
  تاثيرات شبکه ھای ماھواره بر سبک زندگی ايرانی

 

  : مباحث مطرح شده در اين کتاب

  چکيده

  شبکه ھای ماھواره ای منحرف

  ماھواره در پی القای سبک زندگی شيطانی است

  بلوغ جنسی در کودکان ماھواره و 

  حمله به ساحت خانواده در دستور کار برنامه ھای شبکه ھای ماھواره ای

  ماھواره و کاھش مطلوبيت مناسبات خانوادگیاستفاده از 

  پيشگيری استفاده از ماھواره با آموزش مھارت ھای سبک زندگی اس+می

  بازگشت به فرھنگ غنی اس+می ، راھی در مقابل فرھنگ مخرب ماھواره 

  آسيب ھا و پيامدھای منفی شبکه ھای ماھواره ای بر خانواده

  ابعاد آثار سوء شبکه ھای ماھواره ای

  جنگ نرم با س+ح ماھواره

  ماھواره ؛ اسلحه دشمن در جنگ نرم
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  مضرات ماھواره از نظر دين و اخ+ق 

  تاثير ماھواره بر نظام خانواده 

  جمع بندی و نتيجه گيری

  

  : چکيده

 نمودھاي ترين اصلي که ، آن با ھمراه اي رسانه ھاي فناوري و شدن جھاني

 از جديدي اشکال ، است اي وارهماھ مستقيم پخش ھاي شبکه و اينترنت آن

  . اند آورده بوجود را زندگي سبک و مصرف

  

 در قشر پذيرترين آسيب و ترين حساس که آموزان دانش بويژه و مخاطبان

 نوع و نيازھا با متناسب کشوري ھر در ، ھستند ھا رسانه محتواھاي برابر

  مي مند بھره موجود ھاي رسانه از خود فرھنگ

  

 حتي و زندگي سبک از مختلفي نمودھاي تقويت و تثبيت به رام اين و شوند

 و اي ماھواره ھاي شبکه نظير ھايي رسانه وجود با.  انجامد مي فرھنگ
  آنچه با متفاوت ھايي پيام ، اينترنتي ھاي وبسايت

  

 مي قرار کاربران و مخاطبان اختيار در ، است موجود کشور ھر فرھنگ در

 فرھنگي شدن جھاني نظريات به توجه با ، حاضر همقال در اساس براين.  گيرد

  ارتباطات حوزه در انتقادي ھاي ديدگاه و

  

 به ، فرانکفورت مکتب ويژه به ، فرھنگي صنعت و توده فرھنگ ، اي رسانه

 فارسي اي ماھواره ھاي شبکه جانب از شده ارائه اي رسانه ھاي پيام تحليل

  با بتداا ، مبنا اين بر.  است شده پرداخته زبان
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 ، زبان فارسي اي ماھواره ھاي شبکه ھاي برنامه ترين اصلي بررسي
.  شود مي بررسي ھا شبکه اين در زندگي سبک براي شده ارائه الگوھاي

  ، ايران اس+مي جامعه با الگوھا اين تطبيق با سپس

  

 بررسي و بحث مورد احتمالي ھاي آسيب از پيشگيري ھاي شيوه و پيشنھادھا

  . گرفت اھدخو قرار

  منحرف اي ماھواره ھاي شبکه

  

 رواج مسلمانان بين اي ماھواره ھاي برنامه طريق از که غربي مبتذل فرھنگ

 شيطان مانند شود؛ مي آنھا اس+مي و اصيل ھاي ارزش گزين جاي گاھاً  و يافته

  افراد اخ+قي و اعتقادي نظر از گام به گام

  

 فرھنگ آن کننده ترويج تواند مي ودخ فرد ھر که طوري به کند مي منحرف را

  .باشد

  

 در را زشتي عادات -شيطاني تکنولوژي بخوانيد- ماھواره از استفاده متأسفانه

 از بسياري. برود بين از تقوا گوھر که شود مي باعث و دھد مي ترويج جامعه

  و ھستند فساد منشأ اي ماھواره ھاي شبکه

  

 اين فريبنده و جذاب زيبا، ظاھر. است مخرب بسيار ھا انسان تربيت بر آثارشان

 داده نشان حساسيت اگر و کرده گرفتار را زيادي ھاي خانواده تاکنون دستگاه

  آمار نگيرد، صورت مراقبت و نشود

  

  .يافت خواھد افزايش روز به روز دام اين در گرفتار ھاي خانواده

  

www.takbook.com



 نرم جنگ اين ھاي ويژگي از بودن تدريجي و نامرئي و صدا سرو بي آرام،

 عدم بر مراقبت و پيشگيري. است دشوارتر سخت جنگ از مراتب به که است

  درمان از سودمندتر بسيار دشمن دام به ابت+

  

  .بود ھوشيار مخرب ھاي ھجمه مقابل بايد بنابراين است،

  

  است شيطاني زندگي سبک القاي پي در ماھواره* 

  

 ھم که نيست دولبه ي چاقو انندم اينترنت ھمانند ماھواره که داشت اذعان بايد

 است شراب مانند ماھواره، واقع در.باشد داشته صحيح غير وھم صحيح استفاده

  و است آن ازمنافع بيشتر آن ضررھاي که

  

  .نيست آن در درماني

  

 ١٢٠ حدود که که بينيم مي اي ماھواره شبکه ٢٠٠ و ھزار دو مجموع در

 سبک بندي دسته در مستقيم ورط به شبکه ۵٠ و است زبان فارسي آن شبکه

  سازگار ما فرھنگ با که گيرند مي قرار زندگي

  

  .نيستند

  

 اين از شده پخش ھاي سP معموO که دريافت توان مي بيشتر بررسي با

 آسياي و ترکيه کلمبيا، کشورھاي »خصوصي ھاي شبکه« ساخت ھا، شبکه

  پخش خودشان ھاي تلويزيون در که است شرقي جنوب
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  .شود نمي

  

 و “قبل” در مخالف جنس با دوستي و جنسي روابط موضوع با ھا سP اکثر
 ازبين سبب و کند مي القا مخاطب به را مطالب اين که است ازدواج از “بعد”

  آثار پي در متأسفانه.شود مي ط+ق قبح رفتن

  

 بدترين« عنوان به که خود ط+ق براي برخي ھستيم شاھد ماھواره مخرب

  .گيرند مي ھم جشن است، شده يرتعب »ح+ل

  

 برگزاري مادر، و ژدر به احترامي بي مرد، و زن روابط قبح رفتن ميان از

 روابط -سپيد ازدواج” قيد بي اي خانواده داشتن به جوانان سوق ط+ق، جشن

  آثار کمترين بدحجابي و باري و بند بي ،” -سياه

  

 پي در ماھواره درواقع .است کرده پيدا شيوع روزھا اين که است ماھواره

  .است شيطاني زندگي سبک القاي

  

 به خيانت نامعقول، و ظاھري خوشحالي طعم چشيدن براي کارھايي انجام

 ھاي سP در زندگي شريک خيانت جواب در خيانت به پاسخ و زندگي شريک

  حيا بردن ميان از. است عادي امري ماھواره

  

 شبکه سبک بودن درست توجيه براي تنھا ھا شبکه اين مکمل ھاي برنامه در

  .است شده انجام دشمن ھوشياري به که است موضوعي ديگر

  

  کودکان در جنسي بلوغ و ماھواره* 
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 توجه بايد ماھواره از ايراني ھاي خانواده استفاده فقھي حکم خصوص در

 در دارد، بستگي آن استفاده نوع به اي وسيله ھر از استفاده مجوز داشت،

  علمي ھاي برنامه از مندي بھره ارهماھو خصوص

  

 را آنھا زندگي سياق و سبک و غربي فرھنگ که ھايي برنامه ديدن و باOمانع

  .است حرام کند، مي ترويج

  

 دريافت براى اى  وسيله صرفاً  که جھت اين از اى ماھواره آنتن دستگاه

 ھاى  امهبرن ھم و دارد ح+ل ھاى  برنامه ھم که است تلويزيونى ھاى  برنامه

  و فروش و خريد لذا دارد، را مشترک آOت حکم حرام،

  

 ح+ل ھاى  استفاده براى و است حرام حرام، امور در استفاده براى آن نگھدارى

 زمينه دارد اختيار در را آن که کسى براى وسيله اين چون ولى است، جايز

  کند مي فراھم کامً+  را حرام ھاى  برنامه دريافت

  

 آن نگھدارى و خريد دارد، بر در نيز را ديگرى مفاسد آن، ھدارىنگ گاھى و

 آن از حرام استفاده که است مطمئن خودش به که کسى براى مگر نيست، جايز

  اش  خانه در آن نگھدارى و تھيه بر و کند نمي

  

 باشد داشته وجود مورد اين در قانونى اگر لکن شود، نمي مترّتب ھم اى مفسده

   )رھبري معظم مقام استفتائات. (دشو مراعات بايد

  

 چند به توجه ماھواره از استفاده خصوص در شده ارائه شرعي حکم به توجه با

  .است ضروري نکته
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 از استفاده قابليت و باشد ايران ھاي شبکه تقويت براي فقط ماھواره، اگر -?

  .ندارد اشکالي ھيچ باشد، نداشته را جھاني انگيز مفسده ھاي شبکه

  

 صورت چند اين باشد ھم انگيز مفسده ھاي شبکه براي استفاده قابل گرا -?

  .دارد

  

 اين در بکند آن از حرام استفاده شايد و نباشد مطمئن خودش به اگر -الف

  .است حرام صورت

  

 اين در باشد مترّتب اى مفسده اش خانه در آن نگھدارى و تھيه بر اگر -ب

  .است حرام نيز صورت

  

 بر و کند نمى آن از حرام استفاده که باشد مطمئن خودش هب کسى اگر اما -ج

  .ندارد اشکالي شود نمى مترّتب ھم اى مفسده اش خانه در آن نگھدارى و تھيه

  

 وجود منعي مورد اين در قانونى نظر از که است صورتي در ھا اين ھمه -?

  .گردد تمراعا بايد باشد داشته وجود منعي قانون نظر از اگر اّما باشد، نداشته

  

 ھايي شبکه ھايي سP و ھا برنامه از ايراني ھاي خانواده از بسياري متأسفانه

 ايراني فرھنگي ھاي ارزش ريشه و خانواده کانون استحکام که کنند مي استفاده

  .است داده قرار ھدف را اس+مي –
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 شيوه و سبک از الگوگيري و کفار دادن قرار سرپرست و رساندن ياري

 و ناپسند کاري است، مسلمانان زندگي سبک و الگو مقابل قطعا که اآنھ زندگي
  .است حرام شرعي نظر از

  

 ھاي گروه گرفتن نظر در بدون و خانوادگي تماشاي ماھواره سوء پيامدھاي از

 ديدن که چرا ھستند والدين توجھي بي قربانيان نوجوانان و کودکان. است سني

  ھا، سP ويژه به ماھواره ھاي برنامه

  

  .شود مي آنان بزرگسالي مخرب و کودکي دوران کننده کوتاه

  

 ديدن سوء پيامدھاي ترين مھم از را کودکان در تقوا ھاي زمينه رفتن بين از

 کودکي در را تقوا پرورش ھاي زمينه که کسي. است اي ماھواره ھاي برنامه

  و ھدايت بذر پذيرش در باشد، داده دست از

  

 راحت زندگي درست شيوه به او بازکشت و بود خواھدن مستعد معنوي، رشد

  .بود نخواھد

  

 ھمجنس با ارتباط مخالف، جنس با جنسي ارتباط به ميل زودرس، جنسي بلوغ

 در اي ماھواره ھاي برنامه ديدن سوء پيامدھاي از حيا و عفت رفتن بين از و

  با شدن درگير و است نوجوانان و کودکان بين

  

 داشتن از را او بلکه شده کودک جسمي و روحي آزار باعث تنھا نه مسائل اين

  .کند مي نصيب بي آينده در زناشويي سالم زندگي
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  اي ماھواره ھاي شبکه ھاي برنامه کار دستور در خانواده ساحت به حمله* 

  

 کليت و شقاوت سعادت، روند در مھم نقش اجتماعي نھاد يک عنوان به خانواده

 ساخته را فرزندان شخصيت که است خانواده اين اقعو در. کند مي بازي انسان

  الگوھاي با سازگار و منطبق را آنھا و

  

 ھدايت و انسجام داشت نگه به مادر ھميشه خانواده اما آورد، مي بار جامعه

 بين در گسست دچار اوقات از برخي و نيست ھدف يک سمت به اعضا

  مي فاصله اين نھايت در که گردد مي خود اعضاي

  

  .شود مھم بسيار نھاد اين فروپاشي به منجر واندت

  

 را ايراني خانواده ھاي پايه موريانه يک مانند به ط+ق اخير ھاي سال در

 انح+ل خطر دچار ما جامعه حاضر عصر مانند زماني ھيچ در و فروريخته

  .است نبوده آن از ناشي سوء آثار و خانواده کانون

  

 فاصله يک در ط+ق ميزان برابري دو رشد از حاکي ط+ق گسترش به رو آيا

  .است بوده????  سال تا????  از ساله ده زماني

  

 از که ھايي خانواده ساختار مجموع در که است داده نشان تحقيقات ھاي يافته

 شبکه از که ھايي خانواده با مقايسه در کنند نمي استفاده اي ماھواره ھاي شبکه

  استحکام ،کنند مي استفاده اي ماھواره ھاي

  

  .دارند بيشتري
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 فرھنگ انتقال محور خانواده زيرا کند حمله خانواده ساحت به خواھد مي دشمن

 درستي به انتقال اين شد متزلزل خانواده وقتي است ديگر نسل به نسلي از

  نتواند خانواده که زماني و گيرد نمي صورت

  

 نسل گسست و گيرد مي برعھده را بعد نسل تربيت رسانه دھد انجام را امر اين

  .شود مي ايجاد

  

 دروني استحاله و نرم جنگ با است شده نااميد سخت جنگ در دشمن که حال

 باورھاي و ايمان زدايي، حيا با و بکاھد انق+ب موتور قدرت از خواھد مي

  حمايت درنتيجه تا دھد کاھش را مردم ديني

  

. است نرسيده خود ھدف هب لحظه اين تا ولي شود کم ساOر دين نظام از مردم

 نشان شود مي انجام زمينه اين در که فراواني ھاي ھزينه و دشمن ھجوم اين

  ارائه در اس+مي جمھوري موفقيت دھنده

  

 و ھا فشار اين اگر که است دنيا در سبک صاحب و مقتدر رفتاري الگوي
  .گرفت مي صورت بيشتري سرعت با اس+مي انق+ب صدور نبود ھا تحريم

  

 سوم يک حدود اروپايي کشورھاي در ھا غربي توسط شده ارائه آمارھاي قطب

 ديدن با آيند، مي دنيا به ازدواج چارچوب از خارج شده متولد فرزندان

  حرکت اين ترمز توان مي غرب امروز وضعيت

  

  .گرفت را غرب سمت به
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 ھويت اي، رسانه سواد آموزش زندگي، ھاي مھارت آموزش راھکارھاي با

 تعميق اي، رسانه پيوست با ايراني اس+مي زندگي سبک صحيح تعريف ،يابي

  آگاه دين، اصول آموزش با ديني باورھاي

  

 خورده احياي اي، ماھواره ھاي شبکه مخرب اثرات بيان و خانواده سازي

 که ھا شنبه پنج درعصر قبور زيارت احياي ھا، نشيني شب مانند ھا فرھنگ

  جلسات احياي ود،ش مي مرگ ياد شدن زنده سبب

  

 دشمن ھجمه اين با توان مي ح+ل رزق و خانوادگي ھفتگي ھاي روضه و

  .کرد مقابله

  

  خانوادگي مناسبات مطلوبيت کاھش و ماھواره از استفاده* 

  

 رقباي پيدايش شاھد تکنولوژي، رشد و گرفته صورت تغييرات به توجه با

 پذيري جامعه امر در معيج ارتباط ھاي رسانه نظير خانواده کنار در جديدي

  مي نوين و متنوع ھاي رسانه بين در. ھستيم افراد

  

 دنيا سراسر در ھا رسانه ترين مخاطب پر از يکي عنوان به ماھواره از توان

  .کند مي بازي افراد شخصيت رشد در مھمي نقش امروزه که کرد ياد

  

 بوده تأثيرگذار ط+ق بروز در ماھواره تحقيقات، از آمده بدست نتايج اساس بر

 اوقات گذران جھت در اساسي ھاي ريزي برنامه است Oزم بنابراين. است

  تا گردد، تھيه کشور داخل در ھا خانواده فراغت
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 در افزايش جھت در تنھا قصد بدون و قصد با که ھايي شبکه جذب ھا خانواده

 رانياي ھاي  خانواده ھاي ارزش تخريب و حزبي و گروھي منافع و شخصي آمد

  .نشوند کنند، مي فعاليت

  

 و ماھواره ھاي شبکه طريق از کنند مي سعي ھا خانواده از بسياري امروزه
. دھند بسط را خود مرزي برون و مرزي دورن ارتباطات کابلي ھاي تلويزيون

  روابط تجربه که شده موجب ماھواره از استفاده

  

 در ھا شبکه اين از هاستفاد و شده عملي ھزينه ترين ارزان با فرھنگي بين

 ھاي ارتباط اين تمامي گسترش اينکه از غافل شود، تسھيل فزاينده سطحي

  مي انساني روابط در ھا تناقض افزايش موجب شفاھي

  

 ھاي تعامل کاھش دليل به اط+عات، شفاف دنياي اين در اينکه تر جالب و شود

 مي يکديگر زھاينيا درک به قادر گذشته از کمتر بسيار ھا انسان رو در رو

  .شوند

  

