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اي العربیه در بازه  هاي پژوهش نشان داد که شبکه ماهواره یافته. قرار گرفت
 شائبه، و ابهام :تحریک :زنی برچسب بزرگ،  دروغ  تاکتیک نظیر؛30 از یادشده
 استناد نمایی، کوچک خبري، چینش افکنی، تفرقه افراطی، تعمیم انتقال،

 بد، پلیس و خوب پلیس حریف، از زدایی انسانیت سازي، ندشم مجازي،
 تمسخر، و استهزاء اصلی، سند از بخشی حذف تسلیحات، زبان به توسل
معکوس  گذاري نام ، شدهگزینش اطالعات ارائه یکپارچگی، به تظاهر شایعه،

اي  توان گفت که هدف اصلی شبکه ماهواره ی م.استفاده کرده است... و 
 در جنگ روانی علیه ایران، تأکید بر   شدههاي استفاده ه تاکتیکالعربیه از هم

 .دشمنی این کشور با کشورهاي عربی و اسالمی است

 .هاي جنگ روانی جنگ روانی، شبکه العربیه، تاکتیک : کلیديهاي واژه
  
  مقدمه

صورت مکرر   به مسئوالن، به دادن ضمن هشداریر، دو دهه اخی معظم انقالب طرهبر
 ی اسالمي جمهوریه دشمن عل و جنگ نرمی تهاجم فرهنگیت و اهمدر ضرورت

 خطرناك یاربسرا  انقالب یه دشمن علی تهاجم فرهنگیش داشته و آرای فراوانهاي یینتب
 »یبرابر با جنگ نظام« جنگ نرم، خطر آن را یتاي که در اهم گونه به. اند  کردهیمعرف

هاي استکبار  من برنامه«: فرمایند  مییگ روان معظم انقالب در رابطه با جن رهبر.دانند یم
جنگ :  دومی،جنگ روان: اول. کنم  را در سه جمله خالصه مییران ملت ایه علیجهان

 چه؟ هدف یعنی یجنگ روان ... ی و اقتدار علمیشرفتمقابله با پ:  و سومياقتصاد
 خواهند مرعوب کنند؟ ملت که مرعوب  را مییک.  مرعوب کردن استیجنگ روان

ها را  معروف نخبگان را، این قول  را، بهیاسیهاي س مسئوالن را، شخصیت... شوند  نمی
دفتر حفظ و نشر آثار  رسانی پایگاه اطالع، 1386 ،يا خامنه (».خواهند مرعوب کنند می

  )اي حضرت آیت اهللا العظمی سید علی خامنه
                                                   

1. Cultural Invasion 
2. Soft War 
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 اساس است ینهمآید و بر   رسانه به شمار می،ی جنگ رواني ابزار براترین مهم
به  اي  رسانه جنگ.کنند  مییفا کشورها ایان در نزاع می مهمیارها نقش بس که رسانه

 آن ی مختلف در متن جنگ روانيهاي کشورها  رسانهی و روانیهاي اطالعات مقابله
 مختلف با نوشتن مقاالت و يهاي کشورها  که روزنامهیاز زمان. شود کشورها اطالق می

هاي   زمینهیگر دي کشورهایاسیها و عملکرد رهبران س  سیاستیهت علواردکردن اتهاما
 کشورها ي فرامرزی ملیوهاي رادي که صدايکردند تا روز  فراهم میاها ر  نوع جنگینا

.  متخاصم داغ بوده استي کشورهایناي ب  شد، جنگ رسانهیده شنیگردر کشور د
  )159 :1392 یدي،عبدالرش(

 یدهاي جد هاي جنگ نرم و جنگ ترین جنبه ته از برجسیکی اي  رسانهجنگ
، ی مفسران مطبوعاتها، یزیون تلویوها، رادیاناي ظاهراً م جنگ رسانه. المