پدافند رسانهاي و شبکههاي ماهوارهاي با تاکيد بر مناطق مرزي

چکيده
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فارسي زبان افزايش قابل مالحظهاي داشته و با پخش برنامههاي هدفمند از سوي دشمنان ،آداب و
رسوم ،سنن و اعتقادات جامعه فارسيزبان ايران و خصوصا نسل جوان جامعه دچار تغييرات و
دگرگوني شده است .بنابراين با فرهنگسازي و همکاري مردمي با نهادهاي امنيتي ،انتظامي و
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غيرعامل در حوزه فضاي مجازي کشور ،جلب اعتماد عمومي به رسانههاي داخلي و غنيسازي
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مقدمه
پدافند غيرعامل مجموعه اقداماتي است که انجام ميشود تا در صورت بروز جنگ ،خسارات
احتمالي به حداقل ميزان خود برسد .هدف از اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل کاستن از
آسيبپذيري نيروي انساني ،تاسيسات و تجهيزات حياتي ،حساس و مهم کشور عليرغم حمالت
خصمانه و مخرب دشمن و استمرار و تداوم فعاليتها و خدمات زيربنايي و تامين نيازهاي حياتي
و تداوم اداره کشور در شرايط بحراني ناشي از جنگ است .با توجه به اينكه اين حوزه از مباحثي
است که دانش فني آن در داخل کشور در حال شكلگيري و انجام است ،شناخت دقيق تر
مفاهيم و جايگاه اين مبحث ميتواند اقدامي موثر در اين خصوص باشد .توجه به وجود زمينه
تهديدهاي بالقوه و خطراتي که امنيت ملي ،نظم و امنيت اجتماعي ،استقالل و تماميت ارضي
کشور را نشانه گرفته ،ضرورت بنيادي و مباني فكري دفاع غيرعامل مشهود است .آمار و سوابق
جنگهاي گذشته نشان ميدهد پدافند عامل در حال حاضر به تنهايي قادر به مقابله با سالح-
هاي مدرن و مخرب آفندي جهت جلوگيري از اثرات ويرانگر آنها بر مراکز حياتي و حساس و
نيروي انساني نيستند و لذا بهکارگيري اصول و معيارهاي پدافند غيرعامل مي تواند به تكميل
چرخه دفاعي کشور کمكي موثر و قابل توجه نمايد که اين امر به طور شايستهاي از جانب مقام
معظم رهبري (مدظله العالي) نيز مورد تاکيد قرار گرفته است .بهکارگيري تمهيدات و مالحظات
پدافند غيرعامل عالوه بر کاهش شديد هزينهها ،کارآيي دفاعي طرحها ،اهداف و پروژهها را در
زمان تهاجم دشمن بسيار افزايش خواهد داد .ماهواره ،سايتهاي اينترنتي و ابزار فناوري
اطالعات و رسانه هاي ارتباطي با تمامي جذابيتها و محبوبيت خود يک فضاي سايبري جهت
تبليغات ضد هويتي براي تمامي جوانان ايراني به شمار مي آيد .آگاهي از اهداف سوء در تبليغات
گروههاي انحرافي و التزام به آگاهي حفظ امنيت کاربري در شبكه جهاني اينترنت از نكات مهم
و ضروري کاربران فناوري اطالعات خصوصا نسل جوان است .رهبر معظم و فرزانه انقالب با اشاره
به شبيخون فرهنگي ،هشيارانه اقدام به ايجاد آگاهي در سطوح مختلف جامعه و لزوم مقابله با
تهديدهاي نرم و تهاجم فرهنگي نمودند (سليمي بني .)19 :1388 ،راهاندازي پايگاههاي بصيرتي
و ترويج و انتشار آموزههاي ديني و ارزشهاي اسالمي در شبكه جهاني اينترنت يكي از
راهكارهاي موثر در برخورد با انحرافات هويتي و اخالقي جوانان و نوجوانان و سرمايههاي فكري
کشور است .شناسايي و ترويج افكار و آموزههاي مفاخر علمي ،ديني ،فرهنگي ،ورزشي ،ادبي و
همچنين بزرگان ،انديشمندان و متفكرين اسالمي باعث ارتقاء سطح هويتي جوانان در جامعه
خواهد شد .يكي از معضالت و چالشهاي امنيت پايدار ،استفاده از تجهيزات و گيرنده شبكههاي

ماهوارهاي است که به آساني از طريق مرزها به داخل کشور وارد ميشود .شبكهها و برنامههاي
ماهوارهاي که با گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات نيز به گستردهترين روش سرگرمي و
پوشش اوقات فراغت افراد جامعه تبديل شده است ،امنيت ،فرهنگ و هويت جامعه را به چالش
ميکشد و هنجارهاي جامعه متمدن اسالمي و اقوام اصيل ايراني را مورد هدف قرار ميدهد.
