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پذیرش مقاله79/55/15:

چکیده
هدف اصلی این تحقیق ،تبیین حوزه نفوذ  ،بررسی و مطالعه تأثیر ماهوارهها در خانوادهها و راهکارهای
مقابله با آن میباشد .روش مورداستفاده در تحقیق برحسب هدف تحقیق اكتشافی و برحسب نوع داده،
تحقیق كیفی میباشد .این مقاله بهصورت توصیفی تهیه و با آمار نمونهای دادههایی برای كمک به روش
تحلیل كیفی به آن اضافهشده است .رسانهها برای عملیات تصویرسازی ذهنی اقدام و كاركرد مهمی را انجام
میدهند .امروزه هجوم روزافزون شبکههای ماهوارهای و فیلمهای سینمایی ،كه معلول و زاییدهی فناوری
پیشرفته و ارتباطات میباشند ،بنیانهای اعتقادی و اخالقی فرهنگهای غنی را نشانهگیری كردهاند .رسانهها
تالش میكنند تصویر ذهنی خود نزد دیگران را آنطور كه خود میخواهند ،شکل دهند .حتی اگر خود در
عالم واقع آنگونه نباشند .آنان درواقع با تصویر ذهنی ،افکار عمومی جهانیان را به سمت موردنظر خود
هدایت و مدیریت میكنند .میتوان گفت كه هدف غایی تهدیدات رسانهای ،شکلدهی محیط و تهدید نهاد
خانواده موردنظر دین اسالم است و در این بین ،بیش از همهی جوامع اسالمی ،به انزوا كشاندن " جمهوری
اسالمی ایران" در دستور كار آنها میباشد.
باوجود قوانین و مقررات مصوب در مورد ممنوعیت بهكارگیری ماهواره در ایران و مخالفت صرری مراجرع
تقلید با استفاده بیرویه از آن ،در این تحقیق آماریهای نمونهگیری شده از استفاده غیرمعمول از فناوریهای
پیشرفته،كه با حمایت و برنامهریزی امپراتوری رسانهای غرب ،تعدد و تکثر آنهرا بررای پوشرش و دریافرت
برنامههای ماهوارهای نگرانكننده است ،حکایت دارد .كه در تحقیق پس از نتیجرهگیرری پیشرنهادهایی بررای
مقابله با تهدیدات ناشی از استفاده از ماهواره ارائه گردیده است..

واژگان کلیدی :ماهواره ،نهاد خانواده ،تهدیدات  ،راهکار مقابله
(علیهالسالم)

 -1استادیار روانشناسی دانشگاه جامع امام حسین

 -2دانشجوی دكتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ،دانشگاه عالی دفاع ملی( نویسنده مسئول) tila.sh49@chmail.ir
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مقدمه
تهاجم فرهنگی واقعیت مسلم دوران معاصر است و امروزه یکی از مهمترین ابزارهای تأثیرگذار در
سرعت بخشیدن به تحقق اهداف طراحان تهاجم فرهنگی ،برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی
جامعه مخاطب ،رسانههای جمعی و ازجمله شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای هستند .از ابتدای
پیروزی انقالب اسالمی ،امپراتوری رسانهای غرب ،به سركردگی آمریکا و انگلیس با وحدت و
یکپارچگی اقوام و مذاهب ،خودباوری ،فرهنگ ،آداب ،رسوم و سبک زندگی متعالی ایرانی-
اسالمی در مبارزه بوده و در مقابل الگوی شیطانی غرب را تبلیغ نموده متمركز بر اختالفافکنی
بین اقوام و مذاهب ،مبارزه بیامان با آموزههای فرهنگی و دینی و سست كردن بنیان خانوادهها را
سرلوحه تالشهای خود ،در بستر فناوری ماهواره و سایر ابزار ارتباطی قرار دادهاند.
امام خامنهای (مدظلهالعالی)در دیدار با علما و روحانیون كرمان در خصوص تأثیرات وسایل
ارتباطجمعی ازجمله ماهواره در تاریخ  1371/0/11میفرمایند :امروز شما ببینید وسایل تبلیغ در
دنیا چقدر متنوع شده؛ اینطرف دنیا یک نفر جوان پاى یک دستگاه كوچک مىنشیند و افکار،
تصورات ،تخیالت ،پیشنهادهاى فکرى و پیشنهادهاى عملى را از سوى هركسی ،بلکه هر ناكسى،
از آنطرف دنیا دریافت مىكند .امروز اینترنت و ماهواره و وسایل ارتباطى بسیار متنوع وجود دارد
و حرف ،آسان به همه جاى دنیا مىرسد .میدان افکار مردم و مؤمنین ،عرصهى كارزار تفکرات
گوناگون است .امروز ما در یک میدان جنگ و كارزار حقیقى فکرى قرار داریم.
ماهواره با تولید و ارسال انبوه تصاویر و صدا ،نهتنها خالقیت را مکانیکی میكند ،بلکه معیارهای
ادراكی را تقلیل میدهد .به سخن بودریا «در شبکههای ماهوارهای بسیاری از رمزگان پنهان
كدگذاری شده است و در تصاویر خوش آب و رنگ برای فرو كاستن هر امر واقعی به دوگانه
ساده انگارانه خوب و بد ،سعی در ترویج ایدئولوژی خود دارد(.بودریار)10:1377 ،
بودریو نیز در تمایز بر نقش عامل رسانه در تشکیل ذائقه زیباشناسی تأكید میورزد؛ از نگاه وی،
تلویزیون آموزشگاه«سبک زندگی» است .این دستگاه با برجسته كردن تمایزات ،گروههای مصرف
را طبقهبندی

میكند(Bourdieu, 1984, p. 35).

سبک زندگی ،الگویی از مصرف است كه دربردارنده ترجیحات و ذائقة زیباییشناسی است .به
عبارتی«سبک زندگی» الگویی فردی از گزینش و فعالیت ماست .به گمان فدرستون ،بدن ،لباسها،
طرز بیان ،فراغت ،ترجیحات خوردن ،نوشیدن ،خانه ،اتومبیل ،انتخاب محل برای تفری
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تعطیالت و مانند آن ،از شاخصهای«سبک زندگی» محسوب میشوند كه تلویزیون ،كانون تشکیل
و ترویج

آن است)Featherston, 1991, p 343( .

فناوری ماهواره ،عاملی قوی برای تغییر و دگرگونی است .این فناوری ،میتواند بهعنوان ابزار
مفیدی به انسان كمک كند تا با استفاده از آخرین پدیدههای علمی ،زندگی دلخواه و آرمانی پربار و
پرتالش داشته باشد .درعینحال این فناوری به وجود آمده مانند شمشیری دو لبه عمل مینماید و
بستری مناسب برای اعمال تهدیدات فرهنگی -اجتماعی ،برای ضربه زدن به كانون گرم خانواده در
جوامع با اصالت فرهنگی و دینی به شمار میرود .بیشک در عرصه بی فضیلتی و بیبصیرتی
متولیان امر فرهنگ و سر ریزندگی دالهای گفتمانی مدرن ،اذهان بکر و پاك كودكان و قشر جوان،
بیشتر از هر ردة سنی دیگر ،مستعد تغییر ذائقه زیباییشناسیاند .درباره كودكان نمیتوان گفت
تغییری صورت میپذیرد ،بلکه تغییر نهادینه میشود؛ تغییری كه پیشتر در ذائقه والدینشان صورت
پذیرفته بود .به جرأت میتوان گفت بخش اعظم شخصیت كودك ،از نخستین روزهایی كه با
حواس خود ،دنیای پیرامونش را درك میكند ،در تماس با عروسکها شکل میگیرد .بهطور نمونه،
تولید و توزیع عروسک«باربی» از اقتضاهای گفتمان مدرن است .به قولی اقتضای گفتمان مصرف
محور كه با ویژگیهای ذاتی خود از گذر ناآگاهی ما در اختیار كودكانمان قرار میگیرد ،این
عروسکِ تنها نیست؛ دوستپسرش ،عطر و آیینهاش ،اتومبیلش و محل گذران تعطیالتش یعنی و...
را به همراه دارد .این عروسک كه نماد برهنگی زنان غربی ،استفاده از زیبایی جنسی با انتقال معانی
شهوتپرستی و دنیاطلبی و هزاران مؤلفه دیگر است ،دیوار بلندی در برابر آرمانهای زندگی بشر
میكشد (فیاض.)027:1372،
امروزه ،تأثیرگذاری و ضریب نفوذ استفاده از شبکههای اطالعرسانی آزاد در بستر فناوریهای
ایجادشده ازجمله ماهواره غیرقابلانکار است .در كنار ظرفیتهای مناسب استفاده از اطالعات
دریافتی از شبکههای ماهوارهای ،رسانههای ماهوارهای بهعنوان یک ابزار تهدید نرم دشمن تالش
دارد تا ضمن نفوذ در باورها و اعتقادهای مردم ،زمینه كاهش سرمایههای اجتماعی جامعه و اعتماد
عمومی مردم بهنظام را كاهش دهند .نتایج پژوهشها نشان میدهد كه در دشمنان سالمت اخالقی
و جانیان مبارزه بیامان با اصالت ایمانی خانوادهها ،سالهای اخیر در این زمینه موفقیتهایی را
كسب نمودهاند.