 براي را ھايي سP خاصي وسواس و تعھد دقت، با ھا ماھواره که آنجايي از

 آنھا اکثر اصلي موضوع که کنند مي پخش زبان فارسي و ايراني مخاطب

  ھا رسانه اين لذا است؛ زناشويي و خانوادگي روابط

  

 ميزان چه ھر اين بربنا گذارد، مي ايراني ھاي خانواده در زيادي منفي تأثيرات

 خانوادگي مناسبات مطلوبيت شود، بيشتر اي ماھواره ھاي شبکه از استفاده

  از که ھايي خانواده اصوO. شود مي تر ضعيف

  

 روابط خانوادگي، مناسبات از مراتب به کنند نمي استفاده اي ماھواره ھاي شبکه

 با قياس در يبھتر زناشويي اعتماد و زناشويي روابط و فرزندان و والدين
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  ديدن اي ماھواره ھاي شبکه از که ھايي خانواده

  

  .برخوردارند کنند، مي

  

 طبقات از بيشتر کنند مي استفاده اي ماھواره ھاي شبکه از که کساني سويي از

Oانواع با را خود بيننده اي ماھواره ھاي شبکه چون و ھستند جامعه پايين و با 

  آشنا بند و قيد بي و آزاد زناشويي رفتارھاي

  

 شکل مقدمات و کرده دروني مخاطبين در را روابط اين آن، تکرار با و کرده

 اثر در پديد نو گرايشات کنند، مي ايجاد مخاطبين در را جديد گرايشات گيري

  تبديل جامعه در ھنجاري و ارزش به کثرت

  

 بدين و کنند مي بروز مردم زندگي در ملموس رفتاري صورت به و شوند مي

 از و شوند مي خانوادگي مناسبات تضعيف باعث شده ايجاد منفي گرايشات نحو

  باOي طبقات در که آنجا از ديگر سويي

  

 تر ميان طبقات به نسبت خانوادگي مناسبات و عاطفي روابط مطلوبيت جامعه

 اي ماھواره ھاي شبکه ديدن گفت؛ توان مي خاطر ھمين به است، کمتر جامعه

  .کنند مي تشديد را بيتمطلو عدم اين نيز

  

  اس+مي زندگي سبک ھاي مھارت آموزش با ماھواره از استفاده پيشگيري* 

  

 آموزش نيازمند امروز ايراني جامعه در خانواده اعضاي رسد مي نظر به

 به زناشويي ھاي مھارت آموزش دادن با توان مي که است زندگي ھاي مھارت

www.takbook.com



  شاياني کمک خانوادگي مناسبات و روابط در بھبود

  

 حداقل به را آن يا و جلوگيري اي ماھواره محصوOت منفي اثرات از و کرده

  .رساند

  

 و ھا آموزه تقويت به بايد سيما و صدا خصوص به فرھنگي ھاي سازمان
 انسجام که زيرا باشد، داشته ويژه توجه جامعه در ديني و الھي باورھاي

  يگر،د عبارت به. دارد العاده فوق تأثير خانوادگي

  

 را افراد تواند مي که است کننده حمايت عامل و منبع ترين مھم ديني باورھاي

  .کند بيمه منفي امواج و خطرات برابر در

  

 ويژه به و ھا خانواده که است داده نشان ايران در گرفته صورت مطالعات

 دارند خانوادگي موضوع که شده بله دو فارسي ھاي سP به ايراني زنان

  شبکه ندکاران دست رسد مي نظر به. ندندم ع+قه

  

 حجم جھت ھمين به و دريافته خوبي به را نکته اين نيز اي ماھواره ھاي

  .دادند اختصاص موضوعات اين به را خود ھاي برنامه از گيري چشم

  

 جلوي توان مي ارتباطات، جھش عصر در کارشناسان، از بسياري نظر از

 درون در را خودي غير ھنجارھاي و ھا زهآمو رسوخ و ماھواره امواج ارسال

  پرتو در توان مي اما کرد، سد ھا خانواده کانون

  

 فرھنگي شبيخون با مقابله به خاص ھاي رسانه در خود ھنجاري مباني ارائه

  .پرداخت بيگانه
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 ارائه و مد و لباس نمايش مخصوص ھايي شبکه ايجاد با توان مي مثال براي

 منفي تأثير از اي عمده بخش فن، اھل نظارت به و ياس+م – ايراني الگوھاي

  .کرد تعديل را ماھواره ھاي  شبکه از برخي

  

 در. کرد تأکيد ملي رسانه ھاي برنامه سازي غني لزوم بر بايد رسد مي نظر به

 Oزم…  و آنھا مطالب محتواي و اي ماھواره ھاي شبکه با آشنايي خصوص

  به آموزشي و فرھنگي ھاي سازمان که است

  

  .کنند اقدام آموزش ھاي کارگاه برگزاري

  

 در را جوانان و نوجوانان اينکه بر ع+وه آموزشي ھاي کارگاه چنين وجود

 از ناشي ھاي آسيب جريان در را آنھا دھد، مي قرار جديد تکنولوژي جريان

  با ھمچنين. داد خواھد قرار ھم افراطي استفاده

  

 ھاي شبکه سمت به بيشتر باشد بيشتر افراد فراغت اوقات چه ھر اينکه به توجه

 Oزم ھاي زمنيه ساختن فراھم با شود مي پيشنھاد شدند، مي کشيده اي ماھواره

  ھاي زمينه افراد فراغت اوقات گذراندن براي

  

 ھاي شبکه از افراطي استفاده از را آنھا فراغت، اوقات گذراندن براي Oزم

  .کرد ھدايت بخش ثمر و يدمف ھاي فعاليت انجام سمت به ماھواره

  

 افراد نيازھاي شناختن سيما، و صدا داخلي ھاي برنامه کردن کردن غني

 و منفي اثرات با خانواده اعضاي کردن آشنا و بخشيدن آگاھي تعليم، جامعه،
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  جامعه توسط اي ماھواره ھاي شبکه ھاي برنامه مخرب

  

  .است ماھواره ھاي کهشب با مبارزه راه بھترين علما و روانشناسان شناسان،

  

  ماھواره مخرب فرھنگ مقابل در راھي اس+مي، غني فرھنگ به بازگشت* 

  

 نامند؛ مي ارتباطات عصر يا و ھا رسانه دوم عصر که را حاضر عصر

 آن برابر در مقاومت توان که دارد سريعي رشد چنان فناوري، و علوم پيشرفت

  اندازي راه و است پذير امکان سختي به

  

 جنگ نوعي موجب تواند مي نيز دنيا سرار در اي ماھواره متعدد ھاي شبکه

 ھاي جنبه و بگيريم ناديده را منفي ابعاد بخواھيم اگر حتي. شود عظيم رواني

  مفيد است ممکن که را بحث مورد موضوع مثبت

  

 کشورھاي که دارد وجود واقعيت اين ھم باز آوريم، نظر در باشند ھم وسازنده

 داشت نخواھد برنامه انتخاب در دخالتي و نقش گونه ھيچ امواج، هکنند دريافت

  ھا دولت حاکميت اصل برخ+ف امر اين و

  

  .است الملل بين حقوق عرصه در

  

 که است گذار تأثير زياد حدي تا خود مخاطبان به ماھواره ھاي شبکه القائات

 ھستند نمصو آن ھاي ازآسيب بزرگساOن کرد دعا ا توان نمي عنوان ھيچ به

  اين در را جوانان و نوجوانان بايد تنھا و
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 از بسياري تحول در عاملي اي ماھواره ھاي سP. کرد واکسينه خصوص

 مشاھده به ھا ساعت خانواده اعضاي که زماني باشند، مي ايراني ھاي خانواده

  سP جمله از ماھواره مختلف ھاي برنامه

  

 ميان حريم جمله از ھا ارزش از سياريب رعايت پردازند، مي خانوادگي ھاي

 جوان پسران و دختران اکنون ھم شود؛ مي رنگ کم ھا آن براي مرد و زن

  راحت خيلي اي ماھواره ھاي شبکه تاثير تحت

  

 که اي گونه به کنند، برقرارمي ارتباط يکديگر با جنس گرفتن نظر در بدون

 که خانوادگـي ھـاي رزشا و ھستيم خانوادگي نامشروع ارتباطات افزايش شاھد

  نامحرم مرد و زن ميان ارتباطات آن پناه در

  

  .است شده گذاشته کنار شد، مي محدود

  

 مسلمان بحث ھمچنين و برشمرديم ماھواره ديدن براي که مضراتي به توجه با

 ما که شود مي باعث امر اين خود شود، مي مطرح که ما بودن مذھبي و بودن

  سمت به کنيم سعي و نکنيم نگاه را ماھواره

  

 داشته اس+مي جامعه براي تواند مي که سوئي اثرات بر ع+وه اOّ  و نرويم آن

 خود نھايي مقصد به تواند نمي انسان و دارد منافات کام+ ما اعتقادات با باشد

  .برسد باشد خدا به ايمان که

  

 ردنآو دست به و ھا ريشه به بازگشت براي حلي راه يافتن است مھم آنچه

 ھا ميکروب گونه اين برابر در را اس+مي جامعه پيکر که است ھايي انگيزه

  راھھاي به رسيدن ھمچنين و کند مقاوم و حفظ
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 به شدن آلوده دليل اجتماعي،به مفاسد معضل حل براي بنيادي و اساسي

  .است فرسا طاقت امري که گناھان،

  

 افول و مسلمين فتادگيا عقب اصلي عامل که شده ثابت موارد از بسياري در

 و قوانين از تخلف و گرداني روي دنيا، و دين امر در تأخر و آنھا تمدن
  متعال پروردگار است، زندگي در الھي مقررات

  

ً  َمِعيَشهً  لَهُ  فإنّ  ِذکِري َعن أعَرضَ  َمن{فرمايد مي  القَياَمهِ  َيومَ  َنحُشُره و َضنکا

 گردان روي) دين احکام از يتتبع و( من ياد از ھرکس«). ???/ طه(}أعَمي

  .»داشت خواھد سختي و تنگ زندگي شود،

  لينک کافه:  منبع

  

 روزنامه و تلويزيون مانند داخلي ھاي رسانه از بسياري اخير سال چند در

 و تبليغات اين بودن آور زيان و بودن نادرست به نسبت را مردم اند کرده سعي
  چنانھم گويا روند اين اما کنند آگاه محصوOت

  

  .ندارد گرايي مصرف افزايش جز اي نتيجه و دارد ادامه

 کام+ اي پديده اي، ماھواره ھاي رسانه پيشرفت که آمد مي نظر به چنين ابتدا

 ضروري و Oزم جھاني، دھکده تحقق براي و خطاست از عاري و مطلوب

  جديد ھاي تکنولوژي و ماھواره گرچه. است

  

 تجربه در اما دارند انساني رفاه و علم شرفتپي در سزايي به سھم ارتباطي،

 منفي پيامدھاي و ھا آسيب برخي داراي است شده معلوم ساله چندين و کوتاه

  .ھست نيز
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 چه ھر برداري بھره براي را زمينه توان مي ھا، آسيب اين موقع به شناخت با

 را شما شديم آن بر مقاله اين در بنابراين. ساخت آماده تکنولوژي، اين از بھتر

  منفي پيامدھاي و ھا آسيب از برخي با

  

  .کنيم آشنا بزرگساOن، و جوانان کودکان، براي ماھواره

  

  خشونت ترويج

  

 ھاي شبکه ھاي برنامه و ھا فيلم منفي پيامدھاي آشکارترين و مھمترين از يکي

 با روانشناسي مختلف تحقيقات. است جامعه در خشونت اي،افزايش ماھواره

  آلبرت اي مشاھده يادگيري ريهنظ محوريت

  

 پرخاشگري به گرايش آميز، خشونت ھاي صحنه مشاھده اند داده نشان بندورا

 مشاھده قابل حجم که است حالي در اين و برد مي باO آن بينندگان در را

  و سينمايي ھاي فيلم به اي ماھواره ھاي برنامه

  

Pمکرر طور به آميز خشونت ھاي صحنه آن در که دارد اختصاص ھايي س 

 با جنايت ھرگونه و قتل و کشتار دادن نشان آسان و سھل. شود مي تکرار

  مي فرو را بيننده ترس گرم، و سرد س+ح

  

 مي را ھايي برنامه چنين متوالي، ھاي ساعت بيننده که ھنگامي واقع در ريزد؛

 پذيريتاثير اين. است گرفته قرار خشونت ترويج آموزشي ک+س در گويا بيند،

  قابل و بيشتر نوجوانان و کودکان روي بر

  

  .است تر تامل
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  جنسي اط+عات به سريع دسترسي و زودرس بلوغ

  

 سانسوري، ھيچ بدون و راحتي به اي ماھواره ھاي برنامه و ھا سP اکثر

 اط+عات ارائه شيوه اين. دھند مي نمايش و کنند مي مطرح را جنسي مسائل

  به نيز اي ماھواره گانيبازر ھاي آگھي در حتي

  

 نيز خانواده کوچک فرزندان شده مشاھده بارھا متاسفانه. شود مي ديده وفور

 پرداخته ھا صحنه اين تماشاي به خود والدين کنار در و محدوديتي ھيچ بدون

  ظرفيتي ھيچگونه که است حالي در اين و اند

  

. گيرند مي قرار آن يرتاث تحت نتيجه در ندارند، اط+عات اينگونه پذيرش براي

 اعمال تکرار و الگوگيري. است مسئله اين منفي نتايج از يکي زودرس بلوغ

  بارھا نيز، کوچکتر فرزندان با شده مشاھده

  

  .است شده گزارش مسئله ھمين علت به

  

  جنسي و عاطفي مسائل درباره غلط باورھاي

  

 ھاي توانايي بر دائما که اي ماھواره ھاي شبکه در شده غلو و غلط تبليغات

 گيري شکل ساز زمينه تواند مي کنند، مي تاکيد متاھل و مجرد افراد جنسي

  در نادرست اط+عات کسب و غلط باورھاي
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 فروش جز ھدفي که تبليغات و ھا برنامه اين. شود افراد جنسي مسائل زمينه

 توانمندي و چگونگي درباره بسياري اند شده باعث ندارند، خود محصوOت

  ھاي درمان پي در و کنند شک خود جنسي يھا

  

 درباره اي ماھواره ھاي برنامه که اط+عاتي سويي از. بروند نادرست

 باعث دھند، مي نشان خود ھاي فيلم و ھا سP در عاطفي روابط چگونگي

  جوانان بين ارتباطي نادرست ھاي سبک گيري شکل

  

  .شود مي

  

  نسلي بين درگيري و گسست سازي فراھم

  

 و نوجوانان ھمين يا ھا خانواده فرزندان روي بر اي ماھواره ھاي برنامه تاثير
 تماشاي صرف را بيشتري زمان گروه اين که طوري به است، بيشتر جوانان

  برنامه اين. کنند مي اي ماھواره ھاي برنامه

  

 ارزشي ھاي گيري جھت و انتظارات تصورات، باورھا، ھا، ارزش ھا

 فاصله زمان مرور به شود مي باعث که کنند مي عرضه و تبليغ را متفاوتي

  و شود بيشتر و بيشتر فرزندان و والدين بين رواني

  

 گفته دانايي سپيده ۶٨ شماره پرونده در البته. بينجامد نسلي گسست يا انقطاع به

 اجتناب متفاوت، تجارب و پيشرفت رشد، بستر در نسلي بين شکاف بروز شد

  را تعالي و ترقي مينهز حتي و است ناپذير
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 توان مي و بوده خواھد شديدتر نسلي بين درگيري و گسست اما کند مي فراھم

 و نوجوانان غالبا وضعيت اين در زيرا کرد؛ ارزيابي منفي حدودي تا را آن
  وابستگي پيوندھاي آخرين کوشند مي جوانان

  

 و گردنکشي به راه اين در اغلب و بگسلند بالغ نسل يا والدين از را خود
 بر تعامل جاي به نسلي گسست يک در که آن خ+صه. پردازند مي طغيانگري

  .گيرد مي شکل عيار تمام جنگي ھا ارزش سر

  

 بدون منزل ترک والدين، و فرزندان بين شديد ھاي درگيري و اخت+فات

  .است فرايند اين نتيجه...  و ھا شکني حرمت اط+ع،

  

  ھمسران بين شتن و اخت+ف ھاي زمينه ايجاد

  

 منفي مقايسه و اي ماھواره متنوع ھاي برنامه اي غيرنقادانه و صرف تماشاي

 Oزم، خوراک تواند مي ھا، برنامه اين ھاي داستان و ھا شخصيت با خود

  و زن بين حسابي درگيري يک ايجاد براي

  

 و فضا در اي ماھواره ھاي برنامه بپذيريم بايد واقع در. کند فراھم را شوھر
 که است جامعه آن ھاي ارزش و ھنجارھا با منطبق و شده ساخته ديگر جامعه

  ھا، ارزش و ھنجارھا اين از برخي طبع، به

  

 و خود زندگي بخواھيم اگر حال است؛ متضاد حتي و دارد تداخل ما جامعه با
 و تفسير مقايسه، اي ماھواره ھاي برنامه مشاھدات به توجه با را ھمسرمان

  بسته در به که است معلوم خوب م،کني ارزيابي
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  .خوريم مي

  

 در و کند فراھم را ما خشم و سرخوردگي ناکامي، منبع تواند مي بسته در اين

 ذھني ھاي مقايسه. شود خانواده محيط در درگيري و تنش بروز باعث نتيجه

  اشتباه، توجيھات نامعقول، انتظارات نادرست،

  

 ھمگي ھمسران، روابط در...  و نھانيپ روابط حسادت، مورد، بي نارضايتي

  .باشد اي ماھواره ھاي برنامه ھمين تاثير از ناشي تواند مي

  

