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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Пайдоиши назарфиребии сиёсӣ таърихи 

қадима дорад. Дар ҳар давру замон онро ҳамчун яроқи идеологию психологӣ 

истифода намудаанд. Дар шароити муосир технологияҳои назарфиребӣ дар 

баробари давлатҳо, инчунин аз ҷониби ташкилотҳои террористию 

экстремистӣ ва ҳизбу ҳаракатҳои тундгаро ба таври васеъ истифода гардида 

истодаанд. Рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ба ҳизбу 

ҳаракатҳои мазкур имконият додаанд, ки дар шабакаи интернет бо роҳи паҳн 

намудани ғояҳои ифротгароӣ ва тундгароӣ ба зеҳну тафаккури ҷомеа 

таъсиргузорӣ намоянд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ин раванд ба як 

падидаи бесуботкунанда табдил ёфта истодааст. Тӯли солҳои охир аз ҷониби 

ташкилотҳои террористию экстремистии «Ҳизби наҳзати исломӣ» (минбаъд 

ТЭТ ҲНИ), «Гурӯҳи 24», бо ном «Паймони миллии Тоҷикистон» (минбаъд 

ТЭТ ПМТ) ва дигар ташкилотҳои террористию экстремистие, ки бо қарори 

Додгоҳи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияташон дар қаламрави кишвар 

манъ гардидаанд, ҷиҳати расидан ба мақсадҳои худ дар фазои иттилоотии 

кишвар ҳуҷумҳои иттилоотию психологӣ анҷом медиҳанд. Мақсади онҳо 

тағйир додани зеҳну тафаккури шаҳрвандони мамлакат ба шумор меравад. 

Ҳамзамон ташкилотҳои мазкур кӯшиш намуда истодаанд, ки бо роҳи 

иғвоангезӣ ва дурӯғпардозӣ шаҳрвандони мамлакатро дар муқобили сиёсати 

пешгирифтаи давлату Ҳукумат қарор диҳанд. Чунин вазъ муҳиммияти 

омӯзиши мавзуи мазкурро асоснок намуда, ҳамчун таҳқиқоти саривақтӣ 

барои таҳкими суботи сиёсии кишвар нигаронида мешавад. Зеро истифодаи 

технологияи назарфиребӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароию террористӣ 

имконият медиҳад, ки бархе аз сокинони мамлакатро ба сафҳои худ ҷалб 

намуда, дар муқобили давлату ҳукумат сафарбар намоянд. Чунин ҳолат 

имкон медиҳад, ки технологияи назарфиребиро ҳамчун таҳдид ба суботи 

сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ намоем. 

Истифодаи технологияҳои назарфиребии сиёсӣ аз ҷониби неруҳои 

иҷтимоию сиёсӣ таърихи қадима дорад. Онҳоро дар ҳама давру замон барои 
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расидан ба мақсадҳои сиёсии худ истифода намудаанд. Имрӯзҳо шабакаҳои 

иҷтимоии интернетӣ бо иқтидори зиёди манипулятивии худ дастраси 

ҳамагон гардидаанд, ки онҳоро, пеш аз ҳама, ташкилотҳои террористию 

экстремистӣ моҳирона истифода намуда истодаанд. Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи январи соли 2021 дар Паёми 

солонаи худ иброз намуданд, ки «пайравони созмонҳои террористиву 

экстремистӣ барои ноором сохтани вазъият дар ҷомеа ва тафриқаандозиву 

барангехтани низоъҳои диниву мазҳабӣ кӯшиш карда, барои гумроҳ сохтани 

сокинони мамлакат, бахусус, ҷавонон ва ба созмонҳои манъшуда ҷалб 

намудани онҳо аз шабакаҳои интернетӣ васеъ истифода мебаранд»1. Воқеан 

ҳам, аксари нафароне, ки ба сафи ташкилотҳои мазкур пайвастаанд, 

тавассути интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ мағзшӯӣ шудаанд. Ҳамзамон 

вобаста ба шароитҳои гуногуни иҷтимоию сиёсӣ ҳамасола роҳу усулҳои нави 

назарфиребии сиёсӣ ба вуҷуд оварда шуда, ба муборизаҳои сиёсии замона 

мувофиқ гардонида мешаванд. Аз ин рӯ, назарфиребии сиёсӣ ҳамчун воситаи 

анҷом додани тарғиботи ноаён ва воситаи анҷом додани дезинформатсия 

хеле хатарзо гардидааст. Таъсири онро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 

ҳамарӯза эҳсос намудан мумкин аст. Танҳо ташкилоти террористии «Давлати 

исломӣ» тавонистааст, ки аз ҳисоби ҷавонони тоҷик бештар аз 2 ҳазор 

нафарро шомили дастаҳои ҷиноятпешаи худ гардонад. Ҳизбу ҳаракатҳои 

дигар низ чунин амалҳоро анҷом дода истодаанд. ТЭТ ҲНИ, «Гурӯҳи 24» ва 

ТЭТ ПМТ тавассути интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ бо истифода аз 

технологияҳои назарфиребӣ дар байни ҷавонони тоҷик, бахусус муҳоҷирони 

меҳнатӣ таблиғоти ғояҳои ифротгароию тундгароиро ба таври густурда ба 

роҳ мондаанд. Ҳамарӯза фаъолон ва саркардогони онҳо дар шабакаи 

интернет иттилооти иғвоангез, ифротгароӣ ва дорои ангезаҳои зӯровариро 

паҳн менамоянд. Дар баробари гуфтаҳои боло мубрамии мавзуи таҳқиқоти 

                                                           
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ», 26.01.2021 

[Захираи электронӣ]. –URL: http://president.tj/node/25005 (санаи муроҷиат: 25.02.2022) 

http://president.tj/node/25005


 
 

6 
 

илмиро ба таври мушаххас бо назардошти масъалаҳои зерин асоснок 

намудан мумкин аст:  

Якум, истифодаи назарфиребии сиёсӣ хавфи мағзшӯӣ гардидани 

ҷавононро бештар месозад. Дар навбати худ мағзшӯӣ яке аз навъҳои 

назарфиребӣ мебошад. Ташкилотҳои террористию экстремистӣ технологияи 

мағзшӯиро барои ҷалби ҷавонону наврасон ба сафҳои худ, шомил кардани 

онҳо ба дастаҳои нимаҳарбии ҷиноятпешаи худ, барои анҷом додани амалҳои 

террористӣ сафарбар намудани онҳо истифода мебаранд. Аксарияти 

ҷавононе, ки ба сафи ташкилотҳои террористӣ пайвастаанд, бо роҳи мағзшӯӣ 

ба доми террористон афтодаанд. 

Дуюм, ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ва тундгаро дар фаъолияти 

таблиғотию ташвиқотии худ технологияҳои назарфиребии сиёсиро барои 

баланд намудани руҳияи радикалистии ҷомеа ва дар муқобили давлату 

ҳукумат сафарбар намудани шаҳрвандон моҳирона истифода мебаранд. Дар 

чунин шароит, технологияҳои паҳн намудани хабарҳои бардурӯғ ва 

иттилооти носаҳеҳ, анҷом додани тарғиботи ноаён, ба ҷониби дигар ҷалб 

намудани диққати одамон, технологияи мазоқу истеҳзо, тарсонидан ва ғ. 

ҳамчун воситаи тағйир додани зеҳну шуури одамон истифода мекунанд. Дар 

шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин технологияҳои назарфиребиро пеш аз 

ҳама наҳзатиён, салафиён ва ваҳҳобиён хеле зиёд истифода менамоянд.  

Сеюм, як зумра ҳизбу ҳаракатҳои террористию экстремистӣ, 

пуштибонони онҳо дар симои давлатҳо (ҳамаи ташкилотҳои террористӣ 

пуштибон дорад) дар кишварҳои гуногуни олам кӯшиш менамоянд, ки 

тазоҳуроти оммавӣ, инқилобҳои ранга ва низоъҳои мусаллаҳона ташкил 

кунанд. Воқеаҳои кишварҳои Шарқи Наздик ва Африқои Шимолӣ дар солҳои 

2011-2012 маҳз зери таъсири назарфиребии сиёсӣ ва тавассути шабакаи 

интернет паҳн намудани маводҳои ифротгароию тундгароӣ ба чунин вазъият 

оварда расонида шудаанд. Дар кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла дар 

Тоҷикистон низ чунин неруҳои тахрибкор барои ташкил намудани 

бетартибиҳои сиёсӣ кӯшиш карда итодаанд. Аз ҷумла, наҳзатиён ва 
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фаъолони онҳо аз кишварҳои аврупоӣ истифода, мардумро барои инқилоб 

даъват намуда истодаанд. Барои расидан ба ин мақсад онҳо тавассути 

шабакаи интернет технологияҳои гуногуни назарфиребиро истифода карда 

истодаанд.  

Чорум, истифодаи назарфиребии сиёсӣ дар муқобили Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз ҷумла дар шакли дезинформатсия, паҳн намудани хабарҳои 

носаҳеҳ ва иғвоангез боиси осебпазир гардидани имиҷи дохилию 

байналмилалии давлату ҳукумат ва халалдор шудани татбиқи ҳадафҳои 

стратегии кишвар мегарданд. Чунин амалҳо бо мақсади ба буҳрон дучор 

намудани сиёсати давлатӣ, паст намудани легитимияти ҳокимият, осеб 

расонидан ба имиҷи сарвари сиёсӣ, зери шубҳа қарор додани суботи ҷомеа, 

таъсири манфӣ расонидан ба низоми идоракунии давлатӣ анҷом дода 

мешаванд. 

Бояд гуфт, ки масъалаи назарфиребӣ ҳамчун таҳдиди воқеӣ ба суботи 

сиёсии ҷомеа то ба имрӯз хеле кам омӯхта шудааст. Ба истиснои мақолаҳо ва 

маърӯзаҳои ҷудогона, асари илмию таҳқиқотиеро, ки дар илмҳои сиёсии 

ватанӣ анҷом ёфта бошад, пайдо намудан мушкил аст. Чунин ҳолат омӯзиши 

масъалаи мазкурро боз ҳам муҳим мегардонад. Ҳарчанд олимони хориҷӣ 

истифодаи технологияи назарфиребӣ ва таъсир расонидан ба афкори 

ҷамъиятиро таҳлилу таҳқиқ намуда бошанд, дар шароити Ҷумҳурии 

Тоҷикистон наметавонанд барои ҳалли мушкилиҳои ҷойдошта ва махсусан 

барои пешгирии таъсири манфии ин падида мусоидат намоянд. Бо 

назардошти хавфу хатари афзояндаи назарфиребии сиёсӣ ва оқибатҳои 

ногувори он таҳқиқи ин масъала дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле 

мубрам мебошад.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Пайдоиш ва истифодаи 

технологияҳои гуногуни назарфиребии сиёсӣ таърихи қадима доранд. 

Онҳоро дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ неруҳои сиёсӣ ва арбобони 

давлатӣ барои идора намудани одамон ва тағйир додани рафтори сиёсии 

онҳо истифода намудаанд. Бинобар ин, ба ин масъала аз давраҳои қадим сар 
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карда то ба имрӯз мутафаккирону донишмандон таваҷҷуҳи хосса зоҳир 

кардаанд. Асарҳоеро, ки дар онҳо паҳлуҳои гуногуни назарфиребии сиёсӣ 

таҳлилу таҳқиқ гардидаанд, ба гурӯҳҳои зерин ҷудо намудан мумкин аст. 

Гурӯҳи якумро осори мутафаккирони аҳди қадим ва асрҳои миёна 

ташкил медиҳанд. Дар асарҳои Арасту, Ситсерон, Сун Тсзи, Н. Макиавели1 

ва чанде дигарон истифодаи фиреби сиёсӣ, бо роҳи фиреб расидан ба мақсад, 

дарк намудани назарфиребии сиёсӣ ва ғ. баррасӣ шудаанд. Арасту ва 

Ситсерон мавҷудияти роҳу усулҳои таъсир расонидан ба зеҳну шуури 

одамонро дарк намуда, дар муқобили софистон санъати суханварӣ ва ё 

риторикаро ташаккул додаанд. Ба андешаи онҳо ҳунари суханварӣ ба одамон 

имкон медиҳад, ки онҳо на танҳо назарфиребиро дарк намоянд, балки 

дурустии андешаҳои худро исбот созанд. Дар осори файласуфи Чини қадим 

Сун Тсзи санъати таҳия намудани нақшаи тадриҷии дар марҳилаҳои гуногун 

амалишаванда, пинҳон нигоҳ доштани мақсадҳои худ аз назари дигарон, 

барои расидан ба муваффақият истифода намудани маккорӣ ва дому фиреб 

дар маркази диққат қарор дода шудаанд. Мутафаккири италиявӣ 

Н.Макиавелли андешаҳоеро пешниҳод намудааст, ки дар ташаккули 

доктринаҳои ҳукмронии сиёсӣ ва истифодаи назарфиребӣ заминаи мусоид 

фароҳам овардааст. Ба андешаи ӯ, сарвари хирадманд чӣ барои мустаҳкам 

намудани мавқеи худ ва чӣ барои нигоҳ доштани устувории давлат бояд 

қодир бошад, ки ҳиссиёт ва майлу рағбати одамонро идора карда тавонад. 

Таълимоти сиёсии Н.Макиавеллиро ба инобат гирифта, дар баъзе 

сарчашмаҳои илмӣ ӯро асосгузори технологияҳои сиёсӣ медонанд. 

Гурӯҳи дуюмро асарҳои илмию таҳқиқоти олимони охири асри XIX ва 

ибтидои асри ХХ ташкил медиҳанд. Дар ин давра назарфиребии сиёсӣ аз 

ҷониби неруҳои сиёсӣ дар раванди баамлоии муборизаҳои сиёсию идеологӣ 

истифода бурда шудаанд. Дар асарҳои Г. Лебон, Х. Ортега-и-Гассет, А. 

                                                           
1 Ниг.: Аристотель. Политика. Риторика [Текст] / Пер. с греч. – М.: Эксмо, 2019. – 386 с.; Цицерон М.Т. 

Образцы ораторского искусства [Текст] / Пер. с греч. – М.: Эксмо, 2020. – 320 с.; Сунь-Цзы. Искусство 

войны [Текст] / Пер. с англ. – М.: Изд-во АСТ, 2019. – 160 с.; Макиавелли, Н. Государь. О военном 

искусстве [Текст] / Пер. с итал.. – М.: АСТ, 2019. – 416 с. 
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Грамши, Г. Лассуэл, Г. Тард1 ва чанде дигарон хусусиятҳои муҳимми 

назарфиребии сиёсии ин давра таҳқиқ гардидаанд. Олими франсавӣ Г.Лебон 

ба омӯзиши психологияи омма ва издиҳом машғул гардида, роҳу усулҳои 

идора намудани онҳоро пешниҳод кардааст. Дар асоси таълимоти ӯ 

технологияҳои сиёсии гуногун сохта шудаанд ва имрӯз ҳам сохта мешаванд. 

Хоссе Ортега-и-Гассет дар асари худ «Исёни омма» дар бораи иқтидори 

оммаи мардум андешаҳои худро ҷамъбаст намуда, қайд мекунад, ки омма бо 

фикру андешаҳои хаёлии худ қодир аст, ки таъсири қонунҳоро зиёд намояд 

ва равандҳои сиёсиро тезонад. Ба андешаи А. Грамши, механизми асосии дар 

амал татбиқ сохтани ҳокимият ва идора намудани оммаи мардум на 

маҷбурнамоӣ, балки боваркунонӣ мебошад. Дар таҳқиқоти ӯ консепсияи 

гегемония ташаккул дода шуда, он таъсиррасоние мебошад, ки дар ҳолати 

мавҷудияти он ҳокимият қодир аст, ки ба кулли ҷомеа бе истифодаи 

маҷбурнамоӣ таъсири худро амалӣ намояд. Олими амрикоӣ Г.Лассуэлл роҳу 

усулҳои гуногуни идора намудани ҷомеаро дар заминаи истифодабарии 

тарғиботу ташвиқот пешниҳод намудааст. Ба андешаи ӯ, дар баробари 

яроқҳои ҳарбию иқтисодӣ, тарғибот (пропаганда) низ метавонад дар 

муқобили душман ҳамчун яроқ истифода бурда шавад. Г.Лассуэлл муътақид 

аст, ки тарғибот воситаи муҳимтарини тағйир додани ақоиди одамон 

мебошад. 

Гурӯҳи сеюмро асарҳои илмию таҳқиқотии солҳои 50-60-уми асри ХХ 

ташкил медиҳанд. Дар асарҳои илмии Г. Франк, Г. Шиллер, Э. Шостром, Д. 

Тсаллер, Э. Бернейс, Ҷ. Брайант2 ва дигарон зуҳуроти назарфиребӣ таҳлилу 

                                                           
1 Ниг.: Лебон, Г. Психология народов и масс [Текст] / Пер. с франц. –М.: Изд-во АСТ, 2019. –384 с.; Ортега-

и-Гассет, Х. Восстание масс [Текст] / Пер. с исп. – М.: Изд-во АСТ, 2016. –256 с.; Грамши, А. Избранные 

сочинения: в 3 т. Т. 3. Тюремные тетради [Текст] / Пер. с итал. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. 

– 567 с.; Ласуэлл, Г. Техника пропаганды в мировой войне [Текст] / Пер. с англ. –М.: ИНИОН РАН, 2021. –

237 с.; Тард, Г. Общественное мнение и толпа [Текст] / Пер. с фр. –М.: ЛЕНАНД, 2015. – 200 с.;  
2 Ниг.: Франк, Г. Манипулируемый человек [Текст] / Пер. с нем. – М. : Политиздат, 1964. – 362 с.; Шиллер, 

Г. Манипуляторы сознанием [Текст] / Пер. с англ. – М.: Мысль, 1980. – 326 с.; Шостром, Э. Человек - 

манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации [Текст] / Пер. с англ. –М.: Изд-во 

Инс. психотерапеи, 2008. –192 с.; Цаллер, Д. Происхождение и природа общественного мнения [Текст] / 

Пер. с англ. –М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 554 с.; Бернейс, Э. Пропаганда [Текст] / 

Пер. с англ. –М.: Библос, 2016. –147 с.; Брайант, Дж. Основы воздействия СМИ [Текст] / Пер. с англ. –М.: 

Вильямс, 2004. –425 с. 
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таҳқиқ гардида, ҳамчун падидаи манфӣ муайян карда мешавад. Г. Франк 

назарфиребиро бо таъсиррасонии иттилоотию психологӣ алоқаманд намуда, 

хусусияти зарарнок доштани онро нишон медиҳад. Г. Шиллер бошад, 

назарфиребиро маҷбурнамоии пинҳонӣ номида, ба воситаи он тарҳрезӣ 

гардидани майлу хоҳиш, ҳиссиёт, муносибат ва рафтори одамонро дар назар 

дорад. Э.Шостром идора намудани дигарон ва назорат кардани рафтори 

онҳо, истисмори одамон, ҳамчун воситаи амалӣ намудани мақсадҳо истифода 

шудани одамонро нишонаҳои назарфиребӣ медонад. 

Гурӯҳи чорумро асарҳои олимони рус ташкил медиҳанд. Дар омӯзиши 

назарфиребии сиёсӣ Д.А. Волкогонов, Г. Грачев, Е.Л. Дотсенко, С.Г. Кара-

Мурза, Ю.В. Пую, Т.В. Евгенева, Д.Г. Михайличенко,1  ва ғ. саҳми арзанда 

гузоштаанд. Д.Волкогонов дар асари худ «Ҷангҳои психологӣ» 

назарфиребиро ҳамчун «воситаи идора намудани ҳолати равонии инсон, 

дигаргун сохтани ҷаҳони ботинии инсон» муаррифӣ кардааст. Г.Грачев 

назарфиребиро ҳамчун воситаи саркӯб намудан ва коҳиш додани фаъолнокии 

омма ва сафарбар намудани онҳо ба самти дигар медонад, ки он ба сохтори 

иҷтимоию сиёсии мавҷуда таҳдид мекунад. Е. Дотсенко ҷавҳари 

назарфиребиро бо таъсиррасонии психологӣ алоқаманд намуда, иброз 

медорад, ки ба таври сунъӣ ба амал баровардани он имкон медиҳад, ки ба 

таври пинҳонӣ ва даркнашаванда майлу хоҳиши дигарон тағйир дода шавад. 

С.Г. Кара-Мурза муътақид аст, ки барномарезӣ намудани рафтори одамон ва 

таъсири маънавӣ расонидан ба зеҳну шуури онҳо нишонаҳои назарфиребӣ 

мебошанд, ки барои таъмин намудани ҳукмронӣ анҷом дода мешаванд. Ю.В. 

Пую масъалаҳои мубрами назарфиребиро хамчун воситаи махсуси 

                                                           
1 Ниг.: Волкогонов, Д.А. Психологическая война: подрывные действия империализма в области 

общественного сознания [Текст] / Д.А. Волкогонов. – М.: Воениздат, 1983. –288 с.; Грачев, Г. 

Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического 

воздейства [Текст] / Г. Грачев, И. Мельник. –М.: Изд-во «Алгоритм», 2013. –236 с.; Доценко, Е.Л. 

Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита [Текст] / Е.Л. Доценко – М.: Издательство МГУ, 

1997. – 455 с.; Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С.Г. Кара-Мурза. – М.: Эксмо, 2012. –864 

с.; Пую, Ю.В. Философия манипулирования [Текст] / Ю.В. Пую. –СПб.: СПбГПУ, 2009. –243 с.; Евгеньева, 

Т.В. Технологии социальных манипуляций и методы противодействия им [Текст] / Т.В. Евгеньева. –СПб.: 

Питер, 2007. – 78 с.; Михайличенко, Д.Г. Субъективация современного человека на фоне технологий 

массовой манипуляции психикой [Текст] / Д.Г. Михайличенко. –Уфа: БашГУ, 2010. – 179 с. 
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муносибатҳои мутақобилаи одамон, инчунин муносибати одамон бо ҷомеа ва 

давлат таҳқиқ намудааст. Дар таҳқиқоти ӯ методология ва амалияи 

назарфиребӣ баррасӣ гардида, таҳлили фалсафии ин зуҳурот ва субъектҳои 

назарфиребӣ муайян карда мешаванд. 

Гурӯҳи панҷумро таҳқиқотҳои диссертатсионие ташкил медиҳанд, ки 

тӯли 10-15 соли охир бо назардошти рушди технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ ва дар шароити тағйирпазирии ҷомеаи муосир анҷом дода 

шудаанд ва дар онҳо шаклҳои гуногуни зоҳиршавии назарфиребии сиёсӣ, 

истифода намудани назарфиребӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамаҷониба 

таҳлилу баррасӣ гардидаанд. Дар байни онҳо таҳқиқоти В.В. Боршенко, А.Н. 

Глушенко, О.В. Ланге, О.Н. Пируший, И.В. Князева, Н.О. Королев1 ва 

дигарон аҳамияти зиёди илмию назариявӣ доранд.  

В.В. Боршенко фазои иттилоотии замони муосирро ҳамчун муҳити 

ташаккулёбии хавфу хатарҳои иттилоотию сиёсӣ муаррифӣ намуда, бо 

назардошти иқтидори манипулятивии шабакаи интернет оқибатҳои ногувор 

ва роҳу усулҳои муқовимат бо назарфиребии сиёсиро муайян кардааст. О.В. 

Ланге дар таҳқиқоти худ ҷанбаҳои назариявии назарфиребии сиёсиро 

таҳлилу баррасӣ намуда, заминаҳои иҷтимоию сиёсии пайдоиши онро нишон 

додааст. О.Н. Пируший васоити ахбори оммаро василаи асосии ба роҳ 

мондани назарфиребии сиёсӣ муаррифӣ намуда, дар ин замина иқтидори 

манипулятивии телевизион ва интернетро нишон додааст. Н.О. Королев 

истифодаи назарфиребии сиёсиро дар шароити ташаккулёбии муносибатҳои 

                                                           
1 Ниг.: Бощенко В.В. Политическое манипулирование в Интернет-пространстве как угроза информационной 

безопасности [Текст]: автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / В.В. Боршенко. –СПб., 2021. – 25 с.; 

Глущенко А.Н. Манипулятивный потенциал политического интернет-языка (на основе микроблога Twitter) 

[Текст]: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.00.19 / А.Н. Глущенко. –Майкоп, 2020. – 24 с.; Ланге, О.В. 

Современные манипулятивные технологии: вопросы теории и методологии [Текст]: автореф. дис. канд. 

полит. наук: 23.00.01 / О.В. Ланге. –СПб., 2015. –28 с.; Пирущий О.Н. Телевидение и интернет как средства 

политической манипуляции: автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / О.Н. Пирущий. –Ставрополь, 

2009. –22 с.; Князева И.В. Манипуляция общественным сознанием: сущность, исторические формы, 

трансформация (социально-философский анализ) [Текст]: автореф. дис. … канд. филос. наук: 09.00.11 / И.В. 

Князева. –Воронеж, 2011. – 22 с.; Королев Н.О. Политическое манипулирование в процессе коммуникации 

власти и общества [Текст]: автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / Н.О. Королев. –Саратов, 2013. – 23 

с. 
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байни ҳокимият ва ҷомеа таҳлил намуда, мавқеъгириҳои субъектҳои 

назарфиребиро муайян намудааст. 

Гурӯҳи шашумро корҳои илмию таҳқиқотии олимони ватанӣ ташкил 

медиҳанд. Дар таҳқиқоти олимони ватанӣ ҳарчанд назарфиребии сиёсӣ 

бевосита таҳлилу баррасӣ нашуда бошад ҳам, баъзе масъалаҳои ҷудогонаи он 

дар доираи ҷангҳои иттилоотӣ, таҳдидҳои иттилоотӣ, тарғибу ташвиқи 

ғояҳои экстремистию террористӣ, ҳуҷумҳои иттилоотӣ ва ғ. мавриди 

пажӯҳиши илмӣ қарор гирифтаанд. Дар ин маврид таҳқиқоти А.Н. 

Муҳаммад, Г.Н. Зокиров, С.С. Ятимов, А. Искандаров, М.У. Хидирзода, П.А. 

Муҳаммадзода, Н.Д. Маҳмадизода, К.А. Миралиён1 ва ғ. хеле арзишманд 

мебошанд. Дар таҳқиқоти олимони мазкур фаъолияти тахрибии неруҳои 

сиёсӣ, тарғибу ташвиқӣ ғояҳои экстремистию террористӣ, истифода 

намудани технологияи мағзшӯӣ аз ҷониби ташкилотҳои террористӣ, 

киберҷиноятҳо ва паҳн намудани иттилооти носаҳеҳ таҳқиқ гардидаанд.   

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар доираи иҷроиши мавзуи илмӣ-таҳқиқотии кафедраи 

сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ «Равандҳои 

                                                           
1 Ниг.: Махмадов, А.Н. Риторика и политическая полемика [Текст] / А.Н. Мухаммад. –Душанбе: Ирфон, 

2015. – 184 с.; Боз вай. Истиқлоли сиёсӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ [Матн] / А.Н. Маҳмадов. –Душанбе: 

Ирфон, 2016. – 264 с.; Мухаммад, А.Н. Киберпреступление как явление кибертерроризма: сущность и его 

современные особенности [Текст] / А.Н. Мухаммад // Известия Института философии, политологии и права 

имени А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. – 2017. – № 3-1. – С.56-61.; Зокиров, Г.Н. 

Терроризм [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2004. – 86 с.; Боз вай. Истиқлолияти сиёсӣ [Матн] / Г.Н. 

Зокиров. – Душанбе, 2006. – 157 с.; Боз вай. Идеологияи сиёсӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2008. – 350 

с.; Ятимов, С.С. Общественное сознание и общественная безопасность [Текст] / С.С. Ятимов. // Таджикистан 

и современный мир. – 2017. – №2(57). – С. 24–37.; Ятимов С.С. Илм ва амният. Монография [Матн] / С.С. 

Ятимов. –Душанбе: Ганҷ нашриёт, 2019. – 192 с.; Искандаров А.И. Джихадисты и их экстремистская 

деятельность в Центральной Азии [Текст] / А.И. Искандаров, И.А. Сафранчук // Известия Института 

философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. – 2018. 

– № 4. – С. 112-118.; Хидирзода М.У. Манипуляция как технология информационной войны [Текст] / М.У. 

Хидирзода // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. – 2016. – № 1-2 

(37). –С.41-45.; Хидирзода М.У. Информационный компонент в современных конфликтах [Текст] / М.У. 

Хидирзода, Ш. Рахимова // Известия Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова 

Академии наук Республики Таджикистан. – 2017. – № 1. – С. 49-52.; Махмадов П.А. Безопасность в 

условиях трансформации общества (опыт Таджикистана). Монография [Текст] / П.А. Махмадов. –Душанбе: 

Андалеб-Р, 2015. –152 с.; Маҳмадизода, Н.Д. Зоҳиршавии ифротгароии динӣ-сиёсӣ дар шароити инкишофи 

ҷомеаи тоҷик ва роҳҳои пешгирии он [Матн] / Н.Д. Маҳмадизода. –Душанбе: Эр-граф, 2022. – 324 с.; 

Миралиён, К.А. Некоторые пути совершенствования пропаганды государственной идеологии среди 

молодежи [текст] / К.А. Миралиён // Известия Академии наук Республики Таджикистан, отделение 

общественных наук. – 2015. – №3 (239) 2015. – C. 103–112. 
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иҷтимоию сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ» (барои 

солҳои 2016-2020, 2021-2025) иҷро гардидааст. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот – муайян намудани шаклҳои зоҳиршавии 

назарфиребии сиёсӣ дар шароити муосир ва нишон додани таъсири манфии 

он ба суботи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Барои амалӣ намудани 

мақсади таҳқиқот ва ҳамзамон барои дарёфти роҳу усулҳои пешгирӣ 

намудани таъсири назарфиребии сиёсӣ иҷроиши вазифаҳои зерин пеш 

гузошта шудаанд. 

Вазифаҳои таҳқиқот: 

– таҳқиқи намудани ҷанбаҳои таърихию сиёсии ташаккулёбии 

назарфиребии сиёсӣ ва дар ин замина муайян намудани хусусиятҳои 

бевоситаи истифодабарии он дар фаъолияти субъектҳои сиёсии замони 

муосир; 

– дар заминаи таҳқиқи самтҳои фаъолияти субъектҳои назарфиребии 

сиёсӣ муайян намудани шаклҳои муҳимтарини истифодабарии онҳо; 

– таҳқиқ намудани истифодаи технологияҳои гуногуни назарфиребии 

сиёсӣ дар фаъолияти ташкилотҳои экстремистию террористӣ; 

– дар асоси омӯзиши фаъолияти тахрибкоронаи созмонҳои 

террористию экстремистӣ муайян намудани таъсири назарфиребии сиёсӣ ба 

суботи сиёсӣ ва амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 – таҳлилу баррасӣ намудани таҷрибаи пешгирии оқибатҳои ногувори 

назарфиребии сиёсӣ ва дар заминаи он нишон додани роҳу усулҳои 

муқовимат бо технологияҳои назарфиребии сиёсӣ дар шароити муосир.  

Объекти таҳқиқот - назарфиребии сиёсӣ ҳамчун воситаи таъсир 

расонидан ба афкори ҷамъиятӣ мебошад. 

Предмети таҳқиқот – истифодаи назарфиребии сиёсӣ дар муқобили 

суботи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 
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Фарзияи таҳқиқот. Технологияҳои назарфиребиро дар ҳар давру 

замон барои амалӣ намудани мақсадҳои сиёсӣ истифода намудаанд. Дар 

шароити имрӯза бошад таҳдиду хатари он афзоиш ёфта истодааст. Шабакаи 

интернет ва технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ба субъектҳои 

назарфиребӣ имкониятҳои навро фароҳам намуда, барои таъсир расонидан ба 

афкори ҷамъиятӣ истифодаи роҳу усулҳои нави назарфиребиро имконпазир 

гардонидаанд. Назарфиребии сиёсӣ унсури марказии ҷангҳои иттилоотиро 

ташкил медиҳад ва он давлатҳое, ки дар чунин набардҳо вориданд, таъсири 

манфии онҳоро эҳсос мекунанд. Айни замон чунин усулҳоро дар фаъолияти 

ташкилотҳои террористию экстремистӣ бештар мушоҳида намудан мумкин 

аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири назарфиребии сиёсӣ, пеш аз ҳама, аз 

ҷониби ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароию террористӣ зоҳир мешавад. 

Ташкилотҳои террористию экстремистии «Ҳизби наҳзати исломӣ», «Гурӯҳи 

24», ба ном «Паймони миллии Тоҷикистон» бо мақсади ташкил намудани 

бетартибиҳои сиёсӣ ҳамарӯза алайҳи суботи сиёсӣ ва амнияти миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷумҳои иттилоотӣ анҷом медиҳанд. 

Асосҳои назариявии таҳқиқотро, пеш аз ҳама, сарчашмаҳои илмӣ ва 

осори мутафаккирони давраҳои гуногуни таърихӣ ташкил менамоянд. Аз 

ҷумла, ғояҳои Сун Тзи, Н.Макиавели, Г.Лебон, Х. Ортега-и-Гассет ва ғ. дар 

фаҳму дарки назарфиребии классикӣ хеле муҳиманд. Инчунин барои асоснок 

намудани технологияҳои навини назарфиребии сиёсӣ асарҳои илмию 

таҳқиқотии олимони хориҷию ватанӣ истифода бурда шудаанд. Дар 

диссертатсия зимни таҳқиқи ҷанбаҳои назариявию методологии мавзуъ 

консепсияҳои илмии «идоракунии омма ва издиҳом», «афкори ҷамъиятӣ ва 

усулҳои ташаккул додани он», назарияи «иртиботи сиёсӣ», «ҷангҳои 

иттилоотӣ», «таъсиррасонии психологию иттилоотӣ», «ҷангҳои идеологӣ» ва 

чанде дигар истифода бурда шудаанд. 

Асосҳои методологии таҳқиқот. Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот дар 

заминаи методҳои илмии истифодашуда иҷро гардиданд. Дар раванди 

таҳқиқот методҳои таҳлили системавӣ, функсионалию сохторӣ, типологӣ, 
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мониторинги шабакаҳои иҷтимоӣ истифода бурда шудаанд. Ба воситаи 

методи функсионалӣ муайян карда шуд, ки имрӯзҳо ба воситаи шабакаҳои 

интернет ва технологияҳои иттилоотӣ кадом амалҳоро анҷом медиҳанд ва 

онҳоро барои расидан ба мақсадҳои худ дар кадом шакл истифода мебаранд. 

Инчунин самтҳо ва мақсадҳои истифодабарии шабакаҳои иҷтимоӣ ба 

воситаи методи мазкур муайян карда шуд. Ба воситаи методи сохтори 

таркиби мураккаби назарфиребии сиёсӣ ва унсурҳои ҷудогонаи он муайян 

карда шуд. Методи мазкур имконият дод, ки ҳамзамон сохтори мантиқии 

таҳқиқот вобаста ба сохтори назарфиребӣ ба роҳ монда шавад. Методи 

типологӣ барои муайян намудани шаклҳои зоҳиршавии назарфиребии сиёсӣ 

истифода бурда шудааст. Дар зербоби 1.2. методи мазкур ҳамчун заминаи 

методологии таҳқиқот интихоб гардида буд. Истифодаи методи системавӣ 

имкон дод, ки назарфиребии сиёсӣ ҳамчун таҳдид ба суботи сиёсӣ ва 

амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шавад. Ғайр аз ин, дар 

раванди таҳқиқот шабакаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла саҳифаҳои интернетии ТЭТ 

ҲНИ, «Гурӯҳи 24» ва ТЭТ ПМТ дар шабакаи YouTube таҳлил гардида, 

хусусиятҳои манипулятивии онҳо муайян карда шудаанд. 

Пойгоҳи иттилоотии таҳқиқот. Дар раванди гузаронидани таҳқиқот 

сарчашмаҳои зиёди иттилоотӣ таҳлил ва истифода бурда шудаанд. Онҳоро ба 

ду гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст.  

Гурӯҳи якумро санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ташкил медиҳанд. Дар байни онҳо қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи мубориза бо терроризм», «Дар бораи мубориза бо экстремизм», «Дар 

бораи амният», «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори 

омма», «Консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон», 

«Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм 

ва терроризм барои солҳои 2016-2020», «Стратегияи муқовимат ба 

экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-

2025» ва ғ. истифода бурда шудаанд.  
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Гурӯҳи дуюмро сарчашмаҳои иттилоотии электронӣ ва сомонаҳои 

расмии матботи даврии агентиҳои иттилоотӣ ташкил медиҳанд. Дар байни 

онҳо маводи электронии Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон «Ховар», 

сомонаи расмии газетаи «Ҷумҳурият», сомонаҳои таҳлилию хабарии 

кишварҳои пасошӯравӣ ва монади инҳо истифода бурда шудаанд. Дар 

баробари инҳо, инчунин маводҳои дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳншуда ва 

дорои хусусияти экстремитию радикалистӣ низ таҳлил гардида, хавфу хатари 

назарфиребии сиёсӣ дар заминаи фаъолияти тундгароёнаи ҳизбу ҳаракатҳои 

ифротгароӣ муайян карда шудааст. 

Навгонии илмии таҳқиқот. Дар доираи таҳқиқоти диссертатсионии 

мазкур бори аввал дар илмҳои сиёсии ватанӣ назарфиребии сиёсӣ 

ҳамаҷониба таҳқиқ гардида, хавфу хатари он дар марҳилаи навини 

давлатдории миллӣ ва роҳу усулҳои муқовимат бо ин зуҳурот нишон дода 

шудаанд. Масъалаҳои ҷудогонаи навгонии илмии таҳқиқотро ба таври зерин 

муаррифӣ намудан мумкин аст: 

– ҷанбаҳои таърихию сиёсии ташаккулёбии назарфиребии сиёсӣ таҳқиқ 

гардида, хусусиятҳои бевоситаи истифодабарии он дар фаъолияти 

субъектҳои сиёсии замони муосир муайян карда шудааст; 

– самтҳои фаъолияти субъектҳои назарфиребии сиёсӣ таҳқиқ гардида, 

шаклҳои асосии истифодабарии технологияҳои мазкур муайян карда 

шудаанд; 

– истифодаи технологияҳои гуногуни назарфиребии сиёсӣ дар 

фаъолияти ташкилотҳои экстремистию террористӣ таҳқиқ гардида, 

оқибатҳои ногувории онҳо нишон дода шудаанд; 

– фаъолияти тахрибкоронаи созмонҳои террористию экстремистӣ 

мавриди омӯзиш қарор дода шуда, дар ин замина таъсири назарфиребии 

сиёсӣ ба суботи сиёсӣ ва амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

карда шудааст; 
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– таҷрибаи пешгирии оқибатҳои ногувори назарфиребии сиёсӣ таҳлилу 

баррасӣ гардида, дар асоси он роҳу усулҳои муқовимат бо технологияҳои 

назарфиребии сиёсӣ дар шароити муосир нишон дода шудаанд. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Пайдоиш ва истифодабарии назарфиребии сиёсӣ ҳамчун воситаи 

расидан ба мақсад таърихи қадима дорад. Дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ 

онро дар шаклҳои мухталиф истифода намудаанд. Пайдоиш ва рушди радио 

ва телевизион технологияҳои назарфиребии сиёсиро ба дигаргунии ҷиддӣ рӯ 

ба рӯ намуд. Рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионии замони 

муосир ва тавсеаи миқёси истифодабарии интернет ба субъектҳои сиёсат 

ҷиҳати истифодаи назарфиребии сиёсӣ имкониятҳои навро фароҳам 

овардааст.  Олимону муҳақиқон хусусиятҳои манфӣ ё мусбат доштани 

назарфиребии сиёсиро аз мавқеи субъектҳои сиёсат вобаста намуда, дар 

маҷмӯъ онро ҳамчун воситаи расидан ба мақсад муаррифӣ менамоянд. Дар 

шароити муосир истифодаи назарфиребии сиёсиро на танҳо дар фаъолияти 

ҳизбҳои сиёсӣ ва сарварони сиёсӣ дидан мумкин аст, балки онро ҳамаи 

субъектҳои ҷангҳои иттилоотӣ, аз ҷумла давлатҳо, ташкилотҳои минтакавию 

байналмилалӣ ва ҳатто ташкилотҳои экстремистию террористӣ низ истифода 

менамоянд.  

2.Назарфиребии сиёсӣ ҳамчун падидаи ҷамъиятӣ аз унсурҳои ҷудогона 

таркиб ёфтааст. Унсурҳои таркибии онро шартан ба таври зерин нишон 

додан мумкин аст: субъекти назарфиребӣ (манипулятор), объекти 

назарфиребӣ, шарту шароит ва имкониятҳои субъект, мақсадҳои субъект, 

роҳу усулҳо ва шаклҳои зоҳиршавии таъсиррасонии иттилоотию псиохологӣ 

(навъҳои назарфиребӣ). Айни замон давлатҳо, иттиҳоди давлатҳо, 

ташкилотҳои ғайридавлатӣ, неруҳои сиёсӣ, ташкилотҳои террористию 

экстремистӣ ва ғ. ба сифати субъектҳои назарфиребии сиёсӣ баромад 

менамоянд. Одамон ва афкори ҷамъиятӣ, иттиҳоди одамон, гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ, аскарону афсарон, элитаи ҳукмрон, аҳолии мамлакат ва ҳатто худи 

мамлакат дар маҷмӯъ объекти назарфиребӣ мебошанд. Айни замон 
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субъектҳои гуногун назарфиребии сиёсиро дар шаклҳои зерин бештар 

истифода намуда истодаанд: технологияи тағйир додани ҷаҳонбинии одамон; 

технологияи ба ҷониби дигар ҷалб намудани диққати одамон; паҳн намудани 

иттилоотии махфии мақомоти давлатӣ; истифодаи омори бардурӯғ; 

технологияи ҳангомасозӣ ва паҳн намудани иттилооти бардурӯғ (фейк нюс), 

тарғиботи ноаён, технологияи мағзшӯӣ, технологияи мазоқу изтеҳзо ва ё 

тарсонидан, технологияи «троллинг», паҳн намудани интернет-мемҳо ва ғ. 

3.Дар шароити имрӯза яке аз субъектҳои пуриқтидори назарфиребии 

сиёсӣ ташкилотҳои экстремистию террористӣ мебошанд. Онҳо низ бо 

истифода аз имкониятҳои манипулятивии шабакаи интернет ва дигар 

шабакаҳои иҷтимоӣ амалӣ намудани мақсадҳои худро пайгирӣ намуда 

истодаанд. Аз ҷумла, ташкилотҳои террористии «Давлати исломӣ», «Ал-

Қоида», «Ансоруллоҳ», «Ихвон-ул-Муслимин», «Ҳизб-ут-Таҳрир» ва чанде 

дигар барои пурра намудани сафҳои худ ҷавононро тариқи интернет мағзшӯӣ 

менамоянд. Бо ин мақсад танҳо «Давлати исломӣ» даҳҳо марказҳои 

иттилоотию таҳлилӣ ташкил намуда, дар шабакаи интернет ба паҳн намудани 

ғояҳои ифротгароӣ ва тундгароӣ машғул ҳастанд. Як гурӯҳ ташкилотҳои 

террористӣ, аз қабили ҳаракати «Толибон», ТЭТ ҲНИ ва ғ. технологияҳои 

дезинформатсиониро истифода намуда, дар назари мардум худро неруҳои 

созанда ва башардӯст нишон додан мехоҳанд. Аз ҷониби дигар баъзе ҳизбу 

ҳаракатҳои тундгаро ва ифротгаро ба воситаи назарфиребии сиёсӣ барои ба 

сари қудрат омадан кӯшиши аз байн бурдани оромии ҷомеа ва ташкил 

намудани инқилобҳоро намуда истодаанд.     

4.Истифодаи назарфиребии сиёсӣ аз ҷониби ҳизбу ҳаракатҳои 

ифротгароию террористӣ ба суботи сиёсӣ ва амнияти миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба таври воқеӣ таҳдид менамояд. Айни замон дар фазои 

иттилоотию идеологии кишвар даҳҳои ташкилотҳои террористӣ ба тарғибу 

ташвиқи ғояҳои ифротгароӣ ва тундгароӣ машғуланд. Як қисми онҳо 

шаҳрвандони мамлакатро ба сафҳои худ ҷалб намуда истодаанд ва барои 

анҷом додани амалҳои террористӣ мехоҳанд онҳоро истифода баранд. 
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Гурӯҳи дигари онҳо дар дохили кишвар мехоҳанд ячейкаҳои хуфта ташкил 

намоянд. Аммо гурӯҳи дигари онҳо, аз ҷумла ТЭТ ҲНИ, «Гурӯҳи 24», «бо 

ном «Паймони миллии Тоҷикистон» ба афкори ҷамъиятӣ ва мафкураи 

шаҳрвандони кишвар ҳамарӯза таъсиррасонии иттилоотию психологиро ба 

роҳ монда, мардумро ба эътироз ва инқилоб даъват намуда истодаанд. 

Истифодаи моҳиронаи технологияҳои назарфиребӣ аз ҷониби онҳо бори 

дигар гувоҳӣ аз он медиҳад, ки онҳо аз машварати сиёсии ширкатҳои 

технологӣ ва хадамоти махсуси баъзе давлатҳо бархӯрдоранд.  

5.Дарёфти роҳу усулҳои муқовимат бо технологияҳои назарфиребӣ дар 

шароити муосир яке аз масъалаҳои доғи рӯз мебошад. Зеро рушди босуръати 

технологияҳои иттилоотӣ, тадриҷан бештар гардидани шумораи 

истифодабарандагони интернет ва ҳанӯз ҳам дар сатҳи паст қарор доштани 

фарҳанги иттилоотии одамон хавфу хатари назарфиребии сиёсиро бештар 

менамояд. Аз ин рӯ, дар заминаи имкониятҳои технологию иттилоотии 

субъектҳои назарфиребии сиёсӣ ва ҳамчун бо назардошти таҳдиду хатари ин 

падида дар навбати аввал қабул намудани қонун дар бораи муқовимат бо 

назарфиребии сиёсӣ ба мақсад мувофиқ аст. Инчунин ба таври ҷиддӣ 

мавриди омӯзиш қарор додани таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ ва истифода 

намудани моделҳои мувофиқ ва мутобиқ бо шароити Тоҷикистон низ аз 

аҳамият холӣ нест. Инчунин дар самти муқовимат бо технологияҳои 

назарфиребӣ баланд бардоштани маданияти истифодабарии сарчашмаҳои 

иттилоотии интернетӣ ва мавриди истифода қарор додани имкониятҳои 

мавҷудаи кишвар низ хеле зарур аст.  

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Хулосаҳое, ки дар 

раванди таҳқиқот ба даст омадаанд, барои пажӯҳиши минбаъдаи 

назарфиребии сиёсӣ, махсусан ҷиҳати таҳқиқи таҳдиду хатари ин падида ва 

оқибатҳои ногувори он метавонанд ҳамчун сарчашмаи назариявӣ истифода 

бурда шаванд. Аз ҳама муҳим ин аст, ки дар таҳқиқоти мазкур ҷанбаҳои 

назариявии таҳдиду хатари назарфиребии сиёсӣ дар шароити Тоҷикистон 

коркард шудаанд. Инчунин хулосаҳои таҳқиқот барои возеҳу равшан 
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намудани хусусиятҳои бевоситаи ҷангҳои иттилоотӣ низ мусоидат 

менамоянд. Зеро назарфиребии сиёсӣ ва шаклҳои навини он, ки тариқи 

шабакаҳои иҷтимоӣ ва интернет амалӣ карда мешаванд, унсурҳои таркибии 

ҷангҳои иттилоотиро ташкил медиҳанд.  

Маводи диссертатсия дар раванди таълими фанҳои сиёсатшиносӣ, 

амнияти миллӣ, равандҳои сиёсӣ, инчунин дар таҳияи барномаҳои таълимӣ 

ва китобҳои дарсии фанҳои мазкур метавонанд истифода шавад. Инчунин, 

арзиши назариявии натиҷаҳои тадқиқот бо он асоснок карда мешаванд, ки 

хулосаҳо ва баррасиҳои муаллиф дар заминаи таҳлили назарияҳои илмӣ ва 

тағйирпазирии равандҳои сиёсӣ анҷом дода шудаанд, ки дар самти коркарди 

консептуалии муқовимат бо назарфиребии сиёсӣ дар шароити Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳим мебошанд. 

Хулосаҳо ва натиҷаҳои асосии диссертатсия дар коркарди иловагии 

консепсияҳои амнияти миллӣ ва амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм, дар коркард ва таҳияи 

қонун дар бораи муқовимат бо назарфиребии сиёсӣ метавонанд истифода 

бурда шаванд. Маводи таҳқиқот барои ташаккули ҷаҳонбинии назариявии 

муҳаққиқони ҷавон ва онҳое, ки ба омӯзиши назарфиребии сиёсӣ машғул 

мегарданд, аҳамиятнок мебошад. Тавсияҳои амалии муаллиф ва хулосаҳои 

диссертатсия дар фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати татбиқи 

сиёсати давлатии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин барои танзиму 

назорати шабакаи интернет, инчунин дар татбиқи чорабиниҳои сатҳи 

маҳаллӣ ва минтақавӣ оид ба пешгирии таъсири манфии назарфиребии 

ташкилотҳои террористию экстремистӣ хеле муҳим мебошанд. Ғайр аз ин, 

хулосаҳо ва маводи диссертатсия барои фошсозии назарфиребии ТЭТ ҲНИ, 

“Гурӯҳи 24” ва ТЭТ ПМТ, ки дар муқобили суботи сиёсӣ ва амнияти миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудаанд, метавонанд истифода бурда 

шаванд.  

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Дараҷаи эътимоднокии 

натиҷаҳои таҳқиқот ба воситаи асосҳои назариявию методологии 
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диссертатсия асоснок карда мешавад. Пеш аз ҳама, эътимоднокии натиҷаҳои 

таҳқиқот ба воситаи мухолифат надоштани онҳо бо назарияҳои сиёсии 

мавҷуда ва мувофиқати методҳои илмии истифодашуда бо соҳаи илми сиёсӣ 

ифода меёбад. Инчунин, дар таҳқиқоти мазкур сарчашмаҳои иттилоотии 

расмӣ истифода шудаанд, ки қисме аз натиҷаҳои таҳқиқот дар заминаи 

таҳлили онҳо ба даст омадаанд. Инчунин хулосаҳои муаллиф дар заминаи 

омӯзиши ҷанбаҳои назариявии мавзуъ ва таҳлили равандҳои сиёсии ҷомеа ба 

даст омада, натиҷагирӣ шудаанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур дар мавзуи “Назарфиребии сиёсӣ ҳамчун 

таҳдид ба суботи сиёсии ҷомеа (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)” бо 

шиносномаи ихтисоси илмии 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои 

сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ) мутобиқат менамояд. Дар банди 6-уми шиносномаи 

ихтисоси мазкур “Хусусиятҳо ва механизмҳои ташаккули афкори ҷамъиятӣ 

дар сиёсат”, “Интернет ва сиёсат”, “ВАО ва масъалаҳои амнияти иттилоотӣ”, 

“ВАО ва масъалаҳои назарфиребии сиёсӣ” пешбинӣ гардидаанд. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Коркард ва 

таҳлилу баррасии маълумотҳои бадастомада, коркарди муқаррароти 

назариявӣ ва методӣ, пешниҳод намудани тавсияҳои амалӣ аз ҷониби 

довталаб мустақилона анҷом дода шудааст. Хулосаҳое, ки дар диссертатсия 

ба назар мерасанд, натиҷаи тадқиқоти мустақилонаи унвонҷӯ ба шумор 

мераванд. Муаллиф дар заминаи омӯзиши адабиёти илмӣ ва таҳлилу 

баррасии равандҳои сиёсӣ истифодаи васеи технологияҳои назарфиребиро 

таҳқиқ намуда, хавфу хатари онро дар фаъолияти ташкилотҳои террористию 

экстремистӣ нишон додааст. Довталаб таҳқиқоти худро натиҷагирӣ намуда, 

вобаста ба пешгирии назарфиребии сиёсӣ ва коҳиш додани таъсири манфии 

он тавсияҳои амалӣ пешниҳод кардааст.  

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар 

маҷлиси кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 

А.Рӯдакӣ ва маҷлиси Шӯрои олимони факултети таърих, ҳуқуқ ва 
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муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ 

муҳокима гардида, ба ҳимоя тавсия дода шудааст. Натиҷаҳои асосии 

таҳқиқот дар мақолаҳои муаллиф инъикос ёфтаанд. Инчунин натиҷаҳои 

таҳқиқот дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ муаррифӣ гардидаанд.  

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои асосии 

диссертатсия ва хулосаҳои таҳқиқот дар чаҳор мақолаи илмии муаллиф нашр 

шудаанд, ки онҳо дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз номгӯйи ихтисораҳо, 

муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқот, ду боб, панҷ зербоб, хулоса, рӯйхати 

адабиёт ва интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия  иборат мебошад. Ҳаҷми 

умумии диссертатсия 170 саҳифаи матни компютериро ташкил медиҳад. 
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БОБИ I. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАҲҚИҚИ 

НАЗАРФИРЕБИИ СИЁСӢ 

1.1. Заминаҳои таърихию сиёсии ташаккулёбии консепсияи 

назарфиребии сиёсӣ 

Назарфиребӣ ҷузъи таркибии маданияти сиёсию иҷтимоӣ ва равандҳои 

сиёсии ҷомеа мебошад. Он ҳамчун падидаи иҷтимоию сиёсӣ таърихи хеле 

қадима дорад. Ҳанӯз аз давраҳои қадим сар карда одамон барои расидан ба 

мақсадҳои худ дар муқобили якдигар технологияҳои гуногуни 

назарфиребиро истифода менамуданд. Назарфиребии давраҳои қадим ба 

монанди дурӯғи соддалавҳона зоҳир мегардид. Аммо бо мурури замон ва 

ташаккулёбии муносибатҳои ҷамъиятӣ санъати назарфиребӣ низ рушд 

намуда, дар шакли таъсиррасонии даркнашаванда ва натиҷабахш истифода 

бурда мешавад. Таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки аз ҷомеаҳои 

ибтидоӣ сар карда то ба имрӯз технологияи назарфиребӣ ҳамчун воситаи 

ҳукмронӣ, усули махсуси таъсиррасонӣ ба рақибони худ ва тағйир додани 

рафтори одамон аз ҷониби неруҳои сиёсӣ истифода бурда шудааст. 

