مخوف »هارپ«  استفاده  با  آمریكا  را  لرزه ی هائیتی  زمین 
آورده است  هدف نهایی آمریكا ضربه زدن به ایران از طریق ایجاد زمین لرزه 
هارپ  آزمایش سالح  آشكار  نتیجه ی  هائیتی  گر  ویران  ی  لرزه  زمین  است. 
توسط ارتش آمریكا است. رئیس جمهور ونزوئال آمریكا را به دست داشتن در 
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وقوع زلزله ی ویران گر هائیتی متهم كرد. زلزله ی هائیتی طبیعی نیست. پای 
هارپ در میان است...

آن چه خواندید گزیده ای از تیترهایی است كه پس از وقوع زلزله ی ویران گر 
كشور هائیتی در صدر اخبار رسانه های ایران و جهان قرار گرفت و به نوعی 
گویای این موضوع است كه آمریكا با استفاده از قدرت نظامی هارپ چنین زلزله 

ای را در منطقه ی هائیتی ایجاد كرده است. 
گرچه انتشار وسیع و گسترده ی این خبر در سطح رسانه های جهان خود از 
زلزله ی مخوف خبری حكایت داشت كه به نوعی در صدد القای قدرت بی چون 
و چرای نظامی آمریكا در جهان بود اما نكته مهمی كه افكار عمومی را با آن 
درگیر كرده این است كه ایا به راستی دولت استكباری آمریكا واقعاً از چنین 
قدرتی بر خوردار است و می تواند با استفاده از سالح هارپ زلزله ی سنگین و 
ویرانگری با قدرت 7/3 ریشتر در نقطه ای از زمین ایجادكند و ایا در ابعاد علمی 
و سیاسی این مساله تایید شده كه شیطان بزرگ می تواند چنین اقدامی را علیه 
كشورهای دیگر انجام دهد و از همه مهم تر آیا اصوالً چنین كاری شدنی است 
؟ همچنین اخبار منتشره در این باره تا چه حد از صحت خبری برخورداراست؟

روزنامه ی كیهان این موضوع را در ابعاد علمی، تخصصی و سیاسی مورد واكاوی 
قرار داد و پرده از راز این ماجرا برداشت. 

دكتر ناصر حافظی مقدس، زمین شناس، مهندس زلزله شناسی و استاد دانشگاه 
در گفت و گو با سرویس گزارش روز كیهان درباره پدیده ی هارپ چنین اظهار 
كنترل  فیزیكی  اصول  ی  مطالعه  خصوص  در  هارپ  مطالعاتی  ی  كرد»پروژه 
كننده ی یونسفر است كه عالوه بر آمریكا چند كشور دیگر نیز در آن مشاركت 
دارند. هدف اصلی این پروژه بهبود ارتباطات رادیویی بوده است اگر چه ارتش 
آمریكا در این پروژه به دنبال كنترل و نظارت بر ارتباطات رادیویی می باشد.« 
وی می گوید » مطرح شده كه آمریكا در ادامه ی پروژه ی جنگ ستارگان به 
بخشی  فشرده سازی  با  كه  است  مغناطیسی جدید  الكترو  نوعی سالح  دنبال 
با فركانس باال را كه قدرت  الكترو مغناطیسی  انعكاس آن، امواج  از یونسفر و 
حرارتی زیاد دارند به مناطق مورد نظر در سطح كره ی زمین وارد كند. این 
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مطلب فرضیه هایی است كه مشخص نیست قابلیت اجرایی داشته باشد.« این 
مهندس زلزله شناسی به ارتباط هارپ و زلزله اشاره می كند و می گوید » منشا 
شایعاتی كه در خصوص ارتباط زلزله با پروژه ی هارپ وجود دارد شاید از این 
طریق می باشد كه زلزله های بزرگ هم راه با تغییرات وسیع در اتمسفر باالی 
منطقه ی كانونی می باشند و اغتشاشاتی را در كره ی یونسفر ایجاد می كنند. 
تالش هایی جهت استفاده از این پدیده برای پیش بینی زلزله نیز در حال انجام 
الكترو مغناطیسی بتوان دریك منطقه زلزله  امواج  با هدایت  اما این كه  است 

ایجاد نمود توجیه علمی ندارد.«
گوید»كشور  می  و  كند  می  اشاره  هائیتی  بودن  خیز  زلزله  به  ادامه  در  دكتر 
هائیتی در حاشیه ی یك گسل فعال قرار گرفته و در طول تاریخ زلزله های 

بزرگی را تجربه كرده است. 
زلزله ی اخیر این كشور با بزرگی 7/3 ریشتر نیز بیش از 60 پس لرزه ی نسبتاً 
بزرگ از جمله دو پس لرزه ی 6 ریشتری داشته است؛ بنابراین وقع زلزله در 
این كشور و شرایط زلزله كاماًل طبیعی بوده است لذا این فرض كه در اثر انفجار 
توسط آمریكا ایجاد شده باشد كاماًل مردود است . حتا فرض تحریك منطقه و 
وقوع زلزله ی طبیعی نیز برای یك زلزله ی بزرگ هفت ریشتری بسیار بعید 

است.« 

تردید افکنی و جایگزینی 
شاید اولین كاری كه در جنگ نرم انجام می شود این است كه قبل از هر چیز 
فرد را نسبت به دیدگاه های خود دچار شك و تردید كنند. به عبارت ساده تر 
جابه جایی عناصر ذهنی در شرایطی امكان پذیر می شود كه سازه های ذهنی 
موجود از حالت ثبات و استحكام خارج شود تا بتوان در فرصت مناسب ریشه ی 

باورهای موجود را نابود كرد.
 به همین منظور تشكیك و »نرم سازی ذهن« طرف مقابل، الزمه ی عملیات 
بعدی است و فرد را دچار خال فكری و منطقی می كند و او آماده می شود تا 

چیزهای دیگری را در ذهن بپذیرد.
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بنابراین ابتدا فرد باید نسبت به منابع فكری خود شك كند . در مرحله ی دوم، 
مخاطب باید منابعی را كه اطالعات در آن ریخته می شود، بپذیرد. 

برای نمونه دشمن می گوید: رسانه های شما دروغ می گویند یا همه ی واقعیت 
را نمی گویند و براساس منافع خودشان این كار را می كنند  درنتیجه نسبت 
به صحت عمل رسانه های خودی شك پیدا می شود؛ ولی همچنان نیاز هست 
كه منابع اطالعاتی دیگری جایگزین آن شود. آن گاه سریعاً منابع رقیب از سوی 

دشمنان معرفی می شوند. 

ایجاد یاس و نومیدی 
بروز احساس ناامیدی در میان مردم و به ویژه نسل جوان باعث بی تفاوت شدن 
آن ها نسبت به كشور خود و تحوالت كشور می شود و این تفكر به وجود می 
آید كه شانسی برای بهبود اوضاع و حل مشكالت وجود ندارد و شكست در چند 
قدمی ماست. از اولین پیامدهای این حالت، افرایش سطح تقاضا برای مهاجرت 

به دیگر كشورهاست كه امروزه آن را فرا مغزها می نامند.
گناره گیری از فعالیت های اجتماعی و گوشینه نشینی از دیگر پیامدهای این 
شرایط می باشد و در كوتاه مدت بخش عظیمی از سرمایه های كشور منفعل 

شده و از گردونه خارج می گردد. 
اهداف  ترین  مهم  از  جنگ  زمان  در  ناامیدی  و  یاس  ایجاد  است  ذكر  شایان 
عملیات روانی محسوب می شود و چنان كه در بخش پیشینه و تاریخچه ی 
جنگ نرم نیز یاد آور شدیم بسیاری از شكست ها و پیروزی ها در تاریخ نتیجه 

تفوق و برتری یكی از طرفین در شكست روحیه ی طرف مقابل بوده است. 
این  به  ناآگاهانه  نیز  نظام  به  عالقمندان  و  دلسوزان  از  تعدادی  بین  این  در 
اظهار  از  برخی  نتایج  گرفتن  درنظر  بدون  و  كنند  می  تاكتیك دشمن كمك 

نظرها باعث سرخوردگی و ناامیدی بیش تر نسل جوان می شوند .
نكته ی قابل توجه این است كه پرهیز از اشاعه ی روحیه ی یاس و ناامیدی به 
معنی خود داری از بیان كاستی ها و نقایص نیست بلكه آن چه مورد نظر است 
بیان پیشنهادات سازنده و ترسیم افقی روشن در كنار ذكر مشكالت می باشد. 
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بی اعتمادی نسبت به رسانه ملی 
تردید نسبت به جریان اطالع رسانی در كشور از خطر ناك ترین اهداف جنگ 
از رسانه  نرم به شمار می رود، زیرا مادامی كه مردم نسبت به اخبار منتشره 
های داخلی اطمینان داشته باشند ترفندهای خبری دشمن نتیجه ای به دنبال 
نخواهند داشت و اطالع رسانی دشمن محكوم به شكست خواهد انجامید ولی 
چنان چه مردم نسبت به رسانه های داخلی دچار تردید شوند به راحتی مسیر 
ارتباطی با رسانه های بیگانه هموار می گردد و دشمن به آسانی شكست های 
و  نقشه  با  را مطابق  را جبران كرده و سلول های ذهنی طرف مقابل  گذشته 

راهبردهای خود باز سازی خواهد كرد .
در این بین كج سلیقگی ها و نارسایی ها در جریان اطالع رسانی رسانه های 

داخلی كمك شایانی در پیش برد اهداف دشمن در این زمینه می كند. 

ایجاد و تقویت نارضایتی 
افزایش نارضایتی ها در بین ملت از عواملی است كه نقش فزاینده ای در پیروزی 
دشمن در دیگر عرصه ها ایفا می كند و زمینه ساز بروز بسیاری از ناكامی ها 

در جامعه می گردد.
 به عبارت ساده تر ناراضی بودن از وضعیت موجود موجه ترین دلیل برای ایجاد 
تغییر در سیستم می باشد و هركسی كه در این شرایط داعیه دار ایجاد تغییر 

شود می تواند افكار عمومی را به سوی خود متمایل نماید.
شاید ذكر این نكته در ابتدا قدری عجیب باشد ولی نگارنده معتقد است كوتاهی 
برخی از متولیان امور اداری در پاسخ گویی به ارباب رجوع، گرفتار كردن مردم 
در پیچ و خم های اداری و بروكراتیك و تكرار عبارت »برو فردا بیا« از عواملی 
است كه زمینه را برای پذیرش شعارهای زینت شده ی دشمن مهیا می سازد 

و باعث سست شدن ایمان قلبی مردم به كار آمدی نظام اسالمی می گردد.
از یك شهرستان دور  را تصور كنید كه  تر شدن موضوع فردی  برای روشن   
افتاده برای انجام كار اداری به تهران می آید و كارمند اداره ی مربوطه به دلیل 
تنبلی، با كمال خونسردی كار او را به فردا موگول می كند و به این نكته توجه 
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نمی كند كه فرد مزبور در شهری كه كسی را نمی شناسد چه هزینه ای را باید 
متحمل شود و این در حالی است كه چه بسا با صرف چند دقیقه این امكان 

وجود داشت كه ارباب رجوع با خوشحالی به شهرستان خود برگرد. 
بررسی ها نشان می دهد دشمن به منظور دستیابی به اهداف خود در براندازی 
و تفوق در جنگ نرم از همه ی تاكتیك ها و ظرفیت های خود به نسبت های 

مختلف استفاده می كند .
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بخش پنجم

نافرمانی مدنی
یكی از ره های تغییر و دگرگونی نظام های سیاسی، نافرمانی مدنی است. در 

دوران اخیر این الگو را گاندی، رهبر استقالل هند بنیان نهاد.
انگلیس را شكت داد و  نافرمانی مدنی، استعمار  با  از طریق مبارزه منفی  وی 
موفق به رهایی هند از یوغ بیگانگان شد. گاندی پس از آن به قهرما مبارزه با 

استعمار شهرت یافت.
 الگوی دیگر نافرمانی مدنی را ساموئل هانتینگتون ارائه كرد. وی نافرمای مدنی 
را در ذیل امواج سه گانه دموكراسی در قرن های نوزدهم و بیستم مورد بررسی 
های  حكومت  از  موج  سه  طی  دنیا  كشورهای  بیشتر  وی،  نظر  به  داد.  قرار 

اقتدارگرا عبور كرده و به حكومت های دموكراتیك رسیده اند.
آمریكا  مخالفت  و  اقتدارگرا  اصطالح  به  های  رژیم  تغییر  برای  هانتینگتون 
دستوراتی را ارائه داده است كه در حال حاضر به عنوان "انقالب های رنگین" 

مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

مقدمه
مبارزه سیاسی در ساده ترین شكل آن عبارت است از: صف آرایی گروهی كه 
نظم موجود را قبول ندارند و در صدد اصالح یا سرنگونی آن هستند، در مقابل 
باشند.  می  آن  خواستارحفظ  و  دارند  رضایت  موجود  وضع  از  كه  دیگر  گروه 
سرنگونی نظم موجود و جایگزین كرد نظم دیگری به جای آن، به روش های 
مختلفی انجام می شود كه ممكن است همراه با خشونت و یا بدون آن باشد. 
این روش ها را راهبردهای انقالب یا مبارزه می گویند كه شامل راهبرد مبارزه 

مسلحانه، مبارزه پارلمانی، مبارزه منفی یا نافرمانی مدنی و … می شوند.
 راهبرد مبارزه مسلحانه بیشتر توسط احزاب، جناح ها و گروه های فكری چپ 
و ماركسیست مورد استفاده قرار گرفته است و  انقالب های چین، ویتنام و كوبا 
از این طریق موفق به سرنگونی نظام های پیشین شده اند. مبارزه پارلمانی هم 
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بیشتر در كشورهایی مورد استفاده قرار می گیرد كه فعالیت احزاب و گروه ها 
گرفتن كرسی های مجالس  به دست  برای  رأی گیری  و  انتخابات  به  محدود 
است. اما نافرمانی مدنی منحصر به یك راه و روش خاص نیست، بلكه دارای 
ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، تبلیغاتی، نظامی، امنیتی و … است.

الگوی گاندی در انقالب ضد استعماری هندوستان علیه بریتانیای كبیر منجر 
ساموئل  بویژه  غربی  اندیشمندان  الگوی  شد.  انگلیس  استعمار  شكست  به 
بویژه  آریك،  به  وابسته  غیر  كشورهای  حكومت  فروپاشی  در  هانتینگتون 
كشورهای بلوك شرق سابق و انقالب های رنگین در حال حاضر از مصداق های 

نافرمانی مدنی می باشد.
ایاالت متحده امریكا پس از ناامیدی از سرنگونی نظام جمهوری اسالمی ایران از 
طریق كودتا، شورش، ناامنی، جنگ مسلحانه  ومانند آن… به الگوی نافرمانی 
مدنی روی آورده است و مدتهاست كه از طریق عوامل داخلی و خارجی خود 
یحیی  اسفندیاری،  هاله  كند.  سرنگون  را  اسالمی  جمهوری  نظام  كوشد  ومی 
های  سازمان  به  وابسته  عناصر  از  تن  رامین جهانبگلو، سه  و  تاجبخش  كیان 
بودند،  شده  دستگیر  ایران  در  پیش  چندی  كه  آمریكا  اطالعاتی  و  جاسوسی 
در شبكه اول سیمای جمهوری اسالمی به این امر اعتراف كردند. آنها به نقش 
بنیادها و سازمان هایی مانند سورس، ند، وورو ویلسون و خانه ازادی، در ناآرامی 
ها  و نافرمانی های مدنی در ایران و كشورهای دیگر برای براندازی حكومت این 
كشورها اشاره كردند. بنابر این، آمریكا در صدد سرنگونی دولت هایی است كه 
در برابر سلطه طلبی او سر تعظیم فرود نمی آورند. براندازی حكومت ها از راه 

نافرمانی مدنی، به "انقالب های رنگین" نیز مشهور شده است.

تعریف واژه ها
نافرمانی مدنی از نظر اصطالحی عبارت است از:»هر اقدام قانون شكنانه اشكار 
یا  قوانین  برخی  بودن  نامشروع  به  همگان  توجه  جلب  هدف  با  كه  عمدی  و 
نادرستی آن ها از جنبه اخالقی و عقالنی، صورت می گیرد.« یا »اقدامی سیاسی 

كه در آن از اقتدارحكومتی به نشانه اعتراض اخالقی، سرپیچی  می شود.«
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واژه دیگری كه از نظر معنا به نافرمانی مدنی نزدیك است،"عدم خشونت" است. 
مقاومت مخفی،  مانند  تعابیر دیگری  با  نافرمانی مدنی،  از  ادبیات سیاسی،  در 
عدم  و  عمومی  نافرمانی  مالیم،  مقاومت  بدون خشونت،  مبارزه  منفی،  مبارزه 

اطاعت از حكومت یاد می شود.
الف- الگوی گاندی

گاندی رهبر و بنیانگذار انقالب و استقالل هند، معروف ترین  فردی است كه 
مؤثرترین  بود  معتقد  گاندی  است.  كرده  استفاده  انگلستان  علیه  روش  این  از 
راه برای به چالش كشاندن مقامات استعماری در هندوستان، نیروی اخالقی و 
معنوی است. وی در پی این بود كه با اعالم انكار ازادی برای هندی ها از سوی 

انگلستان، افكار توده های مردم را علیه استعمار آن كشور بسیج كند.
گاندی در تاریخ عنوان "قهرمان مبارزه منفی" یا نافرمانی مدنی را از آن خود كرده 
است. راهبرد او و پیشروانش در طول مبارزات، مبارزه منفی بود. حتی هنگامی 
كه مورد خشم هندوهای افراطی قرار گرفت، بازهم روش خود را تغییر نمی داد. 
رهبراستقالل هند، حدود بیست ساعت قبل از ترورش، این جمالت با بر زبان 
آورد:"همواره دعای من آن است كه هرگز كوچكترین احساس خشم و رنجشی 
نسبت به متهم كنندگان و بدخواهان خود نداشته باشم…اگر كسی با شلیك 
گلوله ای مرا از پای در آورد و من گلوله را بدون ناله ای پذیرفتم و آرین نفسم را 
همراه با نام خداوند تسلیم كردم، تنها در این صورت در دعای خود صادق هستم."

هند  كهن  فرهنگ  در  رسشه  هم  مدنی،  نافرمانی  عنوان سخنگوی  به  گاندی 
داشت و هم با نظام و فرهنگ غرب جدید اشنا بود و هم نماد جنبش استقالل 
خواهی كشورش بود. او توانست تمام نیروهای مردمی هندوستان را متحد و وارد 

مبارزه با استعمار كند. روش گاندی برگرفته از مذهب هندو بود.
وی برای نخستین بار اصل "حقیقت وعدم خشونت" مذهب هندو را برای به زانو 
در آوردن استعمار انگلستان با سیاست در هم آمیخت. وی می گفت:" از نرم من 
سیاست جدا شده از مذهب، كثافتی است كه باید همواره از آن دوری جست." 
راه ساده ای كه او پیش پای مردم هند گذاشت، نافرمانی مدنی و عدم همكاری 
بود كه ادعا می كرد از هر سالح دیگری برنده تر و مؤثرتر است. در تلقی گاندی 
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از انقالب، جایی برای جنگ مسلحانه، توطئه و جنگ چریكی و یا ترور وجود 
نداشت و معتقد بودكه هر فعالیتی باید علنی و همراه با حقیقت باشد، چون 
مبارزه انقالبی تنها روبرو شدن با دشمن و آزار رساندن به دیگران نیست، بلكه 
تغییر نظر دادن، معتقد كردن و به راه درست آوردن است.  وی پس از جنگ 
جهانی اول با همین عقیده وارد كنگره هند شد تا مبارزه مخفی خود را به شكل 
دیگری ادامه دهد. با این اقدام گاندی، نوعی عمل و اقدام تازه شكل گرفت كه 
هر چند به طور كامل مسالمت آمیز بود، اما باعث شد كه به طور كلی از آنچه 

به نظر او نادرست بود، اطاعت و تبعیت نشود.
دو جنبه  كرد،  پیشنهاد می  منفی خود  مبارزه  پیشبرد  در  گاندی  اقدامی كه 
داشت؛ نخست اقدام برای مقابله با حكومت خارجی و براندازی سلطه بیگانگان، 
دوم مبارزه با مفاسد اجتماعی. وی سرانجام موفق شد با همین روش، خشم و 
غضب توده های هندی را علیه عوامل استعمار انگلیس برانگیزد و به جنبش 
گسترده و منظمی تبدیل كند. گاندی با احترام به همه ادیان و مذاهب وپرهیز 
از هرگونه تعصب دینی كوركورانه و بدون اگاهی، انسجام و اتحاد مردم هند را 

سرلوحه كار خود قرار داده بود.
همانند  هندی،  مبارز  و  برجسته  های  چهره  گاندی،  روش  و  منش  لوای  در 
به مبارزه  را  به سراسر هند سفر و مردم  ازاد"  "ابوالكالم  و  "جواهر لعل نهرو" 

منفی دعوت می نمودند.

اصول و راهکارهای عملی گاندی
در سال 1920 میالدی، نافرمانی مدنی در هند شكل جدی تر و همگانی تری 
به خود گرفت، زیرا در این سال، گاندی به طور رسمی به مردم اعالم كرد كه 
نهضت نافمرانی مدنی و عدم همكاری با انگلیس آغاز شده است و به آنها توصیه 
می كرد كه در عمل به مقابله با استعمار انگلیس بپردازند. اصول و راهكارهای 
عملی وی در این روش، بسیار ابتكاری، متنوع و كاربردی بود كه به بعضی از 

آنها اشاره می شود:
1- عدم قبول مشاغل اداری: گاندی از مردم دعوت نمود كه از پذیرش هرگونه 
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عناوین اداری، نظامی و افتخاری اجتناب ورزند و در صورت تصدی مقامی آن 
را ترك كنند.

2- تحریم كاالهای انگلیسی: گاندی در سال 1920 میالدی اعالم كرد كه مردم 
از پوشیدن لباسهای خارجی بخصوص انگلیسی خودداری كنند و آنها را به نشانه 
اعتراض، در خیابان ها بسوزانند. به همین دلیل، در سراسر هندوستان جشن 
های پارچه سوزی آغاز شد. گاندی از آن پس تصمیم گرفت تنها با لنگی كه 
با دست خود بافته بود، خود را بپوشاند و این تنها پوششی بود كه تا آخر عمر 
از آن استفاده می كرد. او به مردم هند نیز آموخت كه با استفاده از چرخ های 
نخ ریسی، صنعت كهن و دیرپای هند را نجات دهند تا هم درآمدی برای خود 
آنها باشد و هم به كارخانه های پارچه بافی انگلیس در هند ضرر و زیان وارد 
كنند. از آن پس چرخ ریسی تبدیل به نمادی از استقالل هند شد و حتی پس 

از استقالل تصویر آن بر پرچم ملی این كشور جای گرفت.
3-اعتصاب: اعتصاب یكی از رایج ترین روشهای نافرمانی مدنی و مبارزه منفی 

بود كه گاندی از آن استفاده كرد.
نیز  آنها  و  بزنند  اعتصاب  به  دست  كه  خواست  هندوستان  مردم  از  بارها  وی 
چنین كردند؛ به عنوان مثال، قضات و وكالی دادگستری و كارگران كارخانجات 
اعتصاب كرده و از گاندی خواستند كه رهبری اعتصابات آنها را بپذیرد. او به 
شرطی كه دست به هیچ اقدام خشونت آمیزی نزنند، متعرض اعتصاب شكنان 
نشون، پولی قبول نكنند و در خواسته های خود ثابت قدم بمانند، رهبری آنها 

را پذیرفت و آنها هم به نتیجه رسیدند.
4- تظاهرات و راهپیمایی: راهپیمایی های مختلفی به صورت مسالمت امیز در 

اعتراض به سیاست های دولت انگلیس انجام شد.
5- روزه داری: گاندی ذاتا انسانی داندار بود و می خواست با انجام فرائض دینی 
و  ازار  ترس،  فاقد  كه  كند  تربیت  انسان جدیدی  عبادت،  و  گرفتن  روزه  مقل 
نفرت باشد. او بارها برای مقاومت در برابر تجاوزات و ستم انگلیسی ها متوسل 

به روزه داری شد.
او یك بار برای برخورد ظالمانه فرماندار ایالت راچكوت تا دم مرگ روزه گرفت، 
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ولی پس از آن كه نائب السلطنه هند، فرماندار را به دادگاه احضار كرد، روزه خود 
را شكست. رهبر استقالل هند، برای نجات هندوستان و استقالل آن قریب هفده 
بار روزه گرفت كه تا 21 روز هم به طول انجامید. وی در آخرین سال حیات خود 
یعنی سال 1948 میالدی بار دیگر برای اشتی میان مسلمانان و هندوها به مدت 
پنج روز اعالم روزه داری كرد و پس از به نتیجه رسیدن، روزه خود را شكست.

6- سایر روش ها: عدم استقبال مردم از مقامات علیرتبه انگلیسی، دعوت مردم 
به هدم دریافت وام های دولتی، دعوت دانش آموزان و معلمان به ترك كالس ها 
و … از روش های عملیاتی گاندی بود. سرانجام نافرمانی مدنی گاندی از یك سو 
و جنگ جهانی دوم و ضعف روزافزون دولت انگلستان از سوی دیگر سبب شد كه 
نهضت استقالل هند در سال 1947 میالدی به رهبری گاندی به پیروزی برسد.

نتیجه این كه گاندی با سادگی و صداقت و با روش مبارزه منفی و بدون توسل 
به زور، خشونت و كشتار، توانست بزرگترین قدرت استعماری زمان خود را از 
پای در آورد و بدین ترتیب به قهرمان مبارزه با استعمار در قرن بیستم تبدیل 

شد و مردم شبه قاره هند را از یوغ استعمارگران رهایی بخشید.
ب-الگوی هانتینگتون

ساموئل  حاضر  حال  در  غرب  سیاسی  پردازان  نظریه  از  یكی  شك  بدون 
هانتینگتون است. در سالهای اخیر نظریه برخورد تمدن های او باعث بحث های 
جدی در محافل سیاسی و دانشگاهی شده  است. وی در سال 1927 میالدی 
در شهر نیویورك در یك خانواده مهاجر یهودی انگلیسی به دنیا آمد و در همین 

شهر مدارج ابتدایی و متوسطخ را طی كرد. 
او مدرك كارشناسی سیاسی را از دانشگاه ییل و كارشناسی ارشد را از دانشگاه 
از دریافت دكترای  وارد دانشگاه هاروارد شد و پس  اخد كرد. سپس  شیكاگو 
علوم سیاسی، از سال 1951 در همین دانشگاه مشغول تدریس شد و سالهاست 
بنیاد  در  و  دارد  عهده  بر  را  دانشگاه  آن  راهبردی  مطالعات  مركز  ریاست  كه 
"طرح امنیتی برای شورای امنیت ملی ایاالت متحده آمریكا" در سمت هماهنگ 
كننده خدمت می كند. وی تاكنون چندین كتاب به رشته تحریر در آورده است 
كه از جمله مهمترین آنها، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، جنگ 
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تمدن ها و بازسازی نظم نوین جهانی و موج سوم دموكراسی می باشد.
مربوط به مسئله استقرار  هانتینگتون معتقد است كه كتاب "سامان سیاسی" 
مسائل  دموكراسی"  سوم  "موج  كتاب  موضوع  و  آن  چگونگی  و  سیاسی  نظم 

مربوط به دموكراسی، چگونگی و راه های رسیدن به آن است.
وی نافرمانی مدنی را در ذیل عنوان امواج دموكراسی توضیح می دهد و سرانجام 
دستور العمل هایی را برای سرنگونی نظام های سیاسی مستقل و غیر وابسته به 

آمریكا یا اصالح آنها به مردم این كشوره ارائه می دهد.

امواج دموکراسی
ازنظر هانتیگتون،موج دموكراسی شدن عبارت است از یك سلسله گذارهایی از 
رژیم های غیردموكراتیك به دموكراتیك كه در زمان های خاصی صورت پذیرفته 
است. همچنین، گذارهای مشخصی را در همان زمان در جهت مخالف به همراه 
آورده است. این امواج موجب رواج لیبرالی شدن یا كم و بیش دموكراسی شدن 

نظام های سیاسی شده كه به طور كامل دموكراتیك نشده بودند.
 هر موج در شمار اندكی از كشورها اثر بخشیده و در زمان پیدایش هر موج، 

گذار بعضی از رژیم ها به سوی غیر دموكراتیك بوده است. 
افزون بر این، تمام این گذارها به سوی دموكراسی در طول امواج نبوده است. 
تغییرات سیاسی هم، یكدست نیستند و در  تاریخ وضعی اشفته دارد و  چون 
قالب های تاریخی مشخص نمی گنجند حتی موج های اول و دوم دارای امواج 
به  گذار  تر  پیش  كه  كشورها  از  بعضی  در  كه  اند  بوده  نیز  مخالفی  برگشتی 

دموكراسی داشتند به قرمانروایی غیر دموكراتیك بازگشته اند.
در عین حال، اعتقاد دارد كه دموكراسی در حال حاضر سه موج به قرار زیر را 

پشت سر گذاشته است:
1- موج اول:

به نظر هانتینگتون، موج اول دموكراسی ریشه در انقالب های امریكا و فرانسه دارد. 
اما او پیدایش نهادهای ملی دموكراتیك را از پدیده های قرن نوزدهم می داند.
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ایاالت متحده امریكا در سال 1828 میالدی با لغو امتیازات و شرایط مالكیت 
بردگان در ایالت های جنوبی و پذیرفتن حق رأی همه مردم در انتخابات، موج 

اول دموكراسی شدن را آغاز كرد.
2- موج دوم:

با آغاز جنگ جهانی دوم، موج كوتاه دوم دموكراسی شدن شروع شد. اشغال 
نهادهای  بیگانگان،  توسط  كره  و  ژاپن  اتریش،  ایتالیا،  غربی،  آلمان  كشورهای 
جماهیر  اتحاد  فشار  كه  درحالی  داد.  افزایش  كشورها  این  در  را  دموكراتیك 
را در چكسلواكی و مجارستان خاموش  شوروی سابق، جرقه های دموكراسی 

كرد.
3- موج سوم:

از  نوین، موج سوم دموكراسی  با تشكیل حكومت های دموكراتیك در دنیای 
جنوب اروپا آغاز شد. در نیمه شب روز 25 آوریل 1974 میالدی رادیو لیسبن 
اجرای  آن  هدف  كه  كرد  پخش  نظامیان  برای  را  رمزی  خبر  پرتقال  پایتخت 

كودتای نظامی افسران جوان بود. 
كودتا با قدرت و توفیق اجرا شد و واحدهای نظامی، وزراتخانه های مهم، ایستگاه 
های رادیو، پست خانه، فرودگاه ها و مخابرات را در اختیار گرفتند. بامداد آن روز 
هم مردم به خیابانها ریختند و به سربازان شادباش گفتند و لوله های تفنگ آنان 
را با گل میخك زینت بخشیدند. بعد از ظهر همان روز،"مارسلو كائتانو" دیكتاور 

آن كشور، معزول و به تبعید فرستاده شد.
سه ماه پس از كودتای افسران جوان پرتغال، مردم در یك انتخابات پرشور و 

رقابت آمیز با اكثریت قاطع، قدرت را به دولت غیر نظامی سپردند. 
فرا  را  كمونیست  دنیای  دموكراسی،  موج سوم  میالدی،  پایان دهه 1980  در 
گرفت. هانتینگتون می گوید، موج سوم كه از انقالب گل میخك پرتقال شروع 

شد، بیش از حد تصور آرام و صلح جویانه بود.
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بخش ششم

الگوهای تغییر رژیم
داند  نافرمانی مدنی می  نوعی  را  هانتینگتون هر سه موج دموكراسی شدن 
های  نظام  به  اقتدارگرا  كشور  سی  فقط  سوم  موج  در  چرا  پرسد  می  و 
دموكراتیك روی آوردند و صد كشور دیگر به همان شكل قبلی باقی ماندند؟ 
آیا گذار از اقتدارگرایی در این سی كشور با طبیعت و نوع رژیم آنها رابطه 

داشته است؟
 او می گوید بعضی از این كشورها تك حزبی بودند، بعضی حكومتی اقتدارگرا 
و یا دیكتاتوری فردی داشتند و در آفریقای جنوبی هم رژیم نژاد پرست حاكم 
بود. در میان كشورهایی كه به شكل اقتدارگرا باقی مانده اند نیز همین سه نوع 

حكومت دیده می شود. 
مثال چین و ویتنام، تك حزبی، برمه و اندونزی دارای رژیم نظامی اند، در كوبا 

هم دیكتاتوری فردی حاكم است. 
بنابر این، با ماهیت و طبیعت رژیم ها نمی توان گفت كه چرا  بعضی به همان 
وضع باقی ماندند. اما با توجه به تاریخ تغییرات رژیم در كشورهایی كه اقدام به 

دموكراسی نموده اند، می توان به چند الگوی زیر رسید:
1- الگوی دورانی:

طبق الگوی دورانی، بعضی از كشورها بین نظام های دموكراتیك و اقتدارگرا به 
جلو و عقب می روند. این كشورها بین حكومت های دموكراتیك مردم گرای 

كامل، رژیم های نظامی و محافظه كار در نوسان بودند.
ابتدا در رژین دموكراتیك، رادیكالیسم، فساد و بی نظمی به سطوح غیر قابل 
قبول می رسد و نظامیان در میان شادی و هلهله مردم آن را بر می اندازند. 
اما ائتالفی كه از نظامیان حمایت می كرد، از هم می پاشد و نظامیان در حل 
اقتصادی و اجتماعی توفیقی به دست نمی آورند و به این نتیجه می  مسائل 
رسند كه باید قدرت را به حكومت مردمی واگذار كنند، مانند ارژانتین، برزیل، 

تركیه و نیجریه.
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2- الگوی آزمایش دوم:
اجتماعی  بنیادهای  فاقد  نظام دموكراتیك دارد ولی  الگو، كشوری كه  این  در 
برای دموكراسی است، یا این كه رهبران جدید آن سیاستهای افراطی در پیش 
می گیرند كه با عكس العمل مردم روبرو می شوند و حكومت، با تغییر ناگهانی 
به حكومت دموكراتیك دیگری تبدیل می شود و فرمانروایان مدت طوالنی در 

قدرت می مانند.
اما رهبران آن با توجه به تجربه ناموفق گذشته عبرت می گیرند و دموكراسی 

پایدار می شود، مثل آلمان، ایتالیا، ژاپن و اتریش.
3- الگوی دموكراسی گسسته:

این الگو شامل كشورهایی می شود كه رژیم های دموكراتیك به وجود می آورند 
و این رژیم  ها زمان نسبتا طوالنی دوام می آورند. اما پس از چندی بی ثباتی، 

كثرت گرایی با پیدایش شرایط دیگر، فرایند دموكراسی متوقف می شود. 
تعلیق آن  با  این كشورها دموكراسی سابقه طوالنی داشته است،  اما چون در 
حاكمان قادر نیستند به یك باره از اقدامات دموكراتیك كناره گیری كنند و به 
ناچار به نوعی انتخابات عمومی تن در می دهند كه به شكست آنان می انجامد. 

مثل هند و اروگوئه در دهه 1970.
4- گذار مستقیم:

الگوی چهارم تغییر، عبارت از گذار مستقیم از نظام مستقر اقتدارگرا به نظام 
دموكراتیك با ثبات به طریق تحول تدریجی در طول زمان یا به صورت فروپاشی 

و تحول از نوع اول و دوم است.
این الگو نمونه مشخص گذار در موج نخستین است. مثل رومانی، بلغارستان، 

تایوان، مكزیك، گواتماال، السالوادور، هندوراس و نیكاراگوئه.
5- الگوی غیر مستعمره شدن:

در این الگو، یك كشور دموكراتیك، نهادهای دموكراتیك خود را به مستعمرات 
خود تحمیل می كند و مستعمره پس از استقالل، برخالف دیگر مستعمرات، 

نهادهای دموكراتیك خود را حفظ  می كند.
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گینه جدید، نمونه ای از موج سوم است و به این طریق به نظام دموكراتیك 
دست یافته است. این الگو در وهله نخست به مستعمرات بریتانیا مربوط می 

شود كه در موج دوم به استقالل دست یافتند.

فرایند دموکراسی شدن- تغییر شکل در موج سوم
فرایند نافرمانی مدنی در پنج مرحله تحول پیدا كرده است كه چهار مرحله اش 

در نظام های اقتدارگرا بوده است. این فرآیندها بدین قرارند:
1- ظهور اصالح طلبان:

از  گروهی  پیدایش  شدن،  دموكراسی  یا  مدنی  نافرمانی  فرایند  گام  نخستین 
رهبران یا رهبران بالقوه در درون رژیم اقتدارگرا است كه عقیده دارند حركت 
به سوی دموكراسی مورد عالقه آنها ضرورت پیدا كرده است. پیدا شدن اصالح 

طلبان هم در كشورهای مختلف علل خاص خود را دارد.
2- كسب قدرت:

وجود اصالح طلبان نه تنها برای نظام های اقتدارگرا الزم است، بلكه باید در آن 
رژیم، صاحب قدرت نیز بشوند.

اصالح طلبان  در رژیم های اقتدارگرا به سه طریق به قدرت رسیدند. در اسپانیا 
و تایوان رهبران اقتدارگرا با كودتا به قدرت رسیدند و زمانی دراز حكم راندند 

اما قدرت را در انتخابات به اطالح طلبان واگدار كردند. 
در روسیه مرگ سه رهبر به صورت پی در پی – برژنف، آندره بوف، چرنینكو- در 
مدت سه سال، راه را برای به قدرت رسیدن گورباچف اصالح طلب هموار كرد. 
در برزیل و مكزیك، نظام اقتدارگرا خود زمینه تغییر منظم رهبری را فراهم كرد 

و اصالح طلبان به قدرت رسیدند.
3- شكست لیبرالی شدن:

یكی از راه های رسیدن به دموكراسی، راه اطالح طلبان لیبرال می باشد. این 
گونه اصالح طلبان جهت تثبیت نظام اقتدارگرایی خود، به لیبرالی شدن روی 

می آورند. 
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رهبران اصالح طلب لیبرال كه جای رهبران قشری را گرفته اند، مدت كوتاهی 
در رأس قدرت باقی می مانند و سپس جای خود را به اطالح طلبانی كه بیشتر 
دموكراتیك بودند، واگذار كردند. در تایوان، مجارستان، مكزیك، برزیل و اسپانیا 

چنین بوده است.
4- مشروعیت سنتی:

در نظام های اقتدارگرای غیر نظامی، اصالح طلبان خواهان مشروعیت سنتی 
هستند. به طور مثال، در مكزیك و آفریقای جنوبی اصالح طلبان از سنت های 
موجود سود جستند. مشروعیت سنتی دو اثر داشت؛ اول ان كه نظم نوین را 
نظم  كه  این  دیگر  بود.  قدیمی  نظم  نتیجه  خود  زیرا  بخشید،  می  مشروعیت 
گذشته را هم مشروع جلوه می داد و در نتیجه رضایت همگان را جلب می كرد.

5- انتخاب و جذب مخالفان:
اصالح طلبان دموكراتیك به مجرد نیل به قدرت باید بی درنگ فرآیند دموكراسی 

دشن را آغاز كنند. 
این اقدام عبارت از مشاوره با سران مخالفان، احزاب سیاسی و گروه های عمده 
اجتماعی و نهادهاست. در بعضی ارموارد، مذاكره به صورت رسمی انجام شده و 

منجر به عقد موافقت نامه ها و پیمان نامه ها شده است. 
در مورد دیگر، گفتگو ها غیر رسمی بوده است، مثل نیجریه، اسپانیا، پرو، نیكاراگوئه 

و برزیل.

دستورالعمل
1-دستور العمل اصالح نظام های اقتدارگرا:

با  قرن  سه  را طی  جهان  اجتماعی    – سیاسی  تحوالت  هانتینگتون  ساموئل 
عنوان "امواج دموكراسی خواهی" بررسی كرده و به نتایجی دست باقته است. 

او معتقد است كه همه این تالش های اصالح طلبان از طریق نافرمانی مدنی 
بوده است.

شكل  تغییر  از  دموكراتیك  طلبان  اصالح  كه  اصلی  های  درس  گوید،  می  او 
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حكومت های اقتدارگرای گذشته به دست آورده اند به قرار زیر است:
دموكراسی  هواخواهان  زودتر  چه  هر  دارید.  استوار  را  خود  سیاسی  پایه  الف( 

شدن را در مقام های كلیدی قدرت در حكومت، حزب و ارتش قرار دهید.
یافته  استقرار  كارهای  روال  در  یعنی  كنید،  استفاده  سنتی  مشروعیت  ب(از 
با اعطای امتیازهای نمادین،  رژیم غیر دموكراتیك،تغییراتی به وجود آورید و 
اعتمادگروه های قشری را به خود جلب كنید و روش دوگانه یك گام به جلو و 

دو گام به عقب را به كار گیرید.
كه  طوری  به  دهید؛  ترقی  را  خویش  برگزیدگان  و  هواخواهان  تدریج  به  ج( 
تغییرات مخالفت دارند، كاسته  با  به گروه هایی كه در حكومت  ازاتكای شما 

شود و بر هواداران شما بیفزاید.
به  تغییرات  كردن  متوقف  برای  است  ممكن  كه  ها،  قشری  با  مقابله  برای  د( 
اقدامات تندی مانند كودتا دست بزنند، آماده باشید. پس بی رحمانه بر سر آنها 
فرود آیید و حریفان تند و افراطی را كه در مقابل تغییرات ایستاده اند، منزوی 

كنید و از پای در آورید.
را  باشید و آن  را در دست داشته  ابتكار عمل  فرآیند دموكراسی شدن  ه( در 
حفظ كنید. همواره با قدرت عمل كنید و هرگز در عكس العملی كه در مقابل 
فشارهای علنی گروه های مخالف رادیكال افراطی نشان می دهید، از روش های 

دموكراسی استفاده نكنید.
و( انتظارات را كه تغییر تا چه حد صورت خواهد گرفت، در سطح پایین نگه 
دارید و به تناسب فرآیندی كه پیش می روید صحبت كنید و از ایجاد مدینه 

فاضله دموكراتیك كامل سخنی به زبان نیاورید.
كلیدی  و  اصلی  گروه های  كه  را  و مسئول  معتدل  مخالف،  ز(گسترش حزب 
– نظامیان – آن رابه عنوان جانشین حكومتی قابل قبول و غیر تهدید كننده 

بشناسند، تشویق كنید.
ح( فرآیند دموكراسی را چنان معرفی كنید كه اجتناب ناپذیر باشد تا در زمینه 
گسترده ای به عنوان مرحله ضروری و طبیعی در سیر تكاملی خود، پذیرفته 

شود.
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2- شیوه های براندازی:
به  را  رهنمودهایی  نیز  رژیم  تغییر  برای  مدنی  نافرمانی  روند  در  هانتینگتون 

هواخواهان دموكراسی ارائه كرده است. 
او می گوید، تاریخ فروپاشی نظام های اقتدارگرا، رعایت رهنمودهای زیر را به 

ما پیشنهاد می كند.
الف( رژیم را در مسائلی كه مورد توجه عام است مانند فساد و خشونت مورد 

حمله قرار بدهید.
هرگاه رژیم در اقداماتش موفق بود، این گونه حمالت بی تأثیر می ماند، اما اگر 
از سریر  برای فروكشیدن آن  اهرم فشار  ترین  نبود، در آن خحال مهم  موفق 

قدرت و نمایاندن عدم مشروعیت آن خواهد بود.
ب( فرمانروایان اقتدارگرا هم مانند حاكمان دموكراتیك با گذشت زمان از حامیان 

پیشین حود فاصله می گیرند و جدا می شوند.
این گروه های دلسرد و آزرده را تشویق كنید كه از دموكراسی به عنوان بهترین 

مانشین رژیم حاضر، حمایت كنند. 
سران مخالف، كارشناسان طبقه متوسط، پیشوایان دینی و رهبران احزاب سیاسی را 
به سوی خود جلب كنند. گروه مخالفان هر قدر "محترم تر" و "مسئول تر" به چشم 

آیند، گرد آوری حامیان آسان تر خواهد بود.
ج(فرماندهان نظامی را آماده و با خود همراه نمایید، چون در مرحله آخر، بقا و 
فنای رژیم به این بستگی دارد كه آنها از رژیم  حمایت كنند یا نه. در مخالفت 
با رژیم به آنها بپیوندید یا در صف آنها خود را جای بدهید، چون وقتی بحران 
فرا رسد، حمایت نظامیان می تواند سودمند باشد. اما تنها چیزی كه به آن نیاز 

دارید این است كه نامیان به دفاع از رژیم اقتدارگرا عالقه ای نشان ندهند.
به  یعنی دست  كنید،  ان عمل  به  ولی خود  نمایید،  تبلیغ  را  د(عدم خشونت 
توانید  تر می  و آسان  بهتر  اقدامات،  بر دیگر  این كار عالوه  با  بزنید.  خشونت 

نیروهای امنیتی را به سوی خود جلب كنید.
ه( از هر فرصتی برای نشان دادن مخالفت خود با رژیم، از جمله با شركت در 
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انتخابات عمومی كه رژیم به راه انداخته است، بهره بجویید.
آرمان های حقوق بشر خارجی و هرگونه تشكیالت  با رسانه های جهانی،  و( 
فراملیتی ارتباط برقرار كنید و بخصوص سعی نمایید در آمریكا حامیانی برای 

خود بیایید.
ز( وحدت و یگانگی را در بین گروه هی مخالف تبلیغ و تقیت كنید و بكوشید 

سازمانی به وجود آورید كه همكاری بین گروه ها را تقویت كند.
ح( همین كه رژیم اقتدارگرا ساقط شد به سرعت خود را آماده كنید تا خالء 
به  عالقمند  و  فرهمند  مردمی،  رهبر  یك  كار  این  برای  كنید.  پر  را  قدرت 

دموكراسی را به مردم معرفی كنید.
 بی درنگ مقدمات اجرای انتخابات را برای كسب مشروعیت نظام جدید فراهم 
كنید. درنظام بین الملل هم از طریق جلب حمایت عوامل بیگانه و فراملیتی مثل 
مشروعیت  سازمان های بین الملل، ایاالت متحده آمریكا، اتحادیه اروپا و … 

بین المللی نظام خود را تأمین كنید.

3- مذاکره به منظور تغییر رژیم:
به  تا  نشان می دهد  برای هواخواهان دموكراسی  را  هانتینگتون رهنمودهایی 

حكومت مورد نظر ایاالت متحده آمریكا دست یابند.
 این رهنمودها به قرار زیرند:

به  را  اقتدارگرا  نظام های  در  تغییر شكل  فرآیند  به  مربوط  رهنمودهای  الف( 
كارگیرید. نخست مخالفان قشری را تضعیف كنید و به كنار بزنید و موقعیت 

خود را در حكومت و دستگاه سیاسی تحكیم كنید.
ب(همچنین با تعقیب آن رهنمودها، ابتكار عمل را در دست بگیرید و مخالفان 
و قشری ها را با امتیازاتی كه می خواهید به آنها اعطا كنید، به شگفتی وادارید، 

اما هرگز زیر فشار و اجبار مخالفان به آنها امتیاز ندهید.
ج( موافقت فرماندهان اصلی و دیگر مقامات مهم را در تشكیالت امنیتی، برای 

انجام مذاكره به دست آورید.
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د( به هر طریق ممكن سعی كنید بر شایستگی، اقتدار و میانه روی طرف مذاكره 
تان كه از سوی مخالفان اصلی شركت كرده است بیفزایید.

های  راه  قبال  مخالفان،  رهبران  با  اصلی  و  مهم  مسائل  درباره  مذاكره  در  ه( 
بازگشت قابل اعتماد و اطمینانی را پیش بینی كنید.
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ابزارهای جنگ نرم 
ترین  رایج  از  مورد  دو  به حال گفته شد  تا  آن چه  به  توجه  با  این بخش  در 
اینترنت و و شبكه های ماهواره ای مورد بررسی و  نرم یعنی  ابزارهای جنگ 
شناخت قرار می گیرد. شاید این سوال به ذهن متبادر شود كه چرا از بین شمار 
زیادی از وسایل و ابزارهای جنگ نرم این دو مقوله انتخاب شده است. پاسخ 
این است كه امروزه این دو پدیده یعنی اینترنت و شبكه های ماهواره ای در 
برگیرنده ی اشكال گوناگونی از ابزارهای ارتباطی است تا جایی كه حتی امروزه 
انواع نشریات و كتب گوناگون نیز از طریق اینترنت به سمع و نظر مخاطبین می 
رسد، اگر چه ابزارهای مورد استفاده در جنگ نرم به سرعت در حال تغییر است 

و هرروز شاهد به كارگیری ابزار و روشی نو در این عرصه هستیم. 

اینترنت 
به  را  ارتباطات و اطالعات است. برخی آن  اینترنت، دنیای گسترده و شگرف 
صورت شبكه ای از شبكه ها و تور گسترده ی جهانی دانسته اند كه رایانه ها را 
به هم متصل می كند، یك تار عنكبوتی الكترونیكی كه از طریق خطوط تلفن، 
رایانه های شخصی و یا شبكه های رایانه ای را به هم متصل كرده و با اختصاص 
نشانی های الكترونیكی مشخص به هریك، به تامین ارتباطات و تبادل اطالعات 

به صورت متن، صدا و فیلم می پردازد.
اتصال  و  ارتباط  باعث  كه  است  واقعیتی  اساساً  اینترنت  دیگر،  برخی  دید  از 
میلیون ها رایانه دیگر را درك و اجرا كند. مطابق این گفتار، این شبكه چیزی 
جز پروند های موجود روی رایانه های دیگران كه به بقیه اجازه استفاده داده اند 
محسوب نمی شود و در واقع ارتباطی است بین ده ها میلیون انسان كه به یك 

دیگر اجازه می دهند، بخش های رایانه هایشان را مرور كنند .
از آن جایی كه در دنیای امروز اینترنت مهم ترین ابزار ارتباطات به شمار می 
نیز  اینترنت  نیست.  از لطف  پدیده خالی  این  پیشینه ی  به  اشارهء كوتاه  رود 
اتفاقی و در مسیر رسیدن به اهداف  همانند دیگر اختراعات بشری به صورت 
دیگری متولد شد. به این ترتیب كه در اواخر دهه ی 1960 میالدی، وزارت 
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دفاع آمریكا تشخیص داد دولت آمریكا به شبكه های كامپیوتری خود بسیار 
وابسته است و این سوال مطرح شد كه اگر دشمن دریك حمله ی هسته ای به 

شبكه های كامپیوتری ملی آن ها آسیب برساند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
بنابراین وزارت دفاع آمریكا یك نوع جدید از شبكه های بزرگ را طراحی كرد 
كه حتی اگر یكی از بخش های آن از كار می افتاد باز هم می توانست به كار 
خود ادامه دهد. آن چه كل این شبكه ی عظیم را به هم ارتباط می داد مجموعه 
ای از قوانین ارتباطی یا به اصطالخ» پروتكل« بود كه آن راTCP/IP  نامیدند.

اصوالً هر شبكه ای كه از قوانینTCP/IP استفاده كند می تواند با هر شبكه 
دیگری كه آن هم با قوانینTCP/IP كار می كند ارتباط بر قرار كند و اگر در 
TCP/شبكه ی بزرگی كه هریك از شبكه های كوچك تر داخل آن از قوانین

IP استفاده می كنند، یك شبكه كوچك از كار بیفتد مابقی شبكه به كار خود 
ادامه خواهد داد. 

با این نگرش پروژه ی آریانت در سال 1967 آغاز به كار كرد و نتیجه ی این 
پروژه پس از چندین سال همان شبكه ی جهانی اینترنت كنونی است كه اكنون 
غیر نظامی شده و تمامی عرصه ی حیات بشری را تحت پوشش خود قرار داده 

است. 
به عبارت ساده تر شبكه جهانی انترنت مجموعه ای از شبكه جهانی اینترنت 
مجموعه ای از شبكه های كامپیوتری است كه با استفاده از قوانین و پروتكل 
های خاصی به یك دیگر مرتبط می شوند تا اطالعات و داده ها بتواند به سرعت 

از یك كامپیوتر به كامپیوتری دیگر در هركجای گیتی انتقال یابد.
كاهش  بودن،  همگانی  در  را  اینترنت  محبوبیت  دالیل  توان  می  كلی  طور  به 
هزینه ها، سهولت خرید و فروش روی اینترنت، بدون مرز و بدون مالك بودن 

اینترنت، رشد سریع اینترنت و فراوان بودن تعداد مشتركان آن دانست. 
اینترنت مانند جهانی تخیلی است، جهانی غیر از جهان ما كه در آن می توان 
همه چیز یافت از گفتگو با افراد و بخش های سرگرمی لطیفه گرفته تا كسب 
مراكز  و  ها  دانشگاه  با  ارتباط  و  مقاالت علمی  اطالعات در مورد فضا، گرفتن 
كنار  در  دیگر،  كشورهای  در  تحصیل  ی  ادامه  یا  و  همكاری  برای  تحقیقاتی 
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این موارد امكانات دیگری نیز در اینترنت وجود دارد كه می توان به نامه ی 
الكترونیكی، گفت و گو، گرفتن نرم افزارها از اینترنت و غیره اشاره كرد. 

اینترنت در ایران نیز از سال 1371 در تعداد كمی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه 
صنعتی شریف و دانشگاه گیالن، توسط مركز تحقیقات فیزیك نظری و از طریق 
پروتكل uucp راه اندازی شد و در سال 1372 هجری شمسی ایران نیز رسماً 
به شبكه ی اینترنت پیوست و نخستین رایانه ای كه در ایران به اینترنت متصل 
شد، مركز تحقیقات فیزیك نظر در ایران بود. ولی استفاده ی همگانی از اینترنت 
عماًل از اواخر دهه ی هفتاد شكل گرفت تا به امروز كه تقریباً در هر روستای دور 

افتاده ای نیز امكانات بهره برداری از اینترنت وجود دارد. 
تواند در  اینترنت می  بینی می كردند  نرم پیش  این كه متخصصین جنگ  با 
پیش برد اهداف جنگ نرم ابزاری قدرتمند باشد ولی به نظر می رسد حوادث 
بعد از انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری در كشور عماًل نشان داد كه این 
وسیله ی ارتباطی در شرایط بحرانی می تواند كاركردهای ویژه ای از خود به 

نمایش بگذارد.
به طوری كه محمد حسین هیكل نویسنده و اندیشمند مصری در این زمینه 
اینترنتی توسط  ایران هزاران سایت  انتخابات  از برگزاری  اذعان كرد كه پیش 
اسرائیل تاسیس شد كه صاحبان آن تالش می كردند، مردم را سر در گم كرده 

و آن ها را برای اعتراض به نتایج انتخابات تحریك كنند.
ی  دوره  دهمین  انتخابات  از  پس  اغتشاشات  در  اینترنت  نقش  خصوص  در 
كیفر  ی  مقدمه  در  تهران  دادستان  حتی  كه  بس  همین  جمهوری  ریاست 
مقدمه ی  در  تهران  دادستان  ریاست جمهوری همین بس كه حتی  خواست 
كیفر خواست متهمین اغتشاشات نیز به این نكته اشاره كرد و آورده است »در 
اغتشاشات اخیر به وضوح دیده شد از اینترنت به عنوان ابزاری فراگیر و كار آمد 
در برگزاری تجمعات غیر قانونی، اطالع رسانی دروغین و فضایسازی اغواگرانه 
بهره برداری شد. آن چه در جریان انتخابات و پس از آن اتفاق افتاد، سلسله 

اعمالی بود كه به دنبال هم طرح ریزی و اجرا شد.«.
این بخش ضروری به نظر می رسد به ویژگی های منحصر به فرد فضای  در 
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مجازی و به طور مشخص اینترنت اشاره شود. 

ویژگی های فضای مجازی 
شاید بتوان فضای مجازی را اصلی ترین میدان در جنگ نرم توصیف كرد و این 

در حالی است كه هنوز شناخت كافی از ویژگی های آن وجود ندارد. 
نوربرت وینر، بنیان گذار علم سایبرنتیك، در كتاب» سایبرنتیك و جامعه« می 
گوید كه سایبرنتیك از واژه ی یونانی كوبرنتس كه منشا آن واژه ی انگلیسی 

گاورنر است، اقتباس شده است.
بار توسط ویلیام گیبسون، نویسنده ی كانادایی  فضای مجازی برای نخستین 
رمان های علمی تخیلی در سال 1982 مورد استفاده قرار گرفت. فضای مجازی 
اتصال رایانه هایی پدید  از  برای گیبسون در حقیقت فضایی تخیلی است كه 
آمده است كه تمامی انسان ها، ماشین ها و منابع اطالعاتی درجهان را به هم 

متصل كرده اند . 
به اعتقاد پی یرلوس مجازی سازی و ورود به جهان مجازی در واقع فرایندی 
حركتی  ضمن  و  تبدیل  دیگر  ای  شیوه  به  را  هستی  ی  شیوه  یك  كه  است 
این  تبدیل می كند.  پتانسیل  به  واقعی  را برخالف جهان  فعلیت ها  معكوس، 
شود،  می  جا  همه  در  باعث حضور شخص  جاكنده شدن«  از   « با  كه  جهان 
خودش در المكان و یا به قولی در » دگرجا« قرار دارد و مكان واقعی آن را نمی 

توان مشخص كرد.
 به نظر او در این جهان به سادگی می توان از وحدت زمانی سخن گفت و این در 
حالی است كه وحدت مكانی وجود ندارد و در واقع به نوعی، هم زمانی جانشین 

وحدت مكانی می شود. 
این جهان با شكستن مرزهای مشخص و معین، تقسیم بندی ها را از بین برده 
و مرزهای جهان واقعی را ناممكن می كند و این سبب می شود هویت انسانی 

كه به عامل مكان وابستگی شدیدی دارد با چالش مواجه شود. 
در این بخش سعی می شود در حد امكان به صورت مختصر برخی از ویژگی 

های فضای مجازی معرفی شود. 
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فقدان مولفه زمان و مکان
از مهم ترین ویژگی های فضای مجازی از بین رفتن عناصر زمان و مكان است. 
منتظر القائم در این زمینه می نویسد » از خصوصیات بارز فضای مجازی بی 
زمانی و بی مكانی است. از بین رفتن فاصله ها و افزایش توان انسان ها برای 

مبادله و مراوده ی فرایند هویت یابی جمعی، افراد را دگرگون كرده است.« .
تحول در صنعت حمل ونقل و ارتباطات موجب شده است انسان بر زمان و 
مكان فائق آمده و در همه جا و بر همه جا مسلط شود و فاصله های بسیار 
كوتاه و زمان بی معنا را همچون واقعیتی پذیرا شود. جهان مجازی در واقع 
همان جهان جدیدی است كه با فائق آمدن بر زمان و با فراهم آوردن امكان 
انتقال آنی داده ها، اطالعات، سرمایه ها و امكان ارتباط هم زمان جهان افراد 
در نقاط آنی داده ها، اطالعات، سرمایه ها و امكان ارتباط هم زمان جهان افراد 
در نقاط مختلف، عماًل فواصل زمانی را از میان برداشته و نظم طبیعی دوران 
ساخته  دگرگون  كلی  به  را  صنعتی  جهان  مكانیكی  های  چارچوب  با  قدیم 

است. مكان نیز در جهان مجازی مفهوم همه جای یافته است. 

سهولت تولید مطلب توسط رسانه های جدید
ساده  وبالگ  یك  ایجاد  با  توانند  می  عادی  افراد  سنتی،  های  رسانه  برخالف 
به راحتی به طرح مطالب خود پرداخته وآن را در معرض مخاطبان خود قرار 
دهند. این در حالی است كه در گذشته احتمال طرح ایده یا مطلب یك نویسنده 
ی تازه وارد در یك نشریه یا رسانه ی سنتی بسیار كم و از فرایندی طوالنی 
برخوردار بود. این خاصیت به شدت مورد توجه وعالقه ی جریان دانشجویی قرار 
گرفت و امروزه شاهد آن هستیم كه اكثر تشكل های دانشجویی كشور به ایجاد 
و راه اندازی و تقویت سایت های خبری منتسب به خود مبادرت می كنند تا در 

انعكاس مطلوب فعالیت های خود از سایر رقبا عقب نمانند. 

سرعت باالی تولید پیام
سرعت بی رقیب اینترنت موجب شده است تا مطالب تولیدی و پیام های مدنظر 
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در كم ترین زمان ممكن به دست مخاطب برسد واز همین رو ضریب تاثیر پیام 
در شكل دهی به رفتار مد نظر در مخاطب باالتر رود. در حالی كه در رسانه های 

سنتی تولید پیام ها از پروسه ای طوالنی برخوردارند. 
ترین  كم  در  كه  دهد  می  را  فرصت  این  نرم  جنگ  طراحان  به  قابلیت  این 
زمان ممكن با نیروهای میدانی خود تماس برقرار نموده به هدایت میدانی آن 
اعترافات  ریا ست جمهوری  انتخابات  بعداز  در حوادث  كه  بپردازند. چنان  ها 
دستگیر شدگان حاكی از این بود كه گردانندگان پشت صحنه از اینترنت برای 

هدایت و كنترل در گیری ها استفاده می كردند. 

کم رنگی مفهوم هویت
گرفت  نتیجه  توان  می  شد  ذكر  مجازی  فضای  از  كه  خصوصیاتی  اساس  بر 
كه اولین قربانی فضای مجازی، هویت افراد است. به عبارت دیگر ذات فضای 
این عرصه  با هر اسم و عنوانی در  امكان را می دهد كه  این  افراد  به  مجازی 

حضور داشته باشند و به ابراز وجود بپردازند. 
سروری زرگر در این زمینه معتقد است» فن آوری و ارتباطات الكترونیك منجر 
به دگرگونی در عرصه ی زندگی نمادین بشر شده، و از این طریق منشا تحوالت 
عمده ای در دانسته های بشری گردیده است. مفاهیم بنیادین، دانش ارتباط 

جمعی و علوم اجتماعی را دچار تغییر و تحوالت اساسی كرده است.
از جمله مفاهیمی كه در عصر الكترونیك این مفهوم را از حالت بسته و چارچوب 
بندی شده ی سنتی خارج ساخت و انسان را به دنیایی متكثر و متنوع پرتاب 

كرد«.

امکان استفاده از جاذبه های رنگین 
تفاوت باالی هزینه ی چاپ تمام رنگی با چاپ تك رنگ )سیاه و سفید( تولید 
كنندگان پیام ها در رسانه های سنتی را برآن می داشت تا از استفاده از جاذبه 
های رنگی برای مطلب تولیدی خود صرف نظر كنند. و این در حالی است كه 
در رسانه های تحت وب، نظیر وبالگ ها و ایمیل ها جاذبه های رنگی، بی هیچ 
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تفاوت قیمتی و به راحتی در اختیار تولید كننده مطلب قرار دارد و حتی وی می 
تواند در صورت نیاز از جاذبه های دیداری و شنیداری متحرك نیز در سیستم 
چند رسانه ای خود) مالتی مدیا( استفاده كند. این خاصیت، گرایش دانشجویان 

را برای بیان مطالب خود از این رسانه دو چندان می كند. 
از همین رو حریف با استفاده از این قابلیت و جاذبه رنگ، می تواند دامنه ی 
مطالب قابل طرح خود را در این رسانه بیش تر نماید و از این منظر وصول به 

اهداف تبلیغی روانی خود را در میان مخاطبان تسریع كند. 

امکان مشارکت مخاطب در مباحث مطروحه 
در رسانه های سنتی ماهیت ارتباط، یك سویه و یك طرفه است به عبارت دیگر 
یكی می گوید و دیگری می شنود. در حالی كه در فضای سایبر این امكان مهیا 
شده است كه فرستنده و گیرنده به صورت هم زمان با یك دیگر تعامل داشته 

و از نظرات یك دیگر مطلع شوند. 
مرادی در این زمینه معتقد است در فضای مجازی امكان ارتباط دو طرفه سهل 
و آسان است. به عبارتی در این محیط امان های خاصی، ارتباط سریع و آسان 

كاربران، سرورها و مدیریت ها و مشكالت خاصی رو به روست. .
احساس  دانشجو  شود  می  باعث  مجازی  های  رسانه  فضای  خصوصیت  این 
باشد.  داشته  فعالی  مشا ركت  آن  مباحث  در  و  كرده  را  بحث  در  تاثیرگذاری 
این مشاركت در بحث، جاذبه ای را برای دانشجو برمی انگیزاند تا به عنوان یك 
ایفا كند. چیزی كه  برای رسانه ی مزبور نقش  مخاطب همیشه در پای خط 
در این میان مورد توجه فرماندها ن میدان جنگ نرم حریف واقع می شوداین 
از این قابلیت، دانشجوی مخاطب خود را  با استفاده  حقیقت است كه چگونه 
اقناع و ارضا نموده مطلب دلخواه خود را از زبان همان دانشجویان جاری نمایند. 
در واقع طراحان جنگ روانی دشمن در صد د آن هستند كه مطلب مطلوب خود 
را به دانشجوی جویای مشاركت در بحث، القا نموده و از ذكر مستقیم و صریح 

هدف واقعی خود اجتناب نمایند.  w
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ماندگاری تولیدات
در رسانه های سنتی قدیمی، چه در شكل دیداری و شنیداری آن )صدا وسیما 
و ماهواره ها( ویا در شكل مكتوب آن )روزنامه ها و نشریات( امكان قرار دادن 
تولیدات در یك بازه زمانی طوالنی در معرض دید مخاطبان وجود ندارد. این 
گونه رسانه های قدیمی صرفاً می توانند یك بار مطالب تولیدی خود را منعكس 
آزاردهنده ی»  انگ  با  تولیدی خود،  و در صورت پخش مجدد مطلب  نمایند 

تكراری بودن« مواجه می شوند.
این در حالی است كه درسایت های اینترنتی، می توان از یك مطلب در مدت 
زمان زیادی بسته به اهمیت آن برای متولیان رسانه  اینترنتی در ویترین رسانه 
ی مزبور استفاده كرد. چون این كار، تحت عنوان » آرشیو و بایگانی« صورت 

می پذیرد از انگ تكراری بودن به طرز ماهرانه ای می گریزد. 
از  استفاده  با  كه  دهد  می  اینترنتی  ی  رسانه  به  را  قابلیت  این  امكان  همین 
آرشیو مذكور، سوابق و مكمل های تحلیلی مطلب مد نظر در پیوستار آن پیام، 

گنجانیده شود. 
این ظرفیت ویژه باعث می شود تا این گونه رسانه ها در جذب مخاطبین نخبه 
موفق تر از سایر رسانه ها عمل كنند و بتوانند حس پژوهشی مخاطبین نخبه 
خود را نیز ارضا نمایند! هم از این روست كه این گونه مخاطبان عالقه ی زیادی 

به دریافت پیام مدنظر خود از طریق این رسانه ها نشان می دهند. 
دانشجویان به عنوان برجسته ترین نیروهای میدانی جنگ نرم از این قاعده ی 
نخبگی مسثنی نبوده برای ارضای روحیه ی پژوهشگری خود به اخبار و پیام 
با علم  هایی كه لعاب پژوهشی دارند روی خوش نشان می دهند! حریف نیز 
به این حقیقت، سعی می كند در مواجهه با مخاطب دانشجو، نمای منطقی و 
استداللی كالم خود را بیش تر نموده با استفاده از استنادات مدنظر خود آنان را 

به صحت مطالب تولیدی خویش مجاب نماید. 
رفتار  بریك  تاثیرگذاری  هدف  با  نرم  در جنگ  ها  پیام  و  خبرها  برخی  چون 
مقطعی جریان دانشجو در یك فضای احساسی صورت می پذیرد چه بسا برخی 
از استدالل های حریف، در اثر مرور زمان، دروغ از آب در آیند و یا تاثیر خود 
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فرماندهان  شود  نمی  باعث  مساله  این  ولی  بدهند  دست  از  مدت  بلند  در  را 
جنگ نرم رقیب، از این گونه شگردها و استدالل هایی كه در كوتاه مدت می 
تواند با تحریك احساسات دانشجویان – به عنوان گروهی كه از احساسات قوی 
بروز رفتارهای دلخواه حریف بكشاند، غافل  را به سمت  آنان    – بر خوردارند 
شوند. در این فرایند، نقش رسانه هایی كه می توانند از مستدل نمایی باالتری 
برخوردار باشند – مثل رسانه های مجازی اینترنتی – قابل توجه بوده و دارای 

اهمیت خاصی است. 

هزینه کم انتحار سیاسی
در رسانه های سنتی اعم از روزنامه ها، ماهواره و تلویزیون، فرد مصاحبه شونده 
كه می خواهد پیام خود را به مخاطبان برساند از كل وجود و اعتبار خود برای 
انتقال پیام خود مایه می گذارد از این رو در به كارگیری  واژگان خود با احتیاط 
و با رعایت جوانب مختلف اخالقی، اعتقادی و سیاسی عمل می كند در حالی 
كه دریك سایت یا وبالگ اینترنتی، تولید كننده ی پیام، بدون این كه دغدغه 
شناسایی داشته باشد می تواند دیك موضوع ثابت یك بار مطالبی با احساسات 
یك فرد را بیان كند و بار دیگر همان مطالب را با استفاده از احساسات و عواطف 

جنس مخالف ابراز نماید بدون آن كه دغدغه ی شناخته شدن داشته باشد!!
به همین دلیل شاهد این هستیم كه چارچوب های اخالقی در این گونه رسانه 
های مجازی بسیار سست می باشند و یك بالگر حرفه ای به عنوان تولید كننده 
ی پیام، به راحتی می تواند یك یا چند وبالگ خود را مختص چنان مطالب 
سخیفی نماید كه در رسانه ی رسمی و با نام و نشان متعلق به خودش، هرگز 

نمی تواند یا نمی خواهد چنین تصویری از خود را به منصه طهور برساند! 

طبقه بندی مخاطبین و امکان شبکه سازی 
آنتن  تولید و عرضه در  از  تولیدی پس  در رسانه های سنتی قدیمی، مطالب 
رادیو تلویزیون و یا گیشه ی مطبوعات قابل رصد كردن نیست و به هیچ عنوان 
نظر  مورد  مخاطب  دست  به  تولیدی  پیام  یا  مطلب  كه  بود  مطمئن  نمیتوان 
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رسیده یا خیر . اما در رسانه های دیجیتال به ویژه در وبالگ های اینترنتی می توان از 
روی مشخصه های فنی شبكه ی اینترنت، به تعداد، مشخصات و نوع مخاطبینی 
كه از یك مطلب تولید شده در اینترنت استفاده نموده اند پی برد. استفاده از 
این امكانات فنی، نیازمند برخورداری از سواد و دانش كافی درباره ی اینترنت و 

رایانه است كه كم و بیش دانشجویان از آن مطلعند. 
با بهره گیری از این قابلیت فضاهای مجازی می توان مطالب خاص را به خورد 
از شناسایی  توان پس  راستا می  این  در  مثال  عنوان  به  داد.  مخاطبان خاص 
ذائقه ی سیاسی مخاطب، مطالب جهت دار سیاسی را به آدرس ایمیل شخصی 

مخاطب ارسال كرد.
از سوی دیگر چون امكان آرشیو كردن و لینك كردن مخاطبین متفاوت وجود 
دارد می توان از تلفیق این دو قابلیت به یك دسته بندی هدف داراز مخاطبین 
دست یافت و در مقاطع مختلف با بهره گیری از این دسته بندی های موجود، 

به یك »شبكه ی جامع ارتباطی اجتماعی« نایل شد.
این شبكه ، كارویژه ی برقراری ارتباطات سریع گروهی را با استفاده از پیام های 
همسو شده با ذایقه ی تمام مخاطبان سازمان دهی شده در شبكه ی موصوف 

را انجام می دهد. 
نرم رخ داده  بررسی مصداقی جنگ  فرایند  راستا، در  این  مثالی در  به عنوان 
بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری به برخی از وبالگ های به ظاهر مبتذل 
از  با پرهیز  دانشجویی بر می خوریم كه طی مدت چندین سال فعالیت خود 
با  فعالیت خود  سال  مدت چندین  كه طی  می خوریم  بر  دانشحویی  هرگونه 
پرهیز از هرگونه فعالیت آشكار سیاسی، صرفاً به جذب مخاطب درگام نخست 
می پرداختند و سپس از طریق تداوم ارتباط با آن مخاطبان، آن ها را به شكل 
كاماًل حرفه ای در دسته های مختلف یك شبكه سازمان دهی نموده بودند و 
ایام اغتشاشات بعد از آن، از ظرفیت  انتخابات مذكور و در  فقط در آستانه یا 
شبكه فوق الذكر برای انتقال پیام های سیاسی تولیدی و القای مطالب مورد 

نظر استفاده كردند. 
این واقعیت را نمی توان انكار كرد كه این امكان و قابلیت یك رسانه ی مجازی 
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بیش از همه ی قابلیت های آن مورد توجه سیاسیون و طراحان جنگ نرم بوده 
است.

تاجایی كه می توان گفت فقط به خاطر همین خاصیت این رسانه ها، وبالگ 
ها و سایت های اینترنتی می توانند به عنوان تور بازرسی فرماندهان جنگ نرم 

دشمن عمل كنند. 

محدودیت های اینترنتی 
در حالی كه استفاده از رسانه های سنتی نظیر روزنامه، هزینه ی بسیار پایینی 
را می طلبد، استفاده كننده ی رسانه های مجازی باید هزینه ی نسبتاً باالیی را 

برای دریافت مطالب مدنظر خود بپردازد.
این امر برخالف هزینه تولید مطلب – كه بسیار پایین بود – محدودیتی ویژه را 

برای همه گیری و گسترش كامل رسانه های مجازی فراهم می كند. 
درست است كه هزینه ی خرید یك دستگاه تلویزیون با یك رایانه برابری می 
كند اما برای استفاده از پیام ها و برنامه های تلویزیونی در ایران نیازی به هزینه 
ی شارژ ماهیانه نیست درحالی كه در كشورمان استفاده ی ماهیانه از اینترنت 

پرسرعت برای دریافت برنامه های آن فعال هزینه بر است. 
در سالیان اخیر با پیدایش »كافی نت ها« سعی شده است از مالكیت استیجاری 
سخت افزار مورد نیاز یك رسانه مجازی، برای حل این مشكل استفاده شود كه 

آن هم مستلزم پرداخت هزینه ی زیادتری در طوالنی مدت است.
رو  این  از  و  است!  دیگری  گیرنده ی خانگی یك چیز  لذت  در عین حال  اما 
مخاطب، رغبتی برای دریافت همه روزه ی پیام از طریق» خط اینترنت كافی 
نت محل« نشان نمی دهد یا به ندرت نشان می دهد. مگر این كه پیام تولید 
شده توسط یك »ژورنالیست مجازی« به حدی جذاب باشد كه بتواند رغبت 

مخاطب را علیرغم سختی رجوع به كافی نت بر انگیزاند. 

نفوذ راحت عناصر نامطلوب به شبکه ی ارتباطی اینترنتی
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چون رسانه های دیجیتال همگی بر پایه ی بهره گیری از اینترنت، طراحی می 
شوند به هیچ عنوان برای انتقال اطالعات محرمانه یا خصوصی، ایمن نبوده و 
امكان نفوذ و دست رسی افراد یا عناصر نامطلوب خارج از شبكه ی اجتماعی به 
اطالعات محرمانه ی آن به راحتی فراهم است. این امر برای هكرهای حرفه ای، 
سهل تر از دیگران است به نحوی كه آنان حتی قادرند به اطالعات خصوصی 

مبادله شده از طریق ایمیل افراد مختلف نیز دسترسی داشته باشند.
با اوج گیری استفاده از اینترنت اشكال گوناگون ارتباطی از جمله شبكه های 
اجتماعی و وبالگ ها به وجود آمد كه به دلیل نقش حساس آن ها در جنگ نرم 

هر یك از این دو پدیده را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

شبکه های اجتماعی 
پیش از ورود به بحث شبكه های اجتماعی مناسب است به این نكته اشاره شود 
كه مكان هایی مثل مساجد، حسینیه ها، هیات های مذهبی، جلسات دوره ی 
خانوادگی و هم كالسان قدیمی و تمامی محافلی از این قبیل به نوعی یك شبكه 
ی اجتماعی محسوب می شوند و در این مكان ها فرصت مناسبی ایجاد می 
شود برای تبادل اطالعات ویاهرچیز دیگری كه در صورت تمایل می توان آن را 
در اختیار دیگران قرار داد. با این مقدمه نیاز چندانی برای تعریف شبكه های 
اجتماعی در اینترنت وجود ندارد چرا كه همین اجتماعات هم اكنون به فضای 

مجازی منتقل شده است.
با این وجود برای این كه تعریفی از شبكه های اجتماعی ارائه شده باشد می 
توان گفت شبكه اجتماعی سایت یا مجموعه سایتی است كه این امكان را فراهم 
می آورد كاربرانی كه مایل هستند بتوانند عالقمندی ها، افكار و فعالیت های 
خودشان را با دیگران به اشتراك بگذارند. به عبارت دیگر یك شبكه اجتماعی، 
سایتی است كه در مرحله ی اول به افراد و سازمان ها اجازه می دهد صفحات 
خودشان را روی آن ایجاد كنند و در مرحله ی دوم اجازه می دهد این صفحات 

بر اساس مشتركات گوناگون به هم متصل شوند. 
برای روشن تر شدن عمق تاثیرگذاری شبكه های اجتماعی و میزان توجهی كه 
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الزم است به این پدیده شود یك مثال عینی تر ذكر می شود .
این  از  یكی  در  برای خودتان  امروز صبح یك صفحه ی شخصی  كنید  فرض 
اولین  از  و دانشگاه  پیدا كردن دوستان دوران مدرسه  اید.  باز كرده  شبكه ها 

امكاناتی است كه شبكه ی اجتماعی در اختیارتان می گذارد. 
با وارد كردن تنها اسم و فامیل دوستان دوران تحصیل به آسانی موقعیت شغلی، 
محل زندگی و دیگر اطالعات دوستانتان را پیدا كرده و با آن ها ارتباط برقرار 

می كنید.
پس از ساختن صفحه، سعی می كنید با چند كار كوچك صفحه تان را برای 
دیگران جذاب كنید. یك عكس از خودتان به صفحه اضافه می كنید، به وبالگتان 
لینك می دهید، می نویسید در كدام شركت كار می كنید، هرچند ساعت یك 
بار چیزی را كه در فكرتان هست روی »دیوار« صفحه ی شخصی خودتان می 
نویسید. حاال كافی است به دنبال دانشگاه محل تحصیل جست و جو كنید تا 

گروه دانشجویان آن جا را پیدا  كنید.
بعد هم عضو آن گروه می شوید و تمام كسانی را كه از دانشگاه می شناختید به 
فهرست دوستان اضافه می كنید. تقریباً 10 ساعت بعدی زندگی به این خواهد 
گذشت كه به صفحه ی فرد فرد آن ها سر بزنید و ببینید كه چه كسی با چه 
كسی ازدواج كرده، كجا كار می كند و هنوز در ایران است یا مهاجرت كرده یا 
جایی دیگر؟ كافی است یك هفته ی دیگر هم شبانه روز جست و جو كنید تا 
بتوانید اكثر همكاران، آشناها، فامیل، افراد مشهور و ... را هم به فهرست دوستان 

اضافه كنید. 
هفته ی بعد با ای – میل زدن به دوستان غایب در سایت و دعوت آن ها به 

پیوستن به شبكه ی اجتماعی جدید سپری خواهد شد .
به این ترتیب در كم تر از یك هفته، حدود 100 تا 200 دوست و آشنای قدیمی 
و حتی دوستان با واسطه به صفحه اضافه می شود و هر آن چه بخواهم می توانم 
با آن ها در میان بگذارم و این امكانی است كه برای همه ی این افراد وجود دارد 

و هرثانیه نیز در حال گسترش است. 
در این بین افرادی كه ذوق و سلیقه ی بیش تری داشته باشند می توانند نقش 
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بیش تری در سامان دهی و گسترش این ارتباطات ایفا كنند.
در صورت وجود افرادی با گرایشات سیاسی خاص در بین اعضای این شبكه 
ها، این فرصت مهیا می شود كه طی یك برنامه ریزی حساب شده و هدفمند 
طیف وسیعی از افراد جامعه را با خود همراه سازند. شبكه های اجتماعی با این 
سازوكار به آسانی مورد بهره برداری برای نیل به اهداف سیاسی قرار می گیرند. 

نقش شبکه های اجتماعی در تامین نیازهای اطالعاتی 
همان طور كه می دانید مهم ترین ركن فعالیت شبكه های جاسوسی در سراسر 
طراحی  و  ریزی  برنامه  منظور  به  هدف   ی  منطقه  از  اطالعات  كسب  دنیا، 

سیاست های راهبردی است.
 عبارت»اطالعات« در واقع محصول پردازش داده های خامی است كه توسط 
عوامل داخلی و خارجی به دست می آید. این كه این مراحل از چه جزئیاتی 
برخوردار است در مجال این نوشته نیست و تنها به این نكته اشاره می شود 
كه جمع آوری این اطالعات خام در كشورهای مختلف از سازوكارهای متفاوتی 
این  دارد  وجود  مذهبی  و  ملی  بستگی  هم  كه  دركشورهایی  و  برخورداراست 
با دشواری های زیادی همراه است به عبارت دیگر مردم به آسانی به  مرحله 
كسی اطالعات نمی دهند و افرادی كه در این مسیر سماجت كنند به سرعت 

توسط نیروهای مردمی مورد شناسایی قرار می گیرند. 
در همین رابطه وحید حیدری طی مقاله ای پرده از نقش شبكه های اجتماعی 
جاسوسی  های  سازمان  به  آن  ی  ارائه  و  اطالعات  آوری  جمع  ی  نحوه  در 
برداشت و خاطر نشان كرد كه در جریان حوادث پس از انتخابات دهمین دور 
كه  این  بر  مبنی  منتشر شد  های خارجی خبری  رسانه  در  ریاست جمهوری 
و  بوك  نظیر فیس  اجتماعی  از گردانندگان شبكه های  آمریكا  وزارت خارجه 
تویتر خواسته است تا فرایند روز آمد سازی فصلی خود را به تاخیر بیندازد تا 

معترضین با استفاده از این شبكه ها با یك دیگر ارتباط برقرار كنند. 
های  سازمان  در  اطالعات  آوری  جمع  مكانیسم  خود  نظر  اثبات  در  نویسنده 
جاسوسی را به دو قسمت علنی وغیر علنی تقسیم می كند و با استناد به گفته 
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ی متخصصین طراز باالی سازمان سیا، به این نكته اشاره می كند كه 95درصد 
اطالعات مورد نیاز»آژانس اطالعات مركزی« از اطالعات علنی تامین می گردد 

و تنها 5درصد اطالعات طبقه بندی شده است. 
دراین نقطه است كه نقش شبكه های اجتماعی به عنوان كاربردی ترین منبع 
اصلی  شاكله ی  واقع  در  كند.  می  اول خودنمایی  نوع  اطالعات  كننده  تامین 
اطالعات سازمان سیا همین موضوعات به ظاهر بی اهمیتی است كه مطبوعات، 

رسانه ها و مردم كوجه بازار آن را در اختیار دارند. 
های  سازمان  كردار  و  حركات  از  بسیاری  توان  می  مطالب  همین  اساس  بر 
نظر  در  باید  این كه  تحلیل كرد. ضمن  قبال كشورمان  در  را  اطالعات جهان 
داشت بارها خود مسئولین اطالعاتی و سیاسی این كشورها به خصوص آمریكا 
تاكید داشته اند كه بزرگ ترین نقطه ی ضعف آن ها در قبال ایران نداشتن 

اطالعات از داخل ایران است. 
در همین رابطه سرویس فن آوری اطالعات خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( 
گزارش داد، جو لیم از شركت e.Cop  در كنفرانسی كه با عنوان » كامپیوترورلد 
سكوریتی« برگزار شد، با اشاره به این كه فیس بوك با 400 میلیون كاربر یكی 
از جاذب ترین برنامه های اجتماعی در جهان است، اظهار كرد: این ابزارها به 
مردم امكان می دهند در محیط آنالین دیدار و اشتراك گذاری كنند، اما بیش 
اطالعات  از  اجتماعی مختلف حجم عظیمی  میلیاردنفر در شبكه های  نیم  از 
شخصی را ایجاد كرده اند كه به دست آوردن آن ها توسط شركت های شخص 
ثالث از طریق برنامه های نصب شده در سایت های شبكه اجتماعی مانند بازی 
ها و ابزارهای تعامل اجتماعی امكان پذیر است؛ به عنوان مثال تنها فیس بوك 

بیش از 55هزار برنامه خارجی دارد .
كارشناسان علت ناكامی آمریكایی ها در به دست آوردن اطالعات طبقه بندی 
شده از طریق جاسوسان و مزدوران را احساسات شدید وطن دوستانه و هوش 
اجتماعی باالی ایرانی ها می دانند كه باعث می شود به راحتی اقسام و انواع 

پوشش ها را درك كرده و از این گونه سازمان ها فاصله بگیرند. 
مشخص  عقاید  دارای  كه  خاص  ای  عده  همواره  است  شده  باعث  دالیل  این 
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سیاسی – مذهبی هستند با این گونه سازمان ها ارتباط برقرار كنند كه همین 
امر باعث می شود نتایج اطالعات دریافتی از این گونه افراد با واقعیت جامعه 

تفاوت زیادی داشته باشد. 
در واقع ضعف )باتعبیری حفره( عظیم سازمان های اطالعاتی غرب در قبال 
ایران آن است كه این كشورها از عقاید عامه ی مردم و طرز تفكر شان، آداب 
یا  اختیار دارند  نیز كه در  را  ندارند و اطالعاتی  و سننشان اطالعات درستی 
دریافت می كنند معموالً به واسطه ی افراد با پیش زمینه های مشخص كسب 

می كنند.
حقیقت غیر قابل كتمانی كه مطالعه و تحقیق در مرود شبكه های اجتماعی و 
فضای سایبر فراروی ما قرار می دهد این است كه شبكه های مجازی انقالب 
دیجیتالی و پدیده های نوظهوری چون اینترنت، وب ها و وبالگ ها می توانند 
غیر علنی  احیاناً  یا  و  برای كسب اطالعات علنی  بالقوه بستری بسیار مناسب 

باشند. 
ویژگی خاصی كه این شبكه ها برای سازمان های اطالعاتی داشتند آن بود كه 
می توانستند این بار برخالف گذشته كه آن ها نهایتاً اطالعات علنی را باید از 
طریق رسانه ها به دست می آوردند می توانستند این بار به صورت مستقیم با 
مردم در كشور هدف ارتباط داشته باشند تا نظراتشان را بخصوص در مورد یك 

خبر خاص و مشخص بدانند. 
این امری بود كه پیش از این به واسطه ی وبالگ ها هم امكان تحقق داشت اما 
شعف وبالگ ها در این مورد، عدم دسته بندی و تفكیك اطالعات بود كه كار 
بررسی و تحلیل خبر را وقت گیر و ر هزینه می نمود گرچه ابتدای امر تویتر می 

توانست به عنوان یك میكروبالگر به كمك آن بیاید. 
اما در نهایت شبكه های اجتماعی عماًل توانسته بودند این ایراد بزرگ وبالگ ها 
را نیز برطرف كنند. در واقع آنچه به خصوص در این شبكه های اجتماعی اتفاق 
می افتد به كارگیر و تخلیه ی اطالعاتی مخاطب است بدون این كه وی كوچك 

ترین آگاهی از این امر داشته باشد و طرف اصلی را در این شبكه ها بشناسد.
علیرغم ذوق زدگی های اولیه ی سازمان های جاسوسی از رونق شبكه های 
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اجتماعی، آن چه امروز شاهد هستیم این است كه یك عده با طرز تفكرات 
خاص و پیش فرض های مشخص از این شبكه ها استقبال كردند و طبیعتاً 
اطالعات دریافتی نیز یك طرفه و منعكس كننده ی منویات طیف خاصی از 
اجتماع بوده است. و این در حالی است كه نگارنده نسبت به این میزان خوش 
بینی نسبت به شبكه های اجتماعی موافق نیست و رشد قارچ گونه ی آن ها 
را مجرای غیر قابل كنترلی برای دستیابی دشمن به نیازهای اطالعاتی خود 

می داند. 
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بخش دوم

نقش شبکه های اجتماعی در جنگ نرم
ی  نحوه  بر  را  تری  بیش  كنترل  باشد  الزم  شاید  شد  ارائه  كه  توضیحاتی  با 
استفاده ی فرزندانمان در خصوص استفاده ی صحیح از اینترنت اعمال نماییم 
ودر مورد این كه چرا تعداد كاربران سایتی مثل فیس بوك توانسته است از مرز 
100 میلیون كاربر بگذرد و در كم تر از دوسه ماه به یكی از پرمشتری ترین 

سایت های در ایران تبدیل شود، تامل نماییم. 
با این توضیحات می توان تصویب بودجه ی 450 میلیون دالری آمریكا برای 
توسعه و تقویت زیر ساخت های نرم افزاری را توجیه كرد. آن چه در روزهای 
بعد از انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری در ایران شاهد بودیم به كارگیری 
این شبكه های اجتماعی به منظور تبادالت پیام های سیاسی و حتی فیلم ها 
و عكس هایی بود كه بعد از مدتی پرده از هویت فتوشاپی آن ها برداشته شد و 
این در شرایطی بود كه در تمامی این دوران كم ترین آمادگی از سوی نیروهای 

خودی و متعهد برای حضور در این میدان وجود نداشت. 
نكته ی مهم در شبكه های اجتماعی این است كه الزم نیست همه ی اعضای 
یك شبكه، افراد سیاسی و با گرایشات خاص حزبی و اطالعات سازمان دهی 
شده باشند، تنها كافی است یك یا چند نفر از اعضا به صورت حرفه ای وارد 
معركه شود كه مدتی نمی گذرد همه ی اطالعات و پیام ها در میان اعضا توزیع 
می گردد و از چهره های بی تفاوت و بی طرف جهره هایی با گرایشات تند و 
گاه معارض ساخته می شود كه به دلیل نداشتن زمینه های فكری و عقیدتی 
مناسب به آسانی تبدیل به مهره های خطرناكی می شوند و در راستای اهداف 

از پیش تعیین شده مورد استفاده قرار می گیرند. 
به همین مناسبت به معرفی یكی از برجسته ترین شبكه های اجتماعی كه در 
حوادث اخیر به دلیل سهولت استفاده، زبان فارسی را به برنامه ی خود اضافه 

كرد، می پردازیم. 
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فیس بوک 
این شبكه از پنج سال پیش به طور جدی آغاز به كار كرد و امروز به شبكه ای 
نام آشنا و تاثیر گذار در عرصه های احتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... تبدیل شده 
است. این شبكه ی اجتماعی توسط مارك زاكربرگ كه یك  یهودی می باشد 
در فوریه ی 2004 راه اندازی شد. شعبه ی مركزی فیس بوك در كالیفرنیا قرار 
دارد و از قوانین دولت آمریكا پیروی می كند . میلیون ها نفر در همان چند ماه 
اول، به عضویت آن در آمدند و هم اكنون فیس بوك تشكیالت اداری مجهزی 
شامل هفت ساختمان در پالو آلتو و صدها نفر كارمند دارد و زاكربرگ آن را یك 
اردوگاه شهری می نامد. كاربران در فیس بوك دارای یك صفحه ی شخصی 
هستند كه می توانند گروه تاسیس كنند یا از گروه ها یا احزاب حمایت كنند 
و برنامه ها و اهداف آن ها را در میدان بسیار وسیعی گسترش دهند، در گروه 
های دیگر عضو شوند، برای خودشان آلبوم عكس درست كنند، در صفحه ی 
شخصی خود برنامه نصب كنند، دوستانشان را انتخاب كنند و برتعداد دوستان 
خود بیفزایند، برای وبالگ خود و یا یك هنرمند یا وب سایت مورد عالقه شان 
صفحه ی مجزا طراحی كنند تا دیگران هم در آن صفحه ثبت شوند وارتباط 

برقرار كنند. 
دوستان  پیدا كردن  مختلف،  های  گروه  در  موسیقی، عضویت  به  دادن  گوش 
قدیمی، بازی و ویدیو از دیگر امكانات فیس بوك است. به هرحال، خط مشی 
فیس بوك در مدت اخیر، برخالف تعریف اولیه ی آن، رنگ و بوی اجتماعی را 

به سیاست واگذار كرده است. 
شبكه ی فیس بوك از فراگیرترین شبكه های اجتماعی است. كاربران در این 
شبكه  اجتماعی قادرند در یك محیط مجازی با یك دیگر ارتباط برقرار كرده 
تا  تواند  اطالعات كنند. هركاربر می  تبادل  متنوع  و  قالب هایی مختلف  و در 
حداكثر 200 گروه مجازی در حوزه هایی مختلف كه نسبت به آن ها عالقمندی 
دارد و یا در آن حوزه ها دارای مهارت است ایجاد كند و دیگران را به عضویت در 
این گروه دعوت نماید. در حال حاضر این وب سایت جزء چهار سایت پر ترافیك 
محسوب شده به عنوان پر مخاطب ترین شبكه ی اجتماعی از آن یاد می شود. 
فیس بوك بیش از دویست میلیون كاربر فعال دارد كه نیمی از آن ها دست كم 
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یك بار در روز از این سایت بازدید می كنند و دست كم 70درصد ایشان خارج 
از آمریكا زندگی می كنند. 

فیس بوك امروزه به عنوان ابزاری شناخته شده برای طراحان دیپلماسی عمومی 
آمریكا مطرح است و در هركشوراعضای قابل توجهی دارد كه می تواند برای هر 
دولتی خطر ساز شود . این سایت اجتماعی بیش ترین تاثیر گذاری در عرصه 
های سیاسی را از خود نشان می دهد به طوری كه می توان به وسیله آن یك 
آشوب و عصیان مدنی را در یك كشور سازمان دهی و اجرا كرد. به همین دلیل 
برخی كشورها برای مقابله با این سایت اقدام به فیلترینگ سایت فیس بوك 

كرده اند، در این جا به چند مورد اشاره می نماییم.
مولداوی كشوری است كه در سال 1991 و پس از فروپاشی شوروی مستقل 
شد. این كشور كوچك اروپایی نیز در سال های اخیر تحت تاثیر فیس بوك 
قرار گرفته و باید اعتراف كرد كه بزرگ ترین تاثیر گذاری سیاسی این سیاسی 
این سایت، در این كشور رقم خورده است. رقابت شدید و نزدیك احزاب )حزب 
كمونیست و جمهوری خواهان( فضایی كاماًل ملتهب را به وجود آورد و در این 

بین، فیس بوك جریان سازی عمیق ایجاد كرد. 
در رای پارلمانی، كمونیست ها پیروز شدند و در این بین فیس بوك در هدایت و 
رهبری آشوب های خیابانی نمره ی قبولی را از سوی آمریكایی ها دریافت كرد. 
این تاثیر به حدی قوی بود كه پس از به آتش كشیده شدن مجلس و زخمی 
اتفاقات به عنوان انقالب فیس بوكی در  شدن ده ها نفر از شهروندان، از این 
مولداوی یاد شد. شهروندانی كه در فیس بوك عضویت داشتند و كسانی كه 
خواهان جمهوری یا دموكراسی بودند، در فیس بوك پیامی با عنوان» تجمع 
گسترده مقابل پارلمان« رامنتشر كرده و پس از اطالع رسانی وسیع، مقدمات به 

آتش كشیده شدن مجلس فراهم شد. 
مورد دیگر در برگزاری تظاهرات در كلمبیا بود كه فعاالن سیاسی كلمبیایی در 
اعتراض به سیاست رئیس جمهوری ونزوئال )هوگو چاوز( راه پیمایی گسترده 
از طریق  این كشور  علیه  وی  موضع  به  اعتراض  در  و  كلمبیا  در  را  وی  علیه 
فیس بوك سازمان دهی نمودند. شایان ذكر است اخیراً یك مجله ی فرانسوی 
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با تاكید بر این كه فیس بوك یك سایت وابسته به سازمان اطالعاتی آمریكا 
است، فاش كرد كه این سایت در خدمت عضوگیری و جمع آوری اطالعات از 
كاربران اینترنتی فعالیت می كند و حضور مدیر فیس بوك در جشن های رژیم 
صهیونیستی كه به مناسبت اشغال فلسطین برگزار شده بود شاهداین ادعا است.

در ایران پس از چند سال بسته بودن، این سایت در خرداد 1388 رفع فیلترشد، 
اما وقتی برای شدید شدن آشوب های پس از انتخابات مورد استفاده ی مخالفان 
نظام قرار گرفت بار دیگر بسته شد. گفته می شود در زمان بسته شدن، بیش 
در  كاندیداهای شكست خورده  از  یكی  به  مربوط  نفر در صفحه ی  از 5000 
و  ارتباط  ایجاد  برای  این شبكه  قابلیت  بر  افزون  داشتند.  این سایت عضویت 
خیابانی،  اغتشاشات  در  ایشان  زمان  هم  شركت  و  معترضان  میان  هماهنگی 
نمایاندن  برای  را  شبكه  این  نیز  كشور  از  خارج  ایرانی  غیر  و  ایرانی  مخالفان 
ایران مورد استفاده قرار دادند.برای مثال  ضدیت خود علیه جمهوری اسالمی 

گروهی با عنوان اعضای یك صد میلیون فیس
)Milion Facebook Members For Democracy in Iran 100 (در 
بیست و هفتم خرداد هشتاد و هشت توسط یك كاربر فیس بوك در نیویورك 
راه اندازی شد و با عضویت بیش از یك صد هزار نفر در سطح جهان حجم قابل 
توجهی از مطالب ضد جمهوری اسالمی در شبكه جهان گستر اینترنت منتشر 

شد .
این جریان باعث شده است بسیاری از خبرنگاران حرفه ای و حتی شبكه های 
تلویزیونی و رادیویی دست به كار ایجاد شبكه های اجتماعی شوند و حتی قبل 
از انتشار اخبار، آن را با مخاطبین خود به اشتراك بگذارند و نظر خواهی كنند 
.خبرگزاری ها و رسانه ها هم صفحه های خود را دارند و عالقمندان می توانند 
اخبار آن ها را در صفحه ی اول خود نمایش دهند و در صورت عالقمندی به 

خبری خاص، آن را با دوستان خود سهیم شوند. 
به نظر می رسد وقت آن رسیده باشد كه بپذیریم شبكه های اجتماعی واقعاً 
در حال تبدیل شدن به  یك رسانه هستند و در آینده ای نزدیك به مدد رشد 
و پیشرفت تكنولوژی های رسانه ای شاهد نوآوری ها و خالقیت های شگفت 
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انگیزی در این عرصه باشیم. 
حتی اگر نتوان این سایت ها را به عنوان یك رسانه قلمداد كرد، نقش آن ها را 

در پیش برد كارزارهای اجتماعی و سیاسی نمی توان نادیده گرفت. 
این سایت ها مخاطبان بسیار وسیعی دارند كه هر روزه به آن ها مراجعه می 
كنند. صد میلیون مخاطب برای اكثر رسانه های جهان غیر قابل تصوراست و 
رسیدن به باالترین پله ها در بین تمام سایت های ایرانی، چیزی است كه اكثر 
فعاالن اینترنتی حتی فكرش را هم نمی كنند. این مخاطب عظیم توان جنبشی 

باالیی دارد . 
نكته ی قابل توجه در خصوص شبكه های اجتماعی كه تا حد زیادی مغفول 
مانده این است كه شبكه های اجتماعی نیز همچون هرمیدان دیگری قواعد و 
خلقیات مخصوص به خود را دارد و تخطی از این قواعد نتیجه ای جز شكست 
انقالبی  و  ارزشی  نیروهای  از  برخی  اینك شاهد هستیم كه  ندارد. هم  در پی 
اقدام به ایجاد شبكه های اجتماعی كرده اند ولی از آن جایی كه هنوز به قواعد 
و سازو كارهای این شبكه ها مسلط نیستند راه درازی را در رقابت با شبكه های 

موجود در پیش روی دارند. 
برای  تالش  و  اسالمی  پرچم  اهتزاز  ها  شبكه  این  های  ویژگی  ترین  مهم  از 
انعكاس ارزشی بودن است و این در حالی است كه این موضوع باعث می شود 
به  عالقمندان  و  انقالبی  و  ارزشی  نیروهای  به  محدود  تنها  و  تنها  مخاطبین 
دریافت پیام های مذهبی محدود شود. بسیاری از كاربران اینترنتی با مشاهده 
ی تابلوهای ورودی از دور خارج می شوند در حالی كه به نظر می رسد در این 
تارهای  از گرفتار شدن در  این است كه مخاطب پس  اولین هنر رزم  میدان، 
نامرئی به هویت شما پی ببرد و این دقیقاً همان كاری است كه در شبكه های 

اجتماعی در حال انجام است. 
و  اجتماعی  های  تفاوت شبكه  ترین  مهم  گذاشتن  اشتراك  به  موضوع  همین 
وبالگ ها به شمار می رود، زیرا نویسنده ی وبالگ در مورد دانستن اطالعات 
خوانندگان گرایشی ندارد ولی وبالگستان را می توان یك شبكه ی اجتماعی 
خاص دانست. در كل شبكه های اجتماعی سایت هایی هستند كه از یك سایت 
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ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امكاناتی مانند چت و ایمیل و ... و 
چیزی دیگر خاصیت اشتراك گذاری را به كاربران خود ارائه می دهند. در این 
بین توانمندی هر شبكه ی اجتماعی در ارائه ی خدمات گوناگون و فراهم آوردن 
افزایش تعداد جامعه ی كاربری  امكانات برتر، تعیین كننده ترین شاخص در 

محسوب می شود. 
این شبكه های اجتماعی با ثبت نام از كاربران و دریافت مشخصات فردی روزانه 
در رقابتی چشمگیر سعی در جذب مخاطبان دارند. امروزه شاهد هستیم كه با 
وجود هزاران شبكه اجتماعی تعداد انگشت شماری از این شبكه ها توانسته اند 

اسم خود را سر زبان ها بیندازند. 
در این بین زبان، عامل مهم دیگری در پیوستن افراد به شبكه های اجتماعی 
محسوب می شود برای مثال جامعه ی كاربران سایت »كلوپ« با حدود یك 
میلیون عضو از جامعه ی كاربری»مای اسپیس« كه بالغ بر سیصد میلیون عضو 
دارد برای ایرانیان مطلوب تراست؛ چرا كه اعضای مای اسپیس اكثراً آمریكایی 

هستند و برقراری ارتباط با آن ها با دشواری های زیادی همراه است. 
محمود حبیب اللهی، مسئول بخش مدیریت پایگاه های اینترنتی مركز تحقیقات 
كامپیوتری علوم اسالمی، در گفت وگو با خبرگزاری قرآنی ایران )ایكنا( یكی 
از مصادیق جنگ نرم علیه اسالم را وجود شبكه های اجتماعی زنجیره ای می 
داند و معتقد است این شبكه ها به صورت سریعی اطالع رسانی كرده و نیروها 
را به سرعت بسیج میكنند و اهداف خود را از طریق مردم و كاربران فعال در 

این حوزه عملی می كنند. 
بیگانگان  با حمایت  اجتماعی  ازشبكه های  بسیاری  افزود: در حال حاضر  وی 

فعالیت هایی را علیه اسالم و انقالب اسالمی دارند. 
این كه دشمن دارای شبكه های اجتماعی قدرتمند و خطوط پر  بیان  با  وی 
سرعت اینترنتی است، گفت: آن ها خیلی راحت در این فضا مانور می دهند، در 
حوزه ی دین تا كنون بسیاری از سایت ها، وبالگ ها و شبكه های اجتماعی كه 
سرورشان در آمریكاست علیه اسالم فعالیت می كنند و علیرغم فیلترینگ فضا، 

همچنان در حال فعالیت هستند. 
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این  نیروهای خودی  به  اجتماعی متعلق  از شبكه های  برخی  به  اشاره  با  وی 
و  بسیار كم  مهاجمان،  فعالیت  با حجم وسیع  مقایسه  در  را  فعالیت  از  میزان 
ناكافی می داند و معتقد است اگر در گوگل جست و جو كنید با انبوهی از شبكه 
های اجتماعی ضد دین رو به رو می شوید و بسیاری از اخبار ضد دینی توسط 
كاربران این شبكه ها امتیاز داده می شود و جزو خبرهای مهم قرار می گیرد. 

با  ایمیل  طریق  از  اجتماعی  های  شبكه  اجتماعی  های  شبكه  داد:  ادامه  وی 
كاربران خود در ارتباط هستند و بسیاری از مطالب علیه روحانیت، دین و ... در 
میان كاربران تكثیر می شود و این مطالب متاسفانه از سوی افرادی كه هدفی 

از ورود به فضای مجازی ندارند، مورد استقبال قرار میگیرد. 
كاری  ها  هجمه  مقابل  در  ما  كه  این  از  انتقاد  با  مجازی  فضای  فعال  این 
نكردیم،تصریح كرد : فعالیت ما در مقابل آن ها در حد صفر بوده است و مراكز 
پژوهشی، خوزه های علمیه و ... وارد این عرصه نشده اند. این مراكز باید حتی 

كارهای مهم خود را رها كرده و اولویت اول را در این فضا قرار دهند. 
حبیب اللهی اظهار كرد: این مراكز باید تعداد زیادی شبكه های اجتماعی فعال 
و هدفمند را راه اندازی كنند؛ چراكه ما راهی جز مقابله نداریم، متاسفانه امروز 
با جست و جو در گوگل نتایج به دست آمده بیش تر بار منفی دارد تا مثبت . 

وی تاكید كرد" ما باید با حضور گسترده ی خود این چرخه را عوض كنیم و این 
نقطه ضعف ماست كه دشمن نیز از آن آگاهی دارد و حساب شده عمل می كند. 
وی در ادامه بیان كرد: حدود 100 مركز پژوهشی در قم فعالیت می كنند كه 
با انترنت سروكاردارند و می توانند این بحث را در اولویت های كاری خود قرار 

دهند.

وبالگ
معرفی وبالگ و بیان تاریخچه آن شاید در نزد بسیاری از كسانی كه از سال ها 
قبل با وبالگ و وبالگ نویسی آشنایی دارند قدری خسته كننده و غیر ضروری 
باشد ولی چاره ای جز پذیرش این حقیقت نداریم كه هنوز بسیاری از مسئولین 
و مدیران مانی در كشور و به خصوص در شهرستان هااز وجود این پدیده بی 
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خبر باشند و نمی دانند همین دانش آموز ساكت و گوشه گیری كه در مدرسه 
محلی از اعراب ندارد در عرصه ی ارتباطات وبا استفاده از وبالگ خود فردی 
كاماًل شناخته شده و مورد احترام است؛ بنابر این عذرنگارنده را در توضیح برخی 
از مطالب با بزرگواری هرچه تمام تر بپذیرید و قبول كنید در كشوری زندگی 
معلومات  در حوزه ی  ناهمگونی شگرفی  و  پراكندگی جمعیتی  كه  كنیم  می 

اجتماعی دارد. 
وبالگ، وب نامه، وب نوشت، تار نگار یا بالگ اسامی مختلفی هستند كه برای 
روزنامه  تعریف،  بهترین  شاید  نویسی  وبالگ  برای  شوند.  می  استفاده  وبالگ 
نگاری نوین باشد اگر چه عده ای این شیوه ی نوین روزنامه نگاری را به خاطر 
شخصی بودن و نداشتن عناصر سازمانی مثل هیئت تحریریه و كادر فنی و ... 
فاقد استانداردهای روزنامه نگاری می دانند. این در حالی است كه امروزه حتی 
بسیاری از روزنامه های بزرگ و مطرح غرب مثل گاردین و نیویورك تایمز هم 

دارای وبالگ هستند.
وبالگ ها از جمله موارد دیگر تجلی هوش جمعی به حساب می آیند. وبالگ در 
سال 1997 توسط جورن بارگر ابداع شد. وبالگ یا بالگ، یك ابزار ارتباطی دو 
سویه ی مبتنی بروب است. وبالگ نوعی وب سایت است. این امكان وجود دارد 
كه محتوای وبالگ ها چند رسانه ای باشد. براساس نوع و كاربرد این محتوا، یك 

وبالگ را با نام های فتوالگ، وی الگ، پادكست، یا ام بالگ می نامند. 
ویژگی اصلی وبالگ ها این است كه كاربران مختلف می توانند با نویسنده یا 

مسئول وبالگ تعامل داشته باشند.
)سرویس  ها  وبالگ  اصلی  های  سایت  وب  به  مراجعه  با  تواند  می  هرشخص 
دهنده های وبالگ مانند پرشین بالگ، بالگفا و...( یك وبالگ شخصی با آدرس 
دلخواه و با مشخصات شخصی خود به صوت رایگان ایجاد كند. آدرس وبالگ 
شما می تواند تا حدودی معرف نوع مطالبی كه شما در وب الگ خود قرار می 
دهید. نیز باشد. شما می توانید وب الگ خود را به موضوع خاصی اختصاس 
دهید. همچنین برای شما این امكان وجود دارد كه وبالگ خود را به مسائل 
شخصی یا روزمره ی خود اختصاص داده و یا به عنوان یك دفترچه ی خاطرات 
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الكترونیكی از وبالگ خود استفاده كنید. امكان دست رسی و جست و جوی 
وبالگ ها از طریق موتورهای جست و جو كمك به سزایی در دست رسی راحت 
تر به مطالب و اطالعات آن ها را داشته است. این امكان برای شما وجود دارد 
توضیح كوتاهی در مورد وب الگ خود بدهید كه این توضیح هنگام جست و 
جوی وب الگ ها، رو به روی نام وب الگ شما نمایش داده می شود و به جست 
وجوگر صفحات وب كمك شایانی در انتخاب سایت مورد نظر خود می كند. 
شما می توانید در صفحات اصلی مربوط به سایت سرویس دهنده ی وب الگ 
ها با جست و جوی یك  موضوع به سایت هایی كه به موضوع در خواستی شما 

مربوط می شوند دسترسی پیدا كنید.
وبالگ رسانه ای ساده و انعطاف پذیر است كه به دلیل سهولت ایجاد در جهان 
و در ایران به سرعت رشد كرد به طوری كه هم اكنون ایران در رتبه ی دهم 

رده بندی جهانی قرار دارد.
تاریخ پیدایش اولین وبالگ به سال 1999 بر می گردد و از این تاریخ تعداد آن 
رو به افزایش نهاد و  تااواسط سال 2000 بیش از یك هزار وبالگ ایجاد شد و 

این رقم تا اواسط سال 2002 به بیش از نیم میلیون رسید.
 با این حال در ژوئن سال 2003 تعداد وبالگ ها بین 2/4 تا 2/9 میلیون اعالم 
شد و در ابتدای سال 2005 تعداد آن به مرز 10 میلیون رسید و هم اكنون 
حدود 48 میلیون وبالگ در اینترنت وجود دارد و تعداد وبالگ ها در جهان به 

طرز متوسط هر شش ماه یك بار دو برابر می شود.
وبالگ توانسته پتانسیل باالیی را برای استفاده های شخصی و حرفه ای ایجاد 
كند، به طوری كه امروزه اشخاص، گروه ها، احزاب و تشكل های زیادی از آن 

برای ارائه عقاید و نظرات خود استفاده می كنند. 
در واقع وبالگ ها عبارتند از روزنامه های شخصی روی شبكه ی اینترنت كه 
با برنامه ای ساده اداره می شوند. عامدانه اطالعات عینی و عقاید شخصی را با 
هم آمیخته واغلب با یك لینگ به منبع اصلی، یك بالگر دیگر و یا مقاله ای كه 
وبالگ نویس مزبور مورد تحلیل قرار داده و یا مایل است آن ها را به مخاطبین 

خود معرفی كند، همراه هستند. 
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نویسد »  این خصوص می  ارتباطات در  دانشگاه در بخش  استاد  پرور  ضیایی 
وبالگ های فارسی بزرگ ترین مزیت ایرانیان در فضای وب و قوی ترین رسانه 
ی آنالین در ایران به شمار می روند. یكی از قدیمی ترین رسانه های اینترنتی 
كه به سرعت مورد استقبال ایرانی ها قرار گرفت، رسانه ی وبالگ بود. اگر چه در 
حال حاضر آمار دقیقی از وبالگ های فارسی در دست نیست اما با جمع بندی 
آمار وبالگ های سرویس دهنده های وبالگی می توان برآورد كرد كه بیش از 
هفت میلیون وبالگ فارسی در اینترنت ثبت شده است. البته این به معنای فعال 

بودن همه ی این رسانه ها نیست. 
از بین رفته و دیگر هرگز به  چه بسیار وبالگ هایی كه بعد از مدت كوتاهی 
روز نشده اند؛ یا وبالگ هایی كه رونوشت وبالگ های دیگر نویسندگان آن ها 

هستند كه به آن ها وبالگ های آیینه ای می گویند.«. 
وبالگ ها از تمامی ویژگی های ذكر شده در بخش مربوط به ویژگی های فضای 
مجازی برخوردار هستند و در مباحث جنگ نرم از جایگاه بسیار مهمی برخوردار 
هستند به بیان دیگر وبالگ ها در این مدت كوتاه از حیات خود ثابت كردند كه 
می توانند در عرصه های گوناگون انتقال پیام نقش موثری داشته باشند ولی 
از آن جایی كه ذهن بشری در مقابل هر پدیده از مثبت بی نهایت تا منفی بی 
نهایت سیر می كند این پدیده نیز در سیر مراحل منفی بی نهایت هیچ گونه 
كوتاهی از خود نشان نداد تا جایی كه كثرت هرزه نگاری ها و استفاده از ادبیات 
سخیف، دستگاه های قضایی و انتظامی مسئولیت مبارزه و برخورد با این گونه 

جرایم را بر عهده دارند. 
اگر سیر حركتی وبالگ ها را دریك تحقیق مورد بررسی كارشناسی قرار دهیم، 
ایران  در  نویسی  وبالگ  كه  بعد  به  تا 1380  از سال 1378  كه  دید  خواهیم 
این  نخست  دلیل عمده شده  دو  قربانی  فضا  این  به طور جدی شكل گرفت، 
نبودند،  آشنا  فضا  این  با  كه  این  دلیل  به  ذی صالح  و  مربوطه  مسئوالن  كه 
تصمیمات غلطی را اتخاذ كردند و ضعف قوانین موجود نیز مزید بر علت شد 
دوم افراطیونی پس از مدتی وبالگ نویسی به فعالیت های مغرضانه علیه امنیت 
كشور پرداختند و بدون رعایت موازین عرفی، اخالقی و قانونی یكه تاز میدان 

شدند و پس از مدتی با برخورد مراجع قضایی مواج گردیدند. 
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اهمیت رسمی شدن وبالگ ها
اهمیت، رسایی و رسمی شدن حوزه ی وبالگ ها را از آن جا می توان دریافت 
از  اسالمی  و مسئولین جمهوری  احزاب رسیمی  مردان،  دولت  از  بسیاری  كه 
وبالگ ها برای تعامل با اقشار اجتماعی بهره گیری می كنند، از این رو، دیگر 
نمی توان وبالگ ها را وب سایت های غیر رسمی دانست كه وبالگ نویسان 
از آن به عنوان دفترچه ی خاطرات خود استفاده می كردند. توجه به محتوای 
وبالگ ها، كه امروزه قسمت اعظم آن به اخبار و نوشته های تحلیلی و انتقادی 
اختصاص داده شده، لزوم توجه به این حوزه را از چند زاویه ی مهم جلوه می 

دهد: 
اول: غالب مخاطبین و خوانندگان وبالگ ها را اقشار خاص جامعه، روشن فكران، 
دانشجویان و زنان تشكیل می دهند. افرادی كه بارسانه های رسمی اقناع نمی 
شوند و با روحیه ی نوجو و افكار رادیكال خود به دنبال دست یافتن به مطالب 

و تحلیل های جدید هستند. 
ناظران  های  حساسیت  از  ناشی  فارسی  های  وبالگ  انگیز  حیرت  رشد  دوم: 
داخلی و خارجی نسبت به وقایع كشور وعلل اقبال این جوانان از این پدیده ی 
با پرداختن هزینه های هنگفت، سعی در تخطئه  نو ظهور است. مجامعی كه 
بخواهند  را كه  ها آن چه  وبالگ  از روی كرد  دارند مطمئناً  اسالمی  نظام  ی 
بازتاب می دهند. مانند خبرگزاری  المللی  برداشت می كنند و در سطح بین 
را  ایرانی  رویتر و سایت سی. ان. ان كه عمده ی اشتیاق و عالقه ی كاربران 
مسائل جنیسی و فرهنگ غرب عنوان می كنند و مدعی هستند كاربران ایرانی 
این زمینه ها به وبالگ نویسی گرایش  به دلیل محدودیت های اجتماعی در 

پیدا كرده اند. 
سوم و آخرین نكته این كه فارغ از تمام وجوهات مثبت وبالگ نویسی كه شامل 
گسترش زبان فارسی، تعامل سازنده ی كاربران با یك دیگر، رونق و گسترش 
امروزه نقش  باشد؛ هستند وبالگ هایی كه  ... می  و  مباحث علمی، تخصصی 
و  كنجكاوی  ارضای حس  تنها  كه هدفشان  كنند  بازی می  را  زردی  نشریات 
هیجانی مخاطبین و تحریك آن هاست. اطالعاتی كه این وبالگ ها به مخاطبین 
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خود می دهند اغلب شامل تحلیل ها و اخباری با سوگیری های خاص است 
به  را  واقعی، كذب و مخربی  كه بدون رعایت اصول خبرنگاری، اطالعات غیر 

مخاطب القا می كنند. 
طور  به  كه  است  سایت  وب  از  خاصی  فرم  وبالگ،  شد  اشاره  كه  طور  همان 
متناوب به روز می شود و مطالب به ترتیب تاریخ در آن مرتب می شوند. رسانه 
فعالیت های شخصی و حرفه ای  برای  را  باال كه زمینه  پتانسیل بسیار  با  ای 
نگاری  روزنامه  جایگزین  عنوان  به  را  وبالگ  كارشناسان،  است.  آورده  فراهم 
و  تكنولوژی ساده  با  ها  آندرو گرومت می گوید» وبالگ  دانند چنان چه  می 
قابل دست رس، جایگزینی برای جریان های خبری سنتی شده اند و اكنون 
تاثیر  خبر  پوشش  كه  آنجا  از  و  باشد  خبرنویس  یك  تواند  می  هرشهروندی 
فراوانی بر مسائل سیاسی دارد، وبالگ ها به عنوان رسانه های جدید می توانند 
در انتشار خبرها تاثیر زیادی در پوشش خبری و درنتیجه برسیاست بگذارند.«

نام  تحریف  موضوع  دارد  ها  وبالگ  باالی  قدرت  از  نشان  كه  مدعی  شاهداین 
بود كه  »نشنال جئوگرافیك«  توسط موسسه ی  عربی  به خلیج  فارس  خلیج 
را وادار به  اینترنتی خود آن ها  پیام ها و طومارهای  با  ایرانی  نویسان  وبالگ 
اصالح اشتباه خود كردند. واقعیت این است كه وبالگ ها عالوه بركاركردهای 
خبری و تحلیلی مثبت خود در زمینه ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... می 
توانند به مثابه ابزاری جهت تخریب و جریان سازی نیز مورد استفاده قرار گیرند. 
لبه ای است كه هم فرصت است وهم تهدید.  به عبارت دیگر وبالگ تیغ دو 
نویسان در حوزه های فعالیت و تخصصی خود می  از وبالگ  بسیاری  طبیعتاً 
نگارند، اما هستند افرادی كه در حوزه های سیاسی و اجتماعی ورای نقدهای 
منصفانه با گرایشات یك سویه ی – و اغلب مغرضانه – خود به تخریب اشخاص، 
گروه ها، احزاب و حتی نظام جمهوری اسالمی می پردازند؛ كه این می تواند به 

صورت خطری جدی خودنمایی كند.
است: وبالگ،  زمینه معتقد  این  توسعه ی وبالگ دینی در  فخری مدیر دفتر 
محل تالفی فن آوری اطالعات با هنر ورسانه است و آن قدر اهمیت دارد كه 
برخی وبالگ ها به تنهایی در نقش یك رسانه در سطح افكار عمومی نقش ایفا 
كرده و گاه جزو منابع خبری ذكر می شوند. مدیر دفتر توسعه وبالگ دینی ابراز 
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داشت؛ وبالگ یكی از نقاط قوت ما و مهم ترین بسترهایی است كه می توانیم 
در جنگ نرم از آن بهره مند شویم و به سهولت می تواند ما را به قدرتی باال 
در عرصه ی رسانه تبدیل كند. وی همچنین ابراز امیدواری كرد كه با سیاست 
گزاری ها و حمایت های نهادهای دینی همچون دفتر تبلیغات اسالمی شاهد 

بالندگی بیش از پیش وبالگ نویسان دینی باشیم.
محمد صادق افراسیابی، مشاور پژوهشی دفتر توسعه وبالگ دینی و كارشناس 
ارشد فرهنگ و ارتباطات با اشاره به نقش رسانه های دیجیتال شكل گیری افكار 
عمومی به خبرنگار روزنامه ی هموطن سالم گفت: در این دوره كه شاهد شكل 
گیری یك جنگ نرم علیه مبانی اسالمی نظام هستیم و مقام عظم رهبری تاكید 
اساتید دانشگاه ها و دانشجویان در صحنه ی جنگ نرم هوشیار  فرمودند كه 
باشند، الزم است بسیج میلیونی با حمایت ارگان های فرهنگی نظام درفضای 

سایبر باز تولید شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه ارتباطات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران تشكیل 
شبكه  اجتماعی وبالگ نویسان دینی را امری مهم در راستای تقویت نیروهای 
خودی در جن نرم دانست و خاطر نشان كرد » هر وبالگ در حقیقت یك رسانه 
است و هر وبالگ نویسی در حقیقت یك نوع فرستنده یا ارتباط گر است و هر 
وبالگ نویسی در حقیقت یك نوع فرستنده یا ارتباط گر است، با این نگاه بر 
نویس دینی می  ارتباطات معتقد هستم زمانی وبالگ  آموزه های علم  اساس 
تواند رسالت خود را به درستی انجام دهد كه موفق شود معانی مد نظر خود را 

در ذهن مخاطبین وبالگش ایجاد نماید. 
افزود:  و  كرد  اشاره  شناسی  مخاطب  اهمیت  به  خود  بحث  ی  ادامه  در  وی 
ارتباطات كامل زمانی اتفاق می افتد كه ارتباط گر، در رساندن  پیام به هدف 
خود نایل شود و براساس فرهنگ و بینش مخاطب بتواند معانی مد نظر خود را 
در ذهن مخاطب خود ایجاد نماید، با توجه به این توضیح وبالگ نویس دینی 
هم زمانی موفق عمل خواهد كرد كه نیازها و اقتضائات فرهنگی مخاطب خود را 
به خوبی بشناسد و براساس ذائقه ی مخاطب اقدام به تولید محتوا نماید. سردبیر 
سابق نشریات انتشارات الكترونیك سروش درباره ی اهمیت مختصر گویی در 
قابل توجه در شناسایی ذائقه ی مخاطب،  از نكات  بیان كرد: یكی  وبالگ ها 
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شناسایی زبان مورد پسند مخاطب است و براین اساس آن چه امروزه از لوازم 
عصر ارتباطات و نتیجه ی استفاده از ابزارهای مرتبط با فن آوری اطالعات و 
ارتباطات و نتیجه ی استفاده از ابزارهای مرتبط با فن آوری اطالعات ارتباطات 

است بحث مختصر گویی و ساده نویسی است. 
محمد صادق افراسیابی ادامه داد: اگر زمانی بود كه مسائل دینی در قالب های 
كمی پیچیده تر مانند كتاب ها برای نخبگان جامعه نوشته می شد امروزه این 
مفاهیم با زبان ساده تر در وبالگ های دینی د قالب داستان ها، خاطرات روزمره 

و ... باز تولید شده وبه مخاطب منتقل می شوند. 
این كارشناس ارشد ارتباطات درباره بهره گیری از هنر در وبالگ نویسی اظهار 
كرد: مساله ی قابل توجه دیگر در بحث وبالگ نویسی استفاده از هنر دینی به 
جای استفاده از برخی روش های پیجیده است . البته نباید فراموش كنیم اگر 
مخاطب ما افراد خاص و نخبگان باشند استفاده از مهارت های كالمی و فلسفی 
در كنار استفاده از هنر دینی ضرورت دارد اما اگر وبالگ نویسی در جایگاهی 
انجام می شود كه مخاطب ما عموم جامعه است در این صورت عامه پسند بودن 

موضوعیت پیدا خواهد كرد. 
وی تصریح كرد در صورتی كه مخاطب ما عام باشد می توان از خالقیت هایی 
مانند خاطره، دل نوشته و یا عكس، فیلم، فیلم كوتاه و نماهنگ استفاده كرد 
چرا كه بهره گیری از این قابلیت ها می تواند مخاطب بیش تری را جلب كند. 
افراسیابی یادآور شد: آن چه در حوزه ی هنر اتفاق می افتد در حوزه ی وبالگ 
از زبان تصاویر  توان  به جای كلمات مكتوب می  یابد مثاًل  بروز  تواند  هم می 

استفاده كرد. 
این فعال فضای مجازی به اهمیت باز خوردها در وبالگ ها اشاره كرد و گفت در 
عین حال هر وبالگی فرصتی است برای دریافت نظر مخاطب نسبت به مطالب 
ارائه شده و این به عنوان باز خورد مخاطب برای ارتباط گر می تواند مفید باشد. 
وی افزود: بازخورد در فضای وبالگ ها تحت عنوان كامنت ها و آمار مراجعه 
ی روزانه مطرح است و نتایجی كه این باز خوردهها و كامنت ها برای وبالگ 
نویس یا ارتباط گر هم راه دارد به وی كمك می كند تا مطالب را بازبان بهتری 
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به مخاطب خود منتقل كند. 
مشاور سابق شبكه خبری برنا درباره ی خال های موجود حوزه وبالگ نویسی 
دینی بیان كرد: یكی از خال هایی كه در حوزه ی وبالگ مطرح است نبود شبكه 
ای از بالگران دینی است كه مانع بهره برداری از امكانات هم افزایی و سینرژی 
از پتانسیل شبكه  ادامه داد: حوزه های علمیه ی ما می توانند  می شود. وی 
های احتماعی دینی استفاده كنند و از این طریق موجب گسترش گفتمان های 
دینی و تعمیق آن ها شوند. یكی از نكاتی كه در بحث جنگ نرم در فضای سایبر 
باید به آن اشاره كرد موضوع رتبه بندی سایت ها و وبالگ ها می باشد كه تا به 
حال مغفول واقع شده است. آیا تا به حال از خود سوال كرده اید زمانی كه در 
سایت های اینترنتی كلمه یا عبارتی را جستجو می كنید یافته ها بر چه اساسی 
در مقابل چشمان شما قرار می گیرند؟ پاسخ به این سوال در واقع همان موضوع 
رتبه بندی است در واقع سازوكار موتورهای جست و جوگر اینترنتی نظیر یاهو 
و گوگل به شكلی طراحی شده است كه زمانی كه در موتورهای جست وجوگر 
یافته ها  ارائه ی  با عبارتی تایپ می شود چینش و نحوه ی  اینترنت موضوع 
براساس تعداد لینك ها و تعداد مراجعه به موضوع مورد نظر می باشد. یعنی 
اگر كلمه islam در موتور جست وجوی گوگل وارد شود، اولین سایت متعلق 
به دائره المعارف وكی پدیا می باشد كه دلیل اصلی آن تعداد مراجعین زیادی 
است كه به این سایت رجوع كرده اند و به همین نسبت اسامی سایت ها ترتیب 
بندی می شود و با كمال تاسف به دلیل بیش تر بودن سایت های متعلق به 
از این  مذاهب غیر شیعه اگر كسی بخواهد در مورد اسالم تحقیق كند پیش 
با اسالم كه همان اهل  ترین مسیر آشنایی  باسرچشمه ی اسالم و اصیل  كه 
با اطالعات نادرست و شبهه  بیت عصمت و طهارت)ع( هستند رو به رو شود 
ناكی مواجه می شود كه ذكر گوشه ای از آن ها هم در این مجال جایز نیست. 
شایان ذكر است در هرموتور جستجوی انیترنتی بهشی نیز برای ارائه ی فایل 
های عكس و تصویر وجود دارد كه آن ها هم از همین قاعده پیروی می كنند 
بنابراین وقتی كلمه ی اسالم در بخش عكس جست وجو می شود تصاویری 
از صحنه ی قمه زنی، كاریكاتورهای نامناسب و تصاویر مربوط به فعالیت های 
تروریستی به شما ارائه می شود كه باعث رنجش خاطر هر مسلمانی می شود. با 
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كمال تاسف باید اعتراف كرد كه هنوز بسیاری از متولیان و مسئولین فرهنگی 
از این موضوع بی اطالع هستند. 

این توضیح به نظر می رسد شایسته است هر طلبه در حوزه ی علمیه ی  با 
قم یك وبالگ داشته باشد و در حد توان خود مسائلی را از دریای بی كران 
معارف اهل بیت )ع( و موضوعات مبتال به امت اسالمی بیان نماید. البته در سال 
فعالیت های  های اخیر فعالیت های قابل تقدیری انجام شده است ولی قطعاً 
موجود تناسبی با هجمه ی بی امان دشمن در فضای مجازی ندارد و الزم است 
متفكرین و صاحب نظران در بیداری و اطالع رسانی در این حوزه درایت بیش 

تری از خود نشان دهند. 
در همین راستا افراسیابی معتقد است كه طلبه هایی كه در حوزه ی وبالگ 
فعالیت می كنند نیز می توانند از طریق عضویت در شبكه های اجتماعی با یك 
دیگر و همچنین جامعه وبالگ نویسان كشورهم اندیشی داشته باشند و شكل 
گیری این هم اندیشی ها باعث رشد جامعه می شود چرا كه وقتی یك وبالگ 
دینی به تنهایی در محیط سایبر متولد می شود در میان حجم انبوه محتوا گم 
می شود ولی دستاوردهای تشكیل شبكه ی اجتماعی وبالگ نویسان دینی مانع 

از به هدر رفتن پتانسیل های شبكه دین مداران فضای مجازی می گردد. 
مشاور پژوهشی دفتر توسعه وبالگ دینی در باره ی آینده ی وبالگ های دینی 
به نقش دولت اشاره كرد و گفت : دولت باید از حركت های خود جوش دینی 
در فضای سایبر حمایت كند مانند آن چه دولت نهم در فضای واقعی نسبت 
نهادها انجام داد. برای این منظور بهتر است  به موسسات فرهنگی و مردم – 

تشكیل هایی در فضای سایبر شكل بگیرد و از آن ها حمایت شود. 
دینی  های  وبالگ  گفتمان  گسترش  ی  زمینه  در  ارتباطات  ارشد  كارشناس 
اظهار كرد: ما باید عالوه بر وبالگ های داخلی به وبالگ های برون مرزی كه 
به زبان های عربی و انگلیسی و سایر زبان ها نوشته می شوند نیز توجه كنیم و 
با همكار ی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی و با 
همكار ی معاونت برون مرزی رسانه ی ملی به معرفی این وبالگ ها بگردازیم تا 

از پتانسیل های موجود در خارج از كشور نیز بهره برداری كنیم. 
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موسوی مدیر پایگاه، وبالگ های ارزشی به ارزیابی ظهور عرصه جنگ نرم علیه 
تشیع در فضای سایبری پرداخت و گفت: وهابیت، فرقه ی من در آوردی دولت 
های استكباری است كه بدون جنبه ی عقالنی، بیش از دو قرن در مقام تخریب 
دین اسالم فعالیت های گسترده ای انجام می دهد و تنها به پشتوانه های قوی 
سیاسی و اقتصادی روز به روز گسترش پیدا كرده و در حال حاضر بزرگ ترین 

دشمن اسالم است. 
مدیر محتوایی پایگاه وبالگ های ارزشی در پاسخ به خبرنگار ایكنا، مبنی بر 
ماهیت بهترین روش مقابله با هجوم های نرم رسانه ای گفت: هوشیاری امت 
اسالم به ویژه جوانان، بهترین راه مقابله با فعالیت های منحط این گروهك های 
انحرافی است و به فرموده ی مقام معظم رهبری باید مرزهای فكری و روحی را 
حفظ كرد تا دشمن نتواند در قلب وجان جوانان نفوذ كند و این امتحان بزرگی 
است كه جوانان این زمانه باید آن را پشت سرگذراند و تنها راه پیروزی، استفاده 

از عقل است. 
وی در ادامه ی سخنان خود به ارزیابی فعالیت های فضای سایبر پرداخت و 
گفت : این فضا به عنوان یكی از رسانه های ارتباط جمعی باید بیش تر مورد 
اهمیت سازمان ها و نهادهای متولی واقع شود و رسالت اولیه ی جوانان در این 
فضا، فراگیری فرهنگ استفاده ی مطلوب از این تكنولوژی نوین است. درحال 
روی  با  مناسبی  و محیط های  ها  ایرانی، سایت  غیور  به همت جوانان  حاضر 
كرد دین در این فضا طراحی شده كه می تواند مورد استفاده واقع شود. مدیر 
محتوایی پایگاه وبالگ های ارزشی در ادامه ی سخنان خود پیشنهاد كرد: البته 
چه بهتر كه این فضاها به زبان های دیگر نیز ارائه شوند تا جوانان سایر فرهنگ 
ها و ملل هم بتوانند از آن ها استفاده كنند و اكنون جمهوری اسالمی ایران، 

بهترین گزینه برای تصدی گری این امر به شمار می رود. 
وی در ارزیابی رسالت و فعالیت های وبالگستان دینی گفت: در این فضا نیز 
اقدامات در راستای اشاعه ی فرهنگ صحیح اسالمی و مقابله با چنین جنگ 
های نرم رسانه ای صورت گرفته، اما به دلیل نداشتن مبنای علمی موفق نبوده 
است؛ بنابراین باید با استفاده از عالمان دینی و حوزوی در ارتقای سطح كیفی 
وبالگستان دینی قدم برداشت. موسوی، بزرگ ترین نقطه ضعف وبالگ های 
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موجود را انحصار در قالب شعر و احساسات عنوان كرد و گفت: بالگران ما در 
فضای دل نوشته های خود محصور شدند. در حالی كه دشمنان اسالم با مبنای 
علمی وارد صحنه شدند و روز به روز جوانان را به سوی خود جذب می كنند و 
این نشانه ی غفلت بالگران مسلمان است وهمچنان بدون انجام فعالیتی با شعر 

و شعار ، منتظر ظهور منجی)عج( هستیم. 
مدیر محتوایی پایگاه وبالگ های ارزشی ادامه داد: وبالگ ها زمینه ی بسیار 
مناسبی برای ترویج فرهنگ واالی شیعه و كمال دین اسالم است، به شرطی كه 
بالگران به چند شعر زیبای مذهبی بسنده نكنند؛ بلكه در دین و مذهب خود 
انحرافی مفاهیم  تا وقتی ادیان  تحقیق و مبنا و اساس آن را تشخیص دهند، 
اعتقادی تشیع را به چالش می كشند، بتوانند با دلیل و استناد پاسخ گو باشند.

بازی های رایانه ای 
بازی های رایانه ای از خطرناك ترین ابزارهای جنگ نرم است كه تا كنون به 
زمانی كه خطر  تازه  و  است  نگرفته  قرار  توجه  مورد  بودن چندان  بازی  دلیل 
آن به خوبی از سوی مسئولین شناخته شود سال ها طول می كشد كه بتوان 
محصوالتی قابل عرضه تولید كرد كه بتوانند جایگزین بازی های موجود در بازار 

شوند. 
به سمت  تیر  با هربار فشار دادن دكمه، صدها  و  با هركلیك  بازی ها  این  در 
دشمنان فرضی شلیك می شود و كابران غرق درشور و هیجان می شوند ولی 
واقعیت این است كه در ورای این تیرهای مجازی ، تیرهای زهرآگینی به صورت 
بی صدا به قلب و روح كودكان و نوجوانان شلیك می شود. جراحت ها و آثار 
همچنین  و  روانی  و  روحی  های  بیماری  انواع  قالب  در  ها  بازی  این  از  ناشی 

پرخاش گری های فردی واجتماعی خودنمایی می كند. 
درحال حاضر، صنعت نوظهور بازی های رایانه ای به علت خصوصیات ویژه ای 
خود به ابزار نوین عملیات روانی تبدیل شده است. با بررسی كمی و كیفی بازی 
های رایانه ای می توان به میزان تاثیرگذاری این صنعت نسبت به سایر صنایع 

مانند صنعت فیلم های سینمایی پی برد. 
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چون  كیفی  عوامل  و  كاربر  توسط  شده  صرف  زمان  مدت  چون  كمی  عوامل 
گرافیك، صدا و تعامل ، ابتكار سپر داستان، كنجكاوی ، پیچیدگی و تخیل ، 
منطق ، حافظه، بازتاب ها، مهارت های ریاضی، چالش حل مساله و تجسم از 
جمله جنبه های فنی، روانی و فردی است كه از بازی، مشاركت فعال، تعامل 
مشاركتی، ساختار گروهی، یادگیری، رقابت یا همكاری گروهی و فرصت های 
برابر در بازی از جمله عواملی هستند كه در فرد برای ادامه ی بازی ایجاد انگیزه 

می كند.
عبداللهی نویسنده ی وبالگ »لهجه عشق« طی مقاله ای آمار و ارقامی از بازی 
های رایانه ای ارائه كرده است از جمله این كه روند تولید بازی های رایانه ای 
كه تولید آن ها در دنیا تنها در انحصار چند شركت آمریكایی وژاپنی است  به 
4-3 هزار نسخه در سال می رسد و با شتاب زیاد در جامعه ی جهانی در حال 

گسترش است. 
وی همچنین نقل می كند بیش از سی میلیون نفر در سراسر جهان، بخشی از 
اوقات فراغت خود را با بازی های رایانه این پر می كنند كه بالغ بر 10درصد آن 
ها بین 4تا 7 ساعت از زندگی روزمره شان را به این كار اختصاص داده اند؛ این 
آمار عالوه بر آن كه گستردگی بازی های رایانه ای را نشان می دهد، از وابستگی 

روانی به این بازی ها حكایت دارد. 
ایرانی عالقه ی  بار تحقیقات نشان می دهد كه 56درصد جوانان  نتایج اسف 
بسیار زیادی به بازی های رایانه ای و استفاده از اینترنت در اوقات فراغت دارند؛ 
خود  فراغت  اوقات  زمان  در  كه  جوانانی  64/2درصد  میان  از  كه  ای  گونه  به 

مشغول بازی می شوند، 38/7درصد بازی های رایانه ای را انتخاب می كنند.
شاید این سوال مطرح شود كه مگر محتوای این بازی ها چیست كه این طور 
برای  برانگیخته است؟  نقاط جهان  را دراقصی  واكنش متخصصان و متفكرین 
پاسخ به این سوال لزوماً باید اشاره ای به پیشینه ی این قبیل بازی ها داشته 

باشیم. 
برای اولین بار راسل از دانشجویان دانشگاه ام. آی. تی نخستین بازی رایانه ای 
را با نام اپیس وار نوشت كه روی رایانه ای به نام PDP  كه اندازه ای در حدود 
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یك اتومبیل داشت، اجرا می شد و داستان بازی ، همان جنگ سفینه ها بود كه 
شما باید سفینه طرف مقابل را نابود می كردید. پس از آن شركت آتاری در سال 
1973 بازی پونگ را ساخت كه یك بازی ساده ی متشكل از تعدادی مستطیل 

سیاه و سفید بود كه چندان خالقیتی در آن وجود نداشت. 
»مهاجمان فضایی« ، بازی دیگری بود كه در سال 1997 در شركت تایتو نوشته 
شد و شامل عناصر كالسیك یك بازی رایانه ای بود. در این بازی كنترل یك 
شیء یا شخص در دست كاربر بود كه باید باكمك آن دشمنان را نابود می كرد.

پس از آن بازی های ویدیویی با موضوع جنگ با اقبال بیش تری رو به رو شد 
كه علت آن عالوه بر جذابیت های بصری، جو متشنج اواخر دهه ی 80 آمریكا، 
ناشی از جنگ سرد با شوروی و دیگر برنامه های رییس جمهور وقت، ریگان، بود 
و بازی هایی مثل ستارهء درخشان و ... در همین سال ها به بازار آمد و جایگاه 

خاص خود را در جهان پیدا كرد.
بازی های رایانه ای به خدمت سیاستمداران در  به تدریج شركت های تولید 
آمدند و بین آن ها رابطه ای تنگاتنگ شكل گرفت، طوری كه در بازی جنگ 
ژنرال ها بازیگر در نقش سربازان آمریكایی و به منظور مبارزه با تروریست ها به 
نقاط مختلف جهان همچون عراق و افغانستان می رود و به گونه ای سعی می 

شود تجاوزات نظامی آمریكایی در اقصی نقاط جهان توجیه شود. 
بارشد فن آوری در بخش نرم افزار پیوندی نو بین تولیدات سینمایی و بازی های 
رایانه ای شكل گرفت به طوری كه برای هر فیلم سینمایی نسخه ای از بازی آن 

هم  تهیه و روانه ی بازار شد. 
ای  مصاحبه  در  هالیوود  سینمایی  منتقدین  ترین  بزرگ  از  یكی  ایبرت  راجر 
داده  هشدار  هالیوود  سازی  فیلم  استدیوهای  به  ان. جی  آی.  معتبر  سایت  با 
تا یكی  و اظهار داشته كه اگر اوضاع به همین منوال پیش برود ممكن است 
دوسال دیگر تماشاگری را در سالن های سینمایی نبینیم و همه به سراغ بازی 

های كامپیوتری بروند. 
ها  بازی  برابر  در  هالیوود  این  از  پیش  تا  گوید»  مورد چنین می  این  در  وی 
احساس امنیت می كرد و حتی خیلی فكرمی كردند كه اگر یك بازی بخواهد 
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موفق باشد باید به فیلم سینمایی تبدیل شود تا فروش آن تضمین شود ولی 
اكنون وضع عمال برعكس شده است و ما شاهد هستیم كه فیلم هایی مانند 
مهاجم مقبره و رستاخیز با اهریمن ساكن كه موضوع خود را از بازی ها گرفته 
اند چندان موفق نبوده اند ولی بازی های آن ها بسیار فروش بیش تری داشته 
اند و هم از نظر هنری و هم ازنظر تجاری موفق بوده اند و بدتر این كه فیلم های 
پر طرفدار هالیوودی كه فروش زیادی نداشته باشند در صورت تبدیل شدن به 
بازی تقریبا مطمئن خواهند بود كه فروش خوبی خواهند داشت و این برای فیلم 

های سینمایی خیلی بد و ناامید كند است.«.
ویژگی مشترك این بازی ها استفاده از نمادها و سمبل های اسالمی و نمایش 
مكان های منقش به تصاویر اسالمی بود كه از فراز مناره ها و مكان های مذهبی 

به دشمن تیراندازی می كردند.
ها،  تروریست  زبان  بیان  برای  فارسی  و  عربی  صدای  از  استفاده  بین  این  در 
استفاده از صدای پس زمینه مانند صدای صلوات و پخش آیات قرآن از نكاتی 

بود كه زنگ خطر را حتی بین نوجوانان ایرانی به صدا در آورد. 
تدریج  به  مسئولین  پی  در  پی  تذكرات  و  ها  بازی  قبیل  این  گرفتن  اوج  با 
اندیشه ی مقابله با این تهاجم انسجام بیش تری به خود گرفت و نهایتاً در سال 
1388 تولید بازی های رایانه ای باهدف تقویت و ترویج مبانی فرهنگی، هویتی، 
اسالمی و ایرانی از طریق صنعت بازی با نگاه ویژه به كودكان، در دستور كار 

شورای انقالب فرهنگی قرار گرفت و بنیادی به همین منظور تاسیس شد. 
»بهروز مینایی« مدیر عامل این بنیاد در همایشی با عنوان » نبرد بازی های« 
كه به همت دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی برگزار شده بود با اشاره به 
این مطلب كه بازی به عنوان یك رسانه ی جدید نقطه ی تالقی سرگرمی و 
آموزش است تصریح كرد كه هم اكنون بهترین راه مبارزه و تبدیل این تهدید به 
فرصت این است كه كاربران ایرانی، تولید كننده بازی شوند و به همین منظور 
یك نیم قوی 20 نفره از كارشناسان روان شناسی، جامعه شناسی و مذهبی به 

ساخت این قبیل بازی ها كمك می كنند.
نكته ی قابل توجه در بخش بازی های رایانه ای این است كه جمهوری اسالمی 
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ایران به عنوان داعیه دار رهبری جریان استكبار ستیزی الزم است نقش جامع 
ایجاد  و  نماید  ایفا  اسالم  جهان  فرهنگی  محصوالت  تغذیه ی  به  نسبت  تری 
یك بنیاد و اشتغال تعدادی كارشناس در این حوزه، پاسخ مناسبی برای نیاز 
اگر چنان  نیست. شایان ذكر است در حال حاضر  بازارهای داخلی و خارجی 
قرار  اهمیت و حساسیت موضوع دركانون توجه مسئولین فرهنگی كشور  چه 
توانند  می  كه  دارد  وجود  كشور  در  مستعد  و  متخصص  نیروی  هزاران  گیرد 

استعدادهای خود را دراین بخش به نمایش بگذارند. 
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بخش سوم

جنگ نرم ماهواره ای در ایران
در این شرایط جمهوری اسالمی ایران به عنوان كشوری كه داعیه دار ام القرایی 
ای  ماهواره  نرم  درجنگ  تری  بیش  حساسیت  از  دارد  را  اسالمی  كشورهای 
برخوردار است. این در حالی است كه طی سال های گذشته به دلیل دشواری 
رقابت شبكه های داخلی با جذابیت های تكنیكی شبكه های ماهواره ای و بعضاً 
كم تحركی سیاست گذاران رسانه ای كشور در پاسخ گویی به نیازهای رساه ای 

مخاطبین ، ماهواره ها موفق به پیدا كردن جای پا در كشور شده اند.
به شنیدن صدای جنگ  این بین سنگینی گوش هایی كه چندان تمایلی  در 
افزارهای نرم را نداشتند. مزید برعلت شد و زمینه مساعدی را فراهم كرد كه 
های  تاسیس شبكه  فكر  به  مرزها،  آن سوی  در  ای  رسانه  فعاالن  از  بسیاری 

فارسی زبان بیفتد. 
اسالمی  جمهوری  جغرافیایی  ی  محدوده  در  امروزه  كه  رسید  جایی  به  كار 
ایران امان دریافت شبكه های 30 ماهواره از حدود 80 ماهواره وجود دارد، 80 
این تعداد،  از  تلویزیونی را پخش می كنند كه  ماهواره ی حدود6800 شبكه 

برنامه های حدود سه هزار شبكه در ایران قابل دریاف است.

وضعیت شبکه های فارسی زبان
از آن جایی كه شبكه های فارسی زبان مورد توجه ویژه ی طراحات جنگ نرم 
قرار گرفته است به صورت مختصر گزارشی از وضعیت این شبكه ها ارائه می 

شود. 
سال 1378 اولین شبكه فارسی زبان با نام ان.آی.تی. وی كار خود را آغاز كرد 
و بعد از آن شبكه های ایران و پارس با هدف ضربه زدن به جمهوری اسالمی 
ایران راه اندازی شد. ویژگی های خاص این رسانه ها ارائه تحلیل های سطحی 
،پرداختن به جادبه های كذایی، پخش ساز و آواز، تبلیغ كاال در كنار دكور برنامه 

ها، استفاده از ادبیات كوچه بازاری و عوام فریبی است. 
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بیش تر برنامه های این شبكه ها در ابتدا استودیو محور بود و شاید بتوان برنامه 
بیننده،  های آن ها را در اجرای مجری یا به عبارت بهتر پاسخگویی تلفن – 
آگهی و شو خالصه كرد. بیش تر این شبكه ها بخشی از وقت مخاطبان را در 
فحش، دشنام و ناسزا به یك دیگر هدر می دادند و به همین دلیل طولی نكشید 
كه اربابان این شبكه ها با این حقیقت موجه شدند كه مجریان این شبكه ها 
از كم ترین اعتبار و وجاهت در نزد ملت ایران برخوردار نیستند و به تدریج با 
قطع امید آمریكا از رویارویی سخت با ایران رویكرد این شبكه ها نیز با تغییرات 

اساسی همراه شد. 
این موضوع به ویژه از ابتدای دهه ی اول قرن21، منجر به تاسیس تعداد زیادی 
رسانه های فارسی زبان شد كه عالوه بر ایفای نقش در ظاهر رسانه ای، گام 
های بعدی جنگ نرم را به صورتی كاماًل ماهرانه پیش بدند. در حال حاضر بیش 
از 30 شبكه ی فارسی زبان از آمریكا و اروپا برای ایرانیان و دیگر فارسی زبانان 
در منطقه و بیرون از آن برنامه پخش می كنند و از طریق میلیون ها گیرنده ی 
ماهوراه ای پیام هایشان را در قالب فیلم، تحلیل، گزارش و خبر با بهره گیری از 
آخرین متدلوژی های روز دنیا برای ایجاد جذابیت های رسانه ای می فرستند. 
در بررسی با سایر تكاملی ماهواره های فارسی زبان مشاهده می شود كه در سال 
های ابتدایی انقالب اسالمی ایران، بیش تر شبكه هایی كه از آن سوی مرزها به 
برنامه سازی با زبان فارسی می پرداختند، اغلب دارای محتوایی بسیار ضعیف، 
كوچه بازاری و بعضاً در پی ایجاد یا زنده كردن خاطرات برای برخی سلطنت 
طلبان داخلی بوده یا  درنهایت به ناسزا گویی یا زیر سوال بردن مداوم اصول 

نظام می پرداختند.
اما از ابتدای دهه ی سوم انقالب اسالمی روش های كهنه، فرسوده و نخ نما 
به روزتر و هوشمندتر دادند كه   ، تر  به رسانه هایی فعال  را  شده، جای خود 
میان  در  تاثیرگذار  تقریباً  هایی  رسانه  به  منفعل  حالتی  از  به سرعت  را  خود 
آواز  و  برنامه های رقص  به جای پخش  و  كردند  تبدیل  افكار عمومی منطقه 
لس آنجلسی و جمله ی مداوم و بی ادبانه، ژستی كاماًل ژورنالیستی و تحلیلی 
به خود گرفته و سعی كردند در وادی متعارف تری متناسب با افزایش ظرفیت 
فرهنگی جامعه ی ایرانی و فارسی زبان كه نسبت به دو دهه ی گذشته از سطح 
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علمی و تحصیلی و به تبع آن فرهنگی باالتر برخوردار شده بودند، اهداف خود 
را دنبال كنند و با رعایت الگوهای مدرن رسانه ای روز دنیا، افكار خود را به 

مخاطبان القا كنند. 
این شبكه ها با مساعد دانستن و اشاره ی سازمان های جاسوسی، فعالیت بی 
امانی را آغاز كرده و با تخصیص بودجه های هنگفت همه ی توان رسانه ای و 
اشخاص فعال ضد جمهوری اسالمی ایران را در سرتا سر جهان شناسایی كردندو 
مبارزه ی سخت ونفس گیری را در ایجاد و تشدید بحران های اجتماعی،سیاسی، 

فرهنگی و حتی مذهبی در ایران دامن زدند. 
شبكه های مختلفی مانند صدای آمریكا شبكه بی. بی. سی فارسی كه به ویژه 
در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری با بودجه ی 15 میلیون پوندی یا 22 
میلیون دالری، تاسیس شد با اهداف استعماری پا به عرصه ی رسانه گذاشتند. 
این شبكه كه با بودجه ی مستقیم وزارت خارجه ی انگلستان و در لندن فعالیت 
می كند از سال آخر فعالیت دولت نهم به طور رسمی كار خود را آغاز كرد. نوع 
شكل گیری این شبكه را كه در ادامه ی تاسیس شبكه های غیر انگلیسی زبان 
كمپانی بزرگ بی.بی.سی تاسیس شد باید اندكی بیش تر از دیگر شبكه های 

خبری فارسی زبان خارجی مورد تامل قرار داد.
از ابتدای سال 1379 كه تقریباً هم زمان با همه گیر شدن اینترنت در ایران 
بود، سایت خبری بی.بی.سی فارسی آغاز به كار كرد. این سایت خبری از همان 
ابتدا در قالب دوره های آموزش خبرنگاری با دعوت از خبرنگاران رسانه های 
مختلف داخلی تالش كرد تا بتواند به میزان توانایی ها و ظرفیت های خبری 

در ایران پی ببرد. 
هدفمند  انتخاب  در  زیادی  تبحر  ای  رسانه  گذاران  سیاست  انگلیس،  در 
های  ایجاد جذابیت  و  كار  به  آغاز  مورد  در  ویژه  به  ای«  رسانه  راهبرد»تغییر 
به همین علت سرمایه  و  بردند  كار  به  برا جلب مخاطب  و شنیداری  دیداری 
گذاری و بستر سازی كاماًل پیچیده و عظیمی را دقیقاً در زمان افول اثرگذاری 
پانزده  اولیه  دیگر شبكه های فارسی زبان خبری در حد اختصاص بودجه ی 

میلیون پوندی به عنوان پشتوانه ی تاسیس این شبكه انجام دادند. 
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این شبكه ی فارسی زبان با ظرافت در پی بردن به خستگی عمیق مخاطبان 
خود از دریافت اطالعات با سبكی كسل كننده و نه چندان توانمند برای كشش 
مخاطب، تمامی اندیشه های استعماری موسسان و سرمایه گذاران خود را در 
الیه های انبوهی از آخرین و تكنیكی ترین روش های مخاطب شناسی رسانه 
ای و الگوهای رفتاری و ادراكی پنهان كرد و به جلب مخاطب از طریق آن چه 
دائماً در پیام های تبلیغاتی اش بر آن تاكید می كرد و به جلب مخاطب از طریق 
آن چه دائماً در پیام های تبلیغاتی اش بر آن تاكید می كرد یعنی گزارشات بی 

طرفانه پرداخت. 
همچنین شبكه هایی كه در حال توسعه ی خودشان هستند، شبكه ی ام.بی 
سی پرشیا با مالكیت عربستان، تی.وی پرشیا و شبكه هایی از این دست را نیز 
می توان با چنین ماموریت ها و اهدافی كه با بودجه هایی كالن اداره می شود، 

مورد توجه قرار داد. 
گفته شده در سال 2010 شبكه های جدید فارسی زبان، قطعاً با اهداف جدید 
در راهند. بنا براخبار منتشر شده شبكه تی. آر. تی تركیه در نظر دارد یك شبكه 
ی تلویزیونی به زبان فارسی راه اندازی كند كه با توجه به این كه روابط ایران 
و تركیه در شرایط خوبی قرار دارد روندی ناهمسو با نظام ایران را پی گیری 

نخواهد كرد. 
شبكه ی یورو نیوز نیز صدای فارسی را برای اخبار خود راه اندازی می كند و 
فرانس 24 قرار است تا پایان 6ماه اول 2011، حداقل 3 ساعت در روز برنامه 

به زبان فارسی پخش كند. 
بی.بی.سی فارسی پیش بینی كرده در اوایل تابستان 1390، 4 ساعت به زمان 
برنامه های خود اضافه كند و روزانه 12 ساعت برنامه از ساعت 13 تا یك با مداد 

به صورت زنده داشته باشد. 
همچنین دی.دبلیوی آلمان در نظر داشت تاعید سال 1390، 3 روز در هفته به 
مدت یك ساعت و نیم اخبار و برنامه های تحلیلی به زبان فارسی پخش كند. 

همچنین قرار بود.
استار  تلویزیونی  اندازی شود. شبكه ی  راه  نوروز 1390  تا  هم  پرشیا  تی.وی 
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یكی از زیر مجموعه های غول رسانه ای نیوز كورپوریشن نیز كه در نیویورك 
اندازی می  راه  به زبان فارسی  را  برنامه های خود  به زودی  فعالیت می كند، 
كند. به تازگی هم شبكه فارسی وان به عنوان یكی از شبكه هایی كه به پخش 
سریال هایی با دوبله ی فارسی می پردازد نیز از قاعده ی جمع آوری شگفت 

آور مخاطب خالی نیست. 
قابل كتمان نیست این شبكه ها در داخل كشور و در سطح منطقه در میان 
اند و همگی آن ها به دنبال یك  یافته  نیز  فارسی زبانان، مخاطبان زیادی را 
بود در میان  نتوانسته  این سی سال  القای دیگاهی است كه در  و آن  هدفند 
باورهای اجتماعی و فرهنگی مردم جای بگیرد. در دهه ی اخیر، تاسیس سه 
شبكه ی مهم خبری در داخل كشور شامل شبكه ی بین المللی خبر، شبكه 
ی عربی زبان العالم و شبكه خبری انگیسی زبان پرس.تی.وی گام مهمی برای 

مقابله با تهدیدات آغاز شده ی جنگ نرم بود.
با نگاه خوش بینانه به تاثیرات شبكه های ماهواره ای در پیش برد اهداف جنك 
نرم برخی به این نتیجه رسیده اند كه این شبكه ها تنها توانستند مقادیری از نرم 
برخی به این نتیجه رسیده اند كه این شبكه ها تنها توانستند مقادیری از بودجه 
های براندازی نرم آمریكا را تباه كنند بدون آن كه بتوانند جنبشی قوی را در ایران 
برپا كنند كه تامین كننده منافع آمریكا  غرب باشد مضاف بر این كه اعتماد مردم 

نیز به سیستم سیاسی نظامی جمهوری اسالمی بیش تر شد. 
ولی با نگاهی واقع بینانه به خوبی می توان دریافت كه اگر چه برآیند جریانات و 
حوادث پس از انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری باعث نوعی بیداری نسبت 
به جنگ نرم دشمن و پیروزی ملت شریف ایران بود ولی در این مسیر ضربات 
سنگینی نیز بر پیكره ی انقالب وارد شد كه جبران همه ی آن ها شاید سال 

ها به طول بینجامد.
هزاران مجروح و زخمی ناشی از جنگ نرم دشمن هم اینك در حال زندگی 
روز مره ی خود هستند و هیج كس از تعداد ونوع جراحت آن ها اطالع درستی 
ندارد. این افراد كه به نوعی در معرض القائات و دسایس تبلیغاتی قرار گرفته اند 
بخش قابل توجهی از هم دلی و دوستی خود را با انقالب و ارزش های انقالبی 
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از دست داده ودر الیه های درونی شخصیت خود گرایشات كم رنگی به آمریكا 
و حتی انگلیس پیدا كرده اند و چه بسا چنان چه فضای غبار آلودی تكرار شود 

در كنار نیروهای ضد انقالب قرار گیرند.

رونق سریال سازی در جنگ نرم 
شاید بتوان گفت كم تر كسی است كه امروزه نام سریال هایی همچون »الست«، 
توان گفت  تا جایی كه می  باشد  نشنیده  را  یا »ویكتوریا«  و  زندان«  از  »فرار 
سریال های تلویزیونی در سال های اخیر درصد زیادی از بینندگان فیلم های 

سینمایی را به خود جذب كرده است. 
كه  است  جذابی  و  قوی  سناریوی  ها،  سریال  به  عمومی  اقبال  دالیل  از  یكی 
بینی  پیش  امكان  و  شود  می  تهیه  مخاطبین  ی  سلیقه  و  ذائقه  با  متناسب 
مخاطبین را ناممكن می سازد و از همین روی هر روز شاهد رشد روز افزون 
انواع واقسام سریال هایی هستیم كه هریك با هدفی  ودر راستای تكمیل حلقه 

ای از زنجیر آویخته برگردن افكارو عقاید انسان ها ساخته می شود. 
چه بسیار جوانانی كه صدها قسمت از سریال های روز دنیا را با ولعی بی پایان 
دنبال می كنند و با كمال افتخار برای دیدن این سریال ها مباهات می كنند. 
نكته ی قابل توجه در بحث نقش سریال در جنگ نرم این است كه مخاطبین 
قرار  فیلم  های  شخصیت  تاثیر  تحت  سینمایی  های  فیلم  ی  مشاهده  هنگام 
می گیرند ولی به دلیل زمان محدود فیلم های سینمایی، این تاثیر ماندگاری 
چندانی نداردو شاید بعد از چند ساعت اصل داستان به دست فراموشی سپرده 
می شود ولی شاید بعد از چند ساعت اصل داستان به دست فراموشی سپرده 
دیدن  صرف  را  توجهی  قابل  زمان  مدت  بینندگان  سریال،  در  ولی  شود  می 
قسمت های سریال می كنند و به تدریج با شخصیت های سریال ارتباطی عمیق 
برقرار كرده و تاحدی شخصیت بازیگران با شخصیت ها ی بینندگان پیوند می 
خورد به طوری كه بسیاری از رفتارهای بینندگان به صورت ناخود آگاه از روی 

رفتارها، تكه كالم ها و حتی نوع رفتارهای شخصی بازیگران كپی می شود.
اعتقادی و روان شناسانه  بارگزاری مفاهیم  ترشد،  پیوند عمیق  این  زمانی كه 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

124

بدون هیچ مانع و مخالفتی انجام می شود و این در حالی است كه مخاطبین از 
تغییرات به وجود آمده در الیه های فكری وذهنی خود كاماًل بی اطالع هستند 
و تنها زمانی از وجود این تغییرات مطلع می شوند كه پیام های دریافتی، به 
مصاف اعمال و رفتارهای ناشی از اعتقادات قبلی می آید و این دقیقاً زمانی است 
كه در واقع تسلط و چیرگی باورهای جدید محقق گردیده و پشتوان ی باورها 
و ارزش های قبلی به ویرانه ای مبدل شده است كه توان مقابله با نیروی تازه 

نفس جدیدی را ندارد. 
در این بین تعداد كارشناسانی كه در این حوزه ورود داشته و توانسته اند حداقل 
بخش هایی از این تهاجم را مورد شناسایی قرار دهند بسیار اندك است. عباسی 

از زمره ی این معدود افراد است. 
وی در بخشی از سخنرانی خود در دانشگاه شیراز می گوید»كار دشواراست. من 
امروز مجبورم در دانشگاه های تهران سینما درس بدهم، سریال درس بدهم، نه 
یكی دوتا، 10هزار قسمت سریال . شما نگاه كنید یك روز 50 سال پیش به پدر 
بزرگ ها و مادر بزرگ هایتان بگویید، می گویند یك كتاب قصه ی حسین كرد 
شبستری یك كتاب امیرارسالن نامدار بود، یك كتاب شاه نامه بود. مردم یك 
دیوان حافظ دستشان بود، می رفتی در قهوه خانه ها نقالی بود درباره ی شاه 
نامه صحبت می كرد برای مردم و مردم همین سه، چهار كتاب را می شناختند. 
ادبیات گسترده كه آمد شما مجبور  یك دوره ای شروع شد دوره ی رمان و 
بودید كتاب بینوایان ویكتور هوگو را یك ما ه وقت بگذارید بخوانید، اما یك روز 
فیلم سینمایی آن آمد دوساعت می نشستید، نگاه می كردید. كسی در طول 

یك سال سی بار سینما می رفت، خیلی سینما رفته بود.
در طول زندگیش وقتی كه ده سال سالی سی بار سینما می رفت یعنی در ده 
سال شد سیصد بار. یعنی سیصد كار مثل كتاب امیرارسالن نامدار و شاهنامه 

ی فردوسی را در فیلم دیده بود و خوانده بود.
كه  است  در دستش  جامعه  كه كف  غربی  های  ما سریال  نسل جوان  امروز   
متوسط این سریال ها 120 قسمت است. اآلن 120 سریال كف جامعه ی ماست 
كه این سریال ها به طور عادی بعضی از آن چهار صد قسمت است  و برخی 
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دیگر 120 قسمت .بررسی ما در دانشگاه های كشور بین نسل جوان خودمان 
– بقیه جهان را نمی گویم كه آن جاچه قدر مصیبت است – این است كه یك 

جوان ما در سال متوسط هزار قسمت سریال و فیلم سینمایی می بیند....
وقتی جوان ما در سال، هزار قسمت سریال می بیند به نسبت اجدادش كه در 
طول هفتاد سال عمر خود پنج كتاب می خواند ببیند چه وضعیتی ذهن جوان 
امروز باید داشته باشد تا بتواند این حجم داده را در ذهن خود هضم كند. این 
چیزی نیست كه در دوره های گذشته نمونه آن دیده شده باشد. این چیزی 
نیست كه در بحث جنگ نرم بگوییم كه بله قباًل هم به این شكل بوده است، 
البته ما قائل به این نیستیم كه باید جلوی این چیزها گرفته شود . ما می گوییم 
جوان نگاه كن! ما ده هزار قسمت از این سریال ها را دیده ایم، كلید دیدن این 

سریال ها این است«.
توسط  اسالمی  علیه جمهوری  نرم  راستای جنگ  در  كه  هایی  از شبكه  یكی 
نام دارد كه به پخش سریال  رابرت مرداك تاسیس گردید شبكه فارسی وان 
با دوبله ی فارسی اختصاص دارد و توانسته است در مدت كوتاهی تماشاگران 

بسیاری را به خود جلب نماید. 
تامل در نوع سریال ها و برنامه های این شبكه ما را با این حقیقت مواجه می 
كند كه این شبكه به عنوان الگوی موفقی از شبكه های فارسی زبان در آمده 
و پیش بینی می شود در آینده ی نزدیك نمونه های مشابهی از آن راه اندازی 
شود و این در حالی است كه عمق تاثیرات مخرب این شبكه هنوز آن طور كه 

باید و شاید در كانون توجه كارشناسان رسانه ای قرار نگرفته است. 
برای التفات دقیق تر به شدت فراگیری مخاطبین این شبكه مطلبی نقل می 
شود كه باز گو كردن آن تا ندازه ای گویای عمق خطراست. در آذر ماه سال 
گذشته)1388( از سوی مدیر مجله ی صنایع پالستیك و به بهانه ی بیست 
و پنجمین سال انتشار این مجله، همایش بزرگی برای ارج گذاری به خدمات 

دست اندر كاران صنایع پالستیك و پلیمر برپا شده بود.
شود.  آغاز  دهنده  آزار  تاخیری  با  مراسم  شد  موجب  آسا  سیل  بارانی  بارش   
زمانی كه سرانجام با رسیدن همه ی دعوت شدگان سالن مملو از جمعیتی كه 
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در میان آن ها وزیر، دانشكاهی ، پژوهشگر، نویسنده و روزنامه نگاران صاحب 
نام و ادعا نیز حضور داشتند، بانی جلسه )مهندس س...( پشت میكروفون قرار 
گرفت و مراسم را با این جمالت آغاز كرد»از این كه با پذیرش دعوت ما و چشم 
پوشی از تماشای یك قسمت از سریال ویكتوریا در این سالن حضور یافته اید، 

سپاس گزارم و ....«
مهندس س... واژه های»چشم پوشی از تماشای یك قسمت از سریال ویكتوریا« 
را با چنان طنز تلخی بر زبان آورد كه هر اهل دردی متوجه آن می شد. اما 
شگفتا كه وقتی در پایان بخش نخست مراسم و اعالم تنفس برای نوشیدن چای 
و خوردن شیرینی، شركت كنندگان در همایش به سالن پهلویی رفتند، موضوع 
گفت و گوی بسیاری از آن ها درمورد همین سریال تلویزیونی كلمبیایی كه از 
شبكه ی ماهواره ای فارسی وان پخش می شد، بود و زن و مرد، هركدام از ظن 
خود درباره ی بخش پیشین و گفتار و اطوار ویكتوریا، جرینیمو، انریكه، تاتیانا و 
... داوری می كرد و عده ای در مورد رویدادهایی كه در قسمتی كه قرار بود در 

آن شب پخش شود، گمانه زنی می كرد. 
یكی از ترفندهای ظریفی كه در این شبكه برای جذب مخاطب مورد استفاده 
ی زیركانه قرار گرفته است، عدم استفاده از صحنه های ارتباط جنسی است 
و همین نكته باعث شده است خانواده های بسیاری در كشور به صورت دسته 
جمعی و در كنار یك دیگر به تماشای سریال های این شبكه بنشینند. در حالی 
كه داستان ماجرای سریال ها، حاوی زهرآگین ترین پیام های ضد اخالقی است 

كه در قالب درام و داستان به كام مخاطبین ریخته می شود. 
بررسی اجمالی سریال های این شبكه نشان می دهد صرف نظر از اباحی گری و 
ترویج الابالی گری، انسان هایی كه دراین سریال ها به ایفای نقش می پردازند 
اغلب انسان هایی تك بعدی و بدون دغدغه های  مرسوم یك انسان اجتماعی 
هستند كه فقط حول موضوع تك بعدی سریال حركت می كنند. داستان ها و 
اشخاص در این شبكه طوری طراحی شده اند كه گویا انسان باید فاقد دغدغه 
ها  برنامه  این  كند.  نگری حركت  بر یك سویه  مبتنی  و  باشد  اجتماعی  های 
اغلب با تاكید بر جنبه های ظاهری اما جذاب و قصه هایی یك نواخت و قابل 
پیش بینی ساخته و پخش می شوند كه به راحتی قابل هضم است و به واقع 
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مخاطب را »سرگرم« می كند بدون آن كه كوچك ترین تاثیر عمیق فرهنگی 
برجای بگذارد. 

به تصویر كشیده می شوند  ها  این سریال  انسان هایی كه در  تعبیر دیگر  به 
خانواده  بعضاً  و  اجتماع  به  نسبت  تفاوت  بی  نگر،  سویه  یك  قید،  بی  افرادی 
هستند. ضمن آن كه یكی از این دو بعد را دارند: یا مثبت و خوب هستند و یا 
منفی وبد. عالوه بر آنكه رفتارها فاقد زمینه چینی است، اوج و فرودها نیز به 

همین نحو ناگهانی و بدون هرگونه تعلیق و كشمكش است.
فرخی در بیان دالیل جذب مخاطبین این شبكه معتقد است استفاده از جذابیت 
هایی همچون داستان های عاشقانه و زنان زیبا از عواملی است كه تماشاگران 
با وجود  این نوع شبكه ها می سپرند و  به تصاویر  عنان اختیار خود را كاماًل 
جذابیت هایی از نوع آن چه ذكر شد، كاماًل به تسخیر این شبكه ها در می آیند. 
به نظر می رسد اجماع جامعه شناسان، روان شناسان، هنرمندان  به هرحال، 
و مسئوالن فرهنگی برای یافتن راهكارهایی دقیق، موثر و مبتنی بر ذائقه ی 

مخاطبان ایرانی اگر چه امری دشوار به نظر می آید ولی بسیار ضروری است. 
یكی از نكاتی كه به صورت گذرا در مورد تماشای این قبیل سریال ها می توان 
به آن اشاره كرد مربوط به »زمانی« است كه مخاطبین به تماشای این سریال 

ها اختصاص می دهند.
 به عبارت ساده تر هریك از خانواده های ایرانی و افراد جامعه زمان محدود و 
مشخصی را كه معموالً از ساعات اولیه ی شامگاهی آغاز می شود و تا حوالی 
ساعت ده شب ادامه می یابد به تماشای تلویزیون اختصاص می دهند در این 
زمان مشخص كه اصطالحاً به آن پرایم تایم نیز گفته می شود رقابتی نقش گیر 
بین برنامه ها و سریال های ایرانی با سریال ها و برنامه های خارجی در می گیرد 
و چه بسا كشور به لحاظ سیاسی و اجتماعی در شرایطی باشد كه مردم باید 
در جریان برخی از تحلیل ها و اخبار قرار گیرند و دست اندركاران صداو سیما 
می كوشند تا با عوت از كارشناسان و صاحب نظران در مورد موضوع و شرایط 
خاصی كه نمونه ی آن را در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری داشتیم 
با مردم سخن بگویند و مردم را در جریان برخی از امور قرار دهند. این جاست 
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كه به یك باره نظر سنجی ها نشان می دهند كه در زمان پخش یك برنامه ی 
مهم كه برای تهیه ی آن زحمت بسیار كشیده شده است جمع زیادی از مردم 
به تماشای سریال ویكتوریا مشغول بوده و از مطالب مطرح شده در برنامه ی 

مذكور اظهار بی اطالعی می كنند.
از طریق  نرم در شرایط خاصی  بیان دیگر صحنه گردانان عرصه ی جنگ  به 
برنامه های شبكه تلویزیونی بی.بی.سی فارسی به مقصود می رسند و برای آن 
دسته از مردم كه حوصله ی بحث های سیاسی را ندارند نیز خوراكی تهیه می 

كنند كه حداقل مانع از رسیدن پیام های رسانه ی ملی به آن ها شود.

سینما ابزار جنگ نرم صهیونیسم با تأکید بر هالیوود
نظامی،  سیاسی،  های  فعالیت  در  مهم  نقشی  نرم  های جنگ  تاكتیك  امروزه 
اقتصادی و اجتماعی رژیم صهیونیستی ایفا می كند. این فعالیت ها با هدایت 
كاركردهای  المللی  بین  سطح  در  صهیونیستی  رژیم  اطالعاتی  های  سازمان 

گوناگونی را پیگیری می كنند. 
هدف مهم این اقدامات، تخریب و تضعیف روحیه دشمن و تغییر در نگرش و 
سامانه تصمیم گیری ان است. ویژگی بارز عملیات روانی رژیم صهیونیستی به 
كارگیری همزمان چندین تاكتیك سخت و نرم است. دراین میان، مهم ترین 
ابزار جنگ نرم رژیم صهیونیستی را می توان بدین ترتیب برشمرد: استفاده از 
صنعت سینمای جهان به ویژه هالیوود، شبكه های تلویزیونی جهانی، اینترنت، 

جراید، مطلوعات، خبرگزاری ها، تئاتر، ورزش و موسیقی.
ساخت فیلم هایی دریاره جنگ جهانی آنیده و خطر فناوری هسته ای، تاكتیك 
هالیوود  سینمایی  بنگاه  طریق  از  صهیونیستی  رژیم  كه  است  جدیدی  روانی 
درصدد اجرای آن است. بر اساس این تاكتیك جدید، فناوری هسته ای تنها 
زمانی برای صلح جهانی خطرناك است كه كشورهای خاورمیانه و به خصوص 
تواند صلح  یاد شده می  فناوری  این صورت  یابند، در غیر  به آن دست  ایران 
جهانی را گسترش دهد. فیلم آغاز یا پایان)1946( به كارگردانی نورمن تاروگ 

نخستین تالش هالیوود در این زمینه است.
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بر  تأكید  با  را  صهیونیستی  رژیم  نرم  جنگ  های  مؤلفه  شناسایی  فصل  این 
عملكرد بنگاه سینمایی هالیوود مورد مطالعه قرار داده است.

صهیونیسم جنبشی سیاسی با هدف جذب یهودیان و فراهم كردن زمینه های 
نماد  مثابه  به  یهودی  دولتی  وسیله  بدین  تا  است  فلسطین  به  آنها  مهاجرت 

فرهنگ و دین یهود تشكیل شود كه ویژگی بارز آن نژادپرستی یهودی است. 
این جنبش در اواسط قرن نوردهم میالدی به رهبری تدودور هرتزل فعالیت 
خود را آغاز كرد. اهداف صهیونیسم در تأسیس وطن ملی یهودیان خالصه می 
شود. یهودیان معتقدند همه مردم جهان به آنها ظلم كرده اند و به این علت 
كینه تمامی ملت ها به ویژه اعراب را در دل دارند. صهیونیست ها بر این باورند 

كه ملت های عرب سرزمین آنها را تصرف كرده اند.
سینمای  دائمی  بحران  قدس  اشغالگر  رژیم  تأسیس  موضوع  كلی،  طور  به 
صهیونیستی بوده و این سینما همواره در تالش برای مقابله با این بحران است. 
یهود، مؤسسات  المللی  بین  با سرمایه سازمان های  زیادی  فیلم های  تاكنون 
خصوصی صهیونیست ها و ادارات دولتی رژیم اشغالگر قدس ساخته شده كه در 
آن اعراب، افرادی ترسو نشان داده شده و جنایات رژیم صهیونیستی به مصابه 

اقداماتی قهرمانانه و عقالیی مورد ستایش واقع شده است.
در همین راستا صهیونیست ها از سینمای جهان در جهت تأثیرگذاری بر ذهن 
و فكر مردم استفاده ابزاری می كنند به همین دلیل سندیكای یهودیان برای 
تبلیغ اهداف صهیونیسمدر صنعت فیلم سازی جهان مؤسسه سینمایی هالیوود 
و  تفكرات  با  ان  و هماهنگ ساختن  تاریخ  تحریف  و در جهت  قبضه كرده  را 
اهداف خود تالش می كند.در حال حاضر صهیونیست ها شركت های عمده 
تولید فیلم و اغلب ستارگان سینما و دستگاه های تبلیغاتی را در اختیار داشته 

و در جهت تبلیغ صهیونیسم به خدمت گرفته اند.
این امر به جشنواره های جهانی فیلم از جمله جشنواره كن درفرانسه و برلین 
در آلمان سرایت كرده و فیلم های زیادی دربارهمظلومیت یهودیان در این دو 

جشنواره به نمایش در می آید.
 سینمای صهیونیسم در صدد است تا با بهره برداری از زبان فیلم و بازیگری 
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ستارگان سینما به اهداف خود در مقابله با تهدیدات امنیتی یهود دست یابد. 
افزایش توان هسته ای ایران از جمله تهدیداتی است كه رژیم صهیونیستی به 
فیلم  ابزار سینما)هالیوود( است ساخت  از طریق  ان  با  مبارزه  شدت در صدد 
300 بارزترین جلوه این مقابله است. این فصل از كتاب حاضر،درصدد بررسی 
روند و اهداف تسلط یهود بر هالیوود و اجرای عملیات روانی علیه ایران از طریق 

آن است.

روند سیطره یافتن صهیونیستم بر هالیوود
رژیم صهیونیستی از آغاز پیدایش كوشید تا از طریق عناصری چون درام، تاریخ 
آدم  های  كوره  در  یهودی  میلیون  واهی كشته شدن شش  اندیشه  تراژدی  و 
سوزی هیتلر را در ذهن نسل های جوان در سراسر این كره خاكی جا بیاندازد 
و به اصطالح آن را به مخاطبان تلقین كند. این سینما توانست با همین شیوه 
ضمن اراده تصویری مظلومانه از قوم یهود، غربی ها را وادارد تا در قبال اشغال 
فلسطین و اخراج مردم مطلوم ان، مواضعی جانبدارانه اتخاذ و از صهیونیست 

ها حمایت كنند. 
یك سریاز حتی اگر بهترین سالح را در اختیار داشته باشد بدون نقشه و دوربین 
نمی تواند راه پیدا كند و مواضع دشمن را از بین ببرد. سینما هم همین نقش 
را برای صهیونیستم بازی كرد و باعث شد تا اندیشه صهیونیسم راه خود را به 
سوی عقل و اندیشه ملل جهان، به ویزه كشورهای عربی و اسالمی هموار كند.

اولین جلوه های سیطره صهیونیسم بر سینمای جهان در هالیوود تجسم یافت. 
هالیوود از ادغام هفت شركت بزرگ سینمایی یعنی مترو گلدوین مایر، فوكس، 
پرامونت، كلمبیا، بونورسال، وارنر، و یونایتدآرتیست، به وجود آمد. البته مؤسسان 

این شركت ها همگی یهودی اند.
هری  زوركور،  آدولف  و  نهاد،  بنا  را  بیستم  قرن  فوكس  فوكس،شركت  ویلیام 
كوهین، كارول المیملی و ژاك وارنر به ترتیب شركت های پارامونت، كلمبیا، 

یونیورسال و وارنر را پایه گذاری كردند.
از این پس بود كه صهیونیستم كوشید تا تمام توان خود را به منظور سیطره 
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بر هنر هفتم جهان در هالیوود متمركز كند، این وضع تا آنجا پیش رفت كه 
هالیوود به مهم ترین ابزار هنری و فرهنگی صهیونیسم بدل شد و توانست در 
مدت زمانی نه چندان طوالنی جامعه امریكا و سایر جوامع دیگر از جمله جوامع 
تاریخ  نام  با  را محور خود سازد. جرج سادول در كتاب خود  و اسالمی  عربی 

سینما در این باره می نویسد:
، پوست  اهمیت  تاجرهای كم  راهزن ها، خرده  برابر هنر چیزی جز  دیگر در 
آنها را مخاجران نورسیده  باقی نمانده كه بیشتر  فروش ها و ماهی فروش ها 
مانند ویلیام فوكس، كارل الیملی، لویس مایر، ساموئل گولدویچ، برادران وارنر و 

آدولف زوركور تشكیل می دهند.
صهیونیسم در هممان آغازین روزهای پیدایش صنعت سینما، به مظلوم نمایی 
البته  بود.  یهودیان  درباره كشتار  فیلم  آن ساخت چندین  نتیجه  كه  پرداخت 
از سال 1948 رابطه ای مستحكم و عمیق میان هالیوود و رژیم صهیونیستی 
پدید آمد كه حتی پس از پایان دوران استودیوها نیز ادامه یافت. با بلعیده شدن 
شركت های كوچك تر فیلم سازی توسط غول هنری هالیوود، این رابطه ابعاد 

تازه ای به خود گرفت.
مسئله دیگر اینكه حكمای صهیون این صنعت را نه تنها برای حفظ موجودیت 
رژیم صهیونیستی بلكه برای توجیه اعمال صهیونیست ها بر ضد ملل مسلمان 
و عرب و به ویژه ملت مظلوم فلسطین و توجیه اشغال این سرزمین مقدس و 
همچنین سرپوش گذاشتن بر سایر جنایات قوم یهود در طول تاریخ می خواهند.

است.  استوار  تقریق  بر  صهیونیسم  فرهنگی  مراسم  در  تبلیغ  این،  بر  افزون 
یهودیان و به طور مشخص صهیونیست ها، بر خالف پیروان سایر ادیان اسمانی 

تبلیغ برای افزایش هم كیشان خود را در دستور كار ندارند.
اقلیت بودن می  مسیونر و مبلغ اعزام نمی كنند و در واقع قدرت خود را در 
دانند. اقلیتی كه در دجهان با توسل به پول و مدیریت )عنوانی كه بیشتر برای 
حیله های یهودی – صهیونیستی از سوی خود آنها به كار می رود( به دنبال 
منابع استراتژیك قدرت نفوذ است. بر این مبنا تفریق در اندیشه صهیونیست 

ها دو جنبه دارد:
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. بر این اساس، یهودیان خود را قومی  با دیگران  1. فرق گذاشتن میان خود 
نژاد  های  شاخص  صهیونیسم،  مرام  چارچوب  در  و  دانند  می  برتر  و  متفاوت 

پرستانه برای آن قائل اند.
قدرت  و  ثروت  مانور  محل  به  باید  كه  است  كسانی  و  جوامع  میان  تفرقه   .2
یهودیان تبدیل شوند. اعزام مبلغان صهیونیست نه برای جذب دیگران به آیین 
كلی  به طور  است.  ادیان  دیگر  پیروان  میان  در  تفرقه  ایجاد  برای  بلكه  یهود، 
مهمترین هدف صهیونیست ها از سیطره بر هالیوود، ایجاد اختالف میان جهاد 
اسالم و دیگر بخش های دنیا، به ویژه میان جهان غرب و جهان اسالم است. 

هدف بعدی آنها اختالف افكنی در جهان اسالم است.
و قدرت صهیونیست  نفوذ  از  متأثر  با دوگانگی  اساس،جهان همواره  بر همین 
ها مواجه خواهد بود و به طور مشخص در خاورمیانه، هم جنایات تداوم می 
ها در  و صلح. صهیونیست  بشر  و هم شعارهای دمكراسی سازی، حقوق  یابد 
قالب ترفندهای تبلیغاتی به خصوص در سینما، سیاست های عملی خود را در 
چارچوب اصل دفاع از خود توجیه می كنند و شعارهای تبلیغاتی همچون صلح، 
حقوق بشر، دمكراسی و ... را به نام دفاع از حقوق ملت ها در خاورمیانه مورد 

حمایت قرار می دهند.
روند  می  شمار  به  مقابل صهونیسم  اول  جبهه  مسلمانان  و  اعراب  كه  آنجا  از 
در  همواره  و  است  آنان  متوجه  صهیونیسم  سینمای  مستقیم  تهاجم  پیكان 
جنگ نرم هالیوود به هویتشان اهانت می شود. سیاست اختالف افكن سینمای 
صهیونیستی با حمله به اعراب، سعی دارد حساب انان را از دیگر مسلمانان جدا 
اعراب  قرار می گیرد،  آنچه مورد تمسخر  وانمود كند كه  ای  به گونه  و  سازد 

هستند نه اسالم و مسلمین.
رژیم صهیونیستی با بهره گیری از سینمای هالیوود سعی دارد خود را از لحاظ 
امنیتی، نظامی و روانی در برابر مسلمانان و اعراب موفق و پیروز نشان دهد. این 
هدف با كمك رسانه های داخلی رژیم صهیونیستی و كنترل شدیدی كه بر آنها 
حاكم است اجرا می شود. كنترل شدید مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سایر رسانه 
های ارتباطی با این هدف اعمال می شود كه اخبار جنگ تنها به سود مصالح 
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این رژیم منتشر شود و حقایق به شكلی وارونه به افكار عمومی عرضه گردد. 
ریشه این كنترل و سانسور را می توان در قوانین دوران قیمومیت انگلیس در 
فلسطین به ویژه قانون مطبوعات در سال 1933 و قانون دفاع درشرایط فوق 
العاده درسال 1946 به خوبی مشاهده كرد. این قوانینی به وزارت كشور اختیار 
می دهد تا در صورت بروز هرگونه مسئله ای بر خالف امنیت ملی، روزنامه ها 

را تعطیل كند. این قوانین بر سه اصل استوار است:
1. لزوم تأیید وزیر كشور برای صدور مجوز نشریات؛

2. نظارت وزارت كشور بر رسانه های خبری و اختیارات ویژه این وزارتخانه برای 
بستن هر روزنامه با نشریه؛ و

3. لزوم جلب موافقت بخش سانسور، توسط هر نشریه، پیش از انتشار آن.
رژیم صهیونیستی،  مطبوعات  قانون  طبق  بر  كه  است  این  مهم  بسیار  مسئله 
از میان مهم ترین  نظامیان در امر كنترل رسانه ها آشكارا دخالت می كنند. 

بندهای این قانون می توان به این موارد اشاره كرد:
1. همكاری كامل میان ارتش و رسانه ها برای جلوگیری از انتشار اخبار امنیتی 

كه مغایر با مصالح رژیم صهیونیستی است.
2. سانسور نشدن اخبار سیاسی، جز در موارد خاص.

3. تشكیل كمیته ای از نماینده ارتش، نماینده رسانه ها و یك كارمند رسمی 
كه از سوی دولت برای نظارت بر امر سانسور انتخاب می شود.

4. این كمیته وظیفه دارد در اختالفات میان رسانه ها و بخش سانسور نظامی 
در مدت 24 ساعت داوری كند.

5. این كمیته می تواند تمام مطبووعات، نشریات و رسانه های گروهی دیداری 
و شنیداری و خبرنگاران خارجی رژیم صهیونیستی را تحت كنترل قرار دهد.

به دادگستری  بروز مشكل  توانند درصورت  قانون، مطبوعات می  بر اساس   .6
شكایت كنند.

