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 نکات برجسته
 

 
 

 مقدمه

الملل، براستتتنل آل ید قدرت و بین روابط هدر عرصتتت هن کجاستتتا آن  ن یمیقدرت عظ یامروز، دارا یدر جوامع مدن خبر

سننه، م هوم جدیدی به ننم  سننه»ر شمنر می« ایجنگ ر صندید جنگ نرم به  سا که از م رود. در این جنگ پدید  مده ا

هنی عملینت روانی مننند انزوا و ایجند آردید در افکنر گیری از آکنیککوشتتتند بن بهرههنی خبری میهرکدام از جرینن

سننه شنهد این مدعن، آالش ر شوند.  شتر گ تمنن رقیب  ضعیف هرچه بی شبرد راهبرد عمومی، موجب آ هنی غربی در پی

سی در ایران آبلیغی انزوای بین ضعف دموکرا سا که بن بهرهالمللی و  سوژها هن و راهکنرهنی متنوع، این رویکرد گیری از 

  (112، ص 1398بهنر  )میرزایی نژاد اوجننی، کنند.آبلیغی را بن جدیا دنبنل می

 بن هم ایدوره هر و در کنندمی دنبنل مشخص بصورت را ایران ضد ایرسننه فضنی یک نظنم سلطههنی سنلهنسا رسننه

بوک فیس آوییتر و جدید بر بستر اینترنا همچونای رسننه هنیابزار حنل بن ظهوربرند. فضن را پیش می خصی،مش کنر دستور

 مریکنسا و از این ابزار برای القنی طرز فکر و اهداف خود و ین گروه در اختینر  اغلب که منلکیا و مدیریا این فضنو ... 

هن که فرمنندهنن و سربنزان جنگ بن دشمن در ان و کنرکننن رسننهبنیسا مدیرمی کندخنصی در جنمعة ایران است نده می

نریخ که در آ اسا انعکنلاز برننمه ی انوشتنر حنضر خالصه حوزه رسننه هستند، بیشتر بن این شیوة جنگی  شنن شوند.

 سوالری مدرل نج ی دکتر  قنینن از شبکه رادیویی گ تگو پخش شد. مهمنننن این برننمه زنده رادیویی 29/03/1398

 دکتر ،ایعلیرضن داودی کنرشننل سواد رسننه دکتر ،دکتر ننقدی کنرشننل اندیشکده برهنن ،دانشگنه و کنرشننل رسننه

بحث و آبندل نظر به را « ایجنگ رسننه»بودند که موضوع محمدرضن اصننفی کنرشننل رسننه و متخصص جنگ روانی 

هنی این گ تگو در قنلب یک پژوهش آلخیص در ادامه مهمترین بخشبود.  البرزیدکتر هندی مجری برننمه هم گذاشتند. 

  شود. شده ارائه می

ا استفاده از ها بگیری از توان و ظرفیت رسانهها برای تضعیف گفتمان کشور هدف و بهرهای، یعنی استفاده از رسانهجنگ رسانه

.های جنگ روانیشیوه

.ترین جنگ استتر و پرخسارتتر، کارآمدتر، وسیعتر، پرفایدهای؛ کم هزینهجنگ رسانه

مهمتر و ای زمین و فضای نبرد رسانه ای همچون زمین و فضای جنگ واقعی از سایر عوامل موثر بر جنگدر نبرد رسانه

پیش شرط سایر عوامل و سطوح است

.های عملیاتی، شناختی، آفندی و پدافندی؛ ایران سومین جایگاه را در جهان داردای در حوزهدر جنگ رسانه

. ندترین روایت را منتشر کاول زمان است؛ کسی که اولین و جذاب. ها چند موضوع بر مردم موثر استدر جنگ روایت

.ها و جنگ جذابیت هاستاین جنگ، جنگ سرویس. سربازان جنگ رسانه ای هم از دشمن می خورند هم از خودی

هیبریدی جنگ. گانة حکومت، قدرت نظامی و مردم به عالوة ضلع چهارم یعنی افکار عمومی درگیرنددر حوزة جنگ هیبریدی سه