Файласуфи франсафӣ М. Фуко дар бораи хусусияти мифологӣ доштани 

назарфиребии ҷомеаҳои ибтидоӣ таҳқиқоти гуногун анҷом дода, нақши онро 

дар рушди ҳувияти иҷтимоию сиёсӣ ва ташаккули умумияти иҷтимоӣ муайян 

намудааст1.  Дар маҷмӯъ, гуфтан мумкин аст, ки назарфиребӣ ва 

ҳадафмандона таъсир расонидан ба афкори ҷамъиятӣ ҳанӯз аз  давраҳои 

қадим дар амалияи ҷамъиятӣ хеле зиёд истифода бурда мешуд. Аввалин 

устодони истифодаи амалии технологияи назарфиребӣ софистони Юнони 

қадим мебошанд. Онҳо ҳатто барои ҳақ баровардани андешаҳои худ 

ҷаҳонбинии фалсафию ҷамъиятиеро ташаккул дода буданд, ки онро дар 

баҳсҳои сиёсӣ моҳирона истифода менамуданд. Ҳатто гуфтан мумкин аст, ки 

таълимоти софистон аввалин консепсияҳои назарфиребӣ мебошад. Худи 

мафҳуми «софизм» низ аз калимаи юнонии «sophisma» пайдо шуда, маънояш 
                                                           
1 Ниг.: Торгованова, О.Н. Концепт «манипуляция» в отражении социально-философских представлений 

М.Фуко и М.Вебера [Текст] / О.Н. Торгованова, В.В. Сизова // Вестник Тверского государственного 

технического университета. Серия: науки об обществе и гуманитарные науки. –2017. –№3. –С.144-147. 
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зиракӣ, ҳилаю найранг мебошад. Софистон кӯшиш менамуданд, ки дар 

баҳсҳои гуногун далелҳои носаҳеҳро ба воситаи вайрон намудани қоидаҳои 

мантиқ ҳамчун воситаи исботнамоӣ истифода баранд. Чунин амалҳо бо 

мақсади гумроҳ намудани шунавандагон анҷом дода мешуд. Аммо 

файласуфони Юнони қадим ва Рими қадим мавҷудияти роҳу усулҳои таъсир 

расонидан ба зеҳну шуури одамонро дарк намуда, дар муқобили софистон 

санъати суханварӣ ва ё риторикаро ташаккул додаанд1. Ба андешаи онҳо 

ҳунари суханварӣ ба одамон имкон медиҳад, ки онҳо на танҳо 

назарфиребиро дарк намоянд, балки дурустии андешаҳои худро исбот 

созанд. Бо назардошти чунин вазъ донистани ҳунари суханварӣ барои эмин 

мондан аз таъсири назарфиребӣ зарур шуморида шуда, аз овони кӯдакӣ ба 

одамон таълим дода мешуд. Мутафаккири Юнони қадим Афлотун дар асари 

худ «Давлат» ба масъалаи «дурӯғи хуб» ва «фиреби манфиатовар» таваҷҷуҳ 

зоҳир намуда, ба давлатдорон маслиҳат медиҳад, ки онҳоро чӣ дар муқобили 

рақибони худ ва чӣ барои ҳимояи манфиати давлатӣ истифода намоянд2. 

Тахминан 2500 сол пеш масъалаи истифодаи назарфиребӣ дар корҳои 

ҳарбию сиёсӣ аз ҷониби ходими давлатӣ ва файласуфи Чини қадим Сун Тсзи 

ба таври мукаммал коркард гардида буд3. Андешаҳои ӯ дар замони муосир 

низ ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Дар шароити имрӯза 

таълимоти Сун Тсзиро дар ташкил ва гузаронидани ҷангҳои иттилоотию 

психологӣ, амалиётҳои пинҳонӣ ва махсусан, дар фаъолияти хадамоти 

истихборотӣ ва дигар сохторҳои қудратӣ чӣ дар кишварҳои Шарқ ва чӣ дар 

кишварҳои Ғарб ба таври васеъ истифода менамоянд. Дар Чини қадим 

назарфиребӣ унсури таркибии санъати ба таври пинҳонӣ идора намудани 

рақибон, асосҳои ғоявию фалсафии амалияи сиёсат ва дипломатия ба шумор 

мерафт. Санъати таҳия намудани нақшаи тадриҷии дар марҳилаҳои гуногун 

амалишаванда, пинҳон нигоҳ доштани мақсадҳои худ аз назари дигарон, 

                                                           
1 Ниг.: Аристотель. Политика. Риторика [Текст] / Пер. с греч. – М.: Эксмо, 2019. – 386 с.; Цицерон М.Т. 

Образцы ораторского искусства [Текст] / Пер. с греч. – М.: Эксмо, 2020. – 320 с. 
2 Ниг.: Пую, Ю.В. Политическое манипулирование: вчера, сегодня, завтра [Текст] / Ю.В. Пую // Философия 

права. –2011. –№1 (44). –С.50. 
3 Ниг.: Сунь-Цзы. Искусство войны [Текст] / Пер. с англ. – М.: Изд-во АСТ, 2019. – 160 с.  
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барои расидан ба муваффақият истифода намудани маккорӣ ва дому фиреб 

дар тафаккуру рафтори арбобони давлатӣ, сипаҳсолорон ва дипломатҳои 

хитоӣ мавқеи марказиро ишғол намуда буд1. 

Дар ташаккули консепсияи назарфиребӣ асари мутафаккири шинохтаи 

италиявӣ Н. Макиавеллӣ саҳми зиёд гузоштааст. Ӯ дар асари худ «Подшоҳ» 

исбот менамояд, ки ҳокимиятро на танҳо ба воситаи неру, балки бо роҳи ба 

даст овардани ризоият низ нигоҳ доштан мумкин аст. Ба андешаи ӯ, подшоҳ 

барои ба даст овардан ва нигоҳ доштани тобеон бояд пайваста талош варзад. 

Ба қавли ӯ, подшоҳи хирадманд шавқу рағбати тобеонро бояд дар самти 

зарурӣ равона карда тавонад: аз сабаби оне, ки инсон дар як вақт ҳамаи 

хислатҳои хубро дошта наметавонад, шарт нест, ки подшоҳ бояд чи гуна 

бошад, шарт ин аст, ки ӯ дар назари омма чи гуна зоҳир шавад2. Ин аст, ки то 

солҳои наздик мафҳуми назарфиребиро баъзан вақт дар маънои 

«макиавелизм» низ ифода менамуданд. Дар маҷмӯъ, Н.Макиавелли 

андешаҳоеро пешниҳод намудааст, ки дар ташаккули доктринаҳои 

ҳукмронии сиёсӣ ва истифодаи назарфиребӣ заминаи мусоид фароҳам 

овардааст. Н. Макиавелли яке аз мутафаккироне мебошад, ки аввалин шуда 

мафҳуми «издиҳом»-ро истифода менамояд. Ба андешаи Н. Макиавелли, 

издиҳом оммаи мардуме мебошад, ки дар бораи сарварӣ ва шахсияти подшоҳ 

тасаввуроти хеле кам дорад. Диққати онҳоро танҳо симои роҳбар ва тарзи 

муаррифӣ шудани ӯ ҷалб менамоянд. Дар ин маврид тафовути байни 

издиҳом ва мардум бояд ба инобат гирифта шавад. Зеро дар аксар маврид 

мардум ба ақлу хирад ва издиҳом бошад ба эҳсосот ва ҳиссиёти худ такя 

менамоянд.  Бо назардошти ин Н.Макиавелли тавсия медиҳад, ки сарвари 

хирадманд чӣ барои мустаҳкам намудани мавқеи худ ва чӣ барои нигоҳ 

доштани устувории давлат бояд қодир бошад, ки ҳиссиёт ва майлу рағбати 

одамонро идора карда тавонад3.  

                                                           
1 Пую, Ю.В. Истоки и генезис феномена манипуляции [Текст] / Ю.В. Пую // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. –2008. –№72. –С.19-20.  
2 Макиавелли, Н. Государь. О военном искусстве [Текст] / Пер. с итал.. – М.: АСТ, 2019. – 416 с.  
3 Ҳамон ҷо. – С.76.   
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Дар миқёси васеъ ва рақобатҳои сиёсӣ бори аввал технологияи 

назарфиребӣ дар ҳаёти сиёсию ҷамъиятии Фаронса моҳирона истифода бурда 

шудааст. Дар давраи маорифпарварӣ ислоҳотчиёни Фаронса ба зеҳну шуури 

оммаи мардум чунон таъсири зиёд расонидаанд, ки аксарияти одамон барои 

амалӣ намудани мақсадҳои сиёсии онҳо омода буданд. Ба андешаи 

муҳаққиқи рус С.Н. Бледний, «маорифпарварони Фаронса дар фаъолияти худ 

ба ташаккули ҷаҳонбинии илмии нав машғул гардида, ҳамзамон барои амалӣ 

намудани нақшаҳои сиёсии худ одамонро мағзшӯӣ мекарданд, ки дар натиҷа 

иқтидори харобкоронаи руҳияи озодихоҳон дар назари омма дуруст вонамуд 

мегардид»1. 

Дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри ХХ масъалаи назарфиребӣ 

ва манипулятсияи шуури ҷамъиятӣ дар таҳқиқоти олимони шинохтаи 

аврупоӣ ва амрикоӣ ба таври васеъ таҳлилу баррасӣ мегарданд. Аз ҷумла дар 

бораи ҳаракатҳои оммавӣ ва идора намудани онҳо Г. Лебон, Х. Ортега-и-

Гассет, А. Грамши, Г. Лассуэл ва дигарон фикру андешаҳои хеле ҷолиб 

пешниҳод намудаанд.   

Равоншинос ва антропологи франсавӣ Гюстав Лебон (1841-1931) дар 

асари худ «Психологияи омма» қайд менамояд, ки одамонро бо назардошти 

ҷаҳони ғоявӣ, ҳиссиёт ва одатҳои онҳо идора намудан мумкин аст. Ғайр аз 

ин, ӯ хусусиятҳои муҳимми оммаро муайян намудааст, ки барои идора 

намудани одамон хеле муҳиманд. Г.Лебон нақши анъанаҳои миллӣ ва 

арзишҳои фарҳангиро дар идоракунии издиҳом хеле зарур шуморидааст. Дар 

мавриди хусусиятҳои идорашавандаи издиҳом ӯ омилҳои зеринро махсус 

баррасӣ намудааст. Якум, таъсири афкори ҷамъиятӣ эҳсоси қувваи 

мағлубнашавандае мебошад, ки дар зеҳну шуури инсон дар зери таъсири 

издиҳом ба вуҷуд меояд. Чунин эҳсосот масъулияти амалҳои шахсии 

инсонро аз байн мебарад ва ҳар кореро, ки ӯ анҷом медиҳад, бар дӯши 

дигарон бор менамояд. Дуюм, издиҳом сироятёбанда мебошад. Яъне, ҳар 

                                                           
1 Бледный, С.Н. Проблемы манипулирования сознанием в научной литературе конца XIX – начала XX века 

[Текст] / С.Н. Бледный // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – №3. – С. 292–302.  
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ҳиссиёте, ки дар издиҳом пайдо мешавад, бо суръати баланд ба 

иштирокчиёни он сироят мекунад. Сеюм, издиҳом одамоне мебошанд, ки 

зудбоваранд ва тафаккури танқидӣ надоранд. Аз ин рӯ, онҳо дар зери таъсири 

ҳиссиёти умумӣ ба он мепайванданд1. Чунин хусусиятҳои издиҳом имкон 

медиҳад, ки дар шуури оммавӣ дилхоҳ ғоя ва ё андеша талқин карда шавад.  

Дар ҳақиқат донишманди фаронсавӣ Г.Лебон яке аз асосгузорони  

назарияи рафтори дастаҷамъӣ мебошад. Таълимоти ӯ ҳам дар рушди 

донишҳои ҷамъиятшиносию гуманитарӣ ва ҳам дар ташаккули фаъолияти 

касбии арбобони давлатию сиёсии асри ХХ, аз ҷумла ба В.И. Ленин, 

Т.Рузвелт, Ш. де Голл ва ғ. таъсири амиқ расонидааст2. Таълимоти ӯ 

донишномае мебошад, ки дар заминаи он технологияҳои сиёсии гуногун 

сохта шудаанд ва имрӯз ҳам сохта мешаванд. Ӯ дар таълимоти худ роҳу 

усулҳои идора намудани издиҳомро таҳлилу баррасӣ намуда, сабабҳо, 

оқибатҳо ва роҳҳои пешгирӣ намудани рафтори издиҳоми ҷиноятпешаро 

муайян намудааст. Дар шароити имрӯза консепсияи Г. Лебон аҳамияти зиёди 

назариявию амалӣ дорад. Зеро тарғибу ташвиқи ғояҳои тундгароӣ ва 

ифротгароӣ, ки бо истифодаи технологияҳои назарфиребӣ сурат мегиранд, 

барои ташаккули издиҳоми ҷиноятпеша шароит фароҳам меоваранд. Бинобар 

ин, ҷиҳати пешгирӣ намудани оқибатҳои манфии чунин равандҳо роҳу 

усулҳои коҳиш додани таъсири назарфиребии сиёсӣ бояд дарёфт карда 

шавад.  

Ғайр аз ин, Г.Лебон муътақид аст, ки барои ташаккулёбии дилхоҳ 

издиҳом сарвари сиёсию идеологӣ лозим аст. Барои асоснок намудани чунин 

воқеият ӯ дар баробари хусусиятҳои издиҳом, инчунин навъҳои сарварии 

сиёсиро низ таҳлилу таҳқиқ намудааст. Ба андешаи ӯ, барои идора намудани 

издиҳом сарвари сиёсӣ бояд санъати суханвариро хуб донад. Аммо 

суханронии ӯ замоне таъсиргузор мешавад, ки вай ҳолатҳои эмотсионалии 

издиҳомро ба инобат гирад. Аз ин рӯ, нутқи пешакӣ омодашуда барои 
                                                           
1 Лебон, Г. Психология народов и масс [Текст] / Пер. с франц. –М.: Изд-во АСТ, 2019. –С.188-200. 
2 Гайденко, П.П. Социология Макса Вебера [Текст] / П.П. Гайденко // Вебер М. Избранное: Протестантская 

этика и дух капитализма. – М. : РОССПЭН, 2006. –С.10.  
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идоракунии издиҳом ба кор намеравад, балки суханронии эмотсионалӣ ва 

эҳсосотӣ зарур мебошад. Ба андешаи ӯ, издиҳом ҳолатҳои эмотсионалиро 

бештар мехоҳад ва суханронии қолабӣ ва таҳлилӣ барои ҷалби диққати онҳо 

ба кор намеравад1.  

Дар навбати хул файласуфи испанӣ Хоссе Ортега-и-Гассет дар асари 

худ «Исёни омма» дар бораи иқтидори оммаи мардум андешаҳои худро 

ҷамъбаст намуда, қайд мекунад, ки омма бо фикру андешаҳои хаёлии худ 

қодир аст, ки таъсири қонунҳоро зиёд намояд ва равандҳои сиёсиро тезонад2. 

Чунин андешаҳо бори дигар аз он шаҳодат медиҳанд, ки оммаи мардум дар 

раванди сиёсӣ нақши муҳим мебозанд ва ин аст, ки доимо кӯшиш менамоянд, 

ки рафтор ва шуури оммавиро ҳадафмандона идора намоянд. Олимони 

номбаргардида назарфиребиро ҳамчун падидае медонанд, ки аз як ҷониб 

барои ташаккул додани шахсияти инсон ва мустақил гардонидани он 

истифода мешавад ва аз ҷониби дигар ҳамчун воситаи идора намудани 

гурӯҳҳои калони иҷтимоӣ ба шумор меравад.  

Ғайр аз ин, консепсияи гегемонияи олими италиявӣ А.Грамшӣ низ 

барои дарки хусусиятҳои муҳимми назарфиребӣ хеле муҳим мебошад. Ба 

андешаи ӯ, механизми асосии дар амал татбиқ сохтани ҳокимият ва идора 

намудани оммаи мардум на маҷбурнамоӣ, балки боваркунонӣ мебошад. 

Давлат дар пояи ду арзиш побарҷост. Якум, неру ва дуюм, ризоияти 

ҷамъиятӣ. Гегемония ба андешаи А.Грамши, замоне ба даст меояд, ки сатҳи 

ризоияти ҷамъиятӣ барои идора шудани онҳо фаъол ва баланд бошад. Дар 

чунин ҳолат гегемония метавонад ба кулли ҷомеа таъсиргузор гардад. Аз 

ҳама муҳим ин аст, ки гегемония хусусияти динамикӣ дорад ва доимо 

метавонад чӣ дар раванди таназзул ва чӣ дар шароити рушдёбӣ қарор гирад3. 

Гуфтан мумкин аст, ки гегемония таъсиррасоние мебошад, ки дар ҳолати 

                                                           
1 Окатов, О.В. Теория толпы Г. Лебона в контексте изучения современного гражданского общества [Текст] / 

О.В. Окатов // Наука. Общество. Государство. – 2015. –№1 (9). –С.3-15. 
2 Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс [Текст] / Пер. с исп. – М.: Изд-во АСТ, 2016. – С.11.  
3 Грамши, А. Избранные сочинения: в 3 т. Т. 3. Тюремные тетради [Текст] / Пер. с итал. – М.: Изд-во 

иностранной литературы, 1959. – С.205.  
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мавҷудияти он ҳокимият қодир аст, ки ба кулли ҷомеа бе истифодаи 

маҷбурнамоӣ таъсири худро амалӣ намояд.  

Вобаста ба талаботи давру замон А. Грамши ба тартиби ташкил 

намудани фаъолияти матбуоти даврӣ диққати зарурӣ додааст. Ӯ ба таҷрибаи 

рӯзноманигории худ, таҷрибаи матбуоти даврии кишварҳои гуногун такя 

намуда, як қатор тавсияҳои амлиеро пешниҳод намудааст, ки бо масъалаи 

назарфиребии сиёсии васоити ахбори омма алоқаманд буда, дар замони 

муосир низ аҳамияти худро гум накардаанд. Ӯ пешниҳод менамояд, ки 

матбуоти даврӣ на танҳо талаботи хонандагони худро қонеъ сохта тавонанд, 

балки хонандаи худро бояд пайдо карда тавонад ва миқёси онро тадриҷан 

васеъ гардонад. Барои оне ки ин гуна фаъолият хусусияти сунъӣ надошта 

бошад, такя намудан ба марказҳои илмию таҳқиқотӣ ва ба инобат гирифтани 

психологияи омма зарур мебошад1. Инчунин А.Грамши ба масъалаи 

навоварӣ ва эҷодкории рӯзноманигорон ишораи махсус менамояд. Дар 

маҷмӯъ, ин ва дигар андешаҳои ӯ имкон медиҳад, ки дар замони муосир низ 

дар раванди муқовимат бо назарфиребии сиёсӣ, махсусан барои баланд 

бардоштани иқтидори иттилоотии муборизаҳои идеологию иттилоотӣ 

муваффақиятҳои назаррас ба даст оварда шаванд. 

Қайд намудан бамаврид аст, ки тарғибу ташвиқи ҷаҳонбинии илмӣ 

боиси он гардид, ки дар кишварҳои аврупоӣ идеологияҳои сиёсӣ пайдо 

гарданд ва ҷойгузини ҷаҳонбинии динӣ шаванд. Аз таърих маълум аст, ки 

ҷаҳонбинии динӣ ва ҷаҳонбинии илмӣ дар марҳилаҳои аввали ташаккулёбии 

худ зиддиятҳои махсусеро соҳиб буданд. Аз ин рӯ, истифодаи технологияи 

назарфиребӣ дар рафтору гуфтори намояндагони динҳо ва фаъолони 

идеологӣ ба таври васеъ истифода бурда мешуд ва айни замон ҳам истифода 

бурда мешавад. Дар маҷмӯъ, агар идеологияҳои сиёсӣ дар Аврупо пайдо 

шуда бошанд ҳам, технологияҳои назарфиребӣ ва роҳу усулҳои таъсир 

                                                           
1 Пую, Ю.В. Проблема манипуляции и власти в теоретическом наследии А. Грамши [Текст] / Ю.В. Пую // 

Философия права. –2008. –№6 (31). –С.10-16. 
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расонидан ба афкори ҷамъиятӣ бори аввал дар ИМА ҳамаҷониба таҳлилу 

таҳқиқ гардида, ташаккул дода шудааст. 

Дар ибтидои асри ХХ раванди таъсир расонидан ба рафтори одамон, 

махсусан ба рафтори интихобкунандагон аз ҷониби олимони Донишгоҳи 

шаҳри Чикаго ба таври системавӣ ва фаъолона таҳқиқ гардидааст. Мактаби 

илмии Чикаго дар солҳои 20-уми асри ХХ бо роҳбарии сиёсатшиноси 

амрикоӣ Ч.Э. Мерриам ташаккул ёфтааст, ки аз аввалин лаҳзаи 

ташаккулёбии он масъалаҳои рафтори сиёсии одамон, афкори ҷамъиятӣ, 

муносибатҳои сиёсӣ ва роҳу усулҳои тағйир додани онҳо дар маркази 

диққати онҳо қарор гирифтааст. Аммо худи мафҳуми «назарфиребӣ» 

(манипулятсия) дар солҳои 40-50-уми асри гузашта аз ҷониби 

сиёсатшиносони Ғарб дар гардиши илмӣ ворид карда шуда, дар сатҳи илмию 

назариявӣ паҳлуҳои гуногуни он ошкор карда шудааст1.   

Яке аз намояндагони машҳури мактаби илмии Чикаго сиёсатшиноси 

амрикоӣ Г.Лассуэлл мебошад. Ӯ дар асари худ «Техникаи тарғибот дар ҷанги 

ҷаҳонӣ» роҳу усулҳои гуногуни идора намудани ҷомеаро дар заминаи 

истифодабарии тарғиботу ташвиқот пешниҳод намудааст. Ба андешаи ӯ, дар 

баробари яроқҳои ҳарбию иқтисодӣ, тарғибот (пропаганда) низ метавонад 

дар муқобили душман ҳамчун яроқ истифода бурда шавад. Г.Лассуэлл 

муътақид аст, ки тарғибот воситаи муҳимтарини тағйир додани ақоиди 

одамон мебошад ва онро барои боваркунонии оммаи мардум истифода 

намудан мумкин аст2. Дар солҳои Ҷанги якуми ҷаҳонӣ тарғиботу ташвиқот 

дар муқобили душманон дар шаклҳои зерин сурат мегирифт: зарба задан ба 

руҳияи ватандӯстии аҳолӣ, аз байн бурдани боварӣ ба музаффарият, вайрон 

намудани муносибати мардум бо ҳукумати худ, ҷалб намудани таваҷҷуҳи 

одамон ба мушкилиҳо ва проблемаҳои ҷамъиятӣ, инчунин аз даст додани он 

арзишҳое, ки натиҷаи муқобилиятҳои сиёсӣ мебошанд. Истифодаи тарғибот 

                                                           
1 Молчанов, В. Управление искусством или искусство управления: заметки о контроле над художественной 

культурой на Западе [Текст] / В. Молчанов // Вопросы литературы. – 1978. – №1. – С. 123–124.  
2 Ниг.: Ласуэлл, Г. Техника пропаганды в мировой войне [Текст] / Пер. с англ. –М.: ИНИОН РАН, 2021. –237 

с. 



 
 

31 
 

дар муносибат бо мардуми маҳаллӣ ва шарикону иттифоқчиён бо мақсади 

бедор намудани нафрати онҳо нисбат ба душманон, нигоҳ доштани 

муносибатҳои дӯстона бо иттифоқчиён, нигоҳ доштани муносибатҳо бо 

ҷонибҳои бетараф ва ғайра анҷом дода мешуд1. 

Қайд намудан зарур аст, ки тарғиботу ташвиқот ҳамчун унсури 

таркибии технологияи назарфиребӣ то ба имрӯз аз ҷониби олимони гуногун 

таҳқиқ гардидааст. Ин ҷо зарурати таҳлилу баррасӣ намудани онҳо вуҷуд 

надорад. Зеро мақсади асосӣ дар ин қисми таҳқиқот муайян намудани 

моҳияти назарфиребии сиёсӣ мебошад. Пас зарур дониста мешавад, ки 

муносибат ва алоқамандии тарғибот бо назарфиребӣ муайян карда шавад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар байни онҳо ду тафовути ҷиддӣ мавҷуд аст. 

Якум: ба воситаи тарғибот дурустӣ ва қобили қабул будани нуқтаи назар 

талқин мегардад ва дар ин раванд боваркунонӣ ҳамчун воситаи амалӣ 

намудани мақсад истифода бурда мешавад. Аммо назарфиребӣ барои ба даст 

овардани чунин тарзи дастгирӣ ва ҷонибдорие истифода мешавад, ки дар 

ҳолати баръакс (яъне, истифода накардани технологияи назарфиребӣ) 

дастгирии ҷомеаро ба даст овардан мушкил аст. Дуюм: дар ҳама ҳолатҳо 

субъекти тарғиботро мушоҳида намудан мумкин аст. Барои мисол дар солҳои 

Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ Вазорати тарғибот дар Германияи фашистӣ ва ба ҳамин 

монанд шуъбаҳои идеологию тарғиботӣ дар давлатҳои дигар ташкил карда 

шуда буданд. Аммо хусусияти фарқкунандаи назарфиребӣ аз тарғибот ин аст, 

ки субъекти онро муайян кардан мушкил аст. Зеро субъекти назарфиребӣ 

мақсадҳои худро аз назари мардум пинҳон нигоҳ медорад ва ба ибораи дигар 

таъсиррасонӣ тавре ба роҳ монда мешавад, ки одамон мақсади ниҳоиро эҳсос 

намекунанд. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда гуфтан мумкин аст, ки назарфиребӣ 

ва тарғибот на танҳо бо ҳамдигар алоқамандии зич доранд, балки тарғибот 

унсури таркибии технологияи назарфиребӣ мебошад. Зеро субъектҳои 

технологияи назарфиребӣ дар баробари роҳу усулҳои гуногуни таъсиррасонӣ 

                                                           
1 Ниг.: Ласуэлл, Г. Техника пропаганды в мировой войне [Текст] / Пер. с англ. –М.: ИНИОН РАН, 2021. –237 

– С.10-12. 
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инчунин дар мавридҳои зарурӣ тарғиботу ташвиқотро низ истифода 

мебаранд.   

Дар нимаи дуюми асри ХХ аввалин асарҳое пайдо мешаванд, ки 

бевосита ба таҳқиқи назарфиребӣ бахшида шудаанд. Дар ин самт асарҳои Г. 

Франк, Г. Шиллер, Э.Шостром ва дигарон хеле аҳамиятнок мебошанд. Яке аз 

аввалин таҳқиқотҳоро ҷомеашиноси немис Г.Франк анҷом додааст. Ба 

андешаи ӯ, «дар аксар маврид зери мафҳуми назарфиребӣ таъсиррасонии 

психологие бояд фаҳмида шавад, ки ба таври пинҳонӣ анҷом дода мешавад 

ва доимо бар зарари онҳоест, ки зери таъсири он қарор гирифтаанд. Мисоли 

одии назарфиребӣ реклама мебошад»1. 

Асари олими амрикоӣ Г. Шиллер зери унвони «Манипуляторҳои 

шуур» низ дар таҳқиқи ин масъала заминаи мусоид гузоштааст. Ба андешаи 

ӯ, «назарфиребӣ маҷбурнамоии пинҳоние мебошад, ки ба воситаи он ақоид, 

майлу хоҳиш, ҳиссиёт, муносибат ва рафтори одамон тарҳрезӣ мегардад»2.  

Дар солҳои 60-70-уми асри гузашта олимони шӯравӣ низ ба таҳлилу 

таҳқиқи назарфиребӣ оғоз намуда, дар раванди муборизаҳои идеологӣ 

истифодаи онро асоснок мекунанд. Рушди иртиботи оммавӣ, аз ҷумла радио, 

телевизион ва матбуоти даврӣ муборизаҳои идеологии системаҳои сиёсии 

сохтори сотсиалистӣ ва капиталистиро тезу тунд намуда, на танҳо дар соҳаи 

иқтисодиёт, балки дар ҳаёти сиёсӣ, маънавию фарҳангӣ миқёси истифодаи 

роҳу усулҳои назарфиребиро тавсеа медиҳанд. Дар таҳқиқоти олимони 

шӯравӣ назарфиребӣ дар муқобили ҷомеаи капиталистӣ қарор дода шуда, бо 

танқиди назарияҳои идеологии ғарбӣ ва амалияи ҷамъиятии онҳо алоқаманд 

буд. Онҳо кӯшиш менамуданд, ки камбудиҳои сиёсию идеологии ҷомеаҳои 

Ғарбро ошкор намуда, сохтори капиталистиро ҳамчун сохтори истисморгар 

нишон диҳанд3. 

                                                           
1 Ниг.: Франк, Г. Манипулируемый человек [Текст] / Пер. с нем. – М. : Политиздат, 1964. – 362 с. 
2 Ниг.: Шиллер, Г. Манипуляторы сознанием [Текст] / Пер. с англ. – М.: Мысль, 1980. – 326 с. 
3 Ниг.: Доценко, Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита [Текст] / Е.Л. Доценко – 

М.: Издательство МГУ, 1997. – 455 с.  
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Баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ дар таҳқиқоти як қатор олимони 

рус масъалаи назарфиребӣ хеле васеъ таҳлилу баррасӣ шудааст. Аз ҷумла, 

асарҳои Е.Л. Дотсенко, С.Г. Кара-Мурза, Ю.А. Ермаков ва чанде дигарон ба 

таҳқиқи ҳамин масъала бахшида шудаанд. Дар ибтидои асри XXI бошад бо 

назардошти дигаргуниҳои замона як гурӯҳ олимон тағйирёбии шаклҳои 

зоҳиршавии назарфиребиро мушоҳида намуда, онро бо диди нав таҳқиқ 

намудаанд. Чунончӣ, В.П. Шейнов, Т.В. Дейк, Р.Холидей, В.М. Коровин, 

В.Д. Соловей ва дигарон дар ин самт асарҳои алоҳида таҳия намудаанд.  

Таҳлилу баррасии асарҳои илмии олимони дар боло номбаргардида 

нишон медиҳад, ки дар таҳқиқоти нахуст анҷомшуда падидаи назарфиребӣ 

дорои хусусияти манфӣ муаррифӣ мегардад ва онро хилофи меъёрҳои ахлоқӣ 

меноманд. Аммо дар асарҳои олимони замони муосир ҳолати дигарро 

мушоҳида намудан мумкин аст. Маҳз ба ҳамин хотир олимонеро, ки ба 

таҳқиқи назарфиребӣ машғул шудаанд, ба якчанд гурӯҳ ҷудо намудан 

мумкин аст.  

Гурӯҳи якумро олимоне ташкил медиҳад, ки дар таҳқиқоти онҳо 

назарфиребӣ ҳамчун падидаи манфӣ муаррифӣ гардида, зарару зиёни он 

барои шахс ва ҷомеа нишон дода шудааст. Г.Шиллер, Т.В. Дейк, Э.Шостром 

ва чанде дигарон намояндагони ин мактаби илмӣ мебошанд. Барои мисол, 

олими нидерландӣ Т.В. Дейк назарфиребиро шакли ғайриқонунии 

таъсиррасоние медонад, ки он бо роҳи вайрон намудани меъёрҳои иҷтимоӣ 

амалӣ карда мешавад. Ба ақидаи ӯ, назарфиребӣ яке аз шаклҳои 

суиистифодаи ҳокимият ва бо роҳу воситаҳои пинҳонӣ идора намудани 

одамон мебошад1.  Р.Холидей хусусиятҳои назарфиребиро дар муқоиса бо 

таъсиррасонӣ муайян намудааст. Ӯ иброз медорад, ки ҳамаи мо барои оне, ки 

мақсадҳои худро амалӣ намоем, кӯшиши мекунем, ки ба дигарон таъсир 

расонем ва ин нишонаи равандҳои иҷтимоии солим мебошад. Назарфиребӣ 

бошад замоне пайдо мешавад, ки агар ба таври пинҳонӣ кӯшиш намоем, ки 

нафареро барои иҷроиши амали мушаххас маҷбур намоем, ӯро истимор 
                                                           
1 Van D.T. Discourse and manipulation // Discourse and Society. – 2006. – Vol.17. –No 2. – P.360   
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кунем ва ҳамзамон ҳуқуқҳои ӯро агар поймол созем»1. Э.Шостром аз чунин 

анъанаҳо пайравӣ намуда, идора намудани дигарон ва назорат кардани 

рафтори онҳо, истисмори одамон, ҳамчун воситаи амалӣ намудани мақсадҳо 

истифода шудани одамонро нишонаҳои назарфиребӣ медонад2.   

Чи гунае, ки қайд гардид, олимони рус низ ба таҳқиқи назарфиребӣ ба 

таври ҷиддӣ машғул гардидаанд. Д.Волкогонов дар асари худ «Ҷангҳои 

психологӣ» назарфиребиро ҳамчун «воситаи идора намудани ҳолати равонии 

инсон, дигаргун сохтани ҷаҳони ботинии инсон» муаррифӣ кардааст3. 

Г.Грачев назарфиребиро ҳамчун воситаи саркӯб намудан ва коҳиш додани 

фаъолнокии омма ва сафарбар намудани онҳо ба самти дигар медонад, ки он 

ба сохтори иҷтимоию сиёсии мавҷуда таҳдид мекунад4. Дар омӯзиши 

назарфиребӣ олими рус С.Г. Кара-Мурза саҳми зиёд гузоштааст. Ҳарчанд 

асарҳои ӯ хусусияти публитсистӣ дошта бошанд ҳам, дар онҳо моҳият ва 

хусусиятҳои бевоситаи ин падида муайян карда шудааст. Ба андешаи ӯ, 

барномарезӣ намудани рафтори одамон ва таъсири маънавӣ расонидан ба 

зеҳну шуури онҳо нишонаҳои назарфиребӣ мебошанд, ки барои таъмин 

намудани ҳукмронӣ анҷом дода мешаванд. Чунин таъсиррасонӣ ба сохтори 

психикии инсон равона шуда, ба таври пинҳонӣ тағйир додани ақидаҳо, 

майлу хоҳишҳо ва мақсадҳои одамонро дар бар мегирад5. Е. Дотсенко 

ҷавҳари назарфиребиро бо таъсиррасонии психологӣ алоқаманд намуда, 

иброз медорад, ки ба таври сунъӣ ба амал баровардани он имкон медиҳад, ки 

ба таври пинҳонӣ ва даркнашаванда майлу хоҳиши дигарон тағйир дода 

шавад6. 

                                                           
1 Holiday R. What is Media Manipulation? A Definition and Explanation https://www.forbes.com 

/sites/ryanholiday/2012/07/16/what-is-media-manipulation-a-definition-and-explanation/?sh=34ce0a353939 (санаи 

муроҷиат: 07.08.2021) 
2 Ниг.: Шостром, Э. Человек - манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации 

[Текст] / Пер. с англ. –М.: Изд-во Инс. психотерапеи, 2008. –192 с. 
3 Волкогонов, Д.А. Психологическая война: подрывные действия империализма в области общественного 

сознания [Текст] / Д.А. Волкогонов. – М.: Воениздат, 1983. – С.112. 
4 Грачев, Г. Манипулирование личностью [Текст] / Г. Грачев, И. Мельник. –М.: Изд-во «Алгоритм», 1999. – 

С.44.  
5 Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С.Г. Кара-Мурза. – М.: Эксмо, 2012. – С.32. 
6 Доценко, Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита [Текст] / Е.Л. Доценко. – М.: 

Издательство МГУ, 1997. – С.59. 
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Дар асоси гуфтаҳои боло дар мавриди падидаи манфӣ будани 

назарфиребӣ ба чунин хулосаҳо расидан мумкин аст: хусусияти пинҳонӣ 

доштани таъсиррасонии психологӣ, ҳамчун воситаи амалӣ намудани 

мақсадҳо истифода гардидани инсон, ҳадафмандона ва дидаю дониста зарар 

расонидан ба ҷаҳони ботинии инсон моҳияти назарфиребиро ифода 

менамоянд. 

Дар доираҳои илмӣ дар баробари хусусиятҳои манфии назарфиребӣ, 

инчунин паҳлуҳои мусбати он низ таҳлилу баррасӣ мегарданд. Аммо қайд 

намудан бамаврид аст, ки дар ин самти таҳқиқот намояндагони он 

ангуштшуморанд. Як гурӯҳ олимон ба хусусиятҳои мусбати назарфиребӣ 

таваҷҷуҳ зоҳир намуда, консепсияи назарфиребии позитивиро ташаккул 

додаанд. Тибқи консепсияи мазкур назарфиребӣ на танҳо барои қонеъ 

намудани талаботҳои субъекти манипулятсия, балки ба фоидаи объекти он 

ҳам мебошад. Дар ташаккули консепсияи мазкур А.Зиволевич саҳми аз ҳама 

бештарро гузоштааст. Ба андешаи ӯ, чунин навъи назарфиребӣ аз ҳама 

бештар дар корхонаҳои истеҳсолӣ истифода бурда мешавад. Дар ин маврид 

унсурҳои назарфиребӣ бояд чунон таъсирнок бошанд, ки одамонро барои 

анҷом додани корҳое, ки намехоҳанд иҷро намоянд, водор карда тавонад. Дар 

ҳолати баръакс он вазифаҳое, ки бар дӯши коргарон вогузор шудаанд, дар 

сатҳи зарурӣ иҷро намегарданд ва зарурӣ дониста намешаванд. Мақсади 

чунин назарфиребӣ баланд бардоштани самаранокии фаъолияти коргарон 

аст1. Дар чунин шароит истифодаи роҳу усулҳо ва технологияҳои 

назарфиребӣ ҳам ба фоидаи ташкилот ва ҳам ба фоидаи коргарони он анҷом 

мепазирад. Ғайр аз ин, назарфиребиро барои муҳофизати афкори ҷамъиятӣ ва 

ҳамчун воситаи ба масъалаҳои асосӣ ҷалб намудани диққати одамон низ 

муаррифӣ кардаанд2. Дар асоси гуфтаҳои боло қайд намудан мумкин аст, ки 

назарфиребӣ метавонад хусусиятҳои мусбат низ дошта бошад, ба шарте, ки 

                                                           
1 Zivaljevic A. Positive Manipulation Theory A Base for Continuous Motivation   https://www. 

managementexchange.com/ hack/positive-manipulation-base-constant-motivation-workplace (санаи муроҷиат: 

07.08.2021) 
2 Golkar S. Manipulated Society: Paralyzing the Masses in Post-revolutionary Iran // International Journal of 

Politics, Culture, and Society. – 2016. – Vol. 29. –No2. – P.138   
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агар субъектҳои он ба ғайр аз фоидаи худ, инчунин ба фоидаи дигарон низ ин 

корро анҷом дода бошанд. 

Гурӯҳи сеюми олимонро муҳаққиқоне ташкил медиҳанд, ки 

назарфиребиро аз лиҳози меъёрҳои ахлоқӣ баҳогузорӣ менамоянд ва аз як 

ҷониб агар хусусиятҳои назарфиребиро муайян намоянд, аз ҷониби дигар 

мавқеи меҳварии онро нишон додаанд. Чунин тарзи баррасӣ дар таҳқиқоти Е. 

Дотсенко, Ю. Ермаков, В.Шейнов, Э. Бэк ва дигарон ба мушоҳида мерасад. 

Ин гурӯҳи олимон иброз медоранд, ки хусусиятҳои манфӣ ва мусбати 

назарфиребиро аз рӯйи мақсади субъект муайян бояд кард. Яъне, агар 

субъекти назарфиребӣ мақсади мусбат дошта бошад, пас ин падидаро манфӣ 

гуфтан мумкин нест, аммо дар ҳолати баръакс онро мусбат низ гуфта 

наметавонем.  

Дар таҳқиқоти Э. Бэк назарфиребӣ амали иҷтимоӣ ва коммуникативие 

мебошад, ки барои таъсир расонидан ба раванди қабули қарор, афкори 

ҷамъиятӣ ва рафтори иҷтимоии ҷомеа нигаронида шудааст. Дар чунин 

шароит назарфиребӣ ҳамчун омили ба амал омадани иртибот дар байни 

акторҳои иҷтимоӣ мебошад1. Аз ин нуқтаи назар ба хулосае омадан мумкин 

аст, ки хусусияти мусбат ва ё манфӣ доштани назарфиребӣ аз рафтори 

субъекти он вобаста мебошад, зеро мақсади ташкил намудани иртиботро 

маҳз ӯ муайян менамояд.    

Ғайр аз ин, назарфиребӣ ҳамчун унсури муҳимтарини «неруи нарм» 

низ муаррифӣ мегардад. Дар ин гуна вазъият водор намудани инсон барои 

анҷом додани амали мушаххас мақсади назарфиребӣ дониста мешавад, ки он 

барои объекти манипулятсия ва муҳити иҳотакардаи он ҳеҷ хавфу хатар эҷод 

намекунад2. Дар робита бо ин масъала қайд намудан бамаврид аст, ки 

алоқамандии назарфиребӣ бо «неруи нарм» масъалаи хеле баҳснок аст. Дар 

мундариҷаи «неруи нарм» агарчанде маҷбурнамоӣ дида нашавад ҳам, 

                                                           
1 Beck E. The Logic of Manipulation: 33 Techniques of Romanian Political Manipulation. – Bucuresti, 2010 – P.12.   
2 Ермаков, Ю. А. «Мягкая сила» социально-политических манипуляций человеком [Текст] / Ю.А. Ермаков // 

Известия Уральского федерального университета. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. – 2013. 

– № 4 (119). – С.216. 
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боваркунонӣ низ дида намешавад. Пас, аз рӯйи ин хусусият «неруи нарм»-ро 

бо назарфиребӣ як шуморидан оё ҷоиз аст? Дар ин маврид аввал якчанд 

масъаларо баррасӣ намудан зарур аст. Якум ин, ки «неруи нарм»-ро ба ҷойи 

маҷбурнамоӣ истифода менамоянд. Ҳамзамон назарфиребӣ ҳамчун воситаи 

таъсиррасонии психологӣ бе истифодаи зӯроварӣ расидан ба натиҷаҳои 

интизориро тақозо менамояд. Ҳарчанд воситаҳои мусолиҳатомез мундариҷаи 

онро ташкил дода бошад ҳам, аз лиҳози риояи меъёрҳои ахлоқӣ каме 

шубҳаовар мебошад1.  Аз ҷониби дигар «неруи нарм»-ро ҳамчун воситаи 

фишороварӣ ба истиқлолияти давлатӣ, дахолати даркнашаванда намудан ба 

корҳои дохилии давлат, ноустувор гардонидани авзои сиёсии ҷомеа, идора 

намудани зеҳну шуур ва афкори ҷамъиятӣ истифода менамоянд2.  

Гузашта аз ин, «неруи нарм» қобилияти писанд омадан ба дигарон ва 

ба ин васила ба ҷониби худ ҷалб кардани таваҷҷуҳи одамон мебошад. Ба 

ибораи дигар, симои мароқангез сарчашмаи асосии «неруи нарм» аст. Бо ин 

мақсад субъектҳои «неруи нарм» метавонанд барои беҳтар намудани имиҷи 

худ технологияи назарфиребиро истифода намоянд. Аммо боз мушоҳида 

намудан мумкин аст, ки технологияи назарфиребиро барои корношоям 

гардонидани имиҷи рақибон низ истифода мекунанд. Чунин тарзи 

зоҳиршавии назарфиребиро дар муносибатҳои оштнопазири байнидавлатӣ, 

дар фаъолияти ташкилотҳои террористӣ ва ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ ба 

осонӣ мушоҳида намудан мумкин аст. 

Дар шароити имрӯза технологияи назарфиребӣ дар ҳамаи соҳаҳои 

фаъолият ба мушоҳида мерасад. Дар сохтори капиталистӣ ва ҷомеаи 

демократӣ онро барои ҷалби таваҷҷуҳ ва бештар намудани ҷонибдорон 

истифода менамоянд. Масалан, дар иқтисоди бозаргонӣ барои бештар 

намудани мизоҷон, дар соҳаи фарҳанг барои зиёд кардани мухлисон, дар 

соҳаи сиёсат барои ҷалб намудани таваҷҷуҳи одамон ба масъалаҳои ҷудогона 

                                                           
1 Доценко, Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита [Текст] / Е.Л. Доценко. – М.: 

Издательство МГУ, 1997. – С.44. 
2 Григорьев, М. Soft Power: противодействие манипуляции [Текст] / М. Григорьев, С. Орджоникидзе // 

Валовый внутренний продукт – Российское федеральное издание. – 2013. – №4 (82). – С.68. 
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ва аз ҳама муҳим барои бештар намудани ҷонибдорон ва пайравон истифода 

мекунанд. Дар шароити рушди бемайлони технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ технологияи назарфиребиро на танҳо барои бештар 

намудани ҷонибдорону ҳаммаслакон, балки барои кам кардани ҷонибдорони 

рақиби худ, дар муқобили онҳо сафарбар намудани одамон низ истифода 

мебаранд.  

Назарфиребӣ бо таъсиррасонии психологӣ алоқамандии зич дорад. Дар 

баъзе мавридҳо онҳоро муродифи якдигар мешуморанд. Таъсиррасонии 

психологӣ ҳамчун категорияи илмӣ яке аз масъалаҳои марказии 

методологияи амалӣ мебошад. Аммо то ба имрӯз ҷанбаҳои назариявии он дар 

сатҳи зарурӣ таҳқиқ нагардидааст. Таъсиррасонӣ, аз ҷумла таъсиррасонии 

психологӣ «амалу рафторе мебошад, ки барои расидан ба мақсади мушаххас 

ба ҷониби дигарон нигаронида мешавад»1.  

Рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва гузариш ба 

ҷомеаи иттилоотӣ технологияи назарфиребиро ба дигаргунии ҷиддӣ рӯ ба рӯ 

намуда, барои субъектҳои он имкониятҳои навро фароҳам меоварад. То 

нимаи дуюми асри ХХ технологияи назарфиребӣ дар соҳаҳои алоҳидаи ҳаёти 

ҷамъиятӣ, аз ҷумла дар соҳаи сиёсат, дипломатия, санъати ҳарбӣ, тиҷорат ва 

ғайраҳо истифода бурда мешуд. Аммо дар шароити ҷомеаи иттилоотӣ 

назарфиребӣ ва таъсиррасонии психологӣ хусусияти оммавӣ ба худ гирифта, 

ба афкори ҷамъиятӣ нигаронида мешавад. Ба ибораи дигар, дар замони 

имрӯза таъсиррасонии иттилоотию психологӣ бо як соҳаи фаъолият маҳдуд 

нагардида, тамоми ҷомеаро фаро мегирад.  

Олими рус С.Л. Братченко дар таҳқиқи назарфиребӣ саҳми зиёд 

гузоштааст. Ӯ дар омӯзиши ин масъала, аз ҳама бештар ба таъсиррасонии 

иттилоотию психологӣ таваҷҷуҳ зоҳир намуда, шаклҳои зоҳиршавии 

назарфиребиро низ бо дарназардошти хусусиятҳои таъсиррасонӣ муайян 

намудааст. Ба ақидаи ӯ, «назарфиребӣ яке аз воситаҳои таъсиррасонии 

ҳадафманде мебошад, ки аз ҷониби як нафар ё як гурӯҳи одамон ба ҷониби 
                                                           
1 Oжегов, С.И. Словарь русского языка [Текст]. – М.: Советская энциклопедия, 1975. –С.85. 
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нафари дигар ё гурӯҳи дигари одамон равона карда мешавад. Дар ин раванд 

чунин таъсиррасонӣ ба фоидаи субъекти назарфиребӣ буда, онро ба таври 

пинҳонӣ ва дар шакли даркнашаванда дар муқобили объекти худ ба кор 

мебаранд»1. Ӯ дар яке аз таҳқиқотҳои дигари худ иброз медорад, ки 

назарфиребӣ истисмори одам аз ҷониби одам, суистифода намудани дигарон 

барои расидан ба мақсадҳои худ мебошад2. Дар маҷмӯъ, дар таҳқиқоти 

аксари олимоне, ки ба омӯзиши назарфиребӣ машғул шудаанд, ба таври 

пинҳонӣ анҷом додани он, хусусияти даркнашаванда доштан, огоҳ набудани 

объекти назарфиребӣ аз таъсиррасонии иттилоотию психологӣ махсус таъкид 

мегарданд. 

Дар таҳқиқоти Ю.В. Пую назарфиребӣ ҳамчун воситаи суистифода 

намудани одамон барои амалӣ намудани мақсадҳои худ ва ба даст овардани 

фоида муаррифӣ мегардад. Одамоне, ки зери таъсири назарфиребӣ қарор 

гирифта, рафторашон тағйир меёбанд, ҳамчун воситаи амалӣ шудани 

мақсадҳои дигарон дониста мешаванд3.  

Хусусияти психологии назарфиребӣ дар он ифода меёбад, ки 

таъсиррасонии психологиро барои назорат намудани рафтори одамон, идора 

намудани онҳо, ба объекти ҳокимият табдил додани онҳо, бо роҳи маҳдуд 

намудани имконият ва озодиҳо коҳиш додани афзалиятнокии онҳо истифода 

мебаранд. Дар чунин шароит объекти назарфиребӣ, ки зери таъсири 

иттилоотию психологӣ қарор дорад, маҷбур мегардад, ки рафтори худро ба 

фоидаи субъект тағйир диҳад, аммо аз ин гуна таъсиррасонӣ огоҳӣ надорад.  

Дар маънои умумӣ назарфиребиро амали манфиатҷӯёна ва зираконае 

медонанд, ки барои фиреб додани одамон нигаронида шудааст ва мақсади 

ниҳоии он дар шуури одамон тағйир додани моҳияти аслии падидаҳои ҳаёти 

                                                           
1 Братченко, С.Л. Экзистенциальная психология глубинного общения: уроки Джеймса Бьюдженталя [Текст] 

/ С.Л. Братченко. – М.: Смысл, 2001. –С.57. 
2 Братченко, С.Л. Диагностика личностно-развивающего потенциала [Текст] / С.Л. Братченко. – Псков: Изд-

во ПОИ ПКРО, 1997. – С.34. 
3 Пую, Ю.В. Истоки и генезис феномена манипуляции [Текст] / Ю.В. Пую // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – №72. –С.23. 
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ҷамъиятию сиёсӣ мебошад1. Дар чунин шароит идора кардани рафтори 

одамон на дар асосии муқаррароти низомномавӣ ва меъёрию ҳуқуқӣ, балки 

бо истифодаи роҳу усулҳои гуногун таъсири даркнашаванда расонидан ба 

зеҳну шуури онҳо анҷом дода мешавад. 

Таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки мафҳуми назарфиребӣ дар 

маъноҳои гуногун истифода бурда мешавад ва онро дар бисёре аз маврид бо 

падидаҳои дигар низ ҳаммаъно медонанд. Чунин ҳолат ифодагари он аст, ки 

назарфиребӣ ҳамчун падидаи иҷтимоию сиёсӣ хеле мураккаб ва 

гуногунтаркиб мебошад. Аксар маврид назарфиребиро бо чунин падидаҳо, ба 

монанди «ҷангҳои иттилоотӣ», «неруи нарм», «тарғибот», «мағзшӯӣ», 

«макиавеллизм», паҳн намудани иттилооти носаҳеҳ, бозиҳои сиёсӣ ва 

монанди инҳо ҳаммаъно медонанд. Ғайр аз ин, мафҳуми «назарфиребӣ»-ро 

дар бисёре аз мавридҳо ҳамчун муродифи мафҳумҳои «таъсиррасонӣ», 

«талқиннамоӣ», «боваркунонӣ» низ истифода мебаранд. Аммо таҳлилу 

баррасии моҳият ва мундариҷаи мафҳумҳои мазкур нишон медиҳад, ки  

падидаҳои номбаргардида муродифи назарфиребӣ набуда, баръакс унсурҳои 

таркибии он мебошанд. Барои мисол, таъсиррасонӣ раванди бошуурона ва 

ҳадафмандонае мебошад, ки барои тағйир додани рафтори иштирокчиёни 

фаъолияти дастаҷамъона равона карда мешавад2. Талқиннамоӣ низ раванди 

мақсадноке мебошад, ки барои таъсир расонидан ба ҷаҳони ботинии инсон 

нигаронида шуда, ба самти муайян сафарбар кардани онро тақозо менамояд3. 

Боваркунонӣ ҳамчун раванде дониста мешавад, ки ба воситаи он ба рафтор 

ва дидгоҳи одамон бе истифодаи маҷбурнамоӣ таъсиррасонии лафзӣ анҷом 

дода мешавад4.  