  واقعي تعام+ت کاھش

  

 ھستيدو اي ماھواره ھاي برنامه تماشاي مشغول خانه در بيايد پيش بارھا شايد

 نمي متوجه را خود خانواده اعضاي ساير ھاي صحبت يا خروج ورود، عم+

  زاترين آسيب از يکي مسئله اين. شويد

  

 باعث که است اي ماھواره و تلويزيوني ھاي برنامه از مفرط استفاده پيادھاي

 خودرا دوستان حتي و خانوادگي بين تعام+ت و کردن برقرار ارتباط شود، مي

  بيشتري زمان و دھيم قرار دوم اولويت در

  

 باعث مرور به خود مسئله اين. بپردازيم مختلف ھاي برنامه تماشاي به را

  .شود مي دوستان و والدين فرزندان، ھمسران، بين رواني فاصله ايجاد

  

  وقت ات+ف و وابستگي
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 سعي ھمه که شوند مي ھمراه تنوع و جذابيت با چنان اي ماھواره ھاي برنامه

 تنوع، اين. کنند مي خود بيننده نشاندن يکجا و کردن ميخکوب بر را خود

  تا افراد برخي شود مي ثباع جذابيت و سرگرمي

  

 اي ماھواره مختلف ھاي برنامه تماشاي براي را خود زمان ھا، ساعت

 ايجاد باعث گاھي حتي و ندارد وقت ات+ف جز اي نتيجه که بدھند اختصاص

  فرد زماني اگر که طوري به شود؛ مي وابستگي

  

 و شود مي منفي احساسات دچار کند، مشاھده دليلي ھر به را برنامه يک نتواند
 ماھواره، نبض با او زندگي نبض انگار بود، خواھد دليل آن رفع پي در دائما

  .است خورده گره

  

  شغلي و تحصيلي عملکردھاي افت

  

 باعث شب، نيمه از پاسي تا ھم آن اي ماھواره ھاي برنامه مفرط تماشاي

 شود؛ مي دانشجويان و آموزان دانش تحصيلي و آموزشي عملکردھاي کاھش

  و زنند مي چرت دائما درس ک+س در که ريبطو

  

. پردازند مي خود آموزشي و درسي تکاليف انجام براي نيز را کمي وقت

 و تاخير،غيبت چون مواردي با کار محيط در نيز بزرگسال افراد ھمچنين
  عملکرد افت باعث که شوند مي روبرو اھمالکاري

  

  .شود مي آنان شغلي

  

  گرايي مصرف افزايش
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 اختصاص مختلف کاOھاي تبليغات به اي ماھواره ھاي برنامه از ياديز زمان

. است ُمد و آرايشي - بھداشتي کاOھاي محور بر تبليغات اين بيشتر. است يافته

  پرتکرار و جذابيت با آنچنان تبليغات اين

  

  .کند مي وسوسه و ترغيب آن خريد به را خود مخاطب که شوند مي ارئه

  

  

 روزنامه و تلويزيون مانند داخلي ھاي رسانه از بسياري اخير سال چند در

 و تبليغات اين بودن آور زيان و بودن نادرست به نسبت را مردم اند کرده سعي
  ھمچنان گويا روند اين اما کنند آگاه محصوOت

  

  .ندارد گرايي مصرف افزايش جز اي نتيجه و دارد ادامه

  

  جسماني س+مت تھديد

  

 در حرکتي بي و سکون ايجاد باعث اي ماھواره ھاي هبرنام مفرط تماشاي

 گردن شديد، سردرد ھاي زمينه تواند مي خود اين که شود مي آن بينندگان

  و ھا چشم شدن خشک خواب، اخت+Oت درد،

  

 گفت توان مي توصيف اين با. کند فراھم را...  و وزن اضافه ديد، در دشواري

 مھمي نقش پيشرفت و رساني اط+ع ن،کرد ھشيار در تواند مي ماھواره گرچه

  نيز منفي پيامدھاي و اثرات باشد، داشته
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 حال در موضوع اين براي مختلف کشورھاي که جايي تا گذارد؛ مي جاي به

 ماھواره ھاي آسيب کاھش صرف را ھنگفتي ھاي ھزينه ھستندو انديشي چاره

  « مقاله مطالعه با توانيد مي شما. کنند مي

  

 شيوه از برخي با شماره، ھمين در ،»ماھواره ھاي آسيب ھشکا راھکارھاي

  .شويد آشنا ماھواره منفي پيامدھاي کنترل و کاھش اي مقابله و پيشگيرانه ھاي

  ميگنا: منبع

  

  : اي ماھواره ھاي شبکه سوء آثار ابعاد

  

  اعتقادي) الف

  

 اتيواعتقاد مباني سري يک داراي ايدئولوژيک لحاظ به انسان ھر که جا آن از

 ھست، وخداوند جھان به نسبت او تفکر نوع با مطابق نيز او ورفتار باشد مي

  کرده دفاع اعتقادي مرزھاي اين از بايد پس

  

 اعتقادات، عرصه در دشمن مھمترين و بشناسد احسن نحو به را ھا آن و

 لعاب و رنگ با شبھات اين فعلي زمان در و بوده نادرست ھاي تلقين و شبھات

  ماھواره متاسفانه. دھند مي بروز را دخو زيباتر

  

 خصوصاً  ھا انسان عقيدتي مرزھاي به که گرفته قرار ابزارھايي شمار در

 در را مکتب اين اساس دارد قصد و شده ور حمله تشيع مکتب ويژه به و اس+م

  سياسي اغراض نماند گفته نا البته. بريزد ھم
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  .نيست تأثير بي مساله اين در

  

  اخ+قي و فرھنگي) ب

  

 و گردد مي بر او وتمدن فرھنگ به انساني ھويت دانيد مي که طور ھمان
 يک او از و گشته ھويت بحران دچار نباشد وتمدن فرھنگ داراي که انساني

  مي ديگران به متکي و وابسته کام+ً  شخصيت

  

 واين دھد قرار ھا آن ھمانند را خود تا بوده ديگران به چشمش دائماً  و سازد

 باشد مي واصيل کھن فرھنگ داراي که ايران ملت مورد در ويژه به مطلب

  به جدي بسيار وتھديدي بوده خطرناک بسيار

  

 جامعه افراد توسط آن رعايت و اخ+ق به جامعه قوام طرفي از و آيد مي شمار

 از...  و خانواده اساس شخصي، ھاي حريم انسانيت، که زماني و گردد مي بر

  خالي درون از اي معهجا چنين برود، بين

  

 مھم ونوجوانان جوانان مورد در مساله واين ريزد مي ھم در تلنگري با و شده

 و برانگيز شھوت سکسي، و پورنو ھاي فيلم پخش طريق از ماھواره. است تر
  و بند بي جز اي نتيجه که اخ+قي غير

  

 دست دپلي مقصد اين به ندارد...  و جوان ذھن شدن مشوش حيايي، بي باري،

  .کند مي پيدا

  

  سياسي) ج

www.takbook.com



  

 بر مبني خود اھداف پيشبرد به موفق نظامي مسأله با ما دشمنان که جا آن از

 مانند ابزارھايي از اساس ھمين بر نشدند، اس+مي ايران تسخير و تصرف

  مردم تا اند گرفته کمک...  و اينترنت ماھواره،

  

 نظام به نسبت واقعي غير ھاي حرف و شبھات القاي طريق از را کشور يک

 از اقدام اين و کنند مي دعوت نظام با دشمني به نوعي به را وآنھا کرده دلسرد

  بسيار ظاھري در و مختلف ھاي راه طريق

  

  . پذيرد مي صورت کشور يک مردم به کمک اظھار با و فريبنده و زيبا

  

  : ماھواره س+ح با نرم جنگ

  

 جنگ اصلی ابزارھای از يکی عنوان به ماھواره کاربرد تشريح به ادامه در

 اين بر.پردازد می آن منفی و مثبت ابعاد و منظوره چند برداری بھره و نرم

  کشور عليه نرم جنگ از ھايی نمونه اساس

  

 که گفت چنين توان می نھايت در. شود می ذکر اجمالی، طور به ايران،

 در ھا، رسانه گردي کنار در جمعی، ارتباط وسايل از يکی عنوان به ماھواره

  بوده موثر سنتی نرم و روانی ھای جنگ شدن نرم

  

 سخت( جنگ بدون جھان داشتن نظر در مدرنيته دنيای در گيدنز، قول به. است

 نيز بينی واقع از دور يکسره روی ھيچ به ولی ، است تخيلی گمان بی ،)

  .نيست
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  : نظری چارچوب

  

  : جمعی طارتبا وسايل تاريخی تحول ھای نظريه)  الف

  

 است تغييرات منشا ارتباطی ابزارھای و تکنولوژی ھا، نظريه مجموعه اين در

 جبر و دارند مثبت نگاھی تاريخی تحوOت به نسبت ھا نظريه اين عمده و

  افزايش و سعادتمندی موجب را تکنولوژيک

  

 به مربوط نظريات، اين بين در نظريه مھمترين.کنند می تلقی بشر دانش

 ابتدايی ازشکل از ارتباطات و ھا رسانه تحول که است »لوھان کم مارشال«

  شکل به که اخير قرن تا را آنھا شفاھی و

  

 قرار بحث مورد اند، کرده پيدا گسترش نوين ارتباطی وسايل ديگر و ماھواره

  .است داده

  

 مبنای بر »تاريخی تحول نظريه« ١٩۶٠ دھه اوايل در »لوھان مک«

 ھای شيوه و نظامھا لوھان مک ديدگاه از تحول عامل .کرد طرح را ارتباطات

  پيام ھمان وسيله«  وی، نظر به.است ارتباطی

  

  .دارد برتری و رحجان محتوا بر صورت يعنی.  »است

  

 مبتنی تمدن« ، »شفاھی تمدن«  عصر سه به بشر تمدن دوران بندی تقسيم

 اساساً  او .اوست کار »الکترونيک ھای رسانه بر مبتنی تمدن« و »برچاپ
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  گسترش  را ھا رسانه و حواس امتداد را تمدن

  

  .داند می بشر حواس يافته

  

 ای بينانه خوش کام+ ديد ھا رسانه تکنولوژيک تحوOت به نسبت لوھان مک

 دست آرمانی جامعه يک به بشر فنی ھای پيشرفت با که است اميدوار و دارد

  را چيز ھمه ھمگان آن در که کند پيدا

  

 گويد می او. بود خواھد جمعی ھای رسانه با او نظر از امر اين تحقق.بدانند

 رسانه من کند، جابجا را جھان تا خواست می اتکايی »نقطه ارشميدس« اگر

  با. کنم دگرگون را جوامع تا خواھم می  را ھا

  

 ھمه آن در که دارد اعتقاد فراگير حرکت نوعی به لوھان مک تلقی طرز اين

 ھمه نامرئی ھای توده صورت به ھا رسانه و دارند قرار ھم ثيرتا تحت انسانھا

  و سياست اقتصاد از اعم بشر زندگی وجوه

  

  .گيرد می بر در را روزمره مسائل

  

  : جمعی ارتباط وسايل محتوای و ھا شيوه به مربوط نظريات)  ب

  

 ارافک بر آن تاثير و بيان و متن توليد ھای شيوه و محتوا بر نظريات اين

  .دانند می مھمتر ارتباطی وسيله خود از را محتوا و. دارند تاکيد عمومی
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 با ويژه به جھاني جنگ دو فاصله در سياسي علوم قلمرو در نظريات اين

 نظران صاحب توجه. گرفت قرار توجه مورد سياسي تبليغات شدن مطرح

  كه گرفت شدت زماني تبليغات مقوله به سياسي

  

 ھيتلر گرفتن قدرت زمان در »گوبلز« دكتر طراحي با تينازيس تبليغات

 عمومي افكار كاري دست  و فكر القا در تبليغات اين اساس. يافت گسترش

  برانگيختگي، بزرگنمايي، مثل اصولي و بود متكي

  

 نامشخص رواني، سرايت جوانان، بر تكيه عشق، و نفرت بر تكيه تكرار،

 توانست سينما و راديو بر تاكيد و ھا هزمين پس در دادن قرار با ھدف كردن

  ظھور منصه به را القايي تبليغات از خاصي شكل

  

  .برساند

  

  : جمعی ارتباط اثرھای به مربوط نظريات) ج

  

 ديگر از استعانت با جمعی ارتباط نظريه بر درآمدی کتاب در کوايل مک دنيس

 ديدگاه و ھا هنظري از بندی دسته يک) کری و بلومر.  جی نظير( انديشمندان

  جمعی ارتباط وسايل تاثير به مربوط ھای

  

 آغاز از که اول ديدگاه در.است طرح قابل تاريخی بستر يک در که کرد ارائه

 شھرت تزريقی ديدگاه به و انجاميد طول به ١٩٣٠ دھه اواخر تا بيستم سده

  با و قدرتمند بسيار جمعی ارتباط وسايل ، دارد
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 کنند، رشد ھا رسانه جا ھر که داشت وجود باور ينا و شدند می تلقی نفوذ

 ترويج و باورھا  و عقايد دادن شکل برای ای م+حظه قابل قدرت دارای

  وسايل کنندگان کنترل ميل مطابق کمابيش رفتارھايی

  

  )٣۵۵:  ١٣٨٢.(بود خواھند جمعی ارتباط

  

 ۶٠ دھه لاواي تا ٣٠ دھه اواخر از و بود نخست ديدگاه ناقد که دوم ديدگاه

 وسايل محدود تاثير بر ، است معروف اط+عات انتشار ديدگاه به و يافت ادامه

  رويکرد اين براساس.داشت تاکيد جمعی ارتباط

  

 باورھا و ھا نگرش نيستند قادر و دارند محدود تاثيری جمعی ارتباط وسايل ،

 و کنند ارسال را اط+عات مختلف ھای گونه توانند می فقط بلکه ، دھند تغيير
  به ورود با.نمايند تقويت را موجود باورھای

  

 توجه مجدداً  و نھاد افول به رو اط+عات انتشار ديدگاه تدريج به ، ١٩۶٠ دھه

 اين اما يافت؛ دوباره حياتی ، قدرتمند ابزاری عنوان به جمعی ارتباط وسايل به

  در.نيست تزريقی ديدگاه نوزايی معنی به

  

 جديد و شده اص+ح ھای برداشت بر مبتنی بالقوه و لفعلبا تاثيرات مرحله اين

 می قرار توجه مورد ، موضوع با مرتبط ای رسانه و اجتماعی فرايندھای از

  به و)  ٣۵٧:  ١٣٨٢ ، کوايل مک.( گيرند

  

 توان:  مانند شود می پرداخته جديدتری ھای رھيافت و تر جزيی ھای مقوله

 در ھا آن توان يا حکومت به نسبت مردم داعتما ايجاد در جمعی ارتباط وسايل

  .(شود می منتشر که ھايی پيام سازی برجسته
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  )٢٠٠:  ١٣٧٨ ، راد محسنيان

  

  

  

  :سياست شدن ای رسانه نظريه

  

 محتوای ، جمعی ھای رسانه که است م+حظات اين بر مبتنی نظريه اين

 سياست شدن اي رسانه.دارند تداخل سياسی روندھای با و کنند می توليد سياسی

  كه معناست اين به اي، رسانه سياست ھمان يا

  

 كمك به و ھستند وابسته ھا رسانه به اي فزاينده طرز به سياسي نھادھاي

 مردم توده با خواھند مي كه سياستمداراني. گيرند مي شكل جمعي ھاي رسانه

  و قالب زبان، زمان، دربارة بايد كنند برقرار ارتباط

  

  .كنند رايزني ھا رسانه با نظر مورد سياسي لبمطا محتواي حتي

  

 تلويزيون خصوص به ھا رسانه طريق از اساساً  مردم معاصر، جوامع در

 بنابراين. دھند مي شكل را خود سياسي ديدگاه و عقيده و كنند مي كسب اط+عات

  و احزاب شكل به كه متضاد سياسي مواضع

  

 و ذھن بر اثرگذاري براي وندش مي متجلي ھا آن اصلي نامزدھاي و ھا گروه
 ارتباط، ايجاد در ھا آن اساسي ابزار كه كنند مي استفاده ھا رسانه از مردم، ارادة

  ھا رسانه ترتيب، بدين. است تأثير و ترغيب
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 يافت جريان ھا رسانه فضاي در سياست كه زماني.ھستند سياست چارچوب

 حوش و حول رد سياسي كنش سازماندھي طريق از سياسي كنشگران خود

  محدود را ھا رسانه در سياست حوزه ھا، رسانه

  

  )٣: ١٣٧٨ يادداشت،.(سازند مي

  

  سازي-برجسته نظريه

  

 سازي-برجسته يا اولويت نوعي ھا،-پيام انتقال در رسانه گويد-مي نظريه اين

 بــر توانند-مي موضوعات از برخي ساختن برجسته با و. آورد-مي بوجود

  عبارت به. بگذارند يرتاث »مردم اط+عات«

  

 ،»بينديشند چطور« مخاطبان كه كنند تعيين توانند-نمي گرچه ھا-رسانه ديگر،
  .»بيانديشند چه درباره« كه كنند تعيين توانند-مي اما

  

 فرايند در را دھنده تشکيل عنصر سه ، راجرز اورت و دييرينگ جيمز

 سازی برجسته فرايند ،آنھا نظر به. دادند قرار شناسايی مورد ، سازی برجسته

  اولويت و عموم اولويت ، رسانه اولويت سه از ،

  

: ١٣٨۵ ، رشکيانی و کيا.(است شده تشکيل بخش سه اين بين رابطه و سياست

١٣(  

  