030

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  -سال هفدهم ،شماره  ،87زمستان 1337

بر این اساس مخاطرات منبعث از صادرات فرهنگی مبتذل با بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری پایه،
ازجمله ماهواره ،عمق این نگرانی را دوچندان مینماید ،بهویژه وقتیكه دشمنان قسمخورده و
صاحبان ثروت و قدرت برای فروپاشی نظام خانواده و آسیبرسانی به آموزههای دینی در جوامع
اسالمی ،علیالخصوص جمهوری اسالمی ایران از هیچ كوششی فروگذار نمیباشند.
لذا این تحقیق به دنبال آن است كه تأثیر تهدیدات ناشی از استفاده از ماهوارهبر ارزشها و
هنجارهای مورد قبول و فرهنگ اسالمی جامعه ،بهویژه بر شیوه زندگی مردم و نهاد خانواده را
شناسایی و راهکارهای مقابله با آن را ارائه نماید .
هدفتحقیق :هدف تحقیق بررسی و مطالعه تأثیر تهدیدات استفاده از ماهواره در شیوه زندگی و
نهاد خانواده و راهكارهای مقابله با آن میباشد .
سؤال تحقیق :تأثیر تهدیدات ناشی از استفاده از ماهواره برنهاد خانوادهها به چه میزان است و
راهكار مقابله با آنها چیست؟
مباني نظری
مفهوم شناسي

تعریف ماهواره  :قمر مصنوعی ،دستگاهی كه از زمین بهوسیله موشک به فضا پرتاب میشود و در
چهل هزار كیلومتری زمین به گردش درمیآید و در حال چرخیدن دور خود در هر 01ساعت
یکمرتبه دور زمین میگردد .از ماهوارهها برای ارتباطهای تلفنی و تلویزیونی و عکسبرداری و
هواشناسی و پارهای امور دیگر استفاده میشود( .عمید )1281 :1371 ،پدیده ماهواره به مجموعه
ابزارهایی میگویند كه موجب میشوند پیامهایی از سراسر دنیا به فرد گیرنده مخابره گردد .لذا در این
نوشتار ،ماهواره را یک رسانه تعریف میكنیم( .رهایی پروانهها ،بیتا)02 :
تهاجم فرهنگي :تهاجم فرهنگی این است كه یک مجموعه سیاسی یا اقتصادی برای مقاصد سیاسی خودشان
و برای اسیر كردن یک ملت ،به بنیانهای فرهنگی آن ملت ،هجوم میبرند .آنها هم چیزهای تازهای را وارد
این ملت و این كشور میكنند؛ اما بهزور ،اما بهقصد جایگزین كردن آنها بافرهنگ و باورهای ملی ،این
اسمش تهاجم است(.امام خامنهای)1381/1/02 ،
تهدید :تهدید عبارت از وضع و حالتی است كه در آن مجموعهای از ادراكات و تصورات نسبت به پدیدهها
و رابطه آنها با بقاء ،كمیت یا كیفیت ارزشهای اساسی و مورداحترام بر وجود خطر جدی یا امکان نابودی
آن ارزشها داللت میكند( .گروه مطالعات امنیت )123 :1378 ،مهمترین وجه تهدیدزایی رسانهها متعلق به
آن دسته از نظریاتی است كه از رهگذر تعامل میان رسانهها از شکلگیری فضایی نوین سخن میگویند.
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مطابق این نظریه ،رسانهها شبکه ارتباطی قوی ،پیچیده و همه جانبهای را ساماندهی میكنند كه میتوان از
آن به فضای رسانهای تعبیر كرد(.افتخاری) 28 :1331،

تهدید از سه بخش اساسی (كارگزار یا عامل تهدید)(،حوزه تهدید) و(موضوع تهدید) تشکیلشده
است.عامل تهدید درواقع هویت (شخصی یا سازمانی)یا چیزی است كه بهطور بالفعل یا بالقوه
توانایی ایجاد ،انتقال یا پشتیبانی از تهدید را دارد ،درحالیكه حوزه تهدید هویت یا چیزی است كه
موجودیت و یا داراییهای حیاتی آن در معرض خطر قرارگرفته است و درنهایت موضوع تهدید،
وضعیت ،پدیده ،فعالیت یا رخدادی است كه به نظر میرسد قابلیتهای درونی و بیرونی
انتقال،پشتیبانی یا ایجاد خطر در موجودیت یا داراییهای حیاتی بازیگر مورد آماج را در خود
دارد(.عبداهلل خانی) 01 :1372،
نهاد اجتماعي :نهاد اجتماعی شیوه های فعالیت اجتماعی است كه اكثریت اعضای یک جامعه معین از
آنها پیروی میكنند .در یک تعریف دقیقتر جامعهشناسان معتقدند :نهادها فرمهای استحکام
یافتهای از رفتارها هستند كه در كنترل اجتماعی و نیازهای بنیادین اجتماعی به كار گرفته میشوند.
مبنای پیدایش نهادهای اصلی جامعه را پنج كاركرد تشکیل میدهند كه عبارتند از( :تولید نسل و
تعیین خویشاوند ،تربیت اعضای جدید و انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر ،تولید و توزیع
كاالها و خدمات ،تدارك برای استفاده مشروع از قدرت برای استقرار نظام اجتماعی و رابطه انسان
با ماورای طبیعت) .هر یک از این نهادها شیوه منطقی برای برآوردن یک نیاز عمومی جامعه است.
نهادها با ساختها ،روابط ،هنجارها و شیوههای رفتاری خاص خود ضمن برآوردن این نیازها به
ایجاد و حفظ نظم و ثبات اجتماعی مدد میرساند.نهادهایی كه این وظایف را به عهدهدارند عبارتند
از(:خانواده ،آموزشوپرورش ،اقتصاد ،حکومت و دین)(.سازگارا،

) ،22-21:1388

نهاد خانواده :خانواده ،یکنهاد اساسی و محوری در جامعه است و بهعنوان هسته اولیه و برای سایر
نهادهای اجتماعی به شمار میرود .نظام خانواده كوچکترین واحد اجتماعی است كه اساس و
زیرساخت واحدهای بزرگ اجتماعی بشری به شمار میرود .افرادی كه در این واحد كوچک
اجتماعی رشد مییابد و تربیت میشود به میزان رشد و شکوفاییشان سهم در واحدهای اجتماعی
بزرگ انسانی دارند .نهاد یعنی :سرشت ،طینت ،خلقت ،بنیاد ،پی ،باطن ،درون( .عمید:1371 ،
 ،)1008خانواده عبارت است از  :خاندان ،دودمان ،اهل خانه ،زن و فرزند فامیل( .همان.)271 ،
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جايگاهخانوادهدرقرآنکريم :خانواده(زنوشوهر)درقرآنکريمآياتیازآياتخداومايه
شمردهشدهاست،چنانکهخداونددرسورهمبارکهرومآيه21فرموده

آرامشروحی
است«:ومِنآياتِهاَنخَلَقَلَکُممِناَنفُسِکُماَزواجاًلِتسکُنوااِلیهاوَجَعَلَبَینَکُممَودَهًورَحمَةاِّن
فیذلِكلَآياتٍلِقومٍيَتَفَکَرون».
«و از نشانههای او اینكه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در كنار آنان آرامش یابید،
و در میانتان مودت و رحمت قرارداد; در این نشانههایی است برای گروهی كه تفکّر میكنند».
تعريفخانوادهدراسالم :اسالم خانواده را گروهی متشکل از افراد ،دارای شخصیت مدنی،
حقوقی و معنوی معرفی میكند كه هسته اولیه آن را ازدواج مشروع زن و مردی تشکیل میدهد و
نکاح عقدی است كه بر اساس آن رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرارشده و در پس آن طرفین
دارای وظایف و حقوق جدید میشوند .ارتباط خویشاوندی در سایه نکاح پدید میآید ؛ اعضای
آن دارای روابط قانونی ،اخالقی و عاطفی میگردند.1
راهکار مقابله  :راهکار عبارت از :یک پیشنهاد برای انجام یک كار به یک فرد كه در صورت موافقت
برابر آن عمل میشود( .نوروزی  ،)381 :1372،مقابله یعنی :رویارو شدن ،روبرو كردن ،دو چیرز را
باهم برابر كردن(.عمید.)1112 :1371 ،
تعریف عملیاتي راهکار مقابله:یک پیشنهاد عملیاتی برای رویارو شدن ،مدیریت یا برطرف كردن یک
تهدید و خطر متوجه خانواده و جامعه
بیاناتوتدابیررهبرمعظمانقالبدرموردماهواره 
رهبر معظم انقالب امام خامنهای (مدظلهالعالی)درباره مضرات استفاده از ماهواره در بیاناتی میفرمایند:
مجهزترین ابزار تهاجم فرهنگی از دیدگاه دشمن رسانهها و در رأس آنها اینترنت و ماهواره است.
«این مورد اخیر (ماهواره) واقعاً گنداب فسادى است كه تیرهاى زهرآگین خود را به سمت ملتها
و كشورها هدفگیری مىكند»( .همان .)1382/20/02 ،شما باید فکر كنید كه با تطور و پیشرفت
فنآوری ماهواره ،چه كارهایى را مىتوانید انجام دهید تا از نفوذ ماهواره جلوگیرى كنید (.همان،
 ) 1387/20/07بنده از ماهواره و اینترنت و رمانها و فیلمها و آهنگها و حرفهای فاسد كامالً
خبردارم و آنها را دستكم نمىگیرم (همان) 1372/20/10 ،