Чи гунае, ки мушоҳида намудан мумкин аст, ки мафҳумҳои мазкур 

мазмунан бо ҳамдигар хеле монанд мебошанд, аммо ба ҳамаи он нигоҳ 

                                                           
1 Ермаков, Ю. А. «Мягкая сила» социально-политических манипуляций человеком [Текст] / Ю.А. Ермаков // 

Известия Уральского федерального университета. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. – 2013. 

– № 4 (119). – С.216.   
2 Кондратьев, М.Ю. Азбука социального психолога-практика [Текст] / М.Ю. Кондратьев, В.А. Ильин. – М.: 

ПЕР СЭ, 2007. – С.79. 
3 Краткий психологический словарь [Текст]. Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС», 1998. – С.57.   
4 Словарь практического психолога [Текст]. – М.: АСТ, 1998. – С.58   
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накарда дар байни онҳо тафовутҳои мушаххас мавҷуданд. Масалан, 

таъсиррасонӣ дар муқоиса аз талқиннамоӣ тағйир додани шуури одамон ва 

барномарезӣ намудани онро мақсади худ қарор намедиҳад. Ғайр аз ин, 

таъсиррасонӣ метавонад мақсаднок ва бевосита (масалан, дар шакли 

тарғибот) бошад, аммо боз дидан мумкин аст, ки таъсиррасонӣ баъзан вақт 

бавосита ва ғайримақсаднок, беинтизор низ зоҳир мешавад. Талқиннамоӣ дар 

навбати худ доимо барномаи амалии банақшагирифташуда ва пешакӣ 

тарҳрезишуда мебошад. Боваркунонӣ бошад раванди муоширати кушодаеро 

инъикос менамояд, ки дар он субъекти таъсиррасонӣ ба фишороварии 

психологӣ ва усулҳои таъсиррасонии психологӣ рӯ намеорад. Назарфиребӣ 

бошад таъсиррасонии коммуникативие аст, ки муносибати объекти худро 

нисбат ба масъалаҳои гуногун тағйир дода, рафтори онро тавре ташаккул 

медиҳад, ки бо интизориҳои субъекти назарфиребӣ созгор аст. Чунин 

таъсиррасонӣ баъзан вақт ба фоидаи объект ва баъзан вақт бар зарари он 

анҷом меёбад1.   

Бо назардошти мазмуну мундариҷаи масъалаҳои баррасишуда гуфтан 

мумкин аст, ки таъсиррасонӣ ва талқиннамоӣ унсурҳои таркибии 

назарфиребӣ мебошанд. Ба зеҳну шуури дигарон таъсир расонидан, тағйир 

додани рафтори онҳо ва бо чунин роҳ амалӣ намудани нақшаҳои худ мақсади 

назарфиребӣ дониста мешавад, ки ба воситаи таъсиррасонии иттилоотию 

психологӣ анҷом дода мешавад. Талқин намудани одамон барои анҷом 

додани ин ё он амал яке аз хусусиятҳои муҳимми назарфиребӣ аст. Аз рӯи ин 

хусусият боваркунонӣ бо назарфиребӣ хеле монанд аст. Зеро ба воситаи 

боваркунонӣ низ талқин намудани андешаи худ ва тағйир додани рафтори 

дигарон анҷом дода мешавад. Аммо боваркунонӣ ба таври кушода сурат 

мегирад, яъне субъект мақсад ва мавқеи худро пинҳон намекунад, баръакс 

онро баён медорад. Аммо технологияи назарфиребӣ чунин ҳолатро истисно 

                                                           
1 Большой психологический словарь [Текст]. – М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – С.245.   
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мекунад ва субъекти он кӯшиш менамояд, ки таъсиррасонӣ даркнашаванда 

бошад ва объекти назарфиребӣ аз мақсади ниҳоӣ огоҳӣ пайдо накунад1. 

Субъектҳои сиёсат технологияҳои гуногуни назарфиребии сиёсиро 

барои расидан ба мақсадҳои сиёсии худ истифода менамоянд. Маҳз 

максадҳои сиёсӣ ва роҳу усулҳои амалӣ намудани онҳо имкон медиҳад, ки 

шаклҳои мушаххаси зоҳиршавии назарфиребиро дорои хусусияти сиёсӣ 

муаррифӣ намоем. Маълум аст, ки дар фаъолияти ҳар як ҳизби сиёсӣ ва 

сарварони сиёсӣ мақсади асосӣ ба сари ҳокимият омадан аст ва ҳадалимкон 

дар тақсими он иштирок кардан аст. Дар маҷмӯъ, ба даст овардан, нигоҳ 

доштан ва истифода бурдани ҳокимият мақсадҳое мебошанд, ки ҳар як 

субъекти раванди сиёсӣ вобаста ба мавқеи иҷтимоии худ онро пайгирӣ 

менамояд. Албатта, онҳое, ки аз ҳокимият маҳруманд, барои ба даст 

овардани ҳокимият ва онҳое, ки ҳокимиятро соҳибанд, барои аз даст 

надодани он кӯшиш менамоянд ва дар ин равандҳо ҳама гуна усулҳо, аз 

ҷумла технологияҳои гуногуни назарфиребии сиёсӣ ба таври васеъ аз ҷониби 

онҳо истифода бурда мешавад.  

Дар навбати худ ҳокимият яке аз падидаҳои хеле мураккаби ҳаёти 

сиёсӣ мебошад. Дар бештари мавридҳо онро ҳамчун қобилияти таъсиррасонӣ 

медонанд. Агар таъсиррасонӣ яке аз нишонаҳои асосии ҳокимият дониста 

шавад, пас истифодаи назарфиребии сиёсиро ҳамчун воситаи бештар 

намудани таъсири худ на танҳо дар равандҳои сиёсии дохили мамлакат, 

балки дар равадҳои сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ низ мушоҳида намудан 

мумкин аст. Аз ин рӯ, дар шароити имрӯза истифодаи технологияҳои 

назарфиребиро на танҳо дар фаъолияти ҳзбҳои сиёсӣ ва сарварони сиёсӣ, 

балки дар фаъолияти давлатҳо, ташкилотҳои минтақавию байналмилалӣ, 

ҳатто дар фаъолияти ташкилотҳои террористию экстремистӣ низ мушоҳида 

намудан мумкин аст. Рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва 

тавсеаи миқёси истифодабарии шабакаи интернет барои ба амал баровардани 

                                                           
1 Kamassa М. Socio-political manipulation – incidental pathology or immanent component of international realm? // 

Przeglad Stratigiczny. – 2012. – № 2. – P.176.   



 
 

43 
 

таъсиррасонии иттилоотию психологӣ шароити мусоид фароҳам оварда, 

истифодаи назарфиребиро барои ҳама гуна субъектҳои раванди сиёсӣ 

имконпазир гардонидааст. Аз ин рӯ, дар шароити имрӯза назарфиребии сиёсӣ 

таҳдиди воқеӣ ба суботи сиёсӣ ва амнияти миллии як қатор давлатҳо, пез аз 

ҳама давлатҳои тозаистиқлол мебошад.  

Муҳаққиқи рус В.Н. Амелин як қатор ҳолатҳоро хоси назарфиребии 

сиёсӣ медонад. Ба андешаи ӯ, ҳар як технологияи назарфиребӣ бояд чунин 

унсурҳоро дар худ нигоҳ дорад: 

- дар зеҳну шуури одамон ҳамчун иттилооти объективӣ ҷойгир 

намудани маълумоти носаҳеҳ, аммо барои субъекти назарфиребӣ даркорӣ; 

- таъсир расонидан ба нуктаҳои ҳассоси афкори ҷамъиятӣ ва ба ин 

васила дар шуури онҳо бедор намудани ҳисси тарс, изтироб, хашму ғазаб, 

бадбинӣ ва монанди инҳо; 

- пайгирӣ намудани мақсадҳо ва ғояҳои пинҳоние, ки дар амал татбиқ 

гардидани онҳо ба воситаи ба даст овардани афкори ҷамъиятӣ ва дастгирӣ 

ёфтани мавқеи субъект аз ҷониби онҳо имконпазир мегардад1.  

Бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки масъалаҳои аз ҷониби В.Н. 

Амелин номбаргардида дар шароити имрӯза аз ҷониби ҳама гуна субъектҳои 

раванди сиёсӣ барои ба амал баровардани назарфиребии сиёсӣ истифода 

бурда мешаванд. Махсусан, чунин ҳолатҳоро дар фаъолияти тарғиботию 

ташвиқотии ташкилотҳои террористӣ ва ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ, дар 

ҷангҳои иттилоотии замони муосир, дар раванди ташкил намудани 

инқилобҳои рангаи имрӯза ва ғ. ба осонӣ мушоҳида намудан мумкин аст. 

Бояд гуфт, ки назарфиребии сиёсӣ дар шароити ҳама гуна режимҳои 

сиёсӣ дида мешавад. Дар давлатҳои дорои режимҳои тоталитарӣ ва 

авторатираӣ дар аксар маврид назарфиребии сиёсӣ аз ҷониби худи давлатҳо 

анҷом дода мешаванд. Дар режимҳои демократӣ бошад, субъектҳои 

назарфиребӣ хеле зиёд аст, аз ниҳодҳои давлатӣ сар карда, то ниҳодҳои 

ғайридавлатию ҷамъиятӣ ҳамчун субъекти назарфиребӣ баромад менамоянд. 
                                                           
1 Амелин, В.Н. Социология политики [Текст] / В.Н. Амелин. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – С.61. 
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Дар шароити ташаккулёбии ҷомеаи иттилоотӣ ва фазои иттилоотии глобалӣ 

бошад ҳизбу ҳаракатҳои радикалистӣ ва ташкилотҳои террористию 

экстремистӣ низ ҳамчун субъектҳои назарфиребии сиёсӣ ба равандҳои 

сиёсии ҷомеа таъсири амиқ мерасонанд. 

Дар шароити режимҳои тоталитарӣ истифода гардидани технологияҳои 

назарфиребӣ яке аз воситаҳои таъсир расонидан ва идора кардани рафтори 

шаҳрвандон, ба даст овардани тобеияти онҳо, ташаккул додани боварии онҳо 

ба идеологияи давлатӣ ба шумор меравад. Олими рус Шербатих Ю.В. чунин 

ҳолатро бо мисолҳои зерин нишон додааст: 

- бовар кунонидани одамон ба андешае, ки тибқи он мақсади асосии 

синфи ҳукмрон танҳо гуфтани ҳақиқат аст. Ин буд, ки дар замони шӯравӣ 

газетаи марказии Ҳизби коммунистӣ «Ҳақиқат» номида шуда буд. Дар 

раванди интиқоли иттилооти саҳеҳ ҷойгир намудани иттилооти носаҳеҳ хеле 

осон аст. 

- дар зеҳну тафаккури мардум ба вуҷуд овардани ҳисси бузургманишӣ. 

Барои ин дар Иттиҳоди Шӯравӣ ибораи «халқи бузурги советӣ» ва дар 

Германияи фашистӣ ибораи «нажоди олӣ» истифода бурда мешуд. Одамоне, 

ки бо ҳиссиёти бузургманишӣ фаро гирифта мешаванд, аз тафаккури танқидӣ 

дур мегарданд. Ин гуна вазъиятро равоншиносон ҳолати «эйфория» 

номидаанд. 

- зери фишор қарор додани дигарандешон. Чунин афрод на ҳамчун 

мухолифони режим, балки мухолифони халқ эълон гардида, душманони халқ 

дониста мешаванд. Дар ин раванд ба худию бегона ҷудо намудани одамон 

яке аз усулҳои муҳимтарини таъсиррасонии психологӣ дониста мешавад1. 

Бояд гуфт, ки дар шароити рушди бемайлони технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ муайян кардани субъекти назарфиребии сиёсӣ 

хеле мушкил аст. Тӯли ду даҳсолаи охир, аниқтараш баъди тавсеаи шабакаи 

интернет назарфиребӣ воқеияти давру замон гардидааст. Зеро ҳар як нафаре, 

ки дар асри XXI умр ба сар мебарад, хоҳу нохоҳ зери таъсири он қарор 
                                                           
1 Щербатых Ю.В. Искусство обмана [Текст] / Ю.П. Щербатых. –СПб.: Эксмо-пресс, 1998. –С.341-358. 
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мегирад. Моҳияти назарфиребии сиёсӣ бо мақсадҳои сиёсӣ алоқаманд аст. 

Яъне, истифодаи технологияҳои назарфиребӣ дар соҳаи сиёсат ва аз ҷониби 

субъектҳои сиёсат ҷиҳати расидан ба мақсадҳои сиёсӣ моҳияти онро ташкил 

медиҳад. Ҳамарӯза мушоҳида намудан мумкин аст, ки субъектҳои раванди 

сиёсӣ барои расидан ба мақсадҳои худ технологияҳои гуногуни 

назарфиребии сиёсиро истифода мебаранд. Дар замони муосир яке аз 

унсурҳои муҳимтарини ба амал баровардани назарфиребии сиёсӣ васоити 

ахбори оммаи нав мебошад. Зеро барои анҷом додани таъсиррасонии 

иттилоотию психологӣ, пеш аз ҳама, аудиторияи мушаххас зарур аст. Чунин 

аудиторияҳо дар шабакаи интернет рӯз то рӯз афзоиш ёфта истодаанд.   

  Сиёсат ҳамчун фаъолият дар ҳамаи соҳаҳои иртиботи оммавӣ, аз 

ҷумла дар шабакаи интернет кайҳост, ки ворид гардидааст. Айни замон дар 

ҳамаи сарчашмаҳои кушоди интернетӣ ва фазоҳои иртиботӣ иттилооти 

сиёсиро мушоҳида намудан мумкин аст. Дар маҷмӯъ, қисми зиёди 

истифодабарандагони шабакаи интернет иштирокчиёни равандҳои сиёсӣ ба 

шумор рафта, дар аксар маврид дар зери таъсири назарфиребӣ қарор гирифта, 

чунин мавқеи худро дарк карда наметавонанд. Дар чунин шароит дар робита 

бо таъсири интернет ба равандҳои сиёсӣ ва роҳу усулҳои идоранамоии онҳо 

мушкилиҳои нав ба нав пайдо мешаванд. Дар шароити имрӯза ба равандҳои 

сиёсии ҷомеа шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ таъсири амиқ мерасонанд. 

Онҳоро баъзан вақт гурӯҳҳои шабакавӣ низ меноманд, ки чунин 

хусусиятҳоро доро мебошанд: 1. Иртиботи бенизом, муоширати горизонталӣ 

ва ғайрииерархӣ; 2. Дар ихтиёри иштирокчиёни гурӯҳҳои шабакавӣ мавҷуд 

будани воситаҳо ва манбаъҳои мушаххас: дӯстон, обунашудагон, шабакаҳои 

иртиботӣ ва ғ. 3. Дастрасӣ ба манбаъҳои иттилоотӣ. 

Ҳамин тариқ, аз афкори одамон пинҳон намудани мақсадҳои худ, водор 

намудани дигарон барои анҷом додани кору амалҳои мушаххас, тағйир 

додани тасаввурот ва ақидаҳои онҳо мақсади назарфиребӣ ва таъсиррасонӣ 

мебошад.  Маҳз бо шарофати даркнашаванда будани таъсиррасонии 

манипулятивӣ объекти назарфиребӣ дар қабули қарор ва ё интихоб худро 
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мустақил эҳсос намуда, бо такя ба майлу хоҳишҳои худ амал менамояд, 

бехабар аз он ки майлу хоҳиши он зери таъсири психологию иттилоотӣ кайҳо 

тағйир ёфтааст. Ба ибораи дигар, моҳият ва хусусиятҳои назарфиребӣ дар 

чунин ҳолатҳо ба таври мушаххас инъикос меёбанд: ба таври пинҳонӣ ва 

даркнашаванда водор намудани одамон барои анҷом додани амалҳое, ки 

онро намехоҳанд; ба вуҷуд овардани нафрати онҳо нисбат ба корҳое, ки 

мехостанд анҷом диҳанд; бо роҳи нигоҳ доштани боварии инсон дар бораи 

он, ки ӯ дуруст рафтор намуда истодааст.  Хусусиятҳои назарфиребиро дар 

маҷмӯъ, ба таври зерин муайян намудан мумкин аст: 1) аз ҷониби 

манипулятор истифода гардидани одамон ҳамчун воситаи амалӣ намудани 

мақсадҳои худ; 2) кӯшиши ба даст овардани фоидаи якҷониба; 3) 

даркнашаванда будани таъсиррасонии иттилоотию психологӣ; 4) истифодаи 

технологияҳои гуногуни таъсиррасонӣ барои тағйир додани рафтори одамон; 

5) санъати баланди анҷом дода тавонистани амалҳои манипулятивӣ. 

Таҳлилу баррасии ҷанбаҳои назариявию методологии назарфиребии 

сиёсӣ нишон дод, ки муносибати олимону муҳаққиқон ба ин масъала дар се 

шакл зоҳир мегардад: 

1. Як гурӯҳ олимон назарфиребиро ҳамчун падидаи манфӣ ва 

харобиовар муаррифӣ намудаанд. Чунин баррасии масъала дар асарҳои 

Г.Франк, Э. Шостром, Т.В. Дейк, С.Г. Кара-Мурза ва ғайраҳо дида мешавад. 

Дар доираи ин муносибат назарфиребӣ ҳамчун падидаи манфӣ дониста шуда, 

ба фоидаи субъекти мушаххас идора гардидани зеҳну шуури одамон, тағйир 

додани рафтори онҳо махсус таъкид мегардад, ки дар чунин шакл зоҳир 

гардидани назарфиребӣ бо меъёрҳои ахлоқию иҷтимоии ҷомеа созгор набуда, 

боиси поймол гардидани ҳуқуқу озодиҳои инсон мешавад.  

2. Дар таҳқиқоти гурӯҳи дигари олимон назарфиребӣ падидаи мусбат 

муаррифӣ мегардад. Ҳатто баъзеи онҳо, аз ҷумла А. Зиволевич назарияи 

назарфиребии мусбатро ташаккул додааст. Мувофиқи консепсияҳои аз 

ҷониби онҳо пешниҳодгардида назарфиребии мусбат дар аксар маврид дар 

фаъолияти ташкилоту муассисаҳои гуногун ба таври даркнашаванда ба роҳ 
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монда мешавад. Дар ин раванд ҳарчанд объекти назарфиребӣ таъсиррасониро 

дарк накунад ҳам, чунин таъсиррасонӣ барои беҳтар намудани самаранокии 

фаъолияти онҳо, баланд бардоштани мавқеи иҷтимоӣ ва музди меҳнати онҳо 

анҷом дода мешавад.  

3. Гурӯҳи сеюми олимон мавқеи меҳвариро ишғол намуда, 

назарфиребиро ҳамчун технологияи иртиботи иҷтимоӣ дониста, хусусиятҳои 

манфӣ ва мусбати онро дар як вақт эътироф менамоянд. Дар ин самт 

таҳқиқоти Е. Дотсенко, Ю. Ермаков, В.Шейнов, Э. Бэк ва чанде дигарон 

нишон медиҳад, ки натиҷаи назарфиребӣ аз мақсади субъект вобаста 

мебошад (мусбат ё манфӣ). Олимони мазкур истифодаи технологияи 

назарфиребиро ҷойгузини маҷбурнамоӣ медонанд. Дар ин маврид, 

назарфиребӣ – водор намудани одамон барои анҷом додани амали мушаххас 

мебошад, ки барояшон оқибатҳои ногувор надорад.  

Дар маҷмӯъ, агар масъалаи назарфиребиро бе назардошти меъёрҳои 

ахлоқӣ баҳогузорӣ намоем, хусусиятҳои онро ба таври зерин нишон додан 

мумкин аст: якум, назарфиребӣ амале мебошад, ки барои барқарор намудани 

иртиботи иҷтимоӣ анҷом дода мешавад ва хусусиятҳои манфӣ ва мусбат 

доштани он аз мақсадҳои субъекти он вобаста аст; дуюм, назарфиребӣ 

ҳамчун воситаи дар амал татбиқ намудани мақсадҳо бе истифодаи зӯроварӣ 

мебошад. 

Ҳамин тариқ, дар асоси гуфтаҳои боло ба хулосае омадан мумкин аст, 

ки дар аксар маврид олимону муҳаққиқон назарфиребиро ҳамчун падидаи 

манфӣ муаррифӣ менамоянд. Дар навбати худ як гурӯҳ олимон 

назарфиребиро падидаи мусбат медонанд. Ба он нигоҳ накарда, ки шумораи 

ин гуна олимон хеле кам аст, бо идеяҳои онҳо розӣ шудан мумкин аст. Зеро 

онҳо дар таҳқиқоти худ фоидаи дуҷонибаи истифодаи назарфиребиро бо 

далелҳои раднопазир исбот намудаанд. Аммо бо андешаҳои олимоне, ки 

мавқеи меҳвариро ишғол намудаанд, розӣ шудан каме мушкил аст. Зеро дар 

баррасиҳои онҳо масъалаҳои баҳснок хеле зиёд ба назар мерасанд.   
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1.2. Истифодаи назарфиребии сиёсӣ дар замони муосир   

ва шаклҳои зоҳиршавии онҳо 

Назарфиребии сиёсӣ ҳарчанд таърихи қадима дошта бошад ҳам, 

вобаста ба марҳилаҳои гуногуни рушди таърихӣ шаклҳои зоҳиршавии он 

тадриҷан тағйир ёфтааст. Дар замони муосир на танҳо роҳу усулҳои нави 

назарфиребии сиёсӣ ба амал омадаанд, балки хусусиятҳои даркнашавандагӣ 

ва таъсири иттилоотии онҳо хеле зиёд шудаанд. Ғайр аз ин, дар шароити 

имрӯза шумораи субъектҳои назарфиребӣ низ хеле бештар гардидаанд. Бо 

назардошти чунин вазъият гуфтан мумкин аст, ки назарфиребӣ ҳамчун 

падидаи иҷтимоию сиёсӣ хеле мураккаб ва гуногунтаркиб мебошад. Аз ин 

рӯ, дар навбати аввал мундариҷаи онро аз чунин унсурҳо иборат донистан ба 

мақсад мувофиқ аст: субъекти назарфиребӣ (манипулятор), объекти 

назарфиребӣ, шарту шароит ва имкониятҳои субъект, мақсадҳои субъект, 

роҳу усулҳо ва шаклҳои зоҳиршавии таъсиррасонии иттилоотию псиохологӣ. 

Дар байни унсурҳои номбаргардида объекти назарфиребӣ мавқеи марказиро 

ишғол менамояд. Зеро тамоми амалҳои таъсиррасонӣ ба хотири тағйир 

додани рафтори объект анҷом дода мешаванд. Дар адабиёти илмӣ объектҳои 

назарфиребӣ ва таъсиррасонии иттилоотию психологиро ба таври зерин 

муайян намудаанд: одамон ва афкори ҷамъиятӣ, иттиҳоди одамон, гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ, аскарону афсарон, элитаи ҳукмрон, аҳолии мамлакат ва ҳатто худи 

мамлакат дар маҷмӯъ1. 

Чи гунае ки мушоҳида мегардад, назарфиребӣ ҳамчун раванди амалӣ 

намудани мақсадҳо аз унсурҳои гуногун таркиб ёфтааст. Ба инобат 

гирифтани унсурҳои таркибии он имкон медиҳад, ки хусусиятҳои муҳими ин 

падида ошкор карда шуда, шаклҳои зоҳиршавии он низ муайян гарданд. 

Аммо олимону муҳаққиқон дар ин маврид андешаи ягона надоранд. 

Унсурҳои таркибии назарфиребиро дар баъзе сарчашмаҳои илмӣ ба таври 

зерин нишон додаанд: субъектҳои назарфиребӣ, иттилооти интиқолёбанда, 

                                                           
1 Доценко, Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита [Текст] / Е.Л. Доценко. – М.: 

Издательство МГУ, 1997. – С.136. 
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хусусияти эмотсионалӣ доштани иттилоот, шабакаҳои интиқоли иттилоот ва 

объекти назарфиребӣ1.  

Дар баробари объекти назарфиребӣ, субъектҳои он низ яке аз унсурҳои 

муҳимтарини ин падида мебошанд. Субъектҳои назарфиребиро бо 

назардошти баъзе хусусиятҳои он, пеш аз ҳама, аз руйи мақсадҳои сиёсӣ ба 

субъектҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ ҷудо менамоянд. Дар чунин шакл 

гурӯҳбандӣ намудани онҳо барои дарки самтҳои фаъолияти онҳо 

мушкилиҳои зиёдро пеш намегузоранд. Зеро субъектҳои давлатӣ барои 

бештар намудани ҷонибдорони идеологияи расмӣ ва субъектҳои 

ғайридавлатӣ барои ба ҷониби худ ҷалб намудани диққати одамон фаъолият 

менамоянд. Аммо субъектҳои анъанавӣ ва нав дар фаҳму дарки назарфиребӣ 

баъзе мушкилиҳоро пеш мегузорад. Аз ин рӯ, таҳлилу баррасии ин масъала 

зарур дониста мешавад. Дар маҷмӯъ, субъектҳои назарфиребиро аз рӯйи 

усулҳои фаъолият дар навбати худ ба ду гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст: 

субъектҳои анъанавӣ ва нав. Яке аз нишонаҳои фарқкунандаи субъектҳои 

анъанавӣ дар он аст, ки онҳо барои анҷом додани назарфиребии сиёсӣ 

васоити ахбори оммаи анъанавиро истифода менамоянд. Аз ҷумла 

телевизион, радио, газетаҳо, маҷаллаҳо ва ғ. Ба таври мушаххас субъектҳои 

анъанавии назарфиребиро ба таври зерин нишон додан мумкин аст: элитаҳои 

сиёсӣ, элитаҳои тиҷоратӣ, ҷамъиятҳои пинҳонӣ (конспираторҳо), лоббистон, 

гурӯҳҳои манфиатдор, ҳизбҳои сиёсӣ ва монанди инҳо. Як қатор олимон дар 

таҳқиқоти худ субъектҳои анъанавии назарфиребиро таҳлилу баррасӣ 

намуда, иброз медоранд, ки онҳо хислатҳои мушаххаси сиёсию иҷтимоиро 

бояд дошта бошанд. Чунончӣ, Э.Шостром2, Л. Пашигорова3, В.Шейнов4 ва 

                                                           
1 Колесникова, Г.И. Манипуляции: техники успешного общения [Текст] / Г.И. Колесникова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. – 280 с. 
2 Шостром, Э. Анти-Карнеги или человек манипулятор [Текст] / Пер. с англ. – М.: ТПЦ «Полифакт», 1992. – 

С.8.   
3 Пашигорова, Л. Old media vs new media в политической коммуникации [Текст] / Л. Пашигорова // Бизнес. 

Общество. Власть. – 2010. – № 4. – С.116.   
4 Шейнов, В.П. Макиавеллизм личности: кто умело манипулирует людьми [Текст] / В.П. Шейнов. –Минск: 

Харвест, 2012. – С.7.   
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дигарон хислатҳои шахсии субъектҳои ғайрианъанавиро ба таври зерин 

нишон додаанд: 

- доштани обрӯ ва нуфузи шахсию гурӯҳӣ; 

- доштани мавқеи баланди иҷтимоию сиёсӣ; 

- доштани қобилиятҳои зеҳнӣ ва хислатҳои иродавӣ; 

- донистани техника ва технологияи анҷом додани назарфиребӣ; 

- донистани психологияи одамон. 

Субъектҳои нави назарфиребии сиёсӣ онҳое мебошанд, ки барои амалӣ 

намудани мақсадҳои худ имкониятҳои нави технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсиониро истифода намуда, баъзан вақт офарандагони 

технологияҳои нави иттилоотию манипулятсионӣ ба шумор мераванд. Дар 

робита бо фаъолияти ин гуна субъектҳо қайд намудан бамаврид аст, ки 

назарфиребии сиёсӣ ҳамчун технологияи расидан ба мақсадҳои сиёсӣ 

метавонад баъди муддати начандон тӯлонӣ корношоям гардад. Аз ин рӯ, 

субъектҳои нав доимо дар ҷустуҷуи технологияҳои нави назарфиребӣ 

мебошанд ва нисбат ба субъектҳои анъанавӣ дар раванди муборизаҳои сиёсӣ 

муваффақияти бештар доранд1.  

Чи гунае ки мушоҳида намудан мумкин аст, дар шароити имрӯза 

таъсири сарчашмаҳои иттилоотии интернетӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба 

афкори ҷамъиятӣ хеле зиёд гардида истодааст. Аз ин рӯ, субъектҳои нави 

назарфиребӣ кӯшиш менамоянд, ки ҳузури худро дар шабакаи интернет 

мустаҳкам ва васеътар намоянд. Айни замон ба сифати чунин субъектҳо 

метавонанд давлатҳо, ВАО-и электронӣ, фаъолони сиёсию ҷамъиятӣ, 

ширкатҳои фаромиллӣ, ташкилотҳои минтақавию байналмилалӣ, ҳизбу 

ҳаракатҳои тундгароӣ ва ташкилотҳои террористию экстремистӣ баромад 

намоянд.  

Ҳар як субъекти назарфиребӣ мақсади мушаххаси худро дорад. 

Мақсадҳо низ гуногун мешаванд ва онҳоро аз рӯйи манфиатҳо ва самти 

                                                           
1 Ланге, О.В. Современные манипулятивные технологии: вопросы теории и методологии [Текст]: автореф. 

дис. канд. полит. наук: 23.00.01 / О.В. Ланге. –СПб., 2015. – С.19. 
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фаъолияти субъект муайян намудан мумкин аст. Масалан, дар зеҳну шуури 

ҷомеа ҷойгир намудани ғояҳои мушаххас, ба онҳо талқин намудани ақидаҳои 

барои субъект зарурӣ, ба даст овардани боварӣ ва ҷонибдории омма, 

муаррифӣ намудани номзад ва ғ. Барои амалӣ намудани мақсади худ 

субъекти назарфиребӣ бояд манбаҳои заруриро дар ихтиёри худ дошта 

бошад. Аз ҷумла, манбаҳои молиявӣ, демографӣ (манбаҳои инсонӣ, 

мутахассисон), сиёсию маъмурӣ (политтехнологҳо, имиҷмейкерҳо, 

идеологҳо, функсионерҳо), иттилоотӣ ва ғ. Ба манбаҳои бештар дастрасӣ 

доштани субъект ба вай имкон медиҳад, ки аудиторияи калонтарро соҳиб 

шавад ва таъсири назарфиребиро ба муддати тӯлонӣ нигоҳ дорад. Ғайр аз ин, 

барои субъекти назарфиребӣ маълумоти муфассал дар бораи объект зарур 

мебошад. Махсусан, донистани хислатҳои психологии шахс, гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ, оммаи мардум (ҳолати эмотсионалӣ, ақидаҳо, боварҳо, мавқеи 

сиёсию иҷтимоии онҳо) зарур дониста мешавад. Инчунин ба инобат 

гирифтани вазъияти иҷтимоию иқтисодие, ки объект дар он ҷойгир аст, 

шабакаҳое, ки объект иттилоот дастрас мекунад, барои субъект хеле 

муҳиманд1. Зеро ба воситаи чунин омилҳо ҷаҳони ботинии инсонро муайян 

намудан имконпазир мегардад ва ҳамзамон барномарезии назарфиребӣ низ 

бо интизориҳои объект мувофиқ гардонида мешавад. Ғайр аз ин, барои 

субъекти назарфиребӣ ниқоб ва ё воситаҳои лафзие лозиманд, ки бо ёрии 

онҳо чеҳраи аслии худро пинҳон нигоҳ дошта, дар назари объект ҳамчун 

манипулятор вонамуд нагарданд. 

Дар маҷмӯъ, дар шароити муосир субъектҳои назарфиребӣ аз 

технологияҳои иттилоотии нав истифода намуда истодаанд, ки чунин вазъият 

ин падидаро хеле мураккаб намудааст. Дар ин гуна шароит субъектҳои 

назарфиребӣ зиёд гардида, боиси афзоиш ёфтани иттилооти интиқолёбанда 

мегарданд. Бинобар ин, айни замон, ташкилотҳои террористӣ, ҳизбу 

ҳаракатҳои экстремистӣ, хадамотҳои истихборотӣ, агентиҳои иттилоотӣ ва 
                                                           
1 Бунеева, А.М. Ресурсы манипуляции в политической технологии: неявное знание и массовое сознание 

[Текст] / А.М. Бунеева, Л.В. Мурейко, О.Д. Шипунова // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. 

Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. – 2010. – № 1 (44). – С.171-179. 
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ҳатто шахсони алоҳидаву истеъмолгарони иттилоот ба сифати субъектҳои 

назарфиребӣ баромад намуда истодаанд.  

 Унсури навбатии назарфиребӣ иттилоърасонӣ ва таҳияи иттилоот 

мебошад. Чун анъана барномаҳои сиёсӣ, ғояҳо ва идеалҳои сиёсӣ, шарҳу 

тафсири равандҳои сиёсии ҷомеа, шарҳи воқеаву ҳодисаҳо, муаррифӣ 

намудани шахсиятҳо мундариҷаи иттилооти расмиро ташкил медиҳанд. 

Аммо дар шароити рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, 

тавсеаи интернет, ба вуҷуд омадани шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар воситаҳои 

иртиботӣ мундариҷаи иттилоот ва шаклҳои зоҳиршавии онҳо ба таври ҷиддӣ 

тағйир ёфта, паҳн мешаванд1. 

Унсури сеюми назарфиребӣ хусусияти эмотсионалӣ доштани иттилоот 

ва омилҳои психологии он мебошад. Олимони соҳа бар он боваранд, ки агар 

иттилооти пешниҳодшуда хусусияти эмотсионалӣ надошта бошад, диққати 

одамонро ба худ ҷалб намесозад2. Бинобар ин, иттилооте, ки диққати 

одамонро ҷалб намекунад, ба зеҳну шуури онҳо низ таъсир расонида 

наметавонад. Ба инобат гирифтан ва истифода намудани омилҳои 

психологию эмотсионалӣ дар раванди интиқоли иттилоот таърихи қадима 

дорад. Аммо дар замони муосир, бахусус, дар шароити баамалоии 

инқилобҳои иттилоотӣ унсурҳои эмотсионалии хабару иттилоот барои 

пешбурди назарфиребӣ нақши ҳалкунанда мебозанд. Дар ин раванд, ба 

инобат гирифтани хислатҳои психологии одамон, аз ҷумла ҳолати руҳӣ, 

дараҷаи фаҳмиши онҳо, стереотипҳо ва боварҳои онҳо хеле зарур мебошад. 

Зеро одамон ба иттилооте бештар таваҷҷуҳ менамоянд, ки ифодагари 

манфиатҳои ботинии онҳо бошад, ё ҳадалимкон ба моҳияти онҳо сарфаҳм 

раванд. 

Ғайр аз ин, барои оне, ки иттилооти субъекти назарфиребӣ таъсирнок 

бошад, баланд бардоштани симои мароқангези он низ зарур аст. Дар чунин 

                                                           
1 Аскерова, Л.Ф. Информационная война как вид манипуляции [Электронный ресурс] / Л.Ф. Аскерова // 

Электронный научно-практический журнал "Гуманитарные научные исследования». – 2017. – № 6 URL: 

https://human.snauka.ru/2017/06/24211 (дата обращения: 03.05.2022). 
2 Аронсон, Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление 

[Текст] / Э. Аронсон, Э.Р. Пратканис. – СПб.: ЕВРОЗНАК, 2003. –С.43.   
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шароит объекти назарфиребӣ на танҳо субъектро меписандад, балки бо вай 

дар иртиботи доимӣ қарор мегирад. Чунин ҳолат самаранокии 

назарфиребиро меафзояд. Равоншиноси амрикоӣ Р. Чалдини дар ин бора 

иброз медорад, ки одамон талаботи нафаронеро иҷро менамоянд, ки ба онҳо 

шинос ҳастанд ва ё писанданд1. Дар маҷмӯъ, субъекти назарфиребӣ кӯшиш 

менамояд, ки симои он (симои рамзӣ ва пинҳонӣ) диққати дигаронро ба худ 

ҷалб намояд ва бо манфиатҳои онҳо мувофиқат кунад.  

Унсури чоруми назарфиребӣ шабакаҳои интиқоли иттилоот мебошад. 

Интихоби шабакаҳои мазкур бо назардошти афзалиятҳо ва интизориҳои 

объекти назарфиребӣ сурат мегирад. Аммо як ҳолатро ин ҷо махсус бояд 

таъкид намуд. ВАО-и анъанавӣ доимо як самт дорад, яъне танҳо иттилоотро 

интиқол медиҳаду бас, аз ҷониби объект иттилоот намегирад. Ба ибораи 

дигар, субъектҳое, ки ВАО-и анъанавиро истифода менамоянд, бо объектҳои 

назарфиребӣ наметавонанд дар иртиботи доимӣ қарор дошта бошанд. Аммо 

ВАО-и электронии муосир чунин иқтидорро дорад. ВАО-и электронии 

замони муосир имкон медиҳад, ки ба таври горизонталӣ дар байни 

истифодабарандагони интернет иртибот барқарор шавад ва ба таври 

горизонталӣ дар байни онҳо ва моликони ВАО низ гуфтугӯ сурат гирад.  

Чи гунае ки дар боло қайд гардида буд, яке аз унсурҳои муҳимтарини 

назарфиребӣ объекти таъсиррасонӣ мебошад. Чун анъана объекти 

назарфиребӣ иттилоотро дастрас намуда, зери таъсири омилҳои дохилию 

беруна қарор мегирад. Чунин ҳолатро субъекти назарфиребӣ бояд ба инобат 

гирад. Андешаронии объект, нуқтаи назари вай, эътиқод ва боварҳо, ҳолати 

эмотсионалӣ ва ғайраҳо омилҳои ботинии объектро ташкил медиҳанд. Вазъи 

иҷтимоию иқтисодӣ, мавқеи иҷтимоии объект, сатҳи зиндагӣ, вазъи оилавӣ, 

муҳити иттилоотӣ омилҳои берунаро ташкил медиҳанд. 

Айни замон дар зери таъсири рушди технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ объекти назарфиребӣ то дараҷаи муайян мустақилият ба 

даст овардааст. Яъне, объект имконият дорад, ки иттилооти мавриди назари 
                                                           
1 Чалдини, Р. Психология влияния [Текст] / Р. Чалдини. – СПб.: Питер, 2006. – С.158.   
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худро интихоб намояд. Якчанд даҳсола пеш чунин имконият вуҷуд надошт 

ва ҳар иттилооте, ки тариқи радио, телевизион ва матбуоти даврӣ пешкаш 

мегардид, объект маҷбур буд, ки онро истифода намояд. Айни замон бошад 

дар баробари ин гуна шабакаи интиқоли иттилоот, инчунин дар шабакаи 

интернет даҳҳо сарчашмаҳои дигари дастрас намудани иттилоот пайдо 

шудаанд, ки объект метавонад аз онҳо истифода барад. Дар чунин шароит 

ташкилотҳои террористӣ ва агентиҳои иттилоотӣ дар шабакаи глобалии 

интернет роҳ ёфта, дар мувофиқа бо шавқу завқи одамон иттилоот паҳн 

менамоянд. Гузшта аз ин, шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар сарчашмаҳои 

иттилоотии интернетӣ шароитеро ба вуҷуд овардаанд, ки дар он объект дар 

як вақт метавонад ба сифати субъект низ баромад намояд. Яъне, вай на танҳо 

истеъмолгари иттилоот, балки паҳнкунанда ва созандаи иттилоот низ ба 

шумор меравад.  

Ҳамин тариқ, назарфиребии анъанавиро, ки бо ёрии ВАО-и анъанавӣ 

анҷом дода мешавад, муайян намудан он қадар мушкил нест. Зеро субъекти 

он ҳамчун дорандаи манфиатҳо ва мақсадҳои мушаххас, объекти он ҳамчун 

воситаи амалӣ намудани мақсадҳо сарҳади муайян доранд. Аз рӯйи ҳамин 

хусусият гуфтан мумкин аст, ки назарфиребии анъанавӣ доимо аз ҷониби 

субъект ба ҷониби объект нигаронида шудааст. Дар чунин шароит бо 

истифодаи манбаҳои зарурии дарихтиёрбуда муайян намудани субъекти 

назарфиребӣ чандон мушкил нест. Аввал иттилооти интиқолшуда ва 

мазмуни асосии он бояд муайян карда шавад, сипас шабакаи интиқоли 

иттилоот бояд ба инобат гирифта шавад (давлатӣ ё ғайридавлатӣ), муайян 

намудани моликони шабакаи иттилоотӣ, дар асоси омӯзиши алоқаҳои касбӣ 

ва биографияи онҳо муайян намудани мақсад ва манфиатҳои онҳо 

имконпазир мегардад. 

Дар шароити имрӯза шабакаи интернет яке аз абзорҳои асосии анҷом 

додани назарфиребӣ ба шумор меравад. Гузашта аз ин, иқтидори иттилоотии 

интернет ва шумораи истифодабарандагони он низ сол то сол рӯ ба афзоиш 

аст. Айни замон шумораи истифодабарандагони шабакаи интернет дар ҷаҳон 
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зиёда аз 5 млрд нафарро ташкил медиҳад,1 ки ин рақам 60% аҳолии курраи 

замин мебошад. Аз ин рӯ, иқтидори интернет барои амалӣ намудани 

назарфиребӣ дар оянда низ афзоиш меёбад ва чунин тамоюлотро бо 

хусусиятҳои имрӯзаи шабакаи интернет ба таври зайл нишон додан мумкин 

аст:  

- шабакаи интернет хусусияти оммавӣ пайдо намуда истодааст; 

- ҷомеаи ҷаҳонӣ дар маҷмӯъ ва кишварҳои гуногун дар алоҳидагӣ бо 

мавҷи бузурги иттилоотӣ рӯ ба рӯ гардидаанд; 

- дар шабакаи интернет паҳншавии иттилоот хусусияти дуҷониба пайдо 

намудааст. Яъне, ҳам субъектҳои назарфиребӣ ва ҳам истифодабарандагони 

интернет метавонанд паҳнкунандагони иттилоот бошанд; 

- маҳдудиятҳои синусолии истифодабарандагони интернет аз байн 

рафта истодааст; 

- иқтидори маърифатию омӯзишии интернет афзоиш ёфта истодааст; 

- интернет ба фазои иҷтимоикунонии шахс табдил ёфтааст; 

- дар баробари ҳамаи ин дар шабакаи интернет иттилооти ғайрирасмӣ, 

носаҳеҳ, ғайриқонунӣ, ғайриахлоқӣ ва монанди инҳо хеле зиёд шуда 

истодаанд. 

Маҳз чунин дигаргуниҳо боиси он гардидаанд, ки имрӯзҳо сиёсишавии 

шабакаи интернет ба амал омадааст. Айни замон истифода намудани 

иқтидори иттилоотию технологии шабакаи интернет барои амалӣ намудани 

мақсадҳои сиёсӣ ба воқеияти давру замон табдил ёфтааст. Аз он лаҳзае, ки 

ҳар як истифодабарандаи интернет имкони паҳн намудани иттилоотро пайдо 

намуд, миқдори манбаъҳои иттилоотии ба масъалаҳои сиёсӣ бахшидашуда 

яку якбора афзоиш ёфтааст. Имрӯзҳо дар шабакаи интернет порталҳои 

иттилоотии соҳавӣ, гурӯҳҳои одамон дар шабакаҳои иҷтимоӣ, сомонаҳои ба 

масъалаҳои сиёсӣ бахшидашуда, форумҳои мавзуӣ, гурӯҳҳои шабакавӣ дар 

мессенҷерҳо ва монанди инҳо зиёд шуда истодаанд. Чунин дигаргуниҳои 

                                                           
1 Стало известно общее число пользователей интернета во всем мире [Электронный ресурс]. –URL: 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2022/04/27/17647676.shtml (дата обращения: 28.04.2022 г.) 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2022/04/27/17647676.shtml


 
 

56 
 

технологӣ имкон додааст, ки иттилоот дар бораи воқеаҳои сиёсӣ, иброз 

намудани мавқеи сиёсии худ, иштирок дар баҳсу мунозираҳо, паҳн намудани 

иттилооти сиёсӣ дар байни одамон бо суръати баланд ба амал оянд. Ба 

ибораи дигар, шабакаи интернет барои истифодабарандагон фазои озоде 

мебошад, ки дар он шаклҳои гуногуни шарҳу тавзеҳи равандҳои сиёсиро 

пайдо намудан мумкин аст. Бо назардошти чунин вазъ гуфтан мумкин аст, ки 

барои амалӣ намудани назарфиребӣ ва истифодаи технологияҳои гуногуни 

татбиқи он шабакаи интернет ба неруҳои сиёсӣ имкониятҳои навро фароҳам 

овардааст.  

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки рушди иқтидори технологии 

шабакаи интернет дар оянда низ идома меёбад. Аллакай як қатор 

механизмҳои ба даст овардан ва коркард намудани иттилоот дастраси омма 

гардида истодаанд. Яъне, дар ояндаи наздик истифодабарандаи интернет 

имконият пайдо менамояд, ки ба воситаи технологияҳои навин ва бо 

истифодаи калидвожаҳо иттилооти мавриди назари худро ҷустуҷӯ намуда, бо 

такя ба рейтинги иттилоотӣ маводи босифат ва серхонандаро дастрас намояд. 

Чунин технологияҳо аллакай дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсонӣ дар 

заминаи шабакаи интернет ба роҳ монда шудаанд. Масалан, дар соҳаи илм 

аллакай пойгоҳҳои иттилоотие ташкил шудаанд, ки аз рӯйи нишондодҳои 

муқарраршуда рейтинги маводҳои чопиро таҳия менамояд. Масалан, бо 

истифодаи системаҳои иқтибосоварии Scopus, Web of Science, РИНЦ ва 

чанде дигарон имкони таҳия намудани рейтинги муаллифон, маҷаллаҳои 

илмӣ, мақолаҳои илмӣ, нашриётҳо ва ғайраҳо фароҳам омадааст.  

Дар соҳаи иттилоърасонӣ ва воситаҳои иртиботи оммавӣ низ аллакай 

чунин системаҳо дар ҳоли ташаккулёбӣ мебошанд, ки ҳамаи ин на танҳо 

боиси зиёд шудани истифодабарандагони интернет мегарданд, балки 

фаъолнокии виртуалии онҳоро бештар месозанд. Ба ибораи дигар, сол то сол 

одамон вақти худро на дар назди монитори телевизор, балки монитори 

компютер мегузаронанд. Ин тамоюлот барои анҷом додани назарфиребӣ боз 

имкониятҳои бештарро фароҳам меоварад. Зеро аудиторияи бештар таъсири 
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иттилоотии манипулятивиро низ зиёдтар менамояд. Яке аз хусусиятҳои 

муҳимми технологияҳои нави иттилоотӣ дар он ифода меёбад, ки дар 

шароити дастраси ҳамагон гардидани онҳо истифодабарандагони шабакаи 

интернет на танҳо имкони сохтану паҳн намудани иттилоотро пайдо 

мекунанд, балки метавонанд ба сатҳу сифат ва мубрамияти иттилооти 

мавҷуда баҳогузорӣ намуда, ба ҳайси таҳлилгар ва ё коршинос баромад 

намоянд1. 

Дар баробари пешрафти технологию коммуникативӣ одамон бо 

мушкилиҳои навбатӣ рӯ ба рӯ мешаванд. Аввал ин, ки одамон ҳамчун 

мавҷудоти иҷтимоӣ доимо зери таъсири афкори ҷамъиятӣ қарор доранд. Ҳар 

як инсон барои ҳифзи ҳувияти гурӯҳии худ кӯшиш менамояд, ки меъёрҳо ва 

одатҳои дар ҷомеа эътирофгардидаро риоя намояд. Аммо дар шароити рушди 

технологияҳои иттилоотии навин ва зиёд гардидани таҳлилгарону 

коршиносони қалбакӣ хавфи ба самти нодуруст бурдани афкори ҷамъиятӣ ва 

зери таъсири иттилооти носаҳеҳ қарор додани онҳо ба вуҷуд меояд. 

Аз ҷониби дигар хусусияти иерархӣ доштани гурӯҳҳои шабакавӣ 

мушкилиҳои навбатиро ба вуҷуд меоварад. Зеро дар ҳар як гурӯҳи шабакавӣ 

фаъолоне мавҷуданд, ки ба коркард ва паҳн намудани иттилоот машғул 

мегарданд. Маҳз аз ҷониби ин нафарон назорати иттилоотии аъзоёни гурӯҳ 

сурат мегирад ва иттилоотеро, ки номақбул аст, дастнорас мегардонанд. 

Масъалаи навбатие, ки дар оянда мушкилиҳои зиёдро ба вуҷуд меоварад, 

паҳншавии «фейк-нюс», ё худ хабарҳои бофтаю сохта ва иттилооти қалбакӣ 

ташкил медиҳад. Хабарҳои сохтаю бофта ва носаҳеҳ, иттилооте мебошанд, 

ки бо воқеият ҳеҷ иртиботе надоранд ва мақсади онҳо гумроҳ кардани 

одамон, тағйир додани тасаввуроти онҳо дар бораи воқеаву ҳодисаҳо аст. 

Субъектҳое, ки чунин мақсад доранд, технологияи паҳн намудани хабарҳои 

носаҳеҳро фаъолона истифода мебаранд. Тӯли солҳои охир дар шабакаҳои 

иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва монанди инҳо саҳифаҳое пайдо 

                                                           
1 Шачкова, В.А. Возможности системы WEB 3.0 в современном медиапространстве: проблемы и 

перспективы [Текст] // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2013. – №4. – С.256. 
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мешаванд, ки муаллифони онҳо номаълуманд. Инчунин дар саҳифаҳои 

мазкур шарҳнависие дида мешавад, ки аз исмҳои шубҳаовар ва бо исми 

мустаор сурат мегиранд. Бо исми мустаор ё ба таври анонимӣ паҳн намудани 

қисме аз иттилоот боиси афзоиши иттилооти носаҳеҳ мегарданд. Гузашта аз 

ин, бо исми мустаор (ғайриаслӣ, пинҳонӣ, анонимӣ) паҳн намудани иттилоот 

яке аз унсурҳои муҳимтарини назарфиребӣ мебошад. Бо ин мақсад дар як 

қатор кишварҳои олам барномаҳои компютериеро сохта, истифода мебаранд, 

ки вазифаи онҳо сохтани саҳифаҳои қалбакӣ ва паҳн намудани иттилооти 

носаҳеҳ мебошад. Яъне, аллакай барномаҳои компютерӣ ба паҳн намудани 

иттилоот ҷалб карда шудаанд. Чунин барномаҳоро «ботҳои компютерӣ» 

меноманд. «Ботҳо» барномаҳои компютерие мебошанд, ки ба ҷойи одамон 

вазифаҳои мушаххасро иҷро менамоянд. Вазифаҳоеро, ки онҳо иҷро 

мекунанд, беохиранд, аммо дар баробари ҳамаи ин, хабарҳои носаҳеҳро низ 

паҳн месозанд1.  

Як гурӯҳ олимон чунин хусусиятҳои интернетро ба инобат гирифта, 

онро ҳамчун васоити ахбори омма эътироф намекунанд. Ба андешаи онҳо, 

ВАО хусусияти коммуникативӣ дорад ва аз тарафи як субъект ба ҷониби 

дигарон равона карда мешавад. Аммо дар шабакаи интернет иртибот аз 

ҷониби як кас ба ҷониби дигарон, аз дигарон ба як кас, аз як кас ба як кас, аз 

дигарон ба дигарон ба амал меояд2. Ғайр аз ин, баъзан вақт ба таври 

даркнашаванда иртибот байни одамон ва барномаҳои компютерӣ низ ба амал 

меояд (дар мисоли ботҳо). Гузашта аз ин, фаъолияти одамон дар шабакаи 

интернет аз муносибати онҳо ба ВАО-и анъанавӣ фарқ менамояд. Одамон 

тариқи ВАО-и анъанавӣ иттилоотро дар шакли ниҳоӣ дастрас менамоянд ва 

имкони таҳрир намудану тағйир додани онро надоранд. Дар шабакаи 

интернет дар баробари оне, ки иттилоот зиёд аст, масъалаи навбатӣ дастрас 

                                                           
1 Шесть видов компьютерных ботов, которые изменили мир [Электронный ресурс]. –URL: 

https://pcnews.ru/news/6_vidov_komputernyh_botov_kotorye_izmenili_mir-697510.html#gsc.tab=0 (дата 

обращения: 12.02.2022 г.) 
2 Шапкина, Е.В. Интернет в системе средств массовой информации и особенности его восприятия в 

общественном сознании [Текст] / Е.В. Шапкина // Вестник Кемеровского государственного университета. – 

2015. – №2. –С.95. 

https://pcnews.ru/news/6_vidov_komputernyh_botov_kotorye_izmenili_mir-697510.html#gsc.tab=0
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намудани иттилооти зарурӣ мебошад. Ба андешаи Е.В. Шапкина, барои оне, 

ки дар шабакаи интернет иттилооти зарурӣ ва маълумоти даркорӣ ба даст 

оварда шавад, аз истифодабарандагони он каме фаъолнокӣ ва заҳмати 

фикрию зеҳнӣ талаб карда мешавад1. Ҳамзамон қобили зикр аст, ки дар 

шабакаи интернет рӯз то рӯз иттилооти паҳну парешон ва бенизом зиёд 

мешавад. Сабабҳои чунин тамоюлотро дар боло номбар намудем. Яке аз 

сабабҳои дигари чунин хараҷу мараҷ бо ҳам омезиш ёфтани ҳама гуна 

воситаҳои иртиботӣ мебошад. Ба ибораи дигар, айни замон 

истифодабарандаи интернет на танҳо ба воситаи калима ва матн бо ҳамдигар 

муошират мекунанд, балки барои нигоҳ доштани иртиботи байниҳамдигарии 

худ ва ё ҷалб намудани таваҷҷуҳи дигарон маводҳои видеоӣ, аудиоӣ, расму 

тасвирҳоро низ истифода мебаранд. Ҳатто баъзеи онҳоро пеш аз интиқол 

додан таҳриру тағйир медиҳанд. Мутаассифона, гуногунрангии роҳу усулҳои 

интиқоли иттилоот дар аксар маврид боиси афзоиши мавҷҳои иттилоотӣ ва 

таркиши иттилоотӣ мегарданд, ки дар натиҷаи он одамон дар бораи воқеаву 

ҳодисаҳо тасаввуроти умумӣ ва саҳеҳ пайдо карда наметавонанд.  