جدیدترین متد و مدل جنگ در جهان است 
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 اي تعريف جنگ رسانه

سننه سا که  یجنگ روان یآوان نوعیرا م یاجنگ ر صول زندگ یکیدان شر یاز ا سا. جنگ روان یب راز  یرا حت یشده ا

شر ننم یبقن سننه ریدر چند دهه اخ یاند. ولدهیب سکه ر شد ب ان جنر اطالعنت  ،یاند و به قولکرده یندیز نریهن و اطالعنت ر

 آسلط بر افکنر و اذهنن مردم. یاشده اسا بر ینبرد ،یاسا، جنگ روان رخ داده

 ای یهن بوده اسا و  نچه که امروز کابرقدرت نسایس ن کیبنستنن آن امروز وجود داشته و جزء ال خیاز آنر یارسننه جنگ

 دوم یاسا. از جنگ جهنن ریدر قرن اخ ییکو آکنولوژ یارسننه یهنرسنخایجنگهن را عوض کرده، آوسعه ز نیا ایو کم

سننه شته یابه بعد، جنگ ر ست یعلم ایبه ر صل لیآبد کیراآژو ا شا ا سر صند ،یقدرت نظنم یشد که ذات و   ،یاقت

 (24/12/2018)بنزینبی از سنیا اسپوآنیک نیوز،  دهد.یم لیرا آشک کنیمثل  مر ییکشورهن ینسیو س یفرهنگ

سننه یهنفیاز آعر یکی سننه ،یاجنگ ر ست نده از ر ضع یهن براا شور هدف و بهره فیآ سننه ایاز آوان و ظرف یریگک  هنر

صول آبل نترنایا ون،یزیآلو و،یهن، رادی)مطبوعنت، خبرگزار سا. ی( به منظور دفنع از مننفع ملغنتیو ا ، محمد -فرسلطننی) ا

 (1392بهنر فصلننمه مطنلعنت عملینت روانی، 

سننه جنگ سننه یالمللنیب دیجد یهنجنگ نرم و جنگ یهنجنبه نیآراز برجسته یکی یار سا. جنگ ر  یآنهن جنگ یاا

 یاز حداکثر آوان خود برا یادامه داشته و هر کشور یررسمیکشورهن به صورت غ نیب زیصلح ن طیدر شرا یاسا که حت

 (24/12/2018)بنزینبی از سنیا اسپوآنیک نیوز،  .کندیم یریگههن، بهربن است نده از رسننه شیخو ینسیاهداف س شبردیپ

ت نده هن بن اسگیری از آوان و ظرفیا رسننهبرای آضعیف گ تمنن کشور هدف و بهره هنهاست نده از رسنندر آعریف دیگری 

 (112، ص 1398بهنر  )میرزایی نژاد اوجننی،. اندای ننمیدهرا جنگ رسننه جنگ روانی هنیاز شیوه

 شیافزا زانینبرد قدرت در م ای عبنرت استتا ازیکی از مهمنننن برننمه انعکنل، جنگ رستتننه یداوودامن به اعتقند دکتر 

که وجود دارد به نسبا  یآ کر ودسته  ،ننیجر ،گروه ،به نسبا فرد شودیداده م شیافزا نیکه به ا یبیو ضر نمیانتقنل پ

سنل کی و دیآول کی ست نده کن حیصح دیشن. ار سننه ا شد که از عبنرت جنگ در ر سا که از ک نیا نم حیآرج .مینبن لمه ا

شود ست نده  سننه ،نبرد ا ص یانبرد ر شتقنت خن سا که از کلمه  نیا حمننیآرج یالخصوص در حوزه نظنمیعل دارد. یم ا

 .میکن ینبرد است نده شود و شئون و خواص نبرد را طراح

 یهنکیفنون ن وذ، آنکت ،یشتتننختاز اقدامنت روان ینریجننبة خود، دامنة بستتو همه طیدر م هوم بستت یاجنگ رستتننه

