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 مقام معظم رهبری بیانات جنگ نرم در
مقام معظم رهبری از همان سال های پس از جنگ هشدار های متعـددی  
در مورد تجهیز جبهه دشمن برای ضربه زدن در عرصه فرهنگـی داشـتند   
که معموال با سردی و بی محلی برخی نخبگان و فعاالن عرصه فرهنگـی  

اما طی چند سال اخیـر تیرهـای ایـن جنـگ بـر همگـان       . می شد مواجه
نمایان تر شده و طرح هایی همچـون مهندسـی فرهنگـی بـرای سـاخت      

هـایی از ایشـان در    در ادامه به صـحبت . جبهه فرهنگی مطرح شده است
  .پردازیم مورد جنگ نرم در ماه های اخیر می

بـا حقـد و    وقتی انسان، تجهیز، صف آرایـی، دهانهـای  «: مقدمه اول
غضب گشوده شده و دندانهای با غیظ فشرده شـده علیـه انقـالب، امـام     
خمینی و آرمانهای نظام اسالمی را می بیند وجود این جنگ نرم را بـاور  

بیانات در دیدار اهـل  (».ای اینها را نبینند می کند هرچند ممکن است عده
 )1388شهریور  14هنر، 

نظام اسالمى بـا یـک جنـگ     امروز جمهورى اسالمى و«: مقدمه دوم
» جنگ نـرم «که دیدم همین تعبیر  -عظیمى مواجه است، لیکن جنگ نرم 

توى صحبتهاى شما جوانها هست و الحمدللَّه به این نکات توجه داریـد؛  
خوب، حاال در جنـگ نـرم،    -ى خوشحالى است  این خیلى براى ما مایه

یعنـى شـما   . انـد  ىچه کسانى باید میدان بیایند؟ قدر مسلّم نخبگان فکـر 
بیانــات در دیــدار (» .میــدرى بــا جنــگ ن ى مقابلــه افســران جــوانِ جبهــه

 )1388شهریور  4دانشجویان، 
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در این جنگ نرم، شما جوانهاى دانشجو، افسران جوان «: مقدمه سوم
نگفتیم سربازان، چون سرباز فقـط منتظـر اسـت کـه بـه او      . اید این جبهه

یعنى سـرباز هیچگونـه از   . بیاید عقب بگویند پیش، برود جلو؛ عقب بیا،
گیرى و اراده ندارد و باید هر چه فرمانده میگویـد، عمـل    خودش تصمیم

ها و یگانهاى بزرگ، چـون آنهـا    نگفتیم هم فرماندهانِ طراح قرارگاه. کند
افسر جوان تو صحنه است؛ هـم بـه دسـتور    . هاى کالن را میکنند طراحى

ینید؛ با جسـم خـود و جـان خـود     ب عمل میکند، هم صحنه را درست مى
. لذا اینها افسران جوانند؛ دانشجو نقشش ایـن اسـت  . آزماید صحنه را مى

حقیقتاً افسران جوان، فکر هم دارند، عمـل هـم دارنـد، تـو صـحنه هـم       
» .کننـد  بینند، در چهارچوب هـم کـار مـی    حضور دارند، اوضاع را هم مى

 )1388ور شهری 8بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها، (
اینکه چه کار باید بکنید، چه جورى باید عمل کنیـد،  «: مقدمه چهارم

چه جورى باید تبیین کنید، اینها چیزهائى نیست که مـن بیـایم فهرسـت    
کنم، بگویم آقا این عمل را انجام بدهید، این عمل را انجام ندهیـد؛ اینهـا   

تـان، در   تـان، فکـرى   کارهائى است که خود شماها باید در مجامع اصـلى 
اتاقهاى فکرتان بنشینید، راهکارها را پیـدا کنیـد؛ لـیکن هـدف مشـخص      

ى  هدف، دفاع از نظام اسالمى و جمهورى اسالمى است در مقابلـه : است
ى متکى به زور و تزویر و پول و امکانات عظیم  جانبه با یک حرکت همه

ابلـه  باید با این جریـان شـیطانىِ خطرنـاک مق   . اى ى علمىِ رسانه پیشرفته
 )1388شهریور  4بیانات در دیدار دانشجویان، (».شود

هاى مسـائل اجتمـاعى، مسـائل سیاسـى،      اگر در زمینه«: مقدمه پنجم
مسائل کشور، آن چیزهائى که به چشم باز، به بصیرت کافى احتیاج دارد، 

ى  جوان دانشجوى ما، افسر جوان است، شما که اسـتاد او هسـتید، رتبـه   
اى هستید که باید مسائل کالن را ببینیـد؛   د؛ شما فرماندهباالترِ افسر جوانی
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دشمن را درست شناسائى بکنید؛ هدفهاى دشمن را کشف بکنید؛ احیانـاً  
هاى دشمن، آنچنانى که خود او نداند، سر بکشید و بر اسـاس   به قرارگاه

بیانـات در  (».او، طراحى کالن بکنید و در این طراحى کالن، حرکت کنید
 )1388شهریور  8د دانشگاه ها، دیدار اساتی

در این جنگ نرم وظیفه مجموعه فرهنگی ایـن اسـت   «: مقدمه ششم
» .که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میـدان آورد تـا اثرگـذار شـود    

 )1388شهریور  14بیانات در دیدار اهل هنر، (
ـ  حاال شما جوانانى که گفتیم افسران جوان مقابله«: مقدمه هفتم  ا ى ب

جنگ نرم هستید، از من نپرسـید کـه نقـش مـا دانشـجویان در تخریـب       
یا . مسجد ضرار کنونى چیست؛ خوب، خودتان بگردید نقش را پیدا کنید

بیانات در دیدار دانشـجویان،  (» .ى با نفاق جدید، یا تعریف عدالت مقابله
  )1388شهریور  4

  
  جنگ نرم

  جنگ نرم و پیشینه آن
مفـاهیم همسـان از قبیـل عملیـات روانـی،       به نظر می رسد جنگ نرم و
نـوع نگـاه،   . قدمتی به اندازه حیات بشر دارد... قدرت نرم، جنگ سفید و

زاویه دید، ارتباطات چهره بـه چهـره و غیرکالمـی سـاده تـرین و البتـه       
برخی قـدیمی  . قدیمی ترین روش های عملیات روانی و جنگ نرم است

. رد کیدئون با ماد نسبت می دهنـد ترین روایت پیرامون جنگ نرم را به نب
که در این جنگ، سپاهیان کیدئون با افزایش چندین برابری مشـعل هـای   
لشکریان، باعث فریـب و تـرس مادهـا شـدند و در نتیجـه بـدون هـیچ        

با این وجود جنـگ نـرم بـا مختصـات     . درگیری به پیروزی دست یافتند
و در  "coldwar"تئوریک و پراتیک جدید خود بعد از شروع جنگ سرد، 
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با مشارکت اساتید برجسته علـوم سیاسـی و    1970اوج آن یعنی در دهه 
علوم ارتباطات از جمله جوزف نای، هارولد السول، جان کالینز، اعضای 

و فرمانـدهان ارشـد    )CIA(برجسته آژانس اطالعات مرکزی امریکا سـیا  
رده  و تغییر ک» کمیته صلح جاری«پنتاگون با تأسیس مرکزی تحت عنوان 

همچنان فعال اسـت و کـانون تهاجمـات روانـی آن، جهـان و بـه ویـژه        
جمهوری اسالمی ایـران و هـواداران منطقـه ای آن از جملـه حـزب اهللا،      

  .حماس و کشورهای دوست ایران می باشد
به راستی جنگ نرم که در مقابل جنـگ سـخت تعریـف مـی گـردد      

ریکا، جنـگ نـرم را   چیست؟ جان کالینز، تئوریسین دانشگاه ملی جنگ ام
عبارت از دو استفاده طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن را 
برای نفوذ در مختصات فکری دشمن، با توسل به شیوه هایی که موجب 

  . پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجری می شود می دانند
عده ای نیز جنگ نرم را هرگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانه ای که 

عه یا گروه هدف را نشانه می گیرد و بدون درگیری نظامی و گشوده جام
بـا  . اند شدن آتش، رقیب را به انفعال یا شکست وا می دارد تعریف کرده

وجود این تعاریف، معروف ترین تعریف از جنگ نـرم را جـوزف نـای،    
قدرت نـرم را توانـایی   «وی . پژوهشگر برجسته امریکایی ارائه داده است

وی در کتاب خود کـه  . تعریف کرده است» وجیهات دیگرانشکل دهی ت
تحت عنوان قدرت نرم انتشار یافته، معتقد است که مبنای قدرت سـخت  

او . اسـتوار اسـت  » اقنـاع «و مبانی قدرت نرم بـر  » اجبار«یا جنگ سخت بر 
برخالف بعضی از صاحب نظران اقتصاد و دیپلماسـی را در زیـر مجموعـه    

  1. تنها از رسانه به عنوان قدرت نرم نام برده است قدرت سخت قرار داده و

                                                 
1. www.rajanews.com 
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  ایران و جنگ نرم
وقوع انقالب اسالمی در ایران بسیاری از برنامه هـا و طـرح هـای نظـام     
استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا را بـا چـالش هـای جـدی مواجـه      
. کرده و آنها با همه ابزارهـا جهـت نـابودی، کنتـرل و مهـار آن برآمدنـد      

راه ... ی و اجرای توطئه ها از قبیـل کودتاهـای نـوژه، قطـب زاده و    طراح
اندازی موج ترور در سراسر کشور، تأسیس و کمک بـه گروهـک هـای    

نمونه هایی از تالش بی ثمر و ... ضد انقالب، تحمیل هشت سال جنگ و
  1.بی نتیجه در مقابل تناور و شاداب انقالب بود
ه خـویش، جنگـی دیگـر را    امروز دشمن خسته از تالش های بیهود

کلیـد خـوردن ایـن جنـگ علیـه      . آغاز کرده که ماهیتی نرم و روانی دارد
ایران در مقاطع زمانی را باید ناشی از گسترش حـس تنفـر از آمریکـا در    

که به نظر سران کاخ سفید، ایران مرکز اصـلی ایجـاد ایـن    . جهان دانست
ایـن مـوج، نیـروی     تنفر و گسترش آن است و در آمریکا برای مقابله بـا 

واکنش سریع تشکیل شده است؛ تا اوالً به خنثی سازی نفوذ معنوی ایران 
در کشورهای اسالمی و منطقـه ای خاورمیانـه بپـردازد و ثانیـاً بـا القـای       
خطرناک بودن ایران برای امنیت همسایگان، اذهان عمومی از اقـدامات و  

نگفـت غـرب در   سرمایه گذاری ه. نقشه های ایالت متحده منحرف شود
علیـه  ) سـایبر (زمینه اطالعات، بستر الزم برای راه اندازی جنگ مجـازی  

هر کشوری که در مغایرت با سیاست ها و منافع آن باشد را فراهم کـرده  
میلیـارد دالری وزارت   550مؤید این مطلب اسـت کـه از بودجـه    . است
مقابلـه بـا   میلیون دالر آن برای نفـوذ در ایـران،    55آمریکا،  )DOD(دفاع 

فیلترینگ سایتهای ضد ایرانی، تحریک قربانیان سانسور در ایران، آموزش 

                                                 
 )1جنگ روانی، ( .1
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الکترونیکی ایرانیان مخالف نظام بـرای برانـدازی سـایتها جهـت اطـالع      
 1. رسانی اختصاص یافته است

پدیده جنگ نرم کـه هـم اکنـون بـه عنـوان پـروژه ای عظـیم علیـه         
هایی مانند نابسامانی  جمهوری اسالمی در حال تدوین است در شاخص

اقتصادی، شکل دادن به نارضایتی در جامعه، تأسیس سـازمان هـای غیـر    
دولتی در حجم گسترده، جنگ رسانه ای، مدنی و ایجاد نـاتوی فرهنگـی   

در برآیند جنگ نرم، عوامل براندازی یـا از زمینـه هـای    . متبلور می شود
نـد یـا بـه طـور     موجود در جامعه برای پیشبرد اهداف خود بهـره مـی بر  

مجازی سعی در ایجـاد نارضـایتی در نـزد افکـار عمـومی، سـپس بهـره        
اسـتراتژی هـایی کـه آمریکـا بـه منظـور تغییـر نظـام         . برداری از آن داند

نام » دلتا«جمهوری اسالمی ایران از طریق جنگ نرم در پیش گرفته است 
ن مهـار،  سه محور اصلی این استراتژی عبارتند از تاکتیک های دکتری. دارد

از دیگر رژیم هایی که ایـران را   2نبرد رسانه ای و ساماندهی نافرمانی مدنی
برای خود یک خطر جدی می داند از رژیم غاصب صهیونیسم می باشد و 
در همین راستا همگام با آمریکا سعی کرده که در جنـگ نـرم علیـه ایـران     

ستای تحقق ایـن  در را. فعالیت کرده و به تغییر نظام در ایران کمک می کند
هدف این رژیم در نظر دارد کانال تلویزیونی، یک ایستگاه رادیویی و یـک  
وب سایت اینترنتی که اخبار فوری، برنامـه هـای زنـده و تکـراری  را بـه      

  3. ساعته برای ایرانیان پخش کند راه اندازی نماید 24صورت 
 تمام تالش این حکومت ها به منظور دگرگونی در هویت فرهنگی و
اعتقادی مردم جامعه که اساس و پایه های حکومت را تشکیل می دهنـد  

                                                 
1. www.farsnews.net 
  96: 1383انیان، ماه پیش .2
3. www.farsnews.net 
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چرا که به این مهم پی برده اند که پیچیده تـرین و مهـم تـرین    . می باشد
بنابراین تهدیدات . مؤلفه امنیت ملی در هر کشوری، امنیت فرهنگی است

ال فرهنگی که از آن به تهاجم فرهنگی و یا تهدید نرم یاد می شود، به دنب
سیاسی در جامعـه بـرای دسـتیابی بـه      –ایجاد انواع بحران های فرهنگی 

اهداف و اغراض سیاسی است و هدف اصلی آن حذف باورهای جامعـه  
سیاسـی   –و سلب اراده و روحیه مقاومت و در مجموع استحاله فرهنگی 

فروپاشی روانی یک ملت می تواند مقدمه ای بـرای فروپاشـی   . می باشد
جوزف نای، قدرت نرم را شیوه . ی و ساختارهای آن باشدامنیت –سیاسی 

غیرمستقیم رسیدن به نتایج مطلوب بدون تهدید یا پـاداش ملمـوس مـی    
بنابراین بحث تهاجم فرهنگی که بارهـا مـورد تأکیـد مقـام معظـم      1. داند

هـدف  . رهبری واقع گردیده است مشخصه اصلی جنگ نـرم مـی باشـد   
. دهای هم گرایانه این ملت مـی باشـد  اصلی این تهاجمات فروپاشی پیون

مؤید این مطلب است که به منظـور افـزایش فدرالیسـم قـومی در ایـران      
میلیون دالر رسیده  64میلیون دالر به  4/1تصویب شده که این بودجه از 

  . و این امر هوشیاری هر چه بیشتر این ملت را طلب می کند. است
  

  اینترنت و جنگ نرم
. ه و شـگرف در ارتباطـات و اطالعـات اسـت    اینترنت دنیـای گسـترد  

اینترنت ساختاری است برای برقراری روابط میـان اندیشـه هـا، روش    
ها و پردازش های دیجیتالی و ابزاری است بدیع و منسجم با فنـاوری  
پیشرفته و مدرن اطالعاتی و تعداد نامحدودی کـاربر کـه یـک فضـای     

                                                 
 )84جنگ روانی، ص ( .1
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رافیایی ملی و منطقـه  مجازی را به اشتراک گذاشته اند که مرزهای جغ
  . ای آن فضا را محدود نمی کنند

این سیستم جهانی که توانسته است ایده دهکده جهانی مک لوهان را به 
در پـی سـفارش   ) 1969(مـیالدی   60اثبات برساند برای اولین بار در دهـه  

وزارت دفاع آمریکا به یکی از مؤسسات تحقیقات وابسته با عنـوان سـازمان   
پـا بـه عرصـه وجـود     ) دارپـا (رفته وزارت دفـاع آمریکـا   پژوهش های پیش

ایـن سـفارش آمیـزه ای منحصـر بـه فـرد از اسـتراتژی نظـامی و         . گذاشت
همکاری های عمده ملی و نوآوری های ضد فرهنگی بود کـه بـه صـورت    

ولی به مرور زمان فعالیت هـای علمـی از فعالیـت    . محرمانه طراحی گردید
و زمینه ورود همه اقشار را به این . گردیدهای نظامی در عرصه مجازی جدا 

به این ترتیب که پس از جنگ سـرد و فروپاشـی رژیـم    . فضا فراهم گردانید
و نیـز کـاهش حساسـیت     1993- 94کمونیستی شوروی یعنی در سال های 

های امنیتی و عضویت و استفاده از اینترنت گسترش یافت و تعداد زیادی از 
ان دانشگاه هـا و بخـش خصوصـی و مـردم     مردم معمولی به ویژه دانشجوی
متعاقباً با استفاده گسترده کاربران، دانشگاه ها و . عادی به این شبکه پیوستند

مراکز دولتی و شرکت های معتبر خود را به اینترنت متصل کردنـد و شـبکه   
  . های اطالعاتی گسترده ای را بر روی اینترنت قرار دادند

ترنت در سراسر جهان تنها یک صد تعداد مشترکان این 1989در سال 
به بـیش از   1991هزار نفر بوده اما در رشدی چشم گیر این رقم در سال 

بـه ده میلیـون و در    1996یک میلیون نفر رسید و بدین ترتیب در سـال  
تعـداد کـاربران آن    2003میلیون و در نـوامبر   200به بیش از  2000سال 

  1. میلیون نفر رسید 619بیش از 

                                                 
 )11و  1383:60بیابان نورد، ( .1
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ان نیز رشدی مشابه در جریان استفاده از اینترنت مشاهده مـی  در ایر
به این ترتیب که بعد از آشنایی ایرانیان با اینترنت که تقریباً به سال . گردد
برمی گردد کم کم زمینه استفاده از آن گسترش یافت و از اسـتفاده   1370

شـد و  نیز امکان بهره مندی از این پدیـده نـو بنیـان را یافتنـد و زمینـه ر     
مؤیـد ایـن امـر، افـزایش روز     . 1.گسترش آن را به سرعت فراهم نمودند

میلیون نفـر در   5/7که از . افزون تعداد کاربران اینترنتی در ایران می باشد
مـیالدی   2008میلیـون نفـر در سـال     23میالدی به بـیش از   2005سال 

ه رسیده است و این نشان دهنده بـاالترین میـزان رشـد و اسـتفاده کننـد     
 2. کاربران از اینترنت در خاورمیانه می باشد

در مورد عوامل پیشرفت و گسـترش چشـمگیر شـبکه اینترنـت، دو     
از طرفی اینترنـت در پـی برنامـه هـای امنیتـی      . عامل متضاد وجود دارند

وزارت دفاع آمریکا با همکاری عـالی برخـی دانشـگاه هـای مشـهور آن      
قالبـی جدیـد در فنـاوری    کشور در ایجـاد شـرایط فنـی بـرای ظهـور ان     

اطالعاتی پا به عرصه وجود گذاشـت و از طرفـی کوشـش هـای آزادی     
در جنبش  70و  60خواهانه و اعتراضات مجامع دانشگاهی در دهه های 

های دانشجویی ایاالت متحده سبب گسترش و پیشرفت هـر چـه بیشـتر    
گسترش و پیشرفت روز افزون این پدیـده ارتبـاطی و بـه    . این شبکه شد

موازات آن کاهش بهای رایانه های شخصی و افـزایش قـدرت ارتبـاطی    
آنها و نیز سهولت دستیابی به شبکه اینترنت تحوالت عمده ای درمسـائل  

  .پدید آمد... علمی، اجتماعی و سیاسی و
از جمله این تحوالت می توان به نقش اینترنـت در مجـازی سـازی    

ک دشـمن علیـه کشـور    فضای جنگ، اثرگذاری بر افکار عمومی یا تحری
                                                 

 134: 1383بیابان نورد؛  .1
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این فضای سایبرنتیکی، باعث شده تغییرات شـگفت انگیـزی   . اشاره کرد
به گونه ای کـه ایـن فنـاوری نقـش     . در تفکر استراتژی جنگ ایجاد شود

مؤثری را در گشودن درهای جوامـع بـه جهـان خـارج و تأثیرگـذاری و      
  . تأثیرپذیری از هم را فراهم کرده است

ایل جهانی به حل خشونت آمیز اختالفـات،  امروز، به علت فقدان تم
توانایی نداشتن دولت ها در قاعده مندی روند اطالعات در طول مرزهـا،  
رشد تمایل جهانی برای توسعه امنیت انسـانی، خصوصـاً در کشـورهای    
جهان سوم، فضای جنگ از بعد سخت افزاری خـارج شـده و چهـره ای    

مجازی سازی فضای جنگ در . به خود گرفته است) مجازی(نرم افزاری 
بسیاری از سالح های غیرهسته ای و غیـر مـرگ آور همچـون عملیـات     

سـخت  (روانی، عملیات اطالعاتی، دیپلماسی عمـومی، فاصـله بـین زور    
هر چند امـروز، بـه دالیـل امنیتـی و     . تا نرم افزار  کاهش می دهند) افزار

رنت قاعـده  اصول حقوق بین الملل عمومی کاربرد عملیات روانی در اینت
مند شده نباشند، بسیار مشکل یا حتی ناممکن است، به گونه ای که حتی 
در زمان صلح هم می توان در لوای قانون متوسل بـه اعمـال تروریسـتی    

از دیگر جلوه های مجازی سازی جنگ به کمک اینترنت مـی تـوان   . شد
  : موارد زیر را اشاره کرد

تغییر محتـوای اطالعیـه   غیر واقعی جلوه دادن دشمن به کمک ) الف
  های رسمی یا انتشارات

  نقض قوانین جنگ فیزیکی با به کارگیری اطالعات جاسوسی) ب
  فریب رسانه ای و تبلیغات نیرنگ آمیز برای تخریب جنگ محدود) ج
استفاده هجومی از اینترنت توسط نیروهای نظامی برای به دسـت  ) د

یـا خنثـی سـازی     آوردن اهداف غیرنظامی ماننـد تبلیغـات ضـد دشـمن    
  .تبلیغات آنان
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انتشار اطالعات موثق برای شکل دهی به افکار افراد مورد نظر در ) ه
  جهت اهداف معین

استفاده بازیگران دولتی وگروه ها از اینترنت برای دسترسـی بـه   ) ی
حمایت و رضایت داخلی و بین المللی و قانونی جلوه دادن خـود بـرای   

  . سازمانهای بین المللی
: ص جنگ نرم در اینترنت باید به این نکته  تاکید کـرد کـه   درخصو

برای رسیدن به عملیات موفق اطالعاتی به جای تکذیب و انکار سرویس 
خدمات عملیات اطالعاتی باید به تاثیر پخش تبلیغات بر رفتار پیام گیران 

مورد نظر توجه داشت و توانایی اطالعـات و تبلیغـات را کـه    ) مخاطبان(
کامل ذهن و فکر مخاطب را متحیر می کننـد وآن را درجهـت   با مهارت 

جنـگ مجـازی در اینترنـت    .مورد نظر سوق می دهند ،دست کم نگرفت
جنـگ   1.،میدان نبرد را به وسعت ذهن تمام مخاطبان گسترش مـی دهـد  

مجازی را می توان تا حدودی ناشی از کـاربرد رسـانه هـای گروهـی در     
  .کنار انقالب فناوری نظامی دانست

  
  جایگاه و نقش اینترنت در انتخابات ایران

فناوری اطالعات درایران به طور عام واینترنت به طور خاص کاربردهای 
از تبلیغـات و معرفـی افکـار و    .فراوانی در انتخابات دنیا پیدا کرده اسـت 

دیدگاه های نامزدها گرفته تا برگزاری جلسات بحث و جدل سیاسـی در  
لکترونیکی نیز در برخی کشورهای دنیـا رایـج   رای دادن ا.فضای اینترنت