قانونگريزي ،اقدام عليه امنيت ملي و هنجارشكني ،خمودگي ،احساس حقارت ،خيانت به
همسر ،عدم پايبندي به خانواده ،مصرفگرايي و تجملطلبي ،پوچگرايي و بيهويتي ،بي قانوني و
پايبند نبودن به هنجارها و قوانين اجتماعي ،دوري از جامعه ،خودخواهي و خود بيني ،عدم ثبات
شخصيتي ،بيبندوباري ،دوري از تحصيل علم و دانش و آموزههاي ديني و مذهبي از پيامدها و
آثار مخرب برنامههاي ماهوارهاي است مي باشد.
 .1بيان مسئله
پدافند غيرعامل ضرورت قطعي و اجتنابناپذير کشور در مقابل تهديدها و مخاصمات موجود
است .تهديدهاي امروز کشور با شرايط دوران دفاع مقدس قابل مقايسه نيست و اين مسئله
ضرورت تشكيل سازمان پدافند غيرعامل را بهوجود آورده است .در هشتم آبان ماه سال 1382
فرمانده کل قوا و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) فرماني صادر نمودند که بر اساس آن،
دستگاههاي ذيربط موظف شدند کميتهاي مشترك بين دولت و ستاد کل نيروهاي مسلح
تشكيل داده تا سياستهاي پدافند غيرعامل و سياستهاي دفاعي در برنامههاي توسعهاي کشور
را دنبال نمايند .نظر به مطالعات صورت گرفته و با توجه به وضعيت موجود کشور ،راهبردها و
برنامههاي تدوين شده براي پدافند غيرعامل حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) به شرح
ذيل ميباشد:
 -1استفاده از زيرساختها و بسترهاي ارتباطي با بهکارگيري توانمنديهاي علمي ،فني،
پژوهشي و تحقيقاتي داخلي و منطقهاي بهمنظور توسعه قابليتهاي بومي.
 -2مقابله و جلوگيري از تهديدهاي نرم دشمنان با توجه به درك اهميت پدافند غيرعامل در
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات توسط مسئولين کشور.
 -3تدوين نظامها ،راهبردها و سياستهاي کنترل و نظارت بر تحقق الزامات پدافند غيرعامل
در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا).

 -4تدوين ،بازبيني و بهروزآوري قوانين و استانداردهاي امنيتي در حوزه خدمات و محصوالت
فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح سازمانها ،نهادها ،شرکتها ،ادارات و ارگانهاي
دولتي ،بانکها ،نهادهاي نظامي ،انتظامي و امنيتي کشور.
 -5توسعه متدولوژي و روشهاي ارزيابي سريع آسيبپذيري زيرساختهاي بحراني در
مناطق مختلف کشور (عسگري.)1387 ،
 .1-1روش تحقيق
روش تحقيق و نگارش اين مقاله بر اساس مطالعات کتابخانهاي و مروري انجام شده است و با
بررسي ،تحقيق و پژوهش در منابع موجود در خصوص پدافند غيرعامل صورت گرفته است.
 .2پدافند غيرعامل در فضاي مجازي و رسانه
پدافند غيرعامل يک نظام دفاعي است که از ابتداي خلقت بشر وجود داشته است ،انسانها
تالش داشتند در مقابل هر تهديد بايستند اولين تهديد انسانها تهديد طبيعي است که با نگاه
مهندسي سعي در مقابله با آن داشتند ،در حوزه اجتماعي نيز تهديدها به صورت انسانساز بوده
و توسط انسان ساخته شده که مقابله با آن بسيار سخت است .شبكههاي ماهوارهاي ،خواسته يا
ناخواسته به عنوان همنشيني مجازي ،بر شيوه زندگي مردم به ويژه جوانان ،در مسائلي همچون:
پوشش ،آرايش ،گفتار ،کردار ،و باورها و طرز فكر آنها اثر ميگذارند .ميزان اثرپذيري مردم از اين
رسانه ها در هر جامعهاي با نوعي احساس حقارت و محروم شدن يا کمبود در بيننده در ارتباط
است (هاتف .)1388 ،به گونهاي که فرد در نتيجه تماشاي اين گونه برنامهها و تعريف معيارهاي
زندگي ايدهآل در آن و نيز در مقايسه با آنچه بر صحنه تلويزيون مشاهده ميکند احساس
کمبود و نارضايتي از زندگي ميکند .بهطور مثال در برخي از مناطق مرزنشين کشور (شامل
مناطق مرزي خاکي و آبي) ،نوعي نارضايتي مردم از سطح زندگي ،معيشت ،فرهنگ و حقوق
اجتماعي خود بازگو ميشود که از عواقب تاثير اين شبكههاي ماهوارهاي و القائات آن حكومت
مرکزي ايران را عامل و مسبب اصلي اين عقب ماندگيها و کمبودها ميدانند و حتي تحت تاثير
اين شبكهها اکثريت ساکنان اين منطقه به اين نتيجه رسيده که حكومت مرکزي ايران تمامي
حقوق اساسي و اجتماعي آنان را سلب کرده است و به اين باور رسيدهاند که اين قوم در يک
محدوديت و شرايط سخت اجتماعي زندگي ميکنند .يكي از حوزههاي جديد دفاعي ،پدافند در
زمينه جنگ نرم و تهديدهاي نرم در فضاي مجازي ميباشد .اين نوع تهديدها به ظهور و

پيدايش رسانههاي نوين و شبكه جهاني اينترنت و همچنين توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
مطرح شده است .در اين نوع از تهديد قالبا تمرکز دشمن برروي افكار ،اعتقادات ،هويت ،فرهنگ
و زمينههاي سالمت روحي و شخصيتي افراد جامعه بوده و هدف اصلي آفند و تهديد نرم ،ايجاد
ناامني و بروز زمينههاي کاهش نظم و امنيت در جامعه هدف ميباشد .فلذا جامعه ايران با
آگاهي از تهديدها و مخاطرات موجود و تربيت نيروهاي متخصص ،متعهد ،آگاه و بصير ميتواند
به مقابله علمي و تخصصي با اين نوع آفند و تهديد بپردازد .حفظ هويت و آداب و سنن قومي و
مذهبي در مناطق مختلف کشور ،يكي از مهمترين عوامل و ابزارهاي پدافند غيرعامل و زمينه-
هاي مبارزه و مقابله با تهديدهاي نرم ميباشد که حفظ و تقويت اين عوامل ميبايست در دستور
کاري و برنامهريزيهاي کالن مديران ،فرماندهان و مسئوالن ذيربط قرار گيرد.