دارد. درواقع بن  ییبن چند م هوم قرابا معنن فیبه لحنظ آعر یا. م هوم جنگ رستتننهردیگیرا دربر م یاو رستتننه یارآبنط

شتن  سننه «یم هوم ةدان»بردا ش» ،یاجنگ ر شته م «یم هوم ةخو شنمل م نه شودی ن بردا پروپنگنندا،  لیاز قب یمیکه 

سید سننه ،یعموم یپلمن سید ،یاجنگ نرم، قدرت نرم، قدرت ر سید ،یفرهنگ یپلمن سننه یپلمن گ جن ،یافکنر عموم ،یار

سننه دیآهد ،یروان نتیعمل ،یروان سننه ،یار سا …و یاقدرت ر سنمح، برخ اندکی بن معموالً. ا صطالحنت در  نیاز ا یآ ا

 (23/3/1396)شریعا زاده، بنزینبی از سنیا خبرگزاری فنرل،  .شوندیمترادف هم به کنر برده م گنهیجن
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  يافزار جنگ رسانه ا سخت

سا؛  یسوالر ینج دکتر  سنل معتقد ا سه پن لیو آحل یحکمرانا سا هیقدرت بر  ستوار ا سل ،ا روت و و ث هیسرمن ،حنتیآ

سننه غنتیآبل سننحکمرانی  یخیآنر ندیدر فر و رود یم آرزمنن جلو ههرچ .یار سل ،ان و  شودیو ثروت کم م حنتیوزن آ

 آردهیچیپ ،ایخالق شیافزا ،یفننورو  یبر آکنولوژ یمقدورات و امکنننت مبتن .ینبدمی شیافزا یاستتتننهر غنتیوزن آبل

ضوعنت اجتمنع سیس ،یشدن مو صندو  ین صحنب قدرت را به ا ،یاقت سنند که یمنتیجه  نیهمه جوامع و ا این  از میننر

سه سننه بدهنداولویا را گننه، عوامل  صداق خ .به ر سنل  از کهاین رانیسنده و بنرز در مورد ا یلیم پیش آن به حنل، چهل 

ستکبنر هنیبن قدرت من ستیدر یا سا  م،جنگ ه سو جنگ ملمول ا ه بموافد و مخنلف هم  ،انکنر کند را ن آواندینم یک

نله هشا س ینظنم نتیعمل ،کودآن کردند اند مثالًو روش به کنر برده وهیش، کیآکن ،ابزارین چند این موضوع اذعنن دارند.

صند و صره اقت شتهبرضد من  یمحن شکلدرا انواع امکنننت  ،انددا قط ف یریبه اندازه به کنرگ امن ،اندمتعدد به کنر برده یهنر 

 ،یاجتمنع یاحستتتنل ننامن ،جنمعه افراد ننذها مشتتتوش کردنبرای  رانیدر جنمعه ا یمجنز یمنهواره و فضتتتن ةدو مقول

  .اسا «رسننه» یحکمران مسنلةدر  ایاولو نی. بننبرااندنداشته ریآنث ...و  یاحسنل ننآوان

 که عبنرآند از: شودبه کنر گرفته میابزار چهنر دسته  یارسننهدر نبرد 
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 نیااز دشمن که اسا  و ... نی نال یبنز ،یاجتمنع یهنشبکه ؛شنملگسترده اسا  نریکه بس یمجنز یفضن دسته چهنرم

 .دکناست نده می گنه از یک ابزار و گنه از همة ابزارهن بسته به نوع نبرد ،مجموعه ابزار

  ينبرد رسانه ا يها یژگيو

 عوامل سنیراز  یواقعجنگ  یفضنزمین و  همچون یانبرد رسننه فضنیزمین و  ایدر نبرد رسننه ،یاصننفبه اعتقند دکتر 

 اسا که بتواند جنگ روزیپ یکس قنعدآنًای در جنگ رسننه .سطوح اسا سنیر عوامل وشرط  شیو پ مهمتر موثر بر جنگ

ضن .انجنم دهد خود دلخواه نیرا در زم سننه یف شورهن از حاکثر  یار شور خنص «جنگ نیزم» ثیک صنر چند ک   و در انح