شده است که کار شمارش آرا و اعالم نتایج و صحت انتخابات را دقیـق  
  .تر و سریعتر کرده است

                                                 
 95-96: 1383:ماه پیشانیان،. 1
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نقش خود را در انتخابات ریاسـت جمهـوری    2004اینترنت از سال 
امریکا به یک نقش کلیـدی تبـدیل    2008امریکا نشان داد و در انتخابات 

» هـواردین «و از زمـانی کـه    2004ت به طور رسمی از سال اینترن.گردید
برای ورود دموکراتها به کاخ سفید میلیونها دالر از راه اینترنت جمع کرد 
وارد سیاست آمریکا شد و کم کم زمینه اسـتفاده سـایر کشـورها از ایـن     

  1. پدیده نو بنیان رادر فعالیتهایی از این قبیل فراهم گردانید
ن برای اولین بار مهمترین انتخابـاتی را کـه درآن بـه    در ایران می توا

شکل وسیع از فناوری اطالعات استفاده گردید انتخابات دور نهم ریاست 
جمهوری که توسط مرکز پژوهشهای  مجلـس شـورای اسـالمی منتشـر     
گردید استفاده از فناوری اطالعات در جریان انتخابات را برای اولین بـار  

  .مجلس شورای اسالمی باز می گرداندبه انتخابات دوره ششم 
آگاهی یافتن کاندیدا ها به اهمیت پدیده فناوری اطالعـات و بـه وِیـژه    

شـاهد   1384اینترنت باعث شد تـا در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال      
اتفاقات و اقدامات بدیعی در حوزه  هـای اطـالع رسـانی ،تبلیغـی و ایجـاد      

به طوری که .با تکیه بر این ابزار باشیمارتباط با مردم توسط تمامی کاندیداها 
تقریبا اکثر کاندیداهای انتخابات ریاسـت جمهـوری بـه شـکلی دارای وب     
سایت شخصی و در مواردی حتی وبالگ بوده و از ایـن رسـانه بـه شـکلی     

  2.ساده و موثر به منظور ارائه افکار و عقاید خود استفاده نمودند
رنت در میان الیه های تحصـیل  به مرور زمان گسترش استفاده از اینت

کرده جامعه باعث شد که به تدریج روزنامه ها که همـواره دارای نقشـی   
تعیین کننده در ترسیم و جهت دهی افکار عمومی بودنـد رقیبـی جـدی    

به گونه ای که حتی برخی از احزاب با پی بردن بـه  . برای خود پیدا کنند
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نترنتی، ارگان هـای خبـری   اهمیت این پدیده با راه اندازی سایت های ای
خود را به محیط وب منتقل کرده و جالب تر این که بسیاری از روزنامـه  
ها، نسخه های انیترنتی نیز منتشر کردند و راه انـدازی وب سـایت هـای    
خبری و تحلیلی در حوزه سیاسی و اجتماعی بسیار قوت گرفـت و ایـن   

سـت جمهـوری بـا    پدیده گسترش یافت تا اینکه انتخابات دوره دهم ریا
سیاسـی خـود را بـه    –رنگ و لعاب های خاص و اهداف متعـدد حزبـی   

  . عرصه جامعه کشاند
  

  اینترنت و انتخابات دور دهم ریاست جمهوری 
انتخابات این دوره ریاست جمهوری عالوه بر ویژگی های جدیدی چون 
ــه شــور و هیجــان عمــومی را برانگیخــت    ــی ســابقه ک ــاظره هــای ب من

یکـی از ایـن رویکردهـا پررنـگ     . دیگری هم داشـت  رویکردهای جدید
شدن نقش اینترنـت بـه عنـوان یـک ابـزار مهـم، در تبلیغـات انتخابـاتی         

  . نامزدهای دهمین دوره ریاست جمهوری ایران بود
احمد توکلی، استاد ارتباطات و روزنامه نگـار، در خصـوص میـزان    

: مـی گویـد   تأثیر استفاده از اینترنـت در معرفـی یـک کاندیـدا بـه مـردم      
کاندیداهای ریاست جمهـوری مـی تواننـد از طریـق سـایت هـایی کـه        «

البته این تبلیغات تنها بـه سـایت   . منتسب به خودشان است تبلیغات کنند
های این کاندیداها محدود نمی شود، چرا کـه ایـن کاندیـداها از طریـق     

... وبـالگ، ســایت هـا، انــواع سـایت هــای مختلـف اشــتراک گــذاری و    
در . شان نیز می توانند در بین اقشار مختلف جامعه معرفی شـوند هواداران

واقع هواداران این افراد به طور غیر مستقیم می توانند دست بـه تبلیغـات   
همچنین اگر این سایت ها به گونه ای طراحی شوند که پاسخگوی . بزنند

نیاز و سـؤاالت مراجعـه کننـدگان یـا هوادارانشـان باشـد مـی توانـد در         
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سیاست ها، نگرش ها و عقاید آن کاندیدای مـورد نظـر مـؤثر     روشنگری
حداقل استفاده از این فناوری هم جذب تعداد عظیمی از کـاربرانی  . باشد

بـه گفتـه تـوکلی    » .است که به طور مداوم از اینترنت اسـتفاده مـی کننـد   
هایی که کاندیداها در سایت های خود به نمایش مـی   تبلیغات یا سیاست

چرا کـه ایـن نسـل    . متناسب با دیدگاه های نسل سوم باشد گذارند، باید
  .حجم بیشتر رأی دهندگان و کاربران اینترنتی را تشکیل می دهند

در همین خصوص علی اکبر جاللی، پژوهشگر در حوزه آی تی نیـز  
میلیون کاربر اینترنت در  20به گفته دولت بیش از «: چنین اظهار می دارد

کاربران عموماً افرادی هستند که مـی تواننـد در   ایران وجود دارد که این 
فعالیت های انتخاباتی به صورت محسوس و نامحسـوس فعالیـت مـؤثر    

بنابراین قطعاً اینترنت می تواند یک ابزار مؤثر برای تبلیغات . داشته باشند
توجه داشته . کاندیداهای دهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری باشد

ار سال گذشته انتخابات امریکا و هچنین انتخابات باشیم که در فاصله چه
اخیر مشخص شد کـه فنـاوری اطالعـات و ابـزار آن ماننـد اینترنـت در       
کشورهای توسعه یافته، نقش تعیین کننده ای را در این کشورها به خـود  

وی در ادامه تصریح می کند که در ایران نیـز هـم   » .اختصاص داده است
ه انتخابات روی اینترنـت وجـود دارد و در   اکنون بیشتر مباحث مربوط ب

خارج از این فضا خبرهای آن چنانی از حـال و هـوای انتخابـات شـنیده     
با این شرایط اگر کاندیداها بتوانند با یـک برنامـه مشـخص و    . نمی شود

سرمایه گذاری مناسب زمینه فعالیت تبلیغاتی خـود را فـراهم کننـد، مـی     
  . کار خود آشنا کنندتوانند مخاطبان بیشتری را با اف

شرایط سخت رقابتی و کشمکش ها و بحـث هـای فـراوان درون و    
بین گروه ها، حساسیت بـین المللـی انتخابـات ایـران، اهمیـت حضـور       

باعث شد تا کاندیـداهای انتخابـات، گـروه هـا و احـزاب      ... حداکثری و
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 مختلف برای گرم کردن تنور انتخابات و برقراری ارتباط با مردم سـرمایه 
  1. گذاری ویژه ای برای استفاده از اینترنت به عنوان رسانه داشته باشند

مهم ترین جنبه های استفاده از اینترنت در این دوره را مـی تـوان در   
چند جنبه تبلیغـات ،اطـالع رسـانی ،نظـر سـنجی ،جنـگ نـرم و جنـگ         
انتخاباتی دانست که در این میان  اهمیت این پدیده در جنگ نرم وایجاد 

چـرا کـه   . ج و آشفتگی در جامعه و مؤثرتر و قابل تأمل تر می باشـد تشن
تنها رسانه ای می باشد کـه هـم قابلیـت تلویزیـون و هـم رادیـو و هـم        

  . روزنامه و حتی تلفن و مانند آن را با هم دارد
پیرامون مسائل تبلیغات در اینترنت باید به این مسئله اذعـان داشـت   

مگابایت فضا و یک طراحـی سـاده    100و  Domainکه هزینه اجاره یک 
در مقایسه با ارقام میلیونی تبلیغات چاپی بسیار کم هزینه تر و مقرون بـه  

عالوه بر آن باید به سرعت که می توان از این طریـق  . صرفه تر می باشد
به نتیجه رسید و کاندیدای مورد نظر خود را معرفی کرد و عقاید و افکار 

  .توجه کردآن را به مردم رساند نیز 
مقوله دیگری که در جریان انتخابات از اینترنت در راستای تحقق آن 
تالش زیادی صورت گرفت مسئله اطالع رسانی بود کـه در ایـن راسـتا    
عالوه بر وب سایت های مربوط به هر یـک از کاندیـداها کـه بـه طـور      
شخصی ایجاد شده بود، وب سایت هـای متعـدد دیگـری نیـز بـه طـور       

ر انتخابـات، قـوانین انتخابـات، آیـین نامـه هـای تبلیغـاتی        مستقیم اخبـا 
انتخابات، اظهار نظرها و مصاحبه های مقامات رسمی سـتاد انتخابـات و   
هیأت های نظارت بر انتخابات و حتی اسامی اعضای هیئت های اجرایی 

  .و نظارت را درج می کردند

                                                 
1. www.blognews.mihanblog.com 
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برنامه  این وبالگ ها و وب سایت ها اطالعاتی را در مورد انتخابات،
های کاندیداها و نتیجه شمارش آرا را لحظه به لحظه در اختیار مردم می 
گذاشتند که از آن جمله می توان به خبرگزاری ها بـه طـور گسـترده، در    

کاندیـداهای ایـن دوره   . این راستا به فعالیت مشغول بودنـد اشـاره کـرد   
را متوجه  درصد قابل توجهی از برنامه های تبلیغاتی و اطالع رسانی خود

بهره برداری هرچه بهتر از بستر اینترنت بـرای جـذب جوانـان و گـرفتن     
  .آرای بیشتر به نفع خود کردند

کاربرد دیگر اینترنت در انتخابات مسئله نظرسنجی و اهمیت ارائه آن 
به این منظـور در وب سـایت هـای مختلـف     . به عموم جامعه بوده است

و اکثـر  . اربران وجـود داشـت  امکان افکار سنجی و نظر سنجی بـرای کـ  
سایت های خبری در این راستا پیش قدم بودند و نتایج حاصـل از آن را  

. یا هر چند روز یـک بـار منتشـر مـی کردنـد      )online(به صورت آنالین 
اگرچه به دلیل ویژگی های کاربران اینترنت از قبیل طبقه اجتماعی، سطح 

این نتایج را به کل جامعه سواد، میزان درآمد، و سن و جنسیت نمی توان 
تعمیم داد ولی به هر حال این نظر سنجی ها مـی توانـد برآینـد دیـدگاه     
های طیف کاربران اینترنت در ایران باشد که در جای خـود معنـا و پیـام    

  .خاصی را القا می کنند
از جمله وب سایت هایی که به عنـوان منـابعی مـؤثر و گسـترده در     

بوده است وب سایتهای جستجو بوده اسـت  جریان انتخابات مورد توجه 
که نتایج حاصل از آنها قابل توجه و مورد تأکید بسیاری از مجـامع بـوده   

ها باالترین ترافیـک   براساس نتایج به دست آمده از این وب سایت. است
جستجوی کلمه احمدی نژاد و موسوی متعلق به شهروندان تهرانی بـوده  

نتو و لس آنجلس پس از تهران بیشترین و ساکنان جاکارتا، واشنگتن، تور
عالقه مندی را به جستجوی واژه احمدی نژاد و موسوی از خـود نشـان   
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در این میان زبان فارسـی رایـج تـرین زبـان مـورد اسـتفاده در       . داده اند
جستجوهای جهانی نامزدهای ریاست جمهوری ایـران لقـب گرفتـه، در    

. رتبه های بعدی قرار دارنـد حالی که اندونزیایی، انگلیسی، و سوئدی در 
در داخل ایران و طی سی روز آخر جستجوی واژه احمدی نژاد به زبـان  
فارسی بر موسوی برتری داشت و این در حالی بود که واژه موسوی بـه  

آمـار  . زبان انگلیسی سهم بیشتری را نسبت به احمدی نژاد داشـته اسـت  
ژه موسـوی در  نشان می دهد که پایگاه های اصـلی سـرچ و جسـتجوی وا   

شهرهای تهران و شیراز واقع بـوده اسـت و ایـن در حـالی اسـت کـه واژه       
احمدی نژاد بیشتر در بین ساکنان شهرهایی که کمتـر از زبـان انگلیسـی در    

بر این اسـاس جسـتجوی   . جستجوی خود استفاده می کنند واقع بوده است
  1. واژه احمدی نژاد در شهرهای کرج، قم و مشهد غالب بوده است

استفاده از رسانه های مدرن مانند اینترنت از پدیـده هـای چشـمگیر    
انتخاباتی ایران بوده است و هزاران تارنما باگرایش های گونـاگون بـرای   
جلب آرای مردم وارد میدان های انتخاباتی گردید و ایـن امـر تـا جـایی     
پیش می رود که بحـث هـای اصـلی کـارزار انتخابـات بـه ویـژه آنچـه         

عادی کشور برمی گردد، به جای رسانه های عمـومی کشـور،   شهروندان 
در ایـن میـان دو   . در سایت هـای اینترنتـی طـرح و گسـترش مـی یابـد      

کاندیدای اصالح طلب یعنی در دست خود گرفته و در آن دانستند که بـا  
هزینه های آنچنانی و مدیریت فرامرزی این فضای مجـازی را در دسـت   

  .کار و آرا را به سمت خود متوجه سازندخود گرفته و در آن راستا اف
مؤید این امر وجود سایت ها و به ویژه وبالگ های متعدد با جهـت  
گیری های مشخصی بوده که در طی چند ماه مانده بـه انتخابـات پـا بـه     

                                                 
1. www.enbaz.com 
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عرصه مجازی باز کرده و به ابـراز وجـود و خـط دهـی افکـار عمـومی       
 –طـب هـای مهـم تبلیغـاتی     این نوع رسانه ها نیز به یکی از ق. پرداختند

تخریبی و جهت دهی به مهندسی افکار عمومی مردم ایران به ویژه قشـر  
تحصیل کرده که سر و کار بیشتری به اینترنت داشتند نقـش عمـده ای را   

  .ایفا کرده است
روزانه  1388براساس پژوهش های به عمل آمده از ابتدای فروردین 

به ظـاهر شخصـی راه انـدازی    ) یعنی هر دقیقه یک وبالگ(وبالگ  290
 98اما مرور مطالب ایـن وبـالگ هـا حـاکی از آن بـوده کـه       . شده است

آرشـیو  .درصد مطالب آنها مشترک و از یک کانون واحد تغذیه می شـده 
را نشان می دهد که ایـن موضـوع    88تمامی این وبالگها صرفا فروردین 

اه انـدازی  ر 88حاکی از آن است که وبالگهای مذکور پس از فـروردین  
در عین حال طراحی مشترک غالب و فرم ایـن وبالگهـا نشـانگر    .شده اند

آن است که  ایجاد این وبالگ ها با عجله کامل صورت گرفته و طراحان 
این وبالگ های زنجیره ای تالش شده تا مسائل قـومیتی و منطقـه ای و   

 86میان در این .نیز مسائل مربوط به زنان و جوانان مورد توجه قرار گیرد
درصد از محتوای وبالگهای زنجیره ای به انتشار گزارش هـای تخریبـی   
علیه دولت  نهم اختصاص داده شده و مابقی مطالب نیز به تبلیغ دیـدگاه  

از آنجا که راه انـدازی  . های کاندیدای مورد نظرشان اختصاص یافته بود
 10الـی   7این حجم عظیم از وبالگ های زنجیره ای توسط یـک گـروه   

که موسوم به جنبش وبالگی حامیان یکی از کاندیـداهای ریاسـت   (نفری 
جمهوری بوده و وظیفه اصلی آنهـا تخریـب سـایبری دولـت نهـم بـوده       

وبالگ های مذکور عمدتا فاقد اسم  وعنوان و .صورت می گرفت) است
عکس و حتی ایمیل صاحب وبالگ بوده و غالبا  با اسامی مستعار ایجـاد  

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

 

23

هـزار وبـالگ زنجیـره ای     30زده می شود که بیش از  شده اند و تخمین
علیه دولت نهم از سوی این کانون تخریبی در فضـای سـایبریک ایجـاد    

از دیگر مقوله هایی که در جریان انتخابات و وقـایع بعـد    1.گردیده است
از آن فضای مجازی به عنوان یک وسیله در راسـتای تحقـق آن اسـتفاده    

نگ سایبری بوده است که به طور گسـترده و  گردید مقوله جنگ نرم یا ج
بدون هیچ مالحظه ای از طرف برخی افراد وابسته به اپوزیسیون داخلـی  
و خارجی و کشورهای مخالف نظام مورد بهره بـرداری و اسـتفاده قـرار    

جنـگ  .گرفته و سرمایه گذاری هفتگی در راستای آن صورت گرفته است
و افکار جامعه تنظـیم مـی گـردد،     نرم که با  هدف تأثیر گذاری بر عقاید

روز به روز در ادبیات جهان جایگاه مهم تر و قابل توجه تری را به خود 
جنگ نـرم بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود از همـه        . اختصاص می دهد

تاکتیک هایی که یک عامل تبلیغاتی یا یک پروپا گانـدا انجـام مـی دهـد     
اسب با شرایط روز در حـال  این تاکتیک ها بسیار زیاد و متن. بهره می برد

از مهم ترین این تاکتیـک هـا کـه بـه     .  گسترش و رشد روزافزون هستند
طور گسترده ای نیز در دنیای مجازی مورد استفاده و بهره بـرداری واقـع   

  :  گردیده است می توان به این موارد اشاره کرد

  برچسب زدن 1(
به صفات مثبـت و  بر اساس این تاکتیک، رسانه ها، واژه های مختلف را 

. منفی تبدیل کرده و آنها را به آحاد یا نهادهای مختلف نسبت مـی دهنـد  
گاهی هدف از این عملکرد، آن است که ایده، فکر یـا گروهـی محکـوم    

  . شوند، برای آنکه استداللی در محکومیت آنها آورده شود
                                                 

1. www.daneshju.ir 
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  تلطیف و تنویر 2(
اسـتفاده  ) ر فضیلتمرتبط ساختن چیزی با کلمه ای پ(از تلطیف و تنویر 

کـه در  . می شود تا چیزی را بدون بررسی شواهد بپذیریم و تصدیق کنیم
این راستا می توان به بحث سیادت میر حسین موسوی و اهمیت واعتبـار  
سادات در بین مردم و مواردی از این قبیل که به طور گسترده در دنیـای  

  .مجاز مورد حمایت واقع می گردید اشاره کرد

  الانتق  3(
انتقال یعنی اینکه اقتدار، حرمت و منزلت امری مورد احتـرام بـه چیـزی    

استفاده از نمادهای مـذهبی  .دیگر برای قابل قبول تر کردن آن منتقل شود
و یا ملی و انتساب به اشخاص و جریان هایی که مورد احترام توده های 

از در ایـن تاکتیـک   .عمومی مردم هستند تاکتیک انتقال نامیـده مـی شـود   
ابزارهای گوناگون از جمله طنز، کایکاتور، داستان کوتاه، شعر و موسیقی 

برای نمونه می توان به رنگ سبز که در میان جامعـه  .استفاده می شود... و
اسالمی و در راس آن تشیع دارای قداست خاصی می باشد اشاره کرد که 

  .در ریان انتخابات اخیر به نماد آشوبگران تبدیل گردید

  صدیقت 4( 
تصدیق یعنی اینکه شخصی که مورد احترام یا منفور است بگویـد فکـر،   

تصدیق فنـی رایـج   . برنامه یا محصول یا شخص معینی خوب یا بد است
  . در تبلیغ، مبارزات سیاسی و انتخاباتی است

سیاسـتمداران، هنرمنـدان، ورزشـکاران،    (حمایت اشخاص معـروف  
اسـی واجتمـاعی از فـردی یـا     و گروههای فرهنگـی، سی ...) دانشمندان و

w  .جریانی تصدیق نامیده می شود
w
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  شایعه)  5
شایعه در فضایی تولید می شود که امکان دسترسی به اخبار و اطالعـات  

به عبارتی شایعه در جایی ایجاد می شود که خبر . موثق امکان پذیر نباشد
می شایعه انتقـال شـفاهی پیـا   . نباشد و یا خبر از منابع موثق منتشر نگردد

است که برای برانگیختن باور مخاطبان و همچنین تاثیر در روحیـه آنـان   
مطالب کلی شایعه باید حول محورهای اساسی و مهمـی  . ایجاد می شود

  .باشد که مخاطب نسبت به آن حساسیت باالیی دارد
هر شایعه در برگیرنده بخش قابل توجهی از واقعیت می تواند باشـد  

ولی ضریب نفوذ آن بستگی به درجـه  ) ازیتاکتیک تسطیح در شایعه س(
و » مبهم«در واقع هرچقدر شایعه پیرامون مسائل . ابهام و اهمیت آن دارد

  .باشد همان مقدار ضریب نفوذ آن افزایش می یابد» مهم«
با توجه به موضوع و جامعه هدف، شـایعات گونـاگونی تولیـد مـی     

امید بخش، آتشین،  شوند که عبارتند از شایعات تفرقه افکن، هراس آور،
که به تناسب زمان تولید و بعد از تاثیر گـذاری  (خزنده، دلفینی یا غواصی

برای مدتی خاموش و دوباره با ایجاد زمینه های ذهنـی الزم در جامعـه،   
  ایجاد می شود

در شایعه سازی از تاکتیک هـای گونـاگون از جملـه تسـطیح، هماننـد      
که این مورد را  .یز استفاده می شودن... و) بزرگنمایی(سازی، برجسته سازی 

به وضوح در سایتها و وبالگهای مختلف مخالف نظام می توتن مشاهده کرد 
  . که در جریان آن سران نظام مورد بی حرمتی و اهانت واقع گردیده اند

  کلی گویی) 6
محتوای واقعی بسیاری از مفاهیمی که از سوی رسانه های غربی مصادره 

تولیدات رسانه . می شود، مورد کنکاش قرار نمی گیردو در جامعه منتشر 
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های غربی در دو حوزه سیاست داخلـی و خـارجی، مملـو از مفـاهیمی     
اینهـا  . اسـت ... مانند جهـانی شـدن، دموکراسـی، آزادی، حقـوق بشـر و     

مفاهیمی هستند که بدون تعریـف و توجیـه مشـخص، در جهـت اقنـاع      
در واقع کلی گویی  .ی شوندمخاطبان در زمینه ای مشخص بکار گرفته م

عبارت است از ایجاد ارتباط نظر و عملـی خـاص بـا مفهـومی ویـژه تـا       
  .مخاطب بدون بررسی دالیل، شواهد و قرائن، آن نظر و عمل را بپذیرد

تاکتیک کلی گویی، تاکتیکی است که سعی می شود ذهـن مخاطـب   
ام، متوجه حواشی و شاخ و برگ نشده و در رابطه بـا هسـته مرکـزی پیـ    

حساسیت نداشته و آن را بدون بررسی و کنکاش بپـذیرد کـه بـه همـین     
  .نیز می نامند» بی حس سازی مغزی«دلیل برخی این تاکتیک را 

در بیانیه هایی که همواره توسط برخی کاندیدا ها در سایت هایی مثـل  
کلمه، قلم ویا سایت اعتماد ملی ، تغییر وبه تبع آن سایت ها و وبالگ هـای  

  .با آن انتشار می یافت از این حربه بسیار استفاده میگردیدهمسو 
  دروغ بزرگ)  7

این تاکتیک قدیمی که هنوز هم مورد استفاده فراوان است، عمـدتاً بـرای   
بـدین  . مرعوب کردن و فریب ذهن حریف مورد استفاده قرار مـی گیـرد  

