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 چکیده

در این . تاشته اسمختلف قرار دهای دولت تحت تاثیراز ابتدای انقالب اسالمی  جمهوری اسالمی ایران

راهبرد تغییر رژیم،  ن در قالب اتخاذتاکنوی انقالب اسالم ترین کشوری است که از ابتداییکا مهمآمرچارچوب 

ن حضور روسای راهبرد تغییر رژیم از سوی آمریکا در قبال ایران در زما ایران را با چالش مواجه کرده است.

استفاده ترکیبی و  تحریم اعمال به استفاده از قدرت نظامی،تهدید  هایی مانندجمهور مختلف این کشور با روش

ل اصلی تحلیلی انجام شده است. سوا –ل شده است. این پژوهش در قالب روش توصیفی اعما از این دو روش

است؟ بوده  ونهچگ 1396های دی ناآرامی در آمریکا در قبال ایران تغییر رژیم پژوهش این است که راهبرد

از روش صدد بوده است تا از طریق استفاده ر د آمریکارسد که به نظر می دهد کهها نیز نشان مییافته

حران حکومت را با ب ای،های ماهوارههای اجتماعی و رسانهتصویرسازی ذهنی در قالب استفاده از شبکه

 مشروعیت مواجه کند.

 تیبحران مشروعتغییر رژیم، تصویرسازی ذهنی، راهبرد ایران، آمریکا،  :های کلیدیواژه
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 مقدمه

شود. وجود این آن به عنوان ساختار آنارشیک نظام یاد می الملل کنونی دارای ویژگی مهمی است که ازنظام بین

ای برای کشورها به عنوان واحدهای این کنندهساختار آنارشیک بدین معنی است که هیچ گونه رهبر و هدایت

المللی به دنبال منافع ملی به عنوان ارجحیت ترین بازیگران عرصه بیننظام وجود ندارد و کشورها به عنوان مهم

ها و های خارجی هستند. بر این اساس، مفهوم منافع ملی مفهومی کلیدی است در دیئگاهی در حوزهاصل

گرایان، منافع شود. از نظر واقعگرایانه از آن به مثابه قدرت و گاه بر اساس قدرت تعریف میرویکردهای واقع

گرایان با تاکید گیرد. در واقع، واقعن و مکان هم قرار نمیرود و تحت تاثیر زماملی جوهره سیاست به شمار می

 (.101: 1391دانند )مشیرزاده، زمان بر منافع ملی به همراه قدرت، منافع ملی و قدرت را همزاد میهم

ها ذیل این تعریف قرار گرفته و تامین محور از منافع ملی، اهداف سیاست خارجی دولتدر یک تعریف قدرت

ها مد نظر ترین هدف راهبردی دولتترین و فوریسیاسی به عنوان اصلیامنیت ملی و حفظ نظام و ساختار 

اک خود دارایی یا خ حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، گیرد.قرار می

د. به ندانیتعریفی دیگر، امنیت ملی را ایمن و در امان بودن ملت مدر  .(39: 1387برد )آشوری، به سر می

 است. هدیدهاتهای مردم در برابر عبارت دیگر، امنیت ملی، ایمن و در امان بودن نسبی تمامی نیازها و ارزش

گویی به انتظارات قدرت دولت در بستر زمان برای پاسخ افزایش ادامه روند رو بهاین موضوع نیز در عین حال 

هر ملت و  ها و منافع حیاتیست که نیازها، ارزشاند. بدیهی افزاینده افرادی است که ملت را تشکیل داده

ن افراد آامنیت ملی به مفهوم وجود شرایطی است که در  ،کشور دارای مصادیق بارزی هستند. بر این اساس

ی، ی و استقالل کشور، وحدت ملی، نهادهای حکومتضملت از خطر هر گونه تهدیدی نسبت به تمامیت ار

ین کشور و شان، در چارچوب قوانعقاید، مقدسات و به طور کلی حقوق اساسی ها، اقتدار و اعتبار ملی،ثروت

 .(5: 1389 ،در بستر زمان در امان باشند )تهامی

کنند بر امنیت ملی و موجودیت کشورهای رقیب در های مختلفی سعی میدر همین راستا، کشورها به شیوه

و گونه سخت و نرم ها معموال خود به ددهند. این شیوه ای را تحت تاثیر قرارالمللی و یا منطقههای بینحوزه

و عملیات مسلحانه خارج به  های سخت، تاکید اصلی بر روی جنگشوند. در راهبردها  و شیوهتقسیم می

هایی در قالب یک اتحاد و یا ائتالف برای رسیدن به هدف اصلی که همان ایجاد داخل است که دولت یا دولت

دهند. به عبارت دیگر، ی دولت هدف است، مرزهای سرزمینی آن را مورد تهاجم قرار میهاتغییر در سیاست

شوند تا به اهداف از در این روند به کارگیری هر گونه قدرت سخت نظیر عملیات مسلحانه و ... متوسل می

 های هدف دست یابند.پیش تعیین شده در ارتباط با دولت یا دولت
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تاثیر قراردادن موجودیت و امنیت ملی کشورها، اتخاذ راهکارهایی است که در عین حال، نوع دوم تحت 

معروف است. این مفهوم در وهله نخست، مفهوم جنگ نرم را به ذهن متبادر  1اصطالحا به راهبردهای نرم

سازد. مفهوم جنگ نرم از چند دهه گذشته و به دنبال استحاله جنگ سخت و ترجیح سیاست ادنی )اقتصاد می

های گری( شکل گرفت و در حال حاضر از پرکاربردترین مفاهیم در حوزهرهنگ( بر سیاست سفلی )نظامیو ف

این مفهوم که پایه تئوریک مناسبی برای بسیاری از مطالعات  مختلف علوم اجتماعی نظیر سیاست و امنیت است.

ارائه شده  2جوزف نای ز سویشود که برای نخستین بار اهای امنیتی فراهم آورده است، گفته میدر حوزه

 است. 