 .1-2تهاجم فرهنگي شبکههاي ماهوارهاي
يكي از اصليترين داليل گسترش تغييرات فرهنگي در کشور ،تالش بيوقفه شبكههاي
ماهوارهاي فارسي زبان است که به شدت در پي ترويج سبک زندگي غربي بوده که در تالش
براي القاي فرهنگ خود بر ساير جوامع هستند .در گذشته نه چندان دور ،روستاها و محلههاي
شهرهاي ايران داراي فرهنگي متفاوتتر از امروز بودند .با گسترش رسانه و وسايل ارتباط جمعي
همچون ماهواره ،فرهنگ و آداب و رسوم خانواده ها و جامعه در مناطق مختلف کشور تغيير
يافت که اين تغيير از نوع پوشش و لباس ايجاد شده و حتي در اليههاي مختلف ارتباطات
اجتماعي و نحوه روابط خانوادگي نفوذ کرده است (اسدالهي .)1390 ،توسعه وسايل ارتباط
جمعي ،موجب تغييرات فرهنگي و ارزشي در سطح جوامع شده است .يكي از پيامدهاي منفي
گسترش استفاده از اين فناوري ،کمرنگ شدن ارزشهاي خانوادگي و گسستگي نهاد خانواده
است .افزايش آمار طالق در جوامع امروزي از نشانه هاي اين گسستگي است که به دنبال خود
مسائلي چون فقر ،بزهكاري ،فساد و فحشاء افزايش فرزندان بيسرپرست و ساير تبعات و
پيامدهاي منفي اجتماعي ،دفاعي ،امنيتي و انتظامي را به همراه دارد .در سالهاي اخير ،انتخاب
نوع پوشش و سبک آرايش جوانان کشور ،کامال متأثر از برنامههاي ماهواره است که با نگاهي
دقيق به اين مسئله متوجه مي شويم؛ نفوذ فرهنگ غرب بهصورت خزيده و به فرهنگ غني و
کهن مردم ايران زمين وارد شده است .يكي از اصليترين داليل گسترش تغييرات پوششي در
کشور را بايد در تالش شبانهروزي شبكههاي ماهوارهاي جستوجو کنيم که به شدت در پي
ترويج سبک زندگي غربي هستند که در آن تالش براي القاي فرهنگ خود بر ساير جوامع است.

در چنين شرايطي ،مديران فرهنگي کشور بايد حرکت خالقانه و آگاهانهاي را براي کاهش اثرات
منفي برنامههاي شبكههاي ماهواره آغاز کنند .همزمان با ورود تجهيزات ماهوارهاي به جامعه و
خانوادههاي کشور ،طيف گستردهاي از شبكههاي ماهوارهاي مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار
گرفت .در سال هاي اخير شبكههاي فارسي رشد روزافزوني داشتهاند و مدتهاست با انتخاب
سريالهايي خاص بر پايه موضوعاتي همچون روابط نامشروع جنسي ،بيبند و باري ،خيانت
همسران و بيتوجهي به تعهد خانوادگي در قالبهاي فريبنده ظاهري؛ سعي دارند اداب و رسوم
و عفت خانوادههاي ايراني را لكهدار نمايند .اين شبكههاي ماهوارهاي سرشار از برنامههايي با
مفاهيم جنسي و غيراخالقي است .برنامههاي ماهوارهاي با عادي جلوه دادن روابط زنان و مردان،
سعي در تغيير الگوهاي رفتاري بر مبناي اخالق و دين در ميان جوامع هدف دارند .اين برنامهها
از مفاهيمي چون خانواده و تعهد ،تقدسزدايي ميکنند و گناه را امري عادي جلوه ميدهند.
يكي از پيامدهاي اجتماعي ورود ماهواره در منازل ،قبحزدايي از روابط غيرشرعي ميان زنان و
مردان در سطح جامعه است .البته قسمتي از ايجاد چنين مشكالتي در خصوص گسترش و رواج
استفاده از ماهواره ،بيمديريتي و سهل نگاري مردم و مديران فرهنگي نيز ميباشد .بهعنوان
مثال :در برخي از مناطق مرزي کشور و نقاطي از استان هرمزگان ،کردستان ،آذربايجان غربي،
خراسان شمالي ،بوشهر و غيره ،هنوز هم کانالهاي تلويزيون داخلي و برنامههاي صدا و سيما
قابل دريافت نيستند .برنامههاي تلويزيوني نيز تا حدودي جذابيت الزم را جهت جذب بيننده
نداشته و يا متناسب با آداب و رسوم و فرهنگ مناطق مختلف کشور نميباشند .مسئولين
امنيتي و انتظامي نيز به اين مسئله واقف هستند که با اعمال زور و روشهاي قهري نميتوان
مردم را از شبكههاي ماهواره دور کرد و تنها راه حل اين معضل ،برنامهريزي فرهنگي ميباشد.