ام بـر  کنند و مـد  معنی که پیامی را که به هیچ وجه واقعیت ندارد، بیان می
معروفتـرین  . می کوبند تا ذهن مخاطـب آن را جـذب کنـد   » طبل تکرار«

استفاده این تاکتیـک در زمـان آدولـف هیتلـر و توسـط رئـیس دسـتگاه        
دروغ هرچه بزرگتر «: گوبلز می گوید. تبلیغاتی نازی ها، گوبلز بوده است

  .»آن برای مردم راحت تر است  باشد، باور
است جمهـوری اخیـر شـایع شـد کـه      در زمان تبلیغات انتخابات ری

بـه  !) مضـحک (میلیارد دالر از کشور خارج و به شـکلی  18مبلغی حدود 
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این دروغ بـه قـدری بـزرگ    . یکی از کشورهای همسایه وارد شده است
در حالیکه میزان درآمد سـالیانه کشـور   (!) بود که برخی آن را باور کردند

 20عنـی چیـزی حـدود    میلیارد دالر کمتر است و این حجم مالی ی 90از 
این دروغ بزرگ که توسط رسـانه ای ضـد انقـالب    . درصد درآمد کشور

شد عده ای را به تردید و در مواردی به پذیرش آن وادا شته  می پشتیبانی
و جالب این بود که این راستا بسـیاری از سـایتها و وبالگهـا کـه تـا       بود

تفاده کـرده و بـر   دیروز سوژه خوبی برای ارائه نداشتند از این فرصت اس
  این شایعه دروغ پردازان مهر تایید می زدند

  پاره حقیقت گویی)  8
گاهی خبر یا سخنی مطرح مـی شـود کـه از نظـر منبـع، محتـوای پیـام،        
مجموعه ای به هم پیوسته و مرتب اسـت کـه اگـر بخشـی از آن نقـل و      

این رویه رایج . بخشی نقل نشود، جهت و نتیجه پیام منحرف خواهد شد
سانه هاست که معموالً متناسب با جایگـاه و جنـاح سیاسـی کـه بـه آن      ر

خبـر  . متمایل هستند، بخشی از خبـر نقـل و بخشـی را نقـل نمـی کننـد      
. هنگامی کامل است که عناصر خبری در آن، به شکل کلی مطـرح شـوند  

که، کجـا، کـی، چـرا، چـه،     (اما چنانچه یکی از عناصر خبری شش گانه 
  .نشود، خبر ناقص استدر خبر بیان ) چگونه

حذف یکی از عناصر بـه عمـد صـورت    » پاره حقیقت گویی«در تاکتیک 
نـوع تیترهـا و    .حـذف مـی شـود   » چـرا «می گیرد و بیشتر اوقات عنصر 
که هر کدام نیز وب سایت خاص خـود  ( محتوای روزنامه ها و رسانه ها

واقـع  در م )را دارد و در آن اخبار را باجزئیات بیشـتری ارانـه مـی دهنـد    
w  .سخنرانی مقامات عالی نظام نشانگر بهره گیری از این تاکتیک است
w
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  انسانیت زدایی و اهریمن سازی 9(
نـرم و  (یکی از موثرترین شیوه های توجیه حمله به دشمن به هنگام جنگ 

چه اینکه وقتی حریف از مرتبه انسـانی  . است» انسانیت زدایی«، )یا سخت
نی در ذهن مخاطب ظـاهر شـد، مـی    خویش تنزل یافت و در قامت اهریم

  .توان اقدامات خشونت آمیز علیه این دیو و اهریمن را توجیه کرد
در این تاکتیک با استفاده از برچسب زنی صفات منفی به حریـف از  

به توجیه حمالت و تهاجمات علیه رقیـب  ... جمله دزد، قاتل، دروغگو و
  .می پردازند

وری بـه طـور گسـترده در    این امر در انتخابات اخیر ریاسـت جمهـ  
سایت هایی چون کلمه ، نوروز، جم هوریت، تغییر ، اعتماد ملی ، قلم و 

  .بر علیه سران در مورد سران نظام مورد استفاده قرار گرفت...

  ارائه پیشگویی های فاجعه آمیز) 10
در این تاکتیک با استفاده از آمارهای ساختگی و سایر شیوه هـای جنـگ   

بـه  ...) لی گویی، پاره حقیقت گویی، اهریمن سـازی و از جمله ک(روانی 
ارائه پیشگویی های مصیبت بار می پردازند که بتوانند حساسیت مخاطب 
را نسبت به آن افزایش داده و بر اساس میل و هدف خویش افکار وی را 

  .هدایت نمایند
از این تاکتیک در تبلیغات انتخاباتی استفاده می شود که نمونه هـای  

  .از آن را می توان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بر شمرد بسیاری
ارائه اخبار و آمارهای آلوده به دروغ از وضعیت سیاسی، اقتصادی کشور 
و فاجعه آمیز بودن آینده کشور در صورت تداوم وضع موجود، ذیل ایـن  

نیز در این رابطه از سوی یکـی  » تغییر«تاکتیک تعریف می شود که شعار 
  .ها پیگیری می شداز نامزد
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  قطره چکانی)  11
در تاکتیک قطره چکانی، اطالعات و اخبار در زمان های گونـاگون و بـه   
تعداد بسیار کم و به صورتی سریالی ولی نا منظم در اختیار مخاطب قرار 
می گیرد تا مخاطب نسبت به پیام مربوطه حساس شده و در طـول یـک   

  .بازه زمانی آن را پذیرا باشد

  به های جنسیجاذ )12
در جنـگ  استفاده از نمادهای اروتیکال از تاکتیک های مهم مورد استفاده 

است به طوری که می توان گفت اکثر قریب بـه اتفـاق برنامـه هـای      نرم
رسانه های غربی از این جاذبه در جهت جذب مخاطبان خویش به ویـژه  

  . جوانان که فعالترین بخش جامعه هستند، بهره می گیرند

  اساژ پیامم) 13
حذف، کلـی گـویی، پـاره    (در ماساژ پیام، از انواع تاکتیک های گوناگون 
جنگ نرم استفاده می شود ...) حقیقت گویی، زمان بندی، قطره چکانی و

تا پیام بر اساس اهداف تعیین شده شکل گرفتـه و بتوانـد تصـویر مـورد     
ام بـا انـواع   در واقع در این متد ، پی. انتظار را در ذهن مخاطب ایجاد کند

  .تاکتیک ها ماساژ داده می شود که از آن مفهوم و مقصودی خاص برآید

  ایجاد تفرقه و تضاد) 14
ینـد جنـگ نـرم مـورد توجـه واقـع مـی شـود،         اازجمله اموری که در فر

تضعیف از طریق تزریق تفرقـه در جامعـه هـواداران و حامیـان حریـف      
ه رقیـب باعـث عـدم    ایجاد و القاء وجود تضـاد و تفرقـه در جبهـ   . است

انسجام و یکپارچگی شده و رقیب را مشغول مشـکالت درونـی جامعـه    
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حامیان خود مـی کنـد و از ایـن طریـق از اقتـدار و انـرژی آن کاسـته و        
  .قدرتش فرسوده شود

شده و در جامعه ای که » گسست«ایجاد تفرقه و تضاد موجب ایجاد 
قویت می شوند؛ از به لحاظ طبیعی این گسست ها وجود داشته باشند ، ت

  ... .قبیل گسست قومیت ، مذهب، دین، جنسیت، زبان، نژاد و
مهمترین هدف این تاکتیک، ایجاد گسست بین مردم و نظام سیاسـی  
است که باعث تزلزل و تنزل اعتماد عمومی مردم و مقبولیـت و پـذیرش   

  .رژیم سیاسی می شود
و اسـتکبار  این تاکتیک به شدت مورد توجه بنگاه هـای خبرپراکنـی   

جهانی در مواجهه با جمهوری اسالمی ایران است و در چند ماهـه اخیـر   
  .بر شدت بهره گیری از آن افزوده اند

  ترور شخصیت )15
در جنگ نرم بر خالف جنگ سخت ، تـرور فیزیکـی جـای خـود را بـه      

در زمانی که نمی توان و یا نباید فردی مـورد  . ترور شخصیت داده است
گیرد با استفاده از نظام رسانه ای و انواع تاکتیک هـا از   ترور فیزیکی قرار

جمله بزرگ نمایی، انسانیت زدایی و اهریمن سازی، پاره حقیقت گـویی  
وی را ترور شخصیت می کنند و از این طریق باعث افـزایش نفـرت   ... و

  .عمومی و کاهش محبوبیت وی می شوند
تاکتیـک و بهـره    دشمنان انقالب و نظام اسالمی بـا اسـتفاده از ایـن   
کـه عمومـاً از   ... گیری از ابزار طنز، کاریکاتور، شعر، کلیپ های کوتاه و

طریق اینترنت و تلفن همراه ، پخش می شود به ترور شخصـیت برخـی   
w  .افراد سیاسی و فرهنگی موجه و معتبر در نزد مردم می پردازند
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  سانسور) 16
اهی هـا، بـه   عبارت است از حذف عمومی مواردی از جریـان عبـور آگـ   

در این تاکتیک سعی می شـود  . منظور شکل دادن عقاید و اعمال دیگران
فضای مناسبی برای سایر تاکتیک های جنگ نرم بـه ویـژه شـایعه خلـق     

ماننـد بسـیاری از   ) 24: جنگ روانـی . (شود تا زمینه نفوذ آن افزایش یابد
ه و در کلیپ هایی که در فرآیند انتخابات و بعد از انتخابـات تولیـد شـد   

  .سایت های مختلف با قابلیت دانلود آسان قرار گرفت

  تکرار )17
برای زنده نگه داشتن اثر یک پیام با تکرار زمان بنـدی شـده، سـعی مـی     

در ایـن روش  . کنند این موضوع تا زمانی که مورد نیاز هست زنده بماند
ن با تکرار پیام، سعی در القای مقصودی معین و جا انداختن پیامی در ذه

  . مخاطب دارند
تکرار از لحاظ روان شناسی در تشکیل عادت بسیار مفید است بـه ویـژه   

بدون تکرار، تثبیت و تقویت دقیق تر، عادت میسر . اگر با دقت توام باشد
کند زیرا فاصله های  روش تکرار از قواعد خاصی پیروی می. نخواهد شد

قبلـی شـود و نـه    تکرار، نباید چنان دراز باشد که سبب محو شـدن آثـار   
  . چندان کوتاه باشد که مالل انگیز و خسته کننده شود

به عبارت دیگر، تکرار مثل ضربه های پیاپی چکش اسـت کـه سـرانجام    
بنابراین فرستنده پیام امیدوار اسـت  . میخ را می کوبد و به داخل می راند

  .که این شکلی از ضربه زدن مداوم، باعث دریافت نکات پیام شود
تقلـب در انتخابـات و تکـرار آن ذیـل ایـن تاکتیـک       » دروغ بزرگ«القاء 

هزاران سایت اینترنتی همزمان با دههـا شـبکه   . تعریف و توجیه می شود
دروغ بـزرگ، تقلـب در انتخابـات ریاسـت     «تکـرار   تلویزیونی غربی ، با
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جمهوری دوره دهم ، سعی در مخدوش کـردن ذهنیـت عمـومی جامعـه     
  .ملی داشتندایرانیان و تضعیف اعتماد 

  توسل به ترس و ایجاد رعب )18
در این تاکتیک از حربه تهدید و ایجاد رعب و وحشـت میـان نیروهـای    
دشمن، به منظور تضعیف روحیه و سست کردن اراده آنهـا اسـتفاده مـی    

متخصصان جنگ نرم، ضمن تهدید و ترساندن مخاطبـان بـه طـرق    . شود
ات و صدمه های احتمـالی و  مختلف به آنان چنین القاء می کنند که خطر

حتی فراوانی بر سر راه آنان ممکن کرده است و از این طریـق، آینـده ای   
  . مبهم و توام با مشکالت و مصائب برای افراد ترسیم می کنند

  مبالغه  )19
مبالغه یکی از روشهایی است که با اغـراق کـردن و بـزرگ نمـایی یـک      

شناسـان جنـگ روانـی، از    کار. موضوع، سعی در اثبات یک واقعیت دارد
  .این فن در مواقع و وقایع خاص استفاده می کنند

  مغالطه) 20
مغالطه شامل گزینش و استفاده از اظهارات درست یا نادرست، مشروح یـا  
مغشوش و منطقی یا غیرمنطقی است، به این منظور که بهترین یـا بـدترین   

  .ئه دادمورد ممکن را برای یک فکر، برنامه ، شخص یا محصول ارا
ایـن  . یکسان می داننـد » تحریف«متخصصین جنگ نرم، مغالطه را با 

روش، انتخاب استدالل ها یا شواهدی است که یک نظر را تایید می کند 
  .و چشم پوشی از استدالل ها یا شواهدی که آن نظر را تائید نمی کند
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  اینترنت، دادگاه و آشوبگران
جریانات بعد از انتخابات برای  از جمله مسائل قابل توجه و تأملی که در

مــدتی ذهــن و افکــار جامعــه را بــه خــود مشــغول ســاخت، متهمــین و 
دستگیرشدگانی بودند که در جریان کودتـای مخملـین توسـط نیروهـای     

و بسیجیان همیشـه در صـحنه،   ) عج(انتظامی و سربازان گمنام امام زمان 
  . ندشناسایی و برای پاسخگویی به دادگاه معرفی گردیده بود

به دنبال جمع آوری مدارک و شـواهد گسـترده بـر علیـه متهمـان و      
اعترافات سران کودتا سر و صدای گسترده ای در میان بسیاری از حامیان 
آنها و احزاب پشت پـرده روی داد و آنهـا را  بـه پاسـخ گـویی و دلیـل       

به دنبال ایـن اعترافـات   . تراشی و شبهه افکنی های جدید مجبور ساخت
رده ای از اعتراضات فضای مجازی را فراگرفت و در آن بنیانها موج گست

و مبانی نظام از طرف بسیاری از سران احزابی مثل مشـارکت، مجاهـدین   
و نیـز حامیـان آنهـا مـورد حملـه و      ... انقالب، کارگزاران، اعتماد ملـی و 

  . هجمه واقع گردید
ه در این هجمه ها و حمله ها دستگاه هـای قضـایی و سـایر دسـتگا    

های امنیتی کشور زیر سؤال رفته و تهمت هـا، تـوهین هـای غیـر قابـل      
و سعی بر آن گردید که اذهان عمومی . وصفی بر این نهادها روانه گردید

را نسبت به مشروعیت و سالمت دادگاه و دسـتگاه هـای مربوطـه و نیـز     
  . جایگاه واالی نهادهای مذکور مشوش سازد

بالگ هایی که در آنها اعترافـات  در ادامه مطلب برخی سایت ها و و
متهمین و اصل دادگاه به مضحکه گرفته شده و به بی اعتباری آنها تأکیـد  

  . گردیده اشاره می گردد
در دادگاه متهمان ناآرامی های پس از انتخابات به نظر می رسـد بـه   «

دلیل تالش برای برگزاری نخستین جلسـه قبـل از مراسـم تنفیـذ، تعـدد      
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اهنگی کامل و نیز شرایط ملتهب کشور، کیفیـت فنـی   ضابطین و عدم هم
حضور متهمان با لبـاس زنـدان و ظـاهری    . این پرونده ها پایین می باشد

خسته که با توجه به کاهش شدید وزن و حالـت صـورت، تحـت فشـار     
بودن آنها را تداعی می کند، عدم حضور وکیل مدافع در دادگـاه، فقـدان   

اسی و پخـش نشـدن تصـاویر خـام     حضور هیئت منصفه در اتهامات سی
دادگاه موجب شده است تا اثرگذاری این دادگـاه بـر مخاطبـان و افکـار     

  1» .عمومی کم تأثیر بوده است
در سایت دیگری آمده است که اقرار افراد علیه خـود، در شـرایطی   «

نه این که تحت بازجویی هـای  . نافذ است که در شرایط عادی اخذ شود
بنابراین اقرار متهمانی که اخیـراً بـه دادگـاه مـی      .غیرقانونی صورت گیرد

چـون از طرفـی ایـن افـراد را     . آورند به هیچ عنـوان قابـل قبـول نیسـت    
مستقیماً از زندان به دادگاه می آورنـد و از سـویی دیگـر بـه ظـاهر ایـن       

  2» .دادگاه ها علنی اعالم شده اما در اصل شرایط علنی بودن را ندارد
  

  ی دور دهم ریاست جمهوریاینترنت و کاندیداها
... اگرچه تا چندی پیش کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلـس و 

را برای معرفی عقایـد  ... تنها چند گزینه مثل تلویزیون، رادیو، روزنامه ها و
و افکار خود به افکار عمومی داشتند، ولـی دهـه اخیـر بـه مـدد ابزارهـای       

قدرت بیشـتری بـرای تبلیغـات در     فناوری اطالعات و ارتباطات کاندیداها
در حال حاضـر مـردان سیاسـی کشـورهای مختلـف      . جامعه پیدا کرده اند

جهان به جادوی فضای مجازی پی برده اند و با اسـتفاده از ابزارهـای ایـن    

                                                 
1. www.iranamerica.com 
2. www.roozonline.com 
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فضا مانند سایت، وبالگ، چت روم ها و تاالرهای گفتگـو، ارسـال ایمیـل    
 1.م تأثیر بگذارندسعی می کنند بر گرایش های سیاسی مرد... و

در کشور ما نیز چند سالی است، اما نه به طـور گسـترده، کاندیـداها    
سعی می کنند با تبلیغات در فضای مجـازی روی نظـر و گـرایش هـای     
مردم تأثیر خود بعد یا قبل از انتخابات در نظر بگیرند، قطعـاً مـی تواننـد    

نشدند نیـز ادامـه   برنامه های خود را بعد از این که حتی پیروز انتخابات 
راه اندازی سایت ها و وبالگ های متعدد توسط کاندیداها از چند . دهند

ماه قبل از انتخابات و تالش برای معرفی برنامه ها، اهداف و هدایت آنها 
آنها مـی داننـد کـه امـروزه     . از جمله فعالیت های آشکار این افراد است

خود را اینترنت قرار داده بسیاری از جوانان منبع اصلی اخبار و اطالعات 
اند و به همین منظور برای معرفی خود و برقراری ارتباط با جوانان و بـه  
صحنه کشـاندن آنهـا چـه در هنگـام انتخابـات و چـه در وقـایع بعـد از         
انتخابات بر روی آن بسیار سرمایه گذاری کردند و سعی کردند جایی در 

وانان سال های نـه چنـدان   و خود را به ج. این عرصه برای خود باز کنند
در ادامه به معرفی برخی از وب سـایتهای کاندیـداهای   . دور معرفی کنند

  : انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری می پردازیم
  
  میرحسین موسوی ) الف

وی که در طول جریان انتخابات به آخرین نخست وزیر بعد از انقالب و 
ز ابتـدای ورود خـود بـه    نیز نخست وزیر زمان جنگ مشهور شده بود، ا

وب . کارزار انتخابات فعالیت جدی خود را از فضای مجازی آغـاز کـرد  
بوده » کلمه و قلم نیوز«سایت های اصلی منتسب به ایشان از سایت های 

                                                 
1. www.reporter.com 
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اما فعالیت هواداران وی تنها به این سایت ها محدود نشد و سایت . است
» ...و 10ان، انتخـاب  ، مرد راه، سیاوش88تدبیر، نسیم «های دیگری چون 

عالوه بر . را در حمایت از وی دایر کرده و در آن به خبرپراکنی پرداختند
آن عماد بهاور که ستاد جوانان آقای موسوی را تشکیل داد در راه اندازی 
تلویزیون اینترنتی موج در ستاد قیطریه نقش فعالی داشت و این کاندیـدا  

  . د گردانیدرا از تلویزیون اینترنتی نیز بهره من
در ادامه به بررسی اجمالی پیرامون سایت های اصلی منتسب به وی 

  : می پردازیم
  :سایت کلمه و قلم نیوز
  www.ghalamnews.com و www.kaleme.comاین سایتها به آدرس  

بخشی از این . به نشر افکار و عقاید آقای میر حسین موسوی می پردازند
ت ها به زمان قبل از انتخابات برمی گردد فعالیت های غیرقانونی این سای

که در آنها به طور گسترده دولت و شخص ریاست محترم جمهوری را 
مورد بی احترامی و هتک حرمت قرار داده و سیاه نمایی، تخریب، ترویج 

و بعد از انتخابات . به منظور رسیدن به قدرت پرداخته است... شایعات و
ت مردم به آشوب و اغتشاش و القای بحث نیز با انتشار بیانیه ها و دعو

تقلب در انتخابات و گسترش ناآرامی ها و نافرمانی مدنی و بی اعتمادی 
نسبت به سران نظام به طور گسترده فعالیت خود را در اینترنت و دنیای 

  . مجازی ادامه داد
  : از دیگر سایتهای حامی این کاندیدا را می توان به موارد زیر اشاره کرد

  www.hammihannews.comت هم میهن نیوز به آدرس سای )1
    www.noandish.comسایت نواندیش به آدرس  )2
    www.yaari.ir  سایت یاری نیوز  به آدرس )3
    www.mowj3.irسایت موج سوم به آدرس  )4
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    www.jomhoriat.comسایت جمهوریت به آدرس  )5
    www.salamnews.comسایت سالم نیوز به آدرس  )6
    www.barkhiz.comآدرس  سایت برخیز به )7
       www.eslahaat.com سایت اصالحات نیوز به آدرس )8
   www.khordadeno.comسایت خرداد نو به آدرس  )9

  
  مهدی کروبی ) ب

از دیگر کاندیداهای اصلی این دوره انتخابات ریاسـت جمهـوری، اقـای    
وی عالوه بر فعالیت هـا و  . مهدی کروبی معروف به شیخ اصالحات بود

غات مکتوبی که در روزنامه خود یعنی اعتماد ملی داشت، از تبلیغات تبلی
از جملـه فعالیـت هـای مجـازی ایـن      . در فضای مجازی نیز غافل نماند

. اشـاره نمـود  » سحام نیوز«و » تغییر«کاندیدا می توان به دو پایگاه خبری 
ه ای در آنها به ارائه افکار و آرا و عقاید خـود پرداختـ   که به طور گسترده

  : در زیر به طور اجمالی گذری بر برخی از این سایت ها داریم. است
  : سایت سحام نیوز

این سایت که پایگاه اطالع رسانی حزب اعتماد ملی بوده و به ادرس 
www.etemademelli.orgsp  علیه دولت نهم و عملکردهـای آن  . می باشد

در جریـان  مسـئله ای کـه مـا    ( رستم فرد تهرانی می گوید . می پرداخت
انتخابات اخیر دنبال می کردیم این بود که با برگزاری تجمعـات بگـوییم   

وی در ادامه می افزاید که مـا  .که در انتخابات تقلب صورت گرفته است 
از سه طریق سایت ،ایمیل و تلفن زمان و مکـان تجمعـات را بـه اطـالع     

یـن  نمونه ای مطالب درج شده در ا.اعضای شبکه رای خود می رساندیم
w  . سایت را در زیر خواهیم دید
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وجود انقالب مخملی، کودتای سیاسی و توطئه براندازی علیه نظـام  «
جمهوری اسالمی در جمع نامزدهای انتخاباتی و هموطنان ایرانی زاییـده  
توهمات ذهنی و کج اندیشی مدعیان تحلیلگـری و هوشـمندی سیاسـی    

  » .توصیف شده
ین دفـاع از آن در معـرض   اسالمیت نظام بـا وجـود ادعـای دروغـ    «

خطرهای جدی است با تضعیف دو بـال جمهوریـت و اسـالمیت نظـام،     
ایرانیت مفهومی فراتـر از ملیـت و   . ایرانیت ما نیز در معرض تهدید است

  » .ملی گرایی است
انقالب اسالمی با وجود همه اقتضائات ذاتی انقالب ها، هرگز ایران «

نداد که در چهار سال اخیر بـا آن  را در چنان معرض ماجراجویی ها قرار 
اظهار نظرهای نامرتبط به منافع ملی . مواجه شده و از آن آسیب دیده ایم

و حتی باورهای اسالمی ما نه تنها کمکی به منافع ملـی و مـذهبی مـا در    
لبنان و فلسطین و عراق نکرده، بلکه سبب شکل گیری اجماع علیه ایران 