همگام با این «. خواهیمتوانایی جایگزینی رفتار دیگران با آنچه خود می»کند: نای قدرت را این گونه تعریف می

اعی ارزیابی های اقنیابی به نتایج دلخواه در قالب روشای برای دستتعریف کلی، وی قدرت نرم را نیز شیوه

یابد. در واقع قدرت نرم طریق جدیدی از اعمال قدرت ی آشکار به اهداف دست میکرده است که بدون تهدید

های ستهکشورهای دیگر را به انجام خوا یک سری اقدامات مشخص،شود تا کشوری با انجام است که سبب می

  .(Nye, 1990: 166-168)خود مجاب کند 

رسد که سعی دارد بیشتر رویکردی به نظر میدرت نرم، های دولت هدف به وسیله ابزارهای قتغییر سیاست

های داخلی محقق سازد و کمتر به تغییرات از تغییرات مورد نظر را از طریق سر و سامان دادن به برخی روش

کشور هدف  بیرون چشم دوخته است. در واقع در اینجا، قدرت نرم به وسیله ابزارهای خود که نوعا از داخل

 ماهیت دلیل به تکوین مراحل رد نرم جنگ که آنجا از اهداف دلخواه دست یابد.خیزند، سعی دارد به برمی

 وضعیت سااسا سیاسی نظام کارگزاران از جمعی واقع در و کندنمی توجه جلب چندان آن انتزاعی و ذهنی

 در و رویپیش نظر مد حوزه در مستور و خفته صورت به کنند،می تلقی عادی کامال وضعیتی را موجود

 پیشرفت ایاندازه به کارامدی و سیاسی مشارکت مشروعیت، فرهنگ، هویت، مانند نظام نرم هایجایگاه

 چالش به را ملی نیتام مدیریت افزارینرم هایزیرساخت اینکه دلیل به تهدید، بروز هنگام که کندمی

 دهد. مؤثرترینمی کاهش گیرچشم سطحی در سخت و نرم هایعرصه در را تهدید مدیریت امکان کشد،می

 تمخالف واسطه به موجود نظم از نکردن حمایت برای مردم بیشتر هر چه کردن متقاعد نرم، جنگ هدف

 است. منفعالنه برخورد رد یا فعاالنه

                                                           
1. Soft Strategies 
2. Joseph Nye  
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 این، بر هستند. افزون نرم جنگ کلی اهداف از حاکمیت در استحاله و فروپاشی نرم، براندازی

 از اطالعاتی سلطه و مصنوعی سازینخبه ای،رسانه مصرف الگوی تغییر سازی،مرجع سازی،گفتمان

 غایی اهداف به رسیدن برای پایه روند. هدفشمار می به نرم جنگ در ایواسطه و بردمیان اهداف ترینمهم

 فریب ومی،عم دیپلماسی ادراکی، عملیات روانی، عملیات است. مردم رفتارهای آن نتیجه در و باورها تغییر

 مدنی هایناآرامی ایجاد حکومت، مخالفان جذب دولت، با نکردن همکاری اجتماعات، برگزاری راهبردی،

 به دهیشکل مدنی، سیاسی هایجنبش از استفاده اعتراضی( تجمعات نمایشی و تجمعات مدنی، نافرمانی)

 تاکنون که هستند هاییروش تریناصلی از اجتماعی هایشبکه از گسترده برداریبهره و رنگی هایانقالب

 نرم جنگ در که هاییروش و اهداف مفهوم، به توجه اند. باشده استفاده المللیبین سطح در و نرم جنگ در

 در هم توانندیم که هستند مهم بسیار ابزاری اجتماعی هایشبکه نیز و مدرن و سنتی هایرسانه شد، عرضه

ین مبنا، مهبر  (.63: 1393حسینی و همکاران، د )شون گرفته کار به نرم سازیامنیت زمینه در هم و نرم جنگ

پرداخته  1396دی  هایناآرامی رویکرد آمریکا در مورد تغییر رژیم در ایران با تاکید بربررسی  بهپژوهش در این 

ه روش تصویرسازی بدین لحاظ در ابتدا راهبرد کالن آمریکا در قبال ایران توضیح داده شده و در ادام شده است.

 ت. در نهایت نیزای مورد اشاره قرار گرفته اسهای ماهوارههای اجتماعی و رسانهذهنی در قالب نقش شبکه

 .تصویرسازی ذهنی با هدف تغییر رژیم در ایران مورد بررسی قرار گرفته است

 

 کالن آمریکا در قبال ایران راهبرد. 1

های مختلفی را دنبال نموده است های گذشته سیاستآمریکا در قبال مناطق بحرانی همچون خاورمیانه طی دهه

ای، تامین امنیت جریان صدور انرژی به ها، حمایت از متحدین منطقهکه هدف مشترک تقریبا کلیه این سیاست

های به اصطالح برهم زننده وضع موجود وسیله حمایت از ساختارهای سیاسی اقتدارگرا و نیز مقابله با دولت

 و است بالمنازع و هژمون قدرتی به شدن تبدیل آمریکا ملی منافع اصلی نباید فراموش کرد که جوهرهاست. 

 قدرت ترینبزرگ عنوان به سپتامبر، آمریکا 11حادثه  وقوع گیرند. بامی راستا قرار این در نیز منافع سایر

 و افزاریسخت هایعرصه در خود برتر توان المللی وبین شده ایجاد فرصت بر تکیه با کوشید جهانی

 جهانی نظم افکندنپی و دادنشکل ای( ضمنرسانه و سیاسی فرهنگی، اقتصادی، نظامی، قدرت) افزارینرم

 کار به را خود توان تمام آمریکا .سازد فراهم آینده در را خود سلطه و برتری تداوم هایزمینه مطلوب،

بر  المللی رابین را کنترل کند و سیستم حوادث ساختار و روندها فرایندها، و بازیگران منابع، تا است گرفته

 (.719: 1390آبادی، )آذری نجف« دهد شکل خود هایاولویت و منافع اساس
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مورد  ترین کشوری است که بعد از پیروزی انقالب اسالمی نظم سیاسی و امنیتیتحت این شرایط، ایران مهم

ی و ایجاد موانع ایران بر این عقیده است که آمریکا با کارشکن نظر واشنگتن در منطقه را به چالش کشیده است.

های گوناگون مخالف های داخلی و خارجی، با پیشرفت و توسعه ایران در حوزهو مشکالت در راه سیاست

گیری انقالب این ادعای ایران بعد از شکل های مختلفهای آمریکا در برههاست. اقدامات، مواضع و کارشکنی

الملل و گرایانه آمریکا در عرصه بینجانبههای یککند. همچنین ایران نسبت به سیاسترا کامال اثبات می

های واگرایی بین ایران و سایر کشورهای منطقه و جهان، مخالفت های سد نفوذ آن و ایجاد سیاستسیاست

خواه نسبت احزاب دموکرات و جمهوری عیت آن است که تمام دولتمردان آمریکا درنماید. در عین حال، واقمی

کنند. آمریکا به شکل دائمی، منسجم و به ایران از یک اصول مشترک، و قواعد نزدیک به هم تبعیت می

های گوناگون است. ریزی شده سعی در ایجاد محدودیت و موانع برای افزایش قدرت ایران در عرصهبرنامه

شده است  دیده آمریکا با اشکال گوناگون هایمحدودیت هل ساله نظام جمهوری اسالمی،تقریبا در عمر چ

 (. 108-109: 1389شیرازی و زارعی، )ابوالحسن

 گذارانیاستس برای فراوانی جذابیت از ،نیز ایران در سیاست و جامعه دورنمای و داخلی مسائل افزون بر این،

 ادهاینه کار دستور در همواره ایران جامعه سیمای سازییقطب دو منظور، بدین. است برخوردار آمریکایی

آمریکا  ای اصلی یکی از راهبردهای اصلیهویژگی از تاکتیک اینشته است. دا قرار واشنگتن خارجی سیاست

آمریکا علیه های ای از سیاستبخش گستردهتغییر رژیم  تالش برای .است« رژیم تغییر»در قبال ایران یعنی 

مریکا به انحاء مختلف آبدین منظور  .(129-130: 1396)روحی دهبنه و مرادی کالرده،  دهدایران را تشکیل می

ای در حمایت از کشورهای دخالت در توازن قدرت منطقه امی آشکار، تهدید به حمله نظامی،همچون دخالت نظ

 سیاست تغییر ت.ایران داشته اسسعی در مقابله با  رانمتحد، برقراری رژیم تحریم مالی، نظامی و ... علیه ای

 فراز و فرود و بعد از آن، ازکالن امنیتی آمریکا، در دوره جنگ سرد  رژیم به عنوان بخش قابل تامل سیاست

یاست شورای روابط خارجی آمریکا، در خصوص جایگاه ساندیشکده رئیس  برخوردار بوده است. ریچار هاس

های موجود در سطح روابط با دولت حل و فصل چالش»کوتاه و جامعی ارائه داده است: تغییر رژیم، تعریف 

مقایسه با  و جایگزینی آن با رژیم دیگری که در حذف یا برکناری رژیم تهاجمی مزبورمورد نظر، به وسیله 

ه وجود بد برای توسل به این سیاست، شرایط زیر بای« رژیم قبلی از ویژگی تهاجمی کمتری برخوردار است.

 آمده باشد.

کننده . تهدیدهای ناشی از رژیم سیاسی مورد نظر، از ویژگی تهاجمی خاصی بر ضد منافع و اهداف طرف عمل1

 یعنی آمریکا برخوردار باشد. 
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ه به تدریج ، ریشه در تحوالت داخلی رژیم سیاسی مورد نظر داشته باشد؛ شرایط درونی ک. تهدیدهای تهاجمی2

است کننده سیای و جهانی طرف عملتسری یافته و زمینه مناسب برای رویارویی با منافع منطقه به حوزه فراملی

 آورد.تغییر رژیم را فراهم می

پذیری که از متغیرهای گوناگون داخلی و تغییر رژیم، همواره با نوعی انعطاف کنندهی اعمالکادرا . الگوی3

 خارجی متاثر است، همراه خواهد بود.

بعد از حذف ر است. لذا سازی برخورداسازی و دولترژیم از ارتباط محتوایی خاص از فرایند ملت تغییر. 4

سازی برای ایجاد و تقویت نهادهای حکومتی جدید در دستور کار قرار خواهد رژیم سیاسی نامطلوب، زمینه

 گرفت.

 هالیت رفتار دولتکی بازبینی در هازمینه شودسیاسی از طریق ترور که باعث می رهبران رژیمحذف فیزیکی . 5

 آید.راهم میف

کلینتون  است.مهور مختلف با یکدیگر متفاوت جی ها راهبرد دولت آمریکا در زمان روسابه رغم این ویژگی

ها با هم یدموکراس»مضامینی چون  متمرکز بود. لذا برپیشبرد دموکراسی  یتمحور در تغییر رژیم بیشتر بر

دوره جرج  تغییر رژیم در .تاکید داشت و ...« اعمال تحول در جهت استقرار دموکراسیضرورت »، «جنگندنمی

 انندبین تغییر رژیم با مفاهیمی م دولت آمریکا .شکل گرفت 2001سپتامبر  11، متاثر از واقعه بوش

 رآمدی داخلیناکا را به دلیلچون عراق هایی دولت کرد و ارتباط برقرارو مبارزه با تروریسم  سازیدموکراسی

: 1390نژاد، باباجان )حالل خور و تروریسم را فراهم آورد، مشمول تغییر رژیم قرار داد زمینهتوانست که می

249-248.) 

هایی مانند ایران، کره از این گذشته از نگاه بوش و تیم سیاست خارجی آمریکا در این دوره آمریکا، دولت

کردند. واشنگتن بر آن بود که آنچه ایه دستیابی به بمب اتم تعریف میشمالی، عراق و لیبی، امنیت خود را در س

گردد که حاضر به تعامل ها به دنبال بمب اتم باشند، به ماهیت نظام سیاسی آنها برمیشود این دولتباعث می

یک طریق با آمریکا و غرب نیستند و به خاطر احساس نگرانی از بقای خود، به دنبال بمب اتم هستند. تنها از 

غییر ماهیت نظام سیاسی ای شدن آنها شد و آن اینکه نظام سیاسی آنها را تغییر داد. زیرا با تتوان مانع هستهمی

 بوش در در این راستا (.107-108: 1392)عبداهلل و اسماعیلی،  رودبمب اتم نیز از بین می خواست آنها

آمریکا نقش حیاتی در حفظ صلح و امنیت در اروپا، آسیا و خاورمیانه دارد. » اعالم کرد: های متعددسخنرانی
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اگر فراخواهیم خواند ... مان ها را برای منافع بنیادینمان شانه خالی کنیم، چالشاگر ما از زیر بار مسئولیت

ر تحوالت به فرد دای جدی در تاریخ آزادی است، برای ایفای نقش منحصر تشخیص دادیم که موردی عارضه

خواند و اینک جنگیدن در راه آزادی، مسئولیت و تاریخ آمریکا و متحدانش را به اقدام فرامیایم. بشری آماده

از کاندیداهای تغییر رژیم در سیاست خارجی  در مجموع در این دوره ایران (.1387افتخار ماست )کاالهان، 

گیر شدن در و زمین 2003تهاجم آمریکا به عراق در سال آمریکا به ویژه به وسیله ابزار حمله نظامی بود. اما 

 این کشور این ایده را خنثی نمود. 

نیز در دستور  فتاررتغییر  در قبال به شکل دیگری ادامه یافت و در کنار آن ایدهایده تغییر رژیم در دولت اوباما 

دنبال ما به»اشت: دعنوان  صهیونیستیای هبا رسانه دیداردر  اوباما در تبلیغات انتخاباتی خودکار قرار گرفت. 