Ҳамзамон мушоҳида намудан мумкин аст, ки интернет хусусияти 

ғасбгароӣ касб намуда истодааст. Ба ибораи дигар бо рушди шабакаи 

интернет ва тавсеаи он аудиторияи ВАО-и анъанавӣ кам мегардад ва аксари 

одамон ба иттилооти интернетӣ рӯ меоранд. Сомонаҳои интернетӣ, 

видеопорталҳо, порталҳои иттилоотӣ, гурӯҳҳои шабакавӣ, шабакаҳои 

иҷтимоӣ ва ғ. воситаҳое мебошанд, ки барои афзоиш ёфтани аудиторияи 

интернет замина фароҳам меоваранд. Ҳамзамон суръати баланди паҳншавии 

интернет ва дастрасӣ пайдо намудани шумораи зиёди одамон ба компютер ва 

телефонҳои моблии типи нав (айфон ва андроид) паҳншавии иттилооти 

гуногуншаклро метезонад. Дар чунин шароит муайян намудани сарчашмаи 

асосии иттилоот ва ошкор кардани муаллифи он ғайриимкон мегардад2. 

                                                           
1 Ҳамон ҷо. – С.95.   
2 Шилина, М.Г. Массмедиа в XXI веке: новые теоретические и образовательные концепции как условие 

развития индустрии и безопасности информационного пространства [Текст] / М.Г. Шилина // Вестник 

Челябинского государственного университета. – 2013. – № 22. – С.294.   



 
 

60 
 

Муайян карда натавонистани сарчашмаи асосии паҳн гардидани иттилоот ва 

ғайриимкон будани дарёфти муаллифи он бо суръати баланди паҳншавии 

иттилоот, миқёси номаҳдуди шабакаи интернет ва имконпазир будани 

истифодаи исми мустаор алоқаманд мебошад.  

Бо назардошти мушкилиҳои дар боло номбаргардида гуфтан мумкин 

аст, ки айни замон шабакаи интернет воситаи муҳимтарини иртиботӣ 

мебошад. Шабакаи интернет фазое мебошад, ки дар он одамон новобаста аз 

ҷинс, синну сол, мавқеи иҷтимоию иқтисодӣ имкони иброз намудани фикру 

андешаҳои худро доранд, метавонанд бо ҳаммаслакони худ муттаҳид 

гардида, баҳсу мунозира ташкил намоянд, барои анҷом додани фаъолиятҳои 

иҷтимоию ҷамъиятӣ метавонанд ташаббус нишон диҳанд. Ҳамаи ин 

хусусиятҳои муҳимми иртиботи сиёсӣ мебошанд ва аз ин рӯ, бо боварии 

комил гуфтан мумкин аст, ки шабакаи интернет на танҳо воситаи амалӣ 

намудани иртиботи сиёсӣ, балки барои анҷом додани назарфиребии сиёсӣ 

низ метавонад истифода бурда шавад. 

Дар навбати худ мундариҷаи шабакаи интернетро аз чунин унсурҳо 

иборат донистан мумкин аст: почтаҳои электронӣ; мессенҷерҳо (Whatsapp, 

Viber, Telegram); порталҳои видеоӣ, аудиоӣ ва матнӣ; сомонаҳои иттилоотӣ; 

сомонаҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ; сомонаҳои ҳизбҳои сиёсӣ; 

сомонаҳои хизматрасониҳои давлатӣ; сомонаҳои марказҳои таҳлилию 

таҳқиқотӣ; сомонаҳои фардии сиёсатмадорон, фаъолони ҷамъиятӣ ва ғ.; 

шабакаҳои иҷтимоӣ (Facebook, Twitter, Вконтакте). Ҳар кадоме аз инҳо 

метавонанд ҳамчун воситаи манипулятсионӣ истифода бурда шаванд. Аммо 

дар байни онҳо айни замон шабакаҳои иҷтимоӣ ва порталҳои видеоӣ таъсири 

бештар доранд ва ҳамзамон барои анҷом додани назарфиребӣ низ хеле зиёд 

истифода мешаванд.  Масалан, айни замон Facebook 2,4 млрд ва YouTube 1,9 

млрд истифодабаранда дорад1.  

                                                           
1 Статистика социальных сетей за 2021 год: топовые сети в цифрах [Электронный ресурс]. –URL: 

https://gdetraffic.com/Analitika/sotsialnie_seti_v_tsifrah (дата обращения: 08.08.2021 г.) 

https://gdetraffic.com/Analitika/sotsialnie_seti_v_tsifrah
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Дар замони муосир дар баробари ВАО-и анъанавӣ, инчунин иқтидори 

иттилоотию технологии шабакаи интернет барои анҷом додани 

назарфиребии сиёсӣ моҳирона истифода бурда мешавад. Аммо ин маънои 

онро надорад, ки телевизион ва радио наметавонанд дигар истифода шаванд 

ва таъсири камтар дошта бошанд. Онҳо низ то андозае аудиторияи худро 

нигоҳ медоранд ва идомаи он дар шабакаи интернет анҷом дода мешавад.  

Технологияҳои дар амал татбиқ намудани назарфиребии сиёсиро 

таҳлилу баррасӣ намуда, пеш аз ҳама, шаклҳои гуногуни онро нишон додан 

мумкин аст. Гуногуншаклии технологияҳои мазкур сабабҳои зиёд дорад. 

Фарҳанги иттилоотии ҷомеа, марҳилаҳои рушди ҷамъиятӣ, вазъи иҷтимоию 

иқтисодии ҷомеа, сатҳу сифати зиндагии мардум, сатҳи дастрасии омма ба 

шабакаи интернет ва ғайраҳо имкон намедиҳанд, ки дар ҳамаи ҷомеаҳо 

технологияи назарфиребии сиёсии якрангро истифода намоянд. Гузашта аз 

ин, технологияҳои назарфиребӣ низ ба монанди дигар технологияҳои сиёсӣ 

бо мурури замон ва тағйирёбии афкори ҷамъиятӣ кӯҳна ва корношоям 

мегарданд, ки дар чунин шароит зарурати истифодаи технологияҳои навтар 

ба вуҷуд меояд. Ин аст, ки дар адабиёти илмӣ шаклҳои гуногуни 

технологияҳои назарфиребии сиёсиро муайян намудаанд.  

Яке аз шаклҳои анъанавии назарфиребӣ «технологияи тағйир додани 

ҷаҳонбинии одамон» мебошад. Дар илмҳои равоншиносӣ муайян карда 

шудааст, ки шуури одамон дар аксар маврид ба як идея ва ё ғояҳои як соҳаи 

фаъолият нигаронида мешавад. Вақте ки ба таври сунъӣ таваҷҷуҳи одамон ба 

ғояҳои мазкур бештар ҷалб карда мешаванд, онҳо наметавонанд ҳодисаҳои 

муҳити берунии низомҳои дигари ғоявиро мушоҳида намоянд. Дар натиҷаи 

ин ҷаҳонбинии одамон то дараҷаи зарурӣ маҳдуд карда мешавад1.  

Технологияи мазкур дар ду марҳила анҷом дода мешавад: Дар 

марҳилаи якум муҳити иттилоотии объекти назарфиребӣ ташаккул дода 

мешавад, ки дар он ду нуқтаи назар, ду мавқеи бо ҳам зид ва дорои 
                                                           
1 Володенков, С.В. Современная политическая коммуникация как инструмент манипулирования 

общественным сознанием [Текст] / С.В. Володенков // Вестник Московского университета. – 2012. –№ 5. – 

С.116.   
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хусусиятҳои эмотсионалӣ мавҷуд аст. Яке аз онҳо хуб, дигаре бад, якумин 

сарчашмаи хушбахтӣ ва фоидаовар ва дуюмин зараровару зиёновар 

муаррифӣ мегарданд. Дар марҳилаи дуюм бо роҳу усулҳои мухталиф 

тадриҷан аз маркази диққати одамон мавқеи манфӣ дур карда мешавад. Дар 

ин раванд такя намудан ба афкори ҷамъиятӣ, ба намоиш гузоштани андешаи 

одамон ва монанди инҳо ба таври фаровон истифода мегарданд. Дар натиҷаи 

анҷом додани чунин амалҳо диққати одамон ба мавқеи мусбат бештар ҷалб 

мешавад ва минбаъд онҳо ҷаҳонбинӣ ва рафтори худро бо он мутобиқ 

месозанд. Барои тағйир додани ҷаҳонбинии одамон инчунин технологияи 

«ояндабинии манфӣ» низ истифода бурда мешавад. Хусусиятҳои муҳимми 

ин технология дар он ифода меёбад, ки субъектҳои назарфиребӣ ба одамон 

на танҳо нуқтаи назари мушаххасро пешниҳод менамоянд, балки намунаҳои 

гуногуни равандҳои сиёсию иҷтимоиро пешгӯӣ мекунанд. Мушоҳидаҳо 

нишон медиҳанд, ки ояндабинии манфӣ ва мусбат ҳамчун воситаи интихоби 

алтернативӣ пешниҳод мегарданд ва барои ба амал баровардани ояндабинии 

мусбат субъекти назарфиребӣ маҷбур мешавад, ки хеле зиёд талош варзад. 

Гуфтан мумкин аст, ки шаклҳои дигари назарфиребӣ минбаъд дар заминаи 

ин технология ташаккул дода шуда, онро пурраю мукаммал мегардонанд. 

Дар илмҳои сиёсӣ технологияи ба ҷониби дигар ҷалб намудани диққати 

одамон на танҳо ҳамчун воситаи идора намудану тағйир додани рафтори 

онҳо, балки шакли махсуси назарфиребии сиёсӣ мебошад. Технологияи 

мазкурро субъектҳои сиёсат аз рӯйи зарурат ва дар ҳолатҳои маҷбурӣ 

истифода менамоянд. Истифодаи онро бештар аз ҳама замоне мушоҳида 

намудан мумкин аст, ки агар мавқеи субъект нохуб гардида бошад ё зарурати 

коҳиш додани зарару зиёни эҳтимолӣ ба нақша гирифта шуда бошад. 

Намунаи беҳтарини истифодаи ин технологияро дар рафтори роҳбарияти 

сохторҳои қудратии Ҷумҳурии Қирғизистон дида метавонем. 25 январи соли 

2022 фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва махсусан рӯзноманигорон ба номи 

Президенти ин кишвар Содир Ҷаборов нома навишта, талаб намуда буданд, 

ки раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Қирғизистон 
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Қ.Тошиев ва вазири корҳои дохилии Қирғизистон У. Ниёзбеков аз вазифаҳои 

худ озод карда шуда, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд. Ҷомеаи 

шаҳрвандӣ онҳоро барои поймол намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон, 

қонуншиканӣ, суиистифода аз мансаб ва ғ. гунаҳкор намуда буд. Фаъолони 

ҷомеаи шаҳрвандии Қирғизистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои истеъфои 

онҳо имзо ҷамъоварӣ менамуданд1.  Замоне, ки вазъият хеле муташанниҷ 

мегардид, роҳбарияти Қирғизистон ба воситаи ташкил намудани низои 

навбатии сарҳадӣ дар сарҳади байни Тоҷикистон ва Қирғизистон диққати 

ҷомеаи қирғизро ба ҷониби дигар равона карданд. Дар натиҷа шаби 27 

январи соли 2022 сарҳадбонони қирғиз ба ҷониби аҳолии осоиштаи 

Тоҷикистон тир кушода, сабаби сар задани муноқишаҳо шуданд. Баъди ин 

роҳбарияти сохторҳои қудратии Қирғизистон вазъиятро мураккаб ва ҷиддӣ 

нишон доданӣ шуда, аҳолии деҳаҳои наздисарҳадиро ба ҷойҳои дигар 

мекучониданд2. Бо мақсади ба ҷониби дигар ҷалб намудани диққати ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, ҷониби Қирғизистон кӯшиш менамуд, ки муноқишаҳо тӯлонӣ 

шаванд ва ҳалли онҳо низ баъди гузашти муддати зиёдтар имконпазир 

гардад.   

Яке аз шаклҳои дигари технологияи назарфиребӣ паҳн намудани 

иттилоотии махфии мақомоти давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар ниҳодҳои 

иҷтимоию сиёсӣ мебошад. Иттилооте, ки зери тамғаи махфӣ паҳн мешавад, 

таваҷҷуҳи одамонро бештар ҷалб менамояд. Иттилооти махфӣ аз ҷониби 

одамон ҳамчун маълумоти барои дигарон дастнорас қабул мешавад ва аз ин 

рӯ, ҳар нафаре кӯшиш менамояд, ки онро паҳн намояд ва дар байни гурӯҳи 

иҷтимоии худ ҳамчун донандаи донишҳои махфӣ шинохта шавад. Дар 

раванди истифодаи технологияи мазкур бозиҳои пасипардагии 

сиёсатмадорон, машваратчиёни сиёсии пинҳонӣ, интихоби кадрҳо, 

                                                           
1 Обращение медиа сообщества к Президенту КР [Электронный ресурс]. –URL: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5001319196602914&id=100001746489365 (дата 

обращения: 03.05.2022 г.) 
2 Кыргызстан эвакуирует жителей пограничных с Таджикистаном сел после перестрелки [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.bbc.com/russian/news-60147077 (дата обращения: 16.02.2022 г.) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5001319196602914&id=100001746489365
https://www.bbc.com/russian/news-60147077
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фаъолияти арбобони сиёсӣ ва ғайраҳо ҳамчун иттилооти махфӣ паҳн карда 

мешавад.  

Бояд гуфт, ки дар замони муосир чунин навъи технологияи 

назарфиребӣ ҳам аз ҷониби давлатҳо ва ҳам аз ҷониби ташкилотҳои 

террористию экстремистӣ истифода бурда мешаванд. Давлатҳои алоҳида 

технологияи паҳн намудани иттилооти махфиро чӣ барои ҷалб намудани 

афкори ҷамъиятӣ, чӣ барои таъсир расонидан ба афкори ҷамъиятии 

давлатҳои рақиб истифода менамоянд. Инчунин дар шароити ҷангҳои 

идеологӣ давлатҳои технологияи мазкурро дар муқобили ташкилотҳои 

террористӣ низ истифода мекунанд. Аммо дар навбати худ ташкилотҳои 

террористию экстремистӣ барои бештар намудани пайравону ҷонибдорони 

хеш, дар муқобили давлату ҳукумат шӯронидани аҳолӣ, ташкил намудани 

бесуботию нооромӣ аз ин технология ба таври васеъ истифода менамоянд.  

Дар шароити рушди бемайлони технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ кибертерроризм ҳамчун амали тахрибӣ ва рахнагароӣ дар 

фазои интернет пайдо гардида, яке аз самтҳои фаъолияти онҳоро рахна 

намудани системаҳои иттилоотӣ ва дуздидани иттилооти махфӣ ташкил 

медиҳад. Албатта, иттилооти махфии рабудашуда, пеш аз ҳама, барои анҷом 

додани назарфиребии сиёсӣ ва таъсир расонидан ба афкори ҷамъиятӣ 

истифода бурда мешавад1. Инчунин кам нестанд ҳолатҳое, ки ташкилотҳои 

террористию экстремистӣ дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ шахсони худро 

бо ҳар роҳу восита ворид менамоянд ва ё шахсони аллакай дар ниҳодҳои 

мазкур фаъолияткунандаро мағзшӯӣ намуда, ба сафҳои худ шомил месозанд 

ва ба воситаи онҳо иттилооти дохилии корхонаҳои давлатиро дастрас 

менамоянд. Инчунин кам нестанд ҳолатҳое, ки ташкилотҳои террористию 

экстремистӣ иттилооти носаҳеҳро ҳамчун сирри давлатӣ муаррифӣ намуда, 

на танҳо таваҷҷуҳи ҷомеаро ба масъалаҳои мазкур ҷалб менамоянд, балки 

                                                           
1 Бураева, Л.А. Кибертерроризм как новая и наиболее опасная форма терроризма [Текст] / Л.А. Бураева // 

Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. –2017. –№3. –С.35-37. 
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иттилооти расмии давлатиро камтаъсир намуда, ба имиҷи сиёсии давлату 

ҳукумат таъсири манфӣ мерасонанд. 

Технологияи дигаре, ки айни замон дар шабакаи интернет истифода 

мешавад, истифодаи омори бардурӯғ мебошад. Ин навъи назарфиребӣ ба 

воситаи гузаронидани назарсанҷиҳои интернетӣ, ки ифодагари афкори 

ҷамъиятӣ мебошанд, анҷом дода мешавад. Таъсири манфии технологияи 

мазкур дар он ифода меёбад, ки омори назарсанҷӣ бардурӯғ таҳия гардида, аз 

ҷониби муаллифони он дар шакли зарурӣ тағйир дода мешавад. Айни замон 

чунин назарсанҷиро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва баъзан дар сомонаҳои 

агентиҳои иттилоотӣ зиёд мушоҳида намудан мумкин аст, ки дурустии 

натиҷаҳои овоздиҳии одамон дар ин гуна назарсанҷиҳо шубҳаовар мебошад. 

Аммо барои истифодабаранагони муқаррарӣ таъсири манфии даркнашаванда 

дорад1.  

Ба ҳамин монанд технологияи ҳангомасозӣ ва паҳн намудани 

иттилооти бардурӯғ дар бораи ҳодисаю воқеаҳои рухдода мебошад. Айни 

замон технологияи мазкурро на танҳо ташкилотҳои террористию 

экстремистӣ ва неруҳои сиёсии гуногунсатҳ, балки блогерҳо ва шахсони 

алоҳида низ анҷом медиҳанд, то ки таваҷҷуҳи одамонро ба маводи паҳншуда 

ҷалб намоянд ва ба ин васила истифодабарандагони саҳифаҳои интернетии 

худро бештар созанд. Раванди таҳия ва истифодаи технологияи мазкур хеле 

сода ва камхарҷ мебошад. Воқеаву ҳодисаҳоеро, ки дар кишвар рух додаанд 

ва дар ВАО-и расмӣ дар бораашон хабар паҳн шудааст, дасткорӣ намуда, бо 

забонбозии махсус онро ба воқеаи хеле калон табдил медиҳанд ва як қатор 

масъалаҳоро ба таври носаҳеҳ шарҳ медиҳанд. Дар чунин шароит одамон ба 

мавҷудияти воқеа боварӣ ҳосил мекунанд, зеро онро дар ВАО-и расмӣ низ во 

хӯрдаанд, аммо дар бораи сабабҳо ва оқибатҳои он маълумоти дурустро 

пайдо карда наметавонанд. Дар натиҷаи истифодаи ин технология одамон 

гумроҳ карда шуда, ба онҳо доимо иттилооти носаҳеҳ пешниҳод мегардад. 

                                                           
1 Ниг.: Граймс, Д.Р. Неразумная обезьяна. Почему мы верим в дезинформацию, теории заговора и 

пропаганду [Текст] / Пер. с англ. –М.: Изд-во АСТ, 2021. –С.245-294.  
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Мақсади ниҳоии чунин технология вайрон намудани ҷаҳонбинии одамон ва 

дар заминаи иттилооти носаҳеҳ тағйир додани шакли он мебошад. Гузашта аз 

ин, технологияи мазкур воқеияти сиёсиро аз воқеияти виртуалӣ хеле дур 

менамояд, ки дар натиҷа дар байни гурӯҳҳои иҷтимоӣ нифоқу бадбадбинӣ 

метавонад пайдо шавад.  

Технологияи дигаре, ки барои назарфиребии сиёсӣ истифода мешавад, 

тарғиботи ноаён мебошад. Технологияи мазкур барои дур намудани 

таваҷҷуҳи одамон аз таъсири иттилооти барои субъекти назарфиребӣ 

нолозим анҷом дода мешавад. Дар аввал дар фазои иттилоотии ҷомеа хабари 

ҳангомаомез ва диққатҷалбкунанда паҳн мегардад ва то якчанд муддат 

таваҷҷуҳи одамон ба он ҷалб гардида, аз хабарҳои дигар дур мешаванд. 

Махсус бояд таъкид намуд, ки технологияи мазкурро дар аксар маврид 

неруҳои мухолифин, ВАО-и ғайридавлатӣ, ВАО-и мустақил ва ташкилотҳои 

террористию экстремистӣ истифода менамоянд. Субъектҳои мазкур бо 

мақсади таъсир расонидан ба афкори ҷамъиятӣ дар гурӯҳҳои шабакавии худ, 

сомонаҳои интернетӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи мамлакати худ доимо 

иттилооти манфиро чоп намуда, аз иттилооти мусбат дурӣ меҷуянд. Онҳо 

доимо дар бораи камбудию мушкилиҳо суҳбат менамоянд, аммо 

муваффақиятҳоро нодида мегиранд. Як қатор муҳаққиқон иброз медоранд, ки 

истифодаи доимии технологияи мазкур бар зарари субъекти назарфиребӣ 

анҷом меёбад. Зеро одамон тадриҷан ба иттилооте, ки онҳо пинҳон медоранд, 

таваҷҷуҳи худро равона месозанд ва ниҳоятан аз мақсадҳои онҳо огоҳ 

мешаванд. 

Технологияи дигаре, ки одатан онро ташкилотҳои террористию 

экстремистӣ истифода мекунанд, технологияи мағзшӯӣ ном дорад. Ин 

технология бори аввал аз ҷониби равоншиноси амрикоӣ Р.Ҷ. Лифтон таҳқиқ 

гардидааст1. Технологияи мағзшӯӣ барои тағйир додани тафаккури одамон ва 

ба қавли Р.Ҷ. Лифтон, барои ислоҳ намудани тафаккури онҳо истифода бурда 

                                                           
1 Ниг.: Лифтон, Р.Дж. Технология промывки мозгов [Текст] / Пер. с англ. – СПб.: ЕВРО-Знак, 2005. – 576 с. 
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мешавад. Марҳилаҳои амалишавии технологияи мағзшӯӣ ба таври зерин 

нишон дода шудаанд: 

Марҳилаи якум – дар мувофиқа бо самти фаъолияти гурӯҳи шабакавӣ 

пурра намудани сомонаи худ бо иттилооти зарурӣ. Дар ин марҳила 

мундариҷаи масъалаҳо муайян карда шуда, иштирокчиёнро барои фикр 

кардан водор менамоянд. 

Марҳилаи дуюм – ба таври сунъӣ ва бо роҳу усулҳои назарфиребӣ 

тағйир додани рафтор ва тарзи фикрронии иштирокчиёни гурӯҳ ба шумор 

меравад. Масалан, дар ин марҳила дар саҳифаҳои гурӯҳи шабакавӣ маводҳое 

чоп мегарданд, ки муаллифони онҳо аъзоёни қатории гурӯҳ мебошанд. 

Мақсади чунин амал аз он иборат аст, ки аъзоёни қаторӣ худро мустақил 

эҳсос намуда, ба роҳбарону фаъолони гурӯҳ шубҳа пайдо накунанд.  

Марҳилаи сеюм – дар шакли симоҳои мусбат ва манфӣ ба ду гурӯҳи ба 

ҳам муқобил ҷудо намудани режимҳои сиёсӣ, фаъолиятҳо ва ниҳодҳои сиёсӣ, 

сиёсатмадорон ва амалҳои онҳо. Дар ин раванд дастгирӣ намудани симоҳои 

манфӣ таъқиб ва танқид карда мешаванд. 

Марҳилаи чорум – иштирокчие, ки дар муқобили андешаҳои гурӯҳ 

баромад мекунад, зери фишори маънавию психологӣ қарор дода мешавад, то 

он замоне, ки худро ислоҳ накунад. 

Марҳилаи панҷум – ғояҳои марказии гурӯҳи шабакавӣ мустаҳкам 

гардонида шуда, ислоҳ намудани тафаккури нафарони шубҳанок идома дода 

мешавад. 

Марҳилаи шашум – ҷудо намудани нафароне, ки андешаҳои онҳо 

ифодагари ғояҳои марказии гурӯҳи шабакавӣ мебошанд ва нафароне, ки 

ҳанӯз ҳам бо ғояҳои марказӣ розӣ шуда натавонистаанд1.  

Тӯли ду даҳсолаи охир бо назардошти ба амал омадани ҷангҳои 

шабакавӣ ва афзоиш ёфтани ҳуҷумҳои иттилоотӣ як қатор давлатҳо 

технологияҳои нави назарфиребиро сохта, истифода мебаранд. Пайдоиши 

терроризми иттилоотӣ ва кибертерроризм давлатҳои мазкурро маҷбур 
                                                           
1 Лифтон, Р.Дж. Технология промывки мозгов [Текст] / Пер. с англ. – СПб.: ЕВРО-Знак, 2005. – С.499. 
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намудаанд, ки дар муқобили онҳо чораҳои зарурӣ андешанд. Махсусан, 

фаъолияти шабакавии ташкилотҳои террористӣ хавфу хатарҳои иттилоотиро 

бештар намудаанд. Бо ин мақсад бори аввал дар ИМА технологияи махсуси 

назарфиребӣ ҳамчун воситаи анҷом додани ҷангҳои психологӣ дар муқобили 

фаъолияти шабакавии ҷонибдорони «Ал-Қоида» ва дигар дастаҳои 

зиддиамрикоии дар Ироқу Сурия фаъолияткунанда истифода бурда шудааст. 

Технологияи мазкур дар асоси барномаи компютерие истифода мешавад, ки 

ба воситаи он як нафар метавонад дар шабакаи интернет ва махсусан дар 

шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter ва монанди инҳо даҳҳо саҳифаҳои 

қалбакӣ созад ва онҳоро идора намояд1. Мақсади дар чунин шакл ба роҳ 

мондани ҷангҳои иттилоотию психологӣ аз он иборат буд, ки диққати 

истифодабарандагони интернетро ба ин ва ё он масъала ҷалб намоянд ва ба 

таври сунъӣ масъалаҳои мубрами баррасишавандаро тағйир диҳанд. Чунин 

мақсад бо роҳу воситаҳои гуногун анҷом дода мешавад. 

Дар навбати аввал дар шабакаи интернет иттилооте паҳн карда 

мешавад, ки дар байни истифодабарандагон нофаҳмиҳо ва моҷароҳоро ба 

вуҷуд меоварад. Онҳо фикр мекунанд, ки нафароне низ ҳастанд, ки бо мавқеи 

онҳо розӣ нестанд. Аммо дар асл ҳамаи ин корро як нафар ба воситаи 

барномаи компютерӣ анҷом медиҳад. Чунин муносибат барои монеъ шудан 

ба раванди муттаҳидшавии одамон ва коҳиш додани шумораи ҳаммаслакони 

ташиклотҳои террористию экстремистӣ анҷом дода мешавад. Ҳарчанд дар 

аввал паҳн намудани иттилооти қалбакӣ ва носаҳеҳ аз ҷониби субъекти 

мушаххас ба роҳ монда шавад ҳам, тадриҷан идора намудани баҳсу 

мунозираҳо ғайриимкон мегардад ва сару садоҳои зиёдеро ба вуҷуд 

меоварад.  

Самти дигари истифодаи технологияи мазкур ба дигарон фиристодани 

иттилооти носаҳеҳ мебошад. Яъне, барномаи компютерӣ тавре ба кор 

андохта мешавад, ки истифодабарандагони қалбакӣ маводи чопшударо 

                                                           
1 Киберкомандование США (US Cybercom) [Электронный ресурс]. –URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/US_Cybercom (дата обращения: 25.01.2022 г.) 

https://www.tadviser.ru/index.php/US_Cybercom


 
 

69 
 

маъқул дониста, ба якдигар онро мефиристанд ва ба ин тариқа арзиши 

иттилоот зиёд мегардад. Чунин тарзи муносибат имкон медиҳад, ки 

иттилооти носаҳеҳи паҳншуда дастраси шумораи зиёди одамон гардонида 

шаванд ва дар навабати худ қисме аз онҳо низ паҳнкунандаи ин мавод 

мешаванд. 

Яке аз самтҳои дигари истифодаи технологияи мазкур анҷом додани 

ҳуҷумҳои пай дар пайи иттилоотӣ мебошад. Дар ин самт барномаи мазкур 

тавре амал менамояд, ки дар маводи қаблан паҳнкардашуда беист шарҳу 

тавзеҳ илова менамояд. Дар ин маврид як ҳолатро махсус бояд таъкид кард. 

Айни замон др баробари маводи дар интернет чопшуда, инчунин шарҳу 

тавзеҳи истифодабарандагон низ хеле таъсирнок мебошад. Зеро одамон 

баъди шинос шудан бо маводи чопшуда мавқеи худро бо шарҳнависӣ баён 

менамоянд ва дар аксар маврид чунин шарҳҳо ифодагари ҳолати 

эмотсионалии онҳо мебошад. Ғайр аз ин, шарҳу тавзеҳи одамон ба ҳолати 

эмотсионалии дигар хонандагон низ таъсиргузор мешаванд. Аз ин рӯ, 

шарҳнависӣ дар ҳошияи маводҳои интернетӣ яке аз самтҳои асосии 

ҳуҷумҳои иттилоотию психологиро ташкил медиҳад. Бо дарназардошти ин 

дар заминаи технологияи назарфиребии компютерӣ низоми 

автоматикунонидашудаи шарҳнависиро сохта, ба истифода додаанд, ки он ба 

маводҳои аз ҷониби оператор чопшуда шарҳу тавзеҳи мавриди назарро чоп 

менамояд. 

Ба андешаи сиёсатшиноси рус С.В. Володенков, дар ояндаи наздик ҳеҷ 

шакку шубҳае нест, ки дар фазои маҷозии интернет аксари робитаҳои 

иттилоотӣ бо иштироки истифодабарандагони қалбакӣ ва барномаҳои 

компютерӣ сурат мегирад1.  Гузашта аз ин, дар шароити бештар гардидани 

истифодабарандагони қалбакии аз ҷониби барномаҳои компютерӣ 

идорашаванда имкони ҷой доштани унсури назарфиребии сиёсӣ ва қалбакӣ 

будани маводи чопшуда қариб, ки ғайриимкон мегардад. Зеро технологияҳои 

                                                           
1 Володенков, С.В. Киберсимулякры как инструмент виртуализации современной массовой политической 

коммуникации [Текст] / С.В. Володенков // Информационные войны. – 2014. – №4. –С.18-21. 
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замони муосир то он дараҷае рушд намуда истодаанд, ки барои сохтани 

субъектҳои ҳақиқии виртуалӣ қодир шудаанд ва ҳамзамон имкон 

намедиҳанд, ки сарчашмаҳои паҳншавии иттилоот муайян карда шаванд.  

Тӯли солҳои охир барои таъсир расонидан ба афкори ҷамъиятӣ, тағйир 

додани рафтори сиёсии онҳо ва аз байн бурдани суботи сиёсӣ шабакаҳои 

иҷтимоӣ ба таври фаъол истифода бурда мешаванд. Истифодаи шабакаҳои 

иҷтимоӣ ҳамчун воситаи анҷом додани назарфиребӣ метавонад боиси ба 

амал омадани инқилобҳои ранга шавад. Масалан, дар рафти ба амал омадани 

инқилобҳои рангаи кишварҳои арабии Африқои Шимолӣ ва Шарқи Наздик, 

ки онро «Баҳори араб» низ меноманд, шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва 

Twitter ҳамчун воситаи зиёд намудани шумораи тазоҳургарон истифода 

бурда шудаанд. Аз ин рӯ, айни замон технологияҳои «Facebook-револютсия»1 

ва «Twitter-револютсия»2-ро низ мушоҳида намудан мумкин аст. 

Технологияи мазкур дар кишварҳое натиҷаи дилхоҳ медиҳад, ки аксари 

аҳолии он аз шабакаи интернет дастрасӣ доранд ва аз шабакаҳои иҷтимоӣ 

фаъолона истифода мебаранд. Ғайр аз ин, истифодаи технологияи мазкур 

барои он кишварҳое хатарнок аст, ки дар онҳо буҳронҳои иҷтимоию 

иқтисодӣ ва махсусан вазъи нохуби суботи сиёсӣ дида мешавад.  

Фаъолнокии истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ бо муҳокимаи 

масъалаҳои доғи рӯз оғоз гардида, метавонанд боиси ба амал омадани 

тазоҳурот, роҳпаймоиҳо ва бетартибиҳои ҷамъиятӣ гарданд3. Бояд гуфт, ки 

дар рафти ба амал омадани буҳронҳои сиёсӣ давлатҳои аз бетартибиҳои 

сиёсӣ манфиатдор бо истифодаи артиши киберӣ ва барномаҳои махсуси 

компютерӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ маводҳои иғвоангез ва носаҳеҳро паҳн 

намуда, ҳуҷумҳои иттилоотию психологӣ анҷом медиҳанд. Ғайр аз ин, чунин 

амалҳоро ташкилотҳои террористию экстремистӣ низ анҷом медиҳанд. Бо 

                                                           
1 Столяров ,А.А. Политические мемы эпохи "Facebook-революции" как способ конструирования 

медиареальности [Текст] / А.А. Столяров // Mediascope. – 2014. –№3. –С.3-16. 
2 Биктимирова, Д.З. Cоциальные сети как инструменты управления молодежью: "Twitter-революции" [Текст] 

/ Д.З. Биктимирова // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). – 2014. – № 3 (24). – 

С.92-95. 
3 Коровин, В. Третья мировая сетевая война [Текст] / В. Коровин. – СПб.: Питер, 2014. – С.108.   
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назардошти гуфтаҳои боло иқтидори инқилобӣ ва манипулятсионии 

шабакаҳои иҷтимоиро ба таври зерин нишон додан мумкин аст: 

–  бовар кунонидани истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ барои 

зарурати ҳамроҳшавии онҳо дар муҳокимаи равандҳои сиёсии ҷорӣ; 

– ба одамони ҷалбшуда пешниҳод намудани маводҳои иғвоангези 

дорои хусусияти назарфиребӣ; 

– ҷалб намудани одамони нав дар муҳокимаи масъалаҳои мубрами 

равандҳои сиёсӣ; 

– гузариши фаъолнокии сиёсӣ аз фазои виртуалӣ ва фазои сиёсии 

ҷомеа. 

Бояд гуфт, ки технологияи инқилобҳои шабакавиро яку якбора ҳамчун 

падидаи манфӣ муаррифӣ намудан каме мушкил аст. Зеро фаъолнокии 

сиёсии истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ, ки пайваста ба муҳокимаи 

равандҳои сиёсии ҷомеа машғул мегарданд, метавонанд дар рушди ниҳодҳои 

демократии ҷомеа ва ташаккулёбии ҷомеаи шаҳрвандӣ таъсири мусбат 

расонанд. Зеро яке аз шартҳои асосии рушди ҷомеаи демократӣ фаъолнокии 

сиёсии шаҳрвандон мебошад. Бе фаъолнокии сиёсӣ ва бе иштироки сиёсӣ 

таъмин намудани рушди ниҳодҳои демократӣ ғайриимкон аст. Аммо бедор 

намудани руҳияи инқилобии одамон ва водор намудани онҳо барои анҷом 

додани тазоҳурот метавонад ба бетартибиҳои сиёсӣ оварда расонад. Бо 

назардошти паҳлуҳои мусбат ва манфии технологияи мазкур олимону 

муҳаққиқон дар мавриди самаранокии истифодаи он андешаҳои гуногун ва 

мухолифи ҳамдигар баён намудаанд. Масалан, онҳое, ки ба иқтидори 

инқилобии шабакаҳои иҷтимоӣ бовар доранд, иброз менамоянд, ки аксарияти 

истифодабарандагони интернет шахсони аз лиҳози маданияти сиёсӣ фаъол 

мебошанд. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар аз ҳама ҷавонон, намояндагони 

элитаи сиёсӣ, фарҳангӣ, тиҷоратӣ ва монанди инҳо ворид мешаванд, ки зери 

таъсири технологияҳои назарфиребии сиёсӣ қарор гирифта, метавонанд сафи 
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тазоҳургаронро зиёд намоянд1. Аммо як гурӯҳ олимони дигар бар он 

назаранд, ки самаранокии технологияи инқилобҳои шабакавӣ каме 

муболиғанок нишон дода мешаванд, зеро дар аксари давлатҳо қисми ками 

одамон ба шабакаи интернет дастрасӣ доранд2. Чи гунае, ки дар боло қайд 

гардид, дар бораи таъсири манфии шабакаҳои иҷтимоӣ ба инобат гирифтани 

якчанд омил хеле муҳим аст. Аз ин рӯ, истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ 

ҳамчун воситаи назарфиребии сиёсӣ ва технологияи ба амал баровардани 

инқилобҳои ранга дар ҳолатҳои зерин имконпазир мешавад: якум, агар дар 

ҷомеаи шумораи истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд бошад, 

масалан, бештар аз 50% аҳолиро агар ташкил намуда бошад; дуюм, агар дар 

ҷомеа буҳронҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ вуҷуд дошта бошад; сеюм, 

агар ҷомеа дар давраи гузариш қарор дошта бошад ва маданияти иттилоотии 

ҷомеа дар сатҳи паст қарор дошта бошад; чорум, агар ҳизбу ҳаракатҳои 

экстремистию радикалие вуҷуд дошта бошад, ки дар муқобили давлату 

ҳукумат ҷангҳои иттилоотию психологӣ анҷом диҳанд.  

Дар баробари ҳамаи ин субъектҳои назарфиребӣ баъзан вақт 

технологияи мазоқу изтеҳзо ва ё тарсониданро самаранок истифода 

менамоянд. Технологияи тарсонидан аз ҳама бештар дар заминаи хурофоту 

таассуб, вобаста ба ҷаҳонбинӣ ва боварҳои мардум, бо назардошти сатҳи 

фаҳмиши онҳо дар муносибат бо падидаҳои гуногун истифода бурда 

мешавад. Равоншиноси амрикоӣ Э. Аронсон дар китоби худ «Давраи 

тарғибот» қайд менамояд, ки тарс одамонро маҷбур менамояд, ки аз омилҳои 

фитнабарангез дурӣ ҷуянд. Тарс қодир аст, ки одамонро аз падидаҳо ва 

ашёҳои беобрукунанда дар канор нигоҳ дорад3. Эҳсоси тарс объекти 

назарфиребиро аз омӯзиши иттилооти хатарнок дур менамояд ва чи қадаре, 

ки иттилооти паҳншуда воҳимаангез бошад, одамон ҳамон қадар барои 

                                                           
1 Вестфрид, М. Итоги «арабской весны»: анализ причин и особенностей [Текст] / М. Вестфрид // Трибуна 

молодого ученого. Право и управление. – 2014. – № 1. – С.63.   
2 Панченко, И.М. Социальные сети как новая форма коммуникации: польза или опасность для общества? 

[Текст] / И.М. Панченко // Социология науки и технологий. – 2018. – Т.9. – №2. – С.86-94. 
3 Аронсон, Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление 

[Текст] / Э. Аронсон, Э.Р. Пратканис. – СПб.: ЕВРОЗНАК, 2003. – С.229. 
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муҳофизати худ чораҷӯии бештар менамоянд. Хусусияти манипулятивии 

технологияи мазкур дар он ифода меёбад, ки тарс дар баробари ҳамаи он 

хислатҳое, ки дар боло номбар карда шуд, инчунин ҳисси нафрат ва 

бадбиниро низ ба вуҷуд меоварад. Дар баробари ин, субъектҳои назарфиребӣ 

технологияи мазоқу изтеҳзоро низ ба таври васеъ истифода менамоянд. Ба 

андешаи баъзе муҳаққиқон, ханда хусусияти оммавӣ, коллективӣ, 

сироятёбанда ва ниҳоятан муттаҳидкунанда дорад1.  Вақте инсон механдад, 

шиддати психологии ӯ кам мегардад ва худро ором эҳсос мекунад. Ҳамзамон 

дар вақти ханда диққатнокии инсон кам гардида, ба таври ратсионалӣ 

баҳогузорӣ намудани вазъият ғайриимкон мегардад. Ба ибораи дигар, 

шахсияти одами хандон  аз ҳама бештар зери таъсири назарфиребӣ қарор 

мегирад2. 

Технологияи мазкурро дар ду шакл истифода менамоянд. Дар мавриди 

якум онро барои масхара намудани унсурҳои таркибии системаи сиёсӣ ва 

равандҳои сиёсӣ истифода мешавад. Чунин тарзи муносибат имкон медиҳад, 

ки обру ва нуфузи падидаи масхарашаванда коста гардонида шавад. 

Инчунин, шахсиятҳои обруманд, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва ё ҳодисаю воқеаҳои 

ҳаёти сиёсии ҷомеа мавриди мазоқу истеҳзо қарор дода шуда, муҳиммият ва 

арзиши онҳо кам гардонида мешаванд. Аммо дар мавриди дуюм, ҳазлу 

шухиҳое низ метавонанд истифода гарданд, ки мақсади он аз байн бурдани 

шубҳаи одамон дар бораи ҳодисаю воқеаҳо аст. 

Дар шароити ба амал омадани ҷангҳои иттилоотию психологӣ 

субъектҳои назарфиребӣ технологияи такроран ва аз сарчашмаҳои гуногун 

паҳн намудани маводро ба таври васеъ истифода менамоянд. Масалан, онҳо 

кӯшиши менамоянд, ки як маводро дар формати гуногун таҳия намуда, дар 

сомонаҳои хабарӣ, порталҳои иттилоотӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар 

сарчашмаҳои интернетӣ паҳн намоянд. Хусусияти манипулятивии 

технологияи мазкур дар он ифода меёбад, ки истифодабарандагони шабакаи 
                                                           
1 Антонова, А.В. Смех, юмор и речевая манипуляция [Текст] / А.В. Антонова // Вестник Пермского 

университета. Российская и зарубежная филология. – 2010. – № 4. – С.53. 
2 Шейнов, В.П. Манипуляции и юмор [Текст] / В.П. Шейнов. –М.: АСТ, 2011. –528 с. 
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интернет бо маводи такроран чопшуда чандин маротиба во мехӯранд ва дер ё 

зуд диққати худро ба он равона месозанд. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ бошад 

муаллифони саҳифаҳои интернетӣ маводи писандидаи худро ба дигарон 

мефристанд, ки ин ҳам барои такрор шудани мавод мусоидат менамояд. 

Аммо дар баъзе ҳолатҳо ин гуна амалро ба воситаи барномаҳои компютерӣ 

ба таври сунъӣ низ анҷом додан мумкин аст. 

Бинобар он сабабе, ки дар таҳқиқоти мазкур аз ҳама бештар оқибатҳои 

ногувори назарфиребӣ ва хусусиятҳои манфии он таҳлилу таҳқиқ мегардад, 

ин ҷо нишон додани технологияи «троллинг»-ро низ зарур мешуморем. Зеро 

дар шароити имрӯза технологияи мазкурро барои иғвоангезӣ, ташкил 

намудани низоъҳои гуногун ва ба вуҷуд овардани кинаю адоват истифода 

менамоянд. Бори аввал мафҳуми «троллинг»-ро олими амрикоӣ Ҷ.Донат 

истифода намуда буд ва ба қавли ӯ, ин технология имкон медиҳад, ки боварӣ 

ва таҳаммулнопазирӣ нисбати бегонагон дар муддати хеле кутоҳ аз байн 

бурда шавад ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ девонагии истифодабарандагон ба 

вуҷуд ояд1. 

Троллингро баъзан вақт ҳамчун усули моҳигирӣ низ меноманд. Дар 

шабакаи интернет низ истифодаи он ба моҳигирӣ хеле монанд аст. Объекти 

назарфиребӣ ба моҳӣ шабоҳат дода шуда, маводи фитнабарангез бошад 

ҳамчун хӯрдании моҳидорӣ (яъне, кирмак) тасаввур мегардад. Субъектҳои 

назарфиребӣ технологияи мазкурро замоне истифода менамоянд, ки агар 

барои хашмгин кардани иштирочиёни баҳсу мунозираҳо, дар байни онҳо ба 

вуҷуд овардани низоъҳо, таҳқири байниҳамдигарии онҳоро кӯшиш намуда 

истода бошанд. Технологияи троллинг дар баъзе аз мавридҳо бо технологияи 

«PR –и сиёҳ» хеле зиёд шабоҳат дорад. Кам нестанд ҳолатҳое, ки субъекти 

назарфиребӣ дигаронро ба баҳсу мунозираҳои бемаънӣ даъват намуда, ба ин 

восита диққати дигаронро ба худ ҷалб менамоянд ва нуфузи худро дар байни 

онҳо баланд мекунанд.  
                                                           
1 Психологи: Интернет-тролли – садисты, психопаты и циники [Электронный ресурс]. –URL: 

https://www.mk.ru/science/article/2014/02/17/986099-psihologi-internettrolli-sadistyi-psihopatyi-i-tsiniki.html 

(дата обращения: 09.08.2021 г.) 

https://www.mk.ru/science/article/2014/02/17/986099-psihologi-internettrolli-sadistyi-psihopatyi-i-tsiniki.html
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Бояд тазаккур дод, ки технологияи троллинг айни замон дар шабакаҳои 

иҷтимоӣ ва сомонаҳои хабарӣ хеле зиёд истифода бурда мешаванд. Масалан, 

дар видеопортали YouTube дар ҳар маводи фитнабарангезе, ки имкони 

шарҳнависӣ ҳаст, баҳсҳои тезу тунд, таҳқири ҳамдигарӣ, ҳатто дашному 

ҳақорат, паст задани шаъну шарафи одамон дида мешавад. Чунин баҳсҳоро 

муаллифи саҳифаи интернетӣ ҳадафмандона ташкил менамояд ва шарҳои 

иғвоангезро ба таври сунъӣ чоп мекунанд, то ки хашму ғазаби дигаронро 

нисбат ба нафарони алоҳида ва ҳодисаю воқеаҳо ба вуҷуд оваранд. Чунин 

ҳолатро дар сомонаҳои хабарие мушоҳида намудан мумкин аст, ки дар онҳо 

имкони шарҳнависӣ дида мешаванд. Дар баъзе сомонаҳои хабарӣ баъди 

шарҳнависӣ ба муаллифи он ёдрас менамоянд, ки шарҳи шумо баъди 

мутолиаи мо ба зудӣ чоп карда мешавад. Чунин амал ба хотири дар 

шарҳнависии сомонаҳо роҳ надодани матнҳои таҳқиромез мебошад. Аммо 

мутолиаи шарҳҳои чопшуда нишон медиҳад, ки бадбинию таҳқири 

ҳамдигарӣ то дараҷаи муайян мавҷуд аст. Онҳоро бештар аз ҳама дар 

саҳифаҳои интернетии ҳизбу ҳаракатҳои тундгароӣ ва ташкилотҳои 

террористӣ мушоҳида намудан мумкин аст. 

Яке аз шаклҳои нави таъсиррасонӣ ба афкори ҷамъиятӣ паҳн намудани 

интернет-мем мебошад. Интернет-мем хусусиятҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, 

иқтисодӣ, фарҳангӣ, динию мазҳабӣ ва ғайраҳо дошта метавонад. Интернет-

мем дар шакли расму тасвирҳои дорои матнҳои кӯтоҳи пурмазмуне мебошад, 

ки ба зеҳну тафаккури одамон таъсири амиқ мерасонанд. Дар онҳо ишораҳои 

рамзие ҷой дода мешаванд, ки ифодагари мушкилиҳои ҳаёти ҷамъиятию 

сиёсианд. Дар баробари навъҳои дигари он интернет-меми сиёсӣ низ дар 

фазои интернет як қатор вазифаҳоро иҷро мекунад, ки онҳоро ба таври зерин 

нишон додаанд: 

- ифодагари ақидаҳои сиёсӣ мебошанд; 

- барои масхара кардани воқеаву ҳодисаҳои сиёсӣ ва шахсони алоҳида 

истифода бурда мешаванд; 
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-  диққати одамонро ба воқеаҳои мушаххас ва шахсони алоҳида ҷалб 

менамоянд; 

- арзишҳои мушаххас ва ақидаҳои сиёсиро тарғибу ташвиқ менамоянд; 

- барои ташаккулдиҳӣ ва ё баланд бардоштани имиҷи сиёсатмадорон 

истифода мегарданд; 

- фаҳму дарки иттилооти сиёсиро осон мегардонанд1. 

Агар хусусиятҳои манипулятивӣ ва оқибатҳои манфии интернет-

мемҳоро ба инобат гирем, дар навбати аввал шаклҳои зоҳиршавии онҳоро 

нишон додан зарур аст. Яке аз шаклҳои хеле паҳнгардидаи он расмҳои ҳаҷвӣ 

(карикатураҳо) мебошанд. Чунин расмҳо қодиранд, ки дар худ мазмуни як 

воқеа ё масъалаи калонро дар бар гиранд. Аз ҳама муҳим ин аст, ки ба 

воситаи чунин расмҳо ба бинандагон хулосаи воқеаро пешниҳод менамоянд. 

Бинобар ин, таъсири интернет-мемҳои графикӣ нисбат ба маводҳои видеоӣ 

ва матнӣ зиёдтаранд2.  

Ҳамин тариқ, чи гунае ки амалияи истифодаи технологияҳои 

назарфиребӣ нишон медиҳад, вобаста ба вазъияти мушаххас роҳу усулҳои 

гуногуни таъсиррасонӣ ба афкори ҷамъиятӣ истифода бурда мешаванд. 

Номгӯи технологияҳои назарфиребии сиёсӣ дар шароити рушди 

технологияҳои иттилоотӣ бештар мегарданд, ки чунин вазъият низ 

хусусиятҳои даркнашавандаи онҳоро бештар месозад. Чунин ҳолат ба 

субъектҳои назарфиребии сиёсӣ имконият медиҳад, ки барои амалӣ 

намудани мақсадҳои худ ҳама гуна имкониятҳои технологию манипулятивии 

шабакаи интернетро истифода намоянд. Дар марҳилаи нави давлатдорӣ 

технологияҳои назарфиребии сиёсӣ унсури таркибии ҷангҳои иттилоотиро 

ташкил медиҳанд ва барои тағйир додани афкори ҷамъиятӣ ва амалӣ 

намудани мақсадҳои идеологию сиёсии худ амнияти миллӣ ва суботи сиёсии 

ҷомеаро зери хавфу хатар қарор медиҳанд. Аз ин рӯ, назарфиребии сиёсӣ 

                                                           
1 Канашина, С.В. Роль интернет-мемов в процессе политических выборов [Текст] / С.В. Канашина // 

Политическая лингвистика. – 2018. – № 1 (67). – С.67-73.   
2 Шомова, С. А. Политический интернет-мем: сущность, специфика, разновидности [Текст] / С.А. Шомова // 

Бизнес. Общество. Власть. – 2015. – №22. – С.28-41. 
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ҳамчун воситаи тағйир додани рафтори сиёсии одамон ҳамчун таҳдид ба 

амнияти миллии кишвар дониста мешавад.  

Таҳқиқ ва омӯзиши истифодаи назарфиребии сиёсӣ дар шароити 

муосир ва шаклҳои асосии зоҳиршавии онҳо нишон дод, ки ин падидаи 

иҷтимоию сиёсӣ сохтори хеле мураккаб дорад. Дар сохтори назарфиребии 

сиёсӣ пеш аз ҳама, субъект, объект, шарту шароит ва имкониятҳои субъект, 

мақсадҳои субъект, роҳу усулҳо ва шаклҳои зоҳиршавии таъсиррасонии 

иттилоотию псиохологӣ унсурҳои таркибии он маҳсуб меёбанд. Вобаста ба 

мавқеи иҷтимоию сиёсии субъекти назарфиребӣ аллакай онҳоро ба ду навъ: 

анъанавӣ ва нав ҷудо менамоянд. Дар шароити имрӯза таъсири субъектҳои 

нави назарфиребӣ хеле бештар аст. Зеро онҳо технологияҳои иттилоотии 

навинро истифода намуда, бештар аз ҳама дар фазои маҷозии интернет 

фаъолият мебаранд. 

Таҳлилу баррасии истифодаи назарфиребии сиёсӣ дар шароити муосир 

нишон дод, ки субъектҳои он одатан аз технологияҳои гуногун истифода 

менамоянд. Дар байни онҳо технологияҳои зерин афзалияти бештар доранд: 

технологияи тағйир додани ҷаҳонбинии одамон, технологияи ба ҷониби 

дигар ҷалб намудани диққати одамон, паҳн намудани иттилоотии махфии 

мақомоти давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар ниҳодҳои иҷтимоию сиёсӣ, 

истифодаи омори бардурӯғ, технологияи ҳангомасозӣ ва паҳн намудани 

иттилооти бардурӯғ, тарғиботи ноаён, технологияи мағзшӯӣ, технологияи 

мазоқу изтеҳзо ва ё тарсонидан, технологияи «троллинг», паҳн намудани 

интернет-мемҳо ва ғ. 