سیاست دولت درباره . یستی شده استدر خاورمیانه به سود رژیم صهیون
مسئله هسته ای هم سبب شد به جای آن که بتوانیم جهان را درباره حـق  
خویش قانع کنیم، پرونده ایران به شورای امنیت که تحت نفـوذ دشـمنان   
  » .ایران است، فرستاده شود و این همان تهدید خارجی علیه ایرانیت است

  : سایت تغییر
به آقای مهدی کروبـی بـوده و در جریـان     سایت دیگری که منتسب

فعالیت های انتخاباتی و بعد از آن به فعالیت مشغول بوده سایت تغییر به 
می باشد که در آن به هنجار شکنی گسترده ای  www.tagheer.netآدرس 

آدرس دیگـری کـه ایـن    . است. پرداخته که در نتیجه آن فیلتر شده است
شـاع افکـار هـادی خـوب مـی پـردازد       سایت با آن به ارائـه مطالـب و ا  

www.tagheer.co.cc  در حال حاضر این سایت به عنوان پایگاه . می باشد
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در ادامـه  . خبری حزب اعتماد ملی نیز مشغول به خبرپراکنـی مـی باشـد   
  : نمونه ای از اخبار درج شده در این سایت را می آوریم

مهدی کروبـی   منتظری با... به گزارش تغییر در تماس تلفنی آیت ا« 
ضمن احوال پرسی و دلجویی از آقای کروبی، ادامه داده است که تعجب 

آبان هم با مردم  13می کنم این چه سیاستی است که حتی در راهپیمایی 
چنین برخوردی می کنند و معلوم نیست پس از انتخابات که برگزار شـد  

  » . اینها می خواهند کشور را به کجا ببرند
ی که از این سایت در جریان دیـدار موسـوی بـا    در گزارش دیگر« 

آبان آمده است آورده شده که موسوی از برخوردی که  13کروبی بعد از 
آبان با کروبی داشته اند متـأثر شـده و از چنـین     13لباس شخصی ها در 

  » رفتارهایی انزجار طلبیده است؟
ی به طور کلی می توان گفت که مهم ترین تریبون شناسنامه دار مهد

ــی      ــود یعن ــه آن ب ــوط ب ــایت مرب ــی و س ــاد مل ــه اعتم ــی، روزنام کروب
www.etemademelli.orgsp  .   از دیگر سایت های وابسته به ایـن کاندیـدا

  :می توان به سایت های 
  www.trebon.comسایت تریبون به آدرس  )1
   www.nokhostion.comسایت نخستین به آدرس  )2
   www.mashrootenews.comسایت مشروطه نیوز به آدرس  )3
 .  اشاره کرد... و سایت های دیگری چون صدای زنان، فوتولند و )4

 
  محسن رضایی) ج

کاندیدای دیگر این دوره ریاست جمهوری آقای محسن رضایی بوده این 
کاندیدا خود را کاندیدای اصولگرا معرفی کرده و با اندیشـه هـا و افکـار    

ننـد کاندیـداهای   وی نیز ما. خاص خود وارد عرصه داغ انتخابات گردید
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دیگر از رقابت در دنیای مجازی جا نمانده و دست به اقـداماتی در ایـن   
عرصه زد که از آن جمله مـی تـوان بـه سـایت شخصـی وی بـه آدرس       

www.rezeaee.ir   اشاره کرد که به طور مشخص از طرف وی به روز مـی
اما از مهم ترین امتیازات محسن رضایی در دنیای مجـازی را شـاید   . شد

در اختیار داشتن پربازدیدترین سایت تحلیلی خبری ایـران یعنـی سـایت    
این سایت که بیشترین . دانست  www.tabnak.irتابناک به ادرس اینترنتی 

بازدید کننده خود را مدیون سابقه سایت بازتاب است، پس از فیلتر شدن 
  . جایگزینش گردید

خابـات دهمـین   از دیگر سایت های حامی این کاندیدا در جریـان انت 
دوره ریاست جمهوری که از طرف برخی از حامیـان ایشـان راه انـدازی    

بـوده   www.ifnanews.comگردید، سـایت ایفنـانیوز بـه آدرس اینترنتـی     
این سایت در کنار سایت تابناک و برخی دیگر از سایت هایی کـه  . است

دا تلویحاً از محسن رضایی حمایت می کردند بضاعت اینترنتی این کاندی
  . را در فضای مجازی نشان می داد

  
  محمود احمدی نژاد) د

اما در نهایت به چهارمین و اصلی تـرین کاندیـدای ایـن دوره انتخابـات     
شـاید  . ریاست جمهوری ایران یعنی آقای محمود احمدی نژاد می رسیم

رئیس دولت نهم تنها کاندیدایی بود که ترجیح داد بیش از آن کـه متکـی   
ترنتی باشد، به تبلیغات چهره به چهره در سفرهای اسـتانی،  به تبلیغات این

البته این به مفهـوم نادیـده   . رسانه های مکتوب و صدا و سیما اکتفا نماید
بلکـه نسـبت بـه سـایر     . گرفتن فضای اینترنـت  و دنیـای مجـازی نبـود    
در این میان می توان به . کاندیداها سرمایه گذاری کمتری صورت گرفت

های اینترنتی که به طور ویژه از این کاندیدا حمایت مـی  برخی از سایت 
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کـه پیشـاپیش     www.rajanews.comنمودند به سایت رجا نیوز به آدرس 
سایر سایت ها بود اشاره کرد در ادامه بـه برخـی دیگـر از سـایت هـای      

  . همسو اشاره می کنیم
 www.ansarnews.comسایت انصار نیوز به آدرس اینترنتی ) 1
  www.jahannews.comجهان نیوز به آدرس اینترنتی  سایت) 2
  www.saharnews.comسایت سحر نیوز به آدرس اینترنتی ) 3
  www.saniyehnews.comسایت ثانیه نیوز به آدرس اینترنتی ) 4
و سایت های دیگری چـون امتـداد مهـر، شـبکه حمایـت هـای       ) 5

  . اشاره کرد... مردمی و
ز طـرف برخـی حامیـان و طرفـداران     از جمله اقدامات تاکتیکی که ا

دولت نهم صورت گرفت راه اندازی سایت هایی بـود کـه دارای تشـابه    
و صدای آنهـا  . اسمی با سایت های انتخاباتی نامزدهای اصالح طلب بود

که از آن جمله می توان به سایت هایی چون قلم پرس نیوز، . را بلند کرد
  .اشاره کرد.. کلمه نیوز و

  
  ر ارگان ها و نهادهااینترنت و سای

در اینجا نیز برخی از مهم ترین سایت های خبری و سایت های ارگانی 
اصلی تأثیر گذار بر انتخابات را مورد توجه قرار داده و به معرفـی آنهـا   

 .می پردازیم
  
  پایگاه های اطالع رسانی رسمی حکومتی) 1

              www.moj.irسایت وزارت کشور به آدرس اینترنتی 
   www.irisn.comسایت شورای نگهبان به آدرس اینترنتی
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  وب سایت های اینترنتی مهم ترین روزنامه ها)2
  www.kahannews.irسایت انتخابات در کیهان به آدرس اینترنتی
   www.iraninstitue.comسایت انتخابات در ایران به آدرس اینترنتی 
  www.etemad.ir سایت انتخابات در اعتماد به آدرس اینترنتی

   سایت انتخابات در اعتماد ملی به آدرس اینترنتی
www.etemademelli.orgsp  

   سایت انتخابات در اطالعات به آدرس اینترنتی
www.ettelaat.com  

   سایت انتخابات در رسالت به آدرس اینترنتی
www.resalat_news.com   

   سایت انتخابات در جام جم به آدرس اینترنتی
www.jamejamdaily.net  

  سایت انتخابات در مردم ساالری به آدرس اینترنتی
www.mardomsalari.com  

   www.ebtecar.net         سایت انتخابات در ابتکار به آدرس اینترنتی
  www.hamshahri.net سایت انتخابات در همشهری به آدرس اینترنتی

   www.abrarnews.com     سایت انتخابات در ابرار به آدرس اینترنتی
   www.hayateno.infoسایت انتخابات در حیات نو به آدرس اینترنتی 

  سایت انتخابات در مردم ساالری به آدرس اینترنتی
www.mardomsalari.com  

  سایت انتخابات در حمایت به آدرس اینترنتی
www.hemayat.net   

  سایت انتخابات در هموطن سالم به آدرس اینترنتی 
www.hamvatansalam.com           

  سایت انتخابات در روزنامه تایمز به آدرس اینترنتی
www.tehrentimes.com  

 به آدرس اینترنتی) انگلیس(سایت انتخابات در روزنامه دیلی 
www.IRAN-DAILY.com  

    سایت انتخابات در روزنامه آفتاب یزد به آدرس اینترنتی
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www.AFTABYAZD.COM  
 سعه به آدرس اینترنتی سایت انتخابات در روزنامه تو

www.TOSEHNEWS.COM  
 اینترنتی سایت انتخابات در روزنامه همبستگی به آدرس

www.tehrentimes.com  
 سایت انتخابات در روزنامه تایمز به آدرس اینترنتی 

www.HAMBASTEGIDAILY .COM 
  

  پایگاه های اینترنتی خبرگزاری ها) 3
 رس اینترنتیسایت انتخابات در خبرگزاری فارس به آد

www.FARSNEWS.COM  
 سایت انتخابات در خبرگزاری مهر به آدرس اینترنتی 

www.MEHRNEWS.COM   
 سایت انتخابات در خبرگزاری ایرانیوز به آدرس اینترنتی

www.IRANEWS.ORG  
 سایت انتخابات در خبرگزاری امیرکبیر به آدرس اینترنتی

www.AUTNEWS.US  
 ایلنا به آدرس اینترنتیسایت انتخابات در خبرگزاری 

www.ILNA.IR                    
 سایت انتخابات در خبرگزاری پانا به آدرس اینترنتی

www.PANA.IR  
 سایت انتخابات در خبرگزاری ایسنا  به آدرس اینترنتی

www.ISNA.IR  
 سایت انتخابات در خبرگزاری ایرنا به آدرس اینترنتی

www.IRNA.IR  
 گزاری گویا به آدرس اینترنتیسایت انتخابات در خبر

www.GOOYA.IR  
 سایت انتخابات در خبرگزاری دریچه به آدرس اینترنتی

www.DARECHEH.ORG  
 سایت انتخابات در خبرگزاری شریف نیوز به آدرس اینترنتی

www.SHARIF NEWS.COM         
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 سایت انتخابات در خبرگزاری انتخابات به آدرس اینترنتی 
www.ENTEKHAB.IR    

 سایت انتخابات در خبرگزاری ایسکانیوز  به آدرس اینترنتی 
www.ESCANEWS.IR  

 سایت انتخابات در خبرگزاری آنا  به آدرس اینترنتی
www.ANA.IR  

 انتخابات در خبرگزاری جام جم به آدرس اینترنتی 
www.jamejamdaily.net 

  انتخابات در خبرگزاری جام جم به آدرس اینترنتی  سایت
www.jamejamdaily.net  

  
  اینترنت، احزاب و آشوب ها

در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایـران نـه تنهـا    
اشخاص بلکه احزاب نیز خود را ملزم به ورود به این عرصـه دیدنـد و در   

در این میان احزابی که بـه  .راستای آن اقدام به فعالیتهای گسترده ای نمودند
و منافع بیشتری بودند و در سالهای اخیر دست خـود را  دنبال قدرت طلبی 

کوتاه از صحنه سیاست دیدند با اقداماتی گسترده تر از وارد عرصه کـارزار  
در اینجا بـه  .افکار عمومی جامعه داشتند گردیده وسعی بر در تسلط آوردن

برخی از احزاب شاخص و کلیدی غیر همسو با مبانی نظـام کـه درجریـان    
  .ر فعالیت گسترده ای داشتند اشاره می کنیمانتخابات اخی

  
 سازمان مجاهدین انقالب اسالمی) الف

با به هم پیوستن هفت گروه اسـالم   1358فروردین 16این سازمان که در 
گرا که تا پیش از پیـروزی انقـالب ارتبـاط تشـکیالتی چنـدانی بـا هـم        

یـان  ولی دیری نگذشت که با بروز اختالفـاتی در م .نداشتند شکل گرفت
اعضای این سازمان بر سر مسائلی همچون صدور بیانیه در مناسبت های 
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و بـه ویـژه مخالفـت    » ...روز کارگر،ترور شهید مطهری و «مختلفی چون
جناح راست گرای سازمان و گـروه منصـورون بـا سیاسـتهای اقتصـادی      
محمدسالمتی و بهزاد نبوی در دولت میر حسین موسوی ،این سازمان به 

  1.جناح تقسیم گردید و به فعالیت پرداختند3و سپس به 2
این سازمان در جریان انتخابات اخیر به طور گسترده وارد عرصه شده 
و از آقای میر حسین موسوی بـه عنـوان کاندیـدای دهمـین دوره ریاسـت      

  .جمهوری حمایت کرده و اقدام به فعالیتها در این راستا نموده است
نتخاباتی میر حسین موسوی ئ امیر حسین مهدوی عضو ارشد ستاد ا

سر دبیر روزنامه اندیشه نو بااشاره به نقش سران اصلی سازمان مجاهدین 
انقالب اسالمی در ستاد میر حسین موسوی تاکید کرد که مصـطفی تـاج   

بود کـه   88زاده یکی از اعضای ارشد این سازمان فکر دهنده اصلی ستاد 
که در کل کشـور پراکنـده   بعد از دستگیری وی ارتباط اعضای این ستاد 

وی در ادامه با اشاره به نقـش  .بودند با فکر دهنده اصلی آنان قطع گردید
در خـط   –دبیراجرایی سازمان مجاهدین انقـالب اسـالمی    –بهزاد نبوی 

دهی و سازمان دهی سایت های خبری و روزنامـه هـای اصـالح طلـب     
  2حامی موسوی اظهار داشت

در این دوره از انتخابات وارد عرصـه  این سازمان که به طور گسترده 
گردیـــد از طریـــق وب ســـایت اصـــلی خـــود بـــه آدرس اینترنتـــی  

)www.mojahedin-enghelab.net (   وارد عرصه انتخاباتی در دنیـای مجـاز
گردید و در آن با انتشار بیانیه ها و افکـار و آرای اعضـای اصـلی خـود     

بر علیه دولـت و سـران   ... اقدام به سیاه نمایی ،تخریب،تهمت و افتراء و 
پس از انتخابات ریاست جمهوری .آن و دیگر نهادهای اجرایی نظام نمود
                                                 

1. www.wikipedia.com 
 منبع سایت ایرنا .2
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احزاب دوم خـردادی اطالعیـه و بیانیـه هـای تنـدی را بـر علیـه رونـد         
که این بیانیه ها را می توان واضـح تـرین سـندی    .انتخابات صادر نمودند

قـانونی در   دانست که آنان اعالم می کنند عالقـه ای بـه سیاسـت ورزی   
در ادامـه قسـمتهایی   . چهار چوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ندارند

از برخی بیانیه های هنجار شکنانه این سازمان که در سایت رسـمی آنهـا   
  :ارائه گردیده می پردازیم

در بیانیه موسوم به بیانیه اعالم حمایـت سـازمان مجاهـدین    ) 1/الف
میرحسـین موسـوی در دهمـین     انقالب اسالمی ایران از نامزدی مهندس

ــورخ      ــه در م ــوری ک ــت جمه ــات ریاس ــر  21/1/88دوره انتخاب منتش
سازمان مجاهدین همسو با ضد انقـالب و دشـمنان صـریحا و بـا     .گردید

قطعیت اما بدون ارائه سند ومدرکی ،سالمت انتخابات ریاست جمهوری 
خـود   دهم را پیشاپیش نفی می کند که تا این لحظه قادر به اثبات مدعای

دیگر تقریبا اعتمـادی بـه   ": در بخشی از این بیانیه آمده است .نبوده است
آمارهای انتخابـات از جمعیـت واجـد حـق رای گرفتـه تـا آراء شـرکت        

  ".کنندگان و تا آراء کاندیداها وجود ندارد
هشدار مجاهدین انقـالب نسـبت بـه    "در بیانیه دیگری تحت عنوان 

 28/2/88وری دهـم کـه در مـورخ    خرید رای در انتخابات ریاست جمه
منتشر و آن را سومین بیانیه انتخاباتی خود عنوان نموده است نویسندگان 
بیانیه در  تطبیقی ناصواب سعی نمـوده انـد انتخابـات را بعـد از رحلـت      

در ایـن  .فرمایشی و مشابه انتخابات زمان ستم شاهی القاء نمایند) ره(امام
نقش حاکمیت سـتم شـاهی در   ":ی داردرابطه بیانیه مذکور چنین اشاره م

برپایی انتخابات نمایشی و تهیه فهرست هایی از اسامی نامزدهـای مـورد   
نظر و ابالغ آن به مجریان انتخابات نیز به عنوان عامـل مهـم دیگـری در    
مسخ و بالموضوع شدن انتخابات واقعی و آزاد غیر قابل انکار اسـت کـه   
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ای متقلبانه و دخل و تصـرف هـای   نهایتا با تمسک مجریان به رای سازه
نوعا منجر به بیرون آمدن نام همـان افـراد از صـندوق هـا و      غیر قانونی،

  ".تشکیل مجالس فرمایشی می شد
در سالهای پس از رحلت امـام   ":بالفاصله در ادامه تصریح می گردد

،در کنار تالش برخی جریانهـای سیاسـی بـرای محـدود کـردن قـدرت       
انتخابات به انتخاباتی دو وجهی، که در آن گروهی  انتخاب مردم و تبدیل

خود را محق می دانند که قبل از مردم،فهرسـت داوطلبـان را بـر اسـاس     
معیار ها و سالیق فردی و جناحی غربال کننـد و بـا کمـال تاسـف بایـد      
اذعان نمود این تالش در برخی از ادوار اخیر منجر به ایجاد انحـراف در  

  "قعی در کشور شده استمسیر تحقق انتخابات وا
به مناسبت نتایج انتخابات ریاسـت جمهـوری    24/3/88بیانیه مورخ 

دهم سند دیگـری اسـت کـه نقـش ایـن سـازمان را دربحـران سـازی و         
تشویش اذهان با هدف تشکیک در سالمت انتخابات و مخدوش نمـودن  

آنچـه  ":در بخشی از این بیانیه آمده اسـت .مشروعیت نظام نشان می دهد
ین انتخابات رخ داده عالوه بر تقلبات و تخلفات گسترده و بی سابقه در ا

در صندوق های رای ،سـوء اسـتفاده حـد اکثـری از تمـامی امکانـات و       
  .فرصت های در اختیار برای مهندسی آراء و رای سازی بود

  
  یحزب کارگزاران سازندگ)ب

ن هاشمی شانزده تن از وزیران، معاونان و نزدیکا 1374در بهمن ماه سال 
رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران در بیانیه ای به عنوان خـدمتگزاران  
سازندگی اعالم کردند در انتخابات مجلس پنجم حضـور فعـال خواهنـد    

و فهرستی از کاندیداهای مورد حمایت خو د را معرفـی خواهنـد   . داشت
ت این اقدام با واکنش منفی شدید جناح راست که این اقدام را دخال. کرد
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قوه مجریه در قوه مقننه قلمداد کرده و تهدید به استیضـاح وزرای امضـا   
کننده بیانیه و حتی طرح بررسی کفایت رئیس جمهور در مجلـس رو بـه   

جمهـوری اسـالمی، مبنـی بـر      معظمکه در نهایت با فرمان رهبر . رو شد
و به یک جمع شش . عدم حضور وزیران در این جمع قائله فروکش کرد

که شامل پنج معاون رئیس جمهـور و شـهردار وقـت    . یافت نفره کاهش
تهران یعنـی کرباسـچی مـی شـدند و بـدین ترتیـب حـزب کـارگزاران         

  . سازندگی ایران تأسیس گردید
این حزب از ابتدا همانند یک کلوپ سیاسی پا به عرصه کـار حزبـی   

هاشمی رفسـنجانی   یکی از همبستگان و هسته اولیه آن در خانه. گذاشت
این حزب بیش از هر چیزی بر پیوندهای . حسین مرعشی پا گرفتیعنی 

ایـن حـزب را مـی    . خویشاوندی و رفاقتی تکیه دارد تا اشتراکات فکری
چرا کـه در رأس آن مـی   . توان حزب خاندان هاشمی رفسنجانی دانست

دختـر آیـت اهللا   (توان از افرادی چـون حسـین مرعشـی، فـائزه هاشـمی      
، )برادر آیت اهللا هاشمی رفسنجانی(اشمی و محمد ه) هاشمی رفسنجانی

محسـن هاشـمی   ) برادرزاده آیـت اهللا هاشـمی رفسـنجانی   (علی هاشمی 
  1. اشاره کرد... ، و)پسر ارشد آیت اهللا هاشمی رفسنجانی(

در این دوره از انتخابات ریاست جمهـوری، ایـن حـزب بـه همـراه      
و سعی بـر   وابستگان و حامیان خود به طور گسترده وارد عرصه گردیده

آن داشتند تا به هر نحوی که گردیده قدرت را بار دیگر به سمت خویش 
و از رویه ای که در دولت نهم در پـیش گرفتـه شـده خـود     . متوجه کنند
و به همین منظور هزینه هـای هنگفتـی در راسـتای تحقـق     .  داری گردد

این حزب به طور مستقیم به حمایت از میر حسـین  . اهداف خود نمودند

                                                 
1. www.wikipedia.com 
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وسوی پرداخته و به منظور کسب آرا برای ایـن کاندیـدا فعالیـت هـای     م
متعددی را برنامه ریزی نمود که از آن جملـه مـی تـوان بـه راه انـدازی      
سایت ها و وبالگ های متعدد به منظور همراهی اذهان عمومی بـا خ ود  

بـر علیـه   ... که در آنها به تخریب، قانون شـکنی، افتـرا و تهمـت و   . نمود
  . سردمداران آن اقدام نمودند دولت و

وبگاه رسمی این حزب که در آن افکار عمومی خود را به انتشار می 
این سایت که بـه  . می باشد www.amanzadeh.irرساند به آدرس اینترنتی 

منظور ارتباط هر چه بیشتر حزب کارگزاران با مخاطبـان خـود و جـذب    
زاده تهیـه شـده و   نیروهای همسو راه اندازی شـده توسـط وحیـد امـین     

  . توسط بابک دوره بیگی مدیریت می گردد
عالوه بر این سایت می توان به وبگاه تحلیلـی خبـری جوانـان ایـن     

سایت سـخن  . اشاره کرد www.javanfarda.comحزب به ادرس اینترنتی 
ــی        ــه ادرس اینترنت ــز ب ــی نی ــای مرعش ــی آق ــزب یعن ــن ح ــوی ای گ

www.marashi.ir طالب مندرج دراین سایت هـا را  در ادامه گوشه ای از م
  . به روشنی مؤید دیدگاه سردمداران آن می باشد را ارائه می دهیم

در گفتگو با خبرنگاران  88بهشت ماه یارد 18سید حسن مرعشی در 
پارسینه می گوید که میر حسین موسوی بـا اقتـدار تمـام در مرحلـه اول     

  1.پیروز می شود
پـارادایم اقتـدارگرایی   : در سایت جوانان این حزب آمده اسـت کـه   

نوظهور که چهار سال است در ایران افسار قدرت را در اختیار دارد، فاقد 
هر گونه منطق اولیه برای شـکل گیـری گفتمـان در بـین پـارادایم هـای       

نئو اصولگرایان گسست مفهومی بین دیگر . موجود دیگر در جامعه است

                                                 
1. www.marashi.ir 
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حتـی اگـر   . نان نمی نشـینند آاز همین رو به گفتگو با . ا واقفندپارادایم ه
پـارادایم نئـو اصـولگرایی    .پارادایمی از جنس و نزدیک به خودشان باشد

رقابت پراتیک بین پارادایم ها را نمی پذیردو برای بسط آنچه کـه بـه آن   
خشـونت طلبـی و تفکـر صـفر و      می اندیشد و اعتقاد دارد،چاره ای جز