 1سایت تبیان
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نظریههای غربي در مورد کاربرد و نفوذ رسانه
مانوئل کاستلز:

كاستلز معتقد است امروز رسانهها تالش میكنند تصویر ذهنی خود نزد دیگران را

آنطور كه خود میخواهند شکل میدهند.رسانهها به دلیل اینكه در تاروپود نمادین زندگی ما
تأثیر دارند ،بر آگاهی و رفتار ما تأثیر میگذارند ،ممکن است كشوری یا دولتی بهاندازهای قوی
نباشد كه دیگران انتظار دارند ولی با بهرهگیری از شگردهای روانی از خود ،یک كشور باقدرت و
آسیبناپذیر ترسیم میكنند(.باصری 70 :1373 ،به نقل از مک كرامل)
نظريهيادگیریاجتماعی :در سال 1311دو روانشناس به نامهای ان ای میلر و جان دوالرد فرضیه
یادگیری را بیان كردند .افراد رفتارهای جدید را با مشاهده رفتارهای دیگران به دست میآورند.
آنها نظریه خود را نظریه یادگیری اجتماعی نام گذاشتند .آنها استدالل كردند كه یادگیری تقلیدی
زمانی رخ میدهد افراد اجتماعی این انگیزه را پیدا میكنند كه مانند دیگران رفتار كنند .درواقع این
دو مدل یادگیری سنتی محرك – پاسخ را مطرح نمودند .چنانچه رفتاری با پاداش و انگیزههای
مناسبی روبرو شود تقویتشده و تکرار میشود(.كریمی)17 :1383 ،
نظریه کشت:به نظر گربنر و همکارهایش ،تلویزیون نفوذ گسترده در بین خانواده دارد .نفوذ گسترده
و عمیق تلویزیون موجب كاشت انسانشناسی ،نقشها و ارزشهای پنهان در آثار تلویزیون در
ذهن مردم بهره برنده میشود(.سوربون و تانکارد)331 :1371 ،
ای :براساس اصل رقابت بین نهادهای آموزشی تلویزیون و
ماهواره 

شبکههای 
تهديداتفرهنگی 
ماهواره نقش خانواده و نظامهای آموزشی را كمرنگ كرده است و جایگاه مهمی در كنترل و
هدایت افراد جامعه بهویژه قشرهای نوجوان و جوان داشته است .با همین استدالل روشن است كه
این رسانه میتواند گمراهی یا سعادت قشرهای گوناگون ،بهویژه اقشار پذیراتر را ورق بزند.
گسترش روزافزون ماهوارهها ،به گسترش بیبندوباری و به وجود آمدن فساد فراگیر در جامعه و
به انحطاط كشیده شدن برخی از جوانها و گسترش مصرف مشروبات الکلی ،ایجاد گروههای
غربی مانند هوی متال ،رپ ،شیطانپرستی ،و مدگرایی دامن زده است كه نشان از هدفمند بودن
تهاجم فرهنگی در پیش مهاجمها دارد.
تلویزیون بهسرعت میتواند بخش بزرگی از جامعه را زیر پوشش داشته و بر آنها تأثیرهایی را
وارد كند .رسانه میتواند مانعهای زمانی و مکانی را برطرف كرده و امواج خود را به دورترین
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نقطههای جهان ارسال كند .رسانه حاضر برای دریافت نیاز به سواد خواندن و نوشتن ندارد .برای
بخش بزرگی از جامعه تحت پوشش ،مانند آموزشگاه عمل میكند و ساعتهای زیادی از زندگی
افراد و خانوادهها در ارتباط با آن سپری میشود .بهعالوه چون این رسانه بهصورت شفاهی و عینی
با مخاطب ارتباط برقرار میكند و بنا براین تأثیر عمیقی بر افراد میگذارد(.ناجی)11 :1371 ،
امریکا برای عملیات روانی خود در ایران و برانگیختن قومیتها در ایران شبکه ماهوارهای
voaرا راهاندازی كرده است(.الیاسی )22 :1371 ،نکته قابلتأمل در این زمینه تغییر دیدگاه جوانها
نسبت به نوع پوشش و آرایش است كه الگوهای جامعه بهشدت در حال فروپاشی و الگوهای
غربی در حال استفاده و پذیرش است .وجود زمینههای الگوگیری ناشی از ماهواره و پذیرش بدون
نقد و تأمل موجبات تهاجم فرهنگی را میسر نموده است(ضیایی پرور)023 :1387 ،
بررسی جامع و بازنگری موشکافانه نمادها و نشانهای ضد دینی در فیلمهای هالیوودی زنگ
خطر را برای جوامع بهویژه جوامع اسالمی به خطر درمیآورد .سینما به دلیل جذابیتهای سمعی-
بصری نقش مهمی در القای تفکرات انحرافی و اهداف زیاده طلبانه صهیونیستها دارد.
ویژگی بارزی كه تهاجم فرهنگی دارد ،حمله به بنیانهای فرهنگی كشور باهدف نیل به مقاصد
نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و....است .بهعبارتدیگر ،مقاصد ممکن است"سخت افزارانه"باشند ،اما
شیوه و حوزه عملکردی به سبب آنكه از جنس"فرهنگ"است ،نرم افزارانه ارزیابی میشود .بدین
ترتیب ،میتوان تهدیدات حاصل آمده از ناحیه تهاجم فرهنگی به "تهدید نرم" تعبیر كرد.
(افتخاری)117 :1331،
آمار تقریبي شبکههای ماهوارهای:
بنابر آمار اعالمشده توسط قاسمزاده ؛ به لحاظ فنی در 123مدار تلویزیونی دركل جهان322 ،
ماهواره تلویزیونی فعال است و از این تعداد 112ماهواره فضای ایران را پوشش داده و در این
فضا فعال هستند .این تعداد ماهواره امکان تماشای حدود  17222شبکه تلویزیونی را در ایران
فراهم میآورد .با گیرندهها و دیشهای معمولی میتوان تا نزدیک  0222كانال ماهوارهای را در
ایران باكیفیت باال دریافت كرد؛ شبکههایی كه اكثر قریب بهاتفاق برنامههای آنها باسنت و فرهنگ
ایرانی و اسالمی در تضادند و اثرات مخرب روحی و روانی بر مخاطبین ایرانی میگذارند ویکی از
مهمترین تاكتیکهای غرب در جنگ نرم علیه ارزشهای اسالمی و ایرانی است .در بین شبکههای
ماهوارهای كه به سهولت در ایران قابل دریافت است ،بیش از072كانال خاص موسیقی وجود دارد
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كه شبانهروز در خالل پخش موسیقی ،كلیپ ،رقص ،آهنگهای درخواستی و كنسرت هستند.
عموم این برنامهها آكنده از حركات ضد اخالقی و اروتیکال است .عالوه براین شبکههای
اختصاصی موزیکال ،حدود 1022شبکه هم در خالل برنامههای خود ،كلیپها و شیوههای
موزیکال پخش میكنند .در حوزه كودك و نوجوان بیش از 022كانال ماهوارهای قابل دریافت در
ایران است .ضمن اینکه بخش مهمی از برنامههای كانالهای عمومی نیز به پخش برنامههای كودك
و نوجوان اختصاص دارد( .قاسمزاده )18 :1333،
برخی از ریشهها و علل اصلی گرایش به ماهواره  :برای اینكه بتوانیم درباره كسانی كه با ماهواره
دوست هستند ،قضاوت درستی داشته باشیم ،باید بدانیم كه چرا آنها با ماهواره ارتباط برقرار
كردهاند .بدون دانستن ریشه یک رفتار نمیتوان درباره آن چارهای اندیشید .در این راستا چند
ریشه اصلی خرید ماهواره عبارتند از:
 .1ناآگاهی
 .0لذتگرایی و دور بودن از فضای معنوی
 .3توجیهات سطحی
 .1جّوزدگی و چشموهمچشمی
 .2عدم دریافت شبکه ملی با آنتنهای معمولی
 .2بیكاری و تنهایی عامل جدی گرایش به ماهواره
 .8شکست در رابطه با همسر؛ بهویژه در رابطه خاص
 .7تلویزیونی شدن خانوادهها( .عباسی ولدی)01 :1333 ،
 .3استفاده از اخبار سیاسی
 .12متنوع بودن برنامههای ماهواره
 .11فیلمها و سریالهای جذاب وجدید
 .10شناخت تاریخ و فرهنگ اقوام و ملل جهان
 .13مدگرایی و آزاد بودن پوشش و آرایش
 .11عالقه به دیدن شبکههای استانی
 .12حریص بودن نسبت به ماهواره به دلیل ممنوعیت آن
 .12ناكافی بودن امکانات تفریحی
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 .18استفاده علمی از ماهواره  (.امانلو)010 -007 :1333 ،
محورهایفعالیتشبکههایماهوارهای:بهطوركلی شبکههای ماهواره غربی حول محورهای زیر
در حال تولید و مخابره برنامه هستند:
 .1فردگرائی :در این شبکهها بهشدت بنمایههای فلسفی فردگرایی غربی ترویج میگردد .درنتیجه
در تمامی فیلمها ،سریالها ،تولیدات هنری و غیرهنری ،اخبار و  ...این درونمایه دیدهشده و قابل
رصد كردن است و ترویج فردگرایی غربی به درون جوامعی چون ایران كه هنوز بافرهنگ غرب
بیگانه است ازجمله اهداف این شبکهها است.
 .0لذتگرائی :بسیاری از تولیدات این ماهوارهها به دنبال ترویج لذتگرایی هستند.
 .3مصرفگرائی :ترویج مصرفگرایی با تبلیغات مستقیم كاالها یا با پیامهای غیرمستقیمی كه از
طریق فیلمها مخابره میشوند همه و همه خدمت دیگری است كه شبکههای ماهوارهای غربی به
كمپانیهای غولپیکر اقتصادی و چندملیتی جهان مینمایند.
 .1تنوعطلبی :رواج تنوعطلبی و ترویج دگر خواهی ازجمله مسائلی است كه نهتنها به زندگی
روزمره و ترویج مدگرایی و مدپرستی و نوخواهی انجامیده است ،در كنار آن منجر به ترویج
مقولههایی چون چند همسرخواهی مردان یا زنان و  ...شده است.
 .2آزاد و بیقید بودن :بیقیدی از هنجارهای دینی ،قانونی و اجتماعی پیام عمده فیلمها و
برنامههای شبکههای ماهوارهای میباشد .آزادیطلبی بیحدوحصر و افراطی تقریباً در تمامی
فیلمهای چنین شبکههایی دیده میشود.
 .2پوچگرایی(نهیلیسم) :این مسئله باألخص در بازههای نوجوانی و جوانی كه مسئله بحران هویت
روی میدهد بسیار پررنگ شده و حتی منجر به بیهدفی زندگی و خودكشی هم میشود كه
نمونههای زیادی از آن قابلرؤیت و رصد است.
 .8تقدس زدایی :یکی از مهمترین محورهایی كه در دستور كار سازندگان برنامههای ماهوارهای
قرار دارد تقدس زدایی از هر چیز مقدس است.
 .7تضعیف كانون خانواده :این مهم نیز در دستور كار غرب و رسانههای ایشان قرار دارد و یکی از
دالیل باال رفتن آمار طالق در كشور را میتوان از نتایج تالشهای ایشان در این حوزه
دانست(.رهایی پروانهها ،بیتا)32 -30 :
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ابعادماهواره(،مثبتومنفی):امروزه بحث از مزایا و معایب شبکههای ماهوارهای مطرح است،
از یکسو بسیاری با ارائه مستندات مختلف تالش مینمایند شبکههای ماهوارهای را آسیبزا و یک
تهدید نشان دهند و در مقابل برخی نیز ادعا دارند این شبکهها مزایایی دارند كه بهسادگی نمیتوان
از كنار آن گذشت .در یک نگاه همهجانبه شکی نیست كه هر پدیده در كنار معایبش ،مزایایی هم
دارد ولیکن سؤال اینجاست كه آیا این مزایا آنقدر پررنگ است كه بر معایب آن بچربد؟ قضاوت
به مخاطب سپرده میشود.
ابعاد مثبت ماهواره:

.1ماهواره امکان ارتباط نقاط مختلف جهان را تسریع مریكنرد و بره مرا امکران مریدهرد تصراویر
دورترین نقاط جهان را مستقیماً مشاهده كنیم.
 .0ماهواره وسیلهای است كه ابنای بشر را باوجود اختالف در نژاد ،زبان ،فرهنگ ،نوع حکومت و
غیره از احوال و اخبار یکدیگر آگاه میكند.
 .3از طریق ماهواره میتوان در كوتاهترین زمان ممکن و بدون نیاز به طی مسافت به دورترین
سرزمین جهان سفر كرد و از اخالق و عادات مردم آنسوی دنیا مطلع شد.
 .1از طریق ماهواره میتوان به سریعترین شکل ممکن اخبار و وقایع سراسر جهان را دریافت
نمود ،بهگونهای كه بعضاً در یک رویداد یا یک واقعه خبری تصاویر زنده و با اختالف چند ثانیه
هزاران كیلومتر را در نوردیده و به گیرندههای ما مخابره میگردند.
 .2كمهزینه بودن ماهواره و استفاده از آنكه با خرید یک آنتن میتوان از آن استفاده كرد و این
مسئله را با روشهای دیگری مانند كسب اخبار از روزنامه و اینترنت ،یا مشاهده فیلم از طریق سی
دی و  ...مقایسه كنید ( .تنها ابزار كمهزینهتر از ماهواره را میتوان تلویزیون داخلی دانست)
 .2آموزش در حوزههای تخصصی مختلف و آموزشهای مستند و  ...كه امروزه با گسترش
شبکههای تخصصی بسیار زیاد شدهاند و در بسیاری از حوزهها برنامههای آموزنده تولید و پخش
میشوند.
 .8آشنایی با زبانهای دیگر از طریق ماهواره
 .7ارضای تنوعطلبی و ذائقههای مختلف كه از طریق آن حس نیاز به دگر خواهی انسان تا حد
زیادی ارضا شده و به دلیل امکان انتخابهای بسیار ،عمالً به انسان حس آزادی انتخاب و تنوع
زیاد گزینههای انتخاب دست میدهد( .حسی كه درواقع یک سراب بیش نیست)
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ابعادمنفیماهواره  :ماهواره ،فاصله میان نمایش و بیننده را از بین میبرد ،ماهواره مرز بین زندگی
خصوصی و اجتماعی را از بین میبرد ،ماهواره فجایع بزرگ را با نمایش در صفحه كوچک خود
كوچک میكند ،ماهواره برخی امور غیرانسانی و غیردینی مشمئزكننده را لذتبخش و درعینحال
برخی امور انسانی و دینی فرحبخش را حزنانگیز نشان میدهد ،بهنحویكه بهمرورزمان ارزشهای
دینی و ملی مردم را دچار تغییر و دگرگونی مینماید( .دادگران( ،)1332 ،مركز تولید اندیشه و
پاسخگویی سازمان بسیج مستضعفین ،)03 :1333 ،ماهواره تأثیرات بسیار عمیقی بر ارزشهای
خانوادگی مردم گذاشته است كه به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1ایجاد خانوادههای بیقید در برابر خانوادههای سنتی
 .0ترویج و عادی جلوه دادن خیانت زن و شوهر به یکدیگر
 .3عادی جلوه دادن ارتباط دختر و پسر پیش از ازدواج تا حد باردارشدن
 .1هویت زدایی از مفهوم خانواده
 .2ارزش زدایی از مفهوم غیرت
 .2ترویج فیمینیسم و ایجاد حس رقابت در میان زنان نسبت به مردان
 .8ایجاد حس رقابت در میان زنان و دختران برای جلبتوجه مردان
 .7ایجاد بلوغ زودرس جنسی
 .3ایجاد روحیة تنوعطلبی جنسی
 .12گذراندن وقت بیشتر برای تماشای ماهواره و عالقه كمتر به مطالعه
 .11تبلیغ پرخاشگری و ستیزهجویی
 .10اعتیاد به تماشای تصویرها و فیلمهای مبتذل
 .13از بین رفتن حجابهای اخالقی و دینی از بسیاری مسائل ،بهویژه در زمینههای جنسی و
خشونت
 .11مسخ فرهنگ جهانیان و دیکته نمودن الگوها و هنجارهای تهاجمی ،توسط رسانههای غربی
 .12تخریب هویت ملی و تحقیر سنتهای ملی و تعظیم فرهنگ بیگانه

 .12تالش در جهت ترویج فرهنگ برهنگی
 .18افزایش جرائم توسط نمایش تصاویر خشونتبار و نزاع و كشتار
 .17تغییر و تخریب معانی و مفاهیمی همچون آزادی عقیده ،آزادی بیان ،حقوق بشر و...
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 .13آموزش و جذاب جلوه دادن تفریحات ناسالم برای جوانان
 .02ترویج مدگرایی و ارائه مدهای آرایشی و پوششی نابهنجار
 .01القای شکاف میان مردم و حاكمیت
 .00ارائه اخبار و اطالعات ناروا و تحریف اخبار و شایعهپراكنی
 .03بزرگنمایی نقاط ضعف و بیاهمیت جلوه دادن نقاط قوت كشورهای موردنظر
 .01تالش برای خلق هیجانات كاذب و خلق آرمانهای عوامفریب
 .02تزلزل بنیان اخالقی خانواده و اتالف وقت
 .02گسترش فرهنگ مصرف و عدم تمایل به اقدامات خالقانه و....
 .08عشقهای مثلثی ،روابط نامشروع و دوستیهای نامتعارف
 .07ترویج خانوادههای بیسامان و لجامگسیخته در مقابل ساختار سنتی خانواده
 .03ترویج و عادی جلوه دادن خیانت زن به همسر و شوهر به زن
 .32هویت زدایی از مفهوم خانواده بهعنوان كوچکترین واحد اجتماعی مستقل و مؤثر
 .31مخدوش نمودن رابطه فرزندان پسر و دختر در خانواده
 .30افزایش تأثیرپذیری جنسی و خشونت در جوانان و نوجوانان ،بخصوص از طریق پخش
موزیک ویدئوهای خاص و (...همان)
رسانهایدشمن 
اصولوراهکارهایمقابلهباجنگ 
حال كه از آسیبهای فردی ،اجتماعی ،اعتقادی ،سیاسی و خانوادگی تماشای شبکههای ماهوارهای
سخن گفته شد و علل گرایش به تماشای این برنامهها تبیین گردید ،الزم است به بررسی
راهکارهای كلی و مصداقی مقابله با تأثیرات این ابزار رسانهای و تریبون فرهنگ غرب پرداخته
شود .آنچه در ادامه میآید راهکارهایی عملی برای مقابله با جنگ نرم در بستر رسانهها ،بهویژه
ماهواره میباشد:
وسازمانها 

وظايفنهادها
نرمافزاری(تالشبرایرشدفرهنگاسالمیدرجامعه) 
الف:رويکرد 
در این راه از روشهای زیر میتوان بهره گرفت :
 .1عمل به ارزشهای مکتبی و ملی از جانب مسئوالن نظام :ما مراكز تصمیمگیرنده داریم؛
كمیسیونهای مجلس ،صداوسیما ،وزارت ارشاد ،مطبوعات اسالمی ،حوزههای علمیه ،مؤسسههای
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فکری و فرهنگی و . ...برای حل چنین مشکالتی باید راهکار بدهند كه چگونه میتوانیم هم گام
با دنیا پیش برویم واژ مزایای آن بهرهمند شویم و از آفات آن درامان بمانیم؟
.0حركت آگاهانه و صحی مدیران فرهنگی جامعه برای كاهش اثرات منفی برنامههای ماهوارهای:
در ابعاد اخالقی ،اعتقادی و سیاسی ما مورد هجوم گسترده دشمنان هستیم ،باید ابزار روشهای
مقابله مؤثر و مفید امروزی را شناسایی كنیم ،ما منکر فایده برخی شبکهها نیستیم ،اما دفع ضرری
كه ضروری است مهمتر است ،یا استفاده مفیدی كه ضروری هم نیست؟ شما قضاوت كنید .
.3برنامههای ایجابی صداوسیما :صدا و سیما باید در ساخت فیلمها ،مدیریت كندها از آموزههای
دینی و فرهنگی استفاده شود و از سوق دادن محتوای فیلمها به دوستیهای قبل از ازدواج دخترها
و پسرها و انواع و اقسام دزدیها و جنایات و آرایش ،مدهای بی رویه و خانههای آنچنانی و...
پرهیز گردد .
.1شناخت اهداف دشمن در تهاجم فرهنگی  :شناخت اهداف مهاجمان فرهنگی كه تالش میكنند
با دنیاگرایی ،رفاهطلبی ،مصرفگرایی ،آزادی بیقیدوبند ،همچنین با گسترش فسادوفحشا از طریق
تلویزیون ،ماهواره و مجالت و نظایر آن عمالً اخالق را از جامعه بزدایند .
.2تقویت بینش دینی و سیاسی
.2دقت دربرنامههای آموزشوپرورش كودكان ،نوجوانان و جوانان
.8پیشگیری از نفوذ عوامل فرهنگی دشمن
.7استفاده از همه ابزارهای ممکن برای دفاع فرهنگی
.3تقویت جایگاه طنز بومی
.12افزایش سواد رسانهای مردم
.11لزوم اعتمادسازی؛ یک رسانه قوی ،برای اعتمادسازی با مخاطبان خود و نگهداشتن آنها باید به
موارد زیر توجه كند :
الف :سرعت و شتابزدگی در انتقال خبرها و ارائه تفسیرها ،نباید به نقل خبرهای نادرست
بینجامد .چنین مسئلهای اعتبار رسانه را زیر سؤال میبرد .
ب :اعمال نگرشهای حزبی ،جناحی و قومی ،دیر یا زود برای مخاطبان یک رسانه آشکار میشود
و مخاطبان سعی میكنند به رسانههای منصفتر گرایش پیدا كنند .
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ج :سانسور در رسانه با توجیه حفظ منافع ملی و مسائل امنیتی ،نباید تا آنجا پیش رود كه حتی
مردم برای آگاهی از مسائل مهم جهانی و مسائلی كه با سرنوشت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
آنها گره خورده است ،به رسانههای بیگانه رو كنند .البته رسانهای موفق است كه بتواند مردم را
درباره علل و عوامل سانسور برخی خبرها توجیه كند .
د :رسانه اگر با مخاطب خود همدردی نکند و حرفهای او را بازتاب ندهد ،دیگر مخاطب رسانه
را از آن خود نخواهد دانست و با آن بیگانه خواهد شد.
ه :در نظام اسالمی ،رسانهها باید بتوانند دولت را نقد كنند.
.10تقویت شیوهای سنتی تبلیغ و آشنایی با محیط دیجیتالی
سختافزاری 

ب)رويکرد
. 1افزایش كمی و بهبود كیفی برنامهها :برای بهبود كیفی برنامهها پیشنهادهای زیر به نظر مناسب
میآیند:
الف :آموزش كارشناس در حوزه تولید ،ب :ضرورت مخاطب شناسی،ج :تکثرگرایی در تولید
محصوالت فرهنگی رسانهای
 .0ساخت ماهواره اسالمی :اگربادرنظرگرفتن شرایط زمان و مکان و رویکردی عملگرایانه در
این راه بکوشیم و فرهنگ ،ادب ،تاریخ تمدن اسالمی ایرانی ،حقانیت نظام و انقالب ،دستاوردهای
نظام اسالمی و تولیدات فکری حوزهها دانشگاههای كشور را در قالب رسانهای طرح كنیم ،گام
مؤثری در مقابل تهاجم رسانهای دشمن برداشته و به صدور انقالب با امواج رسانهای پرداختهایم.
برای چنین ماهوارهای میتوان برنامههای زیر را در نظر گرفت؛ پخش برنامههای مختلف به
زبانهای زنده دنیا ،تبیین عظمت مسلمانان درگذشته و دستاوردهای علمی ،فرهنگی آنان در دوران
معاصر ،تولید برنامههای جذاب ،پر محتوی و رقابتپذیر با برنامههای تولیدی غرب ،ارائه
تحلیلهای سیاسی و اقتصادی از وضعیت مسلمانان در دنیا و معرفی ملتها و دولتهای اسالمی.
(امانلو)320 -311 ،1333 ،
نظرمراجععظامتقلیدپیرامونماهواره :

(
مدظلهالعالی) :رساله اجوبه االستفتائات -سؤال  -1013آیا خرید و نگهدارى و استفاده
خامنهای
امام  