  : نرم جنگ پيشينه
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 تاريخ قدمت اندازه به تبليغات و روانی جنگ قالب در »نرم جنگ« قدمت

 اين تجربی و انسانی علوم تپيشرف با و جديد عصر در ولی است، بشری

  .است کرده پيدا تخصصی جنبه مفھوم

  

 با قديمی وسايل بھبود جز کاری تاکنون پيشرفت اين که است اين حقيقت

 مطبوعات، و کتابھا چاپ، ، خط اختراع.است نکرده علمی امکانات از استفاده

  تلفن ، سينما و فيلم و عکاسی و تلويزيون ، راديو

  

  .ماھواره....  و

  

 که است حوادثی از پر تاريخ.گردد برمی باستان دوران به نرم جنگ پيشينه

 کرد،از ارائه روانی جنگ کاربرد توضيح و ساختن روشن جھت توان می

  داستان ، جنگ نوع اين ھای نمونه بارزترين

  

 فلسطين در »يافا« شھر فتح زمان در »سوم تحوتمس«  از که است جالبی

 شد دشوار وی برای مزبور شھر فتح جنگ، اين در. دشو می نقل نمود، اقدام

  غافلگيری و نيرنگ و حيله به سبب بدين و

  

  ) ۴٨:  ١٣٨٧ نصر،.( جست توسل

  

 ناراضی کارھايش و فرعون از کرد وانمود مصری فرمانده که ترتيب اين به

 از وی م+قات برای حاکم اينکه تا کرد مکاتبه به شروع شھر حاکم با و است

  دادن نشان ادعای با و. شد رجخا شھر
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 را او ضربتی با و کرد جدا يارانش از را وی فرعون، سحرآميز عصای

 را خود سربازان توانست شھر دروازه نگھبانان زدن گول با سپس.کرد بيھوش

  .کند فتح را شھر و کند يافا وارد

  

 در و »قاش« نبرد در که کرد اشاره توان می ديگری مورد به زمينه ھمين در

 اين در که است، داده رخ مي+د از قبل ١٨٩۴ سال در »دوم رامسس« دوران

  دشمن سپاه ميان به جاسوسانی جنگ

  

  .... و فرستادند

  

 وسايل  و ھا روش از استفاده توان می باستانی، کشورھای ھمه تاريخ در

  .کرد مشاھده وحشت، ايجاد برای روانی جنگ در را غيرعادی و نامانوس

  

 قرار کتاب آن يا اين تاثير تحت جھاتی از جنگھا برخی ، بعدی دوران در

«  جنگ اين در.جنگھاست اين از يکی نيز آمريکا انق+ب جنگھای.اند گرفته

  » سليم عقل« نام با را خود کتاب»  پين توماس

  

 منتشر کوچک ھای کتابچه از ای مجموعه صورت به کتاب اين.کرد تاليف

 بيفتد، خرمن در که آتشی ھمچون را آمريکاييھا افکار آن مطالب و گرديد،

  ) ۶۶:  ١٣٨٧نصر،.(نمود تھييج

  

 نمونه با امروزی نرم جنگ تفاوت باعث و است توجه قابل که ای نکته اما

 و ھمراه گذشته دوران در نرم جنگ که است اين در شود می آن تاريخی ھای
  برای واقع در و است بوده سخت جنگ م+زم
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 کنونی، عصر در اما کردند می استفاده آن از سخت ھای گجن در پيروزی

 کشور عليه سخت، جنگ اع+م بدون يا و درگيری سابقه ھيچ بدون کشورھا

  س+ح با و.اندازند می راه نرم جنگ ديگر

  

 کنند، وارد خود المللی بين وجھه به ای خدشه اينکه بدون جمعی ارتباط وسايل

  .آيند می بر خود مخالف یھا رژيم و ھا دولت فروپاشی درصد

  

 جنگ.گردد می بر دوم و اول جھانی جنگ به نرم، جنگ جديدتر ھای نمونه

 ابزار يک به غيرضروری ای وسيله از روانی جنگ تحول شاھد اول جھانی

  .بود نظامی عمده

  

 چراکه داشت، مھمی نقش اول جھانی جنگ در تبليغات نصر، اعتقاد به

 از جزئی را جمعی ارتباط وسايل داشتند، شرکت جنگ اين در که ملتھايی

  و بودند، داده قرار خود غيرنظامی و شھری زندگی

  

 صورت درگير دولتھای طرف از روانی جنگ زمينه در که فعاليتھايی

  )٧٢:  ١٣٨٧.(بود صلح ايام در غيرسياسی تبليغات مستقيم ھای گرفت،نمونه

  

 خطر کميته وسيله به منر جنگ کارشناسان، برخی اعتقاد به ، حال ھر در

 اوج در جاری خطر کميته.شد طراحی ١٩٨٠ دھه پايانی ھای سال در جاری

  با مقابله برای ١٩٧٠ دھه در و سرد جنگ

  

 نرم جنگ اصلی محور سه کميته اين. شد تاسيس سابق شوروی جماھير اتحاد

 مانینافر ساماندھی و ای رسانه نبرد ، مھار دکترين ھای تاکتيک از استفاده را
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  دلتا را استراتژی اين و کرد عنوان مدنی

  

  .ناميد

  

  : نرم جنگ تعريف

  

 با و نيست ای ساده کار آن حدود تعيين يا نرم جنگ از مشخصی تعريف ارايه

 و کارشناسان توسط عبارت اين مورد در زيادی تعاريف و مطالب اينکه وجود
  مفھوم است، شده نگاشته سياستمداران

  

 بر که ای نکته اما.است مانده مبھم ، مخاطبان از بسياری ذھن در نرم جنگ

 به جمعی، ارتباط وسايل و ھا رسانه عنصر و عامل وجود است روشن ھمگان

  در اصلی ھای مشخصه از يکی عنوان

  

 نرم جنگ از ارتباطات، متخصصان برخی که جايی تا.است مفھوم اين تعريف

  .اند کرده ياد ای رسانه جنگ عنوان به

  

 رفته کار به آن برای نيز ديگری ھای مترادف نرم، جنگ اصط+ح بر وهع+

 يا و دارند پوشانی ھم يکديگر با آنھا تعريف و عبارات اين بعضا و است

  با برخی ھمچنين.ھستند ھمديگر زيرمجموعه

  

 را آن رود، می کار به نرم جنگ انداختن راه برای که ابزاری به توجه

 جنگ سايبر، جنگ اينترنتی، جنگ ای، رايانه نگج مثل.اند کرده نامگذاری

  .... .و ھا ديش
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 است تعريفی است، شده تکرار جا ھمه که نرم جنگ رايج ھای تعريف از يکی

  : دارد توجه بيشتر محتوا به که

  

 است ای رسانه تبليغات و روانی اقدام گونه ھر شامل حقيقت در نرم جنگ «

 گشوده و نظامی درگيری بدون و گيرد می نشانه را ھدف گروه يا جامعه که

  وا شکست يا انفعال به را رقيب ، آتش شدن

  

  )www.farsi.khamenei.ir(».دارد می

  

 ھای ماھواره نقش بر تاکيد با و بحث شدن روشن برای ، جستار اين در

  :شود می ارايه نرم جنگ از زير تعريف ارتباطی

  

 دادن نشان ارايه و ، سياسی تبليغات روانی، عمليات گونه ھر نرم جنگ «

 کشور يک عليه بر ھا گزارش و اخبار بزرگنمايی ، پراکنی شايعه ، رويدادھا

  ماھواره تلويزيونی و راديويی ھای کانال در

  

 افکار دادن قرار تاثير تحت آن ھدف که است تلويزيونی مستقيم پخش ھای

  ».است درون از نظام يک مشروعيت کردن متزلزل و عمومی

  

  : سخت جنگ و نرم جنگ قايسهم
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 ھای تفاوت بررسی نرم، ھای جنگ در ماھواره نقش بھتر چه ھر تبيين برای

 نشان دو اين مقايسه زيرا.رسد می نظر به ضروری سخت جنگ و نرم جنگ

  تحول و ھا رسانه پيشرفت سير که دھد می

  

 ، ھمنوزد قرن در اع+ميه و جزوه ، ھجدھم قرن در کتاب از ھا آن تاريخی
 زمان در اينترنت و ماھواره به بيستم قرن در راديو و  سينما ، فيلم مطبوعات،

  ھای جنگ پيش از بيش شدن نرم سبب کنونی

  

  .است شده سخت

  

 در ماھواره ويژه به نوين ھای رسانه کاربرد:  انسانی و جانی تلفات)  الف

 از فادهاست با زيرا.است شده جھان در جانی تلفات کاھش باعث نرم جنگ

  به توان می نرم، جنگ انداختن راه به و ھا رسانه

  

 نظامی ادوات از سخت جنگ خ+ف بر و. رسيد ھم سخت جنگ اھداف ھمان

  .نيست خبری جمعی کشتار وسايل نتيجه در و

  

 دشمن، از کافی اط+عات داشتن اختيار در با درگير طرفين که مفھوم اين به

 ايجاد برای دانايی عنصر از و کرده شناسايی را خود قوت و ضعف نقاط

  می گيری بھره مقابل طرف با برابری

  

 نفع به ماھواره وجود از پيشرفته ھای ارتش) ۴۵:  ١٣٨۶ پرور، ضيايی.(کنند

 برخورد کاھش سبب نيز کاربرد اين و کنند می زيادی ھای استفاده خود

  منابع تلفات و خونريزی خشونت، فيزيکی،
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  .است شده سخت ھای جنگ در انسانی

  

 س+ح و ابزارھا با کام+ نرم جنگ در رفته کار به وسايل:  جنگی ابزار) ب

 ھای کانال ھای برنامه ويژه به ھا رسانه.است متفاوت سخت جنگ ھای

  به ، ھا ماھواره... و ،سياسی فرھنگی خبری،

  

 ارتش  حتی و ھا دولت سياستمداران، استفاده مورد نرم جنگ ابزار عنوان

 چون ھايی فناوری شد، ذکر نيز قب+ که ھمانطور.ھستند جھان بزرگ یھا

  سخت درجنگ ھم و نرم جنگ در ھم ماھواره

  

  .دارند کاربرد

  

 راديوھای ميکروفون و ھا تلويزيون صفحات بر نرم جنگ:  بازيگران) ج

 ، مديرمسئوOن آن اصلی فرماندھان بنابراين و دارد جريان ھا ماھواره
  مجريان و مفسران ، برنگارانخ ، سردبيران

  

 به آشنا و نظامی افراد سخت جنگ در سربازان حاليکه در.ھستند تلويزيونی

 يک در و واقعی نبرد ميدان در جنگی عمليات ھای شيوه و رزمی ھای شيوه

  .ھستند مشخص جغرافيای

  

 توانايی توان می را اط+عاتی انق+ب مھم تاثيرات از يکی:  ھا ھزينه) د

 منابع) ٣٢: ١٣٨۶ ، خانی عبداله.( دانست گذشته از کمتر خسارات با نجنگيد

  ھای جنگ در پيروزی برای که امکاناتی و مالی
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 نرم جنگ در شده صرف ھای ھزينه از بيشتر خيلی شوند، می ھزينه سخت

 تامين و سخت ھای جنگ از ناشی خسارات بازسازی گذشته، آن از.ھستند

  چه و ھا مکان به چه شده وارد ضررھای ھزينه

  

 جنگ در ھا ھزينه اين اما.برشمرد بتوان که است آن از فراتر ھا انسان به

  .دارند چشمگير کاھش نرم ھای

  

 خود مفھوم زمان و مکان ديگر ھا، ماھواره امواج وجود با:  مکان و زمان) ذ

 گذرنامه دادن نشان به نياز کشورھا مرز از عبور برای امواج.اند داده دست را

  سخت، جنگ مانند ديگر و. ندارند

  

 گاه و است زمانبر سخت جنگ ھمچنين،.ندارد اھميت جغرافيايی مرز تصرف

 با و.ندارد زمانی محدوديت نرم جنگ اما کشد می طول ماھھا و ھا سال

  روز به روز ارتباطی نوين ھای فناوری پيشرفت

  

 جھان خير،ا ھای سال در و است شده کمتر نيز سخت ھای جنگ زمان مدت

 جنگ واقع در. است بوده ای ھفته چند و روزه چند سخت ھای جنگ شاھد تنھا

  .است مکان بی و زمان بی نرم

  

 خاصی مراتب سلسه ھا ارتش در معموO: جنگيدن ھای روش و نحوه) و

 مشخص رسته و گروه ھر مراتب و درجات پايين به باO از و شود می رعايت

  خود مافوق انفرم بدون سربازی ھيچ و است

  

 از سيستم نرم جنگ در که است حالی در اين.بزند عمل به دست تواند نمی

 متمرکز غير و ای شبکه صورت به نيروھا و است شده خارج خطی حالت

  .کنند می فعاليت
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 بر و دارند اختيار در که اط+عاتی از استفاده با اعضا ای شبکه سيستم در

 به سيستم اين.کنند می عمل کند، می يينتع اصلی رھبر که نھايی ھدف اساس

  بسيار را آنھا نتيجه در و داده عمل استق+ل آنھا

  

  ) ١٨:  ١٣٨۶ پرور، ضيايی.( سازد می ھوشمند و پذير تحرک

  

 سازماندھی نحوه در اينترنت و ھا ماھواره از استفاده با ويژه به نرم، جنگ در

 و. است شده ايجاد تحول یگير تصميم ھمچنين و نيروھا آموزش و استقرار ،
  زمان در حتی را سنتی جنگی ھای شيوه

  

  .است کرده ناکارآمد و گذشته مصرف تاريخ سخت جنگ

  

 توان می شده، ذکر عوامل اساس بر سخت و نرم جنگ مقايسه با طورکلی، به

 بيشتر چه ھر کاھش به منجر جنگ عرصه به ھا ماھواره ورود که کرد اذعان

  صرفه و خسارات ، ھا ھزينه جانی، تلفات

  

 نظر مورد اھداف به رسيدن برای شده داده اختصاص زمان و وقت در جويی

  .شود می خشونت و فيزيکی برخورد کاھش و

  

 ترين پيشرفته به نظامی فعاليتھای اتکای فارس، خليج جنگ در نمونه برای

 فضائی دOری ميليارد ٢٠٠ ماشين اط+عاتی، - ارتباطی ھای تکنولوژی

  از بيش جنگ اين در.داد نشان خوب را خود يکاآمر
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 کامپيوترھای به که داشت حضور کامپيوتر ھزار ٣ حدود و ماھواره ۶٠

 گرم ھر«  ديديم، که گونه ھمان و بود وصل غربی کشورھای و آمريکا

  يک از بيش تاثيری رفت، کار به آنھا در که سيليسيومی

  

 به آينده ھای بخش در) ١٣:  ١٣٨۶ مقدمه،.(گذاشت جای بر »اورانيوم تن

  .شد خواھد اشاره اينترنت در جمله از ھا ماھواره منظوره چند کاربرد

  

  

  

  المللی بين عرصه در حقوقی ھای مناقشه و ماھواره تاريخچه

  

 توسط فضا به يک اسپوتنيک نام به ماھواره يا مصنوعی قمر اولين پرتاب

 عصری وارد را جھان ، ١٩۵٧ اکتبر چھارم در سابق شوروی جماھير اتحاد

  به را جھان قرن نيم از کمتر عرض در که کرد

  

 از نماندن عقب جھت نيز آمريکا متحده اياOت.کرد مبدل کوچک ای دھکده

(  را خود ماھواره نخستين ، ١٩۵٨ ژانويه ٣١ در خود ديرينه رقيب

  دو اين رقابت پرتو در.فرستاد فضا به)  ١اکسپلورر

  

 ھمين بر.يافت گسترش فضايی ھای پيشرفت دامنه ، روز به روز ابرقدرت،

 مخابراتی ماھواره اولين ارسال با مختلف، ھای برداری بھره کنار در اساس،

  تدريج به ، ١٩۶٢ سال در مدار به) استار تله(

  

 از يکی به -تلويزيونی مستقيم پخش ھای ماھواره ويژه به -ھا ماھواره

  ) ٣:  ١٣٨٠ زمانی،.( شدند مبدل للیالم بين ارتباطی وسايل مھمترين
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 فضا به را ماھواره نخستين سابق شوروی اينکه از بعد ماه يک حال، ھر به

 ناشی خطرات يادآوری ضمن متحد، ملل سازمان عمومی مجمع کرد، پرتاب

  نظامی، مقاصد برای فضا کارگيری به از

  

 صورت آميز متمسال مقاصد به صرفاً  فضا، به اشياء فرستادن که کرد اع+م

  ) ١٩۵٧ نوامبر ١۴ مورخ ،١١۴٨ شماره قطعنامه.(گرفت خواھد

  

 آميز صلح استفاده ويژه کميته کوپيوس، تاسيس عمومی، مجمع بعد، سال يک

 ايجاد)  ١٩۵٨ دسامبر ١٣ قطعنامه.(کرد بينی پيش ، جو ماورای فضای از

  طور به و شد، مواجه مشک+تی با کميته اين

  

 دولتھای بين اعتمادی بی جو و تسليحاتی مسابقه سرد، جنگ الشعاع تحت عمده

 کميته، اين به شده محول وظايف جمله از.گرفت قرار سابق شوروی و آمريکا

  که است حقوقی مسايل درباره گزارش تھيه

  

 اصول اع+ميه کميته، اين فعاليت حاصل.شود می مطرح فضا کاوش اثر بر

 تصويب به ١٩۶٣ سال در که بود فضا در ھا دولت فعاليت بر حاکم حقوقی

  .رسيد متحد ملل سازمان عمومی مجمع

  