حتی اگـر همـه   . سرنوشت محتوم این پارادایم شکست است .یکی ندارد
اقای احمدی نژاد به جـای  . اجزا و عناصر قدرت و ثروت را داشته باشد

انسانی . دیاین همه تندروی، کمی تأمل، کمی به بزرگان انقالب گوش کن
که امروز توسط رسانه ها  و  حامیانتان به همه چیز متهم است، زمانی که 

ن روی صورتتان سبز شده بود نخست وزیر این مملکـت  شما تازه محاس
  1.و فرد مورد اعتماد امام بود

  
  اسالمی ایران جبهه مشارکت) ج

فعال در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری می توان  حزاباز دیگر ا
شـکل   1379این حزب در مرداد ماه سـال  . به حزب مشارکت اشاره کرد

) دولـت خـاتمی  (گسترده دولت وقت و با توجه به حمایت های . گرفت
  . توانست به سرعت خود را به جامعه بشناساند

استراتژی دائمی این حزب همواره آشوبگرانه بوده و شعار محـوری  
بوده است که در سال های گذشته » فشار از پایین و چانه زنی از باال«آنها 

سازمان هـا   در این راستا با ایجاد. کراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است
و گروه های غیرقانونی بدون ثبت  در وزارت کشور اقدام به فعالیت مـی  

در جریان انتخابات اخیر نیز این حزب تشکیالتی بـا اقتبـاس از   . نمودند
راه ... و 88روش گلد کوئستی به نـام سـازمان رأی، مـوج سـوم، گـروه      

                                                 
1. www.javanfarda.com 
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ئـه  که طرح آن توسـط میردامـادی، دبیـر کـل حـزب، ارا     . اندازی گردید
و سـعی بـر آن شـد کـه در دنیـای      ) 96اسناد خیانت و جنایت، . (گردید

چـرا کـه   . مجازی و عرصه اینترنت نیز گام هایی اساسـی برداشـته شـود   
در ایـن راسـتا سـایت    . محدودیت های موجود در دنیای واقـع را نـدارد  

 –را بـه وبگـاهی خبـری     www.norooznews.irنوروز به آدرس اینترنتی 
نموده و آن را به دو زبان انگلیسـی و فارسـی انتشـار مـی      تحلیلی تبدیل

و از طریق ایـن سـایت اخبـار مـورد نظـر خـود را بـه کـاربران و         . دهد
در جریانات و حوادث بعـد از انتخابـات ایـن    . مخاطبانشان می رساندند

... سایت همگام با سایت های بیگانگان به شبهه پراکنی، تهمت و افتـرا و 
در . و در راستای آن گام بر مـی دارد . ان آن می پردازدبر علیه نظام و سر

ادامه گزیده ای از بیانیه ها و اطالعیه ها ی صادره از سوی این حزب که 
ن به وضوح القای جعل و تقلب در انتخابات و تشویق و تحریک به آدر 

اشوب و بلوا  و ایجاد فتنه مطرح گردیده است و در سایت آنها موجـود  
  .عنوان نمونه مطرح می کنیم می باشد را به

ه مشـارکت  جبهـ در ایـن بیانیـه   : ایـن حـزب   25/3/88بیانیه مورخه 
انتخابات دهمین دوره ریاست جمهـوری را تمامـاً مخـدوش و غیرقابـل     

  . دفاع دانسته و خواستار ابطال آن شده اند
مـردم انتظـاری جـز ایـن     : جبهـه مشـارکت   27/4/88بیانیه مورخه 

ولت برآمده از تقلب در ارکان نظام بـه رسـمیت   ندارند که مشروعیت د
  . شناخته نشود

نظـام جمهـوری اسـالمی در    : جبهه مشارکت 14/5/88بیانیه مورخه 
آستانه ورود به دهه چهارم عمرش عملکردهـایی را از خـود بـه نمـایش     
گذاشته است که نه تنها هیچ غرابتی با این ارزش هـای الهـی و اخالقـی    

  . دارد شباهت ار حکومت طاغوتی استبدادیبه رفت فقطندارد بلکه 
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قابل توجه می باشد که براساس گزارش سایت بارش آدرس اینترنتی 
  . می باشد www.norooznews.comجدید این حزب 

از دیگر سایت هایی که به انتشار اخبـار و اطالعـات ایـن حـزب از     
جمله مطالب کنگره سوم ان اقدام نمـوده اسـت سـایت امـروز بـوده بـه       

  www.archive.iran_emrooz.netدرس اینترنتی آ
  

  حزب اعتماد ملی) 4
این حزب که بعد از انتخابات دور نهم ریاست جمهوری و به دنبال عدم 
موفقیت مهدی کروبی در به دست آوردن رای حـداکثری توسـط ایشـان    
راه اندازی گردید و به دنبال ان روزنامه اعتماد ملی را به عنـوان سـاپرت   

این حزب از همـان اغـاز کـار    . ری این حزب راه اندازی گردیدکننده خب
تخریبی با دولت نهم روبه رو گردید  و همواره بـه   –با رویه ای انتقادی 

  .دنبال گرفتن نقطه ضعف از این دولت بود
در جریان انتخابات دور دهم ریاست جمهـوری نیـز ایـن حـزب بـا      

خـود را بـه عرصـه    معرفی مهدی کروبی به عنوان کاندیدای خـود پـای   
و سعی نمود به هر نحوی که شده قدرت را به دست . انتخابات باز نمود

بنابراین در این راستا عملکرد دولت نهم را مورد هجمـه مسـتقیم   . بگیرد
. قرار داده و تیرهای خود را با دیدی تخریبی بـه سـمت آن نشـانه رفـت    

ینترنتـی  پایگاه خبری تحلیلی رسمی این حزب سـحام نیـوز بـه آدرس ا   
www.etemademelli.orgsp که در ان به انتشار اخبار و بیانیه هـای و  . بود

این حـزب در جریـان   . تخریبی خود می پرداخت –سایر مطالب تحلیلی 
و تنها به ایـن سـایت   . این انتخابات از فضای مجازی بسیار استفاده نمود

ان عمومی اکتفا ننمود و در راستای رسیدن به اهداف خود و همراهی اذه w
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را نیـز بـا   ... با خود سایت های دیگری چون سایت تغییـر و نخسـتین و  
  . خود همگاه و همراه ساخت

ن آاین سایت ها در جریانات اخیر بـه طـور گسـترده ای سـعی بـر      
ن را تـرویج  آنمودند که بحث تقلب در انتخابـات و ناسـالم جلـوه دادن    

  .ن را زیر سؤال ببرندآدهند و نهادهای مرتبط با 
  

  مجمع روحانیون مبارز) 5
از دیگر احزاب فعال در عرصه انتخابات این دوره ریاست جمهوری، می 

 1366این مجمع که در سـال  . توان به مجمع روحانیون مبارز اشاره نمود
به دنبال گسترش اختالف در بین اعضای تشکیل دهنده جامعه روحانیت 

ا شدن سـه تـن از اعضـای    مبارز خود را به جامعه معرفی کرد ابتدا با جد
ن از جامعه روحانیت مبارز یعنی حجـه االسـالم مهـدی    آشورای مرکزی 

ن خورده شـد  و  آکروبی، محمود دعایی و جاللی خمینی، استارت اولیه 
با پیوستن افراد دیگری چون محمد خاتمی، محمد حسـین رحیمیـان، و   

  1.رسماً تشکیل گردید... خوئینی ها، محتشمی پور و
به اهمیت و انتظـار روحانیـت در اذهـان عمـومی جامعـه و       با توجه
نان در هدایت این افکار باید به این مسئله اذعان داشـت کـه   آنقش مؤثر 

در جریانات اخیـر بعـد از انتخابـات اقـدامات ایـن مجمـع در گسـترش        
مؤیـد  . شوبهای روی داده کم نبوده و قابل توجه مـی باشـد  آتشنجات و 
ها و وبالگهای متعددی می باشد کـه در دنیـای   مراجعه به سایت این سخن

اعضـای   مجازی شکل گرفته و در بسیاری از آنها بـه حـرف و سـخنان    
  . نها پرداخته استآاصلی این مجمع استناد گردیده و به تبلیغ افکار 

                                                 
 86: 1383جریان شناسی،  .1
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ی خود این مجمع نیز دارای وبگاه رسمی عالوه بر این سایتها و وبالگها
ن بـه  آر دنیای مجازی می باشـد کـه در   د www.rouhanioon.comدرس آبه 

های خـود کـه در حـوادث اخیـر کـم جنجـال        انتشار افکار و عقاید و بیانیه
بیشتر مطالب ایـن سـایت گـرد موسـوی و     . برانگیز نبوده است می پردازند

در ادامـه نمونـه ای از   . کروبی و بیانیه ها و مسائلی از این قبیل مـی پـردازد  
  . ای اصلی این مجمع را ارائه می دهیممطالب ارائه شده توسط اعض

متاسفانه شورای نگهبان آنجایی که موضـوع مـردم و    :محتشمی پور
دیـدگاههای شـورای نگهبـان مخالفـت     بـا  حاکمیت مردم مطرح است و 

ده، قـانون  برخالف آنچه در نظر تصـویب کننـدگان ایـن قـانون بـو      دارد
نمونه . می شکند تفسیر کرده و به اصطالح چارچوب مردم ساالری را را

و نظارت شورای نگهبان است که از آن به نظارت استصوابی  99آن اصل 
پایمـال کـردن    تفسیر کرده است کـه ایـن نظـارت استصـوابی بـه منزلـه      

و در واقـع  . خواست و نظرو اندیشه مردم و شکستن مردم ساالری است
ستون فقرات مردم ساالری زیـر چـرخ دنـده هـای      دای شکسته شدنص
فسیر شورای نگهبان و سپس قـانون نظـارت استصـوابی درمجلـس     ت این

چگونه می توانیم بپذیریم که مردم رای شان هیچ تاثیری . شنیده می شود
بر سرنوشت کشورشان نداشته باشد مگر اینکه شورای نگهبـان تصـویب   

ان رای مردم و انتخاب مردم را رد کنـد ایـن رای   اگر شورای نگهب و! کند
با روح قانون اساسی و اسـالم مغـایرت    این رویکرد. کان لم یکن است 

نفر حقوقدان بتوانند برسرنوشت و مال و جـان و   6نفر فقیه و  6دارد که 
 ناموس و رای مردم حاکم باشند
امروز اگرچه یک عده در دروغ گویی ": صانعی در شیوه مبارزه گفته

ارزه اسـت  هنرمند شده اند اما در نقطه مقابل عده ای هم هنرشـان در مبـ  
یاران امام امت دارای هنر مبارزه اند و با شناختی که من از آنها دارم هیچ 
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گاه در اعتقاداتشان عقب نشینی نخواهند کـرد هرچنـد ممکـن اسـت در     
 ».برخی موارد و مسائل کاستی هایی هم باشد

او در ادامه سخنان خود یکی دیگر از نشانه هـای ضـعف را اعمـال    
فشار «:تحت عناوین مختلف عنوان کردند و افزودندفشار بر افراد جامعه 

زیاد نشانه ضعف است، بازداشت و زندان و شکنجه نشانه ضعف اسـت،  
فقط شش روز می شـود مـتهم   : در برخی روایات در باب قتل آمده است

به قتل را بازداشت کرد حاال برخی ها تعبیر به یکسال هم کـرده انـد کـه    
م اما امروز برای جـرم هـای تعزیـری    من نمی خواهم وارد آن بحث بشو

سه ماه و پنج ماه و بیشتر طرف را بازداشت می کننـد، ممنـوع المالقـات    
می کنند، در سلول انفرادی نگه داری می کنند و بعد هم اظهار می دارند 

  ».شکنجه ای در کار نبوده است
  

  اینترنت و رسانه های غربی
ر نظـامی و حتـی تحـریم    استفاده از رسانه هـا بـرعکس اسـتفاده از امـو    

. اقتصادی، ارزان ترین و کم خطرترین راه برای براندازی یک نظام اسـت 
زیرا در این راه مردم یک کشور، خودشان حکومت را ساقط می کننـد و  

ولـی  . خودشان نیز آسیب دیـده و متحمـل خسـارات جـانی مـی شـوند      
نـرم  براندازی یک نظام توسط رسانه ها و شیوه های به اصطالح قـدرت  

های غرب از سی سـال   عملکرد دولتمردان و رسانه. کار مشکلی می باشد
  1.گذشته تا امروز در قبال ایران مؤید این جریان است

به گزارش فارس، لرد بالتیمور نویسنده غربی طی مقالـه ای تحلیلـی   
در رابطـه بـا دخالـت    » خانه شفاف سازی اطالعات«که در پایگاه خبری 

                                                 
 118: 1388موالنا  .1
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رسـانه هـای   : قایع پس از انتخابات ایـران نوشـت  رسانه های غربی در و
غربی به طور روشن در قضایای اخیر ایران موضع گیری کـرده  توانسـته   
اند مخاطبان از همه جا بی خبر خود را به وسـیله گـزارش هـای خبـری     
مربوط به اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ایران به نتیجه دلخواه خـود  

مخالفـان در یـک اقـدام بـی سـابقه از زمـان       «برسانند و تصریح کنند که 
ایران، شجاعت، مقاومت و قدرت مردمـی را علیـه دولـت     1979انقالب 

  » .نشان دادند
مؤید این مطالب را می توان در سخنان وزیر خارجـه آمریکـا یعنـی    

و بهره گیـری  ) twitter(هیالری کلینتون که به نقش شبکه مجازی توئیتر 
شوبهای خیابانی پس از آه در کنترل و هدایت دولت متبوعش از این شبک

وی اذعان داشـته کـه در ایـام    . انتخابات ایران اعتراف کرد، جستجو کرد
انتخابات ایران از طریق توئیتر و اینترنت به افراد می فهماندنـد کـه کجـا    

  1. بروند، چه اتفاقی قرار است رخ دهد
نده امریکـایی  نویس »کلی شیرکلی«به دنبال این سخنان عده ای چون 

و می خواهند .  سخن می راند» در ایران انقالب توئیتری«از چیزی به نام 
جریـان یافتـه   » انقالب توئیتری«به ما این گونه بفهمانند که در ایران یک 

این به رخ کشـیدن قـدرت   . در حالی که چنین چیزی وجود ندارد. است
یک توافق از پـیش  میز است و در حقیقیت از آ توئیتر به طور کامل اغراق

صورت گرفته برای گرامیداشت و تحسین توئیتر تـوام بـا برنامـه ریـزی     
در حقیقت تعداد افرادی . برای اعتراضات خیابانی تهران حکایت می کند

که ایرانی نامیده می شوند و در تـوئیتر بـه عنـوان نویسـنده در موضـوع      
سـیاری از  محل سکونت ب. نفر است 45اعتراضات شناخته می شوند تنها 

                                                 
1. www.jahannews.com 
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بـا ایـن   . نان به زبان انگلیسی مطلب می نویسندآنها نامعلوم است و اکثرآ
مطلب بروز رسانی شده تنها در  2500حال، در یک دقیقه شما می توانید 

دریافت کنید و عمده این مطالب تکـراری غیـر قابـل     iranelectionکانال 
یی تـوئیتر نمـی   و به کسی غیر از خیل کثیر کاربران امریکا. استفاده است

در نهایت تنها یک سوم مردم ایران به اینترنـت دسترسـی دارنـد و    . رسد
جوانـانی کـه در اعتراضـات شـرکت کردنـد و      اینکـه  نکته جالب توجـه  

ساله هایی هستند کـه   24تا  18همچنین از توئیتر استفاده می کنند، گروه 
  1. د، استدر بردارنده مهم ترین گروهی که به احمدی نژاد رای داده ان

« اسوشیتد پرس تحلیل مشابهی را منتشر کرده است که بیان می دارد 
استفاده از اینترنت در ایران هنوز به صورت تجملی قشر جوان و ساکنین 

این بدان معناست که استفاده از توئیتر مختص جوانان و قشر . شهرهاست
وانـد  محقق است و نادیده گرفتن احساسات سیاسی محافظه کارانه مـی ت 

  2. گمراه کننده باشد
اگرچه نمی توان این مطلب را رد کرد که دولـت امریکـا در مخیلـه    
خود انقالب توئیتری را در ایـران دنبـال مـی نمـود، چـرا کـه از تـوئیتر        
خواست تا قطع سرویس خود را به دلیل تغییرات عقـب بیانـدازد تـا در    

ل چنین انقالبی نـه  اخبار رسیده در مورد ایران تأخیری نیفتد، ولی در عم
  .تنها صورت نگرفت بلکه در نطفه خفه شد

تنها به توئیتر خالصـه نگردیـد و بـه     یولی اقدامات دولت های غرب
ن نمود که اوضاع را وخیم نشان داده و مردم را به آطور گسترده سعی بر 

در این راستا می توان بـه  . ن هدایت سازندآسمت مقابله با نظام و مبانی 
، و سـایر شـبکه هـای    VOA ،CNNچون بی بی سی فارسی،  شبکه هایی

                                                 
  88تیر  9سایت الف،  .1
 همان .2
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ضد انقالب به طور گسترده ای در دنیای مجـازی و اینترنـت کـه ثبـات     
در ادامه به . پذیری بسیار باالیی نسبت به سایر رسانه ها دارند اشاره نمود

بررسی برخی از شبکه های اصلی و تأثیر گذار برجریانات جنگ نـرم در  
  . را قرار داد BBC, Voaکه در راس انها باید . ایران می پردازیم

  
1 (BBC شوب های ایرانآاتاق فکر  

BBC    1922یا پایگاه سخن پراکنی بریتانیا با مسئولیت محـدود، در سـال 
پس از دریافت پروانه سـلطنتی تبـدیل بـه     1927بنیان گذاشته و در سال 
لتـی  در حال حاضر نیز بی بی سی یک شرکت دو. یک شرکت دولتی شد

و سـردبیر  . نیمه خود مختار است که توسط یک هیئت امنا اداره می شود
ادعـای  . سایت و رادیو فارسی بی بـی سـی جمشـید برزگـر مـی باشـد      

گردانندگان بی بی سی این است که این شرکت  تحت هیچ گونـه نفـوذ   
کـل  زیرا . تجاری و سیاسی نیست و تنها به مخاطبان خود پاسخگو است

ن توسط دولت و وزارت خارجه بریتانیـا تـامین   آانی ی بخش جه بودجه
  .زمینه فعالیت این بخش، رادیو، تلویزیون و اینترنت می باشد. می شود

اخبار این شبکه در اینترنت به زبان های مختلف از جمله انگلیسی و 
به انتشار اخبار فارسـی مـی پـردازد بـه     سایتی که . فارسی انتشار می یابد

اینترنـت از  اهمیـت  . مـی باشـد    www.BBCPersian.comادرس اینترنتی 
طرف گردانندگان بی بی سی برای کاربران فارسی زبان به زمان گسـترده  

ن بـر  آشدن امکانات فضای مجازی در ایـران و اقبـال عمـومی مـردم از     
در حالی که این سایت در مدت فعالیت خود هیچ گاه آن چنان . گردد می

در سـال  . سترده کاربران ایرانی مواجـه نشـد  که انتظار داشت با استقبال گ
نسخه جدیدی از ایـن سـایت بـا ویژگـی هـای ظـاهری، فنـی و         1387

محتوایی به روزتر و جذاب تر ارائه شد و سعی می نمـود تـا جـایی کـه     
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هـای   تا در زمان. امکان دارد اذهان جامعه را به سمت خود هدایت نماید
نهـا  آجهت تحقق اهداف خود از  نها را به صحنه کشانده و درآمورد نیاز 

نمونه بارز این امر وقایع بعد از انتخابات دور دهم ریاست . استفاده نماید
ن می توان این شبکه را یکی از اصلی آجمهوری ایران بود که در جریان 

این شبکه به همراه سایت خود با ادعای . شوبها دانستآترین آتش باران 
ابات دور دهم ریاست جمهـوری عمـالً   اطالع رسانی لحظه به لحظه انتخ

به پایگاه انتشار تحلیل های ساختگی و برانگیختگـی اجتمـاعی در ایـران    
ن نیـز بـا رویکـردی کـه در پـیش گرفتـه بـود        آو در قبل از . تبدیل شد

استراتژی مقابله با دولت نهم را دنبال می نمود که به منظـور تحقـق ایـن    
فضاسازی متناسب با تحـوالت   هدف ابتدا فعالیت های خود را در جهت

اما جهت اصلی، سوق دادن مردم به سمت بی تفاوت . صحنه شکل دادند
این روند تـا گـرم   . سازی و عدم اهمیت برگزاری انتخابات سیر می نمود

شدن فضای انتخاباتی در کشور ادامه داشت اما در این مقطع تغییر رونـد  
. ال عمومی ظاهر شـد داده و در نقش سخنگویی مشارکت مردمی و استقب

روانی بخشی از جامعه را  ـهماهنگی سیاسی   ،و از طریق کمپ دو نامزد
جالب اینجاست که اهمیت انتخابات ایران برای لندن تـا  . بر عهده گرفتند

خبرنگار از رسانه های انگلیس تحـت   55ن حد پیش رفت که مجموعاً آ
نفره رسـانه ای   55این گروه . عنوان پوشش انتخابات به ایران سفر کردند

نهـا  آن چـه کـه   آبعد از پایان برگزاری انتخابات به دلیل ایـن کـه نتیجـه    
انتظارش را داشتند نبود، سخنگویی جریان تعرض و سپس اغتشاش را بر 

  . عهده گرفتند
در این مقطع بی بی سی فارسی با استفاده از تصـاویر دوربـین هـای    

ـ   ق اینترنـت ارسـال مـی    غیرحرفه ای اغتشاشگران که به سـرعت از طری
نها را به حوزه های بین المللی کشاندند و زمینه را آگردید، دامنه تبلیغات 
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برای اظهار نظر مقامات انگلیسی کـه همـه امـور رسـانه ای را در پنهـان      
  .مدیریت می کردند هموار ساختند

شبکه فارسی و انگلیسی بی بـی سـی بـه عنـوان سـردمداران مـوج        
نشان دادن انتخابات و ضـربه بـه مشـروعیت    جدیدی که هدفش مشوش 

نظام و انتخابات بود زمام انتشار اخبار کذب و تحریک کننده را به دست 
  1. گرفت و دور جدید جنگ روانی سیاسی را اغاز نمودند

BBC خود همواره از تنظیم و پخش خبر به  تکه در طول دوره فعالی
و سافت نیوز ) خت خبرس(و تلفیق هارد نیوز ) شبه خبر(شیوه فیجونیوز 

پیروی کرده است، در آستانه انتخابات و از جمله طول جمعـه  ) نرم خبر(
به این سو، دقیقاً و دائماً با سوئیچ کردن این شیوه های ) خرداد 22(شب 

خبری به یکدیگر، اهداف شبهه سازی، بحـران افکنـی، و هـدایت افکـار     
  . عمومی به انگیختگی و نضج اشوب را هدایت کرد

BBC ماده بحران سازی اجتمـاعی کـرده بـود   آها قبل خود را  از ماه .
پیشاپیش در اخبار و تحلیل های به اصطالح کارشناسان سیاسـی مسـائل   

ایـن سـایت   . ن پای می فشردآایران، بحث تقلب را تئوریزه و قاطعانه بر 
مارهـای غیـر   آتحلیلی استعمارگر پیر، بالفاصله پـس از اعـالم    –خبری 

منابع داخل ایران پروژه تقلب در انتخابات را کلید زد و پس از رسمی از 
ن به تناوب انتشار خبرهـایی از ایـران و اعـالم آرای احمـدی نـژاد بـر       آ

حمالت و تثبیت و تلقین تقلب در انتخابات افزودند به صـورتی کـه تـا    
ن با هدف اغتشاش و افزایش نا آرامی آگزارشات ) خرداد 23(ظهر شنبه 
  . گرفتانجام می 

                                                 
  نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هانهادآموزشی جزوه  .1
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مجموعه فعالیت های بی بی سـی پـس از خاتمـه رأی گیـری یـک      
حتی اگر موسوی و کروبی کوتاه آمدند، و برای : هدف را تعقیب می کرد