دشمنان نظام و اسالم با استفاده از اين ابزار برنامههاي خود را که با هدف خدشهدار کردن
ارزشهاي ديني و اسالمي مسلمانان طراحي شده به خورد افراد جامعه داده و مسير تحقق
اهدافشان را که ضربه زدن به اصل اسالم است هموار ميکنند .استفاده از ماهواره موجب شده
سبک زندگي اسالمي خانوادهها در کشور کامال تغيير کند و بسياري از جوانان دچار بيهويتي
فرهنگي شدهاند و بدون کوچكترين ارادهاي از الگوهاي غربي که از طريق شبكههاي ماهوارهاي
تبليغ ميشود استقبال ميکنند .تمام برنامههايي که از شبكههاي ماهواره پخش ميشود با هدف
حذف ارزشهاي فرهنگي و ديني ساخته شده و تاثيرات مخرب خود را بر جامعه ميگذارد و
بنيان خانوادهها را به خطر انداخته است .دشمنان با استفاده از فناوريهاي روز به حريم
خانوادهها ورود پيدا کردهاند .آسيبهايي که از طريق برنامههاي ماهوارهاي خانوادههاي ما را

تهديد ميکند ،امروزه به صورت آشكار در نحوه برخورد و پوشش افراد جامعه خودنمايي ميکند.
در چنين شرايطي اساس و بنيان خانوادهها در خطر جدي قرار گرفته و مسئولين در برخورد با
معضالت اجتماعي آن را به صورت عيني لمس مي کند .فرآيند اثرگذاري رسانههاي جمعي،
فرآيندي پيچيده است و به متغيرها و عوامل متعددي وابسته است .در فرآيند تاثيرگذاري
رسانهها ،بايد به متغيرهايي که به خود مخاطب مربوط است نيز توجه کرد ،زيرا اين متغيرها
تاثيرپذيري از رسانه و محتواي آن را شدت و يا ضعف ميبخشند .به دنبال نااميدي دشمنان
نظام انقالب اسالمي از هجمههاي نظامي و تهديدهاي سخت ،جنگ نرم فرهنگي بر ضد ايران
اسالمي در دستور کار آنها قرار گرفته است .يكي از کارکردهاي جنگ نرم ،تحريک و تهيّج
مسائل قوميتي و نژاد پرستي در مناطق مرزي کشور و ايجاد ناامني در مرزهاي آبي جنوب کشور
و منطقه خليج فارس ميباشد .در خصوص استفاده از ماهواره در کشور آمار مختلفي ارائه شده
است که بين  15تا  50درصد عنوان ميگردد .متاسفانه در مناطق مرزي کشور؛ ميزان استفاده
از ماهواره باالي  90درصد ميرسد که بسيار تأمل برانگيز بوده و بايد با ريشهيابي دقيق علل
استقبال زياد شبكههاي ماهوارهاي در اين منطقه بررسي شود .بيشک خانوادههاي استفاده
کننده از ماهواره در اين منطقه را ميتوان قربانيان تبعات بسيار بد و پرهزينه براي جامعه
دانست که پيامدهاي آن عبارتاند از:
 -1ترويج خشونت
 -2دختران فراري
 -3رواج بدحجابي و زنان خياباني
 -4تاثير منفي شبكههاي ماهوارهاي بر شكستن حريمهاي خانواده (محمدخاني ملكوه،
.)1390
 .2-2تهديدهاي رسانه و ماهواره
تهاجم فرهنگي :همانطور که مقام معظم رهبري (مدظله العالي) هشدار داده بودند که دشمن
در حال تدارك يک جنگ تمام عيار فرهنگي و يک شبيخون فرهنگي است ،در بُعد فرهنگي نيز
دشمن هر آنچه در توان داشته ،بهکار گرفته است تا شبكه هاي ماهوارهاي با تهي کردن جامعه
از اعتقادات و سنّتهاي ملي و مذهبي؛ اسباب از هم پاشيدگي نظام جمهوري اسالمي که متكي
بر نيروي مردمي مسلمان مي باشد را فراهم آورد .دشمن به خوبي مي داند که مردمان و عشاير
مرزنشين ،نگهبانان و پاسداران مرزها هستند و تنها راه به چالش کشيدن نظام جمهوري اسالمي

ايران و ملتهب کردن مرزهاي آبي و خاکي ،دور کردن مردم منطقه از شريعت مقدس اسالم و
آموزهها و ارزشهاي ديني مي باشد.