سا متحده نالتیا عمدآنً سننه .ا ش، مینن من و غرب ایجنگ ر ضن در یبخ سننه یحکمران یف شورمنن یار شی  ک در و بخ

سنخته  دشمن  نراکه هن( منهواره )فضنی مجنزی و ینیجنگ در سرزم .که خنرج از اراده و کنترل منسا اسا ییهننیزم

دقا و هوشتتینری مضتتنع ی  ،دارد در دستتارا  ن  ایریشتتننستتد و مدیم را شیهنیو بلند یپستتت ،کرده استتا زیو آجه

 ..طلبدمی

  هنی زیر اسا:شنمل الیه ،ایو چندالیه سطحیجنگ چند  این

 
 نگ ج نمبنرزه ب داشتن آوان یبرا .آر اسادهیچیپنیز  ن  ایریمد وآر گسترده یجنگ روان به کنر گرفته در نتامکنن

 ای، داشتن ملزومنت زیر ضروری اسا؛رسننه

 

  ضد ايرانبر  ياجنگ رسانهچگونگی 

سا:  یریکبدکتر  ستر اینترنا  یدیبریه یهندر قنلب جنگجنگ روانی معتقد ا نل سهرچند که  گیرد.یانجنم مو در ب

سترسنز ینفا امنیا رسم یدر عرصه جهنن نترنایا ۱۹۹۳ شده  سنل پیش 65از دوم  یجنگ جهنن ننیدر پن ن  یب  غنز 

 ینهستتنزمنن پروژه)طرح موستتوم به  رپننا  و استتت نده کند وآریاز کنمپ گرفا میآصتتم کنیکه وزارت دفنع  مر یزمنن بود.

سنل و سا ا یو دفنع یدر قنلب نظنم کنمالً ن  کنرکرد که  وردرا به وجود  (نترنایکنرکرد ا شرفتهیپ یقنآیآحق  ۱۹۸۳آن 

«   nsa یمل ای ژانس امن»جهنن  نترنایا یمقر و مرکز فرمننده داد. رییآغ یپیو   tpcشتتبکه را به  یاصتتل یهنپروآکل

سر جهنن  بین مردم نمیپ نردیلیم ۵آن  ۳ نیروزانه ب .ساکنی مر موریدر بنلت ضن درکه سرا و  لیموبن، بن لپ آنپ یمجنز یف

صورت کنمل  شودرد و بدل می گریبه کشور د یاز کشور ... س کنترل و ارزینبیدر  ژانس امنیا ملی  مریکن، به  نل و بر ا

 شود.می یزیربرننمه یننجهنن برای ن 

برنامه ریزی محتوا
تنظیم روابط 

کنشگران
کنشگری زمین جنگ

زمین جنگ
نیروی رسانه ای 

متخصص و خالق
نبود نگاه منفعالنهبرنامه ریزی
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ستراآژ که قرار داریم یجنگدر  من سا نه کیجنگ ا سننه ا شبکهیکیو آنکت یاجنگ ر  کیتآنک کیفقط   یاجتمنع ینه. 

 .اسا

  م؟یمواجه هست اي با چه هجمه يدر جنگ رسانه ا

و جنگ در حوزه  یبه جنگ فرهنگنرم استتتا. جنگ  یاحوزه جنگ رستتتننهدر نبرد من  نیمهمتر یننقد به اعتقند دکتر

 دنیرس یبه کشورهن برا ینظنم یرویو فرستندن ن یلشکرکش یهننهیهز هامروز شود.آقسیم می یمجنز یهن و فضنرسننه

در و مننفعی  به اهداف دنیرستت در پیکه  ی استتتعمنرگرهنحکومابه همین دلیل  .ستتابنال بستتینر ،به مقنصتتد و اهداف

شورهنی دیگر شغنل  ک ستند بدون ا شور   نه س نهین هزو بک سنمیبه  ن اهداف  یکمتر نریب سننهلذا د ر که  یاجنگ ر