 عوقای دربه ویژه  وی «های ملی مشروع آنها نیستیم، اما ایران مجبور به تغییر رفتار خود است.مانع برای آرمان

 ایران دولت از ما»یک سخنرانی تاکید کرد:  در 1388 سالبعد از دهمین دوره انتخابات ریاست در ایران 

با ای ت هستهمذاکرامیانه در  اوباما «نماید متوقف خود مردم علیه را ظالمانه و خشن رفتارهای همه خواهیممی

فکر »: گفتمید، آنچه وی تغییر رفتار ایران نا در مورد ،2015آوریل  ایران، در مصاحبه با نیویورک تایمز در

 و همزمان پیامی روشن به ایرانرف قرار داده طای را در یک هسته لهام ترکیب یک مسیر دیپلماتیک که مسکنمی

ه اقدامات تهاجمی بطور گسترده تغییر دهید و اینکه اگر شما  اینکه شما باید رفتار خود را به مبنی بر ،بفرستد

تان ما را به صورت بالقوه نه فقط خیال دوس کنیم،خود حفاظت میکننده خود ادامه دهید، ما از متحدان ثباتبی

 اکید کهنیز ت 2015جوالی  15در  ای دیگراوباما در مصاحبه «دهدها را نیز کاهش میکند، بلکه تنشراحت می

وجود دارد که رفتارها  همیشه این امیدد. دست آورداری بهو معنیتواند تغییرات واقعی دیپلماسی آمریکا می»

 تاکید داشتیران ابرای تغییر رفتار  پافشاری بارهدر همچنان نیز اوباما حتی بعد از امضای برجام «تغییر کند.

  (.1395)رحمتی، 

های دولت تفاوت چندانی با نشان داد که رویکرد آمریکا در این دوره اوباما تیم سیاست خارجی و امنیت ملی

 تندرو در دموکراتیک  نتخاب هیالری کلینتون به عنوانندارد. ابقای رابرت گیتس در وزارت دفاع و ا قبل

سنا، سیاست  دعا بود. کلینتون در جلسه توجیهی کمیته روابط خارجیوزارت امور خارجه شاهدی بر این م

دولت آمریکا در این  د.متحدان اعالم کر تقابل با ایران را به صورت ترکیبی از دیپلماسی، تحریم و ائتالف با

های توان با مشوقهای دیپلماتیک آزمایش نشده و میه راههنوز هم تهدید ایرانوباما در مقابل دوره بر آن بود که ا

یک دیپلماسی سیاست زور در قبال ایران کارساز نبود، اما  عبارت دیگربیشتر آن را وادار به تغییر رفتار کرد. به 

 )عبداهلل و اسماعیلی، توانست راهگشا باشدیم یاسی، اقتصادی و نظامیس با حمایت همه ابزارهای قدرتقاطع 
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 دولت مقابل در مردم دادن قرار، ایران ویژگی اصلی رویکرد اوباما درباره تغییر رژیمبا این وجود،  (.110: 1392

 و ایچندمرحله روند یک در تا بدین وسیله دهد داخلی ماهیت وی سعی کرد به راهبرد تغییر رژیم  بود. ایران

   .سازد عملیاتی در ایران را رژیم تغییر درازمدت، نسبتا

داشته ادامه  نیزتاکنون  2016از سال ترامپ ریاست جمهوری دونالد دوره  در قبال ایران درتغییر رژیم سیاست 

 اتالف و متحکو فساد وی آنچه از ایران مردم که اعالم کرد 1396های دی ناآرامی ترامپ در. است

فرا « غییرتزمان برای »گفت د. وی همچنین انآمده تنگ به نامید، تروریسم مالی تامین برای ملت هایدارایی

خواهد صدای معترضان را نیز گفت که واشنگتن میریکا در سازمان ملل رسیده است. نیکی هیلی نماینده آم

ار سیاست تغییر رژیم در این دوره با انتصاب جان بولتون سیاستمدتقویت و به گوش جهان برساند. 

بدین  تقویت شد.( 2019تا سپتامبر  2018 منیت ملی آمریکا )آوریلخواه ضدایرانی در سمت مشاور اجمهوری

ای با مقامات کاخ سفید دارد، تالیف با همکاری اندیشکده امنیت ملی که ارتباط گستردهحتی طرحی را  اومنظور 

  .(Larison, 2018) نمود

جانبه خروج یکدر گیرانه ترامپ در قبال ایران معتقدند که رویکرد سختنیز برخی در این رابطه با این وجود 

ها و سیاست فشار حداکثری فرصت را برای تغییر رژیم مثبت در ای برجام، اعمال مجدد تحریماز توافق هسته

سیاست  که کنداشاره می در این رابطه اندیشکده شورای آتالنتیک در گزارشی به این موضوعبرد. ایران از بین می

از طرفی باعث پارانویای ای پیچیده و پویا است که این اقدامات دولت ترامپ در کشوری مانند ایران به گونه

فرصت را برای نیز ه و از طرف دیگر ها به آمریکا شداعتمادی بیش از پیش آننخبگان امنیتی در ایران و بی

 (. Slavin, 2019) کندمیفراهم در ایران بیش از پیش  های ضدآمریکاییطرفداران سیاست

های داخلی آمریکا علیه ایران است. تغییر رژیم یک راهبرد اصلی در بین جریانتوان گفت که بر این اساس می

برای رسیدن به هدف استفاده شده است که بین تهدید  هایی است کهتفاوت تنها در سطح تاکتیک با این وجود،

بوش و جریان راست  چه این که. های اقتصادی و ... در نوسان بوده استبه استفاده از قدرت نظامی، تحریم

مبتنی بر ایجاد  اوباما رویکرد ، برای نیل به این مقصود بر حمله نظامی برای تغییر رژیم تاکید داشتند افراطی

المللی بود و ترامپ نیز ترکیبی از تهدید نظامی و سیاست فشار حداکثری سازی در سطح بیناجماعائتالف و 

های اخیر به رسد که در سالبه رغم این به نظر می کند.سابقه را در این مورد دنبال میهای بیمبتنی بر تحریم

های نوینی سوی آمریکا در قالب تاکتیک، راهبرد تغییر رژیم از ها در ایرانگیری برخی ناآرامیویژه با شکل
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هدف  ای است.شود که یکی از آنها استفاده از تکنیک تصویرسازی ذهنی و استفاده از ابزارهای رسانهدنبال می

 برای ایجاد فشار بر حکومت است. معترض مردم هایاصلی در این جا سوءاستفاده از خواسته

 تصویرسازی ذهنی. 2

ای نهفته است که جوامع، نهادهای دهنده دهنده و نمایش هئاطالعات و در تصاویر اراقدرت نوین در عالیم 

سازند و درباره رفتارهای خود ها زندگی خود را میدهند و مردم نیز بر محور آنها سازمان میخود را حول آن

طالعات، قدرت در گیرند. قرارگاه این قدرت ذهن مردمان است. به همین دلیل است که در عصر اتصمیم می

ر اذهان مردم چیز، زمانی برنده است که د کس یا هر آن واحد حاضر و مشهود و نیز پراکنده و منتشر است. هر

تواند با اذهانی رقابت کند که حول محور قدرت روحی نمینیرومند و بیوسیله تاثیرگذار باشد، زیرا هیچ 

شود، که به اصطالح (. بدین منظور از تکنیکی استفاده می1: 1394)فرهنگ،  اندپذیر بسیج شدههای انعطافشبکه

 تصویرسازی ذهنی نام دارد. 

