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 چکیده

بدین ترتیب، این مطالعه .  استجنگ نرم کارکرد اخبار در ایجاد و ادامه  طالعهماین مقاله، هدف 

های بزرگ با اهداف که هر روز از طریق رسانه های وابسته به قدرتاهمیت خبر، به عنوان کاالیی 

 از یکی عنوان به ،نرم جنگ . دهدرا نشان می شودمردم گذاشته می مختلف تولید و در اختیار

 کامالً صورت به جنگ این اخیر های سال در.  است حاضر قرن در بشر اقناع فرآیندهای مهمترین

 های رسانه.  است گرفته قرار آنها به وابسته های رسانه و بزرگ های قدرت استفاده مورد ،جدی

 بهترین نرم جنگ مقوله از تا اند گرفته کار به را خود توان تمام جهانی، های قدرت به وابسته

 تغییر جهت ایدئولوژیک و علمی سیاسی، فرهنگی، مختلف طرق از نرم جنگ.  ببرند را استفاده

 مؤثرترین از یکی.  شود می اعمال خشونت، و درگیری بدون جامعه، یک گوناگون های ساختار

 های قدرت و بگذارند فراوان تأثیر بشری افراد بر آن طریق از توانند می ها قدرت که هایی شیوه

 خبر، کردن ردیف با خبری، ریزان برنامه راستا، این در.  باشد می خبر بیاورند، در زانو به را رقیب

 از شده ارائه اخبار پذیرش به را خود مخاطبان ،است خبر کردن نرم اصول مهمترین از یکی که

 ارائه خبر، تولید نظیر مختلف، های شیوه از استفاده با راستا، این در   .کنندمی ترغیب خود سوی

 که صورتی به آورند، می در خود تیاراخ و کنترل تحت را جامعه عمومی افکار. .. و گزینشی اخبار

 مرحله به مردم، آحاد پذیرش و رضایت با را خود اهداف و تصمیمات بتوانند هزینه کمترین بدون

 .  برسانند عمل

  بحرین مصر، گفتمان، تحلیل خبر، نرم، جنگ های تاکتیک نرم، جنگ :هالید واژهک       
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      هالمس بیان و مقدمه

 یپلماسید و یا رسانه یپلماسید ،یعموم یپلماسید چون ییها حوزه از یریگبهره با امروزه نرم جنگ     

 احمدزاده) است رسانده ظهور یمنصه به را کشورها ییارویرو از یمتفاوت کامالً یتجربه ، (یرسازیتصو)یمجاز

ه در دوران معاصر ک است  بااخالق یپلماسیز جمله مظاهر قدرت نرم توان ساختن دا.  (1. ص ،5388 ،یکرمان

 یها گروه بر خود  قدرت اعمال در لیتسه منظور به را آن از یحدود ندینما یم  مداران تالش استیس از یاریسب

 نیب روابط بسط به معمول  یپلماسید کنار در ندینما یم تالش ها دولت رهگذر نیدر ا.  کنند تیرعا هدف

 .  (31. ص، 5381 شه،یپفالحت ) کنند اقدام است نرم قدرت مولد عامل  نیتر مهم که گسترده یفرهنگ

 ییجادو قدرت به که چرا.  کنند یم استفاده وفور به نرم جنگ در خبر، عنصر از یجهان یها قدرت امروزه،     

 یها یخبرگزار ،ییفضا نیچن در.  اند برده یپ یزیر خون و جنگ بدون خود، مخالفان کردن همراه در آن،

 با که کنندیم دیتول اخبار یروش به هستند، یغرب یکشورها و هاستیونیصه لکام یطرهیس در که ایدن بزرگ

 یبرا یسود چیه ییخبرها نیچن دانندیم که نیا رغمیعل آنها.  باشد سوهم آنها یطلبانه توسعه یها استیس

 نیا مردم دادن قرار ریتأث تحت و ها استیس اعمال جهت حال نیا با اما ندارد؛ سوم جهان یکشورها مردم

 به توجه از را مردم.  کنند فکر یمسائل چه به دیبا و است مهم یاخبار چه امروز که کنندیم القا آنها به کشورها،

 و تمدن که کنندیم نیتلق آنها به و سازندیم منفعل ییها انسان و کنندیم منحرف خودشان به مربوط مسائل

 در و کنند یرویپ غرب یها استیس از دیبا شدن متمدن یبرا و است یغرب یکشورها به متعلق فقط فرهنگ،

 .  پردازندیم کشورها نیا.  .. و یاقتصاد ،یفرهنگ ،یعلم ،یاسیس استحاله به کالم، کی
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.  ردیگ یم صورت یغرب یکشورها بزرگ یها یخبرگزار یخبر بمباران توسط هرساعت و روز هر امر، نیا     

 به ،یخوب به افتهی توسعه یکشورها و دارد نرم جنگ در خبر العاده فوق تیاهم از نشان ،یخبر یها تیفعال نیا

 خود دیبا زین کشور در ها یخبرگزار ریسا و مایس و صدا ن،یبنابرا.  کنند یم استفاده آن از لحظه هر و واقفند آن

 مردم به حیصح و قیدق اخبار ارائه در و کنند آماده وبوم، مرز نیا خورده قسم دشمنان نرم هجمه مقابل در را

 سطح در اخبار درقالب شتریب که دشمنان نرم جنگ رانگریو اثرات از و باشند کوشا جهان نقاط ریسا و خود

 .بکاهند شدت به شوند یم منتشر ایدن یها رسانه

 ینظر  یمبان

 چیست؟ نرم جنگ

 و ابزارها از نظامی قدرت و سالح و زور از استفاده جای هب آن در که است جنگ از جدید نوعی نرم جنگ     

    استفاده ملی منافع کسب یا و جویی برتری برای دشمن یا رقیب با تقابل در آمیز خشونت غیر های تکنیک

 جنگ و اطالعاتی جنگ روانی، جنگ الکترونیک، جنگ ای، رایانه های جنگ ای، رسانه های جنگ.  شود می

 استفاده بدون بتوانیم ما اگر بنابراین.  (55.ص ،5388 پرور، ضیایی) هستند نرم جنگ مصادیق ازجمله سایبری

 طرف ای، رسانه و سیاسی و اجتماعی شگردهای و فرهنگی ابزارهای از استفاده با و تهدید یا تطمیع ابزار از

 خود های برنامه و اهداف مجذوب را او و کنیم تبدیل خود گروه اعضای از عضوی به تسلیم و رضایت با را مقابل

 نای جوزف تعبیر به کار مبنای ،سخت جنگ یا سخت قدرت در.  بود خواهد نرم قدرت سنخ از ما قدرت نمائیم،