آر عیوس، کنر مدآر ،دارد یشتریب یهنه ورد ،آر اسادهیآر و پرفننهیکم هز یلیدشمننن من خ برایاسا جنگ نرم  یاگونه

 جنگ اسا.  نیآرو پرخسنرت

سنل یمقنم معظم رهبر سنل  دیبر جنگ نرم آنک شیهن پاز  شتند و از  صورت و ۸۸دا ضوع را مطرح نیا ژهیبه  جنگ  ،مو

فرمنندهنن  یاکردند. در جنگ رستتننه فیحوزه آعر نیرا فرمنندهنن ا دیو استتنآ فیعرحوزه را آ نینرم و افستتران جوان ا

سنآ  ننیبن فرهنگ داریدر د یمقنم معظم رهبر .رسننه هستند نو سربنزان هم فعنال یانقالب یهنبونیرسننه و صنحب آر دیا

مه و ه ردیمننسب بگ شی را دیملا هم بن ران،یملا ا هیدشمن عل یجنگ شیدر مقنبل  را» ؛فرمودند در  ستننه روز معلم

سئوالن،  حند ملا و افراد آوانن و نخبه در هر زم سئول یانهیم شغول کنرند بن احسنل م  شوند. دانیوارد م یو  مندگ ایم

 .«من حواسشنن جمع اسا ننیندارد که البته نظنم یجنگ شی را ینظنم نهیالظنهر در زم یدشمن عل

دشمن  یجنگ شی را نیا مینیبیم یجنگ شی رابن دشمن را  هم یفرهنگ و یاقتصندهنی حوزهمثل  گرید یهنمن در حوزه

 .شته بنشیمدا یو حنلا پدافند میاز خودمنن دفنع کن دیبن طیشرا نیدر ا ،مینیب یجنگ یطلبد من هم فضن را فضنیم

 هستند؟ یچه کساناي جنگ رسانهفرماندهان و سربازان 

ند؛ امن هست یالمللنیب یاو کنرگزاران رسننه یغنآیو متخصصنن آبل یروان نتیکنرشننسنن عمل ،یافرمنندهنن جنگ رسننه

 ،یو مطبوعنآ یخبر دکنندگننیآول ربرداران،یخبرنگنران، م ستتتران، آصتتتو ستتتندگنن،یظنهر، نوجنگ را به نیستتتربنزان ا

 ون،یزیآلو و،یدرا زیستتربنزان ن نیا زاتی. ستتالح و آجهدهندیم لیهن آشتتکهو عکنستتنن رستتنن کنندگننهیکنرگرداننن، آه

 ن استتتا که در  ایچنپ و نشتتتر استتتا؛ امن واقع یهنکنغذ و قلم و دستتتتگنه ن،یدورب هن،یمنهواره، خبرگزار نترنا،یا

شا سننه نتیعمل ةصحنپ سایس ،یار سننه ن سلطه بهقدرت یار سا که فتهحرکا قرارگر نیمثنبه راهبرد اهن و نظنم   ا

و  یتیو امن یاطالعنآ یهنستتنزمنن یاز ستتو یستترّ یاامن پنهنن، بن اختصتتنص بودجه نفتهیو ستتنزمنن یصتتورت رستتمبه

 (83و  82، ص ۱۳۸۷مهر  ۹ نن،یرضنئ یمهد) .شودیم ایهدا ینظنم ژهیو التیو آشک یدهندگنن خدمنت جنسوسارائه

 نیغرافمحدود به ج شانتشنر یسکوهن ،اسا یفرامل ایرسننهصدا و سیمن  بن قبول اینکه ؛یسوالر ینج دکتر به اعتقند امن 

از  .میرینظر بگدر  یآرعیوس میدان دیبن یانقالب اسالم میگویم یوقت .ش هم گسترده اساننمخنطب یریگو هدف ساین

ستکبنرطرفی  سبو وجهة  هچهر منندارد  لیآمنهم  ینظنم ا شته  نیمردم دن نیب در یمنن شدا  یننچه کسحنل ببینیم  یم.بن