 به صعودی مسير ۶٠ دھه اوايل از که جو ماورای فضای در ھا دولت فعاليت

 گر جلوه پيش از بيش را ھا فعاليت اين ساختن مند قاعده لزوم گرفت، خود

  تحت را ديگران منافع ھا فعاليت اين زيرا.کرد
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 ھا ماھواره طريق از که تلويزيونی امواج مثال، طور به.دھد یم قرار تاثير

 حاکميت بر وقعی و نوردند می در را کشورھا مرزھای شوند، می ارسال

  .فھمند نمی دولتھا

  

 کشورھای و اط+عات آزاد جريان اصل طرفدار کشورھای بين ، آنجاييکه از

 برای قبلی رضايت کسب لزوم بر تاکيد که ھا دولت حاکميت اصل طرفدار

  اخت+ف دارند، ای ماھواره ھای برنامه پخش

  

 ماھواره مستقيم پخش ساختن قانونمند برای کوپيوس ت+ش داشت، وجود نظر

  .ماند نافرجام تقريبا ای

  

 خصوص در که کرد اشاره ٩٢/٣٧ ملل سازمان قطعنامه به توان می جمله از

 تلويزيونی مستقيم پخش برای ھا ماھواره از ھا دولت استفاده بر حاکم اصول

  ١٩٨٢ دسامبر ١٠ در که قطعنامه اين.است

  

 و ھا دولت حاکميت اصل بررعايت ابتدا خود يک ماده در رسيد تصويب به
 سپس. کند می تاکيد ای ماھواره برنامه مستقيم پخش در را مداخله عدم اصل

  مستقيم پخش گونه ھر چھار بند ب ماده در

  

 معاھده و سازمان منشور جمله از الملل بين حقوق بعتا را ای ماھواره برنامه

 کدخدايی.( داند می ذيربط ديگرمقررات و)  ١٩٧۶(فضا از استفاده به مربوط

،٧٨:  ١٣٨١(  

  

 برای حقوقی و قواعد کوپيوس شدن فعال با ، فضا تسخير ابتدای از چند ھر

 ) ١٩۶٧-١٩٧٩(  سال سيزده عرض در و شد داده قرار جو ماورای فضای
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  مورد در المللی بين جانبه چند معاھده پنج

  

 و ، ١٩٧٩ سال از پس اما شد منعقد جو ماورای فضای در ھا دولت فعاليتھای
 اتخاذ سطح به يا و شد متوقف فعاليتھا اين ارتباطی نوين يھای فناور پيشرفت با

  و آميز توصيه ھای اع+ميه و ھا قطعنامه

  

  .يافت تنزل ترغيبی

  

 حوزه ترين مھم از يکی ای ماھواره ھای برنامه مستقيم خشپ عبارتی، به

 در حقوقی و قراردادی قواعد تمھيد برای المللی بين جامعه ت+ش که ھاست

  نبرده جايی به ره ھنوز آن مورد

  

  ) ١١:  ١٣٨١زمانی،.(است

  

 برای Oزم فناوری به خود يا نيز جھان کشورھای ديگر از برخی تدريج به

 به خويش مالی بنيه تقويت با يا و يافتند دست مستقيم پخش ھای ماھواره پرتاب

  مستقيم پخش و ای ماھواره ھای کانال اجاره

  

 تا که ھستند ھايی ھمان کشورھا اين اغلب.اند کرده اقدام تلويزيونی ھای برنامه

 برنامه پخش برای قبلی رضايت کسب لزوم اصل از سرسختانه ١٩٨٢ سال

  می حمايت ای ماھواره ھای

  

 ١٣٧۶ ھای سال در بار، اولين ، نيز ايران کشور) ٢٣: ١٣٨١زمانی،.(کردند

 به ملزم را خود که اين بدون و ای، ماھواره ھای کانال اجاره با ١٣٧٨ و
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  دريافت محل کشورھای قبلی رضايت کسب

  

 ای ماھواره ھای برنامه مستقيم پخش به کند احساس خويش ارسالی ھای برنامه

  .کرد مبادرت شمالی آمريکای و آفريقا اروپا،شما در

  

 ايستگاه از استفاده متضمن آغاز در ھا ماھواره اين ارسالی ھای برنامه دريافت

 دريافت امکان که بود، عمومی حجيم آنتھای يا زمينی کننده تقويت ھای

  ھای گيرنده برای را ھا ماھواره ارسالی تصاوير

  

 ای ماھواره ارسالی ھای امهبرن رھگذر ھمين از.ساخت می فراھم مشخص

  )١٣٨٠ مقدمه،.(گرفت می قرار ھا دولت کنترل و نظارت تحت

  

 چندان ای ماھواره ھای برنامه کننده دريافت کشورھای پيشگيرانه ابزار اين اما

 به ١٩٨٠ دھه از زيرا.داد دست از را خود کارايی زود خيلی و نياورد دوام

  پذير امکان را امر اين فنی ھای پيشرفت بعد

  

 باO کيفيت با و مستقيم طور به ھا، ماھواره ارسالی ھای برنامه که ساخت

 در.شد منتفی زيادی حد تا دولت دخالت حالت اين در.شود دريافت مردم توسط

  نھاده وقعی ھا دولت حاکميت به عم+ واقع

  

  .نشد

  

 کشورھای برخی و شرق بلوک که »ھا دولت ملی حاکميت« اصل بين تقابل و

 که »اط+عات آزاد جريان« اصل برابر در بودند، آن طرفدار يافته وسعهت
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  آن طرفدار آمريکا رھبری به غرب بلوک

  

 ماھواره، طريق از تلويزيونی ھای برنامه پخش نھايت، در.شد بيشتر بودند،

 سرعت به ٨٠ دھه اواخر از ، ١٩۵٧ از آن فضايی ھای فعاليت آغاز از پس

  جھان کشورھای زا بسياری و.يافت گسترش

  

 ھای برنامه پخش به شروع آن طريق از و گرفته خدمت به را ماھواره

 مستقيم پخش ژاپن»  کی اج ان«  تلويزيون ،١٩٨١ سال از.کردند تلويزيونی

  .کرد شروع را ای ماھواره

  

 زنده ھای برنامه ارسال امکان با »استار تله«  ماھواره ١٩۶٢ سال در

 قرار زمين مدار در و شد پرتاب فضا به اروپا مقصد به امريکا از تلويزيونی

  .گرفت

  

 ای ماھواره تلويزيون ورود سال ،١٩٨٩ سال نيز، اروپايی تماشاگران برای و

 روز شبانه کانال که ان ان سی المللی بين تلويزيونی شبکه برنامه.بود اروپا به

  « ماھواره طريق از است خبری

  

 می پخش دارد قرار ساطل اقيانوس فراز بر که»اينتلست

  )٢٩٢:١٣٨٠اشرافی،.(شود

  

  :  نرم جنگ اصلی ابزارھای از يکی عنوان به ماھواره کاربرد
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 فيزيک، شيمی، بيوتکنولوژی، شامل(فنون و علوم از بسياری در ھا ماھواره

 ماھواره(نظامی مسايل ،...)و درياھا در نجات عمليات ھواشناسی، مخابرات،

  و ای ھسته ھای آزمايش جاسوسی، ھای

  

 ماھواره ای رسانه ارتباطات و) فضايی نظامی پايگاھھای استقرار و ميکروبی

  .دارند کاربرد ای

  

 از پس که است ارتباطی وسايل از يکی ويژه، به  ماھواره، گذشته، آن از

 و گذارده سر پشت را خويش تکامل و تکميل مراحل سرعت به اختراع،
  فرد به منحصر یابزارھا از يکی عنوان به امروزه

  

 مطرح ارتباطات جھان در تلويزيونی و راديويی پيامھای و تصاوير انتقال در

 ديگر ھای ويژگی و کارکردھا بودن دارا کنار در ھا، ماھواره. است شده

  رسانی اط+ع مثل نوين ھای فناوری و ھا رسانه

  

 رسانه ساير به نسبت متمايزی ويژگی سرگرمی و آموزش ، ھمبستگی ايجاد ،

  .دارد ھا

  

 رسانه دادن پوشش و ادغام دليل به ، ماھواره از منظوره چند برداری بھره

 حتی( رسانی اط+ع در آن سرعت و ھا رسانه ديگر و تلويزيون راديو، ھای

  نسبت را آن دربرگيری) اينترنت سرعت از بيش

  

  که است ماھواره خاص ويژگی ھمين و.است کرده بيشتر ھا رسانه ساير به

 دريافت حاضر حال در.است شده کنونی دنيای در نرم جنگ گسترش به منجر

  ھای تلويزيون و ھا راديو ھای فرکانس
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  :است شده ميسر ای ماھواره ھای آنتن طريق از متعددی

  

 از مخاطب، پوشش وسعت و انتشار در سرعت ويژگی به توجه با راديو رسانه

 پيشرفت وجود با.است برخوردار نمخاطبا ميان در باOيی تاثيرگذاری قدرت

  ارتباطی، ھای تکنولوژی در چشمگير ھای

  

 ای رسانه جنگ در موثر و مھم ھای رسانه از يکی عنوان به راديو ھم ھنوز

 امکان و)  ٢۶٩:  ١٣٨٧پرور، ضيايی.(گيرد می قرار برداری بھره مورد

  صورت به راديوھا ھای فرکانس دريافت

  

  .است شده تر سريع و تر آسان وارهماھ طريق از و ديجيتالی

  

 رسانه جنگ مھم ھای روش از يکی ای ماھواره تلويزيونی ھای شبکه ھمچنين

 کانال اجاره طريق از و داشته استقرار آمريکا در اکثرا ھا، شبکه اين.است ای

  مناطق به را خود تصاوير ای ماھواره ھای

  

  .کنند می مخابره جھان مختلف

  

 و کامپيوتر مخصوص ای ماھواره تلويزيون شبکه يک توان می طرفی، از
 و ھا سايت اينترنت، از استفاده با ديگر، طرف از و کرد اندازی راه اينترنت

  و ھا آنتن از استفاده روش ھا، وب+گ

  

 برخی در.کرد تشريح را ھا پارازيت از عبور نحوه و ای ماھواره رسيورھای

 کانال فنی جزئيات از آنچنان ماھواره مخصوص ھای وب+گ و ھا سايت از
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  ال ان و ھا آنتن مشخصات و ھا سيگنال ھا،

  

 اط+عات سطح داشتن با مخاطبی ھر که آيد می ميان به سخن)  NLP( پی

  )ھا ماھواره دنيای وب+گ.(کند استفاده آن از تواند می اندکی

  

  : ھا ماھواره منفی و مثبت ابعاد

  

 در يعنی مثبت جھت در آنھا از توان می و دارند بعد دو جھان ھای پديده اکثر

 جھت در يعنی منفی جھت در يا ، مختلف ھای زمينه در ترقی و اعت+ جھت

  استفاده فرھنگی و فکری انحطاط يا نابودی

  

 ماھواره چون ای پديده ويژه به. نيستند مستثنی قاعده اين از نيز ھا رسانه. کرد

 از...)  و مخابراتی وسيله کي عنوان به حتی و(رسانه يک عنوان به که

  از يکی و.است برخوردار سويگی چند ماھيت

  

 به دادن بسط و بخشيدن سرعت اخير، سال چند در ويژه به وسيع کاربردھای

 شبکه ای، ماھواره تلويزيونی و راديويی خبری ھای شبکه. است نرم جنگ

  حتی و کشور، مخالفان و طرفداران ويژه ھای

  

 به مخاطب فراغت اوقات پرکردن و سرگرمی برای اھرظ به که ھايی شبکه

 و مکتوب ھای رسانه ديگر کنار در کنند، می فعاليت روزی شبانه طور
  انداختن راه به برای ابزاری به راحتی به اينترنتی

  

 و روانی جنگ ايجاد پراکنی، شايعه روانی، عمليات قالب در نرم جنگ
  .اند شده تبديل...  و سياسی تبليغات
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 بسياری منفی و مثبت ابعاد متضمن ای ماھواره مستقيم پخش ، واقع در

 و آموزشی فرھنگی، ھای برنامه به توان می آن مثبت ھای جنبه جمله از.است
  ديگر، سوی از.کرد اشاره ھمگانی رسانی اط+ع

  

 مداخله است؛ کرده نگران را ھا ملت برخی فناوری اين از استفاده سوء امکان

 ھای ارزش و اخ+قيات به تھاجم تجاری، و سياسی تبليغات لی،داخ امور در

  از معنوی مالکيت حقوق به تجاوز و ملی

  

  ) ١١:  ١٣٨١زمانی،. (است موارد اين جمله

  

  :ماھواره مثبت ابعاد

  

 امکان ما به و کند می تسريع را جھان مختلف نقاط ارتباط امکان ماھواره  -١

  .کنيم مشاھده مستقيما را نجھا نقاط دورترين تصاوير دھد می

  

 برداری، نقشه ھواشناسی، شناسی، زمين مختلف ھای زمينه در ماھواره  -٢

  .دھد می ياری ما به...  و نمابر تلکس، تلفنی، گوھای و گفت

  

 زبان، نژاد، در اخت+ف وجود با را بشر ابنای که است ای وسيله ماھواره  -٣

 امروزه. کند می آگاه يکديگر اخبار و احوال از غيره و حکومت نوع فرھنگ،

  از که ھايی فيلم و ھا برنامه از بسياری
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 ارسال ماھواره طريق از شود می عرضه و پخش داخلی ھای تلويزيون طريق

  .گيرند می قرار جھان تمام دسترس در و شوند می

  

 طی به نياز بدون و ممکن زمان کوتاھترين در توان می ماھواره طريق از  -۴

 آن مردم عادات و اخ+ق از و کرد سفر جھان سرزمين دورترين به مسافت

  )١١٣:١٣٨١ ناجی،(شد مطلع دنيا سوی

  

  اخبار ارائه دقت و سرعت   -۵

  

  بودن ھزينه کم   -۶

  

  انسانھا جان نجات و انسانی منابع رفتن ھدر از جلوگيری   -٧

  

  کشورھا رسانی اط+ع ساختار سازی بھينه   -٨

  

  

  

  :ماھواره منفی ابعاد

  

  .خسارتھا و ھا ويرانی افزايش و جنگ زمان در نظامی استفاده   -١
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 ھدفمند ھای برنامه طريق از مختلف اقوام بين اخت+ف و تفرقه ايجاد   -٢

  ملی حاکميت کردن تمديد و فرھنگی

  

  روانی عمليات و سياسی تبليغات انداختن راه به   -٣

  

  خاص ای عده اھداف نفع به آنھا دادن قرار تاثير تحت و توده تھييج   -۴

  

  باOخره و

  

 دادن قرار تاثير تحت و کودتا و ھا دولت عليه نرم جنگ انداختن راه به  -۵

  .منفی تبليغات و نقيض و ضد اخبار ارائه با منفی جھت در عمومی افکار

  

  : ايران عليه نرم جنگ از ھايی نمونه

  

 عليه نرم جنگ مورد در راوانیف مطالب ، اخير ھای سال در که آنجايی از

 آن از ھايی نمونه اجمالی، صورت به تنھا بخش اين در است، شده ارايه ايران

  جنگ ابعاد از يکی مثال برای: شود می ذکر

  

 است، تامل قابل روز شبانه از ساعت ھر در که ايران عليه غرب  ای رسانه

 يک( ابزارھا ترين ساده با که است راديوھا بر مبتنی ای رسانه جنگ ھمين

  ساعت ٢۴ مدت تمام در و) کوتاه موج راديوی
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 تمام توسط و روستاھا ترين افتاده دور حتی مناطق تمام در و روز شبانه

 قابل....  و دانشجو و کارگر تا مرد و زن از دانشمند، تا سواد بی از قشرھا،

  ، اکنون ھم ، که راديوھايی)گويا سايت.(است شنود

  

  .ھستند دسترس قابل گذشته از بيش ھا ارهماھو مدد به

  

 و ايرانيان برای فارسی زبان به راديو ٣٢ از بيش حاضر، حال در ، ھمچنين
 نفر ميليون ١۵٠ از بيش را آنھا آمارھا، برخی که جھان زبانان فارسی ساير

  .کنند می پخش برنامه اند، زده تخمين

  

 دسترس در ھا ماھواره قطري از که است ھايی تلويزيون تعداد ديگر، مثال

 جمعيت برای زبان فارسی تلويزيونی کانال ١۵ از بيش. گيرند می قرار عموم

  می پخش برنامه جھان سراسر در زبان فارسی

  

 ای رسانه و مدنی ھای فعاليت آنچه از حمايت برای نيز آمريکا کنگره و.کنند

  .دھد می اختصاص ک+نی ھای بودجه نامد، می ايران در

  

 پيامدھای و ايران عليه نرم جنگ اندازی راه بحث گفت، توان می کلی رطو به

 شيوه و چيستی تا زيرا.دارد جانبه ھمه و علمی تحقيق و پژوھش به نياز آن

  پيشرفت با که مقوله، اين عملکردی ھای

  

 طور به است، شده تر برجسته و بارزتر ھا، ماھواره جمله از جديد ھای رسانه

  .کرد مقابله کارآمد صورت به آن با توان نمی ،نشود شناخته علمی
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  : نرم جنگ با مقابله راھکارھای و خبری ھای تاکتيک انواع

  

 شبکه و ھا رسانه در که ھايی روش و ھا تاکتيک ترين عمده بخش اين در

 ھا ودولت کشورھا عليه نرم جنگ انداختن راه به برای ماھوارھای خبری ھای

  تاکتيک.شوند می بررسی شود، می استفاده

  

 به ، مردم گوناگون اقشار متخصصان، توسط آنھا به نسبت آگاھی که ھايی

 جنگ با مقابله برای باشد راھکاری تواند می دانشجويان و جوانان ويژه

  پی ھا رسانه مطالب پرده پشت به مردم اگر زيرا.نرم

  