 فرآیند در لذا.  (11.ص ،5381 شریفی،) است اقناع فعالیت مبنای نرم، جنگ یا نرم قدرت در اما است اجبار

 الزار، ژودیت) است دیگری رفتار تغییر اقناع هدف کند می ایفا ای کننده تعیین نقش فردی انمی ارتباط اقناع،

 نائل بیشتری موفقیت به عمومی افکار اقناع جهت در ای رسانه اندازه هر بنابراین.  (555 .ص ،5381کتبی،
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 تر ارزان و تر آسان ر،سریعت منفی چه و مثبت چه خود اهداف به و بود خواهد نرم جنگ میدان پیروز گردد

 .رسید خواهد

 نرم جنگ تاریخی پیشینه     

 به قدمتی.  .. و نرم قدرت روانی، جنگ روانی، عملیات قبیل از همسان مفاهیم و نرم رسدجنگ می نظر به     

 قدیمی البته و  ترین ساده کالمی، غیر و چهره به چهره ارتباطات دید، زاویه نگاه، نوع.  دارد بشری حیات اندازه

 نبرد به را نرم جنگ پیرامون روایت ترین قدیمی برخی.  است نرم جنگ و روانی عملیات های روش ترین

 های مشعل برابری چندین افزایش با کیدئون سپاهیان جنگ، این در که دهند می نسبت مادها با کیدئون

 محمدی،) یافتند دست پیروزی به رگیرید هیچ بدون نتیجه در و شدند مادها ترس و فریب باعث لشکریان،

 آن اوج در و سرد جنگ شروع از بعد خود جدید تئوریک مختصات با نرم جنگ وجود این با.  (51 .ص ،5381

 هارولد نای، جوزف جمله از ارتباطات علوم و سیاسی علوم برجسته اساتید مشارکت با م.5191 دهه در یعنی

 تأسیس با پنتاگون ارشد فرماندهان و (سیا) آمریکا مرکزی اطالعات آژانس جستهبر اعضای کالینز، جان السول،

 تبلیغاتی بمباران آن هدف مهمترین که شد عملیاتی و تدوین طراحی، جاری خطر کمیته عنوان تحت مرکزی

 صلح کمیته هب کمیته این شوروی جماهیر اتحاد پاشی فرو از بعد ظاهراً که بود شوروی ویژه به شرق بلوک علیه

 و اسالمی جمهوری ویژه به و اسالم جهان آن روانی تهاجمات کانون و است فعال همچنان و کرده تغییر جاری

 .  (51 .ص همان،) است ایران دوست کشورهای و حماس اهلل، حزب جمله از آن ای منطقه هواداران

 نرم جنگ های تاکتیک    

 آن های تاکتیک تحلیل در رسد می نظر به که هستیم مواجه کلیدی مفهوم چهار با ما نرم جنگ حوزه در     

 به هژمونی.  4( گرایی تکثر) پلورالیسم.  3 احساسات مدیریت.  1 ادراکات مدیریت.  5.  کرد خواهد کمک ما به
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 به ها یقین تبدیل ییعن ادراکات، مدیریت طریق از دشمن اساساً یعنی.  استیالجویی و برتری به میل معنای

 واگرایی زمینه اخالقی و ارزشی اجتماعی،-اعتقادی باورهای حاکمیتی حوزه در شک انواع ایجاد و ها شک

 به ها حب تبدیل یعنی احساسات، مدیریت از استفاده با دیگر سوی از.  کند می فراهم نظام بدنه در را اجتماعی

 محصول با یعنی.  برد می روانی واگرایی یک سمت به را ینمخاطب وافکار اذهان روانی، عملیات و ها بغض

 خواهد وجود به مختلف های حوزه در تکثرگرایی محصول نوع یک روانی واگرایی و جامعه در شناختی واگرایی

 نوع این نتیجه که شد خواهند منفعل خود ملی و مذهبی و دینی واعتقادات هویت مورد در مردم وقت آن آمد

 مصرف سکوالریسم و مذهبی گری اباحه اخالقی، انگاری نسبیت سلطه نوعی سیاسی و مذهبی ،فرهنگی رخوت

 محمدی،) کند می استفاده زیادی های تاکتیک از دشمن هدف این به رسیدن برای.  بود خواهد اقتصادی گرایی

 :یمبر می نام را ها تاکتیک این تیتروار طور به 5شماره  جدول در.  (13 .ص ،5381

 تاکتیک های جنگ نرم .5جدول 

 

 نرم جنگ در هدف های گروه      

 را آن فرهنگی و فکری های حلقه تا است هدف جامعه تفکر و اندیشه درآوردن پای از پی در نرم جنگ     

 جنگ.  کند تزریق ثباتی بی و تزلزل حاکم اجتماعی سیاسی نظام در تبلیغاتی و خبری بمباران با و کند سست

 منازعات هدف ها ذهن و ها دل تصرف و مغزها و ها قلب تصرف مغز، دیگری و قلب یکی دارد، پیکارگاه دو نرم

 گفتمان این بر عالوه.  است نرم جنگ کلی اهداف از حاکمیت در استحاله و فروپاشی نرم، براندازی.  است نرم

 برچسب زدن -4 شایعه -3 کلی گویی -1 دروغ بزرگ -5

 پاره حقیقت گویی -8 جاذبه های جنسی -9 (سانسور)حذف -1 (رسانه ای)جنگ روانی -1

 ترور شخصیت -51 ایجاد تفرقه و تضاد -55 ارائه پیش گویی های فاجعه آمیز -51 انسانیت زدایی و اهریمن سازی -1

 مغالطه -51 مبالغه -51 وحشت توسل به ترس و ایجاد -54 تکرار -53
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 اهداف مهمترین از اطالعاتی سلطه و مصنوعی سازی نخبه ای، رسانه مصرف الگوی تغییر سازی، مرجع سازی،

 استراتژیک، فریب عمومی، دیپلماسی ادراکی، عملیات روانی، عملیات.  است نرم جنگ در ای واسطه و برد میان

 مدنی، فرمانینا) مدنی های آرامی نا ایجاد حکومت، مخالفان جذب دولت، با همکاری عدم اجتماعات، برگزاری

 و رنگی های انقالب به دادن شکل مدنی، -سیاسی های جنبش از استفاده( اعتراضی تجمعات نمایشی، تجمعات

 بین سطح در و نرم جنگ در کنون تا که است هایی روش ترین اصلی از اجتماعی های شبکه از گسترده استفاده

 .  (131-134 .صص ،5388 پیشینیان، ماه) است گرفته قرار استفاده مورد المللی

 نبرد این میانی های نیرو نخبگان.  هستند مردم های توده و نخبگان رهبران، نرم، جنگ در هدف های گروه     