اما جالب اینكه، سانسور تنها از جانب نظامیان اجرا نمی شود بلكه سازمان های 
امنیتی نیز در این مسئله دخالت می كنند. مركز اصلی سانسور نظامی در رژیم 
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به  صهیونیستی در شهرهای تل آویو و قدس قرار دارد كه درتمام شبانه روز 
نظارت و كنترل می پردازند. تعداد این مراكز هر روز در حال افزایش و دامنه 
فعالیتشان در حال گسترش است. این نظارت ، خبرنگاران خارجی را هم در بر 

می گیرد.
شایان ذكر است، بخش سانسور نظامی زیر نظر یك سرتیپ اداره می شود كه 

از سوی رئیسی اداره اطالعات ارتش انتخاب می شود. 
قانون سانسور نظامی طی سالهای گذشته بارها تغییر كرده و بندهای آن از 16 
ماده در سال 48 به 68 ماده در 1966 افزایش یافته است و در حال حاضر 10 
بند دارد كه بیشتر آن به امنیت این رژیم مربوط است. این قانون بنابر شرایط 

هر دوره می تواند تغییر كند.
از دیگر مسائلی كه باید دررسانه ها و به خصوص سینمای هالیوود رعایت شود 

و جزء خطوط قرمز تلقی می شوند، عبارتند از:
1. موضوع سالح های هسته ای و میزان آن؛

2. صنایع نظامی و هزینه های آن؛
3. اسناد و مذاكرات سری درسیاست خارجی؛

و  عملیات  این  در  كنندگان  و شركت  امنیتی  های  سازمان  عملیات سری   .4
پایگاه های نظامی؛

5. اطالعات طبقه بندی شده ارتش؛ و
درباره  وزیران  كوچك  شورای  سوی  از  شده  گرفته  تصمیمات  و  مذاكرات   .6
مسائل امنیتی و هر مطلب یا موضوعی كه انتشار آن موجب اخالل در امنیت 

كشور شود.
برای كنترل دقیق  را  رژیم صهیونیستی شیوه جدیدی  ارتش  در سال 1980 
اطالعات نظامی، امنیتی و طبقه بندی شده ابداع كرد. در این شیوه كه پس از 
پیمان كمپ دیوید به اجرا در آمد، نماینده ارتش می تواند به روزنامه نگاران 

لقب خبرنگار نظامی اعطا كند یا مانع از ادامه كار یك خبرنگار شود. w
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راهكارهای هالیوودی صهیونیسم برای جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی ایران
موازات  به  جهانی  های  سازمان  از  ابزاری  استفاده  سازی،  بحران  نرم،  جنگ 
های  تاكتیك  و  شگردها  از  همواره  صهیونیستی  رژیم  سران  فعال  دیپلماسی 
با مخالفان  خود بوده است. با گسترش تالش  رژیم صهیونیستی برای مقابله 
ایران برای افزایش توانمندی صلح آمیز هسته ای خود،فیلم سازان صهیونیست 
هالیوود با بزرگنمایی خطر هسته ای ایران علیه صلح و امنیت بشری به دنبال 
آماده سازی افكار عمومی برای حمله احتمالی به ایران بر آمدند. بر همین مبنا 
اسالم  كه  كردند  هایی  فیلم  ساختن  در  هالیوود سعی  در  یهودی  كارگردانان 
هراسی و به خصوص ایران هراسی را در افكار عمومی نهادینه كند. نمونه بارز 

این مسئله در ساخت فیلم 300 به كارگردانی فرانك میلر ظهور یافت.
ریانه ای صهیونیسی نیز در راستای اهداف این رژیم در خصوص فعالیت های 
از  از یك سو،  از چندین تاكتیك همزمان استفاده می كنند.  ایران  هسته ای 
احتمال انجام حمالت هوایی به تأسیسات هسته ای ایران خبر می دهند و از 

سوی دیگر، اعزام زیردریایی های خود را به دریایی عمان گزارش می كنند.
در همین حال، اخباری درباره احتمال خرابكاری در تأسیسات هسته ای ایران 
به دست رژیم صهیونیستی مطرح می شود و در كنار این تاكتیك ها خبر فروش 
ایران،  زیر زمینی  ای  تأسیسات هسته  نفوذ در  قابلیت  با  امریكایی  بمب های 
منتشر می گردد. افزون بر این، تاكتیك بین المللی كزدن فعالیت های هسته 

ای ایران دردستور كار این رسانه ها قرار دارد.
زیرا رژیم صهیونیستی نمی خواهد مسئله ایران را تنها به مشكل ایران- رژیم 
صهیونیستی تبدیل كند وسعی دارد برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را مشكلی 

بین المللی نشان دهد كه نگرانی امریكا، روسیه و اروپا را برانگیخته است. 
با  برای مقابله  امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی معتقدند كه  البته مقامات 
توان صلح آمیز هسته ای ایران سه راه حل وجود دارد كه راه حل نظامی تنها 
طور  دارد.به  وجود  نیز  اقتصادی  و  سیاسی  های  حل  راخ  و  آنهاست  از  یكی 
از  ای  مجموعه  ایران  ای  تهدید هسته  با  مقابله  برای  رژیم صهیونیستی  كلی 
تاكتیك های نرم  وسخت را در دستور كار خود قرار داده است. راهكار سخت 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

136

رژیم صهیونیستی در برگیرنده تاكتیك جدید نظامی برای مقابله با توان صلح 
و  امریكا  آن دررزمایش مشترك  نمونه  آخرین  است كه  ایران  ای  آمیز هسته 
رژیم صهیونیستی مشاهده شد. محور اصلی جنگ نرم رژیم صهیونیستی تدوین 

استراتژی روانی برای مقابله با یاران است كه این محورها را در بر می گیرد:
جنگ تبلیغاتی گسترده علیه ایران، تقویت قدرت رسانه ای رژیم صهیونیستی، 
های  نمایندگی  ایجاد  عمومی،  افكار  بر  تأثیر  برای  یهود  البی  گسترده  تالش 
رسانه ای رژیم صهیونیستی در سراسر جهان، تالش برای ایجاد شبكه جهانی 
از صنعت  گسترده  استقاده  ایران،  علیه  رژیم صهیونیستی  یهودیان  ای  رسانه 
سینما برای گسترش موج ایران هراسی در بین افكار عمومی كه بارزترین مورد 
آن در نمایش فیلم 300 به كارگردانی فرانك میلر از كمپانی یهودی هالیوود 

است.
داستان فیلم، جنگ ایران و یونان در ترموپیل است. جایی كه پادشاه اسپارتی 
یعنی لدونیداس ارتش 300 نفری خود را علیه ارتیش عظیم ایرانیان تجهیز كرد 
تا مقابل سپاه خشایارشا ایستادگی كنند اما گوژپشتی، از اهالی اسپارت دروازه 

های شهر را به روی لشكر ایران باز می كند. 
بنابر روایت هرودوت، این 300 اسپارتی توانستند در برابر لشكر عظیم خشایارشاه 
به مدت سه روز مقاومت كنند اما سر انجام شكست خوردند. بنابر روایات، همین 
دفاع سه روزه باعث اتحاد یونانیان علیه ایرانیان و سرآغازی شد برای دمكراسی 

یونانی كه درنهایت شكست خشایارشا در نبردهای بعدی را رقم زد. 
از نكات تاریخی آزاردهنده ترین فیلم 300، تصویر ایرانیان است. در این فیلم 
سپاه ایران افرادی هستند مشابه وحشی ها و موجودات نفرت انگیز ارباب حلقه 
ها یعنی اورك ها. كسانی كه جز كشتن نمی دانند و از نظر مغزی هم موجوداتی 
اند در ردیف غول های ابله داستان هری پاتر كه البته در برابر 300 نفر یونانی 

فداكار زمین گیر می شوند.
در  امریكا  خصمانه  سیاست  عینی  های  نمونه  از  یكی   300 فیلم  مجموع  در 
خاورمیانه است تا چهره ای كریه، نفرت انگیز، ضد انسانی و بی اخالق از ایران 

عرضه كند و هویت تاریخی ملتی سربلند را مخدوش نماید.
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كارشناسان به اتفاق فیلم 300 را برای سرگرمی كودكان و تخیلی تحلیل كردند 
یامنتقل كننده پیامی  القا كننده  اثار هنری مهم دنیا  نه فیلمی كه در ردیف 

هدفمند باشد. 
گفت:»فیلم  ژاپن  سینمای  نامدار  كارشناس  ادوكی  جون  همین خصوص،  در 
300 تنها یك فیلم كم ارزش و تفننی است كه در آن از نوین ترین فناوری های 
گرافیكی استفاده شده است.« روزنامه ژاپنی آساهی نیزدر گزارش ضمن تحلیل 
فیلم آن را تحریك كننده و جنگ طلبانه توصیف كرد. آكی یاما در تحلیل خود 
فیلم 300 را فیلم اكشن از نوع درجه دوم دانست و نوشت كه این مسئله بدین 
دلیل نیست كه هنرپیشگان آن معروف نیستند بلكه محتوای فیلم نیز به گونه 

ای است كه آن را به فیلمی درسطح بسیار پایین تبدیل كرده است .
آكی یاما كه درمیان نقادان سینمای ژاپن از قلم بسیار برجسته ای برخوردار 
است، می افزاید:»در این فیلم به شیوه ای بسیار كودكانه سعی شده است تا 
به ظاهر صفات مردانگی و شجاعت مورد تمجید قرار گیرد، در حالی كه فیلم 

خودسراسر حیله و توطئه است.«
طرفدار  و  متمدن  افراد  بین  جنگ   300 داستان  است  مدعی  فیلم  نویسنده 
عدالت و آزادی ، با افراد مستبد و غیر متمدن است كه چنین چیزی واقعیت 
نیز  جهان  و  ژاپنی  روزنامه  پرشمارترین  یومیوری  روزنامه  این  از  پیش  ندارد. 
فیلم 300 را با واقعیت های تاریخی مغایر دانست و نوشت:»برخالف انچه در 
این فیلم به نمایش گذاشته می شود، 300 نفری كه نماد مردان اسپارتی را 
تشكیل می دهند، نه فقط ار دمكراسی نشانه ای ندارند، بلكه از نظر اخالقی 
راستای  در  صهیونیسم  سینمای  كلی  طور  به  اند.«  بوده  فاسد  عناصری  نیز 
اهداف مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی سعی در اهریمنی نشان دادن اهداف 

جمهوری اسالمی ایران برای صلح جهانی دارد. 
افزون بر این با مرتبط كردن واژه های اسالم، مسلمان، تروریسم، بمب گذاری 
انزوای  ستیزی،  ایران  هراسی،  اسالم  گسترش  در  سعی  ایران  و  وبنیادگرایی 
ایران، انحراف افكار عمومی و منطقه ای و جهانی نمایاندن تهدیدات ایران در 

افكار عمومی است.
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بخش چهارم

جنگ رسانه ای در  فضای مجازی
بررسی نزاع های موجود در دوران ایران باستان و روم، جنگ های چین و ژاپن 
و غیره نشان می دهد كه جنگ ها حااقل در دو زمینه رخ می دهند: میدان 
نبرد و اذهان عمومی مردم. درهر دو جبهه فرماندهانی كه قادر به بهره گیری 
ابزار كنترل و مدیریت انگاره های ذهنی باشند، می توانند دشمن را بفریبند 
افكار  بر  مؤثر  عوامل  از  استفاده  نمایند.  عملی  را  خود  استراتژیك  نیروهای  و 
عمومی، اگرچه از دیرباز مالزمت قطعی با جنگ ها و لشكركشی ها داشته و 
مدافعان نیز از آن تبدیل به یك میدان و جبهه ای از جنگ ساخته و فراتر از 
بهره گیری از ابزار رسانه ای، جنگ و منازعه ای تمام عیار را در عرصخ رسانه 

ها به راه انداخته است. 
افتد.  اتفاق می  ها  رسانه  است كه در حوزه  از جنگ  نوع جدیدی  نرم  جنگ 
و  هدف  كشور  تضعیف  برای  ها  رسانه  از  استفاده  ای  رسانه  جنگ  منظوراز 
بهره گیری از توان و ظرفیت رسانه ها اعم از مطبوعات، خبرگزاری ها، رادیو، 
تلویزیون، اینترنت و اصول تبلیغات به منظور دفاع از منافع ملی است. جنگ 

رسانه ای یكی از برجسته ترین جنبه های جنگ نرم است. 
سربازان  میدان نبرد در جنگ رسانه ای، خبرنگاران، گزارش گران، سردبیران 
و نویسندگان رسانه های مختلف اعم از مكتوب)روزنامه ها و مجالت( صوتی و 
تصویری،)رادیو و تلویزیون( ماهواره ای و بین المللی )شبكه های ماهواره ای 
و خبرگزاری ها( و اینترنتی و الكترونیكی )سایت های اینترنتی و روش های 

الكترونیكی انتقال پیام( هستند.
اذهان  بر  گذاری  هدف  و  افزاری  نرم  ماهیت  دلیل  به  كه  ای  رسانه  جنگ 
مانند جنگ  عناوین مختلفی  متعدد، تحت   پژوهش گران  از سوی  مخاطبان 
روانی، پروپاگوندا، جنگ مجازی، جنگ اعصاب و ... مورد توجه قرار گرفته است؛ 
در دهه های اخیر به عامل تعیین كننده در اجرایی شدن سیاست گذاری های 
تبدیل  آن،  نفوذ  دامنه  و گسترش  اقتصادی  منابع  بر  تسلط  برای  نظام سلطه 

شده است.
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 رسانه ها با به كارگیری تكنیك های افناعی مختلف مانند برچسب زدن، كلی 
گویی، توسل به ترس، اهریمن سازی از دشمن و استناد، مخاطبان را در جهت 
اهداف سیاست گذاری شده دولت متبوع خود تحت تأثیر قرار می دهند. امروزه 
در نزاع های بین المللی ، جنگ رسانه ای در دور بعد داخلی و بین المللی زمینه 

های روانی را برای غلبه بر دشمن فراهم می آورد.
عمده ترین و تأثیرگذارترین ابزار در جنگ های رسانه ای، شبكه های اینترنتی 
و ماهواره ای است. ماهواره با قابلیت انتقال حجم انبوه اطالعات و حوزه انتشار 
وسیع پیام، از ویژگی منحصر به فردی برخوردار می باشند. همچنین اینترنت 
به دلیل دسترسی آسان به آن و توان تولید و انتشار پیام در سطوح وسیع از 

اهمیت فراوانی برخوردار است.
در این كتاب تالش داریم جایگاه و نقش فضای مجازی را در تولید و توزیع پیام 
های ارتباطی به منظور نفوذ بر اذهان دیگران و متقاعد سازی آنان در جهت 

اهداف خود مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

توسعه فضای مجازی
تحوالت دو دهه اخیر در توسعه روش های نوین اطالع رسانی، ورود كامپیوتر 
و اینترنت به فضای ارتباطی بین فردی و بین المللی منجر به توسعه جامعه ای 
اطالعاتی گردیده است؛ جامعه ای كه در آن شیوه ها و كیفیت زندگی، گستره 
دگرگونی اجتماعی و توسعه فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی جامعه به گونه ای 
روزافزون به تولید و بهره برداری از اطالعات متكی شده است؛ نشانه این امر، 
تولید روبه گسترش كاالها و خدمت مرتبط با اطالعات و اشاعه آن ها از طریق 
گسترده ای از رسانه ها، به ویژه فن آوری های چند رسانه ای الكترونیكی و به 
طور كلی غلبه فن آوری اطالعات در امر ذخیره، پردازش و انتقال اطالعات است. 
همگانی  های  رسانه  اطالعاتی  خدمات  به  وابسته  ای  جامعه  اطالعاتی  جامعه 
است و با آهنگی سریع تر از دیگر جوامع و با سلطه  بیش تر بر اندوخته های 
علمی و تجربی پیش می رود. در چنین جامعه ای، ارتباطات عامل واقعی انتقال 
برای ایجاد تحول در افراد به منظور دست یابی به اطالعات است و ارزش های 
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اطالعاتی عامل تعیین كننده در توسعه جامعه محسوب می شود.
اقتصادی  ادارات شدند، تشكیالت  و  وارد كارخانه ها  رایانه ها  در دهه 1980 
دارای بخش اطالعات رسانی گردیده و داد و ستدهای جهانی به صورت شبانه 
روزی از طریق شبكه های ارتباطی سرعت بیش تری یافت. در نهایت این كه 

دردهه 1990، رایانه ها به سرعت وارد خانه مردم گردید.
آلوین تافلر در كتاب "موج سوم"، تمدن بشر را متأثر از سه موج عمده دانسته 
است كه با هر موج تاریخ تمدن وارد فصل نوینی می شود. اكنون، بشر بعد از 
رایانه،  و  الكترونیك  با شكوفایی صنعت  وصنعت  های كشاورزی  موج  گذراند. 
وارد عصراطالعات شده است. در دوره ای كه عامل رشد اقتصادی، سرما، نیروی 
انسانی و یا مواد خام نیست بلكه دانش و اندیشه های جدید است. به همین 
سبب بسیاری از صاحب نظران ر این باورند كه جامعه جدید با جامعه صنعتی 

تفاوت های آشكاری دارد و برخی آن را جامعه فراصنعتی نام نهاده اند.
تافلر پس از 20 سال از زمانی كه مفهوم جامعه اطالعاتی را معرفی كرده در سال 
1994 با همكاری استردالیون، جورج گیلدرلر و جورج كی ورس كتاب "فضای 
سایبر و رؤیای آمریكایی، منشور بزرگی برای عصر دانش" را منتشر نمود. سپس 
در سال 1996 با انتشار كتاب " شوك آینده درزمان حال" مفهوم سازی خود را 

در خصوص ویژگی های جامعه اطالعاتی كامل تر نمود. 
در مقدمه كتاب فضای سایبر و رؤیای آمریكایی، اشاره دارد كه عصر صنعتی 
كامال پایان نمی یابد. در حقیقت اجزای موج دوم كالسیك)نفت، فوالد و تولید 
مكانیزه( چگونگی بهره برداری از پیشرفت های عقالنی – تكنیكی موج سوم را 
فراگرفت، همچون بهره وری توانمندانه موج اول كشاورزی از موج دوم كشاورزی 

مكانیزه.
ابزار اولیه موج سوم كامپیوتراست، در كتاب "شوك آینده چیست؟ تافلر شوك 
اینده را تطابق با تغییرات بسیار زیاد و سریع تر از حدی كه مردم قادر به درك 
آن باشند می داند. این تغییرات در جوامع انسانی نوعی پریشانی و سردرگمی 
در جوامع انسانی به وجود می آورد. وی همچنین اعتقاد دارد كه اكثر آشفتگی 
های اجتماعی، فرهنگی و توسعه های سیاسی امروز می تواند دقیقا متأثر از 
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این شرایط باشد.
بعد از پایان گذار و تثبیت تمام و كمال موج سوم، شوك اینده و دیگر توسعه 

اشفتگی ها فروكش كرده فرض می شوند.
 كامپیوتر و اینترنت ابزارهای هستند كه موج سوم را ممكن می سازند. استفاده 
از این ابزارها است كه به شكل حائز اهمیتی نقش كارگزاران افكار عمومی را 
تغییر می دهد. در بافت جامعه اطالعاتی و توسعه رسانه ای نه تنها شغل،جهانی 
شده بلكه 24/7 درصد از تركیب مخاطبان نیز به دلیل تنوع استفاده مخاطبان 

از اطالعات دریافتی ، پیچیده تر شده است.

پیدایش و توسعه اینترنت
ایاالت متحد پس از پرتاب موشك اسپونیك توسط اتحاد جماهیر شوروی به 
فضا احساس خطر كرده و به منور پاسخ گویی به این تهدید، مؤسسه  پروژه 
های تحقیقی پیشرفته آرپا را به وجود آورد. هدف از تأسیس چنین مؤسسه ای 
پژوهش و آزمایش برای پیدا كردن روشی بود كه بتوان از طریق خطوط تلفنی، 
كامپیوترها را به هم مرتبط نمود به طوری كه چندین كاربر بتوانند از یك خط  
ارتباطی مشترك استفاده كنند. در اصل شبكه ای بسازند كه در آن داده ها به 
صورت اتوماتیك بین مبدأ و مقصد حتا در صورت از بین رفتن بخش از مسیرها 
جابه جا و منتقل شوند. در اصل هدف آرپا ایجاد یك شبكه اینترنتی نبود و فقط 
اتمی دروبرد شوروی  احتمالی موشك های  مقابل حمله  احتیاطی در  اقدامی 
بود. هر چند اكثر دانش امروزی ما درباره شبكه به طور مستقیم از طرح آرپانت 
گرفته شده است؛ شبكه ای كه همهچون یك تار عنكبوت می باشد. اگر یك یا 
چند كامپیوتر روی شبكه یا پیوند بین آنها از كار بیفتد، بقیه بارهم بتوانند از 

مسیرهای تخریب نشده با هم ارتباط برقرار كنند.
آقای باران از بانیان اینترنت، تشكیل و تكامل اینترنت را به ساخت یك كلیسا 
تشبیه می كند و معتقد است طی سال های اخیر هر كس سنگی به پایه ها 
و سنگ های قبلی بنا اضافه می كند، بنابر این نمی توان گفت كدام بخش از 
كار مهم ترین بخش از كار بوده است و در كل، پیدایش اینترنت نتیجه كار و 
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تالش گروه كثیری از دانشمندان است. آقای باران ساختمان و ساختار اینترنت 
را با الگوگیری از كار سلول های مغزی انسان پیش بینی می كرد و معقد بود 
" همان طور كه وقتی سلول های مغزی  از بین می روند، شبكه عصبی مسیر 
دیگری را در مغز انتخاب می كند؛ می توان شبكه ای با تعداد زیادی اتصاالت 
فراهم نمود كه در صورت نابودی بخشی از آن، همچنان به صورت مجموعه ای 
در سال 1965 نیروی هوایی آمریكا و "آزمایش گاه  به هم پیوسته كار كند." 
های بل" نظارت باران را مورد توجه قرار داده و با سرمایه گذاری پنتاگون در 
طراحی و ساخت شبكه ای بر اساس نظریات او موافقت كردند ولی آقای باران 
بنابر دالیلی حاضر به همكاری با نیروی هوایی امریكا نشد. در این میان فردی 

با نام تیلور وارد مؤسسه  آرپا شد.
 او مستقیما به آقای هرتسفلد رییس مؤسسه پیشنهاد كرد آرپا خزینه ی ایجاد 
یك شبكه آزمایشی كوچك با حداقل چهار گره را تأمین كند كه بودجه آن بالغ 

بر یك میلیون دالر می شد.
 با این پیشنهاد تیلور تجربه ای را آغاز كرد كه منجر به پیدایش اینترنت امروزی 
شد. او موفق شد در سال 1966، دو كامپیوتر را در شرق و غرب آمریكا به هم 
متصل كند. با این اتصال، انقالبی  در نحوه صدور اطالعات در دنیای ارتباطات 

رخ داد كه نتیجه آن را امروز همگی شاهد هستیم. 
این شبكه به بسته هایی از داده ها كه به وسیله كامپیوترهای مختلف ارسال 
می شدند اتكا داشت. پس از آن ك با آزمایش های متعدد، سودمندی آن را 
مشخص كردند، سایر بخش های دولتی و دانشگاهی های پژوهشتی تمایل خود 

برای وصل شدن به آن را اعالم كردند. 
ارتباطات الكترونیكی به صورت روشی مؤثر برای دانشمندان و دیگران به منظرو 
استفاده مشترك ازداده ها در آمد. در همان زمان كه آرپانت در حال رشد بود، 
تعدادی شبكه پوشش محلی در نقاط مختلف آمریكا به وجود آمد. مدیران )لن( 
ها نز به وصل كردن كامپیوترهای شبكه های خود به شبكه های بزرگتر اقدام 
كردند. پروتكل اینترنت)آرپانت ای پی( زبان استاندارد حكم فرما برای برفراری 

ارتباط كامپیوترهای شبكه های مختلف به یكدیگر شد. 
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زیرا  است  شده  اعالم  سپتامبر1969  اول  رسمی  طور  به  اینترنت  تولد  تاریخ 
اولین ) ای ام پی( در دانشگاه )یو سی ال ای( واقع در سانتاباربارا در این تاریخ 

بارگذاری شده است.  
از اوایل دهه 1990 رشد استفاده از اینترنت به صورت تصاعدی افزایش یافت. 
یكی از علل چنین استقبالی ابزار جیتجویی مانند )گوفر( و )آرچی( بوده است 
اما این ها درس ال 1991 تحت تأثیر) ورد واید وب( قرار گرفتند كه به وسیله 
از  اینترنت  اروپا ساخته شد.  آزمایشگاه فیزیك هسته ای  یا  ان(  ار  ) سی یی 
ابتدا طوری بود كه مبادله اطالعات برای تازه واردها بسیار ساده باشد. بزرگترین 
جهش در وب در سال 1993 با عرضه نرم افزار موزاییك كه نخستین برنامه 

مرورگر وب گرافیكی بود، به وجود آمد.
ملی  "مركز  بخش  استادان  و  دانشجویان  تالش  محصول  موزاییك  برنامه 
بار  نخستین  برای  بود.  امریكا  ایلینویز  دانشگاه  در  كامپیوتر"  ابر  كاربردهای 
موزاییك امكانات اشاره و كلیك )به وسیله ماوس( را فراهم كرد. كاربران می 
توانستند صفحات وب یا مجموعه ای از متن و گرافیك را كنار هم بگذارند تا هر 
كسی كه می خواست آن ها را بتواند روی اینترنت ببیند. وقتی با ماوس روی 
كلمه ها یا تصاویر خاصی كه )هایپر لینك( نامیده می شد كلیك می كردند 
برنامه موزایك به طور خودكار یك صفحه دیگر باز می كرد كه به كلمه یا تصویر 

خاص و كلیك شده اختصاص داشت. 
به  توانستند  می  ها  لینك(  )هایپر  كه  بود  جا  آن  سیستم  این  بخش  بهترین 
صفحاتی روی همان كامپیوتر یا هر كامپیوتر دیگر اینترنت با خدمات وب اشاره 
كنند. صفحات وب هر روز متولد می شدند و مفعوم موج سواری یا )سورفینگ( 
روی وب متولد شد. اواسط سال 1994 سه میلیون كامپیوتر به اینترنت وصل 

شده بود و در آن هنگام اجرای عملیات آهسته نشده بود. 
تا مدارك شركت ها  اسناد دولتی  از  صفحات جدید وب كه شامل همه چیز 
و  موزاییك  شد.  برابر  چندین  دنیا  سراسر  در  بود  لباس  جدید  های  مدل  و 
اینترنت را از  نت اسكیپ"  جانشینان آن مانند )ناویگایتور( محصول شركت " 
قلمرو علمی به میان مردم آوردند. طبق آخرین امار 51 درصد از كاربران بعد از 
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سال 1995 وارد این محیط شده اند. میلیون ها انسانی كه از اینترنت استفاده 
می كنند نیازی ندارند كه نكات فنی مانند) تی سی پی/ آی پی( را بدانند. 

امروزه شركت های خدمات دهنده اینترنت یا )آی اس پی( این كار را به عهده 
دارند. رشد روافزون آن و ساده تر شدن استفاده از آن همچنان ادامه دارد. هرچه 
تعداد مردم بیش تری به اینترنت رجوع كنند، تعداد شركت های سازنده برنامه 
های اینترنت بیش تر می شود. با آن كه بعضی از عاشقان اینترنت آن را نوعی 

شیوه زندگی می دانند. 
درنظر بیش تر كاربران منبع سرگرمی اطالعات است ولی بیش ترین مصرف آن 
پست الكترونیكی یا همان ایمیل است كه یكی ازابزارهای ارتباطی كارآمد به 
شمار می رود. پیام ها از كامپیوتری به كامپیوتر دیگر یا سرعت پرواز می كنند و 
منتظر می مانند تا شخص فرصت خواندن آن ها را پیدا كند. وب امكانات خوبی 

برای كپی از نرم افزارهای مجاز از لحاظ كپی نیز فراهم می سازد.
درسال 1996 با ورود فن آوری جدید گرید یا "اینترنت2" به عرصه ارتباطات 
، اینترنت دیگر به وسیله ای برای ارسال ایمیل و یا داشتن وب سایت خالطه 
نمی شود بلكه با ایجاد امكان استفاده از منابع سخت افزاری سایر كامپیوترها، 

رایانه خانگی را به ابر قدرتی بی رقیب مبدل كرده است. 
افزارها و جریان های  افزارها، سخت  نرم  از  این سیستم در واقع مجموعه ای 
اطالع رسانی است كه به كاربر امكان استفاده كامل و هم زمان از بانك های 
اطالعاتی پراكنده را می دهد. كافی است با دانلود كردن یك محافظ نمایش گر 
مخصوص، به كامپیوترهای شخصی خود اجازه دهیم وقتی از آن استفاده نمی 
كنیم به شبكه جهانی متصل شود و به سیستم های بزرگ تحقیقاتی اجازه دهد 

از منابع آزاد و بدون استفاده سیتم آن، استفاده كنند. 
تصور كنید اگر ازمنابع سخت افزاری این همه كامپیوتر غیرفعال استفاده شود و 
همه را بتوان در یك كامپیوتر جمع كرد چه دستگاه پر قدرتی به دست خواهد 
آمد. پیش بینی می گردد این تكنولوژی در پنج سال آینده جایگزین اینترنت 

شود.
با استفاده از )گرید كامپوتینگ( در یك سازمان یا مؤسسه بزرگ می توان از 
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منابع بی استفاده كامپیوترهای سازمان ها نیز استفاده مطلوی داشت و در عین 
حال سرعت پزدازش اطالعات در سیستم هایی را كه با كمبود حافظه مواجهند 
جبران نمود. از طرف دیگر، سرعت نرم افزارهای كه از این منبع بزرگ سخت 

افزاری استفاده می كنند، بسیار باال خواهد بود.
در نتیجه می توانیم نرم افزاریهایی با قابلیت باالتر فراهم و منابع بیش تری را 

در اختیار استفاده كنندگان قرار دهیم.
یكی از قدرت مندترین ابزارهای ایجاد كنترل و مدیریت سیستم های "گرید"، 
آمد،  در  عملی  صورت  به   2003 سال  از  كه  پروژه  این  است.  )گلوباس(  ابزار 
دنیاست.  درساسر  "گرید"  نویسان  برنامه  و  محققان  مشترك  تالش  حاصل 
امنیت، مدیریت منابع و مدیریت دقیق اطالعات  از جمله خدمات اصلی این 

ابزار است.
های  رایانه  بزرگترین  از  یكی  صاحب  آمریكا،  علوم  ملی  بنیاد  حاضر  حال  در 
شبكه ای دنیا به نم تراگرید است."تراگرید" برای به هم پیوستن 16 ابر رایانه 
درسراسرآمریكا ایجاد خواهد شد. این سیستم قادر است 50  تریلیون محاسبه 

را در هر ثانیه انجام دهد. 
دانشمندان از این ابر رایانه در علوم پزشكی، شبیه سازی، نخوع تاخوردن و خم 
شدن مولكول های پروتئین ، پیش بینی زمین لرزه و نیز تغییرات اوضاع جوی 

استفاده می كنند.
پروژه دیگر،)ستی @ هوم( به معنای جستجو برای یافتن هوش فرازمینی است 
كه از سال 1999 شروع شد و تا زمان دسترسی به اهداف خود، یعنی پیدایش 
 5/4 حدود  پروژه  این  در  یافت.  خواهد  ادامه  فرازمینی  موجودات  های  نشانه 
بزرگترین  ترتیب  این  به  اند.  پیوسته  هم  به  دنیا  سراسر  از  كامپیوتر  میلیون 
ابركامپیوتر و نیز بزرگترین پروژه )گرید كامپوتینگ( جهان را تشكیل داده اند. 
سرعت كاری این كامپیوتر70 ترافالپس )70 میلیارد عملیات ممیز شناور در 

ثانیه( است.
وقتی می بینیم كه در مدت كوتاهی اینترنت به چنین رشدی نایل آمده است، 
مطمئنا دشوار خواهد بود كه آینده او را پیش بینی كنیم. طبق نظر كارشناسان 
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ماهانه 10 درصد به تعداد كاربران افزوده می شود ولی تعداد دقیق كاربران كه 
روزانه از آن استفاده می كنند مشخص نیست . هرچند كه پاره ای از كارشناسان 
تعداد آن ها را تا 900 میلیون نفر حدس می زنند كارشناسان تعداد رسمی 

كاربران اینترنتی در سال 2000 را 500 میلیون نفر اعالم كرده بودند.
قطعا درسال های آینده تحوالت شگرفی در زمینه  شبكه های اینترنتی شاهد 

خواهیم بود.
به وسیله اینترنت انسان به راه های جدیدی دست پیدا كرد. در كنار این شانس 
جدید توسط اینترنت ،باید بگوییم خطراتی نیز در رابطه با سیاست، اقتصاد و 

علم به دنبال خواهد داشت. 
مدل امروزی اینترنت مدیون همكاری تمام كاربران اینترنت در سراسر گیتی 
است تا با این تكنولوژی اطالعات موجود در سطح جهان به راحتی با یك دیگر 
مبادله كنند. این تصوری بود كه آقای باران از اینترنت داشت و امیدواریم در 

آینده نیز تكامل اینترنت در این مسیر باشد.

اینترنت در ایران
اولین بار در سال 1371 تعدادی از دانشگاه های كشور توسط مركز تحقیقات 
فیزیك نظری از طریق پروتكل )یو یو سی پی( به اینترنت وصل شدند. یك سال 
بعد نیز نخستین رایانه ایرانی در مركز تحقیقات فیزیك نظری به اینترنت متصل 
شد. در حال حاضر نیز این مركز تنها نهاد ثبت اسامی قلمرو )آی آر.( به عنوان 

تنها قلمرو مشخصه هویت ایرانی در فضای اینترنت فعالیت می كند.
در سال 1373 پس از راه اندازی اولین بولتن بورد)بی بی اس(، توسط مؤسسه 
ندا رایانه ، اولین وب سایت ایرانی داخل ایران راه اندازی شده و این مؤسسه 

روزنامه "همشهری" را به زبان فارسی در اینترنت منتشر كرد. 
در سال 1374  با تصویب مجلس، شركت "ارتباطات دیتا" تحت نظر شركت 
مخابرات ایران مسئولیت توسعه خدمات دیتا درسطح كشور را به طور انحصاری 

در اختیار گرفت.
در سال 1377 پروژه یونیكد در ایران با قرارداد شورای عالی انفورماتیك و با 
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نظارت و مدیریت فنی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان "فارسی وب" آغاز 
شد. هدف این پروژه گنجاندن الفبای فارسی دراستاندارد یونیكد، نشر فارسی 

در كامپیوتر ، مخصوصا اینترنت و وب می باشد.

چالش های جدید بین المللی درفضای مجازی
ارزیابی جدید از سطح بندی كشورها، جوامع كنونی را به دو زیرگرونه "فقرای 
اطالعاتی" و " ثروتمندان اطالعاتی" تقسیم نموده است. در طبقه بندی جدید 
برتری  از  بروز شكل جدیدی  اثر  بر  اطالعات  غنای  مقابل  در  اطالعاتی"  "فقر 

طلبی و به شكل غلبه الكترونیكی در عرصه جهانی پدیدار شده است.
 در این دوران نه تنها افزایش حجم اطالعات یا فعالیت های مربوط به اطالع 
رسانی، بلكه تحوالتی كه به تغییر "جامعه متكی بر اطالعات" مرتبط می باشد، 
بارز است. از این رو زمانی كه جریان اطالعات در جامعه از تحرك بیش تری 
برهوردار شود ، آن هایی كه از وضعیت اجتماعی و اقتصادی باالتری بهره مندند، 

سریع تر از قشر ضعیف این اطالعات را تصاحب می كنند.
 در نتیجه با رشد تمایز اطالعاتی، تبعیض میان طبقه برتر سیاسی – اقتصادی  

و علمی و اقشار مادون آن رو به فزونی خواهد می گذارد.
به سرمایه  را  تدریج جای خود  به  بر سرمایه  لحاظ فرهنگی، دانش مبتنی  از 
مبتنی بر دانش داده است و آگاهی، نوعی سرمایه فرهنگی تلقی می شود و به 
این ترتیب ، اهمیتی كه دنیای گدشت هبرای سرمایه مالی قائل بود تقلیل یافته 

و سرمایه های مبتنی بر آگاهی از اهمیت بیش تری برخوردار گردیده است.
از نخستین ویژگی های جوامع اطالعاتی، ایحاد تحول در ارزش های فرهنگی، 

اخالقیات، آداب و رسوم است.
 آنچه  هم زمان با پیدایش و توسعه جوامع اطالعاتی در دنیا مطرح شده، تحمل 
شناخت  فزونی  با  است.  تر  بیش  تعامل  از  ناشی  كه  است  فرهنگی  مدارای  و 
در حوزه آگاهی های فرهنگی، ساختار ارزشی و در نتیجه اخالقیات ، آداب و 
رسوم به گونه بارزی متحول می شود. اینترنت نمونه روشنی از فن آوری نوین 
اطالعاتی است كه می تواند حجم زیادی از اطالعات گوناگون را به صورت متن، 
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تصویر، صوت، عدد ورقم با هر درجه از كمیت و كیفیت و محتوای فرهنگی، 
انتقال دهد؛  از مرزهای سیاسی درزمانی بسیار كوتاه  بدون محدودیت و فارغ 
این انتقال در عرصه ای مختلف  بدون عنایت به فضا و محتوای فرهنگی و در 
ساختارهای متفاوت سیاسی و اقتصادی و پیشینه های تاریخی صورت می گیرد 
و از جهات گوناگون و در رابطه با ملت ها، دولت ها ، گروه ها ، خانواده ها و 

افراد، فرصت ها و تنگناهایی ایجاد كند.
تعبیر مترادفی كه از پدیده جهانی شده به عمل آمده است، جهانی شدن را الزاما 
نه به معنی سفوط همه دیوارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و نه مترادف با 
حذف مویت های فرهنگی می داند بلكه جهانی شدن پدیده نوین ارتباطی است 
كه الگوهای قبلی اراباطی را به هم میریزد. در الگوهی سنتی ارتباطات كه عمدتا 
ناظر بر جوامع محلی است، مخاطب یا گیرنده دارای نقشی با هامیت ویژه است 

و نظری ها پیوسته به موضع مخاطب می اندیشد. 
به طور مثال هنگام تأسیس مجله یا تألیف كتاب یا نشر مطبوعات، غالبا این 
تهیه می شود؟  برای چه كسانی  اثر  این  اساسی مطرح می گردد كه  پرسش 
حال آن كه در ارتباطات نوین پیام در اختیار كسانی قرار می گیرد كه هدف 
تولید كننده پیام نبوده اند، چون اشخاص گوناگونی می توانند در معرض این 

ارتباطات قرار گیرند.
در حقیقت آن چه در حال وقوع است توسعه و تعامل گسترده فرهنگ ها نیست 
بلكه ممكن است یك سویگی جریان جهانی اطالعات، پیامدهای بسیار ناگواری 

به دنبال داشته باشد. 
از یك سو تبادل صحیح اطالعت، پیامدهای بسیار ناگواری به دنیال داشته باشد. 
اجتماعی بومی را بارور  از یك سو تبادل صحیح اطالعات، محیط فرهنگی – 
می سازد و به عنوان یك عامل تمایز دهنده در روند توسعه قرار می دهد؛ بدین 
ترتیب نه تنها از نابودی فرهنگ بومی جلوگیری می كند بلكه روند مفیدی در 
های  منطقه  ارتباطی  همچنین خدمات  دهد.  می  ارایه  رسانی  اطالع  خدمات 
محلی موجود می تواند اطالعات توسعه را ایجاد و تقاضاهای كاربران را آماده و 

نیازهای اطالعاتی روند توسعه را برطرف نماید. 
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ارتباطات توسعه، جزو هنر و دانش ارتباطی بشر به شمار می اید و عاملی در 
تغییر و تحول سریع یك كشور از وضعیت فقر به وضعیت پویا و رشد اقتصادی 
اجتماعی بهتر و غنا و تكامل توان بشری   – اقتصادی  ایجاد كیفیت  به سوی 

است.
به منظور ایجاد اطالعات مورد نظر و ضروری در روند توسعه موارد زیر را باید 

در نظر گرفت:
1- بررسی توان مندی های ارتباطی منطقه و تعیین نوع فن آوری مورد استفاده 

در روند اطالعاتی منطفه
نیز  و  آنها  ساختاربندی  و  شوند  می  مبادله  كه  اطالعای  تحلیل  و  تجزیه   -2

اقدامات اولیه به منظرو آماده سازی مخاطب برای اشاعه اختراعات جدید
سنتی  نمادهای  با  سازی  یكسان  برای  اطالعات  محتوای  سازی  هماهنگ   -3
به  عواقب  از  جلوگیری  و  اطالعات  دهی  سامان  منظور  به  مخاطب،  ارتباطی 

كارگیری این نوآوری ها
اطالعات  كارگیری  به  اهمیت  تعیین  و  اطالعات  مدیریت  ارزش  بردن  باال   -4

مربوط به اختراعات و ابداعات جدید.

تهدیدهای فضای مجازی
مطالعه ای كه توسط )گلوبال اینترنت استتیستیك( در زمینه زبان های استفاده 
كنندگان از اینترنت صورت گرفته است نشان می دهد كه 50 درصد كاربران 
اینترنتی انگلیسی زبان، 7/6 درصد چینی زبان، 7/2 درصد ژاپنی زبان و سرانجام 
5/9 درصد آلمانی زبان هستند. همچنین درتحقیقی كه كوشا)1379( درزمینه 
حضور فرهنگی كشورهای مختلف جهان در شبكه جهانی وب انجام داده آمار و 
اطالعاتی به شرح زیر ارایه شده است: كشور چین در مقام نخست و تركمنستان 
در مقام آخر از نظر استفاده از )وب( قرار دارند. ایران نیز در میان 35  كشور 
آسیا، خاورمیانه و اقیانوسیه در رتبه دوازدهم جای گرفته است. كشورهای حوزه 
خلیج فارس نیز حضور كم رنگی در این زمینه دارند. بر اساس پژوهش یاد شده، 
69 سایت فرهنگی متعلق به كشور امریكا و 8 سایت متعلق به ایران، نمایان گر 
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حضور منفعل نهادهای فرهنگی كشور در اشاعه اطالعات فرهنگی است. از بین 
105 سایت بررسی شده، 87 سایت به زبان انگلیسی ، 2 سایت به زبان فارسی، 
انگلیسی  انگلیسی و یك سایت به زبان فارسی –  7 سایت به زبان فارسی – 
و عربی تعلق دارد. از میان 11 سایت فارسی بررسی شده، 7 سایت متعلق به 
امریكا ، 2 سایت متعلق به ایران و یك سایت متعلق به ژاپن و یك سایت بدون 

هویت است.
از سوی دیگر توسعه فضای مجازی و آشنایی افراد با فرهنگ ها و آداب و رسوم 
مختلف در جای جای فضای بین المللی نوعی نسبیت گرایی در جوانان ایجاد 
نموده است. كلید واژه  این مفهوم در فضای مجازی تساهل تسامحی است به 
معنای پذیرش تفاوت  میام "ما" و "آن ها". اما بازی گران را به "عمل" و "بردباری" 
در برابر تفاوت های آن ها فرا می خواند. در فضای مجازی با جهان گستری، فرض 
بر اعتبار همه دعاوی درباره حقیقت است و این فرض بسیاری از افراد را در فضای 
نسبی گرایی فرار می دهد. نسبی گرایی بیش از حد شالوده هرگونه اصول اخالقی 

و همراه آن، شالوده های اخالقی زندگی عمومی را سست می كند.

1- نابرابری اجتماعی:
واقعیت این است كه نابرابری اجتمامعی دردو سطح در حال اتفاق است. از یك 
طرف درسطح داخل بین افراد، گروه های و طبقات مختلف هم دسترسی به 
رسانه ای نوین اطالعاتی و ارتباطب و هم آگاهی و مهارت الزم برای استفاده 
از این وسایل نابرابر است و فقط عده ای محدود از این توانایی برخوردارند. در 
فضای مجازی موجود تعداد كمی به رسانه های نوین اطالعاتی و ارتباطی، به 
ویژه به اینترنت و رسانه های اطالع رسانی دیجیتال دسترسی دارند و از آگاهی 
و مهارت الزم برای استفاده از آن ها برخوردارند. این عده نیز معموال دغدغه، 
ذهنیت و مسایل مشابه دیگر كاربران رسانه های مذكور در سطح جهان را پیدا 
خواهند كرد و در اجتماع مجازی با آن ها یك پارچه و متجانس خواهند شد. 
اعضای اجتماعات مجازی با یك دیگر متحد و متجانس می شوند و از تعلق ملی 
و قومی فاصله می گیرند و بیش تر شهروندان جهان مجازی محسوب می گردند 
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و احساس تعلق و همبستگی ملی آن ها كاهش می یابد.

2- هویت دیجیتال:
فضای  است؛  مجازی  اجتماعات  و  اطالعاتی  جامعه  محصول  مجازی  هویت 
قرار  هدف  را  اطالعاتی  و  ارتباطی  نوین  وسایل  كاربران  و  مخاطبان  مجازی 
می دهد و هویت ملی و محلی آن ها را به سمت هویت فراملیتی تغییر پذیر، 
منفعل و جهانی تربیت می كند، از این رو مخاطبان و كاربران این وسایل هویت 
جهانی پیدا می كنند. هویتی كه این وسایل می آفرینند در نهایت هویتی بسیار 
منعطف ، سیال و تغییر پذیر است. این فرد در مدت زمانی نه چندان طوالنی 
بسیاری از هم بستگی ها و تعلقات گذشته خود را از دست می دهد و دارای هم 
بستگی ها و تعلقات جدید می شود. هویتی كه این افراد پیدا می كنند ممكن 
است با هویت ملی شان در تضاد باشد و نهایتا به كاهش انسجام اجتماعی جامعه 

بینجامد.

3- فریب افكار عمومی:
به  است.  عمومی  افكار  انحراف  و  فریب  جدید  های  رسانه  ازكاركردهای  یكی 
را  اطالعات، سفید  تحریف  و  با دستكاری  ها  رسانه  پیترسون )2002(،  تعبیر 
سیاه، زشت را زیبا، اشغال گری را آزادی بخشی و آزادی خواهی را تروریسم 
می نامند و شگفت انگیز آن كه افكار عمومی نیز، ناهشیارانه مفتون این علمیات 

فریب آمیز روانی می شود.
 به همین منظور دولت ها یا اقدام به تأسیس رسانه های ویژه ، دیپلماسی می 
كنند و یا این كه رسانه های موجود را به انجام اقداماتی در راستای سیاست 
های خارجی خود موظف می كنند. تأسیس رادیو های برون مرزی ما نند)وی او 
ای( و "رادیو فردا" و "بی بی سی" از نوع اول می باشد و در نوع دوم با سانسور 
و محدود كردن خبرنگاران )درحوزه های خارجی( به منویات خود دست پیدا 
می كنند؛ مانند پوشش خبری كنترل شده ای كه امریكا درطی جنگ عراق 
طراخحی كرده بود. دسترسی به این رسانه ها در قالب فضای مجازی سهل تر 
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گردیده است. كاربران اینترنتی به اختیار خود می توانند در هر زمان كه تمایل 
داشته باشند یا حضور در سایت های این رادیوها و تلویزون های مجازی اخبار 
و تحلیل های مورد نظر خود را مالحظه كنند در حالی كه در رادیوهای معمولی 
این امكان فراهم نبود. این شبكه ها در قالب دیپلماسی رسانه ای، تالش می 
داده  پرورش  را  هدف  كشور  حاكمیت  به  نسبت  دشمنی  و  تنفر  حس  كنند 
كشور  علیه  دیگر  كشورهای  نظامی  و  فرهنگی  سیاسی،  فشارهای  اعمال  با  و 
هدف، ایجاد رغبت و عالقه در شهروندان كشور هدف نسبت به كشور مهاجم و 

مشروعیت بخشی و توجیه اعمال كارگزاران جنگی نمایند.

4- جاسوسی در فضای مجازی:
بی شك در ارتباطات افراد روی شبكه اینترنت، تحت كنترل شدی شبكه های 
جاسوسی قرار دارد. یكی از عوامل اصلی جاسوسی اینترنتی ، آژانس امنیت ملی 
ایاالت متحده است كه با توجه به محتوای ارتباطات روی شبكه هر لحظه ان 

ها را كنترل می كند. 
ملی  امنیت  آژانس  به  اینترنتی  دهنده خدمات  ارایه  های  تقریبا همه شركت 
كشور امریكا اجازه می دهند، داده های مشتریانشان را كنترل كند. به عالوه 
این كه برخی سیات های اینترنتی)اغلب امریكایی( گاهی بدون اطالع صاحبان 
ان ها برای كنترل محتوای كامپیوترهای برهی كاربران اینترنتی، مورد استفاده 
قرار می گیرند. همان طور كه شواهد نشان می دهد شركت مایكروسافت پیوند 
نزدیكی با آژانس امنیت  ملی آمریكا دارد؛ البته این همكاری ها در چارچوب 
انجام می شود. تقریبا تمام سازمان های اطالعاتی  عملیات شنود و ره گیری 
مجازی  فضای  در  را  كنترل خاص خودشان  و  گیری  ره  های  امریكا سرویس 

دارند.
نمونه بارز این جاسوسی رسوایی "اشلون" است كه در سپتامبر 1998، نمایندگان 
پارلمان اروپا در گزارشی شدید اللحن، شنود سیستماتیك ارتباطات مخابراتی 
در كشورهای اتحادیه اروپا به وسیله امریكا را افشا كردند و رسما از واشنگتن 

توضیح خواستند؛در حالی كه به این تقاضا تاكنون پاسخی داده نشده است.
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ایاالت متحد با ایجاد این سیستم، درپی حفظ رهبری و برتری جهانی اش در 
تمام زمینه ها است. هفته نامه فرانسوی نوول ابسرواتور وقتی موفق شده است 
مصاحبه ای با ویلیام اودم، رئیس سابق اژانس امنیت ملی امریكا در زمان ریاست 
جمهوری رونالد ریگان، داشته باشد. اودم در این گفتگو در پاسخ به اتهام هایی 
كه فرانسویان علیه امریكایی ها درباره شنود متحدیانشان مطرح می كنند، با 
وقاحت و لحنی تحقیرآمیز می گوید "بی شك چنین عملیاتی وجود دارد. اما 
خوب كه چه؟ رسوای ماجرا كجاست؟ همه دنیا سعی می كنند جاسوسی كنند 
و شما فرانسوی ها جلوتر از همه؛ اما شما خودتان را در گوشه ای پنهان كرده 
اید. ما قراردادهایی با انگلستان و كشورهای مشترك المنافع و همچنین، ابزار و 
امكانات قابل توجهی داریم. شما باید سالها تالش كنید و میلیاردها دالر هزینه 

كنید تا به سطح ما برسید".
آژانس امنیت ملی آمریكا، بی وقفه در پی ان است كه كدهای ویژه برنامه های 
آژانس  خود  منظور،  این  برای  حتا  باشد.  داشته  اختیار  رادر  شده  رمزگذاری 
امنیت ملی به تأسیس شركت های سازنده دستگاه های رمز گذاری برای رقابت 
در  اهدافش  به  رسیدن  برای  آژانس  همچنین  است.  كرده  اقدام  بازار  این  در 
ارتباط نزدیكی با سازندگان تلفن همراه و ماهواره ای قرار می گیرد. این تسلط 

تا حد زیادی زمینه نفوذ آنان را در كنترل فضای مجازی فراهم كرده است.

5- راه اندازی عملیات روانی:
یكی ازكاركردهای اصلی رسانه ها در زمان جنگ روانی علیه كشور مقصد است. 
جووت)1966( جنگ روانی را تالش تعمدی و برنامه ریزی  شده، برای تأثیر 
كسانی  روانی  جنگ  های  "آماج  او  نظر  از  داند.  می  اماج  مخاطبان  اذهان  بر 
هستند كه در جبهه دشمن حضور دارند."داقرتی)1968( هنگام تعریف عملیات 

یا جنگ روانی از چهار روی كرد اساسی سخن به میان آورده است.
بر اساس رویكرد اول عملیات روانی مجموعه اقداماتی است كه برای تأثیر بر 

باورها و كنش های آماج های خارجی طراحی و اجرا می شود.
همان گونه كه پیداست این روی كرد در تعریف جووت نیز مشاهده می شود. بر 
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اساس رویكرد دوم، عملیات روانی معادل "اقدامات ایذایی" است. بلوم)1991( 
مهم ترین اقدامات ایذایی را چنین فهرست كرده است "ترور، ادم ربایی، هواپیما 
او  باور  به  ربایی".  براندازی و كودك  آمیز،  ربایی، كنش های جمعی خشونت 
عامالن این گونه اقدامات پیش از هر چیز در پی تضعیف روحیه حریف، التهاب 
افكار عمومی و معرفی و تبلیغ هویت گروهی خویش هستند. از این روی ، این 

گونه اقدامات را می توان "عملیات روانی" نامید.
حامیان روی كرد سوم، تنها آن دسته از اقدامات اقناعی را عملیات روانی می 
دانند كه به منظور ایجاد تغییرات بنیادی و ژرف در شخصیت و "نظام باورهای" 
آماج ها صورت می گیرد. به همین سبب براساس این روی كرد، اقداماتی نظیر 
مصنوعی  خواب  یا  و  گردان  روان  داروهای  از  استفاده  مغزی  شوی  و  شست 
)هیپنوتیزم( كه روی زندانیان سیاسی و اسرای جنگی اعمال می شود، نوعی 

عملیات روانی تلقی می شود. 
جرویس)1999( معتقد است كه بهره گیری از روش ها و فنون تغیر شخصیت 
هنگام وقوع بحران های سیاسی و امنیتی شهری، اقدامی رایج و معمول است. 
به باور او "حتا در دنیای معاصر ، بسیاری از سیستم های اطالعاتی و امنیتی 
كشورهای مختلفدنیا، برای انجام عملیات روانی علیه دشمنان داخلی خویش ، 
مبادرت به اعتراف گیری از زندانیان خویش می نمایند. آنان برای این منظور 
ناگزیر متوسل به شیوه هایی می شوند كه اصطالحا "شست و شوی مغزی" نام 

گرفته اند.
عنوان  به  را  روانی  عملیات  چهارم،  رویكرد  پیران،  داقرتی  باور  به  سرانجام 
دست  آن،  هدف  كه  كنند  می  تعریف  سیاسی  و  تبلیغاتی  اقدامات  مجموعه 
كاری و تغییر نگرش های مخاطبان ، اعم از دوست یا دشمن ایت. محققانی 
همچون كاتز)1979( در زمره حامیان این رویكرد جای می گیرند. چه به باور 
كاتز "عامالن عملیات روانی و تبلیغات می كوشند تا بر نگرش ها و افكار عمومی 

اماج های خارجی و داخلی ، تأثیر بگذارند".
ایونینگ  همچون  نویسندگانی  نیز  و  آكسفورد)1989(  دیكشنری  نویسندگان 
)1990( و باینس)1992( عملیات روانی را مجموعه اقدامات روان شناختی و 
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تبلیغاتی می دانند كه برای تقلیل روحیه، انگیزش و تغییر نگرش های نیروهای 
دشمن صورت می گیرد.

كالریسون)2001( نیز تعریفی نسبتا جامع از عملیات روانی ارایه داده است. او 
در تعریف خود بر نقش ارتباطات در تأثیر بر نگرش ها و رفتار مخاطبان تأكید 
ورزیده  و خاطر نشان ساخته است كه "عملیات روانی عبارت است از استفاده 
برنامه ریزی شده از ارتباطات برای ایجاد یا تغییر نگرها، هیجانات و انگیزه های 

معین در مخاطبان، به منظور تقویت امنیت ملی". 
منظور كالریسون از ارتباطات، طیف وسیعی از روشها و ابزارهای ارتباطی ، اعم 

از واژگان اصلی تا رسانه های متنوع، مدرن و چند گانه است.
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قدرت نرم
قدرت نرم عبارت است از ابزاری غیر مستقیم برای جذب یك بازیگر به گونه 
ای كه بدون به كارگیری زور منطبق با خواسته های بازیگر دیگر عمل كند. 
مفروض قدرت نرم این است كه بازیگران باید توانایی جذب سایرین به سوی 
اگر  باشند.  داشته  شود،  می  تلقی  معتبر  و  مشروع  كه  را  خود  خاص  دیدگاه 
منابع  از  استفاده  به  نیاز  كند  دیگاه خود جذب  به  را  سایرین  بتواند  بازیگری 
پرهزینه تر قدرت سخت كاهش خواهد یافت. قدرت جذب یكی از ویژگی های 
اساسی قدرت نرم در پیوستار رفتار و متشكل از دو عنصر: "تدوین دستور كار" 

و "جذابیت" است.
توانایی تأثیر بر تدوین دستور كار به طور مستقیم با جذابیت ارزش های فردی 
مورد حمایت یك بازیگر و اعتبار خط مشی هایش در ارتباط است. این در حالی 
كار  دستور  تدوین  بر  كشورها  بر  فشار  اعمال  طریق  از  اغلب  امریكا  كه  است 
نهادهایی همچون سازمان ملل و ناتو تأثیر می گذارد و به كمك متحدانش در 
تدوین هنجارها و نهادهای حكمرانی بین المللی دخالت می كند. تدوین دستور 
كار نه تنها مستلزم جذب سایرین به سوی خط مشی های ملموس بازیگر است 
بلكه بازیگر باید احتمال مصالحه را نیز به عنوان سیر تكامل طبیعی در فرآیند 

اجتماع سازی بپذیرد.
به تصویر می كشد: فرهنگ )جذاب  را  نرم سه منبع جذابیت  پیوستار قدرت 
برای دیگران(، ارزش های سیاسی ) سازگار با داخل و خارج از كشور( و سیاست 

خارجی ) كه مشروع و برخوردار از اقتدار اخالقی باشد(.
جنگ  دوران  در  مثال،  برای  نیستند.  یكدیگر  از  مستقل  لزوما  منبع  سه  این 
سرد،جذابیت فرهنگ امریكا در بلوك شرق نفوذ یافته، منبع اصلی ایجاد گرایش 

به این كشور شد.
با به قدرت رسیدن نو محافظه  از آن  این، تمام دستاوردهای حاصل  با وجود 
كاران و اجرای تصمیمات یكجانبه گرایانه در عرصه سیاست خارجی و نظامی 
این جریان به صورت فراگیر رو به گسترش است در  این كشور تضعیف شد. 
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و  اجبار  منابع  اعمال  بر  كار،  دستور  تدوین  بر  تأثیر  در  امریكا  توانایی  نتیجه 
تشویق قدرت سخت متمركز شده است.

به  نرم  قدرت  طرفداران  هم  و  سخت  قدرت  طرفداران  هم   ، حاضر  حال  در 
ناتوانی امریكا در دستیابی به اهداف سیاست خارجی اش اذعان دارند. امریكا در 
خصوص چگونگی به كار گیری منابع این كشور در سطح سیاسی برای رسیدن 
ایدئولوژوی  یك  فاقد  كشور  این  است.  مواجه  زیادی  مشكالت  با  اهدافش  به 
قابل دفاع است كه در محیط بین المللی كنونی كه سرشار از اطالعات و ایده 
آمریكا،  نرم  و  قدرت سخت  پارادوكس  انداز شود.  است، طنین  متعارض  های 
می  نشان  را  جدید  راهبردی  محیط  در  كالن  راهبرد  یك  تدیون  پیچیدگی 
دهد. این فصل با بررسی ظرفیت های مفهومی و كاربردی قدرت سخت و نرم 
، رهیافتی چند بعدی را در تركیب پویش های نظامی، اقتصادی و فراملی در 

توزیع و كاربرد قدرت ارائه می دهد.
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بخش دوم

محیط راهبردی جدید
جهانی شدن، انقالب اطالعات، اقتدار رو به فرسایش دولت- ملت و تغییر سرشت 
منازعه، واقعیت های قرن 21 هستند كه راهبرد كالن كشورها باید بر اساس 
و در پاسخ به آنها تدوین شود. جهانی شدن به دستاورد و اختراعی امریكایی 
شهرت یافته است، نه امریكا و نه هیچ كشور دیگری توانایی كنترل و مدیریت 
مستقل آن را ندارد. این پدیده به خاطر ادغام نهادهای مالی، آموزشی و سایر 

نهادها باعث كوچك تر شدن جهان شده است.
 وابستگی متقابل ناشی از این ادغام، به خصوص در بخش مالی باعث پدیده ای 
شده كه " توماس فریدمن" آن را گروه الكترونیكی می نامد )فریدمن،2000(. 
جهانی شدن كشورها را ملزم به پیروی از قواعد و شرایطی كرده كه بازار جهانی 
متأثر از بانكداری بین المللی و كالن شركت های سرمایه گذاری آن را هدایت 
می كنند. اشاعه فناوری اطالعات كم هزینه، نرخ اطالعات فردی را افزایش داده 

است.
نصف  یا  ماه  هر 18  الكترونیكی  تجهیزات  كند  می  بیان  كه  مور،  قانون  اصل 
از جریان  برابر می شود، پیشگویی دقیق  از نظر قدرت دو  یا  قیمت می شود 
ها فناوری طی 30 سال گذشته بوده است. امروزه قدرت محاسبه كمتر از یك 

درصد دهه 1970 هزینه می برد.

افکار جهانی
تا زمانی كه اقتصاد جهانی به گسترش خود ادامه دهد تقاضا برای منابع طبیعی 
امریكا  روزانه  نفت  مصرف  نرخ  یافت.  خواهد  افزایش  گاز  و  نفت  خصوص  به 
تقریبا  بود كه  تقریبی 19/500/000 بشكه در هر روز  به طور  درسال 1999 
برابر با مجموع مصرف امریكای جنوبی و مركزی، اروپای شرقی، شوروی سابق، 

خاورمیانه و افریقا است.
و  هند  و  همانند چین  كشورهایی  رشد سریع  به  توجه  با  مصرف  این سطوح 
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افزایش قدرت خرید شهروندانشان كه به معنای نیاز بیشتر به مصرف سوخت 
امریكا گزارش می دهد كه:  است،ثابت نیست. در واقع، شورای اطالعات ملی 
»اقتصاد رو به گسترش جهانی تا سال 2020 تقاضابرای مواد حام را تا 50درصد 

افزایش خواهد داد و در این بین، بیشترین تقاضا برای نفت است«.
اعتبار  برای  به نفت و گاز طبیعی  باعث می شود كه دستیابی  اقتصاد جهانی 
اقتصادی دولت-ملت های در حال توسعه و پیشرفته یك منفعت حیاتی تلقی 
شده، به عامل قزاینده تنش در محیط بین المللی تبدیل خواهد شد. این تنش 
با وجود شركت های چند ملیتی عظیمی كه در عرصه جهانی فعالند تشدید 

خواهد شد. 
در چنین شرایطی، امریكا با حاشیه ای كردن مالحظات قدرت های ضعیف تر 
درمورد منابع،از قدرت هژمونیك خود برای تشویق راهبرد حامی منافع داخلی 
خود استفاده می كند این روش، اعتبار، مشروعیت و نفوذ سیاست ایاالت متحده 

را در آینده تضعیف خواهد كرد.
راهبردهای  اعالن  در جهت  را  خود  منابع  تر  ضعیف  های  قدرت  نتیجه،  در   
متقابل و در تالش برای محدود كردن جذبه و نفوذ امریكا سازمان دهی خواهند 

كرد.
و  گذاران  سیاست  برای  هایی  چالش  نیز  امریكا  افزایش  به  رو  بودجه  كسری 
اقتصاد جهانی ایجاد می كند. هم اكنون بازار جهانی آنچنان با وضعیت اقتصادی 
امریكا پیوند خورده كه رونق و پیشرفت و افول انها به هم وابسته است. جامعه 
بین المللی مالك عمده اوراق قرضه كوتاه مدت ایاالت متحده است و این مسئله 
به رفع كسری بودجه جاری این كشور كمك می كند. در واقع، 45 درصد از 
كسری بودجه امریكا در سه ماهه دوم سال 2003 توسط چین و ژاپن به تنهای 
تأمین مالی شد. این نوع ارتباط باعث ناخرسندی بسیاری در بازار بین المللی 
شده است، برای نمونه، اگر فروش دالر به طور ناگهانی و به نفع یورو كاهش یابد 

بازار جهانی از اساس فرو می پاشد.

رسانه های دیداری – شنیداری
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تاپ،  لب  ثابت،  تلفن  همچون  هزینه  كم  اطالعات  فناوری  ابزارهای  انفجار 
توانمندی هایی در زمینه  به  را  افراد  اینترنت  و  تلویزیون، دیش های ماهواره 

ارتباطات مجهز كرده كه 5 تا 10سال پیش از نظر تجاری مناسب نبود. 
این پدیده چشم اندازی جدید ایجاد كرده كه رسانه ها درآن هم فراگیرند و هم 
دستكاری می شوند. امروزه كافی نت ها فراوان شده و در دور افتاده ترین نقاط 
جهان نیز یافت می شوند. این هزینه پایین انتشار اطالعات بدین معنی است كه 
موانع اندكی بر سر راه امریكایی ها وجود دارد. هر كسی با سواد نوشتن،دوربین 
اینترنت می تواند گزارش خود را از هر كجای جهان  دیجیتال و دستیابی به 

درباره موضوعات درجه دوم بفرستد.
تصاویر این توانایی را دارند كه باعث واكنش فوری شوند زیرا در فهم اهمیت 
یك حادثه به مردم كمك می كنند.یك تصویر با ارزش تر از هزار كلمه است 
زیرا در در ذهن بیننده جای می گیرد و می تواند محیط عملیاتی را تغییر دهد.

از  بخشی  عنوان  به  كه  است  ابوغریب  زندان  های  عكس  موارد،  این  از  یكی 
تبلیغات روشنگرایانه، ادعای امریكا در خصوص حقوق بشر و رعایت قوانین بین 

المللی درمورد حقوق زندانیان جنگی را به زیر سؤال برد. 
در این زمینه، امریكا تبلیغات منفی اطالعاتی بی شماری علیه جمهوری اسالمی 
تبلیغات  با  تواند به وسیله مقابله  انجام داده است. جمهوری اسامی می  ایران 
رسانه های رقیب از طریق پاسخ های به موقع و صادقانه كه مشروعیت و اعتبار 
نظر  از  دهد.  افزایش  را  خود  جذابیت  كند  می  تضعیف  را  منفی  اخبار  منبع 

ارتباطات،  حقیقت بدون اعتماد باعث تردید می شود.

الگوی شطرنجی
دولتی كه تمام توانش را تا نقطه آخر صرف می كند خط مشی و آینده خود 
را به تباهای می كشد. كاربرد تك بعدی ساده قدرت در برخورد با این محیط 
جدید نتیجه بخش نخواهد بود حتی اگر هر دو نوع قدرت سخت و نرم پشت 
سر هم مورد استفاده واقع شوند. هم زیستی قدرت سخت و نرم تنها با استفاده 
از هر دو نوع قدرت یا دشده در یك صفحه شطرنجی سه بعدی از الگویی مؤثر 
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همه  كه  است  درسی  این  كند.  می  گیری حمایت  تصمیم  باالترین سطح  در 
طرفداران قدرت سخت و هم طرفداران قدرت نرم باید بیاموزند.

عوامل  عالوه  به  اطالعات  فناوری  و  جهانی شدن  تأثیر  تحت  راهبردی  محیط 
های  ایدئولوژی  جهانی،  اقتصاد  عمومی،  افكار  جمله  از  راهبردی  محیطی 
متعارض و رسانه ها است. این محیط پیچیده و به هم وابسته مستلزم رهیافتی 

چند بعدی در توزیع و كاربرد قدرت است .
این رهیافت با الگوی سه بعدی تصویر ذیل نشان داده می شود.

الگوی صفحه شطرنجی از سه بعد تشكیل می شود: نظامی، اقتصادی و فراملی. 
هر بعدی مستلزم منابع و خصوصیات قدرتی خاص است كه در پیوند با قدرت 
نرم و سخت در پی رسیدن به اهداف سیاسی مورد نظر است. برای نمونه امریكا 
در بعد نظامی بیشترین بودجه نظامی را به ارتش اختصاص می دهد و چون در 
حال حاضر هیچ كشور دیگری توان رقابت با آن را ندارد این كشور به ظاهر می 

تواند قواعد رضع كرده، دستور كار تدوین كند. 
های  گروه  ای  شبكه  ساخت  و  ناهمتراز  عملیات  گیری  كار  به  این،  وجود  با 
نظامی فضای جنگ های آینده را مبهم ساخته است، به گونه ای كه گستردگی 
نیروهای نظامی و آرایش تجمعی آنها اهدافی مناسب را به وجود می آورد. در 

نتیجه، امریكا در این بعد نیز با چالش های اساسی مواجه است.
در بعد اقتصادی شرایط امریكا به مراتب وخیم تر است. این كشور در بعد میانی 
اقتصادی یك قدرت تك قطبی نیست و باید برای تدوین دستور كار و ایجاد 

شرایط سازگار با منافع خود با سایر قدرت های چند قطبی هماهنگ باشد.
توانند در زمینه جهانی  امریكا بدون همكاری سایركشورها نمی  برای نمونه،   
شدن تجارت جهانی به موافقتنامه تجاری دست یابد، چنان كه اذغام شركت 
جنرال الكتریك و هونیول تنها پس از موافقت كمیسیون اتحادیه اروپا به دست 

آمد. 
قدرت در ذیل بعد فراملی به شیوه ای بی نظم توزیع می شود و مستلزم تمركز 
بر مسائل جهانی از پول شویی بین المللی، عبور و مرور درمرزها، قاچاق دارو 
تا تروریسم و فقر جهانی است. این بعد به بیشترین میزان قدرت نرم نیازمند 
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است. در الگوی صفحه شطرنجی، بعد فراملی بیشترین خطر را برای امریكا به 
همراه دارد.

حامیان قدرت سخت
استدالل حامیان قدرت این است كه امریكا باید از قدرت هژمونیك و تك قطبی 
المللی را  ایدئولوژی استفاده نمیاد تا شرایط جامعه بین  اش برای ترویج یك 
به سود منافع ملی خود رقم زند. افزون براین، حامیان قدرت سخت این كشور 
جهت  ضعیف  های  ملت  دولت-  تحریك  باعث  ضعف  كه  كنند  می  استدالل 
دستكاری در محیط راهبردی می شود. برای نمونه، وزیر امور خارجه پیشین 
امریكا كاندولیزا رایس نوشته است كه »قدرت اهمیت دارد، هم اعمال قدرت 

توسط ایاالت متحده و هم توانایی سایرین در اعمال آن«)2005(.
ماقتصادی  و  نظامی  قدرت  سلطه  كه  است  این  نیز  طرفداران  سایر  استدالل 
و  مخالف  علیرغم  تا  اجازه می دهد  این كشور  به  قدرت سخت(  امریكا)یعنی 
بیم متحدانش در تمام ابعاد الگوی سه بعدی وضعیت را تعیین كند.گذشته از 
این، رابرت كگان در این زمینه خاطرنشان می سازد كه امریكایی ها مریخی و 

اروپایی ها ونوسی هستند)2003(.
یك  امریكا  كه  اعتقادند  این  بر  سخت  قدرت  امریكایی  طرفداران  پایان،  در   
مورد  ها  ارزش  این  زیرا  دارد  هایش  ارزش  ترویج  جهت  اخالقی  مسئولیت 
درخواست جهانیان است و امریكا نباید به خودش اجازه دهد كه با موافقتنامه 

های چند جانبه یا نهادهای بین المللی محدود شود.
حامیان قدرت سخت تأكید دارند كه امریكا باید از منابع قدرت سخت خود در 
الگوی سه بعدی برای جلوگیری از ظهور مجدد یك  ایعاد نظامی و اقتصادی 

رقیب جدید در قدرت سخت استفاده كند. 
به خصوص، امریكا از دستیابی به سلطه جهانی سه هدف دارد. نخست؛ ایاالت 
متحده باید در صدد القای رهبری خود در ایجاد و حمایت از نظمی جدید باشد 
كه رقبای بالقوه را به این امر متقاعد كند كه نباید آرزوی نقشی مهم تر داشته 
باشند. آنها تأكید دارند كه برای حمایت از منافع امریكا این كشور باید موضعی 
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تهاجمی تر در پیش گیرد. 
دوم؛ ایاالت متحده باید در حوزه های غیر دفاعی از منافع كشورهای صنعتی 
پیشرفته حمایت كند تا آنها را از به چالش كشیدن رهبری امریكا یا پیگیری 
بر اندازی نظم اقتصادی و سیاسی مستقر بازدارد. سر انجام؛ ایاالت متحده باید 
فرآیندهایی را برای چشم پوشی و انصراف رقبای بالقوه از درخواست نقش های 

جهانی یا منطقه ای بزرگ تر فراهم كند. 
افزون بر این، طرفداران قدرت سخت عموما بر این اعتقادند كه امریكا باید بر راه 
حل ها به عنوان ابزار حل وفصل مشكالت جهانی تأكید ورزد، زیرا حامعه بین 
المللی به خصوص اروپا این دیدگاه را در مورد چگونگی حكمرانی جهانی، نقش 
نهادهای بین المللی و حقوق بین الملل، و موازنه بین كاربرد زور و دیپلماسی 

در امور بین المللی ندارد.
همان طور كه الگوی سه بعدی نشان می دهد وقتی كه قدرت سخت راهبرد 
سیاست خارجی را در بعد فراملی تحكیم می كند پیامدهای سیاسی بالقوه ای 
را به همراه دارد. بر این اساس،در كشورهای اسالمی مشاهده می شود راهبرد 

سیاست خارجی امریكا دارای مؤلفه جذابیت نیست.
 اجزاء قدرت سخت، از جمله جزء نظامی آن، وقتی كه در دوره ای طوالنی بیش 
از حد مورد استفاده واقع شود بسیار پر هزینه بوده، میتوان به طور ناآگاهانه 
باعث شرایطی شود كه جذبه مبتنی بر قدرت نرنم را تضعیف می كند و تنها 
و سخت  نرم  قدرت  عنصر  دو  از همزیستی  ناشی  اثر  وارونه شدن  اش  نتیجه 
است. برآورد وزارت دفاع امریكااین است كه هزینه سالیانه اشغال عراق در حدود 
320-160 میلیارد دالر است و هزینه كلی آن تا سال 2020 تقریبا به یك تا 

سه تریلیون دالر می رسد.

حامیان قدرت نرم
قوی ترین استدالل حامیان قدرت نرم این است كه جذابیت امریكا در جهان 
مبتنی بر ادراك مشروعیت و اعتبار خط مشی های این كشور در داخل و خارج 
از آن است. هرچند امریكا حق كاربرد زور پیشدستانه را به عنوان مبنای جنگ 
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به اصطالح علیه تروریسم برای خود محفوظ می داند اعتبار و مشروعیت این 
توجه  باعث  عراق،كه  در  جمعی  كشتار  های  سالح  كشف  عدم  با  مشی  خط 
جدی كل جامعه بین المللی شده بود، به شدت آسیب دید. نتیجه چنین خط 
مشی هایی به این امر منجر شد كه امریكا به طور روزافزون به دیده یك عنصر 
خارجی نگریسته شود كه هر وقت می خواهد به حقوق بین الملل متوسل می 
شود و هر وقت نمی خواهد آن را نادیده می گیرد؛ هر وقت نهادهای بین المللی 
به سودش باشند از آنها استفاده می كند و هر وقت مانع طرح های این كشور 

هستند آنها را تحقیر می كند.
اصطالح  به  جهانی  عنصر  كنند  می  استدالل  امریكایی  نرم  قدرت  طرفداران 
تروریسم مستلزم راه حلی جهانی است و نه راه حلی یكجانبه. پیامد یكجانبه 
گرایی امریكا این است كه باعث از بین رفتن توانایی این كشور در "فتح قلوب 
و اذهان" شده و بیدن وسیله قدرت جذابیت امریكا)قدرت نرم( را كاهش می 
دهد. یكجانبه گرایی، امریكای در حال انزوا رابیش از پیش به خطر می اندازد و 
گونه ای كه در اوج درگیری این كشور به اصطالح با تروریسم، بقیه جهان تنها 
نظاره گر آن هستند. وضعیت موجود امریكا به این كشور در بعد فراملی یعنی 
جایی كه قدرت به شیوه ای بی نظم توزیع شده و مسائل نظامی به طور فزاینده 

ای ناهمتراز دیده می شود شفافیت اعطا نمی كند.
رهیافت های تك بعدی مبتنی بر منابع زور و ظلم نظامی امریكا مفاهیم امنیت 
در  است.  ساخته  ویران  پایه  از  را  جهانی  وحكمروایی  مشترك  مشترك،رفاه 
واقع،این رهیافت حكایت از ضعف اقتصادی امریكا دارد و به نهادهای بین المللی 

كه ملزم به اداره جهانی پیچیده اند آسیب وارد می كند. 
طرفداران قدرت نرم استدالل می كنند كه بزرگترین تهدید ها و فرصت های 
جهانی به طور فزاینده ای همگزا و فراملی شده، به طرز روزافزونی مستلزم پاسخ 

های همگرایی هستند كه از مرزهای حاكمیت فراتر می رود.
 افراد و گروه های مخالف در بعد فراملی می توانند به عنوان شبكه های مجازی 
عمل می كنند. این شبكه ها با استفاده از هزینه پایین فناوری اطالعات می 

توانند در هر نقطه ای از جهان مستقر شوند.
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وسیله  بیدن  عمدتا  بعدی  سه  الگوی  در  نرم(  كشورها)قدرت  جذابیت  قدرت 
از جمله فرهنگ،  پیش داوری می شود كه سایرین خصوصیات جذاب كشور 

ارزش های سیاسی و سیاست خارجی آن را چگونه می بینند.
بنابر این وقتی رویدادی منقی در محیط راهبردی امریكا رخ می دهد كه بر 
بعد نظامی همچون ابوغریب یا بعد فراملی همانند محكومیت ایاالت متحده در 
پیمان كیوتو اثر می گذارد ارزش احتمالی خصوصیات قدرت نرم آن نیز رو به 
زوال می گذارد. كاهش قدرت نرم و درنتیجه كل قدرت به عنوان پیامد راهبرد 
تك بعدی مبتنی بر قدرت سخت،پارادوكس توزیع قدرت در الگوی سه بعدی 

است.
وقتی جهان جذب ارزش های سیاسی و فرهنگی كشوری شود این امر قدرت 

متقاعدسازی فزاینده ای به خصوص در بعد فراملی نصیب آن می كند.
این خصوصیت متقاعد كننده كشور مزبور را قادر می سازد تا نفوذش را بدون 
صرف منابع قدرت اقتصادی و نظامی بسیار پرهزینه بسط دهد. همچنین افشای 
اسیب پذیری های كشور با تدوین راهبرد مبتنی بر قدرت سخت و نرم متوازن 
كاهش یافته، این امر می تواند در سطح ژئوپلتیكی مورد بهره برداری قرار گیرد.

محدودیت اصلی بحث قدرت نرم این است كه حكومت نمی تواند قدرت نرم را 
به عنوان یك منبع در اختیار گرفته، آن را اندازه گیری كند. 

افزون بر این،خصوصیت گزینشی قدرت نرم، دریافت كنندگان این نوع قدرت 
را ملزم می كند كه یك تغییر شناختی دررفتارشان ایجاد كنند. رسیدن به این 

تغییر به طور معمول مستلزم تالشی پیوسته در دوره ای طوالنی است.
با وجود این، وقتی رویدادی نامطلوب در محیط راهبردی مرتبط با ارزش ها، 
فرهنگ و یا خط مشی های سیاسی رخ می دهد ارزش جذبه قدرت نرم تحلیل 
رفته، می تواند وقت زیادی بگیرد هرچند پیش از آن، قدرت نرم می توانست 

یكبار دیگر منبع انتخاب و رضایت باشد.
این دشواری با گسترش فناوری اطالعات و دستكاری تعمدی باورها و عقاید در 
فضای مجازی برای حمایت از مبارزات عملی اطالعاتی با هدف تضعیف نفوذ 

كشورها پیچیده تر می شود.
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راه های مقابله با تهدید نرم امریکا
سه  شطرنجی  الگوی  در  ذاتی  فلسفه  مبنای  بر  باید  ایران  اسالمی  جمهوری 
بعدی عمل كند تا سیاست گذاری اش را در این محیط راهبردی جدید و پویا 
بهبود بخشد. نخست؛ ایران باید بیشتر سیاست گذارانی چند بعدی را پرورش 
دهد كه ارتباط نظام ها و موجودیت های محیط راهبردی جدید را درك كرده، 
قادر به تركیب خصوصیات قدرت سخت و نرم دریك راهبرد منسجم سیاست 
خارجی باشند. همان طور كه در این فصل بحث شد، وقتی سیاست گذاران تك 
بعدی فرآیند سیاست گذاری را برای تدوین راهبردی دستكاری می كنند كه 
منعكس كننده پویش های مرتبط با جوانب چند بعدی، وابستگی های متقابل و 

پیچیدگی محیط راهبردی جدید نیست نتایجی ناگوار به بار می آید.
دوم؛ جمهوری اسالمی ایران باید برای دستیابی به ادراك مشروعیت و اعتبار در 
سیاست خارجی اش تالش كند. این ادراك برای تأثیر گذاری قابل اندازه گیری 

قدرت نرم بسیار مهم است. 
سوم؛ فهم بازیگران در فرآیند میانجی گری از پویش های توزیع قدرت در الگوی 
سه بعدی به منظور دستیابی به یك راهبرد متوازن مبتنی بر قدرت سخت و 

نرم، امری ضروری است.
همان طور كه اشاره شد، خصوصیات قدرت در هر یك از ابعاد الگوی سه بعدی 
تغییر می یابد. یكی از ررهیافت های پیش روی ایران برای بهبوئد عملكرد نقش 
ها و كاركردهای دیپلماسی عمومی كه جنبه ای بسیار مهم برای بهره گیری 
از قدرت نرم به شمار می رود، تخصسص بودجه ها و منابع كافی برای  مؤثر 
سازمان های مربوطه است. الگوی سه بعدی نشان می دهد حاكمیت رهیافت 
نظامی تك بعدی بر سیاست خارجی در محیطی چندبعدی، پیامدهای بالقوه ای 
همچون عدم سازگاری ابزار و اهداف، از بین رفتن جذابت دربعد فراملی و هزینه 

كردن منابع پر هزینه تر قدرت سخت را به همراه خواهد داشت.
هزینه كرد  بر  معكوس  بیشتر  و  منفی  تأثیری  امریكا  كنونی  سیاست خارجی 
منابع قدرت سخت و نرم این كشور داشته است. خط مشی های امریكا در نزد 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

168

اغلب كشورها منفی نگریسته می شود و این كشور را در معرض واكنش شدید 
افكار جهانی قرار داده است. این امر، موجب  تضعیف قدرت نرم به جای مانده 
از دوران جنگ سرد شده، فرسایش بلندمدت توانایی آن در نفوذ بر جامعه بین 

المللی را به همراه آورده است. 
ابزار  به  تبدیل  بوده،  ایران جذاب  اسالمی  برعكس، خط مشی های جمهوری 
بدون  مطلوب  نتایج سیاسی  به  منظور دستیابی  به  آن  رفتار حامیان  گزینش 
اتخاذ راهبرد مبهم و تك  به منابع قدرت سخت شده است. بی تردید  توسل 
بر  فزاینده  بوده، تكیه  الملل پر هزینه  بین  امریكا در محیط چندبعدی  بعدی 
تشدید  از پیش  بیش  را  آن  فعلی  بودجه  داده، كسری  ادامه  را  نظامی  نیروی 

خواهد كرد.
عملیات افغانستان و عراق وزارت دفاع امریكا را به این نقطه كشانده كه عملیات 
روزافزونی  نحو  به  ایران  و  شمالی  كره  همانند  مخالفانی  علیه  قطعی  نظامی 

نامحتمل شده است.
همزمان، كاهش اجباری برنامه ها و بودجه ها به منظور كم كردن كسری، از 
بعد  در  موافق  جهانی  راهكارهای  از  بسیاری  مالی  تأمین  برای  امریكا  توانایی 

فراملی كاسته است. 
توزیع  دارای  فراملی  بعد  شد،  مشخص  بعدی  سه  الگوی  در  كه  گونه  همان 
نامنظم از قدرت بوده، برای بهره گیری از حمایت جامعه بین المللی در ایحاد 

سطوح قابل پذیرش پیروی، نیازمند منابع قدرت نرم است.
 حمایت از نظام عادالنه بین المللی و توزیع قدرت منطقه ای، نفی اشغال سرزمینی، 
آمادگی برای مهار مسائل جهانی همانند فقر جهانی، بیسوادی،گرسنگی، بیماری 
ها و حقوق بشر می تواند ارزش های یك كشور را برای جهانیان به الگو تبدیل 

كند. 
وسعت این مشكالت بدین معنی است كه دستیابی به بسیاری از اهداف فراملی 

بدون تعهد، همكاری و منابع بین المللی دشوار خواهد بود.
 در حال حاضر، با توجه به شكاف های ناشی از سیاست های یكجانبه گرایانه 
امریكا، این امكان برای سایر قدرت های در حال ظهور پیدا شده است كه دستور 
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كار جامعه بین المللی را تعیین كنند.

حقوق بشر، ابزار جنگ نرم امریکا
حقوق بشر به مثابه مؤلفه ای تأثیر گذار، به گونه رو به افزایشی از پایان جنگ 
این  در  است.  ترسیم كرده  را  المللی  بین  تاكنون، فضای جامعه  سرد)1991( 
میان،تالش دست اندر كاران سیاست خارجی امریكا جهت تبیین حقوق بشر 
المللی  بین  تغییر هنجارهای  برای  برای خود و تالش  ابزار مطلوب  به صورت 
در راستای هماهنگ كردن نظام بین الملل با مفهوم هژمونیك گرایی خود به 
جای كثرت گرایی امنیتی راهبردی، موجب شده تا معضالت اساسی امنیتی در 
كشورهای واگرا با فضای مطلوب امریكا و نومحافظه كاران حاكم بر آن پدید آید. 
اصوال سیاست گذاران ایاالت متحده از مؤلفه نرم اقزاری حقوق بشر به صورت 
با  فعالیت روانی طرح ریزی شده برای تأثیر گذاری بر كنش كشورهای واگرا 
سیاست گذاری های مطلوب خود بهره می گیرند و از آن در جهت دستیابی به 

اهداف سیاسی- نظامی بهره می برند. 
یك  نرم  جنگ  چارچوب  در  امریكا  خارجی  سیاست  دكترین  در  بشر  حقوق 
مقوله نرم افزاری جهت كاهش فضای تأثیر گذار نیروی معارض و بهره گیری 
طراحی  های  تاكتیك  و  ادراكی  مدیریت  یك  قالب  در  آن  فشار  ابزارهای  از 
شده برای ضربه زدن به ذهن و فكر نیروی مقابل، به ویژه در فضای ثبات بین 
المللی است. بر این اساس، فصل حاضر می كوشد تا ابعاد مقوله حقوق بشر را 
در چارچوب سیاست خارجی امریكا كه بر اساس راهبرد جنگ نرم این كشور 

تبیین شده است مورد بررسی و تبیین نظری قرار دهد.
امریكا پس از فروپاشیدیوار برلین و پایان جنگ سرد، به پدیده حقوق بشر به 
مثابه ابزاری در جهت تأمین منافع ملی خود می نگرد. دولت امریكا كه خود 
گرفتار تارهای به هم تنیده مسائل حقوق بشر در داخل جامعه امریكاست، نمی 

تواند بسط دهنده و تأمین كننده آن در فراسوی مرزها باشد.
البته به نظر می رسد،منافع امریكا در چارچوب هنجارهای حقوق بشر تعریف 
نمی شود، بلكه مفاهیم و ارزش های حقوق بشر با توجه به تعریفی كه از منافع 
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ملی امریكا وجود دارد، عملیاتی می گردد. 
نظام  امنیتی-راهبردی  در گفتمان  تغییر  دلیل  رویداد 11 سپتامبر،به  از  پس 
بین المللی از گفتمان سخت افزاری ژئوپلیتیك به گفتمان های نرم اقپفزاری 
قدرت  تالش  است.  یافته  ارتقا  بشر  حقوق  جایگاه  ژئوكالچر،  و  ژئوكونومیكی 
ابزارهای  از  یكی  عنوان  به  بشر  مقوله حقوق  نظری  تبیین  بزرگ جهت  های 
افزایش دهنده سطوح تأثیر گذاری خود و پیشبرد سیاست گذاری های یكجانبه 
گرایانه نمود بیشتری یافته است. دراین میان امریكا اساس سیاست گذاری های 
راهبردی-امنیتی خود را بر پایه حقوق بشر و سیاست گذاری های اقناع سازی 

قرار داده است.
امریكا،  متحده  ایاالت  جمله  از  المللی  بین  درنظام  مؤثر  های  قدرت  درواقع، 
تالش دارند تا با فراتر رفتن از الگوی وستفالیایِی تعامالت واحدهای ملی، سطوح 
تصمیم گیری های سیاسی آنان را با بهره گیری از دستاویزی چون حقوق بشر 

مورد چالش امنیتی-راهبردی قرار دهند . 
بر این اساس مسئله ای چون حقوق بشر برای اجرای جنگ نرم و مؤثرتر نمودن 
در  بشر  حقوق  باشد.  كارآمد  امریكا،  راهبردی  امنیتی-  اهداف  ای  رسانه  بعد 
دیپلماسی  چارچوب  در  امریكا  كاران  نومحافظه  امنیتی   – راهبردی  دكترین 
فشار و به عنوان وجه تكمیلی اقدامات پیش دستی كننده تلقی می شود كه اگر 
بازیگر چالشگر با سیاست گذاری های ادراكی-روان شناختی مطلوب به اهداف 
خودی از حقوق بشر، شكل نوینی از رفتار استراتژیكی توسط امریكا به مرحله 

اجرا گذاشته خواهد شد.
در این راستا نومحافظه كاران بر اساس مقوله حقوق بشر و مفهوم جنگ نرم 
علیه كشورهای مستقل از اهداف یكجانبه گرایانه امریكا نظیر جمهوری اسالمی 
ایران، تاكتیك های اسب تروا و جنگ روانی در سطحی گسترده را در دستور كار 
خود قرار داده اند. تاكتیك اسب تروا كه بسیاری آن را از دستاوردهای وزارت 
خارجه كاندالیزا رایس از سال 2004 تاكنون در قبال كشورهای واگرا با امریكا، 
به ویژه ایران، ارزیابی می كنند بر تقویت سازمان های بین المللی طرفدار امریكا 
از جنبش طرفدار  و حمایت مستقیم  بشر  ارتقای حقوق  لوای  ایران تحت  در 
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دمكراسی امریكایی و در نهایت زمینه سازی ناهنجاری های سیاسی-اجتماعی 
همچون انقالب نارنجی و مخملی در ایران استوار است.

یعنی  دوم  مدار  دیپلماسی  شامل  مختلف  عرصه  سه  در  نرم  جنگ  تاكتیك 
مراودات رسمی مقامات دولت امریكا با اپوزیسیون داخلی طرفدار حقوق بشر، 
امریكا  صدای  و  فردا  رادیو  همچون  تلویزیونی  و  رادیو  های  برنامه  گسترش 
بین  نهادهای  نمودن  وادار  سرانجام  و  ایران  در  بشر  حقوق  نقض  محوریت  با 
المللی نظیر شورای حقوق بشر و كمیته حقوق بشر به اتخاذ مواضع منفی در 
قبال جمهوری اسالمی ایران، پرداخته است. با توجه به تالش امریكا به منظور 
مهندسی جدید خاورمیانه از طریق الگوی نرم افزاری در كنار سیاست گذاری 
كنت  همچون  كار  محافظه  نو  پردازان  ازنظریه  بسیاری  افزارانه،  سخت  های 
پوالك، كاتالیزور تغییرات در خاورمیانه به مثابه یك منطقه بحران آفرین برای 
ثبات هژمونیكی مطلوب امریكا را فشارهای نرم افزاری حقوق بشری از طریق 

نهاد های بین المللی وابسته به امریكا می دانند.
مقوله دیپلماسی عمومی از طریق ابزارهای فشار حقوق بشری و دیدگاه تغییر 
نرم افزاری و فروپاشی درونی كشورهای مستقل از سیاست گذاری های امریكا، 
از جمله محورهای سیاست گذاری امینیتی-خارجی نومحافظه كاران است كه با 
تخصیص بودجه های 70 و 80 میلیون دالری در پنتاگون و وزارت امور خارجه 

امریكا، بعد عملی آن به منصه ظهور رسیده است. 
نمودن  عملیاتی  كاران،  نومحافظه  اشتراوسی  درك  اساس  بر  دیگر،  سوی  از 
حقوق بشر و دمكراسی در بطن قدرت نظامی-امنیتی امریكا نهفته است؛ بنابر 
ائتالف  برای سازوكارهای حقوق بشری مدنظر  باز  به فضای  نیاز  به دلیل  این 
با  رابطه  در  قدرت  میزان  باالترین  از  امریكا،  نظیر  كشوری  است  الزم  غرب، 
كشورهای دیگر برخوردار باشد تا با توسل  وبهانه ابزارهای حقوق بشری مطلوب 

خود، روند یكجانبه گرایی خود را در فضای سیاست بین الملل عملیاتی كند.
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بخش دوم

ابعاد تهدید نرم در استراتژی امنیت ملی امریکا
طرح  می شود-  منتشر  بار  یك  سال  چهار  كه  امریكا-  ملی  امنیت  استراتژی 
كالن دولت این كشور در سیاست خارجی به شمار می آید كه حاوی بر آورد 
تهدیدات، فرصت ها، و چالش های فراروی امریكا و مجموعه ای از راهبردها 

و دستور العمل های استراتژیك برای مقام ریاست جمهوری این كشور است. 
این استراتژی پس از جنگ سرد و به ویژه در اسناد2002 و2006 از ویژگی 
هایی خاص برخوردار است . هدف این فصل، بررسی ابعاد رویكرد نرم افزاری در 

برآورد تهدیدات و استراتژی امنیت ملی امریكا دراسناد یاد شده است. 
بخش های نخست به مبانی نظری مؤثر در تدوین استراتژی و دكترین های 
امنیت ملی امریكا و پیشینه ی شكل گیری سند امنیت ملی آن در دوره های 

مختلف می پردازد .
در ادامه، شرایط و ویژگی های محیطی از دیدگاه امریكایی ها پس از حادثه 
11 سپتامبر با تمركز بر رویكرد نومحافظه كاران و تهدیدات از منظر حاكمان 
جدید مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس به بررسی محتوایی اسناد امنیت ملی 

امریكا پرداخته می شود. 
یادآوری این نكته ضروری است كه متن استراتژی امنیت ملی امریكا صرفا به 
منظور آشنایی با دیدگاه های كالن این كشور ارائه می شود. بدیهی است درج 
ادبیات خودستایانه و مبتكرانه این كشور در همین چارچوب قابل تحلیل است.

مطالعات امنیت ملی در چارچوب دو گفتمان منفی و مثبت امنیتی معرفی شده 
است. درگفتمان منفی، امنیت سلبی به نبود "تهدید" تعریف می شود. 

این گفتمان پیشینه تاریخی طوالنی دارد كه شاخصه بارز مطالعات آن، تأكید 
تحلیل گران بر بعد نظامی در تحلیل امنیتی است. از این دیدگاه برای افزایش 

امنیت و مقابله با تهدید، باید توان نظامی افزایش یابد.
در پی نقد آثار سنت گرایان امنیت ملی و طرح این ادعا كه بعد نظامی، توان 
در  در  تازه  تحولی  ندارد  را  معاصر  جهان  امنیتی  مسائل  جانبه  همه  تحلیل 
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و  تعداد مؤلفه ها  بر  تأكید  باور اصلی آن،  به وجود آمد، كه  امنیتی  مطالعات 
ابعاد امنیت است. این گروه ماهیت امنیت ملی را در "چند بعدی بودن" امنیت 
مختلف  های  پدیده  از  متأثر  ای  پدیده  امنیت  كه  گیرند  می  نتیجه  دانسته، 

مادی-ذهنی است. 
از سلبی نگری  با پرهیز  تا  بر آن است   امنیت ملی، سعی  درگفتمان  جدید 
صرف به بعد ایجابی امنیت نیز توجه شود، تا تصویری جامع تر از امنیت عرضه 
شود. در این گفتمان امنیت به نبئد تهدید تعریف نمی شود بلكه افزون بر نبود 
تهدید، وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و خواسته های ملی نیز مدنظر 

قرار می گیرد.
آید كه  پدید می  تنهخا در وضعیتی  امنیت  باور است كه  این  بر  رویكرد  این 
جامعه به سطح قابل قبولی از اطمینان برای تحصیل و پاسداری از منافع ملی 
اش دست یافته باشد. می توان گفت نوع نگاه به ماهیت، محتوا و عوامل اثرگذار 
در امنیت و همچنینی سطوح مختلف ان باعث شده تعاریفی متعدد از آن عرضه 

شود. تعریف ذیل با توجه به این تحوالت مفهومی عرضه می شود: 
امنیت ملی، شرایط و فضایی است كه طی آن یك ملت در چارچوب آن می 
تواند اهداف و ارزش ها و منابع حیاتی مورد نظر خویش را در سطح ملی و بین 
المللی گستزش دهد و یا دست كم، آنها را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی و 

دشمنان بالقوه و بالفعل )داخلی و خارجی( پاسداری و حفات نماید.
ملی،  فضای  و  شرایط  ایجابی،  و  سلبی  معنوی،  و  مادی  ابعاد  تعریف  این  در 
و  بالقوه(  بالفعل-  )داخلی-خارجی،  تهدید  و  امنیت  مختلف  سطوح  و  فراملی 

اهداف، ارزش ها و منافع حیاتی مورد توجه قرار گرفته است.

تهدیدات امنیت ملی
تهدید عبارت است از هر وضعیت یا اقدامی كه اهداف، ارزش های حیاتی جامعه 
و امنیت ملی كشور از طرف دشمن خارجی و یا عوامل داخلی آن به خطر افتد. 

هدف اصلی در تهدید، تغییرات اساسی در نظام سیاسی یك كشور است. 
به عبارت دیگر شرایط تهدید، شرایطی است كه به موجب آن حیات كشور و 
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نظام ارزشی آن به مخاطره  افتاده باشد، تهدید را از جهت شدت، شكل، هدف، 
موضوع و ... در سه طیف سخت، نیمه سخت و نرم دسته بندی كرده اند.

تهدید سخت
هرگاه به موجب اقداماتی استقالل و تمامیت ارضی كشور در خطر )بالفعل یا 
یا  از كشورهای خارجی  اتحادی  یا  نیروهای نظامی كشور دیگر  بالقوه( هجوم 

گروه های معارض مسلح داخلی قرار گیرد، تهدید سخت واقع شده است.
 ، آمیز  خشونت  رفتارهای  و  اعمال  فیزیكی،  های  روش  به  سخت  تهدیدات 
متكی  سرزمین  اشغال  و  خونریزی   با  همراه  و  دفعی  آشكار، حذف  براندازی 

است. این تهدیدات محسوس بوده، عكس العمل های فیزیكی به همراه دارد.

تهدید نیمه سخت
تمامی اقداماتی كه حاكمیت نظام سیاسی و امنیت ملی كشور را از لحاظ سیاسی، 
امنیتی)همانند نفوذ، كودتا، ترور و ...( به خطر اندازد یا نظام سیاسی كشور را با 
خطر براندازی)با روش های غیر فیزیكی یا تركیبی از روش های سخت و نرم( 

مواجه كند، تهدید امنیتی، سیاسی یا نسمه سخت نامیده می شوند.
ویژگی این نوع تهدید، پنهان ناگهانی و خزنده بودن آن است. همچنین در این 
نوع تهدید تركیبی از روشهای آرام و خشونت آمیز به كار گرفته می شود كه با 

اقدامات سخت غافلگیرانه و با قاطعیت و سرعت عمل باال همراه است.
از عوامل  بهره گیری  با  نفوذ در حاكمیت  تهدید عمدتاً  نوع  این  ابزار و روش 
داخلی و تصاحب قدرت سیاسی با روش های براندازی غافلگیرانه هماره با اشغال 
افراد كلیدی و راهبردی  از میدان خارج كردن  مراكز حساس و استراتژیك و 

كشور است.

تهدید نرم
تمامی اقداماتی را كه موجب شود تا اهداف، ارزش های حیاتی و اصیل یك نظام 
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سیاسی و امنیت ملی كشور از لحاظ فرهنگی به خطر افتد یا موجب ایجاد تغییر 
و تحول اساسی در باور و ارزش های اصلی نظام)استحاله فرهنگی( شود، تهدید 
نرم می گویند. تهدید نرم همان براندازی خزنده و خاموش است، تغییرات ناشی 
از تهدید نرم ماهوی، آرام و تدریجی است. این تهدید همراه با آرامش و خالی 
از روش های فیزیكی و به شكل قانونی و با استفاده از بزارهای تبلیغات، رسانه، 

احزاب، تشكل های صنفی وقشتری اعمال می شود.

ماهیت و ویژگی تهدیدات نرم
تهدیدات نرم را می توان تحوالتی دانست كه الگوهای رفتاری یك ملت یا هویت 
فرهنگی و نظام سیاسی آن كشور را به گونه ای در معرض خطر قرار دهند كه 

بیم آن رود در آنها تغییر ماهوی و اساسی صورت پذیرد. 
پیچیده ترین و مهم ترین مؤلفه امنیت ملی هر كشور، امنیت نرم است. برای 
یك حكومت دینی و مردمی كه مؤلفه های نرم افزاری امنیت در آن جایگاهی 
واالتر دارد، این امر اهمیت بیشتری خواهد داشت و طبیعی است كه هرچه این 
تهدیدات  بكشد  چالش  به  بیشتر  را  دیگران  اعتقادی  و  فكری  مبانی  تحوالت 

بیشتری نیز متوجه آن خواهد بود.
بنابر این، تهدید نرم در پی ایجاد بحران های فرهنگی- سیاسی در جامعه برای 
دستیابی به اهداف و اغراض خود است.ایت تهدیدات برخالف تهدیدات سخت، 
بوده، هدف  تدریجی  و  آرام  و  فیزیكی  غیر  های  بر روش  متكی  و  نامحسوس 
اعتقادات  اراده و روحیه مقاومت و  باورمندی جامعه و سلی  اصلیی آن حذف 
مردم و در مجموع استحاله فرهنگی-سیاسی است. بی تردید اگر فكر، اراده و 
قدرت روحی)قدرت نرم( تسخیر شود، به كار برد قدرت سالح و شمشیر و لشكر 

كشی )قدرت سخت( نیاز نخواهد بود.
از همین رو، قدرت های استكباری با كاربرد قدرت نرم و اجرای جنگ نرممقاومت 
ملتها و نظام های سیاسی را پیش از عملیات نظامی از بین می برند و خاكریزها 

را بدون خونریزی تسخیر می كنند. 
جنگ نرم به روحیه به مثابه یكی از عوامل قدرت ملی خدشه وارد می سازد، 
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تضعیف می  را  آرمان  از  دفاع  و  مقاومت  برد،  بین می  از  را  ملت  اراده  و  عزم 
كند و در نهایت زمینه های الزم را برای تسلط بر سرزمین و فروپاشی نظام 
سیاسی فراهم می كنئ. نمونه های زیادی از كاربرد جنگ نرم در تاریخ مشاهده 
می شود. در حال حاضر هم، همه كشروها به نوعی دیگر در معرض این نوع 
جنگ قرار دارند و قدرت های استكباری، تشكیالت، امكانات و نیروی انسانی و 
ابزارهای پیشرفته و پیچیده و مراكز علمی و پژوهشی خود را به صورت گسترده 
در اختیار این جنگ قرار داده اند. با ظهور فناوری جدید و علوم ارتباطات، ظهور 
وسایل ارتباط جمعی و رسانه های متنوع نوین ، ایعاد تهدید نرم گسترده تر و 

پیچیده تر شده است.

 نقشه راه برای ایجاد شبکه های میانه رو در جهان اسالم
بخش مهمی از تالش های آمریكا برای شبكه سازی در كنار دیپلماسی عمومی 
و سیاست ارتباطات استراتژیك، شناسایی شركاء و مخاطبان اصلی در جوامع 
مورد نظر است. درواقع تشخیص متحدان بالقوه از میان دشمنان كنونی یكی 
از عمده ترین مشكالت دولت های غربی و سازمان های حامی مسلمان میانه 

رو است.
در میان مسلمانان در سراسر جهان تفاوت های زیادی نه تنها در دیدگاه های 
مفاهیم  آنها همچون:  و سیاسی  اجتماعی  گیری  در جهت  بلكه  مذهبی شان 
دولت، برتری شریعت بر دیگر قوانین، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها 
وجود دارد. در این میان ویژگی های مسلمانان میانه رو با توجه به هدف نوشتار 
حاضر، حهت شبكه سازی به كمك آنها مورد توجه خاص قرار دارد. این عده 
از مسلمانان از دموكراسی و حقوق بشر مورد قبول نهادهای بین المللی)شامل: 
برابری جنسیتی و آزادی عبادت(، احترام به تنوع، پذیرش قوانین غیر فرقه ای، 

مخالفت با تروریسم و دیگر اشكال خشونت غیر مشروع حمایت می كنند. 
همچنین تعهد به دموكراسی، همان طور كه در سنت غربی لیبرال وجود دارد و 
موافقت با اینكه مشروعیت سیاسی از خواست مردم و از طریق انتخابات آزاد و 

دموكراتیك ناشی می شود، مهم ترین ویژگی مسلمانان میانه رواست. 
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و  است  جهانی  دموكراتیك،  های  ارزش  كه  معتقدند  مسلمانان  برخی  حتی 
مختص فرهنگ یا چارچوب مذهبی خاص نمی شود. بر این اساس آنها استدالل 
می كنند كه در فرامین قرآنی برخی مبانی دموكراسی را بیابند و از جمله به 
دستور قرآن به مسلمانان برای اداره امور جمعی از طریق مشورت )شورا( اشاره 

می كنند.
مسلمانان میانه رو معتقدند كه هیچ كس نمی تواند به جای خدا صحبت كند؛ 
در عوض این اتفاق نظر جامعه )اجماع( به عنوان بیان آزادانه افكار عمومی است 

كه خواست خدا را در هر موردی تعیین می كند.
 درون تبلور اسالم شیعی سنت دیرینه توكل وجود دارد، سنتی كه مراقب قدرت 

سیاسی است. 
توسعه  بالقوه  اساس  عنوان  به  دیگر  نقاط  در  و  عراق  در  همچنان  سنت  این 
دموكراتیك باقی مانده است. این سنت همچنان در عراق و در نقاط دیگر به 

عنوان اساس بالقوه توسعه دموكراتیك باقی مانده است.
از طرف دیگر مسلمانان میانه رو بر منابع قانونی غیر فرقه ای و غیر مذهبی 
كه در سیستم های غربی مورد توجه است، تاكید دارند. در این خصوص برخی 

مسلمانان تنها برحاری شدن قوانین شریعت پافشاری می كنند.
مورد  بشر  حقوق  و  دموكراسی  با  كامال  شریعت  از  كاران  محافظه  تفاسیر  اما 
نظر محافل بین المللی در تضاد است. از جمله این تفاسیر آن است كه زنان و 
مردان و معتقدان به اسالم و غیر معتقدان طبق قوانین شریعت از حقوق برابری 

برخوردارنیستند؛ از طرف دیگر آزادی انتخاب در این چارچوب معنا ندارد. 
در این نوشتار آمده است كه ویژگی دیگر مسلمانان میانه رو احترام به حقوق 

زنان و حقوق اقلیت های مذهبی است. 
آزاد  مذاهب،  بین  گوهای  و  گفت  و  مسلمان  های  فمینیست  به  نسبت  آنها 
اندیشانه برخورد می كنند و معتقدند برخی نمونه های تبعیض آمیز در قرآن و 
سنت نسبت به موقعیت زن در جامعه و خانواده )همچنین تعلق گرفتن یك دوم 
ارثیه به فرزند دختر در برابر پسر( باید باز تعریف شود؛ زیرا شرایط فعلی جامعه 
به  دسترسی  برای  زنان  حق  از  آنها  دارد.  تفاوت  محمد)ص(  زمان حضرت  با 
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آموزش، بهداشت و حق مشاركت در فرآیندهای سیاسی نیز حمایت می كنند. 
از طرف دیگر مسلمانان میانه رو با تروریسم و دیگر اشكال خشونت غیر مشروع 

مخالفند.
آنها معتقدند این عقیده كه اسالم در مورد خشونت نظری ندارد، درست نیست، 
بلكه برعكس در اسالم به انواع خشونت، و مشروع و غیر مشروع بودن آن اشاره 

شده است.
تروریسم  كه  انتحاری  عملیات  و  نظامیان  غیر  علیه  این خصوص خشونت  در 
خوانده می شود مشروع نیست، بلكه اعمال خشونت به شكل تدافعی و برای 

محافظت از مسلمانان در برابر مهاجمان مشروع است.
باید حداقل  حتی در خشونت مشروع نیز برخی محدودیت ها وجود دارد كه 

قوای مورد نیاز را به كار برد یا به غیر نظامیان تعرض نكرد.
براساس ویژگی های مذكور، آمریكا و غرب می توانند سه دسته را به عنوان 
شركای بالقوه خود درجهان اسالم برای مقابله با افراط گرایان اسالمی در نظر 
بگیرند: سكوالرها، مسلمانان لیبرال و سنت گرایان میانه رو همچون صوفی ها.

سكوالرها – كه رابطه خاصی میان مذهب و دولت را تعریف می كنند –در طول 
سال های اخیر اشكال گوناگونی در میان مسلمانان میانه رو داشته اند. با این 

حال در سه دهه اخیر اشكال گوناگونی در میان مسلمانان میانه رو داشته اند.
با این حال در سه دهه اخیر در جهان اسالم، سكوالریسم به دلیل تجدید حیات 
اسالمی و نیز همراه شدن با مدل های غربی جهان اسالم، سكوالریسم به دلیل 
تجدید حیات اسالمی و نیز همراه شدن با مدل های غربی لیبرال دموكراسی 
و به ویژه شرایط سیستم های دیكتاتوری سیاسی شكست خورده، زمینه های 

حضور خود را از دست داده است. 
برخی  باید  گرایان  اسالم  جای  به  های سكوالر  جایگزین  ارتقاء  برای  بنابراین 

تفاوت ها میان سكوالریست ها را مشخص نمود.
سكوالرها در جهان اسالم در سه گروه قابل دسته بندی هستند: سكوالرهای 

لیبرال، ضدروحانیون و سكوالرهای طرفدار استبداد. 
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ای  حامعه  چارچوب  در  دینی  غیر  قوانین  و  نهادها  از  لیبرال  سكوالرهای 
های  ارزش  یا  لیبرال  های  ارزش  به  آنها  كنند.  می  حمایت  دموكراتیك 
دموكراتیك – اجتماعی، كه محور مدل غربی مذهب مدنی را شكل می دهد 
معتقدند. همچنین به جدا بودن حوزه های سیاسی و مذهبی از یكدیگر اعتقاد 

دارند؛ اما خصومتی با مذهب به خودی خود ندارند. 
ارزش های مورد نظر این گروه با جهت گیری ارزش های سیاسی غرب بسیار 
نزدیك است؛ اما در جهان اسالم در اقلیت هستند. دسته دوم سكوالرها با عنوان 
سكوالرهای ضد روحانی هستند كه دیدگاه آنها به كمال آتاتورك بسیار نزدیك 

است.
در این شكل سكوالریسم كه بیشتر در تركیه رایج است، با اشكال مختلف هویت 
مذهبی در محافل آموزشی یا عمومی جامعه مخالفت سرسختانه ای می شود؛ 
از جمله این مسائل پوشش زنان مسلمان در كشورهایی نظیر تركیه، فرانسه، 

تونس و سنگاپور است. 
دسته سوم سكوالرها، سكوالرهای طرفدار استبداد هستند كه گروه هایی نظیر 
استبدادی  اعمال فشارهای  نئوكمونیست ها و طرفداران  ناصری ها،  بعثی ها، 
را در بر می گیرند. این دسته اگر چه با اسالم گراها مخالفند، در مواردی كه 
هدف های ساسی شان اقتضا كند، سمبل ها و موضوعات سیاسی را با مهارت 
به كار می برند؛ همچون مورد صدام حسین كه در سال های آخر حكومتش 
اسالم گرایی را در مقابل اصالحات دموكراتیك دنبال كرد. روشن است كه افراد 
الگو های مورد نظر آمریكا و دیگر دموكراسی های  با  و گروه های این دسته 

غربی منطبق نیستند. 
از دیدگاه نویسندگان این نوشتار مسلمانان لیبرال، با سكوالرها بسیار متفاوت 
عین حال  در  دارد.  مذهبی  بنیاد  آنها  ایدئولوژی سیاسی  كه  ای  گونه  به  اند؛ 
دستور العملی را در نظر دارند كه با ارزش های غربی دموكراسی منطبق باشد. 
داشته  متفاوتی  اسالمی  های  و سنت  ها  ریشه  است  ممكن  لیبرال  مسلمانان 

باشند. 
آنها تالش می كنند تا ارزش های اسالمی با جهان مدرن هماهنگ شود. آنچه 
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اسالمی  ارزش های  دارند  نظر  اشتراك  آن  به  اعتقاد  در  لیبرال  كه مسلمانان 
شامل: دموكراسی، پلورالیسم، حقوق بشر و آزادی فردی می باشد.

قرآن  در  كه  دارند  تاكید  و  مخالفند  اسالمی"  دولت  مفهوم"  با  ویژه  به  آنها 
ریشه های  لیبرال  است. مسلمانان  نشده  به سازماندهی دولت  ای  اشاره  هیچ 
دموكراسی اسالمی را در مفهوم قرآنی شورا تشخیص داده اند كه به عقیده آنها 

به معنای تساوی گرایی سیستم سیاسی است.
بر این اساس دولت اسالمی باید دموكراتیك باشد و نمی تواند سلسله مراتبی 
باشد؛ زیرا این امر انحراف آشكاری از تعالیم اسالمی است. از نظر آنها شریعت بر 
مبنای شرایط تاریخی خاص در دوره زمانی خاصی به وجود آمده است و اكنون 

با توجه به شرایط جدید باید اصالح شود.
سنت گرایان میانه رو و صوفی ها دسته دیگر مورد نظر آمریكا  در شبكه سازی 
شامل  اغلب  آنها  میگیرند.  بر  در  را  مسلمانان  از  ای  عمده  بخش  كه  هستند 
محافظه كاران مسلمان هستند كه عقایدشان برای قرن ها مورد حمایت قرار 
با تكریم قدیسان )و حتی عبادت قبرهای  گرفته است. سنت ها و عقاید آنها 
آنها( و دیگر اعمالی همراه است كه از نظر وهابی ها ارتداد تلقی می شود. آنها 
تفاسیر كتاب مقدس مسلمانان را اساس تعلیم مكاتب مذهبی می دانند؛ با این 

حال با تفاسیر غیر مستقیم از قرآن و احادیث مخالفند.
ها  وهابی  و  ها  سلفی  كه  شود  می  مشخص  حاضر  نوشتار  در  اساس  این  بر 

دشمنان بی رحم سنت گرایان و صوفی ها هستند. 
هر زمان كه جنبش های اسالمی تندرو به قدرت رسیده اند به سركوب سنت 
گرایان و صوفی ها پرداخته اند كه بهترین نمونه آن به قدرت رسیدن وهابی ها 

در عربستان سعودی است.
طور  به  هستند  گرایان  افراط  قربانی  آنها  اینكه  لحاظ  به  و  دلیل  همین  به   
طبیعی متحد غرب تلقی می شوند. با این حال در بررسی امكان مشاركت سنت 
گرایان و صوفی ها با جهان غرب باید توجه داشت كه آنها از تنوع بسیار باالیی 
اندونزی  و  قزاقستان  ایران،  بوسنی، سوریه،  نظیر:  بر خوردارند. در كشورهایی 
صوفی ها به صورت بسیار پراكنده حضور دارند؛ اما در كشورهایی نظیر: آلبانی، 
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مراكش، تركیه، هند و مالزی از سازماندهی خاصی برخورداند. از طرف دیگر، 
هرچند كه در برخی موارد صوفی ها گرایش های تنروانه ای دارند و از گروه های 

شبه نظامی حمایت می كنند، به طور عمده میانه رو هستند. 
به عنوان  با اسالم گراها  باید  اساساً  آیا   " این سوال كه  با طرح  نوشتار حاضر 
شركا تعامل كرد یا نه " به بررسی مفهوم واژه اسالم گرایان می پردازد و تعاریف 
مختلف از این واژه را كه در محافل سیاسی و دانشگاهی آمریكا مرسوم است 

ذكر می كند. 
بر این مبنا عده ای اسالم گرایان را مسلمانانی با دستور كارهایی سیاسی تلقی 
فعالیت  كه  را  مسلمانی  هر  و  است  فراكیر  بسیار  تعریفی  البته  كه  كنند  می 
های سیاسی دارد، در بر می گیرد. در مفهومی محدودتر، اسالم گرایان كسانی 

هستند كه با جدایی مذهب از قدرت و حاكمیت مخالفند. 
آنها به دنبال ایجاد نوع خاصی از دولت اسالمی هستند كه شریعت اساسی قانون 
این سه نگرش  بر مبنای  با اسالم گرایان  تعامل  باشد. استدالل طرفداران  آن 
عمده است: اول، اسالم گرایان نشان داده اند كه تنها جایگزین عمده رژیم های 
اقتدارگرا در جهان اسالم )به ویژه در جهان عرب( هستند؛ دوم، گروه های اسالم 
گرا نظیر اخوان المسلمین مصر از دموكراسی بر مبنای تعدد حزبی، حقوق زنان 
و غیره حمایت می كنند؛ سوم، اسالم گرایان به طور عمده در ممانعت از رشد 

تروریسم بالقوه موفق تر از روحانیون برجسته بوده اند. 
برای مثال در كشور مصر اسالم گرایان متمایل به لیبرالیسم و میانه روی، از 
قوانین دموكراتیك، حكومت خوب و مبارزه با فساد حمایت می كنند. در این 
میان می توان از اخوان المسلمین نام برد كه با هدف تاسیس دولت اسالمی 

عقب نشسته اند و برداشت های آنها كمتر محافظه كارانه است. 
هرچند كه اسالم گرایان میانه رو از جمله لیبرال ها نیستند، عقاید آنها می تواند 
فرصتی برای آمریكا باشد كه با این گروه تعامل داشته باشد. برخی بنیادهای 
مورد حمایت آمریكا در این خصوص به مشاركت با سكوالرها و اسالم گرایان 

میانه رویی كه با ارزش های دموكراتیك موافق هستند، عالقه مندند.
برای  دارد.  گرایان وجود  اسالم  با  تعامل  به  تمایل  نیز  اروپایی  در كشورهای   
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مثال در انگلستان، اسپانیا و فرانسه شوراهایی تحت كنترل مسلمانان به وجود 
آمده اند. 

با  نیز در مخالفت  هایی  استدالل  گرایان،  اسالم  با  تعامل  مقابل طرفداران  در 
نیست  اول،مشخص  از:  عبارتند  آنها  ترین  تعاملی مطرح است كه مهم  چنین 
از دموكراسی در میان اسالم گرایان تغییری  كه آیا گفتمان و لفظ طرفداری 
تاكتیكی است یا استراتژیك. بر این اساس استدالل می شود كه تضمینی وجود 
ندارد كه نیروهای اسالم گرای طرفدار اصول دموكراتیك در صورت رسیدن به 

قدرت دوباره به اصول تندروانه اسالمی برنمی گردند.
بالقوه  از جهادی های  دوم، اگر چه اسالم گراها در كوتاه مدت برای ممانعت 
موفق تر بوده اند، شناسایی رسمی و حمایت از آنها اعتبارشان را باال می برد 
و آنها را قادر می سازد تا عقاید خود را در جامعه تبلیغ كنندكه در بلند مدت 
هزینه های اجتماعی گسترش جنبش سلفی در میان مردم بسیار باال خواهد 
گروه  و  رو  میانه  مسلمانان  از  بسیاری  كه  استدالل شود  اگر  بود؛ سوم، حتی 
گروه  باید  غرب  هستندو  ضعیف  سازمان  لحاظ  به  آنها  میان  در  لیبرال  های 
های اسالمی منطبق با خود را تقویت كند چنین انشعابی منجر به دائمی شدن 
اولیه نوشتار حاضر آن است كه ضعف این  ضعف های آنها خواهد شد. فرض 
گروه ها سازمانی است و یا ارتباط دادن آنها و ایجاد شبكه های قدرتمند می 

توان پیامشان را تقویت نمود.
با این حال مسئله اصلی در این نوشتار آن نیست كه آمریكا نباید با اسالم گرایان 
میانه رو گفت و گو كند، بلكه چنین گفت و گویی باید در راستای روشن كردن 

مواضع هردوطرف محافظه كارانه باشد. 
بر اساس مباحث مطرح شده، شركای عمده آمریكا در جهان اسالم را می توان 

در 5 گروه عمده طبقه بندی نمود:
1. دانشگاهیان و و روشنفكران مسلمان لیبرال و سكوالر:

 لیبرال ها به طور عمده به دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی گرایش دارند، زیرا در 
آنجا می توانند افكار خود را بسط دهند. در صورتی كه در نظر بگیریم شبكه 
این  دارند،  وجود  اسالم  جهان  سراسر  در  رو  میانه  روشنفكران  و  لیبرال  های 
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از مسلمانان میانه رو  المللی  اولیه شبكه ای بین  بنای  بخش می تواند سنگ 
باشد؛

2. روحانیون میانه رو جوان:
 یكی از دالیل موفقیت تندروها در ترویج عقایدشان استفاده از مساجد به عنوان 
از  توانند  به راحتی نمی  لیبرال  تبلیغی است، در حالی كه دانشگاه های  ابزار 

طریق مساجد با مردم تعامل كنند.
 بنابراین جنبش مسلمانان میانه رو تا حد زیادی به مشاركت فعال روحانیون 
میانه رو وابسته است كه در این خصوص روحانیون جوان – كه رهبران آینده 

هستند- بیشتر مد نظر قرار دارند؛ 
3. فعاالن اجتماعی: 

با  عمده  طور  به  پردازند،  می  یافتگی  توسعه  افكار  ترویج  به  كه  فعاالن  این 
قربانیان فتواها و حمالت  به رو می شوند و معموالً  افراط گرایان رو  خشونت 
خشونت بار هستند. این فعاالن اغلب نیاز به حفاظت و حمایت دارند كه یك 

شبكه بین المللی می تواند آن را فراهم كند؛
4. گروه های زنان: 

زنان و اقلیت های مذهبی اغلب قربانی اسالم بنیادگرا و تفاسیر شریعت هتند. 
در برخی كشورها زنان سازماندهی را آغاز كرده اند كه بنیاد مهمی در ایجاد 

جنبش های اصالح طلب به شمار می رود. 
صعود گروه های جامعه مدنی زنان فرصت هایی را برای ایجاد شبكه های میانه 

رو فراهم می كند؛ 
5. روزنامه نگاران و نویسندگان میانهرو:

های  پیام  دولتی،  كنترل  از  خارج  های  رسانه  دیگر  و  اینترنت  از  استفاده  با   
در حالی كه  است؛  اسالمی در سراسر جهان رسوخ كرده  تندروانه در جوامع 
نهادهای رسانه ای مورد حمایت آمریكا، یعنی رادیو سوا و تلویزیون الحره فاقد 
مهارت الزم برای بیان نگرانی های و موضوعات محلی هستند و نمی توانند به 
با گرایش های  برای مقابله  گسترش رسانه های محلی میانه رو كمك كنند. 
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تندروانه در رسانه های مسلمانان، ضروری است كه از برنامه های تلویزیونی و 
رادیویی وسایت های اینترنتی میانه رو محلی حمایت شود. 

باید حول  برنامه های زیر  برهمین اساس، نویسندگان این پروژه معتقدند كه 
بخش های مذكور سازماندهی گردد:

آموزش دموكراتیك:
 برای مقابله با رشد افراط گرایی در كشورهای اسالمی به آموزش ارزش های 
دموكراتیك در مدارس نیاز است؛ همان تجربه ای كه اندونزی در آموزش مذهبی 
دموكراتیك به دست آورد. اگر چه برخی معلمان مسلمان عقاید میانه رویانه 
دارند، فاقد توان ارتباط تعالیم اسالمی با ارزش های دموكراتیك هستند. در این 
خصوص بنیاد آسیا، بیناد مورد حمایت آمریكا به ترویج برنامه ای پرداخت كه 
هدف آن كمك به تالش های میانه رویانه در حمایت آمریكا به ترویج برنامه ای 
پرداخت كه هدف آن كمك به تالش های میانه رویانه در تلفیق متون اسالمی با 
ارزش های دموكراتیك بود. این فعالیت در اندونزی جنبش دموكراسی مسلمانی 
را ایجاد كرد كه در ویژگی عمده داشت: 1. مقابله علمای مرد با مسئله برابری 

جنسیتی، و 2. ایجاد ریشه هایی در سازمان های پرجمعیت. 
رسانه ها. پخش اطالعات در سراسر جهان اسالم اغلب توسط نهادهای تندرو و 
غیر دموكراتیك و محافظه كار انجام می شود؛ در حالی كه در برخی كشورها 
هیچ رسانه میانه رویی وجود ندارد. در جنگ عقاید وجود رسانه های میانه رو 
به جای رسانه های تندرو و ضروری است. اندونزی نمونه خوبی از تایید رسانه 

های میانه رو است. 
برابری جنسیتی . "حقوق زنان" موضوع اصلی در جنگ عقاید در بطن جهان 
اسالم است. بر اساس گزارش ها در منطقه خاورمیانه شكاف عمیقی میان حقوق 
مردان و زنان وجود دارد و همچنان در مقابل اعطای حقوق برابر به زنان مقاومت 
می شود اطاعت زنان در ساختار اسالم تندرو و محافظه كار امری اساسی است. 
ارتقاء برابری جنسیتی جزء مهمی از پروژه توانمند سازی مسلمانان میانه رو 
با این حال گرایش ها در بهبود موقعیت زنان در جهان اسالم متفاوت  است. 

است. 
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در برخی از كشورهای جنوب شرق آسیا زنان گام های مهمی را در هت دستیابی 
به برابری برداشته اند؛ اما در برخی دیگر از كشوها رشد بنیادگرایی – كه تنها 
احكام شریعت را مبنای قانونی خود قرار می دهند – موجب بدتر شدن وضعیت 

زنان در جامعه شده است. 
هواداری سیاسی. اسالم گرایان در این رابطه دارای برنامه هایی سیاسی هستند 
و به همین جهت میانه روها نیز باید وارد هواداری سیاسی شوند. در این زمینه 
فعالیت های حمایتی در راستای شكل دهی به محیط سیاسی و حقوقی جهان 

اسالم مهم می باشد. 
عالوه بر توجه به گروه ها و اقشار مورد نظر و برنامه های الزم برای ایجاد شبكه 
های مسلمانان میانه رو، نوشتار حاضر به اولویت بندی مناطق نیز توجه دارد 
و از جمله به گروه ها و جوامع مسلمان در اروپا، مسلمانان جنوب شرق آسیا و 

برخی جوامع نسبتاً بازتر منطقه خاورمیانه اشاره كرده است.
ابتكارات و طرح های مدرن سازی غربی بر منطقه خاور میانه  اگر چه بیشتر 
متمركز است، اگر چه بیشتر ابتكارات و طرح های مدرن سازی غربی بر منطقه 
خاور  منطقه  كه  معتقدند  حاضر  نوشتار  نویسندگان  است،  متمركز  خاورمیانه 
میانه به ویژه جهان عرب زمینه الزم برای نهاد سازی و شبكه سازی مسلمانان 

میانه رو را ندارد.
در تحقیقات گوناگون موسسه رند مشخص شده است كه هرچند آمریكا، آسیا، 
از منطقه جنوب صحرا در آفریقا در دهه  اروپای شرقی و حتی قسمت هایی 
های 1980 و 1990 برای دستیابی به دموكراسی، گرایش های قومی داشتند، 
اغلب كشورهای عربی همچنان در باتالق دیكتاتوری و خشونت های سیاسی 

گرفتارند. 
از طرف دیگر انتقال عقاید رادیكال از جهان عرب به مناطق مسلمان نشین غیر 
عرب چالش مهیبی از دید نویسندگان نوشتار حاضر است كه مهم ترین علل آن، 
فقدان نهادهای جامعه مدنی عربی – كه بتوانند به عنوان انتشار دهنده عقاید 

میانه رو عمل كنند و فرهنگ مقاومت در برابر تفاسیر جدید از اسالم است.
 با وجود آنكه اغلب تفكرات نو درباره اسالم در حارج از جهان عرب ایجاد می 
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شود، نهادهای عربی همچنان مهم ترین منبع نشر عقاید اسالمی محصوب می 
منطقه  گوناگون جهان همچون مسلمانان  مناطق  و همچنان مسلمانان  شوند 
جنوب شرق آسیا، نهادهای آموزش منطقه خاور میانه را منبع كسب مسائل و 

نكات دینی و علمی خود می دانند.
تا روشنفكران مسلمان  رویانه ضروری است  میانه  افكار  و  انتشار عقاید  برای   
غربی و آسیای جنوب شرقی به مناطق دیگر جهان اسالم معرفی شوند و آثار 

آنها به انگلیسی و عربی ترجمه شود.
 برای مثال مسلمانان اندونزی معتقدند در صورتی كه عقاید آنها به زبان عربی 

ارائه شود، می توانند بر تعصب عربی غلبه كنند. 
در این خصوص ترجمه این آثار باید همه به صورت كتاب و از طریق اینترنت 
منتشر شود. همچنین باید توجه داشت كه بسیاری از عقاید مسلمانان میانه رو 
ریشه در فرهنگ محلی آنها نیز دارد كه این امر مانع مهمی در انتشار آنها در 

سراسر جهان اسالم محسوب می شود. 
نوشتار حاضر همچنین گروه های مسلمان در داخل آمریكا را نیز در ایجاد شبكه 

هایی از مسلمانان میانه رو در جهان اسالم موثر تلقی می كند. 
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بخش سوم

مسلمانان اروپا، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه، وشبکه سازی
الف. اروپا

جای  در خود  را  مسلمانان  ترین جمعیت  بزرگ  غربی  اروپای  ویژه  به   ، اروپا 
از 15 میلیون نفر هستند  ارزیابی های موجود، بیش  بر اساس  داده است كه 
كه به طور عمده در كشورهایی نظیر: فرانسه، آلمان، انگلستان، اسپانیا و هلند 
زندگی  می كنند. وزن فكر مسلمانانی كه در غرب زندگی می كنند، بالقوه بسیار 
باالست. لندن مركز فكری، فرهنگی و رسانه جهان عرب است. برای مثال در 
سال 2004 تعداد كتاب های منتشر شده به زبان عربی در انگلستان و فرانسه 

بیش از كتبی بود كه در كشورهای عربی و چاپ رسید.
هرچند كه در میان مسلمانان ساكن اروپا گرایش ها به بنیادگرایی اسالمی در 
فعال  اروپا  رو در  میانه  ترین سازمان های مسلمانان  افزایش است، مهم  حال 
است. وزن و اهمیت مسلمانان میانه رو اروپایی موجب می شود تا نویسندگان 
نوشتار حاضر جوامع مسلمان در اروپا را جزئی حیاتی در ابتكار ایجاد شبكه های 

مسلمانان میانه رو تلقی كنند. 
با این حال دامنه وسیعی از دیدگاه های بحث انگیز در تعریف ماهیت اسالم در 

اروپا و جود دارد. 
عده ای بر این باورند كه علت اصلی توسعه و تحول مسلمانان میانه رو در اروپا 
نه  و  غرب،  نوسازی  روند  با  همراه شدن  و  اروپایی  با جوامع  آنها  ادغام شدن 

ماهیت خود اسالم است. 
با این حال عده ای دیگر تاكید دارند كه با وجود ادغام و همراهی مسلمانان در 
جوامع اروپایی و دستیابی به تحصیالت خوب، كار و مشاركت مدنی، مسلمانان 
همچنان هویت متمایز خود را حفظ كرده اند و از این دیدگاه حتی الزم است تا 
اصال حاتی در برخی اعتمال اسالمی انجام شود تا با ارزش ها و قوانین اروپایی 

انطباق پیدا كند. 
با این حال تاكید می شود كه تفاوت های مسلمانان با اكثریت جامعه را باید به 
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عنوان غنای فرهنگی آنها مثبت تلقی كرد و از طرف دیگر توجه داشت كه آنها 
پلی به جهان بزرگ اسالم هستند. 

عده ای نیز معتقدند كه نه تنها باید مسلمانان اروپا اقلیتی متمایز باشند. بلكه 
باید احكام و اعمال سنتی خود را دنبال كنند و در اجرای احكام شریعت نیز 

باید موازی با قوانین غربی عمل نمایند. 
كه  شود  می  تاكید  اروپایی  مسلمانان  مورد  در  فكری  های  تفاوت  رغم  به 
مسلمانان و اسالم گرایان در اروپا بر اساس استانداردهای اروپایی ماینه رو تلقی 

می شوندكه مانع مهمی در برابر رشد اسالم تند رو است. 
برای  مهمی  بسیار  الگوی  اروپایی  مسلمانان  حاضر  نوشتار  اهداف  به  توجه  با 
ترویج میانه روی هستند كه می توانند نقش مهمی نیز در ایجاد شبكه های 

مسلمانان میانه رو در جهان داشته باشند.
 با این حال نویسندگان، با ذكر نمونه هایی معتقدند هنوز باید كارهای زیادی 
برای ترویج میانه روی حتی در میان مسلمانان اروپایی انجام شود. از جمله راه 
های ترویج این امر در اروپا، آموزش، چاپ و نشر عقاید مسلمانان میانه رو و 

تاسیس سازمان هایی برای ممانعت آنها هستند.
 مفهوم"یورو- اسالم" از جمله مفاهیم مورد توجه در ترویج میانه روی در میان 
مسلمانان اروپایی است. مسلمانان لیبرال در تالشند كه چنین مفهومی را به 

عنوان اسالم مستقل جدید در اروپا توسعه دهند. 
نیز نویسندگان كتاب دانشجویان، روشنفكران و روزنامه نگاران  این بخش  در 
مسلمان در جوامع اروپایی را بهترین افراد برای ترویج اسالم لیبرال و میانه روی 

و حتی شبكه سازی قلمداد نموده اند.
كشورهای  در  فعال  مسلمان  نهادهای  و  ها  سازمان  بخش  این  در  همچنین 
اروپایی كه از مسلمانان میانه رو تشكیل شده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند . 

ب.جنوب شرق آسیا
از دیدگاه نویسندگان این پروژه تحقیقاتی اقدام شبكه سازی در جنوب شرق 
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آسیا باید با اقدامات سازمان های غیر دولتی سنتی میانه رو فعال در این منطقه 
از بزرگ ترین سازمان های مسلمانان  اندونزی یكی  از جمله در  باشد.  همراه 
لیبرال در سال 2001 توسط مسلمانان روشنفكر لیبرال این كشور به وجود آمد 
كه مهم ترین هدف آن مقابله با نفوذ و فعالیت تندروهای اسالمی اندونزی است. 
این سازمان در طول فعالیت های خود بارها توسط تندروها و محافظه كاران 

مسلمان تهدید شده است.
 در این كشور دو نوع آموزشكده بزرگ برای آموزش مسائل اسالمی وجود دارد 
اداره  گرایان  سنت  توسط  و  شود  می  اسالمی  روزانه  مدارس  شامل  یكی  كه 
می شوند و دیگر ی شامل مدارسی است كه توسط مسلمانان میانه رو لیبرال 

تاسیس شده اند. 
در این نوشتار با بررسی دقیق فعالیت این دو نهاد به بررسی موانع فعالیت نهاد 

میانه رو پرداخته و راه حل هایی برای مقابله با انها ارائه شده است. 
از طرف دیگر اندونزی بزرگ ترین و غنی ترین سیستم دانشگاه های اسالمی را 
داراست. با تاكیدی كه نوشتار حاضر بردانشجویان و دانشگاه ها به عنوان یكی از 
مهم ترین گروه های توریج اسالم میانه رو دارد، به تفصیل به وضعیت دانشگاه 
ها در این كشور و حتی اسامی و تعداد آنها پرداخته شده و آمده است كه مهم 
ترین هدف این دانشگاه در این كشور و حتی اسامی و تعداد آنها پرداخته شده و 

آمده است كه مهم ترین هدف این دانشگاه ها ترویج اسالم خردگراست. 
عالوه بر اندونزی به وضعیت دانشگاه ها در كشور تدریس می شود بیشتر به 
است.  رویانه  میانه  كمتر  و  بوده  نزدیك  عرب  جهان  در  شده  مطرح  مباحث 
سیستم های دانشگاهی و مدارس مسلمانان فیلیپین و تایلند نیز در این نوشتار 

مورد بررسی قرار گرفته اند. 
به طور كلی در بررسی نظام آموزشی در میان مسلمانان جنوب شرق آسیا نتیجه 
گیری شده است كه این منطقه از ساختار توسعه یافته ای در زمینه نهادهای 
آموزشی اسالمی برخوردار است كه می تواند منبع مهمی در ایجاد شبكه های 
مسلمانان میانه رو باشد و بلوك های مناسبی را در برابر اسالم گرایان تندرو در 

منطقه خاورمیانه به وجود آورد.
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از نظر نوشتار حاضر منطقه جنوب شرق آسیا به خاطر استفاده خوب و فزاینده 
بر 70  اهمیت است. عالوه  نیز حائز  ای  ابزارهای رسانه  از  رو  میانه  مسلمانان 
لیبرال و میانه رو  نیز توسط مسلمانان  روزنامه، شبكه های رادیویی متعددی 
اداره می شوند كه مهم ترین نمونه های آن در اندونزی و فیلیپین فعالیت می 

كنند . 

ج.خاورمیانه
همان طور كه پیش از این اشاره شد، نوشتار حاضر تاكید دارد كه در منطقه 
خاور میانه امكان ایجاد شبكه هایی از مسلمانان میانه رو و ترویج جامعه مدنی 
و دموكراسی به شكلی كه در دیگر مناطق انجام می شود، وجود ندارد. به طور 
یقین مهم ترین مانع ایجاد چنین شبكه هایی در منطقه خاور میانه عدم فعالیت 
جنبش های گسترده لیبرال است و اندك افرادی كه در این زمینه فعالیت می 
كنند نیز خارج از منطقه هستند. تنها نمونه های كوچكی از فعالیت های افراد 
میانه رو و لیبرال در كشورهای عراق و مصر دیده شد كه در هردوكشور سركوب 
شدند. عدم فعالیت جنبش ها یا جامعه مدنی موجب شده تا تنها اسالم گرایان 
و مساجد تنها كانال سیاسی ارتباط با مردم باشند. هر چند اسالم میانه رو در 
بسیاری ازكشورهای منطقه همچون مصر، اردن، كویت، بحرین و دو شیخ نشین 
دبی و ابوظبی در امارات مورد توجه قرار دارد، هیچ شبكه سازماندهی شده ای 
برای هماهنگ كردن فعالیت های آن وجود ندارد. در مقابل، گروه های وهابی و 
سلفی، مسلمانان میانه رو را در چنین كشورهایی مورد حمله قرار می دهند. با 
این حال برخی نهادها و بنیادهای غربی برنامه هایی را برای دموكراسی سازی 
در كشورهای منطقه خاورمیانه دنبال می كنند و افراد یا نهادهای روشنفكری 
را به ویژه درجهان عرب مورد حمایت قرار می دهند. ازجمله مراكز مطالعات و 
دموكراسی CSID است كه بودجه آن توسط دولت آمریكا پرداخت می شود و 
به دنبال گرد آوردن مسلمانان میانه رو و سكوالر در شبكه هایی از مسلمانان 
دموكرات است. این مركز كه به عنوان سازمانی غیر دولتی در واشنگتن شناخته 
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می شود با رهبران جوامع مراكش، الجزایر، اردن و مصر در ارتباط است تا بتواند 
میان اصول اسالمی و دموكراتیك تعامل ایجاد كند.

كارگاه  برگزاری  به  كتب  و  مقاالت  انتشار  بر  عالوه  مركز  این  دیگر  طرف  از 
های آموزشی و سمینارهایی در كشورهای مختلف منطقه همچو.ن اردن، مصر، 
مراكش، تونس، تركیه، ایران و عراق می پردازد. با وجود فعالیت های این مركز 
و دارا بودن دو دفتر فعال در مراكش و اردن هنوز هیچ شبكه ای درمنطقه خاور 
میانه برای فعالیت مسلمانان میانه رو وجود ندارد و نوشتار حاضر تاكید دارد كه 

باید شبكه های ملی به شبكه های منطقه ای تبدیل شوند.
و  مدنی  جامعه  ترویج  برای  مناسبی  نمونه  عربی  كشورهای  میان  در  عراق 
دموكراسی است. این كشور كه از سازمان اجتماعی مناسب برخوردار بوده، با 

پایان دیكتاتوری صدام شاهد فعال شدن نهاده های دموكراتیك است. 
و  تنها گروه های فعال جامعه مدنی، احزاب سیاسی مذهبی  در دوران صدام 
قومی بودند كه در خارج از عراق فعالیت می كردند و با سرنگونی صدام اكنون 

به صحنه سیاسی این كشور بازگشته اند.
 عراق در حال حاضر بیشترین تنوع جناح های سیاسی را در میان كشورهای 
عربی دارد و آنچه كه هنوز فاقد آن است، عدم وجود مركزی است كه بتواند 
ورای تفاوت های قومی و فرقه ای فعالیت كند. با این حال استمرار روند سیاسی 
معمولی در عراق تحت الشعاع تروریسم، بی قانونی و شورش در این كشور قرار 

دارد كه گسستگی فرقه ای نیز وضعیت را بدتر كرده است. 
گسختگی نظم معمولی در عراق فعالیت های نهادهای جامعه مدنی را مشكل و 
خطرناك نموده است. با این حال گروه هایی از تحصیل كردگان و افراد طبقه 

متوسط اكنون در این كشور فعالیت می كنند.
با سرنگونی صدام بیش از 60 حزب سیاسی و 100 تا 200 روزنامه در عراق 
تامین شده است. درصورتی كه امنیت و ثبات در این كشور برقرار شود، رشد و 

توسعه جامعه مدنی در عراق نیز بسیار سریع خواهد بود.
انجام شده برای حمایت   از طرف دیگر نوشتار حاضر تاكید دارد كه كارهای 
از نهادهای جامعه مدنی در عراق كافی نیست. در واقع در حال حاضر برنامه 
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های توانمند سازی احزاب سیاسی در عراق تنها بر دو حزب شورایعالی انقالب 
اسالمی و حزب دعوه متمركز است.

 تقویت گروه های لیبرال و سكوالر در عراق به ویژه از آن جهت اهمیت دارد 
كه نفوذ احزاب اسالمی رو به افزایش است و در قانون اساسی این كشور اسالم 
به عنوان منبع اساسی قانون گذاری شناخته شده است كه این مسئله، هویت 

اسالمی بیشتر مردم عراق را تضمین می كند. 
بود،  خواهند  اصول  با  منطبق  قوانین  اینكه  از  یافتن  اطمینان  برای  حتی 
كرد.  نظارت خواهند  قوانین  تصویب  بر  اسالمی  زمینه حقوق  در  كارشناسانی 
با این حال و علی رغم پیشرفت غیر قابل انكار روند دموكراسی در عراق هنوز 
نشان  كه  دارند  قرار  فشار  تحت  زنان  حقوق  طرفداران  و  مذهبی  های  اقلیت 

دهنده لزوم فعالیت های بیشتر در این كشور است. 

مسلمانان سکوالر به عنوان یکی از عوامل مهم در شبکه سازی 
و  اسالم  میان  ایدئولوژیك  نزاع  و  تضاد  در  غربی  كارشناسان  كه  وجودی  با 
مدرنیته، مسلمانان سكوالر را عامل مهمی به حساب نمی آورند، معتقدند در 
جهان اسالم نمی آورند. معتقدند در جهان اسالم نمی توان مذهب و سیایت 
را – به شكلی كه در غرب كلیسا ازدولت جداشد- تفكیك نمود و از طرف دیگر 

نمی توان مذهب را درجهان اسالم امری خصوصی و شخصی دانست. 
نفوذ  كه  شود  می  تلقی  شخصیتی  عنوان  به  سكوالری  مسلمان  هر  بنابراین 
واقعی در جهان اسالم ندارد نویسندگان نوشتار حاضر دو تعریف از سكوالریسم 
ارائه می كنند: سكوالریسم لیبرال كه مذهب را امری فردی تلقی می كند و نه 
جمعی، و سكوالریسم اقتدارگرا كه در آن، مذهب بخشی از عقاید حزب حاكم 

است) در كشورهایی همچون مصر، سوریه و تونس(.
 بنابراین مذهب و دیگر هنجارها تابع اهداف دولت یا حزب حاكم است. نوشتار 

حاضر در شبكه سازی بر سكوالریسم لیبرال تاكید دارد.
 آنها نه تنها اهدافی دارند كه مورد نظر نویسندگان حاضر برای ارتقاء دموكراسی 
و شبكه سازی است، بلكه اغلب منافع استراتژیك مشتركی نیز با اسالم گرایان 
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دارند كه مهم ترین نمونه آن اخوان المسلمین در مصر است. حتی در برخی 
تحقیقات موسسه رند نیز سكوالریسم در جوامع اسالمی غیر قابل قبول دانسته 

شده است.
با این حال موفق ترین نمونه سكوالریسم اسالمی در جهان واقع، تركیه است كه 
اهداف خود را با سیاست سكوالریسم مهاجم دنبال می كند. در واقع علت اصلی 
آنكه مسلمانان سكوالر مورد توجه محافل سیاسی غربی در امر ارتقاء دموكراسی 
در جهان اسالم قرار ندارند این عقیده در كشورهای غربی است كه از یك سو 
مسلمانان لیبرال در جهان اسالم مورد حمایت نیستند و از سوی دیگر امكان 
دارد كه آنها با چپ گراها و جناح های مخالف آمریكا در ارتباط باشند؛ در حالی 
كه تاكنون بررسی دقیقی در مورد ماهیت، تاثیر و پیشینه سكوالریسم در جهان 
اسالم انجام نشده است و باید به خاطر داشت كه سكوالریسم پدیده جدیدی 

در خاورمیانه نیست.
 نویسندگان این پژوهش تاكید دارند كه بی تاثیر دانستن سكوالریسم در جهان 
این مسئله  نیز  . در مسئله شبكه سازی  تا واقعیت  اسالم بیشتر كلیشه است 

اهمیت دارد كه مسلمانان سكوالر مواضع لیبرالستی واقعی دارند. 
در حالی كه اسالم گرایان ممكن است به دنبال اهداف پنهانی تحت عنوان لیبرال 
دموكراسی باشند. مسلماننان سكوالر نیز از خشونت و عدم تساهل حمایت نمی 
كنند و باید آنها را نیز در كنار مسلمانان سكوالر نیز از خشونت و عدم تساهل 
حمایت نمی كنند و باید آنها را نیز در كنار مسلمانان میانه رو و لیبرال در امر 
شبكه سازی مد نظر قرار داد. در ادامه این بحث نوشتار حاضر فعالیت برخی 
چهره های مسلمان سكوالر را در كشورهای مختلف منطقه خاورمیانه همچون: 

لبنان، پاكستان و مصر مورد بررسی قرار می دهد. 
به لحاظ سازمانی سه دسته سازمانی از مسلمانان سكوالر قابل تفكیك هستند: 
اول، نهاده هایی كه به ارتقا اسالم سكوالر اختصاص دارند؛ دوم، نهادهایی كه به 
سكوالریسم ، خردگرایی و اومانیسم اعتقاد دارند، و سوم، نهادهایی كه خود را 
به حمایت از اسالم گرایان سكوالر از طریق كمك های مالی گنهانی اختصاص 

داده اند.
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 در این بخش از سازمان های فعال در هركدام از گروه های مذكور نام برده و 
توضیحاتی درباره فعالیت های آنها داده شده است.

لیبرال"،"موسسسه  مسلمانان  های"ائتالف  سازمان  اول  دسته  در  جمله،  از   
مطالعات اسالمی" و "مركز مطالعات اجتماعی و سكوالریسم" و در دسته دوم 
و سوم سازمان های "بنیاد جوردانو برونو"، "بنیاد تحقیق غرب"، جامه سكوالر 
فعالیت می كنند. نكته قابل توجه این  المللی خرگرایی"  و "گروه بین  ملی " 

است كه مركز فعالیت این سازمان ها به طور عمده دركشورهای غربی است. 
درقسمت پایانی، نویسندگان باردیگر بركاربرد درس های دوران جنگ سرد در 
زمینه شبكه سازی برای وضعیت كنونی آمریكا در حهان اسالم در هردو سطح 

استراتژیك و تاكتیكی تاكید می كنند. 
آنان معتقدند همان طور كه در دوران جنگ سرد دیده شد، فعالیت شبكه سازی 

جزء استراتژیك و مهمی در مبارزه آمریكا در مبارزه با تروریسم انطباق دارد. 
فعالیت های شبكه سازی كه در این دستور كار پیش بینی شده، هزینه هایی 
بسیار كمتر از فعالیت های نظامی و دیپلماسی عمومی را برای دولت آمریكا در 
پی دارد . آمریكا باید برای موفقیت در زمینه شبكه سازی از متحدان بالقوه خود 

درجهان اسالم حمایت كند.
 از طرف دیگر هرچند كه استراتژی آمریكا در قالب شبكه سازی در دوران جنگ 
سرد اغلب دفاعی بود، شامل اجزای تهاجمی نیز می شد  وتالش ها در زمینه 
تضعیف كمونیست در بلوك شرق به كمك نبرد اطالعاتی و سیاسی را نیز در 

بر می گرفت. 
های  توانایی  تقویت  باید  اصلی  اقدام  كه  هرچند  نیز  اسالم  جهان  مورد  در 
مسلمانان میانه رو در برابر گسترش ایدئولوژی های افراط گرایان باشد، باید به 

منظور ارتقای دموكراسی با سیستم های سیاسی اقتدارگرا مقابله نمود. 
به لحاظ تاكتیكی و عملیاتی روش های شبكه سازی از همان شیوه های دوران  

جنگ سرد نیز می تواند بهره مند شود.
در این خصوص یكی از مشكالت آمریكا در روند شبكه سازی در جهان اسالم 
اعتبار گروه هایی است كه به طور مستقیم از دولت آمریكا كمك دریافت می 
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كنند. یكی از مهم ترین شیوه ها برای حفظ اعتباری این گروه ها، حمایت و 
تقویت سازمان های غیر دولتی است كه در جهان اسالم فعال هستند.

 در دوران جنگ سرد سازمان هایی از گروه های دانشجویی حمایت می كردند 
كه مایل به ایجاد نهادهای دموكراتیك و آزاد بودند. 

آوردن كمك های  فراهم  و  را در حمایت  اساسی  آمریكا نقش  واقع دولت  در 
مالی برای این گروه ها داشته است. امروزه در گرد آوری گروه ها و افراد برای 
سازماندهی آنها در مقابله با افراط گرایی اسالمی آمریكا و اروپا هیچ محدودیتی 

قائل نیستند. 
در برخی موارد دولت آمریكا حتی مجبور است كه نقش فعال تری در شبكه 
سازی برای خود قائل شود. موردی همچون كنگره آزادی فرهنگی كه در دوران 
جنگ سرد نمونه ای بسیار عالی در سازماندهی افراد و گروه ها در قالب شبكه 

های بین المللی قدرتمند بود با حمایت مستقیم دولت آمریكا اداره می شد. 
در پروژه حاضر ضمن بررسی استراتژی آمریكا در زمینه شبكه سازی در دوران 
جنگ سرد، ساختار جهان اسالم و تركیبات فكری آن مورد بررسی قرارگرفت 

كه گام های نهادی و استراتژیك بر اساس آن توصیه می شود:
 گام اول، برای آمریكا و متحدانش اتخاذ تصمیمی روشن برای ایجاد شبكه های 
میانه روها در جهان اسالم منطبق با استراتژی كالن آن است. برای دستیابی 
به چنین هدفی ابتدا باید ساختاری نهادینه شده در داخل دولت آمریكا برای 
هدایت، حمیات و نظارت مستمر بر تالش ها در جهت شبكه سازی به وجود آید. 
چنین ساختاری باید تخصص و توانایی الزم را برای اجرای استراتژی مورد نظر 
دارا باشد كه شامل موارد زیر می شود: 1. مجموعه ای از معیارهای همیشه در 
حال توسعه و تحول كه میانه روی های واقعی را از فرصت طلبان ججدا می 
كند؛ 2. پایگاه اطالعاتی بین المللی از شركای بالقوه؛ 3. مكانیزمی برای نظارت 

و باز تعریف برنامه ها، پروژه ها و تصمیمات. 
فعالیت های شبكه سازی در آغاز باید به گروه های محوری از شركای قابل اتكا 

متمركز باشد كه جهت گیری ایدئولوژیك آنها روشن باشد.
 در این خصوص به نظر می رسد تالش ها برای ایجاد شبكه هایی از مسلمانان 
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میانه رو در منطقه خاورمیانه با مشكل روبرو شود؛ زیرا این منطقه بسیار بزرگ، 
متنوع، پیچیده و داراری نهادهای نمونه سازی بسیاری است.

بنابراین شبكه سازی در این منطقه منابع بسیار زیادی می طلبند كه در نهایت 
ممكن است هیچ دست آموزی نیز به همراه نداشته باشد.

بنابراین ایاالت متحده باید سیاست گزینش را تعقیب كند و بر مناطقی متمركز 
باشد كه كمترین چالش را به دنبال داشته باشد.

بر این اساس ابتدا باید بخش های اجتماعی در شبكه سازی در مناطق مورد 
نظر به خوبی تعریف شوند.

 در این خصوص پنج گروه از مسلمانان روشنفكر و دانشگاهی سكوالر و لیبرال، 
محققان مذهبی جوان و میانه رو، فعاالن اجتماعی، گروه های زنان و نویسندگان 

و روزنامه نگاران میانه رو مد نظر قرار گرفته اند.
آمریكا باید با  این گروه ها و افراد به خوبی آشنایی پیدا كند و بر اساس آن چهار 

برنامه اصلی را به اجرا در آورد: 
امر  در  اسالمی  متون  آن دسته  از  استفاده  دموكراتیك، كه شامل  آموزش   .1

آموزش است كه از ارزش های دموكراتیك حمایت می كند؛
 2. رسانه ها، كه شامل حمایت از رسانه های میانه رو در برابر رسانه های ضد 

غربی و ضد دموكراتیك در جهان اسالم است؛
 3. برابری جنسیتی، كه شامل دفاع از حقوق زنان و تقویت برابری جنسیتی به 

عنوان جزء اصلی پروژه توانمندی سازی مسلمانان میانه رو می شود.
4. هواداری سیاسی، كه شامل مشاركت مسلمانان میانه رو در سیاست طرفداری 

و تبلیغی اسالم گرایان می شود.
 با توجه به شرایط موجود در منطقه خاور میانه نوشتار حاضر پیشنهاد كرده 
است كه برای كسب موفقیت باید تمركز اصلی بر مسلمانان مناطق دیگر باشد 
كه از فضای آزاد تری برای فعالیت های دموكراتیك بر خوردارند. ازطرف دیگر 
مشخص شده كه عقاید تنروانه ریشه در منطقه خاور میانه دارد و سایر مسلمانان 

جهان از آن پیروی می كنند. 
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عقاید،  جریان  این  تا  شود  تعقیب  رهیافتی  كه  شده  توصیه  نوشتار  این  در 
معكوس شود و به این دلیل باید ارزش ها و افكار مسلمانان میانه رو در تركیه ، 
در اندونزی و دیگر مناطق به زبان عربی ترجمه و در سطح بسیار وسیعی منتشر 
شود. البته این بدان معنا نیست كه مناطق محوری همچون خاورمیانه باید رها 

شوند، بلكه به یان وسیله باید زمینه نوسازی و مدرنیته در آنها فراهم شود. 
هرچند كه شبكه هایی از میانه روها در جهان اسالم و جود دارند، بسیار كم و 
نكار آمد هستند. در مواردی هم كه افراد و گروه هایی صالحیت الزم را به عنوان 
میانه روها دارا هستند، سازمان نیافته اند و عالوه بر هدر رفتن منابع، حتی در 
مواردی مخرب نیز بوده اند. برای مثال جنجال ناشی از كاریكاتورهای منتسب 
به حضرت محمد )ص( از گروهی از مسلمانان میانه رو در دانمارك ناشی شد 

كه حتی مورد حمایت نهادهای غربی نیز قرار داشتند.
در دیپپلماسی عمومی كه در امر ارتقاء دموكراسی و شبكه سازی بر آن تاكید 

شده نیز باید به شرایط جدید جهان اسالم توجه كرد.
هرچند كه در دوران جنگ سرد برنامه های رادیویی نقش مهمی در امر اطالع 
رسانی داشتند، امروزه شبكه های رادیویی و تلویزیونی كه برای جهان اسالم 
برنامه پخش می كنند با وجود صرف هزینه های باال، دستاورد كمی داشته اند. 
پژوهش مذكور معتقد است به جای صرف هزینه برای رسانه هایی همچون رادیو 
سوا و تلویزیون الحرء به تقویت رسانه های میانه رو در جهان اسالم اقدام شود. 
از طرف دیگر این پروژه توصیه می كند كارگاه های آموزشی و سمینارهایی در 
واشنگتن با شهر مناسب دیگری برگزار شود كه در آن نمایندگانی از مسلمانان 
میانه رو از مناطق گوناگون گردهم آیند تا بررسی شرایط و دیدگاه های آنها 

پرداخته شود. 
چنین اقدامی در كنگره آزادی فرهنگی در دوران جنگ سرد تجربه شده است. 
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جنگ نرم در قرآن کریم
نزول آیات قرآن كریم درموقف و مواقع حساس و حیاتی بر پیامبر اكرم)ص( 
و بیان قصه ی انبیای الهی  سرنوشت موحدان و مومنان در برابر جریان باطل 
در طول تاریخ بشر، دارای مولفه هایی است كه پرده از محوریت جنگ نرم و 

ابزارهای آن در برابر جریان توحیی بر می دارد.
 هر چند كه امروز از این مولفه ها به پیشینه ی زمان كنونی نیز بر ضد جریان 
حق توسط سردمداران كفر نوین اجرا می شود و در كنار تقابل همیشگی حق با 

باطل استفاده همیشگی از آن ابزارها را هم به اثبات می رساند.
آنچه از نظر می گذرد، شیوه های جنگ نرم و سردمداران كفر در برابر انبیای 
الهی و جبهه ی توحیدی، به خصوص در برابر وجود مقدس پیامبر اكرم)ص( 

است.
قرآن پس از ذكر مواردی توضیحی در مورد براندازی نرم، به تفصیل به روش 

های گوناگون دشمنان در راه اندازی این جنگ بر ضد حق اشاره می كند.
این روش ها در سه قالب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است.

شیوه های جنگ نرم بر ضد انبیای الهی و جریان حق در قرآن كریم را می توان 
به شیوه ها و روش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم كرد.

دشمن در شیوه های سیاسی با بهره گیری از شش راه كار ایجاد جنگ روانی، 
تضعیف رهبری جبهه حق، متحد كردن مخالفان، شایعه سازی و نفوذ در بدنه 
در صدد  همواره  دو دستگی،  و  تفرقه  ایجاد  نیز  و  نیروهای جبهه ی حق  ی 

تخریب و انهدام جبهه حق بر می آید.
نگاهی به تاریخ انبیا در آیات قرآن به خوبی بیانگر این واقعیت است كه دشمن 
جبهه ی حق و انبیای الهی پنج مرحله ی پیچیده را از ایجاد تردید در حقانیت 
رهبری آغاز و سپس با قداست شكنی، توطئه، تهدید سرانجام مرحله ی برخورد 

را سازماندهی می كنند.
جریان باطل در راستای تضعیف جریان حق و سلب مشروعیت  و مقبولیت از 
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آن ها در بین مردم ضمن قداست شكنی و تحریك و تشنج افكار عمومی علیه 
جرین حق هیچ فرصتی را از دست نمی دهند و در این مسیر ائتالف بین همه 

عناصر ضد جریان حق را رهبری می كنند.
اتحاد مثلث)شرك، نفاق، یهود( در برابر جریان حق كه به وضوح در جنگ های 
بنی قینقاع، احد و احزاب خود را نمایان كرد، از اسناد مهم تاریخی تقابل حق و 
باطل است كه تا به امروز هم همین همگرایی و ادتالف این مثلث بر ضد اسالم 

اصیل ادامه دارد.
درشیوه ها و روش های اجتماعی جریان باطل بر ضد جریان حق و انبیای الهی 
استخدام  به  توان  می  است،  گر شده  جلوه  نوین  با شكلی  امروز  كه  یارانشان 
ابزارهای رسانه ای نوین و اشخاص نفوذی و مثلث)نفاق، شرك، یهود( می توان 
بر خدعه، تضعیف روحیه مؤمنان،  فریب افكار عمومی و ... اشاره كرد كه قرآن 

كریم بر وجود این شیوه ها تأكید دارند.
در تبیین شیوه های فرهنگی جریان باطل در جنگ نرم بر اساس آیه 17 سوره 
التینهم  مستقیم)ثم  از صراط  بشر  نوع  دادن  فریب  به  از سوگند  پس  اعراف، 
اكثرهم  ایمانهم و عن شمائلهم و ال تجد  ایدهم و من خلفهم و عن  بین  من 
شاكرین(؛»سپس از پیش رو و از پشت سر، و از طرفراست و از طرف چپ آن 

ها، به شراغشان می روم؛ و بیشتر آن ها را شكرگزار نخواهی یافت«.
دشمن از هر سویی به جبهه ی حق حمله ور می شود. جریان باطل در رویارویی 
به جبهه ی حق از پنج مؤلفه ، تردید در مقدسات، تشكیك در شریعت، تحریف 
دین، شریعت سازی و تبلیغات كاذب بهره می گیرد كه همگی تحت یك راهبرد 
اصلی، یعنی دین زدایی تعریف و اجرا می شود؛ مسئله ای كه امروز می توان 
از آن به سیاست ها و اهداف اصلی »ناتوی فرهنگی« غرب علیه نظام اسالمی 

یاد كرد.
1. شیوه ها و روش های سیاسی

در این روش، دشمن از شش راه كار اصلی) ایجاد جنگ روانی، تضعیف رهبری 
جریان حق، اتحاد مخالفان، شایعه سازی، نفوذ و ایجاد تفرقه( استفاده می كند 

كه در زیر به شرح آن می پردازیم:
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الف( ایجاد جنگ روانی
یكی از مهم ترین و اصلی ترین مؤلفه های راه اندازی جنگ نرم، ایجاد جنگ 
شده  ارائه  روانی  جنگ  مورد  در  كه  تعریفی  بهترین  بتوان  شاید  است.  روانی 
تبلیغات  از  و طراحی شده  استفاده ی دقیق  بیان كرد كه،  این گونه  را  است 
و دیگر اعمالی كه منظور اصلی آن تأثیر گذاری بر عقائد، احساسات، تمایالت 
كه  نحوی  به  باشد،  دوست  های  گروه  یا  بی طرف  گروه  دشمن،  رفتارهای  و 

پشتیبانی برای برآوردن مقاصد و اهداف ملی باشد.)1(
این شیوه از دیرباز مورد استفاده ی دشمنان جریان حق در راستای جنگ نرم 
قرار می گرفت. اهداف این جنگ نیز گوناگون و متنوع است. اهدافی از قبیل 
در  فشانی  و جان  فداكاری  نیروی شهامت،  گرفتن  اختالل، سردرگمی،  ایجاد 
نیروی مقابل، ایجاد تفرقه، دلسرد كردن نیروهای مقابل و ... از جمله ی این 

اهدافند.)2(
خداوند متعال نیز در آیات گوناگون با ذكر مؤلفه هایی، به بیان چگونگی ایجاد 
جنگ روانی دشمن برای به زانو در آوردن جبهه ی حق می پردازد. این مؤلفه 

ها عبارتند از:
1. تحریك افكار عمومی

یكی از جلوه های شكل گیری جنگ روانی، تحریك و تشجیع افكار عمومی بر 
ضد جریان حق است. این نوع جنگ روانی، اصوال از دو طریق صورت می پذیرد. 
اول؛ بازداشتن نیروهای تحت فرمان از پیوستن به جریان حق ، كما اینكه در آیه 
75 سوره اعراف به این مسئله اشاره شده است: ) قال المال الذین استكبروا من 
قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه(؛» ولی 
اشراف متكبر قوم او ، به مستضعفانی كه ایمان آورده بودند گفتند آیا به راستی 
شما یقین دارید كه صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است آنها گفتند 

ما به آنچه او به آن مأموریت یافته، ایمان آوردیم.«
دوم، تحریك عواطف آن ها در برابر حركت مصلحان: ) قالو یا صالح قد كنت فینا 
مرجوا قبل هذا(؛ » گفتند ای صالح! تو پیش از این ، مایه ی امید ما بودی. آیا 
ما را از پرستش آنچه پدرانمان می پرستیدند ، نهی می كنی، در حالی كه ما در 
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مورد آنچه به سوی آن دعوتمان می كنی، در شك و تردید هستیم.«
كه با این ترفند، آن ها را به تعالیم شرك و پیشینه خود وفادار باقی گذارند، 

مسئله ای كه امروز به وضوح شاهد آن هستیم.
2. قدرت نمایی و ارعاب 

اندازی جنگ روانی بر ضد جریان  از دیگر شیوه هایی كه دشمنان جهت راه 
با  تا  حق به كار می یرند، مانور قدرت و قدرت نمایی آن ها در جامعه است 
اسن شیوه ضمن مخفی نمودن نقاط ضعف جبهه ی خود، به زعم باطل خود، 
رعب و وحشت را در دل نیروهای طرفدار حق بیاندازند. دقیقا به خاطر همین 
معنا است كه خداوند در آیه 60 سوره انفعال، بر لزوم توانایی و آمادگی دفاعی 
باالی نیروهای حق طلب جهت خنثا كردن جنگ روانی دشمن تأكید می نماید: 
)واعدو لهم ما استطعتم من قوه(؛ »هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آن 

ها)دشمنان( آماده سازید.«
در جریان جنگ حنین نیز همین شیوه ی دشمن موجب شد تا در آستانه ی 
پیروزی كامل قرار گیرد، اما به لطف یاری خدا، این توطئه ناكام ماند. در سال 
به منطقه  آنان،  توطئه حمله  با  مقابله  برای  پیامبر اسالم)ص(  هشتم هجری، 
هوازن كه جنگ حنین در آن جا اتفاق افتاد لشكر كشید. سپاه ده هزار نفری 
اسالم كه مكه را فتح كرده بود، به اضافه ی دو هزار نفر از تازه مسلمان ها به 
آن سو عزیمت كردند. درگیری پس از نماز صبح بود و مسلمان ها كه از حمله 
قبایل هوازن غافلگیر شده بودند، اغلب پا به فرار گذاشتند و نظام سپاه اسالم 
در هم ریخت، ولی با مقاومت سرسختانه گروه مسلمانان، سرانجام به فراخوانی 
از  نفر  صد  شدن  كشته  با  شد.  آغاز  حمله  مجدد  و  بازگشتند  فراریان  پیامبر 
مشركان و تسلیم شدن بقیه و به دست آمدن غنایم بسیار، جنگ حنین با یاری 

خداوند به سود مسلمان ها خاتمه یافت.
لقد   ( فرماید:  می  و  است  كرده  اشاره  قرآن  در  مسئله  این  یه  متعال  خداوند 
نصركم اهلل فی مواطن كثیره و یوم حنین اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شیئا و ضاقت علیكم االرض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین(؛ » خداوند شما را در 
جاهای زیادی یاری كرد)و بر دشمن پیروز شدید( و در روز حنین) نیز یاری 
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نمود(، در آن هنگام كه فزونی جمعیتتان شما را مغرور  كرد، ولی ) این فزونی 
بر شما تنگ شده،  با همه وسعتش  و زمین  نخورد  به دردتان  جمعیت( هیچ 

سپس پشت)به دشمن( كرده، فرار نمودید.«)توبه/25(
3.راه اندازی هیاهوی سیاسی

از جمله شیوه های دشمن جت ایجاد جنگ روانی، راه اندازی هیاهوی سیاسی 
و تبلیغاتی به منظور برهم زدن آرامش و تمركز طرفداران جریان حق و تزلزل 
صفوف و به انفعال كشاندن آن ها است. این شیوه از طریق تبلیغات كالمی و 

بزرگ نمایی های دروغین صورت می پذیرد. 
در صفوف  نگرشی خاص  القای  و  دشمن  های  پاشی  شیوه ی سم  این  قرآن 
مؤمنین كه در واقع نوعی نگاه تخریبی است را در قالب آیاتی كه در مورد جنگ 
نازل شده است، مورد اشاره قرار می دهد: )یا ایها الذین آمنوا ال تكونوا كالذین 
كفروا و قالوا الخوانهم اذا ضربوا فی االرض او كانوا غزی لو كانا عندنا ما مانوا و ما 
قتلوا لیجعل اهلل ذلك حسره فی قلوبهم(؛ »ای كسانی كه ایمان آورده اید! مانند 
با در جنگ شركت  برادرانشان به مسافرتی می روند  نباشید كه چون  كافران 
كنند) و از دنیا می روند یا كشته می شوند(، می گویند اگر آن ها نزد ما بودند، 
نمی مردند و كشته نمی شدند.)شما از این گونه سخنان نگویید( تا خدا این 

حسرت را بر دل آن ها ) كافران( بگذارد.«)ال عمران/156(
خداوند در این آیه از هیاهو و جنجال های سیاسی و تبلیغاتی دشمنان پرده بر 
میدارد و به مسلمان ها هشدار می دهد كه جریان باطل، این سخنان را گرچه 
در لباس دلسوزی بیان می كنند، اما نظری جز مسموم سازی فضا و تضعیف و 

تخریب روحیه شما ندارند.
توسط  روانی  اندازی جنگ  راه  و سیاسی،  اعتقادی  از جنجال  دیگر  ای  نمونه 
جریان باطل در راستای شبهه افكنی و تخریب روحیه شهادت طلبانه ی مسلمان 
ها می باشد كه قرآن كریم آن را چنین مطرح می كند: )الذین قالوا الخوانهم 
كنتم صادقین(؛  ان  الموت  انفسهم  عن  فادروا  قل  قتلوا  ما  اطاعونا  لو  قعدوا  و 
»)منافقان( آن ها هستند كه به برادران خود- درد حالی كه از حمایت آن ها 
دست كشیده بودند- گفتند اگر آن ها از ما پیروی می كردند، كشته نمی شدند. 
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بگو )مگر شما می توانید مرگ افراد را پیش بینی كنید( پس مرگ را از خودتان 
دور سازید اگر راست می گویید.«)ال عمران/168(

به غیر از موارد ساد شده ، موارد دیگری نیز برای جنگ روانی دشمنان نام برده 
شده است كه از برجسته ترین آن ها می توان به سایعه پراكنی، تضعیف روحیه، 

خدعه و نیرنگ، فریب افكار عمومی و شبهه افكنی اشاره كرد.
تضعیف رهبری جریان حق از مهم ترین مراحل راه اندازی جنگ نرم بر ضد این 
جریان است، تا در جایی كه به جرأت می توان گفت همه هدف دشمن تضعیف 
رهبری جریان حق و گسست جامعه از این محور می باشد و همه مؤلفه های 
تنها گذاردن و سپس حذف رهبری دینی در جامعه  برای  بستری  تنها  دیگر 

است.
جریان باطل به خوبی دریافته است كه برای تضعیف جریان حق باید رهبری این 

جریان ر هدف قرار دهد. این تقابل و تضعیف ریشه در تاریخ دارد.
مورد  را  مهم  این  برانگیز  تحسین  نظری  دقت  و  جامع  تحلیلی  با  كریم  قرآن 
اشاره قرار داده است. از منظر قرآن، شیوه ی جریان باطل برای تبضعیف رهبری 

جریان حق دارای پنج مرحله ی پیچیده و حساب شده است. 
شكنی  قداست  رهبری،  حقانیت  در  تردید  ایجاد  از:  عبارتند  مرحله  پنج  این 
رهبری، توطئه، تهدید، برخورد و ... . این مراحل بسیار ماهرانه از پیش طرح 

ریزی شده و در اجرای آن تمامی مساعی جریان باطل با كار برده می شود.

ب( تضعیف رهبری جریان حق
1. ایجاد تردید در حقانیت رهبری دینی

در مرحله ی اول، دشمن سعی می كند تا با ایجاد تردید در حقانیت رهبری 
جریان حق، با سلب مشروعیت او در افكار عمومی و آحاد جامعه به اهداف از 
پیش تعیین شده ی خود دسترسی پیدا كند. این مرحله به دنبال آن است كه 

رهبری را فاقد صالحیت الزم معرفی و وی را مستحق این مسئولیت نداند. 
خداوند در قرآن به این تالش دشمن اشاره می نماید و تالش جریان الطل در 
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راستای »صالحیت زدایی« از رخبری حق با شیوه های ناجوانمردانه ای چون 
زدن اتهاماتی از قبیل جنون، ساحری، كاهنی، دروغ گویی و شاعری از جمله 

مواردی است كه خداوند متعال در قرآن بازگو می نماید.
1-1- تهمت جنون:

در دست  ابزاری  عنوان  به  دیرباز  از  رهبران حق،  به  دیوانگی  و  تهمت جنون 
جریان باطل به شمار می آمده است. این اتهام زنی شیوه ای است كه در مورد 

بیش تر پیامبران الهی اجرا شده است.
 قوم نوح)ع( با تأثیرپذیری از بزرگان قوم خود در برابر تالش مجاهدانه ی این 
پیامبر بزرگ خدا، وی را شخصی دیوانه و مجنون میخواندند: ) كذبت قبلهم 
قوم نوح فكذبوا هبدنا و قالوا مجنون وازدجر(؛ »پیش از آن ها قوم نوح تكذیب 
كردند، )آری( بنده ی ما )نوح( را تكذیب كرده و گفتند او دیوانه است. و )با 

انواع آزارها از ادامه ی رسالتش( بازداشته شد.«)قمر/9(
حضرت هود)ع( نیز از این فرافكنی دشمنان در امان نماند: ) قال المال الذین 
كفروا من قومه انا لنراك فی سفاهه(؛ »اشراف كافر قوم او)هود( گفتند ما تو را 

در سفاهت)و نادانی و سبك مغزی( می بینیم.«)اعراف/66(
جبهه باطل در عصر هود)ع( وی را نیز انسانی می دانستند كه به علت گرفتار 
آمدن در غضب خدایان آن ها به عقل وی آسیب رسیده و دیوانه شده است )ان 
نقول اال اعتراك بعض آلهتنا بسوء()هود/54(؛ فرعون به عنوان رهبر جریان باطل 
نیز حضرت موسی)ع( را مجنون و دیوانه خطاب می كرد: ) قال ان رسولكم الذی 
ارسل الیكم لمجنون(؛ »)فرعون( گفت پیامبری كه به سوی شما فرستاده شده، 

مسلما دیوانه است.«)شعراء/27(
نبی مكرم اسالم)ص( نیز از این اتهام زنی بزرگ دشمنان خشك فكر خود بی 

نصیب نمانده بود.
خداوند در آیه 6 سوره حجر به این مسئله اشاره می كند: )و قالوا یا ایها الذین 
نازل  او  بر  انك لمجنون(؛ »و گفتند ای كسی كه ذكر)قرآن(  الذكر  نزل علیه 

شده، مسلما تو دیوانه ای!«
باید گفت كه افراد لجوج و بی مایه هنگامی كه در برابر عقلی بزرگ و الهی قرار 
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می گیرند، یكی از نخستین وصله هایی كه به او می چسبانند، جنون است. 
این گونه افراد كه در چنبره ی تعصب خاصی گرفتار آمده، با هر دعوت تازه ای 
به عنوان دعوت غیر عاقالنه مبارزه می كنند و سخت به سنت های غلط پایبند 

می مانند.
2-1- تهمت ساحری:

اتهام دیگر دشمنان به رهبری جبهه حق، تهمت ساحری بود. وقتی ساحران 
استخدام شده توسط فرعون در برابر معجزه ی حضرت موسی)ع( سر تعظیم 
فرود آوردند و سجده كردند: ) فالقی السحره ساجدین(؛ »فورا همه ساحران به 

سجده افتادند.«)شعراء/46(
فرعون روحیه ی خود را باخت و حضرت موسی)ع( را متهم كرد كه چون او 
ساحر است، علم سحر را به ساحران آموخته و این چنین آن ها را مفتون و 
معبود خود ساخته است: )انه لكبیركم الذی علمكم السحر(؛ » مسلما او بزرگ و 
استاد شما است كه به شما سحر آموخته )و این یك توطئه است!(«)شعراء49(

این رهبر بزرگ جریان حق نسبت  به  نیز  را قوم صالح)ع(  اتهام زشت  همین 
دادند: )قالوا انما انت من المسحرین(؛ »گفتند)ای صالح!( تو از افسون شدگانی)و 

عقل خود را از دست داده ای(.«)شعراء/153(
شعیب)ع(  حضرت  نماند،  امان  در  تهمت  این  از  كه  جق  جریان  رهبر  دیگر 
من  انت  انما  قالوا  گفتند)  به وی  قوم صالح)ع(، خطاب  مانند  نیز  او  قوم  بود. 
المسحرین(؛ »تو فقط از افسون شدگانی.«)شعراء/185( پیامبر اسالم نیز مانند 

هر رهبر حقی در معرض این اتهام قرار گرفت.
دشمنان برای این كه در رهبری حضرت تردید ایجاد كنند، كتاب قرآن را سحر 
می خواندند كه از سوی ساحری به نام محمدبن عبداهلل)ص( نوشته شده است: 
) فقال ان هذا اال سحر یؤثر(؛ »و سرانجام گفت این )قرآن( چیزی جز افسون و 

سحری همچون سحرهای پیشینیان نیست.«)مدثر/24(
تتبعون اال رجال  الظالمونان  نیز آمده است: )و قال  در آیه هشت سوره فرقان 
پیروی می كنید.«  از مردی مجنون  تنها  مسحورا(؛ »و ستمگران گفتند شما 
نظیر همین كالم خدا، در سوره اسراء آیه 47 نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 
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كلمه ی مسحور به معنی »سحر شده« و »ساحر« به معنی »سحر كننده« است.
این بوده  از ناحیه ی دشمنان به خاطر  توصیف پیامبر اسالم)ص( به مسحور 
است كه می خواستنداز این طریق نسبت جنون به پیامبر)ص( دهند و بگویند 
 – باهلل  العاذ   – به وسیله ی ساحران  و  نفوذ كرده  او  و عقل  ساحران در فكر 

اختالل حواس یافته است.
بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند كه مسحور به معنی ساحر باشد، چرا كه 

اسم مفعول گاهی به معنی اسم فاعل می آید. 
به این ترتیب، نفوذ خارق العاده ای كالم پیامبر)ص( را در دل های مردم حق 
نفوذ عیب  بر  اعتراف ضمنی جالبی  به سحر نسبت می دادند كه خود،  طلب 

گفتار حضرت به شمار می آید. )1( 
متهم كردن رهبران دینی به سحر به دلیل رویكرد مردم و قلوبشان نسبت به 
آنها بوده است این خوشایند جریان باطل نبوده، از این رو در هر عصری رهبران 
دینی به گونه ای متهم شده تا نفوذ معنوی آن ها را منبعی غیر الهی به تصویر 

كشند.
3-1- تهمت دروغ گویی:

اتهام دیگر، اتهام دروغ گویی به رهبر جریان حق است. حضرت نوح)ع( در برابر 
هدایت قوم كافر خود با اتهامی بزرگ به نام »دروغ گویی« مواجه شد. )فقال 
المال الذین كفروا من قومه ما نراك اال بشرا مثلنا و نراك اتبعك االالذین هم 
الرای و ما نری لكم علینا من فضل بل نظنكم كاذبین(؛ »اشراف  اراذلنا بادی 
كافر قومش )در شاخ او( گفتند ما تو را جز بشری همچون خودمان نمی بینیم. 
و كسانی را كه از تو پیروی كرده اند، جز گروهی ازاذل ساده لوح، مشاهده نمی 
كنیم و برای شما فضیلتی نسبت به خود نمی بینیم، بلكه شما را دروغگو تصور 

می كنیم.«)هود/27(
حضرت هود)ع( نیز دیگر پیامبر بزرگ الهی بود كه در معرض این اتهام زشت 
جریان باطل قرار گرفت: )قال المال الذین كفرو من قومه انا لنراك فی سفاهه و 
انا لنظنك من الكاذبین(؛ »اشرا كافر قوم او گفتند ما تو را در سفاهت ) و نادانی 
و سبك مغزی( می بینیم و ما مسلما تو را از دروغگویان می دانیم.«)اعراف/66(
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رهبر جریان حق دیگری كه مورد این اتهام قرار گرفت، حضرت صالح)ع( بود 
هن  شد.)...  متهم  هوسباز«  »دروغگوی  ناپسند  صفت  به  قومش  سوی  از  كه 
كذاب اشر(؛ »آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده؟نه، او آدم بسیار دروغگوی 

هوسبازی است.«)قمر/25(
سوی  از  چگونه  كه  نماید  می  اشاره  شعیب)ع(  حضرت  به  همچنین  قرآن 
جریان باطل، به دروغ گویی متهم شد: )و ان نظنك لمن الكاذبین(؛ »تو بشری 
دروغ  از  كه  است  این  داریم  تو  ی  درباره  كه  گمانی  تنها  ما  همچون  هستی 

گویانی.«)شعراء/186(
4-1- تهمت شاعری:

دشمنان پیامبر اسالم)ص(- به خیال خود- جهت شكستن شخصیت پیامبر)ص( 
و تشكیك و تردید دررهبری ایشان، حضرت را شاعر لقب دادند: )والشعراء یتبعهم 
الغاوون(؛ »)پیامبر اسالم شاعر نیست( شاعران كسانی هستندكه گمراهان از آنها 

پیروی می كنند.«)شعراء/224( 
خداوند متعال برای اینكه دامن پیامبر)ص( را از این اتهام مبرا سازد، تأكید می 
كند: )و ما علمنه الشعر و ما ینبغی له ان هو اال ذكر و قرآن مبین(؛ »ما هرگز 
این)متاب  باشد(.  )شاعر  نیست  او  ی  شایسته  و  او)پیامبر(نیاموختیم  به  شعر 

آسمانی( فقط ذكر و قرآن مبین است.«)یس/69(
دشمنان، هتك حرمت به ساحت پیامبر)ع( را تا به آن جا می رسانند كه حضرت 
را – العیاذ باهلل – شاعر دیوانه لقب می دادند: ) و یقولون لفظ اثنا لتاركوا آلهتنا 
لشاعر مجنون(؛ »و پیوسته می گفتند آیا ما معبودان خود را به خاطر شاعری 
به چنین  را  پیامبر)ص(  این كه چرا دشمنان  كنیم؟«)صافات/36(  رها  دیوانه 
موضوعی متهم می كردند، در حالی كه حضرت هرگز شعر نسروده بود، به خاطر 
آن بود كه جاذبه و نفوذ قرآن در دل ها برای همه كس محسوس بود و زیبایی 

های لفظ ، معنا، فصاحت و بالغت آن غیر قابل انكار بود.
5-1- تهمت كاهنی:

از دیگر تهمت هایی كه جریان باطل به رهبری جریان حق نسبت می دادند، 
تهمت كاهنی بوده است. خداوند این تهمت را از شأن پیامبر اسالم)ص( به دور 
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دانسته و می فرماید: )فما انت بنعمت بك بكاهن و ال مجنون(؛ » پس تذكر ده، 
كه به لطف پروردگارت تو كاهن و مجنون نیستی.«)طور/29(

كاهن به كسی گفته می شد كه خبر از اسرار غیبی می داد و اغلب مدعی بود 
كه با جنیان ارتباط دارد و اخبار غیبی را از آن ها می گیرد. 

این افترا در مقطع زمانی بود، و به خصوص در عصر جاهلیت كاهنان بسیاری 
فعالیت داشتند، از جمله دو كاهن معروف »شق« و »سطیح«.

آن ها در حقیقت، افراد هوشیاری بودند كه از هوش خود سوء استفاده كرده و 
با این ادعا ها سر مردم را گرم می كردند. 

قریش برای پراكنده كردن مردم از اطراف پیامبر اسالم)ص( این تهمت را به او 
زدند. گاه كاهنش می خواندند و گاه مجنون و عجیب این كه به تضاد این دو 
افراد هوشیاری بودند، برخالف مجنون و  وصف نیز واقف نبودند، زیرا كاهنان 
جمع این دو افترا در آیه فوق شاید اشاره به همین پراكنده گویی آن ها باشد.

)1(
جریان باطل در راستای گسست جامعه از رهبران دینی در گام نخست خود 
كه می توان از آن به »ترور شخصیتی« یاد كرد قائل به گسست رهبران دینی 
از منبع وحی بر آمده و گفتار،رفتار و كتب آن ها را زائیده تخیالت یا وامدار 
دیگران بر شمرده، این جریان به اقتضاء زمان مكان و رشد فكری عقالنی مردم 

همان شیوه را اما با سیكی نو در هر عصر و زمانی تكرار كرده و می كنند. 
یكی از شیوه هایی كه امروز جایگزین همان سناریوی گذشته شده است، مبنا 
قائل نشدن برای جایگاه رهبری دینی و مشروعیت قائل نشدن برای سخنان و 
فرامین او به نام ریشه نداشتن اصلی به نام »والیت فقیه« درم كتب است كه 
در حقیقت، همان برآیندی را در پی دارد كه در عصر پیامبران به نام انقطاع از 

منبع وحی با واژه هایی چون، سحر و شعر و ... طرح می شد.
2. قداست شكنی رهبری

گام دوم جریان باطل زیر سؤال بردن منابع و مبانی رسالت رهبرانی دینی و 
تشكیك در حوزه ی باورها به سوی الیه های رویین و هنجار شكنانه در جامعه 

مسیر قداست شكنی از رهبری دینی است.
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در مرحله ی دوم، دشمن به حریم شكنی و قداست زدایی از رهبر جبهه ی حق 
از  از این رهگذر بتواند گامی دیگر در تضعیف جریان حق بردارد.  تا  پرداخته 
منظر قرآن، در این مرحله، دشمن از دو حربه ی »استهزا« و »تحقیر« استفاده 

می برد.
خداوند متعال در آیه 30 سوره یس، به خاطر به مسخره گرفتن و وهن مقام انبیا 
و رهبران جریان حق توسط جریان باطل، تأسف فراوان خورده و می فرماید: )سا 
حسره علی العباد ما یاتیهم من رسول اال كانو به یستهزئون(؛ »افسوس بر این 
بندگان كه هیچ پیامبری برای هدایت آن ها نیامد، مگر این كه او را استهزا می 
كردند.«در فرازهای گوناگون قرآن، به مصادیق مختلفی در این مورد اشاره شده 
است كه بیان چند نمونه ی آن ، شیوه های مختلف جریان باطل در برخورد با 

رهبری دینی را آشكارتر می سازد.
امر  به  دیار خود،  مردم  تبلیغ  ها  از سال  نوح)ع( پس  آن كه حضرت  از  پس 
خداوند مأمور شد تا به شاختن كشتی همت گمارد، خمردم جاهل قوم او، به 
جای ایمان آوردن به این پیامبر خدا، وی را مورد تمسخر و استهزا قرار دادند. 

یكی می گفت: ای نوح! پس از پیغمبری تازه نجاز شده ای؟
ندارد  وجود  آبی  كه  این جای خشك  در  گفت:  می  و  زده  پوزخندی  دیگری 
كشتی با این عرض و طول را برای چه می سازی و در بیابانی خشك می خواهی 

كشتی بانی كنی؟
سومی می گفت: این كشتی را كه در خشكی می سازی، پس كجا در آب می 

اندازی؟
نوح)ع( در پاسخ آن ها یك جمله می گفت: اگر شما امروز ما را مسخره می 
كنید، ما هم روزی بیاید كه شما را مسخره كنیم و به زودی خواهید دانست كه 
عذاب خوار كننده و ذلت بار به سراغ كدام یك از ما دو طائفه خاهد آمد و به 

زودی كیفر تمسخر خود را خواهید دید.)تاریخ انبیا/ص 55(
با موسی)ع( مقابله می  با همین حربه  در زمان حضرت موسی)ع( نیز فرعون 
كرد. وی در برابر منطق صریح این پیامبر خدا، برای این كه وی را مورد استهزا 
و تمسخر قرار دهد، رو به اطرافیان خود كرد و با لحنی حاكی از اهانت و استهزا 
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خطاب به آن ها گفت: )قال لمن حوله اال تستمعون(؛ »)فرعون( به اطرافیانش 
گفت آیا نمی شنوید ) این مرد چه می گوید(؟«)شعراء/25( و سپس ادامه داد: 
به  كه  پیامبری  »فرعون گفت:  لمجنون(؛  الیكم  ارسل  الذی  رسولكم  ان  )قال 

سوی شما فرستاده شده مسلما دیوانه است!«)شعراء/27(
می  بلكه  ما«  به سوی   « و  »ما«  فرستاده ی  بگوید  نبود  حاضر  فرعون حتی 
حتی  كه  چرا  است،  شده  فرستاده  شما«  سوی  »به  كه  شما«  »پیامبر  گفت 
تعبیر»پیامبر شما« جنبه سخریه داشت، سخریه ای توأم با خودبرتربینی كه من 

باالتر از آنم كه پیامبری برای دعوتم بیاید.)تفسیر نمونه/ج15/ص211(
حضرت شعیب)ع( نیز مورد تمسخر قوم خود قرار می گرفت و در برابر دعوت 
به توحید آنان، با این پاسخ تمسخر آمیز جریان باطل عصر خود مواجه می شد: 
)قالوا یا شعیب اصلوتك تامرك ان نترك ما یعبد اباونا او ان نفعل فی اومالنا ما 
نشاوا(؛ »گفتند ای شعیب!آیا نمازت به تو دستور می دهد كه آنچه را پدرانمان 
می پرستیدند، ترك كنیم یا آنچه را می خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟ تو 

كه مرد بردبار و بهمیده ای هستی.«)هود/87(
در مورد پیامبر اسالم)ص( نیز همین رویه توسط جریان باطل پی گیری می 
شد. خداوند متعال در آیه 41 سوره فرقان به این مسئله اشاره می فرماید: )واذا 
راوك ان یتخذونك اال هزوا أهذا الذی بعث اهلل رسوال(؛ »و هنگامی كه تو را می 
بینند، تنها به باد استهزایت می گیرند) و می گویند( آیا این همان كسی است 

كه خدا او را به عنوان پیامبر برانگیخته است؟« 
بوی تحقیر داشت، چرا كه دشمنان جبهه ی حق،  و  البته رنگ  این تمسخر 

هدفشان از تمسخر رهبر جریان حق، تحقیر و قداست شكنی وی بود.
به عنوان مثال، قرآن به یكی از برخوردهای تحقیرآمیز كفار نسبت به پیامبر 
اسالم)ص( اشاره كرده و می فرماید: )واذا تتلی علیهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا 
اال رجل یرید ان یصدكم عما كان یبعد آباوكم(؛ » و هنگامی كه آیات روشنگر 
ما بر آن ها خوانده می شود، می گویند او فقط مردی است كه می خواهد شما 

را از آنچه پدرانتان می پرستیدند باز دارد.
و می گویند این جز دروغ بزرگی كه )به خدا( بسته شده چیز دیگری نیست. 
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آشكار  افسونی  جز  گفتند،  آمد  سراغشان  به  حق  كه  هنگامی  كافران  و 
تحقیر  برای  نظر  آیه  دو  از  این  رجل...(  اال  هذا  ما  تعبیر)...  نیست.«)سبأ/43( 
پیامبر بوده است؛ یكی كلمه ی هذا »این« و دیگری رجل »مردی« به صورت 
با سوابق روشن می  نكره، در حالی كه همه آن ها پیامبر)ص( را به خوبی و 

شناختند.
3. توطئه بر ضد رهبری

مرحله سوم، راه اندازی توطئه های گوناگون بر ضد رهبری جریان حق است. 
یكی از بارزترین توطئه هایی كه طرفداران جریان باطل بر ضد رهبر جریان حق 
اعمال كردند، جریان برخورد صالح)ع( پیامبر با قومش است كه قرآن نیز به آن 

اشاره كرده است.
 پس از آن كه قوم ثمود، در یك توطئه ی حساب شده، ناقه ی صالح)ع( را كه 
از سوی خداوند برای آزمایش آن ها فرستاده بود كشتند، به تعبیر قرآن )فعقروا 
الناقه...(؛ »سپس ناقه را پی كردند«)اعراف/77(به توطئه بر ضد حضرت صالح 

مبادرت ورزیدند.
نفر  نه  ثمود،  قوم  بود.میان  زمان  رهبر جریان حق  قتل  ریزی  پی  توطئه  این 
از سران آن ها كه در توطئه چینی بر ضد حضرت صالح)ع( شهرت داشتند، 
او  خانواده  و  صالح)ع(  بر  كه  یادكردند  سوگند  و  كشیدند  ای  نقشه  مخفیانه، 
را قتل عام كنند وزمانی كه طرفداران و بستگانش در  شبیخوون زده و همه 
جست و جوی قاتلین بر آمده و مطالبه ی خون او كنند، آن ها از این جرم اظهار 
بی اطالعی كنند و با اطمینان بگویند كه وقت كشته شدن او حضور نداشته و 

در آن دخالت نداشته اند.
)و كان فی المدینه تسعه رهط بفسدون فی االرض و ال یصلحون* قالو تقاسموا 
انا لصادقون(؛ »و  باهلل لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلك اهله و 
نمی  اصالح  و  كردند  می  فساد  زمین  در  كه  بودند  گروهك   9 شهر،  آن  در 
و خانواده  او)صالح(  بر  به خدا كه  یاد كنید  بیایید قسم  ها گفتند  آن  كردند. 
اش شبیخون می زنیم) وآن ها را به قتل می رسانیم( سپس به ولی دم او می 
گوییم: ما هرگز از هالكت خانواده ی او خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق 
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هستیم.«)نمل/48-49(
البته دشمن در اجرای این نقشه ی خود موفق نشد ولی طرح ریزی این توطئه 

از مكر دشمنان جهت تضعیف رهبری جریان حق حكایت داشت.
در  بارها  خود  زعامت  و  نبوت  دوران  طول  در  نیز  اسالم)ص(  بزرگوار  پیامبر 
به  علیه حضرت  توطئه چینی  بود.  گرفته  قرار  توطئه چینی دشمنان  معرض 
حدی بود كه منافقان روزها در مجالس پیامبر)ص( حاضر می شدند و به سخنان 
ایشان گوش می دادند، ولی برای توطئه و خنثی كردن نقشه های پیامبر)ص(، 
جلیات شبانه ی سری تشكیل می دادند تا در برنامه های او كارشكنی كنند؛ 
قرآن نام این عمل را »تبییت« می نامد و در دو آیه از این كار نام برده است: 
)یستخفون من الناس و ال یستخفون من اهلل و هو معهم اذ یبیتون ما ال یرضی 
از مردم  را  یعملون محیطا(؛ »آن ها زشتكاری خود  بما  اهلل  و كان  القول  من 
پنهان می دارند، اما از خدا پنهان نمی دازند و هنگامی كه در مجالس شبانه 
سخنانی كه خدا راضی نبود می گفتند، خدا با آن ها بود، خدا به آنچه انجام می 

دهند، احاطه دارد.«)نساء/108(
و در آیه دیر می فرماید: )و یقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بیت طائفه منهم 
غیر الذی تقول و اهلل یكتب ما یبیتون فاعرض عنهم و توكل علی اهلل و كفی 
از  كه  اما هنگامی  فرمانبرداریم.  گویند  تو می  ها در حضور  وكیال(؛ »آن  باهلل 
نزد تو بیرون می روند، جمعی از ان ها بر خالف گفته های تو، جلسات سری 
شبانه تشكیل می دهند. آنچه را در این جلسات می گویند، خداوند می نویسد. 
اعتنایی به آن ها نكن. )و از نقشه های آن ها وحشت نداشته باش.( و بر خدا 

توكل كن. كفی است كه ایار و مدافع تو باشد.)نساء/81(
4. تهدید رهبری:

مرحله ی چهارم مقابله ی جریان باطن با رهبری جبههی حق ، تهدید رهبری 
است. تهدید رهبری جبهه حق به منظور به »انفعال كشاندن« وی است.