 

1.3. Истифодаи назарфиребии сиёсӣ дар фаъолияти ташкилотҳои 

экстремистию террористӣ 

 

Яке аз субъектҳои пуриқтидор ва хеле хатарноки назарфиребии сиёсӣ 

ташкилотҳои террористию экстремистӣ мебошанд. Ин аст, ки ҳизбу ҳаракат 

ва ташкилотҳое, ки хусусияти террористӣ доранд, дар шароити имрӯза ба 
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равандҳои сиёсии ҷомеа таъсири манфӣ мерасонанд. Рушди босуръати 

технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва тавсеаи шабакаи интернет 

барои ташкилотҳои мазкур ҷиҳати расидан ба мақсадҳои сиёсию идеологӣ 

шароити мусоид фароҳам оварда истодаанд. Дар ин гуна шароит аз ҷониби 

онҳо технологияи гуногуни назарфиребии сиёсӣ барои амалӣ намудани 

мақсадҳои сиёсӣ мавриди истифода қарор мегирад. Ҳарчанд назарфиребии 

сиёсӣ мундариҷаи хеле мураккаб ва унсурҳои таркибии зиёдро дар худ нигоҳ 

дорад ҳам, дар навбати худ онро унсури таркибии ҷангҳои иттилоотию 

психологии замони муосир номидан мумкин аст. Аз ин рӯ, субъектҳои 

ҷангҳои иттилоотию психологӣ ҳамзамон субъектҳои назарфиребии сиёсӣ 

низ мебошанд. Албатта, айни замон давлатҳо, ширкатҳои фаромиллӣ ва 

созмонҳои гуногунсатҳ метавонанд субъекти ҷангҳои иттилоотӣ ва 

назарфиребии сиёсӣ бошанд. Аммо дар баробари онҳо хавфу хатари 

назарфиребии сиёсие, ки дар фаъолияти ташкилотҳои террористию 

экстремистӣ ба назар мерасанд, зарару зиёни бештар доранд.  

Ташкилотҳои террористии байналмилалӣ дар байни қишрҳои гуногуни 

аҳолӣ идеологияи экстремистию радикалистиро фаъолона тарғиб менамоянд. 

Ҷалб намудани ҷавонон ба сафи ташкилотҳои террористӣ, аз ҳисоби онҳо 

пурра намудани гурӯҳҳои ғайриқонунии силоҳбадаст, ташкил намудани 

ячейкаҳои хуфта дар кишварҳои гуногун, омода намудани террористони 

худкуш мақсадҳои асосии онҳоро ташкил медиҳанд. Барои расидан ба 

мақсадҳои мазкур ташкилотҳои мазкур дар корҳои таблиғотию ташвиқотии 

худ технологияи назарфиребии сиёсиро моҳирона истифода бурда, зери 

шиори «ҳимояи покзигаии дин» ва анҷом додани «ҷанги муқаддас» на танҳо 

маблағҳои зиёд ҷамъоварӣ менамоянд, балки одамони зиёдро мағзшӯӣ карда, 

ба сафҳои худ шомил месозанд. Онҳо аз ҳама бештар ба донишҷӯёни 

мактабҳои олии динӣ, ҷавонони сатҳи саводи диниашон паст ва қишрҳои 

осебпазири ҷомеа такя намуда, ба воситаи онҳо дар масҷидҳо, шабакаҳои 
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иҷтимоӣ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ғояҳои худро паҳн месозанд1. Аз ин рӯ, 

дар ин қисми таҳқиқот истифодаи назарфиребии сиёсӣ аз ҷониби 

террористону экстремистон дар маркази диққат қарор дода шуда, таъсири 

манфии онҳо ба суботи сиёсии ҷомеа нишон дода мешавад.  

Чи гунае ки аз баррасиҳои боло маълум гардид, ҳар як субъекти 

назарфиребии сиёсӣ мақсадҳои худро дорад, ки барои расидан ба онҳо роҳу 

усулҳои гуногунро истифода менамояд. Аз ин рӯ, назарфиребии сиёсӣ 

ҳамчун воситаи расидан ба мақсадҳои сиёсӣ муайян намудан ва интихоб 

кардани объекти онро тақозо менамояд. Барои оне, ки ташкилотҳои 

террористию экстремистӣ ҳамчун субъекти назарфиребии сиёсӣ муаррифӣ 

гарданд, аввал бояд мақсадҳои онҳо нишон дода шаванд. Зеро шаклҳои 

зоҳиршавии назарфиребии сиёсии ташкилотҳои мазкур ва интихоб намудани 

объекти онҳо аз мақсадҳои ин гуна ҳизбу ҳаракатҳо бармеоянд.  

Бояд гуфт, ки кам гардидани шумораи ҷангиёни ташкилоти террористӣ, 

ба вуҷуд омадани мушкилиҳои молиявӣ ва коҳиш ёфтани руҳияи ҷангии 

террористони боқимонда ташкилотҳои террористию экстремистиро маҷбур 

менамоянд, ки таъсиррасонии иттилоотию психологии худро бештар созанд 

ва ба фазои иттилоотию маҷозии интернет ворид шаванд. Таҳлилҳо нишон 

медиҳанд, ки ҳамаи ташкилотҳои террористӣ мақсадҳои умумӣ ва ҷузъӣ 

доранд2. Масалан, тарғибу ташвиқ намудани идеологияи худ, бештар 

намудани ҳаммаслакон, ҷалб намудани аъзои нав ба сафи худ, зарар 

расонидан ба рақибон, баланд бардоштани иқтидори сиёсию идеологии худ, 

бештар намудани ресурсҳои худ ва ғ. хоси ҳамаи ташкилотҳои террористӣ 

мебошанд.  

Ҳодисаю воқеаҳои ҷаҳони ислом, ки боиси ноором гардидани 

Афғонистон, кишварҳои Африқои Шимолӣ ва Шарқи Наздик гардидаанд, 

барои васеъ шудани миқёси фаъолияти ташкилотҳои террористию 

                                                           
1 Филистеев, А. Информационно-пропагандистская деятельность международных террористических 

организаций [Текст] / А. Филистеев, Д. Борисов // Зарубежное военное обозрение. – 2021. – №2. – С.10-16. 
2 Богмацера, Э.В. Терроризм: истоки, понятие, угрозы [Текст] / Э.В. Богмацера, И.Е. Ильичёв // Вестник 

Белгородского юридического института МВД России. – 2018. – №3. – С.12-29. 
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экстремистӣ шароит муҳайё намудаанд. Дар байни онҳо фаъолияти 

ташкилоти террористию экстремистии «Давлати исломӣ» густурда ва хеле 

хатарнок мебошад. «Давлати исломӣ» зери шиори ҳимояи ислом баромад 

намуда, ба воситаи ғасби ҳудудҳои гуногун мехоҳад хилофати исломӣ 

ташкил намояд. Фаъолияти ин ташкилоти террористӣ хусусияти глобалӣ ва 

фаромиллӣ касб намуда, дар кишварҳои гуногуни олам пайравон ва 

ҳаммаслакони худро дорад. Тӯли 10 соли охир ҷомеаи ҷаҳонӣ дар муқобили 

ин ташкилоти террористӣ муборизаи беамон мебарад. Аммо ҳамаи ин 

кӯшишу талошҳо барои пурра несту нобуд кардани онҳо мусоидат 

намекунанд. Чунин вазъиятро бо омилҳои зерин асоснок намудан мумкин 

аст. Якум ин, ки «Давлати исломӣ» аз ҷониби баъзе давлатҳо ба таври 

пинҳонӣ ҳам ки бошад, дастгирӣ меёбад. Дуюм ин, ки фаъолияти ин 

ташкилоти террористӣ кайҳост, ки бо усули шабакавӣ ба роҳ монда шудааст, 

ки дар чунин шароит муайян намудани пайравони он барои сохторҳои 

қудратӣ мушкилиҳои зиёдро пеш меоварад. Сеюм ин, ки минтақаҳои 

ноороми ҳавзаи тамаддуни исломӣ барои фаъолияти ин ва дигар 

ташкилотҳои террористӣ шароити мусоид фароҳам меоваранд. Чорум ин, ки 

ташкилотҳои террористӣ, аз ҷумла «Давлати исломӣ» технологияи 

назарфиребии сиёсиро аз ҳама бештар истифода менамоянд, ки чунин омил 

боиси тадриҷан афзоиш ёфтани тарафдорон, пайравон ва ҳаммаслакони онҳо 

мегардад.  

Тағйир ёфтани шаклҳои фаъолияти «Давлати исломӣ» ва аз ҷониби 

онҳо истифода гардидани усулҳои нави мағзшӯӣ ва назарфиребӣ соли 2019 

дар яке аз нишастҳои Шӯрои амнияти СММ низ таъкид гардида буд1. Ҳамаи 

ташкилотҳои террористӣ, аз ҷумла «Давлати исломӣ» технологияҳои 

назарфиребии сиёсиро дар фазои интернет ба таври васеъ истифода 

менамоянд. Мутаассифона, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ айни замон аз 

ҷониби ташкилотҳои террористию экстремистӣ истифода гардидани 

                                                           
1 Деятельность террористов ИГИЛ выходит далеко за пределы Ирака и Сирии [Электронный ресурс]. –URL: 

https://news.un.org/ru/story/2019/05/1355471 (дата обращения: 12.10.2021 г.) 

https://news.un.org/ru/story/2019/05/1355471
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назарфиребии сиёсӣ ба мушоҳида мерасад. Дар ин робита фаъолияти тахрибӣ 

ва террористию экстремистии ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароиро, ки дар 

муқобили Тоҷикистон фаъолият намуда истодаанд, дар боби дуюми 

диссертатсия муфассал таҳқиқ намудаем. Бояд қайд намуд, ки истифодаи 

технологияи назарфиребии сиёсӣ аз ҷониби ташкилотҳои мазкур ба воситаи 

паҳн намудани хабарҳои сохтаю бофта, видеороликҳои дорои хусусияти 

ифротгароӣ, расму тасвирҳои таҳқиромез, интернет-мемҳо дар шабакаҳои 

иҷтимоӣ сурат мегирад.  

Ташкилотҳои террористӣ шабакаи интернетро бо мақсадҳои зерин 

истифода менамоянд: тарғибу ташвиқи ғояҳои тундгароӣ ва ифротгароӣ, 

мағзшӯӣ ва ҷалби одамон ба сафҳои худ, иғвоангезӣ, фитнаандозӣ, 

радикализатсияи ҷомеа, маблағгузорӣ намудани амалҳои террористӣ, омода 

намудани террористон, банақшагирии амалҳои террористӣ, ташкил намудани 

алоқаҳои махфӣ барои омода намудани амалҳои террористӣ, барои ҳамагон 

дастрас гардонидани иттилооти террористӣ, ба амал баровардани амали 

террористӣ ва ба таври фосилавӣ идора намудани он, ҳуҷумҳои киберӣ ва ғ.1  

Дар фаъолияти онҳо паҳн намудани хабарҳои носаҳеҳ, тағйир додани 

асли воқеа, тағйир додани далелҳо, суиистифода намудани афкори ҷамъиятӣ, 

хабарҳои махсус таҳияшудаи нимасаҳеҳ, таъсиррасонии психологӣ ва ғ. 

воситаҳои асосии назарфиребӣ мебошанд. Дар бисёре аз мавридҳо барои 

бештар намудани ҷонибдорони худ экстремистон назарфиребии диниро низ 

истифода мебаранд. Дар ин миён таъсиррасонии иттилоотию психологӣ ба 

онҳо имконияти васеъ фароҳам меоваранд. Махсусан, мавқеи ноустувори 

ҷавонон нисбат ба оқибатҳои ногувори ифротгароӣ ва тундгароии динӣ ба 

террористон имкон медиҳад, ки онҳоро мағзшӯӣ намоянд. Чи қадаре, ки 

вазъи равонию маънавии одамон ноустувор бошад, ҳамон қадар мағзшӯӣ, 

назарфиребӣ ва ба сафи ташкилотҳои террористӣ ҷалб шудани онҳо осон 

мегардад. Ташкилотҳои мазкур одатан чунин нафаронро ба доми фиреб 

меафтонанд. Таҳлилу мушоҳидаҳои коршиносон муайян намудааст, ки ҳамаи 
                                                           
1 Использование интернета в террористических целях [Текст]. –Нью Йорк: ООН, 2013. –С.3-12. 
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ташкилотҳои террористӣ технологияи паҳн намудани иттилооти нимасаҳеҳро 

ҳамчун воситаи таъсиррасон ба зеҳну тафаккури ҷавонон истифода 

менамоянд. Чунин усул имкон намедиҳад, ки ташкилотҳо ва ҳизбу 

ҳаракатҳои террористию экстремистӣ аз ҷониби одамон маҳкум карда 

шаванд. Баръакс баъзан вақт завқу шавқи одамонро нисбат ба онҳо бештар 

месозад.  

Чун анъана режими сиёсӣ, элитаи ҳукмрон, рафтори шаҳрвандон, 

идеологияи давлатӣ, сохтори конститутсионии давлат объекти асосии 

ташкилотҳои террористӣ мебошанд. Онҳо тамоми кӯшишу ғайрати худро ба 

он равона месозанд, ки на танҳо сафи пайравон ва ҷонибдорони худро 

бештар созанд, балки онҳоро дар муқобили давлату ҳукумат сафарбар 

намоянд. Дар ин раванд шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаҳои интернетӣ ба 

таври васеъ истифода мегарданд. Ташкилотҳои террористӣ бо ин мақсад 

бештар аз ҳама дар бораи поймол шудани ҳуқуқу озодиҳои инсон, даст 

задани намояндагони элитаи ҳукмрон ба амалҳои коррупсионӣ, сарфи назар 

намудани манфиатҳои омма ва монанди инҳоро ҳамчун мавзуъҳои идеологӣ 

интихоб намуда, ба манфиати худ таҳия намуда, паҳн месозанд1. 

Ташкилоти террористии «Давлати исломӣ» барои паҳн намудани 

ғояҳои худ васоити муосири иртиботи оммавӣ, аз ҷумла шабакаҳои иҷтимоии 

интернетиро ба таври васеъ истифода менамояд. Фаъолияти шабакавӣ ба 

«Давлати исломӣ» ва зершохаҳои он имконият медиҳанд, ки иттилооти барои 

онҳо созгорро дар байни истифодабарандагони интернет паҳн намоянд. 

Маводи асосие, ки ин ташкилоти террористӣ паҳн менамояд, аз 

видеороликҳо иборат мебошанд. Аз ҷумла онҳо кӯшиш менамоянд, ки 

қудрати ҳарбӣ ва муваффақиятҳои худро ба намоиш гузоранд. Дар байни 

чунин наворҳо ба қатл расонидани асирон, муроҷиати таҳдидомез ба 

                                                           
1 Шхагапсоев З.И. Технологии манипуляционного воздействия, используемые террористическими 

организациями в вербовочной деятельности [Текст] / З.И. Шхагапсоев, Б.А. Тарчоков // Теория и практика 

общественного развития. –2014. –№14. –С.100-109. 
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давлатҳои алоҳида, мусоҳибаҳо бо аҳолии осоишта, ки ташкили хилофати 

исломиро дастгирӣ менамоянд, хеле зиёд ба назар мерасанд1.  

Видеонаворҳои онҳо одатан ба воситаи шабакаи иҷтимоии YouTube ва 

агентиҳои иттилоотии таъсисдодаи онҳо паҳн карда мешаванд. Дар сохтори 

ташкилоти террористии «Давлати исломӣ» медиахолдинги пуриқтидоре 

таъсис дода шудааст, ки ба воситаи он доираи васеи маводҳои электрониро 

таҳия ва паҳн менамоянд (видеофилмҳо, видеороликҳои таблиғотӣ, сабтҳои 

аудиоии мубаллиғон, маҷаллаҳо, брошюраҳо ва ғ.)2. Масалан, ба воситаи 

агентии иттилоотии «Ал-Фурқон», ки соли 2006 аз ҷониби «Давлати исломӣ» 

ва «Ал-Қоида» таъсис дода шудааст, видеонаворҳои онҳо паҳн карда 

мешавад. Агентии иттилоотии мазкур инчунин ба монанди студияҳои 

филмбардорӣ фаъолияти доимӣ намуда, ба омода намудани наворҳои 

таъсирбахш машғул мешаванд. Аз ҷумла манзараи ба қатл расонидани 

хабарнигорони амрикоӣ Ҷ.Фоулӣ, С.Соттлоф ва хабарнигори англис Д.Хейнс 

тариқи сомонаҳои ҳамин агентӣ паҳн гардида буд. Инчунин солҳои 2013 ва 

2014 агентиҳои иттилоотии «Ал-Айнад» ва «Итисаам» ташкил карда 

мешаванд, ки онҳо бо забони арабӣ маводҳои экстремистӣ паҳн менамоянд. 

Бо мақсади ба сафҳои худ ҷалб намудани шаҳрвандони кишварҳои авруосиё 

соли 2014 «Давлати исломӣ» агентии иттилоотии «Ал-Ҳайят»-ро ташкил 

медиҳад, ки он бо забонҳои англисӣ, русӣ, олмонӣ, фаронсавӣ, туркӣ, урду ва 

пушту маводҳои экстремистӣ паҳн менамояд3. Олимону муҳаққиқон иброз 

медоранд, ки то соли 2021 ташкилотҳои террористию экстремистии «Давлати 

исломӣ», «Ал-Қоида» ва зершохаҳои онҳо садҳо медиахолдинг ва 

                                                           
1 Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде [Текст]. –СПб.: Изд-во «Русь», 2018. –С.12. 

–96 с. 
2 Сундиев, И.Ю. Информационно-пропагандистская деятельность террористической организации 

«Исламское государство Ирака и Леванта» [Текст] / И.Ю. Сундиев, А.А. Смирнов, В.Н. Костин // 

Библиотека криминалиста. – 2015. – №1. – С.208-218. 
3 Информационные ресурсы ИГИЛ [Электронный ресурс]. –URL: 

http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=13575 (дата обращения: 25.12.2021 г.) 

http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=13575
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медиафондҳо ташкил намудаанд, ки барои тарғибу ташвиқи терроризм, 

экстремизм ва пешбурди фаъолиятҳои радикалистӣ нигаронида шудаанд1. 

Тӯли солҳои охир як гурӯҳ киберҷинояткорон, ки ташкилоти худро 

«Иттиҳодияи киберхилофат» номидаанд, барои дастгирии ташкилотҳои 

террористӣ фаъолона амал менамоянд. Барои мисол, соли 2017 гурӯҳи 

ҷиноятпешаи «Иттиҳодияи киберхилофат» дар бораи 8786 шаҳрванди ИМА 

ва Британияи Кабир маълумот пахш намуда, дар як видеонавори худ ба 

ҳалокат расонидани онҳоро ба ташкилотҳои террористӣ пешниҳод намуда 

буданд2. Ин иттиҳодия чандин маротибаи дигар низ дар бораи ҷойи зист, 

ному насаб, суроға ва касби ишғолнамудани кормандони давлатии ИМА ва 

як қатор кишварҳои ғарбӣ иттилоот паҳн намудааст. Чунин усулро 

коршиносони соҳа ҳамчун амали тарсонидани аҳолӣ, бештар намудани 

нуфузи худ ва баланд бардоштани руҳияи ҷангии террористон унвон 

намудаанд3. 

«Давлати исломӣ» паёмҳои иттилоотӣ ва хабарии худро ба воситаи 

шабакаҳои иҷтимоӣ, пеш аз ҳама ба воситаи Facebook ва Twitter паҳн 

менамояд. Муовини Котиби генералии СММ оид ба масъалаҳои сиёсӣ 

Ҷеффри Фелтман дар яке аз баромадҳои худ қайд намуда буд, ки дар шабакаи 

иҷтимоии Twitter зиёда аз 50 ҳазор аккаунтҳое (саҳифаи истифодабаранда) 

мавҷуданд, ки фаъолияти экстремистию террористии «Давлати исломӣ»-ро 

ҷонибдорӣ менамоянд. Ғайр аз ин ҳар кадоми онҳо бештар аз ҳазор обуначӣ 

дорад, ки чунин фазо барои паҳн гардидани ғояҳои террористию экстремистӣ 

мусоидат менамоянд4.  

Ташкилотҳои террористии «Давлати исломӣ» ва «Ал-Қоида» аллакай 

дастовардҳои навини илму техникаро ба таври васеъ истифода намуда 

                                                           
1 Филистеев, А. Информационно-пропагандистская деятельность международных террористических 

организаций [Текст] / А. Филистевв, Д. Борисов  // Зарубежное военное обозрение. – 2021. – №2. – С.15. 
2 «Объединенный Киберхалифат» опубликовал данные свыше 8 тыс. человек [Электронный ресурс]. –URL: 

https://www.securitylab.ru/news/485802.php (дата обращения: 12.03.2022 г.) 
3 Характерные признаки современного терроризма [Электронный ресурс]. –URL: https://www.kurgan-

city.ru/about/defence/files/safety_abc/antiterror/ (дата обращения: 25.01.2022 г.) 
4 Группировки ИГИЛ, «Боко харам» и «Аль-Шабааб» активно используют социальные сети для вербовки 

молодых людей в свои ряды [Электронный ресурс]. –URL: https://news.un.org/ru/story/2015/06/1264681 (дата 

обращения: 11.12.2021 г.) 

https://www.securitylab.ru/news/485802.php
https://www.kurgan-city.ru/about/defence/files/safety_abc/antiterror/
https://www.kurgan-city.ru/about/defence/files/safety_abc/antiterror/
https://news.un.org/ru/story/2015/06/1264681
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истодаанд. Чи гунае ки аз гуфтаҳои боло бармеоянд, яке аз чунин самтҳо 

истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ мебошад. Аммо 

самти навини онро бо ҳам омезиш додани «зеҳни сунъӣ» ва технологияҳои 

иттилоотӣ ташкил медиҳад. Дар маҷмӯъ, гуфтан мумкин аст, ки 

террористону экстремистон аллакай аз лиҳози техникӣ идора намудани 

технологияҳои навинро на танҳо медонанд, балки онҳоро барои назарфиребӣ 

ва мағзшӯӣ истифода мекунанд.  

Ташкилотҳои террористӣ аллакай дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифаҳоеро 

мекушоянд, ки онҳо аз ҷониби барномаи махус идора карда мешаванд. Агар 

чунин иқтидори иттилоотӣ бо шумораи пайравони онҳо изофа карда шавад, 

суръати паҳн гардидани ғояҳои онҳоро дучанд менамояд. Ташкилоти 

террористии «Давлати исломӣ» инчунин дар шабакаи интернет тактикаи 

пинҳон нигоҳ доштани пайравони худро низ истифода менамояд. Бо ин 

мақсад онҳо дар шабакаи интернет дастурамалеро зери унвони «Чи гуна 

Twitter-ро истифода бурд» паҳн намуда буданд, ки дар он роҳу усулҳои 

пинҳон гардидан аз мақомоти қудратӣ пешниҳод карда шуда буд1.  

Ба ғайр аз «Twitter» ташкилотҳои террористӣ шабакаҳои интернетии 

«JustePaste»-ро барои паҳн намудани амалҳои террористӣ, шабакаи 

«SoundCloud»-ро барои паҳн намудани сабтҳои овозӣ, шабакаҳои «Instagram» 

ва «WhatsApp»-ро барои паҳн намудани расмҳо ва маводҳои видеоӣ 

истифода мебаранд. Дар баробари ҳамаи ин «Давлати исломӣ» барои паҳн 

намудани иттилоот барномаҳои махсуси худро низ истифода мебарад. Ба 

воситаи чунин барномаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ паёмҳои бешумор ба 

истифодабарандагон фиристода мешавад, ки онро ба ҳуҷумҳои иттилоотӣ 

монанд кардан мумкин аст. Соли 2014 дар Ироқ ҳангоми забти шаҳри Мосул 

террористон бештар аз 40 ҳазор паёмро паҳн намудаанд, ки дар онҳо 

видеороликҳо ва паёмҳои таҳдидомез, расми қатлҳои ваҳшиёна ва монанди 

инҳо паҳн карда шуда буд. Чунин стратегия барои террористон натиҷаи 
                                                           
1 Пганини, П. Организация ИГИЛ выступила руководство по безопасному использованию Твиттера и 

другими средствами массовой информации [Электронный ресурс]. –URL: 

https://www.securitylab.ru/analytics/470707.php (дата обращения: 17.12.2021 г.) 

https://www.securitylab.ru/analytics/470707.php
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дилхоҳ дода буд. Зеро дар он шабу рӯз бештари ҳимоятгарони шаҳр аз 

муҳофизати он даст кашида буданд. Аз рӯйи маълумоти газетаи «The 

Washington Post», дар ҳафтаҳои аввали муқовимат дар ҳудудҳои Ироқ зери 

таъсири ҳуҷумҳои иттилоотӣ бештар аз 90 ҳазор аскарон аз муқовимат даст 

кашида буданд. Чунин вазъ моҳҳои август ва сентябри соли 2021 дар 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон низ рух дода буд. Дар шароите, ки неруҳои 

эътилофи байналмилалӣ шитобкорона артиши худро аз хоки Афғонистон 

берун мекарданд, ҳаракати «Толибон» дар шабакаи интернет ҳуҷумҳои 

иттилоотӣ ва назарфиребии сиёсиро анҷом дода, барои ғасби ҳокимият 

шароит фароҳам оварда буд. Дар натиҷаи таъсири назарфиребии сиёсӣ 

артиши миллии Афғонистон на танҳо дар муқобили «Толибон» муқовимати 

ҷиддӣ нишон надоданд, балки аксари онҳо силоҳу аслиҳаи худро гузошта, аз 

сафи неруҳои мусаллаҳи ин кишвар фирор намуданд.   

Стратегияи иттилоотии «Давлати исломӣ» хусусиятҳои фарҳанги 

ҷавононро ба инобат гирифта, маводҳои тарғиботии онҳо вобаста ба маҳалли 

ҷойгиршавии кишвар омода ва паҳн карда мешавад. Дар фаъолияти 

тарғиботию ташвиқотии худ «Давлати исломӣ» хилофати исломиро дар 

муқоиса бо дигар шаклҳои сохтори давлатӣ афзалиятнок нишон дода, ба 

воситаи нодуруст шарҳу тавзеҳ додани воқеиятҳои динию таърихӣ онро 

рамзи тамаддуни исломӣ муаррифӣ менамояд, то ки ҷавононро ба ҷониби 

худ ҷалб созад. Сиёсати иттилоотии «Давлати исломӣ» тавре ба роҳ монда 

мешавад, ки тарсу ҳаросро дар байни душманон ва майлу рағбатро дар миёни 

пайравон бояд бештар намояд1. Ба ақидаи роҳбари Бюрои федералии 

тафтишоти (ФБР) ИМА Ҷеймс Коми, «Давлати исломӣ» ба воситаи 

шабакаҳои иҷтимоӣ тарғиботи муваффақона анҷом дода истодааст. Ғайр аз 

ин вазъияти ташвишовар ин аст, ки ташкилоти террористии мазкур на танҳо 

                                                           
1 Рустамова, Л.Р. Использование информационных методов борьбы террористической организацией ИГИЛ 

[Текст] / Л. Р. Рустамова // Международная жизнь. – 2019. – № 5. – С. 116. 
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одамонро барои шомил шудан ба сафи онҳо даъват менамояд, балки аз 

пайравони худ талаб мекунад, ки дар маҳалли зисти худ ҷиҳод кунанд1.    

Амалҳои террористие, ки тӯли солҳои охир дар як қатор давлатҳои 

аврупоӣ рух доданд, самаранокии фаъолияти шабакавии ташкилотҳои 

террористиро нишон медиҳанд. Ҳарчанд дар бораи ба воситаи гурезаҳо ва 

муҳоҷирони Шарқи Наздик ва Африқои Шимолӣ ба Аврупо ворид шудани 

пайравони «Давлати исломӣ» тасдиқи худро ёфта бошад ҳам, инчунин ба 

воситаи тарғибу ташвиқи ғояҳои ифротгароӣ ва назарфиребии сиёсӣ низ 

тавонистанд, ки ҷонибдорони худро зиёд намоянд.  

Ташкилотҳои террористӣ барои анҷом додани назарфиребии муваффақ 

ба иттилооти хизматӣ ва сирри давлатӣ ниёз доранд. Барои ҷалби ҳарчи 

бештари таваҷҷуҳ бояд иттилоот барои омма дастнорас бошад. Бо ин мақсад 

тули солҳои охир террористон ба фаъолияти рахнагарӣ ва иктишофӣ машғул 

шуда истодаанд. Аз ин рӯ, кибертерроризм ҳамчун падидаи нав асосан барои 

дӯздидани иттилооти махфӣ (махсусан, сирри давлатӣ) ва дар заминаи он 

таҳия намудани стратегияи назарфиребӣ истифода бурда мешавад. 

Маводе, ки дар шабакаи интернет аз ҷониби ташкилотҳои террористӣ 

ҷойгир карда мешавад, пеш аз ҳама, хусусияти агрессивӣ ва зӯроварона 

дорад, барои таъсири иттилоотию психологӣ расонидан ба 

истифодабарандагони интернет таҳия шудаанд. Аз ин рӯ, шабакаи интернет 

дар замони муосир воситаи асосии назарфиребии сиёсӣ, тағйир додани 

рафтори ҷавонон ва таъсири манфӣ расонидан ба афкори ҷамъиятӣ мебошад.  

Бояд гуфт, ки шабакаи интернет як қатор афзалиятҳоро доро мебошад. 

Аз ҷумла, дастрасии осон, вобаста набудан аз мавқеи ҷуғрофӣ, доираи васеи 

истифодабарандагон ва аудиторияи номаҳдуд, суръати баланди интиқоли 

иттилоот, мушкил будани назорати истифодабарандагони интернет аз ҷониби 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ғ. шабакаи ҷаҳонии интернетро дар шароити 

имрӯза ҳамчун фазои мусоиди истифода намудани технологияҳои зиёди 
                                                           
1 Глава ФБР боится появления террористической "диаспоры" на Западе после уничтожения ИГИЛ – NYT 

[Электронный ресурс]. –URL: https://zn.ua/WORLD/glava-fbr-boitsya-poyavleniya-terroristicheskoy-diaspory-na-

zapade-posle-unichtozheniya-igil-nyt-220047_.html (дата обращения: 25.01.2022 г.) 

https://zn.ua/WORLD/glava-fbr-boitsya-poyavleniya-terroristicheskoy-diaspory-na-zapade-posle-unichtozheniya-igil-nyt-220047_.html
https://zn.ua/WORLD/glava-fbr-boitsya-poyavleniya-terroristicheskoy-diaspory-na-zapade-posle-unichtozheniya-igil-nyt-220047_.html
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назарфиребии сиёсӣ намудааст. Дар фазои маҷозии интернет муошират ва 

иртиботи гурӯҳҳои гуногун идора карда мешавад, бо онҳо корҳои идеологӣ 

анҷом меёбад ва ҳатто ташкил намудани амалҳои экстремистию террористӣ 

сурат мегирад. Шабакаи интернет ба ташкилотҳои террористӣ имкон 

додааст, ки онҳо амалҳои худро бо таълимоти идеологии хеш алоқаманд 

намоянд ва ба ин тариқ ҷомеаро зери тарсу ҳарос қарор диҳанд1.   

Яке аз унсурҳои муҳимтарини назарфиребии сиёсиро паҳн намудани 

иттилооти бардурӯғ ва дезинформатсия ташкил медиҳад. Инчунин ин гуна 

амалҳоро унсури муҳимтарини ҷангҳои иттилоотӣ низ меноманд. 

Дезинформатсия – ин паҳн намудани иттилооти бардурӯғ нисбат ба рақибон 

мебошад, ки барои самараноктар анҷом додани амалиёти ҷангӣ, ташкили 

дӯздидани иттилоот ва самти паҳншавии он, инчунин худи раванди таҳрики 

он, гумроҳ кардани касе бо пешниҳоди иттилооти нопурра ё носаҳеҳ, 

инчунин таҳрифи қисми он ё пешниҳоди маълумоти тамоюлӣ ва дидаю 

дониста бардурӯғ мебошад2. Мақсади чунин таъсир қабули қарори барои 

субъекти назарфиребӣ зарурӣ ё рад кардани қабули қарори номусоид аз 

ҷониби объекте мебошад, ки бар зидди он маълумоти бардурӯғ равона карда 

шудааст. Маълумоти дезинформатсионӣ ҳамеша дар ҳар як ҷанг аслиҳаи 

тавоно буд, вале ҳоло он як қисми таркибии ҷангҳои гибридӣ, воситаи 

дахолат ба корҳои дохилии дигар давлатҳо, таҳдид ба амнияти дохилию 

берунии онҳо гардидааст. Дезинформатсия ҳамчун дурӯғи барқасдона 

истифода гардида, онҳоеро, ки онро дарк намекунанд, водор месозад, ки 

нуқтаи назари худро дар бораи ҳодиса ё ҳолати мушаххас тағйир диҳанд. 

Усулҳои маъмултарини дезинформатсия дар ВАО инҳоянд: 

- дурӯғи рӯирост бо мақсади ба аҳолии кишвар пешниҳод намудани 

маълумоти нодуруст ё пинҳон доштани далелҳои воқеан мавҷуда; 

- ба таври ғаразнок таҳия намудани муҳтавои иттилоот; 

                                                           
1 Использование Интернета в террористических целях [Текст]. –Нью-Йорк, 2013. –164 с. 
2 Самкова, М.А. Дезинформация как средство информационно-психологической войны против России (на 

материале медиатекстов о хакерских атаках) [Текст] / М.А. Самкова // Экология языка и коммуникативная 

практика. – 2018. – № 3. – С.96-115. 
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- пешниҳоди маълумоти муҳимтарин дар заминаи иттилооти 

парешонкунанда; 

- бо ҳам омехта кардани ақидаҳо ва далелҳои гуногун бо тартибе, ки 

дарки воқеиятро мушкил гардонад; 

- пешниҳоди иттилоот бо мафҳумҳое, ки метавонанд бо тарзҳои 

гуногун шарҳ дода шаванд; 

- зикр накардани ҷузъиёти асосии далелҳо; 

- ивазкунии истилоҳҳо (истифодаи мафҳумҳо ва истилоҳоте, ки 

моҳияташон норавшан аст ва дарки воқеии ҳодисаҳоро душвор мегардонад); 

- ҷорӣ намудани мамнуиятҳо ба навъҳои алоҳидаи иттилоот ё маҳкум 

намудани ин гуна иттилоот бо мақсади пешгирии муҳокимаи васеи 

ҷамъиятии онҳо; 

- пешниҳоди маълумоти манфӣ ва зарарноке, ки бинобар сабаби 

хусусияти сироятӣ доштани онҳо аз ҷониби аудитория нисбат ба хабарҳои 

мусбат зудтар дарк карда мешавад; 

- паст задани нуфузи мақомоти давлатӣ, бадном кардани онҳо; 

- бо овозаҳо, фарзияҳо, тахминҳо, мулоҳизаҳо, далелҳои бардурӯғ 

омехта кардани далелҳои ҳақиқӣ дар дохили иттилоот ба дараҷае, ки барои 

одамон ҳақиқатро аз афсона фарқ кардан имконнопазир бошад; 

- айбдор кардани роҳбарияти сиёсии давлат дар бораи гуё вайрон 

кардани шартномаҳои байналхалқӣ, поймол намудани ҳуқуқҳои инсон ва 

риоя накардани меъёрҳои демократӣ, ба манфиати худ бадном кардани онҳо1. 

Барои оне, ки дезинформатсия ба таври самаранок ва натиҷабахш сурат 

гирад, субъекти назарфиребӣ бояд иттилооти зарурӣ ва қобилияти бо он кор 

карданро дошта бошад. Ба андешаи сиёсатшиносони олмонӣ, «дар ихтиёри 

худ доштани иттилооти муҳим маънои онро дорад, ки шумо ҳокимият доред; 

қобилияти фарқ карда тавонистани иттилооти муҳим аз нолозим ҳокимияти 

шуморо бештар месозад; имконияти дар мувофиқа бо мақсадҳои худ паҳн 

                                                           
1 Серов, А. Дезинформация как инструмент внешней политики ряда зарубежных стран [Текст] / А. Серов // 

Зарубежное военное обозрение. – 2019. – №8. – С.14-20. 
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карда тавонистани иттилоот ё коҳиш дода тавонистани таъсири иттилооти 

рақибон маънои ҳокимияти дукаратаро дорад»1. Бинобар ин, барои анҷом 

додани назарфиребии сиёсӣ ва ташкил намудани дезинформатсия дар 

ихтиёри худ қарор додани иттилоот ҳанӯз ҳам нокифоя мебошад, барои 

расидан ба натиҷаҳои интизорӣ мутахассисон – манипуляторҳо лозиманд. 

Имрӯзҳо мушоҳида намудан мумкин аст, ки илми PR (робита бо ҷомеа) бо 

суръати баланд рушд менамояд ва ширкатҳое пайдо шуда истодаанд, ки 

барои субъектҳои манфиатдор бар ивази маблағи муайян машварати 

технологӣ медиҳанд. Чунин ҳолатро дар фаъолияти иттилооти баъзе давлатҳо 

ва ташкилотҳои террористию экстремистӣ мушоҳида намудан мумкин аст. 

Чи гунае ки дида мешавад, дезинформатсия ҳамчун шакли махсуси 

назарфиребӣ дар шароити гуногун ба таври мухталиф истифода бурда 

мешавад. Онро бо мақсадҳои худ мутобиқ гардонида, сипас амалӣ месозанд. 

Аммо дар маҷмӯъ, гуфтан мумкин аст, дезинформатсияро асосан барои 

«сафед» кардани худ ва «сиёҳ» кардани рақибон ба кор мебаранд. Дар баъзе 

ҳолатҳо ҳардӯи он ва дар ҳолатҳои дигар яктои он истифода мешавад. Дар 

амалияи сиёсии давлатҳое, ки субъектҳои ҷанги иттилоотӣ мебошанд ва дар 

муқобили рақибони худ ҳуҷумҳои иттилоотӣ анҷом медиҳанд, таҷрибаи 

дезинформатсия ҳамарӯза ба кор бурда мешавад. Аммо ин стратегияи 

иттилоотиро ташкилотҳои террористию экстремистӣ низ истифода мекунанд. 

Тӯли солҳои охир истифодаи дезинформатсия ҳамчун стратегияи 

«сафедкунии худ» аз ҷониби ҳаракати «Толибон» ба таври васеъ истифода 

бурда мешавад. Ҳанӯз дар давраи роҳбарии Ашраф Ғанӣ ҳаракати «Толибон» 

барои анҷом додани фаъолияти тарғиботӣ, барои иттилоъ додан аз 

музаффариятҳои худ ва паҳн намудани маълумот дар бораи мағлубияти 

рақибони хеш шабакаи иҷтимоии «Twitter»-ро истифода мебурданд. Аммо аз 

моҳҳои июл ва августи соли 2021 сар карда, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаракати 

«Толибон» рафтори худро пурра дигар менамояд. Дар ин давра фаъолону 

                                                           
1 Ниг.: Грачев Г.В. Манипулирование личностью. Организация, способы и технологии информационно-

психологического воздействия [Текст] / Г.В. Грачев, И.К. Мельник. –М.: Книга по требованию, 2013. – С.11. 
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ҷонибдорони Толибон дар шабакаҳои иҷтимоии «Facebook», «Twitter», 

«Instagram», «WhatsApp» ва «Telegram» на танҳо пахш намудани ҳама гуна 

хабарҳои марбут ба Толибонро бештар намуданд, балки бо як рафтори 

ғайриинтизорӣ ин кор анҷом додаанд. Яъне, онҳо кӯшиш намудаанд, ки дар 

афкори ҷамъиятӣ хислатҳои таҳаммулнопазирӣ, бадбинию бадрафторӣ ва 

қасосгирию зӯровариро нисбат ба Толибон марбут накунанд. Онҳо ҳамаи 

қоидаҳоеро, ки ширкатҳои технологӣ ҷорӣ кардаанд, пурра риоя менамуданд, 

то ки саҳифаҳои онҳоро масдуд накунанд. Муҳаққиқони ғарбӣ чунин 

равандҳоро таҳлил намуда, ба хулосае омадаанд, ки фаъолиятҳои иттилоотии 

Толибон дар сатҳи хеле баланд ба роҳ монда шудаанд ва ҳеҷ шубҳае нест, ки 

онҳоро ягон ширкати касбӣ барои хубтар наудани робитаашон бо ҷомеа 

машварат медиҳад1. 

Таҳқиқгари масъалаҳои дезинформатсия дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз 

Донишгоҳи Клемсони ИМА Даррен Линвилл ба газетаи Washington Post нақл 

мекунад, ки «саҳифаҳои интернетии Толибонро роҳбарон ё ҷангиёни ин 

ҳаракат идора намекунанд. Баръакс онҳо аз ҷониби нафароне идора 

мешаванд, ки ба шабакаи интернет дастрасии бештар доранд ва забони 

англисиро дар сатҳи олӣ медонанд»2. Ба гуфтаи коршиносон, ҳарчанд тайи 

солҳои охир теъдоди смартфонҳо дар худи Афғонистон ба таври қобили 

мулоҳиза афзоиш ёфта, интернети мобилӣ ба таври қобили мулоҳиза паҳн 

шудааст, аммо ин гуна навиштаҳо ва наворҳо, пеш аз ҳама, ба аудиторияи 

байналмилалӣ, аз қабили афғонҳои муқими кишварҳои дигар ё тарафдорони 

эҳтимолии Толибон, инчунин ба одамоне, ки ба ҳаракат муносибати манфӣ 

доранд, нигаронида шудаанд. Чунин вазъро мушоҳида намуда, сардори 

хадамоти иктишофии Британия Кен Макаллум иброз намудааст, ки дар зери 

назорати ҳаракати Толибон қарор гирифтани Афғонистон ва ниҳоятан ба 

сари қудрат омадани онҳо ба террористону экстремистони кишварҳои дигар 

                                                           
1 Мастерство SMM-кампании талибов в социальных сетях поразило аналитиков США [Электронный 

ресурс]. –URL: https://regnum.ru/news/polit/3347751.html (дата обращения: 04.03.2022 г.) 
2 «Талибан» раскинул соцсети [Электронный ресурс]. –URL: https://www.kommersant.ru/doc/4955096 (дата 

обращения: 25.01.2022 г.) 

https://regnum.ru/news/polit/3347751.html
https://www.kommersant.ru/doc/4955096
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руҳу илоҳми тоза мебахшад. Дар чунин шароит хавфи фаъолтар гардидани 

фаъолиятҳои онҳо мешавад1.  Ҳамин тариқ, ба хулосае омадан мумкин аст, 

ки ҳаракати Толибон бо мақсади ба даст овардани эътирофи байналмилалӣ 

стратегияи сафед кардани худро ба воситаи дезинформатсия ба роҳ монда, 

онро дар шакли назарфиребии сиёсӣ истифода намуда истодааст.  

Аммо стратегияи «сиёҳ намудани рақибон» ҳамчун шакли дигари 

дезинформатсия дар фаъолияти ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористии 

дигар хеле зиёд ба назар мерасанд. Онҳо бо мақсади бештар намудани 

ҷонибдорону пайравони худ рақибонашро пайваста зери танқиду таҳқир, 

туҳмату буҳтон ва мазоқу масхара қарор медиҳанд. Чунин амалро ба воситаи 

паҳн намудани иттилооти носаҳех ва хабарҳои бардурӯғу иғвоангез анҷом 

медиҳанд.  

Бо назардошти нишонаҳои муҳимтарини дезинформатсия, ки унсури 

асосии ҷангҳои иттилоотию психологиро ташкил медиҳад, зоҳиршавии онро 

дар шакли назарфиребии сиёсӣ мушоҳида намудан мумкин аст. Ҳатто дар 

баъзе мавридҳо назарфиребиро бо дезинформатсия як шуморидан мумкин 

аст. Усулҳои амалӣ намудани дезинформатсия ҳамчун шаклҳои гуногуни 

назарфиребии сиёсӣ дар фаъолияти ташкилотҳои террористию экстремистӣ 

баръало ба мушоҳида мерасанд. Чи гунае, ки дар боло фаъолияти иттилоотии 

ташкилотҳои мазкур ва аз ҷониби онҳо бо мақсадҳои террористӣ истифода 

шудани интернет таҳлилу баррасӣ гардид, дезинформатсия ва истифодаи 

назарфиребӣ яке аз унсурҳои фаъолияти террористию экстремистиро ташкил 

намуда, таҳдиди воқеӣ ба амнияти миллӣ ва суботи сиёсии ҷомеа мебошад. 

Таҳлилу таҳқиқи фаъолияти ташкилотҳои террористию экстремистӣ 

нишон дод, ки истифодаи технологияи назарфиребии сиёсӣ аз ҷониби онҳо 

асосан барои тарғибу ташвиқи ғояҳои ифротгароӣ ва тундгароӣ равона 

шудаанд. Дар шароити муосир фаъолияти таблиғотии террористон ба 

воситаи шабакаи интернет анҷом дода мешавад. Маводҳои таблиғотии онҳо 

                                                           
1 Глава MI5: победа талибов воодушевит террористов [Электронный ресурс]. –URL: 

https://www.bbc.com/russian/features-58505624 (дата обращения: 13.02.2022 г.) 

https://www.bbc.com/russian/features-58505624


 
 

93 
 

дар шакли иртиботи маҷозӣ, дастурамалҳои динию идеологӣ, шарҳу тафсири 

онҳо, сафедкунии терроризм ва экстремизм, рекламаи амалҳои террористӣ ва 

ғ. паҳн карда мешаванд. Чунин маводро онҳо ба воситаи хабарҳо, сомонаҳо, 

файлҳои аудиоӣ ва видеоӣ, бозиҳои электронӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ ва ғ. паҳн 

менамоянд. Фаъолияти таблиғотии ташкилотҳои террористӣ се унсурро дар 

бар мегиранд: якум, мағзшӯӣ; дуюм, ҷалб намудани одамон ба сафи 

ташкилотҳои террористӣ ва таҳрик намудани онҳо ба амалҳои экстремистию 

террористӣ; сеюм, зиёд намудани руҳияи тундгароии ҷомеа (радикализатсияи 

ҷомеа). 

Маводе, ки террористону экстремистон паҳн менамоянд, зӯроварӣ ё 

даъвати ба амал баровардани зӯровариро дар худ нигоҳ медоранд. Бинобар 

ин, паҳн гардидани чунин мавод дар байни аҳолӣ ва ба воситаи 

назарфиребии сиёсӣ ҷой намудани онҳо дар зеҳну шуури мардум таҳдиди 

воқеӣ ба амнияти миллии кишвар ба шумор меравад. Бештар намудани 

ҷонибдорони амалҳои зӯроварӣ масъалаи асосии тарғиботи террористон 

мебошад. Бештар гардидани иттилооте, ки ба воситаи интернет паҳн карда 

мешавад, боиси бештар гардидани таъсиррасонии он ва васеъ шудани миқёси 

истифодабарандагони он мешавад. Иттилооте, ки ба воситаи интернет паҳн 

мегардад, аз рӯйи як қатор хусусиятҳои худ аз шабакаҳои анъанавии 

иттилоърасонӣ фарқ дорад. Дар шабакаи интернет иттилооти паҳншаванда бо 

суръат, бе сензура ва бе ягон маҳдудият паҳн мешавад1. Чунин хусусияти 

иттилооти электронӣ таваҷҷуҳи одамонро бештар ҷалб менамояд. Аз ин рӯ, 

фаъолияти тарғиботию ташвиқотии ташкилотҳои террористӣ дар фазои 

маҷозии интернет бо назардошти хусусиятҳои навини иттилооти электронӣ 

таъсири бештар дошта метавонанд. Тарғиботи интернетӣ метавонад дар 

шакли ба намоиш гузоштани амалҳои зӯроваронаи террористон сурат гирад. 

Тӯли солҳои охир ташкилотҳои террористӣ бозиҳои компютериеро паҳн 

намуда истодаанд, ки ба воситаи он истифодабаранда ба рафтори 

                                                           
1 Солдатова Г. Интернет: возможности, компетенции, безопасность [Текст] / Г. Солдатова, Е. Зотова и др. –

М.: Гугл, 2013. –165 с. 
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террористон тақлид намуда, худро дар ҷойи онҳо тасаввур менамояд. Чунин 

бозиҳои компютерӣ, ки дар шабакаи интернет дар шакли онлайн-бозиҳо 

пешниҳод мешаванд, аз ҳама бештар ба наврасон ва ҷавонон метавонад 

таъсири манфӣ расонад.  

Даъвати ташкилотҳои террористӣ барои анҷом додани амалҳои 

зӯроварӣ яке аз унсурҳои муҳимтарини таблиғоти онҳоро ташкил медиҳад. 

Чунин маводҳо дар сомонаҳои интернетӣ, формуҳои интернетӣ, 

муоширатҳои онлайнӣ, маҷаллаҳои электронӣ, шабакаҳои иҷтимоии Twitter 

ва Facebook, видеопортали YouTube ва портали иттилоотии Rapidshare паҳн 

карда мешавад. Чунин амалу рафтори онҳо бори дигар шаҳодат аз он 

медиҳад, ки ташкилотҳои террористӣ бештар аз ҳама системаҳои 

иттилоотиеро макони таблиғот қарор медиҳанд, ки истифодабарандаи бештар 

дошта бошанд. Системаҳои ҷустуҷӯи иттилоот, аз қабили Google ва Yandex 

барои ба таври осон дастраси истифодабарандагон шудани маводи 

террористӣ мусоидат менамояд1.  

Таҳдиди асосии тарғибу ташвиқи ғояҳои террористию экстремистӣ дар 

он ифода меёбад, ки ин қабил таблиғотро чи гуна истифода менамоянд ва бо 

кадом мақсад паҳн месозанд. Таблиғоти террористие, ки ба воситаи шабакаи 

интернет сурат мегирад, як қатор вазифаҳо ва аудиторияи мушаххаси худро 

дорад. Қисме аз онҳо барои таъсир расонидан ба зеҳну тафаккури 

ҷонибдорони воқеӣ ва эҳтимолӣ, қисме дигар барои мухолифони худ, 

инчунин барои тарғиби ғояҳои ифротгароӣ ва ҷалби ҷонибдорони нав, зери 

таъсир ва тарсу ҳарос қарор додани аҳолии осоишта паҳн карда мешаванд. 

Таблиғоте, ки барои ҷонибдорони воқеӣ ва эҳтимолӣ анҷом дода мешавад, 

дар шакли мағзшӯӣ, бештар намудани руҳияи тундгароӣ ва таҳрики онҳо 

барои амалҳои террористӣ сурат мегирад. Бо ин мақсад ташкилотҳои 

террористӣ ба онҳо иттилоотеро паҳн менамоянд, ки ифодагари 

муваффақиятҳои террористон ва амалӣ шудани нақшаҳои экстремистӣ 

                                                           
1 Как террористы используют соцсети для вербовки [Электронный ресурс]. –URL: https://rb.ru/story/isis-uses-

social-media/ (дата обращения: 13.01.2022 г.) 

https://rb.ru/story/isis-uses-social-media/
https://rb.ru/story/isis-uses-social-media/
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мебошад. Анҷом додани чунин навъи таблиғот барои муаррифӣ намудани 

бомуваффақона анҷом додани амалҳои террористӣ мебошад, ки ин гуна 

иттилоот инчунин як навъ ҳисобот ба хоҷагону маблағгузорони онҳо дониста 

мешавад1. Мақсади дигари таблиғоти террористӣ, ки ба воситаи 

назарфиребии сиёсию психологӣ сурат мегирад, барҳам задани эътимоди 

мардум, дар ҳолати тарсу даҳшат қарор додани онҳо мебошад. Паҳн 

намудани иттилооти носаҳеҳ ва бардурӯғ, паҳн намудани овозаҳо, таҳдиди 

истифода намудани зӯроварӣ ё анҷом додани амали террористӣ, паҳн 

намудани расму наворҳои амалҳои террористӣ бо мақсадҳои тарсонидан 

анҷом дода мешаванд. 

  Чи гунае, ки дар боло қайд гардид, яке аз унсурҳои таблиғоти 

террористӣ ва назарфиребии онҳоро мағзшӯӣ ташкил медиҳад. Дар ин 

замина қайд намудан бамаврид аст, ки интернет на танҳо барои паҳн 

намудани маводҳои экстремистию террористӣ истифода бурда мешавад, 

балки онро барои барқарор намудани иртибот бо ҷонибдорони воқеӣ ва 

эҳтимолӣ, ба сафи худ ҷалб намудану барои амалӣ гардонидани мақсадҳои 

террористӣ сафарбар кардани онҳо низ истифода мекунанд. Мағзшӯии 

ҷавонон аз ҷониби ташкилотҳои террористӣ дар порталҳои интернетие сурат 

мегирад, ки онҳо сарчашмаҳои иттилоотии пӯшида маҳсуб меёбанд ва 

истифодабарандагони он ба воситаи пароли худ вориди он шуда метавонанд. 

Бинобар ин, зери назорати қатъӣ нигоҳ доштани раванди мағзшӯӣ кори хеле 

душвор аст. Бо мақсади ба доми худ афтонидани ҷавонон ташкилотҳои 

террористӣ ҳатто чунин порталҳоро сохта, ба истифода медиҳанд. Бинобар 

ин, истифодабарандагони шабакаи интернет, ки рӯз то рӯз рӯ ба афзоиш аст, 

барои ташкилотҳои террористӣ захираи бузурги ҳаммаслакон ва пайравони 

ояндаи онҳо тасаввур карда мешаванд. 

Таблиғоти террористӣ дар баъзе мавридҳо бо назардошти манфиатҳои 

қишрҳои осебпазир ва гурӯҳҳои маргиналӣ анҷом дода мешавад. Дар чунин 

                                                           
1 Способы вербовки молодежи в террористические организации [Электронный ресурс]. –URL: 

https://56.mchs.gov.ru/deyatelnost/protivodeystvie-terrorizmu (дата обращения: 12.02.2022 г.) 

https://56.mchs.gov.ru/deyatelnost/protivodeystvie-terrorizmu
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шароит бо мақсади мағзшӯӣ намудан ва бештар намудани руҳияи 

радикалистии онҳо террористон технологияи назарфиребиро тавре истифода 

мебаранд, ки дар он ҳимояи манфиатҳои қишрҳои осебпазир инъикос 

гардидаанд. Аз ҷумла, маҳкум намудани беадолатӣ, гунаҳкор намудани 

давлату ҳукумат барои мавқеи пасти иҷтимоии гурӯҳи осебпазир, маҳкум 

намудани бекорӣ ва камбизоатӣ, поймол шудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ғ. 