ن که با تصویر ذهنی همان تصویری است که از خویشتن خویش داریم. بر اساس این نظریه، انسان بیش از آ

ر اساس همین بنیز  واقعیات سر و کار داشته باشد با برداشتی که از واقعیات دارد، سر و کار دارد و نهایتا

هایی که دارد، همیشه نه بر مبنای واقعیات کند. انسان به دلیل محدوودیتگیری میها و تصاویر، تصمیمبرداشت

کند. چون تجربیات، گیری میهای خود از آن واقعیات قضاوت کرده و تصمیمصرف، بلکه بر مبنای برداشت

های افراد از یک موضوع واحد، برداشت ر ذهنی موثراند، لذاهای فردی در ایجاد تصاویدانش، عالیق و گرایش

 دهند.های متفاوت از خود نشان مییکسان ندارند و به همین دلیل در مقابل موضوع واحد، واکنش

کنند تصویر ذهنی خود نزد دیگران را آن طور که ها هستند که تالش میابزار اصلی تصویرسازی ذهنی رسانه

اقع با تصویر ذهنی، افکار ودهند. حتی اگر خود در عالم واقع آن گونه نباشند. آنان در  خواهند، شکلخود می

عات، عصر اطال»کنند. کاستلز در کتاب عموممی جهانیان را به سمت مورد نظر خود هدایت و مدیرریت می

عبیری دارد و ارب عینی آنها تها در محیط ذهنی افراد و تجسانهضور پررنگ راز ح« ایظهور جاممعه شبکه

ها به علت اینکه تاروپود نمادین زندگی ما هستند، همچون تجارب واقعی که بر رویاهای ما گوید: رسانهمی

سازند که ذهن ما با استفاده از آن گذارند و مواد خامی را فراهم میها و رفتار ما تاثیر میتاثیر دارند، بر آگاهی

است  2001سپتامبر  11افغانستان و عراق یعد از  ت نظاامی آمریکا درمثال عمده این بحث، عملیا« کند.کار می

ها در عملیات تصویرسازی رسانه کنند. لذا،ویر ذهنی نقش ایفا میها تا چه حد در ایجاد تصکه نشان داد رسانه

 توانند دو کارکرد متفاوت داشته باشند: ذهنی می
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زا و تقویت یر ذهنی مطلوب، امیدبخش، امنیتبا ارائه تصوها ها: در این خصوص رسانه. نقش سازنده رسانه1

توانند تولیدکننده فرصت شده سازی و مقابله با اقدامات مخرب دشمن، میوحدت ملی در محیط ملی و خنثی

 و تعالی برای یک کشور باشند.

امیدی و یاس در ذهنی نامطلوب، تولید نا ها با ارائه تصویرها: در این خصوص، رسانه. نقش مخرب رسانه2

توانند به عنوان یک های بومی میسازی و مقابله با اقدامات سازنده دولتمردم، تخریب وحدت ملی و خنثی

 (.83-84: 1389)باصری و حاجیانی،  عامل تهدیدکننده تلقی گردند

 در آنها نقش ترین آنها،گذارند که یکی از مهمدولت اثر می قدرت بر ها همچنین به انحاء مختلفرسانه

 وسط کنشگرت معنا فرهنگی برساختن هویت کاستلز، نظر است. از هویت گانهسه منابع دهی بهشکل

 عنوان به و گاننخب توسط بخش کهمشروعیت برد: هویتمی نام هویت نوع سه از است. وی اجتماعی

 هویت از رومندترنی های مقاومت،هویت شود.می آنها ساخته هایدیدگاه ساختن عقالنی برای دستگاهی

 نیرومند زمانهم که داربرنامه هویت است. هویت نیرومند اساسی، منبع اصول است و درآن، بخشمشروعیت

 بر عالوه که را نیز دارد توانایی این لآید. در عین حامی وجود به های مقاومتهویت دل از است و و پویا

 متفاوت زندگی برای برنامه یا یک پروژه هویت ساختن اینجا دهد. در شکل از نو را مدنی جامعه مقاومت،

 (.61: 1393حسینی و همکاران، ) فرهنگی دارد رویکردی رویکردی سیاسی، از بیش است و

برچسب  کنند که مهمترین آنها رامخاطبین خود استفاده می ی برای تغییر تصویرهایاز روشبه طور کلی ها رسانه

ایجاد تفرقه و ، مبالغه، روغ،د تکرار و تعقیب )پیگیری(، گواهی و یا شهادت، گوییکلی، توسل به ترس، زدن

، یدافکنی و جایگزینی منابعترد، تحریک و تشجیع، اقناع، القاء، فریب دادن گوییحقیقتپاره، شایعه، تضاد

ایجاد جنگ  توانند نقش بسیار مهمی درها میاین تکنیکدهند. ، تشکیل میالگوسازیو  طراحی ادبیات مناسب

های توان به دو شبکههای موجود در این عرصه مینهاز بین رسا (.2-3: 1394)فرهنگ،  نرم داشته باشند

 کنند. ازی ذهنی ایفا میکنندگی در تصویرسهای اجتماعی اینترنتی اشاره کرد که نقش تعیینای و شبکهماهواره

 ایهای ماهوارهشبکه. 1-2

برداری گذرد و بهرههای تلویزیونی در صحنه ارتباطات میه از حضور ماهوارهاکنون بیش از یک دهه است ک

از خدمات آن در کلیه کشورهای جهان مرسوم و معمول شده است. گر چه در تمام این مدت حاکمیت 

بال های آن برقرار بوده، اما کلیه دول از تکنولوژی ماهواره استقها و پیامهای بزرگ بر ماهوارهانحصاری قدرت

ها هنوز هم حق انتخاب اند، علت آن این است که دولتکرده و از قدرت آن، دچار وحشت و هراس نشده
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دارند و این همان حقی  است که با ظهور شان باید ببینند و بشنوند محفوظ میخود را در مورد آنچه مرم

 های پخش  مستقیم پایمال خواهد شد.ماهواره

ارسال نمایند که برای کلیه  SHFهای خود را بر روی باندی مرسوم به رند برنامهم قادهای پخش مستقیماهواره

دهد های تلویزیونی غررب اجازه میها با تیونر مجهز قابل دریافت است. این تکنیک پیشرفته به شبکهتلویزیون

ه بر فراز ای از ماهوارههای خود بیابند. در حال حاضر شبکهمخاطبین بیشتری را در سراسر جهان برای برنامه

های مستقیم صدها کانال تلویزیونی را برای مردم پخش زمان برنامهد به طور همجو زمین حضور دارند که قادرن

 اکنون صدها کانال تلویزیونی قابل دریافت است.نمایند. به همین ترتیب در کشور ما نیز هم

ای نزدیک یقینا شاهد ای خصوصی، در آیندههای ماهوارهبا توجه به ارزان بودن و دسترسی  آسان به گیرنده