دشمنان  شوم  نقشه ی   ، باطل  گروه  برخورد  این  از  های  نمونه  ذكر  با  قرآن 
برای تضعیف رهبری را افشا می نماید. نوح پیامبر)ع(، از جمله رهبران جریان 
كه  ای  گونه  به  گرفت،  می  قرار  باطل  گروه  تهدید  مورد  همواره  كه  بود  حق 
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وی را تهدید به برخورد فیزیكی می كردند: )قالوا لئن لم تنته یا نوح لتكونن 
من المجرمین(؛ »گفتند ای نوح! اگر )از حرفهایت( دست برنداری، سنگباران 

خواهی شد.«)شعراء/116(
فرعون نیز حضرت موسی)ع( را تهدید به زندان می نمود: ) قال لئن اتخذت إلها 
غیری الجعلنك من المسجونین(؛ »)فرعون خشمگین شد و(گفت اگر معبودی 

غیر از من برگزیمی، تو را از زندانیان قرار خواهم داد.«)شعراء/29(
حضرت لوط)ع( نیز وقتی قوم بدكارش را از عمل شنیع لواط بر حذر می داشت، 
مورد تهدید این قوم باطل قرار می گرفت: ) قالوا لئن لم تنته یا لوط لتكونن من 
المخرجین(؛ »گفتند ای لوط! اگر )از این سخنان( دست برنداری،  ب هیقین از 

اخراج شدگان خواهی بود.«)شعراء/167(
این برخورد جریان باطل ، در مورد حضرت شعیب)ع( نیز به عمل آمد. یك بار 
وی را تهدید به اخراج از شهر و دیار می كردند: )قال المال الذین استكبروا من 
قومه لنخرجنك یا شعیب و الذین آمنو معك من قریتنا(؛ » اشراف زورمند و 
متكبر از قوم او گفتندای شعیب! به یقین، تو و كسانی را كه به تو ایمان آورده 

اند، از شهر و دیار خود بیرون خواهیم كرد یا به آیین ما بازگردید.
گفت آیا)می خواهید ما را بازگردانید( اگز چه مایل نباشیم؟«)اعراف/88( و بار 
دیگر وی را به سنگسارنمودن تهدید می كردند: )قالوا یا شعیب ما نفقه كثیرا 
مما تقول و انا لنراك فینا ضعیفا و لوال رهطك لرجمناك و ما انت علینا بعزیز(؛ 
»گفت ای قوم! آیا قبیله ی كوچك من نزد شما عزیزتر از خداوند است؟ در 
حالی كه )فرمان( او را پشت سر انداخته اید! پروردگارم به آنچه انجام می دهید، 

احاطه دارد)و آگاه است(.«)هود/91( 
قرار می گرفت.  باطل خود  قوم  تهدید  نیز همواره مورد  اسالم  بزرگوار  پیامبر 
مشركان قریش كه از دعوت مردم به سوی توحید از سوی پیامبر)ص( به ستوه 
آمده بودند، دست به تهدید می زدند و خطاب به ابوطالب، عموی پیامبر)ص( 
می گفتند: برادرزاده ات خدایان ما را ناسزا می گوید و از آیین ما به زشتی یاد 
می كند و عقل و خر د ما را احمقانه شمرده و پدرانمان را گم راه می داند. یا 
او را از این كار بازدار یا این كه ما و او را به خود واگذار و دست حمایت خود 
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را از او بردار.
اما پیامبر)ص( در راه خود ثابت قدم بود و از این تهدید ها نمی هراسید تا این 
كه جریان باطل ، برای بار دوم نزد ابوطالب رفتند و اظهار داشتند یا او را از این 

كار باز دار یا با هر دو شما پیكار خواهیم كرد تا یكی از دو گروه نابود شود.«
در هر حال،تهدیدی رهبر جریان حق، از جمله حربه هایی است كه دشمنان 

برای تضعیف آن به كار می بندند.
5. برخورد با رهبری:

پنجمین و آخرین مرحله ای كه جریان باطل جهت تضعیف رهبری جریان حق  
و در نتیجه تضعیف كل این جریان به كار می گیرد، برخورد فیزیكی، اعم از 
ترور و ... غیره است. این مسئله در مورد بسیاری از انبیا و رهبران جریان حق 

اجرا شده است كه نمونه ی بارز آن، حضرت نوح)ع( است. 
نوح)ع( در راه احیای راه حق، از انواع و اقسام گزندها و آسیب های مخاللفان در 
امان نماند. مردم طرفدار باطل به نوح)ع( حمله كردند و او را چنان می زدند كه 
از گوش های ان حضرت خون می آمد و بیهوش می شد كه دیگر چیزی نمی 
فهمید. در این وقت او را برداشته و در خانه ای می انداختند یا به همان حال 

بیهوشی بر در خانه اش گذاشته و می رفتند.)تاریخ انبیا/ص51(
قوم  وقتی  نماند.  امان  در  دشمنان  برخورد  این  از  نیز  ابراهیم)ع(  حضرت 
ایراهیم)ع( جوابی در برابر منطق بیدار وی نداشتند، تصمیم به قتل یا سوزاندن 
آن حضرت گرفتند: )فما كان جواب قومه اال ان قالوا اقتلوه او حرقوه(؛ »اما جواب 
قوم او)ابراهیم( جز این نبود كه گفتند او را بكشید یا بسوزانید. ولی خداوند او 
را از آتش رهایی بخشید. در این ماجرا نشانه هایی است برای كسانی كه ایمان 

می آورند.«)عنكبوت/24(
آتش  میان  به  بسته  پا  و  را دست  ابراهیم)ع(  كه  هنگامی  روایتی،  نقل  بر  بنا 
با ان محكم  او را  از او سوخت، همان طنابی بود كه  افكندند، تنها چیزی كه 

بسته بودند.)2(
ابراهیم)ع(،  حق  ندای  كردن  خاموش  برای  دشمن  بود،  چه  هر  حال،  هر  در 
تصمیم به قتل وی گرفتند. حضرت عیسی)ع( نیز از توطئه یهودیان قوم خود 
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در امان نماند. آن ها فرمانروای روم را واردار كردند تا دستور دستگیری حضرت 
عیسی)ع( را صادر و او را اعدام نماید.

مأموران فرمانروای روم، به جستجوی عیسی)ع( پرداختند. میان یاران حضرت، 
فردی منافق وجود داشت كه پیوسته درباره ی حضرت عیسی)ع( سخن چینی 
و بدگویی می كرد، خداوند او را شبیه عیسی)ع( قرار داد و مأموران او را دستگیر 
كردند و حكم اعدام درباره ی او اجرا شد، ولی عیسی)ع( نجات یافت. )و قولهم 
انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اهلل و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه 
لهم ...(؛ »و گفتارشان كه ما، مسیح عیسی بن مریم، پیامبر خدا را كشتیم. در 
حالی كه نه تنها او را كشتند و نه بر دار آویختند، لكن امر بر آن هامشتبه شد 
و كسانی كه درمورد)قتل( او اختالف كردند، از آن در شك هستند و علم به آن 

ندارند و تنها از گمان پیروی می كنند و قطعا او را نكشتند.«)نساء/157(
آزار و اذیت و برخوردهایی كه دشمنان نسبت به پیامبر اكرم)ص( اعمال می 
كردند نیز گواهی دیگر بر تالش جبهه ی باطل جهت تضعیف رهبر جریان حق 

است.
به عنوان نمونه، ابوجهل] یكی از سردمداران جریان باطل[ سنگ بزرگی رداشت 
این  تا  بود  او  لذا مراقب  به قتل برساند،  او را  به پیامبر )ص( پرتاب كند و  تا 
كه وارد مسجد شد و به نماز ایستاد، وقتی به سجده رفت، ابوجهل ینگ را بر 
سر ایشان فرود آورد كه خداوند در دل او هراس و وحشت انداخت و مضطرب، 
پریشان و رنگ پریده بازگشت. عقبه بن ابی معیط نیز در حالی كه پیامبر)ص( 
در كعبه به نماز ایستاده بود، جلو آمد و پارچه ای را به گردن پیامر)ص( انداخت 

و آن را به شدت فشار داد و قصد قتل پیامبر)ص( را داشت.

ج( اتحاد مخالفان
اتحاد سیاسی دشمنان برای ایجاد جنگ نرم بر ضد مسلمان ها و بسترسازی 
برای ایجاد نوعی اجتماع و وحدت بین مخالفان و تشكیل جبهه ای متحد در 
برابر جبهه ی حق به صدر اسالم باز می گردد كه در آغاز بین مخالفان درجه 
ی اول مسلمان ها ایجاد شد و عمده گروه هایی كه در پی این اتحاد بودند از 
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منافقین بودند. در آیات گوناگون، قرآن به تالش منافقان برای ایجاد یك مثلث 
شوم بر ضد مسلمان ها متشكل از »شرك، نفاق، یهود« اشاره شده است.

این مثلث منحوس با اضالع ذكر شده،حوادث ناگواری آفریدند و بخش عظیمی 
از سرمایه های مسلمان ها و وقت پیامبر)ص( را گرفتند. 

این حوادث شوم و اتحاد شیطانی در فرازهایی از تاریخ اسالم دیده شده و مورد 
اشاره ی قرآن قرار گرفته است كه ذكر نمونه هایی از این تجربه در صدر اسالم 

ما را به آنچه امروز در بستر  جامعه ی ما رخ می دهد آشناتر می كند.
1. اتحاد منافقین با یهودیان در غزوه ی بنی قینقاع

قینقاع یكی از سه قبیله ی یهود بود كه در داخل مدینه زندگی می كردند و 
خبر شكست قریش در میدان نبرد، سخت آن را وحشت زده كرد لذا جنگ سرد 

را ضد مسلمان ها آغاز كردند.
پیامبر اسالم)ص(، جهت ممانعت آن ها از راه اندازی جنگ سرد بر ضد اسالم، 
آن ها را در بازار مخصوص خودشان گردآورد و فرمود: از بالیی كه قریش را در 
بدر گرفت، بترسید. شما می دانید كه من پیامبر و فرستاده ی خدا هستم و این 

را در كتاب های خود می خوانید، ولی شما را غرور فرا گرفته است.
یهود به خاطر غرور و به خاطر عدم شناخت صحیح از جامعه اسالمی، خطاب به 
پیامبر)ص( گفتند:تو فكر می كنی كه ما مانند قریش هستیم؟ غرور دامن تو را 
نگیرد و تو با گروهی نبرد كردی كه به امور جنگ آشنا نبودند و اگر با ما روبرو 
شوی، در این موقع مرد جنگ را باز می شناسی. این پاسخ گستاخانه با سعه 

صدر و تحمل پیامبر)ص( مواجه شد.
پس از این جریان قضیه ای اتفاق افتاد كه اوضاع را ملتهب كرد. زن یكی از 
زرگر  مغازه ی یك  نزد  و  رفت  قینقاع  بنی  بازار  به  كاالیی  فروش  برای  انصار 

یهودی نشست.
یهودی برای آن كه به این زن مسلمان هتك حرمت كند، پایین جامه ی زن 

رابه پشت او گره زد. 
وقتی زن از جای خود برخاست، قسمتی از بدن او نمایان شد و زن مورد تمسخر 
جوان های یهود قرار گرفا. این صحنه كه در برابر دیدگان یك مرد مسلمان بود، 
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با واكنش سخت وی مواجه شد و مرد یهودی به دست وی كشته شد.
این اقدام مرد مسلمان با واكنش یهودیان حاضر در محل مواجه شد. یهودیان 
بنی قینقاع پس از این حوادث مغازه های خود را بستند و به خانه های خود كه 

در میان قلعه ی بلند و محكمی بود، پناه بردند. 
تحصن در این قلعه، مخالفت مستقیم آن ها با پیامبر اسالم)ص( بود. پس از این 
جریان دو تن از سران خزرج كه با گروه بنی قینقاع در دوران جاهلیت پیمانی 

داشتند، حضور پیامبر)ص( رسیده ومسائلی را مطرح كردند. 
یكی از آن دو شخصی به نام عباده بن صامت بود كه خطاب به رسول اهلل)ص( 
گفت: ای پیامبر خدا! من از پیمانی كه با آن ها بسته ام به سوی خدا و پیامبر 

او پناه می برم، خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را دوست می دارم. 
ولی در مقابل او، عبداهلل بن ابی كه به سردسته ی گروه منافقان شهرت یافته 
بود، به حمایت و دفاع از یهودیان برخاست و خطاب به پیامبر)ص( گفت: من 
از پیمانی كه با یهود بسته ام دوری نمی جویم، من از خوادث آینده خائف و 

ترسناكم.
نصیحت پیامبر)ص( بر بازپس گیری پیمان خود، در وی كارساز نشد و وی با 

سماجت بیش تری بر خواسته ی منافقانه ی خود پافشاری می كرد.
مسلمان ها به فرمان پیامبر)ص( به مدت 15 شبانه روز دژ یهودیان را محاصره 
كردند. در این مدت، رئیس حزب نفاق دوباره به دفاع از آن ها پرداخت و به 
صورت زننده و وقیحانه ای ، به شفاعت از یهودیان پرداخت و بدین گونه اتحاد 

خود را با این دشمنان قسم خورده اسالم و مسلمین اعالم كرد. 
و  صامت  بن  عباده  عملكرد  ستایش  بر  كه  شد  نازل  آیاتی  موقع،  همین  در 

نكوهش عملكرد حزب نفاق به رهبری عبد اهلل بن ابی صحه می گذارد.
خداوند در آیه 56 سوره مائده از عملكرد عباده تقدیر كرده و می فرماید: )و 
من یتول اهلل و رسوله و الذین آمنو فان حزب اهلل هم الغالبون(؛ » و كسانی كه 
والیت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند، پیروزند. زیرا حزب و جمعیت 

خدا پیروز است.«
در آیه 51 همین سوره نیز اتحاد شوم منافقین با یهودیان مورد نكوهش قرار 
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گرفته است: ) یا ایها الذین امنوا ال تتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیائ 
بعض و من یتولهم منكم فانه منهم ان اهلل ال یهدی القوم الظالمین(؛ »ای كسانی 
كه ایمان آورده اید!یهود و نصاری را ولی )و دوست و تكیه گاه خود( انتخاب 
نكنید. آن ها اولیای یكیدگرند و كسانی كه از شما با آنها دوستی كنند، از آن 

ها هستند. خداوند جمعیت ستكار را هدایت نمی كند.«
2. اتحاد مثلث شوم»شرك،نفاق،یهود« در جنگ احد

مقابله  به  اسالم  با  تا  آمدند  هم  كمك  به  شوم  مثلث  این  نیز  احد  جنگ  در 
بپردازند.

پس از آنكه در جنگ »بدر« گروه كفر و نفاق ضربات سهمگینی از لشكر اسالم 
خورد و با دادن هفتاد كشته و هفتاد اسیر از معركه گریختند، همواره در صدد 

انتقام جویی از مسلمان ها بودند.
از این جهت، ارتش قریش به فرماندهی ابوسفیان با تجهیزات فراوان در شمال 
مدینه در منطقه ی وادی عقیق در دامنه ی كوه اخد مستقر شد تا با راه اندازی 

جنگ بر ضد مسلمین، به زعم خویش از مسلمان ها انتقام بگیرند.
این گونه شد كه جنگی تمام عیار بین اسالم و مشركین روی داد. در هنگامه 
عازم جبهه ی جنگ می  لشكر شرك  با  رویارویی  اسالم جهت  ارتش  ای كه 
شد، مثلث »شرك، نفاق، یهود« نیز با اتحاد همیشگی خود در صدد مقابله با 

مسلمان ها بود.
به  نفاق  ، جبهه ی  آن  ای حساب شده كه طراح  نقشه  اندازی  راه  با  بار  این 
سركردگی عبد اهلل ابن ابی بود، به تضعیف جبهه ی حهق همت گمارد. چشم 
پیامبر)ص( در مسیر خود به سوی اُُحد به گروهی افتاد كه جدا از مسلمان ها 

به صورت یك ستون نظامی در حال حركت بهسوی احد بودند. 
رئیس  پیمانان  هم  از  و  یهودی  همگی  كه  شد  معلوم  شدند،  شناسایی  وقتی 
حزب نفاق می باشند و به عنوان دفاع از مدینه مسلح شده و رهیپار جبهه نبرد 

هستند.
پیامبر)ص( فرمودند: آیا آن ها ایمان آورده اند؟ گفتند: خیر. فرمود: ما را نیازی 
به آن ها نیست،من هرگز از كافر و مشرك كمك نمی گیرم، به همگان فرمان 
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دهید كه به سوی مدینه بازگردند.
به  شرك  جبهه  هدف  كه  چرا  بود،  درست  كامال  اسالم  بزرگوار  پیامبر  تدبیر 
رهبری سران قریش، تنها انتقام از مسلمان ها بود و آن ها هیچ كاری به شهر 
مدینه نداشتند تا یهودیان میدنه جهت به اصطالح »دفاع از شهر« به میدان 

بیایند.
كه  دریافت  تمام  فراست  با  و  برد  ها  ان  ی  خائنانه  نقشه  به  پی  پیامبر)ص( 
دشمنان دوست نما با برنامه ی حساب شده ی خود در صددند تا در لحظه ای 
خاص به جبهه ی شرك به عنوان ضلع سوم مثلث شوم بپیوندند و مسلمان ها 

را از پای در آورند.
به همین دلیل، همه را تحت عنوان این كه من از كافر و مشرك كمك نمی 

گیرم، به شهر بازگردانید. 
عبداهلل بن ابی نیز در واكنش به دستور پیامبر)ص(، در نقطه ای به نام بواط كه 
باغستانی میان مدینه و احد بود،با 300 تن از منافقان از ارتش اسالم به سمت 
مدینه رهسپار شد. هر چه شخصیتی مانند عبد اهلل پدر جابر، كه خود مانند او 
از سران قبیله ی خزرج بود، او را پند داد نپذیرفت و به بهانه این كه پیامبر رأی 

آن جوانان را بر نظریه ی او مقدم داشت، از شركت در جهاد سر باز زد.
 قرآن به عمل زشت حزب نفاق و گفت و گوی منافقان با پدر جابر اشاره كرده 
و در این مورد می فرماید: )و لیعلم الذین نافقوا و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل 
اقب منهم لالیمان  للكفر یومئذ  قتاال التبعناكم هم  نعلم  لو  قالوا  ادفعوا  او  اهلل 
یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم و اهلل اعلم بما یكتمون(؛ »و نیز برای این 
بود كه منافقان شناخته شوند؛ آن هایی كه به ایشان گفته شد بیایید در راه خدا 
نبرد كنید! یا )حداقل( از حریم خود، دفاع نمایید گفتند اگر می دانستیم جنگی 

روی خواهدداد،از شما پیروی می كردیم.)اما می دانیم جنگی نمی شود(.« 
زبان خود چیزی  به  ایمان،  به  تا  بودند  نزدیكتر  كفر  به  هنگام،  آن  در  ها  ان 
می گویند كه در دلهایشان نیست! و خداوند از آنچه كتمان می كنند، آگاه تر 

است.«)ال عمران/167( 
البته توطئه ی عبداهلل بن ابی و یهودیان همراه او، منتج به یاری رسانی به جبهه  
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شرك شد و اتحاد مخالفان به ضرر مسلمان ها تمام شد.
هنگام بازگشت عبد اهلل بن ابی با اعضای خزب در میان ارتش اسالم اختالف 
خطرناكی پدید آمد و طایفه های بنوحارثه  از اوس و بنوسلمه از خزرج با هم 

اختالف پیدا كردند. 
گروه اول می گفت باید با این دشمن داخلی بجنگیم و گروه دوم نیز حمایت از 
هم قبیله ای خود برخاست و همین مسئله موجب دودستگی شد، به گونه ای 
كه در آیه 88 سوره نساء این مسئله مورد اشاره ی قرآن قرار گرفته است: )فما 
لكم فی المنافقین فئتین و اهلل اركسهم بما كسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل 
اهلل و من یضلل اهلل فلن تجد له سبیال(؛ »و نیز برای این بود كه منافقان شناخته 
شوند؛ آن هایی كه به ایشان گفته شد بیایید در راه خدا نبرد كنید یا)حداقل( 
از حریم خود دفاع نمایید گفتند اگر می دانستیم جنگی روی خواهد داد، از 
شما پیروی می كردیم. ) اما می دانیم جنگی نمی شود.( آنها در آن هنگام، به 
كفر نزدیكتر بودند تا به ایمان. به زبان خود چیزی می گویند كه در دلهایشان 

نیست و خداوند از آنچه كتمان می كنند، آگاه تر است.« 
بازگشت رئیس جزب نفاق با یاران و همفكران خود، اثر بسیار بدی در ارتش 
اسالم گذاشت و موجب ایجاد اختالف و دودستگی بین مسلمان ها شد، به گونه 
ای كه سرانجام، پیامبر)ص( با 700 نفر رهسپار احد شد و به سخت ترین نبرد 

در حساس ترین لحظات تن داد؛ 
نبردی كه بر اثر فعالیت ها و توطئه های نفاق و یهود به سود شرك به اتمام 

رسید و لشكر اسالم در اثر همین دسیسه شكت خورد.
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فصل پنجم
موسسات برانداز
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موسسات برانداز
تحوالت جدید در جهانی كه بسان دهكده، هنجارهایی مشابه یافته است، روز به 
روز پیچیده تر و عمیقتر می شود و در این میان مهمترین موضوعی كه هویت 

فردی و اجتماعی را به مخاطره انداخته است مسأله »امنیت فرهنگی« است.
امنیت  نظامی، حوزه  قدرت  مدد  به  استعمار  مسأله  قرن گذشته  در چند  اگر 
ملی و جغرافیا را تهدید می نمود، اما اكنون به مدد تكنولوژی نوع جدیدی از 
استعمار با نام استعمار فرا نو، در فرآیند جهانی سازی به فرهنگ ملل یورش می 
برد و بر این اساس هندسه تهاجم بر این مبنا شكل می گیرد؛ چه، فرهنگ نه 
تنها فصل الخطاب اضالع حیات اجتماعی است، بلكه بستر اصلی همه تحوالت 

نیز محسوب می شود. 
استعمار فرانو بر مبنای قدرت تكنیك و به ویژه قدرت رسانه ـ اعم از مكتوب، 
دیجیتال و... ـ حوزه جدید و نویی است كه یكی از شاخصهای آنرا می توان در 

» جنگ نرم « و » جنگ سایبر « مشاهده كرد. 
جنگ نرم اگرچه دارای سابقه ای دیرینه در تاریخ است، اما وجوه تكنیكی عصر 
جدید، دایره آنرا به طور كلی تغییر داده است. غایت، همان غایات استعماری 

است، اما بستر و ابزار تفاوت كرده است. 
گسترش  با  كه  مختلفی  های  رسانه  و  اینترنت  ماهواره،  فرهنگی،  صنایع 
به عنوان حاملین جدید اهداف  اند،  یافته  فناوری )تكنولوژی( وسعتی جهانی 

استعمارگران چند قرن گذشته اند. 
اما آیا این همه كافی است؟ به نظر می رسد وجوه زیادی از این فرایند هنوز مشخص 
از یك سو و مؤسسات  نقاط هدف  نفوذی در  نشده است كه عوامل مستقیم و 

مطالعاتی مختلف وابسته از سوی دیگر از مهمترین آنها محسوب می شوند. 
آنچه در مجموعه حاضر می آید معرفی برخی از مهمترین مؤسسات فعال در 
عرصه های علمی، فرهنگی و خدمات اجتماعی است كه مبنای فعالیت آنها را 

می توان در مسأله نفوذ و استحاله مورد بررسی قرار داد.
 شایان ذكر است چندی پیش از سوی وزارت اطالعات نام شصت مؤسسه برانداز 

به طریق عمومی اعالم و هشدارهای الزم نیز اعالم شد.
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 این نوشتار به قدری مبسوط معرفی و سابقه برخی از این مراكز را دنبال كرده 
و الیه های جدیدی از فعالین و اهداف آنها را می نماید.

بنیـاد سـوروس
Open Society Institute

 Open Society Institute-( بنیاد سوروس با نام اصلي مؤسسه جامعه باز
به جرج سوروس؛ سیاستمدار و سرمایه دار آمریكایي، در سال  OSI( متعلق 

1993م تأسیس شد.
است  متمادي  هاي  سال  باشد،  مي  تبار  مجار  یهودي  یك  كه  سوروس  جرج 
كه با تشكیل یك شركت سرمایه گذاري و یك سازمان مطالعاتي حقوق بشر 

و دموكراسي در بیشتر نقاط جهان به نفع توسعه صهیونیسم فعالیت مي كند.
 وي در گرامیداشت استاد خود كارل پوپر- صاحب كتاب جامعه باز و دشمنانش- 

نام مؤسسه خود را بنیاد جامعه باز گذاشت. 
جرج سوروس یك سرمایه دار چند میلیارد دالري موفق در زمینه بورس و ارز 
مي باشد كه ساالنه 300 الي 500 میلیون دالر از درآمدهاي خود را به تأمین 

هزینه هاي بنیادش اختصاص مي دهد.
آذربایجان،  جمهوري هاي  جمله  از  جهان  كشور   30 از  بیش  در  سوروس 
مولداوي  و  قزاقستان  ازبكستان،  قرقیزستان،  اوكراین،  گرجستان،  ارمنستان، 

داراي نمایندگي هاي فعال است.
تفاوت عمده بنیاد سوروس با دیگر بنیادهاي هم عرض مانند بنیاد راكي فلر  ، 
فورد و جرمن مارشال فایند در این است كه مدیران این بنیاد اهداف ایدئولوژیك 
را دنبال مي كنند و رسماً اعالم مي دارند كه صرفاً  در پي توسعه اقتصادي و یا 
كمك به نهادها و NGO  هاي صنفي و سیاسي نیستند بلكه از این طریق به 
دنبال ایجاد جامعه باز، طبق نظریه پوپر مي باشند و اقدامات و پروژه هایي مانند 
همكاري هاي بهداشتي،  فرهنگي یا كمك به زلزله زدگان پوشش است براي 

پیگیري هدف پنهان Osi كه همان ایجاد جامعه باز است.
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در كشورهاي اروپاي شرقي این اتفاق یعني ایجاد جامعه باز در بستر انتخابات 
شكل مي گیرد و انقالبهاي مخملي یكي پس از دیگري از كرواسي شروع و  بعد 

در سال 2000 مهمترین نمونه آن در صربستان را در بر مي گیرد.
در همین راستا، طي مصاحبه اي از جورج سوروس سوال مي شود،  آیا شما در 
اروپاي شرقي پشیمان  اتفاقات كشورهاي  بنیاد  در  این  مورد دخالت مدیران 

نیستند؟ وي پاسخ مي دهد ،  نه پشیمان نیستم و اتفاقات بسیار خوب است.
بنیاد سوروس در سه مرحله اقدامات خود را براي تحقق اهداف انقالب مخملي 
انجام مي دهد. مرحله اول شناسایي و پرورش دادن و ایجاد شبكه اي از افراد 
از  آنها  OSi و حمایت  دراز مدت  اهداف  و  ارزشها  با  متفاوت همسو وهمفكر 

طرق مختلف است.
این افراد از بین گروه هاي مؤثر جامعه مانند اساتید دانشگاه، روزنامه نگاران، 
كوتاه  در  اقدام  این  از  هدف  كه  مي شوند  انتخاب  نخبگان  دیگر  و   هنرمندان 
مدت كمك به افراد همسو و شكل دهي گروه ها است، ولي در دراز مدت هدف 
یارگیري است تا در هنگام بحران و مراحل پایاني انقالب مخملي از این پتانسیل 

استفاده شود.
هاي  برنامه  اجراي  براي  دولتي  غیر  نهاد  چند  یا  یك  شناسایي  دوم  مرحله 
مشترك را شامل مي شود و این زماني است كه OSi احساس مي كند نمي 

تواند فعاٌل بطور مستقل در آن كشور عمل كند. 
اما مرحله سوم زماني است كه OSi موفق مي شود از طریق یارگیري در درون 
دولت مجوز تاسیس یك دفتر مستقل را اخذ نماید و مستقیماً یك شعبة بنیاد 
تركیه در  OSi  در كشور  اقدامات  برخي معتقدند،  ایجاد شود.  در آن كشور 
مرحله سوم،  در پاكستان در مرحله دوم و  در ایران در مرحله یكم قرار دارد، 

یعني در ایران دنبال جاي پا هستند.
روند كاري بنیادOSI به این شكل است كه با فعال كردن مراكز مطالعاتي در 
كشورهاي مختلف و سپس ارزیابي مخالفان دولت مركزي و حمایت از مطبوعات 
یا  و  دولت  كشاندن  شكست  به  و  آرام  انقالبي  براي  را  زمینه  دولت،  مخالف 

حكومت فراهم مي نماید. 
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عمده ترین فعالیت این بنیاد در حوزه كشورهاي آسیاي میانه و خاورمیانه است. 
در واقع براي اولین بار در سال 1997 و در جریان ورشكستگي مالي و اقتصادي 
كشورهاي جنوب شرق آسیا، فعالیت بنیاد مذكور به آسیاي میانه كشیده شد و 
در كشورهاي این منطقه نمایندگي هایي را تحت عنوان »جامعه باز« تأسیس 

نمود. 

*كیـان تاجبخش و روند آشنـائي با بنیـاد جـامعه بــاز
كیان تاجبخش درباره ارتباطش با بنیاد جامعه باز مي گوید: همزمان با شروع 
نیویورك  به  در سال 83  در سفري كه  بعنوان مشاور،    Osi با  همكاري من 
)استاد  سمتي  هادي  آقایان   جمله  از  ایراني  دانشگاه  استاد  چند  با  داشتم 
دانشكده حقوق وعلوم سیاسي دانشگاه تهران( آشنا شدم و همچنین در همان 
مقطع آنتوني ریكتر)مسئول بخشي خاورمیانه و ایران در OSI( من را با آقاي 
محمد جواد ظریف و آقاي دكتر سجاد پور،  رایزن پژوهشي در نیویورك،  آشنا 
نمود و از من خواست كه مشاوره فني آقاي ظریف را تقبل كنم  و اینكه قرار 

شد پروژه هائي را تعریف كنیم.
دكتر زهراني از سالها پیش با آنتوني ریكتر مسئول بخشي خاورمیانه و ایران در 
OSI آشنا بوده است و شروع این آشنائي به زماني بر مي گردد كه دكتر زهراني 

در دفتر نمایندگي ایران در نیویورك كار مي كرده است.
افرادي كه از خارج مي آمدند مثل رامین جهانبگلو جذب این موسسه مي شدند. 
رامین جهانبگلو بعنوان رئیس گروه فلسفه و من در گروه شهري مشغول شدیم. 
زماني كه من در موسسه كار مي كردم كتاب سرمایه اجتماعي را نوشتم كه 
بسیار مورد استقبال قرار گرفت تا جائي كه از طرف دكتر شریف زادگان وزیر 
رفاه و تأمین اجتماعي دعوت شدم كه پروژه اي را در رابطه با سرمایه اجتماعي 

اجراء كنم. 
بعداً  متوجه شدم كه این پروژه توسط یك گروه متخصصي وارد برنامه توسعه 
چهارم مملكت شد و براي من عجیب بود كه این موضوع از یك تحقیق كوچك 
و ترجمه كتاب پاتنام توسط حجاریان در دفتر مطالعات سیاسي وزارت كشور، 
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وارد قانون كشور مي شود.
زماني كه ریكتر به تاج بخش پیشنهاد مي كند تا بعنوان مشاور همكاري خود 
را با این بنیاد آغاز كند. این سؤال توسط تاج بخش مطرح مي شود كه دقیقاً 

 قرارداد همكاري این دو به چه شكل خواهـــــد بود.
 ریكتر نیز پیشنهاد مي دهد، تاجبخش با یك قرارداد موقت پاره وقت فعالیتش 
را آغاز كند. البته osi  نیز متعهد مي شود در قبال این فعالیت،  روزانه 200الي 

300 دالر به تاج بخش پرداخت كند.
گرفته  صورت  كارهاي  از  لیستي  ارائه  از  پس  بخش  تاج  حقوق  است  گفتني 
به مسئوالن باال دستي خود و تأیید آنها به حساب بانكي وي در آمریكا واریز 
مي شده است. بدین ترتیب سال اول همكاري تاج بخش با osi  سپــــري مي 

شود،  اما در آغاز سال دوم این روال تغییر پیدا مي كند.
ابتداي سال دوم ریكتـــــر به تاج بخش پیشنهاد مي كند براي گسترش  در 
پروژه ها و توسعه فعالیت ها، از برخي دستیاران متخصص در قسمت هاي مختلف 
استفاده كند كه عالوه بر دستیار بودن در مسایل تخصصي نیز وي را یاري كنند.

در اوائل دهه 70 گروهي از ایران به نیویورك سفر مي كنند. در این سفر محمد 
عطریانفر با شخص جورج سوروس مالقات كرده و در مورد توسعه مطبوعات 

اصالح طلب به گفتگو مي نشینند.
این افراد عمدتاً  از چهره هاي سرشناس جریان اصالحات بودند یا هستند كه 
گرفته  است.  صورت    OSI مرتبطین  شبكه  گسترش  راستاي  در  آنان  دیدار 
مرتبطین با OSI  به دو دسته تقسیم مي شوند:كساني كه مستقیماً  در ارتباط 

هستند وكساني كه بطور غیرمستقیم در ارتباط هستند.
افرادي  مانند حجاریان،  تاج زاده،  شیرین عبادي،  باقرنمازي،  نادر صدیقي و دكتر 

چگیني زاده بصورت را مي توان جزء دسته دوم قلمداد كرد.

* سحر مرانـــلو كیست؟
 ریكتر فردي به نام سحر مرانلو  را به تاج بخش معرفي مي كند. مرانلو بورسیه 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

228

بوداپست  در  بنیاد سوروس  مركز  در  رشته حقوق  در  كه  بوده  بنیاد سوروس 
تحصیل كرده است و پس از فراغت از تحصیل توسط ریكتر به تاج بخش معرفي 

مي شود. 
تاج بخش از طرف ریكتر مأموریت داشته،  بررسي كند آیا مرانلو مي تواند در 
اجراي برخي از پروژه ها همكاري داشته باشد یا خیر. لذا در كوتاهترین مدت، 
قرار مالقات مرانلو با تاج بخش در تهران گذاشته  مي شود و تاج بخش پس از 
یك گفتگوي كوتاه به وي پیشنهاد مي دهد در صورت تمایل مي تواند دستیار 

او در برخي از حوزه ها باشد.
ازاي  باهم در  این دو  استقبال مي كند و همكاري  پیشنهاد  این  از  نیز  مرانلو 

پرداخت روزانه 100  دالر به خانم مرانلو آغاز مي شود.
البته مرانلو نیز براي دریافت حقوق خود مي بایست فهرستي از اقدامات صورت 
گرفته را به تاج بخش ارائه مي كرده است و در صورت تأیید تاج بخش، حقوق 

او پرداخت مي شده است.

*  پروژه كتـابخانـه ها 
بنیاد سوروس براي اجراي طرح هاي خود در ایران ابتدا كارگروهي را تشكیل 
مي دهد كه این كارگروه متشكل از رئیس دفتر پژوهشهاي فرهنگي،  تاج بخش 
بعنوان مشاور  بنیاد سوروس،  دكتر عباس حري  به عنوان كارشناس و مشاور 
تخصصي قسمت كتابخانه دفتر پژوهشهاي فرهنگي و یك نماینده از كتابخانه 

ملي بوده اند.
این كارگروه در ابتداي امر بودجه اي نداشته و مالحظاتي وجود داشته كه این 

پروژه ها به چه شكلي باید پیش برود.
در همین راستا،  بنیاد سوروس به این كارگروه پیشنهاد مي كند كه ما مي توانیم 

براي اجراي یك پروژه مشترك به شما كمك كنیم.
osi در راستاي اجراي پروژه ها موسسه اي به نام آیفل را معرفي مي كند. بدین 

ترتیب یك خانم آلماني بنام مانیكا Monika به تاج بخش معرفي مي شود. 
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مانیكا البته تجربه اي در كشورهاي دیگر داشته است و براي انجام این پروژه در 
ایران طرحي مقدماتي را آماده كرده و براي ریكتر ارسال مي كند و با تأِیید ریكتر 

او مهیاي سفر به ایران مي شود.
خانم مانیكا قبل از سفر به ایران به تاج بخش مأموریت مي دهد، فهرستي از 
نهادها و مسئولیني كه در سیاست گذاري كتابخانه ها و كتب درسي و كتابخانه 
ملي مؤثرند را تهیه وطي تماسي با آنــان،  این گروه را بـراي جلسه اي )همزمان 

با ورود مانیكا ( دعوت نماید.
كیان تاج بخش هم برا ي شناسایي این افراد با كساني چون عباس حري و دكتر 
خوشنویس مشورت مي كند و بدین ترتیب رئیس كتابخانه ملي به تاج بخش 

معرفي مي گردد.
اما چون كیان تاج بخش به عنوان یك شخصي حقیقي نمي توانسته با رئیس 
كتابخانه ملي تماس بگیرد از شخصي بنام خوشنویس ) رئیس دفتر پژوهشهاي 
فرهنگي( مي خواهد این ارتباط را برقرار كرده و بدین ترتیب دفتر پژوهش هاي 

فرهنگي نقش خود را به عنوان یك حامي سازمان ایفا مي كند.
 خوشنویس در تماس خود با رئیس كتابخانه ملي به وي خاطر نشان مي كند 
كه دفتر پژوهش هاي فرهنگي قصد دارد یك پروژ عظیم را آغاز كند و بسیار 
این  به  پروژه  این  اهداف  تحقق  براي  نیز  ملي  كتابخانه  شود،  مي  خوشحال 
از همكاران  و  اما دكتر حري متخصص درحوزه فرهنگ  یاري رساند.  موسسه 
)معاونت كتابخانه  علـــــوم  وزارت  از مدیران كل در  دكتر خوشنویس،  یكي 

وكتب درسي( به نام شریفي را به تاج بخش معرفي مي كند. 
پس از چندي خانم مانیكا به تهران سفر مي كند و نتیجه  سفر این مي شود كه 

این گروه مي تواند به پله بعدي قدم بگذارد.
 او پیشنهاد مي كند كه گام و قدم بعدي برگزاري یك نشست در مورد اطالع 
رساني مدرن است. مانیكا تأكید مي كند،  ما با هزینه آیفل سه متخصص را از 
انجام  موضوع سخنراني  این  پیرامون  تا  كنیم  مي  دعوت  مختلف جهان  نقاط 
دهند و قرار مي شود تعداد زیادي از دست اندركاران در این حوزه براي حضور 

در این نشست دعوت شوند.
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مانیكا همچنین قول مي دهد كه بخشي از هزینه هاي این نشست را پرداخت 
ً  سیاست هاي آنان چیزي غیر از این است( پس از تأیید  كند )هرچند كه ظاهرا
این طرح یك كارگروه كه در دفتر پژوهش هاي فرهنگي تشكیل شده بود براي 
دعوت 100 كتابخانه دار از سراسر كشور وارد عمل شده و مقدمات كار را فراهم 

مي آورد. بدین ترتیب گروهي از آیفل به ایران وارد مي شوند.
و  معرفي كرده  را  اطالع رساني مدرن  عنوان  با  المللي  بین  آنان یك موسسه 
خطاب به این گروه خاطرنشان مي كنند: ما مي توانیم از این موسسه متخصصاني 
به ایران بفرستیم،  تا تمام احتیاجات شما را در این زمینه برطرف كند و شما را  

update )به روز رساني ( كنند.

اتحادیه  و  انجمن  یك  تشكیل  خدمات  این  ارائه  براي  آیفل  شرط  پیش  اما 
جدیدي با عنوان اتحادیه كتابخانه ها بوده كه تشكیل همچنین اتحادیه اي از 
جمله اهداف بسیار بزرگ بنیاد سوروس در ایران ارزیابي مي شود كه در جهان 

نیز بي سابقه بوده است.
مانیكا تأكید مي كند: شما براي این اتحادیه ي جدید مرامنامه و اساسنامه تدوین 
كنید و این اساسنامه را براي این انجمن بین المللي ارسال كنید و پس از تأیید 
این اساسنامه ارتباط متقابل ما بین كتابخانه ها و كتابدار ها و این انجمن بین 

المللي اتفاق خواهد افتاد.
اما این پروژه به دلیل اینكه داراي روند غیر متعارفي بود متوقف مي شود. البته 

ظاهراً خوشنویس هم عالقه اي به ادامه دادن این پروژه نداشته است. 

* پـروژه بهـداشت عـمومـي
ریكتر  در ادامه برنامه هاي خود چند پزشك ایرانیرا به دفتر خود در نیویورك 

دعوت مي كند. 
دكتر عمران رزاقي و دكتر وزیریان كه هر دو از اعضاي مركز ملي مبارزه با اعتیاد 

هستند، از جمله حاضرین دعوت شده گان به این جلسه بوده اند.
دكتر رزاقي در سال 81 یا 82 در دوره اي در دانشگاه ییل با چند پزشك آشنا 
به  مشغول  سوروس  بنیاد  عمومي  بهداشت  بخش  در  پزشكان  این  شود.  مي 
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فعالیت بوده اند و در روابط متقابل رزاقي با این پزشكان، وي دعوت مي شود تا 
براي توضیح پروژه خود در ایران كه همانا كاهش آسیب ایدز بوده است، درمركز 

بیناد سوروس توضیحاتي را ارائه كند.
در پایان این جلسه قرار مي شود كه دكتر رزاقي پس از بازگشت به ایران یك 
پروژه مقدماتي را تدوین و به بنیاد سوروس در نیویورك ارسال كند و سؤاالت 

و ابهامات خود را به بنیاد سوروس انتقال دهد. 
براساس برنامه، دكتر رزاقي پس از بازگشت به ایران با كمك همكارانش این 
طرح را آماده مي كند و زماني كه قرار بوده این طرح را اجرایي كنند او پیشنهاد 
مي كند تا جلسه اي با معاون وزارت بهداشت برگزار كنند و به سرعت جلسه 
اي با حضور رزاقي، كیان تاج بخش، وزیریان و معاون وزیر در ساختمان وزارت 

بهداشت در شهرك غرب تشكیل مي شود. 
در این جلسه تاج بخش و رزاقي طرح را توضیح مي دهند و نهایتا این جلسه 

بصورت كامال مثبت به اتمام مي رسد.
پس از پایان این جلسه رزاقي این طرح را براي آمریكا مي فرستد. اجراي این 
این  بنیاد سوروس  تأیید  از  پس  كه  بوده  بودجه  دالر  هزار  نیازمند صد  طرح 
واریز  تهران  دانشگاه  پزشكي  دانشكده  به حساب  نیویورك  از  مستقیم  بودجه 

مي شود.
اما رزاقي در اجراي پروژه تعلل مي كند و زماني كه مسوالن این بنیاد چرایي 
این مسئله را از او جویا مي شود او پاسخ مي دهد كه فرایند وصول پول طوالني 
است و نهایتا رزاقي پس از چند ماه از اجراي این پروژه صرف نظر كرده و پول 

را مي فرستد.
به نظر مي رسد هدف از اجراي این پروژه در حد همان اجرا نیست، بلكه موسسات 
اینچنیني با انجام این پروژه ها قصد داشته و دارند شبكه اي از همفكران خود را 

ایجاد كرده تا در زمان بحران به آنها كمك كنند.
زیرا آنها  نمي توانند مثاًل از دفتر بروكسل، هلند و لندن بصورت سریع وارد شوند 

و این بحران ها را هدایت كنند. 
به نظر مي رسد هدف از اجراي این پروژه در حد همان اجرا نیست، بلكه موسسات 
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اینچنیني با انجام این پروژه ها قصد داشته و دارند شبكه اي از همفكران خود را 
ایجاد كرده تا در زمان بحران به آنها كمك كنند. 

زیرا آنها  نمي توانند مثاًل از دفتر بروكسل، هلند و لندن بصورت سریع وارد شوند 
و این بحران ها را هدایت كنند.

انتخابات ،  از  از NGO ها 6 ماه قبل  در كشور اوكراین و صربستان بسیاري 
بهداشت جدید،  بعدها در صربستان وزیر  را دریافت كردند و  اعتبارات زیادي 
رئیس یك NGO بهداشت بود كه توسط بنیاد سوروس تغذیه مي شد و در 
حقیقت كار بنیاد سوروس یك ظرفیت سازي است تا در بحران از همه نیروها 

استفاده شود.
بنیاد سوروس هر فردي را كه در كاهش آسیب شركت مي كند و نقش ایفا مي 
كند، را مورد حمایت قرار نمي دهد. بلكه فقط برخي افراد هستند كه مثال در 
حوزه بهداشت عالقمندي خود را به بنیاد سوروس نشان مي دهند و به آمریكا 
مي روند و آمادگي خود را براي همكاري اعالم مي كنند و این بنیاد به آنها 

كمك مي كند.

* ارتبـاط بنیاد سـوروس با براندازي نرم
هدف نهایي بنیاد سوروس ایجاد یك جامعه باز است كه در آن ارزشهاي غربي، 

دموكراسي و به اصطالح حقوق بشر حاكم است.
این جامعه باید با سیاست هاي غرب و آمریكا همخواني داشته باشد تا همكاري 

هاي آینده شكل بگیرد. 
از اهداف نهایي  پایه هاي ارزشي بخشي  حمله به دین، دین زدایي، حمله به 
این جامعه باز است. در حقیقت براندازي نرم ابزاري است براي رسیدن به آن 

اهداف بلندمدت. 
به نظر تاج بخش این موضوع فراتر از جورج بوش و یك دولت در آمریكاست. تاج 
بخش معتقد است براندازي نرم یك شیوه است تا یك حكومتي را تغییر دهد 
و مخلمي بودن آن بخاطر این است كه حمله نظامي در آن نیست و از طریق 

تقویت الیه هایي از جامعه كه با نظام مخالف است صورت مي گیرد.
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در سفري به آمریكا به همراه شهال شركت  مدیر مسؤول ماهنامه زنان، محمد 
عطریانفر از روزنامه همشهري و مژگان جاللي از روزنامه ایران نیوز، در مهماني 
ویژه اي در منزل جرج سوروس میلیاردر یهودي آمریكایي و رئیس بنیاد جامعه باز 

حضور پیدا كردیم.
داشتم،  فعالیت  هاشمي  فائزه  مدیرمسؤولي   به  "زن"  روزنامه  در  كه  هنگامي 
اما  شد  دعوت  آمریكا  از  دیداري  براي  "بوستون گلوب"  روزنامه  سوي  از  وي 
من  ترتیب  بدین  و  بروم  سفر  این  به  وي،  جاي  به  كه  داد  پیشنهاد  من  به 
آمریكا  و  ایران  بین  مشترك  برنامه  این  در  كه  بودم  روزنامه نگاري  نخستین 

شركت مي كردم. 
پس از بازدید از جمعیت آسیایي، همراه ما كه " سینشیا دیكستن " نام داشت 
با شور و شوق به ما اعالم كرد كه ما براي عصر همان روز به مهماني و صرف 
چاي در منزل " جرج سوروس " دعوت هستیم اما وقتي كه دید هیچ یك از 
ما شگفت زده نشدیم ادامه داد: »سوروس، مهم تریم شخصیت در آمریكاست و 
اوست كه هزینه سفر و بازدیدهاي ما را تأمین كرده است« اما باز هم هیچ یك 
از ما برداشتي از این شخصیت نداشتیم. من به ذهنم فشار آوردم و ناگهان به 

یاد مقاله اي افتادم كه در جایي خوانده بودم.
جاده  در  سوروس  منزل  به  رفتن  براي  تاكسي  منتظر  كه  حین  همین  در 
سردبیر   " عطریانفر  محمد   " خود  همراه  گوشي  در  بودیم  پنجم"  "همست 
روزنامه همشهري زمزمه كردم »اآلن فهمیدم سوروس كیست. او یك یهودي 
است كه ثروتمندترین مرد آمریكا و امپراتور آسیاي میانه به شمار مي رود.« و 
عطریانفر سرش را بي اهمیت تكان داد انگار كه حرف من هیچ واكنشي را در 

او برنینگیخت. 
براي مان  و خانم خدمتكار وي،   به منزل شیك سوروس رسیدیم  هنگامي كه 
"شهال  به سایر خانم هاي همراهم  من  آورد  بدیع، چاي  فنجان هاي چیني  در 
شركت" و "مژگان جاللي" نگاه كردم و لبخند زدم و آنها هم خندیدم و به دلیلي 

كه تا امروز هم برایم روشن نشده همگي بطرز عجیبي زدیم زیر خنده.
عطریانفر از ما خواست كتاب سوروس را دور بیندازیم تا هنگام بازرسي از بارهاي 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

234

ما در فرودگاه مهرآباد آن را پیدا نكنند اما چه كسي مي دانست كه تنها دو سال 
بعد من به عنوان خبرنگار آزاد براي پایگاه اینترنتي " یوروآسیا " كه مالكیت آن 

بر عهده سوروس است مشغول به كار شوم؟ 
نماینده  با  تهران  دانشگاه  دانشكده حقوق  استاد  ناصر هادیان  آقاي  واسطه  به 

بنیاد سوروس )كیان تاج بخش( آشنا و دو مرحله نیز با وي مالقات كردم.
در دیدارهاي به عمل آمده قرار بود سازمانهاي غیر دولتي را در ایران فعال كنیم 
و نیز یكي از اهدافمان قدرتمند نمودن جامعه مدني بود و قرار بود از تجارب 

بنیاد سوروس در جهت انقالب رنگي استفاده كنیم. 
در جلسه اول آقاي تاج بخش كتاب "پانتام " را به من داد و من پس از تورق 
احساس كردم كه جاي آن در كتب درسي دانشگاهي خالي است و از او خواستم 
كه آن را ترجمه نماید تا از آن در دروس دانشگاهي استفاده نمائیم و در جلسه 
بعد هم قصد مطالعه در خصوص سرمایه اجتماعي در ایران را داشت كه مقدمات 

آن را فراهم كردیم.

موسســه اینترپرایــز آمریکــا  
   American enterprise institute

موسسه اینترپرایز آمریكا در سال 1943 برای تحقیقات در زمینه سیاستگذاری 
كالن ایاالت متحده آمریكا پایه گذارده شد. 

این سازمان یكی از مهمترین و پرنفوذترین موسسات سیاستگذاری در آمریكا 
است كه با سیاستمداران مرتبط با حزب جمهوری خواه و نومحافظه كار ارتباط 
مركز  نفوذترین  پر  بسیاری  را  اینترپرایز«  »آمریكن  دارد.موسسه  گستردهای 
مطالعاتی یا Think Tank بر سیاست های كاخ سفید می دانند و معموال در 
رسانه ها به عنوان یكی از مراكز سیاسی نومحافظه كاران آمریكایی معرفی می 

شود. 
از  هدف  كسگان  رابرت  و  كریستول  بیل  سازمان  این  بنیانگذار  و  متفكر  دو 
اتحاد بین گروههای مختلف محافظه كار آمریكایی  ایجاد  تأسیس این سازمان 
و بازیافت دوره رونالد ریگان عنوان كرده بودند. اعضای این سازمان كه همگی 
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مثل  افرادي  استراتژیك  و  فكری  كمك  از  می باشند  جمهوریخواه  حزب  عضو 
فرانسیس فوكویاما و پال ولفوویتز بهره میبردند. انتخاب جرج دبلیو بوش این 
سازمان را به راس قدرت آمریكا نزدیك كرد و اعضای آن در وزارت دفاع و وزارت 

خارجه مستقر شدند.
نگروپونته  جان  )نظیر  بوده اند  تفكر  این  حامی  كه  عمده ای  های  شخصیت 
بولتون سفیر  جان  و  دفاع  وزیر  رامسفلد  دونالد  و  آمریكا  ملی  امنیت  مسئول 
آمریكا در سازمان ملل متحد( مقامات اصلی كشور را داشتند و تأثیر سرنوشت 
ساز ریچارد پرل بر وزارت دفاع هنوز نیز ادامه دارد. الزم به تذكر است كه همه 

این شخصیتها مایل به برخورد به اصطالح قاطع با كشورمان می باشند.
دیك چنی معاون رئیس جمهور وقت آمریكا نیز از دیگر شخصیت هاي حامی 

این تفكر است.
موسسه اینترپرایز آمریكا AEI-American enterprise institute حالت 
بسیار تندي دارد و با وجود اینكه  در راستاي براندازي نرم فعالیتهایي را انجام 

داده و مي دهد از براندازي سخت نیز دفاع مي كند. 
به جمهوریخواهان است كه در  نزدیك  از موسسات قدیمي  این موسسه یكي 
سالهاي اخیر تسلط محافظه كارهاي نزدیك به رژیم صهیونیستي روي آن زیاد 

شده است. 
به عنوان مثال جرج بوش در سالهاي اخیر )سالهاي ریاست جمهوري( ساالنه 
یك بار در این موسسه سخنراني رسمي مي كرده است و اتفاقاً در یكي از این 
سخنراني ها از این موسسه تشكر بسیار جدي كرده و گفته است: از بین افراد 
این موسسه 100 نفر تا به حال در دولت پستهاي درجه باال گرفته اند." نقش 

AEI در سیاستگذاري دولت بوش پسر نیز غیر قابل انكار است.

البته نه فقط به خاطر افرادي كه در آن حضور دارند بلكه بخاطر ایده هایي كه از 
این موسسه پژوهشي یا اصطالحاً اتاق فكر بیرون مي آمده است. البته تمام این 

ایده ها لزوماً سیاسي نیست. 
AEI در واقع بخش بزرگي از مسایل دنیا را پوشش مي دهد و در خصوص آن 
نظر و ایده دارد. افرادي مانند مایكل لدین )افسر امنیتي CIA( دراین موسسه 
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درخصوص ایران فعالیت دارد. نفوذ لدین تا حدي در این موسسه زیاد است كه 
اصطالحاً یك كرسي آزاد نیز در AEI دارد. 

وي از افرادي است كه در ماجراي 18 تیر فعالیتهاي مختلفي را در خصوص 
سازماندهي و رهبري معترضین داشته است.

لدین علیرغم ارتباط با افرادي نظیر احمد باطبي، علي افشاري، منوچهر محمدي 
با اشخاص نزدیك به حزب كارگزاران سازندگي نیز مرتبط بوده است.

وي مدتي در پوشش تاجر فعالیت امنیتي خود براي CIA را انجام داده است.
آنان در  از  بسیاري  AEI وجود دارند كه  افراد مهمي در  از  برخي   همچنین 
زمان وزارت دفاع دونالد رامسفلد، در پنتاگون مسئولیت داشتندكه از جمله این 
افراد ریچارد پرل است. وي از صهیونیستهاي بسیار متمركز روي مسایل  ایران 

و خاورمیانه است. 
این افراد تا مدتي از دوم خردادیها حمایت نمي كردند و بر این باور بودند كه 
احمدي  دكتر  آمدن  كار  روي  از  پس  اما  وفادارند،  اسالمي  به جمهوري  اینها 
كه  تفكر  این  و  رفت  بین  از  كاماًل  تمایزات  این  جمهور  رئیس  عنوان  به  نژاد 
دوم خردادیها به انقالب و نظام وفادارند كنار گذاشته شده و حتي نئو محافظه 
كاران آمریكایي دیگر به طور رسمي از دوم خردادي ها و یا به قول خودشان 

رفرمیست ها حمایت مي كنند. 
به جز ریچارد پرل، خانمي به نام "دانیل پلتكا " نیز در این موسسه فعال است. 
مایكل  نام  به  آقاي جوانتري  البته  است.   AEI تحقیقات موسسه  وي مسئول 

روبین كه صهیونیست است نیز در AEI در خصوص ایران فعالیت میكند. 
روبین از دستیاران پل ولفوویتز در زمان اشغال عراق بوده و همچنین سردبیر 

فصلنامه AEI به نام خاورمیانه است.
اتفاق  بر مسایلي است كه در كشورمان  این فصلنامه  مایكل روبین در  تمركز 
مي افتد. براي مثال در این فصلنامه بخشي به نام تجلیل از قهرمانان آزادي وجود 
دارد كه در آن از كساني مانند شادي صدر، احمد باطبي و... تجلیل شده است.

محسن سازگارا كه درجریانات پس از انتخابات تالش زیادي براي شعله ور شدن 
آشوبها انجام داد نیز از افرادي است كه نزدیكي زیادي به موسسه AEI دارد. 
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مهدي خلجي، آرش سیگارچي و همچنین تجزیه طلبان اهوازي و تجزیه طلبان 
پژاك هم از جمله افرادي هستند كه توسط AEI حمایت مي شوند و سخنراني 
از  یكي  با  ها  این  ترتیب  بدین  و  داشته اند  موسسه  این  در  نیز  متفاوتي  هاي 
موثرترین و با نفوذترین موسسات مستقر در واشنگتن آشنا شدند و ارتباط پیدا 

كردند. 
خاورمیانه  در  ایجاد جنگ  سازمان  این  اصلي  وظیفه  كه  باورند  این  بر  برخي 
باید مركز »لیكود برای جنگ  نام واقعی آن را  علیه دشمنان اسرائیل است و 
جنگ  از  مجموعه  بزرگترین  آمریكا،  اینترپرایز  موسسه  گذاشت.  خاورمیانه« 
طلبان در آمریكاست. كارشناسان موسسه اینترپرایز آمریكا سالهاست كه برای 

جنگ در خاورمیانه تالش می كنند. 
ویكلی استناندارد نام یكی از ارگان های مطبوعاتي وابسته به گروه نئومحافظه 
كاران و انستیتوی انترپرایز آمریكا است كه هر هفته توسط موسسه اینترپرایز 

در واشنگتن به صورت گسترده منتشر می شود. 
این نشریه در 17 سپتامبر 1997 توسط ویلیام كریستول راه اندازي شد. مجله 
سیاسی ویكلی استاندارد از ماه سپتامبر سال 1995 به صورت مرتب هر هفته 

منتشر می شود و هم اكنون دارای تیراژ 180000 نسخه در ماه است.

 * مایـكل لدیـن 
این  شده است.  متولد  كالیفرنیا  لوس آنجلس  در   1941 سال  در  لدین  مایكل 
تحلیلگر ارشد موسسه نومحافظه كار انستیتوی اینترپرایز آمریكا، به مسائل ایران 
روابطه  آمریكا  دولت  در  تندرو  نومحافظه كاران  از  بسیاری  با  و  است  عالقمند 

نزدیكی دارد. 
انستیتوی  نظریه پردازان  از  و  بوش  دستگاه  معروف  نومحافظه كاران  از  لدین 

آمریكن اینترپرایز است. 
و  آمریكاست  در  دموكراسي  از  دفاع  بنیاد  ارشد  عضو  همچنین  لدین  مایكل 
مشاورت وزیرخارجه، وزیر دفاع و شوراي امنیت ملي آمریكا را نیز در كارنامه 

خود دارد.
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 او همچنین مدتي برای سرویس امنیتی ارتش ایتالیا نیز كار كرده است.
لدین كه مدرك دكتراي خود را در رشته تاریخ مدرن اروپا و فلسفه از دانشگاه 
ویسكانسین دریافت كرده و چندي است به یك شخصیت رسانه اي تبدیل شده 
و به طور منظم در فاكس نیوز ظاهر میشود، چندي پیش شایعه اي در زمینه 

سالمت وجود مبارك رهبر معظم انقالب را منتشر كرد. 
جالب آنجا است كه مایكل لدین دو سال پیش نیز در اوج جنگ رواني غرب 
علیه ایران شایعه وفات رهبر انقالب اسالمي را مطرح ساخت و پس از آن نیز 
عده اي در داخل همان خط را دنبال كردند. وي در شایعه پراكني هاي جدید 
خود اعتراف مي كند كه این خبر! را از منابع داخلي خویش در ایران كسب كرده 

است.

* پــل ولفوویــتز 
جنگ آمریكا علیه عراق مقدمه اجراي طرحي است كه یكي از بازهاي محافظه 
ولفوویتز  او پل  بود.  انتظار آن  زیادي در  آمریكا مدتهاي  كار عاشق جنگ در 

معاون وزیر دفاع وقت آمریكاست. 
پل داندس ولفوویتز در 22 دسامبر 1943 در بروكلین نیویورك به دنیا آمد. وی 
دومین فرزند ژاكوب ولفوویتز و لیلیان داندس بود كه در سال 1920 از لهستان 

به نیویورك مهاجرت كرده بودند.
پدر وی استاد ریاضیات در دانشگاه كورنل بود و از حامیان قوی صهیونیست ها 
محسوب می شد. پل زمانی كه پدرش در دانشگاه شهر حیفا در سرزمین های 
همواره  تا  كرد  زندگی  شهر  این  در  سال  یك  حدود  می كرد  تدریس  اشغالی 

حمایت از صهیونیستها را آویزه گوش خود سازد. 
وولفویتز در قانع كردن جورج بوش پدر جهت عقب راندن صدام حسین از كویت 
نقش عمده اي ایفا كرد در حالي كه در آن زمان كالین پاول توصیه مي كرد كه 

امریكا اول به تحریم هاي اقتصادي بپردازد.
ولفوویتزكه یك یهودي لهستاني تبار است، از سال 1986 تا 1989 به عنوان 
سفیر آمریكا در اندونزي فعالیت كرد. در دوره تصدي وي در سفارت اندونزي، 
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ظاهرا آمریكا توانست بخش عمده اي از اهداف خود را در این كشور پرجمعیت 
آسیاي شرقي از جمله انجام برخي تغییرات اجتماعي و اقتصادي تحقق بخشد. 
وي مدت دو سال نیز عهده دار ریاست دفتر طراحي سیاست هاي وزارت امور 
وزیر خارجه  تا 1986 هم سمت دستیار  از سال 1983  و  بود  آمریكا  خارجه 

آمریكا را در امور مناطق شرق آسیا و اقیانوس آرام بر عهده داشت. 
 خوش خدمتي هاي ولفوویتز سبب شد تا وي در سال 1989 توسط »بوش 
پدر« رییس جمهور وقت آمریكا به سمت دستیار سیاسي وزارت دفاع این كشور 
منصوب شود. این امر مقدمه اي شد تا ولفوویتز كه داراي مدرك دكتراي علوم 
كشور  دفاع  وزارت  معاونت  سمت  به  بعدا  است،  شیكاگو  دانشگاه  از  سیاسي 

منصوب شود.
ولفوویتز از سال 2005 صندلی معاونت پنتاگون را ترك كرد و بر اریكه ریاست 

بزرگترین نهاد مالی و اقتصادی بین المللی جهان یعني بانك جهانی تكیه زد. 
وي كه اولین هدف خود را مبارزه با »غده سرطان فساد مالی« اعالم كرد، شاید 
هیچگاه فكر نمي كرد 2 سال بعد خودش به علت فساد مالی از بانك جهانی به 

طور مفتضحانه  كنار رود.
ولفوویتز به دلیل داشتن رابطه با یك زن لیبیایي تبار به نام »شاها رضا«، بدون 
اطالع و هماهنگي دیگر مسئوالن بانك جهاني و خودسرانه سطح شغلي وي را 
ارتقا داده و حقوقش را به حدود ساالنه 200 هزار دالر افزایش داده و همچنین 

امكان انتقال وي را به وزارت خارجه فراهم كرده بود. 
او را خطرناكترین چهره در  از محافظه كاران آمریكایي  پل ولفوویتز كه برخي 
دولت قبلي آمریكا معرفي مي كردند و عده اي نیز به وي لقب مرد دوم پنتاگون 
داده بودند، مواضع تندي دارد و عالوه بر آن مي تواند با لفاظي از نقشه هاي خود 

دفاع و به راحتي دیگران را توجیه كند.
پل ولفوویتز و دارودسته وي به »امپریالیست هاي دمكرات« نیز معروف هستند. 
پل ولفوویتز معاون وزیردفاع آمریكا یكي از 23 شخصیت یهودي حاضر در دولت 

بوش پسر محسوب مي شد. w
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* ریچارد پــــرل 
پرل كه در سال 1941 در شهر نیویورك در یك خانواده یهودي متولد شده 
است، از مهمترین نظریه پردازان و مغزهاي متفكر محافظه كاران در آمریكا و 
مراكز قدرت آنان است كه هم اكنون نیز در موسسات متعدد مطالعاتی امریكا 

كه نقش اساسی در سیاستهای آن دارند، نقش فعالی ایفا می كند.
اشاره كرد. در  اینترپرایز  آمریكن  به مركز مطالعاتی  توان  این مجموعه می  از 
سال های 1970هانری جكسون سناتور دموكرات ایالت واشنگتن )كه در سال 
1983 درگذشت( توافقنامههای خلع سالح هستهای را به باد انتقاد گرفت و در 
این راستا نسلی از جوانان عالقه مند به مسائل استراتژیك را تربیت كرد كه در 

میان آنها میتوان از ریچارد پرل و ویلیام كریستول نام برد. 
ریچارد پرل یكی از وزنه های اصلی نومحافظه كاران آمریكا به حساب می آید 
كه به علت مواضع سرسختانهاش در زمینه امنیت ملی به شاهزاده تاریكیها 

مشهور شده است.
وی یكی از بنیانگذاران طرح »تخریب سازنده« است كه هدف از آن بازسازی 
در  را  طرح  این  مهم  های  بخش  وی  است.  خاورنزدیك  و  خاورمیانه  ساختار 
گزارش كلیدی خود آورد تا در ادامه آن را در سال 1996 به حزب راست لیكود 

ارائه دهد.
پرل یكی از مهمترین چهره هاي نومحافظه كاري در آمریكا و از طراحان اصلي 
عنوان  با  خاورمیانه  در  رژیم  تغییر  سناریوهاي  كننده  تنظیم  و  عراق  اشغاال 
و  خارجه  وزارت  از  را  خود  انتقادات  سالها  آن  در  كه  است  جدید  خاورمیانه 

كاندولیزا رایس علني، و اذعان كرد كه آمریكا بازي را به ایران باخته است. 
از ریچارد پرل كه به مدت 17 سال عضو هیأت سیاستگزاري دفاع در پنتاگون 
بود و 2 سال نیز مدیریت این هیأت را زیر نظر رامسفلد وزیر دفاع امریكا به 

عهده داشت، به عنوان "شاهزاده تاریكي" یاد كرده اند.
وي در 25 سال اخیر، از ماجراهای ریگان و گورباچف گرفته تا رسوایي هاي 
آمریكا در خالل دشمني با ایران و فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي و در آخرین 

موارد تصمیم به حمله به عراق مي توان رد پایي از حضور او را یافت. 
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انستیتوي آمریكن  از اعضاي ارشد   پرل، معاون پیشین وزارت دفاع آمریكا و 
اینترپرایز، چند سال پیش طي مصاحبهیي با تلویزیون بي.بي.سي به جرج بوش 
رئیس جمهور وقت آمریكا توصیه كرد براي حل بحران رژیم ایران از اپوزیسیون 
این رژیم حمایت كند. وي معتقد است، تنها تغییر حكومت در ایران است كه 
میتواند متضمن نه تنها دموكراسی، بلكه احیای حقوق فردی شهروندان ایران 

باشد!!!
و  امریكا  ملی  امنیت  و  جاسوسی  دفاعی،  مسائل  درباره  حاضر  حال  در  وي 
همچنین در حوزه های اروپا، خاورمیانه و روسیه كار می كند و برای روزنامههای 

آمریكایی و صهیونیستی قلم می زند.

سـازمان دیده بان حقـوق بشر
Human Rights Watch

واقع در  بین المللی  به اصطالح غیر دولتی  نام یك سازمان  بشر  دیدبان حقوق 
شهر نیویورك در ایاالت متحده آمریكا است كه بر ظاهراً  تحقیقات و پشتیبانی 

حقوق بشر مدیریت می كند. 
دیده بان حقوق  بشر دفترهایی نیز در بروكسل، لندن، مسكو، هنگ كنگ، لس 
آنجلس، سانفرانسیسكو، تاشكند، تورنتو و واشنگتن دارد. دیده بان حقوق بشر 
در سال 1978 )میالدی( تحت عنوان »دیده بان هلسینكی« و به منظور نظارت 
مشهور  پیمان  بشر  حقوق  مفاد  از  سابق  شوروی  بلوك  كشورهای  تبعیت  بر 

هلسینكی تأسیس شد.
پس از آن دیده بان قاره آمریكا در دهه 1980 )میالدی( و در واكنش به این 
در  جنگ  در  درگیر  طرف های  از  یكی  توسط  بشر  حقوق  نقض  كه  دیدگاه 
آمریكای مركزی به هر دلیلی بیشتر از نقض حقوق بشر توسط طرف دیگر قابل 

تحمل است، تأسیس شد. 
این سازمان به تدریج گسترش پیدا كرد تا جایی كه كمیته های دیده بان در سال 
1988 )میالدی( با یكدیگر متحد شده و دیده بان حقوق بشر را تشكیل دادند.

انتشار گزارشهاي گوناگون درباره وضع حقوق بشر  و  تهیه  این موسسه  وظیفه 
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)براساس تعریف اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل متحد( در كشورها و حوزه هاي 
در  نقض حقوق بشر  از  اغلب  موسسه  این  فعالیت  درعمل  ولي  است،  گوناگون 
كشورهاي متحد و دوست آمریكا مثل اسرائیل، عربستان سعودي، كلمبیا، اردن، 
از اغراق و در مواردي  با استفاده  مصر و امثال آن بي سر و صدا مي گذرد و 
دروغ، نوك حمالتش را به سمت كشورها و گروه هاي مخالف آمریكا و اسرائیل 

مي گیرد.
گرایش این موسسه دموكرات است و بسیاري از اعضاي هیات ویژه و مدیران آن 
صهیونیست یا حداقل یهودي هستند، از جمله رئیس آن به اسم كنت راث كه 

آشكارا صهیونیست است. 
مدیر بخش خاورمیانه اش دیده بان حقوق بشر هم جو استورك است كه گرایشات 
صهیونیستي زیادي دارد. این موسسه از سالها پیش تمركز خاصي روي ایران 

داشته و بخش بسیار فعالي راجع به ایران راه اندازي كرده است.
بود كه سفرهایي هم در  الهه هیكس)شریف پور(  ایران آن  سالها مدیر بخش 
دولت خاتمي به ایران داشت و با شیرین عبادي و مهرانگیز كار روابط دوستانه 

و نزدیك دارد.
پس از او هادي قائمي از دوستان تریتا پارسي و عضو هیات مدیره NIAC ، كه 

او هم از دوستان و مرتبطان عبادي است مدیر آن بوده است.
انترن هاي جوان هم براي كارهاي  از  این موسسه مثل موسسات مشابه خود 
تحقیقاتي خود استفاده مي كند كه به خاطر مدت كار كوتاه خود مرتب عوض 

مي شوند. 
حوزه اصلي فعالیت این بخش از دیده بان حقوق بشر تهیه خوراك براي جنگ 
ضد  مقاومت  گروه هاي  جلوه دادن  نامشروع  و  اسالمي  جمهوري  علیه  رواني 

اسرائیل، مثل حماس و حزب اهلل كه مورد حمایت ایران هستند، است. 
)دوم  داخلي  اپوزیسیون  عناصر  نگاران،  روزنامه  زنان،  آن  ریزتر  هاي  حوزه 
یا  مذهبي  هاي  اقلیت  و  ها  قومیت  هم  اخیراً  و  مذهبي(  ملي-  و  خردادي ها 
مسلكي است. این موسسه باني یك جایزه به اسم هلمن همت است كه در واقع 
مكانیزمي براي حمایت مالي و سیاسي از همفكران و عوامل داخلي آمریكاست. 
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بجز قائمي، گري سیك هم از عوامل نزدیك به بخش ایران موسسه دیده بان 
حقوق بشر است.

این موسسه استراتژي بسیار نزدیكي به وزارت خارجه آمریكا دارد و بسیاري از 
عناصر آن همزمان با نهادهاي امنیتي آمریكا رابطه و همكاري دارند. )از جمله 
هادي قائمي كه با توجه به روابطش با NED از طریق NIAC و روند كلي 

فعالیتهایشان در حد نسل اخیر بدون شك با سیا رابطه و همكاري دارد.(
سازمان دیده بان حقوق بشر از اوایل انقالب همواره فشار خود را بر روي ایران 
آورده است و گزارش هاي مداوم آنها از ایران دستمایه اي براي حمله رسانه هاي 
آمریكایي - اروپایي به كشور بوده است. حقوق بشر همواره از موضوعات فشار 
بازوي  در  بشر هم  به حقوق  مربوط  و موسسات  است  بوده  ایران  علیه  آمریكا 
فكري و رسانه اي براي فشار به ایران نقش داشته اند و سعي كرده اند در نهایت 

زمینه را براي براندازي نرم آماده كنند. 
همانطور كه این موسسات حقوق بشر تأثیر زیادي را روي افكار عمومي آمریكا 
براي حمله به عراق گذاشته اند، این تأثیر در خصوص ایران نیز در حال صورت 
جمهوري  مشروعیت  به  وسیله  این  با  دارند  قصد  آمریكایي ها  و  است  گرفتن 

اسالمي ایران لطمه بزنند و زمینه را براي اقدامات بعدي آماده نمایند.
این  دارند.  زیادي  اهمیت  نرم  براندازي  ماشین  براي  مؤسسات  این  نتیجه  در 
موسسه به شدت حامي اسرائیل است وگزارش هاي آن از فلسطین و اسرائیل 

گواهي بر این مدعاست. 
مبارزین  با  مبارزه  در  از صهیونست  جانبداري  بحث  آشكارا  گزارش ها  این  در 

فلسطیني مطرح شده است.
هادي قائمي مسول میز ایران دیده بان حقوق بشر در ماجراي زلزله بم نیز یك بار 
به ایران سفر كرده و به طور مشترك با شیرین عبادي مقاالتي را در رسانه هاي 

مختلف غربي به چاپ رسانده اند. 
 از افرادي كه این جایزه را در سال هاي اخیر دریافت كردند مي توان به محسن 

كدیور، حمید رضا جالیي پور، رضا علیجاني و... اشاره كرد. 
با توجه به تركیب اجرایي و اعضاي تاثیر گذار این موسسه، هماهنگي زیادي بین 
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نیروهاي امنیتي اطالعاتي آمریكا و این موسسه وجود دارد. موسسه دیگري بنام 
كمپین حقوق بشر در ایران وجود دارد كه زیر نظر هادي قائمي فعالیت مي كند. 
كمپین  نام  به  هلندي  موسسه  یك  با  مرتبط  كه  است  قائمي شخصي  هادي 

حقوق بشر در ایران است و روابط بسیار خوبي با شیرین عبادي دارد. 
بشر  حقوق  دیده بان  صهیونیستي  سازمان  ایران،  قسمت  مسئول  شخص  این 
است. یك فرد صهیونیست بنام "آرون روت " جزو موسسین این مركز بشمار 

مي آید.

* الهه شریف پـور 
الهه شریف پور معروف به الهه هیكس یك فعال در زمینه به اصطالح حقوق بشر 
ایرانی است. وی مدیر گروه حقوق بشر و برنامه ریزی در نیویورك است.شریف پور 
از ژانویه 1994 تا ژوئن 2003 به عنوان پژوهشگر امور ایران در سازمان دیده بان 
حقوق بشر، مشغول به كار بوده  و هم اكنون نیز ارتباط هایي با این موسسه دارد.

معروف شده  الهه هیكس  به  اش  انگلیسي  نام شوهر  به خاطر  كه  پور  شریف 
چندي پیش در گفت وگو با رادیو زمانه به روایت سفرهایش به تهران در دولت 
سازندگي و اصالحات پرداخت و ضمن اشاره به آشنایي اش با شیرین عبادي در 
سال 1377 گفت: »برادر خانم عبادي در آن زمان معاون بود. الهیجي [همكار 
وكیل مدافع گروهك تروریستي منافقین] به من گفته بود شما برو و با خانم 
عبادي صحبت كن. من با او در همان سال مالقات كردم و او را براي جایزه صلح 

و حقوق بشر نامزد كردم«.
الهه هیكس درباره حادثه كوي دانشگاه گفته است: انتقال اخبار آن واقعه نقطه 
عطف در فعالیت هاي مربوط به ایران بود. من از هتلي در تهران، گزارش هاي 
زنده به نیویورك مي فرستادم، كاري كه هیچ كس نمي كرد. یعني مي نوشتم و 
مي رفتم طبقه پائین و مي گفتم این را فكس كنید به نیویورك. البته همه این 

فعالیت ها براساس كردیت ]اعتبار[ آقاي خاتمي بود. 
وقتي پاسپورتم را گرفته بودند، تلفن كردم به آقاي ابطحي، گفتم اگر پاسپورتم 
را  پاسپورتم  برمي گردم. ظرف 48 ساعت  را قطع مي كنم و  را ندهند، سفرم 
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دادند.
اخیرا نیز  الهه هیكس  ضمن برقراري تماس با خانواده ندا آقا سلطان و سهراب 
ارسال  خواستار  انتخابات  از  پس  حوادث  در  شدگان  كشته  از  تن  دو  اعرابي 
گزارشات پزشكي قانوني و پلیس در رابطه با قتل این دو نفر براي طرح موضوع 

و پیگیري آن در مراجع حقوقي بین المللي شده است.

*هــادي قــائمي
با مخالفان خود استفاده مي كند  مهمترین چماقي كه آمریكا براي رویارویي 

حقوق بشر است.
هادي قائمي كه از عناصر فعال و امنیتي در آمریكاست از جمله كساني است كه 

در این خصوص فعالیت دارد. 
او مدتي است كه رئیس بخش ایران در سازمان صهیونیستي "دیده بان حقوق 
بشر " شده و با بودجه 15 میلیون یورویي هلند موسسه اي را راه اندازي كرده 

كه تمركزش فقط حقوق بشر در ایران است.
او فارغ التحصیل دانشگاه بوستن در سال 1994 است و تا سال 2000 استاد 

فیزیك در دانشگاه شهر نیویورك بود.
قائمی در 2003 بورس تحقیقاتی بنیاد مك آرتور را دریافت كرد.هادی قائمی 
پیش از آغاز به كار كمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران نیز در رابطه 
با  تا 2004  از سال 2000  او  بود.  فعال  خاورمیانه  در  بشر  وضعیت حقوق  با 
همكاری سازمان های غیر دولتی در مورد وضعیت حقوق بشر در كشورهای 

افغانستان و عراق فعالیت می كرد. 
او در سازمان دیده بان حقوق بشر به عنوان مسئول پژوهش در كشورهای ایران، 

امارات متحده و كویت مشغول به كار بوده است. 
پس از آغاز به كار كمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران در اسفند 86 ، 

هادی قائمی به عنوان هماهنگ كننده این كمپین انتخاب شد.
همچنین موسسه همیاران با مدیریت باقر نمازي بعد از زلزله بم در سال 2003 
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از خارج كشور در  با عنوان جذب پول  میالدي یكسري كالس هاي آموزشي 
تهران برگزار كرد كه مدرسان آن افرادي همچون هادي قائمي بودند.

كنت راث، از سال 1993 مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر  است. راث تاكنون 
بیش از 100 مقاله در زمینه حقوق بشر نوشته است.

وي قبل از پیوستن به دیده بان حقوق بشر به عنوان معاون مدیر كل دادستان 
فدرال برای هر دو دفتر دادستان آمریكا در منطقه جنوبی نیویورك و تحقیق 

برضد ایران در واشنگتن دی سی مشغول به فعالیت بوده  است.
 راث وی فارغ التحصیل دانشكده حقوق دانشگاه ییل و دانشگاه براون است.او 

یك صهیونیست دو آتشه است.

* تاریخچـه                                ی جـایزه هلمن-همت
سازمان دیده بان حقوق بشر برنامه اهدای جایزه هلمن/همت را در سال 1990 
آغاز كرد. از آن زمان تاكنون این جایزه به بیش از 600 نویسنده از 91 كشور 

جهان اهدا شده است. 
عنوان این جایزه برگرفته از نام نویسندگان مشهور تئاتر و فیلم آمریكایی لیلین 
هلمن )Lillian Hellman( و دشیل همت )Dashiel Hammett( است 

كه هر دو در مورد مسائل سیاسی هم می نوشتند.
همه ساله كمیته ای متشكل از نویسندگان، سردبیران و روزنامه نگاران نامزدهای 
جایزه  ساله  هر  بشر  حقوق  دیده بان  سازمان  می كنند.  تعیین  را  جایزه  این 
هلمن- همت را به نویسندگانی اهدا می كند كه به ادعای آنان »به خاطر ابراز 
دیدگاه های مخالف، استفاده از مقاالت و عملكردهایشان یا گزارش موضوعاتی 

كه حكومت با انتشار آنها مخالف است، مجازات می شوند« 
سازمان دیده بان حقوق بشر این جایزه را به نویسندگانی در سطح جهان اعطا 

می كند كه- به اصطالح- قربانی اذیت و آزار سیاسی شوند.
این سازمان در سال 2005 نیز جایزه خود را به تقی رحمانی و جایزه 2007 
خود را به 7 ایرانی)علی اشرف درویشیان، علی افشاری، آرش سیگارچی، روزبه 
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میرابراهیمیان، انصافعلی هدایت، شهرام رفیع زاده، حسن زارع زاده اردشیر( اعطا 
كرده و در سال جاری نیز جایزه خود را به آرش سیگارچی اهدا كرده است.

سیاسی  مختلف  محافل  سوی  از  سیاسی  و  فرهنگی  متعدد  جوایز  اختصاص 
اهداف  اجرایی كردن  راهكارهای  از  یكی  عماًل  بین المللی  فرهنگی  و  رسانه  ای 
جنگ نرم و نهایتاً به عنوان راهكاری تبلیغاتی برای تحت فشار گذاردن نظام در 
اپوزیسیونی نظام جمهوری  سطوح بین  المللی و حمایت از طیف ها و الیه های 

اسالمی ایران مورد استفاده قرار می  گیرد. 
اغلب دریافت كنندگان این جوایز، منتسب به طیف ضدانقالب فرهنگی و سیاسی 
بوده و به دلیل فعالیت های خاص خود در حوزه هایی چون زنان، حقوق بشر، 

آزادی بیان و اندیشه و... به دریافت این جوایز نایل می شوند.
بین زمان جایزه، موضوع آن و فرد جایزه گیرنده با برخی وقایع و مناسبت های 
خاص سیاسی و فرهنگی داخلی كشور كه بازتاب هایی انتقادی  در ورای مرزهای 
كشور می یابند، نوعی ارتباط و پیوستگی مضمونی و درونی وجود دارد و از این 

منظر نیز قابل تأمل است.
اختصاص جوایزی از این قبیل به فعاالن سیاسی و فرهنگی درسال های اخیر، از 
سرعت، گستره تنوع و تعداد افزونتر و بیشتری برخوردار شده است.فرضیه های 
دیگری كه می توان مطرح و اثبات كرد مربوط به زمان برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری و سپس وقایع بعد از آن است كه به صورت كاماًل محسوس بر شمار 
این نوع تبلیغات تخریبیـ  مبتنی بر اهدای جوایز بین المللیـ  افزوده شده است.

در  عموماً  ـ  بین المللی  جایزه   16 ماه،  آبان  تا  خرداد  زمانی  بازه  در  چنانكه 
حوزه حقوق بشر یا حقوق زنان با گرایش انتقادی علیه دولت و حاكمیت ـ به 

گروه های ضد انقالب اهدا شده است.
درمیان دریافت كنندگان جایزه، زنان بیش از 7 جایزه را به خاطر فعالیت های 
مختلف خود دریافت داشته اند كه معنای خاصی از جنگ نرم و حوزه زنان دارد.

در دوران پس از انتخابات، نیز اغلب جوایز اهدا شده به آثار هنری و ادبی ایران 
نیز با جنجال ها و حاشیه سازی سیاسی و رسانه ای به قصد ارتباط دادن موضوع 

با تداوم نارضایتی ها همراه بوده است.
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صندوق اعـانه ملي براي دموکراسـي
National Endowment for Democracy

كمك  دولتي  غیر  موسسات  دیگر  به  آمریكا  در  كه  دولتي  موسسه  مهمترین 
مي كند، موسسه NED یا صندوق اعانه ملي براي دموكراسي است. مسوالن 
این موسسه ادعا دارند. NED یك موسسه خصوصي است اما بیش از 90 درصد 
بودجه آن از كنگره آمریكا مي آید. NED فعالیت خود در خصوص ایران را از 

سال 1999 شروع كرده است.
ماموریت این موسسه در چارچوب سیاست هاي كشور آمریكا در راستاي جنگ 
كنار  در  موازي  عنوان روش  به  نرم  براندازي  افتادن  جا  از  بوده كه پس  سرد 

براندازي سخت، این موسسه فعالیت خود را در این زمینه آغاز كرده است. 
سازمان  سابق  مدیر  كیسي؛  بیل  توصیه  با  و  ریگان  دولت  توسط  بنیاد  این 
جاسوسي آمریكا در سال 1983م با هدف مصوب تقویت مؤسسات دموكراتیك 
بدین  تا  تأسیس شد،  غیردولتي  عنوان یك سازمان  به  در كشورهاي مختلف 
آلن  ندارد.  آمریكا  دولت  به  وابستگي  هیچ  كه  شود  عنوان  ظاهر  در  وسیله 
واشنگتن پست  روزنامه  با  پیشتر در مصاحبه اي  بنیاد،  اولین رئیس  وینستین 
اذعان كرده بود كه تقریباً اكثر آنچه را كه این سازمان انجام داده، 25 سال پیش 

بطور پنهاني توسط سازمان سیا انجام مي شد.
NED توسط یك هیئت امناي مستقل اداره مي شود كه وین وبر )استراتژیست 
حزب جمهوري خواه آمریكا و مشاور خصوصي جرج دبلیو بوش( ریاست هیئت 
مدیره و كارل گرشمن )جانشین سفیر آمریكا در شوراي امنیت سازمان ملل( 
مدیریت عامل بنیاد را بر عهده دارند. فرانسیس فوكویاما )صاحب نظریه پایان 
تاریخ(  و لي همیلتون )رئیس مركز ویلسون( عضو كادر رهبري این بنیاد هستند.
منتقدان بسیاري در آمریكا، NED را آلت دست سازمان جاسوسي سیا خوانده اند.

بنیاد اعانه ملي براي دموكراسي با بودجه سالیانه كنگره، صدها بورسیه تحصیلي 
را براي حمایت از گروه هاي به اصطالح موفق دموكراسي در آفریقا، آسیا، اروپاي 
شرقي و مركزي، آمریكاي التین، خاورمیانه و جمهوري هاي جداشده از اتحاد 
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جماهیر شوروي جذب مي كند. 
NED از اواسط دهه نود، با هدف توسعه فعالیت هاي خود در كشورهاي جهان، 
مجاز به بهره برداري اقتصادي از بخش خصوصي شد كه پس از این اجازه نامه، 
دو سازمان دیگر به نام هاي مجمع بین المللي براي مطالعات دموكراتیك و مركز 

منبع دموكراسي را تأسیس كرد.
بدون شك بنیاد اعانه ملي، اصلي ترین مراكز انقالبات رنگي در جهان را طراحي 
است. مؤسسه  داده  مأموریت  آنها  به  اقتصادي،  با حمایت هاي كالن  یا  كرده 
مأموریت  داراي  جاسوسي  نهادهاي  از  آزادي،  خانه  و  انیشتین  آلبرت  معروف 

امنیتي از سوي این بنیاد مي باشند. 
سازمان  و  كنگره  از  خود  مأموریت   22 به  مربوط  اطالعات  تاكنون   NED
اطالعات مركزي ایاالت متحده در حوزه ایران را فاش كرده است. مأموریت هایي 
بشر،  حقوق  ایراني،  روشنفكران  شناسي  جریان  هاي  پروژه  پوشش  تحت  كه 

حقوق كارگران و زنان در ایران به انجام رسیده است. 
رامین جهانبگلو عنصري بود كه در عصر موسوم به اصالحات )1376-1384(، 
ساختار  به   CIAجاسوسي سرویس  و   NEDاز سوي پنهان  مأموریتي  برپایه 
سیاسي و فرهنگي كشور راه یافت و با بهره گیري از منابع و نهادهاي وابسته به 
دولت هفتم و هشتم، كوشید تا پروژه جنگ نرم براي فروپاشي از درون را در 

ایران تحقق بخشد. 
ملي  بنیاد  از  پالنتر  مارك  دعوت  با  2001م(  )اكتبر   1380 مهرماه  از  وي 
دموكراسي، به شكل رسمي پا به ساختمان اتاق فكر قدرتمند سازمان جاسوسي 

آمریكا گذاشت.
جهانبگلو در آن بنیاد، گزارشي را از نقش روشنفكران براي پروژه فروپاشي از 
درون حاكمیت ایران ارائه داد كه چندي بعد از سوي رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل NED به بحث گذاشته شد تا براي تدوین سومین سند استراتژیك این 

بنیاد بهره گرفته شود.
 گزارش جهانبگلو در ماه پنجم حضورش، به مثابه خط مشي مبارزهNED با 
ایران در كنگره آمریكا به تصویب رسید كه با اعطاي اختیارات ویژه آغاز جنگ 
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از  آمریكا در سال 1382، جهانبگلو  از سوي كنگره  بنیاد  این  به  ایران  با  نرم 
با  به همكاري  به درخواست محمدرضا خاتمي  و  بازگشت  تهران  به  واشنگتن 

مركز پژوهش هاي مجلس ششم پرداخت. 
اروپاي شرقي  فروپاشي  معماران  و  انقالب هاي مخملي  پردازان  نظریه  از  وي 
براي حضور در تهران با هدف راه اندازي جنبش ضدائدئولوژیك علیه جمهوري 
اسالمي دعوت بعمل آورد كه در نتیجه در اردیبهشت 85 به اتهام اقدام علیه 
امنیت ملي بازداشت و به همكاري با وزارت خارجه آمریكا و جاسوسان اسرائیلي 
اعتراف كرد. چندي پیش پاول رابرتس معاون اسبق وزارت خارجه خزانه داري 
پالیسي گفت:  با مجله آمریكایي فارین  ایاالت متحده، در مصاحبه اختصاصي 
»كنت تیمرمن رئیس بنیاد ملي دموكراسي در 11 ژوئن یعني پیش از برگزاري 
انتخابات ریاست جمهوري ایران نوشت: »صحبت از یك انقالب سبز در ایران 

است.« 
بود: »NED در طول دهه گذشته میلیون ها دالر صرف  نوشته  ادامه  وي در 
كه  كرده  صربستان  و  اوكراین  همچون  كشورهایي  در  رنگي  انقالب  گسترش 
هاي  سازمان  با  كه  موسوي  میرحسین  حامیان  دست  به  پول  این  از  بخشي 
غیردولتي در خارج از ایران كه NED بودجه آنها را تأمین مي كند ارتباط دارند 

رسیده است.«
رابرتس در ادامه گفته بود: »جرج بوش در ماه مي 2007 به سازمان سیا دستور 
داد تبلیغات سیاه پنهاني را براي ترویج اطالعات نادرست به منظور ایجاد بي 

ثباتي در ایران و در نهایت ساقط كردن رژیم این كشور اجرا كنند.« 
NED به دلیل اینكه از جمله موسساتي است كه بودجه خود را از دولت آمریكا 
دریافت مي كند به همین دلیل مجبور است به مردم آمریكا گزارش دهد. به 
سایت  طریق  از  آن  هاي  فعالیت  درخصوص  را  مطالبي  مي شود  خاطر  همین 

اینترنتي NED متوجه شد.
این موسسه هر ساله چند نفر از افرادي كه داراي تجربه هستند و به نحوي نخبه 
به حساب مي آیند را در قالب محقق میهمان بورسیه مي كند. از ایران هم هر 

سال یك نفر بورسیه این موسسه بوده است. 
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هاله  است.  شده  موسسه  این  بورسیه  كه  است  ایراني  اولین  اسفندیاري  هاله 
زنان در  بر روي مسئله  فعالیت مي كرده،   NED اسفندیاري در سالي كه در 

كشور تمركز داشته است. 
اسفندیاري در مقاله اي كه براي ژورنال دموكراسي كه فصلنامه علمي موسسه 
NED است، بر مسئله زنان تاكید داشته و حتي در این مقاله به نام ماهنامه 
زنان به مدیر مسئولي شهال شركت نیز اشاره مي كند و درست پس از چند سال، 
مسئله زنان به یكي از برنامه هاي براندازي در كشورهاي مختلف علي الخصوص 

ایران تبدیل مي شود.
دو سال بعد الدن برومند، دختر عبدالرحمان برومند)از نیروهاي اپوزیسیون چپ 
كه در ماجراي میكونوس كشته شد( با حمایت آمریكائي ها از اروپا به آمریكا مي 

آید و با هزینه دولت آمریكا به تحصیل و زندگي مي پردازد. 
او نیز مدت یكسال محقق میهمان NED بوده كه در طول این یك سال بر 
روي مسئله حقوق بشر تمركز داشته است. برومند مدتي بعد با كمك بودجه 
75 میلیون دالري معروف وزارت خارجه كاندولیزا رایس در زمان جرج بوش 

پسر، موسسه اي بنام بنیاد برومند را راه اندازي مي كند.
برومند در این موسسه با اخذ ساالنه 2 میلیون دالر، ماموریت پیدا مي كند كه 

موارد نقض حقوق بشر در ایران را جمع آوري و به آمریكایي ها ارائه كند. 
پس از برومند رامین جهانبگلو با كمك هاله اسفندیاري در سال 2002 به عنوان 

محقق میهمان به NEDدعوت مي شود. 
جهانبگلو در مورد نقش و تأثیر روشنفكران بر اوضاع ایران تمركز داشته و حتي 
قول  به  یا  نرم  براندازي  در  روشنفكران  گذاري  تأثیر  دنبال  به  گفت  مي توان 

مؤسسه NED گفتمان دموكراسي در ایران بوده است. 
فعالیت  میهمان  محقق  عنوان  به  جهانبگلو  دوستان  از  نمازي  سیامك  سپس 
خود در NED را آغاز مي كند. سیامك نمازي در زمان حضور در ایران مدیر 

مؤسسه اي به نام آتیه بهار بوده است.
 این موسسه در زمینه اقتصادي فعال بوده و با برخي اعضاي حزب كارگزاران 
سازندگي نیز روابط خوبي داشته است. از دیگر افراد مرتبط با NED مي توان 
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به حسین بشیریه اشاره كرد كه در سال 5 - 2004 به عنوان محقق میهمان با 
این موسسه همكاري داشته است.

  او به دلیل رابطه مطلوب با اصالح طلبان اهمیت خاصي دارد. بشیریه در زمان 
حضور خود در این موسسه تحلیلي را براي NED تهیه كرد كه در آن، به علل 
این جنبش  قوت  و  نقاط ضعف  همچنین  و  طلبان  اصالح  پیروزي  و  شكست 

اشاره مي كند. 
همچنین علي افشاري و منوچهر محمدي از دیگر مرتبطین با NED هستند. 
با  نزدیكي  رابطه  كه  است  دیگر موسساتي  از  زنان  آموزشي  موسسه  مشاركت 

NED دارد و از آن بودجه دریافت مي كند.

 تمركز این موسسه كه مدیریت آن را مهناز افخمي بر عهده دارد، بر روي زنان 
به خصوص در منطقه خاورمیانه است و از فعالیت هاي این مؤسسه مي توان به 

حمایت جدي از كمپین یك میلیون امضاء در ایران اشاره كرد. 
دارد.  نفیسي  آذر  و  عبادي  شیرین  با  نزدیكي  رابطه  همچنین  افخمي  مهناز 
مؤسسه دیگري بنام نایك ) NIAC ( یا شوراي ملي ایراني - آمریكایي نیز از 
NED پول دریافت مي كند.این موسسه زیر نظر شخصي بنام تریتا پارسي كه 

یك ایراني االصل، مقیم آمریكا است، اداره مي شود.
دارد  ردپایي  نیز  آمریكا  كنگره  در  كه  است  هایي  ایراني  معدود  از  فرد  این   
)دستیار امور ایران براي یكي از نمایندگان كنگره به نام باب لین ( او همچنین 

روابط خوبي با صادق خرازي و جواد ظریف داشته است. 
این موسسه در طول چند سال در حدود 800 هزار دالر از NED پول دریافت 
كرده است. از عناصر ایراني دیگر كه با NED مرتبط است مي توان به مهرانگیز 
 NED كار اشاره كرد. او در سال 2003 از دست جوزج بوش ) پسر( جایزه ساالنه

را به پاس خدمات به منافع امریكا دریافت كرد. 
چون از ابتدا حوزه فعالیت NED در داخل آمریكا تعریف شده بود به همین 
دلیل شاخه جهاني براي آن تأسیس شد كه به مؤسسات غیر آمریكایي خدمات 
بدهد. نام این بخش جنبش ملي براي دموكراسي )WND( است. مهناز افخمي 

جزء هیئت مدیره این بخش است. 
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فرد مصري بنام سعدالدین ابراهیم كه نامش در تمام موسسات وابسته به سیا كه 
در خاورمیانه فعالیت مي كنند، نیز در این موسسه وجود دارد. 

موسسه  مدیر  همزمان  كه   NED الملل  بین  بخش  مدیر  دایمن  لري  جز  به 
جنبش ملي دموكراسي نیز هست، ریاست NED نیز بر عهده كارل كرشمن 

صهیونیست است. 
او در سخنراني هایش پس از 11 سپتامبر اعالم مي كند كه باید یك تمركز 

جدي روي خاورمیانه شروع شود.
 NED شدیدا در دو كشور چین و روسیه فعالیت مي كند، موسسة اي به نام 
 NED حقوق بشر در چین وجود دارد كه بودجه هاي چند میلیون دالري از
دریافت مي كند كه تمام لیست این كمك ها در وب سایت NED موجود است. 
گفتني است، موسسه NED در مورد فعالیت و یا حمایت خود از یكسري افراد 
مانند خانم فریبا داوودي مهاجر در ایران اطالعاتي ارائه نمي دهد، زیرا در چند 
سال اخیر در داخل ایران نظرات پیرامون NED حساس شده و به یك نوعي، 

ارتباط با این موسسه بدنامي به همراه دارد.

*رویـــا و الدن برومنــد
الدن و رویا برومند فرزندان عبدالرحمن برومند هستند. عبدالرحمن برومند از 
اعضاي مركزیت گروهك جبهه ملي بود كه پس از كودتاي 28مرداد با شاپور 

بختیار دوستي صمیمانه برقرار كرد. 
سرسپردگي وي به آمریكا و رژیم پهلوي و عنادش با انقالب اسالمي به حدي 
بود كه در ماههاي پایاني عمر رژیم طاغوت، از میان جبهه ملي و بختیار، دومي 

را برگزید. 
در آن ایام جبهه ملي براي حفظ ظاهر، خود را انقالبي نشان مي داد و عضویت 

بختیار را به خاطر پذیرفتن نخست وزیري شاه لغو كرده بود. 
برومند در واكنش به این لغو عضویت ظاهري، اعالم كرد از جبهه ملي كناره مي 
گیرد. پس از فرار بختیار از كشور و تشكیل گروهك موسوم به نهضت مقاومت 
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ملي نیز، برومند خانه خود در پاریس را در اختیار وي قرار داد و به عنوان رئیس 
هیئت اجرایي نهضت كذایي انتخاب شد. برومند در سال 70 در پاریس كشته 

شد و 10سال بعد فرزندان وي بنیادي به نام وي تاسیس كردند.
رویا،  و  الدن  توسط   1380 سال  ماه  فروردین  در  برومند   عبدالرحمن  بنیاد 

فرزندان عبدالرحمن برومند به ثبت رسید.
الدن برومند كه در گذشته در فوروم مطالعات دموكراتیك پژوهشگر میهمان 

بوده، در حال حاضر در بیناد برومند مدیر تحقیقات است.
وی تحصیالت خود را در فرانسه به پایان رسانده و دارای فوق لیسانس دررشته 

ی جامعه شناسی سیاسی و دكترا در رشته تاریخ می باشد. 
رویا برومند نیز تحصیالت خود را در فرانسه با اخذ درجه ی دكترا در تاریخ از 

دانشگاه سوربن به پایان رسانده است.
آمریكایي  هاي  مهره  )از  والسا  لخ  از سوي  اندازي شده  راه  بنیاد  چندي پیش 
)100هزار  دالري  140هزار  جایزه  چندي پیش  لهستان(  در  مخملین  كودتاي 

یورویي( خود را مشتركا  به این دو خواهر و شادي صدر اختصاص داد.
به ملك عبداهلل  را  اولین جایزه حقوق بشر خود  والسا سال گذشته،  لخ  بنیاد 
فلسطین،  كشورهاي  در  آمریكا  و  اسرائیل  جنایات  شریك  عربستان-  پادشاه 
لبنان، عراق و افغانستان- اهدا كرده بود.اعضاي كمیته جایزه بنیاد یاد شده را 
برنارد كوشنر وزیر خارجه بدنام فرانسه، و اسالو هاول )مهره آمریكایي چك تبار( 

و والدیسالویو بارتوژیوسكي )وزیر خارجه سابق لهستان( تشكیل مي دهند.

 * سعدالدین ابــراهیم 
ابراهیم كه 69 ساله است، تابعیت دوگانه مصری و آمریكایی دارد. وی استاد 
جامعه شناسی در دانشگاه آمریكایی در قاهره و بنیان گذار مركز توسعه مطالعات 

ابن خلدون و سازمان حقوق بشر عرب بوده است. 
وی در سال 2002 به اتهام "لكه دار كردن تصویر مصر"، اختالس و دریافت بدون 
مجوز وجوه خارجی پس از این كه مركز ابن خلدون وجوه دریافتی از اتحادیه 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

255

اروپا را برای نظارت بر انتخابات مصر استفاده كرد، به هفت سال زندان محكوم 
شد. ابراهیم پس از 10 ماه زندانبا فشار آمریكایي ها آزاد و از اتهامات وارده تبرئه 

شد. وی در حال حاضر در آمریكا زندگی می كند.
زماني كه مصر سعدالدین ابراهیم را به دوسال حبس محكوم كرد، دولت بوش 
با بیان ناامیدی نسبت به محكومیت سعد الدین ابراهیم، اظهار داشت كه این 
و خواستار محافظت جهانی از  اقدام به "شهرت مصر خدشه وارد كرده است" 

حقوق آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان شد.

مـوسسه واشنگتن بـراي مطـالعه سیـاست هاي خـاور نزدیک
 Washington Institute موسسه ی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیك یا
for Near East Policy در سال 1985 توسط مارتیك ایندایك كه رییس 
به  هم  بعدا  و  بود   )AIPAC( آمریكا  در  اسراییل  البی  پژوهش  بخش  سابق 

عنوان سفیر آمریكا به اسراییل رفت، تاسیس شد.
كارشناسان علوم سیاسی عقیده دارند كه این موسسه درواقع بازوی پژوهشی 
البی اسراییل یا همان آیپك است، از جمله دو استاد علوم سیاسی آمریكایی به 
نام های جان میرزهایمر و استیون والت كه در مقاله شان با نام »البی اسراییل« 
در مجله بررسی كتاب لندن مفصل راجع به این مساله و نیز تاثیر بسیار زیاد 
)مارتیك  نوشته اند.  ایران  درباره ی  بوش  و  كلینتون  بر دولت های  این موسسه 

ایندایك طراح استراتژی »مهار دوجانبه«  است. (
به راحتی می توان گفت موسسه ی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیك موثرترین 
سیاست های ضدایران را در این سال ها تعیین و به دولت آمریكا القا كرده است 
و این را با دیدن حجم مطالبی كه درباره ی ایران در این موسسه تولید شده و 

اینكه چقدر از آن ها همین االن در حال اجرا شدن است می توان دید. 
موسسه واشنگتن براي مطالعه سیاست هاي خاور نزدیك یكي از موسسات بسیار 
متنفذ در ساختار سیاسي آمریكا بوده است و به خاطر رابطه خیلي نزدیكي كه 
با البي اسرائیل دارد و مشهور است كه بازوي پژوهشي البي اسرائیل است )البته 
در كنار موسسه بروكینز( و نفوذ زیادي در دولت جرج بوش در خصوص ایران 
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داشته است. البته این نفوذ كماكان نیز ادامه دارد چون از هر دو حزب آمریكا 
شخصیت هاي متنفذي در هیات مدیره این موسسه و گردانندگان آن هستند. 

پل ولفوویتز،  جیمز ووزلي، ریچارد پرل،  الكساندر هید )از افسران نظامي و امنیتي 
كه مدتي نیز وزیر دفاع آمریكا بوده است( از اعضاي هیأت مدیره این موسسه 
هستند. با نگاهي به اسامي این افراد و اشخاص دیگري كه در این موسسه فعالند 
كاماًل متوجه خواهید شد كه این افراد مهمترین محافظان اسرائیل در آمریكا 
هستند و شاید هم به این خاطر است كه فعالیت هاي آن كامالً  بر اساس منافع 
پاتریك  نام  به  موسسه  این  اعضاي  از  نفر  یك  است.  آمریكا  در  اسرائیل  البي 

كالوسن بر روي مسایل ایران تمركز دارد. 
از متن نوشته ها،  مقاالت و سخنراني هاي این فرد كه درزمینه اقتصادي تجربیات 
زیادي دارد،  به راحتي مي توان دریافت كه استراتژي تحریم هاي موردي و یا به 
قول آمریكایي ها تحریم هاي هوشمند ایران از تفكرات این فرد است. اگر شما 
بررسي كنید، مثاًل متوجه خواهید شد مطلبي را كه این فرد 2 سال پیش گفته، 
یك مرتبه بعد از 6 ماه تبدیل به رویكرد آمریكا در مقابله با ایران مي شود. این 
تندرو  خردادي هاي  دوم  از  برخي  با  را  نزدیكي  روابط  اخیر  سال هاي  در  فرد 

برقراركرده است. 
این  در  یكسال  مدت  به  كالوسن  دعوت  به  سازگارا  راستا،  محسن  همین  در 
موسسه، محقق میهمان بوده است و گزارشي راجع به فعالیت هاي اقتصاي سپاه 
پاسداران تهیه كرده و در این گزارش سپاه را به عنوان یك مافیاي اقتصادي 
سیاسي،  نظامي ترسیم كرده كه تمام جنبه هاي حكومت ایران را كنترل مي كند 

و یك یكپارچگي بي نظیري دارد كه اختالف نیز در این نیست. 
به جز سازگارا،  مهدي خلجي نیز با این موسسه همكاري دارد.وي فعالیت هاي 
زیادي درخصوص تئوري سازي یا عملیاتي كردن رویكردهاي آمریكا درخصوص 

حوزه هاي علمیه و مرجعیت شیعه انجام داده است.
مشهور  و  معروف   AEI موسسه  اندازه  به   winep موسسه  كه  است  درست 

نیست،  اما نفوذ آن بسیار زیاد است، البته جامعیت AEI را ندارد. 
نظامي  توان  به  گزارشي  در  اخیراً  واشنگتن  نزدیك  خاور  سیاست  مؤسسه 
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پیشرفته نیروي دریایي ایران در مرزهاي آبي اشاره و تصریح كرده است: »نیروي 
دریایي ایران مي تواند نبض تنگه هرمز را در صورت حمله احتمالي دشمنان 

خود در اختیار گیرد.«
خاور  سیاست  مؤسسه  براي  ایران«  نامتقارن  دریایي  گزارش»جنگ  نویسنده 
نزدیك واشنگتن نوشت كه جمهوري اسالمي ایران از توان كافي براي دفاع از 

خود در خلیج فارس و تنگه هرمز همچنین دریاي خزر برخوردار است. 
مؤسسه سیاست خاور نزدیك واشنگتن كه یكي از مهم ترین مراكز نومحافظه 
از  كوچك  گروهي  تشكیل  با   1985 سال  از  رود  مي  شمار  به  امریكا  كاران 
طریق  از  را  خاورمیانه  در  ها  امریكایي  منافع  شد  متعهد  نظري  كارشناسان 

تاسیس این مؤسسه توسعه دهد.

* محسن سـازگارا 
 محمدحسن )محسن( سازگارا، فرزند محمدعلی، در سال 1333 در خانواده ای 
پایان تحصیالت متوسطه، وارد دانشگاه  از  مرفه در تهران متولد و پس  نسبتاً 
صنعتی آریامهر )شریف كنونی( شد كه احتماالً در سال 1351 بوده است؛ یعنی 
زمانی كه فعالیت گروه های گوناگون ماركسیستی و التقاطی شدت پیدا كرده و 
گروه های اسالمی نیز فعالیت خود را برای آگاه كردن قشرهای مختلف وسعت 
داده بودند تا از یك سو، اصالت مبارزه درست، مبتنی بر آموزه های دینی حفظ 
شده و توسعه یابد و هم ماهیت خطرناك گروه های چپ و التقاطی در به انحراف 
كشانیدن نهضت اسالمی برای جوانانی كه در سطوح گوناگون جامعه علیه رژیم 

شاه فعالیت می كردند، آشكار شود.
در چنان فضایی، سازگارا پس از مدتی از ادامه تحصیل در این دانشگاه معتبر 
فیزیك  دانشگاه شیكاگو در رشته  تا در  آمریكا رفت  به  و  ایرانی منصرف شد 

تحصیل كند.
به عضویت  به گفته برخی،  بنا  فعالیت های سیاسی روی آورد و  به  در آن جا 
نهضت آزادی در آمده و عضو انجمن اسالمی دانشجویان در آمریكا و كانادا شد: 
ادامه  برای  وقتی  بودم.  كشور  از  خارج  مبارز  هم  انقالب  از  پیش  »من خودم 
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بودم«  هم  كشور  خارج  دانشجویی  جنبش  فعالین  از  رفتم  خارج  به  تحصیل 
)شنود اشباح، ص 601(. به نظر نمی رسد وی در داخل كشور در قبل از انقالب 
فعالیت سیاسی خاصی داشته و یا عضو تشكلی بوده و خروج وی از كشور در آن 

زمان هم نمی توانسته انگیزه سیاسی داشته باشد.
چنان كه اشاره شد، سازگارا با ترك تحصیل در اواسط دهه پنجاه شمسی به 

آمریكا رفت تا در دانشگاه شیكاگو تحصیل كند.
دانشجویان  اسالمی  انجمن  عضو  نیز  و  آزادی  نهضت  عضو  كه  بود  جا  آن  در 
سقوط  به  منجر  تحوالت  آستانه  در  و   57 سال  زمستان  در  سرانجام  و  شده 
رژیم پهلوی، به واسطه و توصیه ابراهیم یزدی، كه خود ارتباطات گسترده ای 
را با سیاستمداران غربی به هم زده بود، برای انجام »امور خبرنگاری و ترجمه 
متون« به نوفل لوشاتو اعزام شد و ظاهراً به همین دلیل تحصیالتش در آمریكا 

نیز ناتمام ماند.
دانشگاه  تحصیل  ادامه  برای  اگر  كه  است  مطرح  پرسش  این  سازگارا  درباره 
تمام  نیمه  را  آنجا  در  تحصیلش  چرا  رفت،  آمریكا  به  و  كرده  رها  را  آریامهر 
تا  مبارزه  كه  بود  این  بر  »تصور  كه  در حالی  آمد؛  لوشاتو  نوفل  به  و  گذاشت 

درازمدت ادامه خواهد یافت«؟
آیا او به قصد مبارزه با رژیم شاه از ایران رفته بود؟ مگر پیش از آن در داخل 

ایران چه مبارزه ای با رژیم شاه انجام داده بود؟
رفتن او به آمریكا، رها كردن تحصیل و آمدن به نوفل لوشاتو به توصیه و حمایت 
نهضت آزادی و ورودش به ایران در زمره همراهان امام )ره(، در كل، یك روند 

بسیار مشكوك و احتماالً برنامه ریزی شده برای مقاصد خاصی بوده است.
چنان كه درباره قطب زاده چنین بود. در دهه هفتاد شمسی یكی از مقامات 
اطالعاتی آمریكا گفته بود »ما در ایران نیروهایی )یعنی جاسوس هایی( را داریم 

كه در دهه چهارم زندگی )حدود چهل سالگی( هستند«. 
افراد، می تواند  انقالب و توجه به عملكرد و رفتار  بررسی رویدادهای سه دهه 
نشان دهد كه جاسوسانی از این دست چه كسانی بوده و چگونه رفتار كرده اند؛ 
از جمله برنامه های آنها قطعاً تشكیل حلقه هایی از افراد مستعد برای ضربه زدن 
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به نظام بوده است.به هر حال، سازگارا سرانجام در سال 1382 به بهانة درمان 
بیماری قلبی با بلیت »یكسره« عازم انگلستان شد و با همكاري بخشي از اعضاي 
دفتر تحكیم وحدت، اقدام به فعالیت سیاسي در لندن كرد. وي در اسفند 83 
برخي  و در  واشنگتن« درآمد  »انستیتو  به عضویت مؤسسة  و  آمریكا رفت  به 

جلسات امنیتي آمریكا نیز حضور یافت.
وی هنگام خروج از ایران مدعی شده بود كه پس از درمان به ایران برخواهد 
گشت و محكومیتش را خواهد گذراند و باز هم دست به اعتصاب غذا خواهد 
زد! شاید »نصیحت« اكبر گنجی در او اثر كرد كه می گفت دورة قهرمان بازی 

گذشته و فقط به فكر خود باید بود. 
وی در دانشگاه هاروارد به عنوان محقق اشتغال دارد و در برنامه های رادیویی 

و تلویزیونی بیشتر با این عنوان از او دعوت می شود.
به یقین این یك شغل پوششی است برای فعالیت اصلی او و همكاری اش با 

مؤسساتی همچون مؤسسة واشنگتن. 
تا  گرفته  پول  از  الزم،  امكانات  آمریكا  دولت  پوششی  شغل  همین  طریق  از 

اطالعات مربوط به ایران را در اختیار او می گذارد. 
دهد،  می  ارائه  غربی  های  رسانه  در  كه  هایی  تحلیل  در  او  كه  كنید  توجه 
بسیار  و  ندارند  یا منتشرشده  ای  را مطرح می كند كه منبع رسانه  اطالعاتی 
احتمال دارد كه توسط دوستان او كه هنوز در داخل كشور به سر می برند به 

او داده شده باشند. 
منابع مختلفی دربارة حمایت مالی دستگاه های اطالعاتی غرب از اپوزیسیون 
ایرانی خبر داده اند. این حمایت ها اغلب پنهان و در مواردی آشكار و از طرق 
خاص صورت می گیرد. برای نمونه می توان یادآور شد كه اعطای جایزة نوبل 
به شیرین عبادی كاماًل یك روند حساب شده برای حمایت مالی از كسی بود 
كه می توانست در داخل كشور پروژة حقوق بشر را پیش ببرد و در ضمن وجهة 

كافی و حمایت معنوی غرب را نیز همواره داشته باشد. 
برخی  به  جایزه  اعطای  مانند  برشمرد؛  توان  می  فراوان  موارد  گونه  این  از 
كارگردانان به مناسبت ساخت فیلم های با مضمون ضد دینی یا ضد انقالبی 
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و ضد نظام جمهوری اسالمی و غیره. حمایت از افراد و جریان-های خاص كه 
پتانسیل ضربه زدن به نظام را دارند، یكی از سیاست های مداوم غرب از ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی بوده است. دادن مشاغل خاص نیز از جمله حمایت های 

مادی از افراد همسو با سیاست های غرب است.
وی در نخستین روزهای ورودش به ایاالت متحده، كه زمانی در گروگانگیری 
اعضای سفارت آن در تهران مشاركت داشت، در یك دستگاه امنیتی حاضر شده 
و پس از ارائة توضیحات و اطالعات، سه میلیون دالر كمك نقدی دریافت كرد.   
گروهك هاي  عضو  و  ایراني  دانشجویان  كنفدراسیون  عضو  فخرآور،  امیرعباس 
ضد انقالب خارج نشین  در وبالگ خود با اشاره به اینكه فعالین سیاسي در 
اروپایي  دولت هاي  یا  و  كشور  این  دولت  بودجه  از  گوناگون  دالیل  به  آمریكا 
حقوق دریافت مي كنند، آورده است: »محسن سازگارا از محل كمك هاي دولت 
آمریكا در »واشینگتن اینستیتو« و وي.او.اي ]صدای آمریكا[ حقوق مي گیرد و 
پسرش شهاب سازگارا نیز در رادیو فردا حقوق دولت آمریكا را دریافت مي كند. 
همچنین علي افشاري ]از همراهان و دوستان سازگارا و گنجی[ و اكبر عطري 
از محل كمك هاي دولت آمریكا به مؤسسة ان.ي.دي ماهانه 5000 دالر و از 
بودجة دولت آمریكا در رسانة دولتي صدای آمریكا هر هفته 200 دالر، حقوق 

مي گیرند.«
خودفروختة  و  وابسته  ماهیت  از  حاكی  آشكاری  مالی  های  وابستگی  چنین 
سازگارا به دولت استكباری آمریكاست كه هیچ گاه هیچ فرصتی را برای ضربه 
زدن به ملت ایران از دست نداده است. در این حال، چگونه می توان پنداشت 
كه او در طول فعالیت های خود در داخل كشور، به فكر منافع مردم بوده است؟ 

و اساساً اقداماتش در جهت »اصالح« امری از امور جامعه و دولت قرار داشته؟
و  رفته  انگلستان  به  ابتدا  ایران  از  از خروج  اشاره شد، سازگارا پس  چنان كه 
سپس به آمریكا كوچ نمود. در آمریكا با یك مؤسسة صهیونیستی به نام مؤسسة 

واشنگتن ارتباط گرفت و برای آنها دربارة ایران كار كرد. 
مارتین  توسط  در سال 1985  نزدیك   برای سیاست خاور  واشنگتن  مؤسسة 
ایندایك )طراح استراتژی مهار دوجانبه( كه رئیس سابق بخش پژوهش البی 
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اسراییل در آمریكا )AIPAC( بود و بعداً هم به عنوان سفیر آمریكا به اسراییل 
رفت تأسیس شد.

خیلی ها عقیده دارند كه این مؤسسه در واقع بازوی پژوهشی البی اسراییل یا 
نام های جان  از جمله دو استاد علوم سیاسی آمریكایی به  همان آیپك است، 
اسراییل« در مجلة  نام »البی  با  استیون والت كه در مقاله شان  میرز هایمر و 
بررسی كتاب لندن مفصل راجع به این مسئله و نیز تأثیر بسیار زیاد این مؤسسه 

بر دولت های كلینتون و بوش دربارة ایران نوشته اند. 
ولفویتز، ریچارد پرل، جیمز  مانند پل  هیئت مشاوران آن هم كسانی هستند 
وولسی )رئیس سابق سیا(، وارن كریستوفر )وزیر سابق دفاع(، الكساندر هیگ 
)رئیس  روش  جیمز  خارجه(،  سابق  )وزیر  شولتز  جورج  خارجه(،  سابق  )وزیر 
سابق نیروی هوایی ارتش(، و ساموئل لوییس )سفیر سابق آمریكا در اسراییل(. 
سال ها  این  در  را  سیاست های ضدایران  مؤثرترین  مؤسسه  این  گفت  می توان 
تعیین و به دولت آمریكا القا كرده است و این را از روی حجم مطالبی كه دربارة 
ایران در این مؤسسه تولید شده و اینكه چقدر از آنها در حال اجرا شدن است 

می توان دریافت.
سازگارا با توجه به سابقه و بدنامی این مؤسسه، بعد از یك سال همكاری، آن را 
ترك كرد و جای خود را به مهدی خلجی داد كه با بی.بی.سی فارسی و سپس 

رادیو فردا همكاری داشت. 
اگرچه دلیل ترك این مؤسسه توسط سازگارا، اطالع یافتن وی از ماهیت آن ذكر 
شده اما بسیار بعید به نظر می رسد كه او بدون اطالع از ماهیت چنین مؤسسة 
معروفی، كه با یك جستجوی سادة اینترنتی قابل حصول است، به همكاری با 
آن مبادرت كرده و این همكاری را هم برای یك سال ادامه داده باشد. بخصوص 
اینكه برخی از اعضای اپوزیسیون دربارة او گفته اند كه همچنان از این مؤسسه 

حقوق دریافت می كند. 
همچنین قابل توجه است كه پسر وی، شهاب سازگارا، هم در رادیو فردا اشتغال 
دارد و حقوق بگیر آنجاست؛ همان جایی كه مهدی خلجی از كارمندان مؤثر 

آن است.
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در  معاصر  ایران  تحقیقات  مؤسسة  مدیریت  ضمن  اكنون  سازگارا  همچنین 
واشنگتن دي سي، به تحقیق و پژوهش مشغول است. 

این مؤسسه ظاهراً مستقل است اما منبع تأمین هزینة ادارة آن مشخص نیست 
و به احتمال زیاد از طریق انجام تحقیقات خاص برای مراكز اطالعاتی آمریكا 
فراهم می گردد. این احتمال با توجه به فعالیت یك سالة او در مؤسسة واشنگتن 
تقویت می گردد و همچنین اعطای كمك سه میلیون دالری دولت آمریكا به او 

در اوان ورودش به آن كشور.
 هم انتخابات نهم و هم انتخابات دهم ریاست جمهوری، از جمله رویدادهای 
سیاسی داخلی كشور بودند كه پیامدهای مهمی داشتند. اگر انتخابات هفتم و 
هشتم ریاست جمهوری به نوعی تأثیرات شكلی در سیاست های سیاست های 
و  تأثیرات شكلی  از  اخیر، جدای  انتخابات  دو  داشت،  ایران  و خارجی  داخلی 
تعییرات سیاسی، پیامد مهم دیگری داشت كه عبارت بود از افشای بسیاری از 
طرح ها و برنامه های دشمنان نظام و آشكار شدن چهره های مزدوران وابسته 
به آنان. انتخابات نهم و دهم را می توان نورافكنی توصیف كرد كه بر زوایای 

پنهان تابید و نقاب ها را از چهره ها كنار زد.
سازگارا و همفكران او، چه در داخل كشور و چه در خارج كشور، از آنجا كه 
این راحتی سرنگون  نظام جمهوری اسالمی »به  اند كه  نتیجه رسیده  این  به 
نمی شود«، روش پیچیده تری را كه در واقع طراحی شده توسط دستگاه های 
اطالعاتی، محافل صهیونیستی، و مؤسسات تحقیقاتی ویژه هستند به كار بسته 

اند.
بردن  بین  از  و  ملت،  و  دولت  میان  شكاف  ایجاد  برنامه،  این  اصلی  محور  دو 
انسجام ملی است. خط مشخصی كه در اظهارات سازگارا دیده می شود مبتنی 

بر همین دو محور است.
پیش از برگزاری انتخابات اخیر، وی در تحلیل اوضاع كشور مدعی شده بود كه 
جامعه تحت »فشار مداوم  استبداد و در معرض یك نوع فروپاشي اجتماعي قرار 
دارد« و این روند همان است كه مردم از آن به »سقوط اخالقي جامعه«  تعبیر 

مي كنند.
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 او می افزاید از سوی دیگر »مردم  دچار یك نوع افسردگي سیاسي شده اند كه 
اصلي ترین دلیل آن شكست جنبش اصالحات است«.

وی دربارة یكی از كاندیداهای انتخابات دهم ریاست جمهوری اظهارات جالبی 
دارد: »آقاي كروبي یك خوبي دارد كه وقتي كاري مي كند روشن و شفاف مي 
گوید این كار را مي كنم. ولي به لحاظ  مواضع، ایشان كاماًل در مرز اصالح طلبان 
و اقتدارگرایان ایستاده است و اصوالً چهره اي محسوب نمي شود  كه بخواهد 

چیزي را عوض كند و ما حرف جدي اي از ایشان نشنیده ایم.
به  كه  اقتدارگرایان مي-دهد  و  اي  آقاي  خامنه  به  قدر سرویس  ایشان همان 
اصالح طلبان. به خصوص اینكه اصالح طلبان به ایشان به عنوان یك  یهودا نگاه 

مي كنند«!
جالب آنكه وی در این ماجراها طرح رفراندم را كه خود آن را چند سال پیش 
ارائه كرده بود، در وضعیت كنونی نابجا توصیف كرده و تأكید كرد تنها چیزی 
كه در این وضعیت به درد می خورد و كارساز است، مسئلة ابطال انتخابات می 

باشد زیرا نهایتاً به عقب نشینی حاكمیت می انجامد.
سازگارا به همراه گنجی و مخملباف، حمایت رسانه ای و تبلیغی از اغتشاشات 
داخل كشور را بر عهده گرفتند. این هر سه، از وظیفه بگیران محافل صهیونیستی 

و دستگاه های اطالعاتی غرب هستند.

* مهدی خلجی كیست ؟
 31 در  بیگانه  رادیوهاي  ضدایراني  مفسر  و  فراري  روزنامه نگار  خلجي  مهدي 

شهریور ماه سال 1352 در شهر قم متولد شده است. 
در  و  علمیه شد  خانواده اش، جذب حوزه  بودن  مذهبي  دلیل  به  ابتدا  خلجي 
جلسات درس آیت اهلل وحید خراساني، مرحوم آیت اهلل جواد تبریزي و منتظري 

شركت مي كرد.
وي بعد از مدتي در كالس هاي درس فلسفه عبدالكریم سروش و بابك احمدي 
بنیادین  و  اعتقادي  پایه هاي  تا  یافت  كنفدراسیون چپ گرا( حضور  عناصر  )از 
مذهبي اش لرزان شود. حضور خلجي در جلسات درس سروش پاي وي را به 
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باز  اوایل دهه هفتاد به صورت محفلي فعالیت مي كرد ـ  حلقه كیان ـ كه در 
با موضوع  براي درج در نشریه كیان  را  از سال 1372 مقاالتي  كرد و خلجي 

روشنفكري معاصر عربي و بنیادگرایي دیني مي نوشت.
در همین دوره نیز با فصلنامه " نقد و نظر " كه محمدمهدي فقیهي سردبیري 
آن را برعهده داشت و مصطفي ملكیان آن را از لحاظ فكري و عقیدتي پشتیباني 
از  انتخاب  روزنامه  انتشار  با  همزمان  خلجي  مهدي  داشت.  همكاري  مي كرد، 
سوي فقیهي در سال 1377، به این روزنامه پیوست و دبیري گروه اندیشه آن 

روزنامه را بر عهده گرفت. 
وي كه تحصیالت دیني اش به سطح یك حوزه محدود شده بود نتوانست رشته 
فلسفه را نیز در دانشگاه تربیت مدرس به اتمام برساند و آن را نیمه كاره رها 
كرد. خلجي پس از جدا شدن از روزنامه انتخاب در سال 1387، برنامه ریزي 
براي خروج از كشور را شروع كرد و بعد از 9 ماه به فرانسه رفت و به عنوان 
مفسر رادیو هاي فردا، بي بي سي، زمانه و آزادي علیه ملت ایران به سخن پراكني 

مشغول شد. 
استراتژیك  مطالعات  موسسه  در  هم اكنون  و  رفت  آمریكا  به  بعد  مدتي  وي 
واشنگتن به فعالیت مي پردازد. مهدي خلجي درباره روابط روحانیون و مراجع با 
حكومت اسالمي و دیدگاه هاي شخصي مقام معظم رهبري و نهضت هاي شیعي 
به این موسسه مشاوره مي دهد. خلجي همچنین با موسساتي نظیر آزادي ایران، 
ترنز آتالنتیك )این موسسه بخشي از كمیته یهودیان آمریكا است و مدیرعامل 
 )AIE(اینترپرایز امریكن  و  است(  اسرائیل  كرده  تحصیل  اتولنگي  امانوئل  آن 
كه  موسسات  این  مواضع  با  را  خود  ضدایراني  سیاست هاي  و  كرده  همكاري 
وابسته به نهادهاي نظامي ـ امنیتي و جاسوسي آمریكا هستند و براي  عمدتاً 
خلجي  مي كند.  هماهنگ  مي كنند،  فعالیت  اسالمي  جمهوري  نظام  براندازي 
هم اكنون عالوه بر حضور در موسسه واشنگتن به صورت مستمر با رادیو زمانه 

همكاري دارد.
خلجی چند وقت پیش در نشستی با عنوان »فهمیدن تهدید ایران« در »شورای 
رییس سابق سیا  ووزلی،  با سخنان  آمریكا« شركت كرد كه  سیاست خارجی 
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ابعاد گوناگون این تهدید را  شروع شد و بعد سخنرانان دیگر از جمله خلجی 
مفصل تر توضیح دادند.

گسترده ی  تبلیغاتی  كمپین  بعد  هفته  چند  خارجی  سیاست  شورای  همین 
تلویزیونی ای را بر ضد ایران شروع كرد كه در آن ایران را به عنوان بزرگترین 
تهدیدكننده ی صلح در جهان نشان می داد و پس از ترساندن مردم عادی آمریكا 
از آنها می خواست كه با كاخ سفید تماس بگیرند و درخواست كنند تا تحریم های 

ضدایران شدیدتر شود.

  مـوسـسه آلبـرت اینشتیــن
The albert einstein institution

نظر  زیر   )The albert einstein institution(اینشتین آلبرت  مـوسسه 
انجام مي دهد.  را  انتخابات  تئوریك در خصوص  بیشتر كارهاي  جین شارپ و 
بر روي  به قول خودش حدود 50 سال است كه  و  آمریكایي االصل است  وي 
كند،  ایجاد  تغییر  یك  مي تواند  كه  خشونت  بدون  و  قانوني  ظاهراً  روش هاي 

متمركز است.
این موضوع واقعا مضحك و توهین آمیز است كه بنیاد آلبرت اینشتین نام این 
بنیاد تحت عنوان  این  فیزیكدان مشهور جهان را بر روي خود گذاشته است. 

"اقدامات غیرخشونت آمیز " نقابي بر چهره خود زده است. 
این بنیاد نقش مهمي در راه اندازي نسل جدیدي از جنگ ها و اقدامات براندازانه 
در نقاط مختلف جهان ایفا كرده است. در كتاب "بوش علیه چاوز " به اقدامات 

آمریكا براي تضعیف دولت چاوز در ونزوئال اشاره شده است. 
پس از انتشار این كتاب، جین شارپ بنیانگذار بنیاد آلبرت انیشتین، نویسنده 

این كتاب را تهدید كرد.
و  تهدید  بنیاد ضمن  این  مقامات  از  یكي  كه  است  گفته  كتاب  این  نویسنده 
از  اینشتین  بنیاد  كه  بود  كرده  اذعان  انتقاد شدید  با  همراه  ایمیل،  فرستادن 
دریافت  بودجه  ونزوئال  در  خرابكارانه  اقدامات  انجام  براي  آمریكا  دولت  سوي 

كرده است. 
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شارپ نیز پذیرفت كه بنیاد اینشتین از "موسسه اعانه ملي براي دموكراسي " 
) NED( و موسسه بین المللي جمهوري خواهان بودجه دریافت كرده است. 

شده  ذكر  اینشتین  آلبرت  موسسه  ساالنه  گزارش  در  نیز  بودجه ها  این  منابع 
است. 

آمریكا  دولت  به  متعلق  بنیاد  این  بگوییم  كه  است  دروغ گویي  واقعاً  بنابراین 
به  زیادي كه  نزدیكي  و  آمریكایي است  اینكه جین شارپ  به  توجه  با  نیست. 
محافل حكومتي - امنیتي دارد، قاعدتاً بیشترین استفاده از كارهاي وي براي 

این نهادها است.
جین شارپ چندي پیش در مصاحبه اي مدعي شده بود در سال 1990، وقتي 
موضوع میدان "تیان آن من " چین اتفاق افتاده وي از دو هفته قبل در این كشور 
بوده است و اتفاقاً در همان روز در میدان مذكور بوده كه با كمك برخي جان 

سالم به در مي برد. این فرد همچنین در ویتنام هم بوده است.
 به هر حال جین شارپ سابقه خیلي جدي پیرامون براندازي نرم دارد و چندین 
كتاب نیز در خصوص بحث هاي تئوریك و مباحث عملي براندازي نرم از وي 
نام  نرم  براندازي  پدر  عنوان  به  از جین شارپ  به هر حال  است.  منتشر شده 

مي برند.
پدر  شارپ؛  جین  توسط  1983م  سال  در  ایـنـشـتـیـن  آلـبـرت  موسسه 
كودتاهاي مخملي و نظریه پرداز كنش هاي غیرخشونت آمیز در دو سازمان 
ناتو و سیا، در بوستون پایه گذاري شد. شارپ تا ابتداي سال 1990 به عنوان 
مدیرعامل و از آن پس تا امروز به عنوان مدیر علمي این موسسه كار كرده است. 
موسسه انیشتین در ابتدا با هدف تأمین مالي پژوهش هاي دانشگاهي پیرامون 
انقالب هاي مخملي و اجراي الگوهاي آن در شرایط واقعي فعالیت نمود و بعدها 
به بازوي اصلي سازمان سیا براي پیشبرد كودتاهاي مخملي و براندازي خاموش 
در جهان تبدیل شد. در سپتامبر 2003، این موسسه بیشتر وقت خود را صرف 
شارپ؛  ارشد  دستیار  آن  از  پس  و  كرد  گرجستان  در  رنگي  انقالب  راهبري 
سرهنگ رابرت هلوي، به اوكراین رفت تا با همكاري رهبران جنبش همبستگي 
لهستان و مأموران امنیتي CIA، انقالب نارنجي را برنامه ریزي كند كه هنگام 
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این كودتاي مخملي، هلوي در شهر كیف حضور داشت. 
»مركز  همانند  خود  زیرمجموعه  موسسات  ایجاد  به  انیشتین  آلبرت  موسسه 

مطالعات استراتژیك دفاع بي خشونت« پرداخته است. 
این  دارد.  نزدیك  دیگري همانند »گذار« همكاري  پروژه هاي  با  این موسسه 
این  نام  از  براي علمي جلوه دادن خود  اما  ندارد  انیشتین  با  ارتباطي  موسسه 

دانشمند استفاده مي كند. 
كتاب معروف از دیكتاتوري تا دموكراسي جین شارپ كه در آن به 198 روش 
نافرماني مدني اشاره شده است، از سال 1993به عنوان مانیفست استراتژیك 
این موسسه انتخاب و دستورالعمل فروپاشي نظام هاي سیاسي حكومت هاي 

ناسازگار با آمریكا گردید.
به عنوان مثال این كتاب در آستانه سال 2000م، دستمایه تشكیل گروه هایي 
حكومت  سرنگوني  هاي  پایه  سرانجام  و  گرفت  قرار  صربستان  در  اپتور  چون 
میلوسویچ را به نحوه نظري و عملي فراهم كرد. این كتاب به زبان هاي مختلفي 
از جمله: آمهاریك )اتیوپي(، عربي )كشورهاي عرب زبان(، آذري، بالروس، برمه، 
اندونزیایي،  فارسي،  انگلیسي،  تجاري(،  )رسمي  چیني  ساده(،  )رسمي  چیني 
خمري )كامبوج(، قرقیزي، پشتو، روسي، صربي، اسپانول )كشورهاي آمریكاي 

التین(، اوكرایني، تبتي، تیگریگنا )اریتره( و ویتنام ترجمه شده است. 
از همین ترجمه هاي رسمي مي توان فهمید كه كشورهاي هدف كامال مشخص 
با  آن  مقایسه  و  198گانه  تعالیم  در  دقت  با  است،  پرواضح  چه  آن  هستند. 
این  كارآیي  آن، عدم  تقلیدهاي مضحك داخلي  در  و دقت  اسالمي  جمهوري 

تعالیم براي استحاله انقالب اسالمي و فروپاشي نظام برآمده از آن است. 
اساسا تصور كارآیي این شیوه ها در جمهوري اسالمي در انحصار عده محدودي 
مي تواند باشد كه در توهم بوده و یا در دنیاي مجازي ذهني خود زندگي مي 

كنند. 
اشاره  با  روشنفكري چپ-  به  متعلق  كانترپانچ-  اینترنتي  پایگاه  پیش  چندي 
انیشتین در  به آموزش آشوبگران و تروریست ها در موسسه آمریكایي آلبرت 
پوشش انقالب مخملي، تصریح كرد: »شارپ پذیرفته است كه بنیاد انیشتین 
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همانند بنیاد سوروس از موسسه اعانه ملي براي دموكراسي )NED( و موسسه 
بین المللي جمهوري خواهان )IRI( بودجه دریافت مي كند.« 

كانترپانچ افزود: »موسسه انیشتین بودجه اي را براي ترور هوگو چاوز در اختیار 
بنیاد  نیز در  ونزوئالیي  از سران مخالفان  آلونسو  رابرت  داد.  قرار  مخالفان وي 
انیشتین با مقامات این بنیاد دیدار كرده بود. زماني كه آلونسو دستگیر شد. در 
بازجویي هایش به این موضوع اعتراف كرد كه مأموریت آنها اقدام علیه چاوز 

بوده است.« 
روزنامه  شبكه  رئیس  و  فرانسوي  پژوهشگر  میسن  لیتري  اخیرا  گفتني است، 
جمهوري  مخالف  عناصر  برخي  آموزش  از  مستند،  پژوهشي  در  ولتر  نگاران 

اسالمي ایران توسط بنیاد آلبرت انیشتین پرده برداشته بود. 
از مشاهده ردپاي جین  نیز طي گزارشي  همچنین خبرگزاري آشوشیتدپرس 
شارپ در وقایع اخیر تهران خبر داد و نوشت: »معترضان ایراني كه اكنون نمي 
به یك دهه  بگیرند كه  از منبعي كمك  تا  دانند چه كنند، تشویق مي شوند 

انقالب هاي نرم در اروپاي شرقي كمك كرد.« 
آسوشیتدپرس این منبع را جین شارپ- مولف كتاب از دیكتاتوري تا دموكراسي- 
دارند  عقیده  نرم  جنگ  متخصصان  دیگر  و  »شارپ  شد:  یادآور  و  كرد  اعالم 
تظاهرات كنندگان ایراني باید روش هاي خود را متنوع كنند و تنها به راهپیمایي 
هاي خیاباني بسنده نكنند. تظاهرات خیاباني پس از انتخابات صدها هزار تن را 

به خود جلب كرد اما این تعداد به صدها تن كاهش یافت.«
اما شارپ در گفت وگو با این خبرگزاري هرگونه نقشي در راه اندازي ناآرامي 
هاي اخیر در ایران را تكذیب كرد و اظهار داشت: »اگر اثر من بتواند به مقاومت 

صلح آمیز )براندازي نرم( كمك كند، خوشحال مي شوم.«

* جین شــارپ
پرداز  نظریه  مشهورترین  و  انیشتین  آلبرت  مؤسسه  گذار  پایه  شارپ،  جین 
كودتاهاي مخملي جهان، در سال 1953، هنگامي كه در رشته تاریخ تحصیل 
مي كرد، پایان نامه خود را پیرامون »عملیات غیرخشونت آمیز براساس نظریه 
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گاندي« نوشت و كتاب آن در سال 1960 با عنوان سالح گاندي به مثابه قدرت 
اخالقي منتشر شد. 

سپس در سال 1972، مقدمه اي بر كتاب یك مطالعه درباره روش هاي گاندي 
یك  عنوان  به  گاندي  كتاب  نیز   1999 سال  در  و  نوشت  هایش  خاستگاه  و 
استراتژیست سیاسي  را روانه بازار كتاب كرد. او كه از دانشگاه آكسفورد داراي 
دكتراي فلسفه با گرایش تئوري هاي فلسفه سیاسي است، سال 1967 از پائین 
ترین مناصب پژوهشي در دانشگاه ماساچوست )جنوب غربي( كار خود را آغاز 
كرد و از سال 1969 به عنوان استاد مدعو به دانشگاه هاروارد رفت و سال 1983 
به عنوان مدیر برنامه ریزي مركز مطالعات اقدامات غیرخشونت آمیز دانشگاه 

هاروارد برگزیده شد.
در این سال، او مؤسسه آلبرت انیشتین را در شهر بوستون آمریكا پایه گذاشت. 
سمینارهایي  او  شارپ،  از  آمریكا  دولت  حمایت  گیري  اوج  با  سال 1987،  از 
تحت عنوان »روش هاي دفاعي از طریق نافرماني مدني« را برگزار كرد و بدین 
ترتیب، رشته درسي »بازدارندگي مدني« وارد برنامه هاي درسي دانشكده دفاع 

ملي آمریكا شد. 
همزمان با این رخدادها، او به تشكیل »حزب دموكراتیك ترقي خواه« در تایوان 
كمك كرد تا فرآیند استقالل كامل تایوان از چین را سرعت بخشد و هم كوشید 
تا گروه هاي مسالمت جو در سازمان آزادي بخش فلسطین )ساف( را با ترغیب 
به مبارزات مدني و اقدامات نرم، از عملیات نظامي علیه اسرائیل، منصرف كند. 
براي همین، شارپ به تل آویو رفت و با رهبران ساف وارد مذاكره شد و بر سر 
آموزش مبارزان مدني )!( با فلسطیني هاي استحاله شده در اسرائیل توافق كرد!

 در فوریه 1990، شارپ كنفرانسي را پیرامون »عدم خشونت« در آمریكا برگزار 
كرد كه 185 كارشناس از 16 كشور جهان در آن حضور داشتند.

در  آمیز  خشونت  غیر  تغییرات  اندیشه  گسترش  سمینار،  این  اهداف  از  یكي 
كشورهایي بود كه حكومت هاي ناسازگار با آمریكا داشتند. 

از این زمان است كه مي توان رد پاي شارپ را در سیاست بین المللي آمریكا 
انقالب  آن  نمونه  آخرین  كه  دید  جهان  در  ژئوپولیتیك  تغییرات  ایجاد  براي 
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بودایي  )میانمار( است. شارپ، تظاهرات شورشیان و راهبان  برمه  زعفراني در 
رادیو  از پشتیباني رسانه هایي چون  و  هدایت كرد  را مستقیماً  این كشور  در 
دموكراسي برمه و مجله عصر جدید كه با بودجه بنیاد اعانه ملي براي دموكراسي 

)NED( راه اندازي شده اند، بهره مند است. 

* رابـرت ل. هلـوي 
 دستیار ارشد جین شارپ از سال 1989، یك سرهنگ بازنشسته ارتش آمریكا، 
با سي سال سابقه خدمت در نیروي دریایي است كه رابرت ل. هلوي نام دارد. 
او سال ها به عنوان مامور ویژه سازمان جاسوسي سیا و وابسته نظامي آمریكا 
در رانگون مشغول به كار بوده و یكي از آخرین پروژه هایش، نظارت بر انقالب 

زعفراني برمه )میانمار( است.
 هلوي كه لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه مارشال اخذ كرده و یكي از 
دانش آموختگان دانشكده نظامي نیروي دریایي ارتش آمریكا به شمار مي رود.

هلوي، همزمان با حضور در نقاط استراتژیك كودتاهاي مخملي، چون تایلند، 
اقدامات  هاي  برنامه  مدیران  از  یكي  و...،  زیمبابوه  ونزوئال،  صربستان،  تبت، 
غیرخشونت آمیز مركز امور بین المللي دانشگاه هاروارد است و برخي از كتب او 
پیرامون چگونگي راه اندازي كودتاهاي مخملي در انستیتو صلح آمریكا منتشر 

شد.

مـوسسه هــوور
این موسسه در سال 1919 توسط هربرت هوور، سي و یكمین رئیس جمهور 

آمریكا تأسیس شد. موسسه هوور وابسته به دانشگاه استنفورد است. 
ارتباط گیري با NGOها و عناصر فعال غرب گرا در كشورهاي هدف و پشتیباني 

از فعالیت هاي آنان از اقدامات مهم این موسسه به شمار مي آید.
است.  اجرا كرده  ایران  قبال  در  را  پروژه مهم  به حال چندین  تا  این موسسه 

دموكراسي در ایران از پروژه هاي اصلي در دستور كار موسسه هوور است.
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این موسسه در سال 2007 كنفرانسي با عنوان »در جست وجوي دموكراسي در 
ایران« برگزار نمود و افراد ایراني غرب گرا و مخالف نظام اسالمي مانند فاطمه 
حقیقت جو از عناصر دوم خردادي و نماینده مجلس ششم، مهرانگیز كار، شهرام 

چوبین و عباس میالني در آن شركت و سخنراني كردند. 
روی   )Winap( موسسه  اندازه  به  گفت  بتوان  شاید  كه  دیگری  موسسه 

آمریكایی ها به خصوص دمكرات ها تاثیر داشته، موسسه هوور است.
و  مدیران  تركیب  اما  است،  استفورد  دانشگاه  تحت نظر  هوور  انستیتو  اینكه  با 

موسسانش، از ابتدا جمهوری خواه بوده اند. 
این موسسه نیز از سال ها پیش فعالیت هایی را در خصوص ایران آغاز كرده و 
باشد  دموكراسی  ایران  پروژه  موسسه،  این  پروژه های  مهمترین  از  یكی  شاید 
و  دایمند  لری  میالنی،  عباس  توسط  كه   )Iran Democracy Project(

مایكل مك فور این پروژه را هدایت می شود.
اگر بخواهیم دو تفكر غالب و رقیب در آمریكا را معرفی كنیم كه روی مسائل 
ایران تمركز دارند كه یكی از آن تفكر سلطنت طلب های رضا پهلوی و شهریار 
آهی است، موسسه هوور قطعاً آن تفكر دوم است كه زیر نظر این سه نفر به كار 

خود ادامه می دهد.
در بین این سه نفر، عباس میالنی شخصیت بانفوذ و تاثیرگذاری است كه آن 
نیز در زمینه جنگ سرد  نفر دیگر  البته دو  اوست.  بودن  ایرانی  به خاطر  هم 

تخصص دارند.
تعلقات  بر  عالوه  و  است   NED برجسته  مدیران  از  همزمان  دایمند  لری 
این  می باشد.گفتنی است،  نزدیك  نیز  آمریكایی  دمكرات های  به  صهیونیستی، 

تفكر ظاهراً بدنبال تعامل با جمهوری اسالمی است. 
شما اگر به مقاله ها و مصاحبه های عباس میالنی و لری دایمند دقت كنید، 
ایران  با  كه  می كند  اشتباه  پسر  بوش  جرج  كه  دارند  تاكید  همواره  می بینید 

گفت وگو نمی كند.
برای براندازی ایران بهترین راه تعامل است. عباس میالنی ضمناً در یك نقل 
قول و مصاحبه آشكاری به صراحت می گوید:  با ایران تعامل كنید ولی به قصد 
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براندازی.
اما هر دو تفكر كه یكی مخالف تعامل و دیگری موافق گفتگو و تعامل است، 

سعی می كنند در سیاست خارجی آمریكا تاثیر بگدارند.
این موسسه چند سالی است كه فعالیت های خود را بر روی مسایل فرهنگی 
عامه،  فرهنگ  به  راجع  مشخص  بطور  هوور  كرده  است.موسسه  متمركز 
روشنفكری دینی، مسائل زنان حقوق بشر و... فعالیت های سازماندهی شده ای 

را انجام می دهد.
انیستیتو هوور نفوذ زیادی در بین محافظه كاران و جمهوری خواهان آمریكایی 
داشته و بر خالف ادعای مایكل مك فال از اعضای ارشد این موسسه، از بنگاه های 
دست راستی آمریكا بوده و از دیرباز محلی بوده برای تحقیق و پژوهش اعضای 
عالیرتبه محافظه كاران و تا حدی نیز در تصمیم گیری ها تحت تأثیر حزب لیكود 
اسرائیل است. در 8 سپتامبر 2007 انیستیتو هوور اعالم كرد كه وزیر دفاع سابق 
دونالد رامسفلد، دعوت این موسسه را برای پیوستن به انیستیتو هوور پذیرفت.

سایر اعضای انستیتو شامل برخی محافظه كاران عالیرتبه مانند كاندولیزا رایس، 
جرج شولتز، نیوت گینگریچ، توماس ساول، دینش دسوزا، شلبی استیل، ادوین 

میس و پیت ویلسون می باشند.
برخی از فعالیت و سیاست های انیستیتو هوور در قبال ایران در بحث پیشبرد 
دمكراسی شامل برگزاری كالس ها، برنامه های آموزشی و تشكیل اتاق های فكر 
در مورد ایران به وسیله جذب نیروهای ایرانی و حمایت های مالی از رسانه ها 
و سایت های اینترنتی مانند سایت "گذار " می باشد و بخش مربوط به ایران در 
موسسه   هورر را كه رئیس آن دكتر عباس میالنی است، ظاهراً شخصی به نام 

مقدم ایجاد كرده است.
پروژه دموكراسی ایران نیز احتماالً در راستای اهداف فوق بوجود آمد و همان 
اهدافی را كه در سال های گذشته ایاالت متحده در كشورهای مشترك المنافع 
داشت، این بار با عناوینی هم چون "درك روند و چشم انداز دموكراسی در ایران 
" و "شناسایی موانع موجود بر سر راه گذار به دمكراسی و راههای حذف این 

موانع "، دنبال می كند.
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منابع مالی تأمین كننده انیستیتو هوور طبق اعالم این مركز، بنیادها و مراكز 
تمامی  مایكل مك فال  ادعای  طبق  نیز  ایران  بخش  در  و  می باشند،  خصوصی 

بودجة پانصد هزار دالری آن بخش از محل همان كمك ها می باشد. 
كه با توجه به پشتیبانی مالی این موسسه از سایت هایی همچون گذار، برگزاری 
میزگردهای گوناگون پیرامون مسایل سیاسی ایران، حمایت مالی از پژوهشگران، 
برگزاری كالس های آموزشی و آموزش فعالین سیاسی و دعوت از این فعالین 
از كشورهای مختلف برای شركت در این كالس ها این بودجه كمی غیرمنطقی 

به نظر می رسد.
با توجه به اظهارات مك فال و تركیب مراكز و بنیادهای حامی این انیستیتو 
)و به ویژه برخی از صنایع بزرگ و مهم این كشور( ظاهراً دولت ایاالت متحده 
پیشبرد  امر  در  سیاسی  فعالین  به  مالی  كمك  برای  خود  جدید  سیاست  در 

دموكراسی به نوعی از منابع و حامیان ثالث )واسطه( استفاده می كند.
انستیتو هوور یك مركز فكری و كتابخانه ای در زمینه مسایل جنگ، انقالب، و 
صلح است كه مجموعة بزرگی از اسناد گردآوری شده در زمینه جنگ جهانی 
اول و دوم را دارا مي باشد.) بویژه متمركز بر روی اهداف و انگیزه های این دو 

جنگ.(
تفكرات و خط مشی های انیستیتو هوور در دو دهه گذشته، در اصل از همان 
اهداف »كمیته جهان آزاد« نشأت گرفته و پیروی می كند كه در سال 1981 »با 
حمایت گروه های نومحافظه كار« و به ریاست دونالد رامسفلد بوجود آمد »و خود 
را بعنوان سازمانی متعهد به دفاع از جهان غیركمونیست »در برابر خطرفزاینده 

توتالیتاریسم« می دید. 
گرایش های روشنفكرانه و شدیداً ضدكمونیستی اعضاء آن، »كمیته جهان آزاد« 
را در كنار گروه های نومحافظه كار بیشماری قرار داد كه قبل و یا بعد از انتخاب 
شدن رونالد ریگان به ریاست جمهوری، در آمریكا تشكیل شده بود« و »مایكل 
لدین و برخی از افراد وابسته به انستیتوی هوور كه برای تغییر حكومت در ایران 
با جریانات راست اپوزیسیون جمهوری اسالمی همكاری می كنند، از وابستگان 

به »كمیته جهان آزاد« و كمیته های منشعب از آن هستند«

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

274

به نظرمي رسد عباس میالني، لري دایمن و مك فال موتور اصلي فكري براندازي 
نرم در ایران را در سالهاي اخیر گردانده اند و با توجه به پیروزي اوباما خواهند 

گرداند. 
میالني ایران را و شخصیت هاي دوم خردادي را به خوبي مي شناسد، دایمن و 
مك فال هم تجزیه فروپاشي شوروي را به خوبي مي دانند و در سیا و وزارت 

خارجه آمریكا هم بسیار متنفذند. 
حوزه هاي كارشان راجع به ایران متنوع بوده است. از جمله: دانشجویي، زنان، 
این میان فرهنگ  از  روشنكفري، فرهنگ عامه، رسانه و سیاست خارجي، كه 
تمركز  )با  است.  فعال شده  اخیر  دو سال  یكي  در  و  است  تازه اي  عامه حوزه 
روي مسایل جنسي، اینترنت و وبالگ ها و موسیقي زیرزمیني( پردیس مهدوي 
)سكس(، احمدكیا رستمي و برهاني )موسیقي زیرزمیني( و وبالگ اكبر گنجي 
و آرش )احمد نراقي در زمینه روشنفكري دیني، فاطمه حقیقت جو در زمینه  
دانشجویي و سیاسي و همرانگیز كار در زمینه زنان و حقوق بشر با او همكاري 

آشكار دارند.(
 میالني تمركز زیادي روي جوانهاي مستعد كه تازه ایران را ترك كرده اند براي 

منظورهاي مختلف دارد. 
به همین منظور سمینارهاي با عنوان »چشم انداز آینده ایران« از سال 2003 راه 
انداخته است و بسیاري از نخبگان جوان ساكن آمریكا و كانادا را به آن جذب 
كرده است. در داخل ایران نیز او خودش را به عنوان یك تاریخ دان و نویسنده به 
كمك رسانه هاي دوم خردادي جا انداخته است و حتي در روزنامه ها و مجالت 
آنها )كارگزاران و شهروند امروز( آشكارا از او مصاحبه و مقاله چاپ مي شود كه 
نشانه روابط طیف كارگزاران سازندگي )مثال عطریانفر( یا میالني است. از نظر 
رسانه اي او آشكارا به نبوي، بهنود، باستاني در وب سایت »روز« نزدیك است. 
البته در صداي آمریكا و بي بي سي فارسي هم نفوذ بسیار دارد. پروژه فعال او 
و دایمن و مك فال، پس از نابود شدن تالشها و شبكه هایشان در محیط فكري 
و رسانه اي داخل تمركز روي فرهنگ عامه و افزودن تنش هاي اجتماعي موجود 
در جامعه ایران است به خصوص خاطر جوان بودن جامعه ایران تصور مي كنند 
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با رواج مسائل جنسي، موسیقي زیرزمیني با پیام هاي ضدانقالبي، دامن زدن به 
تنش هاي بین زنان و مردان، طبقات باال و پایین اجتماعي، قومیتها و مذاهب و 
حتي نسلها جامعه ایران را دچار بحران كنند و زمینه را براي فروپاشي آن شبیه 

به فروپاشي شوروي سابق، آماده كنند.
رسانه ها مهمترین بخش اجرایي این پروژه درازمدت است و بیهوده نیست كه 
در دو سه سال اخیر این وب سایت و رادیو تلویزیون از بیرون ایران براي داخل 
به راه افتاده است. كل پروژه هلندي، تلویزیون فارسي بي بي سي و تلویزیون 

mbc فارسي در راستاي همین پروژه هستند و به آنها اضافه هم خواهد شد.

* اعضـای افتخـاری
*رونالد ریگان، )فوت شده( رئیس جمهور اسبق ایاالت متحده

*الكساندر سولژنیتسین، رمان نویس و مورخ و برنده جایزه نوبل
*مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق انگلستان

*كازوهید اكوزا، اقتصاددان ژاپنی
* اعضـای مهـم

*جرج شولتز، وزیر خارجه اسبق ایاالت متحده
* اعضـای ارشـد

*ریچارد آلن، مشاور اسبق امنیت ملی آمریكا، متخصص در امور سیاست خارجی 
و امنیت ملی، تجارت بین المللی و سیاست اقتصادی، آسیا و حوزه پاسیفیك

اروپای  امور سیاست  تاریخ شناس، مؤلف و مقاله نویس، در  *تیموتی گارتون، 
معاصر

*گری بكر، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1992، تحلیلگر جرایم اقتصادی
*رابرت كانكست، تاریخ شناس در امور روسیه

*نیال فرگوسن، تاریخ شناس
*موریس فیورینا، سیاستمدار و مؤلف در امور انتخابات

*اریك هانوشك، اقتصاددان و متخصص آموزش سیاست
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*ویكتور دیویس هانسون، مورخ
*كن ژوویت، مورخ و مؤلف، متخصص در مطالعات كمونیست و پست كمونیست، 

نظریات اجتماعی و سیاست های تطبیقی
*كنت جاد، اقتصاددان

*پیتر پارت )1988-1993( تاریخ شناس
*ویلیام پرس، وزیر دفاع اسبق ایاالت متحده آمریكا، متخصص در امور امنیت 

بین الملل، كنترل تسلیحات، و مناسبات ایاالت متحده و كره شمالی
*كاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریكا

*پل رومر، اقتصاددان
مناسبات  دیپلماسی،  و  بین الملل  قوانین  امور  در  پژوهشگر  سوفیر،  *آبراهام 

بین الملل، امور امنیت بین الملل، و تروریسم بین الملل
و  اقتصاد  قومی،  امور  در  متخصص  مؤلف،  و  دان  اقتصاد  ساویل،  *توماس 

تصمیم سازی اجتماعی
*مایكل مك فال، متخصص مناسبات بین المللی، و اصالحات سیاسی-اقتصادی 

در كشورهای كمونیستی و  یكی از گردانندگان "پروژه دموكراسی ایران "
*الری دیاموند، متخصص در امور دمكراسی در آسیا، آفریقا، آمریكای التین و  

یكی از گردانندگان پروژه دموكراسی ایران 
* پژوهشگـر ارشـد

*میلتون فریدمن، )فوت شده( برنده جایزه نوبل 1976، اقتصاددان و مؤلف
* پـژوهشگـران

*پیتر بركوویتز، سیاستمدار و متخصص در امور خاورمیانه و آزادیخواهی های 
معاصر و كالسیك

دینش دسوزا، مؤلف
و  فرهنگی  امنیتی،  مسایل  متخصص  مؤلف،  و  سیاستمدار  میالنی،  *عباس 

سیاسی ایران و  یكی از گردانندگان "پروژه دمكراسی ایران "
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*هنری میلر، فیزیكدان، متخصص در امور بیوتكنولوژی، ژنتیك و بیوتروریسم
امور  در  متخصص  مسكو،  در  تایمز  فاینانشیال  سابق  خبرنگار  ساتر،  *دیوید 

روسیه و اتحاد جماهیر شوروی
*پیتر شویزر، مؤلف در امور مناسبات بین الملل، و امنیت ملی

*آنتونی ساتون، اقتصاددان، تاریخ شناس و مؤلف

* عبـــاس میالنــي 
است.  آمریكا  ساكن  و  ایرانی االصل  نویسنده ای   )1328 )متولد  میالنی  عباس 
میالنی مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد و استاد مدعو دانشكده 

علوم سیاسی است. 
او در 1345 از دبیرستان فنی اوكلند فارغ التحصیل شد و مدرك لیسانس خود را 
در علوم سیاسی و اقتصاد از دانشگاه بركلی، كالیفرنیا دریافت نمود و در 1974 

دكترای خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه هاوایی گرفت.
پس از اخذ مدرك دكترا، او در سالهای 1354–1356 استاد دانشگاه ملی ایران 
)دانشگاه شهید بهشتی كنونی( بود تا این كه در 1356 به عنوان زندانی سیاسی 
به زندان رفت. میالنی، یكی از كسانی بود كه زیر نظر مستقیم ساواك، با دربار 
پهلوی همكاری نزدیك داشت.او از سال 1358 تا سال 1366 استاد دانشكده 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. پس از آن نیز مدتی استاد تاریخ و 

علوم سیاسی و رئیس دانشكده در دانشگاه نوتردام دو نامور در كالیفرنیا بود.
تا این كه در سال 1380 به عنوان یكی از پژوهشگران مؤسسه هوور انتخاب شد 

و بدین ترتیب نتردام را به مقصد استنفورد ترك كرد. 
یكي از كساني كه سعي در تبرئه سیاسي امیر عباس هویدا داشت،عباس میالني 
بود. میالني در كتاب معماي هویدا از سبك نویسندگي “رئالیسم جادویي”پیروي 
كرده و سعي دارد به هر نحو ممكن هویدا را چهره اي مطلوب،موثر و كارآمد 
جلوه دهد.این در حالي است كه جنایات هویدا و مفسد بودن وي بر هیچ كس 

پوشیده نبود.

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

278

عباس  داشت.  دست  ایران  ملت  علیه  پهلوي  رژیم  جنایات  از  بسیاري  در  او 
از جنایات  فاكتور گرفتن  با  میالني در كتاب معماي هویدا سعي نموده است 
هویدا و فجایعي كه او در سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران به بار آورده 
بود از او چهره اي كامال متفاوت ترسیم نماید. اما میالني در این راستا ناموفق 

بوده است. 
عباس میالني كه در زمان محمدرضا پهلوي به دلیل فعالیت در گروه هاي چپ 
دستگیر شد، بعدها به یك سلطنت طلب دو آتیشه تبدیل مي شود به طوري كه 
پس از انقالب یكي- دو سال در ایران زندگي مي كند اما پس از چندي كشور 
را به مقصد آمریكا ترك و در آنجا كتابهاي متعددي را به نگارش در مي آورد و 
در این كتابها از دستاوردهاي رژیم پهلوي تقدیر مي كند!!! او كم كم به یكي از 
رهبران اپوزیسیون تبدیل شد كه با دیگر رهبران این جریان یك تفاوت عمده 

داشت و آن رابطه با عناصر اصالح طلب داخلي بود.
او در بخش دانشجویي موسسه هوور فعال است و افرادي مانند فاطمه حقیقت 
آنها  هاي  كنفرانس  در  به سروش(  نزدیك  و  كیان  حلقه  )از  نراقي  آرش  جو، 
سخنراني مي كنند. در داخل ایران نیز افرادي كه به حزب كارگزاران سازندگي 

نزدیك هستند با این موسسه همكاري دارند. 
از عباس  یا روزنامه اي كه كار مي كند  نمونه عطریانفر در هر مجله  به طور 
میالني تحت پوشش یك تاریخ نگار مصاحبه مي كند. برخي بر این باورند كه 
اهمیت عباس میالني براي "سیا " از رضا پهلوي هم بیشتر است زیرا او با اصالح 
طلبان رابطه خوبي دارد و حتي تمام هزینه هاي مالي اكبر گنجي در خارج از 

كشور را نیز او تأمین مي كند. "

* آرش نـــراقي
آرش نراقی در حال حاضر در موسسه هوور فعالیت دارد. آرش نراقی كه با نام 
احمد نراقی در ماهنامه كیان می نوشت و مشهور به تدوین پاره ای از مبانی 
فكر اصالح طلبی است، چندي پیش در قرائت نوینی از قرآن كریم، همجنس 

گرایی را ناسازگار با دین مقدس اسالم ندانسته بود! 
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وی در مقاله اي مبسوط »درباره اقلیت های جنسی با استناد به ادبیات گسترده 
همجنس گرایی، آن را پدیده ای طبیعی و اخالقی معرفی كرده و پس از آن هم 
طی یك سخنرانی تحت عنوان »اسالم و مسأله اقلیت های جنسی« در دانشگاه 
كالیفرنیای لس آنجلس، تالش كرد تا قرائتی سازگار با قرآن از همجنس گرایی 

ارائه كند. 
نراقی همچنان از نزدیك ترین شاگردان و محرمان عبدالكریم سروش به شمار 

می رود. 

موسـسه خـانه آزادي
     Freedom House

همانگونه كه چامسكي و هرمن اشاره دارند، عنوان زیباي »خانه آزادي« متعلق 
به یك سازمان فوق العاده مرموز آمریكایي است.

تنها  نشان مي دهد »آزادي«  نیز در دست است كه  انكاري  قابل   شواهد غیر 
مؤلفه اي است كه در طول بیش از شش دهه فعالیت این نهاد، به عنوان یك 

هدف دنبال نشده است. 
اقداماتي چون آماده سازي افكار عمومي آمریكا براي ورود این كشور به جنگ 
جهاني دوم، حمایت از تشكیل سازمان پیمان آتالنتیك شمالي )ناتو(، راه اندازي 
انقالب هاي رنگي در كشورهاي پیراموني روسیه و روي كارآوردن عناصر دست 
و  رعب  ایجاد  نیز  و  و گرجستان،  اوكراین  در كشورهایي چون  آمریكا  نشانده 
وحشت در میان مردم آمریكا و فراهم كردن شرایط ورود این كشور به جنگ 
عراق و افغانستان، این نهاد را در زمره سازمان هایي امنیتي چون سیا قرار داده 
است. شاید مأموریت ویژه »خانه آزادي« براي جهت دهي به افكار عمومي باعث 

شده است كه منتقدان آن را »بازوي پروپاگانداي دولت آمریكا« بنامند.
در بحبوبه دهه 1940 زماني كه »آدولف هیلتر« با تكیه بر ایدئولوژي نازیسم و 
با نماد مشهور »صلیب شكسته و رنگ هاي خون و خاك« سوداي حكومت بر 

جهان را در سر داشت، حاكمان ایاالت متحده نقشه دیگري كشیدند.
بي ثباتي  و  ضعف  سبب  زباني  و  نژادي  تنوع  اوالً  كه  بود  باور  این  بر  هیتلر   
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امپراتوري مي شود و ثانیاً، جایگاه قدرت متعلق به نژاد آلماني است. از این رو، او 
با سالح نازیسم علیه كمونیسم - ایدئولوژي حاكم زمان - شوروي بود. 

تأسیس  ایده ها« شد و ضمن  این »كارزار  وارد  نیز  آمریكا  اما  در سال 1941 
فریبنده اي چون  اشعار   )Freedom House( آزادي«  نام »خانه   به  بنیادي 
خود  اهداف  به  دستیابي  براي  را  »دموكراسي«  و  بشر«  »حقوق  و  »آزادي« 
پایان  به  نیز  نازیسم  با مرگ هیتلر در سي ام آوریل سال 1945 عمر  برگزید. 
»جنگ   میدان  در  شوروري«  »كمونیسم  و  آمریكایي«  »دموكراسي  و  رسید 

ایده ها« مقابل هم قرار گرفتند.
خانه آزادي كه هم اكنون در بیش از 120 كشور دفتر دارد، به وسیله یك هیئت 
تجار،  و  كارگري  از سران  متشكل  را  آن  نهاد  این  كه خود  اداره مي شود  امنا 
مقامات برجسته دولتي، دانشمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران معرفي مي كند. 
صفحات كتاب تاریخ خانه آزادي نشان مي دهد كه اعضاي اصلي آن همواره از 
نومحافظه كاران و وابستگان به وزارت خارجه آمریكا، شوراي امنیت ملي )مانند 
جین كرك پاتریك(، سیا، آژانس اطالعات آمریكا، كمیسیون سه جانبه )چون 
زبیگنیو برژینسكي(، مركز مطالعات استراتژیك و بین الملل، كمیته بحران جاري 

و مؤسسه اینتر پرایز انتخاب شده اند. 
رئیس هیئت امنا هم اكنون پیتر آكرمن است كه در سپتامبر 2005 این پست 
را از جیمز ولسي رئیس سابق سازمان جاسوسي آمریكا )سیا( تحویل گرفت. 
مدیریت ووزلي بر خانه آزادي باعث شد كه تردیدها در مورد فعالیت هاي امنیتي 

این سازمان، و قرار داشتن آن در خدمت دولت آمریكا، به یقین تبدیل شود. 
اشپیگل  آلماني  هفته نامه  گذاشته شد،  كنار  مسند  این  از  ووزلي  كه  هنگامي 
نوشت: »]ووزلي[ از این مسئولیت كنار گذاشته شد. شاید به این دلیل كه مردي 

با این سابقه به چهره خانه آزادي به شدت ضربه مي زد.«
تهدید  بزرگترین  عنوان  به  ایران  اسالمي  جمهوري  براي  آزادي«  »خانه 

ایدئولوژیك ایاالت متحده نیز برنامه  ویژه اي دارد. 
این سازمان عالوه بر راه اندازي سایتي دو زبانه به عنوان »گذار« و سیاه نمایي 
نظام  تغییر  هدف  با  پروژه  اي  اجراي  مأموریت  ایران،  در  بشر  حقوق  وضعیت 
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پروژه  در  نهاد  این  نقش حساس  دلیل  به  دارد.  به عهده  نیز  را  ایران  سیاسي 
نظام  ویژه  به  امپریالیسم  مخالف  حكومت هاي  علیه  آمریكا  دولت  نرم  جنگ 
اعضا  پرونده  فعالیت ها،  سوابق،  و  تاریخچه  موشكافانه  بررسي  ایران،  اسالمي 
و  نهادها  برخي  با  تعامل آن  نحوه  نیز  و  آزادي،  با خانه  و سازمان هاي مرتبط 

جریان هاي داخلي امري ضروري به نظر مي رسد.
جهاني  تجارت  برج هاي  ریختن  فرو  سپتامبر،   11 مشكوك  واقعه  از  پس   
بوش  جرج  سوي  از  تروریسم«  با  »مبارزه  پرچم  برافراشته شدن  و  نیویورك، 
رئیس جمهور آمریكا، خانه  آزادي بخش اعظم انرژي خود را صرف پروژه تبلیغ 
»اسالم رادیكال« و »مسلمانان تروریست« كرده و به طور ویژه اقدامات جرج 

بوش در حمله به افغانستان و عراق حمایت كرد.
موسسه خـانه آزادي )freedam house( در زمان جنگ سرد راه اندازي شده 
است. اغلب گردانندگان این موسسه سابقه امنیتي دارند. مدیر این موسسه پیتر 
اكرمن است كه سابقه آشكاري در CIA دارد و همه عناصر اصلي این موسسه 
صهیونیست هستند یعني یهودیاني هستند كه به شكل جدي و سخت مدافع 

اسراییل هستند.
موسسه خـانه آزادي )freedam house( از چند سال پیش تمركزش را در 
خصوص ایران آشكار كرده است اما قاعدتاً از قبل نیز در خصوص ایران فعالیت 
مي كرده است.شاید دلیل آن این است كه اینترنت این امكان را به ما داده است 

كه بتوانیم این فعالیت را رصد كنیم.
خانه آزادي در شهریورماه 1385 با بودجـه 15 میلیون یورویي هلند وب سایتي 
را نیز با عنوان گذار راه اندازي كرد كه آن را »ویژه دموكراسي و حقوق بشر در 
ایران« خواند. این وب سایت مأموریت خود را اینچنین عنوان مي كند: »گذار 
مي كوشد تا پلي براي ارتباط بین فعاالن آزادي و دموكراسي در داخل و خارج 
از ایران راهگشاي گفت وگو و تبادل نظر درباره گذار ایران به جامعه آزاد باشد.«

"گذار " در حقیقت بخش فارسي خانه آزادي است و گردانندگان آن هم اپوزسیون 
چپ ایراني هستند و افرادي مانند ساسان قهرمان، فرج سركوهي، عباس معروفي 
و...از اشخاصي هستند كه در "گذار " فعال هستند اما در سال هاي اخیر افرادي 
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مانند فاطمه حقیقت جو، همسر وي محمد تهوري كه به شدت درگیر مسایل 
دبیري این مجله است، مجید محمدي از نویسندگان تند دوم خردادي، نیك 
آزادي  خانه  با  نیز  و محسن سازگارا  افشاري  علي  آبادپور،  آرش  كوثر،  آهنگ 

همكاري دارند.
در  یكي  مي كند  مرتبط  كشور  اخیر  اتفاقات  با  را  آزادي  خانه  كه  نكته اي  اما 
راهنماي عملیاتي یا دستورالعمل كاماًل تنظیم شد و آموزشي است كه چند ماه 

قبل خانه آزادي به وسیله وب سایت "گذار " به فارسي ترجمه كرد.
از جمله این كتب، كتاب مبارزه مسالمت آمیز 50 نكته اساسي است كه اگر 
كسي به دقت به این راهنما نگاه كند پر از آموزش هاي عملي انقالب هاي رنگي 
است و به راحتي مي توان با این كتاب كارگاه آموزشي گذاشت و در حقیقت این 
كتاب یك خودآموز كامل براي براندازي نرم به شمار مي آید.یك راهنماي دیگر 

نیز وجود دارد كه درخصوص نظارت بر انتخابات است.
این  CIA به سادگي مي توان  با  ارتباط بسیار نزدیك خانه آزادي  به  با توجه 
به  كه  است   CIA خودآموزهاي  و  دستورالعمل ها  این ها  كه  گرفت  را  نتیجه 
بحران هاي  در  كه  كساني  از  خیلي  شك  بدون  و  است  شده  ترجمه  فارسي 
كامپیوتر  در  را مي شود  و خودآموز  راهنما  این  فایل  قطعاً  داشتند  نقش  اخیر 

شخص شان پیدا كرد.
سایت گذار با بودجه مخفي مشترك وزارت خارجه آمریكا و هلند اداره مي شود. 
جیمز ولسلي رئیس سابق سازمان سیا، رئیس هیئت مدیره خانه آزادي بوده 
است و ایرانیان فراري چون آذر نفیسي )از طرفداران جنگ آمریكا علیه ملت 

ایران( در هیئت مدیره این سازمان آمریكایي حضور دارند.
 طرح واره و طراحي وب سایت »گذار« نیز برگرفته از لوگو و گرافیك سایت 
خانه آزادي است و اولین مقاله آن هم ترجمه مقاله اي از سایت این سازمان 

جاسوسي مي باشد كه در آن از انقالب نارنجي اوكراین تجلیل شده است. 
رویا طلوعي، عباس معروفي، سینا مطلبي و... از روزنامه نگاران فراري و همكار با 
سایت امنیتي »گذار« هستند و زیر نظر شوراي سردبیري سایت »روز آنالین« 
را عیسي  اصالح طلبان  اینترنتي  روزنامه  فعالیت مي كنند. شوراي سردبیري 
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سحرخیز، مصطفي تاج زاده، احمد زیدآبادي ، نوشابه امیري، هوشنگ اسدي 
برعهده  را  سایت  دو  این  فني  مدیریت  درخشان  و حسین  دهند  مي  تشكیل 

داشت. 

* علي افشــاري
ابتداي دهه هفتاد، در رشته  متولد شد.  قزوین  افشاري، سال 1352 در  علي 
انجمن  به   1374 سال  در  و  شد  پذیرفته  امیركبیر  دانشگاه  صنایع  مهندسي 

اسالمي این دانشگاه پیوست.
او سه سال، به عنوان دبیر این انجمن دانشجویي انتخاب شد و پنج دوره، عضو 
شوراي مركزي دفتر تحكیم وحدت )طیف رادیكال( بود كه در سه دوره آن، 

مسئولیت واحد سیاسي را برعهده داشته است.
 افشاري به سبب برگزاري تجمعات غیرقانوني و تبلیغ علیه نظام، با قرار قضایي، 
سال 1379 بازداشت شد و در برنامه اي تلویزیوني به ارتباط خود با بیگانگان، 

براي برهم زدن امنیت كشور، اعتراف كرد.
زمستان  در  آنكه  از  پس  اما  خواند،  اجباري  را  مصاحبه  این  بعدها  اگرچه  او 
1384، از ایران گریخت و بورسیه مركز بین المللي محققان وودرو ویلسون شد، 

سرانجام، هویت پنهانش آشكار گشت. 
در اسفند ماه 1384، در كنار اكبر عطري، به كنگره آمریكا رفت و در نشست 

»افق هاي دموكراسي در ایران« براي نمایندگان آمریكایي سخنراني كرد. 
و  آیپك  البي  با  سنتروم  سناتور  طریق  از  وي  ارتباط  سخنراني،  این  از  پس 
سازمان جاسوسي سیا تقویت شد و صاحب آپارتماني در ایالت تگزاس آمریكا 
گشت. افشاري، اكنون عضو خانه آزادي در سازمان اطالعات مركزي آمریكا و 

نویسنده سایت روز آن الین است. 
از مهر ماه 1385، بورسیه بنیاد اعانه ملي براي دموكراسي ) NED ( را، براي 

پروژه »چالش دموكراسي سازي در ایران«، دریافت كرد. 
او، در بهمن 1385، در كنار روزبه میرابراهیمي، شهرام رفیع زاده و حسن زارع 
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زاده اردشیر، از سوي سازمان آمریكایي دیده بان حقوق بشر، برنده جایزه هلمن 
ـ همت شد.

 NED موسسه  به  آمریكا  دولت  هاي  كمك  محل  از  افشاري  علي  همچنین 
هر   VOA دولتي  رسانه  در  آمریكا  دولت  بودجه  از  و  دالر   5000 ماهیانه 
سابق  عضو  افشاری-  علی  رسوایی  عملكرد  گیرد.  مي  حقوق  200دالر،  هفته 
لوموند  اعالم  به  بنا  )كه  آمریكا  ملی  اعانه  بنیاد  و همكار  تحكیم وحدت  دفتر 
رادیو  با  همكاری  در  سیاست(-  سازمان  تحقیقاتی  آبرومند  بخش  دیپلماتیك 

آمریكا صدای اعضای گروهك موسوم به ملی-مذهبی ها را هم درآورد.
قابل  »همكار  عنوان  تحت  بهنود  مسعود  طریق  از  افشاری  علی  است  گفتنی 
اعتماد!!!« به رابط سازمان سیا معرفی شده بود و چندی قبل كه برخی از سایت 
های اپوزیسیون برای حفظ آبروی خود از پوشش دادن به اظهارات علی افشاری 
خودداری كرده بودند، مسعود بهنود در تماس با آنها خواستار حمایت از افشاری 

و انعكاس اخبار مربوط به وی شده بود.
همسر علی افشاری كه چند سالی است با او ازدواج نموده دختر فریبا داوودی 
مهاجر است. افشاری هفت، هشت سال پیش از طریق سازگارا با خانواده داوودی 

مهاجر آشنا شد و دچار عشق آتشینی نسبت به دختر وی گردید.
لیست  تنظیم  هنگام   78 سال  در  افشاری  تا  شد  موجب  عشقی  روابط  این 
در  مهاجر  داوودی  فریبا  گنجاندن  برای  زیادی  اصرار  تحكیم  دفتر  انتخاباتی 
لیست تحكیم بعمل آورد و نهایتا" نیز موفق به تحمیل این امر بر شورای مركزی 

دفتر تحكیم شد. 
در همان مقطع روزنامه كیهان اشاره ای گذرا به این امر نمود اما خانم داوودی 

مهاجر این موضوع را تكذیب كرد.
 پس از آنكه در سال 79  افشاری عاشق به زندان افتاد دچار خالء روانی شدیدی 
گردید. یكی از اعضای سابق دفتر تحكیم می گفت، یكی از اصلی ترین دالیل 
بریدن افشاری در زندان و قرائت ندامتنامه توسط وی در مقابل دوربین تلویزیون 

همین عامل عاطفی بوده است. 
به گفته این عضو سابق تحكیم ، افشاری در زندان به بازجویان التماس كرده 
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بود كه اگر او را آزاد كنند بالفاصله پس از آزادی اقدام به ازدواج با معشوقه اش 
نموده و سیاست را خواهد بوسید و به كناری خواهد گذاشت.

پس از اعالم ندامت افشاری و اعترافاتش در تلویزیون وی آزاد شد و مدتی را 
در سكوت به سر برد. اما بعد از آنكه به وصال معشوق رسید و با دختر داوودی 
مهاجر ازدواج كرد دوباره آرام آرام به وادی سیاست بازگشت. بازگشتی كه توام 
با رویكردی شدیدا" رادیكال و اپوزیسیونی بود و تا به امروز هر لحظه رادیكالتر 

می شود. 

* فریبا داودی مهاجر 
فریبا داوودی مهاجر كه فعالیت های مختلفی در سازمان ادوار تحكیم وحدت و 
اصناف مختلف داشته و به نوعی با دولت اصالحات به ریاست جمهوری محمد 
خاتمی شناخته می شود، بیشتر می پسندد به عنوان یك فعال حقوق بشر و 
حقوق زنان در رسانه ها مطرح شود اما به هر حال فعالیت های او در برخی 
بنیادها، موسسات و برخی رسانه های خارج از كشور، او را با جریان سبز پیوند 

داده است..
نوری زاده چندی پیش با مساعدت سفارت و استخبارات رژیم سعودی كنفرانس 
از سران گروهك های  مخفیانه ای را در لندن برگزار كرد كه در آن شماری 
تروریست و تجزیه طلب نظیر كومله شركت داشتند و از جمله از خوزستان به 

عنوان عربستان و متعلق به رژیم سعودی نام برده شد. 
خبر برخی اظهارات در كنفرانس و پول های دریافت شده از رژیم سعودی به 
سرعت لو رفت و فریبا داودی مهاجر كه نگران بود به خاطر حضور در این حلقه 
بدسابقه زیر عالمت های سؤال تازه ای قرار گیرد، به انتقاد از كنفرانس پرداخت. 
تا خود را تبرئه كرده  او عمال نوری زاده را مواجب بگیر رژیم سعودی خواند 
باشد اما نوری زاده كه هنوز از سؤاالت درباره نقش آفرینی در سناریوی امنیتی 
»مدحی« و »الماس فریب« رهایی نیافته، این بار از خیانت یك شركت كننده 
كنفرانس )داودی مهاجر( به خشم آمده و متقابال برخی اخبار پشت پرده را فاش 

كرد. او می گوید قرار نبوده محتوای كنفرانس رسانه ای شود.
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ازای تامین خانه و  وی فاش كرد كه داودی مهاجر در آمریكا حاضر شده در 
زندگی كشف حجاب كند.

نوری زاده به داودی مهاجر گفت: »شما كی هستید كه از من منابع مالی می 
خواهید؟ شما وقتی آمدید آمریكا با روسری! منابع مالی تان كی بود؟ كی به 

شما آپارتمان داد كه روسری تان را برداشتید؟ 
هزینه كنفرانس ها بسیار كمتر از مبلغی است كه به عنوان بورسیه در آمریكا 
به شما پرداخت شده است بنابراین وقتی حساب كتاب باز می كنید بدانید با 

كی طرف هستید.
خود را نخود هر آش نكنید و در جاهایی كه از حد و حدود شما باالتر است 
دخالت نكنید این را به بانوی محترم )داودی مهاجر( می گویم و به بقیه كه در 

این مورد اظهارنظر می كنند.«
یادآور می شود داودی مهاجر از همكاران نشریات و احزاب اصالح طلب پس 
به  اقدام  آمریكا  تلویزیونی در صدای  آمریكا در یك شوی  از مدتی حضور در 

برداشتن روسری كرد!
خود  كه  مهاجر(  داودی  )داماد  افشاری  علی  متقاباًل  افشاگری  این  دنبال  به 
از  سبقت  گوی  آمریكا  ایرانی  ضد  های  سازمان  از  علنی  مواجب  دریافت  در 
همقطاران ربوده، دست به كار شد تا از »شرافت سیاسی«! خود و داودی مهاجر 

دفاع كند. 
افشاری ادعا كرد زندگی مادرزنش در آمریكا از »دستمزد زحمات و كار بدون 
توضیحی  هیچ  اما  شود  می  تامین  آمریكا«  غیردولتی  بنیادهای  در  استراحت 
درباره جزئیات این زحمات و اساس بنیادهای یاد شده نكرد، حال آن كه نامبرده 
فاقد هرگونه توانایی علمی یا فكری و پژوهشی و حتی سیاسی درخوری است.

و  رویه  آمریكا یك  بورس های مطالعاتی در  نوشت: گرفتن  افشاری همچنین 
تخطئه  به  نیستند  محق  ولی  نپذیرند  را  آن  دارند  حق  برخی  هست.  فرصت 

كسانی بپردازند كه از این فرصت ها استفاده می كنند.
در این بورس ها به افراد حقوق می دهند. اما این حقوق ربطی به دولت آمریكا 
ندارد و از همان جنس منابع مالی است كه روزنامه نگاران و یا برنامه سازان از 
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رسانه های فارسی زبان متعلق به دولت آمریكا می گیرند.)!(

 *آذر نفیســـي
و  هاپكینز  جانز  دانشگاه  انگلیسی  ادبیات  استاد  حاضر  حال  در  نفیسي  آذر 
سخنران میهمان در موسسه سیاست خارجی آن دانشگاه در دانشكده مطالعات 
پیشرفته بین المللی )سایس( واقع در واشینگتن آمریكاست. نفیسي در جریان 
اغتشاشات پس از انتخابات طي گفتگویي با شبكه خبري الجزیره  با اظهار تاسف 
از عدم حضور خود در بین اغتشاشگران،مدعي شد: اكثر این تظاهركنندگان از 
ادبیات  داراي مدرك دكتراي  نفیسي كه  بوده اند.  دانشجویان من  و  طرفداران 
دور  سالهاي  شهردار  نفیسي  احمد  است،دختر  اوكالهما  دانشگاه  از  انگلیسي 
تهران است. وي پیش از مهاجرت به آمریكا،عضو هیئت علمي دانشگاه تهران و 

سپس عالمه طباطبایي بوده است.
و  تحقیق  به  اكسفورد  دانشگاه  در  مهمان  محقق  عنوان  به  مدتي  همچنین   
تدریس پرداخته است.وی در كتاب »چیزهایی كه من درباره آنها سكوت كرده ام: 
خاطرات یك دختر اشرافی« داستان زندگی شخصی خود را به زمان های قبل 
و كمی هم بعد از انقالب معطوف می كند و بیشتر درباره جدایی والدینش می 
نویسد كه چگونه حكومت و سیاست در دوران پهلوی زندگی آنها را به هم زد.

نویسنده ایرانی االصل ساكن امریكا بعد از رمان »لولیتا خوانی در تهران« كه 
توجه  مورد  انقالب  از  پس  ایران  روزهای  نخستین  از  سیاه  فضایی  ترسیم  با 
محافل غربی قرار گرفت در كتاب جدید خود تجربه های ایرانی خود را با ادبیات 
داستانی غرب آمیخته است و داستان زندگی شخصی خود را روایت كرده است.

نخستین جمله كتاب، شاید بهترین خالصه این رمان بلند باشد: »اكثر مردان به 
همسر خود خیانت می كنند تا معشوقه داشته باشند. پدرم به مادرم خیانت می 

كرد تا زندگی خانوادگی خوبی داشته باشد!«

*سینا مطلبـــي
در  و  ایران  در  پیش  سال  چند  تا  قاضي زاده  فرناز  همسرش  و  مطلبي  سینا 
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معروف  از قضیه  فعالیت می كردند كه پس  اصالح طلب  روزنامه های عموماً 
اطالعاتی  محافل  توجه  مورد  هشتاد،  دهه  ابتدایی  سالهای  در  نویسان  وبالگ 

غرب خصوصا انگلیس قرار گرفتند. 
سینا مطلبی كه هم اكنون هم در ایران پرونده باز قضایی دارد ابتدا راهی هلند 
شد و پس از مدتی اقامت و همكاری با میز رسانه اطالعات هلند، برای بازدهی 
بیشتر جذب سرویس اطالعاتی انگلیس  در بی بی سی فارسی شد. نفوذ در بین 
روزنامه نگاران ناراضی ایرانی و شناسایی و جذب انها برای همكاری در داخل 

ایران و حتی جذب انها در بوش هاوس! از جمله ماموریت های مطلبي است. 
همچنین سینا مطلبي مدتي مدیریت سایت زیگزاگ را به عهده داشت.

*فرج سركوهـي
فرج سركوهي نویسنده رادیو فردا )ارگان رسمي سازمان سیا( است كه گفته 

مي شود روابط نزدیكي با پروین اردالن نیز داشته است. 
او در حال حاضر در فرانكفورت سكونت دارد. سركوهي، سرد بیر ماهنامه آد ینه و 
از جمله اعضاي كانون نویسند گان بود . او پیشتر نامه 134 نفر را امضا كرد ه بود  

كه نسبت به سانسور د ر ایران انتقاد  د اشتند . 
مقاله های تحلیلی، نظریه های سیاسی و فرهنگی و تحلیل های او تا كنون در 
مجالتي نظیر "دی زیت"، "نو زوریخر زیتونگ، " فرانكفورت راندشو"، "دی ولت" 
در آلمان، "ال لیبریشن" در فرانسه، "دگنز نیتر" و "00 تال" در سوئد، به چاپ 

رسیده است. 