ضد من  نتیدر عمل سننه شش کنند؟یکنر مروانی بر  سالم یاضلع در جنگ ر  ۶ نیاز ا .اندقرار گرفته یدر مقنبل انقالب ا

 . هستند یرانیاداخلی و عوامل ضلع  3و یخنرج و یرونیباز عوامل ضلع  3 ضلع
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سانه -1 ضلع :یدارهیسرما یانظام ر ضد ایرانیمحکم  این  ضع  سا. بند یپناش و بن قدرت بر موا شدت در  زیراا به 

 نیمننفعش در نقنط مختلف دن و به او لطمه زده استتاجمهوری استتالمی نظنم  ،کندیارآبنط بن مننفعش احستتنل خطر م

  .مقنبله کند دیمتزلزل شده اسا پس بن

صه -2 آصتتور را  ونیلیم ۱۰آن  ۵ راژیبن آ یامجلهروزننمه ین . فقط ی داردپرقدرآ یهننظنم رستتننهاین  :یستیونینظام 

 یبزرگ نریسنزان بسیبنز ،اسا نرشننیدر اخت یمجنز یفضن یهنانواع سنمننه و یامنهواره یهنانواع و اقسنم شبکه دینکن

 یستیونیصهای رسننهنظنم  نریهم افسران هم سربنزانشنن در سطح جهنن در اخت ،کنندیم یبن  نهن همکنر نیدر سطح دن

 اسا. 

س ،ارآجنع منطقه ای حوزه فقط نه  :ینظام ارتجاع جهان -3  در این طیف دارد یدر حکمران یانقالبریغ که آ کر یهر ک

 عبنرآند از:هم دیگر  جبههسه ضلع و  .گیردقرار می

که در  ننیکس نیو هن طلبسلطنا، شدند ندهیکه بعد از انقالب از قطنر انقالب پ یکسنن یعنی :و منافقینضد انقالب  -1

شوبهن فتنه سنزمنن عمل .شدند ندهیاز قطنر انقالب پ یلیبه هر دلهن و   شنمل ا یدر  لبنن نیمننفق نتیاآنق فکر و  ین هم 

 دارند.  یندیز نریبس هیسرمن وموضوع اسا 

 .کنندیکنر م یقشر خنکستر یاقننع سنز یرو ونرم اسا  ایضد تشننیو ضد میاسنسنً پنرادا :زدهروشنفکران غرب -2

  .دنکنیکنر م یقشر خنکستر یآزلزل رو جندیا یروشن کران برا و کندیکنر م نهیآ کر س یضد انقالب رو یعنی

سینرکه سوم ضلع گرایان و متدینان متحجر: خرافه -3 سا ب  دسته نیا یبنرهن و بنرهن مقنم معظم رهبر و خطرننک ا

 .بدآرند نیاز ک نر و مشرک گروه نیمتحجر هستند ا نننیو متدّ ننیگرااند، خرافهرا مورد خطنب قرار داده

صوص  ضلع نیانظرات مختل ی درخ سنزمننده هنگروه نیا ندیگویم برخی وجود دارد. یشش  صل به  وشده  یکنمالً  مت

 کنندیرا دنبنل م یهدف مشترک الزامنً این شش ضلع، دنیگویمعدة دیگری  .شوندیم یجن فرمننده کیهم هستند و از 

نقطه آمرکز این شش ضلعی اسا و مننند نخ آسبیح  هدف مشترک همنن مشترکی دارند. یفرمنندهگ ا  آوانینم یول

 عاخترا مثالً اگرکنند یم کوتیضلع  ن را بن 6 نیشود ایواقع م رانیکه در ا یمثبت ةهر حندث کند. نهن را به هم متصل می

 .ندنکیم کوتیضلع  ن را بن 6 نیادر کشور به ثبا برسد، داشته بنشد  یمن عا جهنن ی کهخوب نریبس