از دستگاه گیرنده برنامههاى تلویزیونى از ماهواره جایز است؟ و اگر دستگاه گیرنده مجانى به
دست انسان برسد چه حکمى دارد؟
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جواب :دستگاه آنتن ماهوارهاى ازاینجهت كه صرفاً وسیلهای براى دریافت برنامههاى تلویزیونى
است كه هم برنامههاى حالل دارد و هم برنامههاى حرام  ،حکم آالت مشترك را دارد  .لذا
خریدوفروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام ،حرام است و براى استفادههای حالل
جایز است .ولى چون این وسیله براى كسى كه آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامههاى حرام
را كامالً فراهم میكند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بردارد ،خرید و نگهدارى آن
جایز نیست ،مگر براى كسى كه به خودش مطمئن است كه استفاده حرام از آن نمیكند و بر تهیه
و نگهدارى آن در خانهاش مفسدهاى هم مترتّب نمیشود  .لکن اگر قانونى در این مورد وجود
داشته باشد باید مراعات گردد.
سؤال :1012استفاده از آنتنهای ماهوارهای برای آگاهی از برنامههای علمی یا قرآنی و مانند آن كه
از طریق ماهواره توسط دولتهای غربی یا كشورهای مجاور خلیجفارس و غیر آنها پخش
میشوند چه حکمی دارد؟
جواب :استفاده از این دستگاه برای دیدن و شنیدن برنامههای علمی یا قرآنی و مانند آن ،هرچند
فینفسه مانعی ندارد ،ولی به دلیل اینکه برنامههایی كه از طریق ماهواره توسط دولتهای غربی و
بیشتر كشورهای همسایه پخش میشوند ،غالباً دربردارنده افکار گمراهكننده و تحریف حقایق و
همچنین برنامههای لهو و فساد هستند و حتی مشاهده برنامههای علمی یا قرآن از طریق آنها
موجب وقوع درفساد و ارتکاب حرام میگردد ،بنابراین شرعاً استفاده از آنتنهای مذكور برای
دیدن آن برنامهها حرام است ،مگر آنکه برنامههای مفید علمی یا قرآنی محض باشند و مشاهده
آنها مستلزم هیچ فسادیا ابتال به عمل حرامی نباشد ،البته اگر قانونی باشد باید مراعات شود(.امام
خامنهای)022 - 022 :1383،

اى 
ماهواره 

آنتنهاى
نصبوتعمیر 
رساله اجوبه االستفتائات -سؤال :1018شغل ماتعمیردستگاههای گیرنده برنامههای رادیووتلویزیونی
است ،در این اواخر مراجعات زیادی برای نصب قطعات وتعمیرآنتنهای ماهوارهای صورت
میگیرد ،تکلیف مادر این باره چیست؟ خریدوفروش قطعات آنها چه حکمی دارد؟
جواب :اگر از این دستگاه براى امور حرام استفاده شود كه غالباً همینطور است ویاشما علم داشته
باشید به اینکه كسى كه قصد تهیه آنتن ماهوارهاى را دارد ،براى امور حرام از آن استفاده مىكند،
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خریدوفروش و نصب قطعات و راهاندازى و تعمیر و فروش قطعات آن جایز نیست( .امام
خامنهای) 022 :1383،
تاهلل فاضل لنکرانی :كتاب استفتائات -جلد اول -سؤال : 1221آیا خرید و نصب آنتنهای
آي 
ماهوارهای در منازل جایز است؟ و ثانیاً استفاده افراد از برنامهها چگونه است؟ و ثالثاً آیا منع
كودكان از دیدن برنامهها ،مجوّز تهیه و نصب آنتن و استفاده بزرگترها (پدر و مادر) میباشد یا
خیر؟
جواب :اوالً با توجه به آنچه مطّلعین اظهار میدارند برنامههاى ماهواره اكثراً موجب شیوع فحشا و
منکر مخصوصاً در رابطه با نسل جوان میباشد .لذا خرید و نصب آنتنهای ماهوارهای جایز
نیست.
ثانیاً ،صرف استفاده از برنامهها ،اگر خارج از برنامههاى فوقالذكر باشد و موجب انحراف اخالقى
و یا اعتقادى و غیره نباشد ،مانعى ندارد.
ثالثاً ،اگر استفاده بزرگترها در همان محدودهاى باشد كه در جواب دوم ذكر شد ،مانعى ندارد .ولى
درعینحال عدم جواز خرید و نصب به قوّت خود باقى است.
تاهللبهجت :كتاب جامع الم سائل -آنتن ماهواره:
آي 
سؤال  -230آیا آنتن ماهواره جزو آالت لهو است؟ خریدوفروش و استفاده از آن ،چه حکمى دارد؟
جواب :باوجود فساد ،استفاده از آن و خریدوفروش آن جایز نیست.
تاهلل مکارم شیرازی :كتاب استفتائات -جلد اول -فصل  -12سؤال  212ر خرید و نصب
آي 
آنتنهای ماهوارهای در منازل چه حکمى دارد؟
جواب :آوردن این گونه وسایل در منازل كه غالباً موجب فساد است جرایز نیسرت و خریردوفروش
آن حرام است( .كتاب استفتائات -خریدوفروش)
سؤال :با توجه به این كه برنامه هرای مراهواره شرامل برنامره هرای مفیرد وعلمری نیرز هسرت ،نظرر
حضرت عالی در رابطه با استفاده از ماهواره چیست؟ پاسخ :استفاده از برنامه هرای مبراح آن اشرکال
ندارد.
آيتاهللصافیگلپايگانی :سؤال -آیا خرید و اسرتفاده از مراهواره جرایز اسرت؟ جرواب :اسرتفاده
مشروع و مفید از آن اشکال ندارد ولی اگر معرض استفاده نامشرروع و فسراد اخرالق باشرد جرایز
نیست .در این زمان كه شرایط خاص رسانه ها و وسایل ارتباطی ،صیانت اخالقی و هویت اسرالمی
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جامعه مخصوصاً نسل جوان را تهدید میكنرد همگران مخصوصراً بزرگران خرانواده و عائلره بایرد
مراقبت نمایند كه بستگان آن ها به این خطر كه از خطر اعتیاد زیانبارتر است مبتال نشوند و حیرات
اخالقی آنها محفوظ بماند(.استفتاء از سرایت آیرتاهلل صرافی گلپایگرانی ( .)safi.irامرانلو:1333،
)032 -038
بهکارگیریماهوارهدرايران(پیوستشمارهيك) 
قوانین 
قانون به كارگیری ماهواره در ایران مشتمل بر یرازده مراده و چهرار تبصرره در جلسره روز یکشرنبه
بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد وهفتادو سه مجلس شورای اسالمی تصرویب ودرتراریخ
1383/11/02به تأییدشورای نگهبان رسیده است.
آيیننامهاجرايی:قانونممنوعیت بهكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب هیئرتوزیرران
(پیوستتتشتتمارهدو) هیئررتوزیرران در جلسرره مررورخ  1381٫1٫3برره اسررتناد مرراده ( )11قررانون
“ممنوعیت بهكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره” – مصروب  – 1383٫11٫03آیریننامره قرانون
مذكور را در چهارده ماده ویک تبصره تصویب نمود( .امانلو)012 -020 :1333 ،
روششناسي
تحقیق ازنظر نوع كاربردی است ،چون مورداستفاده مسئولین امر در سطوح مختلف فرهنگی -
اجتماعی كشور است .روش مورد استفاده در این تحقیق برحسب هدف اكتشافی و برحسب نوع
داده تحقیق كیفی میباشد.
قلمرو زمانی تحقیق بررسی آثار استفاده از ماهواره برنهاد خانواده تا سال  1333میباشد و قلمرو
مکانی تحقیق  127شهرستان در سط كشور بهصورت نمونهگیری است .گردآوری اطالعات از
منابع كتابخانهای و سایتهای قابلاستفاده انجامشده است .روایی سؤال و گویههای مطروحه به
تأیید كارشناس این حوزه رسیده است .جامعه آماری تحقیق اقشار آسیبپذیر در نوك پیکان
تأثیرات تهاجم فرهنگی و نمونه آماری بهصورت تصادفی وبر اساس فرمول كوكران نمونهگیری و
نتایج مورد بهرهبرداری قرارگرفته است.
مقاله بهصورت توصیفی تهیه و بهصورت اسنادی دادههرایی بررای كمرک بره روش تحلیرل كیفری
جامعهشناختی و فرهنگی به آن اضافهشده است .سپس در 127شهرسرتان برهصرورت نمونرهگیرری
نظر00113نفر از اقشار مختلف مردم نسبت به میزان تأثیرات مثبت و منفی ماهواره برنهراد خرانواده
اخذ و مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
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تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
نظرسنجی از مردم ایران در موردبررسی تأثیرات ماهواره در 127شهرستان از همه استانها با
نمونهای به حجم 00113نفر در اردیبهشت 1333انجامشده است كه نتایج حاصله به شرح
زیراست:
الف)سیمایپاسخگويان 
 .1جنسیت پاسخگویان :بر اساس آمار ارائهشده 20درصد پاسخگویان مرد و 17درصد زن بودهاند.
 .2سن پاسخگویان 11:درصد پاسخگویان دارای سنین بین 17تا  03سال 32 ،درصد 32تا 11
سال ،محدود  02درصد نیز  12سال و باالتر بودهاند.
 .3میزان تحصیالت پاسخگویان
جدول :1توزیع نسبی جمعیت نمونه برحسب تحصیالت