 گزارشگــران بدون مـرز
گزارشگران بدون مرز تمركز زیادي روي مطبوعات و خبرنگاران دارد و مركزآن 
در پاریس فرانسه است. عملكرد و برنامه هاي این سازمان كاماًل با NED انطباق 

دارد و مسئول بخش ایران آن فردي به نام رضا معیني است. 
وي كه از جمله اشخاص اپوزیسیون چپ است و در سال هاي اخیر جوایز زیادي 
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به روزنامه نگاران ایراني مانند رضا علیجاني و شمس الواعظین اعطا كرده است. 
اگر كمي به گزارش هاي ارائه شده توسط این موسسه دقت شود كاماًل مشخص 
است كه این گزارش ها همگي بر ضدكشورهاي مخالف آمریكا نظیر كوبا، ایران، 

روسیه و چین تنظیم و تدوین شده است.
شنیده شده كه این موسسه بودجه خود را از CIA تامین مي كند.گزارشگران 
بدون مرز عنوان مؤسسه  غیر دولتي فرانسوي است كه در پاریس مستقر است. 
ایجاد فشار رسانه اي و اجتماعي در  تهیه گزارش و  وظیفه این سازمان ظاهراً 
راستاي حمایت از حقوق روزنامه نگاران در سراسر دنیاست؛ اما در عمل، مثل 
دیگر مؤسسات حقوق بشري غربي، هدفش در راستاي اصول سیاست خارجي 
آمریكا -كه همانا جنگ رواني علیه كشورهاي مقاوم علیه آمریكا و ناتو است-  

تعریف شده است. 
توانایي اصلي گزارشگران بدون مرز آن در راه انداختن جار و جنجال در رسانه ها 
است كه البته این كار بدون داشتن روابط نزدیك و هماهنگي با خبرگزاري هاي 
حمایت هاي  نشان دهنده  این  و  نیست  ممكن  جهاني  رسانه هاي  و  دنیا  اصلي 

پشت پرده اي است كه در دولت هاي آمریكا و ناتو از آن مي شود. 
در سال هاي اخیر بخش بزرگي از بودجه این سازمان آشكارا از وزارت خارجه 
فرانسه آمده است. به عالوه، حداقل براي فعالیت هاي ضد كوبایش در سالهاي 

اخیر از NED هم بودجه   هاي دهها هزار دالري گرفته است.
 در چند سال اخیر اقدام به چاپ تقویم  هالیي با عكسهاي هنرپیشگان سینما 
در سطح اروپا كرده است كه ادعا مي كند در حد بزرگي از بودجه  اش را از راه 
فروش آن تأمین مي كند. ولي منتقدین آن مي گویند این تقویم ها تنها پوششي 
براي منابع مالي مخفي این مؤسسه از نهادهاي امنیتي هستند و فروش چند 

میلیوني این تقویم ها در سال عماًل محال است. 
مؤسسه و مدیر RSF نزدیك به سي سال روزنامه نگار چپ فرانسوي بوده است.

ولي سال پیش جایش را به فرد دیگري كه قباًل معاون پژوهشي این مؤسسه 
بود، داده است. 

عنصر اصلي مربوط به ایران گزارشگران بدون مرز فردي به نام رضا معیني است 
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كه در حال حاضر به عنوان كارشناس ثابت در صداي آمریكا از وزارت خارجه 
آمریكا نیز حقوق مي گیرد.

 این مؤسسه روابط نزدیكي با روزنامه نگاران دوم خردادي در ده سال اخیر برقرار 
كرده است و با انجمن صنفي مطبوعات ایران هم روابط نزدیكي داشته است. 

ولي در چند سال گذشته تمركزي هم روي فعاالن اینترنتي دوم خردادي و ملي 
مذهبي گرفته و گزارش هایي راجع به سانسور اینترنت در كشورهاي غیر متحد 

آمریكا منتشر كرده است.
به اسم ژولین پن بود كه  اینترنت جواني فرانسوي  به   عنصر اصلي آن راجع 

نزدیك دو سال است جاي خود را به كس دیگري داده است.
افرادي امثال آرش سیگارچي كه در گزارشهاي متعدد از او نام برده مي شود، 
و  است  بوده  مطبوعات  صنفي  انجمن  محوري  اعضاي  از  كه  شمس الواعظین 
تعدادي از نیروهاي ملي مذهبي مثل تقي رحماني و رضا علیخاني و چند نفر 
دیگر كه از این مؤسسه جایزه ساالنه اش را گرفته اند، با گزارشگران بدون مرز 

مرتبط هستند.

مشــارکت آموزش زنــان
 Women's Learning Partnership

 مؤسسه غیر دولتي آمریكایي مشــاركت آموزش زنــان متعلق به مهناز افخمي 
است كه در واشنگتن مستقر است. این موسسه بسیار نزدیك به NED و وزارت 
خارجه آمریكا است. آذر نفیسي هم از عناصر آن است. حوزه كاري این موسسه 

زنان است و تمركز زیادي روي خاورمیانه دارد. 
راه  براي  آنها  این موسسه شبكه سازي بین زنان فعال و آموزش  وظیفه اصلي 
 انداختن و اداره مؤسسات غیر دولتي در كشورهاي متبوعشان براي دنبال كردن 

سیاست هاي آمریكا از آن طریق است. 
در ایران تمركز و حمایت این موسسه، براساس وب سایتش، روي كمپین یك 

میلیون امضا بوده است.
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*مهناز افخمــي
مهناز افخمي) مهناز امیرابراهیمي( در سال 1319 ش در بافت كرمان به دنیا 

آمد.
در  مهناز  داشت.   نام  نفیسي  فردوس  مادرش  و  امیرابراهیمي  مجید  پدرش 
چهارده سالگي به كالس اول متوسطه در مدرسه انوشیروان دادگر تهران رفت. 
در همین دوران، دوستي مادرش با " احسان یارشاطر"، در جهت گیري فكري اش 
بي تأثیر نماند در دوران كودكي دوست مادرم دكتر احسان اهلل بارشاطر، خیلي 

كمك مي كرد.
 او مي آمد و یك سري كتابها برایم مي آورد و تشویقم مي كرد كه كتاب بخوانم. 
در نتیجه فكر مي كنم او هم متوجه شده بود كه عالقه دارم و در نتیجه یك 
نوع حالت پدرخواندگي انتلكتوئل براي من داشت و مرتب كتاب مي آورد. هنوز 

خیلي بچه بودم و او كتابهاي نویسنده هاي روسي را برایم مي آورد.
دوره  ادامه  و  شد  كشور  آن  راهي  نیز  او  كرد  آمریكا  عزم  مادرش  كه  آنگاه 

دبیرستان را در مدرسه اي در سباتل آمریكا به پایان برد. 
مهناز افخمي، شانزده ساله بود كه وارد دانشگاه كنرادو شد و به دور از مادر، در 
كنار خانواده اي آمریكایي زندگي تازه اي را شروع كرد و سبك و سیاق زندگي 
و فرهنگ آمریكایي را از آنها فرا گرفت و در فضاهاي شغلي و حرفه اي نیز این 

تجربه را تكمیل كرد.
 او علي رغم میل پدرش كه وي را به تحصیل در رشته پزشكي تشویق مي كرد، 
براي  را  انگلیسي  ادبیات  یارشاطر، رشته  احسان  با  آمریكا  از  از مكاتباتي  پس 
به   1346/1967 تابستان  در  افخمي  مهناز  برگزید.  دانشگاهي اش  تحصیالت 
ایران بازگشت و از پاییز همان سال در دانشگاه ملي ایران با سمت استادیار زبان 

انگلیسي مشغول به تدریس شد. 
او پس از عزیمت جان وود مدیرگروه انگلیسي دانشكده ادبیات این دانشگاه از 

ایران، مدیریت این گروه را نیز برعهده گرفت.
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سپس به اجراي برنامه هاي مورد نظر پرداخت. او مي نویسد: كتابهایي كه من 
به عنوان كتاب درسي به آنها ) شاگردان و دانشجویان دانشگاه( مي دادم، همان 

كتابهایي بود كه در آمریكا استفاده مي شد. 
شوراي  عضو  است:  آمده  گفته  پیش  موارد  بر  عالوه  افخمي  شغلي  سوابق  در 
عالي بهداشت و تنظیم خانواده در ایران، عضو كمیته عالي رفاه اجتماعي، عضو 
انتقال خون، رئیس هیئت عامل آموزشگاه مددكاري سازمان  مؤسس سازمان 
سازمان  به  وابسته  دانشجو  دختران  جمعیت  مدیره  هیئت  رئیس  ایران،  زنان 
زنان، عضو هیئت مدبره بررسیها و نوآوریهاي سازمان هاي تحت ریاست اشرف 
پهلوي، نایب رئیس هیئت اجرایي حزب رستاخیز ملت ایران، عضویت در هیئت 

امناي دانشگاههاي فرح پهلوي، كرمان و نیز بنیاد فرهنگي آرشام.
افخمي در سال 1349 به مدت سه ماه به عنوان عضو هیئت نمایندگي ایران در 

سازمان ملل متحدد مشغول به كار بوده است.
به سال  متحد،  ملل  اجالس مجمع عمومي سازمان  و ششمین  بیست  در  او   
اعضاي  از  یكي  عنوان  به  ایران  نمایندگي  هیئت  تركیب  در   1350  /1971
علي البدل این هیئت شركت داشت. بار دیگر در اجالس بیست و هشتم مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد كه در 1973/ 1352 در نیویورك برگزار شد، افخمي 
به عنوان دبیركل سازمان زنان در گروه مشاوران هیئت به ریاست اشرف پهلوي 
تركیب  عنوان در  با همان   1354 / بار در سال 1975  و آخرین  شركت كرد 
حضور  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  سي ام  اجالس  در  ایران  نمایندگي  هیئت 

داشت.
افخمي در دي ماه 1354 بنا به پیشنهاد امیرعباس هویدا، نخست وزیر به عنوان 
دولت جمشید  پایان  تا  را  این سمت  و  معرفي شد  زنان  امور  در  مشاور  وزیر 

آموزگار حفظ كرد.
این  بر  عالوه  و  داشت  حضور  كابینه  در  سال  سه  به  نزدیك  مجموع  در  وي 
مسئولیت، اجراي پروژه نوسازي جنوب تهران را نیز برعهده داشت و به همین 

منظور با وزیر مسكن آمریكا هم تبادل نظر مي كرد.
 او همچنین قائم مقام منصوب از طرف هویدا در سازمان پرورش استعدادهاي 
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درخشان بود. افخمي در یكي از جلسات مربوط به جمعیت دختران دانشجو در 
حضور اشرف پهلوي، ریاست سازمان زنان، گزارشي ارائه داد كه به این ترتیب، 

باب آشنایي با وي گشوده شد. 
اظهار داشت من واقف هستم كه دانشجو در دنیا دوران  این دیدار  اشرف در 
پرتالطمي را طي مي كند و این تالطم بین دانشجویان ما نیز هست اما اگر ببیند 
به افكار و عقاید او توجه مي شود از آن حالت عصیان بیرون مي آیند، باید تحرك 

بین دانشجویان باشد... 
دانشجویان عضویت  از  بیشتري  تعداد  باید  نحوي شده  هر  به  كمیته شما  در 
داشته باشند و وظایف خود را انجام دهند؛ فقط شعار دادن كافي نیست و باید 

در عمل نشان بدهند كه خواهان پیشرفت هستند و حاال زمان عمل است.
از این رو، با پیشنهاد سیمین رجائي، دبیر كل سازمان، افخمي به عنوان یكي از 
اعضاي هیئت نمایندگي ایران، همراه اشرف در نشست سالیانه مجمع عمومي 

سازمان ملل متحد در 1969 شركت كرد.
ظاهراً وظیفه وي تهیه متن سخنراني براي نماینده ایران بود. وي در خاطراتش 

به نقش حمایتي اشرف از او در جریان اینگونه سفرها اشاره مي كند.
سرانجام در 1350 از طریق عبدالرضا انصاري، قائم مقام اشرف، پیشنهاد دبیر 
كلي سازمان به وي داده شد و هم زمان با تدریس در دانشگاه، دبیر كلي سازمان 

زنان را هم پذیرفت.
وي در آستانه 31 سالگیف هدایتي سازماني را به عهده گرفت كه اعضاي شوراي 
مركزي آن از حد متوسط سني باالیي برخوردار بودند و در مورد توانایي او براي 

انجام امور محوله، شك و تردیدهایي وجود داشت.
انتصاب این تحصیل كرده غرب در رشته ادبیات انگلیسي كه با مباحث مربوط 

به زنان آشنایي خاصي نداشت. 
كنجكاوي همگان را برانگیخت؛ به ویژه آنكه به درستي معلوم نبود چه كسي او 

را به اشرف معرفي كرده بود؟ آیا اتفاقي بود یا نه؟ 
در اینباره باید به دنبال شواهد و اسناد بیشتري بود. به هر روي، حمایت اشرف 
از افخمي غیرقابل انكار است و حتي سناتور " مهرانگیز منوچهریان" در توصیف 
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عملكرد سازمان در زمان دبیر كلي افخمي، اشرف را نماد حمایت و مشكل گشاي 
كارهاي سازمان معرفي مي كند زیرا از نظر وي داشتن چنین حامي مي تواند هر 

مانعي را از سر راه بردارد.
پس از گذشت 41 سال از فرمان پهلوي اول مبني بر كشف حجاب زنان، افخمي 
را پوششي  زنان، چادر  امور  زنان و وزیر مشاور در  در جایگاه ریاست سازمان 
دست و پاگیر و بازدارنده تحرك، و كار و فعالیت زنان قلمداد كرده، آن را )دچار( 
نشانه ظاهري محدودیت هاي و تاریكي هاي فكري و رواني و مانعي اساسي در 
راه پیشرفت مملكت برشمرد و در رهنمودهاي! خود به نخست وزیري طرحي را 

در جهت محدود سازي پوشش بانوان ارائه كرد.
به نحوي  قانوني  افخمي، آزادي سقط جنین در چارچوب  در دوران مدیریتي 
مطرح شد كه جراح وپزشك عامل بر اساس مواد قانون، تحت تعقیب یا مجازات 
قرار نمي گرفت. افخمي در این مورد در خاطرات خود مي نویسد "در مورد سقط 
جنین آئین نامه مربوطه طوري تنظیم شد كه زن هر زماني كه بخواهد با توافق 
شوهر در صورتي كه زن شوهر نداشته باشد با خواست خود تصمیم به سقط 
جنین بگیرد و این تغییر را ما از طریق آئین نامه هاي داخلي وزارت بهداري و 
اطالعیه هاي سازمان به اطالع پزشكان رساندیم و سعي كردیم از طرح آن در 

جراید و ایجاد سر و صدا درباره آن جلوگیري شود.
یكي از اركان اساسي حمایت كننده نظام سیاسي در سال هاي آخر عمر رژیم 
پهلوي تاسیس حزب رستاخیز ملت ایران بود این حزب پس از انحالل و الحاق 
سه حزب مهم دولتي ایران نوین مردم، و پان ایرانیست در اسفند 1353 توسط 
ابتدا  از  كه  زنان  سازمان  شد.  منصوب  آن  كلي  دبیر  به  هویدا  و  تشكیل  شاه 
رویكردي به ظاهر غیرسیاسي داشت در سال هاي بعد با تغییري آشكار به بازویي 

تازه در مسیر سیاست جاري مملكت تبدیل شد.
در ابتداي سال 1350 تعدادي از بانوان عضو سازمان زنان جویاي نظر سازمان 

نسبت به شركت و پیوستن ایشان در احزاب شدند.
شوراي مركزي سازمان زنان اعالم كرد با توجه به اینكه احزاب الزمه اساسي 
حكومت هاي دموكراسي هستند و در حقیقت مكتبي براي پرورش استعدادهاي 
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اعضاي  است.پس  دسته جمعي  همكاري هاي  و  اجتماعي  خدمات  و  سیاسي 
اكثریت  از  )اعم  قانوني كشور  احزاب سیاسي  از  سازمان مي توانند در هر یك 
بدانند  منطبق  خود  آرمان هاي  با  را  آن  مرام نامه  و  باشند  مایل  كه  اقلیت(  یا 
شركت نمایند.سازمان زنان ایران اولین فعالیت حزبي خود را با حزب ایران نوین 
تجربه كرد كه همانا حركت سازمان در راستاي سیاست كانون مترقي و ادامه 
برنامه هاي آن بود پس از تشكیل حزب رستاخیز توسط شاه این سازمان تحت 

رهبري افخمي به رستاخیز پیوست.
مهناز افخمي پس از پیروزي انقالب اسالمي به آمریكا رفت و به فعالیت هاي 

خود در امور زنان ادامه داد.
وي اكنون در سازمان هاي بسیاري براي برابري حقوق زنان و تثبیت جایگاه آنان 

فعالیت مي كند.
زنان  مدیریت  آموزش  بین المللي  غیردولتي  سازمان  بنیانگذاران  جمله  از  او 
افخمي  است.   SIGI زنان  همبستگي  بین المللي  سازمان  رئیس  و  آمریكا  در 
از اعضاي بنیاد مطالعات ایراني است كه توسط اشرف پهلوي در خارج از ایران 
تاسیس شده  مسئولیت تاریخ شفاهي زنان دربار یا وابسته و پناهنده به آمریكا 
را بر عهده دارد و در فصلنامه این بنیاد با عنوان ایران نامه مقاالتي از وي به 

چاپ رسیده است.
»افخمي« كه در حال حاضر ریاست بنیاد مطالعات ایران وابسته »اشرف پهلوي« 
را برعهده دارد، روز دوم بهمن 1356 علیه زنان انقالبي »اعالم جهاد« كرد!  وزیر 

مشاوري كه البته پس از اعالم جهادش، به سرعت از ایران گریخت!!!

* بنیــاد مطالعـات ایـران 
ایران،  در  رژیم سلطنتي  فروپاشي  و  از سقوط  پهلوي پس  اشرف  اقدام  اولین 
تأسیس و سازماندهي تشكیالتي به نام »بنیاد مطالعات ایران« بود. هدف این 
و  شناسي  ایران  هاي  تالش  و  فرهنگي  هاي  فعالیت  از  حمایت  ظاهراً  بنیاد 

متمركز ساختن این قبیل كارها اعالم شده است. 
اما او زیر پوشش این بنیاد به ساماندهي و هماهنگ كردن نیروهاي ضدانقالب 
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سلطنت طلب در همه جهان مي پردازد.
 اشرف از این بنیاد به صورت ابزاري سود مي برد. وي گروهي از شبه روشنفكران 
وابسته و غرب گرا را در این بنیاد گرد آورده و با پرداخت حقوق و دستمزدهاي 
كالن و فراهم آوردن امكانات لجستیكي و پشتیباني براي آنان سعي در شتاب 

بخشیدن به حركت هاي ضد انقالبي دارد.
 وي سرپرستي و مسؤولیت بنیاد مطالعات ایران را برعهده مهناز افخمي - وزیر 
مشاور در امور زنان كابینه هویدا و آموزگار و دبیر كل سازمان زنان ایران در ایام 
اقتدار خاندان پهلوي - گذاشته است و بودجه اعتبارات هنگفتي در اختیار او 
گذاشته تا از آن در جهت ساماندهي و تقویت گروه ها و كانون هاي ضد انقالبي 

و معارض جمهوري اسالمي بهره برداري نماید.
    بنیاد مطالعات ایران، فصلنامه اي به نام »ایران نامه« انتشار مي دهد و هر 
سال سردبیري آن را به یكي از افراد سرشناس جریان روشنفكري وابسته واگذار 
مي نماید. از جمله افرادي كه تا كنون به سردبیري این فصلنامه انتخاب شده 

اند، باید از داریوش آشوري و داریوش شایگان نام برد. 
و  رادیو  تقویت  و  اسالمي  جمهوري  مخالف  هاي  روزنامه  ایجاد  و  سازماندهي 
اقداماتي  دیگر  از  رسانه هاي سلطنت طلب  بویژه  انقالبي،  تلویزیون هاي ضد 
از هنگام فروپاشي رژیم پهلوي، پي گرفته و همچنان  است كه اشرف پهلوي 

دنبال مي كند.
و  لندن  نامه كیهان چاپ  انتشار هفته  به  زاده،  تشویق دكتر مصطفي مصباح 
سازماندهي و تجهیز روزنامه نیمروز و پرداخت بخش عمده اي از هزینه هاي آن 

در شمار نخستین اقدامات اشرف پهلوي در این عرصه بود.

 مـرکز همبستگي )کارگري(
   Solidarity center

مـركز همبستگي )كارگري( از مؤسسات زیر مجموعه NED است كه تمركزش 
در كشورهاي  كارگري  و سازمان دهي سندیكاهاي  تقویت  و  روي شبكه سازي 

مخالف آمریكا بر ضد دولتهایش است.
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ظاهر چپ نماي این مؤسسه وابستگي مستقیم آن را به سیا مخفي مي كند و 
بسیاري را گول مي زند.

اما عامل اصلي كودتاي ناموفق ونزوئال بر ضدچاوز در سال 2004 همین مؤسسه 
بوده است. این مؤسسه روابط نزدیك و گسترده اي هم با مؤسسات سندیكاي 
جهاني دیگر )مثل ITU كه سندیكاي حمل و نقل جهاني است و در دفاع و 

حمایت از منصور اسانلو نقش اصلي را داشته است( دارد.
مسئول خاورمیانه این مؤسسه زني مسلمان و عرب زبان است كه در سال 2007 
در یك جلسه به همراه مهرانگیز كار و محسن سازگار در دانشگاه هاروارد شركت 

كرده بود و گزارشي از این سخنراني را روي اینترنت قرار داده بود.
از مهمترین پروژه هاي مـركز همبستگي )كارگري( در ایران، ماجراي اتوبوسرانان 

و منصور اسانلو است.
همچنین NED در سال 2005 چند صدهزار دالر به AFL-CIO داده بود تا 

»به ساختن سندیكاهاي كارگري مستقل« كمك كند.
براي بسیاري از كارگران مشكل است تا ارتباط مخفي بین اتحادیه هاي كارگري 
در  كارگري  اتحادیه هاي  رهبران  پرده،  در پشت  باور كنند!  را  آمریكا  و دولت 
آمریكا صرف نظر از اینكه چه كسي در قدرت است، از زمان جنگ جهاني دوم 
آمریكا و سیاست هاي آن  نئولیبرال و دولت  از سیاستمداران  تاكنون همواره 

حمایت كرده اند.
كارگري،  هاي  اتحادیه  و  آمریكا  دولت  بین  ارتباط  محركه  نیروهاي  از  یكي 
»كمیته مشورتي در دیپلماسي كارگري )ADLP(« در وزارت خارجه آمریكا 
است كه در دوران ریاست جمهوري بیل كلینتون در سال 1999 ایجاد شد و 
فعالتر شده  از شروع مرحله دوم ریاست جمهوري بوش خیلي  این تشكیالت 

است. 
درامور  آمریكا  امور خارجه  وزیر  و  رئیس جمهور  مشاور   )ADLP( تشكیالت 
كارگري است. عالوه برJohn Sweeney رهبر كنوني AFL-CIO كه عضو 
NED شامل شناخته  نیز هست دیگر اعضاي رهبري   NED كمیته مركزي 
شده ترین افراد نئوكنسرواتیو و راست مثل Thomas R. Donahue )این 
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فرد از سال 1979 تا 1995 رئیس خزانه داري AFL-CIO بوده است و به 
 Ray )خاطر وابستگي او به تشكل هاي كارگري ضد كمونیستي معروف است
مركزیت  عضو   AFL-CIO نظامي  كمیته  در  عضویت  بر  عالوه   Marshall
یك  كه   )League for Industrial Democracy )LID تشكیالت 

تشكیالت نئوكنسرواتیو است نیز مي باشد.
John Joyce عضو مركزیت تشكیالتي به نام دوستان دمكراسي در آمریكاي 
مركزي« است كه وظیفه آن مبارزه با انقالبیون در آمریكاي مركزي و بخصوص 

ساندنیستها در نیكاراگوئه بود. 
اتحادیه عظیم كارگري AFL-CIO و دیگر اتحادیه هاي كارگري آمریكایي در 
طول تاریخ موجودیت خود همواره همكار وفادار سازمان سیا و شركتهاي چند 
ملیتي بوده اند و به آنها در سرنگوني دولتهایي كه با رأي مردم انتخاب شده 
اند و استقرار دولتهاي دیكتاتور و تقویت جریانات ضد كارگري در سراسر جهان 
و پیشبرد سیاستهاي نژادپرستانه و ضدیت با كارگران مهاجر در داخل آمریكا 

كمك كرده اند.
وقتي كه آقايSweeney در سال 1995 به رهبري AFL-CIO رسید قول 
با  دارد(  عضو  كارگر  میلیون   12 از  بیش  )كه  را  تشكیالت  این  ارتباط  تا  داد 
سازمان سیا، قطع كند و در سال 1997 تشكیالت »مركز همبستگي را در جوار 
AFL-CIO ایجاد كرد تا به اصطالح به همبستگي جهاني كارگران كمك كند 
اما این تشكیالت جدید خود به ابزاري در دست سازمان سیا تبدیل شد و در 
كنار دیگر تشكیالتهاي راست افراطي مبالغ هنگفتي از NED دریافت مي كند. 

*بنیـــاد فـورد
 بنیاد فورد وابسته به شركت اتومبیل سازي فورد آمریكا كه نزدیك به دموكراتهاي 

آمریكایي است و از پروژه هاي مربوط به ایران را حمایت مالي مي كند. 
مثالً  دیده بان حقوق بشر بخش بزرگي از بودجه اش را از این بنیاد مي گیرد. از 
عناصر اصلي آن گري سیك است كه سالها مدیر بخش خاورمیانه آن بوده است.

هنري فورد  )Henry Ford(، بنیاد فورد را سال 1936 ایجاد كرد. 
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وي كه یك شخصیت افسانه اي و برجسته در صنعت اتومبیل سازي مي باشد، از 
تمامي طرح هاي ایجاد حكومت هاي دیكتاتوري طي قرن بیستم حمایت كرد.

مالي  آلمان كمك  ناسیونالیسم  ملي  به  از سال 1933  قبل  تا  مثال  وي  براي 
را به وي اهدا كرد و وي نیز بخش  مي كرد؛ سال 1938 هیتلر "صلیب واال " 
تامین  را  بي«  »زیكلون  گاز  كننده  تولید   ،" چمسیت  "فاربن  سرمایه  اعظم 

نمود. 
در همین حال فورد در طي دهه 30 اولین كارخانه اتومبیل سازي را براي " 
استالین " ساخت. او طي دهه 50 و 60 در "گوركي " شوروي، به ساخت وسایل 

نقلیه اي كه براي ارتش ویتنامي هاي شمال ارسال مي شد، ادامه داد.
باالترین درجه خود  به  او  بنیاد  بود كه  فورد  از مرگ هنري  به هر حال پس 
رسید و با به ارث بردن 70 میلیون دالر از بنگاه هاي اقتصادي فورد، آ   ن  را وارد 

بزرگترین جامعه بشردوستانه جهان كرد.
بطوریكه "هنري فورد دوم "، رییس جدید شوراي اجرایي، سال هاي 1949 تا 
1959 را " نقطه عطف برجسته اي در تاریخ بنیاد فورد " دانست. هنگامي كه 
در  آمریكا  تبدیل شد، سفیر سابق  اول جهان  قدرت  به  آمریكا  متحده  ایاالت 
 ،)George F. Kennan( جورج اف كنان "  اتحادیه شوروي، یعني ژنرال " 
خطري  كه  حقیقت  این  القاي  و  خود  اطرافیان  ساختن  متقاعد  با  تا  كوشید 
بزرگتر از حزب نازي نیز وجود دارد، رییس جمهور "ترومان " را از خلع سالح 
نمودن كشور منصرف كند و به جاي آن پیشنهاد كرد تا آمریكا با پنهان ساختن 

ماشین جنگي خود آماده یك رویارویي دیگر باشد. 
وي همچنین " جان جي مك كلوي "، معاون وزیر جنگ آمریكا را نیز راضي كرد 
تا سرویس سري اي را كه طي جنگ جهاني دوم فعالیت مي كرد، تعطیل نكند 

بلكه آن را با دوره هاي جدید وفق دهد. 
از اقدامات انجام شده توسط بنیاد فورد و كنگره براي حمایت از آزادي فرهنگي، 
براي  ابزاري  غیركمونیست  گفته چپ هاي  به  كه  مي باشد  لیبرال ها،  به  كمك 
متفاوت  تصویري  ایجاد  نیز  سرانشان  هدف  كه  هستند  غیردولتي  دیپلماسي 
این  به  افكار عمومي نسبت  به تصویري است كه در  از فرهنگ آمریكا نسبت 
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فرهنگ وجود دارد. 
بنیاد فورد حمایت مالي از علوم اجتماعي را مهم تر و ارجح تر از حمایت مالي 

گروه هاي بشردوستانه و پزشكي مي دانست.
همچنین تبادالت دانشگاهي و آكادمیك را نیز پرورش داد. بطوري كه اقدام به 
حمایت مالي مركز سوشیولوژي اروپایان  ریمون آرون و شبكه طراحان  برتنارد 

دژونل، كرد.
یادداشتي كه توسط  بر اساس  بود كه  نامحسوس و مخفي  آنقدر  حضور فورد 
داراي  بنیاد  شد،  نوشته   1954 سال  در  اروپا  به  سفر  از  پس  استون  شپارد 

مقبولیت وسیعي در اروپا بود.
تا آنجا كه " حتي در میان دایره چپ هاي افراطي حزب كارگر انگلیس، آلمان 
به  بود.  برخوردار  مقبولیت  از  نیز   " فرانسوي  روشنفكر  از چپ هاي  بسیاري  و 
هر حال پس از ماه ها كشمكش، در اواسط سال 1956، شپارد استون توانست 

رهبري تمامي برنامه هاي فورد در سراسر اروپا را بدست آورد. 
سپس استون خواستار تامین بودجه اي به میزان پنج میلیون دالر آمریكا براي 
برنامه اروپایي خود شد. همزمان انقالب سال 1956 مجارستان و لهستان توسط 

شوروي سركوب شد.
 اما بودجه استون اجازه مي داد تا ساختاري براي اسكان تمامي مهاجراني كه از 

مجارستان یا لهستان مي آمدند، ایجاد شود.
 " از  دانشمنداني  براي  را  مطالعاتي  و  آموزشي  برنامه هاي  فورد  بنیاد  همزمان 

پیمان ورشو " كه به آمریكا و اروپاي غربي دعوت شده بودند، اجرا مي كرد. 
تمامي این ها نوعي بازي انحرافي بود كه مورد ترجیح سرویس هاي ویژه  بود. در 
واقع سیا قصد داشت، تا ماموراني را از میان اقتصاددانان، محققان علوم اجتماعي 

و متخصصاني كه توسط بنیاد فورد دعوت مي شدند، استخدام كند.
 این در حالي بود كه سازمان جاسوسي KGB نیز مي كوشید تا با ارسال برخي 

عناصر نفوذي اطالعاتي را از آمریكایي ها كسب كند.
  همزمان ژاپن نیز در حال اجراي برنامه ارتقاي زبان انگلیسي، مطالعات آمریكا 
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و روابط بین ژاپن و اروپا بود كه دیپلماسي بشردوستانه بنیاد فورد تحت پوشش 
جنگ جهاني اجرا شد و فرهنگ آمریكایي را در همه جا پرورش مي داد. 

از سوي دیگر و در آفریقا، خطر پیوستن كشورهاي تازه استقالل یافته به مسكو 
الجزایر  تا برنامه هاي كمك رساني وسیعي در منطقه و به ویژه در  موجب شد 

اجرا شود. 
بطور مشابه، یك برنامه كشاورزي نیز در هند ایجاد شد و سرمایه گذاران اروپایي 
نیز به استون كمك كردند تا افرادي را براي ایجاد بنیادهایي با سبك و سیاق 

فورد، متقاعد كند.
 " آنتوني  سنت   " كالج  به   ،1959 سال  در  فورد  بنیاد  دانشگاهي،  زمینه  در 

آكسفورد، كه در زمینه علوم بشري فعالیت مي كند، كمك مالي كرد. 
نیل   " توسط  كه   )ECNR(  " هسته اي  تحقیقات  اروپایي  مركز   " همچنین 
بور "، فیزیكدان هسته اي دانماركي اداره مي شد، نیز سال 1956 از بنیاد فورد 

كمك هاي نقدي دریافت كرد. 
حتي  و  شوروي  لهستان،  نمایندگان  سیا،  سازمان  تایید  با  فورد  بنیاد  سپس 
دانشمندان چیني را در قالب رسمي " گفتگوهاي علمي "، به دانمارك فراخواند. 
ملیون دالر  نیز یك   ،" چرچیل كمبریج   " كالج  و  آكسفورد  دانشگاه  همزمان 

كمك نقدي در سال 1958 دریافت كردند. 
در ادامه حمایت هاي مالي فورد از مراكز دانشگاهي، " میسون داس ساینس دلوم 
" )Maison des science de l'homme(، تحت رهبري " گاستون برگر 
"، یك میلیون دالر كمك نقدي در سال 1959 و با هدف ایجاد مركز تحقیقات 

علوم اجتماعي، دریافت كرد.
از  سیا  مالي  با حمایت هاي  رابطه  در  و 1967  سال هاي 1966  افشاگري هاي 

كنگره آزادي فرهنگ موجب بدنامي بنیاد فورد شد. 
ایده كه روابطي میان بنیاد فورد و سرویس مخفي آمریكا وجود  این  در واقع 
دارد در همه جا پخش شد و از سوي دیگر با ایجاد این دید جدید، سواالتي در 
رابطه با اقداماتي كه بنیاد فورد در اروپا انجام داد و از آن ها به عنوان اقدامات 

"بشردوستانه " نام برده مي شود، بوجود آمد.
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*نازنین افشین جم
»نازنین افشین جم« یك مانكن ایراني االصل مقیم آمریكاست. او پس از آنكه در 
سال 2003 به عنوان »دختر شایسته كانادا« برگزیده شد، در مسابقات »میس 
ورلد« كه در شهر سانیا در كشور چین برگزار مي شود نیز شركت كرد و به لقب 

»دومین دختر شایسته جهان« دست یافت.
جنسي  تحریك  »استعداد  و  اندام....«  و  »زیبایي  مسابقات،  این  پروتكل  در 

بینندگان« از شاخصه هاي دریافت لقب »دختر شایسته« است.
تا سه سال پیش، وي تنها به عنوان یك »مانكن« شناخته مي شد، اما به تازگي 
از سوي سلطنت طلبان و آمریكا عنوان »فعال حقوق بشر« را نیز كسب كرده 
است! یكي از افتخارات وي، سرویس دهي به پسمانده هاي دودمان بر باد رفته 

پهلوي دوم، از جمله »رضا ربع پهلوي« است. 
افشین جم روابط نزدیكي با »شیرین عبادي« و دختركان »كمپین یك میلیون 
امضا« دارد و به تازگي نیز همراه »داالیي الما« به حامیان »جنبش سبز« آقایان 

»میرحسین موسوي« و »محمد خاتمي« پیوسته است.
نازنین افشین جم متولد 1358 برابر با 1979 میالدی در تهران است.او در سال 

1981 به  همراه خانواده خود به كشور كانادا رفت. 
پس از پایان دبیرستان به دانشگاه بریتیش كلمبیا رفت و لیسانس خود را در 
رشته روابط بین الملل و علوم سیاسی دریافت كرد و سپس تحصیالت خود را در 

پاریس و انگلستان ادامه داد. 
این مانكن ایراني مقیم آمریكا در مورد حكومت جمهوری اسالمی گفته است 

این حكومت مذهبی نمی تواند تا آخر این گونه ادامه دهد. 
در ایران افراد زیادی سكوالر هستند و می خواهند بین دین و سیاست جدایی 
باشد.جم اعالم كرده كه قصد ساخت فیلم های مستند را دارد و عالقه دارد كه 

تبدیل به گزارشگری همچون كریستین امانپور شود!!!!
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*نـازنین انصـاري
نازنین انصاري یك سلطنت طلب فراري فعال در مؤسسه هادسن آمریكا است. 
با موسسه یاد شده، با صداي آمریكا، بي بي  نازنین انصاري در كنار همكاري 
سي و نشریه سلطنت طلبان در لندن همكاري دارد و تا همین اواخر در پوشش 

خبرنگار به كشور تردد داشته است. 
نازنین انصاری كه در »عنفوان جوانی« همه پس اندازش را به مصباح زاده داد 
تا به نوبه خود كمكی به راه افتادن كیهان لندن كرده باشد و پر شور و هیجان 

زده از كیهان به عنوان یك »میراث مستقل ملی« نام  برد!! 
نازنین انصاري همچنین رییس انجمن خبرنگاران خارجي در لندن نیز هست.

سـازمان عفـو بین المـلل
   Amnasty international

سازمان عفو بین الملل نیز در خصوص حقوق بشر فعالیت مي كند هر چند كه 
فعالیت این موسسه به تندي سازمان دیده بان حقوق بشر نیست، اما در همان 

راستا فعالیت مي كند. 
آن  دیگر  شاخه هاي  اما  است،  تندرو  شدت  به  موسسه  این  آمریكاي  شاخه 

میانه روتر است. 
كه  بود  این  از  حاكي  داد،  الملل  بین  عفو  كه  گزارشي  غزه  ماجراي  در  مثاًل 
اسرائیل كاماًل آگاهانه و به قصد، غیر نظامي ها را هدف قرار مي دهد كه این طور 

گزارش ها از دیده بان حقوق بشر بسیار بعید به نظر مي رسد.
اما شعبه آمریكایي سازمان عفو بین الملل در زمان بازداشت هاله اسفندیاري از 
مدافعان وي بود و در مراسمي كه عفو بین الملل در آن زمان تشكیل داد، زینب 

السویج در این مراسم سخنراني كرد و از هاله اسفندیاري حمایت كرد.
 مؤسسه حقوق بشر  در دنیا شعبات متعدد دارد كه نسبتاً مستقل از دفتر اصلي 

هستند. 
)مثاًل شعبه آمریكاي آن وب سایت جداگانه و روندي مستقل دارد( اهدافشان 
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هم مشابه دیده بان حقوق بشر فشار و جوسازي علیه كشورهاي مخالف آمریكا و 
ناتو است، با این تفاوت كه راجع به متحدان آمریكا و خود آمریكا هم گزارشهاي 

بعضاً عادالنه و سفت و سختي منتشر مي كند. 
توانایي مؤسسه حقوق بشر در جلب توجه رسانه ها است و تاریخچه و شهرت 
چند دهه اي آن هم به پخش شدن گزارش ها و پوشش رسانه اي كمپین هاي 
و  ناتو  و  آمریكا  دولتهاي متحد  با  روابط دولتي هم  البته  و  آن كمك مي كند 

رسانه هاي اصلي آنها و خبرگزاریهایشان دارد.
 حوزه هاي فعالیتش راجع به ایران بیشتر راجع به احكام اسالمي اعدام و قصاص 
و سنگسار و حدود شرعي و نیز برخورد با اپوزیسیون بوده است ولي كمتر از 
دیده بان حقوق بشر از دوم خردادي ها حمایت كرده است كه شاید ریشه در 

نفوذ گروههاي چپ اپوزیسیون در این مؤسسه داشته باشد. 
بود كه بسیار  اسانلو گرفته  ولي در سال هاي اخیر تمركز بسیار روي منصور 

نزدیك به سیاست سازمان هاي حقوق بشري دیگر داشت.
 شعبه آمریكاي مؤسسه حقوق بشر كمي متفاوت است و مثاًل از حامیان اصلي 
هاله اسفندیاري در زمان بازداشتش بود و حتي از زینب السویج كه فردي كاماًل 
دست راستي و نزدیك به بوش و نوع محافظه كاران است براي سخنراني راجع 

به اسفندیاري دعوت كرده بود.
با  كه  است  هندي تبار  مسلمان  یك  ظاهراً  آن  آمریكاي  شعبه  رئیس  ولي 
با انتشار گزارشي درباره  این مؤسسه اخیراً  تریتاپارسي هم رفیق است، ظاهراً 
اقلیت هاي قومي در ایران )كردها و آذري ها و عرب ها( در حوزه قومیت ها هم 
فعال شده است كه به نظرمي رسد حوزه اي جدید است و تمركز بر آن ادامه 

خواهد یافت.

شوراي روابـط خارجـي
Council on Foreign Relations

موسسه شوراي روابط خارجي برخالف تمام موسسات آمریكایي كه اصاًل امكان 
ندارد چنین ریسكي را بكنند، دكتر احمدي نژاد را در دوره اول ریاست جمهوري 
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آن  درباره  و  مطرح  آنجا  در  را  خود  نظرات  نیز  جمهور  رئیس  و  كرد  دعوت 
 Council on Foreign خارجي  روابط  شوراي  داد.موسسه  توضیحاتي 
و  است  موسسات  بقیه  از  واقع گراتر  موجود  موسسه هاي  بین  در   Relations
شاید به خاطر همین است كه برخالف تمام موسسات آمریكایي كه اصاًل امكان 

ندارد همچنین ریسكي را بكند، این كار را انجام داد.
این موسسه به خاطر اینكه به افرادي نظیر برژینسكي، گري سیك و... نزدیك 
است جزء طرفداران تعامل با ایران به حساب مي آیند، البته تعامل از نوع عباس 

میالني. 
این در حالي است كه به دلیل آن كه دمكرات ها در قدرت هستند این موسسه 

هم قدرت زیادي پیدا كرده است. 

موسسه ایاالت متحده براي صلح
    United States Institute Of Peace

موسسه ایاالت متحده براي صلح روابط نزدیكي با CIA از طریق همكاري با 
موسسه ICFJ )مركز بین المللي ژورنالیسم( داشته است. موسسه ایاالت متحده 
براي صلح USIP - United States Institute Of Peace نیز مانند بقیه 
موسسات معرفي شده، روابط نزدیكي با مراكز امنیتي - اطالعاتي امریكا دارد. 

البته این موسسه به بخش معقول تر دمكرات ها نزدیك است، اما در هر صورت 
روابط نزدیكي با CIA از طریق همكاري با موسسه ICFJ )مركز بین المللي 

روزنامه نگاران( داشته است. 
از جمله كنفرانس ایران 360 درجه اي كه چند سال پیش توسط ICFJ برگزار 

شد، توسطUSTP تأمین مالي شد. 

موسسـه هـادسن
  Hudson institute

به جمهوري خواهان  بسیاري  نزدیكي   Hudson institute هادسن  موسسه 
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آمریكا دارد و عناصر صهیونیستي جدي و سرسختي دارد. 
این موسسه در بین ایرانیان بسیار نزدیك به سلطنت طلبان است. شهریار آهي، 
ژورنالیست محفل سلطنت طلبان  اعضاي  از  كه  انصاري  نازنین  و  پهلوي  رضا 

است، از مرتبطین با این موسسه هستند. 
جاناتان پاریس كه اصالتاً یهودي و صهیونیست نیز هست، از جمله افرادي است 

كه بر روي مسئله ایران در این موسسه تمركز دارد.
موسسه هادسن بخاطر حمایت از سلطنت طلبان ایراني، پشت پروژه پارلمان در 
تبعید است كه سلطنت طلبان قصد داشتند آن را تشكیل دهند كه در نهایت 

نیز شكست خورد.
بیندازند.  راه  بین گروه هاي سلطنت طلب  ائتالفي  كه  این موسسه سعي كرد 
شاه  زندان  در  و  هستند  چپ  سابقه  داراي  افراد  این  از  برخي  اینكه  جالب 
افرادي  با  اسالمي  علیه جمهوري  اسالمي  انقالب  از  اما پس  شكنجه شده اند، 
كه شكنجه شان مي كردند، متحد مي شوند. موسسه هادسن این پروژه را هدایت 
پهلوي و شهریار آهي حمایت  از رضا  نیز  و حمایت مي كرد و در حال حاضر 

مي كند. 

موقوفه کـارنگي براي صلح بیـن الـمللي
Carnegie Endowment for International Peace

به  نزدیك  زیادي  حدود  تا  بین المللي  صلح  براي  كارنگي  موقوفه  موسسه 
دموكرات هاي آمریكایي است.

 موقوفه كارنگي براي صلح بین المللي یك موسسه غیرانتفاعي خصوصي آمریكائي 
است كه اندرو كارنگي میلیونر آمریكائي در سال 1910 براي "گسترش همكاري 
تأسیس كرد. موسسه  بین المللي و درگیري فعال آمریكا در امور بین المللي " 
 Carnegie Endowment for بین المللي  صلح  براي  كارنگي  موقوفه 
International Peace تا حدود زیادي نزدیك به دموكرات هاي آمریكایي 

است. از عناصر فعال ایراني این موسسه كریم سجادپور است. 
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وي فارغ التحصیل دانشگاه جان هاپكینز است.
در  سال   4-  3 مدت  اما  است،   شده  بزرگ  آمریكا  در  سجادپور  اینكه  با 
 ICG -( بین المللي  بحران  مركز  نام  به  موسسه اي  نماینده  عنوان  به  ایران 

international crisis group( فعال بوده است.

از  وي رابطه بسیار خوبي با محافل نزدیك به كارگزاران داشته است و ظاهراً 
اقوام رامین جهانبگلو و دوست نزدیك سیامك نمازي است و با "تریتا پارسي " 

هم مرتبط است.
وي در حال حاضر در آمریكا بسر مي برد و حدود یكسال و نیم پیش هم جزوه اي 

درخصوص رهبر معظم انقالب منتشر كرده است. 

مـوسـســه بـروکـینـگـز
از  و  است،  اسرائیل  به  نزدیك  پژوهشي  و  قدیمي  موسسات  از  كه  بروكیـنگز 

سال ها پیش تمركز عجیبي روي ایران داشته است. 
كنت  پوالك كارشناس علوم سیاسي و روابط بین الملل از جمله افرادي است 

كه روي مسائل ایران تمركز دارد.
البته درخصوص عراق نیز مطالعاتي را انجام داده است. تحقیقات وي در  وي 
خصوص عراق با هدف متقاعد كردن سیاستمداران آمریكایي براي حمله نظامي 
به عراق صورت گرفته  است و پس از شكست آمریكا در عراق، او همواره در مقام 

دفاع از سخنان خودش در این كتاب برآمده  است. 
پوالك همچنین با تالیف كتابي، سعي كرده براندازي نرم در ایران را توجیه كند 
و اثبات كند كه چرا جمهوري اسالمي تهدیدي براي منافع آمریكا در منطقه 
است. به جز پوالك، شائول بخاش كه از عناصر مشهور به صهیونیست است و 
این  در  بوده،  رژیم صهیونیستي شهره  از  در حمایت  نیز  انقالب  از  قبل  حتي 

موسسه فعالیت مي كند.
 او در 15 سال اخیر از عناصر فعال موسسه بروكینگز به حساب مي آمده، كاماًل 

بر روي مسائل ایران تمركز داشته است. 
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بخاش مصاحبه هاي زیادي درخصوص ایران انجام داده است و در این مصاحبه ها 
تالش خود را براي دفاع از عناصر به اصطالح اصالح طلب به كار بسته است. 

هاله اسفندیاري)همسر شائول بخاش( كه از قبل از انقالب به محافل سلطنت طلب 
نزدیك بوده و بعدتر هم به عنوان مدیر بخش خاورمیانه موسسه وودرو ویلسون 
است.  بروكینگز  در  شاغل  ایراني  فعاالن  دیگر  از  داده،  ادامه  را  خود  فعالیت 
آمریكائي   - عراقي  بنام شوراي  با موسسه اي  نیز  را  روابطي  بروكینگز  موسسه 
دارد كه این موسسه زیرنظر خانم عراقي االصلي بنام زینب السویج فعالیت دارد. 
این دو موسسه فعالیت هایي را نیز به طور مشترك انجام داده اند كه پروژه دفاع 
از بهائیان و حمسا كه در واقع روي تاثیرگذاري جوانان مخالف اسرائیل متمركز 

است، از جمله آنهاست. 

مركز فعالیت استراتژیك عدم خشونت 
مركز فعالیت استراتژیك عدم خشونت در زمینه آموزش براندازي تسلط دارد و 
روش هاي براندازي بدون خشونت را ترویج مي كند.مركز فعالیت استراتژیك عدم 
 CANVAS - Centre for Applied NonViolent Action( خشونت

Strategies &( زیر نظر یك دیپلمات قدیمي آمریكایي اداره مي شود.

این آمریكایي كه البته به صورت همزمان به عنوان افسر ارشد CIA در زمان 
جنگ سرد فعالیت داشته، مارك پالمر نام دارد. 

در  دیپلمات  كسوت  در  نیز  سال  چند  و  است  مسلط  روسي  زبان  به  پالمر 
در  خشونت  عدم  استراتژیك  فعالیت  مركز  است.  مي كرده  فعالیت  مجارستان 
زمینه آموزش براندازي تسلط دارد و روش هاي براندازي بدون خشونت را ترویج 

مي كند.
بخشي از فعالیت هاي این موسسه درخصوص ایران در سال هاي گذشته آشكار 

شده است. 
CANVAS از چند سال پیش با همكاري موسسه مركز اسناد حقوق بشر كه 
مسئول آن رامین احمدي است، اقدام به برگزاري كارگاه هاي متعددي به منظور 
آموزش براندازي نرم نظام جمهوري اسالمي در كشورهاي حاشیه خلیج  فارس و 
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همسایگان ایران كرده است؛ شاید به توان با قطعیت گفت كه بسیاري از فعاالن 
نزدیك به جبهه دوم خرداد پاي ثابت این كارگاه هاي آموزشي بوده اند.

گفتني است، چندي پیش اخباري از برگزاري یكي از این دوره هاي آموزشي در 
دبي به رسانه ها كشیده  شد كه البته اعتراضاتي را نیز در پي داشت.

 همچنین در پي انتشار این خبر عمادالدین باقي و خانواده اش و شخصي بنام 
علي افصحي به دلیل حضور در این كارگاه هاي آموزشي به دادگاه احضار شدند.

ریاست جمهوري هم  انتخابات دوره دهم  برگزاري  در جریان  این خبر  برپایه 
بخشي از آموزه هاي این موسسه در كشور مورد استفاده قرار گرفت.

تاكید مي شود؛ سازماندهي این كارگاه ها توسط موسسه CANVAS صورت 
عدم  استراتژیك  فعالیت  مركز  و  خانه آزادي  كه  است  حالي  در  این  مي گیرد. 

خشونت در حال حاضر روابط تنگاتنگي با یكدیگر دارند. 

جنبش جهاني براي دموكراسي
فراآمریكایي  به عنوان آن در حوزه   NED مؤسسه اي كه دو سه سال توسط 
World Movement for Democracy تأسیس شده و زیر نظر دایمن و 

با هیئت مدیران شامل مهناز افخمي فعالیت مي كند.
حوزه فعالیتش نهادهایي در سراسر دنیا است و هدفش شبكه سازي بین آنها 
اهداف  راستاي  در  آن  موافق  یا  آمریكا  مخالف  كشورهاي  در  تقویت شان  و 
سلطه جویانه حكومت آمریكا است. تاكنون دو یا سه اجالس ساالنه داشته است 
كه در آخرین آنها فریبا داوودي مهاجر، علي افشاري و اكبر عطري )در اوكراین( 

شركت كرده بودند. 
قرار بوده تا در پایان این اجالس در اكراین از سه جریان یا پروژه NED یعني 
روحانیان نارنجي پوش در برمه، وكیالن كراواتي سیاه پوش در پاكستان و كمپین 

»یك میلیون امضا« رسماً  تقدیر بشود
كه با افشاگري هاي صورت گرفته  پیش از آغاز اجالس كمپین یك میلیون امضا 
اصلي  حوزه  مؤسسه  این  در  افخمي  حضور  خاطر  به  شد.  حذف  میان  آن  از 
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فعالیتش در ایران فعاًل زنان بوده است ولي با توجه به حضور افشاري و عطري 
در اوكراین در حوزه دانشجویان فعال است. 

موسسه هاینریش بـل
ظاهرا  كه  است  آلمان  به حزب سبز  وابسته  پژوهشي  بـل،  هاینریش  مؤسسه 
باشد!( یوشكا فیشر،  گرایش چپ دارد )مگر منابع آمریكا و اسرائیل در میان 
وزیر خارجه دولت قبلي آلمان هم از سران این حزب بود و حمایت و نزدیكي او 

به دولتمردان خاتمي ریشه در همین ارتباط داشت. 
"بنیاد  و  شده  ادغام  یكدیگر  با   1997 سال  در  سبزها  حزب  مهم  بنیاد  سه 

 هاینریش بل " را در شهر برلین به وجود آوردند. 
این بنیاد در بروشور تبلیغاتی خود كه در رابطه با برنامه های این بنیاد در ماه 
مارس و آوریل 2000 میالدی منتشر نمود، از برگزاری كنفرانس در رابطه با 
ایران خبر داد و اعالم كرد كه این كنفرانس از سوی  هاینریش بل با همكاری 
انتخابات؛ جامعه   از  "ایران پس  تحت عنوان   " "خانه  فرهنگ های جهان  بنیاد 
مدنی و اهداف اصالحات در ایران " از روز جمعه، نوزدهم تا روز یكشنبه بیست 

و یكم فروردین ماه 1379 برگزار می شود.
حزب سبزها روابط ویژه ای نیز با رژیم صهیونیستی دارد. این حزب از معدود 
احزاب در آلمان و دیگر كشورهای اروپایی است كه به دنبال مطرح شدن موضوع 
انتقال پایتخت اسرائیل به بیت المقدس، از این پروژه ی استكباری حمایت نمود.

به  مجوز  اعطای  از  كه  حدی  تا  دارد  اسالم  با  عجیبی  دشمنی  سبزها  حزب 
در جهت  آلمان(  غربی  ایاالت  )از  آخن  در شهر  آلمان  مسلمانان عرب ساكن 
نیز  گروه  این  است  ممكن  روزی  اینكه  اتهام  به  فرهنگی  مدرسه   یك  ساخت 
از  از ده سال است كه  بیش  و  همانند جمهوری اسالمی شوند، مخالفت كرد 

اجرای این پروژه جلوگیری می كند.
این حزب همچنین در پی جنجال های تبلیغاتی همچون دادگاه صهیونیستی 
میكونوس )1376( با صدور بیانیه ای تحت عنوان "شهامت "، اقدام دادگاه را در 

صدور حكم علیه مسئوالن جمهوری اسالمی ستود.
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اصلی  بانی  می باشد،  به حزب سبزها  وابسته  كه  بل  هاینریش  بنیاد   همچنین 
كنفرانس برلین به شمار می آید.

حزب سبزها فاصله  كامل خود را با هر نوع ایدئولوژی اعالم كرده و از نظر تفكر، 
دارای ضدیت با دین و مذهب، به طور عام و با اسالم، به طور خاص است. 

این حزب پایبندی به دین را امری بسیار عقب افتاده و ارتجاعی می داند.حزب 
سبزهای آلمان ضدیت های فراوانی با جمهوری اسالمی نشان داده است؛ تاجایی 
كه حتی "یوشكا فیشر "، وزیر وقت خارجه آلمان، دارای بیشترین ارتباط در 

سطح اروپا با مسعود رجوی، رهبر گروهك منافقین، می باشد. 
در نامه های یوشكا فیشر به رجوی كه در مطبوعات آلمان منعكس می شد، وی 

با لفظ "مسعود عزیز " از رجوی نام می برد.
ابریشمچی و همسر فعلی  گفتنی است كه "مریم قجر "، همسر سابق مهدی 
زنان حزب سبزها شركت  برلین، در كنگره   از كنفرانس  رجوی، چندی پیش 

می كند و به سخنرانی علیه جمهوری اسالمی می پردازد.
 آنجلیكابئر، نماینده پارلمان اروپا و از مدیران كمیسیون حقوق بشر آن، هم از 

حزب سبزهاي آلمان است.
وي به خاطر همه این خدمات صادقانه! به ناتوي فرهنگي در جنگ رواني علیه 
جمهوري اسالمي توانست جایزه یاد شده را دریافت كند. اما رسوایي مذكور به 
حدي بود كه حتي سایت نوروز نیز ترجیح داد خبر آن را سانسور و منتشر نكند.

گفتني است برلین در حال حاضر به یكي از چند بارانداز نیابتي سازمان »سیا« 
در اروپا تبدیل شده و بخشي از استخدام و به كارگیري عناصر ضد انقالب توسط 

سازمان جاسوسي آمریكا در این شهر انجام مي شود.
برلین 9 سال پیش نیز میزبان كنفرانسي براي هماهنگي بیشتر میان عناصر ضد 
انقالب از سوي بنیاد هاینریش بل بود و عناصري نظیر گنجي، كدیور، كار، دولت 

آبادي، اشكوري و... در آن شركت كردند.
دولت  زمان  در  كه  بودند  كساني  جمله  از  زاده  تاج  مصطفي  و  خاتمي  رضا 
اصالحات و مجلس ششم، به ارتباط گیري و مذاكره با سفیر آلمان در تهران بر 

سر موضوعاتي چون انتخابات، پرونده هسته اي و... پرداختند.
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در جریان كنفرانس برلین، موسسه هاینریش بل در آلمان از 17 نفر از اصالح 
طلبان، روزنامه نگاران و ملی-مذهبی ها از جمله اكبر گنجی، عزت اهلل سحابی، 
مهر انگیز كار، یوسفی اشكوری، علی افشاری ومحمود دولت آبادی دعوت بعمل 

آورد.
این كنفرانس آغاز ارتباط میان اصالح طلبان داخل و اپوزیسیون خارج تلقی شد 

و مورد مخالفت تندروها در داخل و خارج قرار گرفت. 
در جریان سخنرانی ها اعضا حزب كمونیست كارگری ایران به اعتراضات شدید 

پرداخته و یكی از آنان خود را نیمه عریان كرد.

*موسسه هیــفوس
 NGO مؤسسه هلندي مستقر در الهه كه از حدود سال 2003 فعالیت روي
هاي ایراني را بخصوص در حوزه حقوق بشر و زنان و رسانه هاي اینترنتي شروع 
كرده است و منبع اصلي تغذیه مالي بسیاري از پروژه هاي دوم خردادي مثل 

كنشگران و و راهي و »روز آن الین« است.
ایران( عناصر اصلي آن  پل مارسل )مدیر تكنولوژي اطالعات( و )مدیر بخش 
هستند. مارسل هم در ابتداي تصمیم هیفوس براي كار راجع به ایران مسئول 
بخش ایران بوده است. فرح كریمي هم با این موسسه ارتباط نزدیك داشته و 

پانته آ مدیري هم از عوامل آن است.
 همچنین سینا مطلبي، ابراهیم نبوي و حسین باستاني از ابتدا با این موسسه در 
تماس بوده اند و در داخل ایران نیز سهراب رزاقي، محبوبه عباسقلي زاده، امید 
معماریان، آسیه امیني، شادي صدر، نوشین احمدي خراساني )مركز فرهنگي 

زنان( علي اكبر موسوي و سوسن طهماسبي با آن همكاري داشته اند.
صنم دولتشاهي هم از آمریكا در حال همكاري با آن در پروژه اي مربوط به زنان 

در داخل ایران )شبكه خبري استاني راجع به زنان( بوده است. 
هیفوس با گلوبار ویسنر هم ارتباط نزدیك و همكاري دارد. گفتني است، پس از 
برخوردهاي قضایي با عوامل و پروژه هاي آن در ایران در سالهاي اخیر، خبري از 

پروژه هاي تازه  این موسسه راجع به ایران منتشر نمي شود.
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موسسه هلندی “هیفوس” مهمترین منبع پشتیبانی مالی موسساتی چون راهی 
)متعلق به شادی صدر(، كارورزی سازمان های جامعه مدنی )متعلق به محبوبه 
عباسقلی زاده(، كنشگران داوطلب )متعلق به سهراب رزاقي(، ایران گویا )متعلق 
به مدیرعاملی حسین باستانی عضو ارشد حزب مشاركت ایران(، مركز فرهنگ 

زنان، كانون زنان ایران و روزنامه اینترنتی روز آنالین و... بوده است.
گویا  ایران  موسسه  به  هیفوس  موسسه  كمك  بیشترین  است،  ذكر  شایان 
)دارای وب سایت اینترنتی روز آنالین( بوده كه بالغ بر 730 هزار یورو می باشد 
راه اندازی  را  امضا”  میلیون  یك  “كمپین  كه  زنان  حوزه  در  فعال  موسسات  و 
بودجه  از  یورو  میلیون  یك  تا  مجموعا  رسمي،  برآوردهای  بر حسب  كرده اند، 

براندازی نرم دولت هلند بهره مند شده اند.
افشای كمك مالی دولت هلند از طریق موسسات واسطی چون هیفوس، بنیاد 
دخترك، فریدوم هاوس، پرس ناو و... به مدعیان اصالح طلبی در داخل كشور در 
حالی صورت گرفت كه این رسوایی و تناقضات گفتاری آنها پیرامون استقالل 
چنین موسساتی سرگشتگی فكری هواداران اندك آنها را سبب شده و اعتراضات 

درون گروهی را در آن مقطع زماني پدید آورد.
آن زمان »سهراب رزاقي« رییس دفتر مطالعات سیاسي آن وزارتخانه بود كه 
تا  كرد  دریافت  هلند  در  »هیفوس«  صهیونیستي  موسسه  از  یورو  هزار   436
نیروي سازماني براندازي نرم را زیر پوشش و عنوان »سازمان هاي غیردولتي« در 
ایران تربیت كند و به جرم »ارتباطات غیرقانوني با بیگانگان« بازداشت هم شد.

وي در تاریخ 1380/12/18 از وزیر كشور با حفظ سمت حكمي دیگر را با عنوان 
منابع  و  ارتباطات  پایدار« در چارچوب »مركز  توسعه  از  پروژه حمایت  »مدیر 

سازمان هاي جامعه مدني« دریافت كرد.
رابط  و  تهران  در  ملل«  سازمان  اطالعات  »مركز  با  اصالحات  دولت  رابط  وي 

روشنفكران سكوالر با موسسات صهیونیستي مانند هیفوس بود.
موسسه هلندي هیفوس كه نهادي واسط براي توزیع بودجه پلورالیسم رسانه اي 
وزارت خارجه هلند در میان زنان ایراني است، صدها هزار یورو را هم به فعاالن 
»كمپین یك میلیون امضاء« تخصیص داده است. موسسه راهي )دسترسي زنان 
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به عدالت حقوقي( فقط براي یك سال و نیم، نزدیك نیم میلیون یورو از این 
بودجه هلندي دریافت كرد. 

شادي صدر، مدیر این موسسه كه از نظریه پرداران ماهنامه زنان بود، در مقاله 
اي با عنوان »تحلیل مجازات فمینیستي سنگسار« نوشت : نباید اجازه داد كه 
مذهب، حق سكسوآلیته زنان را محدود كند. او كه از اعضاء حلقه شیرین عبادي 
به شمار مي رود تاكنون كمپین هاي بسیاري را براي لغو مجازات هاي سنگسار 

و اعدام به راه انداخته است.
موسسه پرس نــاو

پرس ناو كه هدفش توسعه رسانه اي هلندي است كه مستقر در آمستردام است 
و در اواسط دهه نود تمركزش روي اروپاي شرقي بوده است. موسسان آن هم 
)كه یكي هلندي و یكي بوسنیایي صرب است( تجربه اصلي  شان آن منطقه 

بوده است.
توسعه  براي  یورویي هلند  میلیون  بودجه 15  برندگان طرح  از  یكي  ناو  پرس 
رسانه اي در ایران است كه براي تأسیس رادیو وب سایت رادیو زمانه بیشترین 

مبلغ را )نزدیك به دو میلیون یورو( گرفته است. 
در هیأت مدیره آن بیژن مشاور مدتي است كه به عنوان تنها ایراني اضافه شده 
است. مهدي جامي هم مدیر رادیو تا همین اواخر بوده است. شروین نكویي، 
از عوامل اصلي مدیریتي  پانته آمدیري و كبري قاسمي و معصومه ناصري هم 

آن بوده اند.
تباپالني مدیر خاورمیانه و آسیاي میانه این موسسه فردي ایتالیایي االصل است. 

پیش از او احمد رشید فلسطیني االصل این مسئولیت را داشته است. 
NGOهاي حقوق  با  از اعضاي كلیدي هیأت مدیره آن است كه  یان ترالك 

بشري مثل »كمپین حقوق بشر ایران، همكاري دارد.

* حقوق و دموكراســــي
NED در كاناداست كه در سایت  موسسه حقوق و دموكراسي شعبه رسمي 
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NED فهرست شده است. 

سعدالدین ابراهیم، جانت استاین و پیام اخوان از اعضاي هیأت مدیره اش هستند. 
حوزه فعالیتش بیشتر حقوق بشر است و دلیل اضافه شدن اخوان )كه از عوامل 
اصلي مركز اسناد حقوق بشر و فردي بهایي است( كه در سال 2008 رخ داده 
احتماال تمركزي است كه مي خواهد روي ایران شروع كند و به خاطر بدنامي 

NED بخشي از پروژه هاي آن را در كانادا پیگیري مي كند.

تنها پروژه اي راجع به ایران جایزه اي است به اسم همفري كه در سال 2007 به 
اكبرگنجي اعطا شد و بر مبناي آن به گنجي عالوه بر امكانات تحقیق و اقامت 
در كانادا )و احتماال تابعیت(، فرصت سخنراني دور كانادا درباره وضع حقوق بشر 

در ایران را داده اند.
به احتمال زیاد مواضع اخیر گنجي از جمله درباره همجنس گرایي و دفاعش از 

آن، حاصل فرصت مطالعاتي است كه این مؤسسه به او داده است. 
البته این جایزه مبلغي چند ده هزار دالري وجه نقد هم همراهش داشته است 

و تأمین تمام مخارج اقامت و تحقیق و سفرهاي گنجي دركانادا. 
این مؤسسه از طریق جانت استاین به مركز مانك در دانشگاه تورنتو هم نزدیك 
است و به عنوان شاخه رسمي NED در كانادا در واقع شعبه سیا در كانادا نیز 

محسوب مي شود. 

 * مركز مانك براي مطالعـــات بین المللي
مركز مانك براي مطالعـــات بین المللي مؤسسه پژوهشي بین المللي در دانشگاه 

تورنتوست كه به دموكرات هاي آمریكایي نزدیك است. 
از عناصر اصلي آن جانت استاین و محمد توكلي طرقي هستند )همسر توكلي 
هم البته آنجا در زمینه مطالعات اروپایي فعال است( كه حوزه هاي فعالیتشان 

گسترده است و شامل همه دنیا مي شود.
آغاز شده است، كه در  از سال هاي 2000  ایران  به  راجع  این موسسه  فعالیت 
آن زمان رامین جهانبگلو به عنوان مدرس علوم سیاسي در دانشگاه تورنتو با 
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آن همكاري داشت. پس از جهانبگلو، محمدتوكلي طرقي در مركز مانك براي 
مطالعـــات بین المللي فعال بوده است.

در  آمریكا  در سفارت  در سالگرد گروگان گیري  محمدتوكلي طرقي سمیناري 
سال 2003 و 2004 كه با شركت گري سیك و منصور فرهنگ در این مركز 
برگزار كرد و نیز سمیناري در سال 2008 با شركت توكلي طرقي، دبوراكمپل و 
هوشنگ حسن یاري كه راجع به وضعیت كنوني ایران از نظر اجتماعي سیاسي 

بود. 
مركز مانك با مؤسسه حقوق و دموكراسي از طریق جانت استاین )استاد علوم 

سیاسي در دانشگاه تورنتو و صهیونیست( مرتبط است.
همین طور مقر اصلي پروژه مطالعه فیلترینگ اینترنت در دنیا در این مركز است 
و رئیس ONI یعني رونالد دیبرت هم مدرس علوم سیاسي در دانشگاه تورنتو 

از اعضاي مركز مانك است.
شهرام جلدي هم كه مدتي در پارلمان علوم سیاسي درس خوانده با آن مرتبط 

بوده است. 
علیرضا نامور حقیقي كه تازه به عنوان مدرس در دانشگاه تورنتو مشغول شده 

نیز با این مركز همكاري دارد. 

* مركز جامعـه و اینترنت بركمن
مركز برگمن براي اینترنت و جامعه مؤسسه وابسته به مدرسه حقوق دانشگاه 

هاروارد است كه تمركز آن تأثیرات سیاسي- اجتماعي اینترنت است.
این موسسه ظاهراً در اواخر دهه 90 توسط چارلي تأسیس شده است. گرایش 
سیاسي آن دموكرات است و به خاطر وابستگي اش به مدرسه حقوق هاروارد، 
فارغ التحصیالن آن به بسیاري از نخبگان اقتصادي سیاسي آمریكا دسترسي 

دارد.
التحصیالن حقوق  فارغ  از  است كه خودش هم  پالفري  آن جان  فعلي  رئیس 

هاروارد است و االن آنجا درس مي دهد.
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به حزب دموكرات خیلي نزدیك است و قرار بوده اگر جان كري در  او ظاهراً 
انتخابات 2004 پیروز شود به دولت او برود. 

جاناتان زیترین هم از عناصر اصلي آن است كه چند سال به مركزیت اینترت 
آكسفورد رفته است و آنجا را اداره كرده است. 

اتان زوكرمن  از آن جمله  دارد كه  زیادي هم  این مؤسسه محققان میهمانان 
)مؤسس و رئیس گلوبال ویسز و مشاور و كارمند OSI و همكار و عضو سیا( 

است.
مركز بركمن پروژه هاي متعددي دارد كه ONI براي بررسي وضعیت فیلترنینگ 
اینترنت از آن جمله است همین طور از حدود دو سال پیش پروژه اي را به اسم 
تأثیرات  بررسي  براي  آمریكا  وزارت خارجه  بودجه  با  و دموكراسي«  »اینترنت 

تكنولوژي هاي ارتباطي روي چند كشور از جمله ایران انجام داده است.
این اولین پروژه اي در مركز بركمن است كه مستقیما با ایران ارتباط دارد. احمد 
كیارستمي و مهرانگیز كار بر اساس شواهد موجود با این پروژه همكاري داشته اند.

 مجري محقق آن هم جان كلي است كه در سمیناري در سال 2008 گزارشي 
از نتایج پژوهش خود در مؤسسه هوور و مدیریت عباس میالني ارائه كرده بود. 

كلي فارغ التحصیل یا در حال پایان دكترایش در دانشگاه كلمبیاست.
 ،)GV دیگر مرتبطین ایراني آن عبارتند از فرد پتروسیان )از دبیران گلوبال ویسز
شهرام خلدي )از همكاران و مرتبط با GV ONI( ، سجاد خوشرو )دانشجوي 
حقوق هاروارد كه مدتي در سال 2006 یا 2007 در زمینه اي همكاري كرده 
است(، علیرضا دوستدار )دانشجوي دكتراي انتروپلوژي هاروارد كه در كنفرانس 
)دانشجوي  داشت(، سیما شاخساري  و جامعه« سال 2005 حضور  »اینترنت 
دكتراي بركلي كه در كنفرانس 2005 حضور داشت( و محمود عنایت )دانشجوي 
دكترا در مركز اینترنت آكسفورد و شاگرد زیترین كه روي وبالگها كار مي كند(.

باتوجه  ولي  نیست،  اطالعي در دست  ایران  به  راجع  آینده شان  پروژه هاي  از 
به نزدیكي این مركز با دموكراتها بر تعیین روابط و همكاریش با دولت اوباما 
از جمله راجع به ایران گسترش خواهد یافت ممكن است انابل سربرني هم از 

طریق احمد كیارستمي با این مركز مرتبط شده باشد.
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به جز این بركمن همكاري هایي را هم ظاهراً با خانه آزادي شروع كرده است كه 
از عوامل آن راب فریس است.

در این صورت آرش آبادپور هم كه با گلوبال ویسز همكاري دارد از طریق فریدام 
 ONI هاوس با مركز بركمن مرتبط خواهد شد. رونالد )ران( دیبرت هم از طریق

با این مركز مرتبط است.

*موسسه اینترنت اكسفورد
مؤسسه وابسته به دانشگاه آكسفورد است كه در اوایل سال هاي 2000 آغاز به 
كار كرده مدیر آن جاناتان زیترین استاد حقوق هاروارد و از عوامل اصلي مركز 
و  است  اینترنت  اجتماعي-سیاسي  تأثیرات  مطالعه  كارش  حوزه  است  بركمن 
احتمال زیاد به حزب كارگر نوي انگلیس و دموكرات هاي آمریكا نزدیكي دارد.

به خصوص كه زیترین دوست نزدیك پالفري هم هست و این همكاري و نزدیكي 
این مؤسسه مركز بركمن را بسیار باال برده است. 

از عوامل ایراني من تنها محمود عنایت را مي شناسم كه دارد دكترایش را با 
بررسي روابط وبالگ هاي ایران به راهنمایي زیترین در این مؤسسه مي گیرد. 

ممكن است محمدرضا جاللي پور هم باتوجه به حضورش در آكسفورد با این 
مؤسسه برقرار كرده است. همین طور انابل سربرني از طریق محمود عنایت به 

پروژه فعلي یا آتي دیگري راجع به ایران از این مؤسسه نمي شناسم.

*صداهــاي جهانــي
صداهــاي جهانــي موسسه »غیردولتي آمریكایي وابسته به مركز بركمن است 
 2004 سال  در  كینلن  ربكا  و  زوكرمن  اتان  یعني  آن  میهمان  دو  توسط  كه 

تأسیس شد. 
موسسه صداهــاي جهانــي گرایش دموكرات دارد و بخاطر روابط و همكاري هاي 

زوكرمن با OSI و نهادهاي امنیتي آمریكایي رابطه نزدیكي دارد.
بخصوص  و  اینترنت  كرده،  رشد  سریع  خیلي  كه  موسسه  این  فعالیت  حوزه 
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وبالگ هاي سراسر دنیاست، كه  تأكید آن بر پوشش وبالگهاي اپوزیسیون در 
كشورهاي مخالف آمریكاست.

همین طور شبكه سازي بین این وبالگ ها و نویسندگانشان در دنیا و آشنا كردن 
و وصل كردن آنها به NGOهاي عمدتا اروپایي فعال در زمینه اینترنت و حقوق 

بشر و دموكراسي و امثال آن. 
از این نظر روابط گسترده اي با OSI، تكتیكال انیفورمیشن، هیفوس و... دارد. 
این موسسه تاكنون چند اجالس ساالنه در سال هاي 2004 )بوستون(، 2005 
به سال  و سال  كرده  برگزار  )بواپست(  )هندوستان(، 2008  و 2007  )لندن( 
 Gvadvocacy بزرگ تر و فعال تر شده است. از سال 2008 بخشي تازه به اسم

به این موسسه اضافه شده است.  
 عوامل ایراني آن فرد پتروسیان )دبیر بخش فارسي با نامهاي مستعار فرید پویا 
و امید تهراني(، شهرام خلدي، آرش آباد پور )كمانگیر( امید معماریان، مهدي 
محسني )وبالگ »جمهور«(، مسیح علینژاد و احتماال جادي )كیبرد دیجیتال( 
هستند. رئیس پخش ترویج آن هم فردي تونسي االصل و مقیم هلند به اسم 
سامي بن غریبه است كه ظاهرا مدتي در ایران زندگي كرده و آشنایي نسبي با 

زبان فارسي دارد. 
سردبیر فعلي آن سوالنا الرس است كه قبال در اوپن دموكراسي مشغول بوده 

است. 

* پروین اردالن 
زنستان  سایت  مدیران  از  و  زنان«  فرهنگي  »مركز  موسسان  از  اردالن  پروین 
بارها پیشنهاد تجمعات  زنان در خیابان«  است كه در مقاالتي چون »جنبش 
خیاباني زنان را با خواسته لغو حجاب و تغییر قانون اساسي جمهوري اسالمي 

ایران طرح كرد.
 این تجمعات در نیمه اول دهه هشتاد و همزمان با رخداد 8 مارس، با حضور 
محدود چند نفر برگزار شد، اما با عدم استقبال زنان مواجه گشت. پروین اردالن 
سال 2007 جایزه اوالف پالمه را دریافت كرد. این جنس از جوایز همواره به 
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پیاده نظام هاي ایاالت متحده در ایران براي پروژه ناتوي فرهنگي اعطاء مي شود 
تا دیگر جوانان را نیز ترغیب به چنین فعالیت هایي كنند.

براي  را  جوایزي  تا  است  كوشیده  گذشته  سال  یك  در  زنان  اسرائیلي  البي 
فمنیست هاي هوادار كودتاي مخملي در ایران از كشورهایي مانند سوئد بگیرد. 
جایزه »بنیاد اوالف پالمه« با حمایت این البي در روز ششم مارس)پنجشنبه( 
فرج  رفیقه  اردالن،  پروین  به  )معروف  اردالن  نجفقلي  پروین  به  استكهلم  در 

سركوهي( اهداء خواهد شد. 
با   1380 سال  از  است،  ایران  در  زنان«  فرهنگي  »مركز  اعضاء  از  كه  اردالن 
شركت در سمینار ساالنه »بنیاد پژوهش هاي زنان«، روابط خود را با این بنیاد 
آغاز كرد. این بنیاد را وابستگان به دربار ستمشاهي و زنان یهودي صهیونیست 

اداره مي كنند.
زمان  )در  تهران  شهرداري  الملل  بین  نشریه  سردبیر  اي  دوره  در  كه  وي 
پسركان  و  دختركان  زنانه  كمپین  اولیه  اعضاء  از  بود،  كرباسچي(  غالمحسین 

به شمار مي رود.
این كمپین بر پایه تكنیك هاي كودتاي مخملي كه در »خانه آزادي« سازمان 
جاسوسي سیا صورتبندي شده است و بر مبناي طرح »خاورمیانه بزرگ« براي 

مبارزه با احكام قطعي اسالم عمل مي كند.
پروین اردالن كه روز 13 اسفند براي دریافت جایزه البي صهیونیسم در سوئد 
عازم استكهلم بود، به سبب داشتن پرونده قضایي مفتوح در دادسراي انقالب 

اسالمي، اجازه خروج از كشور نیافت. 

*رامیـن احمدي
رامین احمدي پس از بازداشت مجید توكلي با چادر در حمایت از این فرد با 
پرداخت.رامین  وي  از  حمایت  به  و  شد  ظاهر  آمریكا  صداي  در  سبز  روسري 
احمدي كه قباًل در روزنامه »صبح امروز« مقاله مي نوشت چند سالي است كه 
در »دبي« و در دفتر ویژه اي كه آمریكا براي ارتباط نزدیك با مخالفان داخلي 

جمهوري اسالمي تأسیس نموده مشغول به كار است. 
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مسئولیت اصلي این دفتر را الیزابت چني، دختر دیك چني معاون جرج بوش 
بر عهده دارد. 

از  نقل  به  پیامي  اصالحات  مدعي  افراطیون  از جلسات  یكي  در  پیش  چندي 
رامین احمدي مطرح شده بود كه مضمون این پیام به این شرح است:»حذف 
]امام[ خمیني از ادبیات سیاسي و تحلیلي ایران اشتباه بزرگي است كه پیش از 
این هم شماري از دوستان مرتكب شده بودند و هزینه سنگیني در پي داشته 
است. مقاله آقاي... در روزنامه... تأسف انگیز بود. در تفسیر ایشان از تحوالت 30 

ساله ایران نامي از ]امام[ خمیني به میان نیامده است. 
آقایان و دیگر دوستان نباید بار دیگر اینگونه اشتباهات بزرگ را تكرار كنند و 
رامین  بود كه  تاكید شده  برانگیزند. در جلسه مزبور  را  اصولگرایان  حساسیت 

احمدي فقط منتقل كننده پیام است.
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جزوات آموزشی کودتای مخملین 
آموزش و هواداران و عناصر نفوذی در كشورهای هدف، بخش مهمی از سناریوی 
براندازی نرم یا انقالب مخملی است كه در این سال ها توسط مراكز و موسساتی 
است.  گرفته  اند، صورت  داشته  برعهده  را  اقدامات  این  هدایت  و  طراحی  كه 
بخش عمده ای از این جزوات آموزشی توسط همین مراكز امروز به زبان فارسی 

ترجمه شده است. 
از چندین ماه پیش از انتخابات دهم، جزوه ها و كتاب های آموزشی با عنوان 
» مبارزه بدون خشونت« یا » راهنمای انقالب نرم« به طور گسترده، به شكل 

الكترونیكی یا به صورت تكثیر شده توزیع می شود. 
به  فارسی  ترجمه  با  و  نواز  گرافیك چشم  با  و  ساده  به صورت  ها  كتاب  این 
آموزش انواع روش هایی كه در انقالب های سال های اخیر رخ داده است، می 
پردازند. این كتاب ها توسط موسسه آلبرت انیشتین تالیف و ترجمه می شود. 

موسسه آلبرت انیشتین به ایجاد موسسات زیر مجموعه ی خود همانند«مركز 
مطالعات استراتژیك دفاع بی خشونت » اقدام كرده است. این موسسه با پروژه 

های دیگری همانند« گذار« همكاری نزدیك دارد. 
موسسه مذكور ارتباطی با انیشتین ندارد، اما برای علمی جلوه دادن خود از نام 

این دانشمند استفاده می كند. 
» روش های بدون خشونت« به عنوان تكنیك حركت سیاسی می تواند در هر 

حوزه ای مورد استفاده قرار گیرد.
طی دهه 80 و پس از حمله ارتش سرخ ، ناتو توجه خود را برای سازماندهی 
نیروی مقاومت در اروپا نشان داد. 15 سال از زمانی كه سازمان سیا از روش 
های بدون خشونت برای سرنگونی دولت های تزلزل ناپذیر بدون تحریك خشم 
جامعه جهانی استفاده كرده است، می گذرد. منبع ایدئولوژیك این روش ها » 

جین شارپ« از موسسه آلبرت انیشتین است. 
این جزوات و كتاب ها امروز به زبان فارسی ترجمه شده و به وفور و به طور 
رایگان از طریق اینترنت در اختیار كاربران قرار می گیرد. آشنایی با برخی از 
این آثار می تواند از حجم باالی تالش این نهادها و موسسات برانداز برای اقدام 
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علیه انقالب اسالمی پرده بردارد. 

تئوریسین کودتای مخملین 
جین شارپ دانش پژوه ارشد موسسه آلبرت انیشتین در بوستون، داراری مدرك 
كارشناسی و كارشناسی ارشد از دانشگاه دولتی اوهایو است كه دكترای خود را 
در رشته تئوری فلسفی از آكسفورد كسب كرده است. او استاد علوم سیاسی در 
دانشگاه ماوت ماساچوست است و در سی سال گذشته با سمت پژوهشگر در 

مركز امور بین المللی در دانشگاه هاروارد مشغول به كار بوده است. 
عنوان یك سالح سیاسی  به  را  بدون خشونت  نظریه روش های  جین شارپ 
رهبران  آموزش  در  سیا  سازمان  به  سپس  و  ناتو  به  ابتدا  در  او  كرد.  مطرح 

كودتاهای نرم 15 سال گذشته كمك كرد. 
جین شارپ از دهه 50، تئوری های نافرمانی مدنی را مطالعه كرده بود. از نظر 
این تئوری ها، فرمانبری و نافرمانی موضوعات مذهبی و اخالقی محسوب می 

شوند نه موضوعات سیاسی. 
بنابراین نظریه آنچه كه می تواند به عنوان یك هدف مطرح شود، می تواند به 
به عنوان یك  توان  نافرمانی مدنی می  از  بنابراین  نیز تعبیر شود؛  ابزار  عنوان 

شیوه فعالیت سیاسی و یا حتی نظامی یا كرد. 
در سال 1983، جین شارپ برنامه تحریم های غیر خشونت آمیز را در مركز 
امور بین المللی دانشگاه هاروارد طراحی كرد؛ جایی كه او پیشتر مطالعاتی را 
در زمینه علوم اجتماعی و در رابطه با امكان استفاده از نافرمانی مدنی توسط 
مردم اروپای غربی در صورت حمله نظامی نیروهای پیمان ورشو انجام داده بود.

انیشتسن معروف شد، جین شارپ  آلبرت  در سال 1989، زمانی كه موسسه 
توصیه به جنبش های كمونیستی را شروع كرد. او در تشكیل » اتحاد دموكراتیك 
برمه » و » حزب دموكراتیك پیشرو« در تایوان حضور داشت. شارپ همچنین 

مخالفین تبتی را تحت فرمان داالی الما، رهبر معنوی تبت، متحد كرد.
وی حتی تالش نمود تا یك گروه مخالف را درون سازمان آزاد ی بخش فلسطین 
تشكیل دهد. وی برای این كار تدابیر الزم را با » سرهنگ رویون گال« مدیر 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

325

بخش عملیات های روانی ارتش اسرائیل هماهنگ كرد تا آنها را به طور مخفیانه 
در سفارت آمریكا در تل آویو آموزش دهد. 

زمانی كه سازمان سیا به این موضوع پی برد كه بنیاد آلبرت انیشتین تا چه 
حد می تواند مفید واقع شود، سرهنگ رابرت هالوی را نیز وارد عمل كرد. از 
آن زمان بود كه شارپ همیشه در هر جایی كه منافع آمریكا به خطر می افتاد، 

حاضر می شد.
واقعه  از  رفتند)قبل  پكن  به  جنكیز  بروس  همكارش  و  وی   1989 ژوئن  در 
در  اخراج شدند.  مقامات چین  توسط  آنها  هردوی  اما  (؛  من  آن  تیان  میدان 
فوریه 1990، بنیاد آلبرت انیشتین میزبان كنفرانسی در مورد تحریم های غیر 
خشونت آمیز بود كه 185 متخصص از 16 كشور جهان در آن شركت كردند. 

در اكتبر 1990، جین شارپ و تیمش به سوئد سفر كردند و چند سیاستمدار 
لیتوانی را برای سازماندهی مقاومت های مردمی علیه ارتش سرخ آموزش دادند. 
نیروهای  گوریاچف  و  تشدید شد  بحران  زمانیكه  مه 1991،  در  بعد  ماه  چند 
ویژه را مستقر كرد، شارپ مشاور حزب جدایی طلب »ساجودیس« بود و روابط 

نزدیكی نیز با حزب« میتاتاس لندسیرگیس« داشت. 
در سپتامبر 2002، جین شارپ برای آموزش اعضای شورای ملی عراق به المهه 
در هلند رفت؛ شورایی كه در كنار نیروهای ارتش آمریكا، خود را برای بازگشت 
به عراق آماده می كرد و در سپتامبر 2003 این بنیاد آلبرت انیشتین بود كه به 
مخالفین دولت گرجستان توصیه كرد تا نتایج انتخابات این كشور را زیر سوال 
ببرند و آن را تقلب بخوانند و با انجام حركت های اعتراضی طی انقالب رز در 

گرجستان، ادوارد شواردنازه را به كناره گیری از قدرت مجبور كنند. 
همچنین زمانیكه كودتای سازمان سیا در ویزوئال در آوریل 2002 ناكام ماند، 
وزارت خارجه آمریكا به بنیاد آلبرت انیشتین كه به مخالفان ونزوئال توصیه هایی 
می كرد، روی آورد. جین شارپ و تیمش رهبری سران سومانت را طی تظاهرات 
به  كه  انیشتین  آلبرت  بنیاد  به  آمریكا  خارجه  وزارت  ماند،  ناكام   2004 اوت 
آلبرت  بنیاد  به  آمریكا  خارجه  وزارت  كرد،  می  هایی  توصیه  ونزوئال  مخالفان 

انیشتین كه به مخالفان نزوئال توصیه هایی می كرد، روی آورد.
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جین شارپ و تیمش رهبری سران سرمانت را طی تظاهرات اوت 2004 بر عهده 
داشتند. آنها مثل قبل تنها كاری كه می كردند، زیر سوال بردن نتایج انتخابات 

و در خواست استعفای رئیس جمهور بود. 
آنها تصمیم گرفتند كه طبقه سرمایه دار ونزوئال را به خیابانها بكشانند؛ اما دولت 
محبوب چاوز بسیار قوی عمل كرد. در كل، ناظران بین المللی و دیگر گروهها 

راهی جز به رسمیت شناختن پیروزی چاوز نداشتند. 
اقدامات جین شارپ در بالروس و زیمبابوه به دلیل عدم استخدام و آموزش در 

زمان مناسب برای انجام تظاهرات های كافی، ناكام ماند.
طی انقالب نارنجی در نوامبر 2004، سرهنگ رابرت هالوی در كی یف حضور 

یافت و جین شارپ نیز در این انقالب نقش داشت. 
وی نویسند كتب متعددی در زمینه كودتای مخملین است كه مهمترین آنها 
 ( آزادی سیاسی  و  اجتماعی  قدرت   ،)1973( بی خشونت  : كنش  از  عبارتند 
1980( ، دفاع غیر نظامی )1990(، از دیكتاتوری به دمكراسی)1993(، دست 

زدن به پیكار خشونت پرهیز)2003(. 
اغلب این آثار به زبان های متعدد كشورهای جهان سومی ترجمه شده است 
تا در خدمت براندازان حكومت های مستقل و مخالف نظام سرمایه داری قرار 

گیرد. 

کتاب » از دیکتاتوری به دموکراسی« 
مهمترین اثر جین شارپ در زمینه ی براندازی نرم كتاب » از دیكتاتوری به 
دموكراسی« است كه در سال 1993 یعنی حدود 16 سال پیش منتشر و به 

فارسی ترجمه شده است. 
او در مقدمه این كتاب می گوید:» من تالش نمود ه ام با دقت به كاراترین روش 

ها برای شكست دادن دیكتاتوری بیاندیشم.
روش هایی كه تا حد امكان، كمترین رنج را به افراد وارد كند و تا حد امگان 
ام  مطالعه  سالها  به  تالظ  این  در  و  نشود  ها  انسان  رفتن جان  میان  از  باعث 
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درباره دیكتاتوری ها، نهضت های مقاومت، انقالب ها ، افكار سیاسی، سیستم 
های حكومتی و بخصوص مبارزات واقع بینانه غیر خشونت آمیز توجه نموده 
ام...  بنابه ضرورت و همچنین انتخاب آگاهانه، تمركز این كتاب بر روی روش 
های عمومی مبارزه با دیكتاتوری و جلوگیری از به وجود آمدن حكومت های 

استبدادی جدید است. 
كشورهای  برای  مبارزه  های  نسخه  تجویز  و  موشكافانه  تحلیل  من صالحیت 
خاصی را دارا نیستم؛ اما به هر حال آرزویم این است كه این تحلیل عام، برای 
كنند،  می  مبارزه  و  زندگی  استبدادی  های  حكومت  تحت  كه  بسیاری  مردم 

مفید واقع شود. 
الزم است كه آنها اعتبار این نظریات را در كشور خود بیازمایند و با گسترش این 

نظریات، آنها را برای موقعیت ها و شرایط ویژه خود قابل اجرا سازند.« 
برای  آمیز  این كتاب، آموزش روش های غیر خشونت  نام و موضوع  هز چند 
پایان كتاب خود، جمهوری اسالمی  اما شارپ در  براندازی دیكتاتوری هست؛ 
از رژیم سرنگون  بلكه دیكتاتورتر  از مصادیق نظام های دیكتاتوری و  را  ایران 

شده شاه معرفی می كند: 
»مدت ها قبل، ارسطو هشدار داده بود كه استبداد همچنین می تواند به استبداد 
تبدیل شود... شواهد تاریخی بسیاری از فرانسه )ژاكوبین ها و ناپلئون(، روسیه 
)بلشویك ها(، ایران ) آیت اهلل ها(، برمه )اسكورك( و كشورهای دیگر وجود دارد 
كه سقوط یك رژیم سركوب گر از دید عده ای از افراد و گروه ها صرفاً فرصتی 
است برای آنها تا به عنوان اربابان جدید، قدم پیش بگذارند. انگیزه های این 

افراد می تواند متفاوت باشد«. 
در مجموع شارپ، قریب به دویست روش را برای براندازی حكومت ها به احزاب، 

گروه های معارض و مخالفان توصیه می كند. 
این روش ها مجموعاً تحت سه دسته اصلی طبقه بندی شده اند: 

؛ ترغیب  و  1-اعتراض 
سیاسی؛ و  اقتصادی  و  اجتماعی  همكاری  عدم   -2

تهاجم.   -3
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روش های اعتراض و ترغیب اكثرا، تظاهرات نمادین را شامل می شوند كه بالغ 
بر 54 روش است. عدم همكاری، شامل تحریم ها و اعتصابات ، مجموعاً 103 
را  اقدامات  این  سوم  دسته  روش،   41 شامل  سیاسی  و  اقتصادی  در  را  روش 

تشكیل می دهند. 
این كتاب حدود هفتاد صفحه و شامل 10 فصل و یك پیوست می باشد كه 

عناوین فصل های آن به این شرح است: 
فصل اول – مواجهه واقع بینانه با دیكتاتورها؛

فصل دوم؛ خطرات مذاكره؛
فصل سوم : قدرت از كجا می آید؟ 

فصل چهارم : دیكتاتوری ها ضعف هایی دارند؛
فصل پنجم: بكارگیری قدرت؛

فصل ششم: ضرورت برنامه ریزی استراتژیك ؛ 
فصل هفتم: برنامه ریزی استراتژی ؛ 

فصل هشتم: كاربرد مبارزه طلبی سیاسی؛
فصل نهم: فروپاشاندن دیكتاتور؛ 

فصل دهم: زیر بنای دموكراسی پایدار. 
هرفصل بین دوتا 15 صفحه است كه در آن به طور كاماًل عملگرایانه مباحثی 

مطرح شده و آموزه های گوناگونی بیان شده است. 
این دستور العمل حقیقتا به طور كار آمدی نگاشته شده و به نظر نمی رسد هیچ 

دیكتاتوری توان مقابله بدون زحمتی با آن داشته باشد.
عربی  )اتیوپی(،  آمهاریك   : جمله  از  مختلفی  های  زبان  به  كتاب  این 
)كشورهای عرب زبان(، آذری، بالروس، برمه، چین) برمه(، جینگ پاو)برمه(، 
كارن)برمه(، مون )برمه(، چینی )رسمی تجاری(، انگلیسی، فارسی، اندونزیای، 
امریكای  اسپانول)كشورهای  صربی،  روسی،  قرقیزی،گشائ،  خمری)كامبوج(، 

التین(، اوكراینی، تبتی، تیگریگنا)اریتره( و ویتنامی ترجمه شده است.  w
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جزوه مبارزه خشونت پرهیز: پنجاه نکته اساسی
این كتاب به وسیله » انیستیتو صلح آمریكا« در تاریخ یكم آوریل سال 2005 
میالدی توسط رهبران انقالب مخملین در صربستان به نامهای سردیا پوپوویچ، 

آندره میلیووویویچ و سلوبودان دینوویچ تدوین شده است. 
خشونت  استراتژیهای  و  اقدامات  مركز  سایت«  در  كتاب  این  معرفی  در 
است،  تهیه شده  كنوسوپدیا  وسیله  به  كه  كتاب  این   « است:  آمده  پرهیز« 
یك راهنمای میدانی برای انجام مبارزه بی خشونت است. این كتاب گستره 
خشونت  گران  كوشش  نیاز  مورد  كاربردی  اطالعات  از  گوناگونی  و  پربار 

پرهیز را فراهم می كند.
هر فصل به موضوع ویژه ای می پردازد كه به پرسش های كلیدی مطرح در این 
امر پاسخ می دهد . گستره موضوعی این كتاب از تكنیك های اداره كارهای 

روزانه گرفته تا برنامه ریزی استراتژیك مبارزه را در بر می گیرد. 
شكل تدوین كتاب نیز به گونه ای است كه استفاده از آن را بسیار آسان می نماید . 
این كتاب به وسیله كسانی نوشته شده است كه خود با استفاده از این روش ها 
علیه رژیم های سركوبگر جنگیده اند؛ و طراحی آن نیز به شكلی است كه هم 
مبارزان خط مقدم كه در محیط های غیر دموكراتیك و گاهی خشونت آمیز 
مبارزه می كنند، و هم كسانی كه در دموكراسی های پایدار فعالیت می كنند، 

می توانند از آن استفاده كنند.
این كتاب بر پایه تجربه های دست اول مبارزان در كشورهایی مانند صربستان 
گرجستان تهیه شده است، و نیز در بردارند درس هایی است كه از مبارزه در 

كشورهای اوكراین ، بالروس، زیمبابوه و دیگر كشورها فرا گرفته ایم . 
ترجمه این كتاب از خانه آزادی و ویرایش آن از مركز مطالعات دفاع استراتژیك 
بی خشونت است. این كتاب چندین دهه اندیشه ورزی تئوریك شخصیت های 
دانشگاهی درباره مبارزه بی خشونت راهبردی را با تجربه های كوشندگان خط 

مقدم مبارزه عملی پیوند می زند. 
پیوند میان راهبردی را با تجربه های كوشندگان خط مقدم مبارزه عملی پیوند 
اقدام عملی از طریق همكاری میان  می زند. پیوند میان راهبردهای نظری و 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

330

دانش آكادمیك و كارشناسانه نویسندگان مشاركت كنندگان بیرونی از یك سو، 
و تجربه زنده كوششگران و رهبران موفق مبارزه از سوی دیگر میسر می شود.

سطح  و  استراتژیك  سطح  میان  پلی  كتاب  محتوای  و  شكل  ترتیب،  این  به 
تاكتیكی آن برقرار می كند. به این معنی كه نظریه های اغلب  سنگین كتاب، با 
رویكرد دستور پخت وار آن كه سرشار از راهنماهای عملی برای انجام پیكارهای 

سیاسی و مبارزه برای منافع همگانی است به یكدیگر پیوند زده می شوند.«
در بخشی از كتاب آمده است: » در حال حاضر نهضت های خشونت پرهیز در 
حال مبارزه برای برانداختن رژیم های مستبد در كشورهای زیرند: روسیه سفید، 

برمه، ایران، پایوای غربی، زیمبابوه«

کتاب ضد کودتا 
این كتاب اثر مشترك » جین شارپ« و بروس جنگینز« است كه توسط مركز 
كتاب  است.  شده  ترجمه  فارسی  به  خشونت«  بی  استراتژیك  دفاع  مطالعات 
مذكور برای اولین بار در سال 1994 در نیویورك توسط اتحادیه جهانی حقوق 

بشر انتشار یافته بود. 
همانطور كه اشاره شد، شارپ از دانش پژوهان اصلی در موسسه انیستیو آلبرت 
كودتای  حوزه  در  برجسته  نویسندگان  و  ها  تئوریسین  از  كه  است  انیشتین 

مخملین محسوب می شود. 
بروس جنگینز، نیز مدیر سیاست گذاری در مركز اطالعاتی بانك در واشنگتن 
آلبرت  انیستیتو  اجرایی  مدیر  تا 2000  سالهای 1995  بین  و  است.  دی.سی 

انیشتین و معاون مدیر امور برنامه ریزی و توسعه در همین موسسه بود. 
طرح مسائلی چون : كودتا چگونه عمل می كند؟، احتمال رخ دادن كودتا در 
كودتا،  از  جلوگیری  برای  تالش  كودتا،  از  پستیبانی  است؟،  بیشتر  زمانی  چه 
از  ای  نمونه  كودتا  با  مقابله  چگونگی  و  اند،  خورده  شكست  كه  كودتاهایی 

سرفصل های این كتاب می باشند. 
این كتاب مبتنی براین فرض تنظیم شده كه تقویت نهادهای مدنی در جامعه 
مانع اصلی بروز كودتا در كشورهای جهان سوم است  و مبتنی بر این باور تالش 
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دارد تا با گسترش گروه های غیر دولتی )N.G.O(، بنیان های گذار از جامعه 
استبدادی به دموكراتیك را فراهم آورد؛ پروسه ای كه باید آن را فرآیند غربی 

شدن و وابستگی به نظام سرمایه داری خواند. 
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بخش دوم

آغاز حرکت کودتای مخملی در ایران 
به اعتقاد برخی از كارشناسان، ایران پیشتر در دو مرحله » كودتای مخملی« را 

به شكل ناقص تجربه كرد؛
وحضور  دخالت  وجود  با  كه  تیر 1378   18 در  دانشگاه  كوی  حادثه  در  یكی 
برخی مسئولین حكومتی در پشت صحنه آشوب های، هشیاری مردم، بسیج و  

نیروهای انتظامی و منیتی، آن حركت را ناكام گذاشت.
مورد خردادی مجلس كه صالحیت شان برای انتخابات مجلس هفتم رد شده 
بود دست به تحصن در مجلس زدند. این نمایندگان امیدوار بودند كه مردم در 
حمایت از آنها به خیابان ها می ریزند و در جلو مجلس تجمع می كنند؛ اما 
چنین اتفاقی نیفتاد و در آن مرحله خیابان ها می ریزند و درجلو مجلس تجمع 

می كنند؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد و در آن مرحله نیز شكست خوردند.
بازیگران  كه  بود  دهم  جمهوری  ریاست  انتخابات  به  مربوط  سوم  مرحله  اما 

»كودتای مخملی« برای نظام مشكل ایجاد كردند. 

مراحل تکوین کودتای مخملی در انتخابات ریاست جمهوری دهم 
بررسی عملكرد جهارساله گروه های سیاسی دوم خردادی در برابر دولت نهم 
حاكی از آن است كه آنها در تمام این چهار سال به انحاء مختلف و تامیزانی كه 

در توان داشتند، علیه دولت نهم فعالیت كردند. 
مخالفت آنها در مقابل دولت نهم آن چنان گرفته بود كه گویا در مقابل دیگان 
آنها پرده ضخیمی كشدیه شده و به آنها اجازه نمی دهد كه حتی یك اقدام 

مثبت دولت را مشاهده كنند. 
مشی و برخورد آنها با دولت نهم نشان می داد كه خود را به گونه ای آماده می 
كنند كه به هیچ وجه اجازه ندهند احمدی نژاد برای بار دوم رئیس جمهور شود 
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و این البته و ظاهر كار بود؛ ولی بعد مشخص شد كه مخالفان دولت به شكل 
افراطی بسیار فراتر از این موضوع عمل كرده اند.

اختالف فكری و عملی گروه های سیاسی دوم خردادی با احمدی نژاد آنقدر 
عمیق شده بود كه آنها به هیچ وجه نمی توانستند احمدی نژاد را تحمل كنند؛ 
بنابراین تصمیم گرفتند در اقدامی هماهنگ و حساب شده احمدی نژاد را حذف 

كنند و ضربه سنگینی نیز به نظام وارد نمایند.
رقابت  نژاد  احمدی  و  رضایی  كروبی،  موسوی،  چهارگانه  نامزدهای  ورود  با 
انتخاباتی آغاز شد. خاتمی كه دریافته بود در این انتخابات شانس چندانی برای 
پیروزی ندارد در ابتدای راه خود را كنار كشید و بابت آن مجبور شد به گروه 

های سیاسی دوم خرداد تاوان سنگینی بپردازد.
گروه های دوم خردادی كه به واسطه چهار زخمی كه از شكست های چهارگانه 
در برابر اصولگرایان برتن داشتند و بسیار عصبانی بودند، می خواستند در این 

رقابت سرنوشت ساز كار را یكسره كنند. 
آنچه انگیزه دوم خردادی ها را برای این تقابل جدی افزایش می داد این بود 
كه آنها روز به روز از عرصه قدرت بیشتر دور می شدندو حضور سه چهار نفره 
در شورای شهر تهران نمی توانست عطش آنها به قدرت را و برآورده ساختن 
پیدا می كرد،  معنا  نظام  با  را كه در مخالفت جدی  آنها  بزرگ  خواسته های 

تسكین دهد.
شكست آنها در انتخابات ریاست جمهوری دهم به این معنا بود كه باید برای 

سال های طوالنی در انزوای كامل به سربرند. 
به غم سران دوم خردادی، موسوی می توانست بدیلی مناسب تر از كروبی به 
جای خاتمی باشد و چون به غیر از موسوی فرد شخیص دیگری را در اختیار 
چاره  شاید  منظر  این  از  و  كردند  موسوی  صرف  را  خود  توان  همه  نداشتند 

دیگری نداشتند. 

پاسخ به یک سوال 
برخی این سوال را مطرح می كنند كه آیا موسوی و كروبی در خصوص »كودتای 
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مخملی« با غربی ها هماهنگ شده بودند یا خیر؟ و اگر پاسخ منفی است، چرا 
از كودتای مخملی صحبت می شود؟

پاسخ به این سوال از آن جهت اهمیت دارد كه در كوران این مسائل برخی با 
سخنان و نوشته هایشان در صدد برآ«دند تا نسبت دادن كودتای مخملی به 

این وقایع را نفی كنند. 
پاسخ با یك » نه « شروع می شود؛ اما این » نه «، نفی كودتای مخملی نیست؛ 
بلكه نفی هماهنگی قبلی با غربی هاست آن هم نه برای همه دوم خردادی ها 
بلكه برای موسوی و كروبی؛ اما در پس این » نه  « سخنان مهمی نهفته است. 
بخش قابل توجهی از ویژگی های كودتای مخملی و چه بسا بیش از حد الزم 
در این واقعه مشاهده شد. مهم تر از همه اینكه در این واقعه گروه های سیاسی 
دوم خردادی، شخص هاشمی رفسنجانی، گروهك منافقین و انجمن پادشاهی، 
رسانه های اپوزیسیون خارج از كشور و رسانه های غربی همه دریك نقطه با 
هم تالفی كردند و متاسفانه هیچ یك دیگری را نفی نكرد بلكه هم افزایی نیز 
داشتندو آن نقطه وارد كردن فشار جدی برمركزیت نظام یعنی والیت فقیه بود. 
این مجموعه همدیگر را پذیرفته بودند و چون هدف واحدی داشتند، همدیگر را 
نفی نكردند. حال آنكه اگر غیر از این بود می بایست برخی از آنها برخی دیگر 
را به شدت نفی و طرد می كردند. اینكه چهره های معروف این غائله هیچ گاه 
مطالبی كه از رسانه های دشمن به نفع آنها منعكس می شد را نفی نكردند و 
در مقابل آن موضع روشن و قاطع نگرفتند، به معنای این است كه با حركت 
حمایتی دشمن مخالفتی ندارند، حال آنكه اقدام آنها در مسیر براندازی نرم و یا 

همان »كودتای مخملی« بود.
حركت و اقدامات این چهره های شاخص خواسته و با ناخواسته، دانسته و یا 
ندانسته با هماهنگی و یا بدون هماهنگی، اقدام در چارچوب »كودتای مخملی« 

است و هیچ نام دیگری را نمی توان برآن گذاشت.
اما  را به شورش مردمی نسبت دهند؛   این غائله  اگر چه برخی تالش كردند 
شباهت  هستند  كور  غالباً  كه  مردمی  های  شورش  به  غائله  این  های  ویژگی 

نداشت و برعكس برخوردار از ویژگی های »كودتای مخملی« بود. 
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آغاز بحث تقلب و تشکیل کمیته صیانت از آرا 
طی 30 سال گذشته انتخاب هایی كه در ایران برگزار شده در صحت و سالمت 
بوده است و اگر در موارد نادری هم انتقادی وجود داشته خیلی زود به پایان 
رسیده است. چنین سابقه درخشانی اجازه نمی داد تا اگر در مقطعی اعالم شود 
در انتخابات تقلب شده، افكار عمومی به راحتی آن را بپذیرند؛ پذیرش مردمی 

این موضوع نیازمند مباحثی به عنوان پیش زمینه بود. 
سالمت  تردید  درخصوص   87 درسال  هاشمی  اقای  جمله  از  برخی  سخنان 
در  تقلب  موضوع  با  عموم  افكار  گرفتن  خو  آن،  در  تقلب  احتمال  و  انتخابات 

انتخابات را فراهم می ساخت. 
هاشمی كه در جمع اعضای شورای مركزی خدمتگزاران سازندگی و نیز اعضای 
تاكید  با  گفت،  می  9سخن  منطقه  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  اسالمی  سازمان 
كننده  برگزار  مسووالن  و  ناظران  به  انتخابات، خطاب  لزوم سالمت  بر  دوباره 
انتخابات گفت:» اگر ناظران و مسووالن برگزاری انتخابات رای مردم را ضایع 
كنند و اعالم قیمومیت كنند و نگذارند آنچه كه مردم می خواهند اعالم شود، 

این كار خیانت و مستوجب عذاب الهی است.« 
انتخاب  نباید  فرد  این  بگویند  برخی  اساس مصلحت  بر  اگر  افزود:» حتی  وی 
شود، اشتباه است و منتهی به استبداد می شود و این اتفاق شومی خواهد بود.« 
واقعاً  كه  است  همه  »وظیفه  كرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  رفسنجانی  هاشمی 
انتخابات را جدی بگیرند و سالم عمل كنند و اگر رقیب بی تقوایی می كند، آنها 
بی تقوایی نكنند و باید انتخابات خوبی برگزار شود و اگر انتخابات سالمی برگزار 

شود، مطمئناً نمره خوبی از سوی ناظرین بین المللی خواهد گرفت.«
این نوع سخنان و برخی اظهارات سران جبهه دوم خرداد عاملی شد برای اینكه 
مقام معظم رهبری در آغاز سال 88 در جوار مرقد شریف رضوی در سخنرانی 
خود به این بحث بپردازند و نسبت به آن ابراز گالیه كنند. معظم له در این باره 
فرمودند: »انتخابات به فضل الهی و به حول و قوه ی الهی انتخابات سالمی سات. 
من می بینم بعضی ها در انتخاباتی كه دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، 
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از حاال شروع كرده اند به خدشه كردن. این چه منطقی است؟ این چه فكری 
است؟ این انصافی است؟

درحدیود سی  انتخابات در طول این سی سال انجام گرفته است _  این همه 
انتخابات را تضمین كرده اند، و انتخابات صحیح بوده است، چرا بیخورد خدشه 
می كنند، مردم را متزلزل می كنند، تردید ایجاد می كنند؟ كه البته در ذهن 

مردم عزیز ما با این حرفها تردید ایجاد نخواهد شد.«
كاركردن بر روی موضوع » كمیته صیانت از آرا« به عنوان گام دوم طرح بحث 
تقلب در انتخابات، موجب می شد تا بخشی از مردم واقعاً باور كنند كه گویا قرار 
است در انتخابات اتفاقی بیفتد و آن بخش از مردم هم كه به این باور نرسیده 
بودند از نظر ذهنی آماده می شدند تا شاهد انتخاباتی متفاوت با برخی جنبه 

های منفی باشند.
با پذشت زمان و جدی تر شدن طرح بحث » كمیته صیانت از آراء « مردمی 
كه به مسائل توجه داشتند، از نظر روانی احتمال وقوع موضوع ادعایی تقلب در 

انتخابات را باال می دیدند.
تداوم پرداختن به موضوع تقلب در انتخابات به شكل كلی جامعه را با آن درگیر 
ساخت تا جایی كه در گوشه ذهن مخاطبان این بحث، این دغدغه ایحاد شد كه 

احتمال دارد در انتخابات تقلب شود. 
به عبارتی طرح این موضوعات و ارائه رفتاری كه وقوع آن را قطعی می نمود، 
سبب شد كه عده ای پیشاپیش به استقبال تقلب در انتخابات بروند و برایشان 

قطعی و مسلم شود كه در این انتخابات تقلب خواهد شد.
نكته دقیق در این بحث این است كه در »كودتاهای مخملی«  قبل، معموالً 
بحث تقلب در انتخابات در زمان شمارش آرا و احیاناً پس از آن به میان می 
آمد؛ در حالی كه در انتخابات ایران این ترفند از ماه ها پیش از انتخابات مطرح 

شد و برخی رسانه های بیگانه نیز به آن دامن می زدند. 
به این ترتیب بذر ادعای تقلب در انتخابات در بستر انتخابات افشانده شد تا پس 

از برگزاری انتخابات شكوفا شود كه این چنین نیز شد.  w
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آغاز فعالیت های انتخاباتی نامزدها 
موعد  فرا رسیدن  از  پیستر  و كروبی خیلی  ویژه موسوی  به  نامزدها  از  برخی 

قانونی تبلیغات انتخاباتی، كار تبلیغات را شروع كردند.
رقیب  نامزد  سه  بود.  نژاد  احمدی  شد  تبلیغات  فضای  وارد  كه  نفری  آخرین 
احمدی نژاد به نسبت متفاوت در یك هدف مشترك بودند و آن هم تخریب 

احمدی نژاد بود.
رقبای احمدی نژاد دستشان خالی بود و چیزی برای عرضه نداشتند. در مقابل 
دست احمدی نژاد هم پر بود و هم اینكه عملكرد چهار ساله اش بدون هیچگونه 

پوششی پیش روی رقبایش قرار داشت.
می  رقبا  بود؛  كرده  مهیا  طرف  دو  هر  برای  را  مناسبی  فرصت  وضعیت  این 
به  و  تخریب  انتقاد،  با  نژاد  احمدی  چهارساله  عملكرد  موشكافی  با  توانستند 
چالش كشیدن وی موقعیت خود را ارتقا دهند و احمدی نژاد هم می توانست 
با ارائه عملكرد و خدمات خود موقعیتش را در نزد مردم استحكام بخشد و بر 

تعداد هوادارانش بیفزاید. 
از سه گزینه »انتقاد«، »تخریب«، و » چالش« دو گزینه  نژاد  رقبای احمدی 
آخر را انتخاب كردند و بیشتر هم برگزینه »تخریب« متمركز شدند و هر یك به 

فراخور سنجش وضعیت اقدام كردند. 
در این میان موسوی بیش از دیگران اقدام تخریبی داشت. شیوه وی اینگونه بود 
كه ابتدا با یك سیاه نمایی كلی، تمام اقدامات و عملكرد دولت را زیر سوال برد 
و سپس به شكل جزء به جزء اقدام به تخریب كرد به عنوان نمونه دادن نسبت 
» قانون گریز« به دولت به این معنا بود كه كلیه اقداماتی كه دولت انجام داده 

خالف قانون بوده است. 
این رویه ناصواب به تدریج تبدیل به متهم كردن دولت به دروغگویی شد. كروبی 
هم در متهم ساختن دولت كم نگذاشت؛ اما حجم و تندی مطالب موسوی بیشتر 

بود. 
چنین برخوردی با دولت موجب شده بود از یك سو تبلیغاتی خالف ارزش های 
دینی و اخالقی شكل گیرد و از سوی دیگر با ایراد هر اتهامی برفضای التهاب 
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جامعه افزوده می شود.
رسانه های بیگانه كه با هدفمندی بحث انتخابات ایران را تعقیب می كردند با 
دیدن صحنه ای كه رقبای احمدی نژاد بی مالحظه و غیر منصفانه به وی و 

عملكردش تهاجم می كردند، فعالیت خود را افزایش دادند. 
آنها داشتند انتقام حمالت به حق احمدی نژاد به دولت های متبوعشان را می 
گرفتند و رقبای احمدی نژاد هم برای آن رسانه ها مطبوع ترین دولت های 
متبوعشان را می گرفتند ورقبای احمدی نژاد هم برای آن رسانه ها مطبوع ترین 

خوراك ها را فراهم كرده بودند.
 احمدی نژاد با دیدن این صحنه ها همچنان به سكوت خود ادامه می داد. این 
روش احمدی نژاد برای هوادارانش سوال برانگیز شده بود. آنهایی كه زیرك تر 
بودند می دانستند كه احمدی نژاد در حال آماده ساختن خود برای مرحله اصلی 

رقابت ها است. 

استفاده از رنگ سبز به عنوان نماد 
تجربه »كودتاهای مخملی« در دیگر كشورها نشان داده بود، چنانچه رهبران 
ایجاد همبستگی،  در  كنند  استفاده  نماد  عنوان  به  رنگ  از یك  بتوانند  كودتا 
همراهی، همسویی، هم انگیختگی و بسیج هواداران موفقیت بیشتری خواهند 

داشت. 
موسوی كه از انتخابات سال 76 مطلع بود و به خاطر داشت كه سیادت خاتمی 
با  و  آورد  روی  موضوع  این  به  كرد،  وی كمك  آرای  افزایش  به  میزان  تا چه 
انداختن شال سبز رنگ بر گردن در مجالس و محافل حضور پیدا كرد تا رنگ 

سبز را به عنوان نماد تبلیغات خود معرفی كند.
 ادامه حركت آن گونه ای شد كه وی می خواست. با استفاده گسترده از رنگ 
سبز توسط هواداران موسوی این رنگ به عنوان نماد حركت انتخاباتی موسوی 

شناخته شد. 
پس از آن بود كه هواداران وی هنگام حضور در مجالس تبلیغاتی موسوی به 
شكل پر حجم از رنگ سبز استفاده كردند و طرفداران وی در سطح شهر با مچ 
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بندهای سبزی كه به دست خود بسته بودند و همچنین پارچه های سبزی كه 
به ماشین های خود آویخته بودند شناخته می شدند. 

می  استفاده  ایران  پرچم  رنگ  به  بندهایی  مچ  از  هم  نژاد  احمدی  طرفداران 
تر  موسوی گسترده  تبلیغاتی  نماد  عنوان  به  سبز  رنگ  از  استفاده  اما  كردند؛ 
بود. اگر چه این مسئله بیشتر در شهرهای بزرگ بود؛ اما این تهران بود كه از 
وحدت بیشتری برخوردار بود. از آن به بعد بود كه هواداران موسوی بیشتر با 

رنگ سبزی كه به همراه داشتند شناخته می شدند. 

خیابان ها؛ جوالنگاه حضور طرفداران دو طرف
و  یعنی موسوی  نامزد مسرح  دو  انتخابات طرفداران  زمان  به  نزدیك شدن  با 
احمدی نژاد برای ادامه تبلیغات از مكان های بسته بیرون آمده و به خیابان ها 

سرازیر شدند. 
این كار ابتدا توسط هواداران موسوی انجام گرفت و پس از اینكه چندین بار 
تكرار شد و گسترش یافت، هواداران احمدی نژاد هم به آن مبادرت ورزیدند. 
انجام  و  تجمع  اصلی  محل  وی«  پارك  »چهارراه  و  ونك«  »میدان  محدوده 
تبلیغات انتخاباتی بود. یكی از مسائل تعجب برانگیز در این تجمعات تبلیغاتی 
خیابانی این بود كه این افراد چگونه همدیگر را برای حضور در یك نقطه خبر 

می كنند؟ 
بعدها مشخص شد كه آنها با سازمان دهی منظم با استفاده از گیامك و تلفن 
همراه این كار را انجام  می دادند و در واقع این یك اقدام تمرینی بود برای 

زمانی كه كار به آشوب و اعتشاش كشیده شود.
در آن زمان آنها از این طریق می توانستند نیروهای خود را برای حضور در نقاط 

مختلف شهر جهت ایجاد آشوب و بلوا فراخوانی كنند. 
از نكات قابل توجه در این تجمعات این بود كه با وجود انكه هواداران دو نامزد 
در یك مكان تجمع می كردند و هركدام یك سمت خیابان را در اختیار گرفته 
و شعار می دادند، تا پیش از برگزاری انتخابات بین آنها هیچ گونه درگیری رخ 

نداد. 
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نقش  دادند  می  تشكیل  جوانان  را  افرادش  غالب  كه  تبلیغات  و  تجمعات  این 
زیادی در افزایش شور و هیچان انتخاباتی داشت و گذشته از اختالط بی حساب 

و كتاب دختران و پسران قابل تحمل و حتی مفید بود.
این تجمعات تبلیغاتی پیام مشخصی را با خود داشت و آن اینكه هواداران دو 
طرف بیشتر متعلق به كدام طبقه اجتماعی و ساكن كدام بخش شهر هستند. 

تهران هوادر  باالی شهر  متمول  افراد  بیشتر  تجمعات مشخص می شد كه  از 
موسوی هستند و طبقه متوسط به پایین شهر حامی احمدی نژادند. 

این قسمت از فرایند انتخابات نیز از جمله مقاطعی بود كه رسانه های بیگانه 
نسبت به انعكاس آن توجه ویژه ای به خرج دادند. 

مناظرات تلویزیونی و پیامدها 
برای اولین بار در ایران با ابتكار صدا و سیما به منظور آشنایی مردم با برنامه 

های نامزدها، مناظره تلویزیونی بین آنها برگزارشد. 
از آنجایی كه چنین برنامه ای برای اولین به اجرا در می آمد، پیشاپیش برای 
آن می شد ضعف هایی را پیش بینی كرد؛ خاصه اینكه برنامه مناظرات به شكل 

زنده پخش می شد. 
تمام نامزدها برای حضور در مناظرات حداكثر آمادگی را كسب كرده بودند؛ به 
ویژه احمدی نژاد كه تا آن زمان سكوت اختیار كرده بود و شاید هم از سوی 

رقبا تخریب شده بود. 
رقم  را  انتخابات  مناظره سرنوشت  دانستند، جلسات  رقیب می  نامزد  هرچهار 

خواهد زد. 
مناظرات انجام شده به دو قسمت قابل تقسیم است: الف _ مناظراتی كه احمدی 

نژاد در آن حضور نداشت.
ب _ مناظراتی كه احمدی نژاد یك طرف مناظره بود. 

مناظراتی كه احمدی نژاد در آن حضور نداشت سرد و بی روح بود و چه بسا 
به شب نشینی و گپ و گفت و گوی عادی شباهت داشت و هیچ حسی ر ا در 
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مخاطب بر نمی انگیخت؛ اما در مناظراتی كه احمدی نژاد حضور داشت، مناظره 
بسیار داغ، پرحرارت و با افت و خیز جدی همراه بود.

در  را  انتخاباتی  های  سفره  های   كاستی  بودند  در صدد  نژاد  احمدی  رقبای 
مناظره جبران كنند؛ زیرا مناظرات ده ها میلیون بیننده را به پای تلویزیون ها 
نشانده بود و احمدی نژاد تصمیم داشت پاسخ جفاهایی كه از سوی رقبا به وی 
و دولتش شده بود را بدهد و با بازگو كردن عملكردش و ارائه برنامه های آینده، 

خودش را در معرض داوری و انتخاب افكار عمومی قرار دهد. 
است.  نژاد  احمدی  یا  مناظره موسوی  مناظره،  داغترین  بود  از پیش مشخص 
موسوی در مناظره با احمدی نژاد به شدت عصبانی شد و احمدی نژاد با نشان 
از  گرفتن  ایراد  و  موسوی،  رهنورد، همسر  زهرا  تحصیلی  مدرك  تصویر  دادن 
آن برشدت عصبانیت موسوی افزود و موسوی نتوانست از وقت پایانی مناظره 

درست استفاده و موضوع را جمع كند.
در نهایت افكار عمومی به این نتیجه رسید كه سخنان احمدی نژاد به واقعیت 

نزدیكتر است. 
به نظر می رسد بسیاری از بینندگان تلویزیون همان زمان نامزد مورد نظر خود 
را انتخاب كردند و مسائلی كه پس از آن پیش آمد نتوانست نظر آنها راتغییر 

دهد.
عالوه بر این مناظره احمدی نژاد با كروبی و رضایی بر آرای احمدی نژاد افزود 
چه بسا سرسختی و عدم تحمل شكست از سوی موسوی با این مناظره مرتبط 
باشد. موسوی با محاسباتی كه از هوادارانش داشت و مشورت هایی كه اطرافیان 
ارائه می كردند خود را گیروز انتخابات می دید؛ اما نتیجه مناظرات تمامی رشته 

های وی را پنبه كرد.
از این رو به نظر می رسد شدت یافتن رفتار موسوی پس از انتخابات در همین 

مقطع كلید خورد و مسائل بعدی بر شدت آن افزود.
احمدی نژاد با نام بردن از افرادی مانند هاشمی و ناطق نوری و دادن نسبت 
هایی به فرزندان آنها شور و هیجان انتخابات را به اوج رساند و امور جدیدی را 

آشكارا وارد مسائل انتخابات كرد. 
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نژاد مسبب مسائل بعدی شد  اینكه برخی معتقدند رفتار مناظره ای احمدی 
درست نیست؛ بلكه می توان گفت رفتار احمدی نژاد برشور و هیجان انتخابات 
افزود و چنانچه احمدی نژاد وارد این موضوعات هم نمی شد انتخابات در همین 

مسیر و البته شاید با شور و هیجان كمتری به پیش می رفت. 
ازجمله پیامدهای مناظرات نامه ای بود كه هاشمی دو سه روز پیش از برگزاری 
نشانه  كوچكترین  هاشمی  نامه  در  نوشت.  رهبری  معظم  مقام  برای  انتخابات 

دوستانه بودن نوشته ها مشاهده نمی شد.
این نامه حتی فاقد سالم و تحیت كه در تمامی نامه ها مرسوم نوشته ها مشاهده 
نمی شد. این نامه حتی فاقد سالم و تحیت كه در تمامی نامه ها مرسوم است، 

بود.
ادبیات به كار رفته در نامه به گونه ای بود كه آن را به دریچه ای كه انسان می 
توانست تمامی مسایل پیش آمده پس از انتخابات را از آن مشاهده كند، تبدیل 
كرده بود. پاسخ به نامه چون می توانست برسرنوشت انتخابات و آرای نامزد ها 
تاثیر گذارد، از سوی مقام معظم رهبری انجام نگرفت؛ زیرا آن نامه قابل پاسخ 
نبود. پیامد دیگر این بود كه موسوی هم دوسه روز پیش ا زانتخابات با نشریه 
آمریكایی نیوزویك مصاحبه ای كرد و در آن مصاحبه از تحوالت سخن گفت: 
خبرنگار به وی گفت؛ با بودن رهبری چگونه می توان به تحوالت امید داشت؟ 
موسوی پاسخ داد: اگر رهبری هم مشاهده كند كه مردم به خیابان ها ریخته 

اند تحوالت را می پذیرد. 
اعالم پیروزی پیش هنگام از سوی موسوی 

موسوی كه تا پیش از برگزاری انتخابات بی صدا در مسیر » كودتای مخملی« 
بخشی  هنوز  كه  حالی  در   )88/3/22  ( مورخ  شب  جمعه  داشت  می  بر  گام 
با رسانه ها  از مردم در صف رای دادن بودند و شمارش آرا شروع نشده بود؛ 
مصاحبه كرد و خود را به عنوان پیروز انتخابات  معرفی نمود و عمال و باصدای 
بلند مرحله آشكار شدن » كودتای مخملی« را اعالم كرد وی با این حركت دو 

هدف را دنبال می كرد:
 الف _ القاء پیروزی خود به مردم و مسئوالن ب - بستن راه پیروزی رقیب. 
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به زعم، موسوی نظام یا باید پیروزی وی را می پذیرفت و یا اینكه به بحث تقلب 
در انتخابات تن می داد. 

پیش از برگزاری انتخابات ستادهای وی چند نقطه را در تهران برای برگزاری 
با رسانه ها  او در مصاحبه  بودند و هنگامی كه  نظر گرفته  پیروزی در  جشن 
پیروزی خود را اعالم كرد، هوادارانش در اقدامی كاماًل برنامه ریزی شده در آن 

مكان ها تجمع و اقدام به جشن و سرور كردند. 
هنگامی كه مستوالن قانونی انتخابات بر اساس شمارش آراء از احمدی نژاد به 
عنوان فرد پیروز نام بردند، موضوع كلیدی تقلب از سوی هواداران اصلی موسوی 

مطرح شد.
كارگردانان سناریوی تقلب تصور می كردند به پشتوانه شور و هیجانی كه در 
عنوان  به  را  خود  هواداران  توانند  می  كردند،  ایجاد  انتخابات  هنگام  و  پیش 
طلبكار به صحنه بیاورند و فشار را بر شورای نگهبان و نظام افزایش دهند و آنها 

را وادار به پذیرش تقلب و ابطال انتخابات كنند. 

نمایش قدرت در سطح خیابان ها 
دعوت از هواداران برای حضور در میدان ولیعصر )عج( تهران به منظور نمایش 
در  بود  هم  ضرورت  اگر  عبارتی  به  بیفتد؛  بایست  نمی  كه  بود  اتفاقی  قدرت 
چارچوب مصالح نظام نبود؛ برای اولین بار پس از انقالب مردم در برابر هم قرار 

گرفتند. 
خوشخبتانه چون تجمع هواداران دو رقیب در یك روز نبود بین انبوه طرفداران 
درگیری ایجاد نشد؛ اما نمی توان انكار كرد كه دشمن یك گام به جلو برداشته 

بود و ادامه چنین تجمعاتی می توانست برای نظام خطر ایجاد كند. 
این نمایش قدرت مذموم در حالی اتفاق می افتاد كه رسانه های بیگانه و به 
ویژه بی. بی. سی با تمام توان به صحنه آمده بودند و از موسوی و هوادارانش 

حمایت می كردند. 
آنها در این گمان به سر می بردند كه با رویارویی مردم؛ »كودتای مخملی« در 
چند قدمی كوره ذوب كننده اش قرار گرفته است و چنانچه عمل انجام شده 
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را  آن  تواند آتش  نمی  آبی  نزدیك شود دیگر هیچ  به كوره  و  پیدا كند  ادامه 
خاموش كند.

موسوی كه از حمایت پرشور طرفداران به وجد آمده و بود و واقعاً خود را قهرمان 
این میدان می دید و اطرافیانش نیز برچنین تصوری صحه می گذاشتند، تصمیم 
خطر ناك دیگری گرفت و برای اینكه با استفاده از پایگاه مردمی خود، نظام را به 
زانو در آورد و آن را تسلیم خواسته های نامشروع خود كند، در یك فراخوانی از 
هوادارانش خواست تا برای شركت دریك تجمع و راهپیمایی بزرگ در بعدازظهر 
آزادی  میدان  به سمت  و  تجمع  انقالب  میدان  در   )88/3/25( مورخ  دوشنبه 

راهپیمایی كنند. 

راهپیمایی سرنوشت ساز
برگزاری تجمع و راهگیمایی دوشنبه ) 88/3/25( می توانست شروعی باشد كه 

پایانش نامشخص بود.
»كودتای  راهپیمایی  این  از  استفاده  با  بودند  صدد  در  هوادارانش  و  موسوی 

مخملی« را یك گام بزرگ و تعیین كننده به جلو ببرند. 
انقالب   میدان  سمت  به  تهران  شهر  شمالی  مناطق  از  جمعیت  دوشنبه  عصر 
حركت كرد و پس از تجمع، جمعیت از خیابان آزادی به مقصد میدان آزادی 

به حركت در آمد. 
آنها این جمعیت را چند میلیونی برمی شمردند؛ حال آنكه طبق محاسبه دقیق 
این جمعیت بسیار كمتر از این میزان بود و همین تعداد نیز جمعیت زیادی 
به  تهرانی هایی كه  و  تهران  با جمعیت  مقایسه  اگر چه در  محسوب می شد 

موسوی رای داده بودند چندان زیاد هم تلقی نمی شدند. 
وقتی به چهره این جمعیت نگاه می شد معلوم بود كه با وجود حضور چهره های 

نامتعارف بخش زیادی از آنها واقعاً مردم هستند؛ 
مردمی با ظاهری موجه كه به دنبال تبلیغات گسترده و پر حجم موسوی به 
وی رای داده بودند و در آن روز هم برای دفاع از نامزد مورد نظرشان به خیابان 

آمده بودند.
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 نسبت بخش زیادی از این جماعت با موسوی در همین حد بود و لذا نمی شد 
به آن جماعت خرده گرفت. 

موسوی از این اقبال مردمی سوء استفاده كرد و مردم را به خیابان ها كشاند 
تا آنها را در مقابل نظام قرار دهد تا اینجای كار موسوی جلو بود؛ اما در پایان 
راهپیمایی یعنی غروب دوشنبه اتفاقی افتاد كه برای نظام و موسوی و هوادارانش 

بسیار تعیین كننده بود و اتفاقات بعدی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
و  اوباش  و  اراذل  كه  نفر   300  _  200 حدود  جمعیتی  راهپیمایی  پایان  در 
افراد اجیر شده محور آن بودند از جمعیت جدا شدند و به منظور تصرف حوزه 
مقاومت بسیج 117 به سمت این حوزه حركت كردند و به آن بودند از جمعیت 
این حوزه  به سمت  به منظور تصرف حوزه مقاومت بسیج 117  و  جدا شدند 
حركت كردند و به آن هجوم بردند و با پرتاب سنگ و كوكتل مولوتف سعی 
داشتند آن مقر نظامی را به سقوط بكشانند كه با مقاومت و تیراندازی نیروهای 

داخل حوزه مواجه شدند. 
در آن درگیری هفت نفر ازجمله یك مادر و دختر كه دمهد كودك آن نزدیكی 
و  كردند  نمی  مقاومت  بسیج،  حوزه  داخل  افراد  چنانچه  شدند.  كشته  بودند، 
حوزه سقوط می كرد، حدود 300 اسلحه د راختیار آشوبگرانی كه بخشی از آنها 
افراد اراذل و شرور بودند می افتاد و معلوم نبود پس از آن چه اتفاقات تلخی 

رخ می داد. 
خبر این حادثه از اخبار سراسری پخش شد و مردم فهمیدند كه این آشوب ها 

به چه سمت و سویی پیش می رود.
در  و  بودند  داده  رای  موسوی  به  صادقانه  و  خالصانه  كه  كسانی  از  بسیاری 
راهپیمایی روز دوشنبه هم شركت داشتند، از موسوی بریدند؛ زیرا آنها حاضر 
بودند برای موسوی در حد یك برگ رای هزیه كنند و هنگامی كه پی بردند 
رقابت موجود از حالت میان موسوی و احمدی نژاد به حالت موسوی و نظام 
تغییر پیدا كرده، آنها نظام را بر موسوی ترجیح دادند و از هواداری موسوی پا 

پس كشیدند.
در ادامه كه از سوی رسانه ها اعالم شد نماز جمعه تاریخ ) 88/3/29( توسط 
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نماز  آن  به  جماعت  این  از  زیادی  پخش  شود،  می  اقامه  رهبری  معظم  مقام 
آمدند. 

شاهد ادعا این است هنگامی كه مجمع روحانیون مبارز در اقدامی صد در صد 
ضد انقالبی برای اینكه ارزش خطبه های مقام معظم رهبری را از فصل الخطایی 
بیندازد، اعالم كرد، روز شنبه بعد از نماز جمعه در میدان انقالب تجمع خواهد 
داشت، از جمعیت حاضر در راهپیمایی روز دوشنبه تنها حدود 15 هزار نفر در 
آن تجمع شركت كردند؛ معلوم بود مابقی متنبه شده اند و مسیر خود را تغییر 

داده اند.
چند روز بعد هم كه هواداران برای تجمع در میدان بهارستان فراخوانی كردند 
حدود4-5 هزار نفر به آنها پاسخ دادند و در نهایت برای فراخوانی چند روز بعد 
به مرور هرگونه  اینكه  تا  نفر حاضر شدند  تیر فقط چند صد  در میدان هفت 

تجمعی منتفی شد.
از روز شنبه 30 خرداد به بعد این اراذل و اوباش اجیر شده بودند كه براساس 
برنامه و دستور در تجمعات خشونت آمیز شكرت كردند كه در نهایت از آنها هم 

چیزی باقی نماند و سازمان آنها فروپاشید. 
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بخش سوم

چرا کودتای مخملی در ایران شکست خورد؟
نماز جمعه مورخ ) 88/3/29( كه توسط مقام معظم رهبری اقامه شد در تاریخ 

بی نظیر بود. 
این نماز پس از اقدامات تفرقه افكنانه موسوی و طرفدارانش و رسانه ها ی بیگانه 

اقدامی به واقع و حدت بخش بود. 
حضور بی سابقه چند میلیونی مردم تهران خدشه های وارد شده به مناسبات 
به  مردمی  بعد  از  نظام  نماز،  این  با  و  كرد  ترمیم  را  نظام  با  مردم  از  برخی 
یكپارچگی رسید و مسائل اصلی حل و فصل شد. فرمایشات روشنگرانه مقام 
معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه موجب باز شدن چشم مردم بر روی 

فتنه ای شد كه دشمن با استفاده از عناصر داخلی به آن دامن زده بود. 
پس از این نماز وحدت بخش هنوز خواص و نخبگانی بودند كه از خود سرسختی 
نشان می دادند و به درستی نمی توانستند وقایع اتفاق افتاده را تحلیل كنند. 

به  و  بود  كرده  فراهم  موسوی  تبلیغات  كه  بودند  گرفتار شده  فضایی  در  آنها 
درستی نمی توانستند وقایع اتفاق افتاده را تحلیل كنند. این گروه از خواص و 
نخبگان كار را به انجا رساندند كه در موضعگیری و سخن گفتن، مواضع دشمن 
را داشتند و سخن طرف مقابل را بر زبان جاری می كردند. ناتوانی بهخشی از 
خواص در شناخت جبهه خودی و جبهه دشمن كار را به آنجا رساند كه مقام 
معظم رهبری فرمودند: برخی از خواص مردود شدند. علت مردودی برخی از 
خواس در كالم و مواضعشان بود و برخی دیگر در عدم موضع و سكوتشان. شاید 
چیزی كه دوست و دشمن علت آن را جست و جو می كردند شكست » كودتای 

مخملی« در ایران بود. 
ایران معلوم می شود كه فشار و  با  در مقایسه كودتای مخملی سایر كشورها 

هجمه كودتاگران در » كودتای محملی « ایران بیش از سایر كشورها بود.
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با این حال این كودتا در دیگر كشورها و حداقل در بیشتر آنها پیروز شد اما 
در ایران با شكست مواجه گردید. علت را باید در سه عامل جست و جو كرد: 

1- رهبری؛
2- مردم؛

3- سپاه و بسیج. 
1- مقام معظم رهبری با جایگاه قانونی ورود مسئوالنه به موضوع در نماز جمعه 
نشان دادند كه مسائل اساسی در نظام اسالمی به نامزدهای ریاست جمهوری و 
سران قوا ختم نمی شود و در خصوص این مسائل حرف آخر را رهبری می زند. 
همین كه مردم می دانستند در باال دست سران قوا و نامزدهای انتخابات رهبری 
قرار دارد و پایین دستی ها نمی توانند تعیین كننده باشند و اینكه مقام معظم 
رهبری وارد صحنه شدند و با سامان دادن به اوضاع درهم برهم شده هرچیزی 
را در جایگاه خود قرار دادند و این امكان را برای مردم فراهم كردند تا صحنه را 
به درستی بنگرند، این مسئله باعث شد تا حقیقت و پشت صحنه ی آشوب ها 
با ارشاد و راهنمایی مقام معظم رهبری تحلیل و درك شود و هنگامی كه معظم 
له در نماز جمعه موضع گرفتند كه تسلیم بدعت نمی شوند و قدمی عقب نمی 
نشینند، مردم متوجه دند كه موضوع چه بوده است و دشمن هم پی برد كه از 

آن به بعد حركت برای وی چقدر مشكل است.
آشوبگران هم ناچار شدند با سرعت، تمام توان خود را به صحنه بیاونرد كه به 

سرعت سركوب شدند. 
2- مردم اگر چه در آغاز طرح بحث تقلب از سوی و تجمعات غیر قانونی در 
وضعیت بالتكلیف به سر می بردند؛ زیرا كسی كه مورد قبول آنها باشد موضوع 
را برای آنها به درستی تحلیل نمی كرد؛ اما به محض شنیدن سخنان مقام معظم 
رهبری در نماز جمعه و پی بردن به عمق توطئه و اینكه دشمن موذیانه اقدام به 
فتنه انگیزی كرده از بالتكلیفی خارج شدند و با جانبداری كردن از نظام عرصه 

را برای آشوبگران و رهبران آنها تنگ كردند.
موضع گیری هوشمندانه مردم و جانبداری از نظام تمام امید آشوبگران را تبدیل 
بردارند و  از آشوبگری  باید دست  آنها فهمیدند كه خیلی زود  به یاس كرد و 
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صحنه را ترك كنند. 
3- سپاه و بسیج به عنوان اصلی ترین بازوان رهبری با ورود سنجیده و حساب 
شده به مباحث پیش از انتخابات و پس از آن نشان دادند از بصیرت و هوش 

سرشاری برخوردارند. 
را  داخلی  بازی خوردگان  عملكرد  و  اعتقاد خط دشمن  با  آنچنان  نیروها  این 
و خارجی كه  تبلیغاتی داخلی  پرچم  فعالیت  اوج  در  بودند كه  داده  تشخیص 
موجب زمین گیر شدن بخشی از خواص و نخبگان شده بود، در خصوص وظیفه 
و رسالت خود آنی و كمتر از آنی دچار شك و تردید نشدند و جانانه وارد صحنه 

شده و تا پایان دادن به این غائله شیطانی از پای ننشستند. 
این افتخار بزرگ برای بسیجیان و پاسداران ثبت شد كه دشمن با به كارگیری 
و  كند  پنهان  بسیجیان  و  پاسداران  از چشم  را  نتوانست حقیقت  توانش  تمام 

نتوانست برای لحظه ای آنها را از انجام ماموریت خویش باز دارد. 
بسیج به عنوان روح مقاومت و حمایت از نظام اسالمی در درگیری آشوب ها 13 
شهید سرو قامت برای اعاده آرامش به جامعه و مشت كوبیدن بر دهان دشمن 
تقدیم نظام اسالمی كرد و نشان داد هنوز روح سلحشوری در این پیكره فعال 
ملت زنده است و هر زمانی كه نظام اسالم اعالم نیاز كند مشتاقانه پاسخ مثبت 

می دهد. 
اسالمی  ایران  در  تواند  نمی  كودتای مخملی«   « عامل هیچ  این سه  با وجود 

پیروز شود. 
این اركان در فصل های بعدی كتاب نیز به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
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تاکتیک های غرب در انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران 
غرب برای اجرایی كردن اهداف و استراتژی های حداكثری، میانی و حداقلی، 
دهم  انتخابات  نتیجه  بر  گذاری  تاثیر  برای  را  هایی  تاكتیك  آنها  با  متناسب 

ریاست جمهوری طراحی نمود. برخی از این تاكتیك ها عبارتنداز ؛ 

1- تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی؛ 
غرب به صحنه گردانی ایاالت متحده در راستای رویگردانی مردم ایران از دولت 
اشاره  این بحث  آنها در ذیل  از  به برخی  اقدامات خود كه  نهم در كنار دیگر 
خواهد شد، به زعم خود دست به شناسایی نقاط ضعف دولت نهم زد و همزمان 
با پوشش گسترده رسانه ای، معضالت اقتصادی جامعه ایران را در دستور كار 
خود قرار داد و برای واقعی جلوه دادن آنها در عرصه سیاسی نیز اهرم های فشار 

علیه جمهوری اسالمی ایران را تعبیه نمود. 
تشدید تحریم های اقتصادی و جلوگیری از ورود قطعات و لوازم اصلی برخی 
صدور  چون  سیاسی  فشارهای  همراه  به  هواپیمایی  و  صنعتی  نیازمندیهای 
قطعنامه های مختلف علیه ایران در شورای امنیت و تهدید به حمله نظامی 
اقتصادی و سیاسی بود  از این فشارهای  از طریق رژیم صهیونیستی بخشی 
ایران  علیه  سفید  كاخ  كار  دستور  در  نهم  دولت  ضعف  نمایش  هدف  با  كه 

قرار گرفت. 
آمریكا  خواسته  با  مطابق  قضایا  این  در  صهیونیستی  رژیم  و  غربی  كشورهای 
حركت می كردند و مخالفت چند كشور اروپایی با ایران را از طریق رسانه های 
خود طوری القا می نمود كه گویی نظام جهانی و همه كشورهای دنیا با اقدامات 

ایران مخالفت می نمایند. 

2- بحرانی جلوه دادن اوضاع كشور؛
 از دیگر تاكتیك های آمریكا، بحران نمایی از اوضاع ایران بود تا نتیجه طبیعی 
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آن آمادگی ذهنی مردم برای تغییر دولت در انتخابات دهم باشد. در كنار این 
اقدامات، رسانه های غربی به همراه رسانه های همسو با آنها در منطقه و داخل 
روندی را آغاز كردند كه ستایش از عملكرد نخست وزیر دوران جنگ تحمیلی 
به رغم اختالفات بنیادی كه با آرمان های امام )ره( داشت و مقایسه آن دوران با 

دوران فعلی )دولت نهم( در صدر فعالیت های تخریبی آنها قرار گرفت. 

3- فضاسازی برای كاهش حضور مردم در پای صندوق های رای؛
 تجربه انتخابات 30 ساله جمهوری اسالمی نشان می دهد كه رسانه های غربی 
برای  زیادی  فضا سازی  انتخابات،  به  منتهی  های  ماه  در  آمریكایی  مقامات  و 
كاهش حضور مردم در پای صندوق های رای انجام می دهند و با تهیه گزارشات 

و تحلیل های جهت دار قهر با نظام و صندوق ها را به مردم القاء می نمایند.
 

4- تشكیك در سالمت انتخابات؛
 زمانی كه غرب از مرحله قبل نتیجه مورد نظر را كسب نكرد، مرحله تشكیك 
كنندگان  برگزار  كه  نمود  القاء  مردم  به  و  زد  كلید  را  انتخابات  سالمت  در 
به  اعتقادی  لزوماً  و  از حكومت هستند  به یك جریان خاص  وابسته  انتخابات 
روی كار آمدن منتخبین مردم ندارند و در نتیجه چنین انتخاباتی از سالمت 

الزم برخوردار نیست. 

5- طرح بحث تقلب در انتخابات؛
 پس از آشكار شدن نتیجه انتخابات، چنانچه نتیجه دلخواه آنها باشد آنرا تایید 
می كنند ولی اگر نتیجه انتخابات، پیروزی رقیب باشد به صورت گسترده و از 
طریق تاكتیك روانی» تكرار دروغ تبدیل می شود به دروغ درست« بحث تقلب 
در آراء صندوق ها را مطرح و به شدت بر روی آنها اصرار می نمایند. حداقل در 

سالمت انتخابات خواهد بود. 
حال به عنوان نمونه مطالعاتی، رفتار رسانه ای غرب در انتخابات دهم و چگونگی 
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مورد  را  شیرین  پیروزی  این  نتیجه  دادن  قرار  الشعاع  تحت  برای  آنها  تالش 
بررسی قرار می دهیم. 

مراحل چهارگانه رفتار رسانه ای غرب 
غرب، بویژه آمریكایی ها و تحلیلگران سیاسی آنها در خصوص انتخابات اخیر 

ایران در چهار مقطع اظهار نظر و موضعگیری نمودند.
مراحل چهارگانه رفتار رسانه ای و موضع گیری مقامات غربی به ویژه آمریكا ها 

در خصوص انتخابات ایران عبارتند از: 

1- رفتار غرب در مرحله قبل از انتخابات: 
چند ماه قبل از آغاز تبلیغات رسمی نامزدها، عمده موضعگیری های مقامات 
سیاسی غرب و انعكاس رسانه ای آنها حول چند محور صورت بندی می شود. 

الف: ادعای آزاد نبودن انتخابات ایران:
دعوت از مردم به عدم شركت در انتخابات به دلیل اینكه آرای آنها در تغییر 
دولت تاثیری ندارد و سران اصلی نظام به هر شكل شده همین دولت را پیروز 
انتخابات اعالم خواهند كرد، اولین موضع غرب و رسانه های آنها در خصوص 

انتخابات دهم است.
 افراط رسانه های آمریكایی در تبلیغ این خط حتی صدای برژینسكی مشاور 
امنیت ملی دوران ریاست جمهوری كارتر كه هم اكنون رئیس موسسه مطالعات 
استراتژیك و امور بین الملل واشنگتن است را نیز در آورد: » وقتی درباره ترویج 
دموكراسی در ایران صحبت می كنیم باید به خاطر داشته باشیم كه هم اكنون 
هم نوعی دموكراسی در ایران وجود دارد كه ما آن را معموال نادیده می گیریم. 
به عنوان مثال در انتخابات اخیر در ایران ما واقعا نمی توانستم با قاطعیت پیش 

بینی كنیم چه كسی پیروز انتخابات خواهد بود.«  w
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ب: تشكیك در سالمت انتخابات:
درهرانتخاباتی غرب تالش می كند به نوعی در روند و نتایج انتخابات دخالت و 

تاثیر گزار باشد.
تا  گرفته  تخریب  و  تشكیك  تردید،  از  ای  دامنه  غرب  مذبوحانه  های  حركت 
تهدید و یا اظهار تمایل به گروه یا فردی خاص را در بر می گیرد. در انتخابات 
دهم نیز این رویه در اظهار نظر مقامات آمریكایی و صهیونیستی و توصیه های 

ده گانه سازمان سیا ادامه یافت. 
از یكی دوماه مانده به انتخابات، دشمنان خارجی و به تبع آنها برخی از وابستگان 
از جریانات سیاسی در داخل، بر روی سالمت انتخابات ایران شبهه افكنی كردند. 
سازمان  برجسته  عضو  كالینگرت"  "دانیل  مقاله  به  توان  می  نمونه  باب  از 
جاسوسی آمریكا)سیا( اشاره نمود كه در سایت گذار، ارگان اینترنتی خانه آزادی 
كه خود وابسته به سازمان سیا می باشد منتشر شد و صریحاً دستور العملی را 
برای شبهه افكنی حاكمان دیكتاتور صربستان در سال 2000 و در گرجستان 
در جریان انقالب سرخ سال 2003، در اوكراین در جریان انقالب نارنجی سال 
2004، در قرقیزستان در انقالب الله سال 2005 میالدی موثر واقعشد« تشكیل 
كمیته صیانت از آرا از سوی كاندیداهای اصالح طلب حاصل چنین القائاتی در 

انتخاب دهمین دوره ریاست جمهوری ایران است. 

ج: زمینه سازی برای براندازی نرم: 
پروژه براندازی نرم را اگر بخواهیم به لحاظ تاریخی آن ردیابی كنیم، به نظریه 

"قدرت نرم" جوزف نای می رسیم.
وی معتقد است كه ماهیت در دنیای كنونی تغییر كرده است و دیگر انبار پر از 
تسلیحات، نیروی نظامی مقتدر و هواپیمای جنگنده مالك قدرت نیست بلكه 
كشوری قدرتمند است كه بتواند ارزش های اقتصادی و فرهنگی خود را حاكم 
سازد و از نیروی انسانی معتقد و با ایمان به آن ارزش های اقتصادی و فرهنگی 
خود را حاكم سازد و از نیروی انسانی معتقد و با ایمان به آن ارزش ها برخوردار 
متوسل  بدون  نیز  نرم  براندازی  نرم،  قدرت  از  تعریفی  تناسب چنین  به  باشد. 
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صراحتاً  شارپ"  "جین  دكتر  گیرد.  می  صورت  نظامی  سخت  ابزار  به  شدن 
دستورالعمل های براندازی نرم را دركتاب 70 صفحه ای خود توضیح می دهد. 
ترجمه این كتاب و تكثیر پرشماره از آن در این انتخابات بسیار به اغتشاشگران 

و طراحات داخلی براندازی نظام اسالمی كمك نمود. 
در این خصوص جمله خانم رایس در زمان تصویب بودجه 75 میلیون دالری 
برای حمایت از گروه های طرفدار حقوق بشر در ایران، نمونه ای است كه نشان 
می دهد زمینه سازی برای براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران در سطح كالن 

در بین سران كاخ سفید مطرح بوده است. 
دومین نمونه از این دست، تذكر سایت وزارت خارجه انگلیس درجند ماه قبل از 
انتخابات دهم به كسانی است كه قصد سفر به ایران را دارند. این سایت در 16 
اسفند 87 در هشداری جدی و به صورت معجزه آسایی به درستی پیش بینی 
می كند: » امكان برگزاری تظاهرات ناگهانی خشونت آمیز و حتی شورش های 

عمومی در ایران به طور قابل مالحظه ای وجود دارد«. 
توجه مجدد به واژگان تاكیدی این سایت، اولین مطلبی را كه به ذهن متبادر 
می سازد، چیزی جز دخالت روش مند و برنامه ریزی شده روباه پیر سیاست 

در انتخابات اخیر نیست. 
سخنان توبیخ آمیز منوچهر متكی وزیر امور خارجه كشورمان بعد از اغتشاشات 
اخیر كه با حاضار سفرای كشورهای خارجی در جمع آنها صورت گرفت و از برخی 
اقدامات كشورهای اروپایی درهفته قبل از برگزاری انتخابات پرده برداشت، به فهم 

روشن تری از ابعاد مداخالت انگلیس كمك می كند كمك می كنند.
انتخابات ایران گفت: انگلیس در   متكی با اشاره به مداخالت انگلیسی ها در 
سه سطح رسانه ای اطالعاتی و امنیتی از مدت ها پیش انتخابات ایران راهدف 
گرفته بود. نخستین خطی كه آنها در پیش گرفتند، تحریم انتخابات والقای آن 

در داخل ایران بود تا كسی مشاركت نكند.
اقدام دوم انگلیسی اعزام مسافرانی بود كه با اهداف خاص اطالعاتی و امنیتی 
اهداف خاص  با  كه  بود  مسافرانی  اعزام،  این  از  تعدادی  آمدند،   ایران می  به 
اطالعاتی و امنیتی به ایران می آمدند، تعداد این مسافران به حدی افزایش یافت 
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كه پرواز معمولی و كوچك لندن به تهران به یك هواپیمای جمبوجت بوئینگ 
از كاركنان رده باالی بومی  اقدام سوم ورود عملیاتی برخی  747 تبدیل شد. 
و حتی كاردار انگلیسی سفارت خانه این كشور در تهران به اغتشاشات است« 

هدف  با  ایران  انتخابات  در  ها  غربی  مداخالت  سازی  زمینه  برای  سوم  شاهد 
براندازی نرم، مربوط به فعالیت مركز سابان متعلق به اندیشكده آمریكایی برو 

كینگز است. 
مفصل  گزارش  طی  آمریكایی"بروكینگز"  اندیشكده  به  وابسته  مركز"سابان" 
راهكارهای الزم برای براندازی نرم در ایران و حمایت از مخالفان نظام را قبل 
از انتخابات طراحی كرده بود. مركز تحقیقات پیشرفته ضد تروریسم در پایگاه 

اطالع رسانی خود بخش ها و ابعادی از این پروژه را منتشر كرده است. 
آنچه در محوریابی ذیل الذكر گزارش 160 صفحه ای مركز سابان مشهود است، 
كار ویژه "اغتشاش عمومی، گسترش و سپس استمرار آن تا مرحله فروپاشی 

است كه خنثی كردن آن هوشیاری عمومی را می طلبد.
ایاالت  كینگز  برو  انستیتو  به  وابسته  سابان  مركز  سوی  از  اخیر  روزهای  در 
مطرح  های  گزینه  كنار  در  ایران  علیه  مختلف  سناریوهای  بررسی  با  متحده، 
دیپلماتیك و نظامی، موضوع تغییر حكومت درایران را از طریق كودتای مخملی 
تا مرحله فروپاشی و سپس  اپوزیسیون  اغتشاش و هدایت آن توسط  ایجاد  با 
حمله نظامی و اشغال كشور، در شرایط فعلی مناسب ترین كزینه تشخیص داده 

است. 
این مركز در گزارشی با عنوان "كدام راه به سمت ایران " گزینه های استراتژی 

جدید آمریكا در قبال ایران را بررسی كرده است.
این گزارش توسط شش تن از استراتژیست های وابسته به انستیتو بروگینگز به 
نام های» كنت ام بوالك« مدیر سابان » مارتین ایندیك « سفیر اسبق آمریكا 
در سرزمین های اشغالی، » دانیل ال بای من «، » سوزان مالونی«، » مایكل ای 

اهانلون« و » بوروس ریدل« تهیه شده است. 
فصل ششم این گزارش به عنوان » انقالب مخملی «، مناسب ترین راه برای 
تغییر حكومت را حمایت گسترده از انقالب محملی در ایران دانسته كه د رادامه 
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ایران معرفی كرده كه كم ترین  با  نیز آن را بهترین راه حل مشكالت آمریكا 
هزینه را در بردارد. 

نویسندگان این گزارش هدف اصلی این گزینه را براندازی حكومت ایران و ایجاد 
حكومتی كه بیشترین همراهی را با منافع آمریكا داشته باشد، عنوان كرده و 
گفته اند كه تعامل با اپوزیسیون داخلی جمهوری اسالمی، برگ برنده ای در 
دست آمریكاستكه از طریق آن به ایران فشار وارد ساخته و رفتار حكومت ایران 

را تغییر دهد. 
در ادامه این گزارش به چهارچوب زمانی این سناریو اشاره شده و آمده است: 
» انقالب مخملی نیازمند وجود رهبران محلی در صحنه است و لذا چارچوب 
آن  در  محلی  رهبران  این  پیدایش  و  حادث شده  شرایط  به  منوط  آن  زمانی 

شرایط خاص است كه ممكن است در چند هفته یا چند سال پدید آید« 
موسسه سابان در ادامه این گزارش نگرش كلی به این سایت ها را چنین شمرده 

است: 
1- این كه چگونه می توان جرقه ای زد تا انقالب مخملی صورت گیرد هنوز 

مبهم است، زیرا انقالب های مخملی بسیار پیچیده اند. 
2- گفته می شود كه مخالفان جمهوری اسالمی عالقه مند به آمریكا هستند لذا 

می توانند انقالبی را رقم بزنند كه به منافع آمریكا كمك كند. 
متوجه  اسالمی  جمهوری  درون  پراگمانیست  رهبران  برخی  است  ممكن   -3
اصالح درونی سیستم شوند و اتفاقی مشابه پرسترویكا و گالس نوست شوروی 
در ایران پدید آید طی آن ابعاد رفرم بامبانی آن حكومت در تعارض قرار گیرد 

و موجب فروپاشی و تحقق اهداف انقالب مخملی شود. 
4- هم چنین ممكن است آشوب های خیابانی مانند آنچه در عصر چائوشسكو 
در رومانی و فردیناند ماركوس در فیلیپین به وجود آمده، جمهوری اسالمی را 

متزلزل ساخته و فرو بپاشاند. 
5- آمریكا باید چند نقش متفاوت را در تحقق انقالب مخملی در ایران ایفا كند؛ 

از جمله واگذاری كمك های مالی و حمایت از رهبران محلی انقالب مخملی.
6- "ریموندتانتر" از كمیته سیاست ایران می گوید كه ما باید از دانشجویان و 
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سایر گروه های برای انقالب مخملی حمایت مخفی كنیم. آنها به پول، فكش، 
اینترنت و حمایت معنوی نیاز دارند. 

7- آمریكا از طریق رسانه هایی كه تحت حمایت او هستند مانند VOA رادیو 
فردا، باید افراد كم تر شناخته شده را به جامعه ایران معرفی كند. 

8- الیحه حمایت از ایران آزاد كه در سال 2006 تصویب شده به حمایت مالی 
و سیاسی از انجمن های جامعه مدنی و حقوق بشری، مطبوعات ضد حكومتی 

می پردازد. 
9- دولت آمریكا برنامه هایی تصویب نموده كه از طرح های تغییر حكومت در 

ایران حمایت می كند. 
10- همچنین استراتژیست های اندیشكده آمریكایی بروكینگز حمایت آمریكا 
از اپوزیسیون ایرانی، حمایت آمریكا از رهبران محلی اپوزیسیون، خنثی كردن 
توانایی دستگاه های امنیتی ایران در مقابله با انقالب مخملی خود ذكر كرده اند. 
در ادامه این گزارش دو گونه رهبر به شرح ذیل برای اجرای این سناریو در نظر 

گرفته اند. 
آمریكا  برای  خوبی  بومی  های  شریك  كه  مناسب  محلی  رهبران  یافتن  الف- 
در ایجاد آشوب باشند. طیف شناسی عناصر اپوزیسیون كه می توانند انقالب 

مخملی را برای آمریكا تولید كنند، عبارتند از: 
1- اصالح طلبان؛ شواهد نشان می دهد كه رفرمیست ها در صدد ایجاد یك 

حكومت سكوالر در ایران هستند. 
مشروعیت  خاتمی  رئیس جمهوری  دوره  در  روشنفكران  این  روشنفكران؛   -2
با سانسور  اما  برند،  نیز می  اكنون  و  بردند  زیر سوال می  را  ایران  نظام  دینی 

روبرو شده اند. 
و كارگران،  دانشجویان  دانشجویی، كارگری و جامعه مدنی؛  3- سازمان های 
از  تیر 1378 در حمایت  واقعه 18  انقالب مخملی هستند كه در  نظام  پیاده 
اتخاذ  سر  بر  خود  اكنون  وحدت  تحكیم  دفتر  آمدند.البته  صحنه  به  خاتمی 

استراتژی، درگیر كشمكش های درونی است. 
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4- رضا پهلوی؛ وی به عنوان فرزند شاه سابق خود را كاتالیزوری )تسریع كننده( 
می شناسد كه سلطنت مشروطه را در تقابل با جمهوری اسالمی دنبال می كند 

اما هواداری در ایران ندارد. 
رضا ربع پهلوی پس از اغتشاشات سال 88 به سرعت از پیله سكوت خود خارج 

شده و هر روز در دفاع از جریان فتنه به مصاحبه و ایراد نطق می پرداخت.
در  آلمان  فونك"  "دویچلند  با  گفتگویی  در  مخلوع  فرزند شاه  مثال  عنوان  به 
سئوال پرسشگر راجع به جریان فتنه سبز گفت: با تمام وجود از آن پشتیبانی 
می كنم. این جنبش از جمله بهترین چیزهایی بوده كه به كشور ما در طول 
تاریخ هدیه شده است. من پیوسته با نمایندگان این جنبش چه در داخل و چه 
در خارج صمیمانه گفتگو می كنم و به تبادل نظر می پردازم. به آنها قول داده 

ام هركاری از دستم برآید انجام بدهم .
رضا ربع پهلوی در ادامه خواهان كمك اروپا و آلمان به جریان فتنه شده و می 
گوید: مهم است كه ببینیم تا چه حد دیگر عامل ها می توانند به این جنبش 
قدرت دهند و البته هم در داخل ایران و هم درخارج. اینجاست كه جامعة بین 

المللی می تواند به جنبش كمك كند.
بدیهی است. برای نمونه تحریم ها را در نظر بگیرید، البته دراین مورد مایلم 
نكته ای را با مسئوالن سیاسی در میان بگذارم. نمی توان این حكومت مذهبی را 
تنها با تحریم های اقتصادی زیر فشارگذاشت. مهم تر فشار داخلی است، و دولت 
هایی كه قرار است بر ایران فشار بیاورند می بایستی این نكته را درنظرداشته 

باشند. 
رضا ربع پهلوی همچنین در اظهار نظری تكراری گفت: جدایی دین و سیاست 
باید كامل و آشكار باشد. فرزند شاه مخلوع همچنین با هفته نامنه اشپیگل نیز 
مصاحبه ای نمود و مجددا از تماس خود با فتنه گران در داخل كشور خبر داد. 
بر اساس این گزارش،خبرنگار اشپیگل می پرسد : رابطه شما با داخل ایران تا 

چه اندازه تنگاتنگ است؟
رضا ربع پهلوی در پاسخ می گوید : من روزانه از طریق ویدئو، تلویزیون و یا 
ترجیحا از طریق اینترنت با كسانی كه در سراسر ایران و هم چنین در جریان 
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تظاهرات و اعتراضات فعال هستند، ارتباط دارم. من این ارتباط را در تمامی 
سالهای گذشته داشته ام. اما حاال عمیق تر شده است. ما تالش می كنیم تا جایی 

كه ممكن است بیشترین هماهنگی ها را با آن ها داشته باشیم
وی همچنین در مقاله ای كه در همان ایام در یكی از روزنامه های آمریكا به 
چاپ رساند به شرح اظهارات خود در حضور بیش از 40 تن از اعضای كنگره 
آمریكا پرداخته و راه كارهایی را برای مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران به 

اعضای كنگره آمریكا ارایه كرده است. 
اگر آمریكا قصد تعامل  نمایندگان كنگره گفتم  وی اظهار می دارد در حضور 
با ایران را دارد بایستی بهترین گزینه را برای تعامل در ایران انتخاب كند كه 

پیشنهاد من بهترین و شایسته ترین گزینه "جنبش سبز" است. 
او ادعا می كند اگر آمریكا از جنبش سبز حمایت كند در حقیقت از جنبش 
مردم ایران برای به دست آوردن دموكراسی و حقوق بشر حمایت كرده است و 
این امر به غرب كمك خواهد كرد تا مسئله هسته ای ایران را نیز حل و فصل 

كند. 
وی در ادامه می نویسد: من همواره با اقدام نظامی علیه ایران مخالف بوده ام 
ولی می دانم كه اقدامات دیپلماتیك بدون فشارهای مناسب بی اثر می باشد و 

نتیجه ای نخواهد داشت . 
وی اظهار می كند من برای برقراری ثبات دراز مدت 3 راه كار برای مقابله با 
نظام جمهوری اسالمی ایران به نمایندگان آمریكا ارائه دادم:1-حمایت آشكار 
رهبری  قدرت  علیه  هدفمند  های  تحریم  اعمال   -2 سبز"  "جنبش  از  آمریكا 
ایران و افراد تصمیم گیر نظام 3- تعهد جدی و تالش برای افزایش ارتباطات 

در داخل و خارج ایران. 
پهلوی اظهار می دارد من این راه كار را برای نمایندگان پارلمان های فرانسه ، 

انگلیس و اروپا هم تشریح كرده ام. 
وی در ادامه به گله از برخی اقدامات دولت آمریكا در راه تعامل با جمهوری 
اسالمی ایران پرداخته و می نویسد: من در اوایل این ماه مطلع شدم كه وزارت 
انگلیسی  فارسی-  ژورنال  و  بشر"  حقوق  "مركز  مالی  منابع  آمریكا  خارجه 
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"دموكراسی" را قطع كرده است كه موجب آزرده شدن من شد. 

وی با اشاره به قطع بودجه دو مركز فوق كه وظیفه برقراری ارتباط با مخالفان 
نظام در داخل ایران و سیاه نمایی جامعه ایران را دارند می نویسد : به نظر من 
و  امید  اقداماتی  با چنین  نبایستی  زمانی حساس  مقطع  این  در  نباید  آمریكا 

آرزوی مردم ایران را از بین ببرد. 
فرزند شاه معدوم همچنین براهمیت سرمایه گذاری آمریكا بر افزایش تكنولوژی 
ارتباطاتی در ایران تاكید كرده و می نویسد :مهمترین ثمره این اقدام افزایش 
سازماندهی  راستای  در  ایران  داخل  و  باخارج   " سبز  "جنبش  عوامل  ارتباط 

بهتر"جنبش" است. 
وی در پایان مدعی می شود بایستی با تحریم های رهبری ، افراد تصمیم گیر 
نظام و افزایش تكنولوژی ارتباطاتی و حمایت از "جنبش سبز" بایستی راه حلی 

برای جهان آزاد و منطقه بیابیم.
البته بسیاری از رهبران اپوزیسیون علیه یكدیگر عمل می كنند. از این رو، اكبر 
یافته  سازمان  اپوزیسیون  كه  گوید  می  اپوزیسیون  های  ژورنالیست  از  گنجی 

نیست و مارهبر نداریم. 
ب- تاكنون رهبر كاریزماتیكی برای اپوزیسیون ایران پیدا نشده است. در ادامه 
این گزارش آمده است:» برنامه ریزی برای حمایت از انقالب مخملی در ایران 
خیلی بیش از آن كه تا كنون واشنگتن كمك كرده، برای ارتباطات و هزینه 
های سفرها و ...، به پول نیاز دارد. آمریكا باید واقعیت فساد مالی در اپوزیسیون 

و هدر رفتن بخشی از این پول ها را بپذیرد.« 
این گزارش افزوده است: » مداخله در امور داخلی یك كشور دیگر برای موفقیت 
نیازمند اطالعات دقیق است. آمریكا باید از رهبرانی در انقالب مخملی حمایت 

كند كه توانمند باشند و توسط دستگاه امنیتی ایران خریداری نشوند. 
متاسفانه ما )آمریكا( در ایران سفارتخانه نداریم و امكان سازماندهی رهبران و 
را متوجه نمی شویم. جامعه  ایران  ائتالف های درون  و  نداشته  را  اپوزیسیون 
اطالعاتی آمریكا) شامل16 سازمان اطالعاتی( باید برای كسب اطالعات از دورن 

ایران به جستجوی خود شتاب دهد.« 
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همچنین در بخش دیگری از این گزارش با تاكید برلزوم مداخله نظامی آمریكا 
در امور ایران آمده است: برای تحقق یك انقالب مخملی، حكومت ایران باید 
اراده خود را برای برخورد و سركوب انتظامی آن از دست بدهد. بعید به نظر می 
رسد كه حكومت ایرانی توانایی برخورد قهر آمیز با انقالب مخملی را نداشته 
ایران صورت گیرد و ارتش وسپاه پاسداران و بسیج و  باشد. اگر تجمعاتی در 
پلیس، آن گونه تضعیف نشده باشند كه كنار بنشینند در آن صورت آمریكا باید 
برای مداخله نظامی و دفاع از آن تجمع كننده ها كنار بنشینند در آن صورت 

آمریكا باید برای مداخله نظامی و دفاع از آن تجمع كننده ها آماده شود. 
رفتن  بین  از  و  ایران  تغییر حكومت  سابان  آمریكایی  مركز  های  استراتژیست 
یكی از اصلی ترین دشمنان آمریكا با هزینه بسیار پایین و بدون تهاجم تمام 
عیار با انقالب  مخملی، تضعیف حكومت ایران و تغییر رفتار آن در صورت عدم 
تحقق انقالب مخملی، قویتركردن نفوذ اطالعاتی آمریكا در ایران و رهایی آمریكا 
از عدم تعهد به تغییر رژیم های خاورمیانه و تحقق شعار دموكراسی با تغییر 

حكومت د ر ایران را ازجمله محاسن این سناریو دانسته است.
از سوی دیگر نشریه فارین پالیسی چاپ آمریكا از كمك مالی موسسه ان ای 
دی ) موسسه ملی وقف برای دموكراسی( به حامیان موسوی برای براندازی نرم 

در ایران خبر داد. 
"پاول روبرتس" معاون اسبق وزارت خزانه داری آمریكا در گفت و گو با نشریه 
فارین پالیسی اعالم كرد: » ان. ای .دی در طول دهه گذشته میلیون ها دالر 
را صرف براندازی نرم در كشورهایی همچون اوكراین و صربستان كرده است؛ 
بخشی از این پول هم به دست حامیان موسوی كه با سازمان های غیر دولتی 
در خارج از ایران كه ان ای دی بودجه آنها را تامین می كند ارتباط دارد رسیده 

است.« 
تشكیل  با  برهه  این  در  غرب  رفتار  كاندیداها:  رسمی  ایام  در  غرب  رفتار   -2
جلسات كارشناسی و ارائه تحلیل های جهت دار برای هدایت مردم به سمت 
از  اردوگاه دوم خرداد بود، به شدت پیگیری و  به  كاندیدای خاص كه متعلق 
طریق شبكه های ماهواره ای چون بی بی سی فارسی انگلیس، VOA آمریكا 
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و رسانه های دیگری چون، ABS ، CNN  واشنگتن پست، رادیو اسرائیل و ... 
24 ساعته بر روی آنتن گذاشته می شد. رسانه های جمعی و فراگیر غرب نظیر 
BBC, CNN, VOA  و خبرگزاریهایی چون AP ، رویترز، فرانس پرس و ... 
بیش از آنچه به عنوان نقش اطالع رسانی در فضای رسانه ای تعریف شود، در 
فضای بین المللی نقش امنیتی و سیاسی دارند و نیات صاحبان سیاسی خود را 
اجرا می كنند و متاسفانه فقدان نهادهای نظارتی حرفه ای و ورود آسان به نظام 

رسانه ای كشورمان را موجب شده است. 
در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران كشورهای غربی با ایجاد هزاران 
پایگاه اینترنتی برای پوشش اخبار ایران، دروغپردازی، ترویج شایعات هدفمند 

و تحریك مردم پرداختند. 
سرخوردگی بی سابقه   " با عنوان  السیاسه در گزارش تحلیلی  روزنامه كویتی 
اسرائیل " به قلم محمود حنفی نوشت: » اسرائیلی ها بیش از 20 هزار پایگاه 
اینترنتی ایجاد كردند تا جوانان ایرانی را مخاطب قرار دهند و مزدوران سازمان 
سیا و همه دستگاه های اطالعاتی غرب تمام توان خود را به كار بستند تا در 
ایام تبلیغات توجه ها را به سمت كاندیداهای طرفدار غرب و پس از برگزاری 

انتخابات، آتش آشوبها را شعله ور تركنند.«
از سوی دیگر درهفته های منتهی به انتخابات و جریان های بعدی شاهد هجمه 
های  سایت  توسط  كه  بودیم  اسالمی  جمهوری  علیه  روانی  جنگ  و  تبلیغی 

ارتباطات اجتماعی مانند"فیس بوك"، "تویتر" و "یوتیوب" صورت می گرفت. 
برای حضور  فضایی  ایجاد  منظور  به  در ظاهر  اجتماعی  ارتباطات  های  سایت 
كردن  پیدا  ها،  دیدگاه  بیان  و  غرب  صدایی  چند  درجامعه  افراد  الكترونیكی 
دوست، ارتباط با دوستان و فرستادن گیام های گروهی عمل می كنند اما در 
باطن اغلب این وبگاه ها در خدمت بنگاه های خبری و اطالعاتی قرار داشته و 
با جمع آوری اطالعاتی شخصی افراد اقدام به پرونده سازی و بعضاً عضو گیری 
برای سازمان های جاسوسی و تروریستی غربی می نمایند و در خدمت عقبه 
اصلی طراحی كننده این اقدامات در حوزه جنگ روانی سایبرنتیك قرار دارند و 

در حال پیگیری اهداف از پیش تعیین شده هستند. 
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در این خصوص اشاره خانم هیالری كلینتون وزیر خارجه آمریكا در گفت و گو 
با CNN جالب توجه است.

خواستند  می  كه  تویتر  و  بوك  فیس  احتماعی  های  شبكه  از  ما  گفت:»  وی 
نمایند،  تعطیل  هایشان  سیستم  در  تعمیراتی  خاطر  به  را  خود  های  فعالیت 
خواستیم این كار را به خاطر پوشش وقایع انتخاباتی ایران به تعویق بیاندازند و 

همچنان به كاربران ایرانی ارائه خدمت نمایند« 
شایعه سازی و اجرای سیاست » اسب تروا« و دوباره بسته بندی كردن مطالب 
از كار  ارتباطات اجتماعی  بر روی سایت های  افراد حقیقی  جعلی در پوشش 

كردهای این شبكه ها در فضای انتخابات ایران بود.
و  گیری  لحاظ عضو  به  انتخابات  به  منتهی  های  هفته  در  سایت"فیس بوك" 
به طریق هرمی در ارتباط اجتماعی و هفته بعد از انتخابات به لحاظ آموزش 
حمالت تخریب آمیز به خصوص حمالت اینترنتی داس به سایت ایران و آموزش 

تخریب اموال عمومی و بانكها نقش اساسی ایفا كرد.
در دادگاه پنجم متهمان به این بخش از جرایم اینترنتی و چگونگی طراحی و 

ایجاد سایت هایی در داخل با نام های جمهوریت موج سبز و ... 
در  كه  دیگری  سایت  بوك  فیس  سایت  كنار  در  است.  شده  اعتراف  و  اشاره 
امپراتوری خبری دشمن فعالیت جدی می نمود، سایت» تویتر« بود.  خدمت 
عملكرد » تویتر« به صورت یك وبالگ خالصه و شبیه به پیامك های اس ام 
قرار  برداری  بهره  اغتشاشات مورد  و هماهنگی سران  تهییج  برای  و  بوده  اس 
گرفت. » تویتر« امكان ارسال ارزان تر و آسان تر از پیامك را به تعداد زیادی از 
كاربران فراهم می آورد. پشت پرده و پردانندگان اصلی این شبكه های ارتباطات 

اجتماعی، یهودیان دارای گرایشات صهیونیستی هستند. 
و  برجسته  تحلیلگر  كه »محمد حسنین هیكل«  ای  نكته  به  راستا  در همین 
توان در خصوص دخالت وقیحانه غرب در  نگار مصری می گوید می  روزنامه 
انتخابات ایران اشاره كرد. وی می نویسد:»فقط دو روز مانده به انتخابات ایران، 
اینترنتی  با موضوع تقلب و ضرورت اعتراض به آن در سرویس  18 هزار پیام 
تویتر منتشر شد كه بعدها مشخص شد این پیام ها از سوی كاربران اسرائیلی 
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ارسال شده است.«
وی با بیان اینكه انكار دخالت بیگانگان در ناآرامی های ایران مشكل است و نمی 
توان این دخالت را نادیده گرفت، تصریح كرد:»ایران به گونه ای كه انتظار نمی 

رفت مورد هدف و حمله قرر گرفت.« 
هیكل از تحركات علیه ایران در قبل و بعد از انتخابات به عنوان » جنگ بدون 
برگزاری  از  قبل  روزهای  در  اینترنتی  سایت  هزاران  گفت:»  و  كرد  یاد  مرز« 
انتخابات ریاست جمهوری ایران فعال شدند كه كارشان دستپاچه كردن نظام 
و تحریك مردم به ابراز خشم نسبت به نتایج انتخابات بود و منبع بسیاری از 

آنها اسرائیل بوده .« 
با دخالت  اوباما  یك سناتور دمكرات و حامی  انگل"  اما در همین حال"الیوت 
از آشوبگران در تهران پرداخت و در گفت و  ایران به حمایت  امور داخلی  در 
گو با تلویزیون فارسی صدای آمریكا اظهار داشت: » ما كه در آمریكا نظاره گر 
آنها را ستایش  باورهایشان هستیم، عمیقاً  برای  ایرانی  ایستادگی هزاران هزار 

می كنیم«
سوالی  به  درپاسخ  ندارد،  را  ایران  امور  در  دخالت  قصد  بود  مدعی  كه  وی 
درخصوص انتخابات خواستار حضور ناظران بین الملل و آمریكایی در انتخابات 
ایران شدو گفت:» اگر این ناظران در انتخابات باشند آن انتخابات، آزاد و عادالنه 

خواهد بود.«

3- موضع گیری و رفتار رسانه ای غرب در روز رای گیری:
 رفتار فشرده رسانه ای غرب در قالب تشكیل میزگرد سیاسی و مصاحبه با افراد 
ضد انقالب خارج نشین یا مصاحبه با افرادی از داخل كشور و همچنین پخش 
كلیپ های موزیكال تحریك كننده در روز رای گیری؛ یعنی 22 خرداد از ساعت 
8تا 11 شب ادامه یافت. در این روز بر خالف روزهای قبل و بعد از انتخابات 
حتی یك گزارش منفی نیز مشاهده نمی شود بلكه به نظر می رسد رسانه های 
غربی بعد از ناامیدی از حضور مردم تاكتیك خود را این گونه طراحی كردند كه 
با ترسیم فضای كشور به نفع كاندیدای دوم خردادی، انتخابات را سالم، امن و 
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مشاركت سیاسی مردم را فوق العاده گزارش نمایند. زیرا آنها نیز مانند بسیاری 
از سران اصالحات در داخل می پنداشتند هرچقدر مشاركت سیاسی مردم و 
آوری  رای  و  پیروزی  شانس  باشد،  باالتر  رای  پای صندوقهای  در  آنها  حضور 

كاندیدای دوم خرداد بیشتر است.
"هیالری كلینتون" وزیر امور خارجه امریكا در روز 22 خرداد در مصاحبه ای 
می گوید:» اینكه مردم ایران می خواهند صدا و آرایشان شنیده و شمرده شود؛ 
عالمت بسیار مثبتی است. آمریكا از اظهار نظر درباره انتخابات ایران خود داری 
كرده است، اما مسلماً امیدوار است نتیجه آن بازتاب اراده حقیقی و آرزوی مردم 
ایران باشد. ماخواستار شمارش آراء به صورت عادالنه و شفاف هستیم و از برخی 

گزارش های واصله عمیقاً نگران هستیم. 
ما وضعیت متحول ایران را لحظه به لحظه زیر نظر داریم اما همانند دیگر نقاط 
جهان منتظر و نظاره گر این هستیم كه ببینیم مردم ایران چه تصمیمی می 

گیرند. «
نقاط  دیگر  همانند  روز گفت:»  همان  در  آمریكا هم  وزارت خارجه  سخنگوی 
جهان مناظرات قوی و پرشور انتخابات به خصوص در میان جوانان بر ما تاثیر 
گذاشت. ما همچنان كل وضضعیت را به صورت دقیق، به خصوص گزارش های 

مربوط به اختالالت را زیر نظر داریم«. 
"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمیكا هم گفت: » هیچ اهمیتی ندارد كه چه كسی 
انتخاب می شود ما منتظر می مانیم و می بینیم كه چه نوع سیاست هایی توسط 
افراد، انتخاب شده و دنبال می شود. سیاست های ایران وابستگی كمتری به 

شخص مجری آن را دارد.«
روزنامه انگلیسی گاردین هم در تحلیلی نوشت:» تاریخ به غرب ثابت كرده است 
كه احمدی نژاد به هیچ وجه با غرب كنار نمی آید ولی اصالح طلبان موضع نرم 
و خنثی تری در مقابل غرب خواهند داشت. به همین دلیل اگر یك اصالح طلب 
در ایران مثل میر حسین موسوی رای بیاورد، به نفع غرب خواهد بود؛ زیرا رابطه 

بهتری با غرب خواهدداشت.«
4- موضعگیری و رفتار رسانه ای غرب در بعد از انتخابات: البته این بخش باید 
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زمان  تا  اعتشاشات  آغاز  از  اول  بخش  گیرد؛  قرار  بررسی  مورد  قسمت  دو  در 
برخورد و مدیریت آنهاست و بخش دوم مواضع غرب پس از مدیریت اغتشاشات 
است. حضور 40 میلیونی مردم در پای صندوقهای رای و انتخاب دكتر احمدی 
نژاد با بیش از 24 میلیون رای برای غربی ها و رسانه های دروغ پرداز آن، چنان 
سنگین و شوك آور بود كه تا ساعت ها پس از اینكه از این شوك بیرون آمدند، 
زمزمه ها و جنجال هایی مبنی بر تقلب و تخلف سردادند كه از ماه ها قبل برای 

آن زمینه چینی و سند آفرینی كرده بودند. 
بررسی خط خبری رسانه های خارجی از نخستین ساعت شروع شمارش آرای 
انتخابات بیست و دوم خرداد نتایج قابل تاملی به دنبال دارد نتایجی كه حاكی 
از پیگیری سرمایه داری مانند تلویزیون بی بی سی انگلیس، العربیه عربستان، 
صدای آمریكا و الجزیره قطر و بازتولید آن در خطوط خبری و گزارش های سایر 

خبرگزاریهای خارجی و بعضاً داخلی است. 
نخستین  در  را  ایران  انتخابات  نتیجه  كه  بود  خبری  شبكه  اولین  بی.بی.سی 
ساعات پایان انتخابات با تیتر» هردو رقیب انتخابات ایران اعالم پیروزی كردند.« 
منعكس كرد این رسانه هنوز كمتر از دوساعت از بسته شدن آخرین شعبه رای 
گیری نگذاشته بود كه اولین خبر از انتخابات ایران را با این تیترمنعكس كرد. 
آسوشیتدپرس، "یاهونیو"، سی بی اس نیوز و ده ها شبكه، سایت و خبرگزاری 
تقریباً بدون هیچ دخل و تصرفی همین تیتر را روی تلكس های خود قرار دادند 

و یا آن را ازطریق سایت های اینترنتی منعكس كردند.
رسانه های بیگانه و درصدر آنها بی بی سی و تلویزیون فارسی صدای آمریكا 
رسانه ها ی رژیم صهیونیستی كه تكلیف شان مشخص است كه تا قبل از روز 
انتخابات در فضایی آرام تر و » البته به امید تغییر « حضور جوانان در خیابان ها 
را نشان می دادند و مناظره تلویزیونی و اظهارات نامزدها را منعكس می كردند! 
براساس خط مشی های تعریف شده برای آنها از سوی استكبار جهانی به یكباره 

چرخش عجیبی پیدا كردند. 
و  ایران  مسائل  كارشناس  همه  ظاهراً  كه  ها  آدم  و  ها  ظرفیت  همه  از  آنها 
خاورمیانه و جهان هستند! استفاده می كنند تا سالمت انتخابات را زیر سوال 
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ببرند. رسانه های مورد بحث همه همت خود را گذاشتند تا شاید در گوشه ای 
از ایران به نوعی ناآرامی دست یابند و نام این حركت مذبوحانه و جنگ روانی را 

دموكراسی و انعكاس دیدگاه های مردم ایران بنامند.
این رسانه های معلوم الحال با نمایش صحنه هایی از برخورد ماموران نیروی 
انتظامی با افرادی كه به صورت غیر قانونی در خیابان های تهران برای مردم و 
تردد خود روها مانع ایجاد كرده بودند، وبا حرارتی زایدالوصف تعبیر به وجود 
خشونت در خیابان های تهران می كردند و با استفاده از كارشناسان به اصطالح 
منطقه ای در راستای جنگ روانی تالش می كردند كه بگویند :» این تازه اول 

كار است«.
"جوزف بایدن" در روز 24 خرداد با اعتراف به دخالت های آشكار امریكا در امور 
داخلی ایران می گوید: » من تردیدهایی در مورد نتایج انتخابات ایران دارم اما تا 

زمان بررسی كل روند، اظهار نظر نمی كنم.
حكومت ایران مردم را سركوب كرده و آزادی بیان را با بستن سایت های شبكه 

های اجتماعی مثل " فیس بوك" محدود كرده است كه سوال برانگیز است. 
آراء قوی احمدی نژاد براساس تحلیل های قبل از انتخابات غیر محتمل است 
آیا این پاسخ است آیا این پاسخ صحیح است آیا این خواسته مردم ایران است... 

منافع ما در قبل و بعد از انتخابات ایران عوض نشده است. 
ما از آنها می خواهیم كه از تالش جهت دستیابی به سالح اتمی و یا داشتن این 
تسلیحات دست بردارند و دوم آنكه حمایت از ترور را متوقف كنند. گفت و گو 

با ایران پاداشی در قبال رفتار خوب آنها نیست.«
اوباما رئیس جمهور آمریكا نیز فردای آن )25خرداد( با اتخاذ موضعی دو پهلو 
می گوید:» من از وضعیت فعلی ایران كه در تلویزیون می بینم رنجیده خاطر 

هستم.
باید مورد  ارزش های جهانی هستند كه   ... و  آزادی عقیده  ارزشه هایی مثل 
احترام قرار گیرند. اینكه چه كسی رهبری ایران را برعهده گیرد، مربوط به مردم 
است اما ساكت نشستن هم غلط است و بررسی درباره انتخابات نباید به همراه 

خونریزی باشد.« 
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"پل وولفوویتز" معاون وزیر جنگ در دولت بوش كه از نظریه پردازان كلیدی 
نو محافظه كاران و از طراحان اصلی جنگ علیه عراق بود در گفت و گو با سی 
ان ان گفت:» به نظر من الزم است كه آمریكا با موسوی تماس مستقیم بگیرد. 
البته اگر او مایل به ارتباط نباشد نباید ما اصرار كنیم. اما در هرحال بهتر است 

او بداند كه می تواند یك خط ارتباط مستقیم باشد.«
ایرانیان ضد  با برخی  وولفوویتز كه صهیونیست بودن او و همچنین ارتباطش 
انقالب و وابستگان رژیم پهلوی در آمریكا مشهور است با اشاره به اظهارات اوباما 
مبنی بر ضرورت پرهیز از دخالت مستقیم دولت آمریكا در ایران می گوید: » من 
این نگرانی را می فهمم. ما نباید به گونه ای عمل كنیم كه به مخالفان حكومت 
ایران انگ عوامل داخلی آمریكا بخورد اما به نظر من مخالفان حكومت به طور 

كاماًل روشن نشان داده اند كه خواهان حمایت و كمك جهان هستند.«
پل وولفوویتز و "دیوید گرگن " تحلیل گر ارشد سی.ان.ان كه همراه او در این 
گفتگو شركت كرده بود، تاكید كردند كه آمریكا باید به اتفاق دیگر كشورهای 
غربی و حتی متحدین خود در منطقه همچون تركیه و افعانستان كه انتخاب 
محدد رئیس جمهور كنونی را به رسمیت شناخته اند، یك اعتراض جهانی به 

این وضع راه اندازی كرده و از مرد ایران حمایت كند. 
را » مردی بسیار شجاع« دانست كه » در حال  وولفوویتز همچنین"موسوی" 

مقاومت است و جان خود را در معرض خطر قرار داده است.
اعتراض  نشانه  به  است  ممكن  كه  كرد  تهدید  اروپا  اتحادیه  قول  از  گاردین 
تهران  بریتانیا در  بومی سفارت  كارمندان  از  تعددی  بازداشت  و  به دستگیری 

سفرایش را از تهران فرا بخواند. 
از سوی دیگر گروه ها ی حقوق بشری در روزهای پس از اغتشاشات بافرار به 
جلو و بدون اشاره به نقش غرب در اغتشاشات از دبیركل سازمان ملل خواستند 
كه برای بررسی آنچه خشونت علیه معترضان به نتایج انتخابات خوانده اند، به 

ایران سفر كند یا فرستاده ای ویژه به ایران بفرستند.
" بان كی كون" نیز در واكنش به اعالم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران 
تاكید كرد كه خواست واقعی ملت ایران باید محترم شناخته شود. وی سپس 
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از نزدیك  ایران رخ داده،  انتخابات در  قول داد كه مناقشاتی راكه در پی این 
دنبال خواهد كرد.

بررسی ها در خصوص مداخالت غرب نشان می دهد كه برخی كشورهای غربی 
حوزه  درسه  انتخابات  از  و چه گس  انتخابات  انتخابات، چه حین  از  قبل  چه 
سیاسی و رسمی، اطالعاتی و امنیتی و رسانه ای مداخالت آشكاری علیه نظام 

اسالمی داشته اند. 
اكثر كشورهای اروپایی و آمریكا برخالف هنجارهای شناخته شده بین  تقریباً 
المللی به جای اینكه مردم ایران را به سازو كارهای دموكراتیك دعوت كرده و 
راهكارهای قانونی را در اظهاراتشان مورد تاكید قرار دهند، عموماً از بخشی از 

اغتشاشگران و فرصت طلبان حمایت كرده اند.
 ترویج هرج ومرج و آنارشیسم و وندالیسم از سوی قدرت ها و رسانه های غربی 
به وضوح قابل رصد در مواضع رسانه ای آنهاست. بررسی ها نشان می دهد كه 
ندارد كه  اظهارات مقامات مدعی دموكراسی غربی وجود  حتی یك جمله در 
بتوان در آن ردپایی از دعوت به آرامش، مصالحه و رعایت قانون را مشاهده كرد. 

به برخی از این اظهارات و موضعگیری های مداخله جویانه توجه كنید: 
_ رئیس جمهور آمریكا درمصاحبه ای گفت: » ما از آنان )اغتشاشگران( حمایت 
می كنیم. آنها در حال شكل دادن تاریخ ایران هستند و خود را در معرض خطر 
قرار داده اند. جهان مشغول تماشای ایران است و آمریكا از آنهایی كه در ایران 

دنبال عدالت از راههای مسالمت آمیزند حمایت می كند.«
_ سخنگوی كاخ سفید اقدامات عناصر اخالل گر را » فوق العاده و شجاعانه« 

خواند.
_ "میرزا بیگ" ژنرال بازنشسته ارتش پاكستان در اظهار نظری گفت:» سازمان 
سیا مبلغ 400 میلیون دالر در ایران هزینه كرد تا پس از انتخابات در این كشور 

آشوب به راه بیندازد.«
رژیم صهیونیستی  رادیو  با  تبار در مصاحبه  ایرانی  یهودی  بنخاس"  "كمال   _
گفت:» با برخی جریان های سیاسی ایران در تماس بوده تا آنها را در موفقیت 

برای كودتا علیه دولت كمك كند«. 
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_ CNN  در گزارش تلویزیونی اعالم كرد:» آمریكا 10 هزار ابزار جاسوسی برای 
افرادی در ایران در ارتباط با اغتشاشات اخیر فرستاده است«. 