ҳамчун масъалаҳои марказии назарфиребӣ ва бедор намудани майлу рағбати 

одамон ба тундгароию ифротгароӣ интихоб мегарданд. Дар раванди анҷом 

додани чунин таблиғот омилҳои демографӣ, аз қабили ҷинс, синну сол, 

инчунин вазъи иҷтимоию иқтисодии одамон ба инобат гирифта мешаванд. 

Бояд қайд намуд, ки дар шароити имрӯза як ҳиссаи хеле калони 

истифодабарандагони интернетро наврасону ноболиғон ташкил медиҳанд.  

Аз ин рӯ, шабакаи интернет метавонад дар чунин шароит воситаи 

муҳимтарини мағзшӯии наврасон бошад. Бо мақсади мағзшӯӣ намудани 

ноболиғон ва наврасон маводҳои таблиғотие, ки ба воситаи интернет паҳн 

карда мешавад, дар шакли филмҳои тасвирӣ, сабтҳои видеоии ҳаёти 

наврасон, бозиҳои компютерӣ ва ғ. таҳия ва пешкаш мегарданд. Дар 

маводҳои мазкур нақлу ривоят, ҳодисаю воқеаҳое ҷойгир карда мешаванд, ки 

барои таблиғи амалҳои террористӣ ва нишон додани рисолати террористони 

худкуш нигаронида шудаанд. Ба ҳамин монанд аз ҷониби ташкилотҳои 

террористӣ дар шабакаи интернет бозиҳое сохта пешниҳод карда мешаванд, 

ки барои мағзшӯии наврасон нигаронида шудаанд. Чунин бозиҳоро ҳамчун 

воситаи таблиғи истифодаи зӯроварӣ бар зидди давлату ҳукумат ва арбобони 

давлатӣ истифода мебаранд ва дар раванди мағзшӯӣ бозингарон барои анҷом 

додани амалҳои террористии дар бозӣ ҷойгиршуда, мукофотҳои гуногуни 

рамзӣ мегиранд ва тадриҷан шавқу рағбати бозӣ ба майлу хоҳиши анҷом 

додани амалҳои зӯроварона табдил меёбад.  

Даъвати оммавӣ ба экстремизму терроризм яке аз самтҳои дигари 

фаъолияти террористиро ташкил менамоянд. Бо ин мақсад низ ташкилотҳои 

террористӣ технологияҳои гуногуни назарфиребии сиёсиро истифода 
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менамоянд. Аз ин рӯ, даъват ба терроризм унсури муҳимтарини тарғиботу 

ташвиқоти ғояҳои ифротгароӣ ва тундгароӣ мебошад1. Худ ба худ тарғиботу 

ташвиқот амали мамнуъ дониста намешавад. Аммо даъвати ташкилотҳои 

террористӣ барои анҷом додани зӯроварии сиёсӣ ва амалҳои террористӣ дар 

ҳамаи давлатҳои олам амалу рафтори ғайриқонунӣ дониста мешавад ва 

ҷиноят маҳсуб меёбад. Дар байни таҳлилгарон ва коршиносони 

байналмилалӣ дар мавриди даъват ба терроризм ва сафедкунии экстремизму 

терроризм андешаҳои мухталиф баён мегарданд. Онҳо иброз медоранд, ки 

тарғиботи муқаррариро аз маводҳои дорои даъвати террористӣ фарқ бояд 

кард. Ба андешаи онҳо, барои оне, ки як нафарро барои даъват ба терроризм 

ва сафедкунии экстремизм гунаҳкор намоед, аввал бояд алоқамандии 

тарғиботи ӯ бо сӯиқасди анҷом додани зӯровариро муайян намудан зарур аст. 

Бояд гуфт, ки дар ин маврид дар давлатҳои гуногун меъёрҳои қонунгузорӣ ба 

таври мухталиф таҳия гардидааст. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, паҳн 

гардидани ҳама гуна иттилооти дорои хусусияти экстремистӣ ва террористӣ 

бояд ҷиноят ҳисобида шавад, зеро он метавонад ба амнияти миллӣ ва суботи 

сиёсӣ ба таври ҷиддӣ таҳдид намояд.  

Яке аз самтҳои дигари истифодаи назарфиребии сиёсӣ дар фаъолияти 

ташкилотҳои террористию экстремистӣ бо мақсади бештар намудани руҳияи 

радикалистии ҷомеа мебошад. Ин равандро коршиносони соҳа 

радикализатсияи ҷомеа муаррифӣ кардаанд2. Мағзшӯӣ, радикализатсия ва 

даъват ба терроризм падидаҳои бо ҳам алоқаманде мебошнд, ки дар як 

занҷира пай дар пай ташаккул дода мешаванд. Радикализатсия пеш аз ҳама 

раванди тарғибу ташвиқи ғояҳои ифротгароӣ ва паҳн намудани идеологияи 

экстремистӣ мебошад, ки ба воситаи он одамони мағзшӯигардида дар 

мувофиқа бо идеологияи экстремистию террористӣ майли анҷом додани 

амали террористиро пайдо менамояд. Ба ибораи дигар, бештар гардидани 

                                                           
1 Радилов, А.С. Технологии манипулирования сознанием и вовлечение в террорсреду [Текст] / А.С. Радилов, 

М.Ф. Цимбал // Общественные науки и современность. – 2012. –№4. –С.132. 
2 Афзал, А. Радикализация и дерадикализация: изучение опыта иностранных боевиков-террористов [Текст] / 

А. Афзал, И. Асланова. –Бишкек: КПД, 2021. –78 с. 
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ҷонибдорон ва ҳаводорон руҳияи онҳоро баланд мегардонад. Аз ин рӯ, 

радикализатсия унсури таркибии фаъолияти тарғиботии террористон ба 

шумор рафта, бо усулҳои гуногуни назарфиребии сиёсӣ миқёси он тавсеа 

дода мешавад.     

Ҳамин тариқ, ташкилотҳои террористию экстремистӣ дар шароити 

имрӯза яке аз субъектҳои хеле хатарноки назарфиребии сиёсӣ ба шумор 

мераванд. Фаъолияти онҳо бо рушди тадриҷии технологияҳои иттилоотӣ ва 

тавсеаи шабакаи интернет бештар дар фазои маҷозӣ ворид гардида, миқёси 

паҳншавии ғояҳои тундгароӣ ва ифротгароиро бештар намудаанд. Дар байни 

онҳо фаъолияти тахрибии ташкилотҳои террористии «Давлати исломӣ», «Ал-

Қоида» ва зершохаҳои онҳо хеле хатарнок мебошанд. Онҳо бо мақсади ҷалби 

ҳар чи бештари одамон ба сафҳои худ садҳо агентиҳо ва пойгоҳои иттилоотӣ 

ташкил намуда, ҳамарӯза тариқи шабакаи интернет иттилооти дорои 

хусусияти террористию экстремистиро паҳн менамоянд. Таҳлилу 

мушоҳидаҳо низ муайян намудаанд, ки аксари одамоне, ки ба сафи онҳо 

мепайванданд, тариқи интернет мағзшӯӣ мешаванд. Аз ин рӯ, дар шароити 

имрӯза ҳар як давлат дар муқобили ҷангҳои иттилоотию психологии 

ташкилотҳои террористӣ қарор дорад ва барои пешгирӣ намудани оқибатҳои 

ногувори онҳо бояд чораандешӣ намояд. Махсусан, давлатҳое, ки аҳолиашон 

мусулмонон мебошанд, дар чунин равандҳои оштинопазир зарару зиёни 

бештар мебинанд. Зеро ҳуҷумҳои иттилоотию психологии террористон аслан 

ба афкори ҷамъиятии давлатҳои мусулмонӣ равона карда шудаанд.  
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БОБИ II. ШАКЛҲОИ ИСТИФОДАИ НАЗАРФИРЕБИИ СИЁСӢ ДАР 

МУҚОБИЛИ СУБОТИ СИЁСИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

2.1. Назарфиребӣ ҳамчун воситаи ноором сохтани  

авзои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба даст овардани 

истиқлолият кӯшиши неруҳои гуногуни дохилию хориҷӣ барои ноором 

кардани вазъияти сиёсӣ ва барҳам задани суботи сиёсии кишвар ба мушоҳида 

мерасад. Ҷанги шаҳрвандӣ ва нооромиҳои сиёсие, ки солҳои аввали 

соҳибистиқлолии Тоҷикистон рух доданд, натиҷаи чунин фаъолиятҳо ба 

шумор мераванд. Ғайр аз ин, баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ Осиёи 

Марказӣ ба минтақаи ҳассоси бархӯрди манфиатҳои геополитикӣ табдил 

ёфта, дар ҳудудҳои он субъектҳои сиёсати ҷаҳонӣ ва бозингарони 

геополитикӣ кӯшиш менамуданд, ки манфиатҳои худро амалӣ созанд. Айни 

замон низ чунин вазъиятро мушоҳида намудан мумкин аст. Воқеаву 

ҳодисаҳои дар кишварҳои минтақа рухдода гувоҳи ин гуна бархӯрдҳо 

мебошанд. Яке аз таҳдидҳои пуриқтидоре, ки дар кишварҳои минтақа ба 

мушоҳида мерасад, ин хавфу хатари тавсеа ёфтани фаъолияти ташкилотҳои 

террористию экстремистӣ ба шумор мераванд. Афзоиши тадриҷии хавфу 

хатари терроризм ва экстремизм дар кишварҳои минтақа бо бештар 

гардидани ҳузури онҳо дар шабакаи интернет ва ба таври васеъ истифода 

намудани технологияҳои назарфиребии сиёсӣ алоқаманд мебошад. Ба ибораи 

дигар, тӯли даҳ соли охир ташкилотҳои террористию экстремистӣ дар 

баробари давлатҳо ва дигар ниҳодҳои байналмилалӣ технологияҳои муосири 

иттилоотию коммуникатсиониро барои расидан ба мақсадҳои худ истифода 

менамоянд. 

Эътирозҳои зиддиҳукуматии солҳои 2011-2012 дар кишварҳои 

Африқои Шимолӣ ва Шарқи Наздик бори дигар собит намуданд, ки шабакаи 

интернет ба майдони асосии гузаронидани ҷангҳои иттилоотӣ табдил ёфта, аз 
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ҷониби неруҳои мухолифи давлату ҳукумат барои паҳн намудани ғояҳои худ, 

тағйир додани афкори ҷамъиятӣ ва ба самти муайян сафарбар намудани 

эътирозгарон истифода бурда мешавад. Зимни баамалоии низоъҳои дохилии 

Тунис ва Миср шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter ва YouTube воситаҳои 

асосии паҳн намудани иттилоот маҳсуб меёфтанд1.    

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун давлати дар минтақаи Осиёи 

Марказӣ ҷойгирбуда аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолият то ба 

имрӯз зери таъсири таҳдидҳои террористию экстремистӣ қарор дорад. Бо 

гузашти 30 сол ҳарчанд дар самти мубориза бо чунин таҳдидҳо корҳои зиёд 

анҷом дода шуда бошанд ҳам, боз ҳам хавфу хатари онҳо дар сатҳи баланд 

қарор дорад. Таҳлилу мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар аксар маврид 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шабакаи интернет мағзшӯӣ 

мегарданд. Ташкилотҳои террористию экстремистии «Давлати исломӣ», «Ал-

Қоида» ва зершохаҳои онҳо, «Ихвон-ул-Муслимин», «Ансоруллоҳ», ҳаракати 

«Толибон» ва умуман онҳое, ки аз идеологияи ваҳҳобизм ва салафизм 

пуштибонӣ мекунанд, то ба имрӯз тавонистаанд, ки ба воситаи назарфиребии 

сиёсӣ шаҳрвандони Тоҷикистонро ба сафҳои худ шомил созанд. Аз ҷониби 

дигар ТЭТ ҲНИ, «Гурӯҳи 24», ТЭТ ПМТ ва фаъолону пайравони онҳо 

ҳамарӯза дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ ба тарғибу ташвиқи ғояҳои 

ифротгароӣ ва тундгароӣ машғул шуда, садҳо ҷавонони тоҷикро дар 

муқобили давлату ҳукумат сафарбар намудаанд. Маҳз истифодаи 

технологияҳои назарфиребии сиёсӣ ба онҳо имконият дода истодаанд, ки 

мақсадҳои худро қисман амалӣ намоянд.  

То ба имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мубориза бо терроризм 

ва экстремизм ва ҳама гуна амалҳои тахрибӣ дар сатҳи қонунгузории 

мамлакат ҷиҳати таъмини амнияти миллӣ ва ҳифзи суботи сиёсӣ корҳои 

назаррасро анҷом додааст. Аз ҷумла, дар солҳои истиқлолият Қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бо терроризм», «Дар бораи 
                                                           
1 Васильев А.М., Интернет революции или просто фитна: к десятилеию «арабской весны» [Текст] / А.М. 

Васильев, Н.А. Жерлицина // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. – 2021. –Т.21. –№3. –

С.536. 
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мубориза бо экстремизм», «Дар бораи амният», «Консепсияи амнияти 

иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Стратегияи миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба муқовимат ба терроризм ва экстремизм барои солҳои 

2016-2020», «Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» ва ғ. қабул карда шудаанд. 

Ғайр аз ин бо қарори Додгоҳи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯйи 

ташкилотҳои террористию экстремистӣ тартиб дода шуда, фаъолияти онҳо 

дар қаламрави мамлакат мамнуъ эълон карда шудаанд. Ҳама гуна ҳамкорӣ ва 

иштирок дар фаъолияти ташкилотҳои мазкур ҷиноят маҳсуб меёбанд. Дар 

баробари ин Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи фаъолияти СААД ва СҲШ 

дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон дар самти мубориза бо терроризм ва экстремизм 

ҳамкориҳои байналмилалии худро сол то сол тақвият мебахшад.  

Ба ҳамаи ин кӯшишу талошҳо нигоҳ накарда ҳанӯз ҳам дар ҷомеаи 

Тоҷикистон баъзе масъалаҳои ҳалталабе мавҷуданд, ки осебпазирии 

кишварро ба вуҷуд меоваранд. Гузашта аз ин, дигаргуниҳои технологию 

коммуникатсионӣ, ба вуҷуд омадани буҳронҳои сиёсию иқтисодии ҷаҳонӣ 

низ дар ин раванд барои ташкилотҳои террористию экстремистӣ шароити 

мусоид фароҳам овардаанд. Бояд иқрор шуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамчун кишвари пасошӯравӣ дар давраи гузариш қарор дорад. Яъне, 

мамлакат дар натиҷаи пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ аз сохтори коммунистию 

сотсиалистӣ ба сохтори демократию сармоядорӣ ворид шуд. Аз таърих 

маълум аст, ки гузариш аз як сохтори ҷамъиятӣ ба сохтори дигар раванди 

мураккаб, мушкил ва пуртаззод аст. Маҳз дар чунин шароит ҷомеаро 

метавонад буҳронҳои иҷтимоию маънавӣ ва баъзан иқтисодию сиёсӣ фаро 

гирад. Зеро гузаронидани ислоҳоти соҳавӣ, дигаргуншавии муносибатҳои 

ҷамъиятӣ ва модернизатсияи босуръати ҷомеа хоси чунин давраҳо мебошад. 

Бинобар ин сабаб, айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор 

мушкилиҳои иҷтимоию иқтисодие мавҷуданд, ки барои фаъолияти 

ташкилотҳои экстремистию террористӣ шароит фароҳам меоваранд. Аз 

чунин вазъ суистифода намуда, як қатор ташкилотҳои террористӣ бо роҳи 
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назарфиребии сиёсӣ шаҳрвандони Тоҷикистонро мағзшӯӣ менамоянд, ба 

афкори ҷамъиятӣ таъсири манфӣ расонида, ҷавононро ба сафҳои худ шомил 

месозанд.  

Дар Консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти 

ташкилотҳои террористии байналмилалӣ яке аз сарчашмаҳои пайдоиши 

таҳдидҳои иттилоотӣ дониста шудааст. Ғайр аз ин, назарфиребӣ ба воситаи 

иттилоот, аз ҷумла дезинформатсия, пинҳон доштан ё таҳриф намудани 

иттилоот низ ҳамчун таҳдидҳои пуриқтидори иттилоотӣ муайян карда 

шудаанд. Дар консепсия қайд мегардад, ки дар сатҳи зарурӣ қарор 

надоштани таъминоти ҳуқуқии шаҳрвандон оид ба дастрасии онҳо ба 

иттилоот, назарфиребӣ ба воситаи иттилоот ба рафтори шаҳрвандон таъсири 

манфӣ мерасонанд ва дар баъзе мавридҳо боиси ноустувор гардидани 

вазъияти иҷтимоию сиёсии ҷомеа мегарданд1. Дар Стратегияи муқовимат ба 

экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 

«тарғиби ғояҳои экстремизм ва терроризм тавассути шабакаи интернет, 

ҷалбкунии ҷавонон ба сафи ташкилотҳои байналмилалии экстремистию 

террористӣ, кӯшишҳои аз ҷониби ин ташкилотҳо тарҳрезӣ ва амалӣ 

намудани амалҳои террористӣ дар ҳудуди Тоҷикистон»2 махсус таъкид 

мегардад. 

Дар моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуоти 

даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма» чунин омадааст: «Интишори 

маълумоти дорои сирри давлатӣ ё ахбори дигари бо қонун ҳифзшаванда, 

ахборе, ки барои бо зӯрӣ сарнагун сохтан ё тағйир додани сохти 

конститутсионӣ, ба содир намудани ҷиноят, барангехтани кинаю адовати 

нажодӣ, миллӣ, маҳалгароӣ, динӣ, забонӣ, ташвиқоти ҷанг, зулму зӯроварӣ, 

фаъолияти террористӣ ва экстремистӣ, халалдор кардани тамомияти арзӣ ва 

мустақилияти давлат даъват мекунад, инчунин мавод ё предметҳои 

                                                           
1 Консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] // Бо фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 7 ноябри соли 2003, №1175 тасдиқ гардидааст.  
2 Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 

[Матн] // Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2021, №187 тасдиқ гардидааст. 
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порнографиро таблиғ ва ташвиқ мекунад, манъ аст. Воситаҳои ахбори омма 

барои объективӣ будан ва саҳеҳии ахбори аз ҷониби онҳо паҳншаванда 

ҷавобгаранд»1. 

Таҳлили истифодабарии технологияҳои назарфиребӣ нишон медиҳад, 

ки ҳамаи субъектҳои он аз озодии сухан суистифода намуда, доимо ба 

таҳриф намудани иттилоот ва бо ғаразҳои гурӯҳӣ паҳн сохтани он 

машғуланд. Ҳамзамон таҳқиқи назарфиребии сиёсӣ ва технологияҳои 

гуногуни истифодабарии онҳо дар шабакаҳои иҷтимоию интернетии замони 

муосир нишон дод, ки назарфиребии сиёсӣ ҳамчун унсури таркибии ҷангҳои 

иттилоотӣ яке аз масъалаҳои мубрами таъмини амнияти иттилоотии ҳар як 

давлатро ташкил медиҳад. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз таҳдиду хатари 

назарфиребии сиёсӣ дар канор буда наметавонад. Бе ягон мушкилӣ 

мушоҳида намудан мумкин аст, ки технологияҳои гуногуни назарфиребӣ ба 

равандҳои сиёсии ҷомеа таъсири амиқ мерасонанд.  

Воқеаҳои сиёсии кишварҳои Африқои Шимолӣ ва Шарқи Наздик дар 

солҳои 2011-2012 (инқилобҳои баҳори араб), инқилобҳои рангаи солҳои охир 

ва кӯшиши ташкил намудани чунин инқилобҳо дар давлатҳои пасошӯравӣ, 

тазоҳурот ва эътирозҳои оммавӣ, таблиғоту ташвиқоти ғояҳои тундгароӣ дар 

фаъолияти ташкилотҳои террористию экстремистӣ, ба воситаи ҳуҷумҳои 

иттилоотӣ таъсири манфӣ расонидан ба афкори ҷамъиятӣ, баланд гардидани 

руҳияи тундгароии қишрҳои гуногуни ҷомеа, гаравидани ҷавонон ба сафи 

ташкилотҳои террористӣ ва ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ бори дигар 

шаҳодат аз он медиҳанд, ки технологияҳои иттилоотию коммуникатсионии 

замони муосир ва иқтидори манипулятивии онҳо барои давлатҳои 

тозаистиқлол таҳдиду хатарҳои навро эҷод менамоянд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз то рӯз таъсири ҷангҳои иттилоотӣ ва 

назарфиребии сиёсӣ афзоиш ёфта истодаанд. Барои Тоҷикистон хавфу хатари 

онро бештар аз ҳама дар фаъолияти ташкилотҳои террористию экстремистӣ 
                                                           
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма» [Матн] // 

Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2013 №3, мод. 201; с. 2016, №5, мод. 365; Қонуни ҶТ аз 

24.02.2017, №1407 
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мушоҳида намудан мумкин аст. Аз як ҷониб ташкилотҳои террористии 

«Давлати исломӣ», «Ал-Қоида», «Ихвон-ул-Муслимин», «Ҳизб-ут-Таҳрир», 

ҳаракати «Толибон», салафияи ифротгаро ва зершохаҳои онҳо барои пурра 

намудани сафҳои худ назарфиребии сиёсиро истифода намоянд, аз ҷониби 

дигар ТЭТ ҲНИ, «Гурӯҳи 24», ТЭТ ПМТ ва фаъолону саркардагони онҳо 

ҳамарӯза тариқи шабакаи интернет бо роҳи паҳн намудани иттилооти 

бардурӯғ, иғвоангез ва экстремистӣ ба зеҳну тафаккури ҷомеа таъсири манфӣ 

расонида истодаанд. То ба имрӯз ташкилоти террористии «Давлати исломӣ» 

тавонистааст, ки бештар аз 2 ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистонро мағзшӯӣ 

намуда, ба сафҳои худ ҷалб намояд. ТЭТ ҲНИ, «Гурӯҳи 24» ва ТЭТ ПМТ 

бошанд бо мақсади ташкил намудани инқилоб, табаддулоти давлатӣ ва 

тағйир додани сохти конститутсионии давлат ҳар чи бештар кӯшиш намуда 

истодаанд, ки руҳияи радикалистии ҷомеаро зиёд намоянд. Онҳо то ба имрӯз 

тавонистаанд, ки шумораи зиёди муҳоҷирони меҳнатӣ ва шаҳрвандони 

дохилии кишварро мағзшӯӣ намоянд ва рафтори онҳоро дар муқобили 

сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат равона созанд.   

Гузашта аз ин, номгӯйи технологияҳои назарфиребии сиёсӣ дар 

шароити рушди бемайлони технологияҳои иттилоотӣ ва ташаккулёбии 

ҷомеаи иттилоотии глобалӣ рӯз то рӯз бештар мегардад. Дар чунин шароит 

мавқеи давлат дар самти танзими равандҳои иҷтимоию сиёсӣ ва назорати 

паҳншавии иттилоот куллан тағйир меёбад. Чунин тамоюлот барои давлату 

миллат таҳдидҳои ҷиддиро ба вуҷуд меоварад. Аз қабили, вайрон гардидани 

робитаҳои байни ҷомеа ва ҳокимияти давлатӣ, коста гардидани ҳувияти 

сиёсии шаҳрвандон, аз лиҳози дастрасии иттилоот ба ду қисм ҷудо шудани 

аҳолӣ, коста гардидани меъёрҳои ахлоқию маънавии ҷомеа, дар муқобили 

давлату ҳукумат сафарбар шудани шаҳрвандон, бештар гардидани руҳияи 

тундгароии онҳо, ба сафи ташкилотҳои террористӣ пайвастани шаҳрвандон 

ва ғ. таҳдиду хатарҳое мебошанд, ки зери таъсири назарфиребии сиёсӣ пайдо 
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мешаванд1. Бо назардошти чунин вазъ дарёфти роҳу усулҳои пешгирӣ 

намудани таъсири назарфиребии сиёсӣ имкон медиҳад, ки вазъи иҷтимоию 

сиёсии мамлакат муътадил нигоҳ дошта шавад ва дар заминаи он ташаккули 

маданияти сиёсии демократӣ идома ёбад.  

Дар марҳилаи навини рушди давлатдории Тоҷикистон дар фазои 

иттилоотию идеологии кишвар назарфиребии сиёсӣ дар миқёси хеле васеъ 

истифода шуда истодааст. Имрӯзҳо истифодаи он дар фаъолияти ҳизбу 

ҳаракатҳои ифротӣ ва ташкилотҳои террористӣ, дар сиёсати хориҷии 

давлатҳои ноошно ва манфиатдор мушоҳида мегардад. Мутаассифона, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат бо назарфиребии сиёсӣ ва 

фаъолиятҳои дезинформатсионӣ осебпазирии худро дорад, ки чунин 

вазъиятро ба таври мушаххас бо як қатор омилҳо вобаста намудан мумкин 

аст:  

1. Тоҷикистон дар натиҷаи пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ истиқлолият 

ба даст оварда, аз сохтори сотсиалистӣ ба сохтори демократию сармоядорӣ 

ворид гардид.  Якум ин, ки корҳои тарғиботию ташвиқотии ҷомеаи 

демократӣ, ки дар он озодии баён ва фаъолияти ВАО-и ғайридавлатӣ иҷозат 

дода мешавад, аз тарғиботи сохтори ҷамъиятии сотсиалистӣ ба куллӣ фарқ 

менамояд. Дуюм ин, ки ҳамаи давлатҳои пасошӯравӣ дар дараҷаҳои гуногун 

дар раванди гузариш қарор доранд ва аз ин рӯ, технологияҳои назарфиребӣ 

ба зеҳну тафаккури шаҳрвандони ин кишварҳо таъсири бештар дорад. 

2. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилиҳои иҷтимоию иқтисодие 

мавҷуданд, ки онҳо хоси давраи гузариш мебошанд. Аз мавҷудияти чунин 

мушкилиҳо истифода намуда, ташкилотҳои террористию экстремистӣ ба 

тарғибу ташвиқи ғояҳои тундгароӣ машғул мегарданд.  

3. Бештар аз 97% аҳолии Тоҷикистонро мусулмонон ташкил медиҳанд 

ва аз ин рӯ, тарғибу ташвиқи ифротгароии динию сиёсӣ бо истифодаи 

                                                           
1 Ниг.: Бощенко В.В. Политическое манипулирование в Интернет-пространстве как угроза информационной 

безопасности [Текст]: дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / В.В. Боршенко. –СПб., 2021. –195 с. 
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технологияҳои назарфиребӣ ба ташкилотҳои террористию экстремистӣ 

имкон медиҳанд, ки шумораи муайяни одамонро ба ҷониби худ ҷалб созанд.  

4. Рушди технологияҳои иттилоотӣ ва тавсеаи шабакаи интернет дар 

Тоҷикистон низ истифодабарандагони интернетро бештар намуда истодаанд 

ва аз ин рӯ, дар фазои маҷозӣ анҷом додани ҳуҷумҳои иттилоотӣ ва таъсири 

манфӣ расонидан ба афкори ҷамъиятӣ хеле зиёд ба назар мерасанд. Фарҳанги 

истифодабарии сарчашмаҳои иттилоотӣ ва шиносоӣ бо иқтидори 

манипулятивии шабакаҳои иҷтимоӣ низ дар ин самт таъсири амиқ мерасонад.  

5. Муҳити дигаре, ки дар он шаҳрвандони Тоҷикистон зери таъсири 

ғояҳои тундгароӣ ва ифротгароӣ қарор мегиранд, муҳоҷирати меҳнатӣ 

мебошад. Дар байни муҳоҷирони корие, ки дар хориҷи кишвар қарор доранд, 

кам нестанд нафароне, ки аз ҷониби ташкилотҳои террористӣ мағзшӯӣ 

гардида, ба сафи онҳо пайвастаанд ё эҳтимоли пайвастани он ба вуҷуд 

омадааст.  

6. Ҷаҳонишавӣ ва ташаккули ҷомеаи иттилоотии глобалӣ низ барои 

бештар гардидани таъсири неруи нарми давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои 

террористию экстремистӣ то андозае мусоидат намуда истодаанд. Дар 

шароити ҷаҳонишавӣ вобастагии давлатҳои миллӣ аз ҷаҳони беруна бештар 

мегардад ва дар пайи ин дар дохили мамлакат масъалаҳои ҳалталабе пайдо 

мешаванд, ки онҳо ҳамчун осебпазирии кишвар барои таъсиррасонӣ аз 

ҷониби субъектҳои хориҷӣ истифода мегарданд. 

Дар таҳқиқоти мазкур бештар аз ҳама истифодаи технологияи 

назарфиребӣ дар фаъолияти ташкилотҳои террористию экстремистӣ таҳлилу 

баррасӣ мегардад. Сабаб дар он аст, ки агар дар баробари ташкилотҳои 

мазкур давлатҳо низ субъекти назарфиребии сиёсӣ бошанд ҳам, фарзияи мо 

ин аст, ки ҳамаи ташкилотҳои террористӣ аз ҷониби давлатҳои гуногун 

маблағгузорӣ мешаванд ва барои ҳимояи манфиатҳои геополитикии онҳо 

истифода мегарданд. Айни замон фаъолияти ташкилотҳои террористию 

экстремистӣ дар навбати аввал барои таъсир расонидан ба афкори ҷамъиятӣ, 
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тағйир додани рафтори одамон ва дар муқобили давлату ҳукумат сафарбар 

кардани онҳо равона шудаанд.  

Тӯли чанд соли охир ТЭТ ҲНИ, «Гурӯҳи 24» ва ТЭТ ПМТ усулҳои 

муборизаи худро тағйир дода, дар шабакаи интернет хеле фаъол гардидаанд. 

Дар ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ ташкилотҳои экстремистию террористии 

мазкур саҳифаҳои худро боз намудаанд ва ҳамарӯза ба воситаи онҳо 

ҳуҷумҳои иттилоотӣ анҷом медиҳанд. Айни замон дар шабакаи YouTube 

аъзои ташкилотҳои террористию экстремистии номбаргардида саҳифаҳои 

гуногун боз намуда, технологияи назарфиребии сиёсиро алайҳи Тоҷикистон 

ва барои аз байн бурдани суботи сиёсии кишвар истифода намуда истодаанд.  

Онҳо бо мақсади таъсир расонидан ба афкори ҷамъиятӣ, бештар 

намудани мухолифини давлату ҳукумат, ба ҷониби худ ҷалб намудани 

шаҳрвандони кишвар ва ниҳоятан бо нияти ташкил намудани тазоҳуроту 

бетартибҳо ҳамарӯза тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ маводҳои дорои характери 

экстремистию террористӣ паҳн менамоянд. Таҳлилу мушоҳидаи фаъолити 

онҳо нишон медиҳад, ки онҳо технологияҳои гуногуни назарфиребиро 

истифода мебаранд. Аз ҳама бештар дар фаъолияти онҳо истифодаи 

технологияҳои «тағйир додани ҷаҳонбинии одамон», «ба ҷониби дигар ҷалб 

намудани диққати онҳо», «такроран ва ба воситаи сарчашмаҳои гуногун паҳн 

намудани иттилоот», «истифодаи омори бардурӯғ», «технологияи 

ҳангомасозӣ ва паҳн намудани иттилооти бардурӯғ», «тарғиботи ноаён», 

«технологияи мағзшӯӣ», «технологияи мазоқу изтеҳзо ва ё тарсонидан», 

технологияи «троллинг», паҳн намудани интернет-мемҳо ва ғ. бештар ба 

назар мерасанд.  

Технологияи «тағйир додани ҷаҳонбинии одамон» дар фаъолияти 

ташкилотҳои террористию экстремистии номбаргардида мавқеи марказиро 

ишғол менамояд. Онҳо кушиш менамоянд масъалаҳоеро матраҳ созанд, ки 

марбут ба мушкилиҳои давраи гузариш мебошанд. Ба ҳамагон маълум аст, ки 

дар раванди давлатдории миллии Тоҷикистон як қатор омилҳое ба вуҷуд 

омаданд, ки мушкилиҳои мавҷудаи кишвар аз онҳо вобастаанд. Пеш аз ҳама 
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ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвар, тавсеаи терроризми байналмилалӣ, рушди 

технологияҳои иттилоотӣ ва бештар гардидани ҷангҳои иттилоотӣ, низоъҳои 

мусаллаҳонаи минтақаҳои гуногуни олам, буҳронҳои иқтисодӣ, паҳншавии 

бемории сироятии КОВИД-19 ва ғ. аз он қабил омилҳое мебошанд, ки дар 

самти татбиқи ҳадафҳои стратегии давлат монеа эҷод намудаанд. Ба ҳамаи ин 

нигоҳ накарда Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри расидан ба 

марҳилаҳои баъдии рушди мамлакат чораҳои гуногун андешида истодаанд. 

Аз ҷумла чаҳор ҳадафи стратегии давлат мисоли равшани ин гуфтаҳо 

мебошанд, ки бомаром татбиқи онҳо идома доранд. Аммо дар кишвар ҳанӯз 

ҳам як қатор мушкилиҳо, аз қабили масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, амалҳои 

коррупсионӣ, буҳронҳои маънавию идеологӣ ва ғ. мавҷуданд. Мавҷудияти 

онҳоро Ҳукумати кишвар низ эътироф менамояд ва хоси давраи гузариш 

медонад. Аммо ТЭТ ҲНИ, «Гурӯҳи 24» ва ТЭТ ПМТ аз сарчашмаҳои 

иттилоотии ватанӣ (аз ҷумла, сомонаҳои ВАО, саҳифаҳои интернетии 

шаҳрвандони Тоҷикистон) тариқи интернет маълумотҳои гуногунро дастрас 

намуда, онҳоро таҳриф мекунанд ва бо мусоҳибаҳои гӯё телефонӣ дурустии 

фикри худро тақвият медиҳанд. Дар суҳбатҳои телефоние, ки дар пахши 

мустақим бо онҳо сурат мегирад, аксари мусоҳибон пайравон ва аъзоёни ин 

ташкилотҳои террористӣ мебошанд. Аммо чунин вонамуд менамоянд, ки гӯё 

ба онҳо шаҳрвандони қатории кишвар дар тамос шудааст. Бо ин роҳ онҳо 

мақсад доранд, ки на танҳо диққати одамонро ба ҷониби дигар ҷалб созанд, 

балки ба имиҷи сиёсии давлату ҳукумат таъсири манфӣ расонанд.  

Технологияи дигаре, ки дар фаъолияти онҳо дида мешавад ва хавфу 

хатари бештар дорад, ин масъалаи омехта кардани таҳлилу баррасии 

мушкилиҳо бо даъвати оммавии экстремистӣ аст. Онҳо барои оне, ки ғояҳои 

ифротии худро ба сари мардум таҳмил созанд, ба мушкилиҳои гуногуи 

мардум рӯ меоваранд ва бо ин роҳ зӯроварию тахрибкориро ҳақ бароварданӣ 

мешаванд. Мутаассифона, ин амалу рафтор ба зеҳну тафаккури мардум 

таъсири бештар дорад. Аксари ҷавонон қобилияти таҳлил намудани 

воқеиятҳо ва қонуниятҳои сиёсиро надоранд. Аз ҷумла воқеиятҳои 
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геополитикии замони муосир, пеш аз ҳама мавҷудияти таҳдиду хатарҳои нав, 

инчунин роҳи пурпечутоб ва мушкили давлатсозиву миллатсозиро 

намедонанд. Инчунин ҷавонон қобилияти мустақилона таҳлил намудани 

дастовардҳо ва мушкилиҳоро надоранд. Ташкилотҳои террористӣ ҳеҷ гоҳ дар 

бораи дастовардҳои давлату ҳукумат суҳбат намекунанд, ҳеҷ гоҳ ба вазъияти 

мураккаби геополитикӣ ишора намекунанд, дар бораи душманони давлату 

миллат гап намезананд ва аз ин рӯ, мавҷуд набудани иттилооти алтернативӣ 

баъзан вақт боиси ифротгароӣ ва тундгароии ҷавонон мешавад.  

Дуруғи сиёсии дигаре, ки дар фаъолияти ташкилотҳои террористии 

мазкур дида мешавад, зери ниқоби арзишҳои демократӣ баромад кардан аст. 

Ин ниқобро наҳзатиҳо ба он хотир дар фаъолияти худ истифода мекунанд, ки 

дар кишварҳои аврупоӣ ба хотири дарёфти паноҳандагӣ худро мухолифини 

муътадил ва ҳомиёни ҳуқуқ вонамуд кунанд ва дар дохили кишвар мардумро 

барои риоя нашудани меъёрҳои ҳуқуқию демократӣ фиреб диҳанд. Ин 

фиреби сиёсие мебошад, ки ҳам роҳбарони давлатҳои аврупоиро ва ҳам 

мардуми Тоҷикистонро дар ғафлат мемонад. Дар асл агар ба умқи масъала 

назар афканем, ҳамаи онҳо дингароёни ашаддие мебошанд, ки арзишҳои 

дунявию демократиро чашми дидан надоранд ва дар аввалин фурсат, агар ба 

онҳо имкон даст диҳад, метавонанд сохтори конститутсионии давлатро иваз 

намуда, давлати исломӣ ташкил диҳанд. Мақсади ниҳоии онҳо низ чунин аст. 

«Ҳоло саркардагони ин ташкилоти террористӣ дар Аврупо “ҷомаи 

демократия” ба бар карда, бо нишондоди хоҷагони хориҷиашон бо ҳар роҳу 

усул, аз ҷумла ташкили гурӯҳҳо, шабакаву каналҳои ҷудогона дар интернет 

алайҳи манофеи давлату миллати тоҷик дасиса эҷод менамоянд. Мақсади 

асосии онҳо ба даст овардани қудрати сиёсӣ асту бас, вагарна бо он гузаштаи 

нангине, ки доранд, ба камтарин кори манфиатбахш қодир буда 

наметавонанд»1. 

                                                           
1 ҲНИ ҳанӯз ҳам дар камин аст, то вазъро ноором созад [Захираи электронӣ]. – URL: 

http://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=46403 (санаи муроҷиат: 07.05.2022) 

http://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=46403
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Таҳлилу мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки такроран пахш намудани 

видеороликҳо ҳамчун технологияи назарфиребӣ аз ҷониби наҳзатиҳо хеле 

зиёд ва моҳирона истифода бурда мешавад. Масалан, суҳбату баромадҳоеро, 

ки раиси ТЭТ ҲНИ М.Кабирӣ дар саҳифаи худ чоп мекунад, дар тамоми 

саҳифаҳои интернетии наҳзатиён ва фаъолони онҳо такроран пахш 

менамоянд. Баъзе аз саркардаҳо ва пайравони ашаддии онҳо саҳифаҳои 

интернетии худро боз намудаанд ва дар баробари маводҳои худ такроран 

маводҳои ҳаммаслаконашонро пахш менамоянд. Яке аз пайравони ашаддии 

ТЭТ ҲНИ М.Садриддин дар як вақт дар чандин саҳифаи интернетӣ як 

маводро бо иваз намудани номи он пахш менамояд. Чунин технологияи 

назарфиребӣ бо технологияи «троллинг» хеле шабоҳат дорад. Яъне, 

наҳзатиён ва пайравони онҳо ба моҳигирон ва шаҳрвандони Тоҷикистон ба 

моҳӣ монанд карда мешаванд ва барои ба доми худ афтонидани онҳо 

технологияи такроран дар сарчашмаҳои гуногуни иттилоотӣ паҳн намудани 

маводҳои ифротгароию тундгароиро истифода мекунанд. 

Дар фаъолияти ташкилотҳои террористию экстремистии мазкур 

технологияи ҳангомасозӣ ва паҳн намудани иттилооти бардурӯғ мавқеи 

муҳимро ишғол намудааст. Мақсад аз истифодаи ин технологияи 

назарфиребӣ ба роҳ мондани иғвоангезӣ ва ба қишрҳои мухолифи ҳамдигар 

ҷудо намудани ҷомеаи тоҷик мебошад1. Чунин технологияро дар Ғарб «Фейк 

нюс» меноманд. Яъне, иттилооти носаҳеҳ, бардурӯғ ва иғвоангез. ТЭТ ҲНИ 

ва саркардагони онҳо технологияи мазкурро дар шакли омехта намудани 

иттилоот саҳеҳ бо иттилооти носаҳеҳ амалӣ менамоянд. Дар чунин шароит 

иттилооти носаҳеҳ дар назари мардум ноаён мемонад. Технологияи 

ҳангомасозӣ ва паҳн намудани иттилооти бардурӯғ назарфиребие мебошад, 

ки дар шакли тарғиботи ноаён сурат мегирад ва функсияҳои 

дезинформатсионӣ дорад. Чунин усули фаъолиятро дар шакли ҳуҷумҳои 

иттилоотии даркнашаванда ба роҳ мемонанд ва таваҷҷуҳи мардумро аз 
                                                           
1 Холиқназар Х. Мардуми тоҷик ба дурӯғҳои бофта ва худсафедкунии ташкилоти экстремистию 

террористии „Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон“ бовар надоранд! [Захираи электронӣ]. –URL: 

https://khovar.tj/2017/11/ (санаи муроҷиат: 12.03.2022) 

https://khovar.tj/2017/11/
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таъсири иттилоотии барои субъекти назарфиребӣ нолозим дур кардан 

мехоҳанд. Ин гуна амалҳои номатлуби барқасдона дар фаъолияти тахрибии 

наҳзатиён ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Онҳо бо мақсади таъсир 

расонидан ба афкори ҷамъиятӣ дар бораи ҳаёти сиёсию иҷтимоии 

Тоҷикистон доимо иттилооти манфиро чоп намуда, аз иттилооти мусбат дурӣ 

меҷуянд. Онҳо доимо дар бораи камбудию мушкилиҳо суҳбат менамоянд, 

аммо муваффақиятҳоро нодида мегиранд. Истифодаи ин гуна назарфиребӣ 

дар баробари муваффақият, инчунин норасоиҳои худро низ дорад. Зеро 

одамон оҳиста-оҳиста иттилоотеро, ки аз назари онҳо пинҳон медоранд, дарк 

мекунанд ва эътимодашон ба субъекти назарфиребӣ кам мегардад. Паҳн 

намудани иттилооти ҳангомасоз ва иғвоангез, инчунин дуруғпардозию 

туҳмату таҳқир ниҳоятан ба имиҷи наҳзатиён таъсири манфӣ расонидааст. 

Имрӯзҳо аллакай шаҳрвандони Тоҷикистон дарк намудаанд, ки онҳо бо роҳи 

фиреб мехоҳанд мақсадхои ғаразноки худро амалӣ созанд. 

Мазоқу истеҳзо ва тарсонидани мардум яке аз усулҳои дигари 

муборизаи сиёсӣ дар фаъолияти ташкилотҳои террористӣ мебошанд. 

Махсусан, технологияи тарсонидан ва дар ҳарос қарор доданро онҳо ба таври 

васеъ истифода мекунанд. Чунин усулҳои мубориза хоси наҳзатиён низ ҳаст. 

Онҳо бо нафароне, ки ғояҳои ифротгароию тундгароии онҳоро қабул 

надоранд, бархӯрди оштинопазир, таҳқиромез ва таҳдидомез менамоянд. Бо 

мақсади кам намудани ҷонибдорони сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат 

онҳоро таҳдид менамоянд. Инчунин дар бисёре аз мавридҳо мазоқу 

истеҳзоро низ дар муносибат бо намояндагони ҳокимияти давлатӣ истифода 

мекунанд. Онҳо хуб медонанд, ки мазоқу истеҳзо диққати одамонро бештар 

ҷалб месозад. Аз ин рӯ, чунин усулро низ барои ҷалби диққати одамон 

истифода мебаранд. Чунин тарзи фаъолияти тарғиботиро дар илмҳои сиёсӣ 

интернет-мемҳо номидаанд. «Мем» аз калимаи англисии «memory» (хотира) 

гирифта шуда, мақсади он низ дар хотираи одамон ҳар чи зудтар ҷойгир 

намудани образҳои гуногун мебошад.  
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Чи гунае, ки маълум аст, интернет-мемҳо расму тасвирҳое мебошанд, 

ки ба таври графикӣ ва видеоӣ таҳия мегарданд ва бештар аз ҳама хусусияти 

сиёсӣ доранд. Онро ба карикатура ва расмҳои ҳаҷвию мазҳакавӣ низ монанд 

намудан мумкин аст. Аммо таъсири интернет-мемҳо ба зеҳну шуури одамон 

хеле зиёд аст. Бо як шиор ё як расми мазҳакавӣ метавонанд манзараи 

воқеаҳои сиёсиро таҳриф намуда, ба таври дигар равона созанд1. Дар 

фаъолияти наҳзатиҳо истифодаи интернет-мемҳо хеле зиёд ба назар 

мерасанд. Онҳо шахсиятҳои гуногуни кишвар, аз ҷумла сиёсатмадорон, 

арбобони давлатӣ, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, руҳониён ва ҳатто 

кормандони сохторҳои қудратиро ба воситаи расмҳо дар симои рамзӣ ифода 

менамоянд. Чунин технология бо мақсади таъсир расонидан ба имиҷи онҳо, 

тағйир додани тасаввуроти мардум дар бораи онҳо ва ғ. мебошад.  

Ғайр аз ин, бояд гуфт, ки дар бораи одамон ва махсусан дар бораи 

ҳаёти шахсии онҳо ҷамъоварӣ намудани маълумот амали ҷиноятӣ дониста 

мешавад. Аммо пайравон ва фаъолони ТЭТ ҲНИ доимо дар бораи 

сиёсатмадорон, арбобони давлатӣ ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва умуман 

дар бораи онҳое, ки амалу рафтори ифротгароёнаи наҳзатиёнро инкор 

мекунанд, маълумот ҷамъоварӣ намуда, шаъну шарафи онҳоро паст 

мезананд. Чунин амал на танҳо ҳадафмандона бо мақсади таҳқири ин 

шахсиятҳо ва паст задани обрӯи онҳо анҷом меёбанд, балки таҳқир намудану 

таҳдид кардан низ ба суроғаи онҳо садо медиҳанд. Ин гуна амалу рафтор аз 

як ҷониб агар ҷиноят ва киберҷиноят маҳсуб ёбад, аз ҷониби дигар 

технологияи тарсонидани одамон мебошад. Онҳо бо ин амали худ ба ҷомеа 

ҳушдор медиҳанд, ки касе бо нест, мо ӯро чунин шарманда в таҳқир месозем. 

Воқеан ҳам ин гуна амалҳо ҳам поймол намудани ҳуқуқҳои шаҳрвандони 

Тоҷикистон ва ҳам таҳдиди воқеӣ ба суботи иҷтимоию сиёсии кишвар 

мебошанд.  

                                                           
1 Ниг.: Канашина С.В. Интернет-мем и политика [Текст] / С.В. Канашина // Политическая лингвистика. –

2017. –№1 (61). –С.69-73. 
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Аз тамоми маводҳои паҳнкардаи онҳо ва баромаду суханрониҳои 

наҳзатиён ба осонӣ мушоҳида намудан мумкин аст, ки чи гуна дар орзуи 

нооромии ҷомеаи Тоҷикистон ҳастанд. Онҳо пайваста мардумро барои оғоз 

намудани тазоҳорут ва инқилоб даъват менамоянд. Даҳҳо маротиба санаи 

баргузории чунин амалҳои ҷиноятиро ба пайравони худ эълон карда буданд. 

Аз ин гуна рафтори онҳо ба хулосае омадан мумкин аст, ки ташкил намудани 

инқилоб ва бетартибиҳои сиёсӣ яке аз мақсадҳои аслии ТЭТ ҲНИ-ро ташкил 

медиҳад ва ин амал нақшае мебошад, ки фармоишгари он бесаброна амалӣ 

шудани онро интизор аст. Ин аст, ки дар фаъолияти ТЭТ ҲНИ саросемавор 

ташкил намудани инқилоб аз мардум талаб карда мешавад. Бинобар ин, 

истифодаи технологияҳои назарфиребӣ, дурӯғпардозӣ, иғвоангезӣ ва паҳн 

намудани хабарҳои бардурӯғ танҳо ба хотири фиреб додани мардуми 

Тоҷикистон аст. Манзараи бисёр ҳузнангез ва таассуфовари фаъолияти 

экстремистии «Ҳизбни наҳзати исломӣ», «Гурӯҳи 24» ва фаъолону 

пайравони онҳо моҳҳои апрел ва майи соли 2020 баръало эҳсос гардид. Дар 

шароите, ки шаҳрвандони Тоҷикистон ба монанди сокинони мамлакатҳои 

дигар барои пешгирӣ намудани паҳншавии бемории сироятии КОВИД-19 бо 

мушкилиҳои зиёд рӯ ба рӯ гардида, аз пайдоиши чунин бемории нав дар 

тарсу ҳарос афтода буданд, наҳзатиён аз фурсати муносиб истифода намуда, 

бо хабарҳои дурӯғин ва иттилооти носаҳеҳ фазои тарсу ҳаросро дар ҷомеа 

бештар намуда, давлату ҳукуматро бо ноуҳдабароӣ на танҳо гунаҳкор 

менамуданд, балки мардумро ба инқилоб даъват мекарданд. Ҳол он ки чунин 

вазъият як давраи муайян дар ҳамаи кишварҳои олам ба вуҷуд омада буд ва 

мебоист дар чунин давраҳои ҳассос одамон муттаҳид бошанд ва 

дастаҷамъона барои рафъи мушкилии умумӣ амал намоянд.  

Дар маҷмӯъ, таҳлилу баррасаии истифодаи технологияҳои 

назарфиребии сиёсӣ аз ҷониби ТЭТ ҲНИ, «Гурӯҳи 24» ва ТЭТ ПМТ алайҳи 

амнияти миллии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар фаъолияти тахрибии 

онҳо истифодаи технологияҳои сиёсии гуногун ба назар мерасад. Чунин 

ҳолат гувоҳи он аст, ки ин зумра ашхос ва дастаи ҷиноятии онҳо аз 
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хизматрасонии ширкатҳои машваратӣ ва хадамоти махсуси истихоборотии 

кишварҳои манфиатдор бархӯрдоранд. Аз ин рӯ, дар муқобили онҳо низ бояд 

технологияҳои навини дезинформатсионӣ бояд истифода гарданд. Дар 

баробари ин корҳои фаҳмондадиҳӣ ва огоҳ сохтани ҷомеа аз роҳу усулҳои 

назарфиребии онҳо низ зарур ба шумор меравад. Дар шароити имрӯза дар 

муқобили онҳо анҷом додани фаъолияти дезинформатсионӣ хеле зарур аст. 

Зеро қисме аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар кишварҳои хориҷӣ дар 

муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд ва ташкилотҳои террористию экстремистӣ 

тариқи шабакаи интернет дар байни онҳо фаъолияти густурдаи тарғиботию 

ташвиқотӣ анҷом медиҳанд. Бинобар ин, дезинформатсия яке аз роҳҳои 

камтаъсир намудани ғояҳои ифротгароӣ мебошад.  

Тӯли даҳ соли охир муҳоҷирони меҳнатӣ бештар зери таъсири 

назарфиребии сиёсӣ қарор мегиранд. Дар байни онҳо чун анъана 

ташкилотҳои террористию экстремистӣ фаъолияти таблиғотӣ анҷом дода, 

барои пурра намудани сафҳои худ ва бештар гардонидани ҷонибдорони хеш 

онҳоро мағзшӯӣ менамоянд. Чи гунае ки аз баррасҳои боло маълум аст, 

мағзшӯӣ яке аз технологияҳои назарфиребии сиёсӣ мебошад. Онро на танҳо 

давлатҳо, хадамотҳои истихборотию дигар ниҳодҳои давлатӣ, балки 

ташкилотҳои террористию экстремистӣ низ хеле зиёд истифода менамоянд. 

Моҳи июни соли 2021 директори Хадамоти федералии амнияти Россия А. 

Бортников иброз намуда буд, ки дар шароити паҳншавии бевории сироятии 

КОВИД-19 ва ҷорӣ гардидани маҳдудиятҳои корӣ муҳоҷирони меҳнатӣ ба 

мушкилиҳои гуногун рӯ ба гардида, дар шабакаи интернет фаъол шуданд, ки 

дар натиҷа фаъолияти таблиғотии экстремистон афзоиш ёфтааст. Ба андешаи 

ӯ, экстремистон доимо бо диаспораҳо сару кор мегиранд ва муҳоҷирони 

меҳнатӣ низ як навъ диаспора ба шумор мераванд. Ғайр аз ин ҳамаи 

муҳоҷирони меҳнатӣ барои пул кор кардан меоянд ва барои аксари онҳо 
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макони будубош он қадар аҳамиятнок нест. Дар чунин вазъият ва аз 

надонистани фиребу найрангҳои экстремистон онҳо мағзшӯӣ мегарданд1. 

Ба андешаи роҳбари Маркази зиддитеррористии ИДМ А.Новиков, 

аксари муҳоҷирони меҳнатӣ на дар масҷид, балки дар сохтумонҳо, бозорҳо 

ва хобгоҳҳои худ мағзшӯӣ мегарданд. Ӯ андешаеро, ки тибқи он муҳоҷирон 

то ба Россия сафар намудан мағзуӣ шудаанд, инкор менамояд ва иброз 

медорад, ки муҳоҷирони корӣ шахсони хеле бовиҷдон мебошанд ва барои 

хӯронидану пушонидани оилаҳои худ ба ин ҷо сафар кардаанд. Аммо онҳо 

дар муҳити фарҳангию забонии дигар ворид шуда, як муддати тӯлонӣ дар 

ҳолати нохуби психологӣ меафтанд. Аз чунин ҳола истифода намуда, онҳоро 

мағзшӯӣ менамоянд2.   