سط تحصیالت

فراوانی

درصد

بیسواد ابتدایی

1821

8.2

راهنمایی

0222

11.1

دبیرستان و دیپلم

8211

33.2

كاردانی

3128

12.0

كارشناسی

2272

02.3

كارشناسی ارشد و دكتری

372

1.1

حوزوی

007

1

جمع

00227

37.3

بیپاسخ

382

1.8

جمع كل

00113

122
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نمودار :1توزیع نسبی جمعیت نمونه برحسب تحصیالت

 .4وضع فعالیت پاسخگویان:
بر اساس نظرات ارائهشده توسط پاسخگویان  18درصد شاغل و 23درصد غیر شاغل بودهاند.
 .5وضعیت قشری پاسخگویان غیر شاغل (به شرح جدول )0
جدول  :0توزیع نسبی جمعیت نمونه غیر شاغل
دستهبندی غیر شاغلین

فراوانی

درصد

خانهدار

5115

2331

دانشجو

2441

1231

بیکار جویای کار

1152

134

بازنشسته

411

335

دانشآموز

177

331

سرباز

245

131

سایر

211

132

جمع

11421

5231

بیپاسخ و شاغلین

17514

4133

جمع کل

22443

177
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نمودار :0توزیع نسبی جمعیت نمونه غیر شاغل

 .5دین پاسخگویان:
توزیع نسبی جمعیت پاسخگویان ازنظر دین  33 ،درصد مسلمان شیعه  2.3 ،درصد مسلمان سنی و
كمتر از  2.1درصد (یهودی ،زرتشتی و مسیحی) بودهاند.
 .1محل زندگی مصاحبهشوندگان:
توزیع نسبی جامعه نمونه ازنظر محل سکونت (زندگی)  71در شهری و 13درصد روستایی بودهاند.
ب)بررسیاثراتديدنبرنامههایماهوارهایبرشیوهزندگیمردمونهادخانواده 
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جدول  :3توزیع نسبی جمعیت نمونه برحسب میزان اثرات منفی دیدن برنامههای ماهوارهای
ردیف 

اثرات منفی دیدن برنامههای ماهوارهای

فراوانی

درصد

1

رواج بیبندوباری

8287

17.3

0

غربگرایی

1122

11

3

از بین بردن بنیان خانواده(گرایش به زندگی مجردی و)....

1128

12.1

1

رواج بیدینی

0723

8

2

اثر منفی بر جوانان(اعتیاد ،انحرافات جنسی و)...

0231

2.0

2

ایجاد اختالف در زندگی زوجین و افزایش طالق

1138

3.2

8

مدگرایی و تأثیر بر پوشش ظاهری

1127

3.2

7

تضعیف ارزشهای جامعه

1313

3.3

3

تغییر فرهنگ مردم

1327

3.0

12

رواج مصرفگرایی

1121

0.3

11

تغییر نگرش مردم

332

0.3

10

بیاعتمادی افراد نسبت به یکدیگر

200

1.2

13

اغتشاش و ناآرامی در جامعه

203

1.3

11

افزایش سط توقع خانوادهها

022

2.8

12

گمراه نمودن مردم

032

2.2

12

موجب اتالف وقت میشود

001

2.2

18

تضعیف اعتماد مردم به مسئولین نظام

012

2.2

17

ایجاد مشکالت روحی و روانی

131

2.2

13

وابستگی بیشازحد

120

2.1

02

بیانگیزگی و بیهدفی در زندگی

113

2.1

01

به توجهی به عالیق و سلیقههای جوانان

100

2.3

00

دور شدن از انسانیت

21

2.1

03

تبلیغ ادیان دیگر

12

2.1

01

ترویج استقالل زنان

32

2.1

02

تبلیغ استفاده از شبکههای مجازی

31

2.1

 92029

 83

جمعاثراتمنفی 
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جدول:4توزيعنسبیجمعیتنمونهبرحسبمیزاناثراتمثبتديدنبرنامههایماهوارهای
رديف

اثرات مثبت دیدن برنامههای ماهوارهای

فراوانی

درصد

1

بهروز شدن اطالعات و آگاهی افراد

1120

3.2

0

ایجاد روحیه و نشاط

1213

0.2

3

موجب پر شدن اوقات فراغت میشود

711

0.1

1

جنبه آموزشی دارد(آشپزی و)...

273

1.8

2

آشنایی با سایر فرهنگها

131

1.1

2

بستگی به خود فرد بیننده دارد

322

2.3

8

بیپرده گویی اخبار

321

2.3

7

دارای آثار مثبتی است

302

2.7

3

باال بردن فرهنگ و تمدن

001

2.2

 5783

 14

جمعاثراتمثبت 

جدول  :2توزیع نسبی سؤاالت بیربط ،بیاثر و بدون پاسخ به میزان اثرات دیدن برنامههای ماهوارهای
رديف 

سؤاالت بیربط ،بیاثر وبی پاسخ

فراوانی

درصد

1

نظری ندارم

1231

0.2

0

بیپاسخ

373

0.1

3

هیچ تأثیری ندارد

232

1.3

1

بیربط

132

2.2

2

سایر

102

2.3

جمع بدون تأثیرها

0781

8

 40583

 100

جمعکل 
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نمودار  : 3توزیع نسبی جمعیت نمونه برحسب میزان اثرات دیدن برنامههای ماهوارهای بر شیوه زندگی مردم و نهاد خانواده

تجزیهو تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
رسانهها در عملیات تصویرسازی ذهنی میتوانند دو كاركرد متفاوت مثبت و منفری داشرته باشرند،
ولی ازنظر بزرگان معنوی كشور(علما و مراجع تقلید ،بهویرژه رهبرر معظرم انقرالب) ،همچنرین در
قوانین و مقررات جاری و مصوب دریافت از ماهواره امری نکوهیده و خالف مصرال هنجارهرای
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران میباشرد .امرا در سرنوات اخیرر و در اجررای تهراجم همرهجانبره
1

توانستندبهدوموردازاثراتديدنبرنامههایماهوارهایبرشیوهزندگیمردمونهادخانوادهاشاره


.چونپاسخگويانمی

کنند،لذاتعدادپاسخهایدريافتیبیشازتعدادپاسخگوياندرجامعهآماریمیباشد.درپاسخبهاينسؤالکه:ديدنبرنامه-

گويانبهرواجبیبندوباری11،درصد


درصدپاسخ
هایماهوارهایچهاثراتیبرشیوهزندگیمردمونهادخانوادهدارد؟ 1783
غربگرايی 1081،درصدازبینبردنبنیانخانواده(گرايشبهزندگیمجردیو8،)...درصدرواجبیدينی 782،درصدبه

اثراتمنفیبرجوانان(اعتیادوانحرافاتجنسیو987،)...درصدايجاداختالفبینزوجینوافزايشطالق985،درصد
مدگرايی و تأثیر بر پوشش ظاهری 989،درصد تضعیف ارزشهای جامعه982 ،تغییر در فرهنگ 283،درصد رواج
رفگرايی289،درصدتغییرنگرشمردم185،درصدبیاعتمادیافرادبهيکديگر189،درصدايجاداغتشاشوناآرامیدر
مص 
کردهاند،
جامعه بهعنوان مهمترين اثرات منفی ديدن برنامههای ماهوارهای در تأثیرگذاری بر شیوه زندگی مردم اشاره 
مجموعاً(83درصد) و  14درصد پاسخگويان به مثبت بودن استفاده از ماهواره نظر دادهاند و8درصد بینظر بوده ويا به
سؤاالتجوابندادهاند .

1
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فرهنگی وبِ اصطالح جنگ نرم دشمن به سركردگی استکبار علیه نظام جمهروری اسرالمی ایرران،
بیش از  112شبکه ماهوارهای به زبان فارسی برای كشور برنامه تولید ،پخش و مخابره مینماینرد و
بهتبع گرایش به استفاده از این ظرفیت رو به تزاید دارد .ضمن اینکه عوارض ناشی از استفاده بری-
رویه از این فناوری در هنجارهای فرهنگی و تغییر ذائقه بخرش عمردهای از مرردم مشرهود اسرت.
باوجود تصری قانونی و نظر مراجع ،به دلیل نبود وحردت نظرر و ارادهای جردی اقردام مقابلرهای
مؤثری برای مهار و خنثی كردن اثر این تالش گستردهی ضد فرهنگی علیه كشور صرورت نگرفتره
است.
در نظرسنجی بهعملآمده از اقشار مختلف مردم در  127شهرستان كشور ،درمجموع 83درصد
پاسخگویان تأثیرات استفاده از ماهواره را منفی11 ،درصد مثبت و8درصد نیز بینظر بودهاند .در
اظهارنظرها بیشترین تأثیر منفی  17.3درصد به رواج بیبندوباری11 ،درصد غرب-
گرایی.و12.1درصد از بین بردن بنیان خانواده اشاره دارد ،در مقابل در مورد اثرات مثبت دیدن
برنامههای ماهوارهای ،به ترتیب 3.2درصد بهروز شدن اطالعات و آگاهی افراد0.2 ،درصد ایجاد
روحیه و نشاط و 0.1پرشدن اوقات فراغت را بیان

مینماید .