 نخبگان.  باشند مطرح حکومت یک سازان تصمیم و گیران تصمیم عنوان به توانند می و دهند می تشکیل را

 وحشت دهند، انتقال مردم ذهن به را ترس توانند می خود، ذهنی یآشفتگ با احزاب رهبران مانند مدنی جامعه

 دشمن توجه مورد همواره هدف یک عنوان به گروه این رو این از.  بشکنند هم در را مردم روحیه و کنند ایجاد

 از بسیاری فکری انحراف خودکار، صورت به بصیرت، بی نخبگان فکری نفوذ و کردن دگرگون که چرا.  است

 همواره نرم جنگ در هدف مورد های گروه دیگر از.  دهد می کاهش را دشمن های هزینه و دارد پی در را دممر

 از برخورداری دلیل به گروه این پروایی بی و تحرک جوش، و جنب که چرا اند، بوده دانشگاهیان و دانشجویان

 کم ضمن تواند می هدف، کشور در نآنا حضور جغرافیایی گستردگی و کالم نفوذ علمی، کرسی جوانی، عنصر

 از همواره کشور بزرگان دلیل همین به.  کند فراهم دشمن برای نیز مناسبی تبلیغی دستگاه ها، هزینه کردن

 تفکر، به را وآنان تشویق خواهی عدالت زمینه در فعالیت گسترش به را آنان و حمایت دانشجویی های جنبش

 .  (531-535 .صص ،5388 خاشعی،) اند کرده دعوت عجوالنه اقدامات از پرهیز و تفریط و افراط از دوری و تدبر
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 ی جامعه مخاطبان تمام و تام اقناع همانا نرم جنگ طول در نرم اخبار پخش از خبری های رسانه هدف     

 تمام که تگف باید شک بی کند اقناع را خود مخاطبان نتواند ای رسانه اگر اوضاعی چنین در.  باشند می هدف

 امکانات تمام از استفاده با خارجی های رسانه.  است خورده جدی شکست امر این در و داده هدر به را ها هزینه

 کردن متقاعد و اقناع در سعی نرم خبر به آن وتبدیل اخبار وشکل ساختار تغییر با و اخبار و ها پیام ارائه در خود

 در اصلی ی سرمایه که چرا کنند نمی دریغ تاکتیکی هیچ از راه این در و دارند خود مخاطبان بیشتر هرچه

 می اطالعات و اخبار بهترین ارائه به ملزم خبری های شبکه ناچار به مخاطب جذب برای و است مخاطب رسانه

 زدن با مخاطب صورت این غیر در کنند اقناع نهایت در و متقاعد راضی، را خود شنوندگان و بینندگان تا باشند

 در و هستند توانمند اخبار ارائه و انتقال در که ها رسانه از دیگر گروهی اطالعات و اخبار معرض در دکمه یک

 در هدف های گروه از یکی نیز رهبران.  آورد خواهد روی کنند، می حرکت وی نیازهای کردن طرف بر راستای

 های سیاست تأثیر تحت را کشورها سایر رهبران آنکه برای یافته، توسعه کشورهای سران.  هستند نرم جنگ

 .کنند می استفاده ای، رسانه دیپلماسی روش از دهند، قرار خود

 چهره جهانی، دوم جنگ از پس ویژههب الملل، بین روابط عرصه به بیستم قرن در جمعی های رسانه ورود با     

 در خود نوع در که شویم می مواجه ای رسانه  دیپلماسی نام به ای پدیده با شده، دگرگون کلی به سنتی دیپلماسی

 که دهند می انجام را کارهایی عمل در تصویری، ای ماهواره های شبکه بویژه ها رسانه زیرا است، سابقه بی تاریخ

 اغلب در حتی و نمودند می مبادرت آنها انجام به سنتی طریق به دیپلماتیک  های هیأت و خارجه امور وزارت

 بسیاری امروز هنوز که آنجا تا کنند می عمل مزبور نهادهای از کارآمدتر نیز و مؤثرتر تر، قوی  اتبمر به آنها موارد

 زمانی.  بود  تلویزیونی منفی پوشش ویتنام، در آمریکا شکست عوامل از یکی که دارند اعتقاد سیاستمداران از

 ایام یادگار ها خانه سفارت اصوالً  که دکر خاطرنشان 5111 سال در آمریکا جمهوری ریاست کاندیدای پرو، راس



147 

 خبر و جنگ نرم: عنوان 

 

 

 

 

 با که درحالی گفتند، می سخن خویش متبوع  دولت سوی از نمایندگی به سفرا که هستند بادبانی های کشتی

 است کرده تنزل اجتماعی نقش ایفای حد در سفیر عمل در جهان، نقاط اقصی در ها رسانه آور شگفت گسترش

 .  (53-54 .صص همان،)

 از فشار ایجاد سبب ها، رسانه در آنها کردن برجسته و اخبار و رویداها برخی دادن جلوه بزرگ با هادولت     

 یا رهبران فشارها، این ی سایه در تا شوند می شان رهبران سمت به جهان، نقاط سایر و کشورها این مردم طرف

 .کنند راستا هم عمارگر،است کشورهای سیاست با را هایشان سیاست یا و کنند گیری کناره

 یکدیگر شوند، می  زنی چانه فرآیند وارد کرده، برقرار ارتباط یکدیگر با دیپلماسی طریق از هادولت هرحال، به     

 دیپلماسی اصلی کار ترتیب، بدین.  کنند می  فصل و حل را خویش اختالف نیز سرانجام و داده قرار تأثیر تحت را

 طرف میان تعارض و اختالف های حوزه و مشترک منافع شناخت  براساس تهدید و حبیبت اقناع، بحث، مذاکره،

 را خود های خواست دولت یک آن، طریق از که است ای وسیله دیپلماسی اساس، این بر.  است نفع ذی های

 میان الحهمص برای است ابزاری ضمن در.  کند می ابراز جهان به نسبت را خویش  های نگرانی نموده، تعیین

 اجتناب و ملی منافع از حمایت میان ای موازنه باید پیوسته دیپلماسی، چهارچوب در بنابراین،.  رقیب ملی منافع

 . (1 .ص ،5384 قوام،) کرد برقرار دیگران با تعارض از

 چنان از ایرسانه فعالیت این.  هاست پدیده به بخش معنا عامل و رسانه جوشان و ارزش با محصول خبر     

 منابع فکری، توان از ای عمده بخش و اند دانسته رسانه کارکرد ترین طبیعی را آن که است برخوردار اهمیتی

 نقبائی) یابد می اختصاص آن به سایبر و مکتوب شنیداری، دیداری، از عما ای رسانه هر امکانات و مالی

 .  (9 .ص ،5383 لنگرودی،
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 خبر کردن فردی     

 ارائه نرم شکل به عمدتاً مدرن اخبار.  است سخت خبر کردن نرم اصول مهمترین از یکی ،خبر کردن فردی     

 طرق از توان می را مسائل این.  نیست اجتماعی کالن مسائل نکردن لعهمطا معنای به این ولی شوند؛ می

 همه از است نمادی فرد که کند می مطرح اپستین.  داد ارائه نرم شکلی به خبر کردن فردی همچون مختلف

 تا کند می کمک مخاطب به آن، کردن فردی طریق از خبر پرورش.  دارند قرار مشابه شرایطی در که کسانی

 برنامه به مخاطب توجه جلب در خبر کردن فردی.  کند لمس را خبر اجتماعی نتایج بهتر عبارت به یا عواقب

 معنای به تنها مخاطب، به خبر کردن نزدیک یا ملموس.  (11. ص ،5388 میرفخرایی،) است مؤثر بسیار خبری

 زندگی روزمره مسائل و منافع به خبر ودنب نزدیک معنای به بلکه نیست، آن فیزیکی نزدیکی و خبر مجاورت

 برای فارسی سی بی بی نظیر خبری مختلف های شبکه زمینه این در که.  (93.ص همان،) است مخاطب

 فرهنگی اجتماعی، محتوای با هایی برنامه خود، سخت اصطالحاً و سیاسی های برنامه بین منظور این به رسیدن

 خبری جدی های برنامه از تر مخرب بسیار آن القایی های الیه و نرمند ظاهر هب که است گنجانده را علمی نیز و

 برد نمی پی شبکه این نرم های متن زیرین های الیه بر اغلب عادی مخاطب که چرا هستند، تفسیری یا

 .  (555.ص ،5388 بیچرانلو،)

 سیاست تواند می زمانی خبری شبکه یک.  تعبیرکرد خبر کردن خودمانی به را خبر کردن فردی بتوان شاید     

 خود رفیق و دوست را مخاطب و کند حذف را مخاطب سوی به باال از نگاه که کند اجرا را خبر کردن فردی

 های سیاست اجرای در مؤثر بسیار روش یک خبر کردن فردی که رسید نتیجه این به توان می بنابراین.  بداند

 گلوله یک همانند رسانه، محصول و بازده عنوان به خبر از لذا.  است دنیا یخبر های رسانه در نرم جنگ
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 در را نرم جنگ سیاستگذاران تا کنند می استفاده دهد، می قرار هدف را، مخاطب دل و ذهن که جادویی،

 .  کنند یاری است ایدئولوژیک و اقتصادی فرهنگی، سیاسی، استحاله همان که خود اهداف به رسیدن

 ارائه گوها و گفت و گزارش و اخبار ارائه قالب در که هایش برنامه قدرتمندترین و تلویزیون زمینه، این در     

 خیره های نورپردازی ها، رنگ انتخاب استودیوها، طراحی در شناختی زیبایی عناصر از برداری بهره با شود می

 .  (51 .ص ،5381 مهر، آیدین) بگذارد مخاطب بر را تأثیر بیشترین کوشدمی ایحرفه هایی مجری و کننده

 نرم جنگ در خبر تیاهم     

.  (1.ص ،5391 شکرخواه،) کند می گزارش را آن که است اجتماعی و سیاسی جهان محصول خبر،     

 "بیندازد ها زبان سر و کرده رحمط را ای حادثه که است این خبر وظیفه" که گویدمی لیپمن والتر همچنین،

 آنها حاکمان ژهیو به و مردم نیب یادیز تیاهم یدارا باز رید از خبرنظر نگارنده  به.  (54.ص ،5398 قاسمی،)

به  راستا نیا در.  شود یآن روز به روز افزوده م تیباشد و بر اهم ینم یامر مستثن نیاز ا زیاست و امروزه ن بوده

قدرت  امروزه،.  است یمدع نیبر ا یلیدل  ،خود جهان،در  یخبر یو شبکه ها یران خبرگزاروجود آمدن هزا

در همراه کردن  ،آن ییچرا که به قدرت جادو ؛کنند یدر جنگ نرم به وفور استفاده م ،از عنصر خبر یجهان یها

 .برده اند یپ یزیبدون جنگ و خون ر ،مخالفان خود

جامعه  اریدر اخت یخبر چیالزم است ه": میخوان یعبارات را م نیا سمیونیه صهفالسف یما در پروتکل ها      

 همه از اخبار که -ها یخبرگزار بر سلطه با جز امر نیا تحقق.  ما باشد دییبا موافقت و تأ نکهیمگر ا رد،یقرار نگ

 چیه که کرد ضمانت توان یم ها نهیزم نیا با تنها.  ستین ریپذ امکان -گردد یم متمرکز جا آن در جهان نقاط

 هودی.  (51 .ص، 5399 ،یالرفاع) "میباش کرده موافقت آن با و دهیبرگز را آن ما نکهیا مگر نشود منتشر یخبر

 آنان نظر در که را یهودی و دهد یمغز یشستشو را انیکائیآمر و انیاروپائ ژهیو به جهان مردم توانست چگونه
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 نابغه، شجاع، رک،یز یانسان عنوان به بود ترسو و نیخودب ز،یخونر گر، لهیح ،باز رنگین ث،یخب ل،یبخ یانسان

 انیهودی لهیوس به که یروزیپ نیا گفت دیبا جواب در د؟ینما یمعرف شیبلنداند و دانشمند مخترع، خوددار،

.  ابندی تدس مطلوب جهینت نیبد تا اند نموده یطراح و اند دهیکش نقشه ها سال بلکه ستین یتصادف شد، حاصل

 خود به نسبت را جهان مردم ذهن آن توسط توانند یم که یا لهیوس نیتر موفق که دندیرس جهینت نیا به آنها

 (.9-8 .صص همان،) است جهان یخبر یها رسانه بر نفوذ و طرهیس دهند، رییتغ

 تحقیق روش

 شرح از پس فارسی، سی.بی.یب سایت وب در بحرین و مصر کشورهای تحوالت اخبار انعکاس به توجه با     

 و شده انتخاب هدفمند گیری نمونه روش به خبر دو تعداد گفتمان، تحلیل تحقیق روش خصوص در توضیحاتی

 های تکنیک نهایت در تا گیرد می قرار تحلیل و تجزیه مورد دایک ون ای تئون کاوی گفتمان رویکرد به توجه با

 .گیرند قرار تحلیل و تجزیه و ارزیابی شناخت، وردم خبری سایت این نرم جنگ شده برده کار به

 :دایک ون ای تئون کاوی گفتمان رویکرد با گفتمان تحلیل در اطالعات تحلیل و تجزیه روش

 که گویدمی او کند،می تعریف انتقادی شناسی زبان حقیقت در را گفتمان تحلیل روش کریستال دیوید      