10 январи соли 2022 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ дар нишасти сарони давлатҳои узви 

СПАД, ки тариқи онлайнӣ гузаронида шуд, иброз намуданд, ки ҳизбу 

ҳаракатҳои динии ғайриқонунӣ муҳоҷирони меҳнатиро истифода намуда, 

онҳоро ба доираҳои террористӣ ҷалб месозанд. Инчунин президенти 

мамлакат дар бораи мавҷуд будани ячейкаҳои хуфта дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва то ба имрӯз мағзшӯӣ гардидани ҷавонон аз ҷониби онҳоро низ 

махсус таъкид намуда буданд3. Воқеан ҳам муҳоҷирони меҳнатӣ ҳамарӯза 

зери таъсири ҳуҷумҳои иттилоотию идеологии террористон қарор доранд. 

Аксари ҷавононе, ки ба сафи ин гуна ҳизбу ҳаракатҳо пайвастаанд, маҳз 

тавассути шабакаҳои интернетӣ мағзшӯӣ шудаанд. Танҳо ТЭТ ҲНИ аз 

ҳисоби муҳоҷирони меҳнатӣ қисме аз ҷавонони Тоҷикистонро ифротгаро ва 

тундгаро кардааст. Онҳое, ки имрӯз дар муҳоҷират қарор доранду, бар зидди 

давлату ҳукумат амал менамоянд, аз ҷониби ин афрод мағзшӯӣ гардидаанд. 

                                                           
1 Кто вербует мигрантов в террористы и как с этим борется Россия [Электронный ресурс]. –URL: 

https://uz.sputniknews.ru/20210624/kto-verbuet-migrantov-v-terroristy-i-kak-s-etim-boretsya-rossiya-

19402545.html (дата обращения: 12.03.2022 г.) 
2 Синдром жертвы: кто, где и как вербует трудовых мигрантов [Электронный ресурс]. – URL: 

https://tj.sputniknews.ru/20170428/verbovka-migranty-rossiya-terrorizm-zhertva-1022180947.html (дата 

обращения: 13.02.2022 г.) 
3 Рахмон заявил, что трудовые мигранты подпадают под влияние исламистов [Электронный ресурс]. –URL: 

https://tj.sputniknews.ru/20220110/rakhmon-zayavil-trudovye-migranty-popadaut-techeniya-islamistov-

1044675356.html (дата обращения: 13.02.2022 г.) 

https://uz.sputniknews.ru/20210624/kto-verbuet-migrantov-v-terroristy-i-kak-s-etim-boretsya-rossiya-19402545.html
https://uz.sputniknews.ru/20210624/kto-verbuet-migrantov-v-terroristy-i-kak-s-etim-boretsya-rossiya-19402545.html
https://tj.sputniknews.ru/20170428/verbovka-migranty-rossiya-terrorizm-zhertva-1022180947.html
https://tj.sputniknews.ru/20220110/rakhmon-zayavil-trudovye-migranty-popadaut-techeniya-islamistov-1044675356.html
https://tj.sputniknews.ru/20220110/rakhmon-zayavil-trudovye-migranty-popadaut-techeniya-islamistov-1044675356.html
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Дар баробари ташкилотҳои террористии «Давлати исломӣ», «Ал-

Қоида», «Ансоруллоҳ», салафия ва монанди инҳо, дар байни муҳоҷирон 

таблиғоти ТЭТ ҲНИ низ хеле хатарнок мебошад. Ҳанӯз солҳое, ки 

фаъолияти он дар Тоҷикистон мамнуъ нагардида буд, роҳбарияти ин ҳизби 

экстремистию террористӣ ба Федератсияи Россия барои ташкил намудани 

вохӯриҳо бо муҳоҷирони корӣ сафар менамуданд. Масалан, моҳи июли соли 

2012 барои гузаронидани чунин вохӯриҳо ба Маскав сафар намуда буданд1. 

Аммо соли 2015 дар шароите, ки ТЭТ ҲНИ нияти ташкил намудани 

табаддулоти давлатиро дошт ва баъдан он бемуваффақият анҷомид, фаъолон 

ва аъзоёни он ба хориҷа фирор намуда, дар кишварҳои аврупоӣ намояндагии 

ТЭТ ҲНИ-ро таъсис доданд. Соли 2018 онҳо дар Варшава ташкилоти 

экстремистию террористии «Паймони миллии Тоҷикистон»-ро таъсис 

доданд, ки дар ҳайати он «Ҳизби наҳзати исломӣ», «Гурӯҳи 24», «Ҳаракати 

ислоҳотхоҳон», «Форуми озодандешони Тоҷикистон» ва «Ассотсиатсияи 

муҳоҷирони Осиёи Марказӣ»-ро муттаҳид кардаанд2. Аз ин давра сар карда 

тарғиботу ташвиқот дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ бештар карда мешавад. 

Ҳамаи онҳо дар шабакаи интернет саҳифаҳои худро боз намуда, пеш аз ҳама 

ба мағзшӯӣ ва назарфиребии муҳоҷирон машғул ҳастанд. Кам нестанд 

ҳолатҳое, ки муҳоҷирони меҳнатӣ ба доми фиреби онҳо афтода, даст ба 

ҷиноят мезананд ва аз фаъолияти экстремистию террористии наҳзатиён 

ҷонибдорӣ менамоянд. Он муҳоҷироне, ки имрӯзҳо бо ҳизбу ҳаракатҳои 

мазкур дар тамоси телефонӣ ва интернетӣ ҳастанд, ба воситаи шабакаҳои 

иҷтимоӣ ба доми фиреби онҳо афтодаанд. Ҳатто наҳзатиён барои ба даст 

овардани садоқати муҳоҷирон ва бештар намудани ҷонибдорони худ дар 

байни онҳо дар шабакаи интернет барномаҳои алоҳида дар бораи ҳаёти 

муҳоҷирон таҳия менамоянд, ки сирф хусусияти экстремистӣ доранд. Аз 

                                                           
1 Лидер ПИВТ в Москве провел встречу с таджикскими трудовыми мигрантами [Электронный ресурс]. –

URL: https://nm.tj/society/3283-lider-pivt-v-moskve-provel-vstrechu-s-tadzhikskimi-trudovymi-migrantami.html 

(дата обращения: 12.02.2022 г.) 
2 Партия Исламского Возрождения Таджикистана- террористическая организация [Электронный ресурс]. –

URL: http://www.tguk.tj/index.php/tj/siyosi/2002-partiya-islamskogo-vozrozhdeniya-tadzhikistana-terroristiches 

kaya-  organizatsiya (дата обращения: 25.02.2022 г.) 

https://nm.tj/society/3283-lider-pivt-v-moskve-provel-vstrechu-s-tadzhikskimi-trudovymi-migrantami.html
http://www.tguk.tj/index.php/tj/siyosi/2002-partiya-islamskogo-vozrozhdeniya-tadzhikistana-terroristiches%20kaya-%20%20organizatsiya
http://www.tguk.tj/index.php/tj/siyosi/2002-partiya-islamskogo-vozrozhdeniya-tadzhikistana-terroristiches%20kaya-%20%20organizatsiya
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ҷумла, барномаи «Минбари муҳоҷир», «Садои мардум» ва чанде дигарон 

мисоли равшани ин гуна фаъолиятҳои экстремистӣ мебошанд. Дар 

минбарҳои мазкур дар аксар маврид мардумро ба зӯроварӣ, даст задан ба 

эътирозҳо, даст задан ба бетартибиҳо, тағйир додани сохти конститутсионии 

давлат даъват менамоянд.  

Чи гунае, ки дар боло қайд гардид, 97% аҳолии Тоҷикистонро 

мусулмонон ташкил медиҳад. Чунин ҳолат бо назардошти омилҳои гуногун 

осебпазирии кишварро ба вуҷуд овардааст. Зеро Тоҷикистон то замони ба 

даст овардани истиқлолият тӯли 70 сол дар ҳайати Иттифоқи Советӣ шомил 

буд ва идеологияи дорои хусусияти аттеистӣ то дараҷаи муайян ба зеҳну 

тафаккури мардум таъсир расонида аст. Бинобар ин, баъди ба даст овардани 

истиқлолияти давлатӣ ҳамаи кишварҳои Осиёи Марказӣ, бахусус Тоҷикистон 

бо радикализми динӣ рӯ ба рӯ шуданд. Сабаб дар он буд, ки ҷавонон ва насли 

миёнасол дар бораи дин тасаввуроти кофӣ надоштанд ва аз ин рӯ, ҳизбу 

ҳаракатҳои экстремистию радикалистӣ онҳоро хеле осон ба доми худ 

меафтониданд. Надоштани саводи кофии динӣ ба шахс имкон намедиҳад, ки 

назарфиребии ташкилотҳои террористию экстремистиро дарк намояд. Зеро 

қобилияти таҳлил намудан ва зери шубҳа қарор додани ғояҳои онҳоро 

надоранд. Аммо масъалаи дигаре, ки дар шароити имрӯза пайдо шудааст ва 

дар баробари саводнокии динӣ боиси таъсиргузор шудани назарфиребии 

сиёсӣ мебошад, ин саводнокии дунявӣ аст.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти дунявӣ доштани низоми сиёсии 

кишвар бори аввал баъди ба даст овардани истиқлолият интихоб гардидааст 

ва он таҷрибаи нав мебошад. Бинобар ин, шаҳрвандони кишвар, бахусус 

ҷавонон дар бораи арзишҳои дунявӣ ва хусусиятҳои ҷомеаи дунявӣ 

маълумоти кофӣ надоранд. Аз чунин ҳолат суиистифода намуда, ҳизбу 

ҳаракатҳои ифротгароию террористӣ меъёрҳои дунявиятро ба мисли 

меъёрҳои атеистӣ зиддинӣ муаррифӣ менамоянд. Мехоҳанди дар зеҳну 

тафаккури мардум симои Ҳукумати Тоҷикистонро ҳамчун «давлати 

динситез», «давлати зидди дин», «давлати атеистӣ» нишон диҳанд. Бинобар 
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ин, яке аз роҳҳои муҳимтарини пешгирӣ намудани таъсири манфии 

назарфиребии сиёсии ташкилотҳои террористию экстремистӣ баланд 

бардоштани маърифати динию дунявии ҷавонону наврасон мебошад. Бояд 

онҳо дар бораи дин ва меъёрҳои дунявӣ тасаввуроти кофӣ пайдо намоянд. 

Дар ин самт сафарбар намудани ҳамаи ниҳодҳо, ҳам давлатӣ ва ҳам ҷамъиятӣ 

хеле зарур аст. Масалан, дар бораи дин, дунявият ва ҳадафҳои ғаразноки 

ташкилотҳои террористию экстремистӣ ҳам иттиҳодияҳои динӣ, ҳам мактабу 

оила, ҳам донишгоҳу донишкадаҳо ва ҳам васоити ахбори омма метавонад ба 

ҷавонон маълумоти кофӣ ва зарурӣ ироа созанд.  

Бояд гуфт, ки дар шароити имрӯза ҷавонон фаъолтарин 

истифодабарандагони интернет мебошанд. Бинобар ин таъсири 

назарфиребии сиёсӣ тариқи интернет аз ҳама бештар ба онҳо нигаронида 

шудааст. Аз ин рӯ, ба масъалаи баланд бардоштани ҷаҳонбинии назариявӣ ва 

маърифати иттилоотии ҷавонон низ диққати махсус зоҳир намудан лозим аст. 

Бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки қариб ҳамаи ҷавонон ба шабакаи 

интернет дастрасӣ доранд, аммо маданияти иттилоотии онҳо дар сатҳи 

зарурӣ қарор надорад. Махсусан ҷавонони синни 14-18 сола иттилооти 

саҳеҳро аз носаҳеҳ фарқ карда наметавонанд. Дар фазои маҷозии интернет 

низ аз ҳама бештар ба амалҳои ҷиноятӣ ҷавонон ва наврасон ҷалб карда 

мешаванд. Ба фаъолиятҳои террористию экстремистӣ ҷалб гардидани онҳо 

зери таъсири иттилооти тарғиботи ба амал меояд. Ҷавонон ҳамчун гурӯҳи 

фаъоли шабакаи интернет онро барои фароғату истироҳат истифода 

менамоянд. Кам ҳолатҳоеро дидан мумкин аст, ки ба воситаи интернет 

ҷавонон дар ҳалли масъалаҳои ҷамъиятӣ ширкат варзанд1.  

Агар фаъолнокии ҷавонони тоҷикро дар шабакаи интернет таҳлил 

намоем, масъалаҳои дар боло ишорагардида дар мисоли рафтори онҳо 

тасдиқи худро меёбанд. Сабаби ҳамаи ин дар он аст, ки ҷавонон дар бораи 

роҳу усулҳои таъмин намудани амнияти иттилоотии шахсӣ тасаввуроти 
                                                           
1 Забокрицкая Л.Д. Информационная культура современной молодежи: угрозы и вызовы виртуального 

социального пространство [Текст] / Л.Д. Забокрицкая // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 

– 2017. –№4. –С.120.  
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дуруст надоранд. Аз ин рӯ, ба воситаи ВАО ва муассисаҳои таълимию 

фарҳангӣ баргузор намудани барномаҳо ва чорабиниҳои маърифатӣ оид ба 

истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ хеле зарур 

мебошад. Ҳамзамон дар барномаҳои таълимии баъзе фанҳо масъалаи 

саводнокии иттилоотӣ ва амнияти иттилоотӣ бояд ворид карда шавад. Дар 

курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорон низ масъалаҳои баланд бардоштани 

фарҳанги иттилоотӣ ва роҳҳои таъмини амнияти иттилоотӣ бояд пешбинӣ 

гарданд. Бинобар ин, ба хулосае омадан мумкин аст, ки айни замон шабакаи 

интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ таҳдиди воқеӣ нестанд, балки шинос 

набудани ҷавонон аз имкониятҳои шабакаи интернет таҳдиди воқеӣ 

мебошад. 

Ҳамин тариқ, масъалаи истифодаи назарфиребии сиёсӣ дар шабакаи 

интернет дар шароити имрӯза таҳдиди воқеӣ ба суботи сиёсии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад. Махсусан, фаъолияти тарғиботию ташвиқотии ҳизбу 

ҳаракатҳои ифротгароию тундгароӣ хавфу хатари назарфиребиро бештар 

месозад. Ҳодисаю воқеаҳои тӯли даҳ соли охир рухдода нишон медиҳанд, ки 

тарғибу ташвиқи тундгароӣ ва фиротгароӣ, паҳн намудани иттилооти 

иғвоангез ба воситаи интернет чи гуна оқибатҳои ногувор дошта метавонанд. 

Дар он кишварҳое, ки инқилобҳои ранга сар задаанд, ба воситаи шабакаҳои 

иҷтимоӣ мухолифин шаҳрвандони мамлакатро барои иштирок намудан дар 

эътирозҳои оммавӣ даъват намудаанд. Таҷриба ва амалияи сиёсии давлатҳое, 

ки инқилобҳои рангаро аз сар гузаронидаанд, бори дигар гувоҳӣ аз он 

медиҳанд, ки ин гуна воқеаҳо ба таври сунъӣ ташкил шудаанд. Зеро баъди ба 

вуқуъ омадани инқилоб дар кишварҳои мазкур вазъияти иқтисодию иҷтимоӣ 

ва сиёсӣ бадтар шудааст ва баъзеи онҳо ба ҷангҳои шаҳрвандӣ рӯ ба рӯ 

гардидаанд.  

Таҷрибаи инқилобҳои ранга ва бетартииҳои сиёсию оммавиеро, ки зери 

таъсири тарғиботу ташвиқоти неруҳои тахрибкор ба амал меоянд, ба инобат 

гирифта гуфтан мумкин аст, ки чунин равандҳо ба пояҳои давлату 

давлатдорӣ таъсири манфӣ мерасонанд. Зеро дар шароити ба амал омадани 
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ҳуҷумҳои иттилоотӣ ва бештар гардидани таъсири назарфиребии сиёсӣ 

назорати давлатӣ дар фазои иттилоотии ҷомеа қисман ғайриимкон мешавад. 

Зеро таҷрибаи ҷахонӣ нишон медиҳад, ки дар самти мубориза бо 

назарфиребии сиёсӣ ва иттилооти носаҳеҳ дар баробари мақомоти масъули 

давлатӣ, инчунин ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва худи шаҳрвандон низ 

ширкат меварзанд. Аммо дар шароите, ки афкори ҷамъиятӣ зери таъсири 

назарфиребии сиёсӣ қарор мегирад, дигар наметавонанд ба давлат дар самти 

таъмини амнияти иттилоотӣ кӯмак расонанд. Ҳамин тариқ, истифодаи 

назарфиребии сиёсӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавқеи давлатро дар самти 

назорати равандҳои иҷтимоию сиёсӣ ноустувор мегардонад. Воқеаҳои сиёсии 

солҳои охир нишон медиҳанд, ки шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, 

YouTube ва дигар сарчашмаҳои интернетию коммуникатсионӣ дар 

кишварҳои тозаистиқлол ва ҷомеаҳои дар ҳоли гузариш қарордошта 

механизми пуриқтидори сафарбарнамоии фаъолияти эътирозӣ ба шумор 

мераванд. Инчунин ба воситаи онҳо рафтори эътирозгарон низ ба таври 

самаранок идора карда мешавад. Дар шароити бештар гардидани миқёси 

истифодабарии назарфиребии сиёсӣ зери назорати ҷиддӣ қарор додани 

фаъолнокии шаҳрвандӣ каме мушкил мегардад, зеро чунин ҳаракатҳои 

эътирозӣ на ба воситаи сарварони худ, балки ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ 

ва технологияҳои коммуникатсионӣ идора карда мешаванд.   

 

2.2. Роҳу усулҳои муқовимат бо технологияи назарфиребии сиёсӣ  

дар шароити муосир 

 

Таҳлили равандҳои сиёсии имрӯза нишон медиҳанд, ки дар шароити 

муосир чӣ дар Тоҷикистон ва чӣ дар кишварҳои дигар назарфиребии сиёсӣ аз 

ҷониби неруҳои гуногуни манфиатҷӯ ва барои амалӣ намудани мақсадҳои 

сиёсию идеологии онҳо бо роҳу усулҳои гуногун истифода бурда мешавад. 

Иқтидори манипулятивию дезинформатсионии технологияҳои иттилоотии 

замони муосир хавфу хатари онҳоро бештар намуда истодаанд. Тарғибу 
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ташвиқи ғояҳои радикалистӣ, таблиғот ва даъват барои анҷом додани 

амалҳои ҷиноятӣ ва зӯроварона, технологияҳои ташкил намудани робита бо 

ҷомеа, паҳн намудани хабарҳо, махсусан хабарҳои бардурӯғ, кӯшиши ташкил 

намудани инқилобҳои ранга ва ғ. таҳдиду хатарҳое мебошанд, ки пайдоиши 

онҳо аз истифодаи назарфиребии сиёсӣ вобастаанд. Ҳар як субъекти 

назарфиребӣ кӯшиш менамояд, ки фазои иттилоотии ҷомеаро бо маводи худ 

пурра намояд ва таъсири назарфиребии сиёсиро ба манфиати худ афзоиш 

диҳад. Бинобар ин, дарёфти роҳу усулҳои муқовимат бо назарфиребии сиёсӣ 

яке аз самтҳои афзалиятноки таъмини амнияти миллӣ ба шумор меравад. 

Олимону муҳаққиқон ба хулосае омадаанд, ки барои кам намудани 

таъсири назарфиребии сиёсӣ, маҳдуд кардани имкониятҳои рақибон ва 

коҳиш додани самаранокии фаъолияти иттилоотии онҳо як қатор омилҳо 

бояд ба назар гирифта шаванд. Пеш аз ҳама, ба инобат гирифтани вазъи 

сиёсию ҳуқуқӣ ва сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат хеле муҳим 

мебошанд. Ҳалли масъалаҳои мазкур имкон медиҳад, ки таъсири 

назарфиребӣ ва тарғибу ташвиқи ғояҳои тундгароӣ кам карда шаванд. Зеро 

ҳалли ин масъалаҳо боиси коҳиш ёфтани қишрҳои осебпазир мегарданд1. 

Ҳамзамон, қобилияти дарки муҳтавои иттилоот ва маданияти иттилоотии 

шаҳрвандон низ метавонанд барои кам кардани таъсири назарфиребӣ 

мусоидат намоянд. Таҳлили имкониятҳои манипулятивии шабакаи интернет 

ва дигар воситаҳои ахбори омма нишон медиҳад, ки  асоси ҳама гуна 

назарфиребии сиёсиро усулҳои классикӣ ташкил медиҳанд ва ҷанбаҳои 

техникию технологии онҳо дар шароити имрӯза тадриҷан тағйир дода 

мешаванд2. Аз ин рӯ, дарки технологияҳои классикии назарфиребӣ низ барои 

дарки моҳияти он имконияти хуб фароҳам меоварад. Гузашта аз ин, 

истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ на танҳо барои анҷом додани 

назарфиребӣ, балки барои муқовимат намудан бо он низ имконпазир аст. 

                                                           
1 Пирущий О.Н. Телевидение и интернет как средства политической манипуляции: автореф. дис. … канд. 

полит. наук: 23.00.02 / О.Н. Пирущий. –Ставрополь, 2009. –С.18.  
2 14 приемов манипуляции и контроля, которыми пользуются нарциссы [Электронный ресурс]. –URL: 

https://www.psychologies.ru/articles/14-priemov-manipulyatsii-i-kontrolya-kotoryimi-polzuyutsya-nartsissyi/ (дата 

обращения: 23.03.2022 г.) 

https://www.psychologies.ru/articles/14-priemov-manipulyatsii-i-kontrolya-kotoryimi-polzuyutsya-nartsissyi/
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Бинобар ин, дар баробари таҳқиқу омӯзиши имкониятҳои манипулятивии 

технологияҳои иттилоотӣ инчунин муайян намудани имкониятҳои 

зиддиманипулятивии онҳо низ зарур ба шумор меравад. Аз ин рӯ, яке аз 

роҳҳои пешгирӣ намудани таъсири манфии назарфиребии сиёсӣ ва анҷом 

додани муқовимати шадид бо он низ бо ҳамин масъала алоқаманд аст.  

Айни замон иқтидори манипулятивии технологияҳои иттилоотӣ то он 

дараҷае баланд аст, ки ба воситаи онҳо фиреб додан, гумроҳ намудан, ба 

ҷониби дигар ҷалб намудани диққати одамон, тағйир додани рафтори онҳо, 

таъсир расонидан ба меъёрҳои рафтор ва арзишҳои ахлоқии ҷомеа комилан 

имконпазир гардидааст1. Аммо роҳу усулҳои муқовимат намудан бо 

назарфиребии сиёсӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма 

хеле маҳдуд мебошанд. Ба ақидаи файласуфи фаронсавӣ Мишел Монтен, 

ҳақиқат якто ва хеле маҳдуд аст, аммо дурӯғ номаҳдуд ва хеле мураккаб 

мебошад2. Аз ин рӯ, безарар гардонидани таъсири манфии технологияҳои 

сиёсӣ, аз ҷумла технологияҳои назарфиребие, ки аз ҷониби субъектҳои 

раванди сиёсӣ истифода мешаванд, то дараҷаи муайян аз худи шаҳрвандон ва 

фаҳму дарки онҳо низ вобастагии зиёд дорад. Пешгирӣ намудани таъсири 

манфии назарфиребии сиёсӣ замоне имконпазир мегардад, ки агар аъзоёни 

ҷомеа мавҷудияти мушкилот ва таҳдиду хатари онро дарк намуда, эътироф 

намоянд. Бинобар ин, муқовимат бо назарфиребии сиёсие, ки тариқи шабакаи 

интернет ва дигар воситаҳои иртиботи электронӣ сурат мегиранд, бояд 

хусусияти комплексӣ дошта бошад. Дар ин раванд на танҳо саъю талошҳои 

давлат ва мақомоти давлатӣ, балки дастгирии ҷомеа низ хеле зарур мебошад.  

Таҳлилу баррасии таҷрибаи давлатҳои гуногуни олам роҷеъ ба 

муқовимат бо назарфиребии сиёсӣ имкон медиҳад, ки дар самти 

безараргардонии падидаи мазкур як қатор тавсияҳои амалӣ пешниҳод карда 

шаванд. Чунончӣ: 

                                                           
1 Глущенко А.Н. Манипулятивный потенциал политического интернет-языка (на основе микроблога Twitter) 

[Текст]: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.00.19 / А.Н. Глущенко. –Майкоп, 2020. – 24 с.  
2 Монтень М. Эссе или опыты [Текст] / Пер. с франц. –М.: Эксмо, 2019. –С.31.  
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– коркард ва қабули қонунҳое, ки назарфиребии афкори ҷамъиятиро 

дар шабакаи интернет маҳдуд менамояд. Чунин амалро бо роҳи ворид 

намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои амалкунандаи соҳавӣ низ анҷом 

додан мумкин аст; 

– бо роҳи огоҳонидан ва ташкил намудани корҳои маърифатию 

идеологӣ баланд бардоштани маданияти иттилоотии аҳолӣ ва дар онҳо 

ташаккул додани муносибати оштинопазир бо технологияҳои назарфиребӣ; 

– ба вуҷуд овардани роҳу усулҳои техникию технологие, ки дар 

шабакаи интернет сатҳи назарфиребии сиёсиро коҳиш дода, имконияти 

рақибонро маҳдуд ва таъсири фаъолияти иттилоотии онҳоро камтар 

мегардонад; 

– ба ҷавонон омӯзонидани роҳу усулҳои истифодабарии шабакаҳои 

иҷтимоӣ ва ба онҳо шинос намудани хусусиятҳои манипулятивии ин 

шабакаҳо; 

– ба таври доимӣ мавриди омӯзиш қарор додани таҷрибаи давлатҳои 

хориҷӣ дар самти муқовимат бо назарфиребии сиёсӣ ва дар амалияи 

ҷамъиятӣ истифода намудани онҳо. 

Таҳлили мундариҷаи қонунҳои мавҷудае, ки раванди интиқол ва паҳн 

намудани иттилоотро танзим менамоянд, инчунин омӯзиши масъалаҳое, ки 

бо истифодаи технологияҳои назарфиребӣ алоқаманданд, нишон медиҳанд, 

ки бештар гардидани миқёси истифодабарии назарфиребии сиёсӣ (масалан, 

дар шароити тавсеаи истифодаи интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ) зарурати ба 

таври фаврӣ ташаккул додани механизмҳои танзими меъёрию ҳуқуқии 

интиқол ва паҳн намудани иттилооти сиёсиро ба вуҷуд меоварад. Барои 

муқовимат бо назарфиребии дар шабакаи интернет истифодашаванда қабул 

кардани қонуни алоҳида, ё ин ки ворид намудани тағйиру иловаҳо дар 

қонунҳои мавҷуда зарур ба назар мерасад. Аммо ба назар чунин менамояд, 

ки қабул намудани қонуни алоҳида имкон медиҳад, ки масъалаҳои марбут ба 

истифодаи назарфиребии сиёсӣ дар шабакаҳои интернетию иҷтимоӣ ба таври 

мушаххас муайян ва муқаррар карда шуда, нишонаҳо ва оқибатҳои он низ 
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пешбинӣ гарданд. Бо ин мақсад дар навбати аввал моҳияти мафҳуми 

«назарфиребии сиёсӣ» бояд ба таври мушаххас нишон дода шавад ва номгӯи 

технологияҳои назарфиребӣ ошкор ва таҳия карда шавад. Дар ин раванд 

муайян намудан зарур аст, ки маҳз кадом шакли назарфиребии сиёсӣ амали 

ғайриқонунӣ мебошад.  

Албатта, роҳандозӣ намудани чунин меъёрҳо ва чорабиниҳои 

муқовимат бо назарфиребии сиёсии шабакаи интернет баъзе мушкилиҳои 

худро дорад, зеро онҳо метавонанд дар шакли сензура ва маҳдуд намудани 

истифодабарии сарчашмаҳои иттилоотӣ зоҳир гарданд. Ба ҳамаи ин нигоҳ 

накарда, таъмини амнияти миллӣ, ҳимояи фазои иттилоотии ҷомеа ва коҳиш 

додани таъсири иттилооти нозарур ба афкори ҷамъиятӣ вазифаҳои 

аввалиндараҷаи давлатро ташкил медиҳанд. Ҳалли масъалаҳои мазкур дар 

заминаи сиёсати иттилоотии давлат имконпазир мегарданд. Пеш аз ҳама, 

назорат ва танзими раванди интиқол ва паҳн гардидани иттилооти сиёсӣ, 

полонидани (филтратсияи) шабакаҳои интиқоли иттилоот дар интернет, 

махсусан онҳое, ки ба шуури ҷамъиятӣ ва афкори шаҳрвандон таъсиргузорӣ 

намуда истодаанд, хеле зарур аст. Бе назорати давлатӣ паҳн гардидани 

иттилооти дорои мазмуни иҷтимоию сиёсӣ боиси он мегардад, ки равандҳои 

сиёсию ҷамъиятӣ тадриҷан аз зери назорати давлат берун монанд ва онҳоро 

субъектҳои дигар идора кунанд.  

Дар ин самт ба инобат гирифтани таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ хеле 

муҳим мебошад. Зеро як қатор давлатҳо таҳдиду хатари назарфиребии 

сиёсиро дарк намуда, ба хотири коҳиш додани таъсири манфии иттилооти 

интернетӣ як қатор чорабиниҳои ҷиддиро роҳандозӣ намудаанд. Барои 

мисол, 30 июни соли 2017 дар Олмон ниҳоди қонунгузории ин кишвар 

(Бундестаг) қонунеро қабул намуда буд, ки барои танзими шабакаҳои 

иҷтимоӣ нигаронида шудааст. Айни замон қонуни мазкур бо номи Facebook-
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Gesetz1 машҳур аст. Тибқи муқаррароти қонуни мазкур, аз 1 январи соли 

2018 маводи дар шабакаҳои иҷтимоӣ чопшудае, ки дар онҳо аломатҳои 

душманӣ, барангехтани кинаю адовати миллию нажодӣ, даъват ба зӯроварӣ,  

расонидани зарари маънавӣ, бадбинӣ ва дигар зуҳуроти манфӣ дида 

мешаванд, бояд дар муддати 24 соат аз шабакаи иҷтимоӣ ҳазф карда шаванд. 

Қонуни мазкур шабакаҳои иҷтимоиро (Facebook, Instagram, Twitter ва 

YouTube) вазифадор менамояд, ки хадамоти доимоамалкунанда ташкил 

намоянд, то ки шаҳрвандон тавонанд дар мавридҳои лозима арзу шикоятҳои 

худро пешниҳод карда тавонанд. Агар қонунӣ будани мавод ба таври фаврӣ 

муайян карда нашавад, шабакаи иҷтимоӣ вазифадор мегардад, ки дар 

муддати як ҳафта мутобиқати онро бо қонун муайян созад. Агар муайян 

гардад, ки шабакаи иҷтимоӣ нисбат ба чунин маводҳо беэътиноӣ зоҳир 

намуда, чандин маротиба ин корро накардааст, онро 50 млн евро ҷарима 

мебанданд. Инчунин шабакаҳои иҷтимоӣ ӯҳдадор карда мешаванд, ки дар 

муддати ҳар се моҳ ба вазорати адлияи ин кишвар дар бораи арзу шикоятҳо 

ва андешидани чораҳо нисбат ба онҳо ҳисобот пешниҳод намоянд2. 

Барои оне, ки фаъолияти худро бо муқаррароти қонуни мазкур мутобиқ 

созанд, ширкатҳое, ки ташкилкунандагони шабакаҳои иҷтимоӣ мебошанд, 

шумораи кормандони худро бештар намуда, барои ташхиси муҳтавои маводи 

системаҳои иттилоотии худ корҳои бештарро анҷом медиҳанд. Аз ҷумла, 

ширкати Google, ки шабакаи иҷтимоии YouTube ба вай тааллуқ дорад, моҳи 

декабри соли 2017 эълон намуд, ки дар соли 2018 шумораи кормандонеро, ки 

ба ташхиси маводҳои шубҳанок машғул бояд шаванд, то ба 10 ҳазор нафар 

бурда мерасонад. Намояндагони ширкати Facebook хабар додаанд, ки барои 

муайян намудани маводҳое, ки зидди қонунгузории Олмон мебошанд, 

инчунин барои риоя накардани стандартҳои умумии ширкат бештар аз даҳ 

                                                           
1 Немецкий закон против ненависти и травли в Интернете [Электронный ресурс]. –URL: https://www.partner-

inform.de/partner/detail/2017/12/324/8833/zakon-protiv-nenavisti-i-travli-v-internete?lang=ru (дата обращения: 

01.12.2021 г. 
2 В борьбе с фейками и клеветой Германия положилась на Facebook [Электронный ресурс]. –URL: 

https://www.dw.com/ru/в-борьбе-с-фейками-и-клеветой-германия-положилась-на-facebook/a-42121155 (дата 

обращения: 12.10.2021 г.) 

https://www.partner-inform.de/partner/detail/2017/12/324/8833/zakon-protiv-nenavisti-i-travli-v-internete?lang=ru
https://www.partner-inform.de/partner/detail/2017/12/324/8833/zakon-protiv-nenavisti-i-travli-v-internete?lang=ru
https://www.dw.com/ru/в-борьбе-с-фейками-и-клеветой-германия-положилась-на-facebook/a-42121155
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ҳазор нафар кормандони штатӣ хамарӯза машғули коранд. Ширкатҳои 

Google, Facebook ва Twitter аллакай барои муроҷиати истифодабарандагон ва 

пешниҳод намудани арзу шикоятҳо механизми зарурӣ ташкил намудаанд1.  

Дар як қатор кишварҳои олам, қонуни дар Олмон қабулгардидаро 

ҷонибдорӣ намудаанд. Аз ҷумла, ҳукумати Сингапур, ки дар самти танзими 

фаъолияти ВАО хеле муносибати ҷиддӣ дорад, қонуни қабулнамудаи 

Олмонро ҳамчун намунаи беҳтарини мубориза бо хабарҳои бардурӯғ 

номидааст. Инчунин Дар Филиппин барои ҳадафмандона паҳн намудани 

хабарҳои бардурӯғ ва гумроҳ намудани одамон ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар 

гардида, он низ ба қонуни қабулнамудаи Олмон ишора менамояд. Дар 

Венесуэла низ моҳи ноябри соли 2017 қонуне қабул гардидааст, ки тибқи он 

барои дар муддати 6 соат хазф накардани иттилооти номақбул шабакаҳои 

иҷтимоӣ бо маблағи калон ҷарима баста мешаванд. Ба иттилооти номақбул 

маводи дорои тарғибу ташвиқи ҷангу низоъ, барангезандаи кинаю адовати 

миллӣ, нажодӣ, динию мазҳабӣ, сиёсӣ ва ғ. дохил карда мешаванд. Дар Кения 

Агентии миллии алоқаи ин кишвар шабакаҳои иҷтимоиро ӯҳдадор менамояд, 

ки дар муддати 24 соат маводеро, ки аз ҷониби хадамоти алоқа пешниҳод 

мегардад, бояд нест намоянд. Комиссияи Иттифоқи Аврупо, аз ҷумла 

ҳукуматҳои Британияи Кабир ва Фаронса шабакаҳои иҷтимоиро маҷбур 

менамоянд, ки маводи бо қонунҳои ин кишварҳо мухолифатдоштаро ҳазф 

намоянд, махсусан маводеро, ки хусусияти террористӣ, тундгароӣ ва 

иғвоангезӣ доранд2. 

Ба назар чунин мерасад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои 

пешгирии таъсири манфии назарфиребии сиёсӣ қонуни алоҳида қабул 

намудан зарур аст. Зеро ТЭТ ҲНИ, «Гурӯҳи 24» ва ТЭТ ПМТ дар шабакаҳои 

иҷтимоии Facebook, Instagram, Twitter ва YouTube ҳамарӯз маводҳоеро паҳн 

менамоянд, ки дар онҳо барангехтани кинаю адовати миллӣ, иғвоангезӣ, 

                                                           
1 Германия: новый закон о соцсетях [Электронный ресурс]. –URL: https://www.hrw.org/ru/ news/ 2018/02/ 

14/314928 (дата обращения: 25.01.2022 г.) 
2 Германия: новый закон о соцсетях [Электронный ресурс]. –URL: https://www.hrw.org/ru/news/2018/02/14 

/314928 (дата обращения: 25.01.2022 г.) 

https://www.hrw.org/ru/%20news/%202018/02/%2014/314928
https://www.hrw.org/ru/%20news/%202018/02/%2014/314928
https://www.hrw.org/ru/news/2018/02/14%20/314928
https://www.hrw.org/ru/news/2018/02/14%20/314928
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даъват ба зӯроварӣ, таблиғи ғояҳои ифротгароӣ ва тундгароӣ, бадбинию 

душманӣ, расонидани зарари маънавӣ, паст задани шаъну шараф ва ғ. ба 

мушоҳида мерасад. Агар пеши роҳи ин аъмол гирифта нашавад, ба афкори 

ҷамъиятӣ, амнияти иттилоотӣ ва суботи сиёсии кишвар таъсири манфӣ 

мерасонанд.  

Дар раванди муқовимат бо назарфиребии сиёсӣ инчунин ба фаъолияти 

ташкилотҳои ғайридавлатию ғайриҳукуматие, ки фармоишҳои сиёсии 

субъектҳои хориҷиро иҷро менамоянд, таваҷҷуҳ зоҳир намудан зарур аст. 

Чунин амалҳои пешгирикунанда дар кишварҳои гуногуни олам, аз ҷумла аз 

ҷониби давлатҳои аврупоӣ низ анҷом дода шудаанд. Барои мисол, моҳи 

январи соли 2017 ҳукумати Венгрия ташкилоти ғайриҳукуматии «Ҷамъияти 

кушода»-ро, ки ба Ҷ.Сорос тааллуқ дорад, барои дахолат намудан ба корҳои 

дохилии ин давлат гунаҳкор намуд. Баъди ошкор намудани чунин амалҳо дар 

ин кишвар фаъолияти ҳамаи ташкилотҳои шубҳанок хеле маҳдуд карда 

шудааст. Мавқеи ҳукумати Венгрия дар он ифода меёбад, ки ҳамаи ниҳодҳои 

ҷомеаи шаҳрвандие, ки аз хориҷи кишвар маблағгузорӣ мешаванд, бояд зери 

назорати давлат қарор дошта бошанд, зеро онҳо метавонанд ба сифати 

субъектҳои таъсиррасон ба афкори ҷамъиятӣ баромад намоянд1. Дар ҳақиқат 

дар шароити имрӯза фаъолияти баъзе ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ 

ношаффоф гардида, барои ба амал баровардани назарфиребии сиёсӣ ва ба 

манфиати неруҳои сиёсии мухолиф анҷом додани он шароит фароҳам 

меоваранд. Инчунин як гурӯҳ олимон дар мисоли таҷрибаи кишварҳои 

осебпазир фаъолияти ташкилотҳои ғайриҳукуматиро таҳқиқ намуда, нақши 

онҳоро дар ташкили инқилобҳои ранга муайян намудаанд. Муҳаққиқи рус 

М.А. Бочанов дар таҳқиқоти худ ба хулосае меояд, ки «дар раванди ба амал 

омадани инқилобҳои ранга ташкилотҳои ғайриҳукуматие, ки аз хориҷи 

                                                           
1 Побег "иностранного агента". Почему фонд Сороса уходит из Венгрии [Электронный ресурс]. –URL: 

https://www.bbc.com/russian/features-44127677 (дата обращения: 12.11.2021 г.) 

https://www.bbc.com/russian/features-44127677
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кишвар маблағгузорӣ мешаванд, қувваҳои асосии таҳрикдиҳандаи ин воқеаҳо 

мебошанд»1. 

Соли 2017 дар Федератсияи Россия бо назардошти тавсеаи миқёси 

ҷангҳои иттилоотӣ ва афзоиши таъсири назарфиребии сиёсӣ қонун дар бораи 

ангентҳои хориҷӣ қабул гардидааст. Аз соли 2017 то имрӯз бо назардошти 

бештар гардидани хавфу хатари назарфиребии сиёсӣ дар қонуни мазкур 

даҳҳо маротиба тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст. Тибқи муқаррароти 

ин қонун воситаи ахбори оммае, ки ҳамчун агенти хориҷӣ эълон мегардад, 

бояд дар Россия ҳамчун шахси ҳуқуқӣ ба қайд гирифта шавад ва дар бораи 

харҷҳои молиявии худ ба вазорати адлияи ин кишвар ҳисобот диҳад. 

Инчунин қонуни мазкур ин гурӯҳи ВАО-ро уҳдадор менамояд, ки дар маводи 

чопии худ дар шакли тамғаи махсус ишора намоянд, ки «маводи мазкур аз 

ҷониби ВАО-е нашр мешавад, ки вазифаҳои агенти хориҷиро иҷро 

менамояд». Дар ҳолати риоя нагардидани қоидаҳои тамғагузорӣ нашрияро аз 

500 ҳазор то 5 млн рубли русӣ ҷарима менамоянд, агар танҳо дар як мавод 

тамғаи ба агенти хориҷӣ тааллуқ доштани мавод ишора нагардида бошад, 

нашрия аз 40 то 50 ҳазор рубли русӣ ҷарима карда мешавад. Агар дидаю 

дониста ва барқасдона муқаррароти ин қонун риоя нагардад, шахсони масъул 

то 300 ҳазор рубл ҷарима, ё ба муҳлати 2 сол аз озодӣ маҳрум карда 

мешаванд2. Дар доираи муқаррароти ин қонун аз соли 2017 то охири соли 

2022 бештар аз 100 нафар рӯзноманигорон ва зиёда аз 50 васоити ахбори 

омма ба рӯйхати агентҳои хориҷӣ ворид карда шудаанд3. 

Дар раванди коркарди қарорҳо ва ташаккули механизмҳои муқовимат 

бо назарфиребии сиёсӣ дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ ба инобат 

гирифтани таҷрибаи Ҷумҳурии Халқии Хитой дар самти мубориза бо 

                                                           
1 Бочанов М.А. «Цветные революции как фактор трансформации внешнеполитических стратегий государств 

на постсоветском пространстве: автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / М.А. Бочанов. –Орел, 2011. –

С.16.  
2 Закон о СМИ-«иноагентах» набирает силу. Хронология [Электронный ресурс]. –URL: 

https://ovdinfo.org/articles/2021/06/21/zakon-o-smi-inoagentah-nabiraet-silu-hronologiya (дата обращения: 

29.10.2021 г.) 
3 Число СМИ-"иноагентов" в России превысило 100 [Электронный ресурс]. –URL: 

https://www.bbc.com/russian/news-59011912 (дата обращения: 29.10.2021 г.) 

https://ovdinfo.org/articles/2021/06/21/zakon-o-smi-inoagentah-nabiraet-silu-hronologiya
https://www.bbc.com/russian/news-59011912
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технологияҳои назарфиребии сиёсӣ хеле муҳим мебошад. Таҳдиду хатари 

интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба суботи сиёсӣ ва амнияти миллӣ аз ҷониби 

роҳбарияти сиёсии Хитой ба таври ҷиддӣ баҳогузорӣ гардидаанд. Бо ин 

мақсад бо ташаббуси бевоситаи роҳбарияти ин кишвар системаи 

мониторинги иттилооти шабакавӣ ташкил карда шудааст. Айни замон дар 

Хитой низоми иттилоотие амал менамояд, ки ба воситаи он сарчашмаҳои 

иттилоотии берунае, ки хатарзо мебошанд, дастнорас гардонида мешаванд. 

Ҳанӯз соли 1998 Ҷумҳурии Халқии Хитой лоиҳаи «Great China Firewall»-ро 

дар амал татбиқ сохта буд, ки ба воситаи он ҳамаи шабакаҳои иттилоотии 

интернетӣ филтратсия мешаванд. Ба андешаи бархе муҳаққиқон, системаи 

мазкур яке аз самараноктарин системаҳои филтратсияи интернетӣ ба шумор 

меравад1.  

Соли 2005 Бюрои сиёсии Ҳизби коммунистии Хитой оид ба таҳқиқи 

«инқилобҳои ранга» гурӯҳи махсусро таъсис медиҳад, ки вай воқеаҳои 

сиёсии Сербия, Қирғизистон, Гурҷистон ва Украинаро бояд меомӯхатанд. 

Коршиносони ин гурӯҳи корӣ роҳу усулҳои пешгирӣ намудани эътирозҳои 

оммавиро таҳия намуда, дастнорас гардонидани иттилооти шабакаҳои 

интернетиро пешниҳод намуда буданд. Тавсияҳои гурӯҳи корӣ солҳои 2011-

2012, замоне ки мавҷи инқилобҳо кишварҳои арабиро фаро гирифта буд, ба 

таври васеъ истифода бурда шудаанд. Бо ин мақсад соли 2011 дар Хитой 

Идораи давлатии иттилооти интернетӣ таъсис дода мешавад, ки назорати 

провайдерҳои интернетӣ, дастнорас гардонидани сомонаҳое, ки дар 

муқобили ҳукумати Хитой иттилооти номақбул паҳн менамуданд, вазифаи 

асосии он ба шумор меравад2.  

Моҳи июни соли 2017 дар Хитой қонун дар бораи амнияти 

кибернетикӣ қабул гардида буд. Қонуни мазкур раванди сохтан, ба кор 

андохтан ва истифода бурдани шабакаҳои иттилоотию иртиботиро танзим 

                                                           
1 Фильтрация контента в Интернете. Анализ мировой практики (Китай) [Электронный ресурс]. –URL: 

http://www.daokedao.ru/2013/05/23/filtraciya-kontenta-v-internete-analiz-mirovoj-praktiki-kitaj/ (дата обращения: 

17.12.2021 г.) 
2 Разумов, Е.А. Политика КНР по обеспечению кибербезопасности [Текст] / Е.А. Разумов // Россия и АТР. –

2017. – № 4 (98). – С.156-170. 

http://www.daokedao.ru/2013/05/23/filtraciya-kontenta-v-internete-analiz-mirovoj-praktiki-kitaj/
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намуда, қоидаҳои таъмини амнияти кибернетикиро дар бар мегирад. Қонуни 

мазкур ба роҳбарияти Хитой имкон медиҳад, ки дар мавриди таъмин 

намудани дастрасии аҳолӣ ба иттилооти саҳеҳ, дастнорас гардонидани 

иттилооти носаҳеҳ, махсусан дар пешгирии паҳншавии иттилооти номақбул 

салоҳияти зиёд дошта бошад1. Моҳи майи соли 2017 президенти Хитой Си 

Тзинпин иброз намуда буд, ки ширкатҳои интернетии ватанӣ бояд дар тозаю 

покиза нигоҳ доштани фазои кибернетикӣ саҳми худро дошта бошанд, ва 

моҳи июли ҳамин сол лоиҳаи қонун дар бораи тақвият додани назорат аз 

болои паҳншавии иттилоот низ пешниҳод гардида буд. Ғайр аз ин, 18 

октябри соли 2017 зимни кушодашавии анҷумани XIX Ҳизби коммунистии 

Хитой роҳбари он Си Тзинпин қайд намуда буд, ки фаъолияти мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ бояд назоратро аз болои интернет фаъолтар намоянд ва барои 

пешгирӣ намудани паҳншавии ҳама гуна иттилооти носаҳеҳ тариқи интернет 

чораҳои саривақтӣ андешанд2. 

Яке аз воситаҳои дигаре, ки барои назорати фазои иттилоотии Хитой 

истифода бурда мешавад, хизматрасонии блогерҳое мебошад, ки дар 

шароити махсус омода карда шудаанд ва дар сомонаҳои мухталиф сиёсати 

пешгирифтаи ҳукумати Хитойро ба таври мусбат баҳогузорӣ мекунанд. 

Истифодаи ин тактика барои Хитой то ба имрӯз натиҷаи зарурӣ додааст. Зеро 

ҳар як маводи манфие, ки дар интернет нашр мегардад, аз ҷониби ин гуна 

блогерҳо мавриди масхара қарор мегиранд ва нисбат ба он шарҳу тафсири 

зарурӣ илова менамоянд3. Ба ғайр аз масъалаҳои сиёсӣ, ниҳодҳои расмии 

Хитой назорати интернетро барои ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ низ зарур 

мешуморанд. Аз ҷумла ҳимояи манофеи ширкатҳои иттилоотию интернетии 

Хитой дар бозорҳои байналмилалӣ яке аз самтҳои афзалиятнок дар 

фаъолияти Идораи давлатии иттилооти интернетӣ ба шумор меравад.  

                                                           
1 Рогожин А.А. КНР – Закон о кибербезопасности принят [Электронный носитель]. – URL: 

https://www.imemo.ru/news/events/text/knr-zakon-o-kiberbezopasnosti-prinyat (дата обращения: 25.11.2021 г.) 
2 Федоров, А.П. Об опыте Китая по противодействию манипуляционным технологиям в социальных сетях 

Интернета [Текст] / А.П. Федоров // Вестник Московского государственного областного университета. – 

2018. –№2. –С.179-188. 
3 Кто такие умаодан, и как они связаны с мемами про председателя Xi? [Электронный ресурс]. –URL: 

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/597869/ (дата обращения: 13.09.2021 г.) 

https://www.imemo.ru/news/events/text/knr-zakon-o-kiberbezopasnosti-prinyat
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/597869/
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Амалкарди роҳбарияти сиёсии Хитой дар соли 2011, замоне ки 

мухолифини ҳукумат кӯшиш намуда буданд, ки аз рӯйи сенарияи кишварҳои 

арабӣ дар Хитой тазоҳуроти оммавӣ ташкил намоянд, хеле ҷолиби диққат 

мебошад. Аз моҳи феврали соли 2011 дар сомонаҳои хориҷие, ки 

муҳоҷирони хитоӣ таъсис дода буданд, даъватҳо барои ташкил намудани 

ҳаракатҳои эътирозӣ ва талаб намудани риояи ҳуқуқ, пешгирӣ намудани 

амалҳои коррупсионӣ ва ғ. паҳн карда шуда буданд. Фаъолон ба воситаи 

шабакаҳои Facebook ва Twitter одамонро барои анҷом додани тазоҳурот 

даъват менамуданд. Роҳбарияти сиёсии Хитой раванди ташаккулёбии чунин 

воқеаҳоро ба инобат гирифта, на танҳо сомонаҳои мазкурро масдуд намуда 

буд, балки кӯшиш менамуд, ки хабарҳо дар бораи сабабҳои сар задани 

воқеаҳои сиёсӣ ва бетартибиҳои сиёсӣ дар кишварҳои арабӣ дар фазои 

иттилоотии Хитой пайдо нашаванд. Дар баробари ҳамаи ин дар ин кишвар ба 

ташаккули контрпропаганда низ диққати зиёд дода шудааст. Аз ҷумла 

гунаҳкор намудани баъзе давлатҳо барои дахолат намудан ба корҳои дохилии 

Хитой, кӯшиши дар Хитой ташкил намудани инқилоби ранга аз ҷониби онҳо, 

ниятҳои ғаразнок доштани баъзе давлатҳо ва ғ. ҳамаҷониба тарғибу ташвиқ 

карда мешаванд1. Аз ҷумла моҳи феврали соли 2011 дар сомонаҳои хитоӣ 

сабти видеоие пайдо шуда буд, ки дар он сафири ИМА дар Хитой Ҷ.М. 

Хантсман дар байни тазоҳургарон бо муҳофизони худ қадам зада истодааст. 

Дар зери ин навор таҳиягарони он чунин ҷумлаҳоро насб намуда буданд: 

«Дар Хитой мушкилиҳо бисёранд, аммо мо дахолати амрикоиро намехоҳем! 

Намехоҳем, ки ба мисли Ироқ, Тунис ва Миср шавем!». Навори мазкур садҳо 

ҳазор бинанда пайдо карда, истифодабарандагони интернет дар шарҳҳои худ 

иброз доштаанд, ки сар задани инқилоби ранга дар Хитой пешгирӣ карда 

шавад.  

Яке аз воситаҳои хеле муассири пешгирӣ намудани паҳншавии 

иттилооти носаҳеҳ, анҷом додани назорати ҷиддӣ аз болои ин раванд ва 

                                                           
1 Юй Х. Мягкая сила в политике КНР в Азиатско-тихоокеанском регионе [Текст] / Х. Юй // Вопросы 

политологии. – 2021. – Т.11. – № 5 (69). – С.1509. 
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муқовимат кардан бо назарфиребии сиёсӣ – ин ташкил намудани шабакаҳои 

иҷтимоии миллӣ мебошад. Дар ин самт Ҷумҳурии Халқии Хитой пешсаф аст. 

Аввалин шуда Хитой дар фазои иттилоотии кишвар шаклҳои алтернативии 

шабакаҳои иҷтимоиро сохта, ба истифода додааст. Дар шароите, ки ҷангҳои 

иттилоотӣ ва назарфиребии сиёсӣ дар сатҳи баланд қарор мегирад, масдуд 

намудану дастнорас гардонидани шабакаҳои иттилоотию иртиботӣ яке аз 

қадамҳои аввалини таъмини амнияти иттилоотӣ мебошад. Аммо барои 

дастрас намудани имкониятҳои иттилоотию иртиботӣ ба аҳолии мамлакат 

пешниҳод намудани моделҳои миллии шабакаҳои иҷтимоӣ хеле иқдоми 

натиҷабахш аст.  