های منازل رویت های ملی به آسانی در گیرندههای مختلف تلویزیونی جهان مانند کانالواهیم بود که شبکهخ

های ارتباطی، منافع اقتصادی، سیاسی، تجاری و فرهنگی است. ترین هدف از ارسال ماهوارهشک مهمشوند. بی

کند، یصادی و مادیات ارزیابی مماهیت مادی و استثماری فرهنگ سلطه که هویت انسان را از دریچه اقت

 .ای حضور خواهد داشتهای ماهوارهمتردید در کلیه پیابی

ها قادر هستند با پوشش فراگیر جهانی در همین زمینه برخی از محققان بر این باورند که در دنیای امروز ماهواره

ند. این محققان در تایید ادعای کم بر کشورشان برانگیزهای مختلف را علیه نظم و نظام حاوهها و گرملت

های آمریکا در ایجاد چند انقالب مخملی در کشورهای آسیای های فراملی مانند ماهوارهخویش به نقش رسانه

اند. همچنین، های خویش اشاره نمودههای قومی آفریقا و آمریکای التین علیه حکومتمیانه و تهییج برخی گروه

ها برای تهییج اند که آمریکاییای آمریکا علیه ایران نشان دادهملیات روانی رسانهبرخی نیز در تحلیلی پیرامون ع

های تلویزیونی های فارسی مقیم آمریکا، به ویژه شبکهاقوام ایرانی علیه جمهوری اسالمی، عمدتا از رسانه

 (.86-87: 1389نمایند )باصری و حاجیانی، ( استفاده میVOAای )ماهواره

 های اجتماعیشبکه. 2-2

دارد.  و چندبعدی ژالتینی ماهیتی دارد، بسیط و ایستا ماهیتی که سخت قدرت برخالف نرم قدرت

 شده سبب آن، در بسیار های کارکردیناکامی و سخت قدرت بردن کار به در کشورها نداشتن مشروعیت

 زیادی حد تا مالی و جانی تلفات از و دارند کمتری هایهزینه که شود آورده رو جدید ابزارهایی به است

(. 68-71: 1393حسینی و همکاران، دهند )افکار عمومی را نیز تحت تاثیر قرار می حال، عین در و کاهندمی

 زندگی اجتماعی به هایشبکه ورود و اینترنت خصوص به و مدرن هایفناوری ظهوراین مساله به همراه 

های سازیشبکه در قالب فردی بین مجازی ارتباطات این واقع، در را شکل داده است. ارتباطات مجازی افراد،
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 میان افراد ارتباط که عنوان فضاهایی به اجتماعی، هایشبکه .اندشده بنا همگانی مشارکت پایه بر اجتماعی،

اند. شده نهاده بنیان اینترنت حاکم بر مکانیبی کند، بر بستردسترسی را فراهم می گوناگون سطوح با مختلف

 نظرات و اطالعات تبادل رسانی،اطالع مجازی، اجتماعات تشکیل فردی، و میان جمعی ارتباطات ایجاد

 هستند. فضا این کارکردهایها و برخی از ویژگی

 اینترنت انکاربر عمومی اقبال دهد،می جلوه ترپررنگ را آنها ثیرتا ومهم  را اجتماعی هایشبکه وجود آنچه

 اجتماعی هایشبکه رو، این از آیند.ا درمیهشبکه این عضویتبه  دنیا در نفر هامیلیون روزانه است و

 وگفتگ مذاکره، متقابل، روابط برای را بیشتری امکانات که هستند اینترنتی ابزارهای از جدیدی نسل اینترنتی،

 هایشبکه گیریشکل به ناظر وب مفهوم که ایگونه به است، آورده فراهم دوسویه ارتباط کلی طور به و

 شبکه نکاربرا میان سویه چند ارتباطات برقراری امکان که است ایمحاوره اینترنت و اینترنتی اجتماعی

 از سیاریب مینتا مرجع اینکه بر عالوه اینترنتی، اجتماعی هایشبکه. است کرده فراهم را اینترنت جهانی

 سایر زمان،هم که کنندمی فراهم اعضا برای را امکان این هستند، خود اعضای اجتماعی و فرهنگی نیازهای

ر ب (.78-83: 1393فر، فر و یعقوبی)ابراهیمی کنند. پیگیری مجازی جوامع این در را اجتماعی هایفعالیت

 ها،وبالگ ایمیلی، هایگروهتلگرام، اینستاگرام، توئیتر،  فیسبوک،همچون  هاشبکه همین اساس برخی از این

ها نیز های دولتر سیاستب  اینترنت در وسیعی سازیقابلیت شبکهایجاد  به وسیله هافروم و ها،رومچت

 دهند.می تسری نیز جامعه واقعی فضای را در خود اقداماتدر مواقع ناآرامی و آشوب، ها شبکه این د.موثرن

گرفته  انجام هاشبکه همین در اعتراضی و سیاسی هایاز تجمع بسیاری و سازماندهی هماهنگی مثال برای

 است.

 هایجنبش قدرت گسترش و عضوگیری در اینترنت، مانند ارتباطی هایفناوری مانوئل کاستلز به نقش

 هایخرابکاری و تروریستی ریزیبرنامه برای توانمی ایرسانه هایفناوری همین از. کندمی اشاره اجتماعی

 سیاست معنای به سیاست کنونی، جامعه در کاستلزهمین دلیل است که از نظر  بهکرد.  استفاده بزرگ

 نمایش به قدرت آن در که هستند عمومی حوزه و سیاست بازی همیشگی زمینهپس هارسانه. هاسترسانه

 در سیاسی قدرت کسب برای سیاستمداران گرچه وی اعتقاد به. شودمی داوری اشدرباره و آیددرمی

 که کرد توجه نکته این به باید کنند،می استفاده جنجال و رسواگری شخصیت، ترور تکنیک از هارسانه

 دام به خود آن در کنندهشرکت سیاسی کنشگران همه که است این جنجال و رسوایی سیاست اصلیویژگی 

 قدرت تضعیف عوامل از یکی کاستلز، نظر از همچنین. شوندمی معکوس هانقش اغلب و افتندمی نظام این

 هارسانه شدن جهانی و تنوع خودمختاری،. است ارتباطی جدید هایفناوری و وسایل توسعه و رشد ها،دولت



 و همکاران کالردهمرادی                      

455 

 

 باشند داشته را محرمانه و سری اطالعات دریافت و مخالف صداهای شنیدن امکان مردم است شده باعث

 دگرخواهانه هایهویت و جدید اجتماعی هایجنبش گیریشکل زمینه تواندمی لهمسا این. (1398)کاستلز، 

 هستند. ملی امنیت تهدید افزارینرم هایجنبه ترینمهم از که آورد وجود به را

 در ایران با هدف تغییر رژیم تصویرسازی ذهنی. 3

ها دف از رسانهموفقیت تصویرسازی ذهنی با استفاده از ابزارهای فوق مستلزم استفاده باالی افراد در کشور ه

سایبری از سابقه  فضای در مجازی جتماعاتا تشکیل در های مجازی است. در این چارچوب ایرانشبکهو 

شد.  عجین وبالگ اب اینترنتی هایفناوری بندیرتبه در ایران نام اولین بار برای مناسبی برخوردار است.