نشانهگيري فرهنگ ديني در کشور :در سالهاي اخير شبكههاي ماهوارهاي راهاندازي شده توسط
دولتهاي غربي تالش فراواني کردهاند تا با انواع روشها فرهنگ ديني جامعه ايران اسالمي را به
چالش بكشند .روشهايي همچون ايجاد شبهه ،تحقير کردن و همچنين با قديمي نشان دادن
هنجارهاي اجتماعي ،فرهنگي و يا اعتقادت ديني و مذهبي از شيوهها و کارکردهاي منفي
ماهواره در استانهاي مرزي است .شبكههاي ماهوارهاي کامال آشكارا به مقدسات مردم توهين
نموده و يا آنها را مسخره ميکنند و با ادعاهايي همچون روشنفكري ،ساکنان مناطق جنوبي
کشور و سواحل خليج هميشه فارس را به چالش ميکشند که اين مسئله در مناطق مرزهاي
آبي که از نظر سطح تحصيالت و فرهنگي دچار محروميتهاي عديدهاي هستند ،به وضوح ديده
ميشود.
ترويج زندگي مصرفي ،اشرافي و مُدگرايي :به تصوير کشيدن زندگي با تجمل بسيار و يا راه
اندازي شبكههايي که به صورت تخصصي براي نمايش لباس هاي گران قيمت با استفاده ابزاري
از زنان و دختران و حتي فعاليت شبكههايي که به حراجي اجناس لوکس اختصاص دارند و
همچنين شبكههاي ماهوارهاي که در قالب ميان برنامهها و آگهيهاي بازرگاني مظاهر ضد
اخالقي را ترويج و تبليغ ميکنند و برخي رفتارهاي منحرف اخالقي الگو گرفته از غرب را
نمايش ميدهند ،همه خواسته يا ناخواسته زندگي اشرافي و مدگرايي را در جامعه ترويج مي
کنند که با جامعه ايران اسالمي هيچ تناسبي ندارد .پيامدهاي افزايش قاچاق کاال در مرزهاي
جنوبي و غربي ايران و سرازير شدن سود سرشار آن به اين مناطق و افزايش گيرندههاي
ماهوارهاي در مناطق مرزي ،نوعي فرهنگ اشتباه مصرفگرايي و مدگرايي در اين منطقه بوجود
آمده است که سبب تغييرات گسترده در رويه زندگي اهالي منطقه شده و با انسداد مرزهاي
منطقه و توقف قاچاق کاال و در نتيجه آن کاهش وسيع و گسترده درآمدهاي مردم و با توجه به
اينكه مردم و جوانان منطقه با چنين زندگي پر هزينه و زرق و برقي خو گرفته بودند ،مشكالت
عديدهاي در استانهاي مرزي بهوجود آمده که گاهي سبب افزايش بزهكاري در اين منطقه شده
و در برخي موارد شاهد کوچ گسترده جوانان به مراکز شهرها و حتي پايتخت نيز هستيم
(عباسي.)1389 ،
الگوهاي پوشالي :يكي ديگر از تاثيرات عميق شبكههاي ماهوارهاي در مناطق مرزي ،ارائه
الگوهاي پوشالي وتوخالي هستند .بزرگ جلوه دادن زندگي خصوصي بازيگران و يا خوانندههاي

فارسيزبان و يا جوامع ديگر در کشورهاي همسايه و متمايل نمودن افراد به زندگي خصوصي و
پر از فساد اين افراد با پخش مداوم اطالعات و اخبار از آنها ،زمينه الگوگيري افراد جوان و بي-
اطالع مناطق مرزي از زندگي اين افراد را فراهم ميآورد .پيامدهاي اجتماعي اين الگوسازي را
ميتوان جوانان و نوجواناني دانست که در اين جامعه خود را عاشق يا شيفته يک هنرمند و
خواننده خاص مي دانند.
مداخله سياسي :يكي ديگر از مهمترين آسيبهايي که مناطق مرزي با ورود ماهواره به خانهها
دچار آن شده است ،دخالت سياسي گروهک هاي مختلف با حمايت و همراهي قدرتهاي بيگانه
در امور داخلي کشور ميباشد .اين گروهکها با راهاندازي شبكههاي معاند و هدايت شده سعي
دارند واقعيتها را با اعمال سانسور و هدفمند به اطالع بينندگان داخلي برسانند که خيلي
زيرکانه اخبار و اطالعات را جهتدهي نموده و خواستههاي خود را به مخاطبين القاء مينمايند.