. مطالبات شما به خیابان نیامدند، شما کوتاه نیایید و خیابان را ترک نکنید
در واقع مهندسی و بزرگ نمایی نا آرامی ها در دسـتور کـار ایـن رسـانه     

نجا که تشنج طلبـی چنـد تـن از اوبـاش را جـدی تـرین       آرار داشت تا ق
  .های یک دهه اخیر در تهران عنوان کرد ناآرامی

ای از اعتـراض بـه وجـود     بی بی سی با عنوان این که موج گسـترده 
مده و بسیاری از مردم می خواهند بداننـد کـه رأی آنهـا بـه کاندیـدای      آ

سرخوردگی و ایجـاد یـأس در   سعی در القای . محبوبشان چه شده است
غافل از این که مردم ایران با بازخوانی عملکـرد گذشـته   . مردم را داشت

این شبکه می دانسـتند در پـس ایـن دلسـوزی هـا چـه اهـداف شـومی         
  .قراردارد

عملکرد این شبکه و سایت اینترنتی آن تا حدی مداخله جویانه بـود  
ت انگلـیس در حـال   قـدر : که روزنامه انگلیسی ایندیپندنت مـی نویسـد  

زیرا بـرای پاسـخ بـه اقـدام ایـران در بازداشـت کارمنـدان        . نابودی است
ما تـاوان آشـفتگی روابـط بـا     . سفارتش دست به دامن اتحادیه اروپا شد

ویـژه  . (ایران را فقط به خاطر بی بی سی و بخش فارسی آن می پردازیم
به طور کـل  ) نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روزنامه ایران

ــان و در رأس  ــایی را بیگانگ ــبکه  آراهکاره ــه در ش ــی ســی چ ــی ب ن ب
تلویزیونی خود و چه در سایت اینترنتی و فضای سایبرنتیک درخصوص 
استمرار اعتراضات به نتیجه انتخابات دور دهم ریاسـت جمهـوری ارائـه    

  .می داد می توان به این شرح بر شمرد
ـ    )1 دم پـذیرش نتـایج   تاکید بر استمرار رونـد اعتراضـات و ع

  انتخابات تا حصول نتایج مورد نظر 
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بزرگ نمایی اختالف در سطوح مختلف جامعـه، تاکیـد بـر     )2
 عدم حمایت برخی از نخبگان از نتایج انتخابات

تاکید بر حمایت برخی از نخبگان و چهره های سرشناس از  )3
 مخالفین و معترضین

 تشدید فشارها با هدف استعفای رئیس جمهور منتخب ملت )4
 ایجاد تمایز میان حوزه ها و عرصه های مذهبی و غیر مذهبی )5
معرفی سپاه و بسیج بـه عنـوان عناصـر کودتـای نظـامی و       )6

 1ضرورت حذف و خروج نیروهای مذکور از صحنه
 
2 (VOA از نگاهی دیگر  

شبکه تلویزیونی صدای امریکا که به طور گسترده تری در فضای مجازی 
ده است، یکی از مهم ترین رسـانه هـای   و دنیای اینترنت خود را جای دا

این شبکه در دنیای مجازی با بـیش  . ن می باشدآمعاند با انقالب و مبانی 
 350تـا   94ماده ( VOAو طبق اساسنامه . زبان برنامه ارائه می دهد 40از 

  این برنامه ها باید) قانون عمومی
  .صحیح، بی طرف و جامع باشد )1
ا بـوده  و نظـری جـامع و    مظهر تمامی بخش های جامعه امریک )2

 .مبسوط درباره افکار و سازمانهای مهم امریکا ارائه دهند
 .سیاست های امریکا را به طور روشن منعکس نمایند )3

خرین اخبار و اطالعات روز را همراه آطور دائم  به VOAسایت اینترنتی 
ــا عکــس، صــدا و تصــویر ارائــه مــی  درس اینترنتــی ایــن ســایت آ. کنــد ب

www.voanews.com از مهم ترین افراد بخش فارسی . باشد میVOA توان  می

                                                 
  73: اسناد خیانت و جنایت .1
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احمدرضا بهارلو، شـیال گنجـی، کـامبیز محمـودی، امیـر فخـراور، آوی       «به 
اشاره کرد که البتـه تعـدادی از   » ...داویدی، لونا شاد، بهروز صور اسرافیل و 

  . اند های اخیر برکنار شده این افراد به علت کارشکنی و تخلف در سال
رسانه، شیطان بزرگ که بودجه خود را از دولت امریکا دریافـت   این

می کند، در مطالب و برنامه هایی کـه در سـایت خـود ارائـه مـی دهـد،       
ایـن نقـش در وقـایع    . همواره ایران را مورد هجمه و حمله قرار می دهد

بعد از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری رنگ و روی مشـخص تـری   
تش بیاران آنه ای تبدیل گردید که از اصلی ترین به خود گرفت و به رسا

اشوبهای ایران و به ویژه تهران گردید و در طول این ایام با ادعای اطالع 
رسانی لحظه به لحظه از انتخابات عمالً بـه پایگـاه انتشـار تحلیـل هـای      
ساختگی تبدیل گردید، و از این طریق اذهان عمومی را به سمت آشوب 

و سعی بر ان داشت که القای بحـث تقلـب   . نمود و اغتشاش هدایت می
غافل از این که . ن بی اعتماد سازدآدر انتخابات را نسبت به نظام و سران 

مردم ایران در طی چند دهه انقالب به درستی به اهداف پلید و مغرضـانه  
و به ایـن  . مریکای جهان خوار پی برده اندآن آسران استکبار و در رأس 

دروغ هـا، شـایعه پراکنـی هـا، تهمـت هـا، افتراهـا و         راحتی ها فریب و
  . تهدیدات را نمی خورند

  
  بوک و توییتر در جنگ روانی سایبرنتیک علیه ایران  نقش فیس) 3

مطالـب  "اسب تروا"شبکه های خبری مانند سی ان ان با اجرای سیاست 
جعلی خود را در پوشش افراد حقیقی بـر روی سـایت هـای ارتباطـات     

جمله توییتر منتشر و به ارتباط گیری با مخاطبان قبلی اقـدام   اجتماعی از
در هفته های منتهی به انتخابات و جریان های بعدی،ایران شاهد .می کنند w
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هجمه تبلیغی و جنـگ روانـی بـود کـه توسـط سـایت هـای ارتباطـات         
  .اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر صورت گرفت

این اقدامات که در حـوزه  این در حالی است که عقبه طراحی کننده 
جنگ روانی سایبرنتیک قرار دارد،همچنـان در حـال پیگیـری اهـداف از     

  .پیش تعیین شده خود است
سایتهای ارتباطات اجتماعی در ظاهر به منظور ایجـاد فضـایی بـرای    
حضور الکترونیکی افراد در جامعه چند صدایی غربی و بیان دیـدگاه هـا   

وستان و فرستادن پیام های گروهـی عمـل   ،پیدا کردن دوست ،ارتباط با د
می کنند اما در باطن اغلب این وبگاه ها در خدمت بنگاه هـای خبـری و   
اطالعاتی قرار داشته و با جمع آوری اطالعات شخصی از افراد اقدام بـه  
پرونــده ســازی و بعضــاً عضــوگیری بــرای ســازمان هــای جاسوســی و 

  .تروریستی غربی می نمایند 
ها مجانی است ولی هیچ چیزی واقعاً  ر این سایتهر چند عضویت د

های الکترونیکـی ایـن    سرویس مجانی نیست و در ازای استفاده مجانی از
افراد بخش عمده اسرار زندگی خود را به راحتـی در اختیـار آن    ها، وبگاه

کارکرد دیگر این وبگـاه هـا،خبر رسـانی از نـوع شـایعه      .ها قرار می دند
رسانی از نوع شایعه و غوغا ساالرانه اگـر ابتـدا از   از آنجا که خبر  .است

یک بنگاه خبری بزرگ صورت بگیرد،پس از معلوم شـدن عـدم صـحت    
سبب تخریب شدید وجهه آن خبر گذاری می شود،استفاده از شخصـیت  
های حقیقی ساختگی بر روی اینگونه سایت ها تا خدود زیادی از هزینه 

  .اندا می کاهدشایعه پراکنی برای بنگاه های پروپاگ
بسیاری از شبکه های خبری همچون بی بی سی، سی ان ان ،فـاکس  

و دوباره بسته بنـدی کـردن   "اسب تروا"نیوز و العربیه با اجرای سیاست 
)REPACKAGING (  مطالب جعلی شان در پوشش افراد حقیقی بـر روی
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سایت های ارتباطات اجتماعی اقدام به ارتباط گیری بـا مخاطبـان قبلـی    
  .می کنندخود 

در هفته هـای اخیر،بـه خصـوص هفتـه بعـد از انتخابـات ریاسـت        
جمهوری،سایت فیس بوک نقش اساسی در آموزش حمالت مخـرب بـه   

بـه  ) SERVICE DOS –DENIALOF(خصـوص حمـالت اینترنتـی داس    
  .سایت های ایرانی به خصوص سایت های مخالف آمریکا را داشت

ربی به طور دائم این ادعا را در همین زمان بنگاه های دروغ پراکنی غ
مطرح می کردند که دولت ایران اقدام به کند کـردن و قطـع اینترنـت در    
داخل کشور نموده و اینگونه وانمود می کردند کـه حکومـت جمهـوری    

  .اسالمی در سدد ایجاد اختناق است
همچنین صفحات زیادی بـه اعالمیـه هـای عناصـر گروهـک هـای       

تالش شده بود که مردگـان سیاسـی را هـر    اپوزیسیون اختصاص یافته و 
  .گونه که هست زنده کرده و به ایشان شخصیت ببخشید

این عمل سایت فیس بوک با سوت و کف کشورهای غربـی همـراه   
بود،این حرکت ها در حالی است که چند مـاه قبـل در جریـان حمـالت     
ناجوانمردانه رژیم اشغالگر قدس به مردم مظلوم غزه همین سایت اقـدام  
به خاموش کردن معدود صداهایی نمود کـه تـالش در خبـر رسـانی در     

  .مورد مظلومیت مردم فلسطین می نمودند
  توییتر در کنار فیس بوک   

سایت دیگری که در کنار فیس بوک در خدمت امپراطوری خبری دشمن 
  .نماید توییتر است فعالیت جدی را دنبال می

هـای   شبیه به پیامک عملکرد توییتر به صورت یک وبالگ خالصه و
های اخیر بـه صـورت جـدی در اختیـار      اس ام اس بوده و در طول هفته w
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سازمان های خارجی برای تهییج و هماهنگی بـا اعضـا و هـوادارانش در    
بدین ترتیب توییتر نقش  .داخل کشور برای تجمع و اغتشاش قرار گرفت

بطوریکـه در  کند  سیم و شبکه ارتباطی نیروهای اپوزیسیون را بازی می بی
ها شاهد فشار دستگاه حکومتی آمریکا بـر تـوییتر    کنار حرکت این سایت

بودیم که حتی تعمیرات ماهیانه خـود را انجـام ندهـد تـا اینکـه ارتبـاط       
گـذاری   اری و سـرمایه این عملیات بـا همکـ   .ای قطع نشود آشوبگران لحظه

شـکن  فیلتریجاد و ارسـال نـرم افزارهـای    کشورهای غربی همراه بوده و با ا
های ارسال و  که محصول دانشگاه تورانتو کانادا است، دیش PSIPHONمانند 

  .های قلمی و مواردی دیگر حمایت شد ای دوربین دریافت ماهواره
برای آگاهی بیشتر از نحوه عمل و دالیل پشـت صـحنه ایـن مـاجرا     
الزم است اندکی به قبل بازگردیم و نگاهی بـه گرداننـدگان ایـن سـایت     

رتباط ایشان با کابینه اوباما و سابقه خدمتشان به تشکیالت حـاکم بـه   ها،ا
  .غرب بیاندازیم

  سایت فیس بوک و گردانندگان آن
میالدی در شهر  1984،متولد )MARK ZUCKERBERG(مارک زوکبرگ 

بنـابر  .نیویورک آمریکا مؤسس و گرداننده رسمی شرکت فیس بوک است
) ATHEIST(ه گفته خـود ملحـد   سایت ویکی پدیا،این یهودی زاده که ب

میالدی،در زمـان   2004باشد ،نسخه نرم افزاری فیس بوک را در سال  می
تحصیل در دانشگاه هاروارد به نام خود ثبت نمود اما این سایت در پایین 

و شکایت کردند که او در توضیح می دهد که سه همکالسی زوکبرگ از ا
ه و در نهایت پس از سه سال را از آنها ربود)CONNECTU(افزار واقع نرم

میالدی با قرار دادگاه زوکبرگ مجبور بـه پرداخـت    2008تالش در سال 
w  .میلیون دالر به آنها شد 65غرامتی معادل 
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فیس بوک در طول عمر نه چندان بلند خود شاهد چنـدین رسـوایی   
بزرگ بوده که شامل جریانات مربوط به مزاحمت های الکترونیکی ناشی 

مـیالدی و   2006در سـال  ) NEWS FEED(راک خبـری از سـرویس خـو  
ــرم   ــی از ن ــی ناش ــای امنیت ــره ه ــوک    حف ــیس ب ــت ف ــرج مراقب ــزار ب اف

)FACEBOOK BEACON ( می باشد 2007در سال.  
 FACEBOOK(معرفی سـکوی فـیس بـوک     ها، در کنار این رسوایی

PLATFORM ( میالدی به عنوان پایه ای برای ساخت نرم  2007در سال
نبی سبب جذب تعداد زیادی برنامه نویس شد و تا به امروز افزارهای جا

بیش از چهار صد برنامه نویس در دنیا حداقل یک بار برای سکوی فیس 
  .بوک اقدام به تولید برنامه جانبی نموده اند

هرچند این گونه به نظر می رسد که این موفقیت بی ارتباط با کمک 
به ازای دریافت سهم نـا   2007میلیون دالری مایکروسافت در سال  240
مایکروسافت همچنـین  . درصد از سهام شرکت فیس بوک نباشد1,6چیز 

  .متعهد شد که به فروش تبلیغات برای فیس بوک دست بزند
به بعد شاهد تغییرات جدی شد و در سـال   2007فیس بوک از سال 

به همراه سی ان ان و توییتر به عنوان بنگـاه سـخن پراکنـی نقـش      2008
  .ای در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازی کردعمده 

گزارش های نیویـورک تـایمز،ام اس ان بـی سـی ،اسـتار تریبـون و       
بسیاری از بنگاه های اطالع رسانی غربی حاکی از استفاده جدی اوباما و 
همراهانش از این سایت های اینترنتی برای جذب و هـدایت آراء مـردم   

یق بانک اطالعاتی توییتر بـرای ارتبـاط   آمریکا بود و به طور جدی از طر
   1.گیری با افراد بهره برداری شد

                                                 
   92:1388 ویژه نامه انقالب مخملی، .1
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  ستاد توییتر و گردانندگان آن 
و اون ) ISSAC STONE(،اسحاق اسـتون )JACK DORSEY(جک دورسی

میالدی اقدام به راه انـدازی   2006در سال ) EVEN WILLIAMS(ویلیامز
  .شبکه توییتر نمودند

  :شروع به کار کرد این سرویس با سه هدف اصلی
ایجاد روش ارزانتر و آسانتری برای فرسـتادن پیامـک بـه تعـداد     ) 1

زیادی از افراد به منظور اسـتفاده در تبلیغـات ،ارتباطـات اجتمـاعی و در     
کنار آن تشویق به استفاده بیشتر از سـرویس پیامـک و در نتیجـه درآمـد     

  .زایی برای شرکت های ارتباطات
ــگ د ) 2 ــتفاده از فرهن ــروف   اس ــراد مع ــه وار اف ــردن دیوان ــال ک نب

)CELEBRITY OBESSION ( که در کشورهای غربی به صورت هدفمند
  .تبلیغ می شود به منظور جلب توجه تبلیغات چی های هالیودی

در راستای فرهنگ عریانگری غربی که در چند سال اخیـر مـوج   ) 3
و  جدید آن در ساختمان سازی های با پنجـره هـای بلنـد و بـدون پـرده     

مدهای لباس جدید غربی روزافزون می شود،به منظور عادت دادن مـردم  
به این کارهای خود را لحظه به لحظه گزارش داده و چیزهایی که توسط 
سایر سایت های ارتباطات اجتماعی غیر قابل اکتشاف بود بدین وسیله از 

  .دهای اطالعاتی غربی قرار دهن مردم استخراج نموده و در اختیار سازمان
 30این مطلب را تا حدودی خـود دورسـی در یـک وب سـایت در     

برتـری  :در سایت یوتیوب اعتراف نمـود و اذعـان داشـت    2007سپتامبر 
سایت ما بر دیگر سایت های ارتباط اجتمـاعی در ایـن اسـت کـه مـردم      
تشویق می شوند کارهای معمولی خود را به هم اطالع دهند،کاری که به 

ها صورت نمی گیرد به ایـن ترتیـب شـما مـی      دلیل ساختار سایر سایت
  .توانید لحظه به لحظه از یکدیگر مطلع باشید
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میالدی توییتر به عنوان یک بخـش مهـم از تبلیغـات     2008در سال 
انتخاباتی اوباما در کنار سـی ان ان و فـیس بـوک قـرار گرفـت و نقـش       

  . اساسی در استفاده از رأی خاموش در به قدرت رساندن اوباما داشت
توییتر به عنوان سریعترین روش اطالع رسـانی   2009در ژانویه سال 

ـ ـی یک فـونـادثه سرنگـمود و در حـرض اندام نـع  ایـمـ ـواپیـد هـرون
US AIRWAYS     در رود هادسون نیویورک سرویس توییتر بـه عنـوان منبـع

  .اصلی اطالع رسانی توسط رسانه های آمریکایی مورد استفاده قرار گرفت
  

 زمان دهی و تولید اخبار در فضای مجازیسا) 4
پیرامون این امر باید اذعان داشت که چهـارگروه در ایـن راسـتا فعالیـت     

  : داشته اند که به ترتیب اهمیت میتوان آنها را به شرح زیر برشمرد
  :افراد وابسته به سفارت خانه های بیگانه.1

توسـط افـراد   اهمیت این اخبار به این دلیل است کـه تولیـد ایـن اخبـار     
نفوذی با دقت و توجـه عمیـق بـه مسـائل تهیـه شـده وبـه سـرعت بـه          
سازمانهای اطالعاتی ومراکز پژوهشی پیرامون مسائل بحران وآشوب مثل 

در خارج از کشورفرستاده می شد و بـه دنبـال آن بـه    ..)سوروس ،سیا و(
سرعت به سازماندهی وبرنامه ریـزی بـه منظـور هـدایت و سـازماندهی      

  .پرداخته می شدآشوبها 
توان به  از سفارتخانه دولت هایی که در این راستا اقدام می کردند می

سفارتخانه انگلـیس، سـفارتخانه  آمریکـا و دولـت غاصـب صهیونیسـم در       
کشورهای حاشیه خلیج فارس و سفارتخانه فرانسه سفارتخانه عربستان کـه  

  .ند اشاره کردهمگی از سابقه ی دیرینه ای در دشمنی با ایران برخوردار
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فعالیت گسترده اطالعاتی انگلیسی ها در راستای انتخابات دور دهـم  
ریاست جمهوری از چند ماه قبل از انتخابات با رصد اخبار خبرگزاریهـا،  

آغازگردیـده بـود کـه بـا برگـزاری انتخابـات       ... وب سایتها و وبالگها و
ایـن   واعالم نتایج ان ایـن فعالیـت هـا گسـترده گردیـد بـه طـوری کـه        

سفارتخانه به طور دائم کارمندان محلی خود را به صحنه هـای درگیـری   
گســیل مــی نمــود وبــه دنبــال جمــع آوری اطالعــات از نــاآرامی هــا و  

واز ایـن طریـق   .اغتشاشات ونیز برقراری ارتباط با احـزاب سیاسـی بـود   
مبادرت به خط دهی وانتشار اخبار کـذب مبنـی بـر تقلـب در انتخابـات      

اعالم ساختگی و جعلی بودن آرا، اغتشاشات و تجمعـات  نموده و ضمن 
غیرقانونی را به عنوان حق مردم مطرح نمود وآن را به طـور گسـترده در   

در ایـن زمینـه   . (انتشـارداد ) BBC… مثـل (رسانه های وابسته به خـود  
) اعترافــات حســین رســام از اعضــای ســفارت قابــل توجــه مــی باشــد 

راستا اقـدام مـی نمودنـد سـفارتخانه     سفارتخانه های دیگری که در این .
های امریکا ودولت غاصب صهیونیسم در کشورهای حاشیه خلیج فارس 

مسـتقر در  (درهمین راستامی توان به تاسیس دفتر امور ایران در دبی .بود
از سوی وزارت امور خارجه امریکا که ازپایگاه ریگا ) کنسولگری امریکا

اشـی شـوروی سـابق نسـخه     در لتونی در زمان جنگ سرد باهـدف فروپ 
تبادل افـراد و گـروه   (» exchange«برداری شده است اشاره کرد که پروژه

دراین پروژه مسافرت افراد و نخبگـان  .رادر دستور کار خود قرار داد ) ها
نفـره بـه ایالتهـای    15از الیه های مختلف جامعـه در قالـب گـروه هـای     

ضـربه ای کـه وزارت   این پروژه با(مختلف امریکا طراحی و اجرا گردید 
از جمله اهـداف  ) برعوامل ان وارد نمود ناکام ماند 87اطالعات در سال 

این پروژه میتوان به جریان سازی وتاثیرگـذاری در قالـب میتینـگ هـا و      w
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تجمعات اعتراض امیز و نفوذدر الیـه هـای اجتمـاعی و سـو اسـتفاده از      
  .نخبگان جامعه و کسب اطالعات از آنها اشاره کرد

مله اقدامات دیگردولت امریکا در راستای به دست آوردن اخبار از ج
و هدایت افکار در ایران تاسیس دفتری به نام گروه فرارسی دیجیتال بود 
که از طریق آن وارد چت روم ها و وبالگها شده و به صورت مستقیم بـا  
مردم ارتباط برقرار کرده وبه تبادل اطالعات می پرداختند تا راهبرد ایجاد 

اسـنادخیانت و جنایـت   (شکاف میان دولت و مردم ایران را پـیش ببرنـد  
:54،1388(  

موسسـه واشـنگتن   «از دیگر اقدامات این دولت که خود را درقالـب  
که یک موسسه اسرائیلی است نمـودار  » برای سیاست های خاور نزدیک

این موسسه در راستای تحریک آشـوبگران ایرانـی چنـدین مقالـه     .گردید
پژوهشـگر  » مهـدی خلجـی  «ازجمله این مقاله ها ،مقاله ای از منتشر کرد 

بود که در پایگـاه  » تقلب در انتخابات ایران«ایرانی االصل و تحت عنوان 
های ایرانی منتشر و به زبان فارسی نیز ترجمه شد و اسـرائیل و دسـتگاه   
های اطالعاتی امریکا و انگلیس آن را در بوق و کرنـا کردنـد و خالصـه    

» ...فـیس بـوک و  «ه را با پیام های کوتاه و پایگـاه هـای اینترنتـی   این مقال
ارسال کردند تا به یک موضوع قابل بحث و بررسی تبدیل شود و سـخن  
از تقلب در انتخابات پیش بیاید و میرحسـین موسـوی پیـروز انتخابـات     

  .مطرح شود
)www,gerdab.ir/fak  ( ایــن موسســه کــه یکــی از مراکــز انعکــاس

سـاعت قبـل از انتخابـات صـحت     48بی و ایپک می باشد دیدگاه های ال
اخبار ایران را زیر سوال برد و از این طریق تالش کردتااحتمال تقلب در 

از دیگـر مراکـز تحـت    )  www.edalatkhahi.ir(انتخابات را تشدید کنـد 
حمایت امریکا موسسه البرت انیشتین مـی باشـد کـه دارای وب سـایت     
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ا اتنتشار اخبار و جزوه های آموزشـی بـه   مخصوص به خود می باشد و ب
اسناد خیانت (روی سایت خود به دنبال سناریوی کودتای مخملی بودند 