دالیل  به آورند. البته دستب را جهان هایالگوب چهارم رتبه 1384و  1383های سال در ها توانستندایرانی

 در سبین وجود مزیت نشان دهنده باز هم که کرد پیدا تنزل دهم جایگاه به 2009سال  در رتبه این متعدد

 نکرده شرمنت فارسی هایآمار وبالگ درباره گزارشی مرجع رسمی هیچ است. اگر چه ایران در مقوله این

تخمین  توانمی ایرانی هایسرویس بالگ فعال هایوبالگ و شده ثبت هایآمار وبالگ بندیجمع با است،

 ودوج فضای اینترنت در فارسی شده ثبت وبالگ میلیون شش حدود جمعا 1388سال  در که برای مثال زد

 .بودند فعال وبالگ هزار ششصد یعنی درصد 10رقم  این از که داشت

انه هایی است که در رویکرد براندازیکی از تاکتیک ایهای رسانهتصویرسازی در قالب شیوهدر همین راستا، 

د که مردم هدف خواهاین تصویرسازی، کشور مهاجم با آنچه خود میدر آمریکا در قبال ایران وجود دارد. 

های ی با شیوهحربه تصویرسازی ذهند. کنهای هدف ایجاد مییمژگر آن باشند، تهدیداتی عملیاتی را علیه رنظاره

تحریک ، اقناع، القاء، فریب دادن، گوییحقیقتپاره، شایعه، ایجاد تفرقه و تضاد، مبالغه، روغدنظیر  از پیش گفته

از  بعددر حوادث  ،1396 سال هایناآرامیعالوه بر  ران دارای سابقه بوده و، برای تغییر رژیم در ایو تشجیع

ابزار بوک یسفتوئیتر و  ،1388سال  دربا این تفاوت که  شود.نیز دیده می 1388 انتخابات ریاست جمهوری

 یگزارش در رنالژو استریت والدر این رابطه روزنامه  .تلگرام و اینستاگرام 1396سال این ارتباط بودند و در 

 که ایران در سبز انقالب به چنانچه» :نوشت ایران در 1388سال  درتوییتر  از فراوان استفاده به اشاره ضمن

 اجتماعی هایشبکه فناوری ازکه آمریکا  دید خواهید بنگرید، شده قدرتمندتوئیتر  اجتماعی شبکه توسط

یران را شدت ا در حکومت تغییر مذاکرات، و تهدید تحریم، هاسال بامقایسه  در تا گرفته بهره توئیتر مانند

  «بخشد.

 علیه توئیتر از کرد تقاضااز دولت آمریکا  2009 دسامبردر نیز رژیم صهیونیستی نخست وزیر نتانیاهو  بنیامین

ضمن استفاده  ایران ومتکح مشروعیت بردن بین از برایآمریکا باید  از نگاه وی. کند استفاده ایران حکومت
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 از هفته دو گذشت با .دکن هدایت را داخلی هایآشوب خاص اطالعات ارائه با، اجتماعی هایسایت از

 سایر و هاوبالگ به شده ارسال پیوندهای از درصد 63 که داد نشانپیو  مرکز نظرسنجی ،1388 انتخابات

 برای نیز بوک فیس توئیتر، بر عالوه .بودند شده متمرکز ایران انتخابات بر ویژه طور به جدید ایرسانه منابع

 در توئیتر دیگر هاینقش ازافزود.  خود هایقابلیت به را فارسی زبان سرعت به معترضین، از حمایت

 مناطق از افراد که بود آورده وجود به را فضایی توئیتر که کرد اشاره مطلب این به توانمی ایران هایناآرامی

 به پیوستن با و بودند کرده تنظیم تهران منطقه براساس را توئیتر جغرافیایی منطقه تنظیم نیز جهان مختلف

 .(73: 1393همکاران، حسینی و توانستند وقایع را دنبال کنند )می گروه

 در برکار یک توسط ایران، در دموکراسی برای فیسبوک صدمیلیونی اعضایعنوان  با گروهیین رابطه در ا

 لبمط انتشار به اعتراض به دعوت جهت در نفر هزار 195 از بیش عضویت با و شد اندازیراه نیویورک

 به ،بود رثمو 1388 در هااعتراض از بسیاری سازماندهی در اجتماعی هایشبکه و اینترنت بستر لذا. پرداخت

به  .ل شدتبدی اطالعات مبادله و آوریجمع برای معترضان برای مناسبی مکانبه  توییتر و فیسبوک که طوری

 خارجه وزارت حتیای که به گونه ای شد.گسترده استفاده تظاهرات سازماندهی برای توییترصورت خاص از 

 اجتماعی هایبکهش از استفاده .اندازد تعویق به اموقت راخود  شبکه ارتقای برنامهتا  خواست توییتراز  آمریکا

 ریقط از ارتباطات که مسیری»یس  گفت: انگلوقت  وزیرنخستگوردون براون که  بود ثرمو ایاندازه به

  «.است ساخته متحول را خارجی سیاست عمالا روش همیشه برایاست،  کرده دموکراتیزه اینترنت

 هاناآرامی، وظیفه اصلی تصویرسازی بر عهده تلگرام و اینستاگرام بود. در این زمینه این 1396های ناآرامیدر 

ی فضا نویژگی فرامرزی بود از این گذشته .قانون داردضابطه و بیارتباط مستقیم با فضای مجازی رها، بی

های این سال که در ناآرامی از بین برود ر دنیای فیزیکیتا مرزهای موجود د ساختامکانی را فراهم  مجازی

که امکان برقراری  استفضای مجازی دیگر ویژگی  هاناآرامیای ظههماهنگی لح به خوبی خود را نشان داد.