 ھای رسانه که ھايی کنند،نگرانی نقادی را آنھا ترديد و شک ديده با و ببرند

  .شد خواھد کمتر دارد، وجود ای ماھواره کانالھای جمله از مخرب

  

 اخبار نکردن سانسور داد، نشان توجه آنھا به بايد که نکاتی ديگر از ، ھمچنين

 ھای شبکه اخبار بر پيشدستی ، کشور در اجتماعی سياسی مھم رويدادھای و

  اط+عات ارايه و عمل سرعت با خارجی

  

 متخصص نيروھای جذب ، سيما و صدا ويژه به داخلی ھای انهرس از درست

 ،...  و عمومی روابط و اط+عات فناوری ، اجتماعی ارتباطات ھای رشته در
  سران توسط شده ايجاد ھای شبھه به پاسخ

  

 کردن روز به انسانی، علوم کارشناسان و نخبگان از دعوت با نرم جنگ

 برای پرسش ايجاد و ھا اھوارهم بخش در خصوص به ای رسانه تجھيزات

  ملی کليدی و مھم مسائل سازی برجسته و مخاطبان
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 ھای نيروگاه ی گير پی زمينه در ملل سازمان ھای تبعيض  مثل جھانی و

 تنھا که(  وتو حق و) اند کرده سکوت ھميشه آن مورد در(  اسرائيل ای ھسته

  ... و برخوردارند آن از بزرگ قدرت چند

  

 و مھارت داشتن ، نرم جنگ با مقابله  راھکارھای از يکی که جايی آن از
 و ای رسانه و روانی جنگ انداختن راه به ھای روش شناخت در تخصص

  بعدی بخش در است، عمومی افکار به آنھا معرفی

  

 ای ماھواره ھای شبکه ويژه به و ھا رسانه در که ھايی روش و ھا ،تاکتيک

  شوند، می بررسی  مختصر، طور به  گيرد، می قرار استفاده مورد

  

  : خبری ھای تاکتيک انواع

  

 دانشی و اط+عات و ھا داده انبوه در خودفريبی و فريب از شماری بی انواع

 معروف پيام ماساژ به که است شده ديده بابد، می جريان بيرون به روز ھر که

  بافی، کلی تاکتيک حذف، تاکتيک.ھستند

  

 از تبخير تاکتيک و موجی تاکتيک ، چکانی قطره کتاکتي ، بندی زمان تاکتيک

)  ٢٢:  ١٣٨٢ فر، سلطانی.( آيند می شمار به پيام ماساژ ھای تاکتيک جمله

  بيشتری کاربرد که ھا تاکتيک اين از برخی

  

 ھای راه از يکی زيرا.شوند می تشريح جا اين در ، دارند ديگر انوا به نسبت

  :است خبری ھای تاکتيک بر کامل تسلط تنداش و آشنايی نرم، جنگ با  مقابله
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 که دOيلی به خبر از مھمی قسمتھای تاکتيک اين براساس:  حذف تاکتيک  -١

 تا گردد می حذف است، گرفته صورت ھدفمند شکلی به و شده طراحی پيش از

  .(نمايد مھيا شايعه پخش برای را  زمينه

  

 افکار در ترديد و ابھام يجادا به منجر تاکتيک اين)  ١٣٨٢:٢٣ ، فر سلطانی

 ديگر ديدگاھھای حذف برای روش اين از گاھی ھمچنين.شود می عمومی

  طرفه يک قضاوت نتيجه در و مناقشه طرفھای

  

  .شود می سياسی رويدادھای ويژه يه نظر مورد رويداد به نسبت جامعه

  

 مکنم که جزئياتی آن در که است تاکتيکی بافی کلی:  بافی کلی تاکتيک  -٢

 می غيواقعی مطالب از لعابی با را برانگيزد را سياسی مخالفت ايت

  توجه بدون شود می سعی تاکتيک اين پخش در.پوشانند

  

 منعکس که موضوعی به يابی ريشه بدون و خبر در وعميق اصلی مسايل به

 اضافه را آن برگ و شاخ و بزنند لعاب خبر به ، پرداخته حواشی به شود، می

  ھمان.( دارد نگه سطح در را نندهخوا و کنند

  

  ) ٢٣: منبع

  

 چنان ای ماھواره خبری ھای شبکه تاکتيک اين قالب در:  موجی تاکتيک  -٣

 ديگر و شود غرق اط+عات در تا ريزند می مخاطب سر بر مطلب و خبر
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  مثال طور به.دريابد را اساسی واقعيتھای نتواند

  

 رويداد به ماھواره خبری ھای شبکه در خبر پخش زمان مدت اعظم، قسمت

  .يابد می اختصاص نظر مورد

  

 ھايی روش از يکی نويسی پيشينه ھمان يا نويسی سابقه:  نويسی سابقه  -۴

 شايانی کمک اخبار به مسيردھی و سازی جريان برای اخبار تھيه در که است

  می) خبرنگار(  و نگار روزنامه به

  

 خبری ھای رسانه پرکاربردترين و نمتداولتري از نويسی سابقه تاکتيک.کند

 و افتاده اتفاق گذشته در که حوادثی بر تکيه با خبرنگار تاکتيک اين در.است
  جا به عمومی اذھان در ھمچنان آن خاطره

  

 پيام و دھد می ربط جديد موضوعات و حوادث به ای گونه به را آنھا مانده،

 منظور به تاکتيک اين زا استفاده.کند می القا مخاطب به را خود نظر مورد

  به نسبت فکری مخال جريان يک ايجاد يا تاکيد

  

  ) ١٨:  ١٣٨٢ فر، سلطانی.( گيرد می صورت موضوع يا رويداد يک

  

 تظاھر ، پيام کردن دستچين ، نمايی درشت چون ھايی تاکتيک کلی، طور به

 سازی هنخب ، نخبگان از استفاده تقابل، آماری، دستکاری ، مبالغه ، سانسور به

  بر تاکيد و تکرار ، طرفی بی به تظاھر ،

  

 طور به....   و کنايه از استفاده و مغرضانه ھای پيشگويی خاص، پيام

 عکس و ھا فيلم دادن نشان با ھمراه و رود می کار به اخبار تنظيم در روزمره
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  ای ماھواره گوناگون ھای شبکه در خبری ھای

  

  .دارد ومیعم افکار و مخاطب بر بيشتری تاثير

  

  : گيری نتيجه

  

 طريق از تلويزيونی ھای برنامه پخش به اقدام جھان کشورھای اغلب امروزه،

 ھای شرکت ھا، دولت بر ع+وه غربی، کشورھای در و کنند می ماھواره

  ای ماھواره ھای برنامه پخش به نيز خصوصی

  

 جبھه يرتغي در خود فرد به منحصر ھای ويژگی با ھا ماھواره. ھستند مشغول

 تغيير و تلويزيون صفحات بر کشورھا زمينی مرزھای از سخت جنگ

  خبرنگاران، به سياستمداران از آن اصلی بازيگران

  

 خبر مفسران و مخابراتی - اط+عاتی ھای فناوری کارشناسان فيلمسازان،

 شده مطرح ھای تفاوت کردن بارزتر و مرزبندی ضمن و دارند اساسی نقشی

  چه ھر شدن نرم باعث سخت، و نرم جنگ بين

  

  .شود می سخت جنگ رفتن بين از يا شدن کوتاه و ھا جنگ بيشتر

  

 ، روانی عمليات فريب، ھای شيوه ھمان ھنوز نرم جنگ محتوای چند، ھر
 خاص اھداف به رسيدن برای روانی جنگ انداختن راه به و سياسی تبليغات

  قرن در جمعی ارتباط وسايل پيشرفت ولی  است
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 نتيجه در و است داده افزايش را محتوا اين عملکرد و کيفيت متمادی یھا

 و. است شده تر الوصول سھل و تر سريع ھا توده و عمومی افکار تاثيرپذيری
  نرم جنگ ھا ماھواره وجود با حاضر حال در

  

  .است کرده تر نرم را آن و است شده جديدی مرحله وارد سنتی

  

 آمريکا، جمعی ارتباطات پژوھشگران نخستين از ، Oسول ھارولد اعتقاد به

 يک بلکه نيست، جنگ رقصان جھنم در افراد خودسر سوزاندن امکان ديگر

  ھزاران ميان پيوند بايد تری ظريف و نو ابزار

  

.( سازد فراھم اميد و اراده و نفرت از ای ملغمه با را انسان ھا ميليون حتی و

  ) ١٣٨:١٣٨٧ ، ديويس و برن

  

 ارتقای و افزايش چون فاکتورھايی و عوامل  گفت، توان می ی،کل طور به

 ماھواره خبری ھای کانال ايجاد تلويزيون، و راديو ھای برنامه کيفی و کمی

  درست، اخبار ارائه با مردم بين اعتمادسازی ای،

  

 برای اعتبار و بودجه تامين ارتباطات، رشته در متخصص افراد از استفاده

 به غنی محتوای ارايه و چندصدايی نگری، ندسويهچ ، خبری ھای شبکه

  گروه يک از طرفداری در تعصب عدم ، مخاطب

  

 می تلويزيون و راديو در ديگر گروھھای نکردن تخريب برعکس و خاص

  .باشند بخش نتيجه و تاثيرگذار نرم جنگ با مبارزه در توانند
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 و مختلف گروھھای توسط لحظه به لحظه اخبار ارايه و ماھواره وجود با زيرا
 تاثيری ديگر سانسور روش خصوص به ، سنتی ھای روش متنوع، ھای شبکه

  بی افزايش سبب تنھا و ندارد مخاطب در

  

  .شود می مخاطب اعتمادی

  رنگی ارتباطات:  منبع

  

  نرم جنگ در دشمن اسلحه ؛ ماھواره

 واھدنخ و نکرده فراموش ايرانی ھيچ مسلمأ را ايران عليه عراق تحميلی جنگ

 که بگويم که بود اين قھرمانانه دفاع و جنگ آن يادآوری از غرض.   کرد

  چه مقدس دفاع آن در ما جوانان پايمردی

  

: نمايم بيان کبيرمان رھبر زبان از را برکات اين است بھتر که داشته برکاتی

 ثابت جنگ در را متجاوزان ستم و خود مظلوميت ما: ((فرمودند که آنجا

  جھام به را انق+بمان که بود جنگ ينا در نموديم

  

 کنار را جھانخواران تزويز چھره از پرده که بود جنگ اين در کرديم صادر

 البته)) …و کرديم محکم را مان اس+می انق+ب ھای ريشه جنگ در ما زديم

  از داشت، برکاتی ما برای جنگ اين اگر

  

 که فھميد که بود جنگ ينا در دشمن زيرا. کرد بيدار نيز را ما دشمنان طرفی

 ملت اين که شود نمی جنگ با و کرد صحبت زور زبان با نميشود ملت اين با

  دست اينھا زيرا شکست را عاشورای
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 عظيم نورزی را شھادت و مرگ و ھستند حسينی عاشورای مکتب پرورده

 جھاد و اس+م از بتواند را ملت اين که ای توطئه فکر به اينرو از. ميدانند

  ای حربه به خاطر ھمين به ساخته، دور ھادتوش

  

 وقتی آندلس قضيه در بله! آندلس! بودن گرفتند نتيجه آن از که شدند متوسل

 – ١: کردند توطئه به شروع شوند، چيره مسلمانان بر نميتوانند که ديدند

  خود کار دستور در را مسلمانان و جوانان انحراف

  

 دو اين با و! دادند رواح را مسلمان نخبگان نبي در افکنی اخت+ف-٢ دادند قرار

  .دھند شکست را مسلمانان که توانستند حربه

  

 دريافت قابل ايران در آن تای ٨٠ که ماھواره ٢٠٣ فرستادن با دشمن امروز

 آغاز ايران مسلمان مردم قلبی ايمان و باورھا تخريب برای را کارش ھستند

  يونیتلويز کانال ٨٠٠٠ ع+وه به و است کرده

  

 کانال ٨٠٠٠ ھر زودی به و ھستند دريافت قابل ايران در آن کانال ٢٠٠٠ که

 می پخش نامه بر ايران برای روزی شبانه کانال ٣٨٠ شوند، می دريافت قابل

  ١٢٠٠ ھستند، مذھب ضد اکثر که کنند

  

 نوجوانان و کودکان به اختصاص کانال ٢۵٠ ھستند، موزيکال و شو کانال

. ھستند خانواده گرم کانون پاشيدگی ھم از و جوانان نحرافا باعث که دارد

  فعاليت به ايران عليه که ھای ماھواره بيشترين

  

  .ھستند آلمان و انگليس آمريکا، کشورھای مال ھستند مشغول
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-٢ پرخاشگری فرھنگ به زدن دامن-١: ای ماھواره ھای تلويزيون استراتژی
 -۴ توجه مورد ھای صيتشخ تخريب-٣ کوچک ھای واقعيت بزرگنمايی

  -۶ سازی اسطوره -۵ تبليغ روی تبليغ استراتژی

  

 احساسات و ھيجانات دادان قرار ھدف-٧ خانواده ديوارھای کردن پذير نفوذ

 شدن ع+قمند و آنھا کردن ارضاء و ماھواره پای مخاطب نشاندن و مخاطبين

  زدايی مشروعيت -٩ زدايی خوبيت-٨ آنھا به

  

 از جلوگيری-١٢ ملی ھای رسانه دادن آمدنشان کار نا -١١ زدايی باور -١٠

 اس+می ايران ھای ھويت تضغيف-١٣ کشورھا ديگر برای ايران شدن الگو

  سياسی، امنيت و ثبات کشيدن چالش به-١۴

  

 الحادی تفکرات گسترش-١۶ ملی وحدت تصعيف-١۵ ايران امنيتی و اقتصادی

 ترويج-٢٠ قومی تنش رشگست-١٩ اعتمادی بی گسترش-١٨ سازی سوزه-١٧

  و ھا خانواده بنياد شدن سست-٢١ خشونت

  

  غيره

  

 را ما که دشمنی چرا که بنيديشيم نبايد و! بنيديشيم؟ مض+ت اين به نيايد آيا

 می دريغ ما الع+ج صعب بيماران از را دارو حتی و داده قرار گسترده تحريم

  نيست، پايبند انسانی خصيصه ھيچ به و کنند

  

 ھا ماھواره ميلياردی ھای ھزينه که گرديده راضی دلبازی و دست با چگونه

 کرد باور شود می آيا! شود؟ می متقبل مسلمانان، برای برنامه پخش برای را

  ديگری چيز به ما نابودی از غير به که دشمنی
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 ما تا تاسيس را تلويزيونی شبکه و برنامه ھمه اين دلسوزی برای انديشد، نمی

  !!ببريم؟ لذت آن از ايرانيان

  

 به توجه با بالغ و عاقل انسان يک آيا! پذيرد؟ می را اين عاقلی انسان ھيچ آيا

 در دشمن که انسان قلبی باورھای و ايمان تخريب و استعماری ھای برنامه

  را آن ھا ماھواره توسط خود استعماری برنامه

  

 حريم وارد را آن و کند دوستی دشمنی چنين با که پذيرد می کند، می دنبال

 بود، معلوم دشمن که سخت جنگ برعکس متاسفانه! کند؟ خود خصوصی

  کام+ بود مستقر آن در که خطی و دشمن سنگرھای

  

 و اس+م عليه دشمن که نرمی جنگ اين در امروز اما بود، آشکار و ھويدا
 وارد و خارج ھا جبھه از دشمن اول خط نموده شروع ايران اس+می انق+ب

  دشمن از ديروز اگر! شده ھايمان خانه و شھرھا

  

 جنگيديم، می او با و گرفتيم می دست به اسلحه نابودش برای و داشتيم نفرت

 را او و حمايت را دشمن خودمان دست با که ھستيم ما خود اين امروز اما

  از نفرت آن. ايم کرده ھايمان خانه و شھرھا وارد

  

 می دوست را او ما که دشمنی ديدگر ختم دشمن با دوستی به امروز دشمن

  !پنداريم

  

 نمی را دشمن چرا! آييم؟ خودنمی به چرا!! ای ماھواره ھای شبکه و ماھواره

 امروز که باريھايی و بند بی که دانيد می!! پنداريم؟ می دوست را او اما بينيم

  گرم کانونھای پاشيدگی ازھم ھستيم، شاھدش
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 کردن وارد از که است ای ھزينه کمترين غيره و ايمان از شدن تھی خانواده،

 ھمه که طلبد می و است Oزم پس! پردازيم می ھايمان خانه درون به ماھواره

  مقابل که مقدس دفاع مانند شويم بسيج باھم

  

 يک حسرت و ايستاديم آن قد نيم و قد ھای لوحه و غرب و شرق استکبار

 در کشورمان که نگذاشتيم و گذاشتيم شان پرکينه سينه در را خاکمان از وجب

  آنروز ھمانند نيز امروز بماند، نانجيبان آن اشغال

  

 ندھيم اجازه دشمن به و برخيزيم مان مذھب و دين خانه، حريم از دفاع به ھا

 چيزمان ھمه تاراج به سستی اين قبل از بعد و سست را اعتقايمان ھای بنياد که

  ھم باشد عبرتی درس بايد آندلس! بپردازد

  

 بار دو سوراخ يک از نبايد مسلمان يک! نخبگان برای وھم ملت آحاد برای

  !!!شود گزيده

  دانا:  منبع

  

  اخ+ق و دين نظر از ماھواره مضرات

 آنھا آگين زھر و شيطاني تبليغات و ھا  شبكه اين بر منحرفان تسلط دليل به

 صورت جوامع اين بر فرھنگي شبيخون نوع يك سوم، جھان كشورھاي براي

  استفاده براي مرزي و حد اگر كه است گرفته

  