نتیجهگیری و پیشنهاد
الف-نتیجه گیری:
(مدظلهالعالی)

 -1رهبر معظم انقالب حضرت امام خامنهای

مجهزترین ابزار تهاجم فرهنگی از دیدگاه

دشمن را رسانهها و در رأس آنها اینترنت و ماهواره میدانند و میفرمایند؛ این مورد
اخیر(ماهواره) واقعاً گنداب فسادى است كه تیرهاى زهرآگین خود را به سمت ملتها و
كشورها هدفگیری مىكند.)1382/20/02 (.
 -0براساس استفتائات بهعملآمده مراجع عظام عموماً فرمودهاند؛ استفاده از برنامههای مباح
آن(ماهواره) اشکال ندارد .ولى چون این وسیله براى كسى كه آن را در اختیار دارد زمینه
دریافت برنامههاى حرام را كامالً فراهم میكند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در
بردارد ،خرید و نگهدارى آن جایز نیست ،مگر براى كسى كه به خودش مطمئن است كه
استفاده حرام از آن نمیكند و بر تهیه و نگهدارى آن در خانهاش مفسدهای هم مترتّب
نمیشود .لکن اگر قانونى در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
 -3نظریهپردازان غربی ازجمله (مانوئل كاستلز ،ان ای میلر و جان دوالردو گربنر و همکارهانش)

021

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  -سال هفدهم ،شماره  ،87زمستان 1337

در مورد كاربرد و نفوذ رسانه معتقدند كه؛ رسانهها تالش میكنند تصویر ذهنی خود نزد
دیگران را آنطور كه خود میخواهند شکل دهند .و بر این اساس افراد رفتارهای جدید را با
مشاهده رفتارهای دیگران به دست میآورند .با توجه به نفوذ گسترده و عمیق تلویزیون در
خانوادهها ،موجب كاشت انسانشناسی ،نقشها و ارزشهای پنهان در آثار تلویزیون در ذهن
مردم بهرهمند میشود.
-1قوانین و مقررات بهكارگیری ماهواره در ایران قریب بیست سال است كه در مجلس شورای
اسالمی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و متعاقب آن هیئتوزیران نیز
آییننامه اجرایی آن را تصویب و ابالغ نموده است ،اما ارادهای ملی برای اعمال و اجرای آنها
تاكنون ظهور و بروز نداشته است.
 -2همافزایی بین اركان مختلف حاكمیت برای برخورد انسجامیافته با عوارض منفی ناشی از
استفاده از ماهواره مشاهده نمیگردد و چهبسا مسئولینی در سط راهبردی بهرهبرداری از آن را
باوجود صراحت قانونی ممنوعیت استفاده از این گیرنده ،توصیه و مفید میدانند.
-2بخشهایی از جغرافیای جمهوری اسالمی ایران بهراحتی شبکههای تلویزیون داخلی را دریافت
نمینمایند ،ضمن اینکه نیاز ذائقههای مختلف با مراجعه به برنامههای تولیدی صداوسیما
برآورده نمیشود.
 -8بخش عمدهای از خانوادهها به عوارض و تهدیدات متأثر از استفاده از ماهواره آشنایی الزم را
ندارند.
 -7امپراتوری رسانهای غرب تمامقد ،برای تضعیف ارزشهای بنیادی و عقیدتی جوامع اسالمی،
گسست اجتماعی و فرهنگی در بین اقوام و مذاهب اسالمی ،بهویژه اختالل درروند روبه رشد
شاخصهای فرهنگی و ....در جمهوری اسالمی ایران تمام ظرفیت رسانهای خود را پایكار
آوردهاند.
-3شبکههای ماهوارهای غربی بیشتر حول محورهایی ازجمله(رواج بیبندوباری و بیدینی ،از بین
بردن بنیان خانواده ،گرایش به زندگی مجردی ،غربگرایی ،مصرفگرائی ،انحرافات جنسی و
اعتیاد ،تقدس زدایی ،تضعیف ارزشهای جامعه ،افزایش بیاعتمادی به یکدیگر ،دامن زدن به
اغتشاش و ناآرامیهای داخلی و )...برای دریافتكنندگان تصاویر ماهوارهای در منطقه ،بهویژه
جمهوری اسالمی ایران در حال تولید و مخابره برنامه هستند.
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 -12برابر آمارهای ارائهشده به لحاظ فنی در 123مدار تلویزیونی دركل جهان 322 ،ماهواره
تلویزیونی فعال است و از این تعداد 112ماهواره فضای ایران را پوشش داده و در این فضا
فعال هستند .این تعداد ماهواره امکان تماشای حدود  17222شبکه تلویزیونی را در ایران
فراهم میآورد .بارسیورها و دیشهای معمولی میتوان تا نزدیک  0222كانال ماهوارهای را در
ایران باكیفیت باال دریافت كرد.
 -55در پاسخ به سؤال اثرات دیدن برنامههای ماهوارهای بر شیوه زندگی مردم چگونه است؟
درمجموع  83درصد اثرات آن را منفی و مضر 11 ،درصد مثبت دانسته و 8درصد جوابهای
بدون ربط به سؤال داده و یا پاسخ مناسب ندادهاند .ضمن اینکه در بر شماری آثار منفی دیدن
برنامههای تلویزیونی ناشی از ماهواره ،باالترین اثر مربوط به رواج بیبندوباری  17.3درصد و
كمترین اثر تبلیغ ادیان دیگر ،ترویج استقالل زنان و تبلیغ استفاده از شبکههای مجازی 2.1
درصد میباشد.
ب -پیشنهادها:

 -1گسترش فرهنگ نقادی در بین مردم ،بهویژه نسل جوان با تفهیم چرایی گزینش برنامههای
تلویزیون ملی و توجه دادن آحاد مردم به تأثیر سوء تماشای برنامههای ماهوارهای از طریق
ایجاد اقناع در بین انتخابكنندههای برنامههای ماهوارهای.
 -0پخش مستندهایی از تأثیرات منفی استفادههای غیرمنطقی از ماهواره برای افزایش اطالعات
عینی و عبرتآموزی ،در جهت كاهش گرایش به استفاده از این گیرنده مضر.
 -3ایجاد تنوع ،جذابیت و پربار نمودن برنامههای تلویزیونی ملی و محلی ،بهگونهای كه زمینه
گرایش به ماهواره را به حداقل برساند.
 -1تالش برای نهادینه و درونی كردن ارزشها و هنجارهای دینی در بین جوانان و اقشار گوناگون
جامعه ،تفهیم و اقناعسازی آنها برای گزینش برنامههای ماهوارهای برابر مبانی اعتقادی جامعه.
 -2پرهیز از افراطوتفریط نسبت به برخوردهای سلبی صرف با برنامههای ماهوارهای و توجه
جدیتر به برنامههای ایجابی.
 -2تقویت پوشش سیمای جمهوری اسالمی ایران در تمام جغرافیای كشور و تنوع توأم با حفظ
خطوط قرمز عقیدتی و فرهنگی ،در جهت جذب بیشتر مردم به برنامههای تلویزیونی ملی و
محلی.
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 -8هماهنگی بین اجزاء مختلف حاكمیت وهم افزایی برای مقابله منطقی و قاطع با تهدیدات
ناشی از استفاده لجامگسیخته از ماهواره.
 -7توسعه و تقویت برنامههای آموزشی جذاب برای تبیین و روشنگری در مورد عوارض ناشی از
استفاده بیرویه و بدون آگاهی از ماهواره ،خصوصاً تهدیداتی كه از این رهگذر متوجه
خانوادهها میگردد.
 -3تولید ماهواره اسالمی – ایرانی و برنامهریزی همزمان برای پوشش داخلی و انعکاس خارجی
بهمنظور تأثیرگذاری در فضای مجازی بر روی ملتهای همراه ،همچنین آفند فرهنگی برای به
چالش كشیدن رویکرد تهاجمی غرب علیه كشورهای مسلمان ،بهویژه جمهوری اسالمی ایران.
بهروزرسانی و اعمال قوانین و مقررات سلبی و ایجابی بهكارگیری ماهواره و برنامهریرزی جرامع عملیراتی
برای مواجهه با این پدیده شوم و در عین حال گریز ناپذیر.
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