حتي گاهي پا را فراتر از اين نهاده و مستقيما از مخاطبين خود در اين مناطق ميخواهند که به
مبارزه با نظام مقدس جمهوري اسالمي بپردازند .برخي از اين شبكههاي ماهوارهاي نيز به شايعه
پراکني ،ايجاد فضاي بدبيني و کاهش اعتماد اجتماعي در جامعه مشغول هستند که بودجه آنها
نيز از طرف سازمانهاي اطالعاتي و جاسوسي و نهادهاي مشابه آن در غرب تامين ميشود.
برخي از اهداف سياسي مداخله جويانه حضور ماهواره در مناطق مرزي بهطور کلي عبارتاند از:
 -1راهاندازي انواع شبكههاي محلي توسط کشورهاي غربي به گويشهاي مختلف محلي و
القاي تفكرات خود به بيننده.
 -2دروغ پردازي و فرافكني بر ضد دولت و ملت ايران و اقوام مناطق مرزي.
 -3حمايت علني از گروههاي مخرب و تروريسم و ارائه تريبون به آنها و ايجاد رعب و وحشت
در جامعه و مناطق مرزي.
 -4تخريب و تقويت بيمورد و بيدليل دولتها و ملتها با انگيزههاي سلطهجويانه از جمله
نمونه جلوه دادن کشورهاي همراه با آنها.
نتيجهگيري و پيشنهادها
کشورهايي که توسعه و اجراي پدافند غيرعامل را به عنوان يک سياست دفاعي مستمر در دستور
کار خود قرار ميدهند ،هيچ گاه در معرض تهديد کشورهاي ديگر قرار نميگيرند .همچنين
جوامعي که پدافند غيرعامل را به عنوان يک راهكار اصلي برميگزينند ،به شرايطي از نظر
کاهش آسيبپذيري دست مييابند که مطامع کشورهاي بيگانه و سلطهطلب بر عليه آنها کاهش
مييابد .مهمترين پارامتر و اقدام کاربردي براي جذب مخاطب در مناطق مرزي کشور به منابع

اطالعرساني ،ايجاد اعتماد عمومي به آنهاست .اعتماد مهمترين ابزار در دفاع غيرعامل حوزه
جنگ نرم است .دشمن براي خنثيسازي منابع خبري داخلي جوامع ،ابتدا از آنها اعتماد زدايي
ميکند .اگر اين مسئله اتفاق افتاد ،هرگونه سرمايهگذاري در اين بخش بينتيجه خواهد بود.
منبع اطالعرساني غيرقابل اعتماد مانند طناب پوسيدهاي است که کسي با آن به چاه نخواهد
رفت .بهطور کلي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان ،اهداف شومي را در مناطق مرزي کشور
دنبال ميکنند که عبارتند از :دامن زدن به اختالفات قومي و مذهبي اقوام مختلف کشور.
مخالفت با نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران .نفوذ در بين اقوام و جوامع مرز نشين کشور با
هدف جذب و عضوگيري جوانان .دين گريزي و ترويج فساد اخالقي و بي بندوباري .گسترش
مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي .اخاذي و ايجاد مزاحمت براي مرز نشينان .افزايش قاچاق
کاال و تأثير منفي آن بر اقتصاد کشور .ايجاد رعب و وحشت در جامعه با انجام فعاليتهاي
تروريستي .اخالل در نظم و امنيت جامعه و مسائل دفاعي ،امنيتي و انتظامي .ارتباط با بيگانگان
و سرويسهاي جاسوسي و اطالعاتي غرب .پيشبرد مبارزات آزادي زن بر مبناي ايدئولوژي رهايي
زن و ترويج فرهنگ کاالي جنسي و سوء استفاده هاي جنسي از زنان .تبليغات ضد مذهبي
وهابيتگرايي در مناطق مختلف مرزي کشور .رواج اعتقادات فرقههاي ضاله مانند شيطان
پرستي و غيره.
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