 پنهان قدرت روابط آشکارسازی آن هدف که زبان تحلیل و تجزیه به که است رویکردی گفتمان تحلیل

 (.5381 زاده،آقاگل) پردازد می است، شناسیزبان در ایدئولوژیکی فرایندهای

 متنی عوامل سپس و شده استخراج متون از کارویژه هشت دایک،ون.  ای تئون گفتمانی تحلیل رهیافت در     

 قرار تحلیل و توجه مورد.  ..و اقتصادی فرهنگی، سیاسی، عوامل مثل فرامتنی ملعوا توجه با را شده استخراج

 مقوالت شناسایی همچنین خبرها بر حاکم گفتمانی نظام توانمی ها آن طریق از که ها،کارویژه این.  دهند می

 نهادهای و افراد ،(منفی و مثبت) واژگان سبک از؛ عبارتند آورد، بدست را خبری متون متنی درون و متنی
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 و هاتداعی و تلقین ها،فرضپیش استنادها، غیرسازی، یا بندی قطب ،(منفی و مثبت) متن در شده مطرح

 .  خبری هایمتن اساسی های گزاره

  سازی مقوله یا کردن عملیاتی     

 : بود خواهند ذیل شرح به استفاده مورد های مقوله و متغیرها     

 واژگان (1

 اند، کرده توصیف منفی یا مثبت را نظر مورد مفهوم یا موضوع و کدامند متن کانونی و اصلی گانواژ اینکه 

 مقوله این.  است شده اعمال خبری متون در که است تبلیغاتی و روانی عملیات مورد در حاکم گفتمان معرف

 (.11 .ص ،5381 فرقانی،) اندرس مدد متن بافتاری های زمینه و متن بینانة واقع تحلیل در را محقق تواند می

                                                              متن در شده مطرح نهادهای و افراد( 2

 به اند شده برده نام خبرها در که مؤسساتی یا هاارگان نهادها، که برد پی توان می مقوله، این اساس بر      

 و متن داوری حاوی ویژه کار یا مقوله این.  اند گرفته قرار منفی جایگاه رد یا اند گردیده مطرح مثبت صورت

 یاری متن های مرزبندی تحلیل به نهایت در.  است خبر متن در شده ذکر نهادهای و افراد مورد در آن کنشگر

 (.11 .ص ،5381 فرقانی،) شود می مشخص مقوله این در متن سازی غیر کارکرد از بخشی.  رساند  می

 (                        «دیگری» و« خود» به منتسب های ارزش) غیرسازی یا بندی قطب  (3

 به منتسب های ارزش یا دخو معرفی و توصیف نحوة است؛ شخص مقوله زیر دو دارای ویژه کار یا مقوله این     

 و نرم جنگ حوزة در.  است خبر متن در دیگری به منتسب های ارزش یا دیگری معرفی و توصیف نیز و «خود»

 هایسیاست و غرب حامی های رسانه اینکه.  دارد اساسی اهمیت بندی قطب یا سازی غیر سیاسی، تبلیغات

 جبهة در را کدام و خود جبهة در را افرادی و نهادها چه و کنند می توصیف چگونه را دیگر آن، امپریالیستی
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آن المللی بین کنشگران بررسی و ها رسانه های نگرش و ها بینش تحلیل در تواند می امر این.  دهد می قرار دیگری

  .  (11-15.صص ،5381 فرقانی،) باشد رسان  یاری ها

                                                             متن در شواهد ذکر یا استناد( 4

 خود های گفته تأیید یا اثبات برای دیگران سوی از پذیرش مورد یا ساز مشروعیت نابعم کدام به متن اینکه     

 .صص ،5381 فرقانی،) باشد مؤثر هااستدالل دادن جلوه قبول قابل غیر یا قبول قابل در تواند می کند،می استناد

11-15)  . 

                                                                                ها فرض پیش( 5

 شکل را گوینده یا نویسنده استنتاج و استدالل زیرساخت ها، داوری پیش و قالبی افکار ها، فرض  پیش"     

 اثر صاحب واقعی اهداف یا زیرین های الیه به سازد می قادر را گر تحلیل ها، فرض پیش شناخت بنابراین،.  دهد می

 .  (11 .ص ،5391 ف،فرکال)"ببرد پی

 (                                                      تداعی و تلقین) متن ضمنی های داللت

 تحلیل در تا کند می کمک محقق به ضمنی های داللت و مفاهیم شناخت متن، تفسیر و تحلیل مرحلة در     

 که این.  است داشته وجود آشکاری غیر و صریح غیر یمعان چه گزاره فالن در که برسد مطلب این به خود

 پی در را هاییداللت یا معانی چه هاآن کاربرد و داشته نیتی چه ایمعانی چنین بردن کار به از متن کنشگر

 یا عبارات که کند مشخص تا دهد می نسبت متن مهم جمالت برخی یا ها گزاره به را خاصی معانی محقق،.  دارد

آن وسیلة به متن که شود می شامل را چیزهایی تلقین حوزه، این در.  گیرند می بر در را قواعدی چه کورمذ متن

 تداعی، و تلقین در.  است متن یک در ناگفته تعابیر و مفاهیم یادآوری تداعی،.  است سازی ذهنیت صدد در ها
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 مورد های ناگفته بیان با و ایجاد مخاطب ذهن در را خاصی ذهنی های ایده و افکار مستقیم، غیر شکلی به کنشگر

                                                                               .  (11-13.صص ،5381 فرقانی،) کند می متأثر را او ذهنیت خود، نظر

                                                             متن در توافق و اجماع های مؤلفه( 7

 و توافق ایجاد صدد در هاآن طریق از متن که هستند هایی استعاره و مفاهیم ها، گزاره شامل ها مؤلفه این     

 صرفاً دیگر ای پاره و شوند گرفته کار به صادقانه است ممکن تعابیر این از برخی.  آید می بر مخاطبان در اجماع

 فرقانی،) باشند رقیب گفتمان کردن بیرون میدان از و مخالفان کردن ساکت و سازی مشروعیت خدمت در

5381)  . 

  متن اساسی های گزاره  (8

 ها آن بر متن  اساسی معنای که هستند هایی جمله یا عبارات ها گزاره عبارتی، به.  هستند متن کانون هاگزاره     

 متن یک واقع در.  بماند باقی مخاطب یا خواننده خاطر در تنم مطالعة از پس هامدت است ممکن و دارد تکیه

 فرقانی،) دارند خود در را متن اصلی پیام ها، گزاره.  آید می بدست آن اصلی های گزاره بسط و گسترش از

 .  (14.،ص5381

 :پردازیم می فارسی سی.  بی.  بی سایت به مربوط خبر دو گفتمان تحلیل به قسمت این در

 مصر کشور تحوالت – فارسی سی.بی.بی سایت به مربوط خبر نمونه -الف

 'اعراب امور در رانیادخالت ' به نسبت االزهر خیش هشدار :متن عنوان   

 واژگان  (1
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 خبر و جنگ نرم: عنوان 

 

 

 

 

 واژگان مثبت و منفی مطرح شده در متن .1جدول 

 واژگان منفی مطرح شده در متن واژگان مثبت مطرح  شده در متن

کسب آزادی و عدالت، مربوط به ، ی داخلیموضوع

 ها ی همین منطقه، توجه به خواست ملتها ملت
دخالت در امور ، روابط رو به تیرگی، خصمانه، هشدار، ندخالت ایرا

 یجاسوس شبکه ،پلماتید اخراج ،طرواب یرگیت ،تهدید ایران، داخلی

 

 مطرح شده در متن   یو نهادها افراد (2

 افراد و نهادهای مثبت و منفی مطرح شده در متن .3جدول 

 افراد و نهادهای منفی مطرح شده در متن افراد و نهادهای مثبت مطرح شده در متن

شورای ، شیخ االزهر مصر، کشورهای عربی خلیج فارس احمد محمد الطیب،

 وان المسلمیناخ، یالملل نیبامنیت مجامع 

 مبارک یحسن ،یا خامنه یعل اهلل تیآ ،نیحس صدام ،ایران

 

  یساز ریغ ای یبند قطب (3

 دیگریو  خودارزش های منتسب به . 4جدول 

 (رانیا) «یگرید» به منتسب یهاارزش (بدمان عر، اعراب و مرسی.بی.بی) «دخو»های منتسب به  ارزش

 جاسوس گر، استفاده ءگر، سو مداخله  اندیش، نقشی پدرانه مصلحت ،(دمتح)ت عربیس پان

 

 ذکر شواهد در متن  ای استناد (4

 در کیپلماتید امور کارشناسان از یبرخ ،یس.یب.یب ارخبرنگ عمار، بیحس ،مصر االزهر خیش بیالط محمد احمد

 تیکو یادعا ،سفار جیخل منطقه
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 خبر و جنگ نرم: عنوان 

 

 

 

 

 ها  فرض شیپ (5

 .مذهب منطقه است یسن یکشورها یبرا یدیتهد رانیا یمذهب اعتقادات

 .است منطقه به یاسالم انقالب صدور استیس رویپ منطقه یکشورها در رانیا تحوالت

           متن ضمنی های داللت (6

    داللت های ضمنی خبر. 5جدول                                           

 تلقین های موجود در متن تداعی های موجود در متن

بازتاب دهنده نگرانی کشورهای سنی از نقش 

ایران در تحوالت منطقه است و اشاره به اینکه 

و نزدیک به حکومت در ایران  رسانه های دولتی

تداعی : اند کردهتوصیف  "خصمانه"اظهارات او را 

 اختالفات مذهبی بین شیعه و سنی

موضوعی داخلی است و فقط به  گذرد یمآنچه که در کشورهای عربی  (الف

و هشدار نسبت به دخالت ایران در امور  شود یمی همین منطقه مربوط ها ملت

در پی مدیریت اعتراضات منطقه و استفاده به مطلوب  ایران: کشورهای عربی 

 .به نفع خود است

:  یعرب یکشورها نیو عراق و سابقه خصومت ب رانیاشاره به جنگ ا( ب

 .است منطقه یها مصادره انقالب یدر پ رانیا انهیجو انتقام استیس

 تنم:  نیبحر از امارات و عربستان دفاع ون یبحر در رانیا دخالت به اشاره( ج

 ن،یبحر انیعیش از تیحما و نیبحر در رانیا دخالت یادعا با است دهیکوش

 و گذاشته سرپوش را امارات و عربستان و دولت توسط نیبحر مردم سرکوب

 .کند هیتوج را آن

ضمن  شیعه هراسی در منطقه بوده و تر یجزئمتن به طور کلی در پی ایجاد موضع ایران هراسی و در نگاهی : دیدگاه کلی متن

به نفع ایران  ها انقالببا تقابل شیعه و سنی از مصادره  کوشد یم( صر و کویت، مبحرین)ه اشاره به دخالت ایران در تحوالت منطق

متن در تالش برای مردمی نشان دادن و غیر اسالمی نشان دادن تحوالت منطقه بوده و در پی این موضوع است که .  خودداری کند

های  منطقه را برای مدیریت تحوالت ایجاد سازد و با همین استدالل بر سرکوب تحوالت بحرین توسط دولت اتحاد کشورهای عربی

 .سازد یمو آن را توجیه  گذارد یمبحرین امارات و عربستان سرپوش 
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 خبر و جنگ نرم: عنوان 

 

 

 

 

                                                                              متن در توافق و اجماع های مؤلفه (7

همراه  لی، با طرح موارد ذمنطقه تحوالت در رانیا یهادخالت با رابطه در را خود مخاطبان ذهن متن     

 یبرا یو کشف شبکه جاسوس نیدر بحر رانیعرب، طرح دخالت ا یدر امور کشورها رانیدخالت ا:  سازد یم

 تیدر کو رانیا

 متن  یاساس یهاارهگز (8

 رانیا دخالت"درباره آنچه  شود یمذهبان محسوب م یسن یمقام مذهب نیاالزهر در مصر که باالتر خیش -

 .کشور هشدار داده است نیخوانده، به ا یعرب یکشورها امور در

 یسن یکشورها ینگران دهنده بازتاب سنت، اهل یمذهب مقام نیباالتر عنوان به االزهر خیش یها گفته -

 .است منطقه تحوالت در رانیا نقش از

 یرگیفارس رو به ت جیخل یعرب یبا کشورها رانیکه روابط ا شود یم انیب یاالزهر در حال خیش اظهارات -

 .گذاشته است

کشور  نیحفاظت از ا یبرا یخارج یروهایادامه داشته باشد، ن رانیا دیتهدکه  یتا زمان دیگو یم نیبحر -

 .داشتحضور خواهند  نیدر بحر

 .را کشف کرده است رانیا یبرا یجاسوس شبکه کیادعا کرده بود که  تیکو نیاز ا شیپ -

 یرانیا یها مقام.  ها در تونس آغاز شد از زمان اعتراض یعرب یدر برابر تحوالت کشورها رانیا یریگ موضع

 نیا بالفاصله کشور نیا در معترض رهبران اما کردند فیتوص یاسالم انقالب از گرفته الهام را تونس تحوالت

 .کردند رد را موضوع
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 خبر و جنگ نرم: عنوان 

 

 

 

 

 بندی جمع

 با متن، این مصر رویدادهای مورد در فارسی سی.بی.بی سایت خبری متون گفتمانی هایمقوله به توجه با     

 به توجه برای عربی کشورهای از خواست در اعراب، امور در ایران دخالت به نسبت االزهر شیخ هشدار طرح

 بحرین، امور در ایران دخالت منطقه، تحوالت در ایران نقش از سنی کشورهای نگرانی مردمانشان، ایه خواسته

 انقالب از تونس انقالب تأثیرپذیرفتن رد کویت، در ایران جاسوسی شبکه کشف تهدید، نام به ایران کردن عنوان

 گفتمان از است کوشیده ای، خامنه اهلل آیت سخنرانی به المسلمین اخوان متفاوت های واکنش و ایران اسالمی

 سنی و شیعه خصوص به مذهبی اختالفات کردن زنده برای هراسی شیعه گفتمان خصوص به و هراسی ایران

 اتفاقات است کرده سعی ایران از آفرین بحران و گرانه اغتشاش ایانگاره از استفاده با متن.  کند استفاده

 ایران آن بازیگر ترین مهم که داده ربط خارجی عواملی به را ها آن در گرفته شکل اعتراضات و عربی کشورهای

 نوعی است کوشیده گردد، برمی عراق و ایران جنگ به که اعراب و ایران اختالفات سابقه ذکر با متن.  است

 به متهم را ایران شیعی، کشور یک عنوان به ایران نقش ساختن برجسته با و نموده ایجاد را زا تنش گفتمان

 استفاده انگیزی مردم گفتمان از است کوشیده متن.  نماید مذهبی  – ای فرقه های درگیری و جنگ اندازی راه

 .برانگیزد ایران کشور علیه( عربی کشورهای مردم) خود مخاطبان های توده در را عمومی هیجانات تا کند

 ینکشوربحر تحوالت – فارسی سی.بی.بی سایت به مربوط خبر نمونه  - ب

 .داد خبر 'یخارج توطئه کیکردن  یخنث' از نیبحر پادشاه :متن عنوان

 

 

 



158 

 خبر و جنگ نرم: عنوان 

 

 

 

 

  واژگانی نظام(1

 واژگان مثبت و منفی مطرح شده در متن. 1جدول 

 واژگان منفی مطرح شده در متن واژگان مثبت مطرح  شده در متن

 ،اخراج، انهیجو یتالفاقدام ، براندازی، متهم، توطئه خارجی آرامش، و باقدرت تر تر بزرگبحرین 

 سرکوب ز،یآم کیتحر یهاگزارش

  

 مطرح شده در متن  یو نهادها افراد (2

 افراد و نهادهای مثبت و منفی مطرح شده در متن . 9جدول 

 طرح شده در متنافراد و نهادهای منفی م افراد و نهادهای مثبت مطرح شده در متن

عربستان سعودی، ، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

 ت، شرکت ماهواره ای عرب سَنرهبران سنی بحری
 رانیا یا ماهواره زبان یعرب یونیزیتلو شبکه العالم ران،یا

 

 متن  ذکر شواهد در ای استناد (3

 حزب استمداریس کی ،ن خبرنگارا ،نیبحر پادشاه فهیخل آل یسیع بن حمد از نقل به نیبحر یدولت یخبرگزار

 ترزیرو ،وفاق

  یرسازیغ ای یبند قطب (4

 "دیگری"و  "خود"ارزش های منتسب به  .8جدول 

 (رانیا) «یگرید» به منتسب یهاارزش (نشورهای عربی و بحریک) «دخو»های منتسب به  ارزش

 گر و بحران آفرین مداخله تر و با قدرت تر بزرگاتحاد کشورهای عربی  
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 خبر و جنگ نرم: عنوان 

 

 

 

 

  ها فرض پیش (5

 .ندارد مخالفان سرکوب جز ای چاره بحرین دولت -

 .ندارد بستگی داخلی عوامل به بحرین اوضاع شدن متشنج -

 .است تاریخی حساب تسویه یک رینبح اوضاع شدن متشنج -

 .کند می دخالت بحرین داخلی امور در بحرین شیعیان از حمایت قصد به ایران -

 .است منطقه در سنی و شیعه بین تفرقه پی در ایران -

  متن ضمنی های داللت (6

 داللت های ضمنی متن .1جدول 

 تلقین های موجود در متن تداعی های موجود در متن

حادثه  ،جدایی بحرین از ایران کوشد یممتن 

در  5391و اعتراضات سال ن انقالب اسالمی ایرا

 رانیا دخالته بحرین که در آن این اعتراضات ب

کند که  یربط داده شد را در ذهن تداع نیدر بحر

اوضاع  کوشد یبا هدف صدور انقالب به منطقه م

را هم به لحاظ  نیبحر نینش عهیکشور عمدتاً ش

 برگرداندن لحاظ به هم و یمذهب یها شیگرا

 متشنج را کشور نیا اوضاع رانیا خاک به نیبحر

 .دینما

 

دخالت عربستان را در بحرین توجیه نماید و آن را نوعی متن می کوشد  (الف

دفاع از بحرین سنی و در واقع نوعی دفاع در برابر نفوذ شیعیان و در نگاهی 

 .  صدور انقالب اسالمی بداند تر یکل

تا نوعی  کند یممتن بحرین را در کنار کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح ( ب

 .  اتحاد را نشان دهد که نتیجه آن قدرت هرچه بیشتر بحرین است

از آن به  کوشد یمو در واقع  کشد یممتن این قدرت را به رخ خواننده ( ج

استفاده  نیاعتراضات بحر افتنیعامل بازدارنده در مقابل گسترش  یعنوان نوع

 .کند

 

ضمن بیان دست داشتن ایران در حوادث بحرین و حمایت ایران از شیعیان این کشور  کوشد یمبه طور کلی متن : دیدگاه کلی متن

با متشنج  کوشد یممتن .  ی سنی مذهب در آن درگیر هستندها عربدر واقع تسویه حسابی را مطرح کند که ایران شیعه مذهب و 

ن توسط شیعیان این کشور و بی تقصیر بودن دولت و مابقی مردم بحرین، سرکوب معترضان شیعی بحرین را شدن اوضاع بحری

 .  را ترویج دهد نوعی ایران هراسی و شیعه هراسی کوشد یمقسمت عمده متن .  امری ناچار قلمداد نماید
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 خبر و جنگ نرم: عنوان 

 

 

 

 

 توافق در متن اجماع و  یها مؤلفه (7

توطئه  نیا نهیزم: مطالب  نیرا با ذکر ا رانیا یهادخالت با نیبحر یها یریارتباط اوضاع و درگ کوشد یم متن