شش ضلع جنگ 

رسانه ای بر علیه  

ایران

نظام رسانه ای 

سرمایه داری

ینظام صهیونیست

نظام ارتجاع 

جهانی

ضد انقالب و 

منافقین

روشنفکران

غرب زده

خرافه گرایان و 

متدینان متحجر
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 کنمالً ۲۰۰۶آن سنل پیکربندی عملینت روانی دشمن بر ضد من سه دگردیسی داشته اسا.  دکتر داوودی نیز معتقد اسا؛

سننه .بود یسنت ضدکه  ییهنآمنم ر صحنه  بر سننهمن اقدام و  به انقالب شنن هجمه نگنه کردندیم ایریرا مدای جنگ ر

سالمی بود سخمن را و انقالب  یدئولوژیاآن  ا شمن در جنگ نرم آغییر کرد.  ۲۰۰۸آن  ۲۰۰۶سنل  کنند. ریآ ستراآژی د ا

سعی کردند ن سننه هن  سخ من را یهنر شمن بود. آر فراوان یاثربخشو  شتریسرعا ب ،کمتر ةهجم کنند. ریآ ز اآنکتیک د

  ینفا. رییافزار آغاز حنلا سخا افزار و نرم افزار به فردافزار و مغز رسننه ۲۰۰۸سنل 

 یاکه نگنه رسننه شویممتوجه می ۱۳۹۶سنل  وقنیعبن و  ۱۳۸۸ ، فتنة سنلدانشگنه یدر کو ۱۳۷۸ بن بررسی حوادث سنل

سا ریی نهن چطور آغ سا.  جنگ روانی  نهنفرمول در هر کدام از این وقنیع،  .کرده ا سننهآغییر کرده ا سخا حوزه ر هن از 

سا.و نرم افزار به فردافزار  رافزا سنل  آغییر کرده ا ستند که دو قطب هشا هزار ۱۳۹۵آن  سننه خوا صلح و جنگ را در  یر

ستند امنکنند  ندهیپ رانیا شا  ایریبه مد ،یروان نتیعملعلم  .نتوان ساآبدیل بردا شا مثل ع ایریمد. شده ا  نتیملبردا

 حنلد بو استتنل آغییر یو اقتصتتند ینستتیستت ،یآحوالت نظنم اگر قبالً. کندنمیاستتت نده  یو فننتز دیعم میاز م نه یروان

د و دار نیدن گنه را دریجن نیستتومایران  یفندو پدا ی فند ،یشتتننخت ،ینآیدر حوزه عمل .استتا استتنل یاجتمنع التآحو

 . اول اسادر جنیگنه  کنی مر

 انجام جنگ روايت هانحوة 

 ییهنایبن است نده از مز یاجتمنع هنیهن به عنوان نسل اول رسننهوبالگ شیسنل پ ۱۵ یال ۱۰ اعتقند دارد؛ یاصننفدکتر 

شور فعنل  کردند جندیا یرانیکنربران ا یکه برا سینریو در در ک صه ب سرو بن هناز عر قنبل رقنبا  یخنرج یهنسیوبالگ 

 ریننم و غ ینیجو رانیاز مد ینستتل بعد از مدآیکنند امن  ایو فعنل جذب ان زیندیآوانستتتند کنربرهن بودند. این ستترویس

س ینظربن آنگ شیدوراند ش ،یدیشد نریب سننه یآنوع و آکثر ارز ستر ر شده بود را قلع و قمع  یبوم یهنکه در ب ایجند 

 . کردند

هن هستتتند. در جنگ هن هستتتند که بنزنمنی  ن واقعیاهن واحد استتا، روایاهن مواجه هستتتیم. اآ نقمن بن جنگ روایا

سی که اولین و جذابروایا سا؛ ک سا. اول زمنن ا ضوع بر مردم موثر ا شر کندهن چند مو سربنزان  .آرین روایا را منت

 یستتا. من به جنهنایجنگ جذاب و هنسیجنگ ستترو ،جنگ نیا .یهم از خود خورندیهم از دشتتمن م یارستتننه گجن

هم  میدار یگ تمنن یمن هم برآر یادر جنگ رسننه کنیم.وضع میقننون  دائم ،میکن لیرا آسه یبوم سیسرو دیآول نکهیا