  )13،1388:و جنایت
اسرائیلی ها تنها به این اقدام اکتفـا نکـرده و بـا آغـاز اعتراضـات در      

پایگاه اینترنتـی ایجـاد کردنـد تـا جوانـان ایرانـی را       20000ایران بیش از
داده و از طریق این پایگاه ها اخبار و خواسته های خـود را  مخاطب قرار 

وهمچنین همواره به امریکا توصیه می  www.edalatkhahi.ir((قالب کنند
کند که برای از بین بردن مشروعیت حاکمیت ایران  ازسایتهای اجتماعی 
استفاده کرده و بـا ارائـه اخبـار و اطالعـات خـاص آشـوبها را هـدایت        

  ).wwww.gerdab.ir(نماید
  :سفارت فرانسه در تهران

از دیگر سفاراتی که در جریان اغتشاشـات بعـد از انتخابـات سـعی     
نمود تا بر وضعیت اغتشاشـات و اعتراضـات تسـلط پیـدا کنـد سـفارت       
فرانسه بود و به این منظور سعی می نمـود بـا گسـیل افـراد و نفـوذ  در      

ر ایـن راسـتا   د. جمعیت معترض اخبار دست اول را جمـع آوری نمایـد  
ساله تبعه فرانسه اشاره کرد که سـعی  24میتوان به فعالیتهای کلوتید ریس

  .نمود برای موسسه وابسته به سفارت فرانسه گزارش تهیه نماید می
 www.jamjamonline.ir   

  منافقین، سلطنت طلبان و اپوزسیون داخلی .2
انتقال و انتشار توان به عنوان تولید کننده اخبار و  دومین گروهی را که می

طلبـان بودنـد کـه     سـلطنت  منافقین و و آن در سطح گسترده معرفی نمود
توانسته بودند با نفوذ خود در بدنه و بطن جامعه معترضـین تاحـدزیادی   

برخی از این افـراد بـا گـرفتن    . نیز سکان داری آشوبها را بر عهده گیرند
یـز بـرای آنهـا    های هنگفت از خبرگزاریها نقش یـک خبرنگـار را ن   هزینه
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بازی میکردند و با تهیه فیلم و عکس و خبر و فرستادن آنها به این وظیفه 
فرزنـد   نمودند از جمله این افـراد میتـوان بـه عمـاد بهـاور      خود عمل می

محمدحسین مسئول شاخه جوانان گروهک نهضت آزادی تشکیل دهنده 
درج  ستاد جوانان میرحسین موسوی در ستاد قیطریه اشـاره کـرد کـه بـا    

هاوسایتهای خبری اقدام به سـیاه   هایی کذب در روزنامه مقاالت ،مصاحبه
نمایی از اوضاع جاری کشور تخریب اقـدامات نظـام و تشـویش اذهـان     
عمومی ایراد افترا به مسئولین برگزارکننده انتخابـات و گسـترش فضـای    

از دیگـر اقـدامات وی راه انـدازی    . یاس و ناامیدی در جامعه مـی نمـود  
از افرادی دیگری کـه در ایـن   .یزیون اینترنتی موج در ستاد قیطریه بودتلو

راستا اقدام می نمود ناصح فریدی فرزند محمد بود که از طریق اینترنـت  
شد و اقدام به تهیه و ارسال عکـس   و تلفن به گروهک منافقین وصل می

از دیگـر افـراد میتـوان بـه مجیـد      .فیلم و اخبار گروهگ نفاق مـی نمـود  
ی فرزند ناصر که در میادین انقالب، آزادی، هفت تیر، ولی عصر و سعید

بهارستان اقدام به عکسبرداری از تجمعات نموده و سپس آنها را از طریق 
ای تجهیز شده در حوالی میدان هفت تیربـه گروهـک ضـد انقالبـی      خانه

مرزپرگهر در امریکا ،به آژانس ایمیج در انگلیس و دفتر سـیپا در فرانسـه   
  .نمود ال میارس

  خبرنگاران رسمی.3
گروه سومی که به عنوان خبرساز و جریان ساز در دنیـای مجـاز ودنیـای    
سایبری می توان از آنها نام برد خبرنگارانی بودند که در جریان انتخابات 

برای نمونه . نمودند اقدام به تهیه و انتشار اخبار می) چه قبل و چه بعد از ان(
ری خبرنگار هفته نامـه نیوزویـک اشـاره نمـود کـه در      توان به مازیار بها می

جریان آشوبهای بعد از انتخابات دو مقاله برای مجله ی نیوزویک بـه رشـته    w
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تحریر درآورد و  در آن به دفاع از آشوبگران و حمله به نظام پرداخـت وی  
  .کرد دالر دریافت می 2 00برای فعالیت خود در نیوزویک روزانه

رساز وی ارسال فیلم حمله بـه پایگـاه بسـیج در    از دیگر اقدامات خب
انگلیس از طریق اینترنت بود کـه   4خیابان محمد علی جناح برای شبکه  

 2به دنبال آن مسئوالن این شبکه متعهد شـدند بـرای ارسـال ایـن فـیلم      
ــه ــد    2100ای  دقیق ــت نماین ــه وی پرداخ ــد ب ــت و  . (پون ــناد جنای اس
  )38:1388خیانت

کردنـد میتـوان بـه الفـرد      ر این زمینه فعالیت میاز دیگر افرادی که د
  .یعقوب زاده از عکاسان دفتر سیپا فرانسه اشاره کرد

  خبرنگاران خیابانی.4
این گروه شامل آن دسته از خبرنگاران غیر حرفه ای می شود که به تهیـه  
اخبار یا جویا شدن نظر مردم می پردازند و بـه دو شـیوه خـود را نشـان     

ه  این گروه گزارشها تصاویر فیلم ها و اطالعـات خـود   یکی اینک: میدهد
را به سایتهای خبری مشهور می فرستند تا به صورت حرفه ای ویـرایش  

مثال فاکس نیوز و مای اسپیس وب سایتهایی دارند به اسم .و تدوین گردد
که افراد با ورود به این سایتها اخبار خود را در آن » شما گزارش میدهید«

  .قرار می دهند
سـایت  ) خرداد 27تا  23(ژوئن  17تا  13از  mediaweekبه گزارش 

Ireport.vom )شود اما در باالی سـایت ایـن    ان اداره می.ان.که توسط سی
گزارش از شـهروندان ایرانـی دریافـت     1600، )مساله تکذیب شده است
هـزار نفـر دیگـر هـم در ایـن سـایت عضـو         3کرده است؛ در این مدت 

بانی موجـب مخالفـت مـردم بـا حکومـت و افـزایش       خبرنگار خیا.شدند
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سـاعتی پـس از   ایـن نـوع خبرنگـاری     .نارضایتی اجتماعی در ایران شـد 
  .سخنرانی احمدی نژاد به مناسبت پیروزی در انتخابات آغاز شد

و دوم اینکه خبرنگاری در شکل خبرنگاری شهروندی بروز می کند 
سـایتها و وبالگهـای    که در آن مضامین خبری از سوی پدیدآورندگان در

توانستند بـه راحتـی بـه     ارائه می گردد و افراد می» یاغیررسمی«شخصی 
  www.paydarymelli.ir .آنها دسترسی پیدا کنند

  
  ای از تهمت و افترا نمونه) 5

اتفاقات تأسف برانگیز و اندوهناکی که در جریان اشوبهای بعـد   جملهاز 
چـه  (ن تعدادی از مـردم  از انتخابات صورت گرفت کشته و مجروح شد

در این میان کشته شدن دانشـجویی بـه نـام    . بود) بسیجی و چه معترض
خانم ندا آقا سلطانی که به طوری کامالً مشکوک به قتل رسید به وسـیله  

ن آای برای حمله و هجمه به نیروهای ارزشی و مدافع نظام کـه در رأس  
از ایـن جنایـت بـه    فیلم تهیه شـده  . سپاه و بسیج می باشد تبدیل گردید

و بـا  . مـد آسرعت در سایت ها و وبالگ هـای اینترنتـی بـه نمـایش در     
پوشش خبرگزاری ها و شبکه های معاند رنگ و روی جهـانی بـه خـود    

با انتشار خبر و تصاویر این جنایت فضای مجازی و اینترنت به . گرفت
عرصه ای برای هجمه به نظام تبدیل گردید و سعی شـد کـه از طریـق    

ب افکار عمومی به برانگیختن احساسات مردم اقدام نمایند تا زمینه فری
ن والیت را فراهم آرسیدن به هدف خود یعنی برچیدن نظام و در رأس 

جا دارد که برای رفع این نسبت که به ارزشـی تـرین نیروهـای    . سازند
نظام زده به مواردی اشاره کنـیم کـه بـه مشـکوک بـودن ایـن جنایـت        

w  .اردوقیحانه داللت د
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ت تحـت نظـر بـوده و از    عسوژه مورد نظر، نزدیک به یک سـا  )1
 .طریق فیلمبردار تعقیب می شده

با توجه به اینکه قاتل خانم ندا آقاسلطان از نزدیـک بـه آن تیـر     )2
اندازی کرده است،چگونه فیلمبردار که مداوم در حال فیلم گیری و ضبط 

 .تصویر ایشان بوده موفق به گرفتن تصویر قاتل نگردیده
خـرداد  30محل تیرخوردن،ازمحل آشوب های عصر سـه شـنبه    )3

  .بسیار دور بوده است
شوبگران آنیروی انتظامی و بسیج مستقر در تهران برای مقابله با  )4

 اصوالً سالح گرم به همراه نداشتند
بعد از بلند شدن صدای تیر و اصـابت گلولـه بـه یـک نفـر در       )5

مین دراز می کشند و سعی در خیابان معموالً اطرافیان بالفاصله بر روی ز
اما در این فـیلم بعـد از   . نجات دادن خود از اصابت تیرهای بعدی دارند

تیرخوردن این خانم جوان چندین عکاس و فیلم بردار با خونسـردی بـه   
 .فیلم برداری مشغول هستند

سوژه قتل طوری انتخاب شده که تا حد امکـان افکـار عمـومی     )6
 .خانم جوان، دانشجو، خوش رو. دبسیاری را تحت تأثیر قرار ده

فیلم و خبر کشته شدن ایـن مرحومـه بـا آب و تـاب از  نحـوه       )7
کشته شدن و حتی اطالعاتی از قاتالن بالفاصله در اینترنت پخش شده و 
هواداران مجاهدین خلق در اروپا و امریکا بالفاصله با چاپ عکس هـای  

های امنیتی کشورمان بزرگی از این مرحومه تظاهرات راه انداختند و نیرو
 .را خشن و خونخوار معرفی کردند

فیلم تکان دهنده این جنایت، شنبه شب در اینترنت قرار گرفت  )8
ن را آو روز یک شنبه بسیاری از کـاربران اینترنتـی و بیننـدگان مـاهواره     

چرا . زمان انتخاب شده برای پخش فیلم هم بسیار مشکوک است. دیدند
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اد با حضور مؤثر پلیس و نیروهـای بسـیجی   خرد 31که از روز یک شنبه 
شـوبها فـروکش کـرد  و سـازمان     آدر میادین و چهـار راه هـای تهـران،    

شوب برای گرم نگه داشتن فضا، به شدت به یک شوک روانی آدهندگان 
 .برای تهییج مجدد معترضان نیاز داشتند

  قاتل کیست؟ . حال قضاوت با شماست
  

   نتی در جریان انتخابات اخیرمهم ترین بهره برداری های اینتر
در این دوره از انتخابات که دنیای مجازی به یک عرصه انتخاباتی مبـدل  

ن به عنوان یک ابزار برای پیش بـردن اهـداف اسـتفاده    آگردیده بود و از 
ن جمله می توان آگردید اقدامات گسترده ای در ان صورت گرفت که از 

  .به موارد زیر اشاره کرد
ت های اینترنتـی و رسـانه ای بـا هـدف اطـالع      فعال شدن سای )1

رسانی و ساماندهی افکار براساس اهداف و برنامـه هـای مـورد نظـر در     
همین راستا وزارت امور خارجه امریکا با تأسیس دفتـری بـه نـام گـروه     
فرارسی دیجیتال وارد چـت روم هـا و وبـالگ هـا شـده و بـه صـورت        

نوعی تنظیم رابطـه میـان مـردم     مستقیم با مردم ارتباط برقرار نموده و به
بنابراین محافل سیاسـی امریکـا از   . ایران و دولت امریکا را بر عهده دارد

طریق دیپلماسی اینترنتی به دنبال پیشبرد راهبرد ایجاد شکاف میان دولت 
  .و مردم ایران و ایجاد تاکتیک های همسو با عالیق جوانان ایرانی برامدند

ایعه پراکنی، جریان سـازی و تبلیـغ   تمرکز بر عملیات روانی، ش )2
مدی نظام اسالمی از طریق سایت های اینترنتی و وبـالگ نویسـی،   آناکار

 ... فرستادن ایمیل، چت کردن و
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تاکید بـر بـروز تقلـب و عـدم اطمینـان بـه سـالمت برگـزاری          )3
و تالش جهت ) حدوداً ده روز قبل از روز رای گیری(انتخابات در ایران 
 سایت های مربوط به وزارت امور خارجه القا موضع از طریق

فعال نمودن شبکه هـای رسـانه ای و اینترنتـی و ایجـاد محـیط       )4
سایبری و مجازی جهت القا اخبار مورد نظر، تحریک مردم به حضور در 
تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات، انتشار اخبار مجهول و غیـر واقعـی در   

 ..مار کشته ها وآمورد 
 برای مخاطبان ایرانی) twitter(ت توئیتر دهی از سوی شرک سرویس )5
 ارائه برنامه های فیلتر شکن قوی متناسب با ساختار شبکه ایران )6
 های شناسایی در اینترنت موزش عبور از فیلترینگ و مقابله با راهآ )7
با دفتـر  ) آقای رضا رفیعی( 88ارتباط یکی از عناصر فعال ستاد  )8

ن برنز به عنـوان افسـر اطالعـاتی    ویژه امور ایرانیان در دبی و خانم جیلیا
امریکا از طریق ارسال اخبار و گـزارش هـای مربـوط بـه اغتشاشـات از      
طریق سایت های اینترنتـی و همکـاری بـا سـرویس اطالعـاتی یکـی از       

 کشورهای عربی منطقه
موزشی بر روی سایت البرت انیشتین به نـام  آقرار گرفتن جزوه  )9

استراتژیک اسـت و حکومـت    موقعیت دشوارکه از مهم ترین روش های
در . ها را در شرایطی قرار می دهد که نتوانند با معترضین برخـورد کننـد  

در . ن آمده که اعتراضات باید زیر پوشش عادت های مذهبی قرار گیـرد آ
موزشی شده کـه  آانتهای این جزوه آموزشی اشاره ای به چند حلقه فیلم 

به زبان فارسی دوبله شده پیرامون انقالب صربستان است و حتی فیلم ها 
 . و بر روی وب سایت ها قرار گرفته است

استفاده از این ابزار به عنوان وسیله ای برای حمله بـه جایگـاه     )10
 رهبری نظام اسالمی و والیت مطلقه فقیه
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  مهمترین اقدامات صورت گرفته بعد از انقالب  )11
جریـان   های مـاهواره ای،  پس از محدودیت دسترسی به شبکه  )12

عات به سمت اینترنت سوق داده شد و به منظور تسـهیل اسـتفاده از   اطال
مطالب اینترنتی،نرم افزار پیشرفته ترجمه انگلیسی به فارسـی و بـالعکس را   

ای کـه بـا    برای استفاده عمومی در اختیار کاربران ایرانی قرار دادند به گونه
انگلیسی را به  های استفاده از این نرم افزار کاربران می توانند مطالب سایت

این اقدام به منظور دسترسی کاربران ایرانی .فارسی برگردانده و مطالعه کنند
رتبط بـا  مـ ) bbcخصوصـا سـایت   (به حداکثر اطالعات به زبا ن انگلیسـی  

  .باشد های جدی می بحران تمهید شده هرچند که دارای کاستی
کـان  ارائه پیشرفته ترین امکانات نرم افزاری به گونه ای کـه ام   )13

دیدن فیلم از طریق یک رایانه با خطوط تلفنی و مودم اینترنت با سرعت 
پایین را فراهم کردند تا مرتبطین خود با حد اقل امکانـات از فـیلم هـای    

  .مورد نظر در خصوص اغتشاشات استفاده کنند
هک سایت های متعلق به هـردو جریـان موجـود در کشـور و       )14

نظام ،سایت های متعلق به برخی  همچنین سایت های مربوط به مسئولین
در ایـن  .توسط بیگانگان جهت تشدید جو بـدبینی داخلـی  ... کاندیداها و 

اقـدام  ...) شرکت شاتل و (مورد در برخی موارد از طریق مجاری داخلی 
به هک نموده تا نشانه ای از عوامل خارجی به چشم نخورد و کـامال بـه   

  .نزاع داخلی تبدیل شود
ت آمریکایی فیس بـوک در راسـتای تسـهیل    فعال نمودن شرک  )15

ایـن  .ارتباطات میان کاربران ایرانی و سایر کشـورها در خصـوص ایـران   
شرکت با استناد به اینکه بسیاری از مردم جهان از فیس بوک برای مبادله 
اطالعــات دربــاره سرنوشــت انتخابــات ایــران اســتفاده مــی کنند،نســخه  w
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ه تا فارسی زبانـان از آن بـه زبـان    آزمایشی زبان فارسی خود را ارائه کرد
  .مادری استفاده کنند

در دوره اغتشاشات،برخی سایت های وابسته به بیگانه شـماره    )16
تلفن ها ،نام های کاربری و واژه های رمز را به صورت مجانی در اختیار 
کــاربران قــرار دادنــد تــا در صــورت قطــع کامــل خــدمات اینترنتــی در 

ریق این تلفن ها بتوانند از اینترنـت دایـل آپ   ایران،مرتبطین و افراد،از ط
  .استفاده کنند

در راستای افزایش آموزش دادن اطالعات مربوط بـه مبـارزات     )17
خشونت آمیز و مبارزات مسالمت آمیز،حجم عظیمی از این آمـوزش هـا   

در ایـن  .در ایام اغتشاشات ،بر روی اینترنت به زبان فارسی منتشر نمودند
  :قابل دستیابی است راستا دو دسته مطالب

مطالب مربوط به آموزش روش هـای اعتـراض خشـونت بـار     ) الف
هـای سـاعتی ،روش    و بمـب  ساخت بمب دارای کنترل از راه دور: مانند

مبارزه با نیروهای ضد شورش،روش های مضروب ساختن پلیس،ساخت 
اسپری های گاز اشک آور در خانه،جمع آوری و انتشار مشخصات کامل 

  .یافراد بسیج
مطالب مربوط به آموزش روش هـای اعتـراض مسـالمت آمیـز     ) ب
تالش برای تهیه سی دی ویا بلوتوث صحنه های موردنظر پاشیدن : مانند

رنگ سبز بر روی عکس ها و تبلیغـات حکومتی،روشـن نمـودن چـراغ     
تـداوم  و  اتومبیل ها در ساعات اولیه غـروب بـه نشـانه اعتراض،توسـعه    

 ).شعار دهی بر پشت بام ها
بنیاد هریتیج با اذعان به هدایت انقالب های رنگین توسط آمریکـا و  
انتقاد از اوباما به سبب استفاده کمتراز اینترنت در هـدایت آشـوب هـای    

  .ایران،چهار پیشنهاد عملی در این خصوص به وی ارائه داد
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مرکز مطالعات سیاسـت خـارجی   (دال رئیس .یادداشت های هل سی
بنیاد ) بخش مطالعات دفاعی و خارجی(و معاون )داگالس و سارا آلیسون

در پایگاه اینترنتی این بنیاد ،با اذعان به این نکته آغـاز مـی شـود     هریتیج،
که انتخابات ایران در ماه ژوئن و حوادث متعاقب آن فرصتی برای دولت 

 "دیپلماسـی عمـومی  "اوباما پدید آورد تا عناصـر کلیـدی در اسـتراتژی    
  .ازنددولت را وارد عمل س

نویسنده که معتقد است اوباما باید در این حوزه فعال تر وارد عمـل  
می شد،وضعیت فعلی اوباما را از این جهت قابل انتقاد می دانـد کـه بـه    

رئیس جمهور احمدی زعم وی اوباما خود را با دقت ،در خط میانی بین 
نژاد،برنده انتخابات،و میر حسین موسوی،نامزدی که حمایت صـد هـزار   

عترض را با خود دارد،نگه داشته و از همین روخط مشی دولت امریکـا  م
انت پژوهشگر آمریکایی سپس با اشـاره  . در این حوزه ساکن مانده است

در حوزه اینترنت،اهمیت توجه بـه ایـن ابـزار بـرای      web2به تکنولوژی 
  .اوباما را تبیین می کند

که هـای  نسل دوم ارتباطـات اینترنتـی بـا امکـان تشـکیل شـب       2وب
گسترده اجتماعی در فضای مجازی با مشارکت کاربران است و نویسـنده  
معتقد است این تکنولوژی می توانست نقشی به مانند دستگاه های فکس 

و موبایل ها در انقالب نارنجی اوکراین  1980در انقالب لهستان در دهه 
جنـبش  ،ایفاء نمایند اما دولت امریکا کاری برای آنچه در این یادداشـت  

دموکراسی خواهانه در حال رشد ایران خوانده شد انجام نداد و فرصـتی  
طالیی برای نجات مردمی که در یک نظام سیاسی قرون وسطایی گرفتـار  

  .آمده اند از دست رفت
وی در ادامه به تشریح تحرکات دولـت امریکـا تنهـا محـدود بـه در      

ات خود را قرار بود خدم "تویتر"خواست وزارت خارجه از وب سایت 
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به منظور برخی اصـالحات فنـی تعلیـق نمایـد امـا در روزهـای بعـد از        
انتخابات ایران وزارت خارجه از مسئولین این وب سایت خواست که به 
دلیل وابستگی زیاد  ایرانیان معترض به خدمات ارتباطی این وب سـایت  
اصالحات فنی را بـه تعویـق انـدازد،برخی حتـی اعـالم نمـوده انـد کـه         

نویسنده ضمن اشـاره بـه   .راضات اخیر را باید اعتراضات تیوتری نامیداعت
اینکه اینترنت تنها وسیله ای نیست که دولت آمریکا می تواند بوسـیله ان  
به مردم کشورهای خارجی از جمله ایران دسترسی داشته باشـد،عملکرد  
دولت امریکا در بخش های دیگر را نیز رضایت کننده ندانسته و به تبیین 
پیشتازی اروپا در بهره گیری از رسانه ها برای دخالت در امـور خـارجی   

در فضای امواج ،رادیو آزاد اروپا از طریـق نماینـده اش   : ایران می پردازد
ساعته اخبار فارسی را در اختیار ایرانیان قـرار مـی   24رادیو فردا بصورت 

نی فـراهم  رادیو فردا فضایی را برای ژورنالیست های تبعید شده ایرا.دهد
آورده تا از طریق آن اطالعات مورد نظر این رادیو را دراختیار شنوندگان 

  .موج کوتاه قرار دهند
  

  ) دنیای مجازی(بنیاد سوروس و اینترنت 
هــای  هــا پــیش بنیادهــا و مؤسســات متعــددی توســط ســرویس از ســال

جاسوسی و دیگر نهادهای حکومتی کشورهای غربی به ویژه آمریکـا بـه   
ده که طبق یک تقسیم کار سـازمانی و متمرکـز مأموریـت هـای     مآوجود 

مختلفی را با هدف مشترک دراجرای پروژه  کودتای مخملـی بـه عهـده    
مهم ترین این مؤسسات و بنیادها عبارتنـد از بنیـاد سـوروس،    . گرفته اند

)OSI ( وی . توسط جـورج سـوروس بنیـان گذاشـته شـد      1993در سال
دار و یک یهودی مجار امریکایی تبار می شخصیتی سرمایه دار و سیاستم

وی یکی از سه بنیانگـذار اصـلی مرکـز پیشـرفت امریکـا و عضـو       . باشد
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کـه  . هیئت امنای بنیاد سوروس دومین سازمان رسانه ای جهان می باشـد 
بیشترین شبکه های تلویزیونی، سایت اینترنتی، روزنامه هـا، خبرگـزاری   