_ مجله آلمانی "اشپیگل" : » چند روزی است كه دیگر اعتراض علیه تقلب در 
انتخابات نیست بلكه هدف پایان دادن به جمهوری اسالمی است؛ دست به قضا 

موسوی باید رهبر سرنگونی نظام ایران باشد«. 
_ جروزالیم پست:» نمایندگان حامی دولت های غرب در رام اهلل، قاهره، ریاض و 
بیروت، امیدوارانه بحران های اخیر در ایران سرآغازی بر براندازی دولت و نهایتاً 

تضعیف گروه های اسالمی در خاورمیانه می دانند«. 
_ شیمون پرز:» اجازه دهید جوانان صدای آزادی خود را در راه سیاستی مثبت 
هستند  ایران  مردم  از  شجاع  گروهی  كه  ایرانی  زنان  دهید  اجازه  كنند.  بلند 
دانم  نمی  واقعاً  من  كنند.  اعالم  بیان  آزادی  و  برابری  برای  را  خود  اشتیاق 
چه چیزی ابتدا از بین می رود؛ اورانیوم غنی شده آنها یا دولتشان، امیدوارم 

دولتشان از بین برده«. 
_ گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا تصریح كرد كه دولت ایران باید به سواالت 
انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری این كشور پاسخ دهد  جدی درباره 
براون در باره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در پارلمان بریتانیا گفت:» 
نحوه برخورد دولت ایران با بحرانی كه پس از انتخابات پیش آمده، می تواند 

چگونگی روابط این كشور با جامعه بین المللی را تعیین كند«.
نخست وزیر بریتانیا در اداامه افزود:» نحوه پاسخ دولت به تظاهرات معترضانه در 

روابط آتی ایران باسایر كشورهای جهان تاثیر خواهد گذشت«. 
_ وزرای خارجه بیست و هفت كشور عضو اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای اعالم 
كردند كه این كشورها نتایج اعالم شده توسط ستاد انتخابات ایران و اعتراض 
تعدادی از نامزدهای انتخاباتی در این زمینه را با نگرانی جدی دنبال می كنند. 
آنجال مركل، صدراعظم آلمان نیز در واكنش به انتخابات ریاست جمهوری   _
ایران تصریح كرد كه نشانه ایی از تخلف در این انتخابات وجود دارد و آنچه را كه 

موج بازداشت ها در ایران خواند محكوم كرد.
با اعالم احضار  وزیر امور خارجه آلمان  همچنین "فرانك والتراستاین مایر"   _
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سفیر جمهوری اسالمی در آلمان به وزارت امور خارجه این كشور در ارتباط با 
ناآرامی های پس از انتخابات اظهار داشت:» ما برخورد نیروهای امنیتی ایران 
با تظاهر كنندگان را به شدیدترین نحو ممكن محكوم می كنیم و با نگرانی به 

سوی تهران چشم دوخته ایم«. 
وزیر خارجه آلمان همچنین از موضع مشترك متحدان اروپایی این كشور در 
از همتایان  اتفاق چندین تن  به  امروز  اعالم كرد:» من  و  داد  این زمینه خبر 
اروپایی خود از ایران خواسته ایم هرچه سریعتر در باره وقایع این كشور و اتهام 
های مربوط به تقلب در انتخابات اطالع رسانی كند تا معلوم شود تا چه حد می 

توان نتیجه انتخابات این كشور را جدی گرفت.« 
وی همچنین با انتشار بیانیه ای روند برگزاری انتخابات در ایران را سوال برانگیز 

خواننده و از مقام های ایرانی خواست به ابهام های موجود پاسخ دهند.
_ وزارت امور خارجه فرانسه هم با حاضار سفیر جمهوری اسالمی در آن كشور، 
انتخابات ریاست جمهوری  نتایج اعالم شده  نگرانی دولت فرانسه را نسبت به 
ایران به وی نگرانی دولت فرانسه را نسبت به نتایج اعالم شده انتخابات ریاست 

جمهوری ایران به وی ابالغ كرد. 
_ همچنین برنارد كوشنر وزیر خارجه فرانسه از ایران به خاطر برخورد خشونت 
آمیز نیروهای پلیس با تظاهر كنندگان معترض به نتایج انتخابات به شدت انتقاد 
كرد. وزیر خارجه فرانسه با اشاره به مبارزات انتخاباتی در ایران گفت:» ما بسیار 
نگران هستیم، چرا كه روند گفت و گو در ایران در حال شكل گیری بود. فرانسه 
از این بابت متاسف است كه این روند گفت و گو واكنشی بسیار خشونت آمیز 

را در پی داشته است.«
_ فرانكو فرانتینی وزیر امور خارجه ایتالیا گفت:» تحوالت ایران را با دقت دنبال 
ایران اطمینان  بیانیه ای خواستار آن شد كه دولت  انتشار  با  می كنند«. وی 
بدهد نتایج اعالم شده انتخابات ریاست جمهوری بازتاب دهنده خواست ملت 

ایران است.
دارد  ایران  با  ای  گسترده  اقتصادی  روابط  كشورش  كه  ایتالیا  خارجه  وزیر 
همچنین ابراز امیدواری كرد كه اوضاع در ایران به خشونت بیشتر منتهی نشود.
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- لورنس كنن وزیر خارجه كانادا نیز مراتب نگرانی شدید كشورش را از روند 
برگزاری انتخابات در ایران اعالم كرد و اظهار داشت:» گزارش های مربوط به 
به شدت  مارا  آنها  برای  وایجاد محدودیت  به مخالفان  امنیتی  نیروهای  حمله 

نگران كرده است«.
هوشمندی  با  آنها  داخلی  ایادی  و  دشمنان خارجی  اینكه طراحی  از  پس  اما 
رهبری، مردم و مسئوالن امنیتی و نظامی كشور بویژه حضور مقتدرانه بسیج 
در سطح شهر تهران مدیریت و كنترل شد و حلقه های اصلی تصمیم گیر در 
پشت صحنه و هماهنگ كننده بین بخش های مختلف دستگیر شدند، غرب در 
چرخشی 180 درجه ای از مواضع قبلی خود برگشت و مواضعی دال براینكه 
انتخابات وحوادث پس از آن مساله داخلی است و غرب نباید در این خصوص 
مداخله ای نماید، اظهار تمایل برای حتی برقراری ارتباطات سیاسی نمودند. به 

برخی از این اظهار نظرها توجه كنید:
_ایتالیا و فرانسه یك ماه پیش به بهانه انتخابات ایران و چالش هسته ای خواستار 
تحریم ها شده بودند. اما پس از كنترل حوادث، وزیر خراجه ایتالیا پس از نشست 
گروه 8 به ایران تا نشست بعدی در سپتامبر مهلت می دهد و وضعیت تهدیدات 

را در آن اجالس بررسی خواهد كرد. 
_ اوباما هم تقریباً همین مواضع را تكرار كرد و برخالف واقعیت اجالس مدعی 
شد:» گروه 8 بیانیه محكمی خطاب به ایران صادر كرد و امیدوارم سران ایران 
منزجر  رویدادهای  نگران  ما عمیقاً  است.  دنیا روشن  مواضع  متوجه شوند كه 

كننده پس از انتخابات هستیم.«
_ انگلیس كه خبیثانه ترین و مداخله جویانه ترین موضع را نسبت به انتخابات 
ایران و حوادث پس از آن اتخاذ كرد، نخست وزیرش قبل از سفر به اتالیا برای 
عقب  به  مجبور  ایتالیا،  در  صنعتی  كشور   8 گروه  اجالس  نشست  در  شركت 
نشینی از موانع از واضع ایرانی است و هیچ ارتباطی به ما و دیگر كشورها ندارد. 

گفت و گو با ایران بهترین راه حل مشكالت است«. 
_ رادیو ضد انقالبی زمانه و دویچه وله آلمان نیز با اشاره تلویحی به شكست غرب 
و حمله به مردم و كارگران به دلیل عدم همراهی با آشوبگران اعالم كردند:» 
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امروز جنبش ما واقعاً جنبشی زنانه است. بسیار از فعاالن كارگری ما می گویند 
ای كاش مردان ما درایت و شجاعت زنان را داشتند.«

و  انتخابات  از  رایس هم پس  ملل، سوزان  در سازمان  آمریكا  دایم  نماینده   _
فروكش كردن تجمعات گفت: » مشروعیت دولت ایران هرچند از جانب مردم 
ایران مورد توجه قرار گرفته است اما موضوع بسیار مهمی برای آمریكا محسوب 
نمی شود. هدف آمریكا جلوگیری از رسیدن ایران به توان هسته ای است. وقایع 
پس از انتخابات در ایران مانع از تالش ها برای تعامل دیپلماتیك با تهران نمی 

شود«. 
در پایان به اظهارات "گری سیك " كه حاكی از هماهنگی كامل اصالح طلبان 
انتخابات است و خطاب به گمارده های  از  با محافل خارجی در حوادث پس 
براندازی نرم در ایران گفته شد، اشاره می شود زیرا مواضع فردی چون گری 
سیك كه مشاور اسبق امنیت ملی آمریكا و از تاثیر گزاران فعلی درتصمیم سازی 
رویكرد  برای شناخت  نشانه شناسی  عنوان  به  است، هم  آمریكا  های سیاسی 
چرایی  عنوان  به  هم  و  است  مناسب  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  واقعی 
شكست این پروژه، از نكات آسیب شناختی خوبی برخوردار است. راه حل برای 

تداوم چنین پروژه هایی در آینده به طیف افراطی دوم خرداد ارائه می دهد. 
ایران در  به ویژه  به عنوان تحلیل گر مجرب مسایل خاورمیانه و  گری سیك 
سایت شخصی خود نوشت:» من به راه هایی برای شكست این كودتا با كمترین 
كشتار و خونریزی فكر می كنم. در ذیل افكار و اندیشه هایم را برای اجرای آنچه 

ارزش انجام دارد، مطرح می كنم: 
1- ما باید توجه خود را به نقش روزافزون سپاه پاسداران و بسیج معطوف كنیم. 
اما چگونه اپوزیسیون می تواند بدون جنگ و درگیری، آنها را خلع سالح كند؟

مسایل  زمینه  در  ام  عالقه  مورد  پرداز  نظریه  كالوشویتز  از  باید  اینجا  در   -2
نظامی كمك بگیرم.

این بود كه اساساً جنگ به حوزه و قلمروی اجتماعی تعلق دارد.  او  استدالل 
امروزه، در ایران یك جنبش اجتماعی تالش می كند تا بدون توسل به رویارویی 
و تقابل نظامی و یا به عبارتی جنگ مدنی )غیر نظامی( در كارزار سیاسی علیه 
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این رو طبق یك مدل دیالكتیك حقیقی،  از  برسد.  پیروزی  به  نیروی نظامی 
كاماًل  ای  گونه  به  ارتباط  این  در  كه  دارد  می  وا  را  مردم  استدالل كالشویتز 
متفاوت اندیشه كنند. اكنون نخستین سرنخ و نشانه در زمینه نحوه اقدام را در 

اختیار داریم. 
3- طبق گفته كالشویتز، هر ماشین نظامی یك مركز ثقل دارد. چنانچه در صدد 
به حداقل رساندن خسارات و كوتاه كردن جنگ باشید، این )مركز ثقل ( هدف 
و محور خواهد بود. همانگونه كه مطلغ هستیم در ماه های آخر جنگ جهانی 
دوم، استدالل شماری از استراتژیست های آمریكایی این بود كه امپراطور مركز 
تثل ژاپن است. با تحت فشار قرار دادن وی، دولت نظامی نیز سقوط خواهد كرد. 
برخی براین استدالل هستند كه این، منطق نهفته در پس استفاده از یك بمب 
بود. حال مركز ثقل در ایران چیست؟ مایلم كه بگویم آن )مركز ثقل( در تمایز 

بین حوزه ها و قلمروهای مذهبی و غیر مذهبی قرار دارد. 
سپاه پاسداران و بسیج را به طور موثر و كارااز میدان خارج كنید. تا این اتفاق 

رخ ندهد، هیچ یك از تالش ها نتیجه نمی دهد. 
4- خالصه آن كه اپوزیسیون باید در آرامگاه آیت اهلل خمینی )ره( بست بنشینند 

)یك شیوه سنتی و مرسوم مورد استفاده عدالتخواهان در ایران(. 
از  ای  افراد كه صالحیتشان در هاله  از  از موسوی و همسرش شماری  جدای 
شك و تردید قرار دارد و كسانی كه طی دو دهه گذشته در عرصه سیاست فعال 
نبودند، باید به این حركت بپیوندند. علیرضا بهشتی، همسر شهید همت و برخی 
از اعضای خانواده آیت اهلل خمینی )ره( از جمله حسن، زهرا )عمه اش( و علی 
اشراقی )نوه آیت اهلل خمینی ( از جمله اسامی هستند كه به ذهن من می آید. 

حتی علی مطهری را نیز باید به پیوستن به این حركت ترغیب كرد.
یك راه ممكن برای شكستن بن بست موجود این است كه معترضان خواستار 

استعفای احمدی نژاد و اعالم پیروزی واقعی در انتخابات شوند.
سپاه پاسداران برای درهم شكستن و سركوب چنین جمعیتی در چنین مكان 

مقدسی نمی تواند دست به كار شود.
نامه  معتقدم به ویژه در صورتی كه برخی آیت اهلل ها در قم و مناطق دیگر؛ 
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هایی را در حمایت از معترضان بفرستند این اقدام فشاری را به سپاه وارد خواهد 
كرد كه شكست را نزدیك خواهد كرد. حوزه غیر مذهبی _ مالحظات دنیوی 
ناشی از قدرت گروهی از سران كودتا_ در نهایت باید به مالحظات مهم حوزه 

مذهبی تن دهد.
اگر این اقدام چند هفته ای ادامه یابد، شاید احمدی نژاد چاره ای جز استعفا 

نداشته باشد. 

اعراب و انتخابات دهم 
انتخابات دهم ایران عالوه بر تغییر آرایش سیاسی جریانات داخلی، در عرصه 
خارجی نیز موجد آرایش سیاسی جدیدی شد. جهان عرب نیز به عنوان بخشی 
از جامعه بین المللی در انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران از تكثر مواضع 

برخوردار بود.
كشورهای عربی كه همواره تحوالت ایران را رصد می كرده اند در این دوره، 
تحوالت انتخاباتی را بطور جد رصد كرده و در رسانه ای دیداری و شنیداری 

خود بطور گسترده پوشش دادند.
تفاوت این انتخابات با انتخابات سابق برای هر تحلیل گری مشهود بود و این 
تفاوت و نوع تحلیل موضع گیری های جامعه بین المللی و از جمله جهان عرب 

نیز آشكارا خودنمایی می كرد.
دالیل اهمیت یافتن این انتخابات برسایر انتخابات ها در منظر كشورهای عربی 

در چند محور زیر خالصه می شود: 
تاثیرگذار،  مهم  ای  منطقه  عنوان یك كشور  به  ایران  تحوالت  تاثیری كه   -1

همسایه و مسلمان می تواند برتحوالت این كشورها داشته باشد. 
2- فضای به شدت رقابتی و آزادی كه از قبل از انتخابات در اثر مناظره های 
های  رسانه  گسترده  پوشش  و  بود  شده  ایجاد  ای  رسانه  آزادی  و  تلویزیونی 

خارجی نیز كه گاه تامل برانگیز بود اهمیت آنرا دو چندان كرده بود. 
3- این انتخابات پس از یك دوره 4 ساله از صدارت دكتر احمدی نژاد برگزار 
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می شد كه مشی خاص وی در سیاست خارجی و بازگشت به آرمان های اولیه 
انقالب و گفتمان امام خمینی )ره( توجه همگان را در داخل و خارج به خود 

جلب و اعراب را در پیگیری تحوالت انتخاباتی ایران حریص تر كرده بود. 
4- تاثیری كه از دموكراسی آزاد ایران در الگو دهی به این كشورها و تقویت 
فضای شكل گرفته در داخل جوامع عربی به نفع دموكراسی و به زبان حكومت 

های پادشاهی می توانست ایجاد كند. 
5- حمایت غرب و برخی كشورهای عربی از كاندیداهای مورد نظر خود. 

انتخابات  تحوالت  عربی  كه كشورهای  بود  باعث شده  مذكور  عوامل  مجموعه 
ایران را مجدانه پیگیری نمایند. از این منظر موضع گیری كشورهای عربی در 
انتخابات ریاست جمهوری ایران را در دو مقطع زمانی قبل و بعد از انتخابات 

می توان بررسی كرد. 
از  قبل  ایران  تحوالت  به  نگاه جهان عرب  راستا  این  در  انتخابات:  از  قبل   -1

انتخابات در و سطح قابل بررسی بود. 
توده  نخست سطح رهبران كشورهای عربی منطقه و دوم درسطح نخبگان و 
با  اخیر  های  در سال  كه  معمول  منطقه طبق یك سنت  رهبران  مردم.  های 
محافظه كاری نسبت به تحوالت ایران اپهار نظر می كنند، در انتخابات اخیر 
نیز از اظهار نظر صریح در ارتباط با مسائل ایران خود داری كرده اما از پیگیری 
جریانات در حال وقوع و اعالم موضع رسانه های دولتی آنها د رمنطقه می شد 
حدس زد كه در سطح رهبران، كشورهای عربی منطقه خواستار روی كار آمدن 
دولتی در ایران هستند كه ضمن تعامل بیشتر با آنها، در راه تحقق اهداف آنها از 

جمله صلح خاورمیانه و دیگر امور، به اصطالح آنها مانع تراشی ننماید. 
در سطح مردم و توده ها نگاهی كه كشورهای منطقه به ایران دارند نگاهی از 

روی تحسین، توام با حسرت بوده و هست. 
فضای گرم رقابت های انتخاباتی ایران برای مردم منطقه تحسین برانگیزد بود 
چرا مردم این منطقه همواره با دولت های مادام العمر خود به ناچار خو گرفته 
انتخاباتی مشهود بوده است و حسرت آنها نیز به این  اند. و خالء فضای گرم 
خاطر است كه آنها انتظار دارند در قرن بیست و یكم در كشورهای خود نیز 
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شاهد تحوالت مشابهی باشند.
از طرف دیگر توده های مردم در كشورهای عربی بخاطر مواضع ضد صهیونیستی 

و غرب ستیزانه احمدی نژاد مشتاق روی كار آمدن مجدد وی بودند. 
گسترده  پوشش  ضمن  العربیه  مثل  نیز  عربی  كشورهای  های  رسانه  برخی 
تحوالت انتخاباتی ایران به سیاه نمایی فضای انتخاباتی ایران می پرداختند و 
در واقع رسانه های عربی هركدام متاثر از سیاست كشور متبوع خود و حامیان 

غربی شان در قبال ایران به نوعی انعكاس دهنده سیاست آن كشورها بودند. 
2- بعد از انتخابات: اگر چه رویكرد كشورها به انتخابات پس از برگزاری، همواره 
با اهمیت تلقی شده اما این اما این رویكرد در انتخابات اخیر ایران بخاطر حوادث 

پس از آن دارای اهمیت مضاعفی می باشد. 
اهم  كه  بودند  مختلفی  مواضع  دارای  انتخابات  از  پس  نیز  عربی  كشورهای 
رویكردهای در پیش گرفته شده در قبال حوادث بعد از انتخابات در دو محور 

قابل بررسی است: 
2-1- سكوت و تردید: 

برخی كشورهای عربی در قبال حوادث بعد از انتخابات در ایران موضع سكوت 
همراه با تردید را در پیش گرفتند. علت این موضع عالوه بر مشی محافظه كاری 
برخی سران عرب، ممكن است به زعم آنها به دلیل حساسیت فوق العاده آن و 

تاثیری كه می تواند در رابطه با جهان عرب باقی بگذارد، باشد. 
البته این موضوع خروج دولت های عربی از بالتكلیفی را دشوار ساخت. نگرانی 
گروه دیگری از اعراب، به خصوص در منطقه خلیج فارس به زعم آنها متوجه 
خطر تاثیرگزاری ناآرامی های داخلی ایران بر امنیت داخلی آنهاست. از این رو 
ترجیح می دادند كه تا روشن كه تا روشن شدن تكلیف حوادث جاری در ایران 

سیاست سكوت را ادامه دهند. 
ایران یك كارشناس  قبال بحران سیاسی كنونی  اعراب در  در توضیح سكوت 
اردنی و نام لبیل كمهاوی در گفت و گویی با خبر گزاری آسوشیتد پرس به 
شوخی گفت: » اعراب ترجیح می دهند كه كسان دیگری به جای آنها بجنگند. 
به  را  اند كه مسئولیت داخل شدن در معركه  مایل  بیشتر  نیز  ایران  در مورد 
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دوستان اروپایی خود واگذار كنند.«
2-2- اعالم موضع: اعالم موضع آشكار كه در بین تعدادی دیگر از كشورهای 
عربی و نخبگان و توده های مردم آشكار بود، مبتنی بر دو محور زیر می باشد: 
الف: موضع گیری مثبت)تایید انتخابات(: در بین كشورهای عربی سوریه، قطر، 
لبنان و گروه هایی مانند حزب اهلل و حماس موضعگیری همراهی كننده و تایید 
گرداشتندو ضمن تایید انتخابات، حوادث پس از آنرا مساله ای داخلی دانستند 
اما  ورزیدند.  داری  خود  برانگیز  ابهام  گیری  موضع  یا  و  مداخله  هرگونه  از  و 
بحرین نیز اگر چه با تاخیر پیروزی را به احمدی نژاد تبریك گفت ولی اقدام 
این كشور در توقیف قدیمی ترین روزنام این كشور یعنی اخبار الخلیج به دلیل 
انتشار مقاله و گكزارش علیه جمهوری اسالمی ایران سیگنال مثبتی برای دولت 
تبریك  پیام  دیرهنگام  ارسال  در  خود  كاستی  جبران  برای  پوششی  و  جدید 

قلمداد می شد.
این اقدام بحرینی ها از آنجا كه پیش از این شاهد بازتاب مطالب مغرضانه تری 
در رسانه های این كشور بودیم و برخوردی با آنها نمی شد حائز اهمیت است؛ 
البته به زعم برخی كارشناسان منطقه ای، پیام اصلی این كار و همچنین بیانیه 
دولت امارات متحده عربی در خصوص حوادث، می تواند تمكین آنها به برگزیدن 
دوباره رئیس جمهور كنونی و تمایلشان به همكاری بیشتر با ایران تلقی شود. 

روزنامه كویتی "القبس" در مقاله ای با انتقاد از مواضع كشورهای غربی و رژیم 
صهیونیستی نسبت به وقایع پس از انتخابات ایران، خطاب به كشورهای عربی 

نوشت:» با جمهوری اسالمی ایران در یك سنگر قرار بگیریم«
دبیركل اتحادیه عرب نیز پیروزی احمدی نژاد را تبریك گفت و تصریح كرد: » 
امیدواریم این پیروزی باعث پیشرفت روابط میان ایران و جهان عرب و همكاری 
اسالمی  كنفرانس  سازمان  دبیرخانه  شود«  خاورمیانه  در  صلح  برقرارری  برای 
نیز با انتشار بیانیه ای، تایید انتخابات از سوی مراجع حقوقی وقانونی ایران را 

تبریك گفت و از ملت ایران خواست همچنان از دولت خود حمایت كنند. 
انتخابات(: برخی  نمایی و مخدوش جلوه دادن  ب: موضع گیری منفی )سیاه 
دیگر از كشورهای عربی همگام با كشورهای غربی و عناصر داخلی از همان ابتدا 
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و همزمان با اعالم برخی از كاندیداها مبنی برمخدوش بودن نتیجه انتخابات، 
ضمن سیاه نمایی از فضای داخلی ایران پس از انتخابات، به گسترش تقلب در 

انتخابات دامن زدند.
مشاهده بخش های مختلف خبری شبكه "العربیه" وابسته به عربستان سعودی 
و روزنامه عربستانی "الشق االوسط" چاپ لندن و تحریف و جعل وقایع و دامن 
زدن به حوادث در این دو رسانه تاثر گذار و رسانه های وابسته به امارات متحده 

عربی نمونه ای از این موضع گیریهای منفی این دو كشور عربی می باشد. 
به نظرمی رسد كشورهای عربی كه دارای موضع گیری منفی بوده و یا حداقل 

پیام های تبریك را دیر هنگام به پیروز انتخابات ایران فرستادند. 
رسانه های عربی و انتخابات ایران 

به نظر می رسد تحلیل رسانه های عربی از انتخابات ایران تابعی از رویكرد كشور 
متبوع خود و حامیان غربی شان به انتخابات ایران و حوادث به انتخابات ایران 
و حوادث پس از آن می باشد. بطور مثال شبكه العربیه كه وابسته به عربستان 
سعودی است با پوشش گسترده حوادث پس از انتخابات و سیاه نمایی داخلی 
ایران، در ناامن جلوه دادن ایران از هیچ كوششی فرو گذار نكرد با مراجعه به 
بیش از 400 بخش خبری اصلی و خالصه در 3 هفته گذشته قبل از انتخابات 
پخش می شود نه تنها  دبی"  از "  العربیه كه  ایران آشكار می شود كه شبكه 
یك شبكه عربی مستقل نیست بلكه شبكه ای برای مخالفان جمهوری اسالمی 
بوده و این جدای از تالش های دیپلماتیك عربستان سعودی و ارتباط گیری با 
مخالفان ایرانی جمهوری اسالمی در خارج از كشور برای تاثیر گذاری برانتخابات 

ایران می باشد. 
روزنامه الشرق االوسط كه به بازتاب گسترده رخداد و تحوالت ایران اقدام می 
نتیجه  به  معترضین  و  آشوبگران  از  جانبداری  در  كاماًل  آن  مطالب  لحن  كرد 

انتخابات بود. 
این  در  دائمی  ستون  نویسندگان صاحب  از  یكی  المجید"  "طارق  مثال  بطور 
روزنامه در مقاله ای مدعی شد كه اكنون كل مشروعیت نظام ایران زیر سوال 
نه خواهان صدور  ایران  از ملت  ثابت شده كه گروه چشمگیری  و  قرار گرفته 
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انقالب اسالمی به جهان هستند و نه تعارض با دنیا را می خواهند بلكه هماهنگی 
و همراهی با جهان را خواهان می باشند. 

دیگر رسانه تاثیر گذار عربی یعنی الجزیره كه وابسته به قطر می باشد، نسبت 
به سایر رسانه های عربی مثل العربیه دارای جهت گیری متعادل تری بود؛ اگر 

چه این رسانه نیز گاه و بیگاه دارای تحلیل های غیر واقعی بود.
دیگر رسانه های جهان عرب بخصوص مطبوعات مستقل رویكردی متفاوت از 
زیادی  مطبوعات مستقل  بین  این  در  و  داشتند  های خود  دولت  رویكردهای 
بودند كه با مقایسه دولت های 40-50 ساله عربی با دموكراسی واقعی ایران، 
دولت های خود از دخالت در امور داخلی ایران برحذر داشتند روزنامه تشرین 

سوریه و الوقت بحرین از این دست روزنامه ها بودند.
آن چیزی كه خارج از این تحلیل ها قابل بیان می باشد این است كه متن مردم 
در جهان عرب برخالف دولت های خود از پیروزی مجدد دكتر احمدی نژاد به 
دلیل مشی ضد استكباری وی شادمان بوده اند و این مهم را به انحاء گوناگون 

ابراز داشتند. 
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کاربران ایرانی و شبکه های اجتماعی

یاهو در ایران 
اگرچه درگاه یاهو برای كشور ایران و زبان فارسی درگاه وابسته ی اختصاصی 
ندارد، اما این امر موجب عدم استفاده كاربران ایرانی از این درگاه نشده است، به 
طوری كه این وبگاه بعد از گوگل، دومین وبگاه پربازدید در ایران است، درحالی 

كه در سایر جهان چهارمین وبگاه پربازدید است. 
یكی از بخش های پركاربرد ایرانیان از این وبگاه بخش گروه های آن است. در 
بخش گروه های یاهو 4573 گروه به طور رسمی خود را ایرانی معرفی كرده 
اند، هرچند به نظر می رسد تعداد گروه های ایرانی یاهو بسیار بیسش از این 
باشد، چرا كه بسیاری از گروه ها خود را تحت عنوانی »ایرانی« تعریف نكرده اند. 

گروه های ایرانی یاهو براساس تعداد عضو عبارتنداز: 
1. شادینه: 630170 عضو؛ این گروه عمدتاً مربوط به سرگرمی شامل لطیفه، 

عكس های خنده دار و غیره است. 
2. كلوب: 382356 عضو؛ این گروه متعلق به وبگاه كلوب دات كام است كه 
در آن انواع كاالها به فروش می رسند و كلوب های ایرانی متعددی وجود دارد 
كه كاربر می تواند در آنان عضوشود. این كلوب ها شبیه گروه های یاهو است. 

3. مارشال مدرن: 292063 عضو؛ این گروه به طور مرتب به اعضای خود اخبار 
روز، طالع بینی و حتی آیاتی از قرآن را ارسال می نماید. گروه مارشال مدن 
همچنین درفضای فیزیكی برنامه برگزار می كنند و اعضا را برای شركت در آنها 
دعوت می كند. حتی گروه مارشال مدرن سفر به شهرهای ایران را نیز برگزار 

می كند و اعضای آن با یكدیگر به مسافرت می روند. 
4. دل آریا: 246228 عضو؛ این گروه عمدتٌا مربوط به جوانان شیرازی است و 

خود را اینگونه معرفی می كند:» گروه بچه های دوست داشتنی شیراز«.
فیلم،  شامل  جوانان  روز  عالیق  به  گروه  این  عضو؛  ایران: 229610  آفتاب   .5

موسیقی رایانه، عكس، شعر، طنز و غیره می پردازد. 
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عالیق  فوق  گروه  همچون  گروه  این  موضوع  عضو؛   245399 جرقه:   .6
جوانان را پوشش می دهد. 

هم اكنون 22 گروه ایرانی با بیش از صدهزار عضو در یاهو وجود دارند. زبان 
از حروف  ایرانی  و كمتر گروه  است  فارسی  ایرانی،  بر عمده گروه های  حاكم 

انگلیسی استفاده می كند.
در این میان گروه های مبتذل و هرزه نگاری ایرانی نیز وجود دارد. پرتعدادترین 
آن نزدیك به نوزده هزار عضو دارد و بقیه ی آنان كمتر از ده هزار عضو دارند، 
كه این تعداد عضو قابل قیاس با گروه های سرگرمی و تفریحی ایرانی كه تعداد 

زیادی از آنان باالی پنجاه هزار عضو دارند، نیست. 
می  چشم  به  نیز  اسالمی  مذهبی  های  گروه  یاهو،  ایران  گروههای  میان  در 
كمتری  رونق  از  ایرانی  های  گروه  سایر  با  قیاس  در  ها  گروه  این  اما  خورند 
رونق  از  برخوردارند. همچنین گروه های سیاسی همچون گروه های مذهبی 
كمتری برخوردار هستند. همان طور كه از فهرست پرطرفدارترین گروه های 
ایرانی فوق مشهود است، گروه های سرگرم كننده و تفریحی حضور پر رنگ 

تری از سایر گروه ها دارند. 

ام.اس.ان در ایران 
در عصر جهانی شدن، بشر همواره با چالش هایی روبه روست كه از آن جمله 
او  آگاه هویت  نا خود  تنیده جهانی است كه  پیجیده و درهم  حالجی محیط 
مخرب  تاثیرات  از  ترس  و  شدن  جهانی  مفهوم  تعریف  خورد  می  رقم  آن  در 
آن دغدغه ای است كه به خصوص در اایران با نفوذ سریع و شدید اینترنت و 
همچنین حضور شبكه های ماهواره ای تشدید شده است. اعالم مكرر، به صورت 
رسمی و غیر رسمی، ایاالت متحده و متحدانش، مبنی بر سیاست تغییر نظام در 
ایران و تبلیغ اسالم هراسی و ایران هراسی توسط رسانه های كشورهای مذكور 
نیز مزید برعلت هستند تا تیزبینی و تحلیل دقیق امواج دریافتی ایرانیان از غرب 
در دستور كار محققان قرار گیرد و در جهت دهی سیاست گذاری های آینده و 

اطالع رسانی به مخاطبین این رسانه ها استفاده شود. 
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چهره ی ایران به عنوان باالترین آخرین ارائه دهنده یاطالعات با رعایت مساوات 
شناسانده شده است، در حالی كه سلسله مراتب قدرت، امتیازها و رجحان ها در 
آن موج می زند و این ها تحت عنوان شایسته ساالری مورد غفلت قرار گرفته اند.

 بنابراین، جریان قدرت و ارائه ی روایت های مسلط از سوی صاحبان قدرت، كه 
خود صاحب فناوری فضای مجازی نیز هستند، حقیقتی آشكار است كه فرآیند 

هویت سازی در فضای مجازی را بر می سازد. 
چنان كه پیش از این اشاره شد؛ ام.اس.ان. در ایران، نوزدهمین وبگاه مورد ارجاع 

كاربران است، و كم توجهی نسبی ایرانیان به ام.اس.ان.
تا حدی می تواند واكنشی به این باشد كه نسحه ی فارسی آن در دسترسی 
ام.اس.ان وجود  ایران در میان كشورهای فهرست شده در  نام  نیست و حتی 
ندارد. به عبارت دیگر، در میان چهل كشوری كه حتی اسرائیل را در بر می 
گیرد و در میان بیش از 35 زبان موجود در ام.اس.ان، كشور ایران و زبان فارسی 

نادیده انگاشته شده است. 
چنان كه ذكر شد، مطالعه حاضر به بررسی تحلیل گفتمان غالب در ام.اس.ان. 
می پردازد در این راستا و تحت زیر مجموعه كلی وبگاه عظیم ام.اس.ان.، درمورد 
ایران شاید ابتدایی ترین گام این باشد كه به جستجوی كلید واژه »ایران« در 

بخش ویدئوی ام.اس.ان. بپردازیم. 
به خصوص از آن جهت بخش ویدئو برای ایران در نظر گرفته شده است كه 
تصویر به عنوان یكی از كاربردی ترین ابزارهای بازنمایی است و ویدئو فراتر از 
عكس حافظه دیداری و شنیداری كاربر را درگیر می كند و برای مدت طوالنی 

تری اثر خود را بر جای خواهد گذاشت. 
درصد ویدئوی مربوط كه توسط موتور جستجوی بینگ برای واژه »ایران« یافت 
شد، حتی برای یك مورد منبع ارائه كننده تصویر، یك منبع از داخل ایران یا از 

سوی جمهوری اسالمی ایران نبوده است.
منابع ارائه دهنده ی این تصاویر شامل خبرگزاری ها و شبكه هایی نظیر سی.ان.

ان.، سی.بی.اس، رویترز، ام.اس.ان.بی.سی.، فاكس نیوز، ای.بی.سی.، یو.اس.ای. 
تودی و ... است كه عمدتاً آمریكایی هستند.
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ارجاع، هدف  بیشترین  ترتیب  به  ایشان  از سوی   موضوعات پوشش داده شده 
قرار دادن فعالیت های هسته ای و نظامی ایران، تحریم ایران، اعتراضات داخلی 
در ایران برضد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 1388 و وضعیت حقوق بشر در 
ایران، و نهایتاً اخبار روز مانند نگه داری جاسوسان آمریكایی و ... را در بر می گیرد. 
موج  میان  در  امروز  اشاره شد،  مقدمه  در بخش  نظری  مباحث  در  چنان چه 
را  اصالعات  كه  یابند  می  مشروعیت  و  مرجعیت  كه  كسانی  اطالعات،  عظیم 
آنگونه كه می خواهند و از نوعی كه می خواهند به مصرف كننده ی اطالعات 

ارائه دهند، ابزار كافی برای اعمال قدرت نرم را به خوبی می یابند. 
بدین ترتیب، در ام.اس.ان.، بسته به نوع نگاه سیاست گذاران وبگاه، اطالعات 
بر  تاكید  اینكه شركت مایكروسافت، علی رغم  كانالیزه می شوند. به خصوص 
رقابت بازار محور و كیفیت محصوالت و پاسخگویی به كاربران در ارتباط با دولت 

ها به خصوص دولت آمریكا نیز فعالیت می كند.
این ارتباطات دولتی در مواقع نادری به وضوح اعالم شده است. از آن جمله، 
در  مایكروسافت  عالی  مشاور  و  ارشد  معاون  اسمیت،  برد   ،2006 سال  در 
در  و چین  آمریكا  نظیر  هایی  دولت  با  مایكروسافت  برتعامل  پرتغال،  لیسبون 
مدیریت برنامه فضای من، پشتیبانی كننده وبالگ های ام.اس.ان.، تاكید كرد. 
مایكروسافت پیش از آن به خواست دولت چین، بالگ های متعلق به مخالفان 
دولت، نظیر زائو جینگ، معروف به مایكل آنتی را كه از رونامه نگاران مخالف 
دولت حمایت می كرد، راب بسته بود. از آن پس نیز اسمیت اعالم كرد كه چنان 
چه محتویات فضای من هركاربر قوانین محلی یا قوانین داخلی كاربری ام.اس.

ان. را نقض كند، بالگ و فضای شخصی او تعطیل خواهد شد. 
بدین ترتیب، ام.اس.ان.، دسترسی به محتویات بالگ و فضای شخصی كاربری 
را در كشوری محدود می كند كه محتویات آن مغایر با قوانین محلی آن كشور 
محسوب می شود و دیگر كاربران در دیگر نقاط جهان به آن دسترسی كامل 
دارند. ام.اس.ان به آن كاربر خاص نیز اعالم می كند كه به دلیل در خواست 

دولت مشمول این محدودیت قرار گرفته است. 
ای.ا.ال.،  كه  كرد  تصریح  را  مطلب  این  اسمیت  لیسبون؛  در  جلسه  همین  در 
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ام.اس.ان.، و یاهو، انبوهی از اطالعات مربوط به موارد جستجوی اربران را در 
وحشت  موجب  امر  این  كه  است،  داده  قرار  آمریكا  دادگستری  وزارت  اختیار 
به   _ البته در حد كالم   _ را  ام.اس.ان آین ضمانت  اما  بود،  افراد شده  زدگی 
هیچ  و  ندارد  كاربران  فرد  فرد  به  ارتباطی  هیچ  اطالعات  این  كه  داد  كاربران 

مشكلی آنها را تهدید نمی كند)فراید،2006(.
درچنین شرایطی در الیه های محسوس برای كاربران ام.اس.ان.، هیچ نشانه ی 
بارزی از چنین اعمال نفوذهایی به چشم نمی خورد و شرایط به نظر دموكراتیك 

و حتی خنثی می آید و این دقیقاً مرز مانور قدرت نرم ام.اس.ان. است. 
هرچند در ایران ام.اس.ان. چندان وبگاه پر مصرفی نیست، اما بیشترین خدمات 
و  میل  الكترونیكی هات  توان خدمات پست  را می  درایران  آن  استفاده  مورد 
تشكیل  و  سازی  شبكه  پتانسیل  علت  به  البته  كه  دانست  مسنجر  ام.اس.ان 

اجتماعات برخط می توانند ازتاثیر گذارترین خدمات آن باشند. 
نكته دیگر حائز اهمیت در مورد كاربری ام.اس.ان. در ایران، این نكته است كه 
طبق قرار داد یاهو و مایكروسافت، یاهو در ایران دارای نرح ترافیك باال، معادل 
رتبه ی چهار، است، در واقع بخش وسیعی از كاربران ایرانی به طور غیر مستقیم 

از اطالع رسانی ام.اس.ان. به گونه ای استفاده می كنند. 
بنابر آنچه ذكر شد درنهایت مهندسی فرهنگی فعال در حوزه های فیزیكی و 
مجازی ارائه بازنمایی های صحیح در مقابل بازنمایی های تحریب شده از سوی 
منابع ایرانی و دست اول راهكاری است كه باید راهبردهای آموزشی، پرورشی و 

مدیریتی ایران به سوی آن حركت كند. 

فیس بوک در ایران 
دالیل  گرفتند،  قرار  مصاحبه  مورد  تحقیق  این  انجام  برای  كه  ایرانی  كاربران 
متفاوتی را برای استفاده خود از فیس بوك ذكر كردند كه بیشترین علت ذكر 
شده، حفط ارتباط با دوستانی كه از قبل آنها را می شناخته اند، یا جستجوی 
دوستان و همكالسی های قدیمی بوده است) این مورد بسیار بیشتر از استفاده 
مورد  در  معماری  دانشجوی  فرشته  است(.  بوده  دوستان جدید  برای  وبگاه  از 
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انگیزه خود در استفاده از فیس بوك می گوید: فیس بوك به من كمك كرده 
است تا شبكه دوستی خود را پیدا كنم و با استفاده مستمر از آن، این شبكه 

مستحكم تر شده است.
علی در مورد انگیزه خود می گوید: » فیس بوك، وبگاهی است كه به من كمك 
كرده است تا بتوانم اطالعات به روزی را در مورد دوستان خود به دست بیاورم 
یا بسیاری از دوستان خود را كه مدت ها از آنها خبر نداشته ام، پیدا كنم. فیس 
بوك به من این امكان را می دهد كه با دوستانم كه در خارج از كشور هستند 

تماس برقرار كنم و از حال شان با خبر شدم«. 
سیمین در این باره می گوید:» فیس بوك باعث شده است تا بتوانم با دوستان 
خود كه خارج از كشور یا در شهرستان زندگی یا تحصیل می كنند رابطه موثر 

و تقریباً بدون هزینه داشته باشم.«. 
پگاه درباره ی انگیزه و هدف خود در استفاده از فیس بوك می گوید: » من در 
ابتدا از فیس بوك خود برای ارتباط بیشتر با شاگردانم و پاسخگویی به مشكالت 
با فعالیت بیشتر در فیس بوك متوجه شدم كه  آنها استفاده كردم.  و مسائل 

مسائل اجتماعی و مذهبی خاصی برا جوانان در فیس بوك مطرح است.
آنها  با  را در فیس بوك خود می پذیرفتم كه  تنها كسانی  ابتدا  این كه در  با 
اما بعد فكر كردم خوب است تمام كسانی راكه مشكالتی در  آشنایی داشتم، 
زمینه های مختلف دارند و من می توانم به آنها كمك  كنم، به عنوان دوست 

در فیس بوك خود بگذیریم. 
در ابتدا در این مورد احتیاط ها را در نظر می گرفتم؛ مثاًل به صفحه ی پروفایل 
فردی كه پیشنها دوستی برایم فرستاده بود، سر می زدم یا اطالعات و مشخصاتی 
را كه خود او در صفحه اش گذاشته بود می خواندم، و بعد اگر به نظرم مشكلی 
وجود نداشت، پیشنهاد دوستی او را می گذیرفتم.« انگیزه او از ایجاد فیس بوك 

پاسخگویی به سواالت و مشكالت دینی و اجتماعی افراد بوده است. 
برای او فیس بوك تنها محدود به دوستان نزدیك یا آشنایان نیست به همین 
دلیل، كاربركسانی را به عنوان دوست پذیرفته است كه لزومٌا با آنها در دنیای 

غیر مجازی ارتباطی ندارد.
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 با این حال، این فرد نیز برای حفظ دوستان ناآشنای خود مالحظاتی را در نظر 
را رعایت نمی كنند نظیر رفتار  را كه برخی مسائل  افرادی  برای مثال،  دارد؛ 
یا گفتار نامناسب یا توهین مستقیم به دیگری، از فهرست دوستان خود حذف 

خواهد كرد. 
دوستان  افراد  كه  است  كرده  فراهم  را  امكان  این  بوك  فیس  اینكه  وجود  با 
جدیدی از این طریق پیدا كنند، اما 6نفر از 10 كاربر، تمایل چندانی برای این 
كار ندارند. علت آن عدم اطمینان به افراد و عدم شناخت صحیح از آنها عنوان 
شده است. بخش عمده ای از كاربران ایرانی آن طور كه در مصاحبه های خود 
عنوان كردند، از فیس بوك بیشتر برای حفظ ارتباط با دوستان فعلی یا برقراری 

رابطه با دوستان و همكالسی های گذشته خود استفاده می كنند. 
اكثر آنها اعتقاد داشتند كه به طور كلی فضای مجازی و مخصوصاً فیس بوك 
نمی تواند مكان مناسبی برای ایجاد رابطه جدید باشد، چرا كه اعتماد به دیگران 
تنها از طریق این وبگاه منجر به برقراری رابطه ی سطحی و گهگاه مشكل آفرین 
می شود. در نظر این افراد مفهوم دوست در فضای مجازی تغییری با مفهوم 
یكسان  فضا  دو  هر  در  آنها  دوستان  كه  چرا  ندارد،  فیزیكی  فضای  در  دوست 

هستند. 
با این حال، تمام افراد مصاحبه شونده، عقیده یكسانی در این مورد نداشتند. 
اند كه مفهوم دوست درفضای  از مصاحبه شوندگان عنوان كرده  برخی دیگر 
مجازی و مخصوصاً فیس بوك با مفهوم دوست در فضای غیر مجازی متفاوت 

است. 
با  فیزیكی  درفضای  آنها  برای  دوست  مفهوم  آیا  كه  پرسش  این  به  پاسخ  در 
مفهوم آن در فضای مجازی متفاوت است، برخی از مصاحبه شنوندگان گفته 
اند كه به طور كلی تعریف آنها از دوست در فیس بوك آن صمیمیتی را كه از 
عنوان دوست به ذهن متبادر می شود، ندارد؛ چرا كه فیس بوك تمایزی را بین 
دوستان و آشنایان قائل نیست و همه یكسانی كه كاربر درفهرست دوستان خود 

می پذیرد، عنوان واحد دوست را دارند. 
كاربران همچنین گفته اند كه در مورد دوستی در فضای مجازی آسان گیرتر 
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هستند. به این معنا كه ممكن است، كسی را كه در فضای غیر مجازی به عنوان 
آشنا مش شناسند، در فضای مجازی به عنوان دوست بپذیرند. معیار آنها برای 
این نوع دوستی، آشنایی كاربر با این افراد در در محیط كار و یا تحصیل و عالیق 

و دیدگاه های مشترك عنوان شده است.
در پاسخ به این سوال كه آیا روابط شما در فیس بوك به عنوان فضایی مجازی، 
تاثیری بر روابط شما در دنیای فیزیكی داشته است یاخیر، پاسخ های متفاوتی 

به دست آمد.
آن دسته از افرادی كه عنوان كرده بودند كه دوستان آنها در محیط فیزیكی با 
دوستان شان در محیط مجازی تقریبا یكسان هستند، در پاسخ به این سوال، 
بیان داشتند كه تغییر چندانی در روابط خود ندیده اند، با این حال فیس بوك 
با خبر باشند و آنها را به هم نزدیك تر  از حال هم  باعث شده است كه آنها 

كرده است.
یكی از مصاحبه شوندگان نیز عنوان كرد كه در محیط مجازی از آنجایی كه 
دنیای  در  كه  كرد  بیان  را  احساساتی  توان  می  نیست  رو  در  رو  افراد  ارتباط 

فیزیكی، افراد از ابراز آن خجالت می كشند.
بوك در  از كسانی كه در فیس  با یكی  او  رابطه ی  كاربر عنوان كرد كه  این 
ابتدا تنها به شكل آشنایی بوده با گذر زمان نزدیك تر شده و حتی وارد دنیای 

فیزیكی نیز شده است.
كه  است  شده  باعث  بوك  فیس  آیا  آنها  نظر  به  كه  سوال  این  به  پاسخ  در 
برخی حریم ها كمرنگ شود و آیا این موضوع برای آنها باعث نگرانی شده 
آنجا كه در فیس بوك گزینه  از  بیان كردند كه  اكثر كاربران  یا خیر؛  است 
با  دارد،  وجود  آنها  خصوصی  حریم  حفظ  برای  متفاوتی  و  مختلف  های 
مشكل عمده ای مواجه نشده اند برای مثال، از برخی از عكس ها كه ممكن 
یا استفاده نمی كنند  ایجاد مشكل كند،  آنها  است در معرض دید گذاشتن 
یا تنها برای آن دسته از دوستانی می فرستند كه می دانند برای آنها مشكل 

ساز نمی شود. 
همچنین در صورت مزاحمت یك نفر، می توانند او را از فهرست دوستان خود 
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صورت،  این  در  كه  دهند،  گزارش  بوك  فیس  به  را  مزاحمت  یا  كنند  حذف 
از شیوه های دوست  بسته خواهد شد یكی دیگر  مزاحم  فرد  كاربری  حساب 

یابی در فیس بوك، پیشنهاد دوستان كاربر برای دوستی با فردی خاص است.
برای  از مصاحبه شوندگان معتقد بودند كه كسانی را كه دوستن شان  برخی 
دوستی پیشنها بدهند، می پذیرند و معیار آنها برای برای این كار اعتمادی است 
كه به دوستان خود دارند، برای مثال دوستان آنها كسانی را پیشنهاد می دهند 

كه از لحاظ فكری؛ سیاسی، مذهبی یا عالیق شباهت هایی با آنها دارند. 
از مصاحبه شوندگان  افراد به عنوان دوست، برخی  این  در مورد اضافه كردن 
گفته اند كه ابتدا صفحه ی پروفایل فرد پیشنهاد شده را مالحظه می كنند و 
بعد فرد مورد نظر را به عنوان دوست می پذیرند. برخی نیز اظهار داشتند كه 

كسی را كه نمی شناسند هرگز به عنوان دوست نمی پذیرند. 
برخی نیز اظهار داشتند كه كسی را كه نمی شناسند هرگز به عنوان دوست 
این  پیشنها می دهد.  به كاربر  را  نیز دوستانی  بوك  وبگاه فیس  پذیرند.  نمی 
پست  وجود  یا  بوك  فیس  كاربران  بین  مشترك  دوستن  داشتن  برساس  كار 
الكترونیك فرد در پست الكترونیك كاربر است. به عیقده برخی از كاربران این 
كار فیس بوك بسیار جالب است، چرا كه دوستانی را به كاربر یادآوری می كند 

كه ممكن است او آنها را فراموش كرده باشد. 

عضویت در گروه های مختلف
با همفكران است كه بیشتر در  از كاركردهای فیس بوك، آشنایی  یكی دیگر 

قالب عضویت در گروه های خاص به وجود می آید.
درفیس بوك همان طور كه قبال ذكر شد، گروه های مختلی در حال فعالیت 
هستند كه می توان به گروهای سیاسی، مذهبی، علمی یا عالقمندان به افراد یا 
موسیقی خاص یا اشاره كرد. بسیاری از كاربران ایرانی برحسب عالقه ی خود به 

عضویت این گروه ها در آمده اند. 
از بین مصاحبه شوندگان برخی از آنها به عضویت گروه های اسالمی نظیر » یك 
میلیون مسلمان در فیس بوك«، گروه های اسالمی سیاسی نظیر »حمایت از 
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مردم غزه«، یا گروه های سیاسی مانند ، مخالفت با حق و تو« و... در آمده اند.
افراد سیاسی خاصی  یا  آنها طرفدار گروه های موسیقی خاص  از  برخی دیگر 

هستند. 
با این حال یكی از كاربران عنوان كرده است كه فعالیت هرگروهی در فیس بوك 

آن طور كه به نظر می رسد، آزاد نیست.
یكی از مصاحبه شوندگان اطالعات جالبی را در این زمینه عنوان كرد. در فیس 
بوك گزینه ای وجود دارد كه به كاربر این امكان را می دهد تا اگر نسبت به 
بوك  فیس  گروه  به  را  آن  دارد،  اعتراش  خاصی  صفحه ی  یا  خاص  محتوای 

گزارش دهد تا صفحه یا مطلب مورد نظر بسته شود. 
اوگفت كه چند هفته ی پیش، نسبت به صفحه ی مجاهدین خلق در فیس 
بوك اعتراف كرده است. این سازمان جنایات بسیاری در ایران و برضد مردم این 

كشور انجام داده است.
كشتن  دلیل  به  متحده،  ایاالت  ی  خارجه  وزارت  توسط  اخیراً  سازمان  این 

سربازان آمریكایی در عراق به عنوان گروهی تروریستی شناخته شد.
او ضمن ارسال پیامی برای فیس بوك از آنها خواسته بود كه صفحه ی این گروه 

بسته شود، با این حال فیس بوك اقدامی در این زمینه انجام نداد.
این در حالی است كه به گفته ی او، یكی از دوستانش گروهی را برای حمایت از 
حزب اهلل لبنان در فیس بوك به وجود آورده بود كه بالفاصله پس از باز شدن، 

بسته شد. 
به عیقده ی او فیس بوك گروه هایی را كه به اسالم یا گروه های اسالمی توهین 

می كنند، نمی بندد و در این مورد سیاست دوگانه ای را در پیش می گیرد.
اظهار  وبگاه در مورد خود  این  به سیاست فیس بوك )آن طور كه  با توجه 
را  خاصی  مطلب  كاربران  اگر  كه  این  و  خود  كاربران  مورد  در  كند(  می 
فعالیت  شاید  رسد  می  نظر  به  شد،  خواهد  بسته  صفحه  آن  دهند،  گزارش 
گروه های مخالف) برای مثال مخالف با حزب اهلل یا مخالف مجاهدین( بیش 
دلیل  همین  به  و  است  بوده  كاربر  این  نظیر  افرادی  یا  ها  گروه  فعالیت  از 
است كه برخی صفحات بالفاصله بسته می شوند و برخی دیگر همچنان به 
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با  مخالف  افراد  كه  هایی  گزارش  تعدا  یعنی  دهند؛  می  ادامه  خود  فعالیت 
است  های  گزارش  تعدا  از  بیشتر  بسیار  دهند،  بوك می  فیس  به  اهلل  حزب 
افراد مخالف با سازمان مجاهدین به این وبگاه می دهند. به عقیده این  كه 
را كنترل  این محتواها  باال  از  و سیاستی  نیست  اینچنین  كاربر، در حقیقت 

می كند. 
مثال دیگری كه می توان در این مورد به آن اشاره كرد، تشكیل گروهی به نام 
جنبش سبز علوی بود كه در مقابل صفحات گروه جنبش سبز در فیس بوك به 

وجود آمد و این صفحه نیز توسط فیس بوك بسته شد. 
به عقیده این فرد علت تاثیر گذاری و اطمینان كاربران به فیس بوك، این است 
كه در ظاهرا سیاست باز و آزاد و برابری را برای همه كاربران خود قرار داده 

است، اما در اصل رفتار متفاوت و دوگانه ای را در پیش گرفته است.
یا یكی دیگر از مصاحبه شوندگان عنوان كرد كه حساب كاربری وی به دلیل 
توهین به یكی از شخصیت های اهل تسنن توسط سایر كاربران گزارش و بسته 

شده است. 
همان طور كه قباًل گفته شد، برخی از كاربران طرفدار شخصیت های خاص 
ریاست جمهوری  انتهابات  زمان  در  ها  فعالیت  نوع  این  كه  هستند  سیاسی 
از  انتخابات،  از مصاحبه شوندگان در دوران  به اوج رسید تعدادی  ایران  در 
خاصی  انتخاباتی  جریان  یا  كاندیدا  از  طرفداری  و  حمایت  برای  خود  وبگاه 

كردند.  استفاده 
با  ارتباط  برای  تنها  برخی  مثال،  برای  است.  بوده  متفاوت  استفاده  این  نوع 
از فیس بوك استفاده می كردند، در حالی كه برخی دیگر به  همفكران خود 
و  برای بحث  از صفحه ی خود  متفاوت،  از جناح های  دلیل حضور دوستانی 

تبادل نظر میان جناح های مختلف استفاده می كرده اند. 
وبگاه و محدودیت های  به دلیل مسدود شدن  انتخابات  از  استفاده؛ پس  این 
اعمال شده به شدت كاسته شد. دلیل مسدود شدن این وبگاه در ایران، متشنج 
تر كردن فضای جامعه، گسترش شایعات و تحریك اذهان عمومی از طریق این 

وبگاه بوده است. 
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فیس بوک و رعایت حریم ها 
از مصاحبه شوندگان پرسیده شد كه آیا در موقع استفاده از فیس بوك مسائل و 
مالحظات خاصی را رعایت می كنند و آیا رفتار آنها در فیس بوك با رفتار آنها 

درخارج از آن، متفاوت است یا خیر. 
مصاحبه شوندگان تقریباً از لحاظ مذهبی ) منظور رعایت ظاهر دینی و تشرع 

است( طیف های مختلفی را در برداشته اند. 
این افراد عمومٌا عنوان كرده اند كه رفتار آنها در فیس بوك، تفاوت چندانی با 
رفتار آنها در خارج از آن ندارد. برای مثال آن دسته از كاربرانی كه در محیط 
نیز  بوك  نمی كنند، در محیط فیس  را چندان رعایت  برخی مسائل  فیزیكی 

همان طور رفتار می كنند.
آن دسته از كسانی كه در محیط فیزیكی مالحظاتی را در نظر می گیرند، در 

محیط مجازی نیزهمان طور رفتار می كنند. 
یكی از موضوعات جالب توجه در این مورد مسئله رعایت حجاب در فیس بوك 

توسط كاربران خانم در ایران است.
 بسیاری از كسانی كه عضو فیس بوك هستند، از عكس های با حجاب خود 
در پروفایل یا آلبومشان استفاده می كنند و ظاهر آنها درفیس بوك تفاوتی با 
ظاهرشان در بیرون از آن ندارد.این موضوع در مورد تصاویری كه این افراد از 
اعضای خانواده خود درفیس بوك قرار می دهند نیز صدق می كند. این افراد 

مالحظاتی را برای قرار دادن عكس افراد خانواده خود نیز در نظر می گیرند.
با این حال، برخی از كاربران در مورد استفاده از عكس بی حجاب خود در فیس 

بوك مالحظه شرعی ندارند.
این افراد اظهار می كنند كه علت استفاده آنها از عكس شان با حجاب معذوریت 

های اجتماعی است.
برای مثال، آنها دلیل حفظ حجاب در صفحه نمایه شان را جلوگیری از ایجاد 
مشكل در محل كار و تحصیل خود عنوان می كنند. چرا كه ، به هرحال حجاب 
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برایشان مهم نیست كه  اند  ایران می دانند. برخی هم گفته  را هنجار جامعه 
كسی آنها را بدون حجاب ببیند. 

افرادی كه  مثال،  برای  است.  گذار  تاثیر  نیز  افراد  یابی  در دوست  این مسئله 
مالحظه چندانی در رعایت حجاب ندارند، معموال تمایل چندانی برای برقراری 
دوستی با كسانی كه در این مورد حساس هستند، ندارند. )اگرچه این نتیجه را 

نمی توان به همه تعمیم داد(.
یكی از مصاحبه شوندگان برای مثال گفت كه زمانی كه در آلبوم فیس بوك 
خود، از عكس استفاده كرده كه در آن پوشش همیشگی خود را نداشته ، با تذكر 

یكی از دوستان مقیدش مواجه شده است.
همین فرد عنوان می كند كه آن دسته از دوستان و آشنایان خود را كه اصاٌل 
كند،  نمی  اضافه  خود  دوستان  گروه  در  كنند،  نمی  رعایت  را  شرعی  مسائل 
چرا كه نمی خواهد عكس آنها در معرض دید همه قرار بگیرد و نگران قضاوت 

دیگران در این مورد است. 
در پاسخ به این پرسش كه علت این كار چیست، برخی از مصاحبه شوندگان 
عنوان كرده اند كه نمی خواهد وقتی دیگران فهرست دوستان آنها را می بینند، 

فكر كنند كه آنها افراد دورویی هستند. 
یكی از مصاحبه شوندگان گفت كه بسیاری از دوستان و نزدیكان خود را كه در 
محیط فیزیكی با آنها رابطه دارد، در فیس بوك به عنوان دوست اضافه نكرده 

است. 
توسط  آنها  حجاب  بی  های  عكس  خواهد  نمی  است  این  موضوع،  این  علت 
سایرین دیده شود؛ همچنین مالحظاتی است كه او در مورد برخی از دوستانش 
كه افراد مذهبی هستند و در فیس بوك وی عضویت دارند و احیاناً این افراد را 

می شناسند، رعایت می كند. 
به این معناكه شاید آن دسته از افرادی كه حجاب خود را به طور معمول در 
فیس بوك رعایت نمی كنند، نمی خواهند افراد  مذهبی آنها را به این شكل 

ببینند.
 یكی دیگر از مصاحبه شوندگان عنوان كردكه ، با وجود اینكه در مورد رعایت 
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به  تنها  است  ممكن  و  نیست  مقید  فیزیكی خیلی  محیط  در  اسالمی  حجاب 
روسری گذاشتن اكتفا كند، اما در محیط مجازی همیشه از عكسی استفاده می 
كند كه در آن روسری دارد، چرا كه نمی خواهد این تصور به وجود بیاید كه 

حجاب او از سراجبار بوده است. 
یكی دیگر از كاربران گفت كه برای او مهم است كه دوستان آنها از چه عكس 
هایی استفاده می كنند و به عقیده او دوستان فرد معرف شخصیت فرد هستند. 
این كاربر عنوان كرد كه حتی وقتی می خواهد دوستی را كه می شناسد، به 
فهرست دوستان خود اضافه كند بازهم صفحه آنها را چك می كند چرا كه اتفاق 
از خود نشان می دهد  افتاده آن تصویری كه دوست خود در دنیای فیزیكی 

بسیار متفاوت با تصاویر او در دنیای مجازی باشد.
برای مثال دوست او از عكس هایی در فیس بودك خود استفاده كرده است كه 

در آنها اصاًل مسائل شرعی رعایت نشده است. 
با این حال، به نظر می رسد برخی از كاربران در محیط فیس بوك احساس 
فضای  وبگاه  این  كه  كنند  می  تصور  چنین  و  كنند  می  و صمیمیت   امنیت 
خصوصی تری را نسبت به دیگر محیط های فضای مجازی به وجود آورده است 

و در آن می توانند از تصاویر شخصی تر خود استفاده كنند. 

فیس بوک و مشکالت استفاده از آن 
كاربران ایرانی در پاسخ به این پرسش كه آیا در حین استفاده از فیس بوك، 
به مشكل خاصی برخورد كرده اند یا خیر، اكثر آنها عنوان كرده اند كه مشكل 
خاصی نداشته اند، چرا كه اكثر افراد مورد مصاحبه كه با دوستان خود در فیس 

بوك در تماس بودند، به مشكل خاصی برخورد نكرده اند.
 به گفته آنها فیس بوك در مجموع فضای سالم تری نسبت به نمونه های مشابه 
آن نظیر اوركات یا یاهو 360 دارد. با این حال، به برخی از مشكالتی كه با آن 

رخورد داشته اند نیز اشاره كردند.
بوك  رادر صفحه فیس  یا مطالبی  آنها، عكس  از دوستان  برخی  مثال،  برای   
یا آلبوم خود می گذارند كه در صفحه اصلی آنها و در صورتی كه نام آنها به 
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اصطالح تگ شده باشد، در آلبوم آنها ظاهر و در معرض دید دوستانشان قرار 
می گیرد كه بعضاً كاربر با آنها موافق نبوده است. 

را كنترل  یا صفحه فیس بوك خود  آلبوم  باید مرتب  به همین دلیل كاربران 
كنند تا در صورت مواجه با چنین مسائلی آن را سریعاً حذف منند. با این حال، 
ابراز عالقه ی  با  افراد مورد مصاحبه عنوان كرد كه در كیی دو مورد  از  یكی 
و درنهایت  باعث تذكر  از دوستان خود مواجه شده است كه  برخی  نامتعارف 

حذف آن فرد شده است. 
اما اكثر كاربران عنوان كرده اند كه در مقایسه با سایر وبگاه های دوست یابی، 
كه اتفاقاً نظیر آن در ایران كم نیست، فضای فیس بوك سالم تر است. دو نفر از 
مصاحبه شوندگان عنوان كردند كه در گذشته در وبگاه های دوستیابی ایرانی، 
عضویت داشته اند و بیشتر كسانی كه برای دوستی با آنها داوطلب می شندند، 

مرد بودند )مصاحبه شوندگان هردو خانم بودند(.
به عقیده آنها، از آنجایی كه در فیس بوك اكثر افراد به دنبال ارتباط با دوستان 
فعلی یا سابق خود هستند و افراد یكیدیگر را می شناسند این مشكالت در فیس 

بوك كمتر به چشم می خورد.
در مورد فیلتر بودن وبگاه فیس بوك در ایران بسیاری با آن مخالف بودند. علتی 
كه این افراد برای مخالفت خود ابراز می كردند، متفاوت بود. برای مثال، یكی 
از مصاحبه شوندگان كه خود فرزندان نوجوانی داشت، گفت كه مسدود بودن 
وبگاه باعث می شود كه افراد برای دسترسی به آن از فیلترشكن استفاده كنند 
و دسترسی نوجوانان به فیلتر شكن خود معضالتی را درپی دارد و نوجوان می 

تواند با آن به بسیاری از وبگاه های غیر اخالقی دسترسی داشته باشد. 
برخی از كاربران نیز عنوان كرده اند كه فیلتر بودن وبگاه فیس بوك، به نحو 
قابل مالحظه ای از تعداد كاربران آن كاسته شود؛ و برخی دیگر علت جذابیت 

فیس بوك را همین مسدود بودن آن عنوان كرده اند. 
برخی دیگر نیز دلیل مسدود بودن فیس بوك را سیاسی می دانند، نه اخالقی. 
یكی از مصاحبه شنوندگان اظهار داشت كه فیس بوك درزمان انتخابات مسدود 

نبود، اما پس از انتخابات مسدود شد. 
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علت استقبال ایرانیان از فیس بوک 
در حقیقت نمی توان گفت كه فیس بوك در ایران با استقبال بی نظیری مواجه 

شده است، چرا كه این وبگاه در سراسر جهان مخاطبین فراوانی دارد.
درحقیقت برطبق آمارهای منتشر شده ) كه دو مورد الكسا و نیلسون نیز در 

اینجا ذكر شد( ایران در فهرست پركاربرترین این وبگاه ها قرار ندارد.
این موضوع علت های مختلفی می تواند داشته باشد كه مهمترین آنها فیلتر 
اینترنت  از طریق  تنها  تقریبا  كه  است  آن  به  مشكل  دسترسی  و  وبگاه  بودن 

پرسرعت امكان پذیر است.
ایرانی عنوان  استقبال كاربران  برای  را  این حال، مصاحبه شوندگان دالیلی  با 
كردند. برای نمونه، یكی از مصاحبه شوندگان گفت كه دلیل استفاده ایرانی ها 

از فیس بوك این است كه كاربران ایرانی عنوان كردند.
برای نمونه ، یكی از مصاحبه شوندگان گفت كه دلیل استفاده ایرانی ها از فیس 
بوك این است كه كاربر در آن فضای بسیار متفاوتی با جامعه ایرانی تجریه می 
كنند. در این فضا ایرانی ها این امكان را دارند كه زندگی و فعالیت های خود را 

بدون نظارت و قضاوت ارزشی بیان كنند.
افراد  بوكی  فیس  اصطالح  به  فرد، شخصیت  این  غقدیه  به  دلیل،  همین  به   
كه  كرد  اظهار  این مصاحبه شونده  است.  متفاوت  در جامعه  آنها  با شخصیت 
در  را  بیشتری  دوگانگی  هستند،  ایران  مقیم  كه  بوك  فیس  در  او  دوستان 

بازنمایی از خود نشان می دهند.
برای مثال، فرد ممكن است در فیس بوك خود عكس هایی را بگذارد كه در 
محیط زندگی و كاری او دیده نمی شود علت این رفتار می تواند دو عامل باشد: 
افراد محیط فیس  یكی؛نبود نظارت و قضاوت و كنترل ارزشی و دوم این كه 
بوك را صمیمی و مختص به دوستان نزدیك به خود می دانند و در نتیجه رفتار 

راحت تری را در پیش می گیرند. 
به عقیده این فرد، كاربران ایرانی مقیم خارج دوگانگی كمتری را در فیس بوك 
از خود نشان می دهند كه علت این رفتار می تواند همان فرضیه باشد كه افراد 
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به دلیل نبود نظارت اجتماعی، رفتار متفاوتی را در پیش نمی گیرند.
یكی دیگر از مصاحبه شوندگان علت استقبال ایرانی ها از فیس بوك را امكان 

تبادل آزادانه افكار و دیدگاه های سیاسی می داند.
یكی دیگر از علت های جذابیت فیس بوك برای كاربران ایرانی را ، كنجكاوی 

آنها برای سردآوردن از زندگی یكدیگر می دانند .
چرا كه فیس بوك این امكان را به فرد می دهد تا اطالعات به روزی را در مورد 

زندگی شخص مورد نظر كسب كند. 
یكی دیگر از مصاحبه شوندگان دلیل استقبال ایرانی ها از فیس بوك را، نبود 
عرصه عمومی در ایران، نظیر كافه نشینی، سالن ها و غیره می داند و به عقیده 
او فیس بوك این خال عرصه عمومی را در زندگی ایرانی ها پر می كند و باعث 
ایجاد تعلق اجتماعی در افراد می شود و در عین حال كمتر شك برانگیز است. 

تاسیس وبگاهی در ایران نظیر فیس بوک 
كاربران در پاسخ به این سوال كه آیا از فیس بوك ایرانی استقبال خواهند كرد یا 
خیر، پاسخ های متفاوتی ارائه دادند. یكی از مصاحبه شوندگان گفت كه از فیس 
بوك ایرانی استفاده خواهد كرد، اما فیس بوك فعلی خود را نیز فعال نگاه می 
داد، چرا كه فیس بوك فعلی او مخاطبین خارجی و اكثراً انگلیسی زبان دارد و 

نمی خواهد آنها را از دست بدهد.
یكی دیگر از مصاحبه شوندگان بیان داشت كه با این كه چنین تصور می كند 
آید و  به وجود می  افراد خاص و قشر مشخصی  ایرانی توسط  كه فیس بوك 
احتماالً نظارت و كنترل هایی در آن انجام می گیرد، با این حال از فیس بوك 
در  را  نظرات خود  او  ها  دیدگاه  كه می خواهد  كند، چرا  استقبال می  ایرانی 
محیطی متفاوت بیان دارد تا هم احیاناً تاثیر گذار باشد و هم میزان آزادی در 

این فضاها را بسنجد و با نمونه ی خارجی آن مقایسه كند.
با این حال، هردو این افراد عنوان كردند كه معموالً وبگاه هایی كه توسط ایرانی 
ها به وجود می آید با مشكالت فنی بسیاری همراه است كه همین مشكالت از 

جذابیت آن می كاهد.
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و  است  مسدود  ایران  در  كه  این  با  بوك  فیس  وبگاه  كه  است  حالی  در  این 
دسترسی به آن نیز از طریق اینترنت پرسرعت امكان پذیر است، باز هم به دلیل 

كیفیت مطلوب فنی، جذابیت خود را برای مخاطب خود حفظ می كند. 
برخی دیگر از مصاحبه شوندگان دیدگاه متفاوتی را بیان داشتند. به عقیده آنها، 
اگر وبگاهی نظیر فیس بوك در ایران به وجود بیاید، آنها استقبال چندانی از 

آن نخواهند كرد. 
دلیل این افراد، عدم اطمینان به چنین وبگاهی بیان شده است. به عقیده آنها 
تاسیس این نوع وبگاه در ایران احتماالً جنبه نظارتی و كنترلی بر روابط، رفتارها 

و گرایشات سیاسی آنها دارد.
یكی دیگر از مصاحبه شوندگان عنوان كرد كه تاسیس این نوع وبگاه ها در ایران 
با موفقیت چندانی روبه رو نخواهد شد، چرا كه تقلیدی اند و معموالً كارهای 
افراد می  این  و  دارد  بوك وجود  وقتی كه فیس  تا  و  تقلیدی ضعیف هستند 
توانند از آن استفاده كنند، سراغ چنین وبگاه هایی نمی روند برخی از مصاحبه 
فضاهای  ناسالم  محیط  مورد  در  رایج  تصور  برخالف  كه  گفتند  نیز  شوندگان 
ناسالم  فضای  تاسیس می شود،  ایران  در  مجازی خارجی، محیط مجازی كه 
تری دارد و در بسیاری از موارد كسانی كه در این محیط ها فعالیت می كنند به 

دنبال رابطه ی با جنس مخالف و سایر فعالیت هایی از دست هستند.
نظیر  وبگاهی  تاسیس  بیان كرد كه در صورت  نیز  از مصاحبه شوندگان  یكی 
فیس بوك در ایران، وی به فرزندان نوجوان خود اجازه عضویت در آن را خواهد 
ایران  قوانین و حدود جمهوری اسالمی  در چنین فضایی  قاعدتاً  داد، چرا كه 
رعایت خواهد و محیط مناسب تری را برای فعالیت نوجوانان به وجود خواهد 

آورد.
اتفاقاتی كه در آخرین روزهای این تحقیق در فیس بوك رخ داد، تاسیس  از 
صفحه ای در فیس بوك بود كه روز 20 می را برای به تصویر كشیدن كاریكاتور 
پیامبر اسالم )ص( اعالم و مخاطبین و طرفداران خود راتشویق به این كار كرد. 

تا روز 19 می، این صفحه از فیس بوك بیش از چهل هزار طرفدار داشت. 
با وجود اعتراض شدید و گسترده ی مسلمانان عضو فیس بوك از كشورهای 
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مختلف نسبت به این صفحه و گزارش آن توسط این افراد به مدت نزدیك به ده 
روز، فیس بوك اقدام برای بستن این صفحه انجام نداد. 

این صفحه  به  اعتراض نسبت  برای  را  بوك، گروه هایی  مسلمانان عضو فیس 
تشكیل دادند و استفاده از فیس بوك توسط مسلمانان را در 20 می بایكوت 
اعتراض عوض  به نشانه  را  نیز عكس پروفایل خود  از معترضان  كردند. برخی 

كردند و و تصویری را گذاشتند كه استفاده از فیس بوك را بایكوت می كرد.
تا روز 19 می، تعداد طرفداران یكی از این صفحات نزدیك به چهل هزار نفر 
بود. این فعالیت ها به قدری شدت یافت كه در روز 20 می، تعداد افراد معترض 
ترسیم  صفحه  طرفداران  كه  درحالی  رسید.  نفر  هزار   140 به  صفحه  این  به 

كاریكاتور به هشتاد هزار نفر رسید.
در كشور پاكستان كه كاربران بسیاری در فیس بوك دارد، چندین تظاهرات 
اعتراض آمیز به وجود آمد و دولت پاكستان درواكنش به این اقدام توهین آمیز، 
فیس بوك را در این كشور مسدود كرد در نهایت پس از اعتراضات فراروان و 
البته فعالیت گروه های مختلف صفحه ی مورد نظر در 20 می بسته شد و فیس 

بوك رسماٌ از كاربران عذرخواهی كرد.
این صفحه  برای بستن  فراوانی كه  و گزارشات  اعتراضات  با وجود  بوك  فیس 

دریافت كرده بود، مدتی در بستن آن تعلل كرد. 
همان طور كه در ابتدای این تحقیق گفته شد، فیس بوك از كاربران خود می 
خواهد كه نسبت مواردی متعهد باشند و از ارسال مطالب و محتواهایی توهین 
تواند  بوك می  فیس  كه  این موضوع  اعالم  با وجود  و  كنند،  داری  آمیز خود 
هرگونه اطالعات و محتوایی كه از اصول آن تخطی می كند، حذف نماید، این 

وبگاه تا مدت ها در مقابل درخواست بستن این صفحه مقاومت كرد.
این درحالی است كه همان طور كه گفته شد، فیس بوك صفحاتی را كه برای 
مثال، در طرفداری از حزب اهلل لبنان به وجود آمده بود، یا حتی جالب تر از 
آن، به یزید)بنا به گفته یكی از كاربران( در آن توهین شده بود، تقریبا بالفاصله 
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توئیتر در ایران 
استفاده از توئیتر در انتخابات ایران و حوادث پس آن:

از آن، به سرعت و لحظه  ایران و حوادث گس  انتخابات ریاست جمهوری در 
به لحظه توسط رسانه های مختلف غربی )به خصوص ایاالت متحده( انعكاس 
گسترده ای داشت كه قبل از انتخابات، روز انتخابات و به ویژه حوادث پس از 

آن را شامل می شود. 
ایران به فعالیت این وبگاه در روزهای پس از  انتخاب  اهمیت وبگاه توئیتر در 
برگزاری انتخابات باز می گردد و همان طور كه بعداً اشاره و توسط نمودار نشان 
داده خواهدشد، این وبگاه فعالیت محسوس و قابل مالحظه ای پیش از برگزاری 

انتخابات نداشته است.
در ژوئن 2009 پس از مطرح شدن ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران، معترضان به نتیجه انتخابات از توئیتر به عنوان ابزاری برای سازمان 

دهی و ارتباط با یكدیگر استفاده كردند.

نمودار باال میزان استفاده از وبگاه توئیتر را در بازه ی زمانی 17 خرداد 1388 مطابق با 12 ژوئن 2009 در ایران صورت گرفت(. میزان 

توئیت های ارسال شده قب از انتخابات 11572 توئیت یعنی معادل 057درصد از كل پیام ها بوده است. براساس این نمودار، فعالیت 

در توئیتر در 12 ژوئن تقریباً شروع شده و تاروز 16 ژوئن افزایش قابل مالحظه ای داشته است. براساس این نمودار، در روز 16 ژوئن، 

توئیتر برای برنامه ریزی جدید خود، اقداماتی را آغاز می كند كه آمار توئیت های ارسال شده به شدت كاهش می یابد براساس نمودار 

باال، در روز 20 ژوئن به دلیل برخورد با معترضان و كاهش قابل مالحظه سرعت اینترنت، آمار توئیت های ارسالی به شدت كاهش یافته 

است و پس از آن تعداد، توئیت های ارسالی دوباره افزایش قابل مالحظه ای داشته است. 

توئیت های ارسال شده در بازه17خرداد تا 5 تیر براساس موضوعات جستجو شده:
احمدی نژاد/1765توئیت 

بسیج/3295 توئیت  
جی.آر.)جنبش سبز( /151038 تویئت

ایران/903193توئیت 
انتخابات ایران/857401 توئیت

آیت اهلل خامنه ای/1409 توئیت 
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موسوی / 16970 توئیت 
موسوی 1388 /   325 توئیت  

ندا /  97872 توئیت 
رفسنجانی /77 توئیت 

تهران / 85019 توئیت 
_ از 17 خرداد تا 5تیر 2009، رقمی بالغ بر 24266 توئیت در مورد انتخابات 

ایران توئیتر به ثبت رسید. 
_ تقریباً 480000 كاربر در این مدت فعال بوده اند. 

_ 10درصد از كاربران بیش از 5،65درصد كل توئیت ها را به وجود آورده اند. 

با  ایران جستجو شده و 58درصد  انتخابات  با كلیدواژه  از توئیت ها  42درصد 
كلماتی مرتبط به موضوع )نظیر تهران، احمدی نژاد، موسوی و... كه در جدول 

به آنها اشاره شد( جستجو شده اند. 
توئیت  ایران  انتخابات  این تحقیق، حداقل 479780 كاربر در مورد  اساس  بر 

های خود را ارسال می كردند. 
آمار نشان می دهد كه 3،59درصد كاربران كه در مورد انتخابات ایران پیام های 
خود را به توئیتر ارسال می كرده اند، تنها 1،14درصد از اخبار و مكالمات مربوط 

به این اتفاق را تولید كرده اند.
در واقع 3،59درصد از اقراد تنها یك بار پیام به توئیتر ارسال كرده اند. از طرف 
دیگر 10درصد بسیار فعال در توئیتر 5،65درصد از توئیت های مرتبط را تولید 

كرده اند )حداقل شش توئیت(.
این در حالی است كه 1درصد از كاربران ) كه هر كدام حداقل 58 بار توئیت 
ارسال كرده اند( رقمی بالغ بر 9،32درصد از توئیت های مرتبط را تولید كرده 
اند. نمای زیر كه بر اساس منحنی لورنز كشیده شده است، این مطلب را به طور 

خالصه نشان می دهد.
منظور از افراد كلیدی، كسانی هستند كه هم حجم باالیی از توئیت های ارسالی 
را تولید كرده اند و هم كسانی كه در بین سایر كاربران از شهرت برخودار بوده 
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انتخابات به آنها مراجعه می كردند.  افراد برای كسب اطالعات در مورد  اند و 
شناسه كاربری سه نفر از كسانی كه بیشترین توئیت ها را در مورد انتخابات 

ایران ارسال كرده اند: 
2817 DominiqueRdr

2391-Erections

 2263 Flowersophy

سه نفر از كاربرانی كه سایر اعضای توئیتر برای كسب اطالعات در مورد اخبار 
ایران به آنها مراجعه می كردند:
12584-RT@persiankiwi

7144-RT@StopAhmadi

7085-RT@oxforgirl

او مشخص نیست، ساكن آلسفورد شایر در  كه هویت اصلی  "آكسفورد گرل" 
انگلیس است.

مجله گاردین در مقاله ای در مورد یكی از كسانی كه در ناآرامی های پس از 
انتخابات در ایران » نقش كلیدی« داشت، به وی اشاره كرده است و در این باره 
می نویسد:» قبل از اینكه تلفن های همراه در ایران مسدود شود، من از آن برای 
هماهنگی افراد استفاده می كردم« عباراتی نظیر » به خیابان فالن بروید« یا » 

به فالن خیابان نروید نیروهای بسیج در آنجا هستند«. 
نكته قابل توجه این است كه فرد مورد نظر در زمان انتخابات خارج از ایران و 

ساكن آكسفورد بوده و از همان جا توئیت های خود را ارسال می كرده است. 
با این حال گزارش، چیزی در مورد نحوه  ارتباط این دختر با افراد، پس از قطع 

تلفن همراه چیزی نمی گوید.
آكسفورد گرل در بازه ی زمانی ذكر شده در باال 7085 تعقیب كننده داشته 

است. 
روزنامه گاردین همچنین عنوان می كند كه آكسفورد گرل به عنوان یكی از 

معتبرترین منابع خبری در توئیتر شهرت داشته است.
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ایران  در همین گزارش گفته شده است كه دختر آكسفوردی در گذشته در 
خبرنگار بوده است )ماتیو ویور، : 2010( با این حال او در همان گزارش عنوان 
می كند، از آنجایی كه خانواده او در ایران هستند، تمایلی برای افشای هویت 

واقعی خود ندارد.
»پرشین كیوی« نام یكی از كسانی است كه در میان رسانه های غربی به عنوان 
توئتر  در  ایران  انتخابات  از  پس  حوادث  مورد  در  خبری  معتبر  منابع  از  یكی 

شناخته شده است. 
با این حال، هیچ اطالعی از جنسیت یا محل زندگی او و این كه آیا واقعٌا وی 

ساكن ایران است یا خیر در دست نیست. 
توئیت های این فرد نیز به زبان انگلیسی ارسال می شد. » استاپ اجمدی« نیز 
از دیگر فعاالن در صفحه توئیتر بود كه به عنوان یكی از منابع موثق خبری به 

صفحه توئیتر او اشاره می شد.
نام اصلی وی ریموند جهان است و اطالع دقیقی در مورد هویت و ملیت وی 
و این كه آیا او در زمان رویدادهای پس از انتخابات ساكن ایران بوده است یا 

خیر، در دست نیست. 

تحلیل عملکرد وبگاه 
توئتر در  نقش  روزنامه های مهم غرب در مورد  و  فراوانی در مجالت  مقاالت 

انتخابات ایران نوشته شده است.
و  دیدگاه  تغییر  كند،  می  جلب  را  خواننده  نظر  آنچه  مقاالت  این  بررسی  در 
رویكرد این رسانه ها نسبت به عملكرد توئیتر در زمان ناآرامی ها و یك سال 

پس از آن است.
در ابتدا این رسانه های با اطمینان از بروز انقالبی در ایران سخن می گویند كه 

در آن نقش اصلی را توئیتر بازی می كند.
پس از یك سال برخی از صاحب نظران سیاسی و بعضاً همان نویسندگان، به نقد 
ارزیابی های شتابزده خود می پردازند و برخی از نقاط ضعف تحلیل های خود 
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را بر می شمرند. افرادی نظیر مارك امبیندر )آتالنتیك(، حك شافر )اسلیت(، 
آن ماری كورلی )تكنولوژی ریویو (، ایوجنی موروزف )مجله سیاست خارجی(، 
تایم( و كلی شیركی  لوگراسمن )مجله  دانیل درزنر )مجله سیاست خارجی(، 
)تدبالگ(، ارزیابی شتابزده و اولیه شكل گیری انقالب توئیتری در ایران را مورد 

انتقاد قرار داده اند. 
رویکرد رسانه های غربی نسبت به توئیتر 
در زمان ناآرامی ها پس از انتخابات ایران 

در اوج ناآرامی های پس از انتخابات ایران، هیالری كلینتون، وزیر خارجه ایاالت 
متحده آمریكا، طی دو مصاحبه متوالی، آشكارا ازشبكه تویتر نام می برد و از 
مدیران این شبكه می خواهد زمان تعطیلی موقت این شبكه را برای انجام برخی 
تعمیرات و اصالحات لغو كنند و صریحاً اظهار می كند كه در حال حاضر این 

شبكه باید به كمك آشوب های داخلی ایران بشتابد.
محمود عنایت، یكی از كارشناس فناوری اطالعات، در مصاحبه با بی.بی.سی. 
فارسی، دلیل رونق گرفتن توئیتر در آن روزها را استفاده راحت از آن می داند و 
می گوید:» اگر این وبگاه مسدود شود، شما خیلی راحت می توانید از راه های 
مختلف به توئیتر پیام بفرستید. از طریق ایمیل، تلفن همراه و حتی از خیلی 

وب وبگاه های دیگر هم می شود این كار را كرد.
دلیل دیگر مهم شدن توئیتر در این روزها، این بود كه این وبگاه پل ارتباط بین 
ایرانیان و خارجی هایی شد كه بیرون از ایران توئیتر را دنبال می كردند، طوری 

كه از آن به عنوان انقالب توئیتر نام بردند«0
عنایت همچنین گفت:»بحث های زیادی درباره توئیتر شده است، هرچند تعداد 
طور  به  حاضر  حال  در  اما  نیست،  زیاد  فرستند  می  خبر  ایران  از  كه  كسانی 
متوسط در حدود 2500 توئیت در دقیقه در مورد اوضاع ایران در توئیتر موجود 
است. ولی تعداد كمی از این ها پیام هایی است كه از داخل ایران می آید، بقیه 

اطالعات كم ارزش و پر سروصدایی است كه ایجاد شده«.
در 7 ژوئن 2009، مجله ی سیاست خارجی، مقاله ای هشت قسمتی را منتشر 
 « را  آن  مجله  این  كه  آنچه  در  توئیتر  كننده  تعیین  نقش  از  آن  در  كه  كرد 
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بودن  الوقوع  قریب  به  اشاره  مقاله، ضمن  این  در  نوشت.  خواند،  می  انقالب« 
سقوط جمهوری اسالمی ایران، چنین نوشته شده بود كه جنبش سبز با استفاده 

از فناوری در مسیر دموكراسی گام بر می دارد.
مقاله اشاره می كند كه »غربی ها در حالی كه در دفتر كار یا منزل خود هستند، 
می توانند با ارسال پیام های 140 حرفی از طریق توئیتر، تغییر ایجاد كنند«. 
كه  كند  می  ادعا  روزها  همان  فیفل،  مارك  آمریكا،  ملی  امنیت  سابق  مشاور 
توئیتر باید جایزه صبح نوبل را بگیرد، چرا كه » بدون توئیتر مردم ایران احساس 
قدرت و اعتماد نه نفس برای استقامت در راه آزادی و دموكراسی را نداشتند«.

واشنگتن پست، در مقاله دیگری با عنوان »توئیتر، بازیگری در صحنه ایران« 
)همان منبع( با اشاره به درخواست وزارت امور خارجه آمریكا از توئیتر برای به 
تاخیر انداختن زمان تعمیرات ماهیانه این وبگاه، این اقدام وزارت امور خارجه 
را نشان دهنده اهمیت خدامات اجتماعی اینترنت به عنوان ابزاری برای ارتباط 

جمعی می داند. 
یكی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریكا)كه نخواست نامش فاش شود( 
در مصاحبه ای در این مورد می گوید:» یكی از فضاهایی كه مردم از آن برای 
ارسال اخبار برای مردم جهان استفاده می كنند، توئیتر است، توئیتر اعالم كرده 
آنها  از  ما  ببندد كه  ماهیانه  تعمیرات  برای  را  بود كه می خواهد سامانه خود 

خواستیم این كار رانكنند «. 
یكی از مقامات كاخ سفید در این باره گفت:» این دستور مستقیم از طرف وزارت 
امور خارجه  نبود، بلكه نوعی برقراری تماس با كارمندان توئیتر بود«. این مقاله 
نیز اشاره می كند كه بیشتر توئیت های ارسال شده، از طرف تبعیدهای ایران 
در خارج از كشور ایاالت متحده و به زبان انگلیسی بوده است و می نویسد رابط 

كاربری توئیتر، زبان فارسی ندارد. 
در نهایت، توئیتر به دلیل فعالیت خود در حوادث پس از انتخابات ایران، برنده 

جایزه وب با عنوان )ده لحظه برتر اینترنتی دهه،2009( شد.
اهدا شد كه  وبگاه هایی  به  این جایزه  تلویزیونی سی.ان.ان.  به گزارش شبكه 
حوادث و رویدادهای مهم رخ داده در سراسر جهان را به تصویر می كشند. دلیل 
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اهدای این جایزه به توئیتر از سوی برگزاركنندگان آن، نقش كلیدی این وبگاه 
امور  وزارت  به در خواست  نهایت منجر  در  بود كه  معترضان  اخبار  انتشار  در 
خارجه ایاالت متحده از شركت توئیتر برای به تعویق انداختن برنامه تعمیرات 
ماهیانه شد، تا اخبار مربوط به حوادث از طریق این وبگاه جریان داشته باشد. 

شبكه خبری فاكس نیوز با اشاره به درخواست وزارت امور خارجه ایاالت متحده 
می  ایران  انتخابات  از  پس  حوادث  در  وبگاه  این  ارائه خدمات  برای  توئیتر  از 
گوید: » واكنش های گروه های گوناگون ایرانی به نتیجه انتخابات، یك جنگ 
ایرانی  از كاربران  اینترنت پدید آورده است. بسیاری  الكترونیكی را در محیط 
اینتنت، برای آگاه شدن از اوضاع اخیر ایران به شبكه های اجتماعی همچون 
فیس بوك، توئیتر و یوتیوب مراجعه می كنند تا با بهره گیری از این وبگاه ها 
كه اصالتاً اجتماعی هستند و نه سیاسی، بتوانند گزارش ها و فیلم هایی از ایران 

ببینند«.
وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین  تایمز،  ایندیا  از  نقل  به  ایران  شبكه  گزارش  به 
وبگاه های  دیگر  و  توئیتر  از  توصیه كرد كه  آمریكا  به  امروز دوشنبه  اسرائیل 
استفاده  اسالمی  جمهوری  نظام  و  ایران   حكومت  با  مبارزه  برای  اجتماعی 
كند)وبگاه ایران، 1389(. وی در سخنان خود د دیدار با كمیته دفاع و روابط 
خارجی كنیست اسرائیل با ادعای اینكه ایران مانع از دسترسی آزاد شهروندان 
خود به اینترنت می شود اعالم كرد: » استفاده از اینترنت و وبگاه توئیتر دو عامل 
فوق العاده ای است كه آمریكا می تواند از آن علیه حكومت ایران بهره ببرد«. 

كریستین ساینس مانیتور روزنامه معروف آمریكایی در یك گزارش بیان داشت: 
به  سلطان  آقا  ندا  مشكوك  مرگ  و  زندگی  لحظات  آخرین  از  فیلمی  »پخش 
عنوان دلیل معرفی شدن این وبگاه برای دریافت جایزه صلح نوبل عنوان شده 

است.
از  پس  حوادث  هماهنگی  در  توئیتر  نقش  امریكایی،  روزنامه  این  نوشته  به 
انتخابات بی نظیر بود، به طوری كه از نقش یك شبكه فراتر رفت و فرصت های 
فراوانی را در اختیار معترضان قراردادو آن ها به راحتی می توانستند هماهنگ 
شوند، چرا كه در وبگاه های دیگر، تنها دو یا چند نفری كه باهم ارتباط دارند، 
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را  موانع  این  توئیتر  ولی  كنند،  پیدا  دسترسی  یكدیگر  مطالب  به  توانند  می 
كاهش داد و توانست تمامی كسانی راكه در این وبگاه نام نویسی می كنند، با 
پایان خاطر نشان كرد كه  یكدیگر مرتبط كند. كریستین ساینس مانیتور در 

وبگاه توئیتر به عنوان سالح جنگ نرم برای دموكراسی كارآیی زیادی دارد.
 

رویکرد رسانه های غربی نسبت به توئیتر
یک سال پس از ناآرامی ها 

به  اذعان  با  ایران مجله سیاست خارجی  انتخابات  بعد و در سالگرد  یك سال 
با اینكه برخالف انتظار، فناوری )نظیر  اشتباه در پیش بینی خود می نویسد: 
توئیتر و سایر شبكه های اجتماعی اینترنتی ( نتوانست در دموكراتیزه كردن 
انقالب در ایران نقش بازی كند، اما ابزارهایی نظیر توئیتر مدتی هرچند كوتاه 

توانستند روزنامه نگاری شهروندی را ترویج كنند. 
ایران  انتخابات ریاست جمهوری  از  از وقایع پس  روزنامه گاردین یكسال پس 
در مقاله ای با عنوان »افسانه انقالب توئیتر در ایران« و با اشاره به ارزیابی های 
شتابزده رسانه های غربی در مورد استفاده از عباراتی نظیر » انقالب توئیتر« یا 
»سقوط جمهوری اسالمی ایران و خیالی خواندن آن، به بررسی منطق غلطی 

می پردازد كه منجر به نتیجه گیری های اشتباه در این زمینه شد. 
پایانی  ایران را »نویدبخش  ناآرامی های داخل  ایرانی است،  نویسنده كه خود 
برجنگ تمدن ها و پیروزی لیبرال دموكراسی« می داند و در نهایت از ناامیدی 
و شكست این جریان می نویسد و در نهایت با اشاره به ذوق زدگی و اظهارات 
شتابزده رسانه ای غرب معتقد است كه سیاست غلط منجر به این تحلیل غلط 

شده است.
گلناز اسفندیاری در مقاله ای دیگر كه آن نیز یك سال پس از انتخابات ایران 
با عنوان » انحطاط توئیتر« در مجله سیاست خارجی به چاپ رسید، در مورد 

توئیتر و نفش آن در ناآرامی های پس از انتخابات می نویسد. 
موضوع جالب توجه در اظهارات وی كه در این تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار 
است ذكر این نكته است كه سه تن از اعضای بسیار شاخی توئتر كه در زمان 
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انتخابات در این شبكه فعال بودند )و در ابتدای تحقیق به آنها اشاره شد( همگی 
در زمان حوادث ساكن خارج از كشور ) در ایاالت متحده، تركیه و سوئد( بودند 

و از آنجا مردم را برای رخیتن به خیابان تشویق می كردند. 
در این مقاله به این نكته اشاره شده است كه رسانه های غرب و به ویژه ایاالت 
اعتراضات  هماهنگی  و  سازماندهی  در  توئیتر  نقش  بر  مبنی  ادعاهایی  متحده 

داشته اند و حتی دولت آمریكا رسماً در این مورد وارد عمل شده است.
این سخنان اشاره به درخواست وزارت امور خارجه ایاالت متحده از توئیتر دارد 
كه از این وبگاه خواست تا برنامه خود را برای تعمیر وبگاه به تاخیر بیاندازد تا 
ایرانیان بتوانند با مخابره اخبار و بسط ارتابطات، به اعتراضات وسعت بیشتری 

بدهند. 
گلناز اسفندیاری در این مقاله ضمن اشاره به این نكته كه پس از گذشت یك 
سال وقت آن ریده است كه به نقش توئیتر در حوادث ایران با دقت بیشتری 
نگاه شود، اذعان می كند كه برخالف تبلیغات گسترده در آن زمان » در ایران 

هیچ انقالب تئیتری رخ نداد«. 
مهدی یحیایی نژاد مدیر وبگاه » باالترین« كه یكی از معروف ترین وبگاه های 
توئیتر  تاثیر  با واشنگتن پست می گوید:»  فارسی زبان است، در مصاحبه ای 
در داخل ایران صفر بوده است« و اضافه می كند: »اینجا )ایاالت متحده ی( 
شایعات فراوانی وجود دارد كه بیشتر توسط افرادی كه در آمریكا هستند و از 

طریق توئیتر آنها پراكنده می شود« .
در مقاله ای دیگر با عنوان » ایران و توئیتر: اشتباه مرگبار انقالبیون برخط« ویل 
هیون در مورد ناآرامی ها در ایران و توئیتر می نویسد كه این وبگاه به نحوی 

كاماًل متفاوت و در سراسر جهان در ناآرامی ها فعال بود. 
به عقیده او برخی از كسانی كه از طریق این وبگاه به عقیده خود در حال ایجاد 

انقالبی در ایران بودند، در كشور حضور نداشتند. 
جرمی هیموند در مقاله ای كه در مجله سیاست خارجی آمریكا به چاپ رسید ) 
ماسگرو، 2009( در مورد ادعای ایران مبنی بر دخالت بیگانگان در ناآرامی های 
پس از انتخابات نوشته است و اشاره می كند كه دالیل كافی برای اثبات دخالت 
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ایاالت متحده وجود دارد. 
وی در ادامه می نویسد كه در میان ناآرامی ها و مشكالت آن زمان، توئیتر نقش 
فعالی را به عنوان وبگاه اجتمای بازی كرد و به ابزار مهمی در انتشار شایعات 
و  تایید نشده  اخبار  انتشار  توئیتر  نویسنده، نقش اصلی  به عقیده  تبدیل شد. 
از تجمعات بوده  برای سازمان دهی بسیاری  نام  ناشناس و بدون  توئیت های 
است، توئیتر همچنین از طریق تلفن همراه قابل دسترسی بود و به همین خاطر 

تنها راه متوقف كردن آن قطع سامانه پیام كوتاه بود. 
نیویورك تایمز در این مورد می نویسد:» به همان اندازه كه توئیتر در انتشار 
اخبار دست اول از تهران نقش داشت، به همان اندازه اطالعات غلط منتشر می 
كرد كه این اخبار غلط به عمد منتشر می شد و هدفی پشت آن بود«، جالب 
این است كه ، اطالعات غلطی كه از طریق توئیتر منتشر می شد مبنای تحلیل 

برخی از تحلیل گران با تجربه قرار می گرفت.
برای مثال، وقتی توئیتر شایعه كرد كه كمیته نظارت محمود احمدی نژاد اعالم 
كرده است كه نتیجه انتخابات فاقد اعتبار است)نوام كوهن رئیس جمهور هم 
انتخابات شده  مجدد  اجرای  و خواستار  دانسته  اعتبار  فاقد  را  انتخابت  نتیجه 
است. این خبر بزرگی است«، موروزف یكی از بالگرهای مجله سیاست خارجی 
و عضو نهاد جامعه آزاد با زیر سوال بردن انقالب توئیتری ضمن اشاره به نقش 
توئیتر در انتشار اخبار در مصاحبه خود با واشنگتن پست می گوید:»نمی توان 
با اطمینان گفت كه آیا توئیتر در سازماندهی اعتراضات نقش داشته است، اما 
توئیتر توانست جمعیت عظیمی از ایرانیان خارج از كشور و كسانی را كه ضد 
احمدی نژاد بودند با موفقیت دور هم جمع كند. مشخص شد كه بسیاری از 
كسانی كه محل زندگی خود را تهران ذكر می كردند ایرانیان خارج از كشور 

بوده اند«. 
موروزف در این مورد می گوید كه مشخص نیست كسانی كه از نام های ایرانی 
استفاده می كردند و مطالب خود را به زبان فارسی در توئیتر می گذاشتند، واقعاً 
در تهران هستند یا در لوس آنجلس،كارشناسان سیاسی نظیر اندرو سالیوان از 
ماهنامه آتالنتیك، و مارك امبیندر و متخصصان امر رسانه، نظیر ساشا سیگان از 
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مجله پی.سی. نیز در مورد نقش توئیتر در جنبش سبز ایران مقاالتی را نوشتند. 
توئیتر و قدرت نرم

وبگاه های ارتباطات اجتماعی نظیر توئیتر و فیس بوك در ظاهر به منظر ایجاد 
فضایی برای حضور الكترونیكی افراد در جامعه به اصطالح مردم ساالر غرب و 
برای بیان دیدگاه ها، پیدا كردن دوست، ارتباط با دوستان و فرستادن پیام های 
گروهی و غیره ایجاد شده اند، اما در حقیقت به نظر می رسد كه در حدمت 

منافع خاصی عمل می كنند. 
به اذعان بسیاری از صاحب نظران به نظر می رسد كه نقش توئیتر در حوادث 
پس از انتخابات ایران بیشتر در گسترش شایعات بوده است؛ برای نمونه ، در 
روزهای اول ناآرامی ها، در تهران شایعه شد كه بالگردهای پلیس اسید و آب 

جوش روی معترضان می ریزند. 
همچنین در آن روزها، هركس كه هش تگ انتخابات ایران را در این وبگاه دنبال 
می كرد به سرعت به ماجرای سعیده پور آقایی هدایت می شدند كه داستان 
او به سرعت در توئیتر پخش شد و در نهایت مشخص شد تمام ماجرا ساختگی 
بوده است. برخی از شایعات منتشر شده در این وبگاه به قدری عجیب و غیر 

واقعی بود كه حتی توسط رسانه های خبری غرب نیز انعكاس پیدا نكرد. 
نكته قابل توجه در تحلیل عملكرد وبگاه توئیتر این است كه اگر از توئیتر برای 
هماهنگی حوادث پس از انتخابات در ایران و برای مردم ایران بوده است، چر 
ازبان مورد استفاده )حداقل توسط سه نفر از خبرسازان اصلی این وبگاه( به زبان 

فارسی نبوده است.
 نكته مهم دیگری كه قبال به آن اشاره شد، این است كه 1درصد از كاربران 
بر 9،32درصد  بالغ  اند( رقمی  ارسال كرده  توئیت  بار  كه هركدام حداقل 58 
از توئیت های مرتبط را تولید كرده اند و به عنوان منبع خبری موثق در بین 

كاربران شناخته شده بودند.
از  برخی  اذعان  به  توجه  با  و  نیست  افراد مشخص  این  كه هویت  آنجایی  از   
شایعات  و  اخبار كذب  به  توجه  با  و  توئیتر  وبگاه  از  به حمایت  غربی  مقامات 
منتشرشده در این وبگاه در زمان حوادث، به نظر می رسد كه وبگاه توئیتر به 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

413

شكل منبع تولید كننده اخبار كذب و در خدمت گروهی خاص وارد عمل شد. 
این وبگاه با پیام سازی دست به جنگ روانی وسیعی زد، به طوری كه به عقیده 
كارشناسان امر، بیش از 80 درصد پیام های انتقالی این شبكه در قالب خبر، 
توسط غیر كاربران تهیه و تدوین می شود؛ یعنی برخالف تصور كاربران كه فكر 
می كنند این اطالعات و اخبار، آن چیزی است كه خود كاربران با یكدیگر تبادل 
می كنند و در این شبكه قرار می دهند، این پیام ها از سوی كاربران سرویس 

های اطالعات وارد این شبكه می شود. 

ایران در یوتیوب
نقش یوتیوب را در ایران می توان در دو سطح بررسی كرد؛

1( بازنمایی مفهوم »ایران« و همچنین ارتباط این مفهوم با مفاهیم دموكراسی، 
حقوق بشر و تروریسم و 2( تاثیر فرهنگی آن در ایران با توجه به اینكه وبگاه 
مذكور بارها در ایران مسدود شده و دسترسی به آن با محدودیت های بسیار 

همراه بوده است.
1(  ابتدا به بازنمایی ایران و ارتباط آن با مفاهیم مسلط برگفتمان معاصر بین 

الملل یعنی دموكراسی، حقوق بشر و تروریسم می گردازیم. 
بازنمایی می شود: 1( رسانه های  یوتیوب  اصلی در  منبع  از دو  »ایران«  واژه 
انگلیسی،  الحزیره  سی.بی.اس.،  سی.ان.ان.،  مانند  آنها  به  وابسته  یا  آمریكایی 

ام.اس.ان.بی.سی. و 2( گروه اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران. 
از منبع شماره یك، برنقاط خاصی در بازنمایی ایران تاكید شده است. از جمله 
شكاف  دولت،  و  مدنی  نهادهای  و  مردم  میان  شكاف  به  توان  می  نقاط،  این 
جمهوری  ادعاهای  بودن  طبیعی  غیر  حكومتی،  استبداد  قومیتی،  و  مذهبی 
اسالمی ایران و برانگیختن مردم داخل و دولت های خارجی علیه خود، اشاره 

كرد. به نمونه هایی از این تصاویر اشاره خواهیم كرد. 
» ایران رهبر جنداله را اعدام كرد«، این نام ویدئویی از شبكه الجزیره انگلیسی 

است كه در آن به اعدام عبدالرحمن ریگی اشاره شده است. 
معرفی می  ایران  های  انقالب سنی  رهبر  مذكور  ویدئوی  در  تروریست  ریگی 
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شود كه به دلیل فقر و نادیده انگاشته شدن ایشان از سوی جمهوری اسالمی با 
حمایت دولت آمریكا علیه حكومت انقالب كرده و اكنون دستگیر و اعدام شده 

است. 
در ویدئوی دیگری از سی.ان.ان. برنامه جی.پی.اس. فرید زكریا قرار داده شده 
دانشگاه  اندیشمند  استاد  مرندی،  محمد  سید  دكتر  با  مصاحبه  در  كه  است 
تهران، با كستاخی سعی می كند شرایط پس از انتخابات را شرایطی ناام و پر 
استبداد و شكنجه معرفی كند و با برخوردی غیر مودبانه و خارج از ادبیات رسانه 

ای در مقابل پاسخ های موافق و نظامند دكتر مرندی جبهه بگیرد. 
حال تصور كنیم، علی رغم یادداشت های همراهی كننده كاربران برای ویدئو 
های مذكور، مخاطب بخواهد این سیاه نمایی ها را با دیده تردید بنگرد. در این 
هنگام او با ویدئوهایی نظیر مصاحبه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران ، 
در ام.ای.ان.بی.سی. روبه رو می شود كه در آن زیر سوال ردن هولوكاست یك 
هنجاشكنی بین المللی و در عین حال، یك ایده ضد بشری بازنمایی و صراحتاً 
باعث ناراحتی و غم زدگی یهودیان آمریكا معرفی می شود سی.ان.ان. دركنار 
ام.اس.ان.بی .سی. حاضر است نشان دهد كه سامانه ای كه در صدر آن، احمدی 
نژاد با عقایدی كه قباًل بازنمایی شده است، حضور دارد، تاب تحمل مخالفت 
های سیاسی در درونش را نمی آورد و » شكنجه در ایران« از برنامه 60 دقیقه، 
نشان می دهد كه روزنامه نگارایرانی با چهره غم زده، از شكنجه و ماه ها سلول 

انفرادی سخن می گوید. 
از سی.بی.اس. می  اینجا مخاطب  باشد؟ در  تواند  این دولت چه می  به  پاسخ 
پذیرد كه »اسرائیل خود را برای حمله به ایران آماده می كند« و اینكه توجیه 
این حمله و رزمایش مشترك آمریكا و اسرائیل، حمله به مردم ایران نیست، بلكه 

سایت های هسته ای ایران نشانه قرار خواهند گرفت. 
توصیفاتی كه ذكر شد،  با  اگر دولتی  پذیرد كه  تر می  راحت  اكنون مخاطب 
سالح هسته ای هم به دست آورد، دیگر مهار ناپذیر كه اگر دولتی با توصیفاتی 
كه ذكرشد، سالح هسته ای هم به دست آورد، دیگر مهار ناپذیر خواهد بود، 
پس مقابله با او حق است. بدین ترتیب، همسویی با ایده آل ها و سیاست های 
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در  ها  سیاست  این  كننده  توجیه  بزرگترین  به  خود  آمریكا  به خصوص  غرب 
سطح بین المللی بدل می شود و دیگر جای تعجب نیست كه در سال 2009 به 
گزارش مركز تحقیقاتی پیو 61 درصد شهروندان آمریكایی معتقد بوده اند كه 
ول با استفاده از ابزار نظامی و جنگ، باید فعالیت های هسته ای ایران متوقف 
ای  هسته  سالح  مهار  برای  را  ایران  علیه  نظامی  عملیات  عمومی  شود)افكار 

حمایت می كند(.
و  ایران  از  ایرانی هستند،  كه  بیافزاییم  افرادی  به صدای  را  پیشینه  این  حال 
كشورهای مختلف، و خود را حامی جنبش سبز معرفی می كنند و صحنه های 
نمای نزدیك از روبان ها و سربندها ی سبز آغشته به خون و صحنه هایی از این 

دست را هم به نمایش می گذارند. 
در برخی از این ویدئوها با مهارت موسیقی هایی به كار گرفته شده است كه 
حافظه تاریخی مردم به خصوص در غرب رانیز درگیر می كند. برای نمونه، آواز 
ایتالیایی » خداحافظ زیبا«، كه سرودی در وصف شهامت وكشته شدن پارتیزان 
ها در جنگ جهانی دوم بوده است با صحنه های مقاومت هواداران جنبش سبز 
تدوین شده است و بدین ترتیب تاثیرگذاری آن با ابیاتی مانند »یك روز صبح 
كه برخاستم، متجاوزان را دیدم ... اگر من مثل یك پارتیزان در كوه بمیرم، این 
به فراز كوه ببری و در آنجا به خاك بسپاری«.افزایش  باید مرا  تو هستی كه 

یافته است.
استبداد  توحش،  وحشت،  مهد  عنوان  به  ایران  تصویر  تخریب  ترتیب،  بدین 
یوتیوب صدای  در  آمریكا،  از سوی  مدنی  نهادسازی  و  مدنیت  ونیازمن صدور 

غالب است. 
اول پیوندهای  ایران چند نكته در صفحه  در بخش ویدئو های مستند درباره 

جستجو شده به چشم می خورد كه جالب توجه است. 
ابتدا آنكه بیشترین تاكید ویدئوها، برسیاه نمایی مسائل قضایی و فقهی اسالمی 
توجه  مود  ایران  درباره  ابتدایی  ویدئوهای  در  اعدام  نمونه،  برای  است،  متكی 
پایمال شدن حقوق  یا  و  نوجوان،  دختر  یك  اعدام  مثاًل  درباره  هم  آن  است، 
طبیعی زنان مورد تاكید است و برای مثال، مسئله عقد موقت و نتایج منفی آن 
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در زندگی زنان و قرار دادن آن به مثابه فاحشه گری و دیگر مفاسد، در ویدئو 
های یوتیوب بازنمایی می شود. 

بدین ترتیب مخاطب یوتیوب به طور غیر مستقیم و نرم با ابعادی از ایران آشنا 
می شود كه همه توجیه كننده » محوریت شرارت « هستند و این تصویر در 
جستجوی نام ایران در كنار وقته های گفتمانی مدرن، معنادارتر هم می شود. 

پیش از این ، توصیفات و ریز عامل های دموكراسی، حقوق بشر و تروریسم، 
این  ارتباط  قرار گرفت.  بررسی  اند، مورد  یوتیوب برساخته شده  چنان كه در 
مفاهیم زمانی كه به عنوان معیار سنجش استاندارد شده در متن یوتیوب در 
كنار مفاهیم اسالم و ایران قرار می گیرند، از اهمیت خاصی برخوردار می شوند. 

1( ایران و دموكراسی در یوتیوب 
ویدئوهای بازنمایی كننده دموكراسی در ایران در یوتیوب گویی اساسٌا بنا ندارند 
كه شرایط و كیفیت دموكراسی را در ایران بررسی كنند یا به بوته نقد بكشند. 
بلكه ویدئوها برآنند كه نشان دهند كه دموكراسی با توصیفی كه از آن رفت، 

اصال در ایران وجود ندارد كه مورد نقر قرار گیرد.
با  مرتبط  ویدئهای  در  دموكراسی،  تعریف  در  شده  لحاظ  انسانی  های  ارزش 
ایران نمایش داده نمی شوند. حرفی از روابط دولت و ملت به نحوی كه تامین 
حقوق فردی و اجتماعی شهروندان ایرانی با دولت است، كه نام جنبش های 
آنها، جنبش های طرفدار دموكراسی خوانده می شود. اغلب ویدئوهای مذكور ، 
در شهر واشنگتن دی.سی. و شهرهای پایتخت اروپایی واقع شده اند كه در آن، 
ایرانیان به برگزاری تظاهرات علیه جكومت ایران می پردازند واغلب نماد رنگ 

سبر راهمراه دارند.
های  جنبش  و  روشنفكران  قالب  در  فعال  ایرانیان  سوی  از  سخنرانی  ایراد 
لیبرال  توصیفات  با  دموكراسی  برقراری  خواستار  كه  ایران،  درون  از  برخاسته 
آن و ارتباط مثبت با غرب به خصوص آمریكا هستند نیز، در یوتیوب به وفور 

به چشم می خورد. 
در این میان خواندن آواز و استفاده از موسیقی غم انگیز مانند ویدئوی »گلهایی 
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برای تفنگ تو« ترفندهایی هستند كه تاثیر گذاری چنین ویدئوهایی را بیشتر 
و بیشتر كنند. 

از  ایران م  به ویدئوی »پیشبرد دموكراسی در  توان  این ویدئوها، می  از میان 
تی.سی.سی. تیوی اشاره كرد كه در آن فردی به نام بهمن بتمن قلیچ در وصف 
رابطه مردم ایران و امریكا اینگونه استدالل می كند كه 57 میلیون از هفتاد 
به عنوان  این فرد  و  آمریكا هستند  با  ارتباط مثبت  ایرانی، طالب  نفر  میلیون 
با  را  ایران  داخلی  امور  در  امریكا  مداخالت  ایرانیان،  تاریخی  رایت  كارشناس 
روایتیدروغ جایگزین می كند و می گوید: » مردم ایران خاطرات خوبی از ترومن 

و دفاع او از ایرانیان در مقابل آذربایجان دارند«. 
شاید بتوان گفت تنها ویدئویی كه از منبع رسمی و رسانه ای ایرانی از نظام 
جمهوری اسالمی، به خصوص درباره وقایع پس از انتخابات 1388 حمایت می 
انحراف  و  ایران  دولت  مواضع  كه  است  گلووی  برنامه جورج  از  ویدئویی  كند، 
جبهه سبز را تا حدی توضیح می دهد و آشكار می سازد. در مجموع، هنگامی 
وجود  بدون  كشوری  ایران  پذیرد  می  كه  رسد  می  موقعیتی  به  مخاطب  كه 
شهروندان  مواجهه  از  دیگری  بعد  است،  اتوكراتیك  حاكمیت  با  و  دموكراسی 
ایرانی و حاكمیت جمهوری اسالمی ایران در یوتیوب قابل پیگیری است؛ پایمال 

شدن حقوق بشر توسط جمهوری اسالمی در ایران. 

2( ایران و حقوق بشر در یوتیوب 
مخاطب می تواند بازنمایی ایران را به عنوان كشوی كه شكاف میان شهروندان و 
حاكمیت و نبود دموكراسی بارزترین مشخصه آن است، به صورت مناقشه آمیز 
دریافت كند، آن را به صورت امپریالی بپذیرد و یا آنها را از لحاظ ایدئولوژیك 

به چالش بكشد. 
فرض براین گرفته می شود كه بازنمایی دریافت شده از مفهوم دموكراسی در 
ایران از سوی مخاطب، مناقشه آمیز باشد و تردیدی در مخاطب وجود داشته 
باشد كه بازنمایی وجود استبداد در ایران سیاه نمایی نظام حكومتی در ایران 
است. در این صورت، برساختن مفهوم كیفیت حقوق بشر در ایران به صورت 
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بازنمایی شده در یوتسوب، دریافت تصویر ایران در ذهن مخاطب را به پذیرش 
آن تصویر سیاه سوق خواهد داد. 

بازنمایی حقوق بشر در ایران از لحاپ تاثیرگذاری، حتی فراتر از تعریف مفهوم 
جوانب  با  انسانی  امری  صورت  به  بشر  حقوق  به  الزام  زیرا  است،  دموكراسی 
فراحكومتی، فرامذهبی، فرا محلی و با ابعاد پذیرفته شده جهانی، در نظر كرفته 
می شود. كاربر یوتیوب به خصوص از نوع غربی آن، ممكن است بتواند برخورد 
اند و  با مخالفانش كه در خیابان تظاهرات كرده  شدید یك نظام حكومتی را 
نظم عمومی را مختل نموده اند، با رفتار پلیس مملكت خودش مقایسه و هضم 
او سخت تر می پذیرد، برخوردهای غیرانسانی و تبعیض آمیز  اما، آنچه  كند. 
است با كسانی كه محق جلوه داده می شوند و شهروندان عادی شناخته می 

شوند، ونه خرابكار. 
در میان ویدئوهای ابتدایی كه توسط یویوب در ارتباط با واژگان »ایران و حقوق 
بشر« ارائه می شوند، نظیر آنچه در توصیف دموكراسی در ایران عرضه می شد، 

گروه اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران صدای غالب هستند. 
نقاط مركزی بازنمایی حقوق بشر در ایران برجهار محور تمركز دارد؛  1( عدم 
رعایت حقوق فردی و اجتماعی شهروندان به خصوص با تاكید برعدم توجه به 
سالیق سیاسی و آزادی بیان در ایران،  2( اعمال خشونت و شكنجه و احكام 
تبعیض  و  جنیسی  تساوی  عدم   )3 شالق،  و  اعدام  مانند  انسانی  غیر  قضایی 

جنسی با اعمال محدودیت های شدید علیه زنان، 4( تعبیه سازمانی ترور. 
مردم  دلیل شكاف  به  آن  در  كه  است  تصویر شده  یوتیوب كشوری  در  ایران 
ملت، این دو مرتب در مقابل  و دولت، برخالف هنجار پذیرفته شده دولت _ 
یكیدیگر قرار می گیرند. بنابراین،صدای ایرانیان گروه اپوزسیون و اغلب مقیم 
خارج از كشور در یوتیوب صدایی غالب است. این شكاف به نحوی نمایش داده 
شده است كه دولت ایران باابزار شكنجه و سركوب، مخالفانش را مهار می كند. 
از جمله مهار كنندگان سامانه ای در جمهوری اسالمی ایران كه فلسفه وجودی 
انقالب اسالمی  و شرح وظایف آن مورد تردید قرار می گیرد، سپاه پاسداران 
ایران«، محمد جواد  استاندارد دوگانه   _ باعنوان » سپاه  ویئویی  است كه در 
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الریجانی در سی.ان.ان. در مصاحبه با كریستین امان پور، فلسفه وجودی آن را 
توجیه می كند و غیر سركوب گر بودن آن را توضیح می دهد. 

عالوه بر سپاه پاسداران، نظام امنیتی و پلیس ایران نیز در یوتیوب، به عنوان 
فعاالن  با  لیس  مواجهه  نمایش  شوند.  می  معرفی  سركوب  و  شكنجه  مراكز 
جنبش سبز در ایران، با عناوینی مانند » حمایت از حقوق بشر در ایران: ندا، 
در  نظام  ضد  ایرانیان  تظاهرات  در  افشانیان  نازنین  سخنرانی  یا  و  سهراب...« 
آمریكا با مضمون تضییع حقوق بشر در ایران و نظایر آن از جمله ویدئوهایی 
هستند كه اكثریت ویدئوهای عرضه شده در پاسخ به »ایران و حقوق بشر« را 

تشكیل می دهند. 
نظام قضایی ایران متهم شماره یك در ضایع كردن حقوق بشر در ایران معرفی 
می شود. ویدئوهایی مانند» حقوق بشر در ایران«، صحنه افراد اعدام شده و یا 
شالق زدن بر محكومی كه صحنه رقت باری را پدید آورده است، را در معرض 
نمایش می گذارند، كه چنین احكام اسالمی را نقض آشكار حقوق بشر معرفی 

می كنند.
از مسائل انسانی و عمیقاً تاثیر گذار بازنمایی شده در یوتیوب كه در مورد اسالم 
هم مانند ایران پررنگ بود، بازنمایی مسئله زنان و تبعیض جنیسی است. در 
باره ایران، مانند اسالم تالش می شود كه افرادی نظیر شیرین عبادی، به عنوان 
روشنفكران برخاسته از ایران معرفی شوند، تا شرایط تبعیض آمیز جنیسی در 

ایران به خصوص در نظام قضایی را برجسته كنند.
همان ویدئویی كه در بخش » اسالم و حقوق بشر« از حضور شیرین عبادی در 
دانشگاه سن دیگو توصیف شد، عیناً در بخش » ایران و حقوق بشر« نیز وجود 
دارد. تصاویر گشت ارشاد و دستگیری دختران توسط پلیس زن سراپا مشكی 
پوش ایرانی از جمله تصاویری است كه در كنار ویدئوی مذكور، نمونه عینی آن 

را به معرض نمایش می گذارد. 

3( ایران و تروریسم در یوتیوب 
بازنمایی رابطه ایران و تروریسم جهانی را می توان از چند منظر بررسی كرد. 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

420

در میان ویدئوی مشاهده شده، شش ویدئو به صورت پراكنده ، در میان دیگر 
ویدئوها به توطئه امریكا در ایجاد ناامنی و ترور در ایران اشاره دارند.

برنامه »ایران  از  ایرانی دارد كه بخشی  این ویدئوها منبع رسمی  از  تنها یكی 
امروز« از شبكه پرس تی وی است. در میان شش ویدئوی مذكور اغلب عناوین 
یا محتوا، به گونه ای مطرح می شود كه اتهام مشاركت در خرابكاری و ترور، 
به  این  و  است  وارد شده  آمریكا  به  جنداله،  تروریستی  گروهك  تقویت  مانند 
تردید در باور مخاطب می انجامد، كه آیا چنین اتهامی به اثبات ریده است یا 

اتهامی نابجاست. 
در بازنمایی رابطه ایران و تروریسم، بیشترین تاكید بر فعالیت هسته ای ایران 
و نسبت دادن ترور به خصوص با ایجاد جو ابهام درباره اینده این فعالیت ها و 

نحوه به كارگیری آن است.
ویدئوی»متخصص تروریسم: ایران از سالح هسته ای استفاده خواهد كرد«، ولید 

فارس از بنیاد دفاع از دموكراسی را به عنوان متخصص معرفی می كند.
او از جمهوری اسالمی ایران و ضد دموكراتیك بودن آن سخن می گوید و حتی 
آن را محرك جنبش های ضد دموكراسی در میان شیعیان عربستان و حزب 
اهلل لبنان می نامد. او معتقد است كه هنگامی كه انقالب ایران به وقع پیوست، 
چنین آینده ای برای آن متصور نبود؛ اكنون ما در آن آینده هستیم و با تاكید 
مطرح می كند كه حال هر چند ساخت و استفاده از سالح هسته ای برای ایران 

دور از اذهان به نظر می رسد، ولی این روزی در آینده ایران خواهد بود . 
در ویدئوی مذكور، به معرفی ایران به عنوان عامل ترور در آینده اكتفا نمی شود؛ 
بلكه سامانه موشكی ایران كه با این پیشرفت می تواند اروپا را هم نشانه بگیرد، 
خطری جهانی معرفی می شود. ویدئوی مذكور تنها ویدئو با این پی رنگ نیست. 
بلكه این ویدئو در كنار ویدئو های دیگر با تكرار این موضوع ؛ مخاطب را به سوی 
اطمینان و باور به ایران هسته ای تروریست، كه خطرآن همه بشریت و جهان 
ایران و آینده  . ویدئوهایی مانند »اسرائیل،  را تهدید می كند، سوق می دهد 

تروریسم« دال ایران و مدلول ترور جهانی را استحكام می بخشند. 
این ویدئو، جفری گولدبرگ را از نیویوركر نشان می دهد كه صحبت های او در 
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زمینه تصاویر معنا می شود. 
و صاحبان  قرار می دهد  را هدف  و شهادت  مانند جهاد  مفاهیمی  گولدبرگ، 
چنین مفاهیمی را بانی اقدامات غیر مترقبه و شگفت آور، افرادی با روابط غیر 
امری  ایشان  با  برقراری فهم مشترك  تعریف می كند، كه  با دیگران  دوستانه 

است بس دشوار.
این بازنمایی از صاحبان تفكری مبتنی برقداست جهاد و شهارت با تصاویری از 
حزب اهلل پیگیری می شود، كه در آن كودكان و نوجوانان آموزش های چریكی 
می بینند و كارشناس برنامه از پرورش افراد برای انجام عملیات انتحاری صحبت 
می كند. نام این ویدئو حاوی اسم ایران و كشور جعلی اسرائیل بود و توقع می 

رفت رابطه این دو با ترور در آن طرح شود.
اما می بینیم كه هیچ سخنی از نقض صریح حقوق بشر و جنایات اسرائیل در 
میان نیست و ایران به عنوان منبع ترور در میان مسلمانان حتی فراتر از مرزهای 

خودش مثاًل در لبنان بازنمایی می شود. 
بابرساختن چنین دیدگاهی نسبت به ایران ، بافاصله یك ویدئو، كاربر یوتیوب با 
ویدئویی روبه رو می شود از فاكس نیوز با عنوان » رسمی : ایران دستور بمباران 

در آمریكا را صادر كرد«.
اینجا مانند ویدئوهای مربوط به آمریكا، ابهام یا اتهام جایی ندارد، بلكه قطعی 
تلقی می شود كه ایران نه تنها خود كشوری غیر دموكراتیك و ناقض حقوق بشر 
است، بلكه منبع تولید ترور و تروریست در سراسر دنیاست و پیشرفت ایران در 

هر حوزه ای یعنی تهدید جان میلیون ها نفر دسراسر جهان. 
در ویدئوی فاكس نیوز از عملیات ضد صهیونیستی نسبت داده شده به حزب اهلل 
در آرژانتین در سال 1994، كه البته حزب اهلل هرگز مسئولیت آن را نپذیرفت، 
تا حمله به مركز تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2001، در پس زمینه تصاویر 

مانور حزب اهلل و نظایر آن، همه به عاملی به نام ایران نسبت داده می شود. 
بنابراین یك سیر تاریخی در ذهن بیننده بیدار می شود و او در می یابد كه ایران 
یك تروریست نوظهور نیست، بلكه تروریست های دست پرورده او از سالها پیش 
تهدید كننده جان مردمان جهان بوده اند، پس دیگر كافی است و باید مهار و 
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نابود شود. بنابر آنچه ذكر شد، همه جایی كردن خطر ایران تروریست، یكی از 
مهم ترین مفهموم سازی های حاصل بازنمایی ایران از نوع یوتیوبی است. 

اصوالً بی مرز نشان دادن ترور جهت حداكثری نشان دادن خطر تروریست ها در 
یوتیوب، تا حدی پیش می رود كه در كنار ویدئو هایی كه رد پای ترور ایران را 
در فلسطین، لبنان و حتی آمریكا نشان می دهند، ویدئویی بدون ذكر نام ایران 
با عنوان » پس تروریسم این است؟ از یمن تا دیترویت« از شبكه سی.اس.ان.بی.

سی. هم مایش داده می شود.
موضوع این ویدئو عملیات القاعده یمن است كه در فرودگاه دیترویت مشغول 
در  ایران  نام  كه  هنگامی  ویدئو  این  نمایش  البته  شوند.  می  تروریستی  اقدام 
كنار تروریسم جستجو شده است، یا با موتور جستجوی مبتنی برمتن یوتیوب 

همخوانی ندارد و فلسفه وجود آن در این صفحه، خود جای سوال است. 

تاثیر فرهنگی یوتیوب در ایران 
همانطور كه پیتر باكس بام برای آی.اس.ان. سكیورتی واچ نوشت: » اقدام دولت 
در  ریشه  اجتماعی،  های  رسانه  از  استفاده  و  اینترنت  آزادی  جهت  در  اوباما 

آخرین روزهای دولت بوش دارد«.
در اواخر دوره ریاست جمهوری بوش، مشاور امنیت ملی وی اعالم كرد كه برای 
دولت آمریكا واقعاً تاسف بار است كه تروریست ها بیش از آمریكا از فناوری بهره 

می گیرند كه آمریكا ییان راه اندازی كرده اند.
بنابراین، وزارت امور خارجه آمریكا از همان سال ها برنامه ای را به خصوص 
برای شكست سایبری تروریست ها آغاز كرد كه در دوران اوباما این برنامه ها 
به صورت مدون تری هم ادامه یافت. در این برنامه، ابزاری مانند فیس بوك، 
توئیتر و یوتیوب برای تاثیر گذاری بر افكار عمومی بین المللی در صدر ابزارهای 

دیپلماسی آمریكا قرار گرفتند. 
اما در مورد ایران، كه آشكارا از سوی بوش » محور شرارت« خوانده شد، و اوباما 
نیز بر خالف شعارهای انتخاباتیش تغییری در رویكردش نسبت به آن نداشت، 
به كارگیری فضای سایبر و رسانه های اجتماعی، همچنان ابزار موثر مقابله و 
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سركوب برای دولت آمریكا محسوب می شود. هیالری كلینتون هم تصریح كرده 
است كه آمریكا تالش می كند در ایران و چین،» كه دولت ها برخی وبگاه ها 
و ابزار اینترنتی را مسدود می كنند«، دسترسی آزاد به اینترنت و رسانه های 

اجتماعی را پیش ببرد.
بنابراین یوتیوب به منزله رسانه اجتماعی كاربرمحور، تز وبگاه های مهمی است 
كه آمریكا به چند دلیل می تواند بر پیشبرد آن در ایران نظر مثبت داشته باشد؛ 
او را تحت  ایرانی در یوتیوب  1( آمریكا می تواند مفهوم سازی برای مخاطب 
تاثیر قرار دهد و به سوی آمریكایی شدن سوق دهد، 2( كاربران ایرانی فعال 
در یوتیوب كه عماتاً مقیم خارج از كشور یا متعلق به گروه اپوزسیون هستند، 
مخاطبان  ذهن  نظام،  مخالف  های  یادداشت  گذاشتن  و  ویدئوها  بارگذاری  با 
خارجی را نیز مغشوش و تصویر ایران را تخریب می كنند، 3( یوتیوب با اعتبار 
جهانی در الیه شهروندی كشورهای گوناگون نفوذ دارد و آمریكا با شكل دادن 
تفكر سوء آنها نسبت به ایران، هماهنگی و همسویی جهانی را باسیاست های 

ضد ایرانی خود بر می انگیزد. 
حال، با توجه به اینكه تغییر رژیم در ایران، سیاست اعالم شده از سوی دولت 
در جهت  مدنی  در سطح  قدرت  اعمال  جایگاه  تواند  می  یوتیوب  آمریكاست، 

تحریك اذهان به سوی این هدف باشد. 
در دوران انتخابات سال 1388 در ایران نیز یوتیوب نقش فعالی در شكل دادن 
انخابات و همراهی جنبش  نتایج  اعتراضات و جنبش های اعتراض آمیز علیه 
از  ایفا كرده است. فلینت لورت در وبگاه شخصیش، وقایع نگاری جالبی  سبز 
فعالیت رسانه های اجتماعی در شكل دادن این جنبش ها ارائه می كند؛ انتشار 
ویدئوی تصویر ندا آقا سلطان از یوتیوب به مثابه جرقه ای محسوب می شود 
كه در پی آن فیس بوك و رسانه های رسمی تر مانند سی.ان.ان. و ... در به راه 

انداختن یك جریان پیگیرانه ضد دولت ایران می كشوند.
نقش  آن  و  دارد  هم  دیگری  ی  جنبه  یوتیوب  های  فعالیت  از  جنبه  این  اما 
فعال ایران تبدیل تهدیدها به فرصت به عنوان یك سیاست مدون و راهبردی 
برای مواجهه مثبت و مدیریت فضای سایبر و رسانه های اجتماعی تحت نفوذ 
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آمریكاست. 
از لحاظ میزان مراجعه محسوب می شود  ایران، وبگاه شماره 55  یوتیوب در 
)الكسا، 2010(، اما نكته قابل تاملی وجود دارد و آن اینكه در طول چهار سال 
گذشته ، یوتیوب در سال های 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 در مقاطع 
زمانی مختلف در ایران مسدود بوده و بنابراین دسترسی مستقیم به وبگاه وجود 
نداشته است. آخین مسدودسازی یوتیوب پس از انتخابات ایران آغاز شده است 

و هنوز ادامه دارد. 
باید برای  نیز  ایران  اما یوتیوب ظرفیت های خاصی دارد كه به نظر می آید، 

مدیریت مناسب فضای وب به آن توجه كند.
ابتدا آنكه پس از مسدود شدن یوتیوب در ایران، وبالگ وبگاه یوتیوب این خبر 
را منتشر كرد و از كاربران خواست تا حد ممكن فیلتر شكن هایی فراهم كنند 

تا كاربران ایرانی از دسترسی به یوتیوب محروم نشوند.
از سوی دیگر، طی یك مصاحبه اكتشافی با برخی از دانشجویان دانشگاه تهران، 
از سه دانشكده علوم اجتماعی، جغرافیای سیاسی و مطالعات جهان ؛ نكات قابل 

تاملی استخراج شده است كه به آن خواهیم پرداخت. 
باره  در  به سواالتی  دانشجویان خواسته شد  از  نفر  بیست  از  این مصاحبه  در 

یوتیوب پاسخ دهند. 
در این میان سه نفر از یوتیوب استفاده نكرده بودند؛ بنابراین مصاحبه ایشان از 
چارچوب تحلیل خارج شد. از میان هفده نفر باقی مانده، نه نفر پس از مسدود 

شدن به وبگاه دسترسی نداشته اند. 
هشت نفر با استفاده از فیلترشكن به یوتیوب وارد شده و ویدئوهای دلخواه خود 
را بارگیری یا مشاهده كرده اند. البته هیچ یك از این هفده نفر، كسانی نبوده 
اند كه ویدئویی برای یوتیوب بفرستند و همه كاربر مرورگر وبگاه محسوب می 

شوند. 
نوع كاربری كسانی كه پیش یا پس از مسدود شدن ) همه كاربران به آن مراجعه 

می كردند، به شرح زیر بوده است: 
_ استفاده از موسیقی، به خصوص موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی های محلی 
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مانند كردی و آذری )چهار مورد( و همچنین موسیقی های خارجی )دو مورد(.
ایران )یازده مورد( و دیگر كشورها )با احتساب یازده  از اخبار درباره  استفاده 

مورد ایران، شانزده مورد(. 
_ جستجوی تازه های سینما و پیش پرده های فیلم ها و نمایش ها ) دومورد(

بودند)نه  كرده  مراجعه  یوتیوب  به  مسدود شدن  از  پیش  كه  كسانی  از جمع 
جستجوهای  و  موسیقی،  دریافت  برای  كه  بودند  كسانی  جهارنفر  دانشجو(، 
سینمایی به آن مراجعه می كرده اند. پنج نفر نیز، عالوه برتمایالت اینچنینی، 
عمدتٌا وبگاه را برای دریافت اخبار، به خصوص اخبار سیاسی، مورد جستجو قرار 

می دادند. 
در میان این چنج دانشجو، نظرات گوناگونی وجود دارد؛ سه نفر به دلیل عدم 
اطمینان به منابع خبری داخلی و برای كسب اخبار» واقعی«، » درست « و » 
بدون تعصب« به یوتیوب مراجعه می كرده اند. یك نفر بدون اینكه به منابع 
داخلی بدگمان باشد، دست به مقایسه می زده است؛ و یك نفر به دلیل اعتماد 
منبع  مثال  كه  است  شده  می  مطرح  منابع  این  در  چنانچه  داخلی،  منابع  به 
خارجی»آ« دروغ»ب« را در باره ایران منتشر كرده باشد، وی به آن منبع»آ« 
از طریق یوتیوب مراجعه می كرده است تا آن را ببیند و مسئله را بهتر به نفع 

نظام تحلیل كند. 
در میان دانشجویانی )هشت نفر( كه پس از مسدود شدن از طریق فیلتر شكن 
به یوتیوب مراجعه می كنند، جهار نفر برای دریافت اخبار به خصوص سیاسی 
به آن مراجعه می كنند، دو نفر برای انجام كار پایان نامه و پروژه دانشگاهی 
و دریافت اخبار به سراغ یوتیوب می روند و دو نفر نیز برای دریافت اخبار و 

سرگرمی به آن مراجعه می كنند. 
در این میان چنج نفر به منابع خبری داخلی به خصوص به دلیل دولتی بودن 

اكثر آنها، اعتماد كامل ندارند. یك نفر نظر ندارد. 
دو نفر منابع داخلی را قبول دارد، اما معتقد به مقایسه و تحلیل هم هست. اما 
نكته جالب در مورد مقاطع زمانی است كه این هفده كاربر بیشتر به یوتیوب 
مراجعه كرده اند. در میان نه دانشجویی كه پیش از مسدود شدن از آن استفاده 
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می كردند، پنج نفر معتقدند كه هرگاه اتفاق خاصی در داخل یا در سطح بین 
الملل واقع شود؛ از یوتیوب را مرور می كرده اند.

یك نفر برای جستجوی فیلم و موسیقی، هرگاه تمایل روحی داشته است به 
یوتیوب مراجعه می كرده است. 

اما در میان هشت نفری كه پس از مسدود شدن همچنان به یوتیوب مراجعه 
می كنند، نكات قابل تاملی وجود دارد.

برای نمونه، مهدی، دانشجوی دگتری جغرافیای سیاسی، می گوید "آن وقتی به 
یوتیوب مراجعه می كنم كه در ایران پهنه ی ارائه خبر باریك می شود". او در 
مورد مشخص كردن این زمان به طور دقیق طفره می رود و بعد ابراز می كند" 

مثاًل بعد از انتخابات". 
در میان هشت نفر، شش دانشجو به شیوه های مختلف با مهدی موافق هستند 
ویك نفر عادت جستجو و مقایسه تحلیلی را در همه زمان ها مطرح می كند. 

طبق این مصاحبه، 47 درصد از دانشحویان حتی در صورت مسدود شدن وبگاه 
یوتیوب، به استفاده از آن ادامه داده اند.

لزومآ مسدود  یوتیوب  از  استفاده  راه  فیلترشكن های متعدد  با وجود  بنابراین 
نشده است. مسدود شدن یوتیوب در ایران به ایجاد نهضتی در ستی زن یوتیوب، 
نیز دعوت  انجامیده است كه كاربران در سطح شهروندی  یوتیوب شهروندی، 

شده اند تا برای شهروندان ایرانی فیلتر شكن ایجاد كنند. 
اتصال به  برای  اینترنتی  ایجاد روش تغییر مسیر  یا  بنابراین تكثر فیلتر شكن 

وبگاه های گوناگون، جریانی همواره و كمتر قابل كنترل است.
از سوی دیگر یوتیوب براین اساس كه كاربر محور است هرچند عاری از اعمال 
قدرت صاحبان آن به خصوص امریكا نیست، اما افراد یا گروه های مسلمان و 
ایرانی نیز با فعالیت موثر توانسته اند بخش هاییاز یوتیوب را به خود اختصاص 

دهند.
های  سیاست  تقبیح  درباره  عباسی  حسن  سخنرانی  متن  با  ویدئوهایی  مثال 
ابرقدرت ها، مدت هاست كه از سوی دانشجویان ایرانی در یوتیوب قرار می گیرد 
و یا ویدئوهای سخنرانی مذهبی و اخالقی با تاكید بر معرفی مضامین اسالمی 
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از سوی مسلمانان و ایرانیان در یوتیوب قرار داده شده است.
حتی ویدئوهایا یادداشت هایی در عكس العمل دشمنان جهان اسالم، مثال علیه 
آمریكا و اسرائیل، از سوی افراد آزاده از ایران یا دیگر نقاط جهان در یوتیوب 

قرار داده شده است كه می تواند خود تاثیر گذار باشد. 
ایران نیز می تواند دسترسی به این فضا را كنترل كند و در عین حال تصویر 
ایران واسالم را در یوتیوب تصحیح و تصویر واقعی خود را در آن منعكس نماید. 
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بی بی سی فارسی نماد براندازی نرم از طریق تاسیس تلویزیون 
به رغم انسجام و اتحاد ظاهری در چارچوب رویكرد تغییر غیر خشونت آمیز نظام 
اسالمی، دو رهیافت یا الگوی متفاوت در این زمینه شكل گرفته است: الگوی 
اول تحت عنوان »دیپلماسی سیاه« ضمن قائل بودن به روش غیر خشونت آمیز 
و جنگ نرم، »روابط رسمی« با دولت جمهوری اسالمی را نیز مد نظر قرار داده 
و با طرح تقابل گرایی از طریق تعامل گرایی، براندازی را براساس فشار از باال 
الگوی دوم تحت عنوان  از پایین دنبال می كند. در حالی كه  و همراه سازی 
»فروپاشی«. هرگونه رابطه رسمی میان دولت آمریكا و دولت جمهوری اسالمی 
را مردود اعالم كرده و صرفاً بر قراری ارتباط با جامعه، سازمان ها، گروه ها و 

افراد مختلف را از طریق رسانه ها مبنای كار خود قرار داده است. 

1- الگوی دیپلماسی سیاه 
حامیان این الگو خواهان استفاده از تجربیات آمریكا در برخی از كشورهای هدف 
در طول سالیان گذشته اند كه از جمله آنها استفاده از راهبردهای غیر خشونت 

آمیز با هدف نهایی ایجاد » تغییرات ساختاری« است.
نیز مورد  این رهیافت كه توسط مقامات غربی و تحلیل های رسانه ای غرب 
جمهوری  داخل  در  كه  است  شده  استوار  مبنا  این  بر  گیرد  می  قرار  تاكید 
اسالمی به علت وجود زمینه ها و بسترهای رشد دموكراسی و وجود گزاره های 
دموكراتیك در نظام فعلی، فرصت های مناسب برای پیشبرد راهبرد و اهداف 
سرنگونی حكومت فراهم خواهد آمد. به طور خالصه براساس رهیافت دیپلماسی 
با دولت جمهوری اسالمی و »ارتباط  انتقادی«  ارتباط  سیاه به طور موازی » 

تعاملی« با ملت ایران مورد پیشگیری قرار می گیرد. 
تفكر و رویكرد دیپلماسی سیاه میان اندیشمندان و متفكرین تو محافظه كار 
نیز نفوذ كرده است رابرت كیگان تئوریسین برجسته تو محافظه كار و نویسنده 
كتاب معروف »بهشت قدرت« در مقاله ای تحت عنوان »احمق موضوع خود 
رژیم است« كه در واشنگتن پست در 29 ژانویه 2006 به چاپ رسید تصریح 
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اینكه  ایران در پیش رو دارد اول  كرده است: »آمریكا تنها دو راه را در قبال 
با یك حمله تمام عیار نظامی، سرنگونی نظام و دولت جمهوری اسالمی ایران 
تنبیه  اینكه تالش همه جانبه ای )شامل  یا  و  بگیرد  را در پیش  اشغال آن  و 
تخبگان و تعامل مثبت با مردم( را برای تغییر سیاسی جمهوری اسالمی ایران 

از طریق راهكارها و ابزارهای غیر نظامی دنبال نماید«. 
تاكید كیگان بر راه حل دوم است براساس این راهكار آمریكا از طریق برقراری 
تماس مستقیم با جمعیت جوان و غرب گرای ایران با توسل به چهار راهكار ایده 
فروپاشی از درون را عملیاتی نماید: تبلیغ و ترویج ضرورت تغییر سیاسی نظام 
از طریق رادیو، تلویزیون و اینترنت، سازمان دادن به حمایت های بین المللی از 
اتحادیه های كارگری، گروه های مدافع حقوق بشر و تشكالت مدنی و مذهبی 
مخالف نظام جمهوری اسالمی؛ برقراری تحریم های اقتصادی علیه ایران و در 
نهایت تقویت مالی گنهانی نیروهای مخالف درون نظام كه خواهان استفاده از 

كمك های آمریكا هستند. 

2- الگوی فروپاشی 
نظام  نرم  تغییر  راهبرد  كردن  عملی  در  آمریكا  اصلی  های  رهیافت  از  یكی 
جمهوری اسالمی، استفاده از هویت ها و صنف های مختلف اجتماعی، فرهنگی، 
فروپاشی  رهیافت  در  است.  اسالمی  نظام  براندازی  برای  اقتصادی  جنسیتی، 
صرفاً  حاگمیت  با  انتقادی  ارتباط  جای  به  سیاه  دیپلماسی  رهیافت  برخالف 
الذكر  فوق  مختلف  های  هویت  با  هدفمند  و  سیستماتیك  خزنده.  تعاملی  به 

پرداخته می شود. 
به طور كلی در رهیافت فروپاشی، جزء »فشار از باال« از دیپلماسی سیاه حذف 
می شود و بیشترین سرمایه گذاری آمریكا روی »همراه سازی از پایین« گذاشته 

می شود.
 با برداشتی آزاد از اندیشه های میشل فوكو امروز دیگر نمی توان روابط بین 
الملل را به روابط دولت – دولت با گروه های غیر دولتی صرف محدود كرد. در 
رسمی،  شرایط كنونی یك دولت می تواند بدون چانه زنی با سران دولتی – 
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مستقیماً وارد مذاكره با افراد، گروه ها و سازمان های غیر دولتی و به خصوص 
های  قدرت  نوین  شگرد  دیگر  عبارت  به  شود.  اپوزیسیونی  های  گروه  و  افراد 
جهانی دور زدن حكومت ها از درون و نشاندن آنها پای میز مذاكره و به تعبیر 
دقیق تر در موضع عقب نشینی از آنچه است كه مغایر با اهداف و منافع بازیگران 

به اصطالح قدرتمند قلمداد می شود.
با مقامات رسمی  انتقادی  ارتباط  این رویكرد هرگونه تعامل و  در حقیقت در 
جمهوری اسالمی ایران به مثابه عاملی اعتبار بخش به ماهیت این نظام تلقی 
می شود كه باید از آن پرهیز كرد و در عوض بر ضرورت گفت و گو با مردم 

ایران تاكید كرد.
به عنوان نمونه جیمز وولسی، رئیس پیشین سازمان سیا در یكی از جلسات كیته 
روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریكا تحت عنوان »گام های بعدی در بحران 
ایران به ماهیت جمهوری  با دولت  ایران« خاطر نشان كرد:» هرگونه دیالوگ 
اسالمی مشروعیت خواهد بخشید. به جای گفت و گو با دولت جمهوری اسالمی 
باید با مردم، دانشجویان و فعاالن سیاسی و رهبران مدنی ایران از طریق اینترنت 
و تكنولوژی مدرن گفت و گو كرد «، هرچند تغییر دولت در آمریكا از شدت این 
مسئله كاسته است، ولی نمی توان اساساً منكر حذف این استراتژی در میان 

مقامات آمریكایی شد. 

نقش رسانه ها در راه اندازی و مدیریت پروژه براندازی نرم در ایران 
نكته قابل تامل این است كه هم در » دیپلماسی سیاه«، و هم در » فروپاشی« 
به عنوان دو الگویی كه در چارچوب پروژه براندازی نرم طراحی و مدیریت می 
شند. اهمیت رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی برجسته و غیر قابل انكار است. 
در حقیقت اصلی ترین مجرای ارتباطی میان دولت آمریكا و به ویژه سازمان 
سیا مردم ایران رسانه های غربی به ویژه امروز تلویزیون های ماهواره ای فارسی 
زبان هستند. رسانه های غربی و تلویزیون های اپوزیسیون حلقه ارتباطی میان 

بازیگران پروژه براندازی نرم هستند. 
در این راستا رسانه ها قادرند میان پتانسیل های راه اندازی براندازی نرم مانند 
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نیروهای واگرای موجود در جامعه )همچون اقوام و اقلیت ها(، سازمان های غیر 
دولتی و مردم نهاد. نخبگان سیاسی اجتماعی و علمی، جنبش های اجتماعی 
مانند جنبش زنان، دانشجویان، كارگری، صنفی و در نهایت اپوزیسیون خارج از 
حاكمیت ارتباط ارگانیك و هدفمند برقرار كنند و باالخره با همگرا كردن این 
بازیگران و نیروها نقش تعیین كننده ای در روند موفقیت پروژه براندازی نرم 

ایفا می كند. 

1- بی اعتبار کردن مراجع اطالعاتی رسمی و حکومتی 
به این ترتیب ارتزاق از رسانه های غیر حكومتی به ویژه اینترنت و ماهواره یكی 
از مصادیق اصلی تغییر در الگوی مرجع جوانان روی آوردن آنها به رسانه های 
غیر حكومتی و در حقیقت رسانه های جایگزین رسانه های رسمی و دولتی 
از جمله رسانه ملی، مطبوعات، وبالگ های رسمی و سازمانی است كه زمینه 
رویارویی مردم به ویژه جوانان را با حاكمیت و در نهایت موافقیت پروژه براندازی 

نرم را فراهم می كند.
رسانه های بیگانه توجه ویژه و متمركزی به این موضوع داشته و استفاده جوانان 
از رسانه های غیر رسمی و غیر دولتی را بخشی از فرار جوانان از اعتبار و تسلط 
حاكمیت و گرایش آنها به براندازی نرم به شمار می آورند. در این راستا رادیو 
از گزارش فریدم هاوس اعالم كرده  از تحلیل های خود به نقل  فردا در یكی 
است هرچند داشتن ماهواره و دریافت اخبار خارجی از این طریق ممنوع است. 
اما شمار باالیی از مردم ایران از این طریق به اخبار و منابع خارجی دست می 
یابند رادیوهای ماهواره ای به تعداد زیادی از مردم امكان دسترسی به اخبار 

بین المللی را می دهند. 
گزارش فریدم هاوس سپس به رادیو فردا اشاره می كند كه با پخش اخبار و 

موسیقی شنونده های فراوانی در میان نسل جوان دارد. 
فریدم هاوس به نقل از گزارش روزنامه واشنگتن پست می نویسد در آماری كه 
در سال 2006 صورت گرفت حدود بیش از 13/5 درصد از جمعیت بزرگسال 
هاوس شمار  فریدم  گزارش  به  دهند  می  فردا گوش  رادیو  به  هفته  هر  ایران 
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كاربران اینترنت در ایران رو به افزایش است و بیش از هفت میلیون ایرانی در 
سال 2006 از اینترنت استفاده كرده اند.

با سانسور  اینترنتی  از سایت های  بنابر گزارش فریدم هاوس هرچند بسیاری 
دولتی و فیلترینگ به روی كاربران ایرانی بسته شده اند لیكن همچنان صد هزار 
وبالگر فعال ایرانی در حال فعالیت هستند كه داراری رویكردی انتقادی هستند. 

2- تسهیل فرایند شبکه سازی )یارگیری شبکه ای(
شبكه سازی یكی از فرایندهای اصلی در طراحی و مدیریت موفق براندازی نرم 

در استراتژی آمریكا در قبال جمهوری اسالمی ایران است.
نخستین گام در این راستا اتخاذ روشی برای ایجاد شبكه هایی از حامیان آمریكا 
در ایران است. نخستین گام در این راستا اتخاذ روشی برای ایجاد شبكه هایی 

از حامیان آمریكا در ایران است.
ساختاری  تا  است  تالش  در  هدف،  این  به  دستیابی  منظور  به  متحده  ایاالت 
نهادی در داخل دولت آمریكا برای هدایت، نظارت و بررسی این تالش ها ایجاد 
)كه  سازی  شبكه  سیاست  موفقیت  برای  متحده  ایاالت  اساس،  این  بر  كند. 
سیاستی نامتقارن و انتخابی است( بر گروه هایی مانند شخصیت های دانشگاهی 
و روشن فكران مسلمان لیبرال و سكوالر، صاحب نظران مذهبی جوان و میانه 
رو. فعاالن اجتماعی، گروه های زنان فعال در مبارزات برابری جنسیتی و رونامه 
نگاران و نویسندگان میانه رو تمركز دارد. بر همین اساس از مهم ترین اصول 
آمریكا در طراحی استراتژی شبكه سازی بهره گیری از رسانه های همسوست.

در این میان یكی از اصلی ترین نهادهای برنامه ریز و هدایت كننده شبكه سازی 
در ایران، بنیاد»جامعه باز« وابسته به بنیاد سوروس است.

بنیاد سوروس دومین سازمان رسانه ای جهان است كه بیشترین شبكه های 
تلویزیونی خبرگزاری ها، سایت ها، خبرنامه ها و روزنامه ها را در سطح جهان 
مدیریت و هدایت می كند. سوروس در مصاحبه ای مطبوعاتی اشاره می كند 
كه طرح وی » در گرجستان موفقیت آمیز است، و در دیگر كشورها هم اجرا 

می شود«.
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مدیران  از  و  بنیاد سوروس  ایرانی  بخش  مدیر  اسفندیاری،  هاله  اعتراف  طبق 
خاورمیانه ای مركز وودرو ویلسون، سوروس به دنبال ایجاد یك شبكه ارتباط 

غیر رسمی در ایران در جهت عملی كردن اهداف براندازی نرم بوده است. 
اظهارات وی در ذیل كاماًل بیانگر فرایند شبكه سازی در ایران است:»واقعا به 
این نتیجه رسیدم كه این افراد و خود من بشویم حلقه های یك زنجیره ای 
اسم  به  كه  ها  دانشگاه  و  تحقیقاتی  مراكز  بنیاد سوروس،  از  تشكیل شده  كه 
ارتباط سعی  در  دیالوگ حتی  اسم  به  زنان،  توانمندسازی  اسم  به  دمكراسی، 
نهایت در داخل  این شبكه ها در  بیاورند كه  به وجود  كنند یك شبكه هایی 
رژیم  اساسی در درون  تغییرات خیلی  آوردن یك  به وجود  ایران منجر بشود 

ایران یعنی واقعاً متزلزل كردن این سیستم«.
اینجاست كه نقش رسانه هایی مانند تلویزیون های ماهواره ای، اینترنت و رادیو 
های فارسی زبان بیگانه در راه اندازی و مدیریت هدفمند فرایند شبكه سازی 
بیش از پیش خود را نشان می دهد آنگونه كه پورتا و دیانی در كتاب خود با 
اند كه جنبش های  نوشته  اجتماعی جدید«  بر جنبش های  ای  نام »مقدمه 

اجتماعی جدید دارای یك قالب سازمانی مشخصی نیستند.
مختلفی  جریانات  و  احزاب  است  ممكن  اجتماعی  جنبش  درون  در  هرچند 
حضور داشته باشند. به تعبیر دیگر آنها معتقدند كه تاكید بر شبكه غیر رسمی، 
ارتباطی فضایی را برای كنشگران شركت كننده در جنبش اجتماعی باز نگه می 
دارد، كه عضو هیچ سازمانی نیستند یا براساس آموزه های آنتونی گیدنز جامعه 
شناس انگلیسی به ظهور پدیده ای به نام فشردگی زمان و مكان كمك می كند 
كه این فشردگی مكانی )جغرافیایی( و زمانی راه را برای افزایش خجم و سرعت 
كنش جمعی هموار می كند و پایه های گسستن از مركزیت دولتی را هموار می 
كند. این جنبش ها به شدت به رسانه های جمعی مانند نشریات، روزنامه ها، 
كتب، مقاالت، شبكه های اینترنت، ماهواره و نظایر آن متكی هستند و از طریق 
آنها در خواست هایشان مطرح می شود، اعتراضاتشان نمایش داده می شود و 
اندیشه هایشان برای تسخیر اندیشه و احساس عمومی علیه حاكمیت به گونه 
ای موثر بیان می شود. با در نظر گرفتن چنین خصیصه هایی به نظر می رسد 
فصل مشترك جنبش های اجتماعی جدید تحت تاثیر گسترش كمی و كیفی 
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اینترنت و ماهواره تسهیل كنش جمعی جوانان هنجار گریز یا حتی هنجار ستیز 
الهام از تجربه زیست مشترك میان گروه های همسال و همجنس است و  با 

زمینه نافرمانی مدنی را فراهم می آورد. 
بر اساس مطالب مزبور بررسی و تحلیل تب و تاب تاسیس تلویزیون های فارسی 
علیه  نرم  براندازی  مقوله  چارچوب  در  كه  اپوزیسیون  و  غرب  به  وابسته  زبان 
جمهوری اسالمی ایران برنامه سازی می كنند به موضوعی در خور توجه مبدل 
می شود كه نمی توان به آسانی از كنار آن گذشت. در ادامه این گرایش و برخی 
اهداف و جنبه های ساسی، اقتصادی و حرفه ای چند تلویزیون تاثیر گذار و 

برجسته وابسته به غرب و اپوزیسیون را بررسی می كنیم .
روند رو به گسترش گرایش غرب به تاسیس تلویزیون های فارسی زبان

گرایش به تاسیس بخش تلویزیونی فارسی در میان رسانه های غربی و برخی 
شبكه های تلویزیونی منطقه به گونه ای قابل توجه افزایش یافته است و هراز 

چند گاهی طرح و ایجاد شبكه تلویزیونی فارسی زبان به گوش می رسد.
در این میان این پرسش مطرح می شود كه تلویزیون های فارسی زبان در حال 
تاسیس چه كاركردهایی دارند و برمبنای چه سطوح تاثیر گذاری برنامه ریزی 
شده اند؟ پاسخ این پرسش نیازمند شناخت اهداف و پس زمینه های گرایش 
به راه اندازی هریك از رسانه ها به طور مستقل است كه بررسی آن در حوصله 
این نوشتار نمی گنجد و در این مجموعه به صورت مختصر اهداف و پس زمینه 

های تلویزیون فارسی بی بی سی بررسی می شود.
زبان  فارسی  تلویزیونی  به برخی شبكه های  به صورت كلی  نیز  این بهش  در 

بیگانه تاسیس شده یا در حال تاسیس اشاره می شود. 

)VOA( تلویزیون صدای آمریکا )الف
را  خود    VOA تلویزیونی  برنامه  اولین   ،1996 اكتبر   18 در  آمریكا  صدای 
پخش كرد. آلن هایت در كتاب تاریخ VOA از این روز با افتخار یاد می كند. 
از 6  ایران  برای  فارسی  زبان  به  آمریكا  تلویزیونی صدای  برنامه خبری  پخش 
ژوئیه 2003 آغاز شد. كنت تامیلسون، رئیس سابق هیئت روسای پخش رادیو 
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تلویزیونی آمریكا، درباره اهداف راه اندازی این شبكه تلویزیونی گفت: هدف از 
راه اندازی این تلویزیون آن است كه مردم ایران از گزینه ای غیر از برنامه های 

خبری كنترف شده توسط دولت ایران برخوردار شوند.
با خبررسانی درباره آنچه در ایران از گزینه ای غیر از برنامه های خبری كنترل 

شده توسط دولت ایران برخوردار شوند.
 با خبر رسانی درباره آنچه در ایران می گذرد، می توانیم به نبرد آزادی خواهانه 
و عزم مردم ایران كمك كنیم. اگر مردم ایران به گزارش های صحیح، واقعی و 

عینی درباره كشوشان نیاز داشته اند. اكنون زمان آن فرارسیده است. 
این اظهارات نشان می دهد كه هدف غایی از راه اندازی تلویزیون صدای آمریكا 
اساساً، تفكیك مردم از حاكمیت، شورانیدن مردم علیه نظام اسالمی و درنهایت 

براندازی نرم است. 

ب( شبکه ام بی سی پرشیا
شبكه ام بی سی كه عنوان اصلی آن »مركز خبررسانی خاورمیانه« و مالك آن 
ولید ابراهیم یك سرمایه دار سعودی است. در نیمه فروردین ماه 1387 اعالم 
كرد كه یك شبكه تلویزیونی فارسی راه اندازی خواهد كرد پس از تبلیغات » ام 
بی سی پرشیا« در حاشیه اجتماعات و كنسرت های ایرانی در دوبی، شبكه ام 
بی سی كه تلویزیون العربیه نیز تحت مالكیت آن است اقدام به راه اندازی سایت 
اقدامی كه به گفته كارشناسان  اینترنت كرد:  العربیه در  فارسی شبكه خبری 

مقدمه ای برای آغاز به كارتلویزیون ام بی سی پرشیا بود. 
این رسانه به صورت بیست و چهار ساعته فیلم های هالیوودی روز و سریال های 
آمریكایی را با زیرنویس فارسی برای ایرانیان بر روی ماهواره ها پخش می كند. 
گروه ام بی سی متعلق به یك سرمایه دار عربستانی است كه در حال حاضر 
زبان  عرب  خبری  مهم  تلویزیون  دو  از  یكی  جمله  از  تلویزیونی  شبكه  هشت 

جهان العربیه و تلویزیون پر  مخاطب ان بی سی را تحت كنترف دارد .
بین  پرشیا یك سرمایه گذاری مشترك  بی سی  ام  گروه  این  محصول جدید 
گروه خبر رسانی خاورمیانه و چند سرمایه دار ایرانی مقیم امارات و آمریكاست. 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

437

براساس گزارش رادیو فردا، رسانه وابسته به سیا، با توجه به تجارب موفق این 
گروه چند رسانه ای در هفده سال گذشته و خال موجود رسانه ای در زمینه 
پخش فیلم های جدید هالیوودی در رسانه های ایران به نظر می رسد كه ام 
بی سی پرشیا در ظرف مدت كوتاهی مخاطبان خود را جذب كند موفقیت این 
شبكه می تواند زمینه ایجاد شبكه های فارسی زبان با مضامین سیاسی و خبری 

را نیز از جانب سعودی ها فراهم سازد. 
به طور خالصه نكات ذیل درباره شبكه تلویزیونی ام بی سی و اهداف راه اندازی 
آن قابل تامل است: اول اینكه دفتر اصلی گروه ام بی سی پرشیا در لندن قرار 
دارد. ولی از شهرك رسانه ای دبی در كشور امارات متحده عربی برنامه های 

خود را پخش می كند.
دوم اینكه گروه ام بی سی متعلق به یكی از اعضای خاندان سلطنتی سعودی در 
عربستان است با توجه به روح ایران ستیزی با ضدیت با جمهوری اسالمی ایران 

در میان گردانندگان این شبكه. 
برخی نكات حاكی از خدمت آن به اهداف براندازنه نرم علیه جمهوری اسالمی 

ایران است. 
اوال راه اندازی تلویزیون شبكه ام بی سی با هدف گسترش ابتذال در ایران و 

برای مخاطب ایرانی صورت می پذیرد. 
تاسیس  این تلویزیون در ادامه پروژه ضد نظام است كه آمریكایی ها از  ثانیاً 
ایرانی مصوب كنگره ده ها شبكه فارسی زبان مخالف نظام  محل بودجه ضد 
جمهوری اسالمی را پشتیبانی می كنند و آمریكا پشت صحنه این شبكه است. 
ثالثاً اهداف تجزیه طلبانه اعراب و فارس ها را كه همیشه مد نظر دولتمردان 

بریتانیا هست)و از مولفه های مدنظر در براندازی نرم است( دنبال می كند.
درباره  كشور  این  پیمانان  هم  ادعای  مانند  مسائلی  به  پرداختن  با  شبكه  این 

جزایر سه گانه ایرانی.
فعالیت های جدایی خواهانه در خوزستان و نگاه ستزی جویانه مذهبی حاكم 
بر این شكور، پا در راه براندازی نرم می گذارد ضمن اینكه راه اندازی این شبكه 
فارسی زبان با انگیزه های سیاسی و در ارتباط با رقابت های دامنه دار دولت 
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عربستان با جمهوری اسالمی در منطقه است. 

ج( تصمیم اتحادیه اروپا تاسیس شبکه تلویزیونی فارسی 
اتحادیه اروپا هم در صدد راه اندازی شبكه تلویزیونی فارسی برای ایرانیان است. 
یكی از اعضای كمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا بودجه مصوب برای راه 
اندازی این تلویزیون فارسی را سه میلیون یورو اعالم كرده و گفته است این 
اندازی یك تلویزیون فارسی می شود كه بیش از هرچیز بر  بودجه صرف راه 

انتشار اخبار متمركز خواهد بود. 
نیوز  یورو  ساعته  چهار  و  بیست  خبری  شبكه  حاضر  حال  در  اروپا  اتحادیه 
شبكه  كه  رسد  می  نظر  به  كند.  می  پخش  اروپایی  مختلف  های  زبان  به  را 
خبری فارسی نیز با توجه به الگوی یورونیوز طراحی خواهد شد تاسیس شبكه 

تلویزیونی مستقل اولین گام اتحادیه اروپا برای ورود به خاورمیانه خواهد بود. 
در آگهی تاسیس این شبكه به زبان » فارسی« كه از سوی كمیسیون ارتباطات 

اتحادیه اروپا منتشر شده است؛ دو گزینه به شرح زیر پیشنهاد شده است: 
گزینه اول:

شبكه ای مستقل تشكیل شود كه اخبار و برنامه هایی را درباره رویداد های بین 
المللی، اروپایی و مسائل جاری اروپا به زبان فارسی تهیه كند و این برنامه ها به 

وسیله یك شبكه خبری بین المللی پخش شود. 
گزینه دوم:

یك شبكه بین المللی تلویزیونی به زبان فارسی به پخش برنامه های گسترده 
ای در باره مسائل اتحادیه اروپا، بین المللی یا رویدادهای جاری اروپا بپردازد. 

در آگهی تاسیس این شبكه آمده است:
برنامه های این شبكه درباره مسائل اتحادیه اروپا باید به صورت خاص حاوی 
این موارد باشد: برنامه های خبری تلویزیونی، تحلیل، گزارش، مستند، مصاحبه، 
پخش زنده، بحث و مناظره، مسائل موضوع محور، تحلیل ها و مسائل مطرح 
جهانی. البته پخش برنامه های تفریحی مربوط به مسائل جاری اتحادیه اروپا 
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نیز مجاز است. 

نگاهی به تاریخچه و روند پیدایش بی بی سی فارسی 
بخش فارسی بی بی سی در سال های پایانی جنگ جهانی دوم به راه افتاد و 
بنگاه  ایفا كرده است.  انگلیس و دنیای فارسی زبان نقش عمده ای  در روابط 
خبرپراكنی بی بی سی زیر سایه بدبینی راه اندازی و حمایت مالی آن از سوی 
وزارت خارجه این كشور قرار دارد. در این مختصر از منظر بررسی تاریخچه و 
روند پیدایش بی بی سی فارسی به برخی از دخالت های دولت انگلیس در جهت 

گیری تبلیغی این رسانه در قبال تحوالت سیاسی ایران اشاره می شود. 

الف( آغاز به کار بی بی سی فارسی 
شصت و پنج سال پیش در روز 7 دی ماه سال 1319 شمسی ) 28 دسامبر 
1940میالدی( بخش فارسی رادیو بی بی سی به طور رسمی آغاز به كار كرد. 
عامل  دو  به  زمان  آن  شرایط  در  فارسی  سی  بی  بی  پیدایش  زمینه  پس  در 
ترین دغدغه  مهم  و همچنین  انگلیس  استعماری دولت  اهداف  با  همراستایی 

سیاست انگلیس در آن دوران یعنی جنگ جهانی دوم می توان اشاره كرد. 
اندیشه تولید و پخش برنامه به زبان های غیر  در حقیقت می توان گفت كه 
انگلیسی بیش از آنكه ابتكار دولت وقت انگلیس باشد، واكنشی در مقابل قدرت 

روزافزون ماشین تبلیغات آلمان نازی بود.
به واقع شاید بتوان گفت بی بی سی فارسی فرزند جنگ بود و در میانه دهه 
دستگاه  با  مقابله  برای  خواست  بی سی  بی  از  انگلیس  دولت  میالدی   1920
تبلیغاتی هیتلر و موسولینی برنامه هایی برای پخش در سراسر جهان به زبان 

های بومی تولید كند. 
حدود دو سال بعد اولین برنامه های غیر انگلیسی رادیو بی بی سی به زبان های 

اسپانیولی، پرتغالی و عربی آماده پخش شده بود. 
اما راه اندازی بخش فارسی تا سال اول جننگ جهانی دوم اتفاق نیفتاد. زبان 
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فارسی یكی از ده ها زبانی بود كه در سال های 1930 و 1931 میالدی )درست 
زمانی كه چنگ كاماًل به ضرر انگلیس پیش می رفت ( به مجموعه زبان های 

خارجی رادیو بی بی سی اضافه شد. 
تبلیغات حزب  آلمانی ها در جنگ و شدت گرفتن  پیروزی های محسوس  با 
غیر  های  برنامه  كه  كرد  خوایت  در  سی  بی  بی  از  نیز  انگلیس  دولت  نازی، 
كه  بود  ای  عرصه  ای،  رسانه  جنگ  دهد.  افزایش  برابر  سه  را  خود  انگلیسی 

دولتمردان انگلیسی نمی خواستند بازنده آن باشند.
در عرض یك سال ، تعداد زیادی از زبان های اروپایی و زبان هایی چون هندی، 
ژاپنی و فارسی نیز به رادیو بی بی سی راه یافتند. در روزهای آغازین جنگ 
جهانی دوم )سپتامبر 1939( رادیو بی بی سی به 7 زبان غیر انگلیسی برنامه 

پخش می كرد. در پایان جنگ )1933( این تعداد به 30 رسیده بود.

ب( تالش برای تثبیت جایگاه بی بی سی در ایران 
جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن. جایگاه بی بی سی را به عنوان یكی از رسانه 
های خبری تثبیت كرد. در ایران نیز پس از سقوط رضا شاه و حضور آشكار 

انگلیس در تحوالت ایران، رادیو بی بی سی اهمیت ویژه ای پیداكرد.
با این حال نگاه مردم ایران به این رسانه انگلیسی نگاهی بود دوگانه و سرگردان 
میان حس اعتماد و بی اعتمادی، از یك سو پیشینه عملكرد انگلیسی ها در 
ایران و به ویژه در دوران قاجار، مردم ایران را نسبت به "هرچیز انگلیسی" بدبین 

كرده بود.
مداخله مستقیم در امور سیاسی و حضور پر رنگ در اقتصاد ایران، انگلیس را 

در ذهن ایرانیان به پدیده ای بدل كرده بود كه » همه كارها زیر سر اوست«. 
رادیو فارسی بی بی سی، با خبر رسانی گسترده از آنچه در ایران رخ می داد- و 
گاه با ابرائه تحلیل از آنچه ممكن بود رخ دهد – حس بدبینی عمومی جامعه 

ایران را تقویت می كرد.
از سوی دیگر اما، همین تصویر ذهنی از انگلیس، باوری كلی در میان ایرانیان 

ایجاد می كرد كه رسانه دولتی این كشور. 
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رادیو بی بی سی، بدونس شك »می داند« این حس اعتماد اگر چه همراه با 
نگرانی بود، اما به هر روی شنوندگان بسیاری را به بی بی سی فارسی جذب 

می كرد.
و  ایران  به  متفقین  ماجرای حمله  از  فارسی  بی سی  بی  های خبری  گزارش 
بركناری رضا شاه از سلطنت نمونه مشخص وچه بسا نقطه عطفی بود كه هر 
دو حس اعتماد همراه با نگرانی و بی اعتمادی را در میان ایرانیان تقویت كرد. 
نتیجه این هر دو حس اما، افزایش شنوندگان و گسترش دامنه پوشش بی بی 

سی فارسی در ایران بود. 
در طول بیش از نیم قرن حضور در فضای رسانه ای ایران، رادیو فارسی بی بی 
سی همچنان انبوهی از رخدادهای تاریخ معاصر ایران را پوشش داده است. از 
نبوده  این دوران كم  انقالب اسالمی در تمام  تا پیروزی  اقول سلطنت پهلوی 
اند كسانی كه نقش رادیو فارسی بی بی سی را بیش از خبر رسانی صرف می 

دانسته اند.
این گروه بر این باور بوده و هستند كه بی بی سی در همین زمان در شكل 
دادن برخی از این رخدادها نیز نقش بازی كرده است. انتشار اسنادی مربوط به 
فعالیت های بخش انگلیسی زبان بی بی سی در جریان كودتای 28 مرداد در 

سال گذشته میالدی.

ج( گسترش بخش فارسی رادیو بی بی سی پس از انقالب اسالمی 
بخش فارسی رادیو بی بی سی پس از انقالب اسالمی، تیم خود را گسترش داد 
و برنامه های خود را از ترجمه صرف اخبار و گزارش های تهیه شده در شبكه 
جهانی بی بی سی به تولیدات جدید به زبان فارسی تغییر داد. بخش فارسی 
بی بی سی در سال های اخیر، شمار نسبتاً زیادی از روزنامه نگاران ایرانی را 
استخدام كرده و تیم های رادیویی و آنالین خود را گسترش داده است. سایت 
فارسی بی بی سی آنالین نیز با بهره گیری از وب سایت های پشتیبان و ناظر 

حوزه فعالیت خود را گسترش داده است. 
بودجه پخش برون مرزی بی بی سی را دولت تامین می كند، اما مسئوالن این 
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شبكه به دنبال ارائه چهره مستقل از این شبكه هستند.
تعیین  یا  ها  برنامه  محتوای  در  انگلیس  دولت  كه  مدعی هستند  مبنا  این  بر 
ماموریت خاصی برای این شبكه دخالت نمی كند در حالی كه این امر واضح و 
مبرهن است كه برنامه های رادیویی و تلویزیونی و چه بسا ایگاه های اینترنتی 
سرویس جهانی بی بی سی از جمله مهم ترین و بارزترین ابزارهای دیپلماسی 
عمومی انگلیس برای تشریح سیاست های منطقه ای انگلیس و سپس توجیه 
این اقدامات برا ی مخاطبان عام و خاص ایرانی است كه این رویكرد در چارچوب 

كانال های رادیویی و تلویزیونی تجلی می یابد. 

رابطه بی بی سی و سیاست 
بی بی سی مدعی است كه برنامه های شبكه تلویزیونی فارسی با استقالل از 
دولت و حفظ بی طرفی كامل پخش خواهد شد و مستقل از دولت انگیس عمل 

خواهد كرد.
اما آیا و اقعاً شبكه تلویزیونی بی بی سی فارسی می تواند به طور كامل مستقل 
و بی طرف از دولت عمل كند؟ مسئوالن و كاركنان سرویس جهانی بی بی سی 
بر ماهیت مستقل و بی طرفانه آن تاكید دارند و علت این موضوع را در وابستگی 
بی بی سی به مكتب راستین ژورنالیسم عنوان می كنند به گفته آنها سرویس 
جهانی بی بی سی پس از جنگ جهانی دوم از حالت ستاد تبلیغاتی جنگ فاصله 
گرفت و با تدوین منشور نوین تالش كرد در نقش رسانه ای مستقل و بی طرف 

ظاهر شود.
انقالب  برای این منظور به عملكرد رسانه ای بی بی سی در پوشش تحوالت 
اسالمی ایران اشاره می كنند. این در حالی است كه بررسی موردی نوع پوشش 
خبری بی بی سی در تحوالت خبری مختلف از جمله موضوع هسته ای ایران، 

بیانگر غلبه پس زمینه های سیاسی بر رویكردهای حرفه ای رسانه ای است. 
بی بی سی با بهره گیری هدفمند از اصول و تكنیك های نوین خبر نویسی و 
تحلیل رسانه ای تالش می كند فهم وابستگی سیاسی به دولت انگلیس را برای 
مخاطب دشوار نماید. در واقع ادبیات نرم خبر بی بی سی در كنار مولفه های 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

443

تنوع و عمق بخشی خبری. این ذهنیت را به مخاطب القا می كند كه این رسانه 
فارغ از جهت گیری های سیاسی صرفاً در خدمت اطالع رسانی قرار گرفته است. 
بدین سان شاید بتوان گفت كه تصمیم به راه اندازی تلویزیون فارسی زبان بی 
تلویزیون صدای  كنونی  فعالیت  از  تر  ناك  آن خطر  رادیوی  كنار  در  بی سی 

آمریكا )VOA( باشد. 
زیرا اوالً سبك تبلیغی بی بی سی بسیار نرم تر از تلویزیون آمریكاست و می 
كوشد به جای القای مستقیم كه منجر به مقاومت مخاطب می شود از روش 
القای غیر مستقیم و در پوشش برنامه های تحلیلی سود بجوید و ثانیاً بی بی 
بسیاری  در  المللی  بین  و  موضوعات سیاسی  به  پرداختن صرف  به جای  سی 
از مواقع بر موضوعات و سوژه های عمیق اجتماعی متمركز می شود و از این 
رهگذر می كوشد تا مخاطبان و حتی حامیانی از دل طبقات و شئون مختلف 

احتماعی برای خود دست و پا كند. 
و  انگلیس  دولت  میان  چالش  نوعی  شاهد  مواردی  در  آنكه  توجه  قابل  نكته 
سرویس جهانی بی بی سی درباره پوشش تحوالت خبری مختلف هستیم كه به 
نظر می رسد با هدف باالبردن ضریب اعتبار و بی طرفی بی بی سی صورت می 
گیرد و تامل در كنه و ماهیت این چالش ها و نحوه مدیریت آنها از هدفمندی 

و همسویی آن با دیپلماسی رسانه ای انگلیس حكایت دارد.
دیپلماسی رسانه ای معموال به دو صورت تحقق می یابد: در شیوه اول، دولت ها 
به تاسیس رسانه های ویژه دیپلماسی اقدام می كنند و اینكه رسانه های موجود 

را به اقداماتی در راستای سیاست های خارجی خود موظف می كنند. 
شیوه دوم همگامی و همراهی رسانه ها با اهداف و سیاست های خارجی كشورها 

است. به نظر می رسد كه رویكرد بی بی سی از شیوه دوم بهره می گیرد. 
انگیس  دولت  از  خاصی  دستور  رسانه  این  ظاهر  به  كه  هرچند  شیوه  این  در 
پذیری  مسئولیت  همچنین  و  ای  حرفه  بلوغ  علت  به  ولی  كند،  نمی  دریافت 
حرفه ای در جهت سیاست های كالن نظام دولت انگیس در سطح جهان عمل 
می كند و در عین حال با ارائه چهره به ظاهر مستقل از دولت به دنبال تاثیر 

گذاری بیشتر است.
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اهداف و پس زمینه های راه اندازی تلویزیون فارسی بی بی سی 
در بررسی اهداف و پس زمینه های راه اندازی سرویس جهانی بی بی سی می 
توان به برخی مولفه های تاثیر گذار در سطوح رسانه ای و همچنین حوزه های 

سیاسی و اجتماعی اشاره كرد. 
همواره  كه  بوده  ای  گونه  به  و  ای  رسانه  عرصه  در  بی سی  بی  روند حركتی 
توانسته است پیامی جذاب، شنیدنی و یا خواندنی برای مخاطب داشته باشد. 
در این خصوص ارائه اخبار نیز با توجه به قید سرعت ، جانبدارانه، اما با رعایت 
استانداردهای ژورنالیستی و رویكردهای حرفه ای و رسانه ای نگارش می یابد تا 

این گونه به نظر برسد كه همه دیدگاه ها طرح و بحث می شود. 
این معنا اگر چه درست نیست، اما تصوری است كه از سوی گردانندگان بی 
بی سی با قدرت القا می شود. توجه به تحقیق و برنامه سازی بر اساس اسناد و 
مدارك سبك تاریخی، رویكردی است كه بی بی سی به تجربه و یا به هوشمندی 

توانسته است از آن به نحو مطلوبی استفاده ببرد. 

الف( بحران مخاطب رادیو و گرایش بی بی سی به تلویزیون 
سرویس جهانی بی بی سی نیز همچون بسیاری از شبكه های تلویزیونی جهان، 
همواره به تغییر و تحول در شیوه های ارائه خبر می پردازد و در این روند از 
تئوری های ارتباطات و خبر و همچنین فناوری های نوین رسانه ای، به گونه 

ای هدفمند بهره می گیرد. 
به نظر می رسد مسئوالن بی بی سی با وقوف به درهم شكسته شدن اقتدار و 
انحصار رسانه ها و ورود رسانه های تعاملی نوین می كوشند راه را برای حفظ 

مخاطب از طریق رویكرد تعاملی و چند جانبه نگری فراهم آورند. 
در اواسط دهه 1980 میالدی، سرویس جهانی بی بی سی صاحب مدیری به 
نام جان توسا شد كه از روزنامه نگاران مجرب سرویس جهانی بود و در یكی از 
اولین اقدامات خود، بخش آموزش فنون روزنامه نگاری رادیویی را گسترش داد 

و استفاده از دانش و تجربه روزنامه نگاران غیر بومی را ترغیب كرد. 
از دیگر  نام سرویس جهانی  تلویزیون جهانی بی بی سی و یكی كردن  ایجاد 
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تصمیمات او بود. بر مبنای این تغییر رویكرد، روزنامه نگاران ایرانی درباره ایران 
نوشتند و روزنامه نگاران عرب و آفریقایی و آمریكای التین درباره تحوالت در 
منطقه خود گفتند دامنه این تغییر و تحول به سطح سردبیری خبر و مدیریت 

اداری بی بی سی نیز رسید. 
در دهه پایانی قرن بیستم، دگرگونی های سریع سیاسی و اقتصادی در سطح 
مخابرات،  و  ارتباطات  تكنولوژی  كننده  خیره  های  پیشرفت  كنار  در  جهان، 
آخرین بقایای نگاه سنتی به رسانه های بین المللی را به كنار زده و جای تردید 
باقی نگذاشته است كه برای شنیدنی و تماشایی ماندن و مطرح بودن باید الگوی 

تازه ای طرح كرد. 
گسترش انفجارگونه اینترنت و تلفن همراه به انحصار نهادهای خبری رسمی و 
غیر رسمی پایان داده و از هر شهروند یك گزارشگر و تصویر بردار ساخته است.

از درون جوامع خود، خبر و تصویر  امروز همین شهروندان عادی هستند كه 
مخابره می كنند و معنی و ماهیت ارتباطات جهانی را زیرورو كرده اند.

در حال حاضر در اولین دهه قرن بیست و یكم، بی بی سی فارسی، رسانه ای 
متشكل از رادیو، تلویزیون، اینترنت، تلفن همراه و پادكست است. بر این اساس 
بی بی سی در دنیای پر رقیب امروزی برای حفظ جایگاه خود ناگزیر به تغییر و 
پذیرش روش های نوین است و به نظر می رسد كه بخش رادیویی تحت الشعاع 

تلویزیون فارسی بی بی سی قرار خواهد گرفت. 
به عنوان  تلویزیون فارسی بی بی سی  به  در عین حال مسئوالن بی بی سی 
مكمل رادیوی فارسی بی بی سی می نگرند و تاكید می كنند كه اگر قرار است 
رادیو بی بی سی تاثیر زیاد داشته باشد الزم است كه تلویزیون نیز در كنار آن 

قرار داشته باشد. 

ب( اعدای پاسح گویی به تقاضای مخاطب 
مسئوالن بی بی سی در نتیجه علل گرایش به تاسیس تلویزیون فارسی زبان 
از تقاضای زیاد برای راه اندازی تلویزیون فارسی بی بی سی سخن می گویند و 
این نكته ای است كه بارها از سوی نایچل چپمن، مدیر سوریس جهانی بی بی 
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سی، مورد تاكید قرار گرفته است.
ایران  برای  فارسی  تلویزیون  فكر  به  چرا  كه  پرسش  این  به  پاسخ  در  چپمن 
تلویزیون وجود  این  برای  تقاضا  این علت كه  به  اول  افتادید، گفت: در درجه 
دارد، ما بررسی های گسترده ای در این باره در ایران انجام داده ایم و می دانیم 
كه شمار قابل توجهی از مردم ایران دارای دیش یا آنتن ماهواره اند و به اخبار و 
مسائل سیاسی روز عالقمندند و می خواهند سرویس جهانی بی بی سی چنین 

امكاناتی عرضه كند.
 وی افزود : بی بی سی سابقه طوالنی در پخش برنامه به زبان فارسی دارد و 
شمار شنوندگان این برنامه قابل توجه است و تقاضا برای رسانه ای جدید وجود 
دارد، ولی واقعیت این است كه اگر قرار باشد این رسانه تاثیر زیاد داشته باشد 
الزم است تلویزیون نیز در كنار آن قرار داشته باشد، به همین جهت است كه 

امروز تصمیم گرفتیم قصد به راه انداختن تلویزیون فارسی را اعالم كنیم.
 

ج(ادعای پر کردن خال تنوع رسانه ای در ایران
برخی تحلیلگران رسانه ای غرب مدعی هستند كه ایجاد و تاسیس شبكه های 
تلویزیونی فارسی زبان با هدف پر كردن خال تنوع رسانه ای در ایران صورت 
می گیرد. به داعای آنها، شیوه های برنامه سازی و تبلیغات در صداو سیمای 
جمهوری اسالمی با نكار آمدی و تاخیر زمانی مواجه شده است و به علت فاصله 
گرفتن از شیوه های روز آمد. كارایی و اثرمندی رسانه های جمهوری اسالمی 

در میان مردم رو به كاهش است. 
آلترناتیو در دو سطح داخلی  ادعا، سیاست گسترش رسانه های  این  برمبنای 
و خارجی پیگیری می شود در سطح داخلی موسیقی زیر زمینی و غیر رسمی 
توریح می شود و در سطح بین المللی نیز رسانه ای چون بی بی سی با ایجاد 
برخی زمینه های نرم افزازی برای خبرگیری و خبرسازی از داخل ایران و خلق 
در سطوح  گذار  تاثیر  های حضور  زمینه  كوشد  می  خبرنگار  شهروند  رویكرد 
مختلف اجتماعی ایران را فراهم آورد و در عین حال بتواند زمینه ارائه تصویری 

متفاوت از ایران از دریچه دوربین و تصویر و همچنین صداها را فراهم آورد. 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

447

از سوی دیگر غرب به دنبال شكست انحصار رسانه ای در ایران بوده كه از این 
طریق بتواند سیاست های خود را در بعد رسانه ای تعقیب نموده و در صحنه 

عمل به اهداف خویش برسد. 

د( دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
دیپلماسی رسانه ای از ابزارهای دیپلماسی غیر علنی)عمومی( است و به علت 

نقش دوگانه از اهمیت بیشتری در عملیات روانی برخوردار است. 
دیپلماسی  است:  ذاتی  عنصر  دو  دارای  ای  رسانه  دیگلماسی  دیگر  عبارت  به 
ابزار  ترین  رسانه ای جزء فشارهای عملی سیاسی محسوب می شود و اصلی 

تبلیغی روانی در عملیات روانی است. 
ای  ماهواره  های  تلویزیون  از  استفاده  ای،  رسانه  دیپلماسی  ابزارهای  از  یكی 
است. با توجه به اینكه امروزه شهروندان عادت به استفاده بیش از حد تلویزیون 
دارند و كمتر از برنامه های رادیویی بهره می گیرند، در دیپلماسی رسانه ای با 
آگاهی از این ویژگی، با تاسیس شبكه های مخصوص و یا تقویت مالی و برنامه 
ای شبكه های تلویزیونی ماهواره ای مخالف كشور هدف، سعی در تاثیر گذاری 
بر مخاطبان هدف دارند. تلویزیون های خبری با برجسته سازی و در دستور 
كار قرار دادن بعضی از موضوعات در جهان، می توانند افكار عمومی را معطوف 
یك مسئله ساخته و به این ترتیب با برجسته سازی بیش از حد موضوع، جوی 

نامطلوب علیه كشور آماج ایجاد كنند. 
تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان نیز با انتشار اخبار هدفمند و تحریف شده 
از ایران می توانند زمینه چالش زایی نرم برای نظام اسالمی را فراهم آورند به 
گونه ای كه انرژی فراوانی را برای رفع این گونه شبهات در سطح ملی هزینه 

شود. 
در گزارش سالیانه 2005- 2006 با عنوان دیپلماسی عمومی پارلمان انگلیس 
به نقل از » نایجل چپمن « مدیر كل سرویس جهانی بی بی سی نقل شده است: 
»اگر به عنوان یك فعال رسانه ای به دسترسی مردم در جوامع، به رسانه های 
آزاد و مستقل باور داشته باشیم، آنگاه در عالم واقعیت نگاهی بیندازیم به ایران 
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كنونی ، دلیل بسیار محكمی براین امر می یابید كه بریتانیا برای بهبود این امر 
چه كاری می تواند انجام دهد«. به نظر می رسد تاسیس تلویزیون فارسی زبان 
انگلیس، تحت عنوان »  با رویكرد مسئوالن وزارت خارجه  شبكه بی بی سی 

دیپلماسی عمومی در ایران و خاورمیانه« همخوانی دارد. 

ه( گفت و گوی مستقیم با مردم ایران 
رسانه های غربی به رویكرد تعامل گرا با مردم ایران روی آورده اند و به دنبال 
ارتباط فرا حكومتی با مردم ایران هستند كه این رویكرد یكی از وجوه دیپلماسی 

عمومی است.
این رویكرد از سوی محافل سیاسی و رسانه ای آمریكا آغاز شده است و در حال 
حاضر به صورت وجه غالب سیاست اتحادیه اروپا و برخی كشورهای اروپایی از 
جمله انگلیس در قبال ایران در آمده است و در واقع از این منظر تالش می شود 

زمینه های ذهنی جداسازی مردم – حاكمیت فراهم آید. 
در این میان هم زمانی تصمیم به راه اندازی بی بی سی فارسی با راه انداختن 
تلویزیون بی بی سی به زبان عربی قابل تامل است. چپمن در پاسخ به چرایی 
تصمیم به راه اندازی دو كانال برای مسلمانان طفره می رود و تالش می كند 
علت این موضوع را در علل عالقمندی جهان اسالم به داشتن چنین كانالی و 
ایران به تلویزیون های ماهواره ای خالصه می  همچنین دسترسی زیاد مردم 
توجیه  فقدان  به علت  بی سی  بی  از بخش های سرویس جهانی  برخی  كند. 

اقتصادی یكی پس از دیگری تعطیل می شوند. 
ولی ایران پروژه ای خاص است كه برای هدف قرار دادن تبلیغی و فرهنگی آن 

باید هزینه ای خاص كرد. دلیل این امر روشن است. 
سیاست  در  مسئله  ترین  مهم  همچنان  و  آینده  سال   20 حداقل  برای  ایران 
های  برنامه  حجم  كاهش  احتمال  البته  بود.  خواهد  غربی  كشورهای  خارجی 
بازسازی  فرایند  آغاز  و  آن  تعدیل  و  سیاسی  فضای  تغییر  در صورت  تخریبی 
مناسبات چند جانبه در خاور میانه رو به افزایش است در این صورت رسانه های 

وابسته دولتی ناگزیر از تغییر مشی خود خواهند بود. 
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و( باقی ماندن در فرایند رقابت رسانه ای 
مولفه های  از جمله  ای  رسانه  رقابت  در  ماندن  باقی  برای  بی سی  بی  تالش 
دیگری است كه شاید بتوان آن را به عنوان یكی از علل گرایش بی بی سی به 

تاسیس تلویزیون فارسی نام برد. 
صدای آمریكا )VOA(  پیش از سرویس جهانی بی بی سی به پخش برنامه 
های تلویزیونی به زبان فارسی روی آورده است و آن گونه كه گردانندگان آن 
است  توانسته  ای  حرفه  و  ژورنالیستی  استانداردهای  رعایت  با  هستند  مدعی 

مخاطبان قابل توجهی در ایران به خود اختصاص دهد.
 بر این مبنا، سرویس جهانی بی بی سی برای عقب نماندن از گردونه رقابت 
رسانه ای تصمیم به ورود به عرصه پخش برنامه های تلویزیونی به زبان فارسی 
گرفته است و تالش می كند برخالف )VOA( كه با لحن تند به دنبال جذب 
اقشار رادیكال علیه نظام اسالمی است با لحن به ظاهر منطقی  بی طرفانه به 

جلب گروه های مرجع میان سال و طبقه متوسط بپردازد. 
دهم  جمهوري  ریاست  انتخابات  جریان  انگلیس  در  سلطنتي  رژیم  رسانه 
گسترده  پوشش  به  تنها  نه  و  داد  اختصاص  انتخابات  این  به  ویژه  اي   صفحه  
شبهه پراكني هاي جریان اصالحات پرداخت بلكه خود نیز به تولید گزارش ها و 

تحلیل هایي در این زمینه دست زد.
 بي بي سي فارسي  فقط در 3 ماه  منتهي به انتخابات  ، 31 مطلب مشروح و مفصل 
در قالب یادداشت،  گزارش و نظرخواهي از مخاطبان علیه سالمت انتخابات و در 

تأیید كمیته غیرقانوني صیانت از آرا منتشر كرد.
در ادامه این گزارش نمونه هایي از این دست مطالب  سایت بي بي سي كه همگي 

رنگ و بوي "شبهه" و "تردید" دارد را مشاهده می كنید.
از  خارج  آنها  تمامي  مطالعه  اینكه  و  مطالب  این  گسترده  حجم  به  توجه  با 
حوصله مخاطبان است، در این گزارش فقط به بازخواني گزیده هایي از مطالب 
رسانه رژیم سلطنتي انگلیس علیه سالمت انتخابات و در تأیید كمیته غیرقانوني 

صیانت از آرا اكتفا مي شود.
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البته تمام موارد زیر فقط مربوط به قبل از انتخابات ریاست جمهوري دهم و 3 
ماه منتهي به 22 خرداد 88 است و چند برابر این مطالب را مي توان در آرشیو 

بي بي سي فارسي بعد از روز انتخابات   یافت.