 فوايدش بر آن، نامطلوب عوارض مسلما باشد، نداشته وجود امكانات ازاين

  .كرد خواھد غلبه

  بھره از بيش ماھواره امكانات از ناسالم ھاي  استفاده كه است داده نشان تجربه

 ماھواره از استفاده صحيح فرھنگ زمانيكه تا رو اين از. است آن مفيد ھاي
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  جواب داخل، ھاي  برنامه نيز و نگيرد شكل

  

 و جامعه فرھنگ نفع به ابزارھا اين از دراستفاده محدوديت نباشد، نيازھا گوي
  .است آن اجتماعي و سياسي فكري، استق+ل

 ھر در بودن مضرّ  صورت در ، ابزاري ھر كه است روشن اين بر ع+وه

 بارز مصاديق از يكي كه ماھواره.  ستا شرع و عقل خ+ف ، مكاني و زماني

  از تواند مي خود نوبة به ، ابزارھاست اين

  

 ذيل شرح به ھا آسيب اين از بعضي. برساند آسيب انسان به مختلف ھاي جنبه

  : است

  

 كه است اين است انساني ھر روي پيش كه اي جّدي سؤال;  فراموشي خود. ١

 حوادث اين ديگر عبارت به گذرد؟ يم عالم بر او يا گذرد مي او بر عالم آيا

  بر انسان يا گذارد مي تأثير ، انسان بر كه است

  

 گذار تأثير عالم بر بايستي ، انسان كه است اين واقعي پاسخ كند؟ مي تأثير ھا آن

 ولي ببخشد تكامل را عالم بايد، مي كه است مخلوقات اشرف اين و. باشد

  و كند، مي بمنقل را حقيقت اين ماھواره ، متأسفانه

  

 براي ، انسان كه گردد مي موجب اين و كند مي خود و عالم طفيل را انسان

  .نگذارد پيش گامي خود ماھيت و حقيقت شناختن

  ُُھم أُْوَلغكَ   ْأَنُفَسُھم  ُْھم َفأَنَسغ  stَ  َنُسواْ   ََكالsِذين َتُكوُنواْ  Oَ  وَ : "فرمايد مي خداوند
 خدا و كردند فراموش را خدا كه نباشيد كساني ھمچون و) ١٩حشر،(; اْلَفـَِسُقون

  آنھا كرد، گرفتار"  فراموشي خود" به را آنھا نيز
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  ."فاسقانند

 طريق از شيطان;  خداجوست بالفطره انسان كه جا آن از;  خدافراموشي. ٢

 به سرشت اين انحراف براي را مختلفي بسترھاي ، پرست شيطان و ھواخواه

  بنابراين.  آنھاست از يكي ماھواره كه گيرند مي كار

  

 خداوند. شود مي انسان در خدافراموشي باعث نيز نامناسب برنامة با ماھواره

 يك از ھمه ، منافق زنان و منافق مردان: "گويد مي منافقان كارھاي دربارة

  معروف از نھي و منكر، به امر آنھا گروھند،

  

 كردند، فراموش را خدا; بندند مي)  بخشش و انفاق از( را دستھايشان و; كنند مي

  )۶٧، توبه." (كرد فراموش را آنھا) نيز( خدا و

 اثر در بشر روح دامنگير تواند مي كه بيماريھاست از ديگر يكي;  افسردگي. ٣

 از را فعاليت و تحّرك ھرگونه ، ماھواره كه اين علت به باشد ماھواره مشاھدة

  و عاليتف ازھرگونه را روح و گرفته انسان

  

 به رسيدن و فعال را بشر روح كه اين جاي به واقع در و دارد بازمي تحرك

 از پس آن اثر در روح كه كند مي تحرك بي و منفعل را او بكند مثبت كارھاي

  به اشاره با خداوند. گردد مي افسرده مدتي

  

 دامنگير كه ھايي توفيقي بي و ، راستين مؤمنان انتظار در كه بزرگي مواھب

 ھدايت بخواھد خدا كه را كس آن: فرمايد مي و داده شرح شود، مي لجوج افراد

  گشاده ، اس+م)  پذيرش( براي را اش سينه كند،

  

 سازد، گمراه بخواھد)  خ+فش اعمال بخاطر( كه را كس آن و; سازد مي

  ."برود باO آسمان به خواھد مي گويا كه كند مي تنگ چنان آن را اش سينه
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 جوارح و اعضأ رھگذر از انسان روح كه است واضح;  روح يآلودگ. ۴

 برخوردار مھمي جايگاه از راستا، اين در چشم. شود مي كدر يا شده صيقل

  روح تيرگي يا صافي در مھم نقشي تواند مي و است

  

 نيز روحش افكند چشم مطھر و خوب اشيأ به انسان ھرگاه زيرا بكند، بازي

 با روح ارتباط اثر در ، ناپسنديده اشيأ شاھدهم با بالعكس و شود مي مقدس

  را خود تواند نمي و كرده پيدا تاريكي نيز روح اعضأ،

  

 كه چرا; شود مي آلوده ناپسنديھا انواع به نيز خود حتي و كند پيرايش رذايل از

: فرمايد مي خداوند. كند مي ثابت را انسان روح و اعضأ ميان ارتباط ، ذيل آية

واْ   َِمِنينلuْلُمؤْ  ُقل" vَيْحَفُظواْ  وَ   ْأَْبَصـَِرِھم  ِْمن َيُغض  

  

 بگو مؤمنان به) ٣٠نور،(; َيْصَنُعون ِبَما َخِبيرُ   s   stَإِن  ْلَُھم  َأَْزَكي لِكَ ◌َ  ذَ   ْفُُروَجُھم

 حفظ را خود عفاف و گيرند، فرو)  نامحرمان به نگاه از( را خود ھاي چشم

  آنچه از خداوند;  است تر زهپاكي آنان براي اين; كنند

  

 كنند مي مشاھده را ماھواره كه افرادي ، سبب ھمين به."  است آگاه دھند مي انجام

 ، ماھواره ھاي برنامه تر بيش كه چرا; شود مي ران شھوت يا غضبناك روحشان
  يا و گيرد مي ھدف را انسان غضب قوة يا

  

 كه سازنده و علمي ھاي برنامه ناياستث به البته. كند مي دنبال را او شھوت قّوة

  . نيست ھا آن در سخني

 را انسان ، كيفيت و كميت در تنوع لحاظ به ماھواره;  نشيني گوشه و انزوا. ۵

 ھيچ كه جا آن تا كند مي محصور خود در و كشيده بيرون جامعه متن از

  از شده تنظيم خارجي سياستھاي قبال در واكنشي
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 ، انسان و كرده منزوي را انسان روح رو، اين از. دندھ نشان خود حاكمان سوي
 به را ديگران و جامعه قبال در مسئوليت احساس و نوع ھم به محّبت و ايثار

  .بيند مي معنا بي خود براي كلي طور

 کسی کمتر و است ضرر دارای ماھواره شد عرض که توضيحاتی به جه تو با

  .باشد مفيد برايش ماھواره که شود می پيدا

  قرآن پرسمان:  نبعم

  

  خانواده بر ماھواره تاثير

  :فرھنگی تھاجم و ماھواره ھای برنامه

  

 اصيل و ارزشی ھای فرھنگ با مقابله موجب به گر سلطه و غربی کشورھای

 که اند نموده فرھنگی مختلف ھای برنامه و وسايل طراحی به اقدام زمين مشرق

  دسترسی دليل به ھا ماھواره ميان اين در

  

 دست در قوی ابزاری عنوان به کشورھا تمامی در مردم عموم سانآ

 در کافی بينی روشن با تا است Oزم برھمگان لذا. است گرفته قرار گران سلطه

  و نموده ايستادگی فرھنگی تھاجمات با مبارزه جھت

  

  .نمايند ت+ش اس+می ايران دينی و ملی ھويت تقويت راستای در

  

 صنعتی و ھنری فکری، ت+ش سال ھزاران وحاصل بھا گران ميراث فرھنگ،

 تجارب و فرھنگی ھای اندوخته ھرنسلی،. است ملت يک گذشته ھای نسل

  نسل به گوناگون ھای شيوه با را خويش زندگی
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 را آن و افزايد می آن بر را خود ھای اندوخته نيز بعد نسل. سازد می منتقل بعدی

 ادامه تاريخ طول در ھمواره جريان، ناي.دھد می انتقال خويش از بعد نسل به

  يک شخصيت که گونه ھمان است؛ داشته

  

 شود، می افراد ديگر از امتيازش وموجب است او فردی تجربيات حاصل فرد،

 جامعه آن شيرين و تلخ تجربه سال ھزاران حاصل نيز جامعه يک فرھنگ

  آن ھويت که است جامعه فرھنگ اين و است

  

 فضای و فرھنگ اين. سازد می متمايز ديگر، جوامع از را آن و داده شکل را

 ھای صحنه تمام در و کرده احاطه کام+ً  را ما اطراف فضای چونان فرھنگی،

  لمس را آن خود، اجتماعی و فردی زندگی

  

  .پذيريم می تأثير آن از و کرده

  

 دستبرد خطر معرض در ھمواره ديگر، بھای گران کاOی ھر بسان فرھنگ،

 کشورھای که اخير ھای قرن در ويژه به است؛ داشته قرار شيادان و راھزنان

  عمده، دليل دو به جھان، استعمارگر و قدرتمند

  

  :اند داشته ديگر ملل و جوامع فرھنگ نابودی و انھدام در سعی

  

  اقتصادی و سياسی اغراض به دستيابی) الف

  

 منابع از ،گرفته دست به را ملت يک سرنوشت که آن برای گران استعمار

 نخست، گام در کنند، برداری بھره خويش نفع به آنان معنوی و مادی عظيم
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  ترين جدی که را فرھنگی موانع تا کنند می ت+ش

  

 بدين بردارند؛ خويش راه سر از آيد، می حساب به ھا آن راه سر بر مانع

 جذاب ظاھر به ھای برنامه ويژه به گوناگون، ھای شيوه و ابزار از منظور،

  فرھنگ و تضعيف را بومی فرھنگ ای، ماھواره

  

 فرھنگ از تھاجم، مورد کشورھای مردم ترتيب، بدين. کنند می راترويج خويش

 روی استعماری و بيگانه فرھنگ وبه شده بيگانه آن با گرفته، فاصله خويش

  .آورند می

  

  آمريکايی و غربی فرھنگ کردن جھانی) ب

  

 کردن جھانی خود گر، سلطه کشورھای نسردمدارا برای اخير، ھای سال در

 از براستفاده ع+وه نظر اين. است کرده پيدا بسيار اھميت غربی، فرھنگ

  ھای نظريه با صنعتی، و تبليغاتی سياسی، وسايل

  

 امثال و لوھان مک جھانی دھکده نظريۀ مث+ً،. شود می پشتيبانی نيز علمی شبه

 غربی فرھنگ پذيرش برای ار زمينه که دارد آن بر سعی صراحت با آن،

  است ممکن که ھايی حساسيت از و کرده مساعد

  

 مردم دشمن، فرھنگی حمله اين دراثر بنابراين،. بکاھد شود، ابراز آن مقابل در

 و شده خود دينی و ملی فرھنگ بودن مثبت در وترديد شک دچار نخست
  فرھنگ کارايی به نسبت را شان باورھای
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 بيگانه، فرھنگ جذب و تمايل آماده تدريج، به سپس، و دھند می دست از خويش

 شده حساب ھای برنامه حاصل ھا اين وھمه شوند می آن از ھايی جنبه کم دست

  .است ماھواره

  

  :خاموش تھاجم و آشکار دشمن

  

 بر رسانه پديده سلطه عصر و ارتباطات عصر داريم، قرار آن در که عصری

 اند شده موفق تلويزيونی و راديويی ھای برنامه گمان بی. ھاست انسان زندگی

  را شماری بی ھای انسان عقايد و افکار

  

 به اقدام سکوOريسم ترويج برای غرب منحط تمدن. سازند تغيير دستخوش

 شبانه صورت به که است کرده راديويی و تلويزيونی شبکه ھزاران تأسيس

  پخش ھدف اين با را گوناگونی ھای برنامه روزی

  

 پذير امکان و ساده بسيار ما کشور در ھا برنامه اين به دستيابی متأسفانه. کنند می

 مسائل ابتدا آيد، می ميان به ماھواره از سخن وقتی که داشت توجه بايد. است

  سپس کند، می توجه جلب آن فرھنگی ضد

  

 فارسی ھای شبکه بيشتر. نمايند می نقش ايفای ورزشی و علمی سياسی، مسائل

 غير و سياسی ھای شبکه به معمولی بندی تقسيم يک در ای، رهماھوا زبان

  به تحقيقات اساس بر که شوند می تقسيم سياسی

  

 ھجوم در گوناگون، ھای سليقه و ھا ھدف وجود با ھا، شبکه اين تمامی آمده عمل

 به خاص مأموريتی با ھرکدام و دارند اشتراک طورجدی به دينی مبانی به

  چه اگر ھجوم اين. اند استهبرخو اس+م با مقابله
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 و داده قرار ھدف را مردم اعتقادی ھای پايه و اصول شده، آغاز خاموش و آرام
  .گيرد برمی در را جامعه مختلف ھای گروه تمام ای ماھرانه دقت با

  

  :آن تقريبی آمار و ماھواره فناوری

  

 مطلق رتصو به ای ماھواره ھای رسانه پيشرفت که رسد می نظر به چنين ابتدا

 ضرورت جھانی، دھکده تحقق برای و است مطلوب ای پديده شرط و قيد بی و

  چندين و کوتاه تجربه در آنکه حال دارد تام

  

 شدت به فرھنگی حيث از پديده اين سوء ھای پيامد از برخی که شد معلوم ساله

  .زاست آسيب

  

 و ای ماھواره تکنولوژی«: نويسد می اجتماعی، منتقد و نويسنده تافلر، آلويت
 ارتباط اين و پاشند می ھم از را ملی ھای فرھنگ جديد، ھای رسانه ديگر

  که ملی ھويت برای است تھديدی حال ھر به متقاطع،

  

  .دارند آن انتشار و حفظ در سعی خود، شخصی مقاصد برای ھا حکومت

  

  فرھنگی تھاجم

  

 ديگر و وارهماھ از استفاده و دور راه از ارتباطات فرايند است، گفتنی

 است لبه دو شمشيری گسترده، سطح در امواج پخش برای گروھی ھای رسانه

  دنبال به را منفی و مثبت ھای آمد پی تواند می که
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 در تصويری ھای رسانه  از جوانان و نوجوانان گزينی الگو. باشد داشته

 طبق. است کرده جلب خود به را روانشناسی پژوھشگران توجه اخير ھای دھه

  ميليونی ۶٧ جمعيت از ١٣٧٧ سال در آمار

  

 دسترسی ای ماھواره تلويزيون به جوانان و نوجوانان درصد ٣۵ حدود کشور،

 تماشا را ھا تلويزيون اين ھای برنامه ساعت ٣ تا ٢ بين روزانه و داشته

  ۵/۴ روزانه مندی بھره ميزان باOترين. کنند می

  

  .است شده برآورد ساعت يک روزانه آن ترين پايين و ساعت

  

 از درصد ٧٣ کشور، ھای روزنامه و مج+ت در شده مندرج آمارھای طبق

  .دارند دسترسی ماھواره به راحتی به ھا استان مراکز جوانان

  

  :ھا ماھواره به نامناسب رويکرد

  

 ھای برنامه تماشای به را روز شبانه از زيادی زمان جامعه افراد بيشتر امروزه

 ھای خانواده بيشتر نظام سستی امر ھمين و دھند می صاختصا ای ماھواره

  کارشناسان برخی. دارد دنبال به را ايرانی

  

 يا و تلويزيون ھمانند ساده، جمعی ارتباط وسايل جامعه افراد امروزه معتقدند

 راھی دنبال به ھميشه علت ھمين به دانند، نمی خود نيازھای جوابگوی را ويديو

  بيرون دنيای با لفمخت وسايل با که ھستند

  

  .باشند ارتباط در
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: گويد می جوانان روی بر ماھواره ھای پيامد درباره اجتماعی شناس آسيب يک

 دارد، نيز آموزنده و علمی محتوای ای ماھواره ھای برنامه اينکه وجود با«

  استفاده برای را ماھواره جوانان بيشتر امروزه

  

 ھايی برنامه ديدن به تمايل بيشتر و نندک نمی انتخاب آن علمی ھای برنامه از

 خاطر به واقع در و يابند نمی کشور داخل ھای رسانه در را ھا آن که دارند

  استفاده ماھواره از مستھجن، و مبتذل ھای برنامه

  

 جوان قشر برای ھا برنامه اين در اخ+قی سقوط و انحراف زمينه که کنند می

  .است زياد بسيار

  

 اذا بکم کيف): ص(محمد حضرت اس+م گرامی رسول است فرموده زيبا چه

 پسنديده را ناپسند که گاه آن را شما شود می چه معروفا؛ المنکر رأيتم

  .بينيد می خوب را بد و شماريد می

  

  :باری و بند بی و فحشا اشاعه

  

 ھا آن نمايش و ماھواره طريق از مبتذل و مستھجن تصويرھای ارائه شک بدون

 آسيب قشر و جامعه کشاندن فساد به و بندوباری بی گسترش عوامل از يکی

  .است پذير

  

 مانع را معنويات و خداوند به اعتقاد و دينی فرھنگ اشاعه ھمواره که دشمن

 خلل ايجاد با اعتقادات، اين کردن رنگ کم برای بيند، می خود ھای ھدف اصلی
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  انحراف به در جوان، قشر دراعتقادات

  

  .کوشد می آنان ردنک ھويت بی و کشاندن

  