شود، رهبران  یفراهم آمده بوده تا در فرصت مناسب عمل یبا هدف برانداز شیسال پ یتا س ستیاز ب یخارج

و  رانیا نیتنش ب شیافزا یشان متهم کرده بودند، در پکشور یرا به دخالت در امور داخل رانیا ن،یبحر یسن

خود را فراخواندند و اشاره به  یسفرا ک،یپلماتید انهیجو یاقدام تالف کیدو کشور در  نیا شیهفته پ ن،یبحر

 .العالم در ذهن مخاطبان به اشتراک گذارد یتوسط شبکه خبر نیمتشنج کردن اوضاع در بحر

 متن یاساس یهاگزاره (8

در آن دست داشته خبر داد اما به  "یخارج دولت کی"که  "یا توطئه"کردن  یاز خنث نیبحر شاهپاد -

 .باره اشاره نکرد نیدر ا یشتریب اتیجزئ

 .است کرده اشاره رانیا به یضمن طور به نیبحر پادشاه -

هان کشتن تظاهر کنندگان خوا لیرا به دل نیمذهب هستند بحر عهیآن ش تیکه اکثر جمع رانیا -

 .محکوم کرده است یدموکراس

 بندی معج

 با متن این بحرین، رویدادهای مورد در فارسی سیبیبی سایت خبری متن گفتمانی هایمقوله به توجه با      

 العالم شبکه از بحرین شکایت ایران، به آن دادن ربط و بحرین در خارجی توطئه یک کردن خنثی موضوع طرح

 و کرده استفاده نایرا علیه چینی توطئه و سازی آشوب گفتمان از کوشد می کشور دو هر های دیپلمات اخراج و

 و ایران از جهان، و منطقه در هراسی شیعه ویژه به و هراسی ایران قدیمی گفتمان ساختن برجسته ضمن

 متن.  کند یاد ای فرقه جنگ خواهان و گر اغتشاش طلب، آشوب گر، توطئه هایانگاره منطقه و ایرانی شیعیان
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 خبر و جنگ نرم: عنوان 

 

 

 

 

 داده رخ های اعتراض ،(ها سنی علیه شیعیان ای فرقه جنگ)بحرین در نیابتی جنگ بروز امکان قالب در کوشد می

 .کند قلمداد شیعی ایران همچون خارجی گر  توطئه یک عاملیت با ای فرقه درگیری نوعی را بحرین در

 کشور دو تحوالت مورد در  فارسی سی.بی.بی سایت توسط شده گرفته کار به نرم جنگ های تکنیک ، پایان در

 هایافته این تا گرددمی ارائه 51 جدول صورت به شده، ساخته های انگاره و ها گفتمان انواع قالب در بحرین و مصر

 .شوند درک ترروشن و ترملموس

 (ه در مورد ایرانهای ساخته شد ها و انگاره انواع گفتمان) های جنگ نرم تکنیک .51جدول 

 

 یریگ جهینت

 های حلقه تا است هدف جامعه تفکر و اندیشه درآوردن پای زا پی در نرم، جنگ که کرد اشاره باید پایان در      

 بی و تزلزل حاکم اجتماعی سیاسی نظام در تبلیغاتی و خبری بمباران با کند، سست را آن فرهنگی و فکری

 که هایش برنامه قدرتمندترین و تلویزیون ویژه به و ها رسانه خبری، های سایت میان این در و کند تزریق ثباتی

 طراحی در شناختی زیبایی عناصر از برداری بهره با شود می ارائه گوها و گفت و گزارش و اخبار ارائه بقال در

 بیشترین کوشد می ای، حرفه هایی مجری و کننده خیره های نورپردازی ها، رنگ انتخاب استودیوها،

اخبار 

 تحوالت

 تکنیک های خاص جنگ نرم های ساخته شده انگاره شده های ساخته گفتمان

 

 مصر

 هراسی ی و شیعههراس یرانا

 انگیزی علیه ایران زایی و مردم تنش

 شایعه آفرین بحران و گرانه اغتشاش

 زدن برچسب

 اهریمن سازی

 ایجاد تفرقه و تضاد

 مغالطه مبالغه و

 

 

 ینبحر

 چینی ی و توطئهآشوب ساز

 یهراس یعهشی و هراس یرانا

 گر اغتشاش طلب، آشوب گر، توطئه

 ای فرقه جنگ  خواهان و
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 مهمترین از یکی که خبر کردن فردی با خبری ریزان برنامه راستا، این در که بگذارد مخاطب بر را تأثیرگذاری

 با و کنند می ترغیب خود، سوی از شده ارائه اخبار پذیرش به را خود مخاطبان است، خبر «کردن نرم» اصول

 و کنترل تحت را جامعه عمومی افکار.  ...و گزینشی اخبار ارائه خبر، تولید نظیر مختلف های شیوه از استفاده

 و رضایت با را خود اهداف و تصمیمات بتوانند هزینه، کمترین بدون که، تیصور به آورند، می در خود اختیار

 تمام از استفاده با خارجی خبری های سایت و خارجی های رسانه.  برسانند عمل مرحله به مردم، آحاد پذیرش

 و اقناع در عیس نرم، خبر به آن وتبدیل اخبار وشکل ساختار تغییر با و اخبار و ها پیام ارائه در خود امکانات

 سرمایة که چرا کنند؛ نمی دریغ تاکتیکی، هیچ از راه این در و دارند خود مخاطبان بیشتر هرچه کردن متقاعد

 بهترین ارائه به ملزم خبری های سایت و ها شبکه ناچار، به مخاطب، جذب برای و است مخاطب رسانه، در اصلی

 این غیر در کنند؛ اقناع نهایت در و متقاعد راضی، را خود انشنوندگ و بینندگان تا باشند می اطالعات و اخبار

 اخبار ارائه و انتقال در که ها رسانه از دیگر گروهی اطالعات و اخبار معرض در دکمه یک زدن با مخاطب صورت

 .آورد خواهد روی کنند، می طرف بر را وی نیازهای و هستند توانمند

 تمام اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت و وسیما صدا ها، دانشگاه اطالعاتی، مراکز تا شود می توصیه بنابراین،     

 آسیب جامعه هویت و فرهنگ به توانند می نامحسوس صورت به غربی های رسانه آنها طریق از که هایی راه

 رسانه های هجمه با مقابله های راه تا گردد می پیشنهاد همچنین.  کنند معرفی مردم به و شناسایی را برسانند

 خصوصاً جامعه، اعضای به گردد، می ارائه دار جهت و خاص های بندی بسته در و اخبار قالب در که غرب ای

 و مهم بسیار نرم، جنگ با مبارزه دار پرچم عنوان به وسیما صدا نقش زمینه، این در که شود داده آموزش جوانان

 .بود خواهد حیاتی
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