* 5 فروردین 1388؛ گزارش بي بي سي:
توسط  آنها  تأیید صالحیت  به  ایران  انتخابات  انتخاباتی در  نامزدهای  "شركت 

شورای نگهبان قانون اساسی بستگی دارد كه آقای جنتی دبیر آن است.
نمایندگان این شورا همچنین به عنوان ناظر بر سر صندوق های اخذ رأی حاضر 
انتخابات موثر است كه به تأیید  می شوند و تنها آرای صندوق هایی در نتیجه 

نهایی شورای نگهبان رسیده باشد.
انتخاباتی بارها  عملكرد شورای نگهبان در رد صالحیت نامزدها و ابطال آرای 

مورد اعتراض قرار گرفته است".

* 18 فروردین 1388؛ گزارش بي بي سي:
"مهدی كروبی  یكی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به اظهارات 
اخیر دبیر شورای نگهبان اعتراض كرده و گفته است "هرگونه نشانه ای از تخلف 

نهادهای اجرایی و نظارتی" را در انتخابات افشا خواهد كرد.
نگهبان،  شورای  به  نامه ای  در  آوریل(   6( فروردین   17 دوشنبه  روز  عصر  او 
ستایش احمد جنتی از عملكرد دولت محمود احمدی نژاد را "تخلف آشكار از 
دانست و نوشت: "اكنون كه ایشان می خواهند  جایگاه قانونی شورای نگهبان" 
قائل  برای خود  را  این حق  دهند،  تغییر  سیاسی  به حزبی  را  نگهبان  شورای 

هستم كه از سالمت انتخابات نگران باشم".
از  ناظران  جمع  در  نگهبان"  شورای  "پیر  وقتی  كه  است  نوشته  كروبی  آقای 
"نامزدی خاص" حمایت كند، "از ناظران جوان چه انتظاری می توان داشت جز 

اینكه تصور كنند همان نامزد خاص باید برنده انتخابات باشد".
و  اجرایی  مسئوالن  "بی مهری"  مورد  انتخابات  گذشته  دوره  در  كه  نوشته    او 
"با  بار  این  بنابراین  شده است،  "نقض"  او  قانونی  قرار گرفته و حقوق  نظارتی 
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دیدن هرگونه نشانه ای از تخلف و ]نقض[ بی طرفی نهادهای اجرایی و نظارتی، 
برخورد علنی" می كند و آن را با "مردم و رهبری" در میان خواهد گذاشت".

* 22 فروردین 1388؛ گزارش بي بي سي:
"در حالی كه شورای نگهبان قانون اساسی ایران اعالم كرده كه تشكیل "كمیته 
اعضای  است،  قانون  خالف  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  آرا"  از  صیانت 

ستادهای انتخاباتی هر دو نامزد اصالح طلب می گویند این كار قانونی است.
 11( فروردین   22 شنبه  روز  نگهبان  شورای  سخنگوی  كدخدایی   عباسعلی 
آوریل( در یك نشست خبری در تهران گفت: "تشكیل هر نهادی نیازمند قانون 
است و از آنجا كه قانونی در این خصوص وجود ندارد، تاسیس چنین نهادی 

)كمیته صیانت از آرا( غیرقانونی است".
برای  را  خود  تصمیم  ایران  اصالح طلب  جناح  از  كه  چهره ای  دو  نزدیكان  اما 
كدخدایی  آقای  نظر  با  كرده اند   اعالم  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  نامزدی 

مخالفند.
 عباس عبدی  عضو ستاد انتخاباتی مهدی كروبی در گفتگو با بی بی سی فارسی 
از اظهارات آقای كدخدایی ابراز تعجب كرد و گفت: "نظارت كمیته صیانت از 
آرا نافی نظارت شورای نگهبان نیست، ضمن اینكه از نظر قانونی هم نامزدهای 

انتخابات حق دارند كه بر امر انتخابات نظارت داشته باشند".
آقای عبدی گفت كه شورای نگهبان می بایست از كمك نهادی غیر حكومتی در 

نظارت بر انتخابات استقبال كند.
نیز  موسوی  میرحسن  انتخاباتی  ستاد  راهبردی  شورای  عضو  بهشتی،  علیرضا 
گفت: "تشكیل كمیته صیانت از آرا و اخالق انتخاباتی نه تنها بر خالف قانون 

نیست بلكه در حمایت از قانون است".
او طرح تشكیل كمیته صیانت را نمودی از اصل "امر به معروف و نهی از منكر" 

دانست كه به گفته او از اصول دینی و مصرح در قانون اساسی ایران است.
 طرح تشكیل كمیته صیانت از آرای انتخابات سال گذشته ظاهرا نخستین بار 

توسط سازمان مجاهدین انقالب اسالمی مطرح شده بود.
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فیض اهلل عرب سرخی، عضو شورای مركزی این سازمان اوایل دی ماه 1387 به 
خبرگزاری ایلنا گفته بود كه در حال حاضر تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی 
انتخابات و همچنین رسانه های عمومی و روزنامه های پرتیراژ در اختیار جریان 
اصولگرا است و این نگرانی وجود دارد كه انتخابات از "رویه عادالنه" خارج شود.

او گفته بود به همین دلیل باید پیشنهاد تشكیل كمیته صیانت از آرا پیگیری 
شود.

اما شورای نگهبان می گوید در تمام سی سال گذشته با بی طرفی بر انتخابات 
نیز چنین خواهد  ریاست جمهوری  انتخابات  و در دهمین دوره  نظارت كرده 

كرد.
در  نگهبان  شورای  عملكرد  به  همواره  اصالح طلبان  كه  است  حالی  در  این 

انتخابات مختلف اعتراض داشته اند".

* 25  فروردین 1388؛ گزارش بي بي سي:
اخیر  روزهای  در  را  انتخابات  آرای  از  صیانت"  "كمیته  تشكیل  "موضوع 
مطرح  اصالح طلب  جناح  از  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  دو  نزدیكان 
انتخابات  ستاد  رئیس  و  نگهبان  شورای  منفی  واكنش  با  كه  بودند  كرده 

وزارت كشور روبرو شد.
علیرضا بهشتی عضو ستاد راهبردی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در پاسخ 
به مخالفت شورای نگهبان و وزارت كشور با تشكیل كمیته صیانت از آرا گفت: 
"تشكیل این كمیته به منظور افزایش اطمینان رأی دهندگان از كاهش تخلفات 

اخالقی و انتخاباتی است، نه تقابل با مراجع نظارتی ذیربط".
برای  كروبی  مهدی  و  موسوی  میرحسین  انتخاباتی  ستادهای  است  گفته  او 
تشكیل كمیته صیانت از آرا "هماهنگ" هستند و از "برخی چهره های فعال كه 

در این زمینه دارای تجربه هستند" برای اداره كمیته دعوت كرده اند.
عباس عبدی عضو ستاد انتخاباتی مهدی كروبی نیز پیشتر به بی بی سی فارسی 
گفته بود: "نظارت كمیته صیانت نافی نظارت شورای نگهبان نیست، ضمن اینكه 
نامزدهای انتخابات از نظر قانونی حق دارند بر انتخابات نظارت داشته باشند". 
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* 26 فروردین 1388؛ گزارش بي بي سي:
آقای موسوی روز چهارشنبه 26 فروردین در خوزستان گفت: "مردم ما در انتظار 
آنها می  خواهند آرامش و  نگرانند،  امر  این  از اجرای  آزاد هستند و  انتخاباتی 

تضمینی برای صیانت از آرایشان در انتخابات وجود داشته باشد".
از آن  انتخابات، یك روز پس  در  آرا"  از  "صیانت  لزوم  بر  آقای موسوی  تأكید 
از  صیانت  كمیته  تشكیل  موضوع  طرح  ایران  كشور  وزیر  كه  می گیرد  صورت 
آرای انتخابات توسط اصالح طلبان را در جهت ایجاد تردید در سالمت انتخابات 
توصیف كرد و گفت كه اكنون هم "رسانه های بیگانه و ضد انقالب" می گویند 

اگر كمیته صیانت نباشد، نمی توان از سالمت انتخابات در ایران مطمئن شد.

* 7  اردیبهشت 1388؛  گزارش بي بي سي:
"سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در ایران بار دیگر شورایی را كه از سوی 
كاندیداهای جناح اصالح طلب در ایران برای نظارت بر انتخابات تشكیل شده، 

غیر قانونی خواند.
 دو كاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از طیف موسوم به اصالح طلب، كمیته ای 

برای هماهنگی در حوزه تبلیغات، اطالع رسانی و صیانت آرا تشكیل داده اند.
اصالح طلبان پیش از این نیز بر ضرورت وجود كمیته ای برای نظارت بر نحوه 

برگزاری انتخابات و اطمینان یافتن از سالم بودن آن تاكید كرده بودند.
جناح اصالح طلب در ایران می گوید از آن جایی كه تمام دستگاه های اجرایی 
تشكیل  است،  رقیب  در دست جناح  رسانه های عمومی  و  انتخابات  نظارتی  و 
انتخابات "  این كمیته ضروری است. آنها می گویند نگران آن هستند كه این 

عادالنه" نباشد.
جناح اصالح طلب در ایران همواره این شورا )شوراي نگهبان( را به عدم رعایت 

بی طرفی در انتخابات متهم و به عملكرد آن اعتراض كرده است.
مهدی كروبی  یكی از كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران چندی پیش 
به "ستایش" دبیر شورای نگهبان از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران 
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اعتراض كرد و هشدار داد "هرگونه نشانه ای از تخلف نهادهای اجرایی و نظارتی" 
را در انتخابات افشا خواهد كرد.

او در دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری نیز به نحوه شمارش آرا اعتراض 
كرده و روند برگزاری انتخابات را سالم ندانسته بود."

* 9 اردیبهشت 1388؛  گزارش بي بي سي:
"اصالح طلبان همواره به عملكرد شورای نگهبان در بررسی صالحیت نامزدها و 
نظارت بر برگزاری انتخابات انتقاد داشته اند و در دوره گذشته انتخابات ریاست 
جمهوری، سپاه و بسیج را هم به دخالت سازمان یافته در انتخابات متهم كردند.

 از جمله مهدی كروبی  كه در این دوره نیز قصد دارد نامزد انتخابات شود، در 
نامه ای سرگشاده به رهبر ایران نوشت: "بخش هایی از سپاه و بسیج در بسیاری 
از شهرستان ها از طریق پرداخت برخی وجوه به بعضی از مراكز و هیات ها، آنها 
را به خدمت گرفته بودند و همچنین با حضور غیرطبیعی بر سر صندوق ها، به 

طور غیرقانونی برای فرد دیگری تبلیغ می كردند".
 اكبر هاشمی رفسنجانی هم كه در دور دوم انتخابات گذشته با آقای احمدی نژاد 

رقابت می كرد، انتقاداتی مشابه مطرح كرد".

* 13  اردیبهشت 1388؛ گزارش بي بي سي:
"گروه های اصالح طلب كه میرحسین موسوی و مهدی كروبی را به عنوان نامزد 
ریاست جمهوری معرفی كرده اند، نگرانی هایی را در باره سالمت انتخابات دارند 
و طرح "صیانت از آرا" را مطرح كرده اند اما آقای رضایی گفته است كه نگران 
سالمت انتخابات نیست و با فرستادن ناظران پای صندوق های این موضوع را 
با  از طریق  را دارد كه  این قدرت  بیاید،  اگر هم مشكلی پیش  حل می كند و 

تخلفات در انتخابات برخورد كند."

* 14 اردیبهشت 1388؛ گزارش بي بي سي:
"منتقدان نظارت استصوابی گفته اند كه شورای نگهبان، كه یك نهاد غیر انتخابی 
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در  ورود  برای  شهروندان  حق  مورد  در  گیرنده  تصمیم  مرجع  نباید  است، 
انتخاب  به جای مردم، شایستگی  ترتیب،  این  به  و  باشد  انتخاباتی  رقابت های 

شوندگان را تشخیص دهد.
این افراد با اشاره به برخی رد صالحیت ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
و مجلس، این خطر را گوشزد كرده اند كه ممكن است گرایش سیاسی اعضای 
شورا در تصمیم گیری آنان دخیل باشد و در نتیجه، باعث بروز تردید در مورد 
آزادی رای دهندگان در انتخاب نامزدهای مورد نظر آنان شود و اعتبار انتخابات 

در جمهوری اسالمی را مخدوش سازد."

* 18  اردیبهشت 1388؛ گزارش بي بي سي:
"رئیس كمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی اعالم كرد كه تشكیل 
چنین كمیته ای ابتكار آیت اهلل خمینی بوده است و تاكید كرد كه این كمیته 

هفته آینده نخستین جلسه سراسری خود را برگزار خواهد كرد.
 8( اردیبهشت   18 جمعه  روز  محتشمی پور  علی اكبر  قلم،  سایت  گزارش  به 
مه( در واكنش به اظهارات مقامات وزارت كشور و شورای نگهبان كه تشكیل 
كمیته صیانت از آرای انتخابات را غیر قانونی توصیف كرده اند، گفت كه بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران در دوره سوم انتخابات دستور تشكیل كمیته ای به این 

نام را داده بود. 
طرح تشكیل كمیته صیانت از آرای انتخاباتی چند هفته پیش از طرف داوطلبان 
اصالح طلب نامزدی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مطرح شد، 

اما شورای نگهبان و وزارت كشور با آن مخالفت كردند.
 آقای محتشمی پور می گوید تشكیل كمیته صیانت در جهت سالمت انتخابات 

است و برای كمك به اجرای قانون تشكیل شده است.
او می گوید این كمیته وظیفه شناسایی 47 هزار نماینده ای را به عهده دارد كه 
به گفته وزیر كشور، هر نامزد انتخاباتی می تواند برای حضور بر سر صندوق های 

رأی معرفی كند.
كردن  آشنا  صیانت،  كمیته  تشكیل  از  هدف  كه  گفت  محتشمی پور   آقای 
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نمایندگان نامزدها با قانون، حمایت حقوقی از آنها و گفتگو و رایزنی با وزارت 
كشور، شورای نگهبان و هیأت های نظارت است.

او افزود: "كسانی كه با تشكیل كمیته صیانت از آرای مردم مخالفند، چنانچه 
از تشكیل كمیته  قانون است، چرا  با  فعالیتشان منطبق  و  امانتدارند  و  صادق 

صیانت و نظارت نمایندگان مردم می ترسند"؟
آقای محتشمی پور هشدار داد كه "مخالفت با این گونه فعالیت ها این شائبه را 

ایجاد می كند كه مسایلی پشت پرده است كه آنها نمی خواهند روشن شود".

* 18 اردیبهشت 1388؛ گزارش بي بي سي:
"انتقاد چهره های اصولگرا از طرح تشكیل كمیته صیانت از آرای انتخاباتی كه 

توسط داوطلبان نامزدی از جناح اصالح طلب مطرح شده است، ادامه دارد".

در  جانبدار  یا  بی طرف  نگهبان؛  "شورای  1388؛  26  اردیبهشت   *
فارسی  آنالین  و  رادیو  سردبیر  برزگر  »جمشید  قلم  به  نظارت؟" 

بی بی سی«:
 "در سال های اخیر، عملكرد شورای نگهبان در هر دو مرحله با انتقادهای فراوانی 
چه از سوی نیروهای بیرون از دایره قدرت در جمهوری اسالمی و چه از سوی 
طیفی از نیروهای داخل حاكمیت روبه رو شده است؛ هرچند این انتقادها در 

عمل تاثیری بر رویكرد و عملكرد این شورا نداشته است.
نحوه  انتخابات،  برگزاری  نحوه  اجرایی،  هیئت های  عملكرد  نحوه  بر   نظارت 
رای گیری و شمارش آرا، رسیدگی به شكایات و داشتن اختیار تایید یا باطل 
شمردن انتخابات و نتایج آن، اگرچه حضور و تاثیر شورای نگهبان در برگزاری 
از  انتقادها  دامنه  كه  شده  موجب  همزمان  اما  می كند،  پر رنگ تر  را  انتخابات 

عملكرد شورای نگهبان نیز به همان اندازه گسترش یابد.
در مرحله دوم، منتقدان عمدتا كسانی بوده اند كه از مرحله اول، یعنی نظارت 
استصوابی گذشته و در جریان رقابت ها حضور داشته اند، اما به دالیل مختلف و 
در پی ناكامی در انتخابات، این رقابت ها را ناسالم، غیر رقابتی و همراه با تخلف 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

457

و تقلب دانسته اند.
تا  محلی  چهره های  از  انتخابات،  گستردگی  و  اهمیت  به  بسته  انتقادها،  این 

شاخص ترین چهره های سیاسی جمهوری اسالمی را در بر گرفته است. 
انتقادهای مهدی كروبی و اكبر هاشمی رفسنجانی، دو كاندیدای نهمین دوره 
كیفیت  و  نحوه  به  اعتراض  از  شاخص  نمونه هایی  جمهوری  ریاست  انتخابات 

برگزاری انتخابات در جمهوری اسالمی است.
محور مشترك و مبنای اصلی همه این انتقادها، در این نكته خالصه می شود كه 
شورای نگهبان در منازعات جناحی جانب یك جناح سیاسی مشخص را گرفته 
ایفای  است، در حالی كه این كار نقض اصل بی طرفی است كه مهم ترین دلیل 

نقش نظارت محسوب می شود.
تقریبا تمامی اعضای شورای نگهبان، دیدگاه ها و رویكردهایی مشابه و نزدیك 
به جناحی دارند كه در سال های اخیر از آن به عنوان جناح راست، محافظه  كار 

و یا اصولگرا یاد شده است.
هم  و  اصالح طلب  یا  چپ  جناح  یعنی  رقیب،  جناح  هم  وضعیتی،  چنین  در 
نیروهای بیرون از حاكمیت، شورای نگهبان را به ایفای نقش موثر در منازعات 
و رقابت های جناحی و سوء استفاده از جایگاه قانونی خود به سود یك جناح و 
به زیان دیگران متهم كرده اند؛ هر چند شورای نگهبان همواره چنین اتهامی را 

بی اساس خوانده است.
به مراكز  ناظرانی  به طور مستقل  نامزدها می توانند  انتخابات،  قانون  اساس  بر 
اخذ رای بفرستند، اما در عمل، قادر به اعمال نظارتی موثر نیستند و در صورت 
مشاهده تخلف یا تقلب تنها می توانند به هیئت های نظارت كه زیر نظر شورای 

نگهبان فعالیت می كنند، شكایت كنند. 
را در مورد  نهایی  نگهبان است كه تصمیم  این شورای  بعد،  به  این مرحله  از 

چنین شكایت هایی اتخاذ می كند.
نبود مرجعی برای شكایت از شورای نگهبان و پاسخگو نبودن این شورا به نهادی 
دیگر، موجب شده است كه در سال های اخیر طرح هایی برای اطمینان یافتن از 

سالمت انتخابات مطرح شود.
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سوی  از  كه  انتخابات،  بر  نظارت  برای  بین المللی  ناظران  حضور  درخواست 
گروه هایی نظیر نهضت آزادی ایران مطرح شد، یا تالش طیفی از فعاالن سیاسی 
و روزنامه نگاران برای تشكیل یك گروه مستقل برای نظارت بر نحوه برگزاری و 
شمارش آرا نمونه ای از این طرح ها هستند كه جملگی ناكام مانده اند و امكانی 

برای اجرا نیافته اند.
حتی تالش برای تشكیل كمیته هایی مانند كمیته صیانت از آرا كه میرحسین 
موسوی و مهدی كروبی، دو نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از آن 
سخن گفته اند، اگرچه می تواند مبتنی بر حق نامزدها برای داشتن ناظران خود 
در جریان برگزاری انتخابات باشد، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده است".

* 5 خرداد 1388؛ "من و انتخابات" به قلم »مهرانگیز كار«:
انتخابات  پایان  از  نمی توانند پس  برای جلب و جذب مردم خطر كنند.  "باید 
بگویند صدا و سیما به ما سهم عادله برای معرفی و تبلیغ نداد. نمی توانند پس 
از پایان انتخابات بگویند تقلب شده است. جای این قبیل حرف ها همین امروز 
است و اصرار بر نظارت نامزدها و نمایندگان نهادهای مدنی بر انتخابات همین 

امروز است.
رقابت های  اما صحنه  پاسخ می دهند.  آنها  به  نیست مردم چگونه  هنوز معلوم 
انتخاباتی با وجود همه كاستی ها كه عمدتا از قوانین غیر دموكراتیك سرچشمه 

می گیرد، در حدود امكانات كنونی همان است كه باید باشد.
از  احمدی نژاد  اینك  محمود  دوران  در  خارجی  و  داخلی  تنش های  نبود  اگر 

ائتالف و همگرائی و تاكید بر صیانت از آرا خبری نبود.
در انتخابات شركت می كنم. از اعالم این نگرانی هم پرهیز نمی كنم كه بسیار 
ممكن است همین درجه از اصرار نامزدها در بیان موانع و مشكالت كه انتخابات 

سالم را خدشه دار می كند، تحمل نشود.

* 6 خرداد 1388؛ "من و انتخابات" به قلم »عباس میالني«:
"نظارت استصوابی طبعا ناقض بی چون و چرای آزادی ایرانیان است.

انتخابات چهارسال پیش آشكارا نشان داد كه حتی در چارچوب سخت معیوب 
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و محدود و  غیر دمكراتیك انتخاباتی كه شورای نگهبان كاندیدهایش را دست 
چین و گاه حتی نتایجش را خودسرانه تعیین می كند، گزینش یكی بر دیگری 
اقتصادی  وضعیت  مردم،  روزمره  زندگی  وضع  بر  فاحش  تفاوت هائی  می تواند 
كشور، وضع فرهنگی جامعه و چند وچون سانسور، وضعیت زنان و كم و كیف 
فشارها و حق شكنی ها زن- ستیز و باالخره در وضعیت بین المللی ایران )و الجرم 

ایرانیان( پدید آورد."

* 10 خرداد 1388؛ "من و انتخابات" به قلم »فاطمه حقیقت جو«:
"گرچه انتخابات آزاد و سالم نیست و نماینده تمامی دیدگاه های فكری در این 
انتخابات حضور ندارند و این ضایعه ای بزرگ برای كشورمان محسوب می شود.

مشاركت حداكثری تنها راهی است كه می تواند مانع از دخالت مجریان و ناظران 
در انتخابات شود".

* 12 خرداد 1388؛ "من و انتخابات" به قلم »رجبعلي مزروعي«:
"من به خوبی می دانم كه امروز با بسیاری از آنچه در انقالب بدنبال آن بودیم، 
فاصله داریم و حتی انتخابات پیش رو نیز یك انتخابات آزاد، عادالنه، سالم و 
رقابتی نیست و نظارت استصوابی برآن حاكم است اما باید سنت انتخابات را 
زنده نگه داشت و آنرا نهادینه كرد برای زمانی كه شرایط و مقتضیات جامعه 

انتخاباتی دموكراتیك را بطلبد".

* 13 خرداد 1388؛ "من و انتخابات" به قلم »ابراهیم یزدي«:
"حاال هم همین جریان مصمم است بار دیگر با اعمال شیوه های شناخته شده 

انتخابات را به نفع خود مهار كند و اگر نتواند، بازی را بر هم خواهد زد.
انتخابات است و دوم  اول حضور در  انتخابات در دو بخش است.  ما در  نقش 
انتخابات  فصل  سیاسی  فضای  از  استفاده  با  مرحله حضور  در  آن.  در  شركت 
به طرح مطالبات اساسی مردم و اگاهی بخشی است. مرحله دوم رفتن به پای 

صندوق ها و رأی دادن و سپس نظارت و صیانت از آرای مردم".
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* 13 خرداد 1388؛ "من و انتخابات" به قلم »محسن سازگارا«:
"این انتخابات ابتدایی ترین مشخصات یك انتخابات واقعی و آزاد را هم ندارد و 

باید آن را شبه انتخابات نامید.
تجربه انتخابات دوم خرداد هفتاد و شش نشان داده است كه اگر بخش بزرگی 
از این اكثریت خاموش به حركت درآید و در صحنه انتخابات حاضر شود، امكان 

عقب راندن ماشین تقلب وجود دارد".

* 15 خرداد 1388؛ "من و انتخابات" به قلم »علیرضا نامور حقیقی«:
و  متمركز  بیان شفاف  است 1-  مرحله  موثر مستلزم سه  و  كارساز  "انتخابات 
و  پیدا می كند 2_نظارت همگانی  قدرتمندتری  گروهی مطالبات چون طنین 
حمایت از48 هزار نفری كه از سوی دو كاندیدای اصالح طلب مامور نظارت بر 
صنئدوق ها هستند  و چشم و گوش ملت به شمار می روند و نباید از تخلفات 
از  نباید كوتاه آمد 3- پیگیری مستمر  ارا  بگذرند و در مورد شمارش عادالنه 
دولت منتخب برای مطالبات و از نگرش انتقادی به آن به بهانه عدم تضعیف 

نباید اجتناب ورزید".
* 15 خرداد 1388؛  گزارش بي بي سي:

"رئیس كمیته صیانت از آرای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به دولت اخطار 
كرد كه ایجاد اختالل احتمالی در شبكه اینترنت و پیام كوتاه در روز انتخابات 

تخلف محسوب می شود.
علی اكبر محتشمی پور روز جمعه 15 خرداد )5 ژوئن( در یك كنفرانس خبری 
گفت: "شنیده می شود دولت قصد دارد در روزهای 21 و 22 خرداد )روز قبل از 
انتخابات و روز انتخابات( در روند كار اینترنت و تلفن همراه اختالل ایجاد كند".

او گفت كه اطالعاتی به او رسیده است كه بر مبنای آن قرار است در این دو 
روز اینترنت قطع شود و تنها یك سیستم داخلی برای وزارت كشور و شورای 

نگهبان برقرار باشد.
 آقای محتشمی پور گفت: "این اقدام به معنای این است كه دستگاه اجرایی در 
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صدد تخلفی آشكار و اقدامی غیرقانونی است و مردم بدانند كه این حركت قطعا 
یك تخلف انتخاباتی است".

آنچه  از  مواردی  همچنین  موسوی  آقای  ستاد  آرای  از  صیانت  كمیته  رئیس 
تخلفات انتخاباتی در حال وقوع می نامید، برشمرد.

به گفته او "استفاده از منابع دولتی در جهت تبلیغات انتخاباتی"، "استفاده از 
امكانات صدا و سیما"، "جمع آوری شناسنامه سربازان در برخی پادگان ها برای 

استفاده در روز انتخابات" نمونه هایی از این "تخلفات" است.
نگرانی  ابراز  رأی  اخذ  افزایش صندوق های سیار  پور در مورد  آقای محتشمی 
كرد و گفت: "شنیده شده است كه دلیل این افزایش این است كه در جلسه 
خصوصی گفته اند هشت میلیون رأی تضمینی برای كاندیدای خود می خواهند".

* 17 خرداد 1388؛ "من و انتخابات" به قلم »نورالدین پیرمؤذن«":
"با اعمال اراده فردی در هرم ساختار سیاسی كشور و وجود تیغ رد صالحیت 
شورای نگهبان، امكان انجام هرگونه انتخابات آزاد، عادالنه و سالم عمال امكان پذیر 

نیست و ایران و ایرانی از نعمت حق "انتخاب آزاد" محروم است.
قبل  از  و  محدود  دایره  در  باید  می شود،  برگزار  كه  انتخاباتی  هر  در  بنابراین 

ترسیم و طراحی شده، قدم برداشت و تصمیم گرفت. 
پرواضح است كه هرگونه اعتراض به برگزاری انتخابات "مهندسی شده، نمایشی 
و یا فرمایشی" با برچسب های گوناگون چون "مزدور، خائن، جاسوس و ..." روبرو 

خواهد شد.
تقریبا با عالیم و نشانه های موجود در كشور می توان حدس زد كه عمر دولت 
این دولت، خواب مجدد  تنها شانس  تمام شده است و  "فقر و فریب و فتنه" 
آیت اهلل جنتی و امكان انجام یك تقلب بزرگ انتخاباتی در عدم شمارش صحیح 

و درست آرای مردم است. 
تجربه تاریخی نشان داده است كه امكان تكرار این اشتباه بزرگ توسط شورای 
نگهبان و مجریان انتخابات با استفاده از مكانیزم های ابطال و جابجایی صندوق ها 
وجود دارد و آیا این بار نیز شورای نگهبان از تخصص خود در "تغییر رای مردم" 
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استفاده خواهد كرد یا نه؟ روزهای آینده نشان خواهد داد".

* 18 خرداد 1388؛ گزارش بي بي سي:
"یك فرمانده ارشد نیروهای مسلح ایران به مهدی كروبی هشدار داده است كه 

نیروهای بسیج را به دخالت در انتخابات متهم نكند.
به  را  احمدی نژاد  توسط محمود  قبلی  انتخابات  آقای كروبی شكست خود در 

"دخالت عجیب و غیرقانونی" بسیجیان و سپاه پاسداران نسبت داده بود".

* 18 خرداد 1388؛ "من و انتخابات" به قلم »فرخ نگهدار«:
"تا زمانی كه ما از حق انتخاب شدن محرومیم، باید نامزدهای مورد تائید شورای 
نگهبان را ترغیب و ملزم كنیم كه مطالبات ما را در برنامه خود بگنجانند و آن 

را تبلیغ كنند.
و  مدنی  جنبش  است.  راه  كم هزینه ترین  و  بهترین  فعلی  وضع  در  كار  این 
دگرگونی طلب ایران در اساس جنبشی مطالبه محور است. تقویت این جنبش 
نزدیك ترین راه برای كوتاه كردن دیوار شورای نگهبان و بهترین راه برای گذر 

از انتخابات غیر آزاد به انتخابات آزاد است".

* 19  خرداد 1388؛ گزارش بي بي سي:
جناح  از  ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای  از  یكی  كروبی،  "مهدی 

اصالح طلب، در مورد دخالت نیروهای خودسر در انتخابات هشدار داد.
به گزارش روزنامه اعتماد ملی، آقای كروبی گفته است: "نشانه هایی وجود دارد 
كه احساس می كنم نیروهای خودسر قصد دارند وارد عرصه شده و تحركاتی 

انجام دهند".
او گفت كه روز انتخابات، از ابتدا مراقب اوضاع خواهد بود و در مورد تخلفات 

احتمالی اقدام خواهد كرد.
آقای كروبی گفت: "اگر خدای نكرده گزارش هایی مبنی بر تخلفات سازمان یافته 
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و تشكیالتی دریافت كنم، گزارش ها را به وزارت كشور اعالم می كنم و اگر تا 
ساعت 11 صبح اقدامات الزم از سوی وزارت كشور انجام نشد، مصاحبه خواهم 

كرد و برخی قضایا را مطرح می كنم".

* 19  خرداد 1388؛ گزارش بي بي سي:
"روسای كمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی و مهدی كروبی در نامه 
مشتركی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از تخلفات گسترده در انتخابات 

ابراز نگرانی كرده اند.
علی اكبر محتشمی پور رئیس كمیته صیانت از آرای میرحسن موسوی  و مرتضی 
الویری  رئیس كمیته صیانت از آرای مهدی كروبی  در این نامه مشترك مواردی 
را به اطالع آقای جنتی رسانده اند كه به گفته آنها "علی رغم پنهان كاری وزارت 

كشور" از ستاد انتخابات به دست آمده است.
با تشكیل كمیته صیانت از  نامزد نزدیك به جناح اصالح طلب   سعی دارند  دو 
آرا بر سالمت انتخابات روز جمعه نظارت كنند. تشكیل این كمیته در ابتدا با 
مخالفت شدید شورای نگهبان و مقامات وزارت كشور روبرو شد و حتی آن را 

غیرقانونی خواندند.
در نامه آقایان محتشمی پور و الویری آمده است كه تعرفه های مرحله اول 59 
میلیون و 600 هزار است كه وزارت كشور تعداد تعرفه های چاپ شده را 57 
میلیون اعالم كرده است و پرسیده اند كه این اختالف 2 میلیون و 600 هزار 

تایی برای چیست؟
به  شعب  تعداد  برابر  دو  مهرها  "تعداد  اند  نوشته  خود  نامه  ادامه  در  دو  این 
عالوه 10 درصد مازاد" است كه با توجه به این كه "شعب روستایی و شهرهای 
كوچك تا 10 صبح كارشان تمام می شود و تا عصر بیكار هستند"، مهر اضافی 
و تعرفه های فراوان می تواند "وسوسه انگیز" باشد. همچنین در بند دیگری از این 
نامه آمده است كه در سایت وزارت كشور تنها سه نفر مستقر هستند كه "اهل 

فن می گویند نیازمند نظارت جدی هستند".   
موسوی،  میرحسن  آرای ستاد  از  رئیس كمیته صیانت  علی اكبر محتشمی پور  
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همچنین روز سه شنبه 19 خرداد در كنفرانسی مطبوعاتی "برای آخرین بار" به 
وزارت كشور و شورای نگهبان اخطار داد كه "دست از اقدامات غیرقانونی خود 

بردارند".
    در ادامه این كنفرانس مطبوعاتی مرتضی حاجی  یكی دیگر از مسئوالن كمیته 
صیانت از آرای ستاد آقای موسوی  توصیه هایی به شهروندان برای حفظ سالمت 

انتخابات ارائه كرد و برخی از تخلفات انتخاباتی را برشمرد.
كمیته صیانت از آرای ستاد آقای موسوی همچنین اطالعیه ای با عنوان "هر 
ایرانی، یك ناظر" منتشر كرده و در آن "برای مقابله با هر نوع تخلف و تقلب 

احتمالی" توصیه هایی به حامیان آقای موسوی كرده است".

* 19 خرداد 1388؛ "من و انتخابات" به قلم »نیلوفر بیضایی«:
رای  به  جز  چیزی  می شود،  برگزار  ایران  در  انتخابات  بنام  آنچه  یا  "انتخابات 
گذاشته شدن كسانی كه از سوی نهادهای انتصابی برگزیده شده اند، نیست و به 

یك معنا انتخابات تنها نام صوری چنین پدیده ای است.
تنها انتخاباتی دارای اعتبار است كه آزاد باشد. در جامعه ای كه امكان تحزب، 
افكار طیف های گوناگون فكری جامعه  تبلیغ و ترویج  آزاد اطالعات و  گردش 

ایران وجود ندارد، انتخابات آزاد نیست."

* 19 خرداد 1388؛ "من و انتخابات" به قلم »حسن نایب هاشم«:
»منشور  اسناد  محتوای  با  ایران،  در  جاری  "انتخابات"  برگزاری  "نحوه 
معیارهای انتخابات آزاد و عادالنه« مصوب صد و پنجاهمین اجالس شورای 
»اعالمیه  است،  شده  پذیرفته   1994 در  آراء  اتفاق  به  كه  بین المجالس 
بین المللی  ناظران  عمل  راهنمای  و  انتخابات  بر  بین المللی  نظارت  اصول 
و   2005 ملل متحد در سال  از جانب سازمان  پیشنهاد شده  انتخابات«،  بر 
قطعنامه های عدیده مجمع عمومی سازمان ملل كه به ویژه در دو دهه اخیر 

به تصویب رسیده اند، مغایرت دارد." w
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* 20 خرداد 1388؛ بخش صداي شما با عنوان "نظر شما درباره نگرانی 
از تخلف در انتخابات":

از  پیش  روز  دو  آرا  از  صیانت  كمیته  در  اصالح طلب  نامزدهای  "نمایندگان 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران نسبت به وقوع تخلف های انتخاباتی 

هشدار دادند.
آیا شما از امكان وقوع تقلب در رای گیری روز جمعه نگران هستید یا معتقدید 

مسئوالن تمهیدات الزم را برای برگزاری سالم انتخابات فراهم كرده اند؟
چندی پیش گروهی از كارمندان وزارت كشور در نامه ای سرگشاده به مواردی 

از تخلف های انتخاباتی كه امكان وقوع آنها وجود دارد، اشاره كردند.
به  نیز  نمی شناسد  رسمیت  به  را  آن  نگهبان  كه شورای  آرا  از  كمیته صیانت 
چاپ بیش از دو میلیون برگ رای اضافه و افزایش تعداد "مهرها" در حوزه های 

انتخاباتی به عنوان مواردی از تخلف اشاره كرده است.
آیا شما نگرانی این گروه ها را بجا می دانید؟ آیا امكان وقوع تخلف در رای گیری 

روز جمعه ایران وجود دارد؟
در دوره قبل هم كاندیداهای ناموفق از جمله آقای آقای كروبی به آنچه كه تقلب 

در شمارش آرا خوانده بودند، اعتراض كردند.
به نظر شما آیا در این دوره از انتخابات اینگونه نگرانی ها برطرف شده یا بیشتر 

شده است؟"

* 21 خرداد 1388؛ گزارش بي بي سي:
"میرحسین موسوی  یكی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از آیت اهلل 

خامنه ای خواسته است كه برای حفظ سالمت انتخابات دخالت كند.
اسالمی  جمهوری  رهبر  به  نامه ای  خرداد   20 چهارشنبه  روز  موسوی  آقای 
نوشته و در آن نسبت به جانبداری برخی ناظران و احتمال دخالت نظامیان در 

انتخابات هشدار داده است.
او در این نامه كه متن آن روز پنجشنبه 21 خرداد در سایت كلمه منتشر شد، 
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نوشته است كه بعضی از اعضای شورای نگهبان و تعدادی از ناظران این شورا با 
"جانبداری علنی از رئیس كنونی دولت" از بی طرفی خارج شده اند." 

* 22 خرداد 1388؛ گزارش بي بي سي:
ایران، رای دهندگان  انتخاباتی در هفته های اخیر در  "در پی مبارزات فشرده 
روز  جمعه پای صندوق های رای رفته اند تا در مورد انتخاب مجدد یا جایگزینی 

محمود احمدی نژاد تصمیم بگیرند.
موسوی  میرحسین  و  كروبی  مهدی  آقایان  احمدی نژاد،  آقای  رقبای  میان  در 
آن  سالمت  از  كرده اند  ترغیب  را  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  و  كشور  وزارت 

اطمینان یابند.
آقای كروبی شب قبل از رای گیری به خبرگزاری رویتر گفت: "من نگرانی هایی 
من  كنند.  نظارت  انتخابات  بر  تا  كرده ایم  آماده  را  خود  نیروهای  ما  و  دارم... 
معتقدم كه اگر مشاركت باال باشد، این مساله را كه برخی از نیروها سعی دارند 

در رای نفوذ كنند را خنثی خواهد كرد."

* 22  خرداد 1388؛ گزارش بي بي سي:
 "روز جمعه  آقای موسوی در سخنانی در مركز اخذ رای مسجد ارشاد شهر ری، 
ضمن تایید قطع ارتباط پیامكی در كشور، افزود كه از حضور برخی از نمایندگان 
ستاد انتخاباتی وی در شعب اخذ رای و نظارت بر صندوق ها جلوگیری به عمل 

آمده است.
شامگاه پنجشنبه  كمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی با صدور بیانیه ای 
اعالم داشت كه از چند روز پیش، گزارش هایی حاكی از تصمیم وزارت ارتباطات 
و فن آوری اطالعات برای كنترل فرآیند ارتباطات و اطالع رسانی از جمله قطع 
را در  پیامك دریافت كرده و شركت های مربوطه  ارسال  و  اینترنتی  ارتباطات 

جریان این اخبار گذاشته بود.
این كمیته قطع ارتباط پیامكی را نشانه ای بر تایید این گزارش ها دانسته و دولت 
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را مسئول این اقدام معرفی كرده است. 
قطع شبكه ارسال پیامك می تواند برنامه های برخی از نامزدها انتخاباتی برای 

نظارت بر روند انتخابات را با دشواری مواجه سازد.
بر آرای مهدی  از آرای آقای موسوی و همچنین ستاد نظارت  كمیته صیانت 
از  استفاده  با  انتخاباتی كنونی، در نظر داشتند  نامزد رقابت های  كروبی، دیگر 
شبكه ارسال پیامك و ارتباط اینترنتی، با نمایندگان خود در شعب اخذ رای و 

در جریان شمارش آرا در تماس باشند.
نمایندگان خود و  با  ارتباط  برای  پیامك  از  نظر داشتند  نامزدهای مخالف در 

نظارت بر سالمت انتخابات استفاده كنند.
اقدام نظارت و پیگیری تخلفات احتمالی در جریان رای گیری و  این  از  هدف 
همچنین دریافت نتیجه شمارش آرای صندوق های مختلف به محض مشخص 
شدن این نتایج و حصول اطمینان از رعایت حقوق رای دهندگان و نامزدهای 

انتخاباتی عنوان شده بود.
در روزهای اخیر، ستاد صیانت از آرای میرحسین موسوی با صدور بیانیه هایی 
نسبت به قطع شبكه اینترنت توسط شركت مخابرات در روز انتخابات هشدار 
داده و گفته بود كه هرگونه اقدام دولت در این زمینه را تخلف از قانون انتخابات 

می داند.
از طریق  ارتباط  و  همراه  تلفن  در شبكه  اختالل  احتمال  این ستاد همچنین 
انتخاباتی معرفی  تخلف  را هم  اقدامی  و چنین  دانسته  را هم محتمل  پیامك 

كرده بود.
در  مردم  به  پنجشنبه خطاب  روز  كه  پیامی  در  موسوی  آقای  حال،  عین  در 
ابراز  حاوی  متعددی  پیام های  كه  گفت  كرد  درج  خود  انتخاباتی  سایت های 
است  كرده  دریافت  انتخابات  و سالمت  برگزاری  شیوه  مورد  در  مردم  نگرانی 
اما به همه توصیه می كند كه نسبت به برگزار كنندگان انتخابات "حسن ظن" 

داشته باشند.
وی گفت كه كمیته صیانت از آرای ستاد انتخاباتی او روند انتخابات را زیر نظر 

دارد و اطمینان داد كه اجازه نخواهد داد حق رای دهندگان مخدوش شود".
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* نگاهي به آن ها که در بي بي سي فارسي فعالیت مي کنند
بسیاري از كاركنان شبكه تلویزیوني بي بي سي از خبرنگاران و مسئوالن رسانه اي 
دارند.براي  كشور  رسانه اي  جریانات  از  خوبي  شناخت  و  بوده اند  ایران  داخل 
معرفي  به  زیر  در  بي بي سي  كاركنان  مشخصات  و  تجارب  از  بیشتر  شناخت 

تعدادي از آن ها اشاره مي شود.
 صادق صبا كه مسئولیت مدیریت و ریاست شبكه بي بي سي فارسي را برعهده 
با اخذ فوق  دارد، در گیالن مدرك كارشناسي خود را دریافت كرده و سپس 

لیسانسش از دانشگاه تهران براي دریافت مدرك دكترا راهي انگلیس شد. 
صبا اصول خبرنگاري را به مدت چندین سال در مدرسه بي بي سي فراگرفت و 
همان جا مدرك PHD خود را دریافت كرد. براي شناخت بیشتر از تجارب و 
مشخصات كاركنان بي بي سي در زیر به معرفي تعدادي از آن ها اشاره مي شود: 

بهروز آفاق 
بهروز آفاق رییس بي بي سي در منطقه آسیا است كه مسئولیت شبكه رادیویي 

و تلویزیوني بي بي سي با اوست.
برمه اي،  اندونزیایي،  ازبكي،  اردو،  آذري،  زبان هاي  به  برنامه ها  مسئولیت  وي 

سنگالي، چیني، قرقیزي، هندي، پشتو و فارسي را برعهده دارد. 
سال  در  و  پذیرفت  را  آسیا  منطقه اي  بي بي سي  ریاست   2006 سال  در  آفاق 
براي  بیشتر  و  زبان  فارسي  میلیون ها  براي  را  فارسي  بي بي سي  نیز   2008

كشورهاي ایران، افغانستان و تاجیكستان راه اندازي كرد. 

نادرسلطان پور 
نادرسلطان پور با راه اندازي شبكه تلویزیوني بي بي سي فارسي، به عنوان یكي از 
معرفي شد. وي حرفه خبرنگاري  این شبكه  برنامه هاي خبري  اصلي  مجریان 
را در یك هفته نامه به نام صداي فارسي در كانادا آغاز كرد كه در شهر اونتاریو 
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براي فارسي زبانان ارایه مي شد. سلطان پور از سال گذشته كه بي بي سي فارسي 
برنامه هاي  و  كرده  آغاز  را  خود  كار  اصلي  مجري  یك  به عنوان  شد  راه اندازي 
سیاسي و مصاحبه با اشخاص برجسته سیاسي داخلي و خارجي را بر عهده دارد. 

فرناز قاضي زاده 
در  خبرنگاري  تجربه  و  كرده  فعالیت  ایراني  روزنامه هاي  در  سال ها  قاضي زاده 

روزنامه هاي نشاط، یاس نو و زن در كارنامه وي دیده مي شود. 
نیز  ایران  اسالمي  جمهوري  سیماي  و  صدا  در  حتي   1379 سال  در  قاضي 
به عنوان مجري در یك برنامه علمي فعالیت مي كرد، اما در سال 2002 ایران را 
به مقصد انگلیس ترك كرد و اكنون به عنوان مجري خبري در بي بي سي فارسي 

كار مي كند.
 

سیما علي نژاد 
سیما علي نژاد در سال 1990 با نوشتن چند مقاله براي مجله هاي معتبر ایراني، 

كار خبرنگاري را در ایران آغاز كرد. 
وي در سال 1993 پس از ترك ایران به عنوان خبرنگار و مجري در رادیو بي بي سي 
فارسي كار خود را آغاز كرد.علي نژاد در رادیو بي بي سي سمت سردبیري را كسب 

كرد و در برنامه هاي مستند و زنده سوژه هاي مختلفي را تهیه كرد. 

ناجیه غالمي 
ناجیه غالمي خبرنگاري است كه ملیتي افغاني داشته و تسلط كاملي به زبان 

فارسي نیز دارد. 
گزارشگر  به عنوان  را  تلویزیوني  و  رادیویي  در سال 2001 حرفه خبرنگار  وي 
بي بي سي در شهر مشهد آغاز كرد. غالمي اولین خبرنگاري بود كه ازسوي شبكه 
بي بي سي در ایران براي فعالیت هاي خبري خود، از مسئوالن جمهوري اسالمي 

ایران مجوز كار گرفت و براي مدتي نیز كار خبري را در ایران دنبال كرد. 
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جمال الدین موسوي 
جمال الدین موسوي مانند همتاي افغاني خود از سال 2001 كارش را در شبكه 

بي بي سي در منطقه آسیاي میانه و در كشورهاي ایران و افغانستان آغاز كرد. 
در یك  به عنوان سردبیر  كند،  فعالیت  فارسي  بي بي سي  در  آن كه  از  قبل  وي 
هفته نامه كار خبري انجام مي داد. موسوي سال ها به عنوان یكي از پناهنده هاي 
افغاني در مشهد زندگي كرد، اما در سال 2002 ایران به مقصد انگلیس ترك 

كرد تا حرفه خود را در اروپا ادامه دهد.

نتیجه گیری و ارائه راهکار 
اگر رویكرد پروژه ای )امنیتی( را به فرایند دمكراسی سازی غرب در جمهوری 
به  بیگانگان  میان تالش  توانیم  به خود می  آنگاه خود  بپذیریم  ایران  اسالمی 
منظور » توانمند سازی« گروه های مخالف و كمك به جنبش ها و تحركات 
به اصطالح آزادی خواهانه كه تحت عنوان كمك به دمكراسی از آنها یاد می 
شود از یك سو و اهداف پنهانی سرویس های امنیتی كشورهای رقیب مبنی بر 
شبیه سازی فروپاشی شوروی و براندازی نرم و برخی جمهوری های باز مانده از 

شوروی از سوی دیگر پیوند برقرار كنیم.
نگاه امنیتی به دمكراسی و دمكراسی سازی در برخی كشورهای اسالمی و جهان 
سوم به ویژه با در نظر گرفتن طرح آمریكا برای » گرجستانیزه كردن« جمهوری 

اسالمی ایران با واقعیت ها نیز تطبیق می كند. 
شواهد و قرائن )اعم از اسناد، اظهار نظرها و تجربه تاریخی( نشان می دهد كه 
سناریوی براندازی نرم كه سوار شدن بردوش رسانه ها به سرانجام می رسد یك 
خیال پردازی برخاسته از توهم توطئه نیست، بلكه واقعیتی است كه در طول 
دو دهه گذشته اتفاق افتاده و لزوم مدیریت جریان آزاد اطالعات، اخبار و تصویر 
های  رسانه  در  را  ایران  اسالمی  از جمهوری   )Image Making( ها  سازی 

غربی بیش از پیش گوشزد می كند. 
در این راستا شبكه بی بی سی فارسی در صدد است با تكنیك های نوین رسانه 
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ای از روش القای غیر مستقیم و در پوشش برنامه های تحلیلی با مشی اجتماعی 
از دل طبقات  و حامیانی  ازاین رهگذر مخاطبان  تا  نه سیاسی سود جسته  و 
مختلف اجتماعی برای خود پیدا كند تا در نهایت اهداف بلند مدت و كالن خود 

در قبال جامعه ایرانی را پیش برد. 
رسانه مقوله ای است با كاركردی كه می تواند به عنوان ابزاری در خدمت پروژه 
های نرم ضد امنیتی مانند براندازی نرم در كشورهای اسالمی و جهان سوم قرار 

گیرد. بر این مبنا برخورد با این مقوله نیز می باید از جنس نرم باشد. 
اگوزیسیون و مظاهر  با یك رسانه  برخوردهای سخت  نشان داده است  تجربه 
این برخوردها) مانند حذف رسانه مزبور یا مخالفت با استقرار و فعالیت آن در 
كشورهای هدف( نه تنها نمی تواند به امنیت سازی كمكی كند، بلكه از جامعه 

امنیت زدایی نیز می كند. 
با این وصف واكنش قاطعانه برخی مسئوالن ذی ربط كشور به مقوله راه اندازی 
تلویزیون فارسی زبان بی بی سی در ایران هرچند حاكی از حساسیت درست 
آنها به شبیه سازی پروژه گرجستانیزه شدن در جمهوری اسالمی ایران است، 
سوم  نسل  ویژه  به  مردم  عمومی  اقبال  برای  عاملی  خود  این حساسیت  لكن 
انقالب )جوانان( به چنین رسانه هایی است كه نوعاً در صدد ارتباط گیری با 

جوانان هستند. 
واكنش های منفی خود  و  ها  این حساسیت  ای شدن  عبارت دیگر رسانه  به 
زمینه تهییج و ترغیب جوانان به سمت رسانه هایی می شود كه حاكمیت به 

دور آنها خط قرمز می كشد. 
در چنین فضایی به نظر می رسد چند راهكار به منظور مقابله موثر با تاثیر راه 
اندازی تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان به ویژه تلویزیون بی بی سی قابل 

تصور باشد:

راه  در  غربی  های  رسانه  ابزار  ترین  مهم  عنوان  به  سازی«  شبكه   « رند   -1
های  رسانه  هدفمند  و  دقیق  مدیریت  و  طراحی  نیازمند  نرم  براندازی  اندازی 
دیجیتالی و تلویزیون های ماهواره ای خودی و پرمایه به منظور ترتیب دادن 
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یك رقابت و مناظره جدی و اساسی با بهره گیری از مزیت های نسبی رسانه 
های خودی)مجاورت جغرافیایی، مجاورت معنوی، پشتوانه غنی مناسب و ... ( 

در مقایسه با رسانه های رقیب غیر خودی است.
این  مهم به ویژه با توجه به درون مایه اندیشه ای و تبلیغ غیر مستقیم تلویزیون 
به نظر می  تر  تلویزیون صدای آمریكا )VOA( ضروری  بی بی سی برخالف 

رسد. 

2- جلوگیری از راه اندازی تلویزیون های ماهواره ای با توجه به طراحی پایگاه 
های اینترنتی متنوع و متعدد نمی تواند عامل بازدارنده موثری در راه ارتباط 
گیری با مخاطبان داخلی به ویژه جوانان ایران با گرایش باال به سوی اینترنت 

باشد.
در دنیای اینترنت داستان به كلی با دنیای تلویزیون های ماهواره ای متفاوت 
است و احتمال دسترسی به سایت تلویزیون های ماهواره با توجه به طراحی و 

ساخت روزانه صدها فیلترشكن بسیار سهل تر است.
بنابراین بهتر است ضمن راه اندازی تلویزیون های رقیب با درون مایه تحلیلی 
زمینه  این  در  نیز  اینترنتی  مختلف  های  پایگاه  و  ها  سایت  ظرفیت  از  قوی 

استفاده شود. 

3- پیشبرد طرح های توسعه ای در مناطق محروم و مرزی در ابعاد مختلف و 
باال بردن شاخص امید در آنها ) كه البته با بیان نكردن واقعیات و مشكالت كامال 
متفاوت است( می تواند ظرفیت رسانه های غربی را به منظور تبلیغ و ترویج 
واگرایی از میان ببرد و زمینه های اعتراض اجتماعی مانند فقر، ناامنی، تورم، 

بیكاری، ترافیك و – را كم رنگ كند. 

  )NGOs( 4- پرهیز از تهدید انگاری بیش از حد در فعالیت نهادهای غیر دولتی
تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان و اعطای اجازه فعالیت به آنها در چارچوب 
قانون اساسی همراه با حفظ هوشیاری الزم جهت اجتناب از تهدیدات احتمالی 
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این رسانه ها و نهادها در حوزه امنیت سیاسی و اجتماعی. 

5- تقویت زیر ساخت های فرهنگی – آموزشی به منظور تقویت حس میهن 
... به منظور  دوستی و بسته های آموزشی در دوره های ابتدایی، راهنمایی و 

خنثی كردن تاثیرات مخرب رسانه ای. 

6- همسان كردن ظرفیت سازمان های امنیتی كشور با ماهیت تهدیدات نرم 
و رسانه ای. 

7- افزایش كار آمدی نظام اداری و اجرایی كشور به منظور از میان بردن زمینه 
نارضایتی های خفته و نهفته كه به واسطه تبلیغات رسانه ای غرب بیدار می 

شوند. 
ای  رسانه  حوزه  در  بزرگی  جنگ  كنونی  شرایط  در  كرد  اشاره  باید  پایان  در 
میان ایران و غرب در جریان است، باید در نظر داشت كه استفاده از امكانات 
تكنولوژی های مدرن رسانه ای نسبت به دو دهه قبل به طور اساسی دگرگون 

شده است. 
این شرایط فرصت های بزرگی را برای تاثیر گذاری از طریق تعریف هدف های 
از  یكی  عنوان  به  كه  است  ساخته  فراهم  جهان  مختلف  نقاط  در  استراتژیك 

ابزارهای مهم مهار و كنترل فشارهای خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
w
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بخش دوم

شیوه برجسته سازی شخصیت ها و احزاب سیاسی
توسط "ایسنا" در انتخابات 88

خبرگزاری  اصلی  سایت  در  سرویس جستجو  بست  كار  با  گزارش،  این  در   *
دانشجویان ایران ) ایسنا( به عنوان اصلی ترین رسانه رسمی با بدنه اصالح طلب 
شیوه برجسته سازی برخی شخصیت ها و احزاب سیاسی كشور در بازه زمانی 

اعالم شده ، استخراج و مقایسه شده است.
به معنی  اند كه  Agenda setting  ترجمه كرده  را معادل  برجسته سازی 

اولویت گذاری بر برنامه ای خاص اطالق می شود.
اما اصطالحاً می توان گفت: : برجسته سازی؛ یعنی این اندیشه كه رسانه های 
خبری با ارائه خبرها، موضوع هایی را كه مردم درباره آنها می اندیشند تعیین 
می كنند« . و نیز گفته شده : » ممكن است در اغلب اوقات ، رسانه ها موفق 
نشوند به اشخاص بگویند چگونه فكر كنند، اما با تاثیر فوق العاده ای كه بر آنها 

دارند می توانند بگویند به چه چیز باید فكر كنند«. 
مك كومز )McCombs( و شاو )Shaw( ، اولین مطالعه سیستماتیك را در 

مورد فرضیه برجسته سازی در سا ل 1972 گزارش كرده اند.
آنها با مطالعه برجسته سازی در مبارزه ریاست جمهوری سال 1968 )ایاالت 
هر  برای  جمعی  های  رسانه  كه  گردند  مطرح  را  فرضیه  این  آمریكا(،  متحده 
مبارزه سیاسی، اولویت هایی را تعیین می كنند و بر اهمیت نگرش ها نسبت به 

موضوع های سیاسی اثر می گذارند.
آنها مطالعه خود را با تمركز بر » رای دهندگان تصمیم نگرفته « انجام دادند؛ 
زیرا كسانی كه هنوز تصمیم نگرفته اند، باید مستعدترین افراد برای آثار برجسته 
سازی باشند، این فرضیه را مطرح كردند كه رسانه های جمعی برای هر مبارزه 
سیاسی، اولویت هایی را تعیین می كنند و بر اهمیت نگرش ها نسبت به موضوع 

های سیاسی اثر می گذارند.
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 آنها مطالعه خود را با تمركز بر » رای دهندگان تصمیم نگرفته « انجام دادند؛ 
زیرا كسانی كه هنوز تصمیم نگرفته اند، باید مستعدترین افراد برای آثار برجسته 

سازی باشند. 
روزنامه نگاری كه برای اولین بار اصطالح Agenda setting  را به كار برد 

والتر لیپمن Walter Lippmann بود. 
بر جسته سازی در حوزه های مختلفی كار برد دارد. از جمله در روانشناسی، 
جامعه شناسی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و .... یكی از این زمینه ها كه در آن 
برجسته سازی كار برد بیشتری دارد روانشناسی شناختی است. » روانشناسی 
شناختی به تصویر هایی كه افراد در ذهن خویش می سازند و اینكه چگونه آنها 

را می سازند، عالقمند است. 
به  افراد  كه  اهمیتی  یا  برجستگی  مورد  در  پژوهش  با  سازی  برجسته  فرضیه 
اینكه چگونه این برجستگی ها به دست  موضوعات خاص نسبت می دهند و 

آمده است، بسیار قابل مقایسه با روانشناسی شناختی است.« 
مرحله  شش  به  را  سازی  برجسته  فرایند  لنگ  كورت  و  لنگ  انگل  گالدیس 

تقسیم می كنند
1- اهمیت رویدادها: رسانه ها بعضی رویدادها یا فعالیت ها را پر اهمیت و آنها 

را بارز می سازند. 
2- پوشش متفاوت : موضوعات متفاوت برای جلب توجه، به نوع و میزان پوشش 

متفاوتی نیاز دارند. 
3- موضوعات قالب دار: رویدادها و فعالیت های مورد توجه باید قالب دار باشند 

یا باید حوزه ای از معانی به آنها داد به طوری كه قابل فهم شوند. 
اثر  اهمیت موضوع  بر درك  تواند  استفاده رسانه ها می  زبان مورد   : زبان   -4
"افتضاح"،  واژه  به   " اخالقی  غیر  كاری   " اولیه  اشاره  از  بگذارد. مثال چرخش 

اهمیت بیشتری به موضوع می دهد. 
5- نمادهای ثانویه : رسانه ها، فعالیت یا رویدادهایی را كه مورد توجه عموم قرار 
گرفته اند به نمادهای ثانویه وصل می كنند كه موقعیت آنها در منظر سیاسی 

به خوبی قابل تشخیص است. 
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6- اظهارات اشخاص: هنگامی كه اشخاص معروف و معتبر راجیع به موضوعی 
صحبت می كنند، فرایند برجسته سازی شتاب پیدا می كند. 

مك كوایل در مورد میزان تاثیر برجسته سازی رسانه ها می گوید: »ما نیازمند 
تركیبی از تحلیل محتوای برنامه ها ی حزبی، شواهد مربوط به تغییر عقیده در 
طول زمان در میان گروه خاصی از مخاطبین، تحلیل محتوای نشان گر توجه 
از استفاده  به موضوع های مختلف در دوره های مرتبط و نشانه هایی  رسانه 

مناسب مخاطبان مورد نظر رسانه هاست.« 
به هرحال نظریه برجسته سازی نظریه ای بسیار مناسب برای فهم نقش نافذ و 

فراگیر رسانه هاست. 
اما در اینكه چه چیزی اولویت رسانه ها را تعیین می كند؟ شومیكر و ریز)1991(، 

پنج دسته اصلی از اثر بر محتوای رسانه ها را به ترتیب مطرح كرده اند: 
1- اثرهای ناشی از فرد فرد كاركنان رسانه ها. 

2- اثر های نمربوط به رویه های رسانه ها: ) اعمال روزانه ارتباط گران(.
3- نفوذهای سازمانی برمحتوا: )پولسازی مهمترین هدف(. 

4- اثر و نفوذ خارج از سازمان رسانه ای.
5- ایدئولوژی.

مانهایم فرضی را مطرح كرد كه در آن برجسته سازی هم كنشی سه اولویت را 
در بر می گیرد: اولویت رسانه ها اولویت عموم و اولویت سیاسی. هریك از این 

سه اولویت ، سه بعد را شامل می شود: 
1- برای اولویت رسانه ها این سه بعد عبارتنداز: مشهود بودن ، موضوع برجسته 

از نظر مخاطب و ارزش. 
2- برای اولویت عموم، این سه بعد عبارتنداز: آشنا بودن ) درجه آگاهی عموم از 

یك موضوع معین( موضوع برجسته از نظر شخص و مطلوب بودن. 
3- برای اولویت سیاسی سه بعد عبارتند از: حمایت ) عمل كم و بیش مطلوب 
در جهت یك موضوع معین(، احتمال عمل ) احتمال اینكه یك دستگاه دولتی 

درباره موضوع عمل نماید( و آزادی عمل ) گستره اقدامات دولتی(. 
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2- شیوه برجسته سازی شخصیت ها و احزاب در ایسنا: 
1-2- روش احصاء اخبار برجسته ساز ایسنا در مورد شخصیت ها و احزاب 

نمونه انتخاب اخبار و گزارش های ایسنا برپایه آنچه كه به عنوان برحسته سازی 
در بخش گذشته تعریف شد صورت گرفته است.

به عنوان مثال اخباری با عناوین زیر كه به وظایف عادی رئیس جمهور پرداخته 
اند، به عنوان خبر " برجسته ساز" در خصوص دكتر محمود احمدی نژاد لحاظ 

نشده اند) تیترهای اخبار دقیقاً تیتر انتخاب شده توسط ایسنا هستند(: 
)ایسنا  افطار رئیس جمهور با كاركنان و مدیران نهاد ریاست جمهوری"   " -1

)87/6/14
2- پیام تسلیت رئیس جمهور به مناسبت در گذشت رئیس جمهور زامبیا" ) 

ایسنا 87/6/13(
)ایسنا   " نژاد  احمدی  دكتر  به  سنگال  جمهور  رئیس  كتبی  پیام  تقدیم   -3

)87/6/12
4- پیام تبریك ولیعهد و نخست وزیر بحرین به رئیس جمهور به مناسبت ماه 

مبارك رمضان " ) ایسنا 87/6/12(
5- پیام تبریك رئیس جمهور به سران كشورها ی اسالمی به مناسبت حلول ماه 

مبارك رمضان " )ایسنا6/10/ 87( 
6- پیام تبریك دكتر احمدی نژاد به رئیس جمهور بولیوی " )ایسنا 10/ 87/6(

7- حضور رئیس جمهور در افتتاحیه پارالمپیك پكن " )ایسنا87/6/9(
8- باابالغ رئیس جمهور: بیمه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه اجباری شد" 

)ایسنا87/6/4(
9- از سوی رئیس جمهور ابالغ شد؛ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات 
 " كویت  و  ایران  بین  سرمایه  و  آمد  در  بر  های  مالیات  مورد  در  مضاعف 

)ایسنا87/6/4(
10- توسط رئیس جمهور صورت گرفت: انتصاب اعضای هیات امنای دانشگاه 
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علوم پزشكی ، خدمات بهداشتی و درمانی تهران " )ایسنا 87/6/1(
درعین حال اخباری با عناوین ذیل كه به جریان سازی حول موضوع كاندیداتوری 
خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری آتی مرتبط است به عنوان اخبار برجسته 
ساز در خصوص سید محمد خاتمی منظور شده اند) تیتر های اخبار دقیقا تیتر 

انتخاب شده توسط ایسنا هستند(: 
1- بهزاد نبوی: "خاتمی را رای آورترین كاندیدا می دانیم " )ایسنا87/6/8(

رضایت  جلب  باید  اصالحات  بزرگان  تالش  تمام  فارس:"  سابق  استاندار   -2
خاتمی باشد." )ایسنا 87/6/8(

3- الهه كوالیی در گفت و گو با ایسنا: " خاتمی نهایتاً به ضرورت های پیشبرد 
اصالحات بیش از محذورات بها می دهد" )ایسنا 87/6/8( 

4- عرب سرخی در گفت و گو با ایسنا : " در شرایط فعلی نباید به گزینه بعد از 
آقای خاتمی فكر كنیم". )ایسنا 87/6/1( 

5- آیت اهلل طاهری:" امیدواریم خاتمی كاندیدا شود". ) ایسنا 87/6/1( 
6- موسوی تبریزی در گفت و گو با ایسنا: " خاتمی در صورت ورود به انتخابات، 

كاندیدای قطعی ما خواد بود". )ایسنا 87/5/28(
7- محمد رضا خاتمی در گفت و گو با ایسنا: " تا وضعیت آقای خاتمی مشخص 

نشود، بحث در باره هیچ كس دیگر جدی نخواهد بود". )ایسنا 87/6/19(
به  را  او  باید  انتخابات  در  خاتمی  موانع حضور  رفع  با  عارف:"  رضا  محمد   -8

صحنه بیاوریم ". )ایسنا 87/5/14(
9- در جلسه دفتر سیاسی جبهه مشاركت مطرح شد: پی گیری فعالیت های 

انتخاباتی معطوف به جلب رضایت خاتمی برای نامزدی ". )ایسنا 5/6/ 87(
10- معصومه ابتكار:" راهبردهای آینده اصالح طلبان به پذیرش حضور خاتمی 

در انتخاببات بستگی دارد". )ایسنا 87/4/31(
11- مصطفی تاج زاده: خاتمی بیاید، آینده روشن است". )ایسنا87/3/31(

حضور خاتمی در انتخابات ریاست  12- ناصر قوامی در گفت و گو با ایسنا: " 
جمهوری امید به پشتیبانی مردم را افزایش می دهد". )ایسنا 87/3/27(
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پزشكی   علوم  و  تهران  دانشگاه  دانشجویان  اسالمی  انجمن  دبیر سیاسی   -13
تهران : " عده ای می خواهند با هر وسیله ای خاتمی را تخریب كنند". )ایسنا 

)87/3/6
14- محسن میردامادی: "همه باید تالش كنیم خاتمی برای انتخابات ریاست 

جمهوری بیاید". )ایسنا87/3/3(
شخصیت ها لحاظ می شوند  برجسته ساز"  دیگر اخباری كه به عنوان خبر " 
بین  آنان در خصوص مسائل ملی و  نقطه نظرات  بیان  به  اخباری هستند كه 

المللی مربوط بوده و به تبیین مواضع شخصیتها می انجامد. اخباری نظیر: 
)تیترهای اخبار دقیقا تیتر انتخاب شده توسط ایسنا هستند( 

         " " 1- سید محمد خاتمی : " به نام اسالم از آزادی و عدالت دفاع می كنیم 
)ایسنا 87/6/9(

موانع  كسانی  چه  كاندیداتوری  برابر  در  ببینیم   " خاتمی:  محمد  سید   -2
ساختاری كمتری خواهد بود". )ایسنا 87/6/6(

3- سید محمد خاتمی: "برای حكومت كردن راهی جز دموكراسی وجود ندارد." 
)ایسنا87/5/29(

4- سید محمد خاتمی: "نباید طوری رفتار كرد كه دین مخالف آزادی و پیشرفت 
جلوه كند". )ایسنا 87/5/28(

اسالمی  جمهوری  در  تاریك  و  تنگ  های  دیدگاه   " خاتمی:  محمد  سید   -5
جایگاه و ارزشی ندارد." )ایسنا 87/5/22(

6- سید محمد خاتمی : " اصالحات را مظلوم ترین جریان در ایران می دانم ". 
)ایسنا 87/4/17( 

اصالحات را مظلوم ترین جریان در ایران می دانم".  7- سیدمحمدخاتمی : " 
)ایسنا 87/4/5(

برای تصمیم گیری درباره   "  : ایسنا  با  8- سید محمد خاتمی در گفت و گو 
كاندیداتوری نیاز به نامه نگاری ندارم". )ایسنا87/3/28(

9- سید محمد خاتمی:" صدای خیر خواهان به گوش مردم نمی رسد." )ایسنا 87/2/13(
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10- سید محمد خاتمی : " در زمینه تحریف اندیشه های حضرت امام اعالم 
خطر می كنم." )ایسنا 87/2/13(

2-2- تحلیل برجسته سازی تعدادی از شخصیت های و احزاب در خروجی " 
عناوین كلی اخبار" ایسنا: 

بررسی خروجی خبری خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( در نیمه اول سال 
این خبر  تا 14 شهریور سال جاری( نشان می دهد كه  جاری )اول فروردین 
گزاری در این مدت با 700 مطلب در قالب خبر، گزارش، مصاحبه و تحلیل به 
برجسته سازی خبری تعدادی از مقامات و شخصیت های سیاسی و نیز برخی از 
احزاب سیاسی اصولگرا كه ذیال اسامی آنها ذكر شده، پرداخته است. ) این اخبار 

برمبنای روشی كه در بخش 1-2 معرفی شد استخراج شده اند.(
شایان ذكر است جستجوی اسامی افراد و احزاب بر مبنای قید عناوین كل اخبار 

و جستجوی كلید واژه ها در متن اخبار صورت گرفته است. 
1-2-2- اخبار و گزارش های مبروط به برجسته سازی شخصیت ها و مسئولین كشور: 

" محمود احمدی نژاد " تعداد: 65 
" محمد رضا با هنر" تعداد: 38 

" احمد توكلی " تعداد: 30
" سید محمد خاتمی " تعداد: 110

" محمد باقر قالیباف" تعداد: 80
" مهدی كروبی " تعداد: 77

" هاشمی رفسنجانی " تعداد 116

2-2-2- اخبار و گزارش های مربوط به برجسته سازی برخی احزاب اصولگرا: 
" اصولگرایان فراگیر" تعداد: 17 

" جبهه متحد اصولگرایان " تعداد: 43

" جمعیت ایثار گران" تعداد 49

" موتلفه " تعداد 75
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جمع كل:184 
3-2- نسبت میزان برجسته سازی شخصیت ها، مسئولین احزاب در خروجی" 

عناوین كلی اخبار" ایسنا: 
1-3-2- اخبار و گزارش های مربوط به تعدادی از شخصیت ها و مسئولین كشور 

" محمود احمدی نژاد "  12/5 درصد
"محمد رضا با هنر ": 7/5 درصد

"احمد توكلی " : 5/8 درصد
" محمد خاتمی " : 21/3 درصد

" محمد باقر قالیباف" : 15/5 درصد
" مهدی كروبی" : 14/9 درصد

" هاشمی رفسنجانی": 22/5 درصد

2-3-2- اخبار و گزارش های مربوط به احزاب سیاسی اصولگرا
" اصولگرایان فراگیر": 9/2 درصد

" جبهه متحد اصولگرایان": 23/4 درصد

" جمعیت ایثار گران" : 26/6 درصد 

" موتلفه" : 40/8 درصد

3- نتیجه گیری : 
دانشجویان  خبرگزاری  كه  شد  مشخص  شده  انجام  محتوای  تحلیل  بنابراین 
ایران )ایسنا( در شش ماهه نخست سال جاری از بین شخصیت ها و مسئولین 
كشور بیش از همه و به ترتیب به برجسته سازی خبری آقایان " اكبر هاشمی 
رفسنجانی " با 22/5 درصد،  "سید محمد خاتمی" با 21/3 درصد،" محمد باقر 
قالیباف" با 15/5 درصد در رده پنجم برجسته سازی این خبرگزاری قرار دارد. 
جالب توجه آن كه میزان انعكاس مطالب مربوط به اشخاص دیگر با اندك فاصله 

ای بعد از رئیس جمهور قرار دارند.
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بدین ترتیب كه برجسته سازی خبری آقایان "محمد رضا با هنر" با 7/5 درصد 
و " احمد توكلی " با 5/8 درصد به ترتیب در رده های ششم و هفتم برجسته 

سازی خبری ایسنا قرار دارد. 
از آن است كه خبرگزاری مذكور در مدت زمان  این بررسی حاكی  همچنین 
و  اخبار  انعكاس  به  همه  از  اصولگراییش  سیاسی  احزاب  بین  از  بررسی  مورد 

گزارش های مربوط به " حزب موتلفه اسالمی " با 40/8 درصد پرداخته اند. 
" جمعیت ایثارگران" با 26/6 درصد ، " جبهه متحد اصولگرایان" با 23/4 درصد 
و " اصولگرایان فراگیر" با 9/2 درصد به ترتیب در رده های دوم، سوم و چهارم 

قرار دارند. 
سایت  در  جستجو  سرویس  طریق  از  كه  تحقیق  این  با  مرتبط  اخبار  تمامی 
زمانی  دوره  طی  هستند،  ردیابی  قابل  )ایسنا(  ایران  دانشجویان  خبرگزاری 

87/6/15 لغایت 87/6/20 از سایت ایسنا استخراج شده اند. 
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بخش سوم

شبکه الجزیره ) عربي (
راه  از جنگ دوم خلیج فارس در سال 1996  الجزیره پس  شبكه ماهواره اي 
اندازي شد. برنامه هاي این شبكه از اول نوامبر1996 با 6 ساعت در روز آغاز و 

در اوایل سال 97 به 9 ساعت در روز و سپس به 20 ساعت افزایش یافت. 
در عین حال در كمتر از سه سال از راه اندازي آن، پخش برنامه هاي این شبكه 
در فوریه 1999 بیست و چهار ساعته شد . كانال الجزیره عربي بیش از 500 

نیروي حرفه اي دارد و از لحاظ تكنولوژي بسیار پیشرفته و حرفه ای است.
مقبولیت  اطمینان  سوپاپ  و  ورود  دروازه  الجزیره  معتقدند  منتقدان  از  برخي 
رژیم صهیونیستي در منطقه و جهان عرب شده و این شبكه با در اختیار نهادن 
میكروفن در خدمت نظریه پردازان صهیونیست و مقامات رسمي و نیمه رسمي 
تل آویو تحت عنوان مناظره و گفتگو، این رژیم را تلویحاً به رسمیت شناخته 
و باعث شده كه این رژیم با كمترین هزینه، خود را به شهروندان جهان عرب 

بشناساند و چهره مقبول و تكثیرگرایي از خود ارائه دهد.
نظرسنجي ها در بعضي از كشورها نشان می دهد كه این شبكه جایگاه ویژه ای  

نزد مخاطبان، به خود اختصاص داده است. 
در اردن 23 درصد مردم شبكه الجزیره را تماشا می كنند در حالي كه تلویزیون 
رتبه  الجزیره  این كشور فقط 19 درصد مخاطب دارد. در مراكش هم  دولتي 
نخست را در مقایسه با تلویزیون این كشور در جذب مخاطبان از آن خود كرده 

است. 
نظرسنجي كه سال ) 2006 ( در 22 كشور خاورمیانه انجام شد، نیز نشان می 
دهد كه شبكه الجزیره ) عربي ( 57 درصد، العربیه 8 درصد و شبكه آمریكائي 

الحره 4 درصد در این منطقه مخاطب دارند.
كنوني  خبري  سیاستهاي  كه  باورند  این  بر  درعراق  كارشناسان  از  بسیاري 
الجزیره نیز علیه روند سیاسي و دولت عراق و در تشویق و حمایت از خشونت 
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ها و گروههاي تكفیري است.
در حادثه انفجار نهم اردیبهشت ماه 1386 دركربال كه بیش از 60 كشته و 170 
زخمي برجاي گذاشت . شبكه خبري الجزیره در اقدامي عجیب، دقایقي قبل 
از وقوع انفجار خبر آن را پخش كرد. به نظر می رسد شبكه الجزیره قطر تحت 

تاثیر شدید افكار و باورهاي افراطي سلفي ها است.
 سیاست هاي خبري این شبكه درخصوص ایران نیز قابل تعمق است، این شبكه 
خبري، پس از اینكه تهران و ریاض در اواخر دوره آقاي هاشمي رفسنجاني و در 
زمان آقاي خاتمي سیاست ارتباط با هم را پیش گرفتند و این رابطه ارتقا پیدا 

كرد تالش كرد این رابطه را خدشه دار كند. 
در همین زمینه می توان به فعالیت هاي ضد امنیتي و گزارش هاي قوم گرایانه 
در ایران به ویژه در خوزستان اشاره كرد كه موجب نگراني هایي در سالهاي اخیر 
شد. » الجزیره « شبكه ماهواره اي شبكه الجزیره در ادامه اقدامات گستاخانه 
خود علیه ایران، در اقدامي بي شرمانه در برنامه هاي خبري خود به آیات عظام 

نیز اهانت كرد.
احمد منصور مجري معروف شبكه الجزیره در اهانتي مستقیم، آیت اهلل سیستاني 
و دیگر مراجع شیعي را» طائفه متعاون « و یاري كننده اشغالگران خواند! شبكه 
القاعده  مهمانان طرفدار  زبان  از  را  مراجع شیعي  به  اهانت  تا  الجزیره كوشید 

بیان كند.
البته الجزیره ضربه هاي جبران ناپذیري نه فقط به منافع ایران بلكه به منافع 
جهان اسالم زده است. این شبكه همیشه با پخش مكرر مصاحبه هاي القاعده، 
چهره اي خشن از اسالم بازنمایي كرده است. به عنوان مثال؛ تصاویر سربریدن 
یك گروگان آمریكایي كه در الجزیره همراه با شعار اهلل اكبر پخش شد، چهره 

اي خشن، غیرانساني از اسالم به نمایش گذاشت.
با وجود گذشت ده سال از فعالیت شبكه الجزیره و پوشش رویدادهاي منطقه 
از جمله جنگ افغانستان، 11 سپتامبر و برخي از اقدامات اخیر این شبكه در 
خصوص اقدامات رسانه اي در دامن زدن به اختالفات شیعه و سني كامال روشن 
سناریوهاي  نمایش  و  اسالم  چهره  تخریب  براي  تریبوني  شبكه  این  كه  است 
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المللي  بین  افكار عمومي  به  اسالمي  بطن جوامع  از  اسرائیل  و  متحده  ایاالت 
است.

شبکه الجزیره در یک نگاه اجمالي
شبكه ماهواره ای  الجزیره پس از جنگ دوم خلیج فارس راه اندازي شد. در سال 
1996 پس از آنكه عربستان سعودي كمك هاي مالي خود را به بخش عربي 
تلویزیون بي بي سي قطع كرد، این امر منجر به توقف كامل پخش این شبكه و 

در نتیجه آزاد شدن نیروي انساني حرفه ای آن شد. 
قطري ها كه در این زمان درصدد برنامه ریزي و درجست و جوي نیرو انساني 
براي راه اندازي بخش كوچكي جهت پخش چند ساعته تلویزیون فراملي خود 
بودند، به طور اتفاقي با كادر ورزیده و آزاد شده بی بی سی آشنا مي شوند و با 

عده ای از آنان براي اجراي این پروژه به توافق مي رسند.
این نیروها در ساختمان كوچكي به مساحت 1850 متر مربع كه با هزینه اي 
معادل 10 میلیون ریال قطري معادل 2 میلیون و 750 هزار دالر بنا شد، مستقر 

شد.
تجهیزات فني پیشرفته هم به مبلغ 70 میلیون ریال قطري معادل 19 میلیون 
و 230 هزار دالر براي آغاز به كار كانال ماهواره ای  خریداري شد. هیات مدیره 
نیز با تعیین یك برنامه پنج ساله از 1996 تا 2001 میالدي سرمایه اي معادل 

27 میلیون دالر بودجه در هر سال پیش بیني كرد.
برنامه هاي شبكه الجزیره از اول نوامبر 1996 با 6 ساعت در روز آغاز و در اوایل 
سال 97 به 9 ساعت در روز و سپس به 12 ساعت افزایش یافت. این درحالي 
است كه در كمتر از 3 سال از راهاندازي آن پخش برنامه هاي این شبكه در 

فوریه 1999 بیست و چهار ساعته شد.
كانال الجزیره عربي بیش از 500 نیروي حرفه ای كیفي دارد و از لحاظ تكنولوژي 
بسیار پیشرفته و حرفه ای است. جایگاه و شهرت پرآوازه الجزیره در میان رسانه 

هاي رقیب این شبكه را از تعاریف اضافي، غني و بي نیاز ساخته است .
شبكه الجزیره درباره مسائل داخلي قطر سكوت می كند. برخي معتقد ند این 
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كشور مهمترین پایگاه آمریكا در منطقه و نزدیك ترین دولت عربي منطقه به 
واشنگتن است.

موفقیت الجزیره منوط به عواملي است كه همین عوامل و علل زیربناي مستحكم 
این رسانه را تشیكل داده اند. این عوامل عبارتنداز:

 الف - امكانات، تجهیزات و فنآوري پیشرفته كه به انعكاس سریع تصاویر كمك 
شایاني می كند.

ب - نیروهاي مجرب، كارآمد و متخصص و نیز تعدد آنها كه باعث شده است 
شبكه از یك سو در غالب حوادث و رویدادهاي جهاني حضوري فعال و در خور 
توجه داشته باشد و از رقابت با دیگر رسانه ها باز نماند و از سوي دیگر بیننده 

را از دیدن مكرر یك چهره دور سازد.
ج - استفاده از نیروهاي نفوذي و نزدیك به طرف هاي متنازع و مورد اعتماد 
آنها و بهره برداري از موقعیت آنها براي دستیابي به اهداف خود، به عنوان مثال 
در جنگ افغانستان شبكه الجزیره با نفوذ درگروه طالبان توانست به خبرها و 

اطالعاتي كه براي سایر شبكه هاي خبري دور از دسترس بود، دست یابد.
انعكاس رویدادها بطور روزمره و مستقیم و حضور دوربین این شبكه در  د - 

بطن آن رویدادها.
ر - نقل خبر از منابع اصلي و دوري جستن از خبرهایي كه از منابع دست چندم 
بدست میآید. این عمل باعث شده تا ضریب صحت خبر نزد مخاطبان باال برده 
شود و همین امر سبب شده تا ناظران و عالقه مندان به رویدادهاي گوناگون 

اطمینان بیشتري به شبكه بیابند.
برجسته  كارشناسان  از  هاي مختلف، دعوت  موضوع  با  میزگرد  تشكیل  س-  
موافق و مخالف و طرح مسائل بحث و جدل برانگیز به طوري كه این میزگردها 
گاه و بیگاه منجر به مشاجره شدید لفظي میان مدعوین و شركت كنندگان در 
این میزگردها چه حضوري و چه غیرحضوري میشود و این جدال ها و درگیري 
هاي لفظي بیننده را جذب مي كند و برمي انگیزد و حتي تشویق به شركت در 

این مناظره ها می كند.
ص- تنوع و رنگارنگ بودن برنامه ها، پخش میان برنامه هاي جذاب در البه الي 
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برنامه هاي طوالني باعث شده تا مخاطبان این رسانه از پیگیري زده نشوند.

 - اهداف راه اندازي شبکه الجزیره )عربي(
كشور قطر از دیرباز به خاطر مساحت محدود جغرافیایي و جمعیت اندك، از 
تعرض جنگ هاي رواني كشورهاي همسایه خود مصون نبوده است و همواره 
ضعف قواي نظامي این كشور باعث شده است تا توانایي رویارویي با كشورهاي 

همجواري را كه با آنها اختالف دارد، در خود لمس نكند.
 لذا سران قطر براي رفع این نقیصه، شبكه تلویزیوني الجزیره را ، راه اندازي 
كردند. این شبكه در واقع تنها حربه اي بود كه مي توانست به مثابه ابزار دفاعي 
و بازدارنده در جنگ هاي سرد استفاده شود. بنابراین با راه اندازي شبكه ماهواره 
ای  الجزیره، دولت قطر تالش كرد تا به نوعي سیاست و استراتژي خود را مطرح 

كند و به غایت و هدفي كه دنبال می كرد دست یابد. 
براي مثال هنگامي كه این كشور قصد برقراري رابطه تجاري با رژیم صهیونیستي 
را داشت، بستر و زمینه این رابطه را از طریق همین شبكه و ارتباط با مقام هاي 
اسرائیلي فراهم كرد و در عین حال براي توجیه این رابطه و عادي جلوه دادن 

آن از هیچ كوشش و تبلیغي فروگذار نكرد.
از سوي دیگر قطر كه تجاوزهاي نیروهاي عربستان را به پاسگاه هاي مرزي این 
كشور و نیز جانبداري آشكار دولت مردان پادشاهي سعودي از كشور بحرین در 
نزاع با قطر بر سر منطقه  » فشت الدیبل « را فراموش نكرده بود، درصدد انتقام 

و تالفي جویي برآمد. 
از همین رو سیاست مداران قطري نزدیك شدن به میلیاردر مخالف آل سعود 
یعني اسامه بن الدن و حمایت غیرمستقیم از وي را بهترین فرصت براي نیل به 
هدف خود دیدند، حال جواب این پرسش كه آیا آنها به این منظور رسیدند یا 
خیر را می توان در روند رویدادهایي كه در افغانستان گذشت و موفقیت شبكه 
الجزیره در انعكاس این رویدادها كسب كرد، و جنگ عراق و سیاست رسانه اي 

آن در پوشش رویدادهاي منطقه و جهان ارزیابي كرد.
شبكه الجزیره در انعكاس جزئیات رویدادها و حوادث جهاني مثاًل در انعكاس 
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افغانستان، شگرد خاص  به  آن  پیمان  و كشورهاي هم  امریكا  خبرهاي حمله 
خود را در پیش گرفت و هر آنچه را از رسانه ها پخش نشد و ناگفته ماند به 

تصو یر كشاند. 
به تعبیر دیگر نتایج حمالت هواپیماهاي پیشرفته امریكا براي افكار عمومي از 
اهمیت خاصي ندارد و یك موضوع عادي و معمولي به نظر می رسد چرا كه از 
چنین ابزارهایي توقع میرود كه نتایج حمالت آنها درخور نام و نشان آنها باشد.

به همین لحاظ الجزیره ضمن نقل این چنین خبرهایي بصورت گذرا بیشتر به 
موضوعاتي تكیه مي كرد كه جذابیت بیشتري داشته باشد. تصویر كودكاني كه 
بدون هیچ گناهي بیجان آرام بر زمین افتاده اند ، زن بیچاره اي كه تعدادي از 
عزیران خود را از دست داده، كودكان و سالخوردگاني كه از ستم ستمكاران به 

دنبال پناهگاهي بودند. 

 مناطق جغرافیایي پوشش الجزیره
الجزیره با اجاره كردن چندین كانال آنالوگ و دیجیتال، مناطق گستردهاي از 
جهان از جمله اروپا و كشورهاي عرب شمال و مركز آفریقا، غرب آسیا و مناطق 
زیادي از آمریكا و استرالیا را تحت پوشش خود دارد و عالوه بر دوحه، در لندن 
نیز استودیوي پخش دارد و دفاتري در شهرهاي تهران، قاهره، بیروت، عمان، 
كویت، بغداد ، واشنگتن، مسكو و پاریس داشته و خبرنگاران ورزیده و توانایي 
هم دارد. این كانال عالوه بر افتتاح مركز پخش دفتر بیروت، اقدام به راه اندازي 

مراكز پخش در الگوس و قاهره هم كرده است.
به  گذرد  می  آن  تاسیس  از  كه  كوتاهي  مدت  در  خبري  شبكه  این  عملكرد 
عربي  كشورهاي  هاي  دانشگاه  دانشگاهي،  هاي  نامه  پایان  ها،  رسانه  موضوع 
و محور تشكیل میزگردهاي و سمینارهاي سیاسي و فرهنگي با گرایش هاي 
متفاوت سیاسي درآمده است. مثل معروفي است كه هرگاه دو انگلیسي به هم 
می رسند، بي شك سخن آنان درباره هواشناسي خواهد بود، اما امروزه در خلیج 
فارس می گویند هرگاه دو نفر عرب به هم می رسند اگرتنها اندكي از جهان 
پیرامون خود آگاه باشند موضوع سخن آنان ممكن است درباره الجزیره باشد. 
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شیخ محمد بن ثامه رئیس وقت رادیو و تلویزیون دولت قطر و مسئول نخست 
تلویزیون الجزیره در مصاحبه اي گفت: الجزیره همانند ویروس در حال انتشار 
با تاثیري مثبت به  منظور گسترش آزادي بیان در دیگر كشورهاي عربي است. 
نظرسنجي ها در بعضي از كشورها نشان می دهد كه این شبكه جایگاه ویژه ای 

نزد مخاطبان، به خود اختصاص داده است.
در اردن 23 درصد مردم شبكه الجزیره را تماشا می كنند در حالي كه تلویزیون 
رتبه  الجزیره  این كشور فقط 19 درصد مخاطب دارد. در مراكش هم  دولتي 
نخست را در مقایسه با تلویزیون این كشور در جذب مخاطبان از آن خود كرده 

است.
در الجزایر به اعتراف روزنامه فرانسوي لوموند همچون كشورهاي دیگر شمال 
آفریقا، الجزیره مدت ها است كه جایگزین كانال هاي ماهواره ای  فرانسه شده 

. )www.aftab.ir( است
نظرسنجي كه سال )2006( در 22 كشور خاورمیانه انجام شد، نیز نشان می 
دهد كه شبكه الجزیره )عربي( 57 درصد ، العربیه 8 درصد و شبكه آمریكائي 

الحره 4 درصد مخاطب در این منطقه دارند.
در سوریه نظرسنجي نشان می دهد كه برنامه هاي الجزیره رتبه نخست را به 

لحاظ تعداد مخاطبان كسب كرده است. 
الجزیره  از  ابتدا  را  جمهوریشان  رییس  فوت  خبر  ها  سوري  كه  این  جالب 
كشورها  از  پارهاي  فقیرنشین  روستاهاي  آبادهاي  حلبي  هاي  بام  شنیدهاند. 
بتوانند  تا  است  شده  پوشیده  فلزي  اي  الیه  از  عربستان  از  مناطقي  همچون 

الجزیره را علي رغم هزینه گزاف آن مشاهده كنند. 
از سوي دیگر همگان متفق القولند كه بینندگان عرب و مسلمانان انگلیسي زبان 

به الجزیره روي آورده اند.

 الجزیره و واکنش حکومتهاي عرب منطقه
به نوشته روزنامه الشرق االوسط هیچ كانال تلویزیوني در جهان عرب همانند 
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الجزیره این قدر مورد تهاجم حكومت ها نیست. 
مسئوالن عرب، دفاتر الجزیره را یكي پس از دیگري تعطیل و خبرنگاران آن را 

اخراج و مصاحبه شونده گان را دستگیر می كنند.
اما این در حالي است كه خود مسئوالن در آخرین ساعات شب به تماشاي این 

كانال می نشینند تا از اوضاع جوامع خود با خبر شوند.
اتحادیه رسانه اي كشورهاي عربي وابسته به جامعه عرب هم در نهمین نشست 
خود در دسامبر 1998 ، از پیوستن و عضویت شبكه الجزیره به این اتحادیه به 
بهانه زیرپا گذاشتن میثاق شرف تبلیغات عرب از سوي این كانال ماهواره اي 
ممانعت كرد و به این شبكه شش ماه مهلت داد تا ساختار و نحو ه كاركرد خود 

را با تلویزیون هاي رسمي و دولتي كشورهاي دیگر عربي همسان كند.
در  عرب  مسئوالن  تمام  رسمي،  هاي  مخالفت  وجود  با  كه  است  آن  جالب 

كشورهاي مختلف، آرزوي ظهور بر صفحه آن را دارند.
سوپاپ  و  ورود  دروازه  الجزیره  كه  معتقدند  منتقدان  مباحث،  این  كنار  در 
اطمینان مقبولیت رژیم صهیونیستي در منطقه و جهان عرب شده و این شبكه 
با در اختیار نهادن میكروفن در خدمت نظریه پردازان صهیونیست و مقامات 
رسمي و نیمه رسمي تل آویو تحت عنوان مناظره و گفتگو این رژیم را تلویحاً به 
رسمیت شناخته و باعث شده تا این رژیم با كمترین هزینه خود را به شهروندان 

جهان عرب بشناساند و چهره مقبول و تكثیرگرایي از خود ارائه دهد.
از همین رو به نظر می رسد قطري ها به آساني دریافته اند كه دیگر محدودیت 
جغرافیایي و جمعیت اندك نمی تواند مانع ایفاي نقش آنان در صفحه پرتالطم 

روابط بین المللي و یا حداقل در روابط منطقه اي باشد. 
عده ای معتقدند كه الجزیره آنقدر بزرگ است كه قطر تابعي از آن شده است.

شبکه الجزیره و عملکرد آن
عملكرد شبكه الجزیره را می توان در جنگ افغاستان تا آنجا مهم ارزیابي كرد 
كه به نوشته روزنامه گارد ین چاپ لندن جورج بوش رئیس جمهور آمریكا با 
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اندازي یك شبكه تلویزیوني  از سناتورهاي آمریكایي درباره راه  پیشنهاد یكي 
خاورمیانه  منطقه  در  الجزیره  تلویزیوني  شبكه  با  رقابت  هدف  با  ای   ماهواره 

موافقت كرد.
بر مبناي گزارش تحلیلي محسن شمسي زاده راوندي در وزارت خارجه جمهوري 
اسالمي ایران، وجود و حضور رسانه هاي مستقل دركشورهاي اسالمي و عربي 
انتفاضه دوم  موجب جلب توجه بیشتر افكار عمومي مردم منطقه و جهان به 
مردم فلسطین شد. به گونه اي كه فشار عمومي سبب تعلیق روابط سیاسي و 

اقتصادي برخي كشورهاي اسالمي با رژیم صهیونیستي شد.
در این میان می توان به شبكه هاي خبري ای ان ان ، الجزیره و ان بی سی  
اشغالي  فلسطین  تحوالت  بازنمایي  روند  در  را  تاثیر  بیشترین  كه  كرد  اشاره 
برجاي گذاشته و با گزارش هاي خبري پیاپي، پخش سروده اي ملي و حماسي 
فلسطین و برگزاري میزگردهاي تحلیلي، افكار عمومي را با رخدادهاي فلسطین 

همنوا و همراه كردند. 
در این بین ، شبكه ا لجزیره جایگاه خاصي داشت، به گونه اي كه عمده برنامه 
هاي این شبكه را گزارش ها و فیلم هاي مستند و مباحث مربوط به انتفاضه 
تشكیل می داد . به این ترتیب جایگاه و اعتبار شبكه های  خبري غربي نظیر 
سي ان ان و بي بي سي در منطقه و جهان اسالم دستخوش تزلزل شد و پایگاه 
های  اینترنتي بسیاري نیز در حمایت از انتفاضه پدیدار شدند و افكار عمومي 
جهان اسالم با اعالم شماره حساب هایي به جمع آوري كمك هاي مالي براي 

مردم فلسطین پرداختند.
افغانستان  بحران  بیشتر در  الجزیره  فلسطین، عملكرد شبكه  از مسئله  جداي 
نمایان شد تا جایي كه مدیر یك موسسه خبري ایتالیا در جریان اجالسي درباره 
بحران هاي بین المللی  و نقش رسانه هاي جمعي، در ایتالیا گفت : با سقوط 
برج هاي تجاري آمریكا، شبكه خبري سی ان ان  نیز سلطه خبري خود را بر 

جهان از دست داد.
» انریكو مكنا « مدیر موسسه خبري ایسیم افزود: در ده سال گذشته یعني از 
اوایل سال 1991 با جنگ خلیج فارس و  پیروزي جهاني شدن تفكر امریكا، 
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سی ان ان  با آنتن هاي ماهواره اي خود در سراسر جهان به خصوص كشورهاي 
اسالمي نفوذ كرد .

» منكا « اضافه كرد: اما ده سال بعد سی ان ان  عماًل توسط یك شبكه خبري 
كوچك بنام الجزیره متعلق به كشور قطر كه كوچكتر از یك استان ایتالیا است 

از صحنه جنگ ناپدید شد. 

مطالعه جمعیت شناختي مخاطبان شبکه تلویزیوني الجزیره )عربي(
مخاطبان الجزیره چه كساني هستند؟

واقعیت مخاطبان:
شبكه الجزیره ادعا می كند بیش از 40 میلیون مخاطب در جهان عرب دارد. 
بررسي انجام شده در این زمینه نشان می دهد كه اكثریت این مخاطبان در 
جهان عرب زندگي نمی كنند، بلكه این شبكه از طریق ماهواره در ایاالت متحده 

دریافت می كنند.

نمودار توزیع گروههاي سني بر حسب جنسیت مخاطبان شبکه الجزیره
 همچنان كه نمودار باال نشان می دهد طیف سني مخاطبان الجزیره بین 15 تا 

40 سال باالتر در نظر گرفته شده است. 
بیشترین مخاطبان این شبكه میانگین بین 3 تا 4 ساعت در روز برنامه های  این 
شبكه را تماشا مي كنند. در این بین مخاطبان 15 تا 29 سال روزانه بیشترین 
وقت خود را به تماشاي برنامه هاي این شبكه اختصاص مي دهند و میانگین 
از نصف روز است. بعالوه مردان در هر گروه سني بیشترین  روزانه آن بیشتر 

مخاطبان این شبكه نسبت به زنان هستند. 

نمودار توزیع درآمد مخاطبان الجزیره
كه  است  دالر   15000 معادل  الجزیره  شبكه  مخاطبان  از  درصد   35 درآمد   
بیشترین درصد در میان مخاطبان است و دومین گروه درآمد مخاطبان شبكه 
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الجزیره بین 15000 تا 35 هزار دالر است. همچنانكه نمودار دایره اي نشان می 
دهد 10 درصد مخاطبان الجزیره بیش از 10 هزار دالر درآمد، 11 درصد بین 8 
تا 10 هزار دالر درآمد دارند. همچنین 27 درصد از مخاطبان این شبكه خبري 
باالتر از 4 هزار دالر و 35 درصد از مخاطبان نیز بین 4هزار تا 8 هزار دالر درآمد 

دارند. 27 درصد از مخاطبان نیز درآمد خود را اعالم نكرده اند.
 

نمودار پوشش مخاطبان الجزیره براساس منطقه
هاي  در شهر  درصد  در حدود 67  الجزیره  مخاطبان شبكه  درصد  بیشترین   
مناطق  در  شبكه  این  مخاطبان  از  درصد   6 و  كنند  مي  زندگي  پرجمعیت 
روستایي زندگي می كنند. همچنین 27 درصد از مخاطبان این شبكه شهرك 

نشین یا به عبارتي حومه نشین هستند. 

نمودار میزان تحصیالت مخاطبان شبکه الجزیره
 اولین گروه كه بیشترین مخاطبان شبكه الجزیره را تشكیل می دهند  یعني در 
حدود 37 درصد از مخاطب ان این شبكه داراي تحصیالت دبیرستاني هستند. با 
توجه به نتایج این جدول دومین گروه كه بیشتر مخاطبان این شبكه را تشكیل 
همچنین  هستند.  ابتدایي  تحصیالت  داراي  درصد،   34 حدود  در  دهند   می 
دیپلم،  مدرك  داراي  شبكه  این  مخاطبان  از  درصد   29 یعني  گروه  كمترین 

كارشناسي و دكترا هستند .

نمودار مخاطبان شبکه الجزیره برحسب وضع تاهل
 بیشترین درصد مخاطبان الجزیره براساس این گزارش متاهل وكمترین درصد 

مخاطبان این شبكه مجرد هستند.

نمودار مخاطبان شبکه الجزیره بر حسب مذهب
 بر اساس نتایج گزارش شبكه الجزیره بیشترین مخاطبان این شبكه مسلمان 
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مخاطبان   . دهند  می  تشكیل  را  شبكه  این  مخاطبان  درصد   96 كه  هستند 
غیرمسلمان یعني یهودي و مسیحي این شبكه در حدود 4/6 درصد از مخاطبان 

آن را تشكیل می دهند. 

روابط شبکه الجزیره با رژیم بعث عراق و رژیم صهیونیستي
رژیم بعث عراق و حمایت هاي مالي از شبكه الجزیره

پیشتر تلویزیون محلي » الفرات « در بغداد سندي را فاش كرد كه نشان می داد  
تلویزیون الجزیره قطر ماهانه مبلغ 50  هزار یورو از رژیم سابق صدام دریافت 

كرده است. 
نام و امضاي "محمد سعید الصحاف" وزیر سابق اطالع رساني عراق كه این مجوز 

مالي را صادر كرده در پاي این سند رسمي وجود دارد.
الصحاف در این سند كه تاریخ آن به  اواخر عمر رژیم صدام برمی گردد  موافقت 
به  یورو  هزار  مبلغ 50  ماهانه  عراق  سابق  دولت  درخواست  با  كه  است  كرده 

تلویزیون الجزیره پرداخت شود. 
قطري  تلویزیون  این  از  »پشتیباني«  بهانه  به  كه  هنگفت  مبلغ  این  اختصاص 
صورت گرفته درحالي است  كه عراق در این زمان وضع اقتصادي بسیاري نا 

بساماني داشت و مردم عراق در فقر شدید به سر مي بردند. 
پیشتر برخي از مقامات و سیاسیون برجسته عراق - شبكه الجزیره را به مزدوري 
و دریافت پول از رژیم سابق بعث متهم كرده بودند اما این تلویزیون عرب زبان 

این اتهام ها را رد كرده بود . 
این سند ثابت می كند كه این تلویزیون قطري در مقابل حمایت رسانهاي از 
رژیم سابق بعث ماهانه 50 هزار یورو از رژیم سابق بعث دریافت كرده است. به 
تازگي نیز آشكار شده است كه خانواده صدام دیكتاتور پیشین عراق بخشي از 
بزر گ صدام  دختر  الجزیره را خریداري كرده و"رغد"  تلویزیوني  سهام شبكه 

درصدد افزایش سهام خانوادهاش به 20 درصد است. 
وزیر  نخست  سابق  معاون  چلبي"  "احمد  رهبري  به  عراق  ملي  كنگره  حزب 
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عراق نیز سه سال قبل سندي مبني بر همكاري " فیصل قاسم " مجري برنامه 
جنجالي" اتجاه المعاكس " با دستگاههاي امنیتي عراق فاش كرد.

باورند كه سیاست هاي خبري كنوني  این  بر  از كارشناسان در عراق  بسیاري 
الجزیره نیز علیه روند سیاسي و دولت عراق و در تشویق و حمایت از خشونت 

ها و گروه هاي تكفیري است.
در انفجار نهم اردیبهشت ) 1386 ( در كربال كه بیش از 60 كشته و 170 زخمي 
از وقوع  الجزیره در اقدامي عجیب دقایقي قبل  برجاي گذاشت، شبكه خبري 

انفجار خبر آن را پخش كرد. 
خبري  شبكه  این  همكاري  نشانه  را  الجزیره  اقدام  این  عراق  امنیتي  مقامات 
این  گفتند  مقامات  این  دانستند.  عراق  داخل  تروریستي  هاي  گروه  با  قطري 
اطالع  منظور  به  را  خود  انفجارهاي  تروریستي  هاي  گروه  كه  دهد  می  نشان 

رساني درباره آن با الجزیره هماهنگ مي كنند.
اما این بار پیش از این كه انفجار اتفاق بیفتد، الجزیره خبر را فاش كرده بود. 
به نظر می رسد شبكه ا لجزیره قطر تحت تاثیر شدید افكار و باورهاي افراطي 
سلفي ها است و تعدادي از شیوخ سلفي به سیاست هاي خبري این تلویزیون 

ماهواره ای  خط مشي می دهند .

- نقش اطالعاتي الجزیره
الجزیره تنها شبكه اي است كه نقش اطالعاتي بازي مي كند. مثاًل تالش كرد 
القاعده را به دست آورد كه این موضوع چند مزیت داشت كه  اعتماد جریان 

عبارتند از :
نخست اینكه الجزیره مي توانست به بخشي از جهان عرب كه به تلویزیون هاي 

دولتي اعراب توجهي نداشتند نشان دهد، كاماًل بي طرف است. 
همچنین اختصاصي كردن دستیابي به مصاحبه هاي القاعده یا اخبار فعالیت 
هاي این گروه، سبب شد مخاطبان زیادي در جهان غرب پیدا كند و از جنبه 
اقتصادي با فروش این فیلم ها به منابع مالي وسیع و اعتبار دست یابد، بویژه 
نام خبر  به  و  الجزیره  با عالمت  ان  ان  یا سي  بي سي  بي  در  كه  هایي  فیلم 
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اختصاصي پخش مي شد.
این  از  زیادي  آمریكایي ها سود  نیز سبب شد  همچنین دو حادثه مهم دیگر 
تلویزیون ببرند. نخست دستگیري خالد شیخ محمد به عنوان طراح عملیات 11 
با اسامه بن الدن  الجزیره  سپتامبر در پاكستان و دوم بمباران محل مصاحبه 

توسط نیروهاي آمریكایي بود.

بیطرفي صوري شبکه الجزیره
مالكیت چه كسي  در  اینكه  به  توجه  با  معموالً  ها  تلویزیون  و  ها  رسانه  تمام 
هستند یك خط سیاسي را دنبال مي كنند و برخي مسائل را برجسته و برخي 

دیگر را كمرنگ مي كنند.
از این قاعده جدا نیست. حتي در بي بي سي نیز مي توانید این  الجزیره نیز 
با برخي دیگر  و  افراد مصاحبه مي كنند  با برخي  آنها  ببینید، زیرا  را  خطوط 

مصاحبه نمی كنند.
این تلویزیون در برخي موارد با سیاست هاي دولت رابطه دارد. مثاًل قطر همیشه 

با عربستان اختالف مرزي د اشته و در دهه 90 این اختالف اوج گرفت. 
در آن زمان رابطه ایران و عربستان با تنش هایي درباره كشتار حجاج ایراني 
رو به رو بود. نزدیكي دولت قطر به ایران، فضاي مناسبي را در دو كشور ایجاد 
كرد. پس از اینكه دولت ایران در اواخر دوره آقاي هاشمي رفسنجاني و در زمان 
آقاي خاتمي باهم ارتباط برقرار كردند و این رابطه ارتقا پیدا كرد یكي از اهداف 

تلویزیون الجزیره، خدشه دار كردن این رابطه بود.
پوشش كمرنگ سفر آقاي خاتمي به عربستان سعودي و برجسته كردن مطالبي 
كه افراد عادي در مطبوعات ایران علیه عربستان مي نوشتند در برنامه خبري 
الجزیره، از مواردي بود كه نشان داد این شبكه در پي تیره كردن روابط ایران و 

عربستان است زیرا نزدیكي تهران و ریاض علیه منافع قطر بود. 
نكته دیگر اینكه بیشتر كشورهاي عربي به علت رفتار تحریك آمیز تلویزیون 
الجزیره اجازه فعالیت دفتر این شبكه را ندادند. حتي امارات متحده عربي كه 

یك مركز رسانه اي است به الجزیره اجازه تاسیس دفتر نداد.
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كویت نیز دفتر الجزیره را بست و در عراق هم پیش از انتخابات، دولت موقت 
بود. حتي  مواجه  با محدودیت  این كشورها  در  الجزیره  نتیجه  در  كرد  چنین 

الجزیره در بحرین نیز این مشكل را دارد.
این موضوع فقط مربوط به ایران نیست ولي درباره بسته شدن دفاتر الجزیره 
در كشورهاي دیگر، اعتراضي نمي شود ولي همزمان با تعلیق فعالیت دفتر این 
شبكه در تهران، تبلیغات وسیعي علیه كشورمان از سوي رسانه هاي منطقه و 

غربي ایجاد شد.

شبکه الجزیره و رژیم صهیونیستي
در چنین وضعي كه الجزیره با كشورهاي عربي دچار مشكل بود فقط در اسرائیل 
پایگاهي بسیار گسترده داشت. الجزیره تنها شبكه اي از كشورهاي عربي است 
كه در اسرائیل خبرنگار دائم دارد و نخستین رسانه تلویزیوني جهان عرب بود 
كه با مقامهاي اسرائیلي مانند» شیمون پرز « و » آریل شارون « مصاحبه كرد 

در حالي كه این مساله در جهان اعراب مشاهده  نمي شود.
درباره روابط تل آویو و دوحه نیز وزیر فرهنگ اسرائیل بنا به دعوت همسر امیر 
الجزیره در اسرائیل خیلي  این كشور رفت كه نشان مي دهد فعالیت  به  قطر 
برجسته است و سیاست هاي خبري این شبكه كم و بیش براي تل آویو قابل 

تامل است. 

سیاست خبري الجزیره درباره ایران و جهان اسالم
الجزیره از همان آغاز »غسان بن جدو« را كه  درباره تاسیس دفتر در تهران، 
خبرنگار بي بي سي عربي در ایران بود به خدمت گرفت و این شبكه سعي كرد 
سیاستي دو پهلو داشته باشد. بن جدو یك مسیحي مسلمان شده بود كه از 
لبنان به تهران آمد اما بگونه اي عمل كرد كه خود را طرفدار دولت نشان دهد و 
سعي مي كرد گزارش هاي مثبت تهیه كند و گزارش هاي انتقادي را خبرنگاري 
در قطر تهیه مي كرد و هر زماني كه به بن جدو اعتراض مي شد چرا این گزارش 

پخش شده، مي گفت » كار من نبوده و اطالعي نداشتم «.
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این  نام مي برد كه  از خلیج عربي  برنامه هاي خود  ابتدا در  از همان  الجزیره 
مساله اي مهم بود و در واقع یك نوع آزمون حساسیت مقام هاي ایراني تلقي 

مي شد.
همچنین در تمام تحلیل ها و گزارش هاي روزشمار الجزیره با موضوع حوادث 
ایران بویژه جنگ ایران و عراق، از صدام جانبداري مي شد. این شبكه معتقد بود 
در حقیقت اسراییل در این جنگ طرفدار ایران و دشمن عراق بوده و همیشه 
موضع  واقع  در  كه  كرد  می  مطرح  مختلف  هاي  مناسبت  در  را  موضوع  این 

الجزیره بود نه موضع افرادي كه با آنان مصاحبه مي شد.

نقش الجزیره در وقایع اهواز
خوزستان از نظر منافع ملي، منطقه اي مهم براي ایران است و در جنگ عراق 
علیه ایران، بیگانگان بویژه صدام و جریان هاي چپ از برخي عناصر مرموز در 

این استان پشتیباني مالي مي كردند.
دشمنان صدام در پي آن بودند تا با توجه به مشكالت ایجاد شده در روابط ایران 
و آمریكا، بتوانند این منطقه را اشغال كنند ولي مقاومت مداوم و گسترده مردم 

عرب زبان منطقه و نیروهاي مردمي، این نقشه ها را باطل كرد.
از  یا جانبداري  نام خلیج عربي  بكاربردن  این زمینه جز مواردي همچون   در 
صدام ، پس از 11 سپتامبر الجزیره سعي كرد مصاحبه اي با یكي از افراد تحت 
تعقیب نیروهاي غربي انجام دهدكه تالش كرده بود وارد ایران شود، و چنین 

وانمود شود این مصاحبه در ایران انجام شده است.
با فشار مقام هاي ایراني، الجزیره نتوانست این مصاحبه را پخش كند كه قطعا 
نمایش آن مي توانست ضربه جبران ناپذیري به منافع ملي ایران وارد كند و 
دستاویز تبلیغاتي براي افرادي شود كه درصدد بودند 11 سپتامبر و القاعده را 

به ایران نسبت دهند.
شبكه  این  شود،  پخش  اهواز  درباره  الجزیره  گزارش  اینكه  از  پیش  ماه  چند 
به  ایران  روحانیون  داد  نشان مي  كه  نمایش گذاشت  به  را  تصویري طنزآمیز 
فارس  خلیج  نام  درباره جعل  ولي  توجه هستند  بي  عراق  در  مسلمان  كشتار 
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توسط موسسه نشنال جئوگرافیك، بسیار حساسند.
در  اعراب  قومي  اقلیت  درباره  را  گزارشي  داشت  قصد  الجزیره  خبرنگار جدید 
خوزستان تهیه كند. مقام هاي ایراني در چارچوب آزادي فعالیت خبري، این 
امكان را دادند تا خبرنگار الجزیره به خوزستان برود ولي زماني كه گزارش تهیه 
شد، مشخص شد در متن پس زمینه فیلمها نام اصلي خوزستان »عربستان« 

نشان داده شده است و این منطقه متعلق به ایران نبوده است.
افزون بر این، برخي كساني كه بعداً معلوم شد از دشمنان قسم خورده ایران 
هستند و با صدام دوست بودند این گزارش در الجزیره قهرمانان خوزستان و 
اهواز مطرح شده اند. تصویر وارونه اي كه الجزیره نشان داد كاماًل ضد منافع 
در  و  كنند  تضعیف  را  ایران  قدرت  داشتند  قصد  موقعیت  آن  در  و  بود  ایران 

خوزستان بحران ایجاد كنند.
اكنون نیز حمایتي كه الجزیره از حقوق اقلیت هاي عرب دارد صرف نظر از اینكه 
همه انسان ها حق دارند از حقوق بشر برخوردار باشند ولي این شبكه در مورد 

حقوق شیعیان در عربستان چنین گزارشي تهیه نمي كند.
از سوي دیگر، دولت هاي عربي زماني كه الجزیره گزارش مغرضانه اي را پخش 
مي كرد افزون بر اینكه دفتر الجزیره را در كشور خود مي بستند یا محدود مي 
كردند به دولت قطر هم یادداشت اعتراض مي دادند یا حتي سفیرشان را از قطر 

فرا مي خواندند.

شبکه الجزیره و گزارش هاي قوم گرایانه از ایران
گزارش های ضد امنیتي و قومگرایانه شبكه ماهواره اي » الجزیره « در ایران 
به ویژه در استان خوزستان موجب پدید آمدن فعالیت نگراني هایي در سالهاي 
اخیر شد. از همین رو ادامه سیاست رسانه اي این شبكه مي تواند تبعات منفي 

متوجه براي كشور داشته باشد.
اگرچه عملكرد این شبكه در مدت فعالیت خود قبل از سقوط رژیم بعث عراق 
و بعد از آن، موید این واقعیت است كه این شبكه در سیاست رسانهاي خود 
تالش كرد با تهیه گزارش هاي تحریك آمیز علیه نظام جمهوري اسالمي و با 
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القاي وجود تبعیض میان اقوام عرب و فارس هاي ایران به مسایل قومي و نژادي 
دامن بزند.

پخش  با  و  گرفت  شدت  عراق  انتخابات  جریان  در  شبكه  این  منفي  تبلیغات 
تصاویر منفي مربوط به مناطق عرب نشین و ادعاي پاك سازي قومي در استان 

خوزستان به اوج خود رسید.
به  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تذكر  موجب  آمیز  تحریك  سیاست  این 
مسئوالن این شبكه در ایران شد كه البته تاثیر چنداني در سیاست هاي الجزیره 

نداشته است.
بعنوان مثال » عباس ناصر « خبرنگار شبكه تلویزیوني الجزیره كه مجوز ورود به 
خوزستان را دریافت نكرده بود، توانست با متقاعد كردن مدیران ارشاد به اهواز 

سفر كند و نسبت به تهیه گزارش هاي مورد نظر اقدام كند.
در  جعلي  اخبار  پایه  بر  تفصیلي  گزارش  چندین  شبكه  این  راستا  همین  در 
خصوص محرومیت شدید اعراب ساكن در ایران، وجود تبعیض فراوان بین اقوام 
ایراني و ادعاي ادامه ستم هاي روا شده پیش از انقالب بر روي آنتن ماهواره اي 

خود ارسال كرد.
 شبكه الجزیره در گزارشي در تاریخ 83/10/16 با تاكید بر اعتراض عرب هاي 
ایران به تبعیض هاي جمهوري اسالمي  ایران عنوان كرد: سطح زندگي عر ب 
ها و فارس ها در این منطقه متفاوت است و اكثریت عر بهاي ایران با مشكالت 

متعددي روبرو هستند.
درگزارش الجزیره، جوانان عرب زبان از ستم هاي نظام ایران سخن به میان مي 
آورند و سپس گزارشگر شبكه با ارائه تحلیلي تحت عنوان »بحران اهواز« نتیجه 
گیري مي كند كه عرب ها ایران را وطن خود نمي دانند و فقط آن را محلي 

براي  سكونت مي دانند.
 شبكه الجزیره در گزارش دیگري )83/10/19( با ادعاي تالش مقامات كشورمان 
براي جلوگیري از نا مگذاري دلخواه عرب هاي ساكن ایران درباره فرزندانشان، 
گفت: كودكان عرب هاي ایران داراي یك نام شناسنامه اي )ایراني( و یك نام 
نام  با  را  خود  هویت  خواهند  مي  افراد  این  و  هستند  خانگي)عربي(  و  محلي 
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گذاري عربي حفظ كنند.
بنا بر ادعاي خبرنگار الجزیره، بسیاري از عرب ها تمایل دارند اسامي اختصاصي 
مانند: »صدام«،  »عدي« و »قصي« را بر روي فرزندان خود بگذارند و در بعضي 
مواقع با دادن رشوه به مقامات ثبت احوال این گونه نام ها را در شناسنامه هاي 

خود قید می كنند.
شبكه الجزیره در گزارشي دیگر درتاریخ 83/10/22  نیز با ادعاي شكل گیري 
گرایش هاي قومي در اهواز تاكید كرد: اعراب ساكن استان خوزستان شیوه هاي 
حكومت فدرالي را را ه حلي براي مشكل قومیت ها مي دانند و این خواست 

حداقل مطالبات آنان است.
به  بر عرب ها و حمله  ایران  ادعاي فشار دولت  با تكرار  ادامه  این گزارش در 
هویت آنان، از آن به عنوان عاملي در جهت تشدید درخواست استقالل مردم 
و  گرا  قوم  فعاالن سیاسي  با  مصاحبه  در  الجزیره  كند. خبرنگار  می  یاد  اهواز 
ناسیونالیست عربي به نقل از آنها تاكید می كرد كه این فشارها در زمان پیروزي 
كنند  می  سعي  هفتم  مجلس  نمایندگان  و  است  یافته  شدت  كاران  محافظه 

اسالم را تنها عامل هویت مردم ایران معرفي كنند. 
شبكه ماهواره اي الجزیره به فاصله یك روز پس از ارائه تحلیل هاي تحریك 
آمیز فوق الذكر، در خبري اعالم كرد: دولت ایران قصد دارد تركیب جمعیتي 

مناطق عرب نشین را به نفع فارس ها تغییر دهد.
این خبرنگار اجراي طرح هایي نظیر كشت نیشكر خوزستان را ازجمله اهداف 
رفتن  بین  از  باعث  كه  كرد  توصیف  مناطق  این  در  ایران  دولت  استراتژیك 

مالكیت عرب ها مي شود.
خبرنگار الجزیره تاكید مي كند كه مقامات ایران به شدت از جدایي طلبي اهالي 
خوزستان احساس نگراني مي كنند و به همین علت به فشارهاي خود براي بي 

هویتي اقوام عرب از طریق گوناگون ادامه مي دهند. 
در  ساكن  مردم  و  عربي  هاي  گروه  فعالیت  از  الجزیره  خبرنگار  حال  عین  در 
منطقه خبر مي دهد كه با حفظ مراسم سنتي خود و برپایي رقص محلي، آواز، 
شعر، موسیقي و نمایش سعي مي كنند وجود خود را اثبات كرده و به گسترش 
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آن بپردازند و نیز مشكالت خود را هم به گوش دیگران برسانند. )روزنامه ایران، 
1385 بهمن 25(.

 الجزیره و اهانت به آیات عظام
و  عجیب  اقدامي  در  الشیخ  شرم  اجالس  آستانه  در  الجزیره  تلویزیوني  شبكه 

تقریباً بیسابقه به آیت اهلل سیستاني و دیگر مراجع شیعه اهانت كرد.
احمد منصور مجري معروف شبكه الجزیره در اهانتي مستقیم، آیت اهلل سیستاني 

و دیگر مراجع و یاري كننده اشغالگران خواند! 
شبكه الجزیره میكوشید تا اهانت به مراجع شیعي را از زبان » طائفه متعاون « 

شیعي را مهمانان طرفدار القاعده بیان كند.
الجزیره درعراق به علت اهانت به آیت اهلل سیستاني بسته شد و  دفاتر شبكه 
از  نامه اي به وزیرامورخارجه عراق از وي خواست كه  هوشیار زیباري هم در 

اقدامات غیرقانوني شبكه الجزیره جلوگیري كند. 
عراق  مردم  از  شبكه  این  كه  زماني  تا  كرد  اعالم  مجلس  رئیس  هم  ایران  در 
این راستا  عذرخواهي نكند اجازه فعالیت در مجلس را به آن نمي دهد و در 
هم هنگام افتتاح بیمارستان چشم پزشكي بدست آقاي هاشمي رفسنجاني از 

فعالیت خبرنگاران این شبكه جلوگیري شد. 
این شبكه خبري در كشوري بسته مي شود  بار نیست كه دفاتر  اولین  این 
اتفاق  ایران  جمله  از  دیگر  كشور  چند  در  اتفاق  این  نیز  این  از  پیش  بلكه 

بود.  افتاده 
این شبكه از ابتداي تولدش در سال 1996 با حرف و حدیث هاي زیادي همراه 

بوده است.
اولین موضوعي كه همیشه مورد توجه سیاستمدارها و رسانه اي ها بوده، این 

است كه این شبكه را چه كسي و با چه اهدافي راه اندازي كرده است. 
قطر  دولت  را  این شبكه  میزباني  و  مالكیت  كه  است  اعالم شده  بارها  اگرچه 
برعهده دارد اما در این میان گاهي خبرهاي جالبي هم به گوش می رسد از 
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صدام  ارشد  دختر  كردند  فاش  اردن  در  عراقي  آگاه  منابع  خبركه  این  جمله 
بیست درصد سهام شبكه خبري الجزیره را خریداري كرده است. 

رغد صدام التكریتي قرارداد جدیدي با شوراي اداره شبكه خبري الجزیره قطر 
امضا كرده كه به موجب آن میزان سهام خود را در این شبكه از 15 درصد به 

20 درصد كل سهام این شبكه افزایش داده است. 
اطالعات فاش شده در این زمینه حاكي است كه رغد از همان ابتدا ده درصد 
سهام  از  میزان  این  صدام  رژیم  زیرا  است  داشته  اختیار  در  را  الجزیره  سهام 

الجزیره را از آغاز فعالیت آن خریداري كرده بود. 
براساس این اطالعات پس از سرنگوني رژیم صدام ، سهام مذكور به رغد دختر 

صدام نمایند گي ازخانواده رییس جمهوري سابق عراق تحویل داده شد.
این منابع افزودند رغد در 2005 پنج درصد دیگر از سهام ال جزیره را خریداري 

كرده بود و اكنون این میزان به بیست درصد افزایش یافته است. 
اما عملكرد شبكه خبر الجزیره در سال هاي گذشته نیز با تامل بسیار همراه 

بوده است. 
همواره  یافت  دست  جهاني  شهرت  به  افغانستان  جنگ  در  كه  الجزیره  شبكه 
بن الدن، یك چهره  ویژه  به   » القاعده  گفتارهاي سران»  بازتولید  و  با پخش 
وحشي و خشن از اسالم را به نمایش گذاشت كه نقطه اوج آن، پخش سر بریدن 

گروگان آمریكایي با شعار» اهلل اكبر« از این تلویزیون بود. 
» الجزیره « پس از 11 سپتامبر، درصدد بود مصاحبه هایي با افراد تحت تعقیب 
آمریكا انجام دهد و با پخش اخبار مخفي شدن تروریست هاي عرب در ایران، 

دنبال آن بود كه عملیات 11 سپتامبر و» القاعده « را به ایران بچسبانند.
اما چگونه است كه فقط این شبكه، به بن الدن، ایمن الظواهري و گروه هاي 
تروریستي كه هر روزه با صداي اهلل اكبر گروگان مي گیرند و با پرچم پشت 
سرشان خود را مسلمان معرفي می كنند و دائم از جهاد در مقابل اشغالگران 
دم مي زنند و سر گروگان هاي خود را مي برند، دسترسي دارد اما اسرائیلي ها 
و امریكایي ها كه مدعي اند قوي ترین سیستم هاي جاسوسي را دارند، نمی 

توانند این افراد را ردیابي كنند. 
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الجزیره و جهان اسالم
الجزیره ضربه هاي جبران ناپذیري نه فقط به منافع ایران بلكه به منافع جهان 

اسالم زده است.
از  اي خشن  چهره  القاعده،  هاي  مصاحبه  مكرر  پخش  با  همیشه  شبكه  این 
اسالم نشان داده است و براي افرادي سودمند است كه مي خواهند ترس را 
كنند  غربي سعي  ترساندن شهروندان كشورهاي  با  و  كنند  در جهان مسلط 
این  این دلیل است كه  به  نشان دهند كه حضور آمریكایي ها در خاورمیانه 

ترس را برطرف كند.
تصاویر سربریدن یك گروگان آمریكایي كه در الجزیره همراه با شعار اهلل اكبر 
پخش شد، چهره اي خشن، غیرانساني و ضد اسالمي را به نمایش درآورد كه با 

اعتراض هاي مسلمانان رو به رو شد.

 الجزیره و اقتصاد رسانه
الجزیره مانند برخي از رسانه هاي دیگر در روابط ناسالم مالي قرار داشت كه مدیر 
قبلي این تلویزیون و دو خبرنگار آن پول هاي هنگفتي از صدام حسین گرفته 
اداره اطالعات و استخبارات  از سقوط صدام و كشف اسناد در  بودند كه پس 
عراق، مدیر این شبكه مجبور به استعفا شد. آن پول ها نشان مي داد كه چرا 

الجزیره با شدت از صدام دفاع مي كرد.
شبكه  مستمرترین  و  پایدارترین  طالبان  و  صدام  رژیم  از  دفاع  در  شبكه  این 
تلویزیوني بود كه تا روز آخر از این دو دیكتاتور دفاع مي كرد و تنها خبرنگاري 

كه پس از فتح كابل از افغانستان فرار كرد خبرنگار الجزیره بود.
از روزي كه دولت موقت در عراق سر كار آمد همیشه به رفتار و شیوه الجزیره 
اعتراض داشت و معتقد بود این تلویزیون بسیار تحریك آمیز عمل مي كند و 

سبب مي شود برقراري ثبات در عراق با دشواري مواجه شود.
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 الجزیره و راهبردهاي تامین مالي
به گفته جهاد علي بلوط، مسئول ارتباطات و تبلیغات شبكه تلویزیوني الجزیره؛ 
رازي كه دیگر نمی توان آن را پنهان كرد این است كه شبكه الجزیره در واقع از 

اولین روزهاي تاسیس خود در معرض محاصره اقتصادي قرار گرفت.
به گفته وي، شبكه الجزیره كه رقیبي قدرتمند براي رسانه هاي بین المللی  غیر 
عربي است با پخش برنامه ها، خبرها و میزگردهایي با حضور مخالفان تبعیدي 
دولت هاي عرب، خشم تعدادي از این دولت ها از جمله عربستان سعودي را 

برانگیخته است.
این شبكه چندي پیش در دعواي حقوقي علیه یك موسسه تبلیغاتي عربستاني 
كه قرارداد پنج ساله خود با الجزیره را پس از یك سال به طور یك جانبه فسخ 

كرد با شكست مواجه شد.
به نظرتحلیل گران رسانه اي تصمیم موسسه تهامه عربستان براي فسخ یكجانبه 
قرارداد خود با الجزیره نوعي اعمال فشار دولت عربستان سعودي بر این شبكه 

به علت پخش برنامه ها و خبرهایي برخالف میل مقامات سعودي بود. 
به گفته بلوط، با توجه به تعداد بینندگان شبكه الجزیره كه 24 ساعته برنامه 
پخش می كند، مي باید شركت ها براي پخش تبلیغات خود از این شبكه صف 
شبكه  این  از  را  فرصتي  چنین  الجزیره  اقتصادي  محاصره  ولي  باشند  كشیده 

سلب كرده است. 
بلوط معتقد است انگیزه شركت ها از پخش آگهي هاي تبلیغاتي معموالً كسب 
باید گفت  الجزیره در خاورمیانه  اقتصادي است ولي در خصوص فعالیت  سود 
را كم رنگ كرده  اقتصادي  انگیزه هاي  منافع خصوصي،  و  مالحظات سیاسي 

است.
این شبكه  الجزیره،  تبلیغات شبكه  ارتباطات و  به گفته مسئول  در عین حال 
اكنون موفق شده است منابع درآمد خود را متنوع كند به گونه اي كه در زمینه 
تامین هزینه هاي جاري خود كه حدود 30 میلیون دالر در سال برآورد مي 

شود، تقریباً خودكفا شده است.
به  و تصاویر  نوارها  از كشورهاي عربي، فروش  اشتراك در خارج   فروش حق 
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سایر شبكه هاي خبري، فروش برنامه ها به بینندگان به صورت نوار ویدئویي یا 
دیسك و تدوین بعضي از برنامه ها و فیلم هاي مستند به صورت كتاب از جمله 

منابع جدیدتر كسب درآمد شبكه الجزیره است .

شبکه الجزیره ، سالح آمریکا در منطقه
در زما ن انتخابات ریاست جمهوري آمریكا، شبك ه الجزیره فیلمي از بن الدن 
نشان داد تا اذهان و افكار عمومي جهان به ویژه آمریكایي ها را به سمت جورج 
بوش رییس جمهور جمهوري خواه بكشاند و این جا بودكه دست شبكه الجزیره 

براي جهانیان رو شد.
از  پیش  توانستند  نمي  ها  آمریكایي  معتقدند؛  اي  سیاسي-رسانه  تحلیگران 
انتخابا ت ریاست جمهوري فیلم بن الدن رهبر القاعده را از شبكه هاي رسانه 
اي خود به مانند NBC و BBC و ... پخش كنند، چرا كه آن گاه این پرسش 
در بین آمریكایي ها پیش مي آمد كه این یك سناریو است ... اما با پخش این 
فیلم از شبكه الجزیره ، دولت مردان آمریكایي به آمریكایي ها فهماندند كه این 

فیلم را دشمن من كه شبكه الجزیره باشد، پخش كرده است .
جبهه  ایرانیان  و  ایران  مقابل  سازي  جریان  با  بارها  الجزیره  شبكه  همچنین 

گرفت.زماني كه نخست وزیر گرجستا ن بر اثر گازگرفتگي درگذشت .
شبكه الجزیره فوت وي را به ایرانیان نسبت داد، چرا كه یك بخاري ساخت ایران 

منزل نخست وزیر گرجستان را گرم مي كرد؟  
در نظام سیاسي آمریكا به خصوص پس از جنگ دوم جهاني تاكنون دیده ایم، 
آنها در سیستم خود نیاز به مخالف دارند، حال این مخالف ممكن است ، یك 
ملت باشد، دولت باشد و یا یك رسانه جمعي، آن هم رسانه اي جمعي مانند 

شبكه الجزیره كه 30 تا 40 میلیون نفر بیننده دارد.
براي آگاهان سیاسي بارها این پرسش پیش آمده كه چگونه در كشوري مانند 
قطر كه یك كشور كاماًل آمریكایي است و از لحاظ سیاسي و اقتصادي زیر سلطه 
آمریكا، شبك هاي فعالیت می كند كه مخالف آمریكا است، در حالیكه دولت 

مردان قطري وابسته به آمریكا هستند!
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زبان رسانه ها
در سال هاي اخیر، آمریكا خیلي از خواسته هاي خود را در جوامع جهاني از 
زبان رسانه هایي برآورد كرد، كه مردم یا اصال به آن شك نكنند و یا اگر نخبگان 
یك جامعه شك كنند، این شك مورد توجه عموم مردم قرار نگي رد. البته این 
خواسته ها بیشتر به این شكل دركشورهاي جهان سوم اجرا مي شود، با تورق 
تاریخ جهان معاصر، به این مسئله برخورد مي كنیم كه مبناي قدرت در هزاره 
سوم دیگر به ارتش و اقتصاد به مانند قرون 16 و 17   یا اواسط قرن بیستم 

نیست.  
پس از جنگ دوم جهاني كامال مشهود است كه فرهنگ استعمار كامال تغییر 
كرده است و تا حد زیادي قدرت جنگي كنار گذاشته شده است. حاال كشورهاي 
با خود همراه كنند و سپس  افكار جهاني را  ابتدا  استعمارگر سعي مي كنند، 
از  ابزار براي این قدرت چیزي بهتر  برنامه هاي خود را پیاده كنند و بهترین 

رسانه هاي جمعي نیست.
اكنون دولتمردان آمریكایي سعي می كنند، با استفاده از رسانه هاي جمعي، 
فرهنگي را كه خودشان دوست دارند در كشور مربوطه پیاده كنند، و در این 
راستا، افكار عمومي را با خود همرا ه كنند و آنها از مهم ترین پارامترها در نفوذ 

به افكار عمومي كه همان رسانه هاست بهترین استفاده ممكن را مي كنند.

برجسته سازي )چیدمان( خبري الجزیره
نشان می دهد كه شیوه  از هر چیز  بیش  الجزیره  رویكرد فني شبكه  بررسي 
برجسته سازي یا چیدمان این شبكه همانند شبكه های  غربي از جمله بی بی 

سی است.
الجزیره كه در ابتدا ي تاسیس سخن از اسالمي بودن به میان مي آورد، پس از 
مدتي رویه خود را تغییر داد كه مي شود از نو ع حجاب گوینده هاي خبر آن 
و دیگر برنامه هایي كه پخش مي كند، به آن پي برد، برنامه هایي كه هیچ یك 
از اعراب مسلمان خواستار آن نبودند، نه عرب خوزستاني و نه عرب كشورهاي 

خلیج فارس.
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سناریوي الجزیره
شبكه تلویزیوني الجزیره قطر در بسیاري از مجامع مسلمان و كشورهاي عربي 

آن را » الجزیرة الصهیون « مي نامند !  
حادثه یازدهم سپتامبر را نقطه زماني مهم براي بازشناسي الجزیره باید برشمرد. 
این شبكه تنها مرجعي بود كه این حمالت را به بنالدن و گروه القاعده نسبت 

داد. مجوز حمله به افغانستان نیز با استناد به گزارش الجزیره صادر شد .
مداركي كه جرج بوش به كنگره آمریكا و هم پیمانان اروپایي اش ارائه داد تا 
مجوز حمله به افغانستان را بگیرد متكي به اخبار شبكه الجزیره بود. مصاحبه 

هاي اختصاصي بنالدن را شبكه الجزیره منتشر و منعكس كرد !
بن الدن از بین صدها خبرگزاري عربي و غیرعربي جهان تنها به شبكه خبري 
الجزیره اعتماد دارد و اطالعیه هایش را تا از طریق این شبكه به گوش جهانیان 

مي رساند ! سر بریدن آمریكایي ها را شبكه الجزیره به نمایش گذاشت!
به رقم گذشت ده سال از فعالیت شبكه الجزیره و پوشش رویدادهاي منطقه 
این شبكه  اخیر  اقدامات  از  برخي  و  ، 11 سپتامبر  افغانستان  از جمله جنگ 
در خصوص اقدامات رسانه اي در دامن زدن به اختالفات شیعه و سني كامال 
روشن است كه این شبكه تریبوني است كه براي تخریب چهره اسالم و نمایش 
سناریوهاي ایاالت متحده و اسرائیل از بطن جوامع اسالمي به افكار عمومي بین 

المللي كارایي یافت.
هاي  انگیزه  تهیج  و  اسالم  جهان  هیجانات  به  زدن  دامن  الجزیره  مأموریت 
اسالمي با جهت گیر ي هاي خا ص طالبان و القاعده در همسویي با سیاستهاي 
آمریكاست.  طالبان و القاعده و بن الدن را » الجزیره « به جهان اسالم و افكار 

عمومي بین المللی  معرفي كرد.
برنامه های  جهت دار و پوشش خبري الجزیره اعتماد گروه هاي مبارز اسالمي 

را جلب كرد و آنان را از گروه هاي پراكنده و
نامنظم در سرزمین هاي اسالمي به تشكیالتي منسجم و منظم تحت محوریت 
القاعده مجتمع و متمركز كرد تا به راحتي شناسایي شده و در دسته جات چند 
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صد نفري در پروژه هاي از پیش طراحي و هماهنگ شده با بن الدن، به سوي 
كشتارگاه هاي آمریكا در نواحي مرزي پاكستان و نقاط گوناگون افغانستان و 

عراق روانه شوند!
الجزیره در خصوص كشورما عبارت  انگیزانه شبكه  از پروژه هاي فتنه   برخي 

اند از:
* پروژه تغییر نام خلیج فارس

* ساخت انیمیشن جهت تمسخر ملت ایران
* القاء دخالت ایران در امور عراق

* تبلیغات ساختگي درباره تولید سالحهاي كشتار جمعي در ایران
* تبلیغ دروغین عالقه مندي مردم خوزستان به صدام و انتخاب نام صدام براي 

فرزندانشان!
* پروژه تجزیه ایران از طریق تحریك اقوام عرب زبان ایراني!

الجزیره در تداوم پروژه اشغال مناطق نفتي خاورمیانه بدست آمریكا و اسرائیل، 
» اهواز « را، » االحواز « نامید و مدعي شد نخستین چاه نفت در سال 1925 

در این منطقه كشف شد!
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بخش چهارم

العربیه در یک نگاه
با سرمایه گذاري 300 میلیون  كانال خبري 24 ساعته است كه  العربیه یك 
دالري صاحبان سعودي MBC و گروه لبناني حریري و سایر سرمایه گذاران 
با شبكه  برنامه هایش را آغاز كرد و در رقابت  عربي، در مارس 2003 پخش 
الجزیره كه پیش از این در جهان عرب شهرتي به هم زده است نام خود را سر 

زبانها انداخت. 
این شبكه خبري، شبكه فراگیري است كه به یكي از مهمترین منابع اخبار عربي 
زبان در سراسر جهان تبدیل شده است و گزارشگراني در سراسر پنج قاره جهان 
دارد كه آنها برنامه هایي در زمینه سیاست، تجارت، امور روزمره، مالي، ورزش، 
علوم، سبك زندگي و همچنین برنامه هاي مستند، اجتماعي و آموزشي براي 

بینندگان عرب زبان تهیه مي كنند.
العربیه كه همه كشورهاي عضو شوراي همكاري خلیج فارس، خاورمیانه، آسیا 
و اقیانوس آرام، آسیاي جنوب شرقي،آفریقاي شمالي، اروپا، آمریكا و استرالیا را 
پوشش میدهد در هر ساعت بولتن خبري مفصل همراه با برنامه هاي تحلیلي 
را روي آنتن مي برد تا اطالعات بینندگان عرب را درباره تازه ترین تحوالت در 

رویدادهاي سیاسي و اقتصادي جهان روزآمد كند. 
اخبار  و  گزارش  تهیه  به  جهان  شهر  چهل  از  بیش  در  شبكه  این  خبرنگاران 
شبكه  سه  اداره  و  سرپرستي   MEN موسسه   اكنون  هم  هستند.  مشغول 

العربیه،MBC، MBC 2، را بر عهده دارد.

 * برخي از برنامه هاي العربیه
براي  را در تمام ساعات شبانه روز  برنامه ها و گزار ش هاي مختلفي  العربیه 
مخاطبان خود با هر سلیقه و نظري ارائه مي دهد كه از جمله این برنامه ها مي 

توان به موارد زیر اشاره كرد:
1- برنامه "ایضاعات" : این برنامه یك گفت وگوي اجتماعي- سیاسي است كه 
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تمركز گف توگوها بر شوراي همكاري خلیج فارس و موضوعات مرتبط با آن 
است. 

این برنامه از میهمانان برجسته اي از دنیاي عرب مخصوصاً كشورهاي عرب عضو 
شورا دعوت به عمل مي آورد تا در برنامه حضور یابند و درباره موضوعات مهم 

شورا بحث و تبادل نظر كنند.
برنامه زنده تلویزیوني درباره موضوعات سیاسي-  كه یك  برنامه "بالعربي"   -2
اجتماعي است.  در این برنامه از شخصیت هاي برجسته، تصمیم گیران عرصه 
هاي  چهره  و  خارجه  امور  وزراي  وزیران،  نخست  ها،  دولت  روساي  سیاست، 
بانفوذي كه تاثیر مهمي بر سطوح مختلف جامعه با تصمیمات و اقدامات خود 

برجاي  می  گذارند، دعوت بعمل مي آید.  
با  آشكار  و  دوستانه  و  اي صریح  مباحثه  توگو،  برنامه گف  این  اول  بخش  در 
میهمان برنامه درباره زندگي نامه سیاسي یا فرهنگي اش و همچنین تصمیمات 

مهمي كه او در زندگی  اش گرفته انجام مي شود. 
باعث  و  كند  مي  نزدیكتر  هرچه  ها  این شخصیت  به  را  مخاطبان  بخش  این 
شناخت هرچه بیشتر مردم از آنها مي شود. در بخش دوم برنامه درباره حوادث و 
وقایع جاري كه در حوزه فعالیت او و مرتبط با این حوزه در جریان است، بحث و 
گفت وگو مي شود. همچنین این برنامه پوشش خوبي دربار ه وقایع جاري و تازه 
ترین توسعه هاي سیاسی  كه در منطقه و جهان اتفاق افتاده، فراهم مي آورد.

3-  برنامه "من العراق" )از عراق( :  یك برنامه بشردوستانه سیاسي- اجتماعي 
است كه هدف آن، پرده برداشتن از واقعیت هایي است كه در عراق می گذرد و 

اینكه مردم عراق در چه وضعیتي به سر مي برند. 
در این برنامه تصاویر واقعي و اظهار نظرهاي شاهدان عیني وقایع عراق پخش 
برنامه سه گزارش  این  ارائه م یشود. در  نیز  تحلیلي  و گزارش هاي  مي شود 
تفصیلي به همراه سه مصاحبه مرتبط با شخصیت هاي برجسته در عراق پخش 
تا درباره حوادث آن روز عراق تجزیه و تحلیل مفصل و دقیق تري  مي شود 

انجام شده باشد.  
با استقبال زیاد مردم عراق مواجه شده است. به طوري كه  العراق  برنامه من 
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سي دي ها و نوارهاي ویدیویي حاوي برنامه با حجمي باال و به صورت قاچاق 
یك روز پس از پخش مستقیم برنامه وارد عراق مي شوند و به مشتریان عراقي 

فروخته مي شوند.
4-  برنامه "عبرالمحیط"  )گذر از اقیانوس(  گفت وگو با شخصیت هاي برجسته 
آمریكایي در واشنگتن است كه درباره سیاست هاي آمریكا در قبال جهان عرب 
امور  و  پردازد كه چگونه حوادث  این موضوع مي  بررسي  به  برنامه  این  است. 
داخلي آمریكا بر دنیاي عرب به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار هستند. 
همچنین گزارش هایي درباره زندگي روزمره عرب هاي مقیم آمریكا پخش مي 

كند و اینكه آن ها با چه مسائلي روبرو هستند.
5- برنامه "بالمرصاد" كه همواره دو یا سه مهمان دعوت م یكند كه داراي سوابق 
یا ویژگي هاي متفاوت هستند. هدف این برنامه به تصویر كشیدن پشت پرده 
هاي موجود در جهان عرب است كه تاثیر زیادي بر تصمیم گیري دولتمردان و 

تصمیم گیران دارند.
6-  برنامه "تحت الضوء"   )زیر نور(  یك گفت وگوي زنده سیاسي با سه تا چهار 
مهمان از كشورهاي مختلف با گرایش ها وعقاید مختلف است تا درباره موضوع 

هاي مطرح بحث و گفت وگو كنند.
برنامه گفت وگو زند ه سیاسي-  )نقطه نظم( كه یك  "نقطه نظام"  برنامه   -7

اجتماعي است.
8- برنامه   "مهمه خاصه"  )ماموریت ویژه( كه یك برنامه تحقیقي است و هدف 
از آن پرده برداشتن از حقایقي درباره موضوعاتي است كه براي عموم نامعلوم و 
مخفي است. با بررسي هاي گام به گام درباره موضوع مورد نظر گزارش هایي 
درباره آن موضوع پخش مي شود. در این برنامه به موضوعات سیاسي، اقتصادي 

و حتي مذهبي پرداخته مي شود.
9-  برنامه "روافد"  كه بینندگان را به زندگي شخصیت هاي فرهنگي و هنري 
مي برد ؛ نظیر شعرا، نویسندگان، موسیقیدانان، فیلمسازان، تاریخنگاران و حتي 

محققان.
10- برنامه  "محطات " كه بوسیله خبرنگاران العربیه دربار ه موضوعات متنوع 
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در حوزه هاي غیرقابل تفكر و دسترسي تهیه  مي شود. از جمله جنبه هاي 
اقتصادي مردمان مختلف  و  اجتماعي، فرهنگي  و غیر معمول زندگي  مختلف 
جهان مي شود. در این برنامه سه گزارش كوتاه هفت دقیقه اي از سه كشور 

مختلف جهان پخش مي شود.
 11-  برنامه "الطبعه االخیره"  )آخرین ویرایش( كه پوشش دهنده مطبوعات و 

رسانه هاي منطقه و دنیاي عرب است؛  خصوصاً روزنامه ها.
12- برنامه "السلطه الرابعه ")قدرت چهارم( كه رسانه هاي غربي را پوشش مي 
دهد، خصوصاً رسانه هاي چاپي ایاالت  متحده ي آمریكا و اروپا. در این برنامه 
تاكید بر اخبار و حوادثي است كه براي مخاطبان عرب مهم و مناسب باشند.

همچنین به نقش و نفوذ رسان هها در جهان و اینكه چگونه این نقش و نفوذ از 
فرهنگي به فرهنگ دیگر متفاوت است، پرداخته مي شود.

13- برنامه "استفتاء علي الهواء" )نظرسنجي مستقیم( كه برنامه اي زنده است. 
در آغاز هر برنامه كه به صورت هفتگي و  در یك ساعت پخش مي شود، مجري 
سوالي را مطرح مي كند كه مربوط به یكي از امور و موضوعات هفته است و 
پس ازآن پاسخ هاي بینندگان در موافقت یا مخالفت با اظهار نظر بوسیله تلفن، 
ایمیل و نظرسنجي اینترنتي به صورت زنده دریافت مي شود. )ایسنا، 84/4/25(.

 
* بررسي تحوالت موثر در تاسیس العربیه

سه اتفاق جدید در منطقه رخ داده كه عربستانی ها را وادار به استفاده از رسانه 
اندیشه های خود و در همین حال دور ساختن خطرات ناشی از  برای ترویج 

تحوالت منطقه ای كرده است.
-  نخست، ظهور شبكه الجزیره كه باعث شد دولت قطر كه تا قبل از آن محلی 
از اعراب، در دنیای سیاست نداشت، صاحب جایگاهی در خور توجه شود بدون 
آن كه در سیبل منتقدین دفاع از آزادی، حقوق بشر و آزادی بیان قرار بگیرد. 
مسئله ای كه همواره عربستانی ها به خاطر آن مورد انتقادهای شدید جامعه 
آن  برای  های سختی  تاوان  موارد  بسیاری  در  حتی  و  اند  گرفته  قرار  جهانی 
پرداخته اند. این موضوع زمانی برای عربستانی ها اهمیت بیشتری یافته كه می 
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بینیم دو كشور عربستان و قطر در عین تیرگی روابط سیاسی، رقابت تنگاتنگی 
نیز دارند.

-  دوم، حمله آمریكا و متحدانش علیه رژیم بعث صدام حسین بود كه باعث 
ایجاد فضایی تازه در منطقه و بوجود آمدن فرصتی جدید برای مخالفان دولت 
عربستان سعودی شد. از این تاریخ شدت انتقادها از نظام عربستان به عنوان 
كشور حامی تروریسم كه پس از حمالت 11 سپتامبر آغاز شده بود، شدت یافت 

و به گونه ای شد كه نظام عربستان خطر را لمس و احساس می كرد.
-  سوم، ترویج تشیع بویژه پس از سقوط رژیم بعثی و پیروزی حزب اهلل در 
با  كردند  تالش  ها  عربستانی  گرچه  بود.  اسرائیل  علیه  روزه   33 های  جنگ 
حمایت از گروه های شورشی در عراق و افغانستان از شكل گیری اندیشه شیعی 
جلوگیری كنند، اما در نهایت رفتارهای خصمانه آنها در این زمینه جواب نداده و 
اكنون به فكر تغییر تاكتیك از مرحله استراتژیك به مرحله رسانه ای افتاده اند.

این سه دلیل ایجاب می كرد كه عربستانی ها بی درنگ وارد فعالیت های رسانه 
ای با هدف زدودن افكار جهانی علیه خود شوند. عربستانی ها با تعریف پروژه 
ای فعالیت های رسانه ای خود را در سه زمینه فرهنگی، دینی، زنان و سیاسی 

آغاز كردند.
 در این میان حضور ولید بن طالل می توانست فرصت بسیار خوبی برای آنها 
باشد. زیرا اوالً بن طالل مدت ها است كه وارد عرصه رسانه ای شده است. وی 
با موفقیت های در خور  از نیمه دوم دهه نود  فعالیت های رسانه ای خود را 

توجهی آغاز كرده است.
بدنه نظام عربستان محسوب می شد. زیرا  هم عربستانی است، هم جزو  ثانیاً 
پدرش با وجود اتخاذ موضع رسمی مخالفت علنی با حكومت سلطنتی كنونی، 

از اعضای هسته اصلی خاندان سلطنتی عربستان است.
ثالثاً، از همه مهم تر ولید بن طالل تعصبی عجیب بر اندیشه های پان عربیستی 
و ضد شیعی دارد. این موضوع باعث شده عربستانی ها با حمایت از یك فرد 
خودی اما خارج از بدنه قدرت عربستان با آسودگی خیال به فكر نفوذ رسانه 

ای باشند.
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اكنون ظاهراً این حلقه در حال كامل شدن است. شبكه العربیه، شبكه ای است 
كه جزو گروه شبكه های "ام .بی .سی"  محسوب می شود و درصد بزرگی از 

سهام آن متعلق به ولید بن طالل است. )سایت دیپلماسي ایران، 86/10/9(

 * استراتژیهاي العربیه
الف( العربیه بنگاه تبلیغاتي شاهزاده عربستاني

عربستاني  ثروتمند  شاهزاده  طالل«  »ولید  هاي  دارایي  از  كه  العربیه  شبكه 
محسوب مي شود، مدتي است كه به سمت و سوي سیاست هاي ریاض متمایل 
شده و تالش مي كند به هر نحوي از شان خاندان سلطنتي عربستان دفاع كند. 
شبكه العربیه مدتي است كه ساعت رسمي خود را از دبي به عربستان سعودي 

تغییر داده است. 
این شبكه پرمخاطب عربي كه به گواه آمار نخستین شبكه پرمخاطب خبري 
در میان كشورهاي عربي است، یكي از پرنفوذترین و تاثیرگذارترین شبكه هاي 

عربي خاورمیانه و جهان محسوب مي شود. 
تاثیرگذاري این شبكه و رقابت آن با شبكه الجزیره دیگر شبكه با اهمیت منطقه 
را، در دوران جنگ آمریكا با رژیم صدام و جنگ هاي 33 روزه اسرائیل با لبنان 

بوضوح میتوان دید.
غالباً  رسانهاي  سیاست  اتخاذ  و  اخبار  مخابره  ها،  تحلیل  ها،  مصاحبه  نحوه 
خاورمیانه  در  عربي  هاي  شبكه  ترین  مهم  از  یكي  به  را  شبكه  این  اعتدالي، 
تبدیل كرده است. شبكه اي كه اعراب با دیدن نام و هویت عربي آن تالش دارند 

فرهنگ خود را حتي در عالم سیاست در سراسر جهان تبلیغ كنند. 
اما این شبكه پرمخاطب به نظر مي رسد مدتي است كه تغییر روش داده است. 
"رابرت  را  خود  كند  مي  تالش  عربستاني  ثروتمند  شاهزاده  بن طالل"  "ولید 
مورداك "- مالك روزنامه سان، شبكه فاكس نیوز و روزنامه وال استریت ژورنال- 
عرب معرفي كند تا عربستاني ها با حمایت از یك فرد خودي اما خارج از بدنه 

قدرت عربستان با آسودگي خیال به فكر نفوذ رسانهاي باشند. 
اكنون ظاهراً این حلقه در حال كامل شدن است. شبكه العربیه، شبكه اي است 
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كه جزو گروه شبكه هاي "ام بي سي" محسوب میشود و درصد بزرگي از سهام 
آن متعلق به ولید بن طالل است.

در دوران موسم حج تا دو روز پس از عید سعید قربان، این شبكه به طور مرتب 
در هر بخش خبري در حدود 10 تا 20 دقیقه از حج امسال گزارش ویژه مي 
داد كه البته در تمام آنها تالش بر آن بود كه كفایت، زحمات و تالش هاي دولت 

سعودي را به رخ بینندگان بكشاند.
بیننده احساس  به ذوق مخاطب مي زد كه  اندازه اي  به  این گزارش ها  ارائه 
مي كرد به جاي این كه یك شبكه مستقل را مي بیند در حال تماشاي شبكه 

رسمي عربستان سعودي است.
اغراق در ارائه خدمات دولت عربستان در حج امسال، بزرگ نمایي فعالیت ها و 
كارهاي دولت عربستان و تمجید بي حد و حصر از ملك عبداهلل و دیگر اعضاي 
خاندان سلطنتي كه هركدام در عربستان یك حكومت مستقل براي خود دست 

و پا كرده اند، از ویژگي هاي این شبكه عربي محسوب مي شود.
اندركاران شبكه  دست  بود كه ظاهراً  اي  اندازه  به  اخبار خدمات حج  پوشش 
كه  است  وقوع  حال  در  جهان  در  مهمي  اتفاقات  میكردند،  فراموش  العربیه 

میتواند خبر نخستشان باشد. به عنوان مثال اهمیت
خبري انفجار انتحاري الهور پاكستان كه بر اثر آن حداقل 50 نفر كشته شدند 
به اندازه اي بود كه تمام شبكه هاي خبري آن را در راس اخبار خود آوردند، 
انتظار  العربیه نمي گذارد و بر خالف  چندان تاثیري در پوشش خبري شبكه 
زحمات دولت عربستان براي خدمات رساني به زوار تیتر نخست بود و این خبر 
و گذري  به صورت سطحي  آن هم  این شبكه  و سه  دو  جزو خبرهاي درجه 

پخش شد.
به  را  مكتبي  و  اندیشه  هیچ  دارد  تالش  كه  است  مدعي  شبكه  این  چند  هر 
بینندگان خود تلقین نكند و تنها صرفاً به مخابره خبر و تحلیل اخبار روز جهان 

بپردازد.
اگر بر روند كاري این شبكه از سال 2003 یعني زمان تاسیس آن تاكنون دقیق 
شویم، به وضوح درمي یابیم كه این شبكه به غیر از پافشاري بر اندیشه هاي 
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پان عربیستي هیچ خط مشي را دنبال نمي كند.
و  عربي  متحده  امارات  عربستان سعودي،  با سرمایه گذاري  كه  العربیه  شبكه 
اوج  در  بود،  ریزي شده  پایه  الجزیره  مخاطب  پر  شبكه  با  رقابت  براي  كویت 
كه  آنجا  از  خاورمیانه  در  دموكراسي  ترویج  براي  جهاني  اي  رسانه  تبلیغات 
حامیان آن - سه كشور فوق- به هیچ عنوان از نظام هاي دموكراتیك برخوردار 

نبودند به ترویج دموكراسي پرداخت. 
در مورد اسالم گرایي و گرایش هاي شدید منطقه اي به این اندیشه نیز شبكه 
العربیه مطابق با سیاست هاي كشورهاي حامي از تبلیغ این گونه تفكرات پرهیز 
میكرد و حتي در برخي مواقع علیه آن نیز شعار مي داد. برعكس شبكه الجزیره 
كه همواره به دنبال ترویج دموكراسي و آزادي بیان البته با حفظ اندیشه هاي 
جزم اندیش عربي بوده و حتي كار را بدانجا رسانده است كه هم زمان با ترویج 
دموكراسي اندیشه هاي به شدت افراطي وهابیت از جمله القاعده را نیز ترویج 

مي كند.
تنها نكته اي كه میان شبكه الجزیره و شبكه العربیه مشترك است، پایبندي 
بي قید و شرط به اندیشه هاي پان عربیستي است كه البته یك تابوي غیر قابل 
اغماض براي تمام رسانه هاي عربي محسوب میشود. اما شبكه العربیه رفته رفته 
به سمتي پیش مي رود كه از تبلیغ اندیشه هاي فرامنطقه اي و بي طرفانه خارج 

شده و به سمت ترویج اندیشه هاي یك كشور آن هم عربستان متمایل شود.
 این موضوع زماني شدت گرفته كه به تدریج نقش كشورهاي كویت و امارات 
در این شبكه كم رنگ شده به اندازه اي كه اكنون وقت رسمي شبكه از دبي به 

عربستان سعودي تغییر كرده است. 
ستیی7  امارات به تشكیل دیگر شبكه هاي ماهواره اي مانند "   تالش دولت 
"   كه ظاهرا با هدف جبران نبود حضورش در شبكه خبري العربیه صورت مي 

گیرد، مي تواند دلیلي بر این ادعا باشد.
 به نظر مي رسد دولت عربستان براي تنگ كردن رقابت با دولت قطر و شبكه 
الجزیره رقیب دیرینه سیاسي و رسانه اي خود به طور غیر مستقیم قسمت اعظم 

سرمایه گذاري هاي خود را متوجه شبكه العربیه كرده  است. 
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به  به خود بدهد و  تازه اي  توانست هویت  الجزیره  با ظهور شبكه  كشور قطر 
امتیازهاي بسیار كالن و باالیي بدین وسیله برسد كه پیش از آن هرگز از آنها 

برخوردار نبود. )دیپلماسی ایران ، 1386/10/9(

ب( بررسي عملكرد شبكه العربیه در خصوص اشغال عراق :
شبكه العربیه در روند اشغال عراق با اعطاي حق استفاده از این شبكه به برخي 

از معاندین، چندین كشور عربي و غربي را خشمگین كرد.
العربیه در جوالي 2003 نواري را نشان داد كه در آن صدام حسین از )پسران 
خود(عدي و قصي  به عنوان شهیدي كه در راه افتخار عراق كشته شدند، تقدیر 

كرد.
در 23 سپتامبر 2003 عراق، شبكه العربیه را در رابطه با آنچه شوراي حكومتي 
آن را حمایت از حمالت به اعضاي شورا و نیروهاي ائتالف خواند به مدت دو 

هفته از گزارش فعالیت هاي رسمي منع كرد.
این اقدام بعد از آن صورت گرفت كه عراقي هاي هوادار آمریكا اعالم كردند این 
)با پخش سخنان رهبران مقاومت(  اشغالگران  با تحریك خشونت علیه  كانال 

موجب افزایش تنش هاي فرق هاي و نژادي و حمایت از مقاومت مي شود.
در 23 نوامبر 2003 متعاقب اینكه این كانال یك نوار از صدام حسین را متعلق 
به شانزدهم همان ماه نشان داد، مقامات آمریكایي به شوراي حكومتي عراق 
توصیه كردند همه فعالیت هاي این شبكه در عراق متوقف شود. این شبكه متهم 
به تشویق خشونت و مقاومت شده بود و به رئیس العربیه در عراق، گفته شد كه 

در صورت رعایت نكردن مقررات با یك سال زندان مواجه خواهد شد.
 یك هفته قبل از برقراري این محدودیت، دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریكا از 

شبكه العربیه به عنوان خشونت علیه ائتالف یاد كرد. 
اما در مه 2004 جورج دبلیو بوش و كاندولیزا رایس در یك برنامه زنده العربیه، 
پس از مشخص شدن سوء رفتار با زندانیان ابوغریب، جهت محكوم كردن رفتار 

سربازان آمریكایي ظاهر شدند.  )آفتاب،1384/11/25(
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پ( تصویر شیعه در شبكه العربیه :
العربیه همواره مبلغ پنهان اندیشه هاي وهابي رژیم پادشاهي عربستان سعودي 
است و تالش مي كند شیعیان عراق را افرادي عقب افتاده، خرافاتي، تروریست، 
مزدور و از عوامل سرویس هاي جاسوسي سیا و موساد معرفي كند و ناآرامي 

هاي عراق را به آنها نسبت دهد.

شیطنت شبکه ماهوارهاي العربیه
پایگاه اینترنتي این شبكه»العربیه نت« در اقدامی شیطنت آمیز  خبري درباره 
رهبر گروه تروریستي »انصارالمهدي موسوم به یماني  )كه مدعي است پیك 
كه  درحالي  است  كرده  منتشر  است(  ایشان  یاران  از  و  )عج(  مهدي  حضرت 
تصویر همراه این خبر متعلق به طرفداران و اعضا ارتش مهدي وابسته به مقتدا 

صدر است.
»العربیه نت« در ادامه خبر متعلق به رهبر گروه تروریستي انصارالمهدي )یماني( 
مي افزاید: رهبر این گروه ترویستي سمبل گروه خود را ستاره شش پرداوود قرار 
داده و ادعا دارد كه این ستاره همان نمادي است كه امام زمان )عج( از آن یكي 
از پیامبران بني اسرائیل در ركاب آن حضرت در ارتش» ایلیا « در پرچم خود 

هنگام ظهور استفاده خواهد كرد و ایشان خواهد جنگید.
» العربیه نت« به نقل از پلیس بصره درباره این فرد مي نویسد: » الیماني« فردي 
است به نام احمد اسماعیل صالح الحسن كه هیچگونه نسبتي با خانواده هاي 
سادات علوي ندارد و داراي تحصیالت دانشگاهي وحوزوي است و در رشته هاي 

هیپنوتیزم جادوگري و تردستي تبحر دارد. 
این فرد طرفداران خود را از پرداخت خمس به دفاتر مراجع نهي كرده و بوسیله 

هیپنوتیزم آنها را شستشوي مغزي مي كند.
مدعیان  به  فعالیت  اجازه  بیان  و  فكر  آزادي  در چارچوب  عراق  اساسي  قانون 
به  را  خود  طرفداران  مدعیان  این  كه  درصورتي  فقط  و  دهد  مي  را  دروغین 
اقدام مسلحانه و اخالل در امنیت ترغیب نمایند با آنها برخورد میكند.  )جهان 
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نیوز،)16/11/86(

سریال ضدشیعي » للخطایاثمن «- در شبکه العربیه   
»تایف  نویسندگی  به  دارند(«  قمیت  )خطاها  ثمن  »للخطایا«  موهن  سریال 
راشد« كویتی و كارگردانی »محمد عایش« سینماگراردنی، ماجرای یك خانواده 
شیعه و دختر بسیار زیبای آنان بنام، »كوثر« )از القاب حضرت فاطمه زهرا)س(( 
را به تصویر می كشد كه با ازدواج موقت با تعداد زیادی از مردان )دست كم 

300 مرد(، وسایل گران بها، قیمتي و خودروهاي آخرین مدل مي خرد. 
مادر این دختر نیز با یك خیاط آسیایي، رابطه عاشقانه برقرار مي كند و خواهر 

وي نیزعاشق مردي متاهل می شود.
در یك بخش این سریال، كوثر كه در دفتري كار می كند از مردي كه مدیریت 
او را بر عهده دارد، مي خواهد با تغییر مذهب خود و گرویدن به تشیع، با وي 

رابطه داشته باشد. )بازتاب، 86/6/17(
فزاینده  فشارهای  دلیل  به  اما  تضعیف شیعیان ساخته شد  با هدف  فیلم  این 
افكار عمومی جهان عرب و به دنبال اعتراضات گسترده علما، مطبوعات كویتي 

و شیعیان منطقه خلیج فارس، امكان پخش آن تاكنون مهیا نشده است.
اما ظاهراً بنا شده این فیلم با پافشاری شخص ولید بن طالل به صورت بند بند 
و تحلیلی از شبكه العربیه پخش شود. تاكنون مدیر العربیه در برابر پخش این 
فیلم مقاومت كرده ولی هیچ بعید نیست كه این مقاومت زود شكسته شود و 

مسئوالن این شبكه مجبور به پخش آن شوند.
 كارنامه سیاه دیگر برای العربیه و الجزیره

كشمكش محافل وابسته به آل سعود با ایران حكایتی دیرین است و نمی توان 
آن را تنها به عنوان یك اتفاق جدید به حساب آورد. 

بی شك  اما  داشته،  تغییراتی  مختلف  دوره های  در  دشمنی  این  ابعاد  گرچه 
رفتارهای رسانه های عربستانی پس از انتخابات دهم را باید نقطه اوج برخوردهای 

خصمانه ی رژیم پادشاهی عربستان با نظام و مردم ایران به حساب آورد. 
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ضدیت محافل سعودی با ایران حتی از بحث انتخابات یا تقابل با دولت اصولگرا 
فراتر رفته است. سیاستی كه در روی صفحات نشریاتی مثل الشرق االوسط و یا 
الحیات نقش می بندد، برهم زدن انسجام ، اقتدار و ثبات سیاسی در ایران است.

صحنه ی  ایران،  جمهوری  ریاست  انتخابات  دهمین  برگزاری  از  پس  حوادث 
آشكار دخالت های العربیه در امور داخلی ایران بود. 

برای مثال العربیه دربرنامه ی هفتگی »پانوراما« كه شامگاه سه شنبه 2009/5/12 
میالدی پخش شد، موضوع قابل تاملی تحت عنوان »بمب ساعتی قومیت ها« 

انتخابات ریاست جمهوری ایران و نقش قومیت ها در آن را مطرح ساخت. 
در آغاز این برنامه ی ضد ایرانی، »نجاح محمد علی« گزارشگر تلویزیون العربیه 
آماری درباره قومیت های مختلف و مناطق سكونت آنها در ایران را ارایه كرد. 
قومیت های  كه  مضحك  ادعای  این  با  نیز  برنامه  مجری  الورواری«  »محمود 
اند  شده  متحمل  نژاد  احمدی  محمود  دوره  در  را  ستم  بیشترین  فارس  غیر 
»گلیك«  »لُر«،  »بلوچ«،  »آذری«،  »تركمن«،  »عرب«،  قومیت های  معرفی  با 
تفكیك  به  آنان  محلی  لباس های  با  تصویرهایی  دادن  نشان  و  »مازندرانی«  و 
انتخاباتی درباره  حقوق  نامزدهای  اظهارات برخی  ایران پرداخت و  مذهبی در 
قومیت ها در قانون اساسی را مورد دست آویز قرار داد و بیانیه مهدی كروبی را 

نشانه  صحت ادعاهای واهی خود خوانده شود. 
مجری برنامه ی »پانوراما« در ادامه این برنامه گفت: »تبعیض نژادی در ایران 
كم است اما تبعیض اصلی تبعیض مذهبی است. ما شاهد دعوت هایی)!( برای 
از  اساسی  قانون  از  بندهایی  احیای)!(  و  از یك سو  ایران  اساسی  قانون  تغییر 

سوی دیگر هستیم. 
به ویژه كه ماده  پانزدهم قانون اساسی ایران درباره زبان قومیت ها است. این 
ماده در دوره  محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تا حد زیادی مسكوت 
گذاشته شد)!(.«»علیرضا نوری زاده« یكی از عناصر جریان ضد انقالب و رئیس 
خودخوانده مركز مطالعات ایرانی- عربی در لندن نیز در گفتگو با العربیه مدعی 
شد قومیت هایی كه مذهب آنان با مذهب شیعه در ایران تفاوت دارد، با ستم 
مهمی  گام  ها  اقلیت  حقوق  كردن  مطرح  با  »كروبی  هستند:  روبرو  مضاعف 
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به اعطای نوعی  انتخاب مستقیم فرمانداران سخن گفت و  از  برداشت. كروبی 
خودمختاری به اقلیت ها اشاره كرد. توجه كروبی به این مساله به خاطر این 

است كه وی از قومیت لر می باشد.«
در جریان فتنه سبز پس از انتخابات در ایران، قریب به اتفاق مطالب این رسانه، 
پخش دوباره همه فیلم ها و تصاویر درگیری ها و كشمكش ها در تاریخ معاصر 
ایران بوده تا این ذهنیت به بینندگان القا شود كه دولتمردان ایران از ابتدا دچار 

تضاد ایدئولوژیك بوده اند. 
انتخاب مجدد  از  رسانه سعودی پس  این  تحریریه   گردانندگان  این،  بر  افزون 
دكتر محمود احمدی نژاد، برای زیر سؤال بردن مشروعیت دولت دهم از هیچ 

ترفندی فروگذار نكردند.
را  برنامه های آن  از  زیادی  این شبكه، كه هر روز ساعت های  اقدامات  از  یكی 
اشغال می كند، پخش تصاویر آرشیوی برخی از نا آرامی ها است كه در كنار آن 
موسیقی تند و عناوینی نظیر »از مة الرئاسه« )بحران ریاست جمهوری ایران( و 

یا »ازمه المستمره« )ادامه ی بحران( در ایران را به مخاطبان تلقین می كند.
جریان سازی های خبری و سیاه نمایی برخی رسانه های عربی منطقه علیه 
ایران كه سردمدار آنها العربیه است، ثابت كرد كه آمریكا، رژیم صهیونیستی و 
انگلیس در پشت تمام حوادث پس از انتخابات سال 88 و فتنه بزرگ پس از 

آن قرار داشتند.
در جریان فتنه بزرگ پس از انتخابات شكوهمند ریاست جمهوری 88، برخی 
رسانه های عربی همچون العربیه و شبكه بی بی سی عربی، همپای رسانه های 
غربی و فارسی زبان ضد ایرانی خارج از كشور، عداوت و خصومت خود با ملت 
ایران و نظام اسالمی را به اوج رساندند؛ با توجه به فعالیت های منفی گسترده 
شبكه العربیه درطول انتخابات وپس از آن كه همچنان همه ادامه دارد، بخش 
عمده این گزارش خبری تحلیلی به كارنامه سیاه این شبكه خبری جهت دار 

اختصاص یافته است.
این شبكه پیش و پس از انتخابات سال گذشته و در طول فتنه بزرگ در برنامه 
پانوراما كه هر هفته به جز روزها پنجشنبه و جمعه پخش می شد و برنامه هایی 
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چون  "آخر هفته"، "میهمان و گفتگو" ، "به صراحت "، " مصاحبه اختصاصی " 
و ...  حجم زیادی از این برنامه را به موضوع ایران با همان رویكرد معروف ضد 

ایرانی خود اختصاص داد.
این شبكه هر اتفاق و رویداد عادی در ایران را بزرگنمایی كرده و با همان محور 
نخ نما شده خود یعنی "االزمه المستمره فی ایران" ) بحران مستمر در ایران( 
مدام بر طبل توخالی وجود بحران در كشورمان می كوبد و "نجاح محمد علی" 
مشتری ثابت این برنامه كه این شبكه از وی به عنوان كارشناس امور ایران یاد 
می كند با توجه به تسلط به زبان فارسی و فعالیت چند ساله در ایران به عنوان 
بر  تكیه  با  را  خود  خیالی  و  واقعی  غیر  تحلیلهای  عربی،  های  رسانه  خبرنگار 

سایتهای اینترنتی ضد انقالب به خورد بینندگان عرب می دهد.
به عنوان مثال در جریان حادثه عادی كه چندی پیش برای سفیر پاكستان در 
تهران پیش آمده بود، این شبكه با زیرنویس كردن خبر فوری)عاجل( مدعی 
حمله تروریستی به سفیر پاكستان شد تا اینگونه القا كند كه محیط ایران برای 
دیپلماتهای خارجی ناامن است. در حالی كه با پیگیری های سریعی كه مهر 
از طریق تماس با سفارت پاكستان انجام داد، مسئوالن سفارت پاكستان تاكید 
كردند خبر العربیه كامال دروغ و بی اساس است واصل ماجرا این است كه سفیر 
پاكستان درحال رفتن به باشگاه ورزشی از سوی یك تبعه افغانی با چاقو مورد 

حمله قرار می گیرد، اما آسیب جدی نمی بیند.
العربیه هفته گذشته در برنامه پانوراما مدعی شد كه ایران گروهی از رهبران 
با این خبردروغین  تا  با طالبان آزاد كرده است  ازای معامله ای  القاعده را در 
ایران  كه  است  درحالی  این  كند؛  بدبین  كشورمان  به  را  عرب  افكارعمومی 
بزرگترین قربانی تروریسم و گروههای خرابكار وشرور است و هراز چند گاهی 
جمعی ازشهروندان بیگناه ایرانی قربانی گروههایی می شوند كه متاسفانه مورد 

حمایت تبیلیغاتی و رسانه ای العربیه قرار دارد.
به تازگی این شبكه برنامه ای به نام "عاصفه فی ایران" )توفان در ایران( اختصاص 
داده كه رویكرد اصلی این برنامه زیر سئوال بردن اصول انقالب اسالمی به ویژه 
بر  تكیه  با  اصول  این  درباره  تردید  و  تشكیك  وایجاد  فقیه  والیت  مهم  اصل 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

524

مصاحبه با ضد انقالب است.
به دلیل حجم انبوه تولیدات ضد ایرانی این شبكه، پرداختن به آن در مقال نمی 
گنجد اما به طور كلی می توان محورهایی را كه العربیه بر ضد كشورمان فعالیت 

می كرد به طور خالصه به این شرح نام برد:
نظام  میان  شكاف  و  بحران  وجود  القای  كشور،  داخلی  اوضاع  نمایی  سیاه   
صنفی،  معمول  های  خواسته  برخی  به  زدن  دامن  مردم،  و  دینی  مردمساالر 
بزرگنمایی تحركات فتنه انگیزان و مردمی خواندن آن!، تالش برای ایجاد فتنه 
مذهبی در كشور به ویژه در استان خوزستان با القای وجود محرومیت و تبعیض 
و پخش برنامه های تحریك آمیز با تكیه بر پان عربیسم و تعصبات تنگ بینانه.

همراهی مستمر با دشمنان ملت ایران علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، 
تالش برای القای خطرناك بودن برنامه هسته ای ایران و دامن زدن به پروژه 
ایران هراسی، تبلیغ گسترده گروه های معاند و تروریستی مخالف نظام اسالمی 
از جمله گروهك تروریستی منافقین، گروهك ریگی و پژاگ و سلطنت طلب 
های فسیل شده، تالش برای احیای مهره های سوخته ای همچون بنی صدر، 
رجوی، نوری زاده، سازگارا و تالش برای ترسیم چهره هایی مثبت و مردمی از 

آنها! 
پزشكی،  علمی،  های  عرصه  در  نظام  بزرگ  دستاوردهای  بردن  سئوال  زیر 
اقتصادی و دفاعی و در یك كالم تبدیل شدن به بلندگوی رسانه ای و تبلیغاتی 
صهیونیسم و استكبار جهانی در هجمه ناجوانمردانه و نابرابر علیه نظام مقدس 

اسالمی .
این شبكه در طول فتنه 88، بارها با رضا ربع پهلوی ودیگر سلطنت طلبهای 
فسیل شده، علیرضا نوری زاده، محسن سازگارا، ابوالحسن بنی صدر، سركردگان 
گروهك تروریستی منافقین به مصاحبه پرداخت و تحلیل های نخ نما شده و 
غیر واقعی و ترسیم یك فضای خیالی و بر اساس حد و گمان این افراد را پخش 
نگاه  را كه  افكار عمومی جهان عرب  بتوان ذهنیت  ترتیب  این  به  تا  می كرد 
مثبت و امیدوارانه ای به نظام مردمساالر دینی ایران دارند و آن را حامی بی 
دریغ وبی منت مسائل جهان اسالم از جمله مسئله فلسطین و لبنان می دانند، 
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به نفع خود تغییر دهند، .
العربیه به عنوان بازوی كمكی رسانه های  جریان فتنه و همدوش رسانه های 
غربی معاند نظام و سلطنت طلبها و سایتهای ضد انقالب، مصاحبه های دروغ و 
تحریك آمیز را ابتدا به فارسی وبعد با تاخیر به ترجمه عربی آنها اقدام می كرد 

تا خدمت بزرگی به دشمنان قسم خورده مردم مظلوم ایران كرده باشد.
كه  كرد  می  القا  بارها  ایرانی  های ضد  برنامه  در  العربیه  آنكه  تر  دار  خنده 
انگیزان،  این شبكه، فتنه  ایران مردمی و دموكراتیك نیست و به زعم  نظام 
و  دار  خنده  قدر  چه  و  اند  شده  مردمی  غیر  نظام  اسیر  كه  هستند  مردمی 
و  بانیان  كه  بزند  مردمساالری  و  دموكراسی  از  دم  ای  شبكه  است  مضحك 
نبود دموكراسی  به روی فضای خفقان،  را  صحنه گردانان آن چشمان خود 
به  متكی  غیر  نظامهای  سركوبگری  و  عربی  كشورهای  در  مردمساالری  و 
وجود  آنگاه  و  ببندند  مردمی  پایگاه  فاقد  و  سلطه  نظام  به  وابسته  و  مردم 
بگیرند و ساده ترین  نادیده  به راحتی  را  ایران  دموكراسی دینی مردمی در 

اصول حرفه ای را زیر پا بگذارند. 
همسویی این شبكه با سیاستهای صهیونیستی آمریكایی كامال آشكار است این 
شبكه تبلیغ گسترده محور سازش ، تخریب و جوسازی علیه محور مقاومت و 
طرفداران حقوق غصب شده اعراب به ویژه در فلسطین، خشونت طلب خواندن 
كسانی كه از ملت تحت اشغال و تجاوزگری حمایت می كنند و خودداری از به 
كار بردن واژه شهید برای كسانی كه در حمالت و  تجاوزات رژیم صهیونیستی 
شهید می شوند و تبلیغ گسترده گروههای تروریستی تكفیری در عراق، هیچ 
ابهامی درباره دنباله روی این شبكه از نظام سلطه و حركت آن بر خالف خواسته 

های افكار عمومی جهان عرب باقی نگذاشته است.
پخش اخبار و گزارشهای مغایر با مسائل اخالقی و تطهیر چهره های فاسد به 
رویكرد ثابت العربیه تبدیل شده است و البته از شبكه ای كه مجریان و عوامل 
آن لزومی برای پایبندی به مسائل اخالقی و رعایت اصول حرفه ای نمی بینند، 

انتظاری بیش از این نمی رود. w
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رمز گشایی از عداوت العربیه با ملت ایران
یك روزنامه عربی فاش كرد : راز پافشاری شبكه العربیه بر آنچه وجود بحران 
وادامه آن در ایران می خواند، به ناامیدی برخی كشورهای عربی حاشیه خلیج 
به مسند  نژاد  احمدی  بازگشت محمود  باردیگر شاهد  بر می گردد كه  فارس 

ریاست جمهوری هستند.
القدس العربی نوشت : العربیه به طور مستمر خبرها و گزارشهایی خود را حول 
محوری تحت عنوان " بحران در ایران" پخش می كند، در حالی كه ما چنین 

اخبار و گزارشهایی را در شبكه های خبری دیگر نمی بینیم.
به نوشته القدس العربی، اخبار و گزارشهایی كه العربیه تحت محور ادعایی خود 
كانالهای غیر متعارف و غیر  و  منابع  از  ایران پخش می كند  بحران در  یعنی 
مستند و  با تكیه بر اظهارات غیر واقعی افراد ناشناس گرفته می شود كه نمی 
توان به آنها اعتماد كرد و العربیه با این خبرهای غیر واقعی درحقیقت اصول 

حرفه ای را زیر پا گذاشته است.

سرفصل سیاست های العربیه 
با پیگیری و دنبال كردن برنامه های مختلف شبكه العربیه در طول ده سالی كه 
تاسیس شده است، می توان سرفصل سیاستها و رویكرد این شبكه را به شرح 

ذیل تقسیم بندی كرد :

در سیاست :
- ایران می خواهد بر شما اعراب مسلط شود )ایران هراسی(

- ای اعراب در برابر اسرائیل مقاومت نكنید كه از شما قوی تر است.)تخریب 
روحیه مبارزان و ترویج سازشكاری(

-  هر كس در برابر اسرائیل مقاومت كند، تروریست است.)العربیه هرگز قربانیان 
حمالت صهیونیستها را شهید نمی خواند(

- هر كس به اسرائیل حمله كند، به یك دولت مستقل حمله كرده، بنابراین 
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چنین فردی تروریست است.
- حزب اهلل گروهی از جوانان ماجراجو و تروریست و جوانان شیعه هستند كه از 

سالحهای خود در داخل لبنان استفاده می كنند.
- حماس یك گروه شورشی بر ضد رئیس قانونی فلسطین یعنی محمود عباس 

است.
- تمام كشورهای باید مثل مصر عمل كنند، واگر هر كشوری با اسرائیل مصالحه 
نخواهید  محاصره  و  داشت  خواهید  راحتی  زندگی  شما)اعراب(  آنگاه  كند، 

شد)ترویج خط سازش(
- آمریكا كشور منظم و قانونمند و اساسی جهان است و هیچ كس نمی تواند 
ایران است.)تبلیغ  این كشور دشمنی ورزد و همه بالها و مصیبتها زیر سر  با 

استكبار جهانی و ایران هراسی(

در فرهنگ :
- ای جوانان جهان بیایید جهان را بگردید و وقت خود را در مساجد و اماكن 

اسالمی هدر ندهید)ترویج فساد و بی و بند باری(
- اسالم آنچه می گوید مانع راحتی و جهانی شدن شماست.

- حجاب می تواند در قلب باشد، الزم نیست در سر و صورت باشد)ترویج فحشا 
و حمایت از رویكرد غرب برضد حجاب(

- ای دختران عرب بیایید جهانگردی كنید و رقص و آواز یاد بگیرید و ...) به 
كارگیری مجریانی كه چندان مقید به مسائل اخالقی و رفتاری نیستند و در 

استخدام آنها بیشتری مسائل ظاهری و زیبایی آنها مطرح است(

در هنر :
- هنر یعنی مصرف مواد مخدر تا مثل مایكل جكسون برقصید

راحتی  به  مگر  نباشید  پایبند  هیچ چیز  به  و  برقصید  نفر  میلیونها  برابر  در   -
خودتان.
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-  ای دختران عرب فرهنگتان باید اروپایی باشد.
- تار و گیتار و ... بنوازید، برقصید و شراب بنوشید و شاد باشید و كاری به مسئله 
فلسطین و حماس و حزب اهلل و ... نداشته باشید)سرگرم كردن جوانان عرب به 

لهو و لعب و منحرف كردن آنها از مسائل اصلی جهان اسالم(

در زندگی :
- تمام زندگی شما باید غربی باشد ) ترویج فرهنگ غربی و مصرف گرایی(

- پوشش، حرف زدن و حتی بازی كردن باید مثل غربی ها باشد، الگوی تو باید 
مایكل جكسون باشد البته مثل باربی هم می توانی باشد.

- به مسائل دینی توجه نكن، دین فقط مربوط به مساجد و مكه و مدینه است.
- زندگی باید از مسائل دینی خالی باشد.

قاطبه شهروندان عرب برخالف حكام خود مخالف استكبار جهانی و صهیونیسم 
بین الملل و حامی مقاومت مشروع ملت فلسطین ولبنان و گروههای مبارز از 
جمله حماس وحزب اهلل وحامیان معنوی آنها ازجمله ایران هستند به اعتقاد 
این شهروندان،العربیه آلت دست آمریكا و اسرائیل است تا مسلمانان جراحت 
بزرگ خود یعنی فلسطین  و واژه های اسالمی مانند جهاد، مقاومت، شهادت، 

نماز، مرجع ورهبری اسالمی را فراموش كنند.

 نظر کارشناس رسانه ای
"حسن هانی زاده" كارشناس مسائل خاورمیانه وفعال در عرصه رسانه كه سابقه 
بیش از سه دهه فعالیت در عرصه خبر به ویژه در طول هشت سال دوران دفاع 
مقدس را در كارنامه خود دارد، از جمله كارشناسان متعهدی است كه در طول 
فتنه سال 88 به تنهایی با ارائه تحلیلهای قوی و منصفانه به مقابله با جوسازی 
گسترده شبكه های معاند عربی مانند العربیه و بی بی سی عربی می پرداخت، 
برابر  ایرانی آنها را در  با آوردن دو كارشناس ضد  العربیه  گاهی چنان بود كه 
آقای هانی زاده قرار می داد و در یك فضای نابرابر به كارشناسان ضد ایرانی 
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ارائه تحلیل  وقت بیشتری برای هتاكی به ارزش های نظام مقدس اسالمی و 
های انحرافی و غلط می داد و در مقابل بدون رعایت عدالت و انصاف، به هانی 
زاده حتی اجازه پاسخگویی به اظهارات بی اساس این كارشناسان را نمی داد و 
گاهی كه وی به دفاع از كشورمان و نظام می پرداخت بالفاصله مجری العربیه 

به قطع ارتباط می پرداخت .
هانی زاده درباره عملكرد رسانه های عربی در فتنه 88  ابتدا به چگونگی شكل 
گیری این رسانه ها پرداخته و به مهرگفت  تا كمتراز دو دهه پیش رسانه های 
عربی درخدمت حاكمان دیكتاتور عرب بودند و" پروپاگاندای دولتی" درانحصار 

رهبران كشور های عربی قرار داشت.
به همین دلیل در دهه های 50 تا 80 میالدی از قرن گذشته كه معموال انتقال 
قدرت در كشورهای عربی از رهگذر كودتاهای نظامی صورت می گرفت اولین 
از  بود.  قرار می گرفت رادیو وتلویزیون  نیروهای نظامی  جائی كه مورد حمله 
از سال 1991 میالدی پروپاگاندای تجاری  به طور مشخص  اوایل دهه 90 و 
وارد مقوله "بیزنس" جهانی شد، زیرا جهان به سرعت به سمت مصرف گرایی 

حركت می كرد.
كشورهای عربی كه نوعا جزء كشورهای پر مصرف كاالی غربی به شمار می روند 
تحت تاثیر موج پروپاگاندای تجاری قرار گرفتند لذا سرمایه داران عرب به این 
فكرافتادند كه به جای سرمایه گذاری دركازینوهای الس وگاس وسهام بورس 

وال استریت آمریكا در پروپاگاندای تجاری سرمایه گذاری كنند.
مجموعه هایی از شبكه های ماهواره ای مانند"ام بی سی"" ای. آر.تی"، روتانا و 

نیل در كشورهای عربی شكل گرفت.
ابتدا  ای  رسانه  های  كارتل  این  گیری  شكل  از  هدف   : گوید  می  زاده  هانی 
تبلیغ كاالهای غربی، تشویق ملتها به مصرف كاالهای آمریكایی و ایجاد فضای 

سرگرمی غیر اخالقی برای خانواده های عرب  بود. 
ظاهرا قطر در زمینه پروپاگاندای سیاسی از همه كشورهای عرب منطقه پیشگام 
تر است، زیرا شبكه الجزیره قطر با اهداف سیاسی در سال 1997 تاسیس شد.

پس از یك دهه و به طور مشخص پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 این شبكه 
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ها به سمت "پروپاگاندای سیاسی" گرایش پیدا كردند، زیرا جامعه جهانی پس 
از حادثه 11 سپتامبر به شدت تحت تاثیر فضای امنیتی آمریكا قرار گرفته بود.

با  كانالها  اكثراین  كانال درجهان عرب كه  از 202  بیش  تا كنون  زمان  آن  از 
سرمایه شاهزادگان عرب شكل گرفته فعالیت خود را آغاز كردند.

به  میتوان  ها  كانال  این  فعالیت  نوع  بندی  درتقسیم  كارشناس  این  اعتقاد  به 
4محور اشاره كرد:

محوراول این است كه برخی كانالها با هدف ایجاد سرگرمی و دوركردن جوانان 
از رخدادهای سیاسی وایجاد انحراف ذهنی برای جوانان عرب فعالیت خود را 

آغاز كردند.
محور دوم كانال های تجاری هستند كه نوعا كاالهای غربی را وحتی اسرائیلی 

را تبلیغ می كنند.
محور سوم این است كه برخی كانالها با هدف ایجاد اختالف میان شیعه و سنی 
و تبلیغ سلفی گری و... شكل گرفته اند و سرانجام چهارمین و مهمترین محور 
وجود برخی كانال های وابسته به كشورهای حاشیه خلیج فارس است كه در 

حوزه پروپاگاندای سیاسی قرار دارند .
به گفته هانی زاده، راهبرد این نوع رسانه ها بزرگنمایی خطر شیعه ، فعالیتهای 

هسته ای صلح آمیز ایران وایجاد شكاف میان ایران و جهان عرب است.
العربیه كه در خط مقدم رسانه های عربی ضد ایرانی قرار دارد و سیاستهای ضد 
از  ارائه یك فضای مخدوش  ایرانی حكومتهای عربی را اجرا می كند با هدف 

ایران و ترمیم رژیمهای دیكتاتور عرب شكل گرفته است.
هانی زاده می گوید: این كانال ماهواره ای در3 مارس 2003 با سرمایه اولیه یك 
میلیارد دالرشكل گرفت. این شبكه به عنوان رقیب قدرتمند كانال الجزیره قطر 
به وجود آمد و در ابتدای تاسیس صالح القالب وزیر اطالع رسانی اردن كه دارای 
رویكردی ضد شیعه و ضد ایرانی است با حقوق ماهانه 30 هزار دالرمدیریت این 

شبكه را به عهده گرفت.
كه  االوسط  الشرق  تیراژ  پر  روزنامه  سابق  دبیر  الراشد سر  عبدالرحمن  سپس 

روابط نزدیكی با آمریكا واسرائیل دارد به عنوان مدیراین شبكه منصوب شد.