 دھد ھشدارمی اس+می جامعه در ھا زشتی اشاعه خطر درباره کريم قرآن

  :فرمايد ومی

  

 عذاب يابد، شيوع باايمان مردم ميان در ھا زشتی دارند دوست که کسانی

  .دانيد نمی شما و داند می خداوند و است آخرت و دنيا در ھا آن برای دردناکی

  

 ھا، آن ترويج و وارائه ھا زشتی کردن بازگو قرآن، قمنط و ديدگاه از واقع در

  .شود می ھا آن شدن برم+ و ھا زشتی سازی آشکار موجب زيرا است؛ شده نھی

  

 را ضداخ+قی مظاھر ھا، آگھی و ھا برنامه ميان قالب در ای ماھواره ھای شبکه

 ھای انآرم به تواند می پيشرفت ابزار ديگر ھمچون رسانه، اين و کنند می تبليغ

  يا خدمت جوامع و ھا انسان بخش تعالی

  

 و فساد رواج و ايجاد در ماھواره خيانت بيشترين حاضر حال در که کند خيانت
  .باشد جوان پسران و دختران ميان در فحشا

  

  :نفوذ برای ھنری تبليغی شگردھای
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 اشاره اختصار به ای ماھواره ھای برنامه در تبليغی گوناگون شگردھای به

 يا کند می کمک بشری جوامع رشد به ھا برنامه اين آيا شود مشخص تا کنيم می

  :بخشد می تسريع را ھا آن اخ+قی انحطاط

  

  گزارش و خبر) الف

  

 منابع واقع در که ھايی مصاحبه چنين ھم و ھا گزارش و اخبار در دقت با

 در ھمواره ھا آن که يابيم درمی ھستند ای ماھواره ھای برنامه بينندگان اط+عاتی

  شدت به را حقايق سانسور سياست اخبار انتخاب

  

  :جمله آن از کنند؛ می دنبال

  

 انکار بزرگتر؛ ھای واقعيت کردن پنھان برای کوچک ھای واقعيت نمايی بزرگ

 يک بيان حقيقت؛ آن ھمه تحريف برای موضوع يک حقايق از بخشی حذف يا

  آن ويژه تحليل و تجزيه با ھمراه حقيقت،

  

 با آن ترکيب و حقيقت يک اظھار ديگر؛ موضوعی اصل تخريب یبرا

 ھای واژه انتخاب حقيقت؛ آن ھای پيامد و آثار محو برای گوناگون ھای دروغ

  ايجاد ھدف با ارزشمند، حقيقت يک بيان برای منفی

  

 سياسی، خاص ھای-انديشه القای حقيقت؛ آن به نسبت شنوندگان در دافعه

 گزارش؛ و خبر قالب در علمی و تاريخی نگی،فرھ اجتماعی، اقتصادی،

  به فاسد، عناصر ترويج و مفيد ھای شخصيت تخريب

  

  .ھا آن درباره مطالبی انتشار وسيله
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 از اندکی فقط گرچه شود، مرتبط خبری اصط+ح به منابع اين با کس ھر

 خود ھای انديشه و کند باور زمان مرور به را ھا آن تحريفات و ھا پراکنی دروغ

  از ناخواسته يا خواسته نھد، بنا آن اساس بر را

  

 روانشناسی اصول برخی به توجه با ويژه به کرد خواھد پيروی ھا آن اھداف

 اختيار در ھم بعدی درست اط+عات اگر حتی که ھا برداشت گيری شکل در

  اوليه نادرست اط+عات گيرد، قرار مخاطبان

  

  .بخشيد خواھد را خود خاص اثر

  

  نمايشی يا ورزشی ھای امهبرن) ب

  

 تشکيل را ای ماھواره ھای شبکه محتوای از ای عمده بخش ورزشی ھای برنامه

  :است ضروری ھا آن بررسی در زير نکات به توجه که دھند می

  

 نمايشی ھای جنبه بر دھد ارائه را ورزش آنکه از بيش ھا برنامه اين غالب) ١

  .کند می تکيه

  

 و لباس الگوھای ترويج آن Oی Oبه در و ورزشی ھای برنامه پخش ھنگام) ٢
  .شود می ديده بسيار منفی شعارھای پخش آواز، و رقص ورزشی، وسايل ديگر
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 ذھنيت در ورزشکار زن که نحوی به ورزش، قالب در زنان برھنگی) ٣

 زنان برھنگی زمان، مرور به و شود می پذيرفته او برھنگی پرتو در تنھا بيننده

  .نمايد می بديھی و مقبول ان،بينندگ برای

  

 پيروزی آن، در پيروزی نتيجه، در و شود می مطرح اصلی ھدف ورزش،) ۴

  .شود می تلقی چيز ھمه دادن دست از ورزش ميدان در باخت و چيز ھمه در

  

  فرھنگی بمباران و ميزگردھا) ج

  

 ھای قالب در اخ+قی و دينی مسائل حتی و فرھنگی و اجتماعی مباحث

 پيامدھای آن مانند و کارشناسان توضيح نظرسنجی، ميزگرد، مصاحبه،

  فرھنگی تبادل را آن توان نمی و دارد ھمراه به ويرانگری

  

 شنونده فقط مخاطبان، و ھستند وحده متکلم ھا برنامه اين گويندگان زيرا ناميد؛

 چنان بلکه کنند؛ نمی منعکس را مخاطبان نظريات و افکار ھرگز ھا آن. بيننده و

  رنگارنگ، و مشابه نظريات با را بيننده

  

 او از را باطل و حق مقايسه و تأمل فرصت که کنند می فکری بمباران

  .گيرند می

  

  تلويزيونی ھای مجموعه و ھا فيلم) د
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 در گوناگون ھای طيف از را بيننده بيشترين که تلويزيونی ھای مجموعه و ھا فيلم

 ھای قالب در را عامل و موضوع ندچ از ترکيبی عمدتاً  دارد، جھان سراسر

  :کنند می عرضه گوناگون

  

 بوده ناپذير خدشه و مقدس تاکنون ھا انسان برای چه آن ھر کردن دار خدشه) ١

  .است

  

 کردن خ+صه و مردان گرايی شھوت و زنان برھنگی دادن قرار محور) ٢

  .جنسی لذت مسأله به مرد و زن رابطه

  

 جوامع حرکت و تاريخ روند از يأس ايجاد و ريتبش آينده از نااميدی القای) ٣

  .بشری

  

 با ھولناک ھای صحنه تماشای اثر در بيننده در وحشت و ترس ايجاد) ۴

 به آور ھيجان ھای آھنگ  پخش و تصاوير رنگ و نور تغيير از گيری بھره

  و اراده نھايت در تا بينندگان اعصاب تحريک منظور

  

  .ندکن سلب او از را روانی استحکام

  

 اخت+فات رفع برای نھايی حل راه مثابه به وحشيانه ھای خشونت توجيه) ۵

  .ای رايانه ھای بازی و کارتونی ھای فيلم قالب در حتی آدميان، ميان
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 ھمه و ھا برداری ک+ه ھا، گری فتنه رنگارنگ، ھای توطئه دادن نشان عادی) ۶

 بدبينی آورندۀ پديد که ھا فيلم ھای شخصيت ميان ارتباط قالب در اخ+قی رذائل

  ديگران به نسبت بيننده در سوءظن و

  

  .شود می

  

 و جذاب ھای داستان قالب در آن نوع ترين زشت در منکرات و فحشا ترويج) ٧
 و بازی جنس جنسی،ھم تجاوزات انواع نظير روانشناسانه، توجيھات کمک به

...  

  

  .يکديگر عليه ھا ملت تحريک و ديگران بر يھود نژادی ھای برتری القای) ٨

  

 سياسی ھای نظام برتری القای يا و ھا شرقی برابر در ھا غربی برتری القای) ٩

 در محوری خدا جای به مداری انسان افکار ترويج و آن غير برابر در غرب

  ھا فيلم از بسياری در که الھی ھای انديشه برابر

  

  .کند می گری جلوه

  

  :ای ماھواره ھای مهبرنا در غربی و دينی فرھنگ تقابل

  

  :کند-می تأييد را ما ادعای مھاجمان، فرھنگ از ھايی نمونه به توجه
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 و ارزش برھنگی غربی فرھنگ در است؛ ارزش پوشيدگی ما فرھنگ در) ١
  .باشد می زن شخصيت ارتقای عامل

  

 در است؛ فضيلت يک ما برای شخصی مسائل در پوشی پرده و رازداری) ٢

 استحکام و شجاعت نشانه دری پرده و افشاگری غرب نیتلويزيو ھای برنامه

  .رود می شمار به افراد شخصيت

  

 و گری جلوه ھا آن نھيم؛ می ارج را زنان گری جلوه از پرھيز و عفاف ما) ٣
  .کنند می تلقی امتياز باOترين را زنان خودآرايی

  

 و وانانج پيران، از اعم افراد، ميان در را صلح و آرامش حفظ تفاھم، ما) ۴
 آنان اما شناسيم؛ می ضروری دينی ھای ارزش از پيروی کنار در کودکان

  ميان تضاد و اخت+ف طرح پی در ھمواره

  

 و تضاد بر تکيه اصل از پيروی با را گرايی تشنج و ھستند جامعه ھای نسل
  .کنند-می دنبال ھا نسل ميان تضارب

  

 دارد؛ واOيی ارزش ما گفرھن و مکتب در ديگران منافع حفظ و ايثارگری) ۵

  .کارھاست ھمه محور طلبی امتياز و گرايی فرد غرب فرھنگ در ولی

  

 دانيم؛ می سعادت موجب را طلبی معنويت و گرايی ارزش جويی، کمال ما) ۶

 گری مادی و زودگذر ھای لذت ارزش، بی ھای سرگرمی سوی به را بيننده ھا آن

  .دھند می سوق محض

  

www.takbook.com



 ترين حيوانی در را عشق ھا آن اما دارد؛ آسمانی ای جلوه عشق ما برای) ٧

  .کنند می تفسير و تعبير ممکن، مرحله

  

 قوه تقويت ھا، انسان خدادادی استعدادھای شکوفايی در ما ھمت که، آن خ+صه

 از برخواسته ھا غربی ت+ش که حالی در است؛ نفسانی تھذيب و عق+نی

  تخريب و نفسانی قوای تحريک در شان فرھنگ

  

  .باشد می بشر الھی و فطری نيروھای

  

  :ايران به ماھواره ورود

 از ای گسترده طيف شد، ايرانيان ھای خانه وارد ماھواره که زمانی از

  .گرفت قرار مخاطبان استقبال و توجه مورد ای ماھواره ھای شبکه

  

  

 مورد خارجی ھای شبکه زبان، فارسی ھای شبکه بودن محدود دليل به ابتدا در

 گسترش با مدتی از پس اما داشت قرار ای ماھواره ھای برنامه بييندگان توجه

  ھا سختگيری کاھش و زبان فارسی ھای شبکه

  

 ھای خانه به ای گسترده صورت به پديده اين ماھواره، از ستفادها به نسبت

.                                                                                           يافت راه ايرانيان

  می زده تخمين اينک ھم

  

 داشته وجود کشور در ای ماھواره ديش و گيرنده ای م+حظه قابل تعداد که شود

  باشد
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 از که است شبکه ۶۶۶ و ھزار ١٧ جھان در فعال ای ماھواره ھای شبکه تعداد

 ھای آنتن و ھا ديش ھمين با ايران داخل در شبکه ھزار سه حدود تعداد اين

  .ھستند دريافت قابل معمولی

  

  

 آرايش لوازم و لباس مد تبليغات مخصوص شبکه ٧۴ حدود شبکه تعداد اين از

  .است

 بر ای ماھواره ھای شبکه تأثير بر ع+وه کشور، جمعيت بودن جوان به توجه با

 فرھنگی الگوھای در تغيير شاھد ما سياسی، مسائل به جوانان نگرش نحوۀ

  جمله از مسائل اریبسي به نسبت کشور جوانان

  

  ھستيم نيز آرايش و لباس مدل

 آرايش و پوشش نوع به نسبت جوانان ديدگاه تغيير زمينه در توجه قابل نکته

 و تضعيف درحال شدت به جامعه در جمعی الگوھای که است اين ھا آن
  .است رشد حال در خود، به توجه و فردگرايی

  

  

 متفاوت ای بگونه اوست، پسند مورد که امروز ظاھرجوان زيبايی و راستگیآ

  .کند-می ترسيم او برای جامعه سنتی فرھنگ که است جمعی الگوھای از

  

 به جوانان بين در وجود ابراز مردم، اقتصادی اوضاع بھبود دليل به جامعه در

 يلدO از يکی. است رشد حال در سرعت به اجتماعی ارزش يک مثابه

  رفاه بر ع+وه موضوع اين شدن پررنگ

  

  .باشد می ھا خانواده در ماھواره از استفاده افزون روز گسترش اقتصادی،
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 و است گذار حال در جامعه يک ما جامعه که شد غافل نبايد نيز نکته اين از
 پايين طبقات گذارد، می تأثير متوسط و باO برطبقه که موجی ميان اين در

  جوانان در ما مث+ً . کند می متأثر ھم را جامعه

  

 کنيم، می مشاھده را آرايش و لباس نوع در تغيير به ميل ھم جامعه پايين طبقات

 محدوديت دچار اجتماعی کنش نوع اين ابراز در را ھا آن مالی، مسائل چند ھر

  کند می

 از تأثير بی آرايش، سبک و پوشش نوع انتخاب ايران، مثل جوانی جامعه در

  .نيست ماھواره ھای امهبرن

  

 آرام آرام غرب فرھنگ نفوذ که شويم می متوجه مسئله اين به کوتاه نگاھی با

 سرعت به را خود و شود می ايران فرھنگ کھنسال درخت ھای اندام کليه وارد

  فرھنگ از بخشی عنوان به ای ناباورانه

  

 جامعه یفرھنگ مديران شرايطی، چنين در. کند می عرضه جوانان به جامعه

 ھای برنامه منفی اثرات کاھش برای را ای آگاھانه و خ+قانه حرکت بايد

  .کنند آغاز ماھواره ھای شبکه

 ارسال جلوی توانيم نمی ما ارتباطات، جھش عصر در کارشناسان، نظر از

 کانون درون در را غيرخودی ھنجارھای و ھا آموزه رسوخ و ماھواره امواج

  پرتو در توانيم می اما کنيم سد مان ھای خانواده

  

 فرھنگی شبيخون با مقابله خاص ھای رسانه در خود ھنجاری مبانی ارائه

 نمايش مخصوص ھايی شبکه ايجاد با توانيم می مثال عنوان به بپردازيم بيگانه

  با و اس+می ايرانی الگوھای ارائه و مد و لباس
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 ھای برنامه و آثار از نظر صرف(منفی تأثير از ای عمده بخش فن، اھل نظارت

  .کنيم تعديل را ای ماھواره ھای شبکه از برخی) فناوری اين مثبت

  

  

 متنوع و عالی کيفيت با را خود ع+قه مورد ھای برنامه بدانند جوانان وقتی

 ھای شبکه بينندگان عده يقيناً  کنند تماشا ملی تلويزيون ھای هشبک در توانند می

  خواھد ممکن حداقل به غيرخودی ای ماھواره

  

 ای ماھواره ھای برنامه قھار کننده مصرف آنکه جای به ايرانی جوانان و رسيد

 چارچوب در باO ای رسانه سواد با و فرھيخته شھروندان به باشند، بيگانه

  .شوند می تبديل نکشورما ملی مرزھای

  

  :گيری نتيجه و بندی جمع

  

 نوين نظم اساس بر که است اين يافت دست آن به توان می مجموع در آنچه

 حال در ھا فرھنگ ساير عليه آمريکا ويژه به غرب فرھنگی تھاجم جھانی،

  تکنولوژی گسترش با امر اين و است انجام

  

 داعيۀ که آمريکا. است ردهک پيدا تری بيش پيچيدگی و سرعت شدت، ارتباطات،

 ھيچ است، قطبی تک نظامی خواستار و پروراند می سر در را جھان سرپرستی

  سياست اين مخالف که را رقيبی فرھنگ

  

 نخواھد مستثنی قاعده اين از اس+می فرھنگ قطعاً . کرد نخواھد تحمل باشد،

 خالفتوم اس+می انق+ب واسطۀ به ايران اس+می، کشورھای رأس در و بود
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  ھجوم مورد آمريکا طلبی قدرت با آن علنی

  

 بايد ھجوم، اين با مقابله منظور به لذا گرفت؛ خواھد و گرفته قرار تری بيش

 برای کافی ابزار سپس و شود شناخته مھاجم فرھنگ ھای حيله و ترفندھا تمام

  تھاجم که آنجا از. گردد فراھم آن با مقابله

  

 و کرد مقابله آن با فرھنگی ابزارھای با بايد است، فرھنگی فرايندی فرھنگی
 با متناسب فرھنگی توليدات يعنی نمود؛ پرھيز خشن ابزار با مبارزه از

  از و داد گسترش بايد را دينی و ملّی فرھنگ

  

 سپس و گرفت؛ کمک توليدات اين ساخت در کشور به دلبسته و متعھد نيروھای

 معرض در ما اينکه. کرد عرضه انانجو به را توليدات اين ھا روش بھترين با

  ھستيم بيگاه ھای رسانه فرھنگی حم+ت

  

 ھای چشم بايد فقط. است دسترس در نرم جنگ با مقابله ادوات اّما نيست، شکی

 نرم جنگ با مقابله افسران به و بنگريم ديگر ای گونه به و بشوييم را خود

  شکل به موجود ھای ظرفيت از و کنيم اعتماد

  

  .ببريم ھرهب کافی

 خانواده مطالعات:  منبع
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