Яке аз чунин шабакаҳои миллӣ ва алтернативии хитоӣ шабакаи 

«WeChat» мебошад. Айни замон ин шабака 1,17 млрд истифодабарандаи 

фаъол дорад, ба ҳисоби миёна ҳар як истифодабаранда дар як шабонаруз 82 

дақиқаи худро дар он сарф менамояд, ҳамарӯза дар ин шабака 68 млн 

видеороликҳо ва 45 млрд паёмҳо аз ҷониби истифодабарандагон нашр карда 

мешаванд. Ин шабакаи интернетӣ пайваста бо табъу завқи 

истифодабарандагон мувофиқ кунонида мешавад. Айни замон дар он низоми 

муошират, шиносоӣ, пардохти хизматрасониҳо ва харидҳои электронӣ, 

бозиҳо, хизматрасонии сохтани блогҳо ва сомонаҳо, нашр намудани 

видеороликҳо ва монанди инҳо ҷойгир карда шудаанд1.   

Ғайр аз ин, дар муқобили шабакаи иҷтимоии Twitter намунаи хитоии он 

бо номи «Weibo» сохта шудааст, ки айни замон 533 млн истифодабаранда 

дорад. Шабакаи иҷтимоии «QQ» бошад вазифаҳои WhatsApp ва Viber-ро 

иҷро мекунад ва айни замон 647 млн истифодабаранда дорад. Ба ҷойи 

шабакаи иҷтимоии TikTok ширкатҳои иттилоотию мухобиротии Хитой 

шабакаи «Douyin»-ро сохта ба истифода додаанд, ки айни замон аз ҷониби 

518 млн нафар истифода бурда мешавад. Барои маҳдуд намудани 

имкониятҳои манипулятивии шабакаи иҷтимоии Youtube хитоиҳо шабакаи 

                                                           
1 Социальные сети Китая [Электронный ресурс]. –URL: https://as-pacific.com/blog/category-kitayskiye-

sotsialnyye-seti-i-messendzhery/socialnye-seti-kitaia/ (дата обращения: 01.05.2022 г.) 

https://as-pacific.com/blog/category-kitayskiye-sotsialnyye-seti-i-messendzhery/socialnye-seti-kitaia/
https://as-pacific.com/blog/category-kitayskiye-sotsialnyye-seti-i-messendzhery/socialnye-seti-kitaia/
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миллии «Youku»-ро сохтаанд, ки айни замон 500 млн истифодабаранда 

дорад. Инчунин дар Хитой шабакаи иҷтимоии «Bilibili» сохта шудааст, ки он 

низ намунаи алтернативии  Youtube дониста мешавад1. Ба ҳамин монанд аз 

ҷониби соҳибкорон ва ширкатҳои хитоӣ даҳҳо шабакаҳои иҷтимоие сохта 

шудаанд, ки барои пурра намудани фазои иттилоотии ин кишвар ва аз ҳама 

муҳим барои имконпазир гардонидани назорати иттилооти паҳншаванда 

хизмат мерасонанд. 

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода додани чунин 

шабакаҳои иҷтимоӣ дар шароити имрӯза хеле зарур мебошад. Дар раванди 

ташкили ин кор бояд шавқу завқи истифодабарандагони интернет ба инобат 

гирифта шавад ва афзалияти асосӣ ба он шабакаҳои иҷтимоие дода шавад, 

истифодабарандаи бештар доранд. Анҷом додани ин амал бо назардошти 

чанд масъала хеле муҳим мебошад. Якум ин, ки шабакаҳои иҷтимоии миллӣ 

имкон медиҳанд, ки фазои иттилоотии кишвар ҳифз карда шавад ва бо ин 

восита таъсири иттилооти беруна ба афкори ҷамъиятӣ коҳиш ёбад. Дуюм ин, 

ки назорати раванди паҳншавии иттилооти саҳеҳ ва носаҳеҳ барои мақомоти 

дахлдор имконпазир мегардад. Сеюм ин, ки шаҳрвандони мамлакат дар 

шароити масдуд гардидани баъзе сарчашмаҳои иттилоотӣ имкони истифода 

намудани шабакаҳои иҷтимоии миллиро пайдо намуда, иртибот ва 

муоширати худро метавонанд мувофиқ ба табъу завқи худ идома диҳанд.  

Ҳамин тариқ, бо назардошти таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ маҳдуд 

намудани имкониятҳои назарфиребии сиёсӣ ва танзими равандҳои интиқоли 

иттилоотӣ дар заминаи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва ташаккулдиҳии 

қонунгузории миллӣ имконпазир мебошад. Дар шароити афзоиши бемайлони 

миқёси истифодабарии технологияҳои назарфиребӣ дар шабакаи интернет 

таҳия ва қабул намудани қонун дар бораи муқовимат бо назарфиребии сиёсӣ 

дар шабакаи интернет хеле зарур мебошад. Дар қонуни мазкур бояд моҳияти 

назарфиребии сиёсӣ мушаххас карда шуда, роҳу усулҳои дар амал татбиқ 

намудани он, муҷозот ва ҷазо барои анҷом додани ин гуна амалҳо муқаррар 
                                                           
1 Ҳамон ҷо. 
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карда шаванд. Албатта, қабули чунин қонун метавонад боиси афзоиш ёфтани 

сензураи давлатӣ ва маҳдуд гардидани озодии сухан шавад, ки дар натиҷаи 

ин технологияҳои назарфиребии сиёсӣ дар инҳисори мақомоти давлатӣ қарор 

мегиранд. Бинобар ин, дар қонуни мазкур ҳама гуна усулҳои роҳандозӣ 

намудани назарфиребии сиёсӣ, новобаста ба он ки чунин амалҳо аз ҷониби 

кадом субъект анҷом дода мешаванд, бояд мушаххас гарданд.   

Инчунин барои пешгирӣ намудани таъсири манфии назарфиребии 

сиёсӣ дар шабакаи интернет баланд бардоштани саводнокии иттилоотии 

шаҳрвандон низ зарур дониста мешавад. Шаҳрвандони мамлакат хавфу 

хатареро, ки аз истифодаи технологияҳои назарфиребии сиёсӣ бармеоянд, 

бояд дарк карда тавонанд. Дар ин замина баланд бардоштани фарҳанги 

истифодабарии иттилоот дар рафтори шаҳрвандон ва дар онҳо ташаккул 

додани муносибати танқидӣ нисбат ба иттилооти паҳншаванда хеле зарур 

дониста мешавад. Бо ин мақсад агар дар макотиби таҳсилоти олии касбӣ 

фанни таълимие ҷорӣ карда шавад, ки дар он ҷустуҷӯи иттилоот дар 

интернет, кор бо сарчашмаҳои иттилоотии интернет ва муайян намудани 

дурустии иттилооти иҷтимоию сиёсӣ ба донишомӯзон шарҳу баён гардад, 

дар ташаккули фарҳанги истифодабарии иттилоотии онҳо таъсири амиқ 

мерасонад. Аз ҳама муҳим ин аст, ки ҷомеа зарурати танзим ва муқовимат 

намудан бо назарфиребии сиёсиро дарк намуда, метавонанд дар ин раванд на 

танҳо иштироки фаъол варзанд, балки ниҳодҳои ҷамъиятии муқовимат бо ин 

падидаро ба вуҷуд оваранд. Албатта, ташаккул додани мавқеи манфӣ ва 

муносибати танқидӣ нисбат ба назарфиребии сиёсӣ дар миқёси ҷомеа кори 

хеле мушкил аст. Аз ин рӯ, кӯшиш ба харҷ додан лозим аст, ки дар раванди 

мубориза бо иттилооти носаҳеҳ фаъолони ҷамъиятӣ худ боиси паҳн 

намудани ҳар гуна хабарҳои бардурӯғ нагарданд ва манфиатҳои миллии 

кишварро зери таҳдиду хатар қарор надиҳанд. Бинобар ин, муносибати 

танқидӣ ва тафаккури танқидии ҷомеа нисбат ба ин падида метавонад 

самаранокии онро коҳиш диҳад.  
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Воситаи дигаре, ки дар самти муқовимат бо назарфиребии сиёсӣ 

метавонад натиҷаи дилхоҳ ба бор оварад, ин ҳалли масъалаҳои техникию 

технологӣ мебошад. Бояд дар шабакаҳои иҷтимоии миллӣ ва дар заминаи 

онҳо низомҳои ҷустуҷӯи иттилоотию иртиботӣ ташкил карда шавад. 

Шабакаҳои иҷтимоии алтернативӣ имкон медиҳанд, ки на танҳо раванди 

паҳншавии иттилооти носаҳеҳ ба таври ҷиддӣ зери назорати мақомоти 

давлатӣ қарор дода шаванд, балки дар шароити дастнорас гардонидани 

сарчашмаҳои дигари иттилоотӣ, ки хабарҳои носаҳеҳро паҳн менамоянд, 

дастрасии ҷомеа ба иттилооти саҳеҳ таъмин карда шавад. Дар ин самт 

истифодаи таҷрибаи Ҷумҳурии Халқии Хитой ба мақсад мувофиқ мебошад.  

Дар шароити кунунӣ дар баробари давлатҳо ва ниҳодҳои гуногуни 

иҷтимоию сиёсӣ, инчунин технологияҳои назарфиребии сиёсӣ аз ҷониби 

ташкилотҳои террористию экстремистӣ низ истифода бурда мешаванд. 

Истифодаи технологияҳои мазкур дар фаъолияти ташкилотҳои мазкур хавфу 

хатари зиёд дорад. Таҳдиду хатари назарфиребии террористон ва 

экстремистонро дар зербоби сеюми боби якум таҳлилу баррасӣ намудаем. Аз 

ҷониби ташкилотҳои террористию экстремистӣ дар муқобили шаҳрвандони 

Тоҷикистон истифода гардидани назарфиребии сиёсӣ дар зербоби аввали 

боби дуюми рисола таҳқиқ гардидааст. Бинобар ин, муайян намудану нишон 

додани роҳу усулҳои пешгирӣ намудани назарфиребии террористону 

экстремистон зарур дониста мешавад. Бояд қайд намуд, ки дар ин самт 

шумораи зиёди давлатҳо аллакай чораҳои зарурӣ андешидаанд. Бо 

назардошти он, ки назарфиребии ташкилотҳои террористӣ ба зеҳну 

тафаккури ҷавонону наврасон бештар таъсир мерасонад, пешгирӣ намудани 

онро дар навбати аввал ба воситаи низоми маориф зарур мешуморанд. Ба 

воситаи низоми маориф ҷавонон бо мақсадҳои ғаразноки ташкилотҳои 

террористӣ шинос гардида, хусусияти ғайриқонунӣ доштани фаъолияти 

онҳоро мефаҳманд. Аз ҳама муҳим ниҳодҳои маориф метавонанд дар 

ташаккули фарҳанги истифодабарии иттилоот нақши муҳим гузоранд. Дар ин 

самт васоити ахбори омма низ метавонанд сафарбар карда шаванд. Ғайр аз 
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ин, дар пешгирии таъсири назарфиребии ташкилотҳои террористӣ ниҳодҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла оила, ташкилотҳои динӣ, фаъолони ҷамъиятӣ ва 

ғ. низ метавонанд иштироки фаъол дошта бошанд1.  

Бо мақсади баланд бардоштани маърифати иттилоотӣ ва рушди 

тафаккури танқидии ҷавонон дар раванди таълими фанҳои ҷамъиятшиносӣ 

таҳлилу баррасӣ намудани ҷиноятҳои хусусияти террористидошта ва роҳу 

воситаҳои таблиғи ғояҳои ифротгароию террористӣ хеле зарур мебошад. Бо 

ин васила донишҷӯён имкон пайдо менамоянд, ки дар бораи маводҳои 

хусусияти террористӣ ва экстремистидошта шинос шаванд. Аз ин рӯ, 

зерсохтори ниҳодҳои таълимӣ, аз ҷумла кафедраҳо ва факултетҳо чӣ дар 

раванди таълими фанҳои номбаргардида, ва чӣ дар маҳфилҳои назариявӣ ба 

донишҷӯён маводҳои илмӣ-омавӣ, адабиёти бадеӣ ва филмҳои ҳуҷҷатиро 

бояд тавсия намоянд ва муҳокимаи онҳоро дар якҷоягӣ бо донишҷӯён ба роҳ 

монанд.  

Аз сабаби оне, ки имрӯзҳо назарфиребии сиёсӣ ва тарғибу ташвиқи 

ғояҳои тундгароӣ ва ифротгароӣ тариқи шабакаҳои интернетӣ сурат 

мегиранд, ба донишҷӯён шинос намудани нозукиҳои истифодабарии 

шабакаҳои иҷтимоӣ ва роҳу усулҳои муайян намудани маводҳои экстремистӣ 

зарур мебошад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар бисёре аз мавридҳо 

истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла шаҳрвандони 

Тоҷикистон аз надонистани оқибатҳои рафтори интернетӣ маводҳои 

хусусияти экстремистидоштаро на танҳо меписанданд, балки онҳоро ба 

дигарон мефиристанд, ки дар чунин вазъият паҳнкунандаи ғояҳои 

ифротгароӣ ба шумор мераванд.  

Аз сабаби оне, ки анҷом додани чунин кор мушкилиҳои худро дорад, 

ба ин раванд ҷалб намудани ниҳодҳои дигар мувофиқи мақсад дониста 

мешавад. Пеш аз ҳама, дар заминаи ҳамаи донишгоҳу донишкадаҳои кишвар 

ташкил намудани Маркази миллии муқовимати иттилоотӣ бо терроризм ва 

                                                           
1 Казаков А.А. Методы манипулирования общественным сознанием в контексте медийной грамотности: 

политическое измерение [Текст] / А.А. Казаков // Политекс. – 2016. –Т.12. –№3. –С.28. 
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экстремизм ба мақсад мувофиқ аст. Муқовимат намудан бо паҳншавии 

идеологияи терроризм ва экстремизм, таъмин намудани чорабиниҳои 

зиддитеррористӣ бо маводҳои иттилоотию таблиғотӣ, ҷалби ҷавонон ва 

донишҷӯён дар коркарди заминаҳои методологии муқовимат бо идеологияи 

терроризм бояд самтҳои асосии фаъолияти ин марказ маҳсуб ёбанд. Дар 

доираи фаъолияти марказ анҷом додани корҳои зерин ба мақсад мувофиқ аст: 

бо мақсади муайян намудани маводҳои таблиғотии ташкилотҳои 

террористию экстремистӣ ба таври доимӣ анҷом додани мониторинг ва 

таҳлили фазои маҷозии интернет; ташкил ва гузаронидани чорабиниҳо оид ба 

пешгирии идеологияи терроризм ва экстремизм дар шабакаи интернет; оид 

ба пешгирии паҳншавии ғояҳои ифротгароӣ ва тундгароӣ ба мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ пешниҳод намудани тавсияҳои амалӣ; таҳлил ва 

ояндабинии вазъи таҳдиду хатарҳои иттилоотӣ дар кишвар ва ҷаҳон. 

Ҳамзамон бо мақсади огоҳонидан ва шиносонидани ҷомеа ва мақомоти 

давлатӣ аз роҳу усулҳои назарфиребии ташкилотҳои террористӣ инчунин дар 

назди ин марказ ташкил намудани маҷаллаи илмию оммавӣ оид ба 

муқовимат ба терроризм ва экстремизм хеле муҳим мебошад. Ҳатто таъсис 

додани чунин маҷалла дар назди ниҳодҳои дигари илмию таҳқиқотӣ низ 

мувофиқи мақсад аст.  

Дар самти пешгирии паҳншавии ғояҳои экстремистӣ ва террористӣ, 

инчунин барои коҳиш додани таъсири назарфиребии сиёсии онҳо як қатор 

ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла ташкилотҳои ҷамъиятию динӣ нақши 

назаррас гузошта метавонанд. Онҳо метавонанд вобаста ба пешгирии 

зуҳуроти номбаргардида дар кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кумак намоянд ва 

ғайрз аз ин бо ташаббусҳои худ ин корро мустақилона анҷом диҳанд. 

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки муқовимати натиҷабахш бо фаъолияти 

тахрибии ташкилотҳои террористию экстремистӣ замоне имконпазир 

мегардад, ки кӯшишу талошҳои давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ агар бо ҳам 

пайваст карда шаванд. Яке аз самтҳои фаъолияти пешгирикунандаи 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ таҳлил ва ташхиси шабакаи интернет, аз ҷумла 
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шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад, ки ин амал бо мақсади муайян намудани 

маводҳои экстремистию террористӣ ва пешгирӣ намудани таҳдиду хатарҳои 

он бояд анҷом дода шаванд. Ба он нигоҳ накарда, ки имрӯзҳо шабакаи 

интернет ба таври доимӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ташхис 

мегарданд, аммо назорати пурраи он дар шароити афзоиши 

истифодабарандагони интернет каме мушкил аст. Дар чунин шароит 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ метавонанд ба 

мақомоти масъул кумаки ҷиддӣ намоянд. 

Чи гунае ки мушоҳида намудан мумкин аст, яке аз роҳҳои паҳншавии 

идеологияи терроризм ва экстремизм истифодаи технологияҳои 

назарфиребии сиёсӣ мебошад. Ташкилотҳои террористию экстремистӣ дар 

фаъолияти иттилоотию таблиғотии худ технологияҳои назарфиребиро барои 

таъсирнок намудани ғояҳои худ хеле васеъ истифода менамоянд. Ҷонибдорӣ 

намудан аз ғояҳои ифротгароӣ ва пайвастани ҷавонон ба сафи ташкилотҳои 

террористӣ натиҷаи ин гуна таъсиррасонӣ аст. Аз ин рӯ, муқовимат бо 

идеологияи экстремизм ва терроризм яке аз самтҳои муҳимтарини пешгирӣ 

намудани паҳншавии ғояҳои ифротгароӣ дар байни ҷавонон мебошад. Бояд 

дар назар гирифт, ки сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ на ҳама 

вақт метавонанд таъсири манфии таҳдиду хатарҳои мазкурро коҳиш диҳанд. 

То он замоне, ки низоми идеологии паҳн намудани ғояҳои экстремистӣ ва 

террористӣ мавҷуданд, ҷонибдорон ва мухлисони ғояҳои мазкур ва роҳу 

усулҳои паҳн намудани онҳо мавҷуданд, таҳдиду хатарҳои мазкур 

мавҷудияти худро нигоҳ медоранд. Аз ин рӯ, самтҳои асосии муқовимат бо 

идеологияи терроризм ва экстремизм, коҳиш додани таъсири назарфиребии 

сиёсӣ дар сатҳҳои гуногун бояд анҷом додани чунин амалҳоро фаро гиранд: 

- мониторинги таҳдидҳои экстремистӣ ва террористӣ дар фазои 

иттилоотии ҷомеа ва шабакаи интернет. Дар ин самт омӯзиши вазъият дар 

фазои иттилоотии ҷомеа, муайян намудани таҳдидҳои воқеӣ ва эҳтимолии 

дорои хусусияти экстремистӣ ва террористӣ, муайян намудани субъектҳои 
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фаъолияти террористию экстремистӣ ва ошкор кардани мақсадҳои онҳо бояд 

дар мадди аввал гузошта шавад; 

- маҳдуд намудану аз байн бурдани фаъолнокии иттилоотии 

иштирокдорон ва ҷонибдорони ташкилотҳои экстремистӣ. Муайян намудани 

сомонаҳои экстремистӣ, маводҳои дорои хусусияти экстремистӣ, огоҳ 

намудани мақомоти дахлдор аз мавҷудияти онҳо, дастнорас гардонидани 

онҳо ва пешгирӣ намудани паҳншавии ин гуна маводҳо;  

- дар афкори ҷамъиятӣ ташаккул додани бадбинии ғояҳои ифротгароӣ. 

Ба роҳ мондани корҳои тарғиботию ташвиқотӣ ва фаҳмондадиҳӣ дар байни 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ, коллективҳои меҳнатӣ, ба вуҷуд овардани рафтори 

оштинопазири одамон нисбат ба ғояҳои ифротгароӣ, бовар кунонидани онҳо 

ба нодурустии пешбурди фаъолияти экстремистӣ; 

- беобру намудани идеологияи экстремистӣ ва фаъолияти 

зиддиҳуқуқии ташкилотҳои тундгароӣ. Бо ин мақсад иттилооте бояд паҳн 

карда шавад, ки сирру асрори онҳоро фош месозад ва дар ин замина нуфузи 

онҳоро дар байни одамон коста мегардонад. Чунин амал имкон медиҳад, ки 

дар афкори ҷамъиятӣ нисбат ба фаъолияти террористию экстремистӣ, аз 

ҷумла нисбат ба ғояҳои ифротгароӣ муносибати манфӣ пайдо шавад; 

- даъват намудан ва ҷалб кардани пайравон ва ҷонибдорони ғояҳои 

экстремистию террористӣ барои даст кашидан аз фаъолияти ғайриқонунию 

зиддиҳуқуқӣ, гузаронидани суҳбатҳои пешгирикунанда бо собиқ аъзоёни 

ҳизбу ҳаракатҳои террористию экстремистӣ, ҷалб намудани онҳо дар раванди 

муқовимат бо назарфиребии сиёсӣ (аз ҷумла баромади онҳо дар бораи фиреб 

хӯрданашон), гузаронидани суҳбат бо хешу табор ва наздикони онҳо, ташкил 

намудани чорабиниҳои ҷамъиятӣ бо иштироки сарварон ва шахсони 

обруманди маҳаллӣ ва аз ҷониби онҳо маҳкум гардидани фаъолиятҳои 

ифротгароӣ, паҳн намудани маводи иттилоотию психологие, ки на танҳо 

пайвастани ҷавононро ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароӣ пешгирӣ намояд, 

балки онҳоеро, ки аллакай пайравӣ менамоянд, ба даст кашидан аз ин гуна 

рафтор маҷбур созад.  
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Ғайр аз гуфтаҳои боло, пешгирӣ намудани таъсири манфии 

назарфиребии сиёсии ташкилотҳои террористию экстремистӣ ба воситаи 

корҳои идеологӣ ва чорабиниҳои идеологии давлатӣ низ имконпазир аст. Дар 

ин замина як қатор масъалаҳои муҳим, аз қабили тараннум намудани симои 

мароқангези ояндаи дурахшон, ташаккули низоми арзишҳои иҷтимоии 

мусбат, самтдиҳии рафтору амали ҷавонон дар мувофиқа бо арзишҳои 

сиёсию ҷамъиятӣ, ташаккули маърифати ҳуқуқии онҳо, боварӣ доштан ба 

имкониятҳои зеҳнии худ ва дар онҳо ба вуҷуд овардани мақсадҳои 

дарозмуддати ҳаётӣ унсурҳои муҳимтарини чорабиниҳои идеологиро бояд 

ташкил намоянд. Дар ин раванд хусусияти дунявӣ доштани фаъолияти 

идеологӣ бояд дар мадди аввал гузошта шавад.  

 Барои коҳиш додани таъсири манфии назарфиребии ҳизбу ҳаракатҳои 

экстремистию террористӣ ва анҷом додани муқовимати иттилоотӣ бо 

идеологияи экстремизм ба роҳ мондани як қатор корҳои дигар дар шабакаи 

интернет хеле муҳим аст. Аз ҷумла, баромаду суханрониҳои расмӣ, омода 

намудани маводҳои тасвирӣ ва видеоӣ, видеороликҳои тарғиботӣ ва паҳн 

намудани он дар шабакаи интернет метавонанд дар самти муқовимат ба 

назарфиребӣ то андозае мусоидат намоянд. Дар ин самт шуъбаҳои робита бо 

ҷомеа, фаъолони ҷамъиятӣ, марказҳои илмию таҳқиқотӣ, маҳфилҳои 

назариявию амалии донишҷӯён метавонанд мусоидат кунанд. 

Ташкил намудани машғулиятҳои профилактикӣ ва гузаронидани 

суҳбатҳо бо хонандагони муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла бо донишҷӯёни 

мактабҳои таҳсилоти олии касбӣ метавонанд дар самти муқовимат бо 

идеологияи экстремистӣ ва коҳиш додани таъсири назарфиребии сиёсии 

ташкилотҳои террористию экстремистӣ мусоидат намоянд. Ин навъи 

чорабиниҳо метавонанд ҳам дар шакли машғулиятҳои аудиторӣ ва ҳам 

беруназаудиторӣ сурат гиранд. Дар рафти баргузории ин гуна машғулиятҳо 

интиқоли иттилоот ва маводи баррасишаванда метавонанд дар шаклҳои 

зерин ба роҳ монда шаванд: баромадҳо, семинарҳо, мастер-классҳо, 

муҳокимарониҳо, омода намудани рефератҳо ва маърӯзаҳо, тамошои 
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видеороликҳо ва филмҳои ҳуҷҷатӣ, тақсим намудани асарҳои бадеӣ ва 

маҷаллаҳои илмию оммавӣ. Бо назардошти он, ки дар ҳайати кормандони 

илмӣ-омӯзгории муассисаҳои таълимӣ донандагони идеологияи экстремизм 

ва терроризм камтар ба назар мерасанд, барои гузаронидани чорабиниҳо ва 

машғулиятҳои профилактикӣ даъват намудани маърӯзачиёни беруна, аз 

ҷумла мутахассисони соҳа ба мақсад мувофиқ аст. Чунончи, кормандони 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, собиқадорони амалиётҳои ҷангӣ, намояндагони 

иттиҳодияҳои динӣ ва ғайра. Ба донишҷӯён тавсия намудани тамошои филми 

ҳуҷҷатӣ ва ё якҷоя тамошо намудани онҳо ва баъдан якҷоя муҳокима кардани 

онҳо имкон медиҳад, ки дар зеҳну шуури ҷавонон амалҳои тахрибӣ ва 

ғайриқонунии ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароӣ ҷойгир карда шуда, дар онҳо 

нисбат ба чунин аъмол муносибати манфӣ ташаккул ёбад. 

Дар самти муқовимат бо назарфиребии сиёсии ташкилотҳои 

террористию экстремистӣ мадди назар намудани иқтидори манипулятивии 

васоити ахбори омма номумкин аст. Зеро дар ҳама самт, аз ҷумла дар самти 

пешбурди муқовимати иттилоотӣ бо идеологияи экстремизм нақши ВАО 

хеле бузург аст. Чи гунае ки маълум аст, васоити ахбори омма сарчашмаи 

асосии паҳн гардидани ҳар гуна иттилоот ва воситаи иттилоърасонӣ 

мебошад. Мутаассифона, дар замони муосир фаъолияти ВАО на ҳама вақт 

хусусияти мусбат ва созанда дошта метавонад. Ба амал омадани чунин 

вазъият аз дигаргуниҳои технологии соҳаи иттилоот ва фазои иттилоотӣ 

вобаста мебошад. Ба инобат гирифтани ин воқеият қадами аввалин дар роҳи 

муқовимат бо назарфиребии сиёсӣ ба шумор меравад. Якум ин, ки рушди 

технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ боиси ба вуҷуд омадани фазои 

иттилоотии глобалӣ гардидааст ва дар натиҷаи ин дигаргунӣ дар баробари 

ВАО-и классикӣ, инчунин ВАО-и электронӣ бо суръати баланд рушд ёфта 

истодааст. Чунин вазъият ба субъектҳои раванди сиёсӣ, аз ҷумла ба 

субъектҳои хориҷӣ имконият медиҳанд, ки дар фазои маҷозии интернет ва 

дар байни истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ идеологияи худро бе 

ягон мамоният тарғибу ташвиқ намоянд ва бо ин роҳ ба афкори ҷамъиятӣ 
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таъсиргузор бошанд. Дуюм ин, ки дар зминаи инфрасохтори иттилоотии 

электронӣ, ки хусусияти глобалӣ ба худ касб намудааст, ҷангҳои иттилоотӣ 

ва ҳуҷумҳои иттилоотӣ доман паҳн менамоянд. Аз ин рӯ, агар фаъолияти 

ВАО-и ватанӣ дар мувофиқа бо манфиатҳои миллӣ ба роҳ монда шуда, барои 

амалӣ гардидани стратегияҳои давлатӣ мусоидат намоянд, ВАО-и хориҷӣ, ки 

чун анъана ба давлатҳо, ташкилотҳои ғайридавлатию ғайриҳукуматӣ ва 

ташкилотҳои террористӣ тааллуқ доранд, баръакс хусусияти тахрибӣ доранд.  

Айни замон ВАО-и электронӣ, аз ҷумла шабакаи интернет барои 

ташкилотҳои террористӣ сарчашмаи асосии паҳн намудани иттилооти 

террористӣ, зери фишор қарор додани ҷомеа, воситаи тарсонидан ва тағйир 

додани рафтори онҳо ба шумор меравад. Олими амрикоӣ Б. Накос, дар ин 

маврид қайд менамояд, ки «террористон ба воситаи интернет амалҳои 

ваҳшиёнаи худро ба намоиш гузошта, миқёси зӯровариро афзоиш додан 

мехоҳанд. Онҳо боварӣ доранд, ки ба воситаи ВАО паҳн намудани 

фаъолиятҳои худ диққати афкори ҷамъиятиро ҷалб менамояд»1. 

Ҳамин тариқ, бо назардошти афзоиши таъсири манфии ҳуҷумҳои 

иттилоотӣ ва бештар истифода гардидани технологияҳои назарфиребии 

сиёсӣ дар фаъолияти ташкилотҳои террористию экстремистӣ бояд ба 

масъалаи баланд бардоштани самаранокии фаъолияти ВАО-и ватанӣ диққати 

махсус зоҳир намуд. Дар навбати аввал ВАО-и ватанӣ бояд фаъолияти худро 

бо талаботи давру замон мутобиқ карда тавонад. Бо ин мақсад ҳангоми 

таҳияи маводҳои иттилоотӣ ва барномаҳои хабарӣ ба инобат гирифтани 

талаботи бинандагон, шунавандагон ва хонандагон хеле зарур аст. Барои оне, 

ки чунин амалҳо дар сатҳи баланд иҷро гарданд, бояд касбияти 

рӯзноманигорон низ ба талаботи давру замон ҷавобгӯ бошад. Аз ин рӯ, дар 

раванди омода намудани рӯзноманигорони касбӣ ба онҳо таълим додани 

технологияҳои назарфиребиро ба таври ҳатмӣ бояд роҳандозӣ намоянд. Аз 

сабаби оне, ки шумораи истифодабарандагони шабакаи интернет рӯз то рӯз 

рӯ ба афзоиш асту, технологияҳои назарфиребӣ бештар аз ҳама дар шабакаи 
                                                           
1 Nacos B. L. Terrorism and media: from Iran Hostage to the World Trade Center Bombing. N.Y., 1994. P. 7-8. 
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интернет сурат мегирад, ташкил намудани ихтисоси «рӯзноманигории 

интернетӣ» ба мақсад мувофиқ дониста мешавад. Ҳадалимкон дар раванди 

омода намудани рӯзноманигорон тарзи истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ, тарзи 

корбурди онҳо, ба фаъолияти рӯзноманигорӣ машғул гардидан дар 

шабакаҳои иҷтимоӣ ва ғ. ба таври ҳатмӣ ва дар сатҳи касбӣ бояд ба онҳо 

таълим дода шаванд. Инчунин ба рӯзноманигорони ҷавон имконият дода 

шавад, ки барои ҷалби аудиторияи бештар лоиҳахои инноватсионии худро 

пешниҳод намоянд ва онҳо ҳамаҷониба, пеш аз ҳама, аз лиҳози техникию 

молиявӣ бояд дастгирӣ ёбанд.  

Дар шароити имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқовимат бо 

назарфиребии сиёсӣ дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ дар сатҳи зарурӣ 

коркард нашудаанд. Аз ин рӯ, дар сиёсати иттилоотӣ ва иттилоотонии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муқовимат намудан бо назарфиребии сиёсӣ 

истифода намудани таҷрибаи давлатҳои муваффақ хеле зарур мебошад.  Дар 

маҷмӯъ, барои маҳдуд намудани таъсири манфии назарфиребии сиёсӣ дар 

шабакаҳои иҷтимоӣ анҷом додани чунин корҳо зарур дониста мешаванд: 

коркард ва қабули қонуне, ки истифодаи технологияҳои гуногуни 

назарфиребии сиёсиро маҳдуд менамояд; баланд бардоштани фарҳанги 

истифодабарии иттилоот аз ҷониби шаҳрвандон ва дар онҳо ташаккул додани 

тафаккури танқидӣ; ҳалли масъалаҳои техникию технологие, ки самаранокии 

истифодаи технологияҳои назарфиребиро коҳиш медиҳанд ва имконияти 

душманони миллатро маҳдуд месозанд; ба таври доимӣ мавриди омӯзиш 

қарор додани таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ оид ба муқовимат бо назарфиребии 

сиёсӣ ва истифода намудани онҳо дар амалияи сиёсию ҷамъиятии ватанӣ. 
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ХУЛОСА 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

Таҳқиқи мавзуи илмии диссертатсия нишон дод, ки назарфиребии 

сиёсӣ ҳамчун технологияи таъсир расонидан ба афкори ҷамъиятӣ ва идора 

намудани рафтори сиёсии одамон ҳанӯз аз замонҳои қадим аз ҷониби 

неруҳои сиёсӣ истифода бурда мешавад. Аз асри XIX сар карда то ба имрӯз 

онро ҳамчун яроқи иттилоотию идеологӣ дар муборизаҳои сиёсӣ истифода 

менамоянд. Тӯли ду даҳсолаи охир бо тавсеаи шабакаи интернет ва 

пайдоиши шабакаҳои иҷтимоӣ хавфу хатари назарфиребии сиёсӣ афзоиш 

ёфта истодааст. Дар шароити имрӯза онро на танҳо давлатҳо, ҳизбҳои сиёсӣ 

ва неруҳои сиёсӣ истифода менамоянд, балки дар фаъолияти ташкилотҳои 

экстремистию террористӣ низ барои расидан ба мақсадҳои сиёсию идеологӣ 

мавриди истифода қарор дода мешавад. Айни замон муқовимат бо 

назарфиребии сиёсӣ ва таъмин намудани амнияти иттилоотию идеологии 

ҷомеа омили муҳимми таъмини амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

шумор меравад.  

Таҳқиқи паҳлуҳои гуногуни назарфиребии сиёсӣ дар замони муосир 

нишон дод, ки дар раванди рушди бемайлони технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ аз ҷониби субъектҳои гуногуни сиёсат, аз ҷумла давлатҳо, 

ташкилотҳои фаромиллӣ ва ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ 

истифода шудани технологияҳои назарфиребии сиёсӣ ба яке аз масъалаҳои 

мубрами таъмини амнияти иттилоотӣ ва ҳифзи суботи сиёсӣ табдил ёфтааст. 

Аз ҷумла дар натиҷаи таҳқиқи ин мавзуъ муайян гардид, ки истифодаи 

технологияҳои назарфиребии сиёсӣ аз ҷониби ташкилотҳои террористӣ ба 

равандҳои сиёсии Тоҷикистон низ таъсири ҷиддӣ расонида, ба амнияти 

миллӣ ва суботи сиёсии ҷомеа ба таври воқеӣ таҳдид менамояд. Воқеаву 

ҳодисаҳое, ки дар таҳқиқоти мазкур таҳлилу баррасӣ шудаанд, бори дигар 

исбот намуданд, ки назарфиребии сиёсӣ ба воситаи шабакаҳои иҷтимоии 

интернетӣ дар шароити тавсеаи технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ чи гуна таъсиргузор гардидаанд. 
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Таҳқиқи ҷанбаҳои назариявию методологии мавзуъ нишон дод, ки 

нисбат ба табиат ва хусусиятҳои назарфиребӣ олимону муҳаққиқон 

муносибати яксон надоранд. Мавқеъгириҳои назариявию методологии 

онҳоро шартан ба се гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст. Гурӯҳи якумро 

олимоне ташкил медиҳанд, ки назарфиребиро ҳамчун падидаи манфӣ 

муаррифӣ менамоянд. Онҳо муътақиданд, ки як зумра неруҳои сиёсӣ барои 

расидан ба мақсадҳои ғаразноки худ технологияҳои назарфиребӣ ва фиреби 

сиёсиро ба кор мебаранд. Дар чунин маврид истифодаи технологияҳои 

мазкур ҳама вақт ба фоидаи субъектҳои назарфиребӣ ва бар зарари объекти 

он анҷом меёбад. Гурӯҳи дуюми олимон назарфиребии сиёсиро ҳамчун 

падидаи мусбат муаррифӣ намуда, иброз медоранд, ки оммаи мардум 

қобилияти қабул намудани қарорҳои оқилонаро надоранд. Бинобар ин, барои 

тағйир додани рафтори онҳо ва ба даст овардани ризоияти ҷамъиятӣ ба 

воситаи технологияҳои назарфиребӣ таъсир расонидан ба афкори ҷамъиятӣ 

доимо ба манфиати ҷомеа анҷом меёбад. Аммо гурӯҳи сеюми муҳаққиқон 

норасоии баррасиҳои дар боло номбаршударо ошкор намуда, хусусияти 

манфӣ ё мусбат доштани назарфиребии сиёсиро вобаста ба мақсадҳои 

субъекти он муайян намудаанд. Яъне, агар мақсадҳои субъект ба фоидаи 

худи ӯ нигаронида шуда бошад, назарфиребӣ манфӣ мебошад, аммо агар 

мақсад ба манфиати объекти назарфиребӣ низ дахл дошта бошад, он гоҳ 

ҷанбаҳои мусбати онро мушоҳида кардан мумкин аст. 

Таҳқиқи ин мавзуъ дар шароити имрӯза ва таҳлилу баррасии шаклҳои 

зоҳиршавии назарфиребии сиёсӣ дар фаъолияти субъектҳои гуногун нишон 

дод, ки мавқеи олимони гурӯҳи сеюм ба ҳақиқат наздиктар мебошанд. Зеро 

айни замон ташкилотҳои террористию экстремистӣ ба сифати субъектҳои 

назарфиребии сиёсӣ пайдо гардида, ҳамарӯза барои таъсир расонидан ба 

афкори ҷамъиятӣ фаъолияти тарғиботию таблиғотӣ анҷом медиҳанд, то ки 

мақсадҳои сиёсию идеологии худро дар амал татбиқ созанд. Аз ин рӯ, 

истифода гардидани технологияҳои гуногуни назарфиребии сиёсӣ дар 

фаъолияти ташкилотҳои террористию экстремистӣ таҳдиди воқеӣ ва 
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пуриқтидор ба суботи сиёсӣ ва амнияти миллии ҳар як давлат ба шумор 

меравад. Ғайр аз ин, дар ҷангҳои иттилоотию психологии замони муосир дар 

баробари ташкилотҳои террористию экстремистӣ, инчунин, давлатҳои 

алоҳида низ фаъолона ширкат меварзанд. Ҳар як давлат ҷиҳати ҳифзи суботи 

сиёсӣ ва амалӣ намудани манфиатҳои миллии худ технологияҳои гуногуни 

назарфиребии сиёсиро истифода менамояд. Ҷангҳои иттилоотии замони 

муосир чунин воқеиятро нишон медиҳанд.  

Дар таҳқиқоти мазкур ба масъалаҳои тағйирпазирии назарфиребии 

сиёсӣ дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ аз як ҷониб ва тағйирпазирии 

васоити ахбори омма ҳамчун василаи ба амал баровардани назарфиребии 

сиёсӣ диққати махсус дода шудааст. Омӯзиши ин масъала муайян намуд, ки 

пайдоиши технологияҳои гуногуни назарфиребии сиёсӣ бо пайдоиши ВАО 

алоқаманд мебошанд. Иқтидори манипулятивии ВАО нисбат ба дигар 

василаҳои ба амал баровардани назарфиребии сиёсӣ бамаротиб бештар аст. 

Таҳқиқи равандҳои сиёсии даҳ соли охир нишон медиҳад, ки дар байни 

ҳамаи воситаҳои ахбори омма дар шароити имрӯза таъсири манипулятивии 

шабакаи интернет бештар гардидааст. Зеро сол то сол шумораи 

истифодабарандагони интернет зиёд мешавад, шабакаҳои мухталифи 

иҷтимоӣ сохта ба истифода дода мешаванд, дар фазои маҷозии интернет 

неруҳои сиёсии тахрибкор, киберҷинояткорон, ҳизбу ҳаракатҳои 

ифротгароию тундгароӣ роҳ ёфта, бо ҳар роҳу восита манфиатҳои 

иттилоотию идеологии ҷомеаро зери хавфу хатар қарор медиҳанд. 

Дар таҳқиқоти мазкур инчунин сохтори назарфиребии сиёсӣ ва 

унсурҳои таркибии он низ таҳлилу баррасӣ гардидаанд. Омӯзиши ин масъала 

нишон дод, ки субъектҳои назарфиребӣ, объектҳои он, шарту шароит ва 

имкониятҳои субъект, мақсадҳои субъект, роҳу усулҳо ва шаклҳои 

зоҳиршавии таъсиррасонии иттилоотию псиохологӣ, иттилооти 

интиқолёбанда, хусусияти эмотсионалӣ доштани иттилоот, шабакаҳои 

интиқоли иттилоот ва таъсири онҳо ба объекти назарфиребӣ унсурҳои 

муҳимтарини таркиби мураккаби назарфиребии сиёсиро ташкил медиҳанд. 
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Таҳлилу баррасии фаъолияти субъектҳои назарфиребӣ, аз ҷумла фаъолияти 

тарғиботию ташвиқотии ташкилотҳои террористию экстремистӣ дар шабакаи 

интернет нишон дод, ки айни замон ба амнияти миллӣ ва суботи сиёсии 

кишварҳо, аз ҷумла ба суботи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин 

технологияҳои назарфиребии сиёсӣ хавфу хатари бештар доранд: 

– «технологияи тағйир додани ҷаҳонбинии одамон» – технологияи 

мазкур ба хотири ҷалб намудани таваҷҷуҳи одамон ба мушкилиҳои ҳаёти 

ҷамъиятӣ ва дур кардани диққати онҳо аз дастовардҳо ва муваффақиятҳо 

истифода бурда мешавад; 

– «технологияи ояндабинии манфӣ» – ҳам аз ҷониби давлатҳо ва ҳам аз 

ҷониби ташкилотҳои террористию экстремистӣ дар муқобили рақибони худ 

истифода бурда мешавад. Технологияи мазкур бо мақсади бештар намудани 

руҳияи пессимистии ҷомеа, ноумед намудани онҳо аз ояндаи дурахшон ва ба 

вуҷуд овардани фазои руҳафтодагию афсурдахотирӣ истифода мегардад. 

Чунин шакли назарфиребӣ ба легитимяити ҳокимияти давлатӣ таъсири 

манфӣ мерасонад; 

– «технологияи ба ҷониби дигар ҷалб намудани диққати одамон» низ 

хеле зиёд истифода бурда мешавад. Онро замоне истифода мебаранд, ки агар 

мавқеи субъекти назарфиребӣ нохуб ва ногувор гардида бошад. Замоне ки 

сирру асрор ва ҳиллаю найрангҳои навбатии баъзе давлатҳо ё ҳизбу 

ҳаракатҳои ифротгароӣ фош мегардад, онҳо технологияи мазкурро барои 

ҳифзи мавқеи худ истифода менамоянд. Истифодаи технологияи мазкур роҳу 

усулҳои муқовимат бо назарфиребии сиёсиро камтаъсир мегардонанд; 

– «технологияи омори бардурӯғ» ба воситаи гузаронидани 

назарсанҷиҳои интернетӣ, ки ифодагари афкори ҷамъиятӣ мебошанд, анҷом 

дода мешавад. Омори назарсанҷӣ бардурӯғ таҳия гардида, аз ҷониби 

муаллифони он дар шакли зарурӣ тағйир дода мешавад, то ки ба афкори 

ҷамъиятӣ таъсири манфӣ расонида тавонад; 

– «технологияи ҳангомасозӣ ва паҳн намудани иттилооти бардурӯғ» 

барои гумроҳ намудани одамон ва ба воситаи паҳн намудани иттилооти 
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носаҳеҳ анҷом дода мешавад. Мақсади ниҳоии чунин технология вайрон 

намудани ҷаҳонбинии одамон ва дар заминаи иттилооти носаҳеҳ тағйир 

додани рафтори онҳо мебошад; 

– «технологияи тарғиботи ноаён»  барои дур намудани таваҷҷуҳи 

одамон аз таъсири иттилооти барои субъекти назарфиребӣ нолозим анҷом 

дода мешавад;    

– «технологияи мағзшӯӣ» барои тағйир додани тафаккури одамон ва 

махсусан барои ба сафи ташкилотҳои террористию экстремистӣ ҷалб 

намудани ҷавонон истифода бурда мешавад; 

– «технологияи тарсонидани одамон ва мазоқу изтеҳзо намудани 

рақибон» бо мақсади ба ду қишр тақсим намудани ҷомеа, ба худию бегона 

ҷудо намудани одамон, дар муқобили ҳамдигар сафарбар кардани онҳо 

истифода бурда мешавад. Ба воситаи ин технология рақибон мазоқу истеҳзо 

мегарданд ва пайравони онҳо тарсонида мешаванд;  

– «технологияи такроран ва аз сарчашмаҳои гуногун паҳн намудани 

иттилоот» барои фиреб додани одамон ва ба зеҳну тафаккури онҳо таъсири 

ноаён расонидан анҷом дода мешавад;  

– «технологияҳои троллинг, интернет-мемҳо ва шарҳнависӣ дар 

шабакаҳои иҷтимоӣ» низ ҳамчун назарфиребии сиёсӣ ба таври сунъӣ ба роҳ 

монда шуда, барои тағйир додани афкори ҷамъиятӣ нигаронида шудаанд. 

Таҳлилу баррасии истифодаи назарфиребии сиёсӣ нишон дод, ки айни 

замон хавфу хатари бештарро фаъолиятҳои иттилоотии ташкилотҳои 

террористию экстремистӣ зоҳир намуда истодаанд. Ташкилотҳои 

террористии «Давлати исломӣ», «Ал-қоида», «Ансоруллоҳ», «Ҳизб-ут-

Таҳрир», «Ихвон-ул-Муслимин», ҷараёнҳои салафия ва ваҳҳобия тавассути 

шабакаи интернет пеш аз ҳама ҷавононро мағзшӯӣ менамоянд ва дар 

кишварҳои гуногун, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкил 

намудани ячейкаҳои хуфта талош меварзанд. Дар марҳилаи навини 

давлатдории миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари ташкилотҳои 

террористию экстремистии дар боло номбаргардида, инчунин хавфу хатари 
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бештарро фаъолияти тахрибии ТЭТ ҲНИ, «Гурӯҳи 24» ва ТЭТ ПМТ дорад. 

Онҳо ҳамарӯза бо истифода аз технологияҳои назарфиребии дар боло 

номбаргардида ба афкори ҷамъиятии ҷомеаи тоҷик таъсири манфӣ расонида, 

мехоҳанд тавассути онҳо эътирозҳои оммавӣ ташкил намоянд. Таҳлилу 

мушоҳидаҳо нишон дод, ки онҳо чӣ дар дохили кишвар ва чӣ дар байни 

муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ба воситаи ҳиллаю найранг ва фиреби сиёсӣ 

тавонистаанд, ки ҷонибдор пайдо намоянд. Бархе аз ҷавонон аз надоштани 

тасаввуроти зарурӣ дар бораи мақсадҳои аслии онҳо ба доми ин гуна ҳизбу 

ҳаракатҳо меафтанд.  

Дар таҳқиқоти анҷомёфта инчунин муайян карда шуд, ки субъектҳои 

сиёсӣ дар шароити имрӯза ба шабакаҳои иҷтимоӣ таваҷҷуҳи бештар доранд 

ва ба воситаи онҳо фаъолияти тарғиботию ташвиқотӣ ва амалӣ намудани 

мақсадҳои сиёсии худро имконпазир гардониданӣ мешаванд. Шабакаҳои 

иҷтимоӣ ҳамчун воситаи ба амал баровардани назарфиребии сиёсӣ ва ҳамчун 

майдони муборизаҳои иттилоотӣ барои бештар намудани ҷонибдорони худ 

диққати сиёсатмадоронро низ ба худ ҷалб менамоянд.  

Гузашта аз ин, назарфиребиро ҳамчун воситаи мустаҳкам намудани 

суботи сиёсии ҷомеа, ҳамчун воситаи ташкил намудани баҳсу мунозираи 

масъалаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва усули коҳиш додани шиддати иҷтимоӣ низ 

истифода намудан мумкин аст. Аммо онро инчунин барои ноором намудани 

авзои сиёсии ҷомеа, паст намудани легитимияти ҳокимияти давлатӣ ва 

ташкил кардани эътирозҳои оммавӣ низ истифода мебаранд. Дар чунин 

шароит хавфу хатари онҳо хеле зиёд мегарданд. Таҷрибаи як қатор давлаҳо 

нишон медиҳад, ки ба воситаи технологияҳои назарфиребӣ аллакай дар 

кишварҳои гуногун бетартибиҳои сиёсӣ ташкил карда шудаанд. Воқеаҳои 

сиёсии давлатҳои Шарқи Наздик ва Африқои Шимолӣ (баҳори араб), 

бетартибиҳо дар баъзе кишварҳои пасошӯравӣ (Украина, Қирғизистон, 

Булорусия, Қазоқистон), эътирозҳои оммавӣ дар Кореяи Ҷанубӣ ва Ҷумҳурии 

Халқии Хитой ва дигар кишварҳо гувоҳи гуфтаҳои боло мебошанд.  

Истифодаи назарфиребии сиёсӣ дар муқобили Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле 
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зиёд гардида истодааст. Душманони давлату миллат аз вазъияти мушкили 

минтақаи Осиёи Марказӣ ва масъалаҳои ҳалталаби давраи гузариш 

суистифода намуда, барои хизмат намудан ба пуштибонони худ манфиатҳои 

ҳаётан муҳимми Тоҷикистонро зери хавфу хатар қарор дода истодаанд. Бо 

мақсади пешгирӣ намудану муқовимат нишон додан бо назарфиребии сиёсии 

душманона дар рафти таҳқиқот инчунин як қатор роҳу усулҳои мубориза бо 

ин падида низ муайян карда шуд.  
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 

ТАҲҚИҚОТ: 

– бо назардошти афзоишёбии хавфу хатари назарфиребии сиёсӣ ва 

бештар гардидани шаклҳои гуногуни он, коркард ва қабули қонун дар бораи 

муқовимат бо назарфиребии сиёсӣ зарур ба шумор меравад. Дар доираи 

қонуни мазкур имконияти бештар намудани салоҳиятҳои мақомоти давлатӣ 

дар самти танзими шабакаи интернет, сохта ба истифода додани шабакаҳои 

иҷтимоӣ ва системаҳои иттилоотии ватанӣ имконпазир мегардад. Инчунин 

дар қонуни мазкур моҳияти назарфиребии сиёсӣ, шаклҳои зоҳиршавии он, 

субъектҳои назарфиребӣ, роҳу усулҳои татбиқи он бояд мушаххас гардонида 

шаванд;  

– барои хубтару беҳтар ба роҳ мондани муқовимат бо назарфиребии 

сиёсӣ ба инобат гирифтани таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ хеле муҳим мебошад. 

Зеро дар бархе аз кишварҳое, ки хавфи сар задани инқилобҳои ранга, ба амал 

омадани амалҳои террористӣ ё бештар шудани руҳияи радикалистии ҷомеа 

ба назар мерсад, чораҳои саривақтӣ андешида шудаанд. Пеш аз ҳама дар 

давлатҳои мазкур механизмҳои зарурии танзими интернет ва роҳу усулҳои ба 

таври безарар дастраси шаҳрвандон намудани иттилоот коркард гардидаанд. 

Аз ин рӯ, таҷрибаи давлатҳои муваффақ дар самти муқовимат бо 

назарфиребии сиёсӣ бояд пайваста таҳқиқ гардад ва механизмҳои мувофиқ ва 

мутобиқ ба шароити мамлакат мавриди истифода қарор дода шаванд; 

– баланд бардоштани фарҳанги истифодаи иттилооти интернетӣ, 

ташаккули маданияти иттилоотӣ ва шуури танқидии ҷавонон яке аз 

василаҳои муҳимтарини пешгирии таъсири манфии назарфиребии сиёсӣ 

мебошанд. Таҳлил ин масъала нишон дод, ки ҷавонон дар аксар маврид 

иттилооти саҳеҳро ва носаҳеҳ, сарчашмаҳои расмӣ ва ғайрирасмии иттилоот, 

мақсадҳои ғаразноку беғарази субъектҳои равандҳои сиёсиро аз ҳам фарқ 

карда намеавонанд. Аз ин рӯ, бо роҳи ташаккул додани тафаккури танқидӣ 

ҷавонон метавонанд худро аз доми фиреби ифротгароён ва тундгароён эмин 

нигоҳ доранд; 
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– дар рафти таҳқиқи мавзуъ муайян карда шуд, ки хавфу хатари 

назарфиребии сиёсӣ ва хусусиятҳои манфии он бояд бо назардошти 

мақсадҳои субъект баҳогузорӣ карда шавад. Аз ин рӯ, дар раванди муқовимат 

бо назарфиребии сиёсии ноошноёни миллат ва душманони тоҷик дар навбати 

аввал мақсадҳои онҳо бояд муайян карда шавад. Ин кори мушкил аст. Зеро 

субъектҳои назарфиребӣ доимо кӯшиш менамоянд, ки мақсадҳои аслии 

худро аз назари мардум пинҳон намоянд. Чунин мақсадҳоро бояд сохторҳои 

қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ошкор намоянд ва ба манфиати киҳо 

анҷом ёфтани чунин ҳадафҳоро ба ҷомеаи шаҳрвандӣ дастрас гардонанд. Дар 

чунин шароит таъсири манфӣ ва самаранокии назарфиребии рақибон ксота 

мегардад.   
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