  .ریت و هدایت می کندها و خبرنامه ها را در سطح جهان مدی
برانـدازی نـرم و   «هدف این بنیاد در کشورهای مختلف چیـزی جـز   

ن نظیر کمک های انسان دوسـتانه  آنیست و دیگر فعالیت های » خاموش
جنبـه پوشـش و انحرافـی    ... ی بهداشت عمومی، اصالحات اقتصـادی و 

کشـور جهـان از جملـه جمهـوری هـای       30سوروس در بـیش از  . دارد
ارمنستان، اوکراین، قرقیزستان، ازبکستان، روسیه، گرجسـتان،   آذربایجان،
این بنیاد از ایران نیز غافل . دارای نمایندگی های فعال است... مولداوی و

ن را بـا واسـطه افـرادی    آخرین تحرکات برای انقالب رنگی در آنبوده و 
. چون هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش،  رامین جهانبگلو را هـدایت کـرد  

این راستا این بنیاد همواره از مؤسسات و مراکزی که به دنبـال ایجـاد   در 
. در جمهوری اسالمی ایران هسـتند حمایـت مـی کمنـد    » نافرمانی مدنی«

مهم ترین مورد آن، حمایت این بنیاد از مرکز امریکایی ویلسون است که 
از مدیران بخـش  ) همسر شائول بخاش، یهودی معروف(هاله اسفندیاری 

  . نه ای ان می باشدخاورمیا
کیان تاجبخش مدیر و نماینده بنیاد امریکایی سوروس در ایـران نیـز   
اجرایی کردن اهداف بنیاد سوروس را از طریق راه اندازی کارگـاه هـای   
مطالعاتی با حضور دانشجویان و جوانان و تدریس اصول و مبانی شـبکه  

حکومـت هـا   سازی اجتماعی به مثابه اصلی ترین مبنـای برانـدازی نـرم    
  1.دنبال نمود
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این بنیاد علی رغم کمک های متعددی که به مؤسسـات، ان جـی او   
داشت از فضای مجازی و دنیای اینترنت نیز غافل نبوده اسـت و  ... ها و 

سعی کرده است که در دنیای مجاز نیز ماننـد سـایر رسـانه هـا تسـلط و      
جاد سایت های و در راستای آن به ای. حاکمیت ویژه خود را اعمال نماید

متعددی اقدام نموده و به مؤسسـات مختلفـی کـه در راسـتای اهـدافش      
که از جمله ایـن  . حرکت کرده کمک های مالی قابل توجهی نموده است

ایـن  . اشـاره کـرد  » بـرکمن «مؤسسات می توان به مؤسسه براندازی نـرم  
بالگرهای دنیا وآغاز شده و هدف ان تمرکز بر تمام  2004پروژه از سال 

به ویژه کشورهای مخالف امریکا از جمله ایران است تا بتواند به هـدف  
  . خود که ایجاد جنگ روانی در این کشورهاست برسد

مدیر ارشد این . منابع مالی این پروژه را بنیاد سوروس تأمین می کند
او یک امریکایی است کـه قـبالً   . است» اتان زوکرمن«پروژه فردی به نام 
او بـر روی اسـتفاده از اینترنـت، بـرای     . الیت داشـته در بنیاد سوروس فع

براندازی نرم بسیار کار کرده و با نهادهای اطالعاتی امنیتی امریکا نیـز در  
  1. ارتباط می باشد

اما این بنیاد به این قانع نبوده و خـود مسـتقیم وارد عرصـه مجـازی     
تـی  شده و در راستای براندازی نرم، وب سایت خـود را بـه ادرس اینترن  

www.soros.org  هـای مبـارزه    موزش متون و روشآ ن بهآراه انداخته در
البته ایـن زبـان   . زبان زنده دنیا پرداخته است 30الی  20میز به آمسالمت 

بلکه بـه زبـان هـای برمـه ای،     . ها آلمانی، فرانسوی و یا اسپانیایی نیست
دارد  یعنی کشورهایی که امریکـا دوسـت  . است... چینی، عربی، فارسی و

  2. نها انقالب و دگرگونی صورت گیردآدر 
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درنهایت با تمام تالش هایی که از طرف سران غربی و وابستگان بـه  
ن از جمله بنیاد سوروس به منظور انقـالب مخملـی در ایـران صـورت     آ

گرفت، به نتیجه قابل قبول دست نیافته و در جنگی دیگر سر تسلیم فرود 
  . غازی است برای نبردی دیگرآست بلکه ولی این پایان کار نی. اوردند
  

  نقش اینترنت در براندازی نرم در سایر کشورها
  صربستان) 1

ن جـایی مـی   آنها در این انقـالب را از  آحضور فعال رسانه ها و اهمیت 
بولدوزری که . توان درک کرد که نام این انقالب را بولدوزر هم گذاشتند

ـ آمردم با  و و تلویزیـون دولتـی را خـراب    ن دیوارهای اداره مرکزی رادی
در جهت دهی افکار عمـومی بـه ویـژه جوانـان در ایـن کشـور،       . کردند

ن نقش بسیار مؤثر و فعال توجهی داشتند آاینترنت و رسانه های فعال در 
و  www.bbc.co.ukدرس اینترنتـی  آدر این میان سه رسانه بی بی سی بـه  

CNN  اینترنتی درس آبهwww.cnn.com   وEuronews   به ادرس اینترنتـی
www.euronews.com در میان رسانه ها نقش مؤثری داشتند .  

و اینترنـت در ارسـال و انتقـال پیـام هـا و       smsاز طرفی اسـتفاده از  
برقراری ارتباط با دیگر اعضای گروه ها، حاکی از نقش فعال رسانه ها و 

  .فناوری های نوین ارتباطی در این انقالب است
جنــبش مقاومــت از طریــق تلفــن و اینترنــت در  دانشــجویان عضــو

شهرهای مختلف یوگسالوی شاخه هایی بدون ریاست، نامتمرکز و بدون 
. به طوری که وقتی مامورین میلوسویچ دریافتنـد . خشونت تشکیل دادند

جنبش دانشجویی در حال ساماندهی یک مقاومت است به یکی از اماکن 
آنها «این اینترنت لعنتی کجاست؟«  مالقات آنها حمله کردند و فریاد زدند

کردند با خراب کردن یک کامپیوتر و یک محل مـی تواننـد ایـن     فکر می
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شبکه گسترده ارتباطی را از بین ببرند و ارتبـاط احـزاب و جنـبش هـای     
 1.جوان را قطع کند

  
 گرجستان) 2

بـه   »گرجستان نو«در گرجستان ائتالف  2003در انتخابات پارلمانی نوابر 
 »تئوریکـای گرجسـتان  «ی ادوارد شوآرد نادزه از یک سو و ائـتالف  رهبر

) قبلـی پارلمـان  (شامل میخاییـل سـکا شـوییلی زوراب ژوا ینـار رئـیس      
از سویی دیگر بـا هـم بـه    ) رئیس پارلمان(گرجستان و نینو یورجا نادزه 

  .رقابت پرداختند
 در کوران رقابت انتخاباتی بنیاد سوروس کـه مسـئولیت پشـتیبانی از   
انقالب مخملی در گرجستان را بر عهده گرفتـه بـود، از طریـق انیسـتیتو     
جامعه باز و بـا اسـتفاده از افکـار سـنجی، پیـروزی ائـتالف تروئیکـا را        

اما پس از انتخابات نتایج شمارش آرا بـر پیـروزی   . پیشاپیش اعالم نمود
بـات  با اعالم نتایج اولیـه انتخا . ائتالف  برای گرجستان نو داللت می کرد

اعتالف تروئیکای گرجستان به نتیجه انتخابات اعتراض نمود و دولـت را  
متهم به تقلب در انتخابات کرد که در نهایـت بـا گسـترش اعتراضـات و     
نافرمانی مدنی و اهداء گل رز به مـأمورین امنیتـی و غیـره توانسـتند بـه      

  2.پیروزی برسند و ساکاشو یلی انتخاب گردد
انه ها در این موفقیت قابـل توجـه و تأمـل    اما در این میان نقش رس
و ) www.cnn.com(بـه آدرس اینترنتـی    cnnی  بود، که در این میان رسانه

BBC   ــی ــه آدرس اینترنت ــه آدرس   و) www.bbc.co.uk(ب ــوز ب ــورو نی ی

                                                 
1. www.ayandehnews.com 
2. www.irdc.ir 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

 

87

)WWW. EURONEWS.COM (    نقش فعـال و مـؤثرتری در سـازماندهی
  1.جریانات و اعتراضات داشتند

داشت که گرجستانی ها استفاده از رسانه هابـه ویـژه    البته باید ازعان
اینترنت را خیلی قبل تر از بروز جریانات سیاسی کشور آغاز کرده بودند 
به طوری که قبل از سقوط شوارد نادزه ،جوانان و فعاالن گرجی ایمیلـی  

دوسـتان  «برای اتپورهای صربستانی ارسال کرده بودند بـا ایـن مضـمون    
در موقعیت پیش از انقالب به سـر مـی بریم،شـما یـک     عزیز،ما در اینجا 

حکومت فاسد را با موفقیت از میان بردید ،ما نیز همین را می خواهیم،آیا 
صـرب هـا هـم    »می توانید به ما بگویید چگونه این کار را انجـام دهـیم؟  

پیتراکرمـان  » دیکتاتور را سرنگون کنیـد «انتقال پیام را آغاز کردند و فیلم 
  2.نگونی میلوسویچ  بود را برای جوانان گرجی فرستادندکه گزارش سر

تنهـا  ... نمونه هایی چـون رد و بـدل ایمیل،عکس،نمادهـا و فـیلم و     
نمونه کوچکی از تاثیر و استفاده از ایـن رسـانه برشـکل گیـری انقـالب      

 .رنگی در گرجستان بود
  

 اوکراین) 3
د انقـالب  از دیگر انقالب های رنگی که بـا موفقیـت بـه سـرانجام رسـی     

برای سـاماندهی ایـن انقـالب کـاخ سـفید تالشـی       .نارنجی اوکراین بود 
مضاعف را از خود نشان داد به طوری که پـس از بـه سـرانجام رسـیدن     

میلیـارد  65بـوش دسـت کـم    : انقالب ،نیویورک تایمز فـاش نمـود کـه    
  .دالربرای این انقالب خرج کرد

                                                 
 125:1388: منصوری.  1
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ی اوکـراین هـیچ   و درجریان انتخابات ریاست جمهـور  2004در سال 
یک از نامزدهای انتخابـاتی نتوانسـتند حـد نصـاب الزم را در مرحلـه اول      
کسب نمایند و لذا انتخابات بـه مـردم دوم کشـیده شـد کـه در نتیجـه آن       

آرا را کسـب   61/46درصد را بریو شـچنکو کـه    46/49بانوکویچ با کسب 
انش مـورد  اما این نتیجه از سوی یوشـچنکو و طرفـدار  .کرده بود پیروز شد

قبول قرار نگرفت و آنان دولت یانوکویچ را بـه تقلـب در انتخابـات مـتهم     
و نافرمـانی   و تحصن در خیابانهای کیف نمودند و اقدام به تظاهرات کردند

مدنی را گسترش دادند که نهایتا یوشچنکو با کمک تبلیغـات رسـانه هـای    
  1.درصد آرا را کسب نمود و رئیس جمهور گردید 62/52غربی 

نقشی که اینترنت در انقالب رنگی در اوکـراین داشـته مـی تـوان از     
در .ارائه داده است ،به خـود فهمیـد  » برشمن«گزارشی که مرکز مطالعاتی 

ادامه بخشهایی از این گزراش که به خوبی اهمیت این پدیده را در جنگ 
  .نرم و انقالب مخملی نشان می دهد را ارائه می دهیم

ت انقالب نارنجی در اوکـراین توانـایی انتشـار    یکی از دالیل موفقی«
بسـیاری از  .موفقیت آمیز جک ها و شعرهای مسخره کننده در جامعه بود

محقق امریکایی و مدیر مرکـز  » هنری جنکیز«این جک ها در اوکراین به 
برمی گشت کـه بـه یـک دغدغـه عمـومی تبـدیل       »  ام ای تی«رسانه ای 

رنجی در اوکـراین توانـایی انتشـار    یکی از دالیل موفقیت انقـالب نـا  .شد
  .موفقیت آمیز جک ها و شعرهای مسخره کننده در جامعه بود

محقـق   "هنـری جنکینـز   "هـا در اکـراین بـه     بسیاری از ایـن جـک  
 برمی گشت کـه بـه    "تی آی ام"ای  آمریکایی و مدیر مرکز مطالعات رسانه

وع یک دغدغه عمومی تبدیل شد و شعرهای تمسخر آمیز از یـک موضـ  

                                                 
1. www.irdc.ir 
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فرهنگی به یکی از موثرترین ابزارهای سیاسی تبدیل شد و نشـان داد بـا   
هـای سیاسـی را کـاهش داد و زبـان      توان ریسـک  استفاده از این ابزار می

اینترنت در انتشار وسیع این ابزار فرهنگی شـتاب   .ها را تغییر داد سیاست
کـار  بخشید و در فراهم آوردن فضای تخریب و همچنین تاثیر بر روی اف

  . رهبران جنبش سیاسی اوکراین نقش بسزایی داشت
هر جک و شعر تمسخر آمیزی که توسط فعاالن سیاسی اکراین و در 

ها بین یوشنکو و یـانکویچ   شد تفاوت راستای تمسخر یانکویچ ساخته می
  . داد را بیشتر جلوه می

اما اینترنت در تنظیم و تشدید اعتراضات به نظام کوچما در اوکراین 
  . تشدید بخشید را

در حالی که شهروندانی که به اینترنت دسترسی داشـتند و همچنـین   
ای جـایگزین   ای از اینترنت برای خلق فضای رسـانه  نگاران حرفه روزنامه

کردنـد امـا فعـاالن     موثر برای به چالش کشیدن نظام کوچما اسـتفاده مـی  
برای هماهنگ های اجتماعی، از اینترنت و حتی سامانه پیام کوتاه  سازمان

هـای   ها همانند آموزش نظارت بر انتخابات تا بحـث  کردن تمامی فعالیت
  . کردند آمیز استفاده می سیاسی و هماهنگ کردن تظاهرات اعتراض

ها نقش بسیار چشمگیری در وقوع انقالب نـارنجی   این گونه فعالیت
  . در اوکراین داشته است

با استفاده از ایـن   "پورا "و  "میدان "دو سازمان بسیار برجسته نظیر 
  . ابزار، اهداف حامیان انقالب نارنجی را پیش بردند

 بر گرفته شـده از نـام یکـی از میـادین اصـلی شـهر کیـف       [ن سازما
که از فضای اینترنت برای هماهنگی، سندسازی، سـخنرانی  ] اوکراین بود

w  . کرد به خوبی استفاده می »اوکراین بدون کوچما« جنبش
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و بـا تظـاهرات    2000یت خـود را در دسـامبر سـال    این جنبش فعال
  . خیابانی کم جمعیتی آغاز کرد

 2001این تظاهرات اندک اندک توسعه یافت و در نهم مـارس سـال   
تـاراس  "در واقـع ایـن تظـاهرات در سـالروز تولـد      . به اوج خود رسـید 

در ایـن تظـاهرات بـین پلـیس و     . شاعر اوکراینی برگزار شد "شوچنکو 
هایی روی داد و چند تظاهرات کننـده دسـتگیر شـد و     گیریمعترضین در

  . این اقدام آتش اعتراضات عمومی را برانگیخت
. های جنبش بدون کوچمـا بـوده اسـت    سازمان میدان یکی از میراث

روی کـار آمـد و از اینترنـت بـه      2000دسامبر سـال   20این سازمان در 
  . صد خود استفاده کردبرد مقا عنوان یکی از کارآمدترین ابزار برای پیش

این گروه توسط چندین کارشناس ماهر و شهروندان منتقد ایجاد شد 
کنیـد   توانید جهانی را که در آن زندگی مـی  شما می"و شعار آنها این بود 
  . "در اوکراین . توانید هم اکنون آن را انجام دهید تغییر دهید و شما می

بزرگ است و جایی است  در اوکراین به معنای میدان عمومی "میدان "
ها در آن حضـور پیـدا    که مردم به طور سنتی در روزهای تعطیل و در جشن

  . های اجتماعی حضور پیدا کردند کردند و یا آنکه در فعالیت می
های سازمان میدان نظـارت بـر انتخابـات و     یکی از مهمترین فعالیت
شرق اروپـا   های حامی دمکراسی در سراسر ایجاد ارتباط با دیگر سازمان

  . بوده است
 "کمارا "ای با اتحاد جوانان  سازمان میدان همچنین نشست دو روزه

  . گرجستان برگزار کرد
 500در سال منتهی به انتخابات در اوکراین، سازمان میـدان بـیش از   

بر اساس اطالعاتی کـه  . اوکراینی را برای نظارت بر انتخابات آموزش داد w
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ان میـدان ارائـه دادن، تقلـب گسـترده در     افراد آمـوزش داده شـده سـازم   
  1.انتخابات اوکراین آشکار شد

به   BBCرسانه عالوه بر این می توان به نقش رسانه هایی چون 
و ) www.cnn.com(به آدرس  CNNو ) WWW.BBC.co.uk(آدرس اینترنتی
EURONEWS آدرس  به)WWW.EURONEWS.COM(  اشاره کرد که

 سترش فضای تشنج در این کشور وبا برانگیختن احساسات و با گ

دامن زدن به مسئله تقلب در انتخابات حکم یک کاتالیزور را به خوبی 
   2.بازی کردند

اهمیت اینترنت برای این شبکه ها بـه علـت ثبـات پـذیری بـاالتر و      
 .ساعته بسیار قابل اهمیت بوده و هست 24دسترسی 

  
  قرقیزستان )4

ژیکی هم مرزی بـا چـین و افغانسـتان    قرقیزستان به واسطه  موقعیت استرات
بـا رد   2005ی برای آمریکا بود بنا بر این در سـال   دارای اهمیت قابل توجه

  .صالحیت نامزدهای مخالف دولت در پارلمان رقه های این انقالب زده شد
پس از برگذازی دو مرحله انتخابات پارلمان و اعالم نتـایج آن ، دو   

وباقی اف با یکدیگر متحد گردیدنـد   مخالف عسکر آقایف یعنی کولوف
و با پیوستن خانم اتونیابا نامزد رد صالحیت شـده بـه صـفوف مخالفـان     

  .آقایف شرایط برای انقالب مخملی در این کشور فراهم گردید 
در چنین شرایطی جنـبش مقاومـت جوانـان کلکـل عهـده دار آغـاز       

دین اصـلی  انقالب رنگی یا گلی در این کشور شدند و بـا تجمـع در میـا   

                                                 
1. www.tebyan.net 
 125،1388:منصوری  .2
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و با پوشش رسانه هـا   شهر اوش، فرودگاه و اماکن دولتی را محاصره کردند
توانستند توانستند این جنبش را به سرعت به تمام مناطق قرقیزستان گسترش 

نهایتا با تصرف اماکن دولتی و دفتر ریاست جمهوری توسط مخالفان . دهند
توانست قـدرت را در   آقایف، وی مجبور به فرار گردید و سرانجام باقی اف
  .دستان خود گیرد و بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند

در این میان نقش رسانه های در این انقالب مانند سایر انقالب های 
قبلی بسیار پر رنگ و قابل توجه بود ، که در این بین مـی تـوان بـه سـه     
رسانه اصلی که در انقالب  های قبلی نیز نقش کلیدی داشتند اشاره کـرد  

اشـاره  )  www.bbc.co.uk(به آدرس اینترنتی  bbcکه در راس آنها باید به 
و   ) www.cnn.com(به آدرس اینترنتی  cnnدر مرحله بعد باید به . نمود 

euronews  بـــه آدرس اینترنتـــی)www.euronews.com ( اشـــاره نمـــود
در  که توانستند با انتشار اخبار اعتراضات و آشوبها)125:1388منصوری،(

سـاعته بـرای کـاربران بـه      24وب سایت های خود با قابلیت دسترسـی  
  .سرعت موج آختالفات و آشوبها را به سراسر کشور کشانند
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  "ضمیمه " 

  
  

  عصر هوشیاری
ــا ــکوه ای دارم ز دنیـ ــم شـ  درونـ
 زدنیایی که رنگش رنگ جهل است
ــوع سیاســت  ــا هــزاران ن  جهــانی ب

ــاد و ح  ــرق فس ــازییکــی غ ــه ب  ق
 یکی محـو خیانـت کـاری خـویش    
 هـــزاران مـــدعی،اما ســـخن بـــاز
 قســم بــر خــاک جبهــه مــن بــرآنم
 اال ای مردمـــان هشـــیار باشـــید  
 که دشمن در کمین انقـالب اسـت  
ــردد   ــده گ ــه زن ــگ جبه ــر فرهن  اگ
 امــان از دشــمن و از رخنــه هــایش
 اگــر سســتی شــود در نهضــت مــا 
 بیــا پــس پیــروی کــن حیــدرت را

 ر جدا نیستکه این رهبر،ازآن سرو
 نظـام بــی والیــت بــی نظــام اســت 
 نظــــام بــــی ولی،معنــــا نــــدارد
ــت   ــالب اس ــات انق ــود او نج  وج
 والیــت حاصــل عمــر امــام اســت 
ــید ــا رهبرنباشـ ــواره بـ ــر همـ  اگـ

 زدنیـــایی پـــر از آشـــوب و بلـــوا
 سیه بودن بسی آسان و سهل اسـت 
 پلیـــدانی بـــه دنبـــال ریاســـت   

ــ   ــایی مجـ ــال دنیـ ــی دنبـ  ازییکـ
 یکی مست از خیال و ساده انـدیش 
 همه دنبـال خـویش و طعنـه انـداز    
ــوانم   ــم را بخ ــرده کالم ــی پ ــه ب  ک
 زغفلـــت غافـــل و بیـــدار باشـــید
 علی زین ماجرا در اضطراب اسـت 
 والیـــت تـــا ابـــد پاینـــده گـــردد
 امـــان از انتقـــام فتنـــه هـــایش   
ــا    ــزت م ــر ع ــود ب ــا ش ــت ه  خیان
ــرت    ــای رهب ــه ه ــن گفت ــل ک  عم

ب سوانیست و این مکتب، ازآن مکت
 رســالت،بی والیت،ناتمــام اســت  
 عــدالت بــی علــی معنــا نــدارد    
ــت   ــالب اس ــات انق ــور آن ثب  حض
 گــل فرمایشــاتش ایــن کــالم اســت
ــید    ــور نباشـ ــایش کشـ ــی آسـ  پـ
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 سخن هایش صالح مسلمین اسـت
ــد   ــر نباش ــر رهب ــه اگ ــن بره  در ای
 یقینــا دشـــمنان چشــم انتظارنـــد  
 اگر هر گفته اش اعمال می گشـت 

 فــه گــردد اگــر اینجــا مثــال کو  
ــد  ــه در ایــن ملــت نمای  عــدو رخن
ــد   ــه بمان ــن بره ــد در ای ــی بای  عل
 علـــی بایـــد بمانـــد ای مســـلمان
 بیــا تــا دشــمنت ایــن را بدانــد    
ــا   ــان ه ــوری چشــم هم ــا ک ــا ت  بی
 بیـــا در نهضـــت ســـرخ حســـینی

  

 تمام کوشـش او حفـظ دیـن اسـت    
ــد  ــور نباش ــی مح ــت را کس  حکوم
 چنین روزی بـه کشـور پـا گذارنـد    
 کجا کشور به این احوال می گشـت 

ــ  ــر کوچ ــی آواره در ه ــرددعل  ه گ
 وطـــن را غـــرق در ذلـــت نمایـــد
ــاند  ــهیدان را رسـ ــام شـ ــه پیغـ  کـ
 بیـــا بیعـــت نمـــا بـــا او و قـــرآن
 علــی هرگــز دمــی تنهــا نمانــد    
 کــه فتنــه مــی کننــد در کشــور مــا 
ــی   ــادی روح خمینــ ــرای شــ  بــ

 
  وحید قاسمیان                  
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