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

531

و  شبكه  این   : گوید  می  مهر  به  ادامه  در  عرب  جهان  های  رسانه  كارشناس 
نیز كانال های همسو با آن در طول انتخابات سال 88 از طریق به كارگیری 
خبرنگاران زبده خود تالش كرد تا همسو با رسانه های ضد انقالب فارسی زبان، 

سیاستهای آمریكا و غرب را علیه ایران اجرا كند.
شخصیت  از  فحص  هانی  فرزند  فحص"  تهران"حسن  در  شبكه  این  خبرنگار 
های دینی لبنان به شمار می رود روزانه ده ها گزارش تحریف شده علیه ایران 

منتشرمی كرد.
حسن فحص كه به صورت بورسیه دردانشگاه های ایران تحصیل كرده و به زبان 
فارسی مسلط است دربرابر دریافت مبالغ كالنی پول از شبكه العربیه گزارش 

های غیر واقعی علیه ایران وفضای سیاسی این كشور مخابره می كرد.
سرانجام حسن فحص به دلیل رویكردی ضد ایرانی وعدول ازمعیارهای اطالع 

رسانی بی طرفانه ومخابره اخبار كذب علیه ایران از تهران اخراج شد.
هانی زاده در ادامه به نكته جالبی اشاره كرده و می گوید : از عجایب كار رسانه 
های عربی و فارسی زبان ضد ایرانی سوژه های یك نواخت وهماهنگ خبری 
علیه فضای انتخاباتی سال 88 ایران بود كه به نظر می رسد از یك اتاق فكر 

مشترك سر چشمه می گیرد.
این كارشناس افزود: العربیه در طول دوران انتخابات سال 88 از تحلیلگران ضد 
انقالب و فسیل شده مانند ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری فراری – مهرداد 
االصل  عراقی  مزدور  زاده  نوری  علیرضا  رژیم ستمشاهی،  دیپلمات  خوانساری 
دستگاه های جاسوسی اسرائیل و آمریكا و انگلیس و عطاء اهلل مهاجرانی وزیر 
ارشاد لندن نشین دولت خاتمی كه هدایت سایت های فارسی زبان ضد انقالب 

را به عهده دارد استفاده می كرد.
هانی زاده درباره مناظره با تحلیلگران ضد انقالب در شبكه العربیه می گوید: 
زمانی كه العربیه تحت فشار افكارعمومی قرار گرفت كه چرا از تحلیلگران بی 
طرف استفاده نمی كند برای گمراه كردن افكار عمومی با برخی از تحلیلگران 

داخل ایران نیز از روی اكراه تماس برقرار می كرد.
برای نمونه العربیه در طول انتخابات از وجود ضد انقالبی مانند علیرضا نوری 
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زاده عراقی االصل برای سیاه نمایی علیه ایران استفاده می كرد. 
هنگامی كه نوبت دفاع از ایران به من می رسید و اوضاع ایران را عادی توصیف 
كه  كرد  می  دعا  وا  ارسال  پارازیت  تلفنی  ارتباط  روی خط  العربیه  كردم  می 

دستگاه های مسئول ایرانی روی خطوط تلفن پارازیت ارسال می كنند.
به زبان  به تحلیلگران خود كه  ایران  وانمود می كردكه  العربیه  ترتیب  این  به 

عربی مسلط هستنداجازه نمی دهد كه با رسانه های خارجی صحبت كنند.
هانی زاده در ادامه می گوید: در روز عاشورای سال 88  در جریان تظاهرات عده 
ای منافق وسلطنت طلب در تهران كه از فضای دموكراتیك موجود در ایران 
سوء استفاده كردند العربیه وانمود می كرد كه در شمال و جنوب تهران جنگ 

تن به تن جریان دارد!
به اعتقاد این كارشناس،  العربیه و بی بی سی فارسی و عربی  و صدای آمریكا 
و تا اندازه ای الجزیره در یك حركت هماهنگ انتخابات ایران را تقلبی تلقی 
می كردند و تنها یكطرفه و به صورت سازمان یافته اخبار روزانه خود را از منابع 

وابسته به جریان فتنه منتشر می كردند.
رویكرد خاكستری الجزیره

الجزیره اگر چه نسبت به العربیه و بی بی سی موضع مالیم تری در فتنه 88 
الجزیره  بیننده  كه  بود  ای  گونه  به  این شبكه  اخبار  نگارش  اما شیوه  داشت، 

برداشت مناسبی از فضای سیاسی ایران نمی كرد.
این شبكه به تازگی برنامه ای با عنوان "العرب و ایران" پخش می كند كه یكی 
از سئواالت مطرح شده در این برنامه این است عوامل نفوذ ایران در جهان عرب 
چیست، كه روند برنامه به گونه ای است كه به نوعی نگاه بیننده عرب را به ایران 
ایران هراسی  معروف  واین همان سیاست  ناخواسته منفی می كند  یا  خواسته 
است كه العربیه باصراحت دنبال می كند والجزیره هم گاهگاهی در این راه گام 

بر می دارد البته با رندی خاص!
شبكه عرب زبان روسیا الیوم نیز تالش كرد تا در انتشار اخبار فتنه 88 بیطرفانه 
عمل كند و لذا نگاهی كامال حرفه ای نسبت به رخدادهای 88 داشت. در بی بی 
سی عربی نیز وضعیت مشابه با شبكه العربیه داشت و در میزگردهای ویدئویی 
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كه میان من و علیرضا نوری زاده از تهران و لندن ترتیب داده می شد مجری 
بی بی سی عربی تنها به نوری زاده اجازه صحبت می داد و وقت كمتری برای 

دفاع از ایران به من اختصاص می داد.
در جریان تظاهرات میلیونی مردم تهران و دیگر شهرهای كشورمان در 9 دی 
88 و ثبت یك حماسه ماندنی در تاریخ انقالب اسالمی، العربیه و بی بی سی 
بودند.  ایران سكوت اختیار كرده  برابر موج خروشان ملت  و صدای آمریكا در 
تحلیلگران ثابت ومزدور ان ضد ایرانی این رسانه ها مدعی بودند كه این مردم 

در برابر دریافت یك ساندیس وآب میوه  به خیابان ها آمده اند!.
جریان سازی های خبری و سیاه نمایی برخی رسانه های عربی منطقه علیه 
ایران كه سردمدار آنها العربیه است، ثابت كرد كه در پشت تمام حوادث بعد از 

انتخابات سال 88 ، آمریكا و رژیم صهیونیستی و انگلیس قرار داشتند.
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نگاهي به شبکه هاي تلویزیوني فارسي زبان خارج از کشور
آغاز  از  ایران،  برابر  در  آمریكا  دولت  خارجي  هاي  سیاست  كلي  گیري  جهت 
نابودي آن بوده  با نظام جمهوري اسالمي و  انقالب اسالمي، دشمني  پیروزي 
است در دهه نخست انقالب اسالمي ، یعني از سال 1357    تا سال 1367 
اقدامات آمریكا علیه ایران بیشتر نظامي و سخت افزاري بود و این سیاست، روي 

كرد غالب دولت ایاالت متحده آمریكا در براندازي نظام جمهوري اسالمي بود.
هاي  راه  از  ایران  اسالمي  جمهوري  براندازي  در  ناكامي  از  پس  آمریكا  دولت 
نظامي، از دهه دوم انقالب به بعد، جهت حركت هاي تخریبي و براندازانه خود 
را به سوي پروژه هاي جنگ نرم تغییر داد، اما از دهه سوم و به طور مشخص 
از خرداد 1376 به بعد، این رویكرد وارد فاز جدیدي شد. در این فاز عملیاتي، 
ضمن حمایت -هاي مالي دولت آمریكا از رسانه ها به معناي عام آن و بخصوص 
شبكه هاي رادیویي و تلویزیوني دولتي مانند VOA ، رادیو فردا، رادیو اروپاي 
آزاد )آزادي( و نیز رادیوها و تلویزیون هاي ضدنظام و تجزیه طلب فارسي  زبان، 
این شبكه ها در راستاي اهدافي چون تجزیه قومي ایفاي نقش كردند. از همین 
رو هدف از اجراي این پروژه ها اوالً:  تهي سازي نظام از اصول و ارزش هاي 
حاكم بر جامعه دیني و انقالبي ایران و ثانیاً:  گسترش ناامني و بي ثباتي در ابعاد 

سیاسي، اجتماعي و اقتصادي بود.
حداكثر  حوزه  این  در  است،  »رسانه«  نرم،  جنگ  عملیات  محیط  كه  آنجا  از 
استفاده از ظرفیت رسانه ها به عمل مي آید، دراین قلمرو مفاهیمي مانند  » 
و  دانشگاهی  منابع  در  روانی« شكل می گیرد.  و »جنگ   ، رسآنها ي«  جنگ 
مرجع، » جنگ رسآنها ی، استفاده از رسانه ها برای تضعیف افكار عمومی كشور 
هدف و بهره گیری از توان و ظرفیت رسانه ها به منظور دفاع از منافع ملی« 

تعریف شده است. 
در این رویكرد، رسانه ها به شیوه هاي گوناگون مي كوشند فضاي ذهني گروه 
اهداف  و خواسته هاي طراحان عملیات رواني شكل  را در جهت  هاي هدف 
مردم كشورهاي  الزاماً   ها  ریزي  برنامه  گونه  این  درعین حال مخاطب  دهند 
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بیگانه یا نیروهاي دشمن نیستند و مردم كشور خودي نیز هدف قرار مي گیرند 
كه از جمله نمونه هاي برجسته آن نقش رسانه هاي آمریكایي انگلیسي زبان، 
مثلت  در  آمریكا  دولت  حمایت  مورد  زبان  فارسي  هاي  تلویزیون  و  ها  شبكه 
 ، ها  رسانه  كه شامل  است  كثیف«   »مثلث  به  موسوم  این كشور  افكارسازي 
موسسات نظرسنجي بخصوص گالوپ و وزارت امورخارجه آمریكا مي شود كه 
در جریان جنگ ویتنام ، ماجراي خلیج خوك ها، جنگ 1991 با عراق، جنگ 
دوم خلیج فارس و سقوط صدام، لشگركشي آمریكا به افغانستان، سوءاستفاده 
این كشور از ماجراي 11 سپتامبر، همچنین پوشش رویدادها و مسائل داخلي 
اخیر  هاي  سال  در  حال  درعین  كردند.   فعالیت  و...  ایران  جمله  از  كشورها 
گرایش به راه اندازي تلویزیون هاي فارسي زبان بیشتر شده است كه میتوان به 
راه اندازي شبكه فارسي زبان MBC عربستان صعودي اشاره  كرد كه از 19 
تیر برنامه هاي خود را آغاز كرد و درآینده نزدیك نیز تلویزیون هاي فارسي زبان 

تركیه، اتحادیه اروپا و دولت انگلیس آغاز بكار خواهند كرد.
این نوشتار به بررسي حمایت هاي مالي دولت آمریكا از رادیو و تلویزیون هاي 
فارسي زبان و برخي مستندات درخصوص دروغ بودن و سطحي بودن مطالب 
برنامه هاي آنان مي پردازد . ضمنا در این پژوهش بخشي از رادیو تلویزیون هاي 

فارسي زبان رصد نشده است.
معرفي شبکه هاي رادیوئي و تلویزیوني
ماهواره اي فارسي زبان خارج از کشور

الف(کانال هاي رادیویي فارسي زبان
البته پیش از ورود ماهواره به ایران، بیش از 32 رادیو براساس تخمین هایي كه 
زده شده براي ایرانیان داخل و خارج برنامه پخش مي كردند كه برخي از آنها 

عبارت اند از:
رادیو آمریكا، رادیو آلمان، رادیو تاجیكستان، رادیو تركیه، رادیو روماني ، رادیو 
صداي ایران ، رادیو BBC ، رادیو فرانسه، رادیو مسكو، رادیو رژیم اسرائیل، رادیو 
چین، رادیو ژاپن، رادیو پیام دوست، رادیو ایران، رادیو عربستان، رادیو شبكه 
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فارسي، رادیو صداي پژواك و آخرین رادیو یعني رادیو فردا با سرمایه گذاري 
دولت آمریكا پخش برنامه هاي خبري و موسیقي به زبان فارسي را با هدف قرار 

دادن جوانان ایراني آغار كرد . 
درشرایط كنوني نیز با وجود افزایش شبكه هاي تلویزیوني فارسي زبان و شبكه 
زباني كه درباال  ، رادیوهاي فارسي   BBC رادیو  اكثر  هاي خبري 24 ساعته، 
آنها همچون رادیو دویچه وله آلمان،  از  اما برخي  ذكر شد، فعالیت مي كنند 
رادیو رژیم اسرائیل و رادیو فردا نسبت به بقیه، حرفه اي تر عمل كرده و اهداف 

سیاست خارجي دولت هاي خود را در قبال ایران دنبال مي كنند.

ماهواره هاي قابل دریافت در ایران :
دركشور ما امكان دریافت شبكه هاي 30 ماهواره از حدود 80 ماهواره وجود 
دارد. 80 ماهواره برنامه هاي حدود 6800 شبكه تلویزیوني را پخش مي كنند 

كه از این تعداد برنامه هاي حدود 3000 شبكه در ایران قابل دریافت است.
باید توجه داشت كه شبكه هایي وجود دارند كه از طریق چند ماهواره  البته 
پخش مي شوند. به بیاني در بین 3000 شبكه، تعداد زیادي شبكه هاي تكراري 

نیز وجود دارد.

جدول تطبیقي شبکه هاي ماهواره اي کشورهاي همسایه ایران
كشور/ تعدادشبكه

عراق/23
عربستان/ 38
تركیه/200

یمن/1
امارات متحده عربی/ 102

سوریه/3
قطر/14

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

538

كویت/18
لبنان/25
عمان/4

آذربایجان/ 9
افعانستان/ 11
60/ پاكستان 

ایران/27

ب( شبکه هاي تلویزیوني ماهواره اي فارسي زبان
شبكه هاي فارسي زبان عمدتاً از ماهواره هات برد و در رده بعد از ماهواره تل 

استار 12 پخش مي شوند. 
درسال هاي قبل بیشتر شبكه هاي غیرسیاسي از هات برد و شبكه هاي سیاسي 
نیزتالش  ازسال 1385، شبكه های  سیاسي  از تل استار پخش مي شد ولي 

میكنند تا برنامه های  خود را از هات برد ارسال كنند.
NITV به عنوان اولین شبكه فارسي زبان، تقریباً از سال 1378 در ایران قابل 

دریافت شد. 
بعد از آن شبكه های ایران و پارس و بعد ازآنها چندین شبكه دیگر تاسیس شده 

است به طوري كه امروزه تعداد آنها  به حدود 50 شبكه بالغ می شود.
 براساس نمودار زیر هر ساله ازسال 1378 تا 1381 بر تعداد این شبكه ها، یك 
شبكه و در سال 1382 ، 7 شبكه و در سال 1383 نیز 14 شبكه جدید افزوده 

شده است. 
در سال 1384 نرخ رشد شبكه ها كم و 6  شبكه جدید افزوده شده است. جالب 

آنكه در سال  1385، 18 شبكه تلویزیون فارسي زبان ایجاد شده است. 
 درشش ماهه اول سال 1386 نیز، 4 شبكه فارسي زبان بر تعداد شبكه های  
افزوده شده است. در سال 1387 نیز امكان دیدن  ایران  قبلي قابل رویت در 

شبكه رنگارنگ در ایران فراهم شد.
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 بررسي شیوه هاي برنامه سازی  شبكه های  ماهواره اي
بررسي برنامه های  تلویزیوني شبكه هاي فارسي زبان نشان مي دهد كه شیوه 

برنامه سازي آنان از چارچوب هاي زیر خارج نیست:

زنان  از  ابزاري  استفاده  با  زبان  فارسي  تلویزیوني  های   برنامه  از  برخي   -1
مجري و ارائه صحبت هاي پیش پا افتاده و سطحي درباره زندگي ستاره هاي 
هنري ایراني و خارجي سعي مي كنند كه مطالب قابل توجهي را به بینندگان 
تلویزیوني خود ارائه كنند، هرچند كه این رویه هم اینك به شكلي گسترده در 

مجالت زرد كشور نیز موج مي زند.

2-  اغلب برنامه های  تلویزیوني شبكه های  فارسي زبان، با دست آویز قرار 
به حرافي در  ایران  اقتصادي  و  اجتماعي، سیاسي  اخبار منفي  از  برخي  دادن 
نیز  ایراني  از مخاطبان  بسا كه برخي  پردازند و چه  اخبار مي  این گونه  مورد 
صرفاً براي شنیدن چند كالمي از زبان مخالفان رسآنها ي به این نوع برنامه ها 

گوش فرا مي دهند. 
تجربه نشان داده كه گوش فرا دادن به این نوع تبلیغات سیاسي منفي آن هم از 

رسانه شنیداري - دیداري در بلندمدت موجب گریز مخاطبان مي شود.

3- پخش برنامه های  موسیقي و نماهنگ از مردان و زنان خواننده از جمله 
زبان است،  فارسي  تلویزیوني  بین شبكه های   جاذبه هاي سطحي مطرح در 
اخیرا چنین برنامه هایی به طور فراگیر در بین تمام شبكه هاي فارسي زبان رو 
به گسترش است، به همین علت در گفت وگوي مجریان برنامه ها ، بخش بیشتر 

برنامه، صرف پخش آواز و ارائه موسیقي لوس آنجلسي می شود .

4- اغلب شبكه های  تلویزیوني فارسي زبان براي تهیه یك برنامه نیم ساعته از 
حمایت هاي مالي برخي شركت های  تولیدي، بازرگاني و مواد غذایي بهره مي 
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گیرند، بنابراین آنها ابایي ندارند كه در كنار دكور برنامه به طرح عنوان یا تبلیغ 
كاالي مورد نظر بپردازند .

5-  شبكه های تلویزیوني فارسي زبان فارغ از خطوط قرمز تعریف شده و سیاست 
هاي رسآنها ي خود دست به تولید برنامه های ي در زمینه طنز، آشپزي،لطیفه 

گویي، نقد طنزگونه سیاسي، گپ و گفت و گوي ساده مي پردازند.

6- در برخي از برنامه های  این شبكه ها از ادبیات كوچه بازاري براي توهین به 
مقدسات اسالمي استفاده می شود.

نظرهاي  اظهار  از  زبان  فارسي  اي  ماهواره  های  شبكه  های  برنامه  عموما   -7
كارشناسي بدور است و عموماً اظهار نظرهاي مجریان برنامه ها  سطحي و عوام 

فریب آنها ست. 
بسیار  زبان،  فارسي  هاي  شبكه  محتوایي  نظر  از  كلي  نگاه  یك  در  همچنین 

غیرحرفه اي و ضعیف هستند .
و  است    )studio-based( محور  استودیو  ها  شبكه  این  هاي  برنامه  بیشتر 
شاید بتوان برنامه هاي آنها را در مربع مجري یا به عبارت بهتر پاسخگوي تلفن، 
بیننده، آگهي و شو خال صه كرد.  بیشتر این شبكه ها بخشي از وقت مخاطبان 
را در فحش، دشنام و ناسزا به یكدیگر هدر مي دهند . در یكي دو سال اخیر 
ظهور شبكه هاي حرفه اي فارسي زبان اروپایي كار را براي شبكه هاي ضعیف 
سخت كرده است . شبكه هایي كه عال وه بر پخش شو و یا كلیپ خوانندگان 
- كه تقریباً همه شبكه هاي فارسي زبان با این نوع برنامه آنتن را پر مي كنند-  

پخش فیلم هاي روز و برنامه هاي تفریحي و سرگرمي را آغاز كرده اند.
سطحي و بي محتوا بودن برنامه های  این شبكه ها نوع و سطح فكر مخاطبان 

آنها را نیز نشان مي دهد. 
هرچند در سال هاي اخیر شبكه هاي ضعیف فارسي زبان بینندگان ایراني را از 
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دست داده اند ولي این وضع به تدریج رو به تغییر است؛ علت اصلي این تغییر 
حضورگروه هاي مرجع در برخي از این شبكه ها است. 

حضور ورزشكاران مشهور، ایرانیان نخبه سایر كشورها و هنرمندان در این شبكه 
ها بیشتر شده است. در زمینه تاثیر این شبكه ها باید اذعان داشت كه این شبكه 

ها باعث رشد انتظارات و خواسته هاي اجتماعي سیاسي جامعه مي شوند.
براي مثال اطال ع عمومي از طریق تبلیغات این شبكه ها از وضع تهیه مسكن 
در كانادا یا دوبي. این شبكه ها سبك زندگي سكوال ر، لذت جویي، ناسیونالیسم 

ضد عربي را اشاعه مي دهند كه البته به طور ویژه جاي بحث دارد.

 د: روش ها و شیوه هاي پوشش رسانه ا ي شبکه های  فارسي زبان
اغلب شبكه های  فارسي زبان خارج از كشور از روش هاي مختلفي براي ایجاد 
بعد  درمرحله  و  ها  شبكه  این  در  ارائه شده  اطالعات  به  نسبت  مثبت  نگرش 

تهییج و جریان سازي بهره مي گیرند كه شیوه هاي اصلي آنها  عبارتست از:
1   - برجسته سازي یك بخش از متن رویداد

2   - عدم ذكر منبع خبري و یا منبع خبري مبهم
3   - تحریف

4   - جعل
5   - ایجاد تضاد در متن رویداد به منظور القاي بحران

6   - مصادره به مطلوب
7   - اتصال چند متن و نتیجه گیري مطلوب

8   - ارائه جزئیات نامربوط یا عدم ارائه جزئیات
و  اسالمي  علیه جمهوري  منفي  برمبناي موضع گیري  ها  این شبكه  واقع  در 
موضع گیري مثبت در قبال فعالیت های  سلطنت طلبان با استفاده از ارزش 

هاي خبري تضاد، شهرت و تكرار به پخش اخبار اختالفات دامن مي زنند.
از سوي دیگر ارائه اخبار و مطالب به نحوي كه مخاطب پي به اصل واقعیت نبرد 
و یا تصویري نیمه و ناقص از واقعیت بدست آورد باعث ایجاد كلیشه هایي در 
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ذهن مي گردد كه با واقعیت منطبق نباشد .
از جمله این تحریف ها مي توان به :

1 - بایكوت یا كتمان كردن خبر و اطالعات
2 - متهم كردن مخالفان و بزرگ كردن دوستان

3 - ارائه آمار ناقض
4- ایجاد ترس و استفاده از كلمات هیجان انگیز

5 - منحرف كردن ذهن مخاطب از رویداد اصلي و پرداختن به مطالب فرعي و 
خارجي موضوع

6- ساده كردن بیش از حد مسائل پیچیده
7- جعل خبر

8 - استفاده از منابع غیرموثق و نامشخص
9- مخفي كردن منبع اصلي غیرموثق در پشت یك منبع خبري موثق

10- ارائه جزیي از واقعیت به عنوان واقعیت كامل
11 - تأكید روي اخبار بد

12- ایجاد شك در ذهن مخاطب
13- ارائه نظر به عنوان حقیقت

ه: روند شکل گیري حمایت مالي آمریکا  از شبکه ها و تلویزیون هاي 
فارسي زبان

الف( دستورالعمل هاي سازمان سیا
گروهي از سناتورها، مسوالن ارشد وزارت خارجه آمریكا، اساتید برجسته علوم 
سیاسي موسسه مطالعاتي »امریكن اینترپرایز« و گروهي از مدیران باسابقه سیا 
و پنتاگون » كمیته بررسي تهدید بالقوه« را در دهه   1970  و در اوج جنگ 

سرد، تاسیس كردند.
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هدف از تاسیس این كمیته، خروج از بن بستي بود كه در دوران جنگ سرد 
میان دو ابرقدرت آن زمان یعني ایاالت متحده آمریكا و اتحاد جماهیر شوروي 

در توازن هسته اي به وجود آمده بود.
اعضاي این كمیته با منتفي دانستن » جنگ سخت « بین دو ابرقدرت، تنها 
راه به زانو درآوردن رقیب را در » جنگ نرم « و »فروپاشی از درون « دانستند. 
براساس این طرح » جنگ نرم « با اتخاذ راه كارهای » دكترین مهار«، » نبرد 
رسانه ای « و »ساماندهی نافرمانی مدنی« همراه شد كه این استراتژی موثر بود. 
پس از فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي و پایان جنگ سرد، فعالیت این كمیته 
دیگر  بار  سپتامبر   11 وقایع  از  پس  و  درآمد  تعلیق  حالت  به  دهه  یك  براي 
پرل،  ریچارد   ، ایندیك  مارتین   ، پوالكف  كنت  پالمر،  مارك  چون  عناصري 
داگالس فیث، كاندولیزا رایس و مارگ گرچت در این كمیته گرد هم آمدند تا  
به تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهاي فراروي دولت ایاالت متحده آمریكا 

بپردازند.
بعد از دوم خرداد 1376 ، پروژه نرم افزاري مورد توجه عناصر ضدانقالب قرار 
گرفت و درحد امكان تالش شد با توجه به موقعیت هاي خاص ملي، سیاسي 
و ایدئولوژیكي همان گونه كه مورد تأكید و توصیه » جین شارپ «1 بود، این 

روش ها اجرا شود. 
شارپ در یكي از مصاحبه هاي خود تاكید كرد كه دولت ایاالت متحده آمریكا 

باید بودجه اي را براي حمایت از چنین اقداماتي در ایران اختصاص دهد.
» جوزف بایدن «سناتور و رییس كمیته روابط خارجي مجلس سناي آمریكا، در 
یكي از سخنراني هاي خود مي گوید : » دولت بوش باید به تمام سازمان هاي 
غیردولتي آمریكایي اجازه بدهد كه به گروه هاي ایراني   مرتبط با جامعه مدني، 

حقوق بشر، فرهنگي و خواهان دموكراسي كمك مالي كنند«.  
  متعاقب این اظهارات، در بیست و پنجم دي ماه 1381)15 ژانویه 2003  ( 
كمیسیون بودجه سناي آمریكا مبلغ 10 میلیون دالر را به این امر اختصاص 

مي دهد.
در سخنان »میچ مك كانال« سناتورجمهوري خواه آمریكا نیز ، دكترین  »جنگ 
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نرم و مبارزه بدون  خشونت « یكي از دالیل اختصاص این بودجه ذكر می شود . 
وي دریكي از سخنان خود خطاب به رییس مجلس سنا مي گوید:» آقاي رییس، 

هم اكنون زمینه هاي تغییر سیاسي و اقتصادي در ایران وجود دارد. 
وظیفه ما این است كه بفهمیم چگونه از این موقعیت استفاده كنیم. به نظر من 

حمایت مالي از فعالیت های  مفید زیر بجاست. 
حمایت مالي از برنامه های  رادیو تلویزیوني ایراني، حمایت مالي از چاپ نشریات 
سیاسي ایراني، حمایت مالي از ایجاد سایت هاي اینترنتي، حمایت مالي از اشاعه 

اطالعاتي درباره دمكراسي، روش هاي مبارزه بدون خشونت و سكوالریزم«.

ب ( پروژه دلتا
پیدا  بیشتري  آمریكا طرفداران  در  روز كه مي گذرد،  هر  نرم،  سیاست جنگ 
و  ها  بررسي  جدیدترین  در  نیز  آمریكا  مردان  دولت  و  سیاستمداران  میكند. 
جمهوري  نظام  با  مواجهه  در  را  نرم  جنگ  به  جدي  رویكرد  خود،  مطالعات 

اسالمي مورد توجه قرار داده اند.
» كمیته بررسي تهدید بالقوه «كه اعضاي آن را برجسته ترین عناصر سیاسي 
و نظامي آمریكا تشكیل  مي دهند، در جدیدترین تصمیم خود در مهر 1384 
با توجه به استحكام نظام جمهوري اسالمي و شكست دهها استراتژي درمقابل 
ملت ایران در سال هاي گذشته، جنگ سخت را بي فایده دانسته و خواستار 
توجه بیشتر دولت ایاالت متحده به پروژه نرم افزاري » براندازي از درون« شدند.

 »مارك پالمر «از اعضاي برجسته این كمیته و چهره با نفوذ دستگاه سیاست 
خارجي آمریكا، در گفتگویي با  » دبوراه سولومود « خبرنگار روزنامه آمریكایي 
ایران  اسالمي  جمهوري  علیه  نظامي  تهاجم  ایده  با  صراحتاً  تایمز،  نیویورك 
مخالفت و اعالم كرد: » ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، كمیت جمعیت، كیفیت 
نیروی انسانی، امكانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز 
در منطقه خاور میانه و هارتلند نظام بین الملل به قدرتی كم بدیل تبدیل شده 

است كه  دیگر نمي توان با یورش نظامي آن را سرنگون كرد«.
 در گزارش»كمیته بررسی تهدید بالقوه«  كه مارك پالمر آن را جمع بندي و 
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تدوین كرد ؛ براندازي نظام  جمهوري اسالمي با تمركز فعالیت ها بر روي سه 
محور دكترین مهار، نبرد رسآنه ا ي و ساماندهي نافرماني مدني، توصیه شده 

است.
این گزارش كه با عنوان » ایران و آمریكا، رهیافت جدید« تنظیم شده است، 
تامل  قابل  كه  از محورهایی  یكی  بین  این  در  است  پانزده محور كلی  داراری 
است عبارتست از اینكه : باید شبكه های متعدد رادیو تلویزیوني را براي ایرانیان 
تدارك دید و پیامهاي خود را با پیشرفتهترین تكنولوژیهاي روز، به مردم ایران 

برسانیم. 

 و: حمایت هاي مالي آمریکا از شبکه ها و تلویزیون هاي فارسي زبان در 
قالب طرح براندازي جمهوري اسالمي ایران 

سرمایه  نرم،  طریق  از  ایران  اسالمي  براندازي جمهوري  براي  واشنگتن  دولت 
گذاري هاي زیادي كرده است وعملیات در این بخش در دفتر مركزي سازمان 
اطالعات مركزي آمریكا  )سیا(  در واشنگتن طراحي و هدایت می شود. اجراي 
این عملیات به اعتراف» آدام آرلي «  از مقامات كاخ سفید در تاریخ 9 آذر سال 
1385 ، به عهده چند دفتر ویژه گذاشته شده است كه سیا تحت پوشش هایي 
در شهرهاي ایراني نشین پیراموني ایران از جمله در دوبي، باكو و استانبول دایر 

كرده است. 
ایرانیان  كه  گوناگون  كشورهاي  شهرهاي  در  آمریكا  كه  بود  این  ارلي،  سخن 
زیادي در آنها زندگي مي كنند، دفترهاي ویژه اي ایجاد كرده و به وسیله این 
دفترها با ایرانیان ساكن در آن شهرها ارتباط برقرار خواهد كرد و همچنین از 
ایرانیان ساكن در كشورهاي دیگر، كه رفت وآمد آنها به داخل كشور آزاد است، 
همچون اهرمي براي دخالت در امور داخلي ایران استفاده مي كند و براي آن 
بودجه قابل مالحظه اي هم اختصاص داده كه بخشي از آن یك رقم 75 میلیون 
به  براي كمك  آمریكا در سال 2006 رسماً  بودجه دولت  دالري است كه در 

براندازي نرم نظام اسالمي ایران اختصاص یافت و اعالم شد.
 این درحالي بود كه » روزنامه نیویورك تایمز« 29  آبان سال 1385 ، اطالعات 
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دقیق تري درباره این طرح،  آمریكا منتشر كرد. این اطالعات براي تحلیل گران 
به  مهمي  اطالعات  دلیل،  دو  به   ، ایران  ئل  مسا  پژوهشگران  ویژه  به  سیاسي 
شمار نمي رفت. دلیل اول: طبیعي است كه با گذشت مدت ها از فعالیت برخي 
دفترهاي ویژه ضد ایراني آمریكا، اطالعات درباره آنها، رفته رفته منتشر مي شد 
و دلیل دوم این كه : آمریكا خود از آغاز، قصد پنهان كردن فعالیت این دفترها 

را نداشت كه خود یكي از شیوه هاي جنگ رواني است.
و  میكنند  ایفا  ایران  پیراموني  مناطق  در  سیا  دفاتر  كه  نقشي  حال،  این  با 
»نیكالس برنز«  معاون وزیر امورخارجه آمریكا در آذر سال 1385 و در گفت و 
گو با رسانه هاي آمریكایي از جمله نیویورك تایمز اعتراف كرد، مشابه رله اي 
است كه ایستگاه »ریگا« سیا در لیتواني در زمان قطع روابط سیاسي بین مسكو 
جماهیر  اتحاد  درباره  اطالعات  آوري  جمع  مركز  مهمترین  عنوان  به  وآمریكا 

شوروي ایفا كرد.
ارایه آموزش به افراد مساله دار و یا فریب خورده و یا مستعد آن براي ایجاد 
شورش و ناامني و تفرقه افكني میان اقوام و قومیت ها، مانند بمب گذاري اخیر 
درحسینه اي در شیراز، از دیگر تاكتیك هاي دفاتر سیا در خصوص ایران براي 

ضربه زدن به نظام اسالمي است.
نیویورك تایمز در 29 آبان 1385 نوشت: یكي از NGO هاي فعال در دوبي، 
ایرانیان)ساكن در دوبي( را به كارگاه هایي دعوت مي كند كه در آنها، ایجاد 
شورش هاي صلح آمیز، مانند گرجستان ، فیلیپین و دیگر مناطق به آنها آموزش 

داده مي شود. 
»مركز درگیري هاي غیرخشن بین المللي آمریكا « نیز در برگزاري جلسات به 
آنها كمك مي كند. جداي از این گونه فعالیت هاي آمریكا، دولت بوش از كنگره 
چندین میلیون دالر بودجه تقاضا كرده تا بتواند برنامه هاي خود را اجرا كند. 
از جمله آنها بودجه اي 75 میلیون دالري است كه به گفته برنز، هم اكنون در 

اختیار آنان است «.
 تأمل در سخنان معاون وزیر امور خارجه آمریكا، از جمله روي عبارت »فعالیت 
در كشورهاي اطراف ایران« و » ایستگاه ریگا به عنوان مهم ترین مركز جمع 
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آوري و به دست آوردن اطالعات در مورد اتحاد شوروي «. به روشني حاكي 
نبوده  به دوبي  تنها منحصر  آمریكا،  ایراني  از آن است كه دفترهاي ویژه ضد 
این دفترها مراكز  را دربرمي گیرد و دیگر آن كه  ایران«  و كشورهای»اطراف 
جمع آوري و به دست آوردن اطالعات وبه عبارت روشن تر، مراكز جاسوسي و 

براندازي آمریكا علیه ایران است. 
با 26  برابر  درعین حال كاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریكا 15 فوریه 2006 
بهمن 1385 در برابر كمیته روابط خارجي سناي این كشور حضور یافت و در 
نطقي به دفاع از برنامه دولت بوش براي گسترش دمكراسي در جهان پرداخت. 
رایس در بخشي از سخنراني خود گفت:» در دو سال گذشته، وزارت خارجه  
بیش از 4 میلیون دالر صرف پروژه هایي در حمایت از مطالبه آزادي سیاسي و 
اقتصادي، آزادي بیان و رعایت حقوق بشر از سوي شهروندان ایراني كرده است. 
ما به برنامه هایی براي آموزش فعاالن كارگري و محافظت از آنان در برابر پیگرد 
دولتي، كمك مالي مي كنیم. در سال جاري) سال مالي 2006  ( ما حداقل 
10 میلیون دالر به این برنامه ها  و برنامه های  دیگر اختصاص خواهیم داد و 
مایلیم با كنگره همكاري نزدیكتري داشته باشیم تا به اصالح طلبان ایراني براي 
ایجاد شبكه هاي فراگیر كشوري در حمایت از تحول دمكراتیك در كشورشان 

یاري رسانیم.«
رایس همچنین افزوده است: »مایلم از كنگره بابت دادن 10 میلیون دالر به ما 

در سال جاري جهت حمایت از آزادي و حقوق بشر در ایران تشكر كنم. 
ما از این مبلغ براي بسط شبكه های  حمایت از اصالح طلبان ایراني، ناراضیان 

سیاسي و فعاالن حقوق بشر استفاده خواهیم كرد. 
ایران،  از دمكراسي در  همچنین قصد داریم براي سال 2006  جهت حمایت 
تقاضاي 75 میلیون دالر بودجه اضافي كنیم. این مبلغ به ما امكان خواهد داد بر 
حمایت خود از دمكراسي بیافزاییم، پخش برنامه های  رادیویي را بهبود بخشیم، 
پخش برنامه های  تلویزیوني ماهواره اي را آغاز كنیم، تماس هاي میان دو ملت 
را از طریق كمك ها و بورس هاي بیشتر براي دانشجویان ایراني گسترش دهیم 

و تالش هاي دیپلماتیك علني خود را تقویت كنیم.«  
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به نوشته سایت وزارت خارجه آمریكا »یك مقام ارشد وزارت خارجه« در توضیح 
سخنان رایس به خبرنگاران گفته است »ایاالت متحده هم اكنون برنامه هایي 

براي حمایت از اتحادیه هاي صنفي، دگراندیشان و فعاالن سیاسي دارد«.
سایت وزارت خارجه آمریكا میافزاید:» درصورت تصویب كنگره، وزارت خارجه از 
50 میلیون دالر دارایي-هاي اضافه جهت تأسیس یك تلویزیون ماهوارهاي 24 

ساعته و پخش برنامه های  رادیویي به ایران استفاده خواهد كرد.
مبلغ 15 میلیون دالر دیگر جهت حمایت از توسعه سازماندهي و تشكل مدني 

در ایران هزینه خواهد شد. 
دانشجویان و متخصصیني كه مایل به دیدار از ایاالت متحده هستند از مزایاي 
تبادلي استفاده  برنامه های   براي  به مبلغ پنج میلیون دالر  بودجه اضافه اي 
خواهند كرد و باالخره، وزارت خارجه  مبلغ پنج میلیون دالر اضافه به تالش 
وزارت  این  زبان  فارسي  تارنماي  جمله  از  ایران  در  عمومي  دیپلماسي  هاي 

اختصاص خواهد داد.
از 75 میلیون دالر بودجه اضافي مورد درخواست وزارت خارجه آمریكا:

دولت  زبان  فارسي  تلویزیوني   - رادیو  هاي  ایستگاه  میلیون دالر صرف   50 -
آمریكا شود 

- 5 میلیون دالر به بورس هاي تحصیلي اختصاص یابد 
- 5 میلیون دالر به بودجه عمومي وزارت خارجه براي فعالیت در ارتباط با ایران 

اضافه شود 
- 15میلیون دالر دیگر براي » حمایت از توسعه سازماندهي و تشكل مدني در 

ایران «. 
 درعین حال نیكالس برنز معاون وزیر امور خارجه آمریكا ششم مارس  2007 
ارتقاء جامعه مدني در  براي  افزوده است كوشش هاي ما  )16 اسفند 1386( 

ایران گسترش یافته است.
كنگره آمریكا در بودجه تكمیلي سال مالي 2006 ، مبلغ 66 میلیون دالر را به 

حمایت از كوشش هاي ما در ایران اختصاص داد. 
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20 میلیون دالر از این رقم به حمایت از جامعه مدني، حقوق بشر، اصالحات 
دموكراتیك و سایر اقدامات در این زمینه اختصاص یافته و 5 میلیون دالر 
نیز در اختیار دفتر برنامه هاي اطالعات بین المللي)IIP( گذاشته شده تا به 
الكترونیكي و ماهواره اي به زبان فارسي درباره  مصرف توسعه برنامه های  
آمریكایي  هاي  ارزش  و  ها  سیاست  كشور،  این  موسسات  آمریكا،  جامعه 

برسد.
مبلغ 5 میلیون دالر دیگر نیز به اداره امور آموزشي و فرهنگي )ECA(  جهت 
توسعه طرح هاي جدید تبادل فرهنگي و آموزشي براي افزایش تفاهم متقابل 

بین مردم ایران و آمریكا اختصاص داده شده است.
كنگره آمریكا مبلغ 36 میلیون دالر باقي مانده از بودجه تكمیلي سال مالي 2006 
 )BBG(در مورد ایران را مستقیماً به شوراي مدیران برنامه هاي رادیو تلویزیوني
اختصاص داده تا براي پخش برنامه هاي تلویزیوني و رادیویي در داخل ایران، 
مانند سرویس تلویزیوني فارسي صداي آمریكا VOAو رادیو فردا، صرف شود. 
توسعه  بر  عالوه  تا  ساخته  قادر  را  ما  مالي  هاي  حمایت  این  است  گفته  برنز 
مساعي خود در بهبود بخشیدن به جریان آزاد اطالعات براي مردم ایران، یك 

رشته برنامه های  آموزشي و فرهنگي و اشاعه دموكراسي راآغاز كنیم. 
با  همچنین مبلغ 11 میلیون دالر از بودجه اصلي سال مالي 2006 را همراه 
فرهنگي  مبادله  های  برنامه  و  عمومي  دیپلماسي  به   BBG مخصوص  وجوه 

اختصاص داده ایم.
این وجوه وارد برنامه هایی شده كه ما پیش از این در بودجه هاي سال هاي 

مالي 2004 و 2005 منظور كرده بودیم.
مالي  سال  در  آمریكا  خارجه  وزارت  معاون  برنز،  نیكوالس  اظهارات  اساس  بر 
ایران،  درباره  ما  هاي  طرح  پیشبرد  براي  بودجه  دالر  میلیون   100،  2008
فارسي، 8/1  زبان  به   VOA آمریكا  براي صداي  بر 20 میلیون دالر  مشتمل 
میلیون دالر برای رادیو فردا، 5/5 میلیون دالر برای امور كنسولی و 75 میلیون 
از جامعه مدنی و حقوق بشر در  برنامه پستیبانی  از  دالر جهت حمایت مالی 

خواست كرده است. 
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در عین حال نگاهي به روند تاریخي نبرد رسآنه ا ي نشان مي دهد كه صهیونیست 
ها در سال 1897 میالدي، در نخستین كنگره جهاني صهیونیسم كه درشهر 
» بال « سوییس تشكیل شده بود، صریحاً اعالم كردند« ما هنگامي در تشكیل 
دولت اسرائیل موفق خواهیم شد كه بر ابزارهاي تبلیغاتي و مطبوعاتي جهان، 

تسلط داشته باشیم. »
مایكل دیور، مسئول انگاره سازي در كابینه ریگان، در اشاره به حمله آمریكا و 
متحدانش به عراق در ماجراي اشغال كویت، مي گوید :»صحنه اصلي عملیات 
براي جنگ اطالعاتي ما، نخست تلویزیون و در مرحله  دوم، رسانه هاي نوشتاري 

بود كه البته نتوانستیم به خوبي این جبهه را كنترل كنیم.«
كنار روش هاي  در  اي  رسانه  نبرد  كه  بود  تاثیرات شگرف  به همین  توجه  با 
دیگر، مورد توجه و تاكید ویژه واشنگتن براي براندازي جمهوري اسالمي ایران، 

قرار گرفت .
چندي بعد متعاقب افشاي پروژه دلتا، خبرگزاري رویتر اعالم كرد:» دولت بوش 
قصد دارد پخش برنامه های  ماهواره اي تلویزیوني را به زبان فارسی گسترش 
دهد و رادیو آمریكا نیز قصد دارد، پخش اخبار و اطالعات را براي مخاطبان در 

ایران، افزایش دهد« 
دولت  موجود  »براساس طرح  نوشت  نیز  تایمز  آنجلس  آمریكایي لس  روزنامه 
آمریكا، سه میلیون دالر كمك مالي براي تاسیس حزب، سندیكا و كانال هاي 

تلویزیوني هوادار دموكراسي در اختیار رژیم ایران قرار خواهد گرفت«. 
هرش  سیمور  قلم  به  اي  مقاله  در  آمریكائي  نیویوركر  نشریه  حال  درعین 
از آن در  نگار معروف آمریكائي كه بخشي  )Seymour Hersch( روزنامه 
با استناد به اظهارات مقامات پیشین  انتشار یافت،  نسخه آنالین این نشریه  
كنگره  رهبران  كه  است  نوشته   ، كنگره  اسناد  و  آمریكا  اطالعاتي  و  نظامي 
آمریكا در دسامبر ) 2007 ( با درخواست بودجه 400 میلیوني بوش بر اي 

گسترش عملیات محرمانه علیه جمهوري اسالمي، موافقت كرد.
اگرچه كاخ سفید و كنگره آمریكا در باره گزارش هفته نامه نیویوركر در زمینه 

اختصاص 400 میلیون دالر براي ایجاد بي ثباتي در ایران سكوت كرده اند.
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افزایش بودجه تبلیغ رسانه هاي وابسته به آمریکا علیه ایران
دولت آمریكا در سال هاي اخیر با افزایش زمان پخش برنامه هاي برون مرزي 
براي ایران، كوبا و كره شمالي تالش كرد جنگ تبلیغاتي خود علیه این كشورها 
را گسترش دهد. در بودجه جدید جرج بوش منابع الزم براي تامین مالي این 

اقدامات این گونه پیش بیني شده است.
بودجه پخش برنامه هاي برون مرزي از جمله صداي آمریكا)VOA(  و رادیو 
سال  در  دالر  میلیون   668/2 به  درصدي   8/3 افزایش  با   )RFA(آزاد آسیاي 

2007 رسید.

تحلیل گفتمان رویکرد رسانه هاي فارسي زبان خارج از کشور از پیروزي 
انقالب تاکنون

غرب در جنگ رسانه اي، ایران را به عنوان یك زیرمجموعه اي در درون یك 
استراتژي كالن قرار داده است. در این میان جنگ رسانه اي علیه ایران از چند 
كار ویژه یا » كاركرد« برخوردار است كه جملگي حول فعال  سازي یا ایجاد» 

شكافها « در ایران است.
ایجاد شكاف دولت و ملت و دولت با نظام بین المللي یكي از این  كاركردهاي 
جدید است اما محوري ترین رسالت جنگ رسانه اي جدید فعالسازي شكاف 

قومیت است. 
این رویكرد و تمركز بر آن در واقع ناشي از شكست تالش هاي غرب و آمریكا در 
تضعیف و واژگون سازي جمهوري اسالمي از یك سو و عدم توانایي در برخورد 

نظامي با ایران از سوي دیگر است.
باراه اندازي شبكه های  ماهوارهاي تلویزیوني علیه ایران توسط آمریكا ، انگلیس 
، رژیم صهیونیستي موج جدیدي از » جنگ رسانه اي « علیه ایران ایجاد شده 
 Soft( است. در حقیقت جنگ رسانه اي یكي از برجسته تر ین و جنگ هاي نرم

War( جدید بین المللی  است.

جنگ رسانه ای  ظاهرا میان رادیو و  تلویزیون ها، مفسران مطبوعاتي، خبرنگاران 
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خبرگزاري ها، شبكه های  خبري و سایت هاي اینترنتي جریان دارد جنبه هاي 
نام  به  ژورنالیستي چیزي  این جدال  وراي  در  كه  است  آن  واقعیت  اما  جنگ 
بودجه هاي  توسط  نهفته است كه مستقیماً  »سیاست رسآنه اي یك كشور« 
رسمي مصوب پارلمان های بودجه هاي سري سازمان هاي اطالعاتي و امنیتي 

و سرویس هاي جاسوسي تغذیه و هدایت می شود.
قرار  ای   رسانه  جنگ  بمباران  تحت  كه  مردمي  كه  است  این  مهم  نكته 
آنها  جامعه  فضاي  بر  كه  سنگیني  جنگ  وجود  از  خود  است  ممكن  دارند 

باشند.  جریان دارد، بي اطالع 
حتي  و  عملكرد  و  كاركرد  تغییر  نهایت  در  چه  اگر  ای  رسانه  جنگ  هدف 
دادن  قرار  هدف  جاي  به  ملموسي  طرز  به  اما  است  ها  دولت  فروپاشي 

قرار میدهد. بمباران خود  را هدف  مستقیم دولت ها، ملت ها  
در یك نگاه اجمالي از ابتداي انقالب تاكنون سه مرحله یا نقطه عطف جنگ 

رسانه ای  علیه جمهوري اسالمي ایران قابل توجه و تفكیك است.

 رویکرد صرفًا سیاسي
مرحله نخست به سال هاي اول انقالب برمي گردد. اگر چه شبكه های  تلویزیوني 
ضدجمهوري اسالمي فعال هستند اما فعال ترین شبكه در این دوران با توجه به 

امكانات آن روز» رادیو « است. 
همه این رسانه ها كه برنامه فارسي ، پخش مي كردند اال قلیلي تحت مدیریت 
مستقیم كشورهاي غربي و آمریكا و رژیم صهیونیستي علیه جمهوري اسالمي 

بود.
 محور برنامه های  این رسانه ها حمایت و پیشتازي از عملكرد ضد انقالب در 

ایران و ارائه چهره ضد مردمي از جمهوري اسالمي بود. 
در واقع گفتمان حاكم بر برنامه های  این شبكه ها  »سیاسي «بود.  سعي شبكه 
های  رادیویي در این دوره این بود كه با طرح مسایل سیاسي، رفتارهاي سیاسي 
مردم ایران را متحول سازند و از این طریق ضمن تضعیف پایگاه مردمي نظام، 

موقعیت مخالفان نظام را تقویت كنند.
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رویکرد فرهنگي – سیاسي
مرحله دوم عمدتاً به اواخر دهه 1360 مربوط می شود . در این سال ها یك 
تغییر چشم گیري در كمیت  وكیفیت جهت گیري هاي رسانه هاي ضدایراني 
صورت گرفت از یك سو تعداد زیادي شبكه هاي رادیویي وتلویزیوني فارسي 
زبان توسط ضدانقالب با كمك ها و امكانات كشورهاي غربي راه اندازي شد. این 
تعداد از شبكه ها بیانگر رویكرد جدید كاخ سفید وغربي ها در جنگ رسانه ای  
علیه ایران بود. برخي آمارها  حكایت مي كند كه تا سال 1375 تنها 50 شبكه 
ایرانیان در  تلویزیوني و رادیویي در كشور آمریكا و حدود 50 شبكه رادیویي 
سوئد فعالیت مي كردند. نكته قابل توجه این است كه بسیاري از این شبكه  ها   
ابتد ا به صورت كابلي و محدود در یك قلمرو جغرافیایي با ساعت هاي خاص 
شروع به كار كرده بودند در این دوران با بودجه و امكانات دول غربي به صورت 
یافت. شبكه هایی   افزایش  نیز  آنها  برنامه های   ماهواره اي درآمده و ساعات 
طپش،  تلویزیون  یك،  كانال  تلویزیون  پارس،  تلویزیون   NITV،ITN مانند 
شبكه آزادي و... از، جمله آنها بود. رویكرد گفتماني شبكه های  ضدایراني در 

این دوران، فرهنگي و هجمه هاي فرهنگي بود. 
پخش برنامه های  مبتذل و تضعیف باورها و اعتقادات ایمان مردم محور اصلي 

این رسانه ها را تشكیل مي داد.
در عین حال بزرگ نمایي ضعف هاي داخل ایران یا دروغ پردازي ها علیه نظام 
و مسئولین، پشتیباني رسانه - اي علیه برخي از اعتراضات داخلي در دستور كار 

این شبكه ها قرار گرفت.
نتوانستند  اول و دوم  این رسانه ها چه در مرحله  علیرغم كوشش هاي فوق، 
موفقیتي به دست آورند دالیل مختلفي در ناكارآمدي این دوران این شبكه ها 
وجود داشت: مهمترین آنها عدم شناخت جامعه ایران و رابطه ملت و نظام بود. 
البته دالیل دیگري هم داشت. اختالف میان شبكه ها، ساده اندیشي حاكم بر 
این شبكه ها، عدم رعایت نزاكت و ادب و اخالق در گفتارهاي سیاسي، توهین 
به مقدسات، ضعف برنامه ها ، عدم دریافت اكثر شبكه های  فارسي زبان روي 
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ماهواره» هات برد «  از جمله دالیلي است كه در خصوص ناكامي این رسانه 
ها ذكر می شود. 

رویکرد همه جانبه
این  بر مي گردد. وجه مشترك  بعد  به  نیمه دوم دهه 1370  به  مرحله سوم 
رسانه  است.  ایران  علیه  رواني  و  فرهنگي  سیاسي  جانبه  همه  رویكرد  دوران 
هاي غربي و ضد انقالب با توجه به تحوالت سیاسي داخل كشور انگیزه فعالیت 
بیشتري پیدا كردند لذا به موازات برنامه های  فرهنگي و تهاجم علیه اخالق و 
باورهاي مردم ایران برنامه های  سیاسي گسترده اي را با هدف شكاف ملت - 

دولت و تضعیف پایگاه مردمي نظام راه انداختند.
نكته اساسي در این دوران این است كه جهت گیري ها و اولویت هاي رسانه 
هاي غربي و ضدانقالب تا پیش ازحادثه 11 سپتامبر و تا حدودي پس از یك و 
دو سال پس از این حادثه معطوف به تضعیف بنیادهاي سیاسي نظام جمهوري 

اسالمي و فعال كردن »شكاف هاي سیاسي« در ایران بودند.
 لذ ا آموزش و تشویق  گروه ها و شبكه های  داخلي براي ایجاد »جنبش هاي 
اجتماعي« در ایران یكي از محوري ترین برنامه هاي  ضدانقالب و رسانه هاي 

غربي بود.
در این مقطع اگرچه چنان شاهد افزایش رسانه هاي ضدایراني نیستیم اما به 
شدت شاهد كمك هاي مالي و تقویت رسانه هاي موجود علیه ایران هستیم. از 
جمله بنیاد »دبلیون آلتون جونز فوندیشن « در سال 1378 مبالغ هنگفتي كه 
گفته می شود  بین 250 هزار تا یك میلیون دالر تخمین  زده می شود  صرف 

تقویت شبكه های  ماهواره اي علیه ایران كرد. 
در این راستا كنگره آمریكا در سال  82معادل 40 میلیون دالر براي حمایت از 
آنچه فعالیت هاي مدني و رسآنه ا ي در ایران نامیده مي شود ،  اختصاص داد. 
در همین سال »سام برون « یك سناتور آمریكایي پیشنهاد مصوبه اي مبني 
بر كمك  50میلیون دالري براي موسسه هاي پیشرو براي انجام فعالیت های  

دموكراتیك از جمله رادیو و تلویزیون ارائه كرد.«
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اولویت جدید  است  برخوردار  بیشتري  اهمیت  از  اخیر  آنچه در سال هاي  اما 
رسآنه اي جهان غرب بویژه آمریكا و رژیم صهیونیستي علیه ایران است به نحوي 

كه در جنگ رسآنه ا ي دوران گذشته كمتر مشاهده شده است.
در واقع به نظر میرسد كه غرب با جنگ رسآنه ا ي علیه ایران ، آنرا ، به عنوان 
یك » زیر سیستم« در درون یك استراتژي كالن قرار داده است. در این میان 
جنگ رسانه ای  علیه ایران از چند كار ویژه برخوردار است كه جملگي حول 

فعال سازي یا ایجاد »شكاف ها«  در ایران است.
ایجاد شكاف دولت و ملت و دولت با نظام بین المللی  یكي از این كاركردهاي 
جدید است اما محوریترین رسالت جنگ رسآنه اي جدید فعال سازي شكاف 

قومیت است.
این رویكرد و تمركز برآن در واقع ناشي از شكست تالش هاي غرب و آمریكا در 
تضعیف و واژگون سازي جمهوري اسالمي از یك سو و عدم توانایي در برخورد 
نظامي با ایران از سوي دیگر است. مضافاً اینكه از نظر آنها سیاست هاي اعمال 
شده در خاورمیانه و درباره ایران، جمهوري اسالمي ایران را بیش از پیش تقویت 
جمهور  رئیس  كارتر  جیمي  ملي  امنیت  مشاور  سیك«  »گري  چنانكه  كرده 
اسبق آمریكا اخیرا اظهار داشت كه ایران قدرت اصلي در حال ظهور در منطقه 
خاورمیانه است و تحوالت خاورمیانه باعث افزایش قدرت راهبردي و منطقه اي  

تهران شده است«.
در این راستا بخشي از مراكز مطالبات راهبردي آمریكا و دولتمردان نومحافظه 
كار آمریكا تنها راه برخورد با ایران را فعال سازي و تقویت گروه هاي تجزیه 

طلب و دامن زدن به مطالبات قومي- مذهبي در ایران دانستند. 
آنها براي تقویت این رویكرد، نشست هاي متعددي با حضور برخي از گروه هاي 
قوم گراي ایران و متخصصین در این حوزه، در واشنگتن برگزار كردند. جمع 
آنها  فعال شدن  و  الجزایرقومیت ها است  ایران مجمع  این شد كه  آنها  بندي 
پاشنه آشیل نظام خواهد بود. این مراكز تخصصي، به كاخ سفید پیشنهاد كردند 

كه سیاست هاي خود را بر روي چنین هدف هایي متمركز سازد.
نكته قابل توجه این است كه رژیم صهیونیستي با اعتقاد به جمع بندي فوق 
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اساس استراتژي خود را براي  فعال سازي شكاف قومي گذاشته است. در ابتدا 
تغییر سیاست  از  »شیمون پرز« معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستي سخن 
این رژیم در قبال ایران و تمركز بر تحریك قومیت هاي ایراني از طریق رسانه 

ها به میان آورد. 
راه  طرح  نیز  صهیونیستي  رژیم  ضدایران  راهبردهاي  وزیر  لیبرمن«   « سپس 
اندازي شبكه های  قومي ایران را به پارلمان این رژیم مطرح ساخت و متعاقب 

آن شبكه آذري زبان و فارسي زبان به تصویب رسید.
با این حال شبكه های  ماهواره اي كه قومیت هاي ایران را هدف قرار مي دهند، 
به شدت در دستور كار كاخ سفید قرار گرفته و هم اكنون نیز جهت گیري هاي 
رسانه ای  موجود غربي و ضدانقالب معطوف به مناطق كردستان، سیستان و 

بلوچستان، آذربایجان و خوزستان شده است.
با یك نگاه كالن و سیستمي به سیاست جدید خاورمیانه اي واشنگتن به نظر 
میرسد كه آمریكا و رژیم صهیونیستي در پي تجزیه سازي دولت هاي بزرگ در 
منطقه هستند و كوچك سازي این دولت را به نفع منافع دراز مدت خود دانسته 

و معتقدند كه این گونه كشورها راحتتر قابل مهار و كنترل هستند.
بر همین اساس طرح تجزیه عراق را كه در كنگره آمریكا به تصویب رسید نمي 
توان ساده انگاشت و آن را فقط در محدوده عراق و یك سیاست ناگزیر براي 

كاخ سفید تلقي كرد.
بلكه این سیاست در مجموعه راهبردهاي آمریكا وجود داشت و در سال هاي 

گذشته بارها از سوي برخي از مقامات آمریكایي افشا شده بود.
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انقالب های رنگی در کشورهای بلوک شرق
خاستگاه اصلی انقالب های رنگی، برخی از جمهوری های شوروی سابق بوده اند 
كه فضای سیاسی و اجتماعی آنها دچار دگرگونی هایی بی سابقه گشته است. 
انقالب های رنگی نخستین بار با وقوع انقالب مخملی در دوره ی شش هفته 
ای 17 نوامبر تا 29 دسامبر 1989 در چكسلواكی آغاز شد و با وقوع تحوالت 
 ،) و 2000  مرحله 1997  دو  )در  در صربستان  وار  زنجیره  به شكل  مشابهی 
با  كه  یافت  ادامه  قرقیزستان)2005(  و  اوكراین)2004(،   ،)2003( گرجستان 
توجه به اهمیت سه انقالب اخیر، در بخث حاضر نیز به بررسی چگونگی وقوع و 

نتیجه ی حاصله از آنها خواهیم پرداخت. 
قفقاز،  واقع در منطقه ی  انقالب گل رز در گرجستان  آنكه وقوع  به خصوص 
انقالب نارنجی در اوكراین واقع در اروپای شرقی و انقالب الله در قرقیزستان 
پیام خاصی در حوزه ها  ومناطق مختلف  از  واقع در منطقه آسیای مركزی، 

كمونیستی سابق حكایت دارد.
 هنگامی كه در سال 2003، كشور گرجستان با انقالب گل رز مواجه شد، كمتر 
كسی تصور می كرد كه این تحوالت به الگویی برای یك رشته از جنبش های 
مدل  از  پیروی  به  اوكراین  بعد  سال  یك  كه  نحوی  به  شود.  تبدیل  اعتراضی 
تكرار  را  پیشین  الگوهای  قرقیزستان  نیز  از آن  بعد  بپردازد و سال  گرجستان 
نماید. شرایط فوق باعث شد كه تمام رهبران حاكم در كشورهای كمونیستی 

سابق بیش از پیش به مراقبت از اوضاع بپردازند.
به سركوب مخالفان در شهر  نظامی  به قدرت  توسل  با  ازبكستان، رهبران  در 
"اندیجان" پرداختند. انتخابات پارلمانی آذربایجان و انتخابات ریاست جمهوری 
قزاقستان در سال 2005 نیز با هراس های زیادی از وقوع انقالب های رنگی 

برگزار شد.
اوكراین،  انقالبیون  از  پیروی  آذربایجان در  اتحاد مخالفان دولت  به نحوی كه 
برای خود رنگ نارنجی را انتخاب كردند و مخالفان در قزاقستان نیز از تابلوها و 
پوشش زرد مالیم كه نشانگر رنگ استپ های این كشور است، استفاده كردند.
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همچنین انتخابات در بالروس نیز با هراس هایی از وقوع انقالب رنگی برگزار 
شد و رهبران تاجیكستان نیز نسبت به وقوع انقالب رنگی در كشور خود، هشدار 

دادند. 
انتخابات پارلمانی در سال 2005، در  در مولداوی نیز مخالفان دولت، در پی 
شرایطی كه حزب"مردمی دموكرات مسیحی " از رنگ نارانجی به عنوان نماد 
استفاده می كرد، اذهان عمومی را به الگوبرداری از انقالب نارنجی اوكراین سوق 
داد. آنها حتی به خاطر فراوانی تاكستان در مولداوی، نام "انقالب انگور" را برای 

اعتراض های خود برگزیدند. 
اگر جه این انقالب با پیروزی طرفداران دولت در انتخابات به شكست مخالفان 
انجامید، با این حال تحركات صورت گرفته درجریان آن حكایت از همانندی 

های بسیار با انقالب های رنگی داشت.
استفاده  با  كه  بود  افرادی  فعالیت  شاهد  نیز  مغولستان  مارس 2005،   5 در   
پایتخت این كشور به اعتراض  باتور"  از شال گردن های زرد رنگ، در "اوالن 
علیه نتایج انتخابات پارلمانی سال 2004 پرداختند و خواستار برگزاری مجدد 

انتخابات شدند. 
آنها سر دادن شعار "تبریك به برادران قرقیز به خاطر روحیه ی انقالبی شان". 
عماًل بر پیروی خود از انقالب های رنگی قرقیزستان و اوكراین صحه گذاشتند. 
به طور كلی از سال 2003 به بعد، تمام كشورهای حوزه ی كمونیستی سابق در 

هراس از وقوع انقالب رنگی به سر بده اند. 
در این بین حتی رهبران روسیه و چین نیز هشدارهایی مبنی بر تالش غرب 

برای برپایی انقالب رنگی در كشور خود دادند.
 بدین ترتیب انقالب های رنگی كه با حمایت مستقیم غرب و به ویژه ایاالت 
متحده ی آمریكا روی می دهد. شرایطی در منطقه به وجود آورده است كه طی 
آن هیچ رهبر سیاسی نمی تواند مطمئن باشد كه همچنیان بر سر كار خواهد 

ماند. 
به طور كلی طی سال های پس از فروپاشی شوروی، غرب به ویژه آمریكا از راه 
های مختلف كوشش كرده تا به حوزه های نفوذ سنتی روسیه در اروپای شرقی، 
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آسیای مركزی و قفقاز نفوذ كند و با همراه كردن دولت های این مناطق، ضمن 
كاهش نفوذ و تاثیر گذاری سیاست های منطقه ای روسیه، سیاست گسترش 

حوزه ی نفوذ خود به شرق را نیز دنبال كند. 
از این رو غرب در آغاز با طراحی " برنامه ی مشاركت برای صلح ناتو"، زمینه ی 

حضور خود را در حوزه های كمونیستی سابق فراهم ساخت. 
پس از آن با عضویت كشورهای حوزه ی بالتیك به همراه چك، مجارستان و 

لهستان در گیمان ناتو، حضور خود در منطقه ی شرق اروپا را گسترش داد. 
همچنین در پی وقوع جنگ های بالكان به ویژه پس از تهاجم ارتش یوگسالوی به 
كوزوو، زمینه ی مداخله ی نظامی ناتو فراهم شد و سقوط دولت " میلوسوویچ"، 

غرب را بیش از پیش به عمق حوزه ی نفوذ مسكو نزدیك ساخت.
 در این بین رخداد 11 سپتامبر 2001 باعث تشدید و گسترش حضور غرب به 

ویژه آمریكا در حوزه های كمونیستی سابق شد. 
دستیابی  از  جلوگیری  و  تروریسم  با  مبارزه  ی  بهانه  به  آمریكا  كه  نحوی  به 
تروریست ها به سالح های كشتار جمعی، عماًل با در اختیار گرفتن پایگاه های 
نظامی در اروپای شرقی، گرجستان، قرقیزستان، تاجیكستان و ازبكستان، حضور 
نظامی در افعانستان و عراق، محافل آمریكایی نگاه خود را از قدرت سخت به 

استفاده از قدرت نرم معطوف كردند. 
در این راستا طراحی انقالب های رنگی، شورش های داخلی و تقویت نخبگان و 
احزاب مخالف جهت سرنگونی دولت های منطقه در دستور كار قرار گرفت. به 
نحوی كه از طریق انقالب های رنگی، زمامداران متمایل به روسیه به زمامداران 
طرفدار غرب و ارزش های لیبرال دموكراسی تغییر كردند و این امر حامل پیام 

های مهمی برای مسكو بود. 
زیرا پیروزی انقالب های  رنگی و روی كار آمدن دولت های متمایل به غرب 
و آمریكا در مناطقی كه روزی حیاط خلوت شوروی و در حال حاضر به عنوان 
منطقه ی" خارج نزدیك" در سیاست خارجی روسیه شناخته می شوند، نشان 
از پایان نفوذ سنتی روسیه در این جمهوری ها داشت و این همان هدفی بود كه 

از سوی آمریكا طی نیم قرن جنگ سرد دنبال می شد. 
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   الف( انقالب گل رز گرجستان 
 انقالب گل رز )Rose Revolution(  گرجستان در سال 2003 نخستین 
حادثه ی بزرگ سیاسی در اقمار اتحاد جماهیر شوروی پس از فروپاشی اتحاد 

كمونیستی به شمار می آید. 
حمایت  و  مخالفان  مبارزه ی  گیری،  نحوه ی شكل  از حیث  هم  انقالب  این 
كشورهای غربی و هم از لحاظ نتایجی كه در بر داشت، اهمیت زیادی دارد. زیرا 
این انقالب از یك سو نیروهای مخالف داخلی را با كمك ایاالت متحده و حمایت 
غرب به قدرت رساند و موجبات تشدید سیاست های ضد روس تفلیس را فراهم 
نمود و از سوی دیگر سر آغاز و الهام بخش انقالب های رنگین و ضد روس در 

آسیای مركزی و قفقاز شد و نقش مهمی در منطقه ایفا كرد. 
در واقع انقالب رنگی گرجستان، عالوه بر آنكه نقطه ی اوج ضد روس گرایی 
مردم گرجستان و دولتمردان این كشور به شمار می آمد، مشكالت و تهدیدات 

امنیتی بسیاری نیز برای مسكو به وجود آورد. 
زیرا این انقالب، گرحستان را كاماًل در سبد غرب قرار داد و از نفوذ سنتی روسیه 

در تفلیس تا حد بسیار زیادی كاست. 
گرجستان در سال 1991 با رای 89/3 در صدی مردم خود از اتحاد جماهیر 
ریاست  انتخابات  نخستین   ،1991 مه   26 تاریخ  در  و  شد  مستقل  شوروی 

جمهوری در آن كشور برگزار گردید. 
طی این انتخابات " زویاد گامساخوردیا" كه سمت ریاست شورای عالی گرجستان 
را نیز بر عهده داشت، با كسب 86/5 درصد آرای مردم پیروز شد. با این حال 
وی پس از گذشت حدود یكسال از زمامداری در تاریخ 6 ژانویه 1992 به دلیل 
در گیری های داخلی میان طرفداران داخلی میان طرفداران و مخالفان خود 

مجبور به ترك كشور گردید. 
امور خارجه ی شوروی  وزیر  آخرین  ادوارد شواردنادزه"   " را  رهبری مخالفان 
در  را  گرحستان  امور  زمام   ،2003 نوامبر  تا  زمان  این  از  كه  داشت  عهده  بر 
اختیار گرفت. شواردنادزه كه آخرین عضو دفتر سیاسی كمیته ی مركزی حزب 
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كمونیست حاكم بر اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز محسوب می شد، در سال 
1946 به حزب كمونیست پیوست و در 1972 رهبر حزب كمونیست گرجستان 

شد. 
وی در ماه مارس سال 1992 به گرحستان بازگشت و پس از براندازی حكومت 
تا  كه  وی  گرفت.  عهده  بر  را  این كشور  دولتی  ریاست شورای  گامساخوردیا، 
سال 1995 رئیس پارلمان كشور نیز بود، گس از تدوین قانون اساسی جدید 
گرجستان در سال 1995 و تقسیم وظایف و هیطه ی اختیارات قدرت رئیس 
جمهور و رئیس مجلس و همچنین تعیین زمان انتخابات، در 5 نوامبر همان 
سال با كسب 92 درصد آرای مردم به سمت ریاست جمهوری گرجستان انتخاب 
شد و پس از آن یك بار دیگر در سومین انتخابات ریاست جمهوری گرجستان 
كه در 19 آوریل سال 2000 برگزارشد، زمام امور را در دست گرفت و تا سال 

2003 حكمرانی نسبتاً آرام و بی دردسری داشت. 
 در این زمان انتخابات پارلمانی كشور گرجستان در 2 نوامبر سال 2003 كه با 
شركت احزاب و گروه های سیاسی موافق و مخالف دولت برگزارشد، نتایح غیر 

قابل منتظره ای دربرداشت. 
در این انتخابات كه برای انتخاب 235 نماینده ی مجلس برگزار شد، 3500 نفر 
به منظور تصاحب كرسی نمایندگی برای مدت جهار سال با یكدیگر به رقابت 
پرداختند. مطابق با نظر سنجی های به عمل آمده در آستانه ی انتخابات، احزاب 

مخالف دولت، شانس بیشتری برای پیروزی داشتند. 
با  انتخابات  نتیجه ی قطعی  اعالم  از  این حال گروه های مخالف كه پیش  با 
اطمینان از عدم معرفی خود به عنوان گروه پیروز در انتخابات سخت می راندند، 
بین كمیسیون مركزی  این  در  تظاهرات كردند.  برگزاری  و  اعتراض  به  شروع 
انتخابات گرجستان كه از یك سو نتایج نظر سنجی یادشده را رد نموده بود، از 
سوی دیگر نتیجه ی قطعی انتخابات را به نفع ادوارد شواردنادزه و حزب حاكم 

اعالم كرد و همین امر شعله های انقالب رنگی در گرجستان را بر افروخت. 
به نحوی كه اعتراض مخالفان پس از بیست روز تنش و بحران داخلی در نهایت 
به استعفای ادوارد شواردنادزه، رئیس جمهوری 75 ساله ی گرجستان و ملقب 
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به " روباه قفقاز" منجرشد. 
 به هر روی انقالب رنگی گرجستان در 23 نوامبر 2003 در شرایطی به پیروزی 
رسید كه اعتراض مخالفان بیشتر متوجه نتیجه ی انتخابات و پیروزی مجدد 
انتخابات،  در  گسترده  تقلب  به  اعتقاد  با  كه  مخالفان  درواقع  بود.  شواردنادزه 
خواستار برگزاری مجدد انتخابات به صورت سالم و عادالنه شده بودند، با كمك 
هزاران تن از مردم، از دوم نوامبر به طور متناوب در "تفلیس"، پایتخت گرجستان 
و در بیرون ساختمان پارلمان به برپایی تظاهرات پرداختند تا مخالفت و اعتراض 

خود را نسبت به نحوه ی برگزاری انتخابات پارلمانی كشور اعالم كنند. 
مخالف،  نیروهای  مناسب  سازماندهی  و  تظاهرات  شدن  طوالنی  حال  این  با 
گیری  كناره  بر  مبنی  تقاضاهایی  پیدایش  و  ها  خواسته  تغییر  به  نهایت  در 

شواردنادزه منجر گردید. 
 تحوالت فوق در شرایطی روی داد كه ناظران بین المللی از تخلفات چشمگیر 
در رای گیری در انتخابات مجلس گرجستان خبر داده بودند و مردم گرجستان 

را سزاوار اقدام بهتری از جانب تشكیالت سیاسی خود دانسته بودند. 
بر  نیز  غربی  ناظران  و  ها  دولت  حمایت  از  كه  مخالف  رهبران  ترتیب  بدین 
خوردار شده بودند، تالش های خود را برای وادار كردن ادوارد شواردنادزه به 
كه  "میخائیل ساكاشویلی"  این بین  از قدرت گسترش دادند. در  كناره گیری 
رهبری مهم ترین حزب مخالف گرجستان را بر عهده داشت، مردم را به اتحاد 

و شواردنادزه را به كناره گیری ترغیب نمود.
به  مسلح  نظامیان  شبه  آوردن  در صدد  كشور  های  مقام  كه  ادعا  این  با  وی 
گایتخت برای رویارویی با تظاهر كنندگان هستند، مردم را به گایداری دعوت 
نمود و جهت نزدیكی هرچه بیشتر به غرب و تهییج افكار عمومی، از دخالت 
نیروهای نظامی روس مستقر در این كشور در درگیری ها و تحوالت گرجستان 

نیز سخن راند. 
از این رو تظاهر كنندگان طی چند روز متوالی در مقابل ساختمان های نهادهای 
دولتی از جمله ساختمان ریاست جمهوری تجمع كرده و شعارهای تندی علیه 
دولت سردادند؛ به نحوی كه تعداد تظاهر كنندگان در برخی روزها به بیش از 
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بیست هزار نفر نیز رسید. 
 وزارت دفاع گرجستان هم افزون بر سازماندهی نیروهای نظامی خود و نیروهای 
ویژه ی وزارت كشور، تعداد زیادی نیروی ضد شورش به همراه تانك و سایر 
تجهیزات نظامی از پادگان های دیگر به پایتخت آورد كه البته هیچ گاه از آنها 

استفاده نشد و اقدام نظامی علیه تظاهرات كنندگان صورت نگرفت. 
در این بین شواردنادزه نیز با رد هرگونه سركوب نظامی، مخالفان خود را با جرم 

"نافرمانی ملی"، تهدید به  شیوه های برخورد قانونی كرد. 
شواردنادزه با انتشار شدیدترین اخطار، تظاهر كنندگان را به فلج كردن دولت 
متهم نمود و در عین حال هشدار داد كه عدم حل این مناقشه ممكن است به 

جنگ داخلی منهی شود. 
با  به مخالفت  تا  آمدند  ها  به خیابان  نیز  این هنگام طرفداران شواردنادزه  در 
برابر  در  نفر  پانزده هزار  رو حدود  این  از  بپردازند.  استعفای وی  برای  فشارها 
ساختما پارلمان دست به راهپیمایی زدند و با حمل پالكاردهایی، مخالفان را به 
آغاز جنگی داخلی متهم كردند. همچنین در درگیری هایی كه میا ن مخالفان و 
موافقان ادوارد شواردنادزه در شهر "بولنیسی" روی داد، ده ها تن از طرفین ملی 
گرجستان، نسبت به تداوم درگیری ها و احتمال وقوع جنگ داخلی هشدار داد. 
 در این هنگام به وضوح دو دستگی و از بین رفتن انسجام ملی مردم گرجستان 
رئیس  شواردنادزه  ادوارد  محالفان،  فشار  كه  شرایطی  در  و  بود  مشخص شده 
جمهوری گرجستان را بیش از پیش به روسیه نزدیك می كرد، مسكو نیز بر 
موضع خود مبنی بر لزوم حفظ ثبات و آرامش و عدم مداخله ی قدرت های 

خارجی در امور داخلی گرجستان تاكید می ورزید. 
از این رو در مالقاتی كه روز9 نوامبر بین شواردنادزه و رهبران سه حزب اصلی 
مخالف دولت در تفلیس برگزارشد، رهبران مخالف، حلسه را به نشانه ی اعتراض 
ترك كردند و مذاكرات بدون نتیجه پایان یافت تا همچنان بحران بدون راه حلی 

قطعی باقی بماند. 
 از این رو هنگامی كه كمیسیون مركزی انتخابات گرجستان در روز 20 نوامبر 
اعتراض  كرد،  اعالم  را  كشور  این  پارلمانی  انتخابات  نتایح  روز،   18 از  پس  و 
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ها گسترده ترشد. زیرا بر اساس نتایج اعالم شده،"ائتالف برای گرجستان نو" 
بود و  آراهء در صدر قرار گرفته  با كسب 39/21 درصد  وابسته به شواردنادزه 
"ائتالف رستاخیز" به رهبری "اصالن آباشیدزه" كه از سواردنادزه حمایت می 
كرد، 18/84 در صد آراء را به دست آورده بود. همچنین ائتالف های مخالف 
با 12/04  ها"  درصد،"لیبوریست  با 18/8   " گرایان  ملی  "جنبش  نظیر  دولت 
آرای  درصد   8/79 كسب  با  نیز  ها"  دموكرات   – بورجانادزه  "حزب  و  درصد 

انتخاباتی، در رده های بعدی قرار گرفتند. 
از پیروزی شواردنادزه  انتخابات پارلمانی خبر  نتایج  بدین ترتیب در حالی كه 
می داد، "تدو جاپاریدزه، دبیر شورای امنیت ملی گرجستان در یك اظهار نظر 
نیروهای  تمام  و  نمود  معرفی  جدی  تخلف  با  همراه  را  فوق  انتخابات  صریح، 

سیاسی را در این تخلف، سهیم دانست. 
ضمن آنكه یك روز پس از اعالم نتایج انتخابات و ابراز نظرهای فوق، روزارت 
خارجه ی آمریكا نیز خواستار بررسی مجدد نتایج انتخابات و رسیدگی به دعاوی 

مربوط به تقلب های وسیع شد. 
بر این اساس واشنگتن ضمن ابراز نگرانی از نتایج انتخابات، از دولت گرجستان 
خواست كه یك گروه مستقل برای بررسی تقلب های صورت گرفته در انتخابات 
پارلمان تعیین نماید و شمارش آراء را متوقف نماید. همچنین مقامات آمریكایی، 
تقلب كنندگان در انتخابات را مسئول ناآرامی های گرجستان نامیدند و از دولت 

گرجستان خواستند به حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات احترام بگذارند. 
به طور كلی آمریكایی ها انتخابات گرجستان را "تقلب در ابعاد گسترده" توصیف 

كردند و از دستكاری آشكار در نتایح شماری آراء سخن راندند. 
تجمع  مخالفان، یك  از  متحده  ایالت  آشكار  به حمایت  توجه  با  ترتیب  بدین 
100 هزار نفری در خیابان "روستاوی" تفلیس صورت گرفت و طی آن مخالفان 
رهبر  ساكاشویلی،  میخائیل  بین  این  در  شدند.  شواردنادزه  استعفای  خواستار 
ائتالف " جنبش ملی گرایان " گرجستان نیز طی سخنانی در جمع معترضان 
هشدار داد كه چنانچه شواردنادزه ظرف یك ساعت استعفا ندهد، مردم به دبیر 

خانه ی كاخ ریاست جمهوری یورش خواهند برد. 
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وی كه از آغاز " انقالب بدون خونریزی" برای سرنگونی رژیم شواردنادزه سخن 
می گفت، رئیس جمهور كشور را در صورت امتناع از استعفا به احتمال وقوع 

كودتا تهدید كرد. 
 از این رو در ادامه ی نارضایتی ها در عصر روز 22 نوامبر و هنگام گشایش 
پارلمان جدید، این مكان توسط نیروهای مخالف اشغال شد. و با ورود میخائیل 

ساكاشویلی و هواداران وی به مجلس، میان دو طرف درگیری روی داد. 
در نتیجه شواردنادزه سخنان خود را ناتمام گذاشت و محل را ترك نمود. اگر چه 
شواردنادزه پیش از ترك مجلس با دعوت از طرفین برای رعایت آرامش، اقدام 
گروه های مخالف را لطمه ای بر حیثیت بین المللی گرجستان توصیف كرد، 
با این حال اقدام نمادین ساكاشویلی و طرفداران وی مبنی بر ورود به صحن 
با استقبال و نمایش رسانه  شاخه گل رز"  علنی مجلس با در دست داشتن " 
های گروهی داخلی و خارجی موجه شد و به " انقالب گل رز" مشهور گردید. 

در پی تشدید تنش های سیاسی و تصرف مجلس این كشور توسط طرفداران 
حزب مخالف، ادوارد شواردنادزه رئیس جمهوریگرجستان عصر روز 22 نوامبر 

در این كشور به مدت یك ماه حالت فوق العاده اعالم كرد. 
انجام كودتا  به  را  ریاست جمهوری گرجستان، مخالفان دولت  همچنین دفتر 
شواردنادزه  گرجستان،  در  كودتا  وقوع  رغم  علی  كه  نمود  اعالم  و  كرد  متهم 
از قدرت كناره گیری نخواهد كرد. با این حال حربه ی فوق موثر واقع نشد و 
مخالفان عالوه بر تصرف مجلس، به ساختمان ریاست جمهوری نیز حمله كردند 
و شواردنادزه را مجبور به گریز به پایگاه نیروهای ویژه در 25 كیلومتری تفلیس 

نمودند. 
از  با عبور  از طرفداران حزب مخالف دولت  این حادثه حدود سه هزار تن  در 
هجوم  ساختمان  این  به  جمهوری،  ریاست  ساختمان  محافظ  پلیس  نیروهای 
بردند و دفتر كار ادوارد شواردنادزه را كه در طبقه ی سیزدهم ساختمان ریاست 

جمهوری واقع شده بود، به تصرف خود در آوردند.
"داوید  به  را  تمامی وظایف خود  رئیس جمهور گرجستان،  فوق  وقایع  در پی 

توزادزه" وزیر دفاع این كشور واگذار كرد. 
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و  مخالفان  توسط  گرجستان  دولتی  بناهای  و  پارلمان  تخلیه ی  نیز  توزادهزه 
آغاز گفتنگو میان طرفین را شرط برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی اعالم كرد، 
اما در طرف مقابل، "نینو بورحانادزه" رئیس پارلمان گرجستان كه از مخالفان 
ریاست  وظایف  انجام  برای  را  خود  آمادگی  آمد،  می  حساب  به  شواردنادزه 

جمهوری این كشور اعالم كرد.
این عمل با حمایت میخائیل ساكاشویلی مواجه شد و وی، بورجانزاده را مطابق 
رئیس  عنوان  به  انتخابات جدید،  برگزاری  زمان  تا  و  اساسی گرجستان  قانون 

جمهور پرجستان معرفی نمود. 
 در این بین علی رغم آنكه سفر غیر مترقبه ی وزیر امور خارجه ی روسیه به 
تفلیس روسیه برای یافتن راه حلی مبتنی بر قانون اساسی جهت پایان بخشیدن 
به ناآرامی ها از تالش روسیه برای جلوگیری از فروپاشی گرجستان خبر می داد، 
با این حال سفر "ایگور ایوانف" و انجام مذاكره با شواردنادزه و مخالفان وی نیز 
نتیجه ای در بر نداشت، به هر روی روسیه نقش مهمی در حل مسالمت آمیز 
وقایع گرجستان و جلوگیری از خشونت ایفا نمود و تنها ساعاتی بعد از خروج 
وزیر امور خارجه ی روسیه از تفلیس، شواردنادزه رئیس جمهوری گرجستان 
استعفای خود را عصر یكشنبه 23 نوامبر از طریق تلویزیون این كشور به اطالع 

مردم رساند. 
میخائیل  و  یافت  دست  پیروزی  به  رنگی  انقالب  شواردنادزه،  استعفای  با 
 – بورجانازاده  نینو  و  گرایان  ملی  جنبش  ائتالف  رهبر  عنوان  به  ساكاشویلی 

دموكرات ها، پیروزی انقالب گل رز را به هواداران خود تبریك گفتند. 
را  انتخابات مجلس چهارم  نتیجه ی  فرمانی  بورجانادزه طی  نینو  بین  این  در 
نمود.  ابقا  بعدی  انتخابات  برگزاری  زمان  تا  را  سابق  مجلس  همزمان  و  باطل 
وی همچنین با تشكیل جلسه ی مجلس، روز 4 ژانویه 2004 را برای برگزاری 
انتخابات قبل از موعد ریاست جمهوری تصویب و تعیین نمود و ضمن تقدیر 
مجدد  قراری  بر  انقالبیون،  از  حمایت  دلیل  به  گرجستان  مسلح  نیروهای  از 

حاكمیت قانون در خیابان ها را وظیفه ی اصلی دولت بر شمرد. 
گرجستان  داخلی  امور  در  آمریكا  آشكارتر  دخالت  برای  زمینه  ترتیب  بدین   
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نینو  با  همكاری  برای  را  خود  آمادگی  آنكه  ضمن  ها  آمریكایی  شد.  فراهم 
از  بیانیه ای نیز  بورجانادزهرئیس جمهوری موقت گرجستان اعالم كردند، در 
تمایل واشنگتن و جامعه ی جهانی برای كمك به حكومت جدید گرجستان در 

امر برگزاری انتخابات پارلمانی خبر دادند. 
همچنین وزرای دفاع و امور خارجه ی آمریكا در سفری به گرجستان و در دیدار 
با رهبران جدید این كشور از روسیه خواستند تا نیروهای نظامی خود را از خاك 
گرجستان خارج كند. شایان ذكر است كه "جرج بوش" رئیس جمهوری ایاالت 
متحده ی آمریكا، نخستین رهبر سرشناس جهان بود كه پس از پیروزی انقالب 

گل رز به تفلیس سفر كرد. 
رئیس جمهوری آمریكا در این سفر به تشریح یكی از شعارهای محوری خود 
دایر بر ادامه ی "رژه آزادی " در جهان پرداخت. جرج بوش در سخنرانی خود از 
میخائیل ساكاشویلی و ده ها هزار تن از اهالی تفلیس كه در میدان آزادی این 
شهر به سخنان او گوش می دادند، تجلیل به عمل آورد و گرجستان را " مشعل 

آزادی" برای منطقه و جهان خواند.
وی كه انقالب گل رز را سرمشقی برای تمام مردم جهان نامید، خطاب به مردم 
گرجستان گفت: "شما اینجا تنها گل سرخی كه در دست تان بود و با قدرت 

اعتقادتان، آزادی را به دست آوردید". 
شواردنادزه  ادوارد  تصمیم  ای  بیانیه  در  نیز  اروپا  كمیسیون  آمریكا،  بر  عالوه 
برگزاری  ساز  زمینه  را  قدرت  از  گیری  كناره  به  گرجستان  جمهوری  رئیس 

انتخابات مردم ساالرانه و احسای حكومت نظم و قانون در این كشور دانست. 
 به هر روی گرجستان در زمان مقرر شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
بود و در این انتخابات میخائیل ساكاشویلی با كسب بیش از 1890256 رای از 
كل 1963556 آرای ماخوذه و به عبارتی با كسب 96/25 درصد آراء به پیروزی 
قاطع دست یافت. وی در شرایطی از شش رقیب نه جندان جدی خود پیشی 
گرفت كه سایر كاندیداهای ریاست جمهوری با كسب آرای كمتر از یك درصد، 

بخش ناچیزی از آرای مردم را كسب كردند. 
نامزد  برگزار گردید، 2004  نیز كه در 28 مارس 2004  انتخابات مجلس  در 
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انتخاباتی برای كسب 235 كرسی به رقابت پرداختند كه طی آن ائتالف "جنبش 
ملی – دموكرات ها " با كسب 66/24 درصد و بلوك " راست گرایان جدید – 

صنعت گرایان " با كسب 7/65 در صد آراء توانستند به مجلس راه یابند. 
در شرایطی كه سایر احزاب به دلیل عدم كسب 7 درصد از كل آراء از راه یابی 
راست  بلوك  و  ها  دموكرات   – ملی  جنبش  بازماندند،  گرجستان  پارلمان  به 
گرایان جدید – صنعت گرایان به ترتیب 135 و 15 كرسی مجلس را به خود 

اختصاص دادند. 
پس از این پیروزی ها، میخائیل ساكاشویلی اولویست های مهم سیاست خارجی 
دولت خود را در همگرایی و الحاق به ساختارهای اروپایی )یورو – آتالنتیك(، 
روسیه،  با  روابط  بهبود  آمریكا،  با  استراتژیك  های  همكاری  تقویت  و  تعمیق 
برقراری نوعی تعادل میان منافع استراتژیك آمریكا و روسیه و توسعه و گسترش 
همكاری با كشورهای همسایه بر شمرد. وی به منظور اجرای سیاست الحاق به 
ساختارهای یورو – اتالنتیكی، هنگام مراسم تحلیف ریاست جمهوری و همزمان 
نیز  را  اروپا  ی  اتحادیه  پرچم  گرجستان،  جدید  پرچم  آوردن  در  اهتزاز  به  با 
شخصا به اهتزاز در آورد تا از كمك 12 میلیون یورویی نهادهای اروپایی به ویژه 
اتحادیه ی اروپا و سازمان امنیت و همكاری اروپا به منظور برگزاری انتخابات 

های ریاست جمهوری و پارلمانی گرجستان، قدردانی كرده باشد.
با  استراتژیك  روابط  برقراری  به  شدن  قایل  اولویت  با  ساكاشویلی  همچنین 
آمریكا، موفق به كسب حمایت سیاسی و مالی مقامات آمریكایی نیز گردید. به 
نحوی كه آمریكا با اختصاص بودجه ای شصت میلیون دالری، تدارك اجرای 
ارتش  و  دفاعی  نیروهای  از  نفر  هزار  چهار  حدود  تعلیم  و  آموزش  ی  برنامه 

گرجستان را برعهده گرفت.
عالوه بر این آمریكا كمك های صد میلیون دالری خود به رژیم شواردنادزه را به 
200 میلیون دالر افزایش داد و در مقابل گرجستان نیز موضوع افزایش نیروهای 

نظامی خود از 850 نفر به دو هزار نفر در عراق را پیگیری نمود.
ضمن آنكه تفلیس در برابر ورود تیمی از مربیان آمریكایی به منظور اجرای یك 
برنامه نظامی 32 میلیون دالری مشترك بین آمریكا و گرجستان، همكاری های 
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خود را با ناتو گسترش داد و عالوه بر عراق، نیروهای نظامی خود را به افعانستان 
نیز اعزام نمود. 

عالوه بر این سازمان های بین المللی به ویژه بانك جهانی و صندوق بینالمللی 
پول نیز كمك های بالعوض و وام های درازمدت با بهره های كم به این كشور 
اروپا"  "صدای  اروپایی  معروف  ی  روزنامه  حتی  بین  این  در  دادند.  اختصاص 
انتخاب  اروپا  سال  مرد  را  ساكاشویلی  میخائیل  نیز    )European Voice(
نمود. با توجه به اینكه لقب فوق به فردی واگذار می گردد كه بیشترین تاثیر را 
بر جریان توسعه ی اروپا گذاشته باشد، انتخاب رهبر انقالب رنگی گرجستان به 
عنوان مدر سال اروپا و حمایت های بی دریغ غربی ها از رژیم جدید حكایت از 

پشتیبانی بی شائبه و همه جانبه ی غرب از جریان انقالب های رنگی داشت. 
به هر روی موقعیت راهبردی گرجستان در منطقه ی قفقاز، نزدیكی به منطقه 
ی استراتژیك خزر و همجواری با چچن، از جمله عواملی است كه به این كشور 
موقعیت ژنواكونومیك و ژنوپولتیك داده و قدرت های بزرگ را به حضور و نفوذ 
ایاالت  ویژه  به  غرب  دخالت  رو  این  از  است،  نموده  ترغیب  منطقه  در  بیشتر 
متحده ی آمریكا در امور داخلی گرجستان را می توان در این چارچجوب مورد 

ارزیابی قرار داد. 
در واقع گرجستان برای آمریكا یك موقعیت ممتاز و حیاتی محسوب می گردد 
تمام منطقه گردد.  ثباتی در  تواند سبب بی  كه جهت گیری سیاسی آن می 
همچین شركت های آمریكایی در اكتشاف و استخراج نفت در منطقه و از جمله 
انتقال نفت آذربایجان به بنادر تركیه، كه از خاك گرجستان  در خط لوله ی 

عبور می كند، فعالیت دارند. 
به همین سبب آمریكا در وهله ی نخست با حمایت از انقالب رنگی و سپس 
با افزایش حضور خود در گرجستان، تالش گسترده ای جهت كنترل تحوالت 

سیاسی و اقتصادی منطقه نموده است. 
در این بین خط لوله ی انتقال انرژی از دریای خزر به دریای مدیترانه با توجه به 
رابطه ی خاص آمریكا با ایران و رسویه، اهمیت ژئوپلتیك گرجستان را افزایش 
حیاط  در  كه  كشوری  عنوان  به  گرجستان  در  حضور  آنكه  ضمن  است.  داده 
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خلوت روسیه قرار دارد، بی شك به ضرر مسكو و به سود واشنگتن خواهد بود. 
بر این ساسا، می توان به دالیل خاص آمریكا برای تغییر ادوارد شواردنادزه،كه 
غرب  با  ای  روابط گسترده  كه خواهان  فردی  با  داشت،  تمایل  روسیه  به  ذاتاً 

باشد، پی برد. 
بنابراین در نتیجه ی انقالب گل رز، گرجستان كه زمانی در زیر چتر حمایتی 
روسیه قرار داشت، به متحد ایاالت متحده ی آمریكا تبدیل شد و ضمن خصومت 
با مسكو و اقدامات خصمانه ای نظیر لغو قرارداد دراز مدت انرژی و قطع نفوذ 
سنتی روسیه در منطقه ی خود مختار " آجارستان"، خواهان پیوستن به ناتو و 

ساختارهای یورو آتالنتیكی نیز شد. 

ب( انقالب نارنجی اوکراین 
اوكراین كه با 7/603 كیلومتر مربغ مساحت، پس از روسیه و قزاقستان، سومین 
كشور بزرگ اتحاد جماهیر شوروی به حساب می آید، در حال حاضر دومین 
لهستان،  بالروس،  روسیه،  كشورهای  با  همسایگی  و  اروپاست  بزرگ  كشور 
اسلوواكی، مجارستان، رومانی، مولداوی و مجاورت با دریای سیاه به این كشور 

جایگاه ژئوپلتیكی خاصی اعطا نموده است. 
در دوران اتحاد جماهیر شوروی، بخش اعظم صنایع تولیدی در اوكراین قرار 
داشت و به همین سبب این كشور پس از فروپاشی نیز برای روسیه از اهمیت 
اول  اوكراین در حلقه ی  دیگر،  عبارت  به  است.  بوده  بر خوردار  توجهی  قابل 
مناطق پیرامونی روسیه قرار داشت و خروج این كشور از دامن حمایتی مسكو 

به معنای همسایگی غرب با مرزهای روسیه بود. 
اوت  اوكراین در 16 جوالی 1990، حق حاكمیت ملی و در 24  این حال  با 
1991، استقالل كامل خویش را به دست آورد. مطابق با قانون اساسی اوكراین، 
نظام سیاسی این كشور ضمن پذیرش تفكیك قوا، بر اساس الگوی ریاستی – 
پارلمانی طراحی شده است. امور اجرایی در این كشور برعهده ی رئیس جمهور 
است كه هر پنج سال یك بار از طریق انتخابات عمومی و رای مستقیم مردم 

برگزیده می شود. 
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این  سال  جهار  مدت  به  كرافجوك"  "لئونید  اوكراین  جمهور  رئیس  نخستین 
سمت را عهده دار بود و پس از آن "لئونید كوچما" از سال 1994 برای دو دوره 
ی پنج ساله، زمام امور را در دست داشت. از این رو هنگامی كه اوكرانی ها در 
پای صندوق های رای  به  انتخاب رئیس جمهوری جدید  برای  نوامبر 2004، 
رفتند، فساد مالی دولت و اختالف مستمر آن با پارلمان، زمینه های نارضایتی 
عمومی را فراهم كرده بود و به همین سبب انتخابات ریاست جمهوری به صحنه 
ی تعارضات و كشمكش های سیاسی مبدل شد كه در نهایت با وقوع " انقالب 

نارنجی " )Orange revolution(  در این كشور پایان گرفت. 
از  یافته  استقالل  های  جمهوری  سایر  همچون  استقالل  از  پس  كه  اوكراین 
شوروی، شاهد رشد نیروهای گریز از مسكو و متمایل به غرب بود، طی سال 
المنافع،  مشترك  كشورهای  مدار  از  خروج  اتمی،  سالح  خلع  با  گذشته  های 
پیوستن به پیمان های "گوآم" و "تراسكا" و عضویت در شورای اروپا و سازمان 
امنیت و همكاری اروپا به همراه استقبال از گسترش ناتو به شرق، كه با تشویق 
و كمك های غرب و نیروهای غربی در كیف صورت گرفت، به تضعیف موقعیت 

روسیه و نفوذ غرب در این كشور دامن زده است. 
عالوه بر این، نیروهایی كه خواهان دوری از مسكو و نزدیكی به غرب بودند، در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری بر شدت فعالیت های خود افزودند و در برابر 
لئونید كوچما كه طی ده سال زمامداری خود، تالش های گسترده ای جهت 

حفظ و تحكیم روابط با روسیه انجام داده بود، صف آرایی كردند. 
علی رغم آنكه در انتخابات ریاست جمهوری اوكراین، بیش از بیست نامزد از 
گروه ها و احزاب مختلف به رقابت می پرداختند، با این حال رقابت اصلی بین 

"ویكتور یانو كویچ" و " ویكتور یوشچنكو" بر قرار بود. 
در این بین ویكتور یانوكوویچ با برخورداری از حمایت روسای جمهوری اوكراین 
و روسیه، خواستار ادامه ی سیاست نزدیكی باروسیه بود و در برنامه ی انتخاباتی 
خود پذیرش زبان روسی به عنوان دومین زبان رسمی و همچنین تالش برای 
ایجاد اتحادیه ای متشكل از اوكراین، روسیه، بالروس و قزاقستان را وعده داده 

بود. 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

573

برنامه  و  غرب  با  تر  نزدیك  روابط  از  یوشچنكو  ویكتور  نیز  مقابل  طرف  در 
اتحادیه  با  نزدیك  روابط  خواستار  وی  كرد.  می  حمایت  اقتصادی  یآزادسازی 
ی اروپا و بررسی همكاری با پیمان آتالنتیك شمالی )ناتو( به همراه آزادسازی 
اقتصادی و مبارزه با فساد كسانی شده بود كه آنان را اعضای هیئت حاكمه ی 

فاسد معرفی می كرد. 
كه  حالی  در  و  داشت  انعكاس  نیز  اوكراین  جامعه ی  در  دیدگاه  اختالف  این 
های  برنامه  جامی  كیف،  جمله  از  بزرگ  شهرهای  و  غربی  مناطق  ساكنان 
یوشچنكو بودند، اهالی مناطق شرق كشور كه به طور سنتی به روسیه گرایش 

دارند، از وعده های یانوكوویچ استقبال می كردند. 
از این رو پیروزی هریك از نامزدهای انتخابات بر شرایط داخلی اوكراین، و به 
طور كسترده در روابط خارجی آن كشور و در بعدی وسیع تر، در توازن قدرت 

سیاسی در منطقه و جهان نیز تاثیر گذار بود. 
بنابراین انقالب نارنجی اوكراین در شرایطی شكل گرفت كه در این كشور یك 
فضای كاماًل دو قطبی وجود داشت ونیروهای سیاسی حول دو محور روسیه و 

غرب صف آرایی نموده بودند. 
بالطبع نیروهای هوادار روسیه خواهان حفظ وضعیت موجود و نیروهای طرفدار 

غرب در صدد تغییر وضع حاكم و نیل به وضع مطلوب برآمده بودند. 
از این رو اعتراضات در اوكراین نیز همانند گرجستان، در پی برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری این كشور، كه در آن دونامزد طرفدار غرب و روسیه با هم به 

رقابت می پرداختند، آغاز شد. 
چنان كه در این انتخابات نیز تصور مردم نسبت به حتمی بودن تقلب در اعالم 

نتایج آراء، دلیل اصلی اعتراضات به شمار می آمد. 
به هر روی، در پی مبارزات سخت انتخاباتی و حمالت شدید نامزدهای اصلی 
به یكدیگر، به همراه اتهام تقلب و تالش برای ترور مخالفان توسط دولت، رای 
دهندگان برای گزینش رئیس جمهوری جدید اوكراین در روز 31 اكتبر 2004 
جمهوری  ریاست  انتخابات  مرحله  اولین  و  رفتند  رای  های  صندوق  پای  به 
اوكراین با حضور 24 نامزد و مشاركت 75 درصد از واجدین شرایط برگزار شد. 
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در این بین یوشچنكو با كسب 39/87 و یانوكوویج با كسب 39/32 درصد كل 
آرا, موفق به كسب اكثریت 50 درصدی آراء برای مقام ریاست جمهوری نشدند 
داشتند  نظارت  انتخابات  بر  كه  المللی  بین  ناظران  یافتند.  راه  دوم  دور  به  و 
به تنش های  انتخابات دادند كه  بروز تخلفات در جریان  از  نامطلوبی  گزارش 

داخلی میان نیروهای سیاسی بیش از پیش دامن زد.
از این رو ویكتور یوشچنكو كه پیش از آغاز رای گیری نیز درمورد احتمال بروز 
اغتشاش هشدار داده بود و اعالم كرده بود كه مقامات دولتی اجازه نخواهند 
ضد  های  خشونت  به  جدید  جمهوری  رئیس  گزینش  دموكراتیك  روند  داد 

دموكراتیك منجرشود، خواستار انجام تظاهرات و نافرمانی مسالمت آمیزشد. 
 بدین ترتیب حدود بیست هزار نفر از مردم اوكراین در حالی كه پرچم های 
نارنجی رنگ به نشانه ی اعتراض در دست داشتند، در خیابان های كیف تجمع 

كردند و به تظاهرات پرداختند. 
انتخاب رنگ نارنجی از سوی مخالفان بدین جهت بود كه این رنگ در مبارزه ی 
انتخاباتی ویكتور یوشچنكو، رنگ عالب بود. از این رو مخالفان، نوار و پرجم های 
نارنجی رنگ با شعار "بله! یوشچنكو" در دست داشتند و با شعار "وقتش است" 

به بیان اعتراض های خود می پرداختند. 
در چنین اوضاع و احوالی، دور دوم انتخابات در روز یكشنبه 21 نوامبر 2004 
گرفتن  پیشی  از  حكایت  آراء،  ی  اولیه  شمارش  كه  شرایطی  در  و  برگزارشد 
ویكتور یوشچنكو با كسب 58 درصد آراء داشت، در نهایت یانوكوویچ با كسب 
49/4 درصد آراء فرد پیروز و یوشچنكو با كسب 46/7 درصد آراء فرد بازنده 
معرفی شدند. با این حال پیروزی یانوكوویچ مورد گذیرش مخالفان قرار نگرفت 
لغو  خواستار  انتخابات،  جریان  در  تقلب  انجام  به  دولت  كردن  متهم  با  آنها  و 

نتیجه و برگزاری مجدد انتخابات شدند. 
 در این بین علی رغم هشدار مقامات امنیتی برای مبارزه با هرگونه بی قانونی و 
درخواست دادستان كل كشور از سازمان دهندگان تظاهرات مردمی برای قبول 
مسئولیت هرگونه پیامد احتمالی، با این تظاهرات همچنان ادامه یافت و ده ها 
وزیر  نخست  پیروزی  رسمی  اعالم  به  اعتراض  در  تظاهركنندگان  از  نفر  هزار 
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ویكتور یانوكوویچ، دست به راهپیمایی زدند و مقامات در چندین شهر اوكراین 
نیز از پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری امتناع كردند.

ویكتور یوشچنكو نیز كه خود را برنده ی واقعی انتخابات می دانست، ااخطار 
داد كه كشور به دلیل این تصمیم در آستانه ی جنگ داخلی قرار گرفته است. 
همچنین وی طی یك سخنرانی برای گروه عظیمی از مخالفانی كه در كیف 
تظاهر  به  كه  كرد  درخواست  امنیتی  نیروهای  اعضای  از  بودند،  كرده  تجمع 
كنندگان بپیوندند و از مرد منیز خواست تا با نافرمانی مدتی، از حمله اعتصاب 
عمومی، كلیه ساختمان های دولتی را محاصره و خطوط راه آهن، فرودگاه ها 

و جاده ها را مسدود كنند و تصمیم كمیسیون انتخابات را به چالش بكشند. 
از این رو حدود پنجاه هزار نفر از حامیان یوشچنكو در خیابان های كیف، دست 
به تجمع زدند و تظاهرات جدیدی نیز در سایر شهرهای اوكراین نظیر "لویف" 

شكل گرفت. 
در این اثنا، رئیس ناظران اروپایی نیز اعالم كرد كه این انتخابات فاصله ی زیادی 

با استانداردهای دموكراتیك داشته اشت. 
در واقع وی همان كلماتی را كه برای توصیف همه یانتخابات ریاست جمهوری 
به  گذشته  سال  چند  سر  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  كشورهای  پارلمانی  و 
كار برده بود، عیناً تكرار كرد. در پی این اظهار نظر، تظاهر كنندگان خواستار 
اعالم پیروزی ویكتور یوشچنكو در انتخابات از سوی دولت شدند و هنگامی كه 
لئونید كوچما، رئیس جمهوری اوكراین با صدور بیانیه ی شدیاللحنی خواستار 
مذاكرات فوری برای حل بحران شد، هزاران نفر از حامیان یوشچنكو در اطراف 

دفاتر كوچما دركیف، تجمع كردند. 
میدان  همراه  به  جمهوری  ریاست  دفاتر  اطراف  های  خیابان  ترتیب  بدین 
كیف، آكنده از مردمی شد كه در سرمای زیر صفر درجه با حمل  "استقالل" 

پرچم و پوشیدن لباس های نارنجی،نام یوشچنكو را فریاد می كشیدند. 
تا در مقابل نمایندگان مخالف دولت  این رو ویكتور یوشچنكو تالش كرد  از   
در پارلمان به عنوان رئیس جمهور، سوگند یاد كند. در پی این اقدام علی رغم 
آنكه رئیس پارلمان نشست فوق العاده ی خود را كه برای بحث درباره ی نتایج 
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انتخابات تشكیل داده بود، به حال تعلیق در آورد و سوگند یوشچنكو را فاقد 
اقدام خود منصرف نشد و خود رئیس  از  این حال یوشچنكو  با  اعتبار خواند، 

جمهور اعالم كرد. 
اوكراین تسلیم كرد و در آن  به دادگاه عالی  این یوشچنكو شكایتی  بر  عالوه 
نمود.  دعوا  اقامه  انتخابات،  در  تقلب  و  دستكاری  خاطر  به  دولت،  به  نسبت 
همچنین یوشچنكو اعالم كرد كه برای حل مشكالت از طریق مذاكره تنها روز 

فرصت خواهد داد و سپس به اقدامات فعاالنه تری دست خواهد زد. 
 بدین ترتیب در روز 26 نوامبر، جلسه ای میان یوشچنكو و یكتور یانو كوویچ در 
حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا، رئیس مجلس دومای روسیه 
و روسای جمهوری لهستان و لیتوانی در كیف تشكیل شد كه در نهایت نیز بی 

نتیجه خاتمه یافت. 
از  تن  با حضور 420  اضطراری  در یك وضعیت  اوكراین  پارلمان  بین  این  در 
تایید  به بحران سیاسی تشكیل جلسه داد و ضمن  برای رسیدگی  نمایندگان 
بروز تقلب در جریان انتخابات ریاست جمهوری، نتیجه ی آن را نیز با خواسته 
ی مردم مغایر دانست. همچنین پارلمان اوكراین از لئونید كوچما خواست كه 

كمیسیون انتخابات را به دلیل ناتوانی در انجام وظایف خود لغو كند. 
عالوه بر این نمایندگان پارلمان به دولت یانوكوویچ رای عدم اعتماد دادند و در 
شرایطی كه اوكراین برای دهمین روز متوالی شاهد تالطم سیاسی بود، وی از 
پذیرش تصیم پارلمان برای بركناری دولت سرباز زد و اعالم كرد كه رای عدم 

اعتماد به دولت غیر قانونی بوده و تحت فشار به دست آمده است. 
بود،  شده  اعالم  گیری  رای  دوم  دور  ی  برنده  رسماً  كه  یانوكوویچ  همچنین 
تقاضایی را تسلیم دیوان عالی كرد كه مطابق با آن باید انتخابات به خاطر تقلب 

در غرب كشور ملغی می شد. 
همزمان با تحوالت فوق، ده ها هزار نفر از حامیان ویكتور یوشچنكو به محاصره 
ورودی  بستن  با  و  دادند  ادامه  كیف  در  دولت  های  ساختمان  و  پارلمان  ی 
ساختمان نخست وزیری، به مدت كوتاهی مانع از ورود ویكتوریانوكوویچ به آن 

شدند. 
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در  و  كرد  كودتا  برای  تالش  به  متهم  را  مخالفان  یانوكوویچ،  سبب  همین  به 
شرایطی كه "والدیمبر التوین" رئیس مجلس، لغو نتایج انتخابات را بهترین راه 
حل برای بحران اوكراین خواند، وی به مخالفت با این امر پرداخت. بدین ترتیب 
اوضاع سیاسی اوكراین بیش از پیش پیچیده شد و در شرایطی كه یانوكوویچ 
خواستار رسیدگی به اتهام تقلب در انتخابات در دیوان عالی و حل نهایی مسئله 
از طریق قضایی بود، ویكتور یوشچنكو و هواداران وی در صدد برگزاری مجدد 

انتخابات تحت نظارت مستقیم سازمان امنیت و همكاری اروپا برآمده بودند. 
 در این بین روسیه كه در وهله ی نخست پیروزی یانوكوویچ را تبریك گفته 
بود، پس از مشاهده اعتراض ها اعالم كرد كه نمی تواند نتایج انتخابات را قبول 

یا رد كند. 
همچنین مسكو از حامیان هر دو نامزد خواست تا در چارچوب قانون عمل كنند. 
در واقع روسیه با توجه به سرعت تحوالت، موضعی متعادل تر اتخاذ نموده تا 
مقامات آمریكایی نیز نسبت به اتهام بروز تقلب در انتخابات اوكراین ابراز نگرانی 
نمایند و همانند اتحادیه ی اروپا، احترام به موازین دموكراسی را شرط ادامه و 

تقویت روابط خود با این كشور عنوان كنند.
اوكراین  ریاست جمهوری  انتخابات  كه  اعالم كرد  آمریكا  اساس دولت  این  بر 
با نواقص اساسی رو به رو بوده و به همین دلیل نیز مخدوش است. همچنین 
واشنگتن اعالم كرد كه نمی تواند پیروزی یانوكوویچ را به عنوان نتیجه مشروع 
انتخابات بپذیرد و در صورت ادامه ی وضع موجود، در روابط خود با اوكراین 

بازنگری خواهد كرد.
كاخ سفید ضمن دادن هشدار نسبت به استفاده از زور توسط مقامات دولتی 
و تحریك و خشونت، از مقام های اوكراینی خواست كه نتایج را تا زمان پایان 

تحقیقات درباره ی اداعاهای مربوط به تقلب در آراء تایید نكنند.
وزارت امور خارجه ی بریتانیا به همراه دولت هلند كه ریاست دوره ای اتحادیه  
اروپا را بر عهده داشتند، نیز ضمن تكرار پیام های مقامات آمریكایی، تنها راه 
خروج از بحران را تكرار انتخابات در اوكراین به صورت عادالنه، آزاد و شفاف 

دانستند. 
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 بدین ترتیب تحت فشار های داخلی و خارجی، دیوان عالی اوكراین نتیجه ی 
انتخابات را به دلیل تخلفاتی كه در آن رخ داده بود، باطل نمود و دستور تكرار 

آن را در روز 26 دسامبر صادر كرد.
همچنین پارلمان اوكراین نیز در روز 8 دسامبر، اصالحات گسترده ای در قانون 
انتخابات و برخی تغییرات را در اختیارات رئیس جمهوری این كشور به تصویب 
رساند. مصوبه ی پارلمان شامل تغییراتی می شد كه مخالفان برای جللوگیری 

از امكان تقلب در انتخابات در خواست كرده بودند.
این تغییرات كه با درصد باالیی  از آراء به تصویب رسید، راه را برای برگزاری دور 
دوم انتخابات ریاست جمهوری هموار نمود و اقدامات معترضان را قانونی كرد. 
به همین سبب در شرایطی كه ویكتور یانوكوویچ، تصویب الیحه ی اصالحات را 
به یك كودتای غیر نظامی تشبیه می كرد، ویكتور یوشچنكو به حامیان خود به 
خاطر ثبت یك پیروزی بزرگ تبریك گفت و اذعان داشت كه "این یك پیروزی 

بزرگ است... 
در طول این 17 صاحب كشور تازه ای شده ایم". عالوه بر رهبران انقالب رنگی 
آمریكا و اتحادیهی اروپا نیز از اصالحاتی كه پارلمان اوكراین برای هموار كردن 
برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری تصویب كرده بود، استقبال نمودند و 
اصالحات اعمال شده در فرآیند انتخاباتی و قانون اساسی رابرای برگزاری یك 

انتخابات آزاد و منصفانه تلقی نمودند. 
 بدین ترتیب دور سوم رای گیری در روز 26 دسامبر، با حضور بیش از دوازده 
هزار ناظر بین المللی برگزار شد و در نهایت كمیسیون مركزی انتخاباتی اوكراین 
با صدور بیانیه ای اعالم داشت كه ویكتور یوشچنكو 99/ 51 در صد و ویكتور 

یانوكوویچ 44/2 در صد آراء را به خود اختصاص داده اند. 
در  دموكراسی  جدید  عصر  آغازگر  را  خود  پیروزی  یوشچنكو  اساس،  این  بر 
اوكراین توصیف كرد كه " ما جهارده سال پیش استقالل خود را به دست آوردیم 

و امروز مردمی آزاد شدیم". 
همچنین خبر پیروزی ویكتور یوشچنكو در انتخابات ریاست جمهوری اوكراین 

با استقبال كشورها و سازمان های غربی مواجه شد. 
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در  جمهوری  ریاست  مجدد  انتخابات  بر  كه  اروپا  همكاری  و  امنیت  سازمان 
اوكراین نظارت می كرد، بر خالف انتخابات های پیشین، دور سوم رای گیری را 

قدمی بزرگ به سوی برگزاری انتخاباتی آزاد و عادالنه دانست. 
 مجموع مسائل فوق باعث شد كه یانوكوویچ نیز نتیجه ی انتخابات را نپذیرد و 
به خاطر وجود بی نظمی های گسترده به دیوان عالی شكایت نماید. وی معتقد 
بود كه در جریان این انتخابات، حقوق بشر و قانون اساسی اوكراین نقض شده و 

طرفداران وی نزدیك به پنج هزار مورد تخلف انتخاباتی را ثبت كرده اند.
وی از قصد خود مبنی بر ارائه شكایت به دیوان عالی خبر داد و اعالم كرد كه " 

موضع تغییر ناپذیر من این است كه به هیچ وجه قصد، استعفا ندارم".
با این حال سر انجام در روز 31 دسامبر، ویكتور یانوكوویچ بر صفحه ی تلویزیون 
ظاهر شد و ضمن انتقاد از به نتیجه نرسیدن شكایت خود در دیوان عالی، از 

سمت نخست وزیری نیز كناره گیری كرد. 
رئیس جمهور  به عنوان  ژانویه  روز 23  نیز در  یوشچنكو  ویكتور  ترتیب  بدین 
سوگند یاد كرد و از مردم اوكراین خواست اختالفات خود را كنار بگذارند و از او 
حمایت كنند. همچنین وی مبارزه با فصاد، بازسازی اقتصاد اوكراین، نزدیك تر 
كردن این كشور به نهادهای اروپایی و عضویت در ناتو و سازمان تجارت جهانی 

را در اولویت های خود قرار داد. 
وی در شرایطی كه با مشكالت اجتماعی شدید به خصوص در زمینه ی فقر و 
به همراه خصوصی سازی و اصالحات رسانه ای مواجه  ایدز  بیماری  گسترش 
بود، خواستار تعهد قطعی اتحادیه ی اروپا برای پذیرفتن عضویت اوكراین شد. 
از سوی دیگر آمریكا كه با انتخاب یوشچنكو به خواسته ی نهایی خود دست 
یافته بود، اعطای كمك هایی به این كشور را منظور داشت و اتحادیه ی اروپا 
مالی،  افزایش كمك  ای شامل  برنامه  اوكراین،  با  روابط خود  تقویت  برای  نیز 
كاهش موانع صدور ویزا برای شهروندان اوكراینی، ایجاد تسهیالت تجاری در 
بازارهاای اروپایی و حمایت از در خواست عضویت این كشور در سازمان تجارت 

جهانی را در نظر گرفت. 
با رای مثبت 373 نفر از نمایندگان  عالوه بر این، انتخاب"یولیا تیمو شنكو " 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

580

نزدیكی  كه  شد  موجب  كشور،  این  وزیری  نخست  به سمت  اوكراین  پارلمان 
هرچه بیشتر اوكراین به غرب و فاصله گرفتن از روسیه در دستور كار دولت این 

كشور قرار گیرد.
تیمو شنكو كه در جریان پیروزی انقالب رنگی نقش مهمی بر عهده داشت، در 
برنامه های خود پیوستن به اتحادیه ی اروپا و سازمان پیمان آتالنتیك شمالی 
)ناتو( به همراه مبارزه با فساد اقتصادی و شفافیت بیشتر در امور بازرگانی را در 

اولویت قرار داد. 

ج( انقالب الله ای قرقیزستان 
شمال  در  مربع  كیلومتر   198500 حدود  مساحتی  با  قرقیزستان  جمهوری   
شرقی آسیای مركزی قرار دارد و یكی دیگر از كشورهای حوزه ی كمونیستی 

سابق است كه شاهد وقوع انقالب رنگی بوده است. 
همسایگی  و  تاجیكستان  و  بین چین  بودن  حایل  جغرافیایی،  موقعیت خاص 
با كشورهای قزاقستان و ازبكستان و همچنین قرار داشتن در مسیر جاده ی 
ابریشم، به همراه وفور منابع و مواد خام در قرقیزستان، این كشور را برای غرب 
و قدرت های بزرگ از اهمیت ویژه ای بر خوردار كرده است، به نحوی كه این 
كشور بالفاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به یكی از دریافت 
كنندگان عمده ی كمك مالی تبدیل گشت و بیش از سایر كشورهای آسیای 

مركزی از كمك های خارجی بهره مند شد. 
"انقالب الله ای " )Tulip Revolution(  قرقیزستان كه نسبت به سایر انقالب 
های رنگی با خشونت و پراكندگی بیشتری به وقوع پیوست، در مراحل اولیه از 
"نرگس"،  "ابریشمی"،  "لیمویی"،  "صورتی"،  نظیر  عناوینی  با  ها  رسانه  سوی 
"سنبل" نامیده می شد. زیرا مخالفان در نواحی مختلف، رنگ های متفاوتی را 
برای تظاهرات انتخاب كردند كه عمده ی آنها صورتی و زرد بودند. به هر روی 
  " در حالی كه سال 2004 در قرقیزستان سال "بسیج اجتماعی و حكمرانی خوب
توسط  نامگذاری شده بود، در سال 2005 نظام تك نفره ی "عسگر آقایف " 
انقالب رنگی ساقط شد و در نهایت به سبب همزمانی این تحوالت با فصل بهار 
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و رویش بیش از شصت نوع الله در این سبب همزمانی این تحوالت با فصل بهار 
و رویش بیش از شصت نوع الله در این كشور، نام "انقالب الله" بر آن نهاده شد. 
كشور قرقیزستان در سال 1991 و به دور از كشمكش ها و درگیری های بزرگ، 
استقالل خود را از اتحاد جماهیر شوروی كسب نمود. این فرآیند كه به استثنای 
در گیری های قومی ژوئن 1990 در جنوب قرقیزستان كاماًل صلح آمیز بود، 

موجب شد كه عسگر آقایف، زمام امور را در دست گیرد. 
وی كه در سال 1989 به نمایندگی خلق در پارلمان شوروی انتخاب شده بود، 
در اكتبر 1990 از سوی مجلس جمهوری به عنوان نخستین رئیس جمهوری 
قرقیزستان برگزیده شد و در انتخابات عمومی 1991 نیز مورد تایید مردم قرار 

گرفت. 
آقایف كه در اوایل دهه ی 1990 با گروه های ناسیونالیستی افراطی قدرتمند 
را  معتدل  ناسیونالیسم  سیاست  دهه،  همان  اواسط  در  بود،  مواجه  پرتوان  و 
جایگزین آن ساخت و به سوی احیای نمادهای ملی و اندیشه ی مدرن سازی 

فن ساالرانه ی كشور خود روی آورد.
 با این حال وی كه خود را "پدر كشور" می نامید، هنگامی كه پس از انتخابات 
پاشیدگی  هم  از  با   ،1995 دسامبر  در  جمهوری  ریاست  ی  دوره  دومین  در 
و  مخالفان  به  نسبت  تر  موضعی سختگیرانه  مواجه شد،  قرقیزستان  اقتصادی 

رسانه های گروهی اتحاذ كرد. 
را  از طریق همه پرسی سال 1996، قدرت گسترده ی خویش  همچنین وی 
های  گرایش  به  را  وی  مخالفان،  از  بسیاری  كه  نحوی  به  بخشید؛  استحكام 

مستبدانه متهم كردند. 
 با این حال عسگر آقایف به عنوان رهبر خزب سوسیال دموكرات )SDPK(، كه 
بر ویرانه های حزب كمونیست شوروی بنا شده بود، پست ها و مقام های كلیدی 
حكومت را میان اعضای این حزب تقسیم كرد و هنگامی كه در سال 2000 
برای سومین بار به سمت ریاست جمهوری برگزیده شد، با انتقادات زیادی از 

سوی مخالفان و ناظران بین المللی مواجه شد.
 آقایف بی توجه به این انتقادات و مخالفت ها، در سال 2003 با انجام اصالحاتی 
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در قانون، یك بار دیگر قدرت رئیس جمهوری را گسترش داد و همین امر سبب 
شد كه مخالفان، او را ناقض قانون اساسی و وعده ی ترك قدرت از سوی وی 
در اكتبر سال 2005 را مورد تردید قرار دهند. در این بین اصالحات اقتصادی 
لیبرال آقایف نیز نه تنها به موفقیت بزرگی نائل نیامد، بلكه وضعیت معیشتی 

مردم را نیز وخیم تر كرد. 
 بدین ترتیب نه تنها اصالحات اقتصادی آقایف نتیجه ی ملموسی جهت رشد 
و پیشرفت ملت قرقیزستان در بر نداشت، بلكه اقدامات وی در زمینه ی قدرت 
سیاسی نیز به انحصار طلبی منجبر شد؛ به نحوی كه عالوه بر حذف رقای حدی 
از صحنه ی سیاسی كشور، رقابت شدیدی نیز میان نزدیكان خود برای كسب 
قدرت به وجود آورد. وی با نقض توافق نانوشته ی تقسیم قدرت میان نمایندگان 
اقوام شمالی و حنوبی تمام پست های كلیدی حكومت را میان متحدان شمالی 
تقسیم كرد و موجب شكل گیری احساس بی عدالتی اجتماعی در میان مردم 
گردید. از این رو مخالفان و معترضان ، آقایف را به انحصار موقعیت های سیاسی 
و اقتصادی متهم كردند و ابراز داشتند كه وی از این طریق، خانواده و نزدیكان 
اتهامات  به طور كلی  بهره مند كرده است.  اقتصادی زیادی  از مزایان  را  خود 
مربوط به سوء استفاده های مالی خانواده ی آقایف آن چنان گسترده و مورد 
پذیرش عامه بود كه وقتی روزنامه ای به انتشار فهرستی از دارایی های آقایف 
مبادرت ورزید، به سرعت تبدیل به انگیزه ای تازه جهت اوج گیری مخالفت ها 

گردید. 
همانند  نیز  قرقیزستان  در  ای  الله  انقالب  به  موسوم  تحوالت  روی  هر  به   
گرجستان و اوكراین، با آغاز فعالیت های انتخابات پارلمانی این كشور در سال 
2005 آغاز شد. روند اعتراض ها در شرایطی شدن گرفت كه در اواخر فوریه 
ی 2005 و در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی قرقیزستان، تعداد زیادی از 
كاندیداهای مستقل و كاندیداهای گروه های مخالف، رد صالحیت شدند و از 

امكان شركت در انتخابات محروم گشتند.
در این بین علی رغم اطمینان های دولت قرقیزستان برای برگزاری انتخاباتی 
آزاد و عادی از هرگونه فساد، دخالت دولت، دستكاری و تقلب آراء، با این حال 
از گوشه و كنار قرقیزستان، مخالفت هایی شروع شد وطی آن مردم به روند 
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ناسالم انتخاباتی معترض گردیدند. همچنین مخالفان معتقد بودند كه طرفداران 
آقایف عالوه بر اینكه قصد دارند اكثریت پارلمان را به دست گیرند، بلكه در حال 
تالش برای اختصاص دو كرسی از كرسی های پارلمان به دختر و پسر آقایف 
هستند تا بدین ترتیب راه را برای اصالح قانون اساسی و امكان ابقای آقایف در 

مقام ریاست جمهوری فراهم نمایند. 
انتخابات ریاست جمهوری در  انتخابات پارلمان كه مقدمه ای برای  از این رو 
مهم  برخی شهرهای  در  مخالفان  اعتراض  با  رفت،  به شمار می  اكتبر 2005 
اعمال  به  همواره  كه  آباده"،  "جالل  و  شهر"اوش"  نظیر  قرقیزستان  جنوبی 
تبعیض علیه خود معترض بودند، آغاز شد و به تدریج به پایتحت قرقیزستان 

نیز سرایت كرد. 
مدتكن   " و  سابق  ی  خارجه  امور  وزیر  "رزااوتونبایوا"  نظیر  افرادی  همچنین 
شیرم قلوف" رئیس سابق مجلس نیز دست به اعتراض زدند. ضمن آنكه اعتراض 
این  رهبر  اتونبایوا"،  "رزا  رد صالحیت  به  نسبت  آتایورت"  جنبش   " هواداران 
برابر  در  چادر  دو  كردن  برپا  به  پارلمان،  انتخابات  در  شركت  برای  جنبش 

ساختمان مجلس و به تن كردن لباس های نارنجی و قرمز انجامید. 
 به هر روی، علی رغم بروز مخالفت های فوق، مردم قرقیزستان در 27 فوریه 
رای  های  پای صندوق  به  این كشور  پارلمان  نمایندگان  انتخاب  برای   2005
كرسی   75 كسب  برای  چهارصدكاندیدا  حدود  كه  انتخابات  این  در  رفتند. 
برای كسب یك  زیادی  امید  احزاب مخالف  بودند،  پرداخته  رقابت  به  پارلمان 

سوم كرسی ها داشتند. 
در  كه  داشت  ای  كننده  ناامید  وضع  از  حكایت  انتخابات  نتایج  حال  این  با 
نهایت موج مخالفت ها را تشدی كرد. تظاهرات معترضین كه با اعالم نتیجه، 
انتخابات در ماه فوریه 2005 ابعاد گسترده تری پیدا كرده بود، با برگزاری دور 
دوم انتخابات در 13 مارس، شكل تازه و خشونت آمیزی به خود گرفت و طی 
آن چند ساختمان دولتی و پاسگاه پلیس به تصرف تظاهر كنندگان در آمد. 
در این اثنا و در مقابل اتهامات مخالفان به دولت، عسگر آقایف استدالل كرد 
كه "مخالفان صرفاً به دنبال متنی از پیش نوشته شده اند كه قباًل در اوكراین و 
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پرجستان پیاده شده تا به یك انقالب مخملی برسند". 
انتخابات ریاست جمهوری  از  از این رو، علی رغم آنكه آقایف به كناره گیری 
در ماه اكتبر متعهد شده بود و اعالم كرده بود كه با استفاده از حمایت پارلمان 
این حال  با  كند،  تمدید  را  ریاست جمهوری خود  دوره ی  ندارد  قصد  جدید 
بسیاری از مردم قرقیزستان، انتخابات فوق را نوعی بازی سیاسی می دانستند 

كه مقامات برای تایید شدن وضعیت كشور به راه انداخته بودند. 
همچنین مردم قزقیزستان معتقد بودند كه آقایف از انتخابات، برای طوالنی تر 
كردن دوره ی ریاست جمهوری خود یا باز كردن راه برای یكی از خویشاوندان 

نزدیكش برای احراز این پست استفاده خواهد كرد. 
ادامه ی  به عنوان رئیس جمهور،  آقایف  ترتیب در شرایطی كه عسگر  بدین   
ناآرامی ها را خطر ناك و احتمال وقوع جنگ داخلی را بسیار زیاد می دانست، 
بی  به  مذاكره،  بر  مبنی  قرقیزستان  جمهور  رئیس  درخواست  رد  با  مخالفان 
به غارت های بسیار  نهایت  نظمی و شورش های گسترده دست زدند كه در 
در پایتخت و از كنترل خارج شدن اوضاع منجر گردید. ناآرامی در بیشكك با 
اجتماع جمعیتی كه بین هزار تا چهار هزار نفر تخمین زده می شد، در ساعات 
بامداد روز 24 مارس در یكی از میدان های پایتخت آغاز شد و به تدریج، تعداد 
دیگری به آنها ملحق شدند. در حالی كه به سرعت بر تعداد تظاهر كنندگان 
در  تقلب  به  را  ریاست جمهوری  آن  در  با شعارهایی كه  آنها  افزوده می شد، 
انتخابات و سوء اداره ی كشور متهم كرده بودند، خواستار كناره گیری آقایف 

شدند و راهپیمایی خود را به سوی مراكز دولتی ادمه دادند. 
شهرهای  سایر  از  كه  دولت  مخالفان  از  نفر  15هزار  از  بیش  بین  این  در   
ساختمان  به  بودند،  شده  كشور  این  پایتخت  "بیشكك"  وارد  نیز  قزقیزستان 
های دولتی حمله كرده و تابلوهای آنها را پایین كشیدند، به نحوی كه تظاهرات 
در بیشكك، رویه ای خشونت آمیز پیدا كرد و در نهایت با حمله به ساختمان 

ریاست جمهوری به آخرین مراحل خود رسید.
باالخره نیز تصرف كاخ سفید رنگ ریاست جمهوری؛ در اختیار گرفتن تمامی 
ادارات و نهادهای دولتی از سوی مخالفان، تسخیر ساختمان رادیو و تلویزیون و 
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دستگیری وزیران دفاع و امنیت ملی، شرایط را بحرانی كرد و دولت قرقیزستان 
را در آستانه ی فروپاشی قرار داد. 

 در نتیجه، موج اعتراضات گسترده ای كه به مدت یك ماه و در پی انتخابات 
پارلمانی در قرقیزستان آغاز شده بود، در در مدت كوتاهی به موفقیت رسید 
و با پیروزی انقالب رنگی، یكی دیگر از رهبران بازمانده از نسل نخبگان نظام 
كمونیستی شوروی از مسند قدرت كنار رفت. در واقع فرار آقایف به روسیه در 
24 مارس 2005 و پذیرش استعفای وی از سوی پارلمان، عالوه بر آنكه مهر 
پایانی بر حكومت پانزده ساله ی او بر قزقیزستان محسوب می شد، حكایت از 

این امر داشت كه غربی ها دست از حمایت وی برداشته اند. 
بنابراین غربی ها كه آقایف را مایه ی امید آسیای مركزی استقرار دموكراسی در 
منطقه می خواندند و سیاست های این روشنفكر خوش صحبت را در راستای 
خصوصی سازی و اصالحات ارضی می ستودند، در دو سال آخر حكومت و با 
افزایش تعامالت اقتدار طلبانه ی وی، حمایت خود را از دولت به فعاالن سیاسی 

و سازمان های غیر دولتی معطوف كردند. 
 بدین ترتیب در شرایطی كه نظام سیاسی و نخبگان حاكم بر آن، مشروعیت 
خود را از دست داده بودند، زمینه ی دخالت بیگانگان در امور داخلی قرقیزستان 
فرادكوف"،  "میخائیل  كه  شرایطی  در  رو  این  از  شد.  مهیا  پیش  از  بیش  نیز 
نخست وزیر وقت روسیه در مخالفت با استفاده از زور برای حل بحران این كشور 
سخن می گفت و خواستار حل منازعه از طریق مذاكره شده بود، غرب و به ویژه 
ایاالت متحده ی آمریكا در حمایت از تظاهرات و ناآرامی های قرقیزستان، نقش 
غیر قابل انكاری ایفا نمود وزارت امور خارجه ی آمریكا كه طی اعالمیه ای ضمن 
انتقاد از نحوه ی برگزاری انتخابات پارلمانی در قرقیزستان و تایید نظر "سازمان 
امنیت و همكاری اروپا" مبنی بر عدم تطابق انتخابات این كشور با استانداردهای 
بین المللی، خواستار به كارگیری روش های مسالمت آمیز از سوی دولت برای 
فرونشاندن تظاهرات شده بود، به دخالت علنی و آشكار در امور داخلی این كشور 
مبادرت ورزید. به نحوی كه عسگر آقایف پس از ترك قرقیزستان، دولت آمریكا 
و سازمان های غیر دولتی را مسئول بر كناری خود عنوان كرد و طی مصاحبه 
ای در مسكو، تحوالت قرقیزستان را به سازمان های غیر دولتی بین المللی كه 
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خواستار صدور روند های دموكراتیك به قرقیزستان بودند، در جریان برگزاری 
انتخابات به حمایت جدی از نیروهای مخالف پرداختند. همچنین آقایف معتقد 
بود كه یك هفته پیش از وقوع ناآرامی ها، نقشه ی انقالب رنگی توسط"استفن 
یانگ" سفیر آمریكا در بیشكك، در شبكه ی جهانی انترنت متشر شده بود و 

انقالب الله ای دقیقاً بر اساس همان نقشه صورت گرفت. 
 بر اساس نقشه فوق، بر كناری پیش از موعد عسگر آقایف به دنبال انتخابات 
پارلمانی 27 فوریه و جانشینی او توسط "قربان بیك باقی اف" توصیه و پیش 

بینی شده بود. 
"فلسیكس  باید  اف،  باقی  بیك  قربان  ناكامی  صورت  در  نقشه  این  با  مطابق 
قولوف"، رهبر حزب "عار و ناموس" تصدی امور را در دست می گرفت. فلیسكس 
قولوف كه هنگام وقوع انقالب رنگی در زندان به سر می برد، در این نقشه از 
كه  نقشه،  این  در  همچنین  بود.  شده  معرفی  قرقیزستان  در  آمریكا  هواداران 
سفارت آمریكا در بیشكك آن را تقلبی نامید، اذعان شده بود كه در آینده می 
فرآیند دموكراتیزه كردن  پیشبرد  برای  پایگاهی  عنوان  به  قرقیزستان  از  توان 
تاجیكستان، قزاقستان و ازبكستان نیز استفاده نمود. بدین ترتیب سفیر آمریكا 
در بیشكك كه حكومت آقایف را به خاطر ناتوانی در فراهم آوردن امكان انتخابات 
را  بود و تظاهرات مخالفان در قرقیزستان  قرار داده  انتقاد  آزاد، مورد  پارلمان 
نمایانگر ناخشنودی مردم از ناتوانی حكومت آقایف در بر قراری یك روند آزاد، 
عادالنه و شفاف توصیف نموده بود، به دخالت آشكار در امور داخلی این كشور 

متهم شد. 
به  آقایف،  حكومت  پایین  مشروعیت  به  توسل  ضمن  متحده  ایاالت  واقع  در 
سازماندهی مخالفان پرداخت و با امید به بركناری پیش از موعد رئیس جمهور، 
در صدد استفاده ی ابزاری از قرقیزستان به عنوان پایگاهی برای پیشبرد اهداف 

بلند مدت خود در منطقه ی آسیای مركزی برآمد.
این امر از طریق پیگیری روش های مختلفی صورت گرفت و عالوه بر دخالت 
های مستقیم سفیر این كشور در قرقیزستان، مبالغ زیادی نیز برای پیگیری 

برنامه های آمریكا در قرقیزستان اختصاص یافت. 
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به عنوان نمونه از سال 1992 كمك های مالی زیادی از سوی آمریكا و تحت 
قرقیزستان  به  آزادی"  از  "گسترش دموكراسی و حمایت  نام  به  قانونی  عنوان 
اعطا شد. همچنین هزینه های زیادی به مراكز اجتماعی و فعالیت هایی كه طی 
آن، فعاالن سیاسی و شهروندان كشور به دیدار با یكدیگر بپردازند و حتی شبكه 
های آمریكایی نظیر سی. ان. ان را تماشا نمایند، در نظر گرفته شد. ضمن آنكه 
تبادل  به  قرقیزستان،  در  آمریكایی  دانشگاه های  از  مالی  با حمایت  واشنگتن 
افكار و اعزام دانشجو و رهبران سازمان های غیر دولتی به آمریكا پرداخت و از 

این طریق افرادی نظیر بای اف را برای رهبری انقالب رنگی مهیا نمود.
عالوه بر این، پس از پیروزی انقالب الله ای نیز دولت آمریكا اعالم كرد كه از 
آن كشور  در  اروپا  همكاری  و  امنیت  سازمان  های  تالش  و  قرقیزستان  مردم 
حمایت می كند و مردم قرقیزستان را شایسته ی انتخاب رهبران خود از راه 
های مسالمت آمیز و در تطابق با قوانین داخلی و موازین بین المللی می داند. 
به همین سبب نیز دولت ایاالت متحده ی آمریكا مبلغ پنج میلیون دالر برای 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این كشور اختصاص داد. 
به هر روی پس از پیروزی انقالب رنگی، قربان بیك باقی اف نخست وزیر پیشین 
از رئیس ائتالف گروه های مخالف دولت قرقیزستان بر باالی یك خودروی زره 
پوش ایستاد و پیروزی رسمی مخالفان بر دولت و بركناری آقایف را اعالم نمود. 
از  ابراز شگفتی  پیروزی، ضمن  از  اولین سخنرانی خود پس  همچنین وی در 
سرعت سقوط آقایف، از ماموران پلیس این كشور نیز به علت استفاده نگردن 
ناگزیر  كه  آقایف  عسگر  بین  این  در  كرد.  قدردانی  مخالفان  بر ضد  اسلحه  از 
تلویزیون  و  رادیو  از  آن  متن  كه  خود  استعفای  پیام  در  بود.  شده  استعفا  به 
قرقیزستان پخش شد، به طور ضمنی به دخالت علنی و آشكار آمریكا در امور 
و  آزاد  انتخاباتی  برگزاری  درخواست  ضمن  و  نمود  اشاره  قرقیزستان  داخلی 
منصفانه برای گزینش رئیس جمهور آینده ،نسبت به دخالت نیروهای خارجی 

در امور داخلی قرقیزستان نیز هشدار داد. 
بدین ترتیب در 28 مارس، نمایندگان مجلس قرقیزستان، قربان بیك باقی اف 
را به عنوان رئیس جمهور موقت قرقیزستان انتخاب كردند و انقالب الله ای را 
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وارد مرحله ای نوین نمودند. زیرا نمایندگان مجلس در شرایطی، حكم باقی اف 
تایید كردند كه پیشتر دادگاه  به عنوان كفیل رئیس جمهوری قرقیزستان  را 
عالی قرقیزستان با اعالم تخلف در انتخابات، این دوره از مجلس را منحل كرده 

و ادامه ی كار مجلس قبلی را خواستار شده بود.
بنابراین در شرایطی كه رهبران انقالب رنگی در قرقیزستان یكی از اهداف خود 
بر مسند  قانونی  به شكل غیر  بودند، خود  اعالم كرده  قانون  اجرای صحیح  را 

قدرت قرار گرفتند. 
 به هر روی در 26 ژوئیه سال 2005، انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان 
برگزار شد و طی آن قربان بیك باقی اف در حالی كه همانند رهبران انقالب 
رنگی در گرجستان و اوكراین به سر دادن شعارهایی مبنی بر مبارزه با فساد، 
بهبود شرایط اقتصادی و تحكیم موازین دموكراسی می پرداخت، موفق به كسب 
بیش از 80 درصد اقتصادی و تحكیم موازین دموكراسی می پرداخت، موفق به 

كسب بیش از 80 درصد آراء شد. 
همچنین نتایج انتخابات پارلمان قرقیزستان نشان داد كه حزب وابسته به قربان 
برتری  به  آراء  از  با 46/65 در صد  این كشور  باقی اف، رئیس جمهوری  بیك 
نسبت به دیگر احزاب دست یافت. حز مخالف سوسیالیست نیز با كسب 9/7 

آراء در مكان سوم جای گرفت. 

 د( فرجام انقالب های رنگی در حوزه های کمونیستی سابق 
از آغاز مشخص بود كه انقالب های رنگی با فرجام خوشی همراه نخواهند بود و 

پس از پیروزی با مشكالت عدیده ای مواجه خواهند شد.
زیرا رهبران انقالب های رنگی ضمن نفی ایدئولوژی ها و اصول و ارزش هایی 
كه حاوی یاد بودهایی از نظم قدیمی بودند و به دفاع از ایده هایی پرداختندكه 
آینده روشنی را نوید می داد. علی رغم آنكه این امر در نگاه نخست موجب قوام 
و دوام رژیم های بر آمده از انقالب رنگی می شد، اما در نهایت زمینه های بحران 

مشروعیت و توالی آن را فراهم ساخت. 
در واقع رهبران انقالب های رنگی كه حمایت خود را از طریق وعده هایی در باره 
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ی احیای نهادهای قبلی یا ایجاد جهانی نوین و امید بخش كسب كرده بودند، 
وقتی از تحقق این وعده ها ناتوان ماندند، با بحران مشروعیت مواجه شدند و 

كشور متبوع خود را وارد دور جدیدی از بی ثباتی و ناامنی كردند. 
به خصوص كه در پی وقوع انقالب های رنگی و نسبت دادن مشكالت كشور 
به  نیز  انقالب  از رهبران  انتظارات مردم  به بی كفایتی و فساد مقامات سابق، 
شدن افزایش یافته بود. از این رو رهبران انقالب های رنگی باید با میراث های 
می  مقابله  اجتماعی  های  نارضایتی  و  فساد  بیكاری،  فقر،  نظیر  ناخوشایندی 
كردند و نیز به تحقق آرمان هایی كه در جریان اعتراض ها و عده داده بودند 

می اندیشیدند.
ضمن آنكه آنها باید مراقب رفتار خود در برابر روسیه نیز می شدند؛ زیرا با توجه 
به نفوذ و حضور سنتی در عرصه های سیاسی و اقتصادی این كشورها،هرگونه 
رفتاری كه باعث ناخرسندی و بروز واكنش نامطلوب مسكو می شد، در نهایت 

به ضرر خود آنها تمام می گردید. 
 با این حال ناتوانی در نیل به آرمان های انقالب و عدم تغییر اساسی در نظام 
طبقاتی و مشاركت سیاسی مردم موجب تداوم بحران مشروعیت شد و مردم كه 
پس از مدتی خود را در برابر نخبگان جدید، فریب خورده دیدند، دوباره دست 

به اعتراض زدند.
قدرت  خاص  منافع  دیگر،  هرچیز  از  بیش  كه  امری  چنین  بارز  های  نمونه 
های بزرگ از جمله ایاالت متحده ی آمریكا را در پی دارد، در هر سه كشور 

قرقیزستان، اوكراین و گرجستان روی داده است.
 بر این اساس هنگامی كه مردم پس از مدتی با عدم تغییر و دگرگونی در ساخت 
رهبران  از  را  خود  حمایت  شدند،  مواجه  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  های 

انقالب های رنگی كاهش دادند و حتی خواهان بركناری آنها شدند.
از این رو در شرایطی كه انقالب های رنگی در كوتاه مدت با شادمانی و ایجاد 
فضایی خاص در كشورهای گرجستان، اوكراین و قرقیزستان همراه بود، با این 
حال در دراز مدت، به نتایج دلخواهی نرسید و آسیب ها و چالش های خود را 

نمایان ساخت. 
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 در گرجستان ساكاشویلی نه تنها موفق به عمل به وعده های خود نشد، بلكه 
در  رنگی  انقالب  سالگرد  در  وی  آورد.  روی  نیز  دیكتاتورمآبانه  های  رویه  به 
سال 2007، همانند شواردنادزه به فساد دولتی و بی كفایتی در حل مشكالت 
اقتصادی متهم شد و در برابر خیلی تظاهر كنندگان ایستادگی نمود. ساكاشویلی 
كه در توجیه اقدامات سركوبگرانه ی خود،"سازمان های ویژه ی روسیه" را عامل 
ناآرامی در گرجستان می نامید و شورش ها و ناآرامی ها را در گرجستان حاصل 
توطئه ی روسیه تلقی می نمود، در اقدامی سه دیپلمات روس را نیز اخراج كرد 
كه در مقابل با واكنش متقابل مسكو و اخراج سه دیگلمات ارشد سفارت خود 

از روسیه مواجه شد. 
مردم  انتظارات  به  وی  كه  داشتند  اعتقاد  ساكاشویلی  مخالفان  كلی  طور  به   

خیانت كرده و نهادهای آزاد و دموكراتیك را نادیده گرفته است. 
آنها ساكاشویلی را به فریبكاری و دروغ پردازی متهم كردند و شرایط سیاسی 
حاكم بر گرجستان را مبتنی بر دموكراسی واقعی نمی داسنتند. از این رو شدت 
نارضایتی عمومی در گرجستان به حدی افزایش یافت كه مردم، شرایط را به 
در  پیشرفتی  تنها  نه  مردم  اعتقاد  به  دیدند.  دوران شواردنادزه  از  بدتر  مراتب 
اموراقتصادی به وجود نیامده و تغییری در زندگی روزمره ی شهروندان حاصل 

نشده، بلكه تقریباً عدالت نیز از میان رفته است.
مطبوعات گرجستان نیز معتقدند كه دولت گرجستان با اعمال فشار بر پارلمان 

و قوه ی قضائیه در كار آنها مداخله كرده است. 
فشار و تهدید علیه مطبوعات و رسانه های مخالف به حدی شدت گرفت كه 
شركت "امگا" كه مطبوعات منتقد را پشتیبانی مالی می كرد، از سوی دولت با 

مشكالت متعدد اقتصادی و حقوقی مواجه شد. 
نام  با  یمتحدی  جبهه  ساكاشویلی،  محالفان  كه  شرایطی  در  همچنین   
"رستگاری" تشكیل داده و هدف خود را برپایی انقالبی از طریق صندوق های 
رای و سرنگونی دولت عنوان كرده بودند، وی از پلیس ضد شورش و ابزارهایی 
نظیر باتوم، گاز اشك آور، گلوله های پالستیكی و ماشین های آب پاشی برای 

مقابله با تظاهر كنندگان استفاده نمود. 
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در این بین عالوه بر جناح های مخالف كه ساكاشویلی را به اعمال فشارهای 
از  برخی  متهم می كردند،  اختالفات طبقاتی  تشدید  و  قوانین  نقض  سیاسی، 
متحدان وی نظیر"شوتا اوتیاشویلی" نیز رهبر انقالب رنگی را به مخالفت با مردم 

و نادیده گرفتن ارزش ها برای حفظ قدرت سیاسی متهم نمود. 
از متحدان  اوكراشویلی"، وزیر دفاع سابق گرجستان و  "ایراكلی  بر آن   عالوه 
میخائیل ساكاشویلی در انقالب گل رز، برنامه های رئیس جمهور را برای مبارزه 

با فساد غیر واقعی خواند.
 او حتی ساكاشویلی را به صدور دستور قتل چند شخصیت برجسته مانند یك 
بازرگان میلیاردر و صاحب یك شبكه ی تلویزیونی خصوصی متهم كرد. اگر چه 
اواكراشویلی پس از اظهار نظر فوق به اتهام پولشویی، سوء استفاده از موقعیت 
شغلی و اخاذی باز داشت شد، با این حال اقدام فوق كه با اعتراض ده ها هزار 
نفر در تفلیس علیه دولت مواجه گردید، بیش از هرچیز نشان از استبداد رهبر 
انقالب رنگی داشت كه خود در سال 2004 با وعده ی مبارزه با فساد و پیشبرد 

دموكراسی به قدرت رسیده بود. 
با فساد  انقالب های رنگی برای مبارزه  برنامه ی رهبران  اعتقاد مخالفان،  به   
به طور گسترده ای شكست خورده است. به نحوی كه این امر حتی از سوی 

رهبران و یا متحدان قدیمی آنها نیز اذعان شده است. 
به عنوان نمونه "سازمان دیدبان حقوق بشر" تنها چند ماه پس از روی كار آمدن 
دولت جدید اعالم كرد كه تفلیس برای مبارزه با ارتشاء به شیئه های خشن و 
قهر آلود روی آورده است. این سازمان حتی اقدامات دولت را به "جنگ صلیبی" 

تشبیه كرد. 
در نوامبر 2007، حدود چهل هزار نفر در تقلیس و در برابر پارلمان گرجستان 
جمهوری  رئیس  ساكاشویلی،  میخائیل  استعفای  خواستار  و  كرده  اجتماع 

گرجستان و برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. 
تظاهر كنندگان گالكادرهایی حمل می كردند كه روی آن شعارهایی در متهم 
كردن دولت به فساد نوشته شده بود. گستردگی در شیوه ی تظاهرات مخالفان 
به شكلی بود كه بیش از هرچیز خاطره ی حوادث انقالب گل رز را زنده می 
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كرد؛ به نحوی كه تظاهر كنندگان در خیابان های اطراف پارلمان تجمع كردندو 
حدود ده هزارتن شب را تا صبح در اطراف پارلمان سپری كردند. 

همچنین شدت اعتراض ها و پیچیدگی اوضاع به حدی بود كه ساكاشویلی نیز 
العاده در كشور شد و هرگونه  اعالم وضعیت فوق  به  نظیر شواردنادزه مجبور 

تظاهرات خیابانی و فعالیت ایستگاه های مستقل تلویزیونی را ممنوع نمود. 
 از نكات جالب توجه در جریان این اعتراض ها می توان به موضعگیری آمریكا 
اشاره نمود كه باز هم از ناآرامی های گرجستان ابراز نگرانی كرد و خواهان پرهیز 
دو طرف از خشونت شد. نكته ی جالب دیگر این بود كه مخالفان ساكاشویلی 
موعد  از  پیش  انتخابات  برگزاری  درتاریخ  تغییر  خواستار  تظاهرات  ابتدای  در 
گسترش  با  اما  بودند،  انتخاباتی  نظام  اطالح  و  جمهوری  ریاست  و  پارلمانی 
اعتراض ها خواهان استعفای ساكاشویلی شدند و این دقیقاً همان اتفاقی بود كه 

در سال 2003 و در جریان بركناری شواردنادزه روی داد. 
 در شرایطی كه ساكاشویلی، انقالب گل رز را مظهر توسعه ی دموكراتیك و 
اصالحات اقتصادی می نامید، مخالفان وی مدعی بودند كه با گذشت چهار سال 
از پیروزی انقالب، هیچ یك از اصالحات و وعده های رهبران تحقق نیافته است. 
به همین سبب نیز مخالفان ساكاشویلی از نارضایتی مردم از گسترش فقر به نفع 
خود بهره برداری كردند و در نهایت با تشدید بحران های سیاسی و تظاهرات 
گسترده ی مردمی، ساكاشویلی را مجبور به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

پیش از موعد در 5 ژانویه سال 2008 نمودند. 
 بنابراین در شرایطی كه طی چهار سال، جمهوری گرجستان از سوی آمریكا و 
اروپایی ها به عنوان نمونه یك كشور دموكراتیك و مشغول اصالحات سیاسی 
الگو و قهرمان دموكراسی  و اجتماعی معرفی می شد و ساكاشویلی به عنوان 
نامیده می شد، به یكباره اوضاع دگرگون گشت و در وقایعی كه شباهت شگفت 
آوری با انقالب گل رز در سال 2003 داشت، رئیس جمهور گرجستان مجبور 

به استعفا شد.
 از این رو شكست ساكاشویلی كه با حمایت غرب در انقالب گل رز پیروز شده 
بود و طی چهار سال سیاست های نزدیكی به غرب و اقتصاد آزاد در پیش گرفته 
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بود، به منزله ی شكست انقالب گل رز محسوب می گردد.
در واقع تحوالت گرجستان كه منجر به استعفای ساكاشویلی شد، بیانگر سراب 
" دموكراسی وارداتی" در گرجستان بود ونشان داد كه انقالب های رنگی نتیجه 
ای جز گسترش نفوذ قدرت های خارجی به ویژه ایاالت متحده ی آمریكا را در 
پی نخواهد داشت. به همین سبب نیز استفاده از واژ[ی "انقالب خار" برای اشاره 

به تحوالت فوق در برابر "انقال گل رز" رواج یافت. 
 در جمهوری اوكراین نیز عمده ترین شعارهایی كه یوشچنكو و طیف وابسته 
به وی در جریان انقالب نارانجی سر می دادند، انجام دگرگونی و اصالحات در 
سیستم اقتصادی و معیشتی مردم اوكراین و ایجاد و برقراری آزادی كامل در 
عرصه های گوناگون سیاسی بود كه البته در مدت زمان كوتاهی ناتوانی رهبران 

انقالب در برآورده ساختن آنها نمایان گشت. 
مهم ترین شاخص سنجش ناتوانی رهبران انقالب رنگی و روی گردانی مردم از 
آنها را می توان در پیروزی مجدد روس گرایان به سركردگی "ویكتور یانوكوویچ" 

در انتخابات پارلمانی سال 2006 م در اوكراین مشاهده نمود. 
به نحوی كه پس از این انتخابات، یوشچنكو علی رغم میلی باطنی خود به ناچار 
یانوكوویچ را به سمت نخست وزیری انتخاب نمود. عالوه بر این، بروز اختالفات 
گسترده میان پارلمان و نخست وزیر از یك سو و رئیس جمهوری از سوی دیگر 

نیز حكایت از نتایج ناخوشایندانقالب رنگی داشت. 
به شكل گیری مخالفت هایی  بیثباتی سیاسی  و  اقتصادی  نابسامانی   درواقع 
دادند،  انجام  نارنجی  انقالب  زمان  در  یوشچنكو  طرفداران  كه  اقدامی  همانند 
منجر شد و مخالفان از حربه های انقالب رنگی بر علیه رهبر آن استفاده كردند. 
در شرایطی كه همچنان بحران و دودستگی در تمام سطوح سیاسی و اجتماعی 
اوكراین پا بر جامانده بود، ادامه ی بحران سیاسی، ائتالف انقالب نارنجی را نیز 

از هم گسست. 
به نحوی كه ویكتور یوشچنكو در 8 سپتامبر 2005، دولت تیموشنكو را به اتهام 
اتهام فساد اعضای كابینه بركنار كرد و این امر به معنای خاتمه ائتالفی بود كه 

به پیروزی انقالب نارنجی منجر شده بود. 
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نامزد پیشنهادی یوشچنكو برای نخست  انتخاب "یوری یخانوروف"،  همچنین 
وزیری، كه با خمایت ویكتور یانوكوویچ نیز همراه بود، حكایت از این امر داشت 

كه جریان غربگرای اوكراین به تنهایی قادر به كنترل اوضاع نخواهد بود. 
 از این رو در اولین انتخابات پارلمانی از زمان وقوع انقالب نارنجی در اوكراین 
در 26 مارس 2006، هیچ یك از احزاب شركت كننده موفق به كسب اكثریت 
ماه  چند  و  سیاسی  بست  بن  بروز  به  امر  این  و  نشدند  پارلمان  های  كرسی 

مذاكرات بی نتیجه بین احزاب منجر شد. 
بدین ترتیب در شرایطی كه احزاب حامی انقالب نارنجی نتوانستند در تشكیل 
دولت جدید موفق شوند، حزب یانوكوویچ بیشتر آراء انتخابات عمومی را كسب 
كرد و یوشچنكو بعد از یك بن بست سیاسی چهار ماهه نهایتاً در 3 اوت 2006 

با نخست وزیری وی موافقت نمود. 
 با این حال فضای دوقطبی همچنان پا بر جا ماند و اوكراین شاهد درگیری ها 
و تظاهرات گسترده ی دو طیق غربگرا و روس گرا شد. با این حال فضای دو 
قطبی همچنان پا برجا ماند و اوكراین شاهد درگیری ها و تظاهرات گسترده 
ی دو طیف غربگرا و روس گرا شد. به نحوی كه با وخیم شدن بحران سیاسی، 
هزاران تن از طرفداران دو طرف دركیف تجمع كردند و تدابیر امنیتی گسترده 

ای در نظر گرفته شد. 
در شرایطی كه بیشتر تجمع كنندگان به هواداری از یانوكوویچ می پرداختند، 
پلیس نیز از وررود بسیاری از طرفداران وی به كیف جلوگیری می كرد. به هر 
روی كشمكش ها و فضای دو قطبی در آوریل 2007 به نقطه ی اوج خود رسید 
و رئیس جمهور اوكراین، رقیب خود را متهم به سوء استفاده از قدرت كرد و 

پارلمان این كشور را منحل نمود. 
با این حال شرایط سیاسی در نهایت رئیس جمهوری و نخست وزیر اوكراین را 
به این نتیجه رساند كه بهترین راه برای حل اختالفات، رجوع به رای مردم است. 
بدین ترتیب فضای سیاسی اوكراین به سه شاخه به رهبری ویكتور یوشچنكو، 
بین متحدان سابق  این  یولیا تیموشنكو تقسیم شد و در  یانوكوویچ و  ویكتور 

نظیر تمیوشنكو و یوشچنكو به رقبایی سرسخت مبدل شدند. 
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به نحوی كه ویكتور یوشچنكو اعالم كرد كه ائتالف احزاب لیبرال حامی انقالب 
نارنجی به طور كامل از بین رفته و سازماندهی جدید برای تشكیل یك دولت 

ائتالفی را خواستار شد.
در چنین فضایی انتخابات پارلمانی اوكراین برگزار شد و طی آن حزب "اوكراین 
یولیا  ی  جبهه  درصد،   14/15 یوشچنكو  ویكتور  رهبری  به   )NUNS( ما" 
ویكتور   )Party of Regions( "مناطق"  حزب  و  درصد   30/71 تیموشنكو 

یانوكوویچ 34/37 درصد آراء را به خود اختصاص دادند.
از این رو در شرایطی كه احزاب مخالف انقالب رنگی در مجموع 43/72 درصد 
آراء را در انتخابات پارلمانی اوكراین به دست آوردند، یوشچنكو و تمیوشنكو یك 
بار دیگر ائتالف كردند و حامیان انقالب نارانجی را با كسب 44/86 درصد آراء 

به عنوان پیروز انتخابات معرفی كردند. 
 علی رغم آنكه در نهایت ائتالف نارانجی پیروز شد، با این حال نتیجه ی انتخابات 
پارلمانی نشانگر كاهش محبوبیت رئیس جمهوری در میان رای دهندگان بود 
كه از اختالفات وی با متحدان قدیمی خود و همچنین ناكامی در بهبود اوضاع 

اقتصادی ناشی می شد. 
اصالحات  پارلمانی،  انتخابات  برگزاری  تا  نارنجی  انقالب  پیروزی  زمان  از  زیرا 
نخبگان  و  شده  ركود  دچار  كشور  این  اقتصاد  و  داشت  كند  روندی  اوكراین 
سیاسی در گیر جنگ قدرت بودند. از این رو تنها دتستاورد انقالب رنگی در 
اوكراین، تغییر جهت ژئوپلیتیكی این كشور از شرق به سمت غرب بود كه آن 

هم با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده است. 
زیرا ثبات و برقراری و تداوم نظم در اوكراین، هم برای روسیه و هم برای غرب 
از اهمیت بسیاری برخوردار است و به همین سبب هریك از آنها سعی دارند 

اوضاع را به نفع خود تغییر دهند. 
همین امر باعث افزایش حضور بازیگران خارجی و دخالت آنها در امور داخلی 

اوكراین پس از پیروزی انقالب نارنجی شده است. 
 عالوه بر این علی رغم، وعده های رنگین رهبران انقالب، نه تنها سطح زندگی 
مردم بهبود نیافت، بلكه درمقایسه با رژیم پیش از انقالب، فضای سیاسی كشور 
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نیز دموكراتیك تر نگشته است. از این رو تفرقه میان نخبگان و رهبران انقالب، 
امور داخلی و كاهش  افزایش مداخله ی خارجی در  تشدید فضای دو قطبی، 
جمله  از  انقالب  رهبر  عنوان  به  یوشچنكو  ویكتور  محبوبیت  میزان  چشمگیر 

دستاوردها و نتایج انقالب نارنجی محسوب می شوند.
خوشی  فرحام  اوكراین،  و  گرجستان  همانند  نیز  قرقیزستان  در  رنگی  انقالب 
نداشت و پس از مدتی رهبران انقالب به ناكامی در اجرای اصالحات دموكراتیك 
و كشاندن كشور به بن بست سیاسی متهم شدند. در ماه آوریل 2006، هزاران 
نفر در اعتراض به بی توجهی دولت به فساد گسترده در كشور دست به تظاهرات 
بهبود  خواهان  كردند،  نمی  احساس  تغییری  رنگی،  تظاهرات  این  در  زدند. 

وضعیت اقتصادی كشور و افزایش دستمزد خود شدند . 
 بحران سیاسی در قرقیزستان هنگامی شدت گرفت كه از یك سو نمایندگان 
مخالف در تدوین قانون اساسی از كاهش قدرت رئیس جمهوری سخن گفتند 
تا  كردند  آور سعی  اشك  گاز  پرتاب  با  نیروهای ضد شورش  دیگر  از سوی  و 
این  باقی اف"، رئیس جمهوری  "قربان بیك  درگیری میان موافقان  مخالفان 

كشور را پایان بخشند. 
جالب تر آنكه در قرقیزستان نیز مخالفان رئیس جمهوری، خواهان استعفای وی 
شدند و دولت برآمده از انقالب رنگی درواكنش، هرگونه مخالفت را تالشی غیر 

قانونی برای به دست گیری قدرت عنوان كرد. 
همچنین "قربان بیك باقی اف" به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان هشدار داد 
كه در صورت ادامه و گسترش بحران ها، وی مجلس كشور را نیز منحل خواهد 

كرد. 
 اگر چه در نهایت پس از یك هفته تظاهرات ضد دولتی و فشار مخالفان برای 
جلب موافقت قربان بیك باقی اف با تغییر قانون اساسی، وی سرانجام با كاهش 
اختیارات خود موافقت و قانون اساسی جدید را امضا كرد، با این حال باید توجه 
داشت كه انقالب رنگی موید فضایی متشنج و بی ثبات برای قرقیزستان بوده 

است. 
چنان كه احزاب مخالف نیز تهدید كرده بودند كه در صورت ادامه ی مخالفت 
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باقی اف با كاهش اختیارات رئیس جمهوری، به تظاهرات تا زمان استعفای وی 
ادامه می دهند. 

به هر روی در شرایطی كه در ماه مارس 2005، دولت عسگر آقایف به تقلب در 
انتخابات پارلمانی متهم شده بود و مخالفان با حمله به پارلمان و دفتر ریاست 
بودند،  كرده  قدرت  از  گیری  كناره  و  از كشور  فرار  به  وادار  را  وی  جمهوری، 

تظاهرات مخالفان در نوامبر 2006 نیز یاد آور تكرار حوادث انقالب الله بود. 
 از آنچه گذشت در می یابین كه نتایج به دست آمده از انقالب های رنگی، از 
اجتماعی در  نابرابری های  و  فقر  با فساد، كاهش  نظر گاه دموكراسی، مبارزه 
بر  عالوه  رنگی  های  انقالب  از  كه پس  نحوی  به  نبودند.  مردم  توقعات  سطح 
آنكه وضع موجود به سمت وضع مطلوب حركت نكرد، بلكه انتظارات فزاینده 
به واسطه ی وعده های رهبران انقالب نیز باعث افزایش نارضایتی هاشد. دلیل 
این امر به دو مسوله ی اساسی باز می گردد كه از دید حاضران در انقالب های 
رنگی پنهان مانده بود: نخست آنكه دموكراسی یك كاال نیست كه بتوان آن را 
وارد كرد و دوم آنكه رهبران انقالب های رنگی نیز در زمرده ی رهبران پیشین 
به حساب می آمدند و نمشد از آنها انتظار پیگیری رویه های دموكرات مآبانه 

داشت. 
 بر این اساس در حالی كه رهبران انقالب های رنگی با توسل به شیوه های 
درگیری خیابانی و اعتراض های گسترده موفق به پیروزی شده بودند، با این 
حال پس از آنكه قدرت را در دست گرفتند، هرگونه مخالفت و اعتراض خیابانی 
را فیر قانونی گنداشتند. در واقع آنان نیز همچون سردمداران پیشین به رویه 

های دیكتاتوری روی آوردند. 
دلیل این امر به این مسئله باز می گردد كه نخبگان انقالبی همان افرادی بودند 
كه طی سال های گذشته در زمره ی مسئوالن و زمامداران حاكم بر كشور خود 
قرار داشته اند و حتی در تصمیم گیری های كالن كشور نیز سهیم بوده اند. بر 
این اساس نمی توان امید داشت كه این نخبگان با وقوع انقالب رنگی، اصول 

اخالقی و دموكراتیك را بپذیرند و خط مشی سیاسی خود را تغییر بدهند. 
 در واقع با توجه به این نكته كه رهبران انقالب های رنگی، همگی در رژیم های 
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سیاسی پیشین كه غیر دمو كراتیك نامیده می شدند، صاحب منصب بوده اند،. 
بنابراین دلیل و گواهی برای تغییر آنان و پذیرش اصول اخالقی و دمو كراتیك 

از سوی آنها وجود ندارد. 
چنان كه شواهد نیز حكایت از عدم تغییر ورش های مستبدانه و پیروی از منش 

های غیر دموكراتیك و سركوبگرانه دارد. 
از این رو همچنان نا آرامی ها و بی ثباتی در این كشورها وجود دارد و با توجه 
به ناتوانی رهبران در بر آورده ساختن وعده های رنگین خود، عمال با مشكالت 

عدیده ای مواجه شدند. 
چنان كه تظاهرات سیاسی كه در سال های پس از پیروزی انقالب های رنگی به 
كرات صورت گرفته ، باعث آشفتگی اوضاع شده و صرفاً موجب طوالنی تر شدن 

دوره ی بی ثباتی كشورهای گرجستان، اوكراین و قرقیزستان گردیده است. 
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بخش دوم

انقالب رنگی در خاورمیانه 
خاور میانه به سبب تمدن كهن، موقعیت ژئو پلیتیك و منابع فراوان انرژی كه 
در اختیار دارد، همواره محل تالفی منافع و منازعه میان قدرت های جهانی و 
منطقه ای بوده است. به نحوی كه هر یك از بازیگران ذی نفع و تاثیر گذار سعی 
دارند، محیط و قواعد بازی را به گونه ای مدیریت كنند كه حداكثر منافع خود 

را در منطقه تضمین نمایند. 
از این رو در دهه های اخیر طرح های آشكار و پنهان بسیاری از سوی قدرت 

های بزرگ برای این منطقه پی ریزی شده است. 
برخی از آن طرح ها عملی گشته و منافع قدرت های بزرگ را تامین نموده و 
برخی دیگر نیز با شكست مواجه شده و یا در حد یك طرح باقی مانده است. 
نظیر  دقیقی  نكات  به  ظاهر  در  كه  بزرگ"  ی  "خاورمیانه  طرح  بین  این  در 
انتخابات آزاد، احزاب دموكراتیك، آزادی زنان، ایجاد رسانه های مستقل، توسعه 
دنبال  به  واقع  در  داشت،  اشاره  اقتصادی  اصالحات  های  برنامه  و  مدارس  ی 
ایاالت متحده ی آمریكا و  با سیاست های  برپایی رژیم های سیاسی همگون 
تغییر رژیم كشورهایی بود كه با روند آمریكای شدن جهان مخالفت می ورزند. 
با طرح  انقالب های رنگی، همراه  از محدوده های عمل  این رو یكی دیگر  از 

"خاورمیانه ی بزرگ" تبیین شد. 

این طرح كه به دنبال لیبرالیزه و دموكراتیزه كردن منطقه ی خاورمیانه بود، 
برای نمونه در لبنان یكی از كشورهای كوچك اسالمی به ورطه ی آزمایش در 

آمد. 
با این حال با توجه به شكست سختی كه انقالب رنگی لبنان از نیروهای اسالمگرا 
و به خصوص جنبش"حزب اهلل" خورد، تا حد زیادی نگرش فرب به ویژه آمریكا 

را در منطقه تغییر داد. 
زیرا نارضایتی عمیق مردم نطقه از سیاست های ایاالت متحده و اسالمگرایی به 
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عنوان یك ایدئولوژی و پشتوانه ی مناسب، مانع از برآورده شدن فزون خواهی 
های آمریكا و شكل گیری یك انقالب رنگی موفق شد. به همین سبب اهمیت 
تعامل  چگونگی  و  آن  شكست  ی  نحوه  به  آنكه  از  بیش  لبنان  رنگی  انقالب 
تاثیر  و  آن  شكست  ی  نحوه  به  شود،  مربوط  آن  هدایت  و  دولت  با  مخالفان 

نیروهای اسالمگرا در این ناكامی باز می گردد. 

الف( انقالب کاج لبنان
لبنان كشوری كوچك و كوهستانی در منطقه ی خاورمیانه است كه در شرق 
دریای مدیترانه قرار دارد و از شمال و شرق با سوریه و از جنوب با سرزمین های 
اشغالی فلسطین هم مرز است. لبنان كه برای هزاران سال محل پیدایش و رشد 
تمدن های مختلف بوده است، دارای فرهنگی فوق العاده غنی و زنده می باشد. 
اسالم محسوب می شود،  با  تالفی مسیحیت  اینكه محل  بر  این كشور عالوه 
دروازه ی جهان عرب به اروپا اینكه محل تالقی مسیحیت با اسالم محسوب می 
شود، دروازه ی جهان عرب به اروپا نییز به شمار می آید. با وجود بیش از هجده 
مذهب رسمی در لبنان، این كشور یكی از متنوع ترین كشورهای دنیا از حیث 
پیچیدگی  با  را  لبنان  ام وضعیت سیاسی  و همین  مذاهب محسوب می شود 
های خاصی مواجه كرده است. به خصوص كه این مذاهب با مسائل طایفه ای 
نیز پیوند تنگاتنگی دارند و تفكیك طوایف مختلف از یكدیگر به واسطه ی نوع 

وابستگی دینی و مذهبی آنها صورت گرفته است. 
لبنان، دوازده مذهب مسیحی، پنج مذهب  از حدود هجده مذهب موجود در 
اسالمی و یك مذهب یهودی استو به همین سبب می توان جمعیت این كشور را 
به سه گروه اصلی قومی و مذهبی "مسلمانان"، "مسیحیان" و "یهودیان" تقسیم 
علویان  و  تسنن  اهل  شیعیان،  اصلی  ی  دسته  سه  به  لبنان  مسلمانان  نمود. 
تقسیم می شوند و اغلب مسیحیان نیز"مارونی" می باشند. علی رغم آنكه آمار 
دقیقی از سرشماری و نحوه ی پراكندگی اقوام و ادیان مختلف در لبنان وحود 
ندارد، با این حال تخمین زده می شود كه 40 درصد مردم را مسیحیان، 30 
درصد را مسلمانان شیعه، 25 درصد را مسلمانان سنی و 5 درصد را نیز " دروزی 

ها" تشكیل می دهند.
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لبنان كه به مدت چهارصد سال جزئی از امپراتوری عثمانی بود، پس از جنگ 
جهانی اول تحت قیمومت فرانسه قرار گرفت و دولت این كشور در اول سپتامبر 
سال 1920 كشور لبنان را به عنوان یكی از سرزمین های محصور سوریه مورد 
لبنان،  با تشكیل جمهوری  اول سپتامبر 1926  قرار دادو سپس در  شناسایی 
دنبال  به  و  لبنان در سال 1943  اعطاء كرد.  آن  به  از سوریه  هویتی مستقل 
اشغال فرانسه توسط آلمان، اعالم استقالل كرد و به طور یك طرفه قیمومت 
فرانسه را باطل نمود. این كشور بین سال های 1975 الی 1990، صحنه ی یك 
جنگ داخلی خونین بود كه بیش از آنكه از مسائل داخلی نشات گرفته باشد، 
حاصل رقابت های قدرت های بزرگ و منازعات رژیم صهیونیستی، سوریه و 

سازمان آزادیبخش فلسطین بود. 
عالوه بر این، لبنان از زمان شكل گیری رژیم صهیونیستی در منطقه، همواره 
در حاشیه و گاهی در مركز جنگ ها و درگیری های ناشی از تشكیل كشور 
اسرائیل بوده است و به همین سبب یكی از متشنج ترین كشورهای خاورمیانه 
به شمار می رود . به نحوی كه پس از شكل گیری رژیم صهیونیتی در سال 
اشغال  به  اسرائیلی  متجاوزان  توسط  نیز  لبنان  جنوب  از  هایی  بخش   ،1948
درآمد و حتی قرار داد "متاركه " كه در سال 1949، بین رژیم صهیونیستی و 
دولت لبنان منعقد شد؛ نتوانست به روند اشغالگری پایان بخشد. از این رو در 
1967 نیز مجدداً بخش های دیگری از جنوب لبنان به محاصره ی اسرائیلی ها 
در آمد. از دهه ی 1970 به بعد نیز رژیم صهیونیستی چهار عملیات بزرگ را 
در لبنان به اجرا درآورده است كه شامل عملیات "صلح برای الجلیل")1982(، 
عملیات "لیطانی")1987(، عملیات "تسویه حساب")1993(، و عملیات "خوشه 
های خشم")1996( می شود. در آخرین تهاجم نیز رژیم اشغالگر قدس در 12 
جوالی 2006 به منظور خلع سالح جنبش "حزب اهلل" به لبنان یورش برد كه 
در نهایت این جنگ 33 روزه با شكست صهیونیست ها و پیروزی حزب اهلل پایان 

یافت. 
پیش از جنگ داخلی، لبنان كشوری متمول در منطقه بود كه پایتخت بانكداری 
جهان عرب محسوب می شد. از این رو لبنان را به دلیل قدرت مالی بسیار به 
"عروس خاورمیانه"  زیبایی،  لحاظ  به  را  بیروت  و  "سوئیس خاورمیانه"  عنوان 
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می نامیدند. با این حال علی رغم آنكه پس از پایان جنگ تالش های بسیاری 
صورت گرفت تا اقتصاد لبنان بهبود یابد، اما این كشور همواره مطمح نظر قدرت 
های بزرگ بوده و به همین سبب هیچ گاه روی آرامش و ثبات را ندیده است. در 
این بین حتی ثبات و بازسازی نسبی لبنان كه با حضور گسترده ی گردشگرهای 
خارجی مواجه شده بود نیز با شروع جنگ 33 روزه ی اسرائیل علیه لبنان در 

12 جوالی 2006، به آسیب ها و خسارت های زیادی منجر شد. 
به هر روی با توجه به وجود اقوام و ادیان مختلف در داخل لبنان و همچنین 
دخالت قدرت های بزرگ در امور داخلی این كشور، بیروت همواره با مشكالت 
سیاسی مختلف مواجه بوده است. در این بین دو سند و توافق مهم "میثاق ملی" 
)المیثاق افوطنی( و "قرار داد طائف" تا حد زیادی به اوضاع نابسامان و شرایط 
با میثاق ملی كه در سال 1943  داخلی لبنان، آرامش بخشیده است. مطابق 
میان اقوام و پیروان ادیان مختلف حاضر در لبنان حاصل شد، باید مسیحیان 
به دنبال جلب حمایت فرانسه نمی رفتند و وجهه ی عربی لبنان را قبول می 
همچنین  و  لبنان  دولت  و  استقالل  مشروعیت،  باید  نیز  مسلمانان  و  داشتند 
مرزهای این كشور در سال 1920 را قبول می كردند و برای اتحاد با سوریه 
لبنان، نظام  قانون اساسی  این توافق و  بر اساس  تالش نمی كردند. همچنین 
سیاسی این كشور،"جمهوری" است و سه مقام ارشد آن برای اعضای گروه های 
مذهبی خاص در نظر گرفته شده اند. به این معنا كه رئیس جمهوری از میان 
مسیحیان، نخست وزیر از میان مسلمانان سنی و رئیس پارلمان از میان شیعیان 

برگزیده می شوند. 
به هر روی توافق فوق تا سال 1989 كه قرار داد طائف برای خشم جنگ داخلی 
اكتبر  با اجالس طائف كه در  نگردید. مطابق  لبنان طراحی شد، هرگز عملی 
سال 1989، در شهر طائف عربستان برگزارشد. مجمع ملی لبنان تشكیل جلسه 
داد تا قرار داد "آشتی ملی" را تحت نظارت سوریه و عربستان سعودی تصویب 
كند. بر این اساس تمام طرف های درگیر داخلی و اعراب ملزم به رعایت اصول 
دستیابی به صلحی پایدار در لبنان شدند. در این بین یكی از مواد پیمان طائف 
بر خروج ارتش سوریه تاكید می كرد كه از آغاز بروز جنگ داخلی در لبنان 
در این كشور مستقر شده بود. بر این مبنا نیروهای نظامی سوریه باید طی دو 
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سال به "دره ی بقاع" واقع در شرق لبنان عقب نشینی می كردند و سپس برای 
حروچ نهایی از خاك لبنان با دولت این شكور وارد مذاكره می شدند. 

شایان ذكر است كه سوریه نیرویی متشكل از حدود چهارده هزار نظامی را از 
سال 1976 و با هدف جلوگیری از تشدید جنگ داخلی، وارد لبنان كرده بود. در 
سال 1976، دولت وقت لبنان كه تحت كنترل مسیحیان مارونی بود، از " حافظ 
اسد" رئیس جمهوری سوریه در خواست كمك كرد و نیروهای نظامی سوریه 
برای باز گرداندن نظم و پایان دادن به خشونت ها وارد لبنان شدند. بدین ترتیب 
ارتش سوریه حضور خود را در دره ی بقاع تثبیت كرد و به گسترش حضور خود 
درسایر مناطق این كشور پرداخت كه این امر نوفوذ سیاسی و امنیتی سوریه را 

در سراسر جامعه لبنان گستراند. 
سوریه   ،1990 سال  در  لبنان  ی  ساله  پانزده  داخلی  جنگ  یافتن  خاتمه  با 
همچنان نیروهای نظامی خود را به منظور كمك به حفظ امنیت در این كشور 
و به درخواست اتحادیه ی عرب و دولت لبنان حفظ كرد. با این حال عمل فوق 
كه در آغاز با حمایت اعراب صورت گرفته بود، در نهایت به فشارهای همه جانبه 
ی غرب، سازمان ملل و حتی اعراب منجر گردید كه خواستار خروج نظامیان 
سوریه از خاك لبنان شده بودند. به نحوی كه در سگتامبر 2004، شورای امنیت 
سازمان ملل متحد به قطعنامه ی 1559 كه از سوی آمریكا و فرانسه پیشنهاد 

شده بود، رای مثبت داد و خواستار خروج سوریه از لبنان شد. 
از سوی دیگر علی رغم آنكه دولت سوریه ادعایی نسبت به خاك لبنان نداشت و 
به طور رسمی استقالل این كشور كوچك را به رسمیت می شناخت، با این حال 
در عمل لبنان را حیاط خلوت خود می دانست و حاضر به كاهش نفوذ خود در 
این كشور نبود. در واقع سوری ها، لبنان را بخشی از خاك خود می دانند كه 
بر اساس نقشه های استعماری پس از جنگ جهانی اول از اصل خود جدا شده 
است. از این رو نگاه فوق، در دوره های خاصی با انعطاف سایر كشورها نیز همراه 
بوده است. به عنوان نمونه در جریان جنگ خلیج فارس در سال 1991، سوری 
ها در ازای پیوستن به ائتالف بین المللی علیه عراق، رضایت آمریكا را برای ادامه 
ی حضور در لبنان به دست آوردند و به همین سبب به مفاد پیمان طائف كه بر 
تجدید آرایش و سپس خروج ارتش سوریه از لبنان تاكید می كرد، بدون آنكه 
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فشاری از ناحیه ی جهان متوجه آنها شود، بی اعتنا ماندند. 
با این حال اوضاع در سال های 2004 و 2005 تاحد زیادی با گذشته تفاوت 
داشت و آمریكا و اروپا به ظاهر د تالش برای استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین 
اقتصادی كشورهای  و  های سیاسی  نظام  كردن  لیبرالیزه  منظور  به  درواقع  و 
منطقه بر آمده بودند. در این بین مطابق با طرح " خاورمیانه ی بزرگ"، سوریه 
را هم میزبان رهبران گروه های ستیزه جوی فلسطینی می نامیدند كه به ادعای 
رژیم صهیونیستی، دستور عملیات انتحاری علیه اهداف اسرائیلی را صادر می 
كردند و هم حامی گروه شبه نظامی حزب اهلل می پنداشتند كه عالوه بر كنترل 
جنوب لبنان، به ادعای مقام های اسرائیلی هزاران فروند موشك كوتاه برد را نیز 

برای تهدید اسرائیل در پادگان های خود انبار كرده بود. 
از این رو باید فشارهای زیادی به سوریه برای خروج از لبنان وارد می شد و پس 
از آ»كه تالش های دیپلماتیك بی ثمر ماند، دولت های غربی به منظور ترغیب 
دولت سوریه به انجام اصالحات و همراه شدن با روند صلح خاورمیانه، سیاست 
اعمال فشار علیه دمشق را در پیش گرفتند. این فشارها با قتل نابهنگام "رفیق 
حریری" شدت یافت و در قطعنامه ی 1559 شورای امنیت سازمان ملل، جنبه 

ی جهانی به خود گرفت. 
از این رو، در حالی كه سوریه سعی داشت در مقابل فشارهای غرب، نقش خود 
را در آن كشور به عنوان حافظ صلح توجیه كند، در این بین ترور رفیق حریری، 
باعث  ترور  این  به دخالت در  نمودن سوریه  لبنان و متهم  نخست وزیر سابق 

تشدید فضای ضد سوری در لبنان شد. 
در واقع قتل رفیق حریری، در 14 فوریه ی 2005 بر اثر انفجاری ناشی از یك 
خودروی بمب گذاری شده در بیروت، سر آغاز تحوالت بعدی لبنان موسوم به 
"انقالب كاج" )Cedar Revolution( به شمار می آید. رفیق حریری كه یك 
چهره ی شناخته شده تجاری در جهان عرب بود، در سال 1992 و در حالی 
كه بحران اقتصادی،  لبنان را تا آستانه ی ورشكستگی پیش پیش برده بود، با 
برنامه ای شامل باز سازی اقتصاد جنگ زده لبنان، به مقام نخست وزیری رسید. 
حریری این سمت را تا سال 1998 حفظ كرد و پس از دو سال دوری از قدرت، 
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محدداً در سال 2000 به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و تا اكتبر 2004 بر 
مسند قدرت قرار داشت. 

با "امیل لحود"، رویس جمهوری  استعفای وی كه به علت اخالف نظر شدید 
لبنان صورت گرفته بود، در شرایطی اتفاق افتاد كه از یك سو به نظر می رسید 
محورهای  از  لبنان  داخلی  مسائل  در  سوریه  مستقیم  غیر  و  مستقیم  دخالت 
اساسی اختالف نظر میان امیل لحود و رفیق حریری بوده است و از سوی دیگر 
نیروهای  بار دیگر خواستار خروج  سازمان ملل تحت رهبری آمریكا و فرانسه 

سوریه از كشور لبنان شده بود. 
عالوه بر این، تنش میان نخست وزیر و رئیس جمهوری زمانی به اوج خود رسید 
كه در خواست ضمنی امیل لحود برای تمدید دوران ریاست جمهوری با تایید 

مقامات سوری و سپس تصویب پارلمان لبنان همراه شد. 
به هر روی، استعفای حریری كه با فعالیت جنبش "حزب اهلل" علیه اسرائیل از 
داخل خاك لبنان و حضور گسترده ی نیروهای سوریه در این كشور مخالف 
بود، به منزله ی تقویت رئیس جمهوری و رضایت سوریه و حزب اهلل قلمداد شد. 
از این رو با استعفای رفیق حریری و اعضای كابینه ی وی، امیل لحود به عنوان 
رئیس جمهوری لبنان، "عمركرامی" سیاستمدار هفتاد ساله و از تست وزیران 
پیشین لبنان در سال های 1990 تا 1992 را نخست وزیر جدید كشور پیشنهاد 

كرد. 
بدین ترتیب در شرایطی كه اوضاع سیاسی لبنان رو به آرامی و ثبات می رفت، 
ترور حریری كه از یك سو از جایگاه خوبی در بین رهبران جهان برخوردار بود و 
از سوی دیگر از عدم تمایل خود را از شركت اعضای دولت در آن اعالم كردند. 
نظامی  حضور  و  لبنان  دولت  مخالفان  سوی  از  متعددی  تظاهرات  نتیجه  در 

سوریه شكل گرفت و هزاران نفر در بیروت تجمع كردند. 
در این بین تظاهراتی كه به دعوت رهبران احزاب مخالف و علی رغم دستور 
دولت در ممنوعیت برگزاری اجتماعات در پایتخت از بامداد روز 28 فوریه آغاز 

شد. 
عالوه بر آنكه چندمین گردهمایی مخالفان دولت به شمار می آمد كه از زمان 
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ترور رفیق حریری در بیروت و سایر نقاط لبنان برگزار می شد، از اهمیت خاصی 
نیز برخوردار بود. 

از  كه  لبنان)  دولت  گیری  كناره  خواستار  كنندگان  تظاهر  زمان  این  در  زیرا 
سوریه حمایت می كرد( و همچنین حروج نظامیان سوریه از لبنان برای استقرار 

حاكمیت دولت مركزی در تمام نقاط كشور شدند. 
از این رو هزاران نفر از تظاهر كنندگان در محل ترور حریری اجتماعی كردندو 
با سر دادن شعارهایی علیه سوریه و دولت لبنان كه از حمایت سوریه بر خوردار 

بود، به راهپیمایی پرداختند. 
در این بین علی رغم آنكه نیروهای ارتش و پلیس تمامی راه های منتهی به مركز 
بیروت را مسدود كرده بودند، با این حال بسیاری از تظاهر كنندگان با اتوبوس 
از نقاط مختلف رهسپار مركز بیروت شدند تا در این تظاهرات شركت نمایند. 
همچنین اكثر شركت های بزرگ و دانشگاه های لبنان تعطیل شدند و صدها 
نفر با برپایی چادر در مركز شهر برای شركت در تظاهرات آماده گردیدند. تظاهر 
كنندگان كه اخبار و اطالعات را به طور زنده بر پرده های بزرگ تلویزیونی كه 
در میدان "شهدا" نصب شده بود مشاهده می كردند، با سر دادن شعارهایی نظیر 
"كرامی سقوط كرده است، نوبت لحود و بشار هم می رسد"، سعی می كردند 

اوضاع را از كنترل دولت خارح كنند. 
همچنین بسیاری از حاضران، در حالی كه خود را در پتو پیچیده بودند یا زیر 
چادر به سر می بردند، شب را در همین میدان گذراندند تا قبل از ساعت پنج 
از  تا قبل  را در همین میدان گذراندند  بردند، شب  صبح كه مقررات سر می 
آمد، در محل  اجرا در می  به  ساعت پنج صبح كه مقررات منع عبور و مرور 

تظاهرات جای گرفته باشند. 
رفیق  ترور  از  پس  هفته  دو  مدت  در  خیابانی  های  اعتراض  ادامه  نهایت  در 
حریری و در 28 فوریه 2005، باعث استعفای عمر كرامی چهره ی مورد حمایت 
سوریه از مقام نخست وزیری لبنان شد. در پی استعفای دولت كرامی، بیش از 
25 هزار تظاهر كننده ای كه با در دست داشتن پرچم های لبنان به خیابان ها 
آمده بودند، ضمن برپایی جشن و شادمانی گسترده، خواستار خروج نیروهای 
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سوریه از خاك این كشور شدند. 
در این بین آمریكا نیز با استقبال از رویداد فوق كه آن را "فرصتی برای مردم 
می دانست، خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد شد كه بدون اعمال نفوذ  لبنان" 

سوریه صورت گیرد. 
ای  عنوان ضربه  به  را  كرامی  استعفای دولت  نیز  رژیم صهیونیستی  همچنین 
بزرگ به اقتدار سوریه – كه از كرامی حمایت می كرد – توصیف نمود و پیروزی 

بدون خشونت مردم غیر مسلح در بیروت را مورد استقبال قرار داد. 
بدین ترتیب نیروهای مخالف كه از خط مشی آمریكا پیروی می كردند، پس از 
استعفای دولت عمر كرامی، فشار خود را متوجه خروج نیروهای سوریه كردند. 
بسیاری از رسانه های غربی از سقوط دولت عمر كرامی استقبال كردند و آن 
را روزی تاریخی برای اثبات قدرت مردمی كه به خیابان ها ریخته بودند، تلقی 

نمودند.
همچنین اكثر رسانه های غربی، تحوالت فوق را یك "انقالب رنگی" خواندند و 
به این دلیل كه پرچم لبنان متشكل از سرو لبنانی سبز رنگ در زمینه سفید و 
دو نوار قرمز در باال و پایین است و نماد اصلی مخالفان در بیان مخالفت ها نیز 
همین پرچم بود، آن را روزی تاریخی برای اثبات قدرت مردمی كه به خیابان 

ها ریخته بودند، تلقی نمودند. 
همچنین اكثر رسانه های غربی، تحوالت فوق را یك " انقالب رنگی" خواندند و 
به این دلیل كه پرچم لبنان متشكل از سرو لبنانی سبز رنگ در زمینه سفید و 
دو نوار قرمز در باال و پایین است و نماد اصلی مخالفان در بیان مخالفت ها نیز 

همین پرچم بود، آن را "انقالب كاج" یا "انقالب سرو" نامیدند. 
با این حال آنچه تردید ها را درباره ی وقوع یك انقالب رنگی در لبنان افزایش 
از چهره  برخورداری  رغم  علی  كه  بود  اپوزیسیون ضد سوری  قدرت  داد،  می 
های مسیحی، مارونی و مسلمانان سنی، از اقلیت موثر سیعه و نیروهای جنبش 
"حزب اهلل" بی بهره بود. به همین سبب نیز هنگامی كه حزب اهلل وارد صحنه 
شد و مخالفت خود را با گرایش های غربگرایانه ی معترضان ابراز نمود، عماًل 

انقالب رنگی شكست خورد. 
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در شرایطی كه برخی از سران مخالفان نظیر " ولید جنبالط" رهبر " دروزی ها" 
تالش زیادی برای پیوستن حزب اهلل به معترضان نمودند، با این حال از آغاز نیز 
احتمال پیوستن حزب اهلل به آنها منتفی بود. زیرا برای رهبران حزب اهلل روشن 
بود كه هدف اصلی فشارهای غرب برای خروج سوریه از لبنان، خلع سالح حزب 
اهلل است. به خصوص قطعنامه ی 1559 شورای امنیت سازمان ملل كه خواستار 
خروج نیروهای سوری از لبنان شده بود، از كلیه ی گروه های مسلح به ویژه 

حزب اهلل نیز خواسته بود كه خلع سالح شوند. 
به همین سبب حزب اهلل به طور رسمی در كنار رئیس جمهور لبنان و نیروهای 
طرفدار سوریه و در مقابل مخالفان قرار گرفت و انقالب رنگی لبنان را با مشكالت 

عدیده ای مواجه ساخت.
به نحوی كه هر گونه پیروزی مخالفان را در گرو فشارهای فزاینده بین المللی و 
حتی حمله ی خارجی به مواضع ارتش سوریه در لبنان و قرار گاه ها ی حزب 
اهلل قرار داد كه در چنین حالتی دیگر تحوالت لبنان در زمره ی انقالب های 

رنگی دسته بندی نمی شد. 
به هر روی حزب اهلل در 8 مارس و در پاسخ به ناآرامی ها، تظاهرات بزرگی را 
از سوریه، به متهم نمودن رژیم  بیروت تدارك دید و ضمن اعالم حمایت  در 
صهیونیستی و دولت آمریكا پرداخت. از سوی دیگر مخالفان نیز در 14 مارس 
به تظاهرات پرداختند و خواستار افشای حقیقت در مورد قتل حریری و اعالم 

استقالل لبنان از سوریه شدند. 
همچنین مخالفان تصور می كردند كه با راه اندازی موج اعتراض مردمی علیه 
دولت لبنان و سوریه می توانند حزب اهلل را نیز در موقعیت دشواری قرار دهند. 
به همین سبب از این زمان به بعد، تحوالت لبنان حول دوطیف" مارس" شامل 
نیروهای  سایر  و  المرده"  "حزب  ملی"،  آزاد  امل"، حزب  اهلل"،"جنبش  "حزب 
طرفدار سوریه و طیف "14 مارس" شامل نیروهای مخالف سوریه و هوادار عرب 
نظیر "حزب المستقبل"، "حزب ترقی خواه سوسیالیست"، "حزب فاالنژها)قواه(" 

و "نیروهای لبنانی " شكل گرفت. 
بدین ترتیب گروه 14 مارس با تكیه بر حمایت تالش های خود را جهت تبدیل 
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لبنان به یك متحد منطقه ای برای آمریكا و اسرائیل آغاز كرد و جریان مقاومت 
نیز در صدد برآمد كه ماهیت ضد اسرائیلی لبنان را حفظ و تقویت كند تا از 

افتادن این كشور در دام اسرائیل و قدرت های غربی جلوگیری نماید. 