سنن نیمهمتر .ایخالق سنننیروی  یاهابزار در جنگ ر سا یان سنن ابزار .ا سا  یفرهنگ یان سنن  برآواند یم کها  رینثآان

 قرار دهد و رمز ریرا آحا آنث یشتتریب یهنانستنن آواندیم ،داشتته بنشتد یآریقو یستیمغننط رهیکه دا یانستنن ،بگذارد

کل اعتبنر و ش یارسننه یبسترهنسا که به ای ااسا. انسنن رسننه دشیاحترام به عقن و اواعتمند به  ،انسنن نیا موفقیا

  اسا. ایرسننه گنم اول جنگ نیو ا دهدیم

 در پدافند يديبریجنگ ه گاهيجا

 نترنایا یفضن چون کنندهن مدیریا و اداره مینظنمیرا  نترنایا ،نیدر آمنم دن: در این خصوص معتقد اسا یریدکتر کب

افکنر یعنی ضتتلع چهنرم  به عالوةو مردم  یحکوما، قدرت نظنم ةگننستته یدیبریه حوزة جنگدر . استتا ینظنم ییفضتتن

و  یاجتمنع یبستتتترهن ؛اشنهیزماستتتا که متد و مدل جنگ در جهنن  نیآرجدید یدیبریجنگ ه درگیرند. یعموم

وی آو رنیروی  ل ن هستتتی که از قبل روبه کنربر، یدیبریدر جنگ هاستتا. ن ر به ن ر  وفرد به فرد جنگی  استتا. یفرهنگ

 . یاز خودت دفنع کن دیبن دشمنی ایستنده اسا پس

سا؛ یسوالر ینج دکتر  سا که  معتقد ا سا و عمل نیجنگ ننبرابر که زم نیدر اراهکنر اول این ا شمن ا سا د  نتید

و  رستتنخایز جندیدوم ا راهکنر کرد. حیآشتتررا  یحکمران  هیوظ دیدهد بنیانجنم م ای بر ضتتد منجننبهو همه گستتترده
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و  دانلود یو به جن مینبنشتتت یرونیب سیستتترو محتنجکه من استتتا  یبوم یهنسیدر قنلب ستتترو ..و خدمنت و سیستتترو

 کنیم.  دیآول ،برداریکپی

بنیستتا این چند می مده استتا  مننیهنخننهبه  دشتتمنکه  ایواقعپذیرش این بن  .جنگ آن به آن یعنی یدیبریجنگ ه

 ،ضرورت اسا کینقد  ،رفایپذ دیرا نبن یزیهر چ ،اسا یمجنز یفضن نی یارسننه نیاول شننخا زمکنر را انجنم دهیم؛ 

 ،جنمعه ،به  رامش خننواده  نچه کههر  .استتتا نتیدر عملفعنل دوم برخورد  نیم.منتشتتتر کمطنلب را  دینکرده نبن دیآحق

در انتشتتنر مطنلب و چهنرم  .میستتوم از همه ابزارهن استتت نده کن م.ینشتتنن بدهبه  ن واکنش  زندیلطمه منظنم و انقالب 

شیم. یو نو ور ایخالقمحتواهنی گوننگون  شته بن نربران ک شیافزا ،اعتمند در کنربر جندیا ،میبه کنربران آوجه کن پنجم دا

آوجه  رانیداخل ا ینیمن فقط به جغراف شتتشتتم .که رستتول من شتتوند میبرستتنن ییاقننع کنربران را به جنرا در پی دارد و بن 

 .ای من چند جننبه بنشدهنی رسننهفعنلیا یعنی میآوجه کن یانسنن ینیجغراف ةبه هم میننک

کنربر  ینیدو در نقش  فر نیآ نوت ا .میریاطالعنت اشتتتبنه بگ یبن فننور دیرا نبن یمجنز یفضتتن ؛یاصتتننفبه اعتقند دکتر 

 سنزند. یرا م یاجتمنع طیو مح یام هوم رسننه شوندکنند و عضو  ن میاست نده میپلت رم از یک مردم  یوقت .اسا

  

 

 