 رسانپیام از جمله در 1ضای چت امنف .کندرا فراهم میترین زمان و کمترین مشکل کوتاه ین افراد باارتباط ب

های به ویژه در ناآرامیامن و غیرقابل شنود است که  ارتباطی برای برقراری ارتباط هایترین راهاز عمدهتلگرام 

تحریک برای  ،سازیو هشتگ های اینترنتیهای مختلف، ایجاد چالشفراخوانبستر مناسبی را برای  1396سال 

های تصویرسازی ترین شیوهمهمبیشتر آنها در زمره (، که 1396)آل داود،  ایجاد کرد و  ... تخریب اموال عمومی

رسان تلگرام به عنوان محوریت نقش پیام است. الگوسازیمنابع و  جایگزینی ،تردیدافکنی، تحریک، اقناعیعنی 

در  هاناآرامیخارج از کشور و مدیریت  یهاتولید محتوا برای رسانه به وسیله هادهنده به ناآرامیعامل شتاب

                                                           
1.   chat secret 
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نیز مطرح و مورد خارجی مجلس  کمیسیون امنیت ملی و سیاستدر جلسه حتی  1396 در وقایع داخل کشور

مانند  بزرگ ایهای ماهوارهشبکه اجتماعی، هایشبکهعالوه بر . (1396)سایت قطره،  اشاره قرار گرفت

 عبارت بود از: هاناآرامی در این هارسانهاین  هایاولویت .در این زمینه فعال بودندنیز  ان انو سی سیبیبی

اصل نظام و مقدسات به  ها رااین ناآرامی سیبیای چون بیماهوارههای شبکه :گزینش شعارهای ضد نظام

یتر اصلی تنوان انقالب به عگزینشی از شعارهای معدود ضدبه شکل در این راستا  .ندآن متوجه ساخت اسالمی

 .دشخبر استفاده 

در ایران،  هااین شبکه راندلیل عدم حضور میدانی خبرنگا به: آوری اطالعاتترغیب مخاطبان به جمعآموزش و 

زاویه تصویربرداری با موبایل و اعالم مانند  یدانیآوری اطالعات و اخبار مجمعبرای هایی آموزشمخاطبان  به

 داده شد.مکان محل تجمع زمان و 

ا نیروهای ر مقابله بدآموزش و هدایت معترضان  گراهای هان شبکهاخبار ایدر : های میدانیآموزش حرکت

شود که درباره روشن کردن آتش برای خنثی صدای معترضان شنیده می» همچون داده شد نظامی و انتظامی

 .«زنندآور حرف میاز اشککردن اثر گ

که ممکن است پخش  دانستندمی هااین شبکه از آنجا که: هااضافه نمودن کانال های جدید پخش برنامه

های متعددی را درگاه اعیسر قطع شود،پارازیت  با ناآرامیماتشان در هدایت اقدا ر نقشبه خاط های آنهابرنامه

 ند.های خود طراحی نمودی پخش برنامهبرا

بحرانی و  ش فضایبا هدف نمای خبررسانی ها،بکهشاین ز خطوط یکی دیگر ا: القای گستردگی و عمق بحران

 دامنه عنوانه شهرهای کوچک و بزرگ ایران ب نام بردن ازبرای مثال است.  گستردگی اعتراضات و امنیتی

)سایت  «چندین کشته و زخمی»و  «چندین شهر دیگر» ،«نقاط مختلف»الفاظ  استفاده مکرر از و راضاتاعت

 .(1396مشرق، 

بحران  .و دستیابی به تغییر رژیم است 1با بحران مشروعیت دولت ، مواجههاتصویرسازیاین هدف عمده 

عت مردم ابرای جلب اط مسئوالند که دالیل و توجیهات کنهنگامی بروز می برای دولت هدف مشروعیت

عدم  و هاانجام وعدهدر  کومتضعف ح در این شرایط، .شودبا تشکیک روبر می آنو مبنای  یستکننده نقانع

حکومت دلخواه  شکاف بین حکومت موجود و شود و در نتیجهپررنگ می حکومت با توقعات مردم ابق توانتط

ای و اجتماعی به های ماهوارههایی مانند شبکهدر این چارچوب، رسانهیابد. بیش از پیش گسترش می مردم

ود که همان ایجاد عنوان ابزارهای اصلی جنگ نرم، سعی در تصویرسازی ذهنی دارند تا بتوانند به اهداف خ

                                                           
1. Legitimacy Crisis 
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چالش مشروعیت برای دولت و قرار دادن مردم در مقابل حکومت دست یابند. در عین حال، عالوه بر ابعاد 

داخلی، این تصویرسازی ذهنی و تاثیرگذاری بر اذهان مخاطبین که به تشجیع و تحرک بیشتری در آنها منجر 

 نمایش را فراهم آورده و زمینه را برایها تحریم دتشدیاند زمینه برخی فشارهای خارجی نظیر تومیشود، می

 هراسی فراهم کند.بیش از پیش ایران

 گیرینتیجه

های معرض قرار داشته که های مختلف دولتجمهوری اسالمی از ابتدای انقالب تاکنون در معرض سیاست

های مختلف به وسیله راهبرد عمده آنها تغییر رژیم در ایران است. در این چارچوب، این راهبرد در طی زمان

قیم، حضور فعال نظامی در ستتوان به تهدید به تهاجم نظامی مده است که میشهای مختلف پیگیری تاکتیک

المللی علیه  و ... اشاره نمود. در عین حال، تصویرسازی های بینای اطراف ایران، تشدید تحریممحیط منطقه

 ته است.برداری قرار گرفای تقریبا نوین دانست که برای تامین هدف تغییر رژیم مورد بهرهتوان شیوهذهنی را می

پرداخته شود و این فرضیه  1396های دی در مورد ناآرامی سی راهبرد آمریکابرربه  در این پژوهش سعی شد

سازی راهبرد تغییر رژیم در این برهه بر تاکتیک اصلی آمریکا در راستای اجراییمورد آزمایش قرار گرفت که 

دادن مردم  راراستفاده از رویکرد روانشناسی اجتماعی جامعه و سیاست در ایران قرار دارد که هدف اصلی آن ق

 زدایی از نظام حاکم است.در برابر حکومت و مشروعیت

ها شامل سانهتصویرسازی ذهنی را باید جزئی از جنگ نرم دشمن علیه ایران دانست که ابزارهای اصلی آن را ر

ای در این قبال داشته باشند. تصویرسازی ذهنی یا سازنده توانند نقش مخرب وهایی که میشوند؛ رسانهمی

شد که در این راه و ... عنوان می گوییکلی، توسل به ترس، برچسب زدننانچه گفته شد به طرقی مانند  چ

کنند. با بررسی اجمالی این فضا مشخص شد های اجتماعی نقش بارزی ایفا میای و شبکههای ماهوارهشبکه

، راهبرد تغییر رژیم آمریکا 96ات سازی ذهنی در اغتشاشای در راستای تصویرکه استفاده از راهبردهای رسانه

 در قبال ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

های اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر و تلگرام سعی شده است تا به تصویرسازی در واقع با استفاده از شبکه

ی راهبرد وذهنی در اذهان مخاطبین در راستای ایجاد بحران مشارکت برای کشور هدف و در نتیجه حرکت به س

هایی همچون ای نیز در قالبهای ماهوارهاصلی یعنی تغییر رژیم محقق شود. در عین حال، در این راه شبکه

های آموزش حرکت ،آوری اطالعاتآموزش و ترغیب مخاطبان به جمع ،گزینش شعارهای ضد نظام و رادیکال

  اند.امر داشته نقش مهمی در این عمق بحران القای گستردگی و ید به همراهاضافه نمودن کانال های جد ،میدانی
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