ب( فرجام انقالب های رنگی در خاورمیانه 
در شرایطی كه قتل رفیق حریری، استعفای عمر كرامی، و انگشت اتهام دخالت 
لبنان  افكار عمومی مردم  تهییج  باعث  نیروهای سوری در قتل رفیق حریری 
برای خروج نیروهای سوری شده بود، سرانجام با فشار جوامع بین المللی، سوریه 
15 هزار نظامی خود را از لبنان خارج كرد و هنگامی كه آخرین سرباز سوری در 
26 آوریل 2005، لبنان را ترك كرد، مخالفان به برگایی جشن و اعالم استقالل 

از سوریه پرداختند. 
در این بین انتخابات پارلمانی لبنان نیز در ژوئن 2005 برگزارشد و در حالی 
تحریم  به عمر كرامی، خواستار  وابسته  و جریان  اسالمی )سنی(  كه جمعیت 
انتخابات پارلمانی شده بودند. طیف 14 مارس به رهبری "سعد حریری" فرزند 
و  پارلمان  كرسی   128 مجموع  از  كرسی   72 كسب  به  موفق  حریری  رفیق 
انتخاب "فواد سینیوره" نخست وزیری شد كه این امر سرآعاز سوء استفاده از 

شرایط داخلی لبنان گردید. 
زیرا گرووه 14 مارس خواهان برگزاری دادگاه بین المللی به منظور شناسایی 
عوامل ترور حریری شد و خواستار بر كناری امیل لحود، رئیس جمهوری لبنان 

به عنوان عامل بحران سیاسی این كشور گردید. 
از این رو علی رغم آنكه گروه 14 مارس به عنوان قدرت سیاسی غالب، فواد 
دو  نتوانست  این حال  با  بود،  معرفی كرده  وزیر  نخست  عنوان  به  را  سینیوره 
سوم كرسی های مورد نیاز برای اخراج امیل لحود را كسب كند كه دلیل آن به 
نمایش غیر منتظره و قوی حزب "آزاد میهن پرستی" و "مونت لبنان" باز می 
گردد كه متعلق به ژنرال بازنشسته ارتش "میشل آعون" است. مسائل فوق به 
همراه شدت یافتن سوء استفاده ها از قدرت منجر به تحصن، تظاهرات مسالمت 

آمیز و نافرمانی مدنی در میان مردم شد. 
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رژیم صهیونیستی  داخلی،  سیاسی  اختالفات  و  ها  كشمكش  این  بحبوحه  در 
اهلل،  حزب  دست  از  اسیر  نظامی  دو  كردن  آزاد  بهانه  به   2006 ژوئن   12 در 
تهاجم گسترده ای را علیه لبنان آغاز كرد. از این رو در شرایطی كه غرب در 
برپایی انقالب رنگی برای خلع سالح حزب اهلل با شكست مواجه شده بود، رژیم 
متالشی  با هدف  غربی  های  قدرت  و  آمریكا  با حمایت مستقیم  صهیونیستی 

كردن حزب اهلل، به تهاجم همه جانبه ای به لبنان دست زد. 
در واقع در شرایطی كه آمریكا و رژیم صهیونیستی تصور می كردند حزب اهلل 
لبنان بدون حمایت دمشق به سختی به بقا ادامه خواهد داد، جنگ 33 روزه را 
به راه انداختند تا از این طریق آخرین ضربه ی خود را نیز به جنبش مقاومت 

وارد سازند.
در این بین طیف 14 مارس به همراه دولت سینیوره نیز با رژیم صهیونیستی 
همراه شدند و ضمن توقیف سالح هایی كه به سمت جنوب لبنان در حركت 
های  مقام  به  آن  اطالع  و  اهلل  حزب  رهبران  اختفای  محل  یافتن  جهت  بود، 

اسرائیلی تالش های زیادی كردند. 
و  اعراب  جنگ  ششمین  عنوان  به  شرایطی  در  روزه   33 جنگ  ترتیب  بدین 
اسرائیل معروف گردید كه در آن نه تنها دولت های عرب علیه اسرائیل اعالم 

جنگ نكردند، بلكه به حمایت علنی و آشكار حزب اهلل لبنان نیز نپرداختند. 
كشورهای عربی از جمله مصر، اردن، عربستان، عراق، مویت، دولت خود گردان 
فلسطین ) بخش تحت رهبری محمود عباس(، بحرین و امارات متحده ی عربی 
از اقدام حزب اهلل در حمله به یك پایگاه نظامی صهیونیستی كه با عث اسارت دو 
سرباز اسرائیلی و شروع جنگ شد، اظهار ناخشنودی كردند و حاضر به حمایت 

از حزب اهلل درجنگ 33 روزه نشدند. 
اعراب محافظه كار حتی در لفظ و سخن نیز در كنارحزب اهلل قرار نگرفتند و 
مقاومت اسالمی لبنان را به مسئولیت ناشناسی و حركت غیر قابل قبول متهم 
بر شیعه  تاكید  با  كردند  كار عرب سعی  محافظه  های  دولت  كردند.همچنین 
بودن حزب اهلل و تكیه بر اتحاد ایران با مقاومت اسالمی، جنگ 33 روزه را نه 
جنگی میان اعراب و اسرائیل، بلكه جنگی بین ایران و عوامل آن در لبنان با 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

611

اسرائیل معرفی كنند و بدین ترتیب خود را از معركه دور نگه دارند. با این حال 
پیروزی حزب اهلل و رفتار محافظه كارانه ی دولت های عرب موجب شد كه ملت 
های عرب، موضع لفظی دولت های خود را ریاكارانه بدانند و آنها را به اتحاد 

پنهان با اسرائیل متهم كنند. 
از این رو در شرایطی كه رژیم صهیونیستی در دنیای عرب به یك قدرت افسانه 
ای و ضربه ناپذیر مبدل شده بود، حزب اهلل با مقاومت و نمایش خیره كننده ی 
مهارت خود درجنگ، این ذهنیت را در میان اعراب ایجاد كرد كه می توان در 
برابر صهیونیست ها نیز مقاومت كرد و حتی آنها را مجبور به پذیرش شكست 
نمود. به همین سبب پیروزی حزب اهلل در جنگ 33 روزه نه تنها پرده از اعمال 
غیر قانونی و خائنانه ی سران انقالب كاج برداشت، بلكه حزب اهلل و رهبر آن 

"سید حسن نصراهلل" را نیز به قهرمان جهان عرب مبدل نمود.

چرا كه بازنده ی اصلی جنگ كه در پایان با پذیرش قطعنامه ی 1701 شورای 
امنیت سازمان ملل متحد از سوی طرفین خاتمه یافت، رژیم صهیونیستی بود. 
زیرا در پایان جنگ، نه اسیران اسرائیلی آزاد شدند و نه حزب اهلل خلع سالح 
شد. بنابراین رژیم صهیونیستی عالوه بر اینكه در دستیابی به اهداف از پیش 
تعیین شده ی خود ناكام ماند، در هدایت و مدیریت جنگ نیز مقهور درایت 

حزب اهلل شد. 
بدین ترتیب دولت لبنان به همراه سایر دولت های محافظه كار عرب به دلیل 
عدم حمایت از حزب اهلل مورد سرزنش افكار عمومی قرار گرفتند. زیرا جنگ 
33 روزه، نخستین جنگی بود كه اعراب در برابر اسرائیل به پیروزی دست می 

یافتند. 
در واقع حزب اهلل برای نخستین بار در تاریخ معاصر و بعد از سلسله جنگ های 
متوالی میان اعراب و اسرائیل و شكست های خفت بار ارتش های عربی، توانست 
بر ارتش شكست ناپذیر فائق شود و این امر موجب بر انگیختن احساسات جهان 
عرب نسبت به حزب اهلل شد. از این رو پیروزی حزب اهلل، امتیازات زیادی برای 
این نیروی مردمی در صحنه ی داخلی لبنان، منطقه ی خاورمیانه و جامعه ی 
جهانی به دنبال داشت. به نحوی كه ملت لبنان به این پیروزی همانند ره آورد 
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بزرگی نگریستند كه می توانند تاریخ خود را بر محور آن بنا كنند.
در واقع همه ی لبنانی ها اذعان داشتند كه این پیروزی تنها پیروزی حزب اهلل 
آنها بوده و به همین دلیل حتی سر سخت ترین  بلكه پیروزی همه ی  نبود، 
مخالفان حزب اهلل نیز قبول كرده اند كه نیروی مقاومت، بخش افتخار آمیز ملت 

لبنان بوده و خواهد بود. 
در نتیجه كسب یك پیروزی نظامی بزرگ در برابر قدرتی كه دست كم چهار بار 
ارتش های عربی را شكست داده بود، موجب شد كه حزب اهلل و جبهه  مقاومت 
نیرومند در معامالت منطقه ی خاور میانه تبدیل شود و  به وزنه ای  اسالمی 
جریان 8 مارس با روحیه ای مضاعف و شاكله ای كاماًل پویا به صحنه سیاسی 

لبنان بازگردد. 
سوء  یك  از  اهلل،  رزمندگان حزب  از  رژیم صهیونیستی  كه شكست  نحوی  به 
حقانیت سید حسن نصراهلل و همرزمان وی را بر همگان اثبات نمود و از سوی 
دیگر اشتباهات دولت سینیوره را در ایام جنگ 33 روزه آشكار ساخت. این امر 
موجب شد كه مردم لبنان تصویر یك دولت خائن را از سینیوره و متحدان او 

پیدا كنند. 
بعد از پیروزی حزب اهلل در جنگ علیه اسرائیل، گفتگوهای داخلی لبنان برسر 
تشكیل دولت وحدت ملی آغاز شد كه در نهایت به دلیل بروز برخی اختالفات 
خلع  و  حریری  رفیق  ترور  المللی  بین  دادگاه  تشكیل  نظیر  مسائلی  مورد  در 
سالح حزب اهلل به شكست انجامید. در نتیجه طیف 14 مارس كه در جریان 
جنگ 33 روزه از هیچ تالشی برای سرنگونی حزب اهلل فرو گذار نكرده بود، گس 
از گیروزی مقاومت اسالمی لبنان در جنگ نیز با حمایت علنی سازمان های 
"موساد"، فعالیت های خود را بر ضد سید حسن نصراهلل و و میشل  و  "سیا" 

آعون شدت داد. 
با این حال پس از آنكه دولت سینیوره كمك های خود را برای باز سازی لبنان 
با تعلل همراه ساخت و همصدا با غرب، بحث خلع سالح حزب اهلل را مطرح كرد، 
شیعیان و مسیحیان مارونی نسبت به توطئه های نخست وزیر و گروه 14 مارس 
 ،" "سینیوره  دفتر  به  منتهی  های  خیابان  در  با حضور گسترده  و  آگاه شدند 
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مخالفت خود را با دخالت واشنگتن و تل آویو در امور داخلی بیروت اعالم كردند. 
در این بین پنج وزیر شیعه به همراه یك وزیر مسیحی طرفدار امیل لحود، از 

سمت خود استعفا دادند و مشروعیت كابینه ی سینیوره را مخدوش نمودند. 
زیرا بر اساس قانون اساسی لبنان، اگر یك طائفه از طوائف لبنان از كابینه خارج 

و در آن حضور نداشته باشد، مشروعیت دولت حاكم از بین می رود. 
با توجه به تحوالت فوق، مخالفان دولت اعالم كردند كه خواستار تشكیل دولت 
وحدت ملی بر مبنای در احتیار داشتن یك سوم دولت به عالوه یك وزارتخانه 
هستند و در غیر این صورت باید انتخابات پارلمانی زود هنگام برگزار و قانون 
جدید انتخابات تدوین شود تا بدین شكل نمایندگان واقعی گروه ها و احزاب 
های  حوزه  تعیین  و  جغرافیایی  مناطق  جدید  بندی  تقسیم  براساس  لبنانی 
انتخاباتی به مجلس راه یابند و دولت واقعی براساس سهم واقعی هر گروه در 

كابینه تشكیل شود. 
با این حال دولت سینیوره و گروه 14 مارس كه اكثریت مجلس را در اختیار 
از این روسید حسن نصراهلل به  داشتند، این درخواست مخالفان را رد كردند. 
غیر  دولت  تظاهرات،  برپایی  با  كه  خواست  مردم  از  اهلل  دبیركل حزب  عنوان 
قانونی سینیوره را ساقط نمایند؛ دولتی كه بیش از آنكه تحت فرمان سنیوره 
باشد، از فرامین و خط مشی های "جفری فتمن" سفیر آمریكا در بیروت پیروی 
می كرد. از این رو مردم نیز در پاسح به فراخوان سید حسن نصراهلل، درشهر 
بركناری  "ما دولت سالم می خواهیم"، خواستار  با شعار  و  بیروت جمع شده 

سینیوره و تشكیل دولت وحدت ملی شدند. 
بدین ترتیب اوضاع به گونه ای غییر قابل تصور متحول شد. غرب و در راس آن 
آمریكا كه قصد داشتند با بر پایی انقالب رنگی حزب اهلل را خلع سالح كنند، در 
شرایطی قرار گرفتند كه حز اهلل با توسل به قدرت نرم، در پی براندازی دولت 

غیر قانونی سینیوره برآمده بود. 
در واقع حزب اهلل از سالح غربی ها علیه خود آنها استفاده كرد و به همین سبب 
به موفقیت های بزرگی نیز دست یافت. براین اساس در شرایطی كه آمریكا و 
متحدان غربی آن، همواره از تظاهرات خیابانی و نافرمانی های مدنی به عنوان 
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برنامه ی حزب اهلل  برای تغییر پشتیبانی می كردند،  شیوه ای مسالمت آمیز 
برای سرنگونی دولت لبنان را عملی غیر دموكراتیك خواندند. 

از این رو حزب اهلل با به چالش طلبیدن دولت فواد سینیوره، بخش بزرگی از 
جامعه ی بین المللی را كه به صراحت از دولت وی پشتیبانی می كرد، به چالش 

طلبید. 
نكته قابل توجه در این برهه همراهی و همگامی شیعیان، اهل تسنن و مسیحی 
های مارونی لبنان برای نیل به دولت وحدت ملی بود كه موجب ایجاد اتحادی 
پایدار در بین اكثر مردم این كشورشد. به نحوی كه این وحدت و انسجام موجب 
وحشت و نارضایتی آمریكا و رژیم صهیونیستی و حتی برخی جریان های داخلی 

جهان عرب شد و آنها را به حمایت از دولت غیر قانونی سینیوره واداشت. 
از این رو دولت سینیوره با مساعدت غرب و دولت های محافظه كار عرب، در 
چند مرحله برای قطبی كردن فضای جامعه و ایجاد نزاع بین شیعیان و اهل 
تسنن و مسلمانان و مسیحیان تالش هایی كرد كه با رهبری صحیح سید حسن 

نصراهلل، تمام آنها بی ثمر ماند. 
دبیركل حزب اهلل با واگذار كردن سخنگویی جنبش به افرادی نظیر "نبیه بری" 
رهبر جنبش "امل" و میشل آعون" نماینده ی "مارونی ها"، توان مدیریتی خود 
را نشان دارد. زیرا از این طریق در مركز اتحاد چندین شاخه ی نیرومند طوایف 
و احزاب سیاسی – قومی لبنان قرار گرفت و عالوه بر طایفه های شناخته شده 
ی تسنن و تشیع، اقوام مارونی، دروزی و چند جناح قومی و ناسیونالیستی دیگر 

را نیز تحت رهبری خود قرار داد. 
بر این اساس می توان مهم ترین عنصر پیروزی حزب اهلل در "انقالب كاج" را 
بهره مندی مقاومت اسالمی از قدرت نرم تلقی نمود. این قدرت كه از ایمان و 
اعتقاد رهبران حامیان حزب اهلل به تشیع و عناصر حق طلبانه و آزادیخواهانه  آن 
ناشی می شد و با عوامل دیگری نظیر وحدت و انسجام تشكیالتی، هوشمندی 
و صداقت رهبری همراه گشت، موجب شد كه مقاومت اسالمی هم از ورطه ی 

"انقالب كاج" سربلند بیرون آید و هم در جنگ 33 روزه پیروز گردد. 
به عناصر حق طلبانه ی  و توسل  به اسالم  راسخ  اعتقاد  با  اهلل  واقع حزب  در 
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تشیع، پیكار و جهاد را سرلوحه ی برنامه های خود قرار داد. 
به نحوی كه اگر چنین اعتقادی در درون حزب اهلل وجود نداشت، بسیاری از 

پیروزی های جریان مقاومت اسالمی عماًل امكان پذیر نمی شد. 
همچنین باید توجه داشت كه قدرت نرم مقاومت اسالمی نه تنها شیعیان، بلكه 
پیروان سایر ادیان را نیز گرد حزب اهلل و رهبر مقتدر آن سید حسن نصراهلل 

جمع كرد.
از این رو در حال حاضر حمایت گسترده ی تمامی اقشار مردم لبنان از حزب 
اهلل، صرف نظر از موقعیت های اقتصادی، مذهبی و اجتماعی به چشم می خورد. 
در واقع حزب اهلل از معدود جنبش هایی است كه به مسائل مختلف و اساسی 
جامعه ی لبنان از جمله فساد، عدالت اجتماعی، نفی طرح آمریكایی "خاورمیانه 
از  برابر اشغالگری های اسرائیل و حمایت  ایستادگی در  مقاومت و  ی بزرگ" 

مردم تحت سلطه ی فلسطین می پردازد.
به همین سبب پیروان سایر ادیان لبنان )ارتدوكس ها، دروزی ها، مارونی ها( 
و  از حزب اهلل كه یك حزب مردمی است  برخالف رهبران سیاسی خود،  نیز 
در برابر ظلم و بی عدالتی ایستادگی می كند، حمایت می كنند. در این بین 
شیعیان لبنان نیز به طالیه داری جنبش حزب اهلل در مقاومت و ایستادگی در 

برابر سلطه و اشغالگری های رژیم صهیونیستی به خود می بالند. 
به هر روی نتایج انقالب های رنگی در خاور میانه، اروپای شرقی، آسیای مركزی 
و قفقاز به وضوح نشان می دهد كه ایجاد دموكراسی برای ایاالت متحده یك 
تناقض به وجود آورده است؛ زیرا از یك سو در كشورهایی كه در آنها انقالب 
رنگی روی داده است، پس از مدتی به دلیل ناتوانی رهبران جدید از برآورده 
ساختن انتظارات مردم، ناآرامی ها و تحركات اعتراض آمیزی صورت گرفته است 
و از سوی دیگر در هریك از كشورهای خاورمیانه كه انتخابات آزادانه و سالم 
برگزار شده است، نیروهای مخالف آمریكا به پیروزی رسیده اند و منافع حیاتی 

آمریكا را با تهدید مواجه كرده اند.
از  برخی  در  رنگی  انقالب  گیری  ، عدم شكل  توجه  قابل  نكته ی  بین  دراین 
قفقاز است كه علی رغم وجود زمینه  كشورهای خاورمیانه، آسیای مركزی و 
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اسالمگرایان  به سبب حضور  آنها،  در  رنگی  انقالب  وقوع  داخلی  شرایط  و  ها 
به عنوان نیروهایی قدرتمند در عرصه های سیاسی و اجتماعی، هیچ گاه این 
كشورها به وقوع انقالب رنگی تهدید نشده اند. درواقع غرب به رهبری ایاالت 
یابی و  بیم قدرت  از  متحده در كشورهایی كه خطر اسالمگرایی جدی است، 
تسلط اسالمگرایان بر امور سیاسی و اجتماعی ترجیح می دهد كه تغییری در 
كادر سیاسی و وضعیت سیاسی این كشورها صورت نگیرد. زیرا ممكن است در 
این كشورها در پی ی اصالحات عمیق یا وقوع انقالب رنگی، اسالمگرایان در 
موضع قدرت قرار گیرند. مهم ترین مصداق این امر را باید در تجربه ی شكست 

خورده ی آمریكا در لبنان و ایستادگی حزب اهلل دید. 
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بخش سوم

تحلیل عوامل و بازیگران موثر در پیروزی انقالب های رنگی 
انقالب های رنگی در حوزه های كمونیستی سابق و  بابررسی سابقه ی وقوع 
منطقه ی خاور میانه، تا حد زیادی عوامل موثر وقوع و بازیگران حاضر در انقالب 
های رنگی مشخص شدند. از این رو در فصل حاضر در دو قسمت مجزا به مرور 
عوامل موثر در وقوع انقالب های رنگی و سپس بازیگران حاضر در عرصه ی 

انقالب های رنگی و نحوه ی عملكرد آنها خواهیم پرداخت. 
در واقع در فصل حاضر نوعی مقایسه ی تطبیقی میان آنچه در بخش اول به 
رنگی صورت  انقالب های  های  واقعیت  با  تئوریك مطرح شد،  مباحث  عنوان 

خواهد گرفت. 
براین اساس در بررسی عوامل موثر در وقوع انقالب های رنگی در حوزه های 
كمونیستی سابق و منطقه ی خاورمیانه باید به تفاوت های مهمی اشاره كرد. 
به ویژه آنكه مهم ترین تفاوت تحوالت لبنان با تحوالت حوزه های كمونیستی 
سابق به علت وقوع انقالب رنگی باز می گردد. به این معنا كه اگر در حوزه های 
اقتدار طلب روی دادند،  انقالب های رنگی علیه رژیم های  كمونیستی سابق، 
انقالب رنگی لبنان به منظور اخراج نیروهای نظامی سوریه و حلع سالج حزب 

اهلل صورت گرفت. 
از این رو نمی توان در تحلیل"انقالب سرو" لبنان به عوامل وقوع انقالب های 
رنگی در حوزه های كمونیستی سابق نظیر تمركز مطلق قدرت، عدم چرخش 
شكاف  و  فقر  عمومی،  نارضایتی  اداری،  و  اقتصادی  سیاسی،  فساد  نخبگان، 
از دوام  نكته هنگامی  این  طبقاتی، خال هویت و فقدان مشروعیت تكیه كرد. 
توجه  آنها  ساختاری  های  تفاوت  به  كه  گردد  می  خوردار  بر  بیشتری  وقوام 

بیشتری صورت گیرد. 
به این معنا كه در كشور لبنان برخالف كشورهای حوزه ی كمونیستی سابق، 
به  اطالعات  آزاد  و گردش  آزادی مطبوعات  دارد،  دموكراتیك وجود  نهادهای 
آزاد  گردش  ای  گونه  به  قدرت  گردش  دارد،  جریان  شده  نهادینه  ای  گونه 
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اطالعات به گونه ای نهادینه شده جریان دارد، گردش قدرت به گونه ای سازگار 
با بافت طایفه ای جامعه یاین كشور تضمین شده است و حقوق شهروند به طور 

قابل قبولی رعایت می شود.
 درنتیجه ویژگی های فوق، تحوالت لبنان را از نمونه های گرجستان، اوكراین 

و قرقیزستان متمایز می سازد. 
با این حال تفاوت ها و تمایزهای فوق در حوزه ی عوامل وقوع انقالب باعث 
نمی شود كه بازگیران حاضر در عرصه ی انقالب های رنگی با یكدیگر تفاوت 
های اساسی داشته باشند. به همین سبب در بررسی بازیگران حاضر دانقالب 
های رنگی باید توجه داشت كه تقریبا بازیگران هردو حوزه با یكدیگر مشابهت 

دارند. 

الف( عوامل موثر در وقوع انقالب های رنگی 
 نخستین عاملی كه در مباحث تئوریك و در زمره ی عوامل وقوع انقالب های 

رنگی به آن اشاره شد؛ بحث"تمركز مطلق قدرت و عدم جرخش نخبگان"بود.
 در این بین كشورهای حوزه ی كمونیستی سابق كه از سوی انقالب های رنگی 
تهدید شده اند، میراث داران اتحاد جماهیر شوروی به حساب می آیند و تقریبا 
همان ساختارهای كهنه ی سیاسی را حفظ نموده و اغلب با حكومت های تك 

نفره شناخته می شوند. 
به طوركلی كشورهای حاضر در حوزه های كمونیستی سابق از حكومت هایی 
غیاب  در  كشورهای  این  اكثر  در  و  برخوردارند  دموكراتیك  غیر  و  اقتدارگرا 

انتخابات آزاد و عادالنه، سلسله های خانوادگی سر برآورده اند. 
این رژیم ها كه همواره به طوالنی تر كردن مدت زمامداری خود با استفاده از 
روش های مستبدانه اندیشیده اند، هر نوع حركت آزادیخواهانه و دموكراتیك 
ممكن  به شدیدترین وضع  را  مخالفان خود  و  نمایند  می  كنترل  به شدت  را 

سركوب می كنند.
به همین دلیل گروه های مدنی، رسانه ها، احزاب سیاسی و سایر گرایش های 

آزادیخواهانه در این كشور ها تحت مراقبت شدیدی قرار گرفته اند. 
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بازداشت خود سرانه، توقیف گذرنامه، وضع قوانین غیر منطقی،  به نحوی كه 
ایجاد مزاحمت برای ثبت احزاب و گروه ها و ... به بهانه ی حفظ اقتدار دولت 
و مبارزه با تروریسم یا جاسوسی كشورهای دیگر و در واقع برای حفظ امنیت 

گروه حاكمه به مرحله ی اجرا در می آید. 
از این رو در غیاب نظام های سیاسی باز و فقدان طرح های روشن برای انتقال 
قدرت، سرنوشت برخی از این كشورها با مداخله ی خارجی به انقالب های رنگی 

و تغییر رژیم منهی شده است. 
دومین عامل وقوع انقالب های رنگی به رواج و گسترش فساد در ابعاد مختلف 
اقتصادی، ازاری و سیاسی باز می گردد. از این رو با بررسی كشورهایی كه در 
آنها انقالب رنگی روی داده است، در می یابیم كه تمام آنها دچار فساد بودند. 

و  اوكراین  گرجستان،  كشورهای  در  فساد  رواج  ی  رتبه  بیانگر  زیر  جدول 
قرقیزستان است كه در سال های مختلف شاهد وقوع انقالب های رنگی بوده 
با  مطابق  و  جهان  كشورهای  در  مالی  فساد  میزان  اساس  بر  جدول  این  اند. 
بین  دیدگاه صاحبان  نمایانگر  كه  است   )CPI( فساد  ادارك  سنجش شاخص 
دولتی  سیستم  در  مالی  فصاد  با  رابطه  در  گذاری  سرمایه  و  تجارت  المللی 

كشورهای مختلف می باشد. 

رتبه رواج فصاد در کشورهای گرجستان ، اوکراین و قزقیزستان مطابق 
)CPI( با سنجش شاخص ادراک فساد

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  
گرجستان

85  ____  ____  85  127  ____  ____  2003
اوكراین

77  88  83  87  113  128  ____  2004
قیزستان

86  66  ____  119  119  125  134  2005
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لبنان
 ____  ____  ____  80  98  83      2005   

____

همان گونه كه مالحظه می گردد، انقالب رنگی گرجستان در سال 2003 در 
شرایطی رخ داد كه این كشور از لحاظ رواج فساد در رتبه ی 127 قرار گرفته 
بود و نسبت به سال 2002 كه در رتبه ی 85 قرار داشت، جهش 42 مرتبه 
ای داشته است. در مورد اوكراین نیز همین امر صادق است و این كشور كه از 
سال های 1999 الی 2002 در رتبه های 77 الی 87 قرار داشته و در سال های 

منتهی به وقوع انقالب نارنجی، فساد نیز افزایش یافته بود. 
به نحوی كه این كشور در سال 2004 كه شاهد انقالب رنگی بوده است، در رتبه 
ی 128 قرار گرفته و این امر حكایت از جهشی 15 مرتبه ای نسبت به سال قبل 

و 41 مرتبه ای نسبت به سال 2002 دارد. 
چنان كه انقالب رنگی قرقیزستان نیز در شرایطی تحقق یافت كه این كشور در 
سال 2005 در رتبه ی 134 قرار داشته و یك سر صعودی نسبت به سال های 

پیش طی كرده بود. 
عالوه براین، نكته ی دیگری كه بر رواج فساد به عنوان یكی از عوامل اصلی 
وقوع انقالب های رنگی اشاره دارد، به اصرار تمام رهبران انقالب های رنگی در 
خصوص مبارزه با فساد و انجام اصالحات گوناگون در این رابطه باز می گردد. 

به نحوی كه تمام سران انقالب های رنگی با توسل به شعار هایی كه به زدودن 
به  دادند.  افزایش  را  خود  حامیان  كرد،  می  تاكید  جامعه  ی  چهره  از  فساد 
عنوان نمونه یوشچنكو رفبر انقالب نارنجی اوكراین در یك گردهمایی در جریان 
انقالب نارنجی اعالم كرد كه "دو راه پیش رو داریم: یكی راه فساد و سرافكندگی 

است ... دیگری راهی وسیع تر، راه حقیقت و عدالت است". 
همچنین یكی از مهم ترین دالیل حضور مردم در انقالب نارنجی به خشم آنها 

از فساد دستگاه دولت لئونید كوچما باز می گشت. 
برنامه ی  بازرگانی شامل  امور  در  بیشتر  و شفافیت  فساد  با  مبارزه  رو  این  از 
انتخاباتی ویكتور یوشچنكو و یولیا تیموشنكو نخست وزیر وی بود. به نحوی كه 
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ویكتور یوشچنكو در روز ادای سوگند خود به عنوان رئیس جمهوری برآمده از 
انقالب رنگی، در شرایطی كه با مشكالت اجتماعی شدید به خصوص در زمینه 
ی فقر و گسترش بیماری ایدز به همراه خصوصی سازی اصالحات رسانه ای 
با فساد و بازسازی اقتصاد اوكراین را در اولویت های خود  مواجه بود، مبارزه 

عنوان نمود. 
از  یكی  نارنجی،  انقالب  از  برآمده  وزیر  نخست  عنوان  به  نیز  تیموشنكو  یولیا 
اولویت های خود را مبارزه با فساد اقتصادی و شفافیت بیشتر در امور بازرگانی 

قرار داد. 
در گرجستان نیز مخالفان شواردنادزه، دولت را به فساد و بیكفایتی متهم می 

كردند تلقی می كردند. 
از چندین سال حكومت درگرجستان،  بعد  این رو شواردنادزه در شرایطی،  از 
قدرت را به اجبار رها كرد و آن را به مخالفان خود واگذار نمود كه به باور اكثر 
پایین آوردن سطح استانداردهای  گرجستانی ها، مروج اصلی فساد و مسئول 

زندگی در این كشور بوده است. 
به همین سبب یكی از مهم ترین اولویت ها و وعده های دولت انقالب گل رز در 
حوزه ی داخلی به مباری ی مقتدرانه با فساد و رشوه باز می گشت. به نحوی كه 
میخائیل ساكاشویلی، نخستین هدف خود را بازسازی نهادها، بر قراری قانون، 
مبارزه بافساد، كسب احترام نسبت به قوه ی قضائیه و دولت و همچنین تبدیل 
گرجستان به كشوری جذاب تر برای سرمایه گذاران بین المللی اعالم نمود. از 
برای سه كشور سوئیس،  ارسال فهرستی  با  بالفاصله  این رو دولت گرجستان 
لیختن اشتاین و لوكزامبورگ، خواستار مسدود شدن حساب های بانكی مقامات 

دولت سابق شد. 
نبود،  فساد  مرتكبین  درفهرست  شواردنادزه  نام  آنكه  رغم  علی  بین  این  در 
به فساد  ارشد دولت سابق و خانواده ی شواردنادزه  اما وزیران و سایرمقامات 

گسترده ی مالی متهم شدند. 
فساد   ، مردم  و  بود  اوكراین  و  گرجستان  همانند  نیز  قرقیزستان  در  وضعیت 

دولتی را یكی از مهم ترین دالیل مخالفت های خود می دانستند. 
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ضمن آنكه قربان بیك باقی اف رهبر اصلی انقالب الله در قرقیزستان نیز همانند 
رهبران انقالب رنگی در گرجستان و اوكراین به سر دادن شعارهایی مبنی بر 
مبارزه با فساد و بهبود شرایط اقتصادی پرداخت؛ به نحوی كه وقتی شعارهای 
وی در خصوص مبارزه با فساد محقق نشد، مخالفت های مردمی برضد وی آغاز 

گردید. 
سومین عامل وقوع انقالب های رنگی به نارضایتی های عمومی ناشی از گسترش 

فقر و نابرابری های اجتماعی باز می گشت. 
با بررسی نمونه های انقال ب های رنگی در كشورهای حوزه ی كمونیستی سابق 
به خوبی می توان صحت وجود فقر و نابرابری های اجتماعی را ثابت نمود. كما 
اینكه كشورهای فوق از لحاظ فقر در آمدی در رتبه های نامناسبی قرار دارند؛ 
به نحوی كه گرجستان در رتبه ی 96، اوكراین در جایگاه 76 و قرقیزستان در 
پله ی116 قرار گرفته اند. عالوه براین ، وعده ی توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه 
اولویت های  از مهم ترین  ابعاد اجتماعی و اقتصادی یكی  و آسایش مردم در 
رهبران انقالب های رنگی محسوب می شد كه همین امر حكایت از فقدان رفاه 

و گسترش فقر و نابرابری های اجتماعی دارد. 
های  نارضایتی  قرقیزستان،  و  اوكراین  هر سه كشور گرجستان،  در  رو  این  از 
عمومی از نحوه ی زمامداری دولتمردان حاكم، نقشی اساسی در آغاز و تداوم 

ناآرامی ها داشت.
ناكار آمدی این دولت ها كه از تمركز قدرت، عملكرد ضعیف اقتصادی و سركوب 
های مدنی ناشی می شد، عالوه بر بروز تبعیض و فساد اداری و مالی در دستگاه 
امر  این  و  بود  شده  نیز  اقتصادی  های  بحران  و  فقر  افزایش  موجب  حاكمه، 
محبوبیت زمامداران را به شدت كاسته بود. به عنوان نمونه گرجستان كه پس از 
استقالل با بحران جنگ داخلی و جنبش های جدایی طلبانه رو به رو شده بود، 

هزینه های بسیاری را صرف بازگرداندن ثبات به كشور نمود.
 این عامل به همراه بحران ها ی اقتصادی و نابسامانی های ساختاری به جا مانده 
از اقتصاد دوره ی شوروی، بیكاری، فقر و فساد مالی مقامات بلند پایه، به شكاف 
عمیق طبقاتی دامن زد. به نحوی كه بیكاری، فقر گسترده و كمبودهای جدی 
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در ارائه ی خدمات اساسی توسط دولت باعث وخامت شدید اوضاع اقتصادی این 
كشور شد. دراین بین حتی دلیل اصلی عدم وفاداری نیروهای نظامی و امنیتی 
به شواردنادزه نیز به گسترش فقر، وضعیت معیشتی نابسامان و نارضایتی آنها از 

موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود باز می گشت. 
در اوكراین نیز دولت موفق به توزیع عادالنه و یكسان منافع اقتصادی نشد و به 
همین سبب در جلب حماییت مردم ناكام ماند. به همین سبب علی رغم آنكه 
اقتصاد اوكراین در وضعیت نامناسبی نبود، با این حال به خاطر وجود فساد و 
نابرابری های اجتماعی، مردم پیشرفتی در وضعیت اقتصادی خود احساس نمی 

كردند.
و  مخالفان  به  فقط  نیز  قرقیزستان  در  الله  انقالب  احرایی  عامالن  همچنین 
فعاالن سیاسی ختم نمی شد، بلكه مردم عادی و فقیری به مشاركت در انقالب 
پرداختند كه در روزهای منتهی به سرنگونی دولت، از نقاط دور و نزدیك به 
بیشكك می آمدند تا فروشكاه های بزرگ متعلق به پسر آقایف را ویران كنند. 

"خال هویت و فقدان مشروعیت" نیز به عنوان چهارمین عامل وقوع انقالب های 
رنگی، نقش مهمی در نفوذ و رخنه ی عوامل بیگانه و پیروزی انقالب های رنگی 

ایفا نموده است. 
به نحوی كه با بررسی كشورهای حوزه ی كمونیستی سابق كه انقالب رنگی در 
آنها روی داده است، در می یابیم حاكمیت این كشورها منشا مشروعیت ویژه 
ای نداشت، زیرا اتحاد جماهیر شوروی، خلق هایی را گردهم آورده بود كه دارای 

هویت های تمدنی مختلف بودند.
 در این بین علی رغم تالش های بی شائبه ی رهبران شوروی در طی هفت 
دهه برای فائق آمدن بر اختالفات تمدنی و نژادی و خلق انسان شورویایی، با 
این حال فروپاشی اتحاد كمونیستی نشان داد كه تالش های فوق بی ثمر بوده و 
رشته های پیوند دهنده ی ملل مختلف به آسانی از یكدیگر گسسته شده است. 
از این رو كشورهای تازه استقالل یافته در شرایطی به بروز اختالف های ارزشی، 
فرهنگی و تمدنی خود پرداختند كه با نوعی خال هویتی مواجه شده بودند؛ به 
این معنا كه از یك سو از بند كمونیستم و ایده های آن رهایی یافته بودند و از 
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سوی دیگر فاصله ی زیادی با گذشته ی خود و احیای ارزش های ملی و قومی 
خود داشتند. 

به همین سبب نیز به سادگی در دام تبلیغات رسانه های غربی گرفتار شدند و 
سرنوشت خود را به آموزه های لیبرالیستی و دموكراسی وارداتی سپردند. 

همچنین رژیم های كمونیستی سابق كه از یك سو ایدئولوژی كمونیستم را كنار 
گذاشته بودند، از سوی دیگر تحت زمامداری افرادی بودند كه از رهبران پیشین 

نظام كمونیستی به شمار می آمدند. 
بنابراین رهبران این كشورها در شرایطی حكومت می كردند كه متعلق به دوره 
و عقاید كمونیستی بودند، اما دیگر مشروعیت خود را این نحله ی فكری نمی 

گرفتند. 
غیر  به  توجه  با  كه  آمد  وجود  به  مشروعیت  خال  نوعی  شرایطی  چنین  در 
پیش  از  بیش  خارجی،  عوامل  ی  رخنه  و  ها  حكومت  این  بودن  دموكراتیك 
تقویت شد. در واقع اضمحالل ایدئولوژی كمونیسم در كشورهای به جا مانده از 
اتحاد جماهیر شوروی، باعث تجدید خال هویتی و فرهنگی در میان مردم گردید 
و این امر گس از تبلیغات بسیار رسانه های عربی و نفوذ سازمان های بین المللی 
غیر دولتی در میان اقشار گوناگون جامعه، زمینه های نفوذ لیبرال دموكراسی 

غربی را در اجتماع فراهم نمود. 
در نتیجه حكومت های این كشورها همواره با عدم مشروعیت دست به گریبان 
بودند و نتوانستند مشروعیت خود را باتوسل به ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیك 

نظام كمونیستی استوار سازند. 
در  فزاینده،  اجتماعی  بسیج  و  مدرنیزاسیون  جریان  افزایش  با  نیز  نهایت  در 
معرض خطر قرار گرفتند. بر این اساس در شرایطی كه ایدئولوژی كمونیسمبه 
عنوان پشتوانه ای زوال یافته، جوامع استقالل یافته از اتحاد جماهیر شوروی را 
با بحران هویت و خال های ارزشی مواجه كرده بود، انقالب های رنگی با تكیه بر 
دموكراسی و آزادیخواهی به شیوه یغربی ودر قالب لیبرال دموكراسی روی دادند. 
علی رغم آنكه انقالب های رنگی یك بحران داخلی محسوب می شوند، با این 
حال نباید آن را به دور از نتایج رقابت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای ارزیابی 
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به  زیرا هرچند در حوزه های كمونیستی سابق فضای دو قطبی جامعه  كرد. 
سمت هواداری از غرب و نیروهای طرفدار روسیه پیدا كرد، در لبنان این فضای 
دو قطبی به سمت هواداری از حضور نیروهای سوریه در لبنان و مخالفت با این 

حضور تغییر یافت . 

ب( بازیگران حاضر در عرصه ی انقالب های رنگی 
اوكراین و  انقالب های رنگی در گرجستان،  نكته ی مهم و مشترك در مورد 
قرقیزستان، افول ستاره ی اقبال سیاستمدارانی بود كه همزمان با پایان حیات 

اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسیدند. 
در این روند نخبگان جدید كه عموما در غرب تحصیل كرده بودند؛ علیه نخبگانی 
وارد عمل شدند كه در مكتب كمونیسم تعلیم دیده و در گذشته از مقامات عالی 

رتبه ی حزب كمونیست به شمار می آمدند. 
بنابراین در شرایطی كه چارچوب نظام فكری – سیاسی نخبگان حاكم براساس 
تمركز قدرت در سیستم توتالیتر شكل گرفته و با بنیان های اساسی دموكراسی 
بیگانه بود، نخبگان جدید با بینش و روش نوین و مبتنی بر لیبرال دموكراسی 

غربی، به ارائه ی اهداف و آمال خود پرداختند. 
در  كه  سیاسی  مخالفان  و  نخبگان  رنگی،  های  انقالب  جریان  در  رو  این  از 
هواداری از غرب و پستیبانی از سوی دولت ها و سازمان های غیر دولتی غربی  

وجه اشتراك داشتند، نقش مهمی ایفا نمودند. 
در واقع در تمام كشورهایی كه در آنها انقالب رنگی روی داده است، نخبگان و 
مخالفان سیاسی تحت حمایت غرب قرار داشتنند و در برابر نخبگان سنتی به 

ترویج آراء و افكار مبتنی بر لیبرال دموكراسی غربی می پرداختند. 
نظام  ی  خارجه  وزارت  تصدی  دوران  در  كه  شواردنادزه  ادوارد  درگرجستان، 
كمونیستی، كمك موثری به پایان گرفتن جنك سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی كرده بود، هیچ گاه گمان نمی كرد كه از سوی غرب و به ویژه ایاالت 

متحده آمریكا طرد شود.
با این حال عدم حمایت آمریكا از حكومت شواردنادزه، سیاستی بود كه برای 
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با  آمریكا  اساس  این  بر  گرفت.  شكل  منطقه  در  واشنگتن  مدت  دراز  منافع 
سردادن شعار دموكراتیزه كردن جهان ، حمایت از دولتی كه پایگاه مردمی خود 
را از دست داده بود، توجیه ناپذیر دانست و با توجه به نفوذ در بین گروه های 
مخالف دولت، تالش خود را برای یافتن متحدی نوین در منطقه به كار گرفت. 
از این رو رئیس جمهوری مستعفی گرجستان نیز چند روز بعد از كناره گیری از 
قدرت، به نقش آشكار آمریكا در حمایت از مخالفان اشاره نمود و تحوالت كشور 

خود را مداخله ی نیروهای خارجی نامید. 
با  تبلیغاتی و  با به كارگیری ترفندهای  وی كشورهای غربی را متهم كرد كه 
دولتی  گرجستان،  داخلی  امور  در  دخالت  و  مختلف  سیاسی  ابزار  از  استفاده 

همسو با خود را در تفلیس بر سر كار گمارده است. 
از سوی دیگر " میخائیل ساكاشویلی" كه هنگام گیروزی انقالب رنگی گرجستان 
تنها 35 سال داشت، حقوقدانی طرفدار غرب و اصالحگری رادیكال به شمار می 
آمدكه در دانشگاه های آمریكایی "جرج واشنگتن" و "كلمبیا" تحصیل كرده و 

به هفت زبان زنده دنیا تسلط داشت. 
وی پس از اخذ مدرك دكترای حقوق در سال 1995 به گرجستان بازگشت و 

به عنوان نماینده به پارلمان این كشور راه یافت. 
فعالیت های ساكاشویلی چنان مورد توجه كانون های داخلی و بین المللی قرار 
گرفت كه در سال 1997 در حالی كه 30 سال بیشتر نداشت از سوی روزنامه 
نگاران و مدافعان حقوق بشر به عنوان " مرد سال جمهوری گرجستان " برگزیده 

شد. 
وزیر  عنوان  به  شواردنادزه  سوی  از  تقلیس،  شهر  شورای  ریاست  از  پس  وی 
دادگستری برگزیده شد، اما در سگتامبر 2001 ضمن اعتراض به سیستم فاسد 

اداری و فضایی گرجستان، از مقام خود نیز كناره گیری نمود. 
و جذب  اتحاد ملی"  "جنبش  به تاسیس  اقدام  از دولت،  با حروج  ساكاشویلی 
مخالفان دولت كرد و به تدریح وزن و قدرت سیاسی خود را با حمایت های 

رسانه های بین المللی افزایش داد. 
در نهایت نیز در انتخابات نوامبر 2003 از سوی احزاب مخالف به عنوان نامزد 
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و  مخالفان  رهبر  عنوان  به  و  شد  معرفی  جمهوری  انتخابات  برای  مشترك 
معترضان نسبت به وضعیت نابسامان كشور، رهبری انقالب گل رز را بر عهده 

گرفت. 
شایان ذكر است عالوه بر ساكاشویلی كه رهبری انقالب رنگی را بر عهده داشت، 
"زوراب ژوانیا" نخست وزیر و "نینو بورجانادزده" رئیس مجلس گرجستان نیز 
گردانندگان انقالب رز بودند و به همین سبب به آنها لقب "تروئیكای گرجستان" 

را داده بودند. 
در این بین نینو بورجانادزه كه از سال 2000 ریاست پارلمان پرجستن را عهده 
دار بود، در راس حزب"بورجانادزه- دموكرات" به فعالیت پرداخت و علی رغم 
این حال  با  داشت،  به ساكاشویلی  نسبت  تری  معتدل  های  موضعگیری  آنكه 
همانند وی به لیبرالیسم، دموكراسی و اصالح نظام اداره ی كشور توجه زیادی 

می كرد. 
در اوكراین نیز" ویكتور یوشچنكو" كه مورد حمایت غربی ها قرار داشت و توسط 
بنیادها و سازمان های غیر دولتی آمریكایی مورد پشتیبانی قرار گرفته بود، پس 
از سال های متمادی به نقش كلیدی روس ها در اداره ی امور اوكراین و ریاست 

و سلطه ی آنها بر نفر اول حاكم در این جمهوری پایان داد. 
ویكتور یوشچنكو كه در زمان وقوع انقالب رنگی، پنجاه سال داشت، پیش از آن 

به عنوان اقتصاددان و رئیس بانك مركزی اوكراین فعالیت می كرد. 
خانم "یولیا تیموشنكو" نیز یكی دیگر از بانیان اعتراضات خیابانی اوكراین بود 
و  اوكراین  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  ی  دوباره  برگزاری  برای  را  راه  كه 

پیروزی ویكتور یوشچنكو هموار ساخت. 
وی كه به عنوان یكی از اصالح طلبان تندرو و جنجال آفرین در اوكراین شناخته 

می شود، از سوی روسیه به ارتشاء متهم شده بود. 
در قرقیزستان مهم ترین نخبگان مخالف شامل افرادی نظیر "فلیكس قولوف"، 

"قربان بیك باقی اف" و رزا آتانبایف" می شدند. 
در این بین قربان بیك باقی اف در كابینه ی آقایف پست نخست وزیری داشت 
و رزا آتانبایف نیز پیش از وقوع انقالب رنگی در سمت وزیر خارجه انجام وظیفه 
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می كرد. فلیكس قولوف نیز در دهه 1990 میالدی، محبوب ترین حزب سیاسی 
مخالف دولت را پایه گذاری كرد و تا سال 2002 كه به اتهام اختالس محاكمه 

و زندانی شد، رهبری این حزب را برعهده داشت.
 در حالی كه طرفداران قولوف و بسیاری از ناظران سیاسی معتقد بودند كه اتهام 
های وارد شده به وی ساختگی بوده و انگیزه های سیاسی داشته است، وی به 
عنوان سرشناس ترین زندانی سیاسی قرقیزستان در روز24 مارس به وسیله ی 
مخالفان آزاد شد و پس از برگزاری انتخابات، از سوی رئیس جمهور به سمت 

نخست وزیری منصوب گردید. 
و  افرادی نظیر "سعد حریری"، "سمیر جعجع"، "ولید جنبالط"  در لبنان نیز 
كه انقالب رنگی را هدایت می كردند، تحت سیطره ی كامل  "فواد سینیوره" 

غرب قرار داشتند. 
سعد حریری پس از ترور رفیق حریری به عنوان مهره ای تعریف شده از سوی 
آمریكا وارد فضای سیاسی لبنان شد تا در شكل دهی و هدایت طرح های القایی 

از سوی آمریكا و اسرائیل ایفای نقش نماید.
به نحوی كه وی در جریان جنگ 33 روزه میان حزب اهلل و رژیم اشغالگر قدس، 
با هدف شكست مقاومت اسالمی لبنان، همكاری گسترده ای را با تل آویو انجام 
داد. سمیر جعجع نیز برخی از نیروهای وابسته به خود را برای آموزش عملیات 
های خرابكارانه به اسرائیل فرستاد و همانند سعد حریری از سوی كاخ سفید 
به ترور رفیق حریری كند. ولید  را متهم  تا سوریه و حزب اهلل  وظیفه داشت 
جنبالط نیز با حمایت از رویه های غربگرایانه، عماًل تظاهرات هواداران حزب 

اهلل را كودتای نظامی خواند و تالش های زیادی جهت نزدیكی با غرب نمود. 
در این بین فواد سینیوره نیز به فرمانبری خود فروخته در برابر آمریكا و فرانسه 
مبدل گشت و دستورات خود را عماًل از سفارتخانه ی آمریكا دریافت می كرد. 
به  دولتی  غیر  های  سازمان  مطرح شد،  نیز  نخست  بخش  در  كه  گونه  همان 
آموزش مخالفان،  و  مالی  با حمایت  فراملی  خصوص سازمان های غیر دولتی 

یكی از مهم ترین بازیگران انقالب های رنگی به شمار می آیند. 
دلیل اصلی حضور گسترده ی سازمان های غیر دولتی خارجی در كشورهای 
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باز می گردد كه رژیم حاكم  نكته  این  به  قفقاز  و  اروپا، آسیای مركزی  شرق 
برای جلب رضایت مردم ناگزیر از اجرای پروژه های اجتماعی است، اما به دلیل 
اینكه از منابع مالی مورد نظر بی بهره هستند، مجبور به ارائه ی پروژه هایی 
می شوند كه توسط سازمان های غربی و به ویژه ایاالت متحده ی آمریكا تامین 

مالی می شوند. 
دولتی  "آژانس  هایی،  پروژه  چنین  اجرای  برای  گذاری  سرمایه  بارز  ی  نمونه 
USAID" است. در چنین شرایطی سازمان های غیر دولتی برای نفوذ بیشتر 
و تغییر رژیم سیاسی كشورها، مخالفان سیاسی را به خارج از كشور برده و از 
می  تامین  پزشكی  ارائه ی خدمات  و  فرزندان  آموزش  رفاهی،  امكانات  لحاظ 

كنند. 
از جمله مهم ترین سازمان های غیر دولتی فراملی كه نقش فعالی در انقالب 
ملی  ی  "موسسه  آزادی"،  ی  خانه   " به  توان  می  اند،  نموده  ایفا  رنگی  های 
ی  منازعه  المللی  بین  اینشتاین"،"مركز  آلبرت  ی  موسسه   "،" دموكراسی 
غیرخشونت آمیز"،" آژانس كمك آمریكا برای توسعه ی بین المللی" و "بنیاد 

سوروس" اشاره نمود. 
" خانه یآزادی" یك سازمان غیر دولتی به شمار می آید كه تحت نظر جیمز و 
ولسی )James Woolsey( ، رئیس سابق سازمان سیا در سال های 1993- 
مشاور  كه  اداره می شود. وی  عراق،  قبال  در  آمریكا  و طراح سیاست   1995
  )Titan( " بسیاری از موسسات نو محافظه كار است، ریاست كمپانی " تاینتان

رانیز كه یك شركت خصوصی تامین امنیت می باشد، بر عهده دارد.
"خانه ی آزادی" از سوی "آژانس كمك آمریكا برای توسعه ی بین المللی" تامین 
مالی می شود و می كوشد تا با كمك های اقتصادی، توسعه ای و نوع دوستانه 
در سرتاسر دنیا، حمایت از اهداف سیاست خارجی ایاالت متحده را فراهم سازد. 
"خانه ی آزادی " با تاكید برنقش ضروری و راهبردی آمریكا در روابط بین الملل 
به منظور اجرای حقوق بشر و آزادی، از ابتكار عمل های مدنی غیر خشونت 
آمیز در جوامعی كه در آنها آزادی محدود شده یا مورد تهدید قرار گرفته است، 
پشتیبانی می كند. این موسسه نقش یك نیروی واسط راهگشا را برای ایجاد 
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تغییر و تحوالت در زمینه های آزادی، دموكراسی و حاكمیت قانون ایفا می كند 
و به اجرای مجموعه ای از ابتكارات حمایت جویانه، آموزشی و كار آموزی در 
راستای حقوق بشر، دموكراسی، اقتصاد بازار آزاد، حاكمیت قانون، رسانه های 
جمعی مستقل و تشریك مساعی ایاالت متحده ی آمریكا در روابط بین الملل 

می پردازد.
از این رو " خانه ی آزادی" از سازمان های غیر دولتی حمایت می كند و آنها را 

در راستای ائتالف و مقاومت غیر خشونت آمیز آموزش می دهد. 
همچنین این سازمان تالش هایی به منظور كمك به رسانه های محلی، آموزش 
متقاضیان و اختصاص كمك های مالی برای خرید رایانه؛ تلفن همراه و انواع 
ماشین چاگ به عمل می آورد. عالوه بر این " خانه ی آزادی " هر سال به انتشار 
نقشه ای مبادرت می ورزد و طی آن مناطق آزاد، و غیر آزاد جهان را مشخص 
می سازد و مطابق با این نقشه،تمركز فعالیت های خود را در مناطق نیمه آزاد 

و غیر آزاد و قرار می دهد. 
دركشورهایی كه انقالب رنگی روی داده، آزادی حاكم شده است و این كشورها 

به جهان آزاد پیوسته اند. 
را  دموكراسی  به  دیكتاتوری  از  كشورها  این  گذار  روند  رنگی  انقالب  واقع  در 
این  حمایت  مورد  رنگی  های  انقالب  سبب  همین  به  و  است  نموده  تسهیل 

سازمان قرار می گیرند. 
یكی دیگر از سازمان های غیر دولتی كه نقش غیر قابل انكاری در جریان انقالب 
های رنگی  برعهده دارد، "موسسه ی جامعه ی باز و شبكه ی بنیاد سوروس" 

است. 
جرج  نام "  بنیاد سوروس كه متعلق به یك میلیارد آمریكایی مجازی تبار به 
)George Soros( است، خود را همچون سازمانی فعال در جهت  سوروس" 
برگایی جامعه ی مدنی و دمو كراسی به ویژه در كشورهای شوروی سابق معرفی 

می نماید. 
این سازمان غیر دولتی كه برای ارائه ی امكانات مالی به سایر موسسات و یا 
افراد حقیقی شكل گرفته و تحت اختیارات عملیاتی خصوصی اداره می شود، به 
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ظاهر در پی تعیین و تغییر سیاست گذاری های عمومی به منظور دستیابی به 
ارزش های مردم ساالری، حقوق بشر و اصالحات اقتصادی، قانونی و اجتماعی 
است و در سطوح محلی با راه اندازی و اجرای برنامه های گوناگون، به حمایت 
ادامه ی  از حاكمیت قانون، توسعه ی آموزش و بهداشت عمومی و همچنین 

حیات رسانه های مستقل و آزاد می پردازد. 
همچنین موسسه ی جامعه ی آزاد یا تالش برای دسترسی به همكاران برون 
مرزی، توجه خود را به پیگیری موارد ناقض حقوق مسلم افراد و مبارزه با انواع 

فسادهای حكومتی معطوف ساخته است.
این موسسه كه به شدت تحت تاثیر افكار و عقاید بنیانگذار خود است، تا حد 
های  در حیطه  های شخصس جرج سوروس  خواسته  كننده ی  بازگو  زیادی 

اجتماعی نیز می باشد. 
این سازمان در وهله ی  این صورت است كه  به  بنیاد سوروس  نحوه عملكرد 
نخست به برپایی یك مركز مطالعاتی در كشورهای مختلف می پردازدو سپس 
با ارزیابی مخالفان دولت مركزی و حمایت از مطبوعات مخالف دولت، زمینه را 

برای انقالبی آرام و بر انداختن حكومت فراهم می سازد.
از این رو با توجه به این نكته كه خط فكری موسسه ی جامعه باز بر اساس تاثیر 
گذاری بر امور اجتماعی در سطوح مختلف عملیاتی شكل گرفته است، می توان 
آن را در زمره ی سازمان های سیاسی قلمداد كرد كه با وام گیری از مفاهیم 
كشورهای  سیاسی  امور  در  دخالت  امكان  دوستی،  انسان  و  كاری  نیكو  نوین 

گوناگون را به گونه ای مستقل و بدون دخالت رسمی فراهم آورده است. 
های  دفتر  توسط  معموالً  كه  دنیا  سراسر  در  موسسه  این  اجرایی  های  برنامه 
اصلی آن در نیویورك، واشنگتن دی.سی و بوداپست هدایت و سرگرستی می 
شوند، در پی رسیدگی به موضوعات مشخصی نظیر اصالحات اقتصادی، توسعه 
و  مدنی  قانونی،  اصالحات  بشر،  حقوق  جامعه،  سطوح  تمامی  در  آموزش  ی 
اقتصادی، فرهنگ و هنر، بهداشت عمومی و رسانه های ارتباط جمعی می باشد.

این موسسه كه دفاتری در بالتیمور، بروكسل، لندن و پاریس در اختیار دارد، 
گذاشتن  اختیار  در  یا  و  دولتی  غیر  های  سازمان  اندازی  راه  طریق  از  عمدتاً 
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هدایای مالی برای پروژه های مطرح شده توسط افراد و سایر نهادهای اجتماعی 
به تقویت امكانات جامعه ی مدنی در بسیاری از كشورهای جهان می پردازد. 

بنیادهای سوروس كه به صورتی مستقل و آزاد در مناطق گوناگون دنیا وجود 
به نحوی كه  باشند؛  نیز می  راهبری محلی  انجمن های  دارای  دارند، معموالً 
در  به خصوص  و  دنیا  پنجاه كشور  از  بیش  در  بنیاد سوروس  در حال حاضر 
كشورهای  شوروی،  اتحاد  از  یافته  استقالل  كشورهای  اروپا،  شرق  كشورهای 
آفریقایی، آمریكای التین، آسیا و ایاالت متحده ی آمریكا شعبه دارد و تقریباً 
سالیانه چهار صد میلیون دالر به پشتیبانی از امور آموزشی، بهداشت همگانی، 

توسعه ی جامعه ی مدنی و مسائلی از این قبیل اختصاص می دهد. 
این بنیاد كه نقش غیر قابل انكاری در سازماندهی و آموزش مخالفان در جریان 
انقالب های رنگی ایفا كرده، به طور آشكار و بدون هیچ ابایی بر نقش خود در 

جریان انقالب های رنگی تاكید نموده است. 
به نحوی كه جرج سوروس در مضاحبه ای با روزنامه ی "لوس آنجلس تایمز" 
تمایل خود را برای پیاده كردن سناریوی گرجستان در كشورهای آسیای مركزی 
یعنی تاجیكستان، ازبكستان، قزاقستان، قرقیزستان و تركمنستان پنهان نكرد 
و خاطر نشان ساخت ساختاری هایی كه توسط وی به وجود آمده اند به طور 
فعالی از روند "دموكراسی سازی" در كشورهای منطقه و ایجاد جامعه ی مدنی 
حمایت می كنند. سوروس تاكید می كند بنیاد خیریه ای كه وی تاسیس كرده 

است، از اصالحات دموكراتیك دركشورهای منطقه حمایت می كنند. 
این سرمایه دار بزرگ آمریكایی در عین حال خاطر نشان ساخته كه در حال 
حاضر تكرار سناریوی گرجستان در آسیای مركزی را واقع بینانه نمی داندد و 
معتقد است كه ببا توجه به تفاوت شرایط محلی برخوردها نسبت به ایجاد " 

جوامع آزاد" در كشورهای مختلف باید رویه هایی متفاوتی داشته باشد.
از این رو این سازمان در هریك از سال های 2003 و 2004، مبلغ 20 میلیون 
دالر به منظور حمایت از اصالحات در پنج كشور آسیای مركزی هزینه كرده 

است. 
به طور كلی بنیاد سوروس در انقالب گل رز گرجستان، نقش مهمی را ایفا كرد 
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و با صرف 20 میلیون دالر به حمایت از مخالفان شواردنادزه پرداخت. فعالیت 
سوروس در گرجستان تا آنجا ادامه پیدا كرد كه پس از تشكیل دولت جدید نیز 
چهار نفر از اعضای كابینه به بنیاد جرج سوروس وابسته بودند و از كارمندان 

دفاتر این موسسه محسوب می شدند. 
همچنین بنیاد سوروس از طریق سایت های اینترنتی، روزنامه ها، شبكه های 
در  دولتی  غیر  موسسات  تقویت  و  ها  كتاب  آموزشی،  های  تلویزیونی،طرح 
با  قرقیزستان نیز زمینه های شكل گیری دموكراسی هدایت شده و متناسب 
اهداف غرب را فراهم نمود. به طوركلی فعالیت های بنیاد سوروس تنها مربوط 
به آسیای مركزی و قفقاز نمی شود و حوزه ی فعالیت آن به خاورمیانه و منطقه 
ی مدیترانه نیز گسترش یافته است. به نحوی كه تالش های زیادی از سوی این 
موسسه برای قدرت گرفتن جریان های حامی منافع غرب در خاورمیانه صورت 

گرفته است. 
یكی دیگر از سازمان های غیر انتفاعی كه نقش مهمی در آموزش مخالفان و 
ترویج شیوه های براندازی نرم ایفا نموده است، "موسسه ی آلبرت اینشتاین" 

می باشد. 
این موسسه كه در سال 1983 توسط "جین شارپ" تاسیس شد، برای پیشبرد 
مطالعه درباره ی استفاده از "استراتژی عمل غیر خشونت آمیز" در سراسر جهان 
فعالیت می كند. موسسه ی آلبرت اینشتاین خود را متعهد به دفاع از آزادی، 
دموكراسی و كاهش خشونت های سیاسی از طریق كاربرد اعمال غیر خشونت 

آمیز می داند. 
در  آمیز  خشونت  غیر  عمل  پویای  فهم   " را  خود  اصلی  هدف  موسسه،  این 
منازعات" تعریف كرده و برای نمایش نیروی بالقوه ی خود به منظور برقراری 
ارتباط، از طریق انتشارات و سایر رسانه ها، ترجمه ها، همایش ها، مشاوره ها و 

كارگاه های مختلف عمل می كند.
از این رو پایگاه اینترنتی این موسسه به انتشار راه های مختلف وصول به آزادی 
غیر  ی  منازعه  "استراتژی  كتاب  به  توان  می  آنها  ترین  مهم  از  كه  پرداخته 
خشونت آمیز" اثر " رابرت جلوی" و كتاب های "جایگزین های واقع گرایانه"، 
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"اصول سیاسی عمل غیر خشونت آمیز" و "از دیكتاتوری به دموكراسی" نوشته 
ی جین شارپ اشاره كرد كه به 21 زبان و از جمله زبان فارسی نیز ترجمه 

شده است. 
شایان ذكر است كه كتاب ها وسایر نشریات موسسه ی "آلبرت اینششتاین"، با 
حمایت مالی " جرج شارپ اشاره كرد كه به 21 ززبان و از جمله زبان فارسی 

نیز ترجمه شده است. 
از دیگر مراكز و موسسات مهمی كه نقش مهمی در آموزش روش های براندازی 
نرم و همچنین تقویت و پشتیبانی از انقالب های رنگی داشته ، می توان به "مركز 
 ConflictThe International( "بین المللی منازعه ی غییر خشونت آمیز
Centre on Nonviiolent( اشاره كرد كه در شهر واشنگتن دی. سی قرار 
دارد. ریاست مركز بین المللی منازعه ی غیر خشونت آمیز بر عهده ی "پیتر 
اكرمن" است كه در نخستین گام، عقاید خود را در دو كتاب و دو فیلم سینمایی 
گنجاند و سپس در سال 2002 " مركز بین المللی منازعه ی غیر خشونت آمیز" 

را تاسیس نمود.
این مركز كه مقاالت اكرمن را به هشت زبان ترجمه كرده و هزینه های پخش 
های  روش  تدریس  مخاج  است،  شده  متحمل  دنیا  سراسر  در  را  مقاالت  این 
برخورد مسالمت آمیز و منازعه ی غیر خشونت آمیز را در سمینارهای مختلف 
در اكناف جهان با شركت فعاالنی از ایران، عراق و فلسطین برعهده گرفته است. 
همچنین وزارت كشور آمریكا، ویدئو های اكرمن را به كوبا فرستاده و آنان را در 

میان مخالفان كاسترو در كوبا پخش نموده است. 
به طور كلی یكی از روش های این موسسه، پخش محموعه فیلم های ویدئویی 
با عنوان های "نیرویی مقتدرتر" و "ساقط كردن یك دیكتاتور" در سراسر جهان 
توانند  می  چگونه  آمیز  خشونت  غیر  های  مقاومت  دهد  می  نشان  كه  است 
زبان های  به  فیلم های ویدئویی  این  قرار گیرند.  استفاده  درتغییر رژیم مورد 
از  بیش  به  و  شده  ترجمه  روسی  و  فرانسوی،اسپانیولی  جینی،  فارسی،عربی، 

شصت كشور جهان ارسال شده اند. 
انقالب  روند  در  گذار  تاثر  و  فعال  دولتی  غیر  های  سازمان  از  دیگر  یكی 
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 National( دموكراسی"  برای  ملی  "كمك  آمریكایی  بنیاد  رنگی،  های 
Endowment for Democracy( است كه ریاست هیئت مدیره ی آن را 
"مادلین آلبرایت" )Madeleine Slbright( وزیر امور خارجه ی اسبق آمریكا 
بر عهده دارد. "بنیاد كمك ملی برای دموكراسی"، سازمانی غیر انتفاعی، غیر 
دولتی و فراجناحی است كه هدف آن تقویت نیروها، جریان ها و سازمان های 

دموكراتیك در جهان می باشد.
هرچند این بنیاد به عنوان یك موسسه ی غیر دولتی شهرت یافته است، ولی 
بازوی سیا در كشورهای  و  آمریكا  به سازمان جاسوسی  وابسته  را  همگان آن 

معارض یا ایاالت متحده می دانند. 
این بنیاد كه بودجه ی خود را سالیانه از كنگره دریافت می كند، جهار موسسه 
ی "دموكراتیك ملی برای امور بین المللی " وابسته به حزب دموكرات،"مركز 
بنگاه های خصوصی بین المللی" وابسته به اتاق بازرگانی آمریكا، "اتحادیه ی 
تجارت آزاده وابسته به جنبش كارگری و "موسسه ی بین المللی جمهوریخواه" 

وابسته به حزب حمهوریخواه را تحت نظر خود دارد.
قرقیزستان  و  اوكراین  گرجستان،  انقالبیون  از  حمایت  به  كه  سازمان  این  در 
پرداخته است، افراد سرشناس زیادی از سراسر جهان حضور دارند كه از آن جمله 
می توان به "محمد الطیب " )Mohamad Al_ Tayedb(  رئیس كمیسیون 
حقوق بشر انجمن شورا در یمن، "قدیر امیریار" )Quadri Amiryar( استاد 
رئیس   )Genaro Arriagada( اریاگادا"  جینرو  واشنگتن،"  جرج  دانشگاه 
 )Alfredo Biondi( بیاندی"  "آلفردو  شیلی،  جمهور  رئیس  سابق  دفتر 
نایب رئیس مجلس نمایندگی ایتالیا،" اما بونینو" )Emma Bonino(، عضو 
پارلمان اروپا،"جان بردمس" )John Brademas( رئیس بازنشسته ی دانشگاه 
نیویرك، "انوركن " )Enver Can(  رئیس كنگره ی ملی تركستان شرقی، "لری 
)Larry Diamond(  عضو موسسه ی هوور و دانشگاه استنفورد،  دیاموند" 
" دمان ناث دونگانا" )Daman Nath Dhungana( رئیس پیشین مجلس 
نمایندگان نپال، "دیوید دریر" عضو مجلس نمایندگان آمریكا،" یوری زیبلدز" 
)Yuri Dzhibladze( رئیس مركز توسعه ی دموكراسی و حقوق بشر روسیه، 
"پنلوپه فاكنر" )Penelope Faulkner(  معاون انجمن حقوق بشر ویتنام در 
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برنامه ریزی های سیاسی  )Lee Feinstein(  مدیر  فانستاین"  "لی  فرانسه، 
  )Bronislaw Geremek( جرمیك"  "برونیسالو  آمریكا،  ی  خارجه  وزارت 
  )Morton Halperin( "وزیر سابق امور خارجه ی لهستان، "مورتن هلپرین
مدیر مركز جامعه ی باز، "لی همیلتون" )Lee Hamilton(  رئیس مركز بین 
مخالفان  رهبر    )Sheikh Hasina( حسینا"  "شیخ  ویلسون،  وودرو  المللی 
  )Tolekan Ismailova( اوا"  ایسماعیل  تولكن  بنگالدش،"  مجلس  عضو  و 
مدیر اجرایی مجمع عمومی انجمن مدنی در برابر فساد در قرقیزستان، "لوئیس 
بشر،  حقوق  المللی  بین  ی  اتحادیه  رئیس   )Louise Kantrow( كانترو" 
 ... و  آمریكا  اینترپرایز  )Michael Ledeen(  رئیس موسسه  لدین"  "مایكل 

اشاره نمود.
همچون  افرادی  نظریات  از  دموكراسی"  برای  ملی  "كمك  بنیاد  همچنین 

"فرانسیس فوكویاما" و "لی همیلتون" نیز بهره می برد.
اوكراین،  گرجستان،  ارمنستان،  آذربایجان،  در  بنیاد  این  كه  است  ذكر  شایان 

قرقیزستان و روسیه نیز دفاتر نمایندگی دارد. 
به هر روی علی رغم آنكه آمار دقیقی از تعداد سازمان های غیر دولتی در تمام 
كشورهای منطقه وجود ندارد، با این حال جدول زیر نشانگر تعداد سازمان های 
غیر دولتی در قرقیزستان است كه رشد و اقزایش آنها می تواند موید میزان تاثیر 

گذاری آنها در جریان انقالب های رنگی باشد. 
تعداد سازمان های غیر دولتی در قرقیزستان 

 1998  1999  2000  2001   2002   2003  2004 سال 
1995  1996  1997

 2325  3146  3850  4828  6120  7462  9076 تعداد 
938  1487  1841

 به طور كلی سازمان های غیر دولتی نقش غیر قابل انكاری در امر آموزش و 
پشتیبانی از انقالب های رنگی در حوزه هایكمونیستی سابق ایفا نموده اند. به 
نحوی كه عمال پیروزی رهبران مخالف و معترضان بدون حمایت و پشتبانی این 
سازمان ها غیر ممكن به نظر می رسید. از این رو این سازمان ها با سازماندهی 
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مناسب و پشتیبانی مالی، ابزاری و تبلیغاتی از جنبش های دانشجویی و احزاب 
سیاسی مخالف، عمال را ه پیروزی انقالب های رنگی را هموار كردند.

نقش آفرینی سازمان های غیر دولتی وابسته به غرب در انقالب های رنگی و 
از وقوع  فعالیت آنها در سایر جمهوری های شوروی سابق باعث شد كه پس 
نظیر  كشورهایی  قرقیزستان،  و  گرجستان  اوكراین،  در  رنگی  های  انقالب 
ازبكستان، آذربایجان و تاجیكستان نیز در پی جلوگیری از رخداد چنین واقعه 

ای، دفتر سازمان های آمریكایی را تعطیل نمایند. 
غیر  و  المللی  بین  از سازمان های  تاجیكستان  رئیس جمهور  نمونه  عنوان  به 
و  كشور  این  قوانین  چارچوب  در  را  خود  فعالیت  كه  كرد  خواست  در  دولتی 
آیین نامه های خود پیش ببرند. ازبكستان نیز دفتر سازمان غیر دولتی "خانه 
را به جرم فعالیت جاسوسی، برپایی تظاهرات ضد دولتی و هدایت  ی آزادی" 

انقالب رنگی در این كشور تعطیل كرد. 
ی  عرصه  مهم  بازیگران  دیگر  از  دانشجویی  های  جنبش  و  سیاسی  احزاب   
انقالب های رنگی محسوب می شوند؛ به نحوی كه در تمام انقالب های رنگی، 
احزاب سیاسی مخالف و فعاالن جوان كه عموما تحت جنبش های دانشجویی 

ساماندهی می شدند، نقش غیر قابل انكاری ایفا نمودنند. 
از این رو در شرایطی كه معموال احزاب حاكم در این كشورها در انتخابات به 
پیروزی می رسیدند، با برپایی انقالب های رنگی، انتخابات ها جهت گیری غیر 
منتظره ای پیدا كردند و احزاب مخالف نیز فرصت حضور در عرصه های سیاسی 

را یافتند. 
به همین سبب مهم ترین احزاب مخال در جریان انقالب های رنگی، تحت نظر 
رهبران انقالب فعالیت می كردند و خواسته های رهبران خود را ساماندهی می 

نمودند. 
گرایان"، حزب  ملی  "جنبش  شامل  مخالف  احزاب  ترین  مهم  گرجستان  در   
"لیبوریست ها" و حزب "بورحانادزه – دموكرات ها " می شد كه هم در انتخابات 

و هم در ساماندهی تظاهرات های خیابانی، نقش فعالی ایفا نمودند. 
پیروزی  در  بسزایی  تاثیر  بورجانادزه،  و  ساكاشویلی  از  حمایت  با  احزاب  این 
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مخالف  احزاب  نیز  اوكراین  در  شد.  می  مواجه  تردیدهایی  با  رنگی  انقالب 
ی  جبهه  و  یوشچنكو  ویكتور  رهبری  به   )NUNS( ما"  حز"اوكراین  نظیر 
یولیا تیموشنكو تاثیر زیادی در پیروزی انقالب رنگی داشتند. انقالب الله ای 
به رهبری "فیلكس  قرقیزستان نیز مدیون احزابی نظیر حزب "عار و ناموس" 

قولوف" بود كه به ایفای نقش مهمی در پیروزی انقالب پرداخت. 
در این بین نقش جنبش های دانشجویی و فعاالن جوان در انقالب های رنگی 
كه  بلگراد  در  اكتبر 2000  پنجم  انگیز  روز شگفت  در  وضوح  به  توان  می  را 
"اسلوبودان میلوسوویچ" را مجبور به استعفا كردند، در روز23 نوامبر 2003 در 
تفلیس كه "ادواردشواردنادزه" با صدایی لرزان، وداع خود را با قدرت اعالم كرد و 
در روز 31 دسامبر گروه دانشجویی "مقاومت"، عالمت "مشت گره كرده ی سیاه 
و سپید" را در برابر "مشت سرخ" رژیم كمونیستی به عنوان نماد خود انتخاب 
كرد و به طرح شعارهایی نظیر "كارش تمام است" و " وقتیش رسیده" پرداخت. 
های  جنبش  سایر  برای  بخش  الهام  منبعی  به  آنكه  بر  عالوه  سازمان  این 
مجلس  انتخابات  زمان  فرارسیدن  و  حمایت  به  عماًل  شد،  مبدل  دانشجویی 
گرجستان، به مخالفان این كشور نزدیك شد و دوره های آموزشی خود را در 

گرجستان سازماندهی نمود. 
به همین سبب اكثر شركت كنندگان در انقالب رنگی گرجستان، توسط سازمان 

جوانان "كمارا" )Kmara( به معنای "كافی است"، گردهم آمده بودند. 
 در جنبش دانشجویی و شهروندی "كمارا" نیز شعارهایی همانند "كارش تمام 
استفاده می شد كه شباهت  و نمادهایی نظیر "یك مشت گره كرده "  است" 
های بسیاری با جنبش ضد میلوسوویچ داشت. در واقع جوانان گرجستان، تحربه 
ی یوگسالوی را پشت سر خود داشتند و از همفكران بلگرادی بر خوردار بودند. 
از این رو در ماه ژوئن 2003 با حمایت مالی بنیاد سوروس، یك آموزش سه روزه 
در مورد انقالب مسالمت آمیز برگزار شد و بیش از هزار نفر از فعاالن جنبش 
جنبش   ،2003 آوریل   14 روز  در  ترتیب  بدین  آمدند.  گردهم  است"  |كافی 
"كافی است" نخستین عالمت را علیه قدرت حكومتی داد و عكس شواردنادزه 

را وسط پرچم قدیمی اتحاد شوروی چسباند. 
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نكته ی جالب دیگر آنكه در جنبش "كمارا" نیز همانند جنبش "مقاومت"، اعضا 
نتایج انتخابات، جنبش "كمارا" به سازماندهی تظاهرات خیابانی پرداخت و نقش 

مهمی در سازماندهی مخالفان و پیروزی انقالب گل رز ایفا نمود. 
 در اوكراین نیز جنبش "پورا" )Pora( به معنای "وقتش است"، از ژانویه 2004 
شكل گرفت و در مدت كوتاهی سراسر این كشور را در برگرفت. در این راستا 
320 نفر از جوانان " وقتش است" به هزینه ی "خانه ی آزادی" در اردوگاهی در 
سواحل گریمه گرد آمدند و به مرور و تمرین چگونگی مواجهه با رژیم سیاسی 

خود پرداختند. 
در این تمرین ها چهل میلیون صفحه بروشور بین اعضا چخش شد كه در آنها 
دستورالعمل هایی درباره ی عضویت 35 هزار نفری وجود داشت كه در صورت 

لزوم باید به سوی كیف سرازیر می شدند تا كار تعویض قدرت را پایان دهند. 
همچنین در این گردهمایی، رنگ ناراجی به عنوان رنگ انقالب مشخص شد. از 
این رو پس از اعالم تقلب در انتخابات، جنبش دانشجویی "پورا"، شهرهای غربی 

اوكراین را تبدیل به اردوگاهی از جادرهای نارنجی كرد . 
 در قزقیزستان نیز تحركات مخالفان از سوی سازمان مقاومت جوانان موسوم 
به "كل كل )KELKEL( به معنای "تجدید حیات"، جنبش "آتایورت" و گروه 
"اراییم" )NEO( به معنای "زن شجاع" حمایت می شد و نمادها و شعارهای 

انقالب الله ای توسط این جنبش ها رواج یافته بود. 
از جمله شعارهای این جنبش در انقالب الله می توان به "تو نمی توانی دهان 

همه را ببندی" و "ما می خواهیم بدانیم" اشاره كرد. 
 به طور كلی جنبش " آتپور" و سازمان های غیر دولتی آمریكایی، مسئولیت 
آموزش، هدایت و سازماندهی مخالفان و به ویژه جوانان را برعهده داشتند؛ به 
نحوی كه مهم ترین حامی و پشتیبان مالی جنبش "آتپور"، موسسه ی "خانه 

یآزادی" و بنیاد "جامعه ی باز سوروس" بوده است.
از این رو جنبش های "آتپور"، "كمارا"،"پورا"؛ " كل كل" و "اتایئرت" به چنان 
مهراتی در زمینه ی انقالب های رنگی و براندازی نرم دست یافته اند كه برای 
سایر كشورهای منطقه نیز برنامه ریزی می كننند. به عنوان نمونه در مالقات 
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ماه فوریه 2005 "جرج بوش" رئیس جمهور آمریكا با فعاالن و رهبران سازمان 
های دفاع از حقوق بشر فعال در شرق اروپا و كشورهای مشترك المنافع در 
رهبر جنبش "پورا"،اوكراین را نمونه و  شهر"براتیسالوا"؛"والدیسالو كاسكیف" 

الگوی خوبی برای ایجاد تغییرات نرم و رنگی در كشورهای منطقه نامید. 
 عالوه بر موارد فوق، موسسه ی آمریكایی "دانش آموختگان دموكراسی جهانی" 
)Students for Global Democracy( نیز ارتباط های منظمی با سازمان 
دانشجویی "زایر" )ZUBER( در بالروس و جنبش نوین، "یوخ" )YOX!( به 
معنای "نه" در آذربایجان برقرار كرده است و آنها را در راستای برپایی انقالب 
های رنگی یاری می رساند. به نحوی كه سازمان دانشجویی"زابر" در 25 مارس 
2005 به سازماندهی اعتراضی با حضور بیش از هزاران نفر علیه رهبران بالروس 
پرداخت. در ازبكستان نیز سازمان جوانان با عنوان "شدت" )Shiddat( فعالیت 

می كند كه اهداف كمارا و پورا را دنبال می نماید. 
 رسانه های جهانی و خط دهی و القا كنندگی آنها یكی دیگر از بازیگران عرصه 
ی انقالب های رنگی به شمار می آیند. در این بین عالوه بر شبكه های خبری 
بزرگ جهان نظیر"سی.ان.ان"، "بی.بی.سی"،"یورونیوز" و ... كه نقش مهمی در 
جریان انقالب های رنگی و تبلیغات گسترده علیه رژیم های سیاسی مختلف 
ایفا نمودند، شبكه های مختلف ملی و محلی نیز تاثیر بسزایی در برانگیختن و 

هدایت مردم داشتند. 
 TV Rustavi2("2در پرجستان، تلویزیون خصوصی و غیر دولتی "راستاوی
Network( در اختیار مخالفان بود و كامال نظرات آنها را بیان می كرد. این 
شبكه با پخش پیاپی فیلم "ساقط كردن یك دیكتاتور" برای چند ماه، بر انقالب 

رنگی گرجستان تاثیر بسزایی گذاشت.
این فیلم كه چگونگی خلغ قدرت از "میلوسوویچ" در سال 2000 توسط یك 
گروه از دانشجویان صربی را تشریح می كرد، از سوی "مركز بین المللی منازعه 

ی غیر خشونت آمیز" در اختیار سران انقالب گل رز قرار گرفته بود. 
فیلم "ساقط كردن یك دیكتاتور" كه الهام بخش "میخائیل ساكاشویلی" رهبر 
ها  اعتراض  آمیز  مسالمت  ی  ادامه  به  را  مردم  بود،  گرجستان  رنگی  انقالب 
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راهنمایی می كرد. در ده روز پایانی حكومت شواردنادزه، این شبكه ی تلویزیونی 
تعداد دفعات نمایش این فیلم را افزایش داد و زمانی كه شواردنادزه سرانجام 
حكومت را بدون شلیك یك گلوله تسلیم نمود، مردم گرجستان هیچ گاه پنهان 
تمام  كه  نحوی  به  اند؛  گرفته  فیلم  این  از  درسی  و  تاثیرات  چه  كه  نكردند 
مخالفان حاضر در انقالب گل رز با تاكتیك های موجود در این فیلم آشنا بودند 

و نمایش این فیلم را یكی از دالیل موفقیت خود می دانستند. 
نبود.  انكار  قابل  رنگی گرجستان  انقالب  در  غربی  رسانه های  نقش  همچنین 
شبكه ی "سی. ان. ان" باعث نوعی حمایت های روانی از مردم گرجستان شده 
بود؛ زیرا مردم گرجستان مدام پیگیر این قضیه بودند كه ببینند جهانیان چه 

تصویری از آنها دارند. 
 در اوكراین نیز در شرایطی كه تلویزیون دولتی این كشور از نشان دادن تصاویر 
تظاهرات دركیف خود داری می كرد، تصاویر ارسالی سایر تلویزیون ها و شبكه 
های خبری چنان میزانی از توجه و مشاركت عمومی در امور سیاسی را نمایش 
داد كه بندرت دركشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق دیده می شد. به طور 
كلی نمایش تحصن و اعتصاب سراسری انقالبیون و پخش تصاویر مردمی كه 
با نمادهای رنگی در میادین اصلی شهر كیف تجمع كرده بودند، تاثیر زیادی 
بر رفتار نخبگان جاكم در برابر معترضان داشت؛ به طوری كه آنها را از هرگونه 
رفتار خشونت آمیز باز می داشت و همین امر مخالفان را به افزایش اعتراض ها 

ترغیب می كرد. 
ضمن آنكه پخش تصاویر انقالبیون، حمایت افكار عمومی جهان را نیز برای آنها 

به همراه داشت و این مسئل بیش از پیش معترضان را تقویت می كرد. 
قرقیزی  زبان  به  آزادی"  "رادیو  به  اروپا موسوم  آزاد  رادیو  نیز  قرقیزستان   در 

برنامه های زیادی در جمایت از انقالب رنگی پخش نمود. 
ضمن آنكه دو روزنامه "ام.اس.ان")MSN( و "جمهوریت" )Republika( نیز 
كردند.  می  انقالب كمك  سازماندهی  به   )Azattyk("آزادی" رادیو  همراه  به 
از  از آنكه یكی  انقالب الله ای به حدی بود كه پس  نقش رسانه ها در وقوع 
روزنامه های مخالف دولت تصاویری از ساخت خانه ای برای عسگر آقایف چاپ 
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كرد، موجب برانگیختن خشم عمومی در این كشور شد. 
 عالوه بر این، شبكه ی اینترنیوز)Internews( هم در ترویج و آموزش انقالبیون 
قرقیزستان نقش بسزایی بر عهده داشت. نمایندگی اینترنیوز در قرقیزستان با 
برنامه  اروپا"  ابتكار دموكراسی و حقوق بشر  همكاری و مشاركت "موسسه ی 
ای را با مطبوعات و رسانه های گروهی قرقیزستان در چارچوب نیل به هدف 
توسعه و دفاع از حقوق روزنامه نگاران، حمایت از اصالحات در امر تدوین قوانین 
مربوط به مطبوعات رسانه های گروهی و به طور كلی تقویت انقالب رنگی رد 
در  توجهی  قابل  نقش  طریق  این  از  و  آورد  در  اجرا  به  قرقیزستان  جمهوری 

انقالب الله ای ایفا نمود. 
 "اوراسیانت" )EURASIANET( نیز یكی دیگر از مهم ترین شبكه هایی بود 
كه مطالب و گزارش های خبری و تحلیلی آن از حوادث و رویدادهای سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی كشورهای آسیای مركزی، قفقاز و روسیه تاثیر زیادی در 

شكل گیری انقالب های رنگی داشت. 
دفتر مركزی این شبكه در نیویورك است و با همكاری و مشاركت " موسسه ی 
جامعه ی باز" در چارچوب طرح و برنامه ای تحت عنوان گاورسیای مركزی" در 
منطقه فعالیت می نمایند. هدف طرح مذكور ارائه ی اخبار و اطالعات مربوط به 
مسئالن و دست اندر كاران ذی ربط و تالش جهت افزایش توجه افكار و محافل 

اجتماعی به منطقه می باشد. 
پیش از وقوع انقالب الله ای، نمایندگی اینترنیوز به انعقاد موافقت نامه ای با 
نگاران و عكاسان  برای روزنامه  اندازی یك مركز ویژه  راه  بر  اوراسیانت مبنی 
قرقیزستان به منظور چاپ مطالب و مقاالت آنها در پایگاه اینترنتی اوراسیانت 

پرداخت. 
 در لبنان نیز آمریكا و رسانه های غربی از تحركی كه علیه دولت طرفدار سوریه 

به راه افتاد و نخست وزیر را به استعفا كشاند، حمایت كردند. 
با این حال در شرایطی كه رسانه های غربی از اصطالح "انقالب سرو" استفاده 
استقالل"  برای  )شورش(  "انتفاضه  اصطالح  از  لبنان  های  رسانه  كردند،  می 

استفاده نمودند. 
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نواری ویدیویی  به هر روی در جریان ترور رفیق حریری، تلویزیون "الحزیره" 
پخش كرد كه در آن گروهی ناشناخته به نام "پیروزی و جهاد در سوریه ی 

بزرگ" مدعی انجام این ترور شد. 
با  ارتباات نزدیك تجاری وی  نوار ویئویی كه دلیل اصلی ترور حریری را  این 
برانگیخته شدن احساسات و  دولت عربستان عنوان می كرد، نقش مهمی در 

هیجانات عمومی در لبنان داشت. 
كه  است  متنوعی  و  پیشرفته  پویا،  خبری  شبكه  دارای  لبنان  این،  بر  عالوه   

نشانگر وجود چندین حزب و فرقه ی مختلف در این كشور می باشد. 
لبنان نخستین كشور در جهان عرب به شمار می آید كه به شبكه های رادیو و 

تلویزیونی مستقل، اجازه ی فعالیت داده است. 
از این رو مالكیت تعدادی از این شبكه ها در اختیار مقامات سیاسی بلند پایه 
آن كشور می باشد و به همین سبب آنها را از تاثیر گزاری در امور سیاسی بهره 

من ساخته است. 
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بررسی و تحلیل امکان وقوع انقالب رنگی در ایران
در تحلیل این موضوع كه آیا امكان وقوع انقالب رنگی در ایران وجود دارد یا 
خیر، عالوه بر تفاوت هایی كه در فضای سیاسی – اجتماعی ایران و همچنین 
نقالبهای  درا  حاضر  بازیگران  و  فضا  با  عرصه  این  بازیگران  میان  كه  تمایزی 
رنگی وجود دارد،باید از یك سو به محدودیت ها و موانع تحقق چنین امری در 
ایران اشاره كرد و از سوی دیگر ابزارها و شیوه های استفاده از قدرت نرم نظام 
جمهوری اسالمی را مورد بررسی قرار داد و بر این اساس علی رغم انكه طرح 
براندازی نرم نظام  ایده  یا تحقق  ایران  انقالب رنگی در  برپایی  بر  هایی مبنی 
جمهوری اسالمی وجود داشته است ، با این حال تحقق این طرح ها با موانع، 
محدودیت ها و چالش های بیشماری مواجه است. عالوه بر این انقالب اسالمی، 
در برابر تهدیدهای نرم، از ابزار و قدرت نرم نیز برخوردار است. در واقع نظام 
جمهوری اسالمی ایران در برابر انقالب های رنگی یا ایده هایی نظیر براندازی 
نرم، كامال به صورت منفعل و دفاعی عمل نمی كند و می تواند از ابزار قدرت نرم 
خود نیز در برابر تهدیدهای نرم استفاده نماید. از این رو در ادامه ضمن اشاره 
عوامل خارجی  و  بازیگران  فضای سیاسی،  در  موجود  تمایزات  و  اختالفات  به 
حاضر در ایران و كشورهایی كه در آنها انقالب رنگی روی داده است، به بررسی 

محدودیت ها و موانع برپایی انقالب رنگی در ایران نیز خواهیم پرداخت.

الف(تطبیق عوامل و بازیگران
از  كه  هستند  خارجی  و  داخلی  مختلف  عوامل  معلول   ، رنگی  های  انقالب 
طریق تهدیدهای نرم عمل می نمایند. در ایران نیز علی رغم آنكه برخی از این 
تهدیدها وجود دارند و گاه توسط بیگانگان نیز مورد حمایت و پشتیبانی خارجی 
قرار گرفته اند، با این حال فضای سیاسی- اجتماعی و بازیگران حاضر در این 
عرصه ها ، با فضا و بازیگران حاضر در انقالب های رنگی از تفاوت های اساسی 
برخوردارند. از این منظر مهم ترین  مشخصه ها و ویژگی های فضای انقالب 
اسالمی نسبت به انقالب های رنگی را می اوان در "عدم تمركز  مطلق قدرت" 
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و "پشتیبانی مردم از انقالب اسالمی" جستجو نمود. در این چارچوب "تفكیك 
از جمله مظاهر عینی تمركز مطلق  "چرخش نخبگان"  و  آزاد"  "انتخاب  قوا"، 
قدرت و "مشروعیت انقالب اسالمی" به همراه " انسجام سیاسی- اجتماعی" نیز 

از جمله موارد تجلی پشتیبانی مردم از انقالب اسالمی به شمار می آیند.
در عرصه بازیگران نیز تمایزخای زیادی میان بازیگران عرصه انقالب های رنگی 

با بازیگران حاضر در نظام جمهوری اسالمی ایران وجود دارد. 
توان  می  را  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  تأثیرگذاربر  بازیگران  اساس  این  بر 
این  در  نمود.  مشخص  خارجی"  و"بازیگران   " داخلی  "بازیگران  بخش  دو  در 
بین بازیگارن داخلی نظیر "نخبگان سیاسی"، "احزاب سیاسی" و "جنبش های 
انقالب اسالمی تعهد دارند و برخالف همتایان خود در  به  نسبت  دانشجویی" 

كشورهایی كه در آنها انقالب رنگی روی داده است، عمل می نمایند. 
به عالوه بازیگران خارجی نظیر "سازمان های بین المللی غیر دولتی" و "رسانه  
نیز در اكثر موارد با عدم كارآیی و تأثیر گذاری در داخل ایران  های جهانی" 
مواجه بوده اند. از این رو در ادامه تفاوت های موجود در فضای سیاسی انقالب 
اسالمی با انقالب های رنگی و بازیگران خاضر در هر دو عرصه را مورد مقایسه 

قرار خواهیم داد.
ایران نیز به  عالوه بر این به عدم كارآیی نیروهای خارجی به منظور نفوذ در 

عنوان تمایز مهم دیگر، اشاره خواهد شد.

1. تفاوت فضای سیاسی انقالب های رنگی با انقالب اسالمی
طی سال های گذسته در نظام جمهوری اسالمی ایران برخالف كشورهایی كه 
بارزی مشهو  به نحو  انقالب رنگی روی داده است، عدم تمركز قدرت  آنها  در 
بوده است. این عدم تمركز قدرت از الگوی "مردم ساالری دینی" نشأت گرفته 

و نتیجه مستقیم انقالب اسلمی ممحیوب می شود.
ایران،  اساسی جمهوری اسالمی  قانون  با  آنكه مطابق  این اساس علی رغم  بر 
مشروعیت حكومت ناشی از اراده خداوند متعال است، با این حال تأكید بر مردم 
ساالری دینی و زوایای گوناگون آن موجب شده كه مردم از نقشی تعیین كننده 
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در مقبولیت نظام برخوردار باشند. به نحخوی كه قانون اساسی با واگذار نمودن 
چشمگیر  رشد  موجب  مردم،  به  سرنوشت  تعیین  حق  و  ملی  حاكمیت  حق 

مشاركت عمومی در تصمیم گیری های سیاسی شده است. 
از این رو پذیرش مردمی، نقش عظیمی در كارآمدی نظام اسالمی ایران دارد. 
فعالیت های  بر تمام  با روش های مختلف، حق نظارت  به خضوض كه مردم 
حاكمان را دارند و از این طریق نیز در حكومت دخالت می ورزند. عالوه بر این، 
نقش مردم در تعیین حاكمان نظام و انتخاب كارشناسان و متخصصان در امور 
مختلف نیز یكی دیگر از وجوه مهم مشروعیت نظام اسالمی محسوب می شود.

اداره كشور از طریق  ایفای نقش برای  بر این اساس، احترام به حق مردم در 
مجلس  انتخابات  جمهوری،  ریاست  انتخابات  نظیر  مختلف  انتخابات  برگزاری 
خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسالمی  و انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
مردم  تحقق   در جهت  اسالمی  انقالب  ترین دستاورد سیاسی  مهم  روستا،  و 
ساالری دینی به شمار می آید كه حكایت از نقش بی بدیل مردم در عرصه های 

سیاسی دارد.
همچنین عالوه بر برگزاری انتخابات های مختلف، افزایش تعداد احزاب و گروه 
های سیاس و افزایش بی سابقه نشریات وابسته به آنها نیز دربرگیرنده توسعه 
این اساس  بر  ایران محسوب می شود.  انقالبی  مردم ساالری دینی در جامعه 
احزاب و گروه های سیاسی كه پیش از انقالب عمدتا شكل فرمایشی داشتند، 

در ابتدای انقالب از فعالیت گسترده ای برخوردار شدند.
به نحوی كه در سال های اخیر از مهمترین مظاهر اقتدار ملی جمهوری اسالمی 
سعی كرده اند، انتخابات بی رونق برگزار گردد و مردم در ÷ای صندوق های 
رأی حاضر نشوند. در این راستا آنها تالش خود را جهت دلسرد، بی اعتماد و 
بی اعتنا كردن مردم نسبت به انتهابات به كار گرفته اند . به نحوی كه همواره 
هنگام برگزاری انتخابات، شایعه سازی نیز بر علیه نظام جمهوری اسالمی ایارن 

شدت گرفته و به اوج خود رسیده است.
خبرگان،  مجلس  انتخابات  جمهوری،  ریاست  انتخابات  توان  می  نتیجه  در 
سایر  و  روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات  اسالمی،  شورای  مجلس  انتخابات 
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انتخابات ها را مظاهر حضور رأی و اراده و خواست مردم تلقی نمود كه انقالب 
اسالمی را از هرگونه تهدید خارجی، مصون نگاه می دارد. زیرا حضور مردم در 
انتهابات ، رای به جمهوری اسالمی و قانون اساسی است و این امر برای نظام 

بسیار با ارزش و پراهمیت می باشد. 
ضمن اینكه هیچ گاه مردم به مخالفت با افرادی كه خود به انتخاب آنها پرداخته 
اند،  مبادرت نمی ورزند. در این بین حتی اگر با سیاست های فرد یا گروهی 
مخالف نیز باشند، باز هم باور دارند كه در دور بعدی انتخابات می توانند رأی 
بر مردم حاكم  باور  و  اندیشه  این  تا زمانی كه  نتیجه  تغییر دهند. در  را  خود 
باشد سكه می توانند را رأی خود، سرنوشت خود را تعیین كنند، بالطبع نظام 

جمهوری اسالمی نیز از هر خطری مصون خواهد بود.
نتوانسته  اسالمی  جمهوری  مخالفان  و  دشمنان  كه  دالیلی  از  یكی  این  بنابر 
اند در طول سال های پس از انقالب به مقابله با نظام بپردازند، حضور، اراده، 
در  رو  این  از  است.  بوده  مختلف  های  در ضحنه  مردم  پشتیبانی  و  مشاركت 
فقدان حكئمت های   ، رنگی  انقالب های  از وجوه مشترك  شرایطی كه یكی 
وضعیت  ایران  در  است،  ها  حكومت  این  از  مردم   پشتیبانی  عدم  و  مردمی 

متفاوتی وجود داشته است. 
زیرا مردم ایران در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی، در تمام صحنه ها 
اند. در واقع همبستگی  از نظام جمهوری اسالمی، حمایت و پشتیبانی نموده 
ملی ایرانیان در برهه های مختلف تاریخی نظیر "جنگ تحمیلی" چشمگیر بوده 
است. در نهایت یكی دیگر از مؤلفه هایی كه فضای سیاسی انقالب اسالمی را 
انقالب رنگی روی داده است متمایز  آنها  از فضای سیاسی كشورهایی كه در 
وجه  دو  در  پشتیبانی  این  است.  اسالمی  انقالب  از  مردم  پشتیبانی  كند،  می 
"مشروعیت انقالب اسالمی" و "انسجام سیاسی- اجتماعی" خودنمایی می كند 
كه هر یك به مثابه ابزاری جهت ممانعت از وقوع انقالب رنگی در ایران عمل 

می نمایند.
برخالف اكثر انقالب های جهان كه پس ازم دتی از نقش مردم در آنها كاسته 
شده است، انقالب اسالمی ایران تالش كرده به پشتیبانی و حمایت همه جانبه 
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انقالب  پیروزی  جریان  در  مردم  كه  طور  همان  رو  این  از  باشد.  متكی  مردم 
داشتند،  در عرصه های مختلف حضور  تحمیلی  و هشت سال جنگ  اسالمی 
در دوران ثبات و آرامش نیز در تمام جنبه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی حضوریقدرتمندانه داشته اند. 
در نتیجه انقالب ایران كه بر پایه كوشش های مردمی شكل گرفته، پایداری 
خود را بیش از هر چیز به حضور یكپارچه مردم در صحنه های مختلف وامدار 
است. به نحوی كه حمایت ها و پشتیبانی های مردمی از انقالب اسالمی را میت 
وان مهم ترین عامل حفظ و حراست از نظام جمهوری اسالمی ایران محسوب 

نمود.
بنابر این با توجه به پشتیبانی مردم از انقالب اسالمی، مخالفان انقالب نیز همواره 
سعی كرده اند مردم را از جریان انقالب و نظام جمهوری اسالمی جدا سازند. بر 
این اساس طرح های تفرقه اندازانه زیادی میام ملت و دولت و همچنین اقوام 
و مذاهب مختلف در ایران عملی دشه است كه البته در بیشتر موارد حكایت از 

ناكامی دشمنان و قوت انسجام و همبستگی ملی داشته است. 
به نحوی كه طی سال های گذشته، علی رغم وجود اختالف سلیقه و عقیده میام 
اقشار و گروه های مختلف سیاسی – اجتماعی، با این حال هنگامی كه احساس 
خطر برای ارزش ها و معیارهای بنیادین انقالب اسالمی به وجود آمده ، اكثریت 
جامعه با كنار گذاشتن اختالفات و دیدگاه های متفاوت، در صف بندی های 

منسجم تری گرد هم آمده اند.
با اعمال قدرت  از یك سو به مقابله  بر این اساس انسجام سیاسی- اجتماعی 
های ضد انسجام بیرونی پرداخته و از تأثیرگذاری آنها كاسته و از سوی دیگر 
تأثیرگذاری و درجه نفوذ انقالب اسالمی را برای اعمال قدرت نرم افزایش داده 
اجتماعی یكی دیگر از جنبه های تمایز و  است. از این رو انسجام سیاسی – 
رنگی می  انقالب های  بر  با فضای حاكم  اسالمی  انقالب  اشكار فضای  تفاوت 

باشد. 
از یك  توان  را می  اجتماعی   – انسجام سیاسی  نمودها و مصداق های عینی 
سو در گردهمایی ها و راهپیمایی های مختلف و از سوی دیگردر همیاری و 
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مشاكرت های مردمی در امور مختلف سیاسی و اجتماعی مشاهده نمود. در این 
بین نباید از یاد برد كه وجود همبستگی ملی، به معنای عدم وجود گسست ها و 
یا تهدیدهای نرم در زمینه اتحاد و انسجام ملی نیست و همواره باید در راستای 

ارتقای اتحاد ملی، مساعی و كوشش نمود.
 بر این اساس چنانچه هر یك از آرمان های انقالب و مواردی نظیر انتخابات آزاد، 
گردش نخبگان و عدم تمركز مطلق قدرت خدشه دار گردند، آنگاه پشتیبانی 
مردم از انقالب اسالمی سلب خواهد شد و كاهش انسجام سیاسی-اجتماعی، به 

از میان رفتن مشروعیت نظام جمهوری اسالمی منجر خواهد گشت.

2.تمایز بازیگران عرصه انقالب اسالمی با انقالب های رنگی
است،  مطرح  رنگی  های  انقالب  با  ارتباط  در  كه  مباحثی  ترین  مهم  از  یكی 
وابستگی نیروهای سیاسی به ویژه نخبگان و ارباب سیاسی مخالف به غرب و 

حمایت ایاالت متحده آمریكا از آنها می باشد. 
در ایران علی رغم آنكه نخبگان سیاسی از نظریات متفاوتی در رابطه با نخوه 
تعامل و یا برقراری رابطه با آمریكا برخوردارند، با این حال همگی آنها بر این 
مسئله كه ایاالت متحده در طول تاریخ معاصر ، ضررها و زیان های بسیاری به 

ایران زده است، متفق القول می باشند.
ایاالت  با  مستقیم  ارتباط  در  داخلی  نخبگان  از  یك  هیچ  تاكنون  آنكه  ضمن 
متحده و طرح برنامه ای برای براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران نبوده اند. 
از این رو می توان چنین اذعان داشت كه علی رغم تالش های بی شمار ایاالت 
متحده آمریكا جهت همسو ساختن نخبگان داخلی ایران با سیاست ها و اهداف 
داخل  در  ایران  نخبگان سیاسی  از  این حال هیچ یك  با  توسعه طلبانه خود، 
كشور به سوی كاخ سفید متمایز نشده اند و در ارتباط مستقیم برای بر اندازی 

نرم قرار نگرفته اند.
از سوی دیگر احزاب سیاسی ایران نیز با احزاب سیاسی كشورهایی كه در آنها 

انقالب های رنگی به وقوع  پیوسته ، تفاوت های زیاید دراند. 
ائتالف  این اساس مهم ترین تفاوت به قدرت بسیح كنندگی مردم و توان  بر 
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با سایر احزاب و جنبش های اجتماعی باز می گردد. زیرا در شرایطی كه در 
انقالب های رنگی، احزاب مخالف و جنبش های اجتماعی برخوردارند، در ایران 
احزاب به سبب ماهیت تاریخی – اجتماعی و رقابت های جناحی، هیچ گاه قادر 
به بسیج مردم و همچنین بهره مندی از مزایای ائتالف با سایر احزاب و جنبش 

های اجتماعی نبوده اند.
فكری منسجم  نظام  فاقد هرگونه  بدیلی  بی  به طرز  یا  ایرانی  احزاب  واقع  در 
هستند و یا به گونه ای كارگزار گرایش هایی می باشند كه در وقت لزوم، به 
ایفای نقش در هیئت حزبی می پردازند. دو عامل فوق سبب شده تا تكثر احزاب 
ایرانی ، همواره تابعی از مالحظاتی باشد كه تواند به آنها در تأثیرگذاری مستقیم 
بر جامعه ایرانی نقش ویژه دهد. از این رو در توصیف احزاب ایرانی همواره باید 
قائل به برخی مشخصه ها بود كه غالب آنها را نسبت به همتایان خود دردیگر 

كشورهای جهان، به ویژه كشورهای هم سطح ایران، متفاوت می سازد.
در ایتن بین فقدان تجربه و انسجام تئوریك ، كه عموما ناشی از فقدان خاستگاه 
اجتماعی احزاب است، موجب عدم شفافیت نظری و عملی در كار ویژه های 
آنها نزد مردم شده است. این امر سبب شده كه نزد عموم، تصور كاركرد ابزاری 
صرف از حزاب تقویت  شود و احزاب نتوانند به مردم بقبوالنند كه حضور آنها 

برای جامعه مفید است. 
این  كنون  تا  شده  موجب   ، احزاب  به  نسبت  مردم  منفی  ذهنیت  رو  این  از 
احساس درمردم ایجاد نشود كه تشكیل یك حزب و عضویت در آن می تواند در 

بهبود اوضاع و شرایط سیاسی و اقتصادی مؤثر باشد.
این  بر  كنند.  انتخاباتی عمل می  یا  موسمی  به طور  احزاب،  اكثر  آنكه  ضمن 
اساس در حالی كه احزاب باید در طول سال و در جریان زمان موجود میان 
اقدام كنند  نیروها  تربیت  و  ها  استراتژی  و  ها  برنامه  تدوین  به   ، ها  انتخابات 
و تشكیالت خود را منسجم و پایدار نمیاند، اما مشاهده می شود كه فعالیت 

بسیاری از احزاب ایرانی با یك انتخابات آغاز و با پایان آن تمام می شود. 
از این رو ظهور یك باره ده ها حزب و گروه در پی تشدید رقابت ها میان دو 
جناح اصلی رقیب در كشور، آن هم در آستانه انتخابات، مصداقی است كه هر 
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دچار  همسو  احزاب  ویژه  به  یكدیگر  از  احزاب  نظری  تفكیك  در  را  منتقدی 
مشكل كرده و موجب می شود تا بدگمانی نسبت به مواضع احزاب، پایدار بماند.

عالوه بر این غالب احزاب به لحاظ تئوریك در فقر كامل به سر می برند.به نحوی 
كه گاهی حزبی با تابلوی محافظه كارانه چنان شعارهای سوسیالیستی سر می 
دهد كه هر بیننده را به اندازه مشاهده شعارهای یك حزب چپ در خدت به 
تئوری،  از  كند. محرومیت  و حیرت می  لیبرالیستی، دچار شك  های  اندیشه 
بیش از هر چیز ناشی از فقدان سابقه تاریخی برخاسته از تعامل اندیشه ها و 
گرایش ها و در عین حال، بی توجهی غالب حزب پیشگان به مباحث نظری 

است. 
همین امرسبب گردیده كه اكثر احزاب ایرانی به دنبال نمایندگی منافع همگان 

برآیند و به همین دلیل نیز به سمت "پوپولیسم" كشیده شوند.
به عبارت دیگر در حالی كه یك حزب نمی تواند نماینده منافع تمام شهروندان 
از  ترتیب  بدین  و  دارند  جامعه  كل  مایندگی  درن  سعی  ایرانی  احزاب  باشد، 

كاركرد واقعی یك حزب عاجز می مانند.
افزون بر این نباید از یادبرد كه غالب احزاب ایرانی صاحب دو مشخصه اصلی 
به  نخبگان رسمی كشور هستند.  عنوان  به  اعضا  "كارگزاری"  و  "كادرگراییگ 
عبارت دیگر، احزاب ایرانی صاحب تعداد اندك كادر هستند كه عموما به دلیل 
سابقه اشتغال در یكی از پست های اجرایی در سایه گرایش های غالب در هر 
مقطع از زمان، به یكی از دو حریان اصلی رقیب به طرز مستقیم یا غیر مستقیم 

وابسته اند. 
بدیهی است چنین رویكردی كمتر به جذب اعضای جدید یا افزایش هواداران 
حزبی گرایش دارد. در نتیجه این مسئله نیز همچون مانعی جهت بسیج مردم 

از سوی احزاب محسوب می شود.
عالوه بر این می توان به "نبود انضباط حزبی میان اعضا" نیز به عنوان عاملی 

دیگر در این میان اشاره كرد. 
به نحوی میان اشاره كرد. به نحوی كه غالب احزاب ایرانی،خصلتی مقلدانه از 
مراجع اصلی قدرت دارند. به عبارت دیگر برخی احزاب بیش از آنكه خود واضع 
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نظر نظر و یا ایده ای باشند، عموما مقلد و پیرو گرایش هایی هستند كه وجوه 
غالب را در تعامل قدرت تشكیل می دهند.

از این رو موارد فوق نشان می دهند كه احزاب ایرانی هیچ گاه نمی توانند نقشی 
همچون نقش احزاب بسیج گرا در جریان انقالب های رنگی، ایفا نمایند. زیرا 
مهم ترین شاخصه آن احزاب، حمایت ازقطبی كردن فضای سیاسی – اجتماعی 
برابر  از جامعه در  ایدئولوژی، فرهنگ و منافع مشرتك بخشی  از  و نمایندگی 
بخش دیگر بود؛ ضمن آنكه آنها سعی می كردند ارتباط مستقیم و تنگاتنگی 
میان احزاب مخالف و جنبش های زنان، جنبش های محایط زیست، جنبش 
های دانشجویی و سایر جنبش های اجتماعی فعال، برقرار نمایند. این در حالی 
برخوردار  زیادی  نمایندگی  از یك سو سعی می كنند  ایرانی  احزاب  است كه 
نباشند و از سوی دیگرعدم ارتباط ارگانیك آنها با بدنه اجتماع به عنوان ضعف 
احزاب  اقع  با سایرین محسوب می شود. درو  ائتالف  و  قدرت بسیج كنندگی 

ایرانی از هیچ پیوندی با جنبش های اجتماعی وجود ندارد.
بر این اساس ضعف برقراری ارتباط در تمام احزاب ایرانی دیده می ود؛ چنان 
گیری  شكل  این  بنابر  نیستند.  برخوردار  ائتالف  هنر  از  آنها  از  یك  هیچ  كه 
وارونه احزاب یعنی تشكیل احزاب از باال به پایین،  فقدان آموزش كافی و عدم 
كادرسازی مناسب، بی توجهی به گردش نخبگان و نیروهای جدید در داخل 
احزاب، از جمله موانعی محسوب می شوند كه احزاب ایرانی را از بسیج مردم در 

راستای برپایی یك انقالب رنگی باز می دارند.
در این بین نباید از یاد برد كه از یك سو صرف وجود احزاب مخالف، به معنای 
براندازی نیست و از سوی دیگر حذف احزاب مخالف از عرصه سیاسی به معنای 

فقدان اختالف نظر در جامعه نمی باشد. 
درو اقع این مسئله كه ثبات و آرامش را معادل عدم اختالف نظر فرض نموده 
و بر مبنای این فرض كوشش شود تا راه هرگونه اختالف نظر سد گردد، امری 
اشتباه می باشد. زیرا ثبات،  هنگامی حاصل میشود كه هم اختالفات به رسمیت 
شناخته شوند و هم در فضایی عقالنی، امور چنان مدیریت شوند كه اختالفات 
آرا و سلیقه های بشری، امری تكوینی است و نمی توان با چنین امری به مبارزه 
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برخاست و افكاری یكسان ساخت.
به  با  مستقیمی  ارتباط  جامعه،  پیشرفت  كه  شود  پذیرفته  اگر  اساس  این  بر 
رسمیت  شناختن اختالفات دراد، آنگاه رسمی شدن هر تشكل و پدید آمدن 
هر جزبی كه بخشی از دیدگاه و آرای جامعه را نمایندگی می كند، ضامن این 

پیشرفت و بقای ساختار سیاسی كشور خواهد بود. 
عنوان  تحت  ها  تشكل  شدن  رسمی  كه  آید  وجود  به  باور  این  اگر  همچنین 
احزاب شناسنامه دار، نه به معنای دولتی شدن است و نه به معنای قبول تنش 
در جامعه می باشد، آنگاه شفاف شدن تنش سیاسی، فكری و ذهنی جامعه به 

محدود شدن فضای ابهام منجر می شود. 
این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است كه در صورت عدم وجود شفافیت در 
تركیب سیاسی جامعه، اختالفات طبیعی نیز به ستیزهایی شدید مبدل خواهند 
شد كه هزینه هایی سنگین بر پیكر جامعه و به طور مستقیم به مردم تحمیل 
می كنند. ضمن آن كه نیروهای بیگانه نیز همواره در صدد بهره برداری از این 

اختالف ها هستند و این امر می تواند امنیت ملی كشور را به مخاظره افكند.
در نتیجه  علی رغم وجود احزاب متعدد و همچنین شكل گیری جناح بندی 
در  ها  بندی  جناح  و  احزاب  این  از  یك  هیچ  ایران،  داخل  در  سیاسی  های 
صدد براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران نیستند. همچنین علی رغم وجود 
اختالفات در خصوص مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، هیچ یك از 

احزاب و جناح های سیاسی ایران به خارج نگاهی ندارد. 
در واقع با وجود اختالف نظرهای داخلی در خصوص اداره كشور، هنوز "رویكرد 
نگاه به بیرون" در ایران شكل گرفته است. در این بین حتی اگر حزب و یا گروه 
سیاسی خاصی نیز در پی براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران باشد، باز هم 

توان انجام چنین كاری را ندارد.
بنابر این سابقه تاریخی احزاب و گر وه های سیاسی در ایران نشان می دهد كه 

هیچگاه آنها موفق به بسیج اجتماعی نشده اند. 
مهم ترین نمونه تاریخی آن را می توان در جریان انقالب اسالمی مشاهده نمود 
كه برخالف سایر انقالب های كالسیك، هیچ حزب و یا سازمان مركزی درنقش 
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برنامه ریز و پیشتاز وجود نداشت. عالوه بر این هیچ شواهد و قرائن معتبری كه 
نشان دهد احزاب و جریان های سیاسی داخل ایران، در صدد برپایی انقالب 

رنگی بوده اند، وجود نداشت. 
در نتیجه نخبگان و احزاب سیاسی ایران از تفاوت های بارزی نسبت به همتایان 

خود در كشورهایی همچون گرجستان ، اوكراین و قرقیزستان برخوردارند.
در این بین عالوه بر نخبگان و احزاب سیاسی، یكی دیگر از وجوه افتراق بازیگران 
انقالب های رنگی با بازیگران حاضر در عرصه سیاسیت ایران، به فعالیت سیاسی 
اساس  این  بر  گردد.  باز می  فعاالن جوان  و  دانشجویی  های  گسترده جنبش 
جنبش های دانشجویی در ایران از نقش و جایگاه متفاوتی با آنچه همتایان آنها 

در جریان انقالب های رنگی ایفا نمودند، برخوردار می باشند.
در واقع آنچه از روند شكل گیری و تكوین جنبش های دانشجویی در ایران، از 
آغاز تاكنون به ذهن متبادر می شود، حكایت از غیر سیاسی بودن این جنبش 
دارد. البته در موارد بسیاری نیز جنبش دانشجویی وارد كارهای سیاسی شده 

كه نتایج ناخوشایندی نیز به بار آورده است.
یعنی  مدرن  دانشگاه  اولین  تأسیس  به  دانشجویی  مبارزات  نخستین  ایران  در 
دانشگاه  كه  گونه  همان  زیرا  گردد.  می  باز   1313 سال  در  تهران"  "دانشگاه 
مدرن، محصولی وارداتی به حساب می آمد، جنبش دانشجویی نیز در آغاز راه 

خود، همچون یك كاالی جذاب خارجی نگریسته می شد. 
در این بین برخی معتقدند كه پیدایش جنبش های سیاسی دانشجویی را به 
دشواری می توان به ایجاد دانشگاه مدرن در ایران نسبت داد. به خصوص كه 
دانشگاه  در  كه  بودند  ایران، كسانی  دانشجویان  ترین  انقالبی  و  ترین  سیاسی 
های غرب تحصیلكرده بودند. از این رو علی رغم انكه در پی تأسیس دانشگاه 
"ملی"  "ماركسیستی"،  دانشجویی تحت جریان های  تدریج حركت های  به   ،
شكل گرفتند، با این حال جنبش های سیاسی دانشجویی، بیش  و "اسالمی" 
ترجمه  محصول  باشند،  برخاسته  ایران  دانشگاهی  مناسبات  درون  از  آنكه  از 

مناسبات خارجی و همتایان جهانی خویش بوده اند. 
مطالبات  با  ایران  دانشجویی  جنبش  مطالبات  مواقع،  برخی  در  كه  نحوی  به 
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جنبش های دانشجویی در كشورهای اروپایی هیچ تفاوتی نداشته است.
در این بین آغاز نهضت اسالمی در 15 خرداد 1342 به رهبری امام خمینی)ره(، 
باعث شد كه دانشجویان به عنوان یكی از گروه های فعال و مهم در مبارزه علیه 

رژیم شاه، به سرعت نسبت به دستگیری اما واكنش نشان دهند. 
از این رو در تمام سال های پیش از انقالب ، جنبش های دانشجویی به دو گروه 
فعالیت  عمده تقسیم شدند: برخی از انها در حمایت از گروه های "چپ گرا" 
داشتند و برخی دیگر تحت لوای حركت ها و جنبش های "اسالمی" به مبارزه 

با رژیم پهلوی پرداختند.
نیز دانشجویان مذهبی موفق شدند هویت اسالمی  انقالب اسالمی  در آستانه 
از دانشجویان چپ گرا جدا  را  را منسجم كنند و مبارزات سیاسی خود  خود 
نمایند. به نحوی كه نقش تأثیرگذاری در جریان انقالب اسالمی ایفا كردند. از 
این رو پس از پیروزی انقالب اسالمی، دانشجویان در 13 آبان1385، با اشتغال 
سفارت ایاالت متحده آمریكا در تهران، موجب وقوع "انقالب دوم" و شكل گیری 
تحوالت مهمی درد اخل و خارج شدند. به نحوی كه در داخل، "دولت موقت" 
ناچار به استعفا شد و در خارج نیز زمینه های قطع رابطه با ایاالت متحده آمریكا 

را فراهم ساخت.
بدین ترتیب در دهه 60، انجمن های اسالمی دانشجویان از قدرت بی بدیلی 
در ایران برخوردار شدند. در سال 1368 كه مصادف با راحلت امام خمینی و 
تشكیل دولت سازندگی بود، تكنوكرات های دولتی به مرزبندی با دانشجویان 
پرداختند. این شرایط سبب شد دانشجویان كه در دهه 1360  از جنبش به 
جناح تبدیل شده بودند، بار دیگر به جنبش تبدیل شوند و در برابر دولت قرار 
گیرند. در سال 1376، با انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور، 
فضای حاكم بر جنبش های دانشجویی نیز تغییر كرد و در نهایت در حوادث 

18 تیر 1378، جلوه گر شد.
پس از آن جنبش دانشجویی بیش از پیش به موقعیت واقعی خود آگاه شد و 
بیش از آنكه در پی حركت های سیاسی باشد، از موقعیت نهادهای علمی سخن 
گفت. به نحوی كه اكثر قریب به اتفاق اعتراض ها و حركت های دانشجویی پس 
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از 18 تیر ، در حول مسائل صنفی بوده و مسائل سیاسی، نقشی در بر انگیختن 
اعتراضات دانشجویی نداشته است.

در نتیجه شرایط و موضع گیری های جنبش دانشجویی به عنوان مهم ترین 
جنبش اجتماعی كه در ایران از تداوم تاریخی برخوردار بوده است، با جنبش 

های دانشجویی حاضر در انقالب های رنگی از تفاوت های بسیاری دارد.
چون  كشورهایی  خالف  بر  ایران  در  دانشجویی  جنبش  كه  خصوص   به 
گرجستان، اوكراینو قرقیزستان، از حمایت سایر جنبش های اجتماعی و پشتیبانی 

نیروهای خارجی نیز برخوردار نیست.
همچنین علی رغم وجود تشكل های دانشجویی نظیر "دفتر تحكیم وحدت"، 
خواه  عدالت  "جنبش  دانشجویان"،  اسالمی  "جامعه  دانشجویی"،  "بسیج 
اسالمی  های  انجمن  "اتحادیه  دانشجویان"،  اسالمی  انجمن   " دانشجویی"، 
دانشجویان مستقل سراسر كشور" و...، با این حال فقدان گروهی سازمان یافته 
و ناراضی از نظم موجود اجتماعی – سیاسی در میان دانشجویان ایرانی مشاهده 
می شود و همین امر مهم ترین تفاوت جنبش دانشجویی در ایران با جنبش 

های دانشجویی در جریان انقالب های رنگی به حساب می آید. 
همچنین ماهیت جامعه دانشگاهی در ایران، به این دلیل كه از متن توده های 
مردم به وجود آمده و تمام اقشار و طبقات مختلف اجتماعی در آن حضور دارند، 
نمی تواند حامی انقالب رنگی باشد. عالوه براین، جنبش دانشجویی در ایران، 
اساسا تشكیالتی غیر حزبی است. از این رو بر خالف تصور بیگانگان، جنبش 
دانشجویی ایران نه تنها محمل مخالفت و براندازی نرم نیست، بلكه جامعه و 

نظام سیاسی را مقتدر تر نیز می كند.

3. عدم کارآیی نیروهای خارجی جهت نفوذ در ایران 
مهم ترین بازیگران و نیروهای خارجی در جریان انقالب های رنگی، كه با نفوذ، 
حمایت و تبلیغات، زمینه ساز اعتراض های خیابانی و تغییرات نخبگان شدند، 
" سفارت خانه های ایاالت متحده ی آمریكا در كشورهای هدف"، سازمان های 
بین المللی غیر دولتی )NOGOS( و "رسانه های غربی"هستند. برخی از این 
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بازیگران در ایران با محدودیت ها و موانع خاصی مواجه اند و برخی دیگر نیز 
اصال حضور ندارند. به عنوان نمونه ایاالت متحده ی آمریكا از زمان قطع روابط 
خود با ایران، از داشتن سفارتخانه در تهران و یا كنسول گری در سایر شهرهای 

ایران بی نصیب بوده است.
البته آمریكا به منظور جبران عدم حضور مستقیم در فضای سیاسی – اجتماعی 
ایران، دست به اقداماتی زده است كه از آن جمله می توان به دایر نمودن یك 
دفتر سیاسی تحت كنترل وزارت خارجه ی این كشور در امارات متحده عربی 

اشاره نمود. 
از سوی دیگر علی رغم آنكه ایاالت متحده ی آمریكا به عنوان مهم ترین حامی 
تاسیس  جهت  زیادی  های  تالش  رنگی،  های  انقالب  برپایی  و  نرم  براندازی 
سازمان های غیر دولتی )NGO( در سراسر جهان نموده و این تالش ها در 
بسیاری از كشورها نتیجه داده است، با این حال در ایران به سبب عدم وجود 
رابطه ی مستقیم و همچنین فضای حاكم بر سیاست های داخلی و خارجی 
المللی غیر  نفوذ و گسترش سازمان های بین  نظام جمهوری اسالمی، جلوی 

دولتی تا حد زیادی گرفته شده است. 
به نحوی كه درحال حاضر هیچ یك از سازمان های بین المللی غیر دولتی كه 
در انقالب های رنگی، نقش مهمی ایفا كردند، در ایران شعبه ای ندارند و از این 

منظر از كارآیی خاصی در ایران برخوردار نیستند.
بنابراین فعالیت سازمان های بین المللی غیردولتی در ایران تفاوت های بسیاری 
با حضور این سازمان ها دركشورهای پساكمونیستی دارد و شامل محدودیت 
فعالیت این سازمان ها یا عدم حضور آنها در فضای سیاسی – اجتماعی ایران 
المللی غیر دولتی در  بین  البته عدم حضور مستقیم سازمان های  می گردد. 
ایران، به معنای عدم تالش آنها جهت رخته و نفوذ و همچنین از مخالفان نظام 

جمهوری اسالمی نیست. 
چنان كه طی سال های گذشته، بنیادهای "سوروس"، "كارنگی"، "بروكینگز" و 
"سازمان NED" قصد نفوذ و حضور در ایران را داشته اند. به عنوان نمونه بنیاد 
سوروس قصد داشته در ایران به شناسایی افراد مورد نظر خود و ایجاد شبكه ای 
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به منظور برپایی انقالب رنگی بپردازد. 
همچنین این سازمان ها سعی كرده اند از روش های دیگری نیز جهت دستیابی 
بنیاد  های  فعالیت  آنكه  از  پس  نمونه  عنوان  به  گیرند.  بهره  خود  مقاصد  به 
سوروس در ایران فاش شد، این موسسه رسیدگی به امور ایران را به دفتر خود 
در تركیه واگذار نمود. مطابق اطالعات اعالم شده از سوی این موسسه، توجه به 

ایران بر اساس دو اولویت مهم شكل گرفته است.
باسایر  ایران  میان  فكری  تبادرالت  احتمالی  بینی  پیش  از  نخست  اولویت 
همكاری  توسعه ی  راستای  در  دوم  اولویت  و  شود  می  ناشی  دنیا  كشورهای 
های مشترك با ایرانیان داخل و یاخارج از كشور تنظیم شده است. در نتیجه 
نماینده ی این سازمان در منطقه با تعیین بودجه برای تولید دانش و دستیابی 
به اطالعات درباره ی ایران، در جهت شناخت بهتر این كشور و همچنین مبادله 
ی نیروهای فكری از جمله متخصصان و دانشگاهیان یا سایر كشورهای جهان، 

به این مهم كمك می نماید.
عالوه براین، یكی دیگر از سازمان های بین المللی غیر دولتی كه از بدو تاسیس، 
با  ایران پرداخته و آن را  با شدت تمام به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی 
عناوینی نظیر " حكومت انحصار طلب دین مدار" معرفی نموده است، موسسه 

ی " خانه ی آزاد" می باشد. 
این موسسه ی آمریكایی در گزارش های سالیانه ی خود كه همراه آن به انتشار 
یك نقشه نیز می پردازد، همواره ایران را جزو كشورهای"غیرآزاد" نمایش داده 
است. همچنین موسسه ی خانه ی آزادی به تاسیس یك تارنمای اینترنتی به 

زبان فارسی و با عنوان "گذار" پرداخته است. 
این تارنما كه از محل وزارت امور خارجه ی دولت هلند، در پیوند با بخش حقوق 
بشر و دموكراسی این وزارتخانه تامین مالی می شود، به انتشار ماهنامه ای به 
وضعیت  ارتقای  را  اصلی خود  و هدف  پردازد  می  انگلیسی  فارسی  های  زبان 

دموكراسی و حقوق بشر در ایران قرار داده است. 
امكان  كه  واقعیت  این  به  توجه  "با  است:   آمده  چنین  تارنما  این  معرفی  در 
اساسی گذاربه جانب دموكراسی  پایه ی  اطالعات  و  ها  ایده  به  آزاد  دستیابی 
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است، "گذار" نیز در راه یاری به آزادی خواهان و دموكراسی طلبان گام بر می 
دارد تا فضایی قابل دستیابی، پرشور و مختص به تبادل نظر درباره ی رهایی 
ایجاد كند. گذار می كوشد تا با ایجاد پلی برای ارتباط بین فعاالن راه آزادی و 
دموكراسی در داخل و خارج از ایران راهگشای گفتگو و تبادل نظر درباره ی 

"گذار" ایران به جابن جامعهی آزاد باشد".

 به هر روی علی رغم تحركات و برنامه های سازمان های بین المللی غیر دولتی 
به عنوان مهم ترین بازیگران خارجی كه وظیفه آموزش، تداركات و پشتیبانی از 
انقالبیون را در انقالب های رنگی بر عهده دارند، بااین حال نباید از یاد برد كه 

آنها در فضای اجتماعی – سیاسی ایران غایب هستند.
انقالب های رنگی، به  بازیگران عرصه ی  از مهم ترین  از این رو غیبت یكی   
معنای ناتوانی و یا فقدان توان كافی نیروهای خارجی برای پشتیبانی و تداركات 
در راستای برپایی انقالب رنگی یا براندازی نرم در ایران است. همین امر باعث 
شده كه نیروهای خارجی، بیش از پیش توجه خود را به رسانه ها و نفوذ رسانه 

ای معطوف سازند. 
به عبارت دیگر در شرایطی كه سازمان های بین المللی غیر دولتی از حضور 
مستقیم و تاثیر گذاری در فضای سیاسی ایران بی بهره هستند، غربی ها توجه 
خود را به رسانه ها به عنوان اصلی ترین ابزار برای مواجهه با نظام جمهوری 

اسالمی معطوف ساخته اند.
در این راستا رسانه های غربی سعی دارند چنین تبلیغ كنند كه نبرد سیاسی و 
فرهنگی میان ایاالت متحده و نظام جمهوری اسالمی ایران، نبرد میان "جامعه 
ی باز" و "جامعه ی بسته ی توتالیتر " است. بدین ترتیب آنها با تسری و بسط 
این نبرد سیاسی و فكری كه در زمان جنگ سرد نیز میان دو اردوگاه متخاصم 
در جهان حاكم بود، تالش می كنند جمهوری اسالمی را آماج حمالت تبلیغاتی 

خود قرار دهند. 
بر این اساس نیروهای بیگانه از یك سو به شایعه پردازی و سیاه نمایی از نظام 
جمهوری اسالمی ایران در رسانه های خبری می گردازند و از سوی دیگر در 

صدد گسترش و حمایت رسانه های فارسی زبان خارج از كشور برآمده اند. 
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درخصوص شایعه پردازی وسیاه نمایی از نظام جمهوری اسالمی می توان به 
"سی. العربیه"،   " نظیر  انگلیسی  و  عربی  های  زبان  با  خارجی  های  ششبكه 

... اشاره كرد كه همواره به تبلیغ  ان.ان"،"بی.بی.سی"،"فاكس نیوز"،"رویترز"و 
علیه نظام جمهوری اسالمی ایران پرداخته انند. 

به عنوان نمونه در حالی كه جمهوری اسالمی ایران یكی از بزرگ ترین قربانیان 
تروریسم محسوب می شود، با این حال همواره تبلیغات فراوانی جهت حمایت 

ایران از تروریسم صورت گرفته است. 
همچنین رسانه های غربی، كمك های بشر دوستانه جمهوری اسالمی به سایر 
ملل و دول را مداخله در امور داخلی آنها می نامند و جهان را به ائتالف علیه 
ایران فرا می خوانند. بر این اساس رسانه های غربی تالش های زیادی جهت 

اشاعه ی چهره ای نادرست از ایران برای افكار عمومی جهانیان نموده اند. 
در خصوص حمایت مالی و پشتیبانی از گسترش رسانه های فارسی زبان مخالف 
نظام جمهوری اسالمی ایران نیز می توان به اقدامات ایاالت متحده ی آمریكا و 
سایر كشورهای غربی اشاره نمود. بر این اساس دولت آمریكا، هرساله حمایت و 
پشتیبانی خود را از پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی برای ایران، افزایش 

داده است. 
به نحوی كه در سال 2007، بودجه ی پخش برنامه در شبكه ی فارسی زبان 
"صدای آمریكا" با افزایش 3/8 درصدی به 668 میلیون دالر رسید و مقرر شد 
این رسانه ، برنامه های تلویزیونی خود به زبان فارسی را تا 12 ساعت در روز 

افزایش دهد. 
به طور كلی پیشینه ی ظهور شبكه های رادیویی فارسی زبان به پیش از ورود 
ماهواره به ایران باز می گردد. به نحوی كه طی سال های گذشته بیش از 32 
رادیو برای ایرانیان داخل و خارج برنامه پخش كرده اند كه برخی از آنها عبارت 
ند از "رادیو بی بی سی"،"رادیو آمریكا"، "رادیو آلمان"،"رادیو تاجیكستان"،"رادیو 
فرانسه"،  مسكو"،"رادیو  ایران"،"رادیو  صدای  رومانی"،"رادیو  رادیو  تركیه"،" 
"رادیو اسرائیل "،" رادیو ژاپن"،"رادیوچین"،"رادیو گیام دوست"،"رادیو عربستا

ن"،"رادیوایران"،"رادیوعربستان"،"رادیو اسرائیل"،"رادیوشبكه ی فارسی"،"رادیو 
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صدای آشنا"،"رادیو صدای پژواك"،"رادیو فردا" و ... . 
در این بین نخستین گیرنده های ماهواره ای كه در اواخر سال 1371 و اوایل 
سال 1372 به ایران وارد شدند، گیرنده های "آنالوگ" )Analog( بودند كه از 
طریق آنها تنها می شد تعداد محدودی از كانال های ماهواره ای را دریاف كرد. 
در آن زمان 12 تا 18 كانال ترك زبان در كنار تعداد معدودی از كانال های 
اروپایی، هندی و عربی، تنها شبكه هایی بودند كه با جا به جا كردن بشقاب ها 

قابل دریاف بودند.
  )Hot Bird( "درسال 1379، بعد از گرتاب موفق مجموعه " ماهواره ها تبرد
های  آنت  قاچاق  بازار  وارد  زود  خیلی  نیز   )Digital( دیجیتال  های  گیرنده 
ماهواره در ایران شد و نخستین شبكه ماهواره ای فارسی زبان، با برنامه های 
سیاسی آغاز به كار كرد. پس از آن شبكه های مختلف دیگری به وجود آمدند 
كه در آعاز مقر اصلی آنها در خاك ایاالت متحده ی آمریكا قرار داشت و سپس 

در اروپا و امارات متحده عربی نیز به وجود آمد ند. 
بدین ترتیب در سال های اخیر كانال های ماهواره ای ایرانی و مجموع شبكه 
های رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان، افزایش چشمگیری یافته است. به نحوی 
كه در حال حاضر بالغ بر ده ها شبكه ی فارسی زبان برون مرزی با گرایش های 
مختلف در حال فعالیت هستند. در این بین دو مقوله ی"سیاست" و"فرهنگ"، 
رویكرد اصلی این رسانه ها را تشكیل می دهد. به نحوی كه این شبكه های 

تلویزیونی خود را " سیاسی" و یا "غیرسیاسی"می نامند. 
از سوی دیگر در شرایطی كه پخش برنامه و اداره ی یك تلویزیون، كاری بسیار 
پر هزینه، رقابتی و زمان بر است، مشخص نیست كه این شبكه ها چگونه به 
فعالیت های خود ادامه می دهند. از این رو باید میان شبكه های سیاسی كه 
توسط افراد مشخص اداره می شوند و شبكه های خبری – سیاسی كه عموماً 
توسط دولت های بیگانه به پخش برنامه به زبان فارسی می پردازند، تفاوت قائل 
شد. این تفاوت شامل سطح قابل توجهی از كیفیت و نحوه ی عملكرد می شود. 
غیر  و  سیاسی  های  برنامه  گذاری  تاثیر  میزان  سو  یك  از  باید  كه  نحوی  به 
سیاسی و از سوی دیگر میزان تاثیر گذاری شبكه های سیاسی كه توسط افراد 
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مشخص و یا توسط دولت های بیگانه اداره می شوند، مورد بحث و بررسی جدی 
قرار گیرند. 

بر این اساس بخش قابل توجهی از شبكه ها كه با اهداف فرهنگی، اجتماعی، 
متنوع  های  برنامه  تولید  با  كنند،  می  فعالیت  سیاسی  غیر  و  سرگرمی 
مخاطبان  ندارد،  وجود  آنها  برای  داخلی  مشابه  و  رقیب  هیچ  كه  تلویزیونی 
به  توان  تلویزیونی می  این شبكه های  اند.از جمله ی  كرده  را جلب  بسیاری 
"آی.سی.سی"  ایران")1383(،  "موزیك  "تپش")1379(،   ،)1381( "جام جم" 
"پن"،"آی.پی.ان")1383(،  "دیدار")1383(،  )1382(،"رنگارنگ")1383(، 
موزیك"  "ایران  "امیدایران")1379(،  "آموزش")1383(،  "مهاجر")1383(، 

)1386(، و ... اشاره نمود.
اكثر این شبكه ها با پخش فیلم های پیش از انقالب، هدف خود را در ظاهر 
اند. به نحوی كه در اكثر این شبكه ها،  سرگرم سازی مخاطب عام قرار داده 
ویدئو و یا آهنگ های درخواستی،  پخش موسیقی در قالب پخش موزیك – 
وقت زیادی را به خود اختصاص می دهد. همچنین در اكثر این شبكه ها، برنامه 

های ورزشی و پزشكی نیز اوقات فراوانی را می گیرد. 
عالوه بر این پیام های بازرگانی كه محل اصلی درآمد این تلویزیون ها می باشد، 
زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. ضمن آنكه بسیاری از این كانال ها، 
فروشند.  می  مختلف  های  و حرفه  مشاغل  به صاحب  را  وقت خود  از  بخشی 
های  شبكه  وقت  خریداران  از  یكی  نیز  مسیحیت  دیانت  مبلغان  بین  این  در 

تلویزیونی محسوب می شوند. 
با اهداف سیاسی فعالیت می كنند،  به عالوه بخش عمده ای از شبكه ها كه 
توجه خود را به پخش اخبار، برنامه های تاریخی، تحلیل مسائل روز، گفتگوی 
سیاسی و ... معطوف كرده اند. بر این اساس عمده ترین برنامه های آنها، به اخبار 
به طرق مختلف  و  یافته  ایران اختصاص  و تحوالت سیاسی داخلی و خارجی 

سعی در مخالفت با نظام جمهوری اسالمی ایران دارند.
طی  سیاسی  اهداف  با  كه  ای  ماهواره  زبان  فارسی  های  شبكه  جمله  از   
آمریكا"  "صدای  به شبكه های  توان  اند، می  تاسیس شده  سال های گذشته 
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"تماشا")1382(،  جدید")1383(،  "كانال  "آپادانا")1380(،   ،)1377(
"پارس"  ملی")1379(،  "تلویزیون   ،)1381( یك"  "یاران")1383(،"كانال 
)منافقین(، "بی.بی.سی")1388( و...  )1383(، "سیمای آزادی"  )1379(، "ما" 

اشاره نمود. 
این رسانه ها سعی می كنند مخاطب ایرانی را برای شنیدن درست ترین و مهم 
ترین اخبار و تحلیل های روز به سمت خود جلب كنند. به نحوی كه بسیاری 
از مخاطبان گمان می كنند برای دسترسی به اخبار و وقایع باید به سراغ این 

شبكه ها بروند. 
به عنوان نمونه رادیو"بی.بی.سی"یكی از شبكه هایی محسوب می شود كه از 
دیرباز مورد توجه مردم ایران قرار داشته است. همین امر باعث شده كه بی.بی.

سی به راه اندازی شبكه تلویزیونی فارسی نیز اقدام نماید. همچنین طی سال 
های اخیر، شبكه تلویزیونی فارسی زبان " صدای آمریكا" )VOA PNN(  به 
همراه "رادیو فردا" نیز تالش های فراوانی جهت جلب نظر مردم ایران نموده اند. 
شبكه ی تلویزیونی "صدای آمریكا " كه در چارچوب سیاست های وزارت امور 
خارجه ی این كشور عمل می كند، سعی دارد به تكثر مخالفان نظام جمهوری 

اسالمی ایران، امكان خود نمایی دهد. 
بر این اساس یك روز از "رضا پهلوی " فرزند شاه سابق كه یك "سلطنت طلب" 
است، دعوت می كند كه دعای سال تحویل بخواند و روز دیگر با "عبدالمالك 
اعمال  به  دست  ایران  شرقی  جنوب  در  كه  "جنداهلل"  گروهك  رویس  ریگی" 
تروریستی می زند، مصاحبه می كند. به نحوی كه در یكی از برنامه های میز 
تروریستی  این شبكه، ریگی كه مسئول ده ها گروگان گیری و حمالت  گرد 
است، به عنوان رهبر یكی از گروه های "مقاومت مسلح ملی " معرفی می شود. 
به طور كلی علی رغم آنكه فعالیت نسبتاً حرفه ای شبكه ی تلویزیونی "صدای 
آمریكا" و "رادیو فردا" باعث شده كه تناقضات گفتاری و خبری این رسانه ها 
كمتر از سوی مخاطب عام مورد انتقاد قرار گیرد، با این حال می توان چنین 
و  شوند  می  تلقی  خورده  هایی شكست  پروژه  ها،  رسانه  این  كه  نمود  اذعان 
نتوانسته اند اهداف اولیه ی دولت آمریكا را جهت تحت تاثیر قرار دادن فضای 
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داخلی ایران تامین نمایند. 
نخستین دلیل این امر آمریكایی بودن رسانه و حمایت مالی و سیاسی دولت 
ایاالت متحده ی آمریكا از آن باز می گردد. براین اساس تلویزیون صدای آمریكا 
به طور علنی اعالم می كند كه از موضع یك دولت خارجی، در صدد دخالت در 
امور داخلی ایران است. این در شرایطی است كه دولت آمریكا از یك سو موضعی 
خصمانه علیه نظام جمهوری اسالمی اتخاذ كرده و از سوی دیگر بر نیات خیر 

خواهانه و دلسوزانه ی خود برای مردم ایران تاكید می ورزد. 
عالوه بر این مجریان، مسئوالن و اكثر مهمانان این شبكه تلویزیونی، تحت تابعیت 
دولت ایاالت متحده و سایر كشورهای غربی در آمده اند و این هویت و تابعیت 
را با حضور در دادگاه های رسمی آن كشورها و ادای سوگند وفاداری، رسمیت 
بخشیده اند. از این رو افرادی كه به طور رسمی از هویت خود روبرگردانده و به 
یك كشور بیگانه اعالم وفاداری نموده اند، نمی توانند نزد ملت ایران، صالحیت 

و شانیت چندانی داشته باشند. 
دومین دلیل شكست پروژه ی "صدای آمریكا" در ایران، به تناقض های آشكار 
در رفتار و خط مشی این رسانه باز می گردد. به عنوان نمونه در شرایطی كه 
این رسانه خود را حامی انتخابات آزاد نشان می دهد، همواره سعی كرده در 
مواقع برگزاری انتخابات، از حضور مردم ایران در پای صندوق های رای بكاهد و 

یا حتی آنها را به سوی تحریم و عدم حضور در انتخابات سوق دهد. 
بدین ترتیب رسانه ای كه از یك سو مدعی احترام به انواع آزادی های اساسی 
است و به ترویج مشاركت عمومی در عرصه های مختلف می پردازد، از سوی 
دیگر با تبلیغات منفی و سیاه نمایی، به طور مستقیم از حضور مردم ایران در 

پای صندوق های رای ممانعت به عمل آورد. 
در نتیجه، این تنافض رفتاری باعث می شود كه اعتماد مخاطب به این رسانه 
كاهش یابد و در اهداف از پیش تعیین شده ی خود با شكست و ناكامی مواجه 

گردد. 
عالوه بر ایاالت متحده ی آمریكا، كشور هلند نیز كه از آن به عنوان "قلب ناتوی 
دار  به منظور خدشه  را  برنامه های مختلفی  یاد می شود،  اروپا"  در  فرهنگی 
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ساختن اسالم و اعتقادات مسلمانان تخصیص داده است. بخشی از این برنامه 
ها به حمایت وپشتیبانی از رسانه های مختلف اختصاص یافته كه "رادیو زمانه 

" نییز یكی از آنهاست. 
این رادیوی فارسی زبان كه در سال 2007، نزدیك به سه میلیون یورو بودجه 
داشت، به واسطه ی پارلمان هلند و "دفتر امور ویژه ی رسانه ها و حقوق بشر" 

در وزارت خارجه ی این كشور تاسیس شده است.
همچنین سازمان "پرس نو" )Press Now( كه به طور جهانی، رسانه های به 
ظاهر مستقل را حمایت می كند، ناظر بر فعالیت های "رادیو زمانه " می باشد. 
است،  گرفته  قرار  آن  اینترنتی  تارنمای  در  كه  زمانه  رادیو  نامه ی  معرفی  در 

چنین آمده است: 
 "درسال 2004 و با همت ایرانیانی مانند فرح كریمی، نماینده ی پارلمان هلند، 

بودجه ای دراین 
 پارلمان به  تصویب رسید  تا  رسانه ای فارسی زبان، با هدف تعامل فرهنگ 

ها و پیشبرد آرمان 
حقوق بشر،در آمستردام بنیاد گذاشته شود.منبع مالی اصلی رادیو زمانه بودجه 

ی مصوب پارلمان
 Press Now هلند است كه در اختیار یك نهاد رسانه ای مستقل با عنوان 

قرار گرفته است.
خط مشی كالن "رادیو زمانه " در ظاهر خطوطی چند الیه را نمایان می كند و 
از این حیث با رویكرد های متعارفی كه رسانه های متعلق به "آژآنس اطالعات 

مركزی ایاالت متحده )CIA( دنبال می كنند، متفاوت است.
به همین سبب گاهی تولیدات این فرستند ی رادیویی، مخاطب را فری می دهد 
كه در پی رعایت مرزهای متعارف سیاسی و اجتماعی ایرانیان است. با این حال 
مخاطب را ترغیب می كند تا مدل زندگی  چینش برنامه های "رادیو زمانه " 
مادی محور )ماتریالیستی( و انسان محور )اومانیستی( غربی را به مثابه اگوی 

برتر برگزیند و دست از ایدئولوژی های الهی بكشد.
راه  این رسانه در  از حركت  حكایت  زمانه"  "رادیو  همچنین تحلیل داده های 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


رم
گ ن

جن
در 

ها 
ار

هک
 را

ا و
ده

بر
اه

ر

667

براندازی نرم در ایران دارد. 
به طور كلی تبلیغ به منظور القای جنگ قدرت بین جریان های سیاسی، بی 
كفایتی و پنهان كاری مسئوالن كشور، وجود تبعیض جنیسی، تمامیت خواهی 
نقش  افزایش  انتصابی،  نهادهای  وجود  آمد،  ناكار  پرورش  و  آموزش  حكومت، 
نهادهای نظامی، مردمی نبودن حكومت، ناكارآمدی نظام اسالمی، ایجاد نگرش 
منفی در مردم نسبت به نظام، تضعیف ارزش ها و هنجارهای دینی، القای یاس 
و ناامیدی در مردم، تهییج اقلیت های دینی و اقوارم مختلف علیه نظام، ترغیب 
مردم به انجام كنش های اعتراض آمیز، تضعیف روحیه ی نیروهای حامی نظام، 
تقویت روحیه ی گروه های مخالف، ایجاد اختالف بی نظامیان، تشدید اختالف 
گروه های درون نظام، ایجاد نگرش منفی در مردم نسبت به روحانیت، ترغیب 

مردم به عدم مشاركت سیاسی و ... 
از جمله برنامه ها و اهدافی بوده كه توسط رسانه های بیگانه پی گیری شده 
است. همچنین حقوق بشر، وضعیت وخیم زندانیان سیاسی، نقض حقوق اقلیت 
ها، نبود آزادی بیان، سركوب آزادی خواهان، محدود ساختن مطبوعات، نارسایی 
قانون اساسی، خشونت طلبی نظام، سركوب اهل هنر، روشنفكر ستیزی، حجم 
ها،  دانشگاه  اساتید  محدودیت  اینترنتی،  تارنماهای  فیلترینگ  زندانیان،  زیاد 
به  كه  مواردی محسوب می شوند  از جمله  نیز  و...  دموكراتیك  غیر  انتخابات 

كرات از سوی رسانه ها ی بیگانه تبلیغ شده اند.
به هر روی فارغ از رسانه های سیاسی فارسی زبان كه توسط دولت های بیگانه 
پخش می شوند و به صورت حرفه ای عمل می كنند، سایر رسانه های سیاسی 
كه توسط اشخاص اداره می شوند، تاثیر گذاری مطلوبی ندارند. این امر به چند 
ویژگی و همچنین عملكرد نامناسب آنها باز می گردد. از جمله ویژگی های كانا 

های ماهواره ای می توان به تك گویی در برابر گفتگو اشاره نمود. 
ایرانی،"رادیوی  ای  ماهواره  های  كانال  های  برنامه  از  بسیاری  اساس  این  بر 
تصویری" هستند. زیرا به طور یكنواخت شامل یك مجری می شوند كه پشت 
میز نشسته و در یك تك گویی)صحبت طوالنی یك نفره( و نه گفتگو )تبادل 
آنكه  تر  پردازند. جالب  اظهار عقیده می  به   ) نفر  یا چند  آزادانه ی عقاید دو 
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در  كه  نحوی  به  است.  منوال  یك  به  نیز  ها  برنامه  این  تمام  پردازی  صحنه 
میز و  بر روی  تلفن  و خورشید،  نشان شیر  با  ایران  پرچم  توان  آنها می  اكثر 
تصویرهایی از مظاهر ایران باستان را مشاهده نمود. در این بین دستگاه تلفن 
بینندگان خود هستند.  با  ها  برنامه  مجریان  واسطه ی  و  معیار  تنها  نمابر،  یا 
همچنین اكثر افرادی كه با این برنامه های سیاسی تماس می گیرند، با صدای 

بلند،احساسی، غیر منطقی و اتهامی به ناسزاگویی می پردازند. 
ضمن آنكه در بسیاری از موارد نیز  تماس های تلفنی با تعارفات توخالی و ابراز 

احساسات نسبت به مجری برنامه، شكل می گیرد. 
به هر روی این شبكه ها در فضایی خیالی و با تبلیغاتی واهی سعی در القای 
اند جایی در میان  نتوانته  ایران دارند و در شرایطی كه  وجود جو خفقان در 
مخاطبان داخل كشور باز كنند، از بازگشت پیروز مندانه و قریب الوقوع به وطن 
سخن می گویند. در واقع این شبكه ها با رویه ای كه در پیش گرفته اند، نه 
تنها هیچ گونه اطالعات موثق و درستی را در اختیار بینندگان خود قرار نمی 
دهند، بلكه با معرفی پدیده هایی مثل "هخا" خود را مضحكه ی عام و خاص 

نیز می كنند. 
در این بین به نظر می رسد علی رغم آنكه شبكه های سیاسی با اقبال قابل 

توجهی در داخل و خارج از كشور مواجه نیستند.
اوقات مردم را به خود اختصاص  از  تا حد زیادی  اما شبكه های غیر سیاسی 
می دهند كه این امر می تواند برای نظام جمهوری اسالمی مخاطره آمیز باشد. 
به خصوص كه در اكثر این شبكه ها، برنامه هایی با موازین غیر اسالمی، تولید و 
پخش می شوند. درنتیجه علی رغم وجود رسانه های مختلف و تبلیغات و سیاه 
نمایی ها علیه نظام جمهوری اسالمی، با این حال تاكنون آنها موفق به تاثیر 

گذاری بر فضای سیاسی – اجتماعی ایران نشده اند. 
تفكر مردم و خط مشی  برنامه های خود،  و  تبلیغات  با  اند  نتوانسته  واقع  در 
سیاسی حاكم بر نخبگان ایرانی را تغییر دهند. این امر به معنای فقدان تهدید و 
یا ناكار آمدی آنها نیست و باید متذ كر شد كه خطر آنها به صورت روز افزون، 
افزایش می یابد. از این رو جمهوری اسالمی باید با برنامه ریزی صحیح به مقابله 
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با هجوم تبلیغاتی رسانه های بیگانه به خصوص رسانه های فارسی زبان بپردازد. 

ب( محدودیت ها و موانع برپایی انقالب رنگی در ایران 
 عالوه بر آنكه آرمان ها، اصول و ارزش های انقالب اسالمی به مثابه قدرت نرم 
نظام جمهوری اسالمی در برابر تهدیدهای نرم عمل می كند، باید توجه داشت 
با  و  نیست  عملی  متعددی  دالیل  به  ایران،  در  رنگی  انقالب  یك  پیروزی  كه 
محدودیت ها و موانع خاصی همراه است. در واقع، عالوه بر شرایط سیاسی – 
اجتماعی كامال متفاوت و متمایز ایران نسبت به كشورهایی كه در آنها انقالب 
رنگی رخ داده است،نظام جمهوری اسالمی از ابزارها و شاخصه های محصر به 
ایران  انقالب رنگی در  یا برپایی  براندازی نرم و  با هرگونه  فردی جهت مقابله 

برخوردار است. 
نرم  قدرت  از  ناشی  تهدیدهای  و  ها  كه خطر  نیست  معنا  بدان  امر  این  البته 
بیگانگان علیه ایران نادیده انگاشته شود، بلكه با توجه به چارچوبی كه در بخش 
نخست این نوشتار مطرح شد، به نظر می رسی علی رغم وجود تهدیدهای نرم 
علیه نظام جمهوری اسالمی، با این حال ایران محمل وقوع انقالب رنگی نخواهد 

بود. 
زیرا انقالب های رنگی در جوامعی رخ داده كه از تفاوت های بنیادی با جامعه 

ی ایرانی داشته اند. 
است،  داده  روی  رنگی  انقالب  آنها  در  كه  پساكمونیستی  كشورهای  واقع  در 
و  كمونیستی  نظام  فروپاشی  های  ویرانه  از  كه  شوند  می  محسوب  جوامعی 
ساختارهای قدیمی و منسوخ آن سر برآورده اند و هنوز ساختارها و فرآیندهای 

اجتماعی و سیاسی آنها از دوام و قوام برخوردار نشده است. 
از این رو علی رغم آنكه قدرت های خارجی در مقابله با نظام جمهوری اسالمی 
به شویه های مختلف برانداز نرم توسل جسته اند، با این حال نمی توان الگوی 

انقالب رنگی را به جامعه ی ایران تعمیم داد. 
زیرا عرصه های سیاسی و اجتماعی ایران در شرایطی قرار دارند كه وقوع یك 
با محدودیت ها و  را  براندازی نظام جمهوری اسالمی  به منظور  انقالب رنگی 
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مواقع متعددی مواجه می سازد. 
به فقدان زمینه  ایران،  انقالب رنگی در  راه تحقق  نخستین مشكل و مانع در 
ها و عوامل وقوع انقالب های رنگی باز می گردد. بر این اساس علی رغم آنكه 
در ایران نیز همانند سایر جوامع، نارضایتی های احتماعی وجود دارد، اما این 

نارضایتی ها متكثر،متنوع و متغیر هستند. 
از این رو هیچ از یك از آنها نمی توانند عامل موثری جهت بسیح مردم و برپایی 
انقالب رنگی به شمار آیند. به عنوان نمونه در كشورهایی كه شاهد انقالب رنگی 
بودند، "تمركز مطلق قدرت"، "عدم چرخش نخبگان"، گسترش فقر"و "تشدید 
ابعاد مختلف فساد"، از جمله عواملی بودند كه به افزایش نارضایتی های عمومی 

دامن زدند. 
در واقع در كشورهای پساكمونیستی كه انقالب های رنگی به پیروزی رسیدند، 
نارضایتی های اجتماعی در موارد خاصی تجمیع شده بودند. این در حالی است 
كه برخی از موارد فوق نظیر" تمركز مطلق قدرت" و عدم چرخش نخبگان" در 
ایران وجود نداشته اند و برخی دیگر نظیر "فساد سیاسی، اقتصادی و اداری" 
و "فقر و نابرابری های اجتماعی" نییز به اندازه ای نیستند كه بتوانند موجب 

برانگیخته شدن اعتراض های عمومی شوند. 
ضمن آنكه یكی از آرمان های اصیل انقالب اسالمی، تحقق عدالت اجتماعی و 
مبارزه با تبعیض، فقر و فساد است كه تحقق هرچه بیشتر آنها موجب كاهش 
نارضایتی های اجتماعی و دفع و رفع عموامل و زمینه های داخلی وقوع انقالب 

رنگی محسوب می شوند. 
به عدم حمایت نخبگان،  ایران  انقالب رنگی در  برای عدم تحقق  دومی دلیل 
احزاب سیاسی و جنبش های دانشجویی از برپایی چنین حركتی باز می گردد. 
به عبارت دیگر رویكرد انقالب رنگی در ایران حامی فعالی ندارد و هیچ یك از 

نخبگان، احزاب و فعاالن اجتماعی در صدد برپایی آن نبوده اند. 
در این بین حتی اگر گاه و بی گاه تحركاتی نیز صورت گرفته باشد، بازهم باعدم 
اقبال عمومی مواجه شده است. به عنوان نمونه وقتی عده ای از فعاالن سیاسی 
به جلب حمایت  موفق  دفاع كردند،  اساسی"  قانون  تغییر  و  از شعار"رفراندوم 
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انبوه شهروندان نشدند. بنابراین نخبگان سیاسی، احزاب سیاسی و جنبش های 
دانشجویی در ایران به رغم برخورداری از اختالف نظر و عقیده، با این حال به 

كلیت نظام جمهوری اسالمی ایران پایدار و وفادار بوده اند. 
سومین مشكل برپایی انقالب رنگی در ایران، به عدم توانایی احزاب، جریان های 

سیاسی، جنبش های دانشجویی، سازمان های غیر دولتی و... 
به منظور بسیج و سازماندهی میلیون ها نفر از مردم شهرها باز می گردد. از 
این رو حتی اگر نخبگان سیاسی، احزاب سیاسی و جنبش های دانشجویی نیز 
در صدد برپایی یك انقال رنگی در ایران باشند، بازهم با موانع و محدودیت های 

خاص خود مواجی هستند. 
درواقع بسیج و سازمان دهی مردم كه جزو ضروریات برپایی انقالب رنگی است، 
در ایران دست كم با دو مانع عمده مواجه می باشد. نخستین مانع به چگونگی 
و شیوه ی بسیج و سازمان دهی مردم باز می گردد كه به منابع مالی و جمایت 

های ابزاری نیازمند است. 
این درحالی است كه هیچ یك از مخالفان نظام جمهوری اسالمی ایران، توان 
انجام چنین كاری را ندارند. بنابراین در شرایطی كه رهبران انقالب رنگی باید 
ارتباط نزدیكی با بیگانگان داشته باشند تاز از حمایت های مالی و ابزاری آنها 
سود بجویند، با این حال قطع ارتباط ایران با ایاالت متحده ی آمریكا باعث شده 
كه از یك سو آمریكا در ایران سفارتی نداشته باشد واز سوی دیگر سازمان های 
بین المللی غیر دولتی نیز نتوانند در ارتباط مستقیم با نخبگان، احزاب سیاسی 
و جنبش های دانشجویی قرار گیرند. مانع دوم جهت بسیج مردم برای مخالفت 
و اعتراض های خسابانی، به حضور حامیان انقالب اسالمی و عكس العمل آنها 

باز می گردد. 
به عبارت دیگر یك اعتراض خیابانی به شیوه های مرسوم در انقالب های رنگی 

نمی تواند در ایران با موفقیت همراه باشد. 
زیرا نیروهای انقالبی و طرفدار نظام جمهوری اسالمی نیز می توانند همانند آنها 

به خیابان ها بیایندو از انقالب اسالمی دفاع نمایند. 
به خصوص كه جمهوری اسالمی ایران، همواره طی راهپیمایی ها و تظاهرات 
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های مختلف، این وجه از قدرت نرم خود را به معرض نمایش گذاشته است. 
در این خصوص می توان به راهپیمایی های بزرگداشت 22 بهمن یا روز قدس 
حضور  بنابراین  شود.  می  برگزار  مردم  حضور  با  ساله  هر  كه  نمود  اشاره  و... 
گسترده ی مردم در حمایت از نظام جمهوری اسالمی، تجلی قدرت نرم ایران 
محسوب می شود و راه هرگونه اعتراض خیابانی و براندازی نرم را سد می نماید. 
چهارمین مشكل بر سر راه تحقق انقالب رنگی در ایران، مباحث فكری چنین 
عملی است كه موجب عدم حمایت مردم از هواخواهان آن می گردد. زیرا اگر 
به  دستیابی  دنبال  به  طریق  این  از  ایران  در  رنگی  انقالب  برپایی  هواخواهان 
دموكراسی هستند، باید به این سوال های اساسی پاسخ دهند كه اوال"معیار و 
مبنای سنجش آنها از دموكراسی و دموكراتیك بودن یك نظام سیاسی چیست؟ 
با كمك نیروهای  براندازی نرم  "آیا تنها راه دستیابی به دموكراسی،  ثانیا  و   "
خارجی است؟" در واقع پاسخ به این سوال ها می تواند تا حد زیادی ماهیت 

رهبران و حامیان چنین طرحی را آشكار سازد. 
لیبرالیسم  بر نظام  از دموكراسی مبتنی  آنها  زیرا در وهله ی نخست، حمایت 
غربی آشكار می گردد و سپس تفاوت دموكراسی مورد نظر آنها با مردم ساالری 

دینی درایران به چالش كشیده می شود. 
عالوه براین، وابستگی هواخواهان انقالب رنگی به نیروهای بیگانه نیز برای مردم 
هویدا می گردد كه این امر به مثابه مانعی جهت برپایی انقالب رنگی در ایران 
عمل می كند. به خصوص كه نیروهای اجتماعی ایران، به تبعات انقالب های 
رنگی و به خصوص بازگشت سلطه ی آمریكا به شیوه های نوین واقف هستند. 
پنجمین مشكل برای برپایی انقالب رنگی در ایران، به سطح جامعه ی مدنی و 
شعور سیاسی مردم مرتبط می شود. زیرا جامعه ی مدنی ایران، متاثر از تحوالت 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چند دهه اخیر، از توسعه ی چشمگیری برخوردار 
موجب  گرفته،  صورت  اسالمی  انقالب  تاثر  تحت  كه  توسعه  این  است.  شده 
پدیداری نیروهای پویا و تازه نفسی شده است كه می توانند آگاهانه مسیر آینده 

یخود را مشخص سازند. 
بر این اساس عمده ترین نیروهای جامعه ی مدنی ایران، به درجه ای از تحول 
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كیفی، تجربه و خالقیت رسیده اند كه با اعتماد به نفس در راه سازمان یابی خود 
گام بردارند. از این رو حضور مردم و مشاركت آنها در امور اجتماعی و سیاسی، 

راه عملی شدن هرگونه تهدید نرم را بسته است. 
رفع  موجب  تنها  نه  گوناگون،  های  عرصه  در  مردم  موقع  به  حضور  درواقع 
ساخته  مهیا  نیز  را  كشور  نرم  قدرت  افزایش  های  زمینه  بلكه  تهدیدها شده، 
است. به عنوان نمونه برگزاری موفق هر انتخابات در ایران، از یك سو به معنای 
شكست تهدیدهای نرم و از سوی دیگر به مفهوم افزایش قدرت نرم تلقی می 
گردد. در نتیجه نظام جمهوری اسالمی، نظامی مردم است و حضور گسترده و 
اراده و مشاركت مردم در صحنه های مختلف، مهم ترین علت ناتوانی بیگانگان 

و شكست طرح های براندازانه آنها به حساب می آید. 
این حضور و مشاركت عمومی به نحوی بوده كه عالوه بر نسلی كه در پیروزی 
انقال اسالمی سهیم بوده است، نسل های جوان تر نیز خود را صاحب و مالك 
انقالب می دانند. از این رو بر خالف كشورهایی كه در آنها انقالب رنگی رخ داده، 
تحوالت جامعه ی ایران از حضور و مشاركت مردم، تاثیر پذیرفته و به همین 
سبب نیز اقتدار نظام حمهوری اسالمی ایران، همواره با مشاركت همه جانبه ی 
اجتماعی و مردمی، رابطه ی مستقیمی داشته است. بر این اساس سطح جامعه 
ی مدنی و آگاهی سیاسی مردم در ایران، به عنوان مانع و محدودیتی مهم در 

راه برپایی انقالب رنگی عمل می نمایند. 
نظام  قدرت  به  ایران،  در  رنگی  انقالب  یك  برپایی  محدودیت جهت  ششمین 
با  ایران،  در  قدرت  اساس ساخت  برای  باز می گردد.  ایران  اسالمی  جمهوری 
انقالب رنگی روی داده است، كامال متفاوت می باشد.  كشورهایی كه در آنها 
زیرا نظام جمهوری اسالمی ایران برخالف كشورهای پساكمونیستی، از یك سو 
همه ی ابزارهای قدرت را در اختیار دارد و از سوی دیگر از نهادهای پایدارتری 
تیشكل شده و به همین جهت انعطاف آن در برابر تغییراتی نظیر انقالب رنگی، 
با مقاومت بیشتری توام خواهد بود. از این رو جمهوری اسالمی ایران، به كرات 
در فرآیند انتخابات های مختلفی كه از زمان پیروزی انقالب اسالمی برگزار شده 
است، قدرت نرم خود را در به كارگیری رسانه ها، احزاب، جریان های سیاسی 

و مدیریت افكار عمومی به نمایش در آورده است. 
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بنابراین انقالب اسالمی ایران با توجه به ماهیت و ساختارخود، دارای توانایی ها، 
فرصت ها و سازو كارهایی است كه امكان هرگونه براندازی نرم یا پدیده هایی 

از جنس انقالب های رنگی را سلب می كند.
در این بین مهم ترین سازوكار هایی كه انقالب اسالمی ایران را از خطر فروپاشی 
از درون مبرا می سازد، همان حصوصیات، ویژگی ها، ارزش ها و آرمان هایی 
تعیین  را  آوردند و ساخت نظام جمهوری اسالمی  را پدید  انقالب  هستند كه 

نمودند. 
هفتمین مانع جهت برپایی انقالب رنگی در ایران به حضور نیروها و نهادهای 
اطالعاتی، امنیتی و نظامی قدرتمند مرتبط می شود كه هرگونه تهدید مستقیم 
و غیر مستقیم خارجی را دفع می كنند. بر این اساس عملكرد"وزارت اطالعات" 
را علیه نظام رصد می  نشان داده كه تمام تحركات داخلی و خارجی دشمن 
كند. عالوه بر این، دو نهاد نظامی قدرتمند در ایران حضور دارند كه می توانند 

از براندازی نرم جلوگیری نمایند. 
مرزها  از  وظیفه ی حراست  ایران"  اسالمی  ارتش جمهوری  این چارچوب  در 
را برعهده دارد و "سپاه پاسداران انقالب اسالمی" بر نقش خود در نگهبانی از 

انقالب اسالمی و دستاوردهای آن پا برجا مانده است. 
اگرچه سپاه در بدو تاسیس در دوم اردیبهشت سال 1358، صرفاً نیرویی شهری 
قوای  پراكندگی  به شرایط خاص در جامعه و  با توجه  به حساب می آمد كه 
انتظامی، ماموریت حفظ نظم و امنیت عمومی را برعهده داشت، اما با گذشت 
زمان و وقوع جنگ تحمیلی، این نقش گسترش یافت و سپاه با گام نهادن در 
آرمان های  و  اهداف  پیاده كردن  نهادی جهت  به  اجتماعی،  و  اقتصادی  امور 

انقالب اسالمی مبدل شد. 
مطابق با اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،"پاسداری از انقالب 
به عنوان فسفه و كاركرد وجودی سپاه مشخص  اسالمی و دستاوردهای آن" 

شده است.
 بر این اساس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در راستای پاسداری از انقالب و 
دستاوردهای آن، طی سال های حیات نظام جمهوری اسالمی ایران به مقابله با 
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تهدیدهای سخت و نرم پرداخته و راهبردهای بی ثبات سازی، اشوب آفرینی و 
برپایی غائله ها و حركت های تجزیه طلبانه را بی اثر ساخته است. 

درواقع سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران، به عنوان بازوی توانمند والیت 
و رهبری عمل كرده و توان خود را در پاسداری از حاكمیت جمهوری اسالمی 
در همه ی عرصه های مورد نیاز، بارها نشان داده است. به نحوی كه سپاه در 
عرصه ی امنیتی و اطالعاتی وهمچنین مقابله با آشوب ها و بحران های داخلی، 
توانمندی باالییرا در كمك به وزارت اطالعات ونیروی انتظامی ایجاد كرده كه 
با توان قوی مهار بحران ها و مدیریت آشوب های احتمالی، قدرت بازدارند گی 

اقتدار آمیزی را در نظام جمهوری اسالمی به وجود آورده است. 
نیز  بسیجی  نیروهای  و  بسیج  به  ای  ویژه  توجه  باید  پاسداران  سپاه  بر  عالوه 
داشت. زیرا این نیروها نیز می توانند در مواقع ضروری به كمك نیروهای نظامی 
بیایند و در برابر هرخطری كه موجودیت نظام جمهوری اسالمی را به مخاطره 

می افكند، ایستادگی نمایند. 
در نتیجه، هنگامی نقش و اهمیت وجود سپاه پاسداران و بسیجیان به عنوان 
نیروهایی حافظ انقالب اسالمی برجسته تر می گردد كه به بی تفاوتی نیروهای 
نظامی و امنیتی در جریان انقالب های رنگی، توجه بیشتری صورت گیرد. براین 
اساس، برخالف انقالب های رنگی كه در آنها نیروهای نظامی و امنیتی در بابر 
اعتراض ها و تحركات خیابانی و آشوب های سازمان یافته بی تحرك و خنثی 
خیابانی جهت  آشوب  و  آمیز  فتنه  تحرك  هرگونه  ایران  در  كردند،  می  عمل 
براندازی نظام، با حضور نیروهای سپاه پاسداران و همچنین مساعدت بسیجیان 

خنثی خواهد شد. 
هشتمین مانع برپایی انقالب رنگی در ایران، به ناتوانی و ناكارآمدی نیروهای 
خارجی برای نفوذ و تاثیر گذاری مستقیم برعرصه های سیاسی و اجتماعی باز 
می گردد. بر این اساس علی رغم آنكه از زمان پیروزی انقالب اسالمی، تالش 
با این حال  ایران آغازشد،  براندازی و تغییر رژیم در  های بیگانگان نیز جهت 
عدم همراهی مردم و نیروهای تاثیر گذار داخلی، موجب ناتوانی و شكست طرح 

های آنها شدهاست. 
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به عبارت دیگر در شرایطی كه عوامل تهدید كننده ی خارجی همواره وجود 
داشته اند، با این حال چون زمینه ها و بسترهای داخلی حمایت از آنها وجود 

نداشته، همواره با شكست و ناكامی مواجه شده اند. 
عالوه بر این با توجه به تجربه های تاریخی سلطه ی بیگانگان بر ایران از یك 
سو و موضع سلطه ستیزانه ی مردم ایران در طول تاریخ و همچنین تشدید این 
امر در جریان انقالب اسالمی، هیچ گاه مردم به حمایت از افرادی كه از سوی 

منابع خارجی پشتیبانی می شوند، نخواهند پرداخت. 
براین اساس به علت نقشی كه بیگانگان در تاریخ گذشته ی ایران بازی كرده 
اند، برای مردم ایران تصور خیرخواهی آنان تا حد زیادی ناممكن است. همین 
امر سبب شده كه همواره نخبگان و احزاب سیاسی ایرانی نیز فاصله ی خود را 
با بیگانگان به خصوص آمریكا حفظ كنند تا از سوی مردم مورد سوءظن قرار 

نگیرند. 
از این رو اتحاد بین نیروهای سیاسی ایران و بیگانگان نظیر ایاالت متحده ی 
آمریكا به منظور همكاری و مشاركت برای تغییر رژیم، تا حد زیادی امكان پذیر 
نخواهد بود. به خصوص كه اكثر هواخواهان انقالب رنگی در خارج از ایران، از 
سوی كسانی حمایت می شوند كه در دوران پهلوی، با حمایت از این رژیم و 

برپایی كودتا، سد عظیمی در برابر خواسته های مردم محسوب می شدند. 
به عنوان نمونه اشخاصی چون"مایكل لدین" كه در زمینه تغییر رژیم در ایران 
بسیار فعال است، یكی از حامیان شاه بود و همواره "كارتر" را به سسبب عدم 

حمایت كافی از شاه سرزنش می كرد. 
از سوی دیگر این افراد سعی می كنند برای براندازی نظام جمهوری اسالمی 
ایران بر روی گروه ها و چهره هایی سرمایه گذاری كنند كه عمال رد جامعه ی 

ایران مطرود هستند.
"سازمان مجاهدین خلق")منافقین( و جریان های تجزیه طلب، از جمله گروه 
اند.  شده  حمایت  آمریكا  ی  متحده  ایاالت  سوی  از  همواره  كه  هستند  هایی 
فعالیت  و  منافقانه  اعمال  به سبب  "سازمان مجاهدین خلق"  است كه  بدیهی 
های تروریستی وجریان های جدایی طلب نیز به سبب اهداف و آمالی كه دارند، 
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همواره مورد ذم و تنفر جامعه ی ایرانی قرار داشته اند. از این رو هیچ یك از 
مردم و گروه های سیاسی در داخل كشور، گرایشی به جریان های مورد حمایت 
آمریكا ندارند. زیرا اگر چنین گرایشی وجود داشته باشد، آنگاه آنها نیز مقبولیت 

خود را از دست خواهند داد. 
انگلیسی 28   – آمریكایی  كودتای  زمان  از  كه  ای  بدبینانه  نتیجه ذهنیت  در 
مرداد1332 در مردم ایران نقش بست و در تمام سال های بعدی نیز پر رنگ تر 
شد و همچنین عدم حضور مستقیم آمریكا در ایران در سال های پس از انقالب، 
به همراه سیاست های خصمانه  این كشور علیه نظام جمهوری اسالمی ایران، از 
جمله دالیلی محسوب می سوند كه بر ناكارآیی و ناكارآمدی آمریكا در فضایی 
سیاسی ایران صحه می گذارند. براین اساس دولت آمریكا نمی تواند به طرح 

برنامه ای مبادرت ورزد كه مردم ایران را بر علیه نظام سیاسی خود بشوراند. 
نهمین مانع در راه تحقق یكی انقالب رنگی در ایران، به عدم انسجام و اتحاد 
مخالفان جمهوری اسالمی در خارج از كشور باز می گردد. بر این اساس هیچ 
انقالب  با  مقابله  با  تنهایی  به  توانند  نمی  اسالمی  جمهوری  مخالفان  از  یك 
بتوانند  كه  ندارد  وجود  مخالفان  میان  موثری  همبستگی  عالوه  به  و  بپردازند 
آنكه  رغم  علی  رو  این  طلبند.از  به چالش  را  نظام حاكم  موجودیت  و  ماهیت 
یك  حول  را  ایران  خارجی  مخالفان  كند  می  تالش  آمریكا  ی  متحده  ایاالت 
محور جمع كند، با این حال آنها بسیار ناتوان و فاقد عنصر واحد رهبری هستند. 
عالوه براین، اپوزیسیون مقیم خارج به این دلیل كه اسیر اقدامات و تبلیغات 
با  و  ندارند  مسائل  عمیق  درك  جهت  چندانی  توانایی  هستند،  خود  سطحی 
واقعیت های موجود در جامعه ی ایران بیگانه می باشند. در واقع آنها قادر به 
درك آنچه در ایران می گذرد، نیستند و تنها به مخالفت های هیجان آمیز با 
نظام جمهوری اسالمی ایران پرداخته اند. به همین سبب نیز همواره از واقعیت 
های موجود درجامعه ی ایران فاصله گرفته اند و نسبت به نیروها و جریان های 

سیاسی و اجتماعی داخل كشور نیز بیگانه تر شده اند. 
به طور كلی در یك گونه شناسی از مخالفان خارجی جمهوری اسالمی ایران، 
می توان آنها را به گروه های "چپ گرا و ماركسیستی"، "سلطنت طلب ها و 
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این  در  نمود.  تقسیم  ها"  دموكرات  و  خواهان  "جمهوری  خواهان"،  مشروطه 
گرایانه  های جزم  تئوری  با  هنوز  كه  ماركسیستی  گرای  گروه های چپ  بین 
ی كمونیستی به تحلیل وقایع می پردازند، هیچ جایگاه طبقاتی و اجتماعی در 
ایران ندارند. حامیان خارجی و داخلی بازگشت به سلطنت و "سلطنت طلب ها 
" نیر طی سال های گذشته، متوجه عبث بودن اهداف خود شده اند. در واقع آنها 
كه اراده ی جمعی ملت ایران مبنی بر خلع سلطنت در جریان انقالب اسالمی 
را نادیده می گیرند، از تحوالت جهانی و گسترش دموكراسی در جهان نیز عقب 
مانده اند. از این رو در شرایطی كه دیگر سلطنت طلبی در جهان نیز منسوخ 
شده، همچنان بر مواضع خود تاكید می ورزند و بالطبع از هیچ هواخواهی نیز در 
داخل ایران بر خوردار نیستند. "جمهوری خواهان و دموكرات ها " نیز كه تحت 
لوای عناوین مختلف به مخالفت با نظام جمهوری اسالمی ایران می پردازند، نه 
تنها به معنای واقعی كلمه، جمهوری خواهی و دموكرات منشی را رعایت نمی 
كنند، بلكه قدرت چندانی برای تهدید و به مخاطره افكندن جمهوری اسالمی 

ایران نیز ندارند. 
"اتحاد  و  والئیك"  دموكرات  خواهان  "جمهوری  جریان  دو  نمونه  عنوان  به 
جمهوری خواهان" در خارج از كشور وجود دارند كه هر دو نیز در پی جمهوری 
خواهی می باشند. با این حال از همان لحظه ی آغاز شكل گیری این جریان ها، 
تفاوت های بارزی در میان آنها، به ویژه در زمینه ی روش كار و فاصله گیری 
از بحث در محیط و محافل در بسته و در میان خودی ها و كشیدن مباخث و 

فعالیت ها به سوی بیرون و نظایر آن، به وجود آمد. 
به اذعان یكی از هواخواهان جنبش جمهوری خواهی، فضای بی اعتمادی های 
باقیمانده از گذشته و همچنین اختالفات نوین، موجب خارج گشتن رسته ی 
ای،  فرقه  دارد"سنت  اعتقاد  است. وی  این حركت شده  اصلی  بانیان  از  كارها 
نگاه محفلی و رفتار گروه گرایانه در میان ما )جمهوریخواهان( آن چنان ریشه 
به  بتواند همین تجمع شكل گرفته ی كنونی را هم  اگر  دار و قوی است كه 
این گوشه و آن گوشه، متفرق می كند".  از  و  برده  اشكال مختلف زیر سوال 
وی همچنین توضیح می دهد كه "ما به عنوان یك مجموعه ی نوپا، نه تنها 
تصوری نسبتا واحد از وظایف سنگین پیشاروی و راه های تحقق آن نداشتیم، 
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بلكه ارزیابی روشن و واقع بینانه ای از امكانات و ظرفیت های این مجموعه ، از 
توانایی سازمان دهی مناسباتی دموكراتیك در میان یك  مجموعه چند صدایی 
و پلورالیستی در خارج ازكشور، با تمامی ویژگی های گاه به شدت منفی آن، 
نداشتیم... ما جمع صد در صد منسجمی نبوده و نیستیم ... فرهنگ دموكراتیك 
و تحمل نظرات مخالف در میان ما بسیار ضعیف و گاه از سطح متوسط جنبش 

نیز بسیار بسیار شعیف تر بوده است. 
سیاه و سفید جلوه دادن مسائل، جستجوی توطئه در پس هر مسئله ی ساده 
و تشبث به روش های عصبی و به كارگیری زبانی خشن در برخورد با مخالفین 

نظری خویش، در میان بخشی از همراهان ما چیزی شبیه عادت شده است".
عالوه بر گروه های مخالف نظام جمهوری اسالمی كه مشكالت درونی و عدم 
است،  مواجه ساخته  متعددی  موانع  و  با مشكالت  را  آنها  نظر،  اتفاق  و  اتحاد 
برخی از اپوزیسون های خارج ازكشور نیز دارای سوابق تروریستی وحشتناكی 
هستند و همین امر آنها را ازتاثیر گذاری بر فضای داخلی ایران، ناكام ساخته 
است. این گروه ها كه در راس آنها"سازمان مجاهدین خلق")منافقین( قرار دارد، 
بی تردید در بین اقشار مختلف ملت ایران از هر جریان و تفكر سیاسی مطرودتر 

هستند و هیچ كس از آنها حمایت نمی كند. 
طور  به  اینكه  بر  عالوه  اسالمی،  جمهوری  نظام  خارجی  مخالفان  نتیجه،  در 
نیز  به صورت جمعی  ایران هستند،  اثر گذاری در مسائل  فاقد هرگونه  فردی 
توان فعالیت بر علیه نظام جمهوری اسالمی ایران را ندارند. زیرا طیف وسیعی 
از گروه های چپ گرا و راست از نوع افراطی را در بر می گیرند كه از یك سو با 
خودشان در گیر هستند و از سوی دیگر هیچ گروهی و رقیبی را نیز به رسمیت 

نمی شناسند. 
عالوه بر این مخالفان خارجی، هیچ كونه پایگاه اجتماعی در ایران و حتی در بین 
بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از كشور نیز نندارند. ضمن آنكه شناخت و تحلیل 
های آنها از مسائل ایران، به دلیل پیش فرض های غلط، به حدی گمراه كننده 
ایران نخواهد  از وقایع  به دریافت صحیح  واقعی است كه هرگز منتهی  و غیر 
به هیچ عنوان  ایران،  اسالمی  نظام جمهوری  نتیجه مخالفان خارجی  شد. در 
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اغلب  به نحوی كه  نیروهای علمی و فكری قوی و كارآمد، متكی نیستند.  بر 
شخصیت های علمی و انشگاهی برجسته نییز از آنها دوری اجتناب می كنند. 

به طور كلی اختالفا ها و خصومت های شدید در میان اپوزیسیون مخالف نظام 
جمهوری اسالمی كه در تارنماهای اینترنتی و همچنین نگاهی سطحی به رفتار 
گردانندگان تلویزیون های ماهواره ای منعكس می شود، از یك سو حكایت از 
وجود اختالفات عظیم در بین آنها دارد و از سوی دیگر از منش و رفتارهای غیر 

دموكراتیك در میان آنها خبر می دهد. 
عالوه بر این خال رهبری، فقدان برنامه ی سیاسی واحد، وجود تشتت و اختالف 
از دیگر  نیز   ... و  پیام  امكانات جهت رساندن  به  آراء و عقیده، عدم دسترسی 
برپایی  یا  و  تاثیرگذاری  از كشور جهت  ناتوانی و ضعف مخالفان خارج  دالیل 

انقالب رنگی در ایران محسوب می شوند. 
با  متعدد  های  انتخابات  برگزاری  در  توان  می  را  امری  چنین  عینی  مصداق 
حضور اقشار مختلف مردم مشاهد ه نمود كه بیش از هرچیز، عدم تاثیرگذاری 
اپوزیسیون خارج از كشور بر رویدادهای سیاسی داخل را نمایش می دهد. زیرا 
انتخابات پرداخته و  اپوزیسیون خارج از كشور همواره به تحریم  در حالی كه 
مردم را از حضور در آن نفی كرده است، با این حال هیچ گاه نتوانسته به اهداف 

خود دست یابد. 
دهمین مانع ایجاد یك انقالب رنگی و براندازی نرم نظام جمهوری اسالمی، به 
قدرت ایران در مناطق پیرامونی خویش باز می گردد. براین اساس عالوه بر نقاط 
قوت داخلی، ایران كشوری تاثیرگذار در مناطق خاورمیانه، خلیج فارس، آسیای 
مركزی و قفقاز است واز حیث ژئوپلتیك وژئوایتراتژیك نیز جایگاه ممتازی در 

جهان دارد. 
در واقع نطام جمهوری اسالمی ایران به عنوان نماد اسالم سیاسی، نه تنها در 
داخل كشور بلكه در منطقه نیز از قدرت نرم برخورداراست و تحوالت كشورهای 

پیرامونی را به خود وابسته كرده است. 
از این رو تغییر رژیم و براندازی نرم در ایران از یك سو باید با محاسبات دقیق و 
صحیح صورت گیرد و از سوی دیگر قدرت سخت نیز باید در آن سهم ویژه ای 
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ایفا نماید. زیرا هرگونه خطای تاكتیكی یا راهبردی از سوی بیگانگان، می تواند 
به ایجاد چالش های بزرگی در سراسر منطقه بینجامد و پاسخ های كوبنده ای 

از سوی نظام جمهوری اسالمی ایران در بر داشته باشد. 
به خصوص كه الگوپذیری بسیاری از مردم منطقه از نظام جمهوری اسالمی، 

باعث ارتقای جایگاه قدرت نرم ایران در منطقه نیز شده است. 
به نحوی كه غربی ها و به خصوص آمریكایی ها بارها اذعان كرده اند كه هر 
تصمیمی برای منطقه ی خاورمیانه، بدون مشاركت ایران، واهی و باطل خواهد 
بود. به عنوان نمونه در حالی كه آمریكا در عراق و افغانستان دارای قدرت سخت 
است و از لحاظ نظامی برتری دارد، اما برای برقراری امنیت در این كشور، به 

قدرت نرم ایران احتیاج پیدا كرد. 
همین امر در فلسطین اشغالی، لبنان و سایر كشورهای منطقه نیز مصداق دارد. 
به نحوی كه تحوالت منطقه ی خاورمیانه به قدرت نرم ایران پیوندخورده است. 
در نتیجه با توجه به قدرت نرمی كه ایران در جهان اسالم به خصوص در میان 
شیعیان عراق و لبنان و همچنین گروه های فلسطینی دارد، هرگونه تعرض به 
و  آمریكا  برای  ناگواری  پیامدهای  و  عواقب  تواند  می  اسالمی  جمهوری  نظام 

همپیمانان آن در منطقه در پی داشته باشد. 
بنابراین موقعیت خاص ایران در منطقه و جهان، از یك سو ایران را از كشورهایی 
كه در آنها انقالب رنگی روی داده است، متمایز می سازد و از سوی دیگر به 
عنوان مانعی حهت تحقق یك انقالب رنگی و براندازی نرم در نظام جمهوری 

اسالمی به شمار می آید. 
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به جای مقدمه
سال  در  انتخاباتی  تبلیغات  ایام  مهم  های  ویژگی  جمله  از 
88، نوع حضور و نحوه فعالیت هواداران کاندیداهای موسوم 
به اصالح طلب یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود.
و  فرهنگی  فضای  با  سنخیتی  هیچ  تنها  نه  تبلیغات  این 
ارزشهای جامعه ما نداشت، بلکه شرایط را برای حضور طیف 
های بی اعتقاد به نظام اسالمی در فضای سیاسی فراهم کرد 
انتخابات،  ایام  در  گرفته  شکل  انسجام  و  حضور  همین  که 
موجب تداوم اعتراضات غیرقانونی و انجام اقدامات مخرب 

پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم شد.
های  طیف  حضور  و  تهران  در  گسترده  اغتشاشات  بروز 
های  توده  و  انقالبی  مردم  به  را  آگاهی  این  طلب،  فرصت 
دی،   9 راهپیمایی  در  خود  تاریخی  حضور  با  تا  داد  جامعه 

زمینه را برای محو کامل اغتشاشگران ایجاد کنند. 
تصاویری که در ادامه می آید، آلبومی فهرست وار است از 
آنچه در این کتاب خواندید و آنچه می دانید و شاید سندی 

از آن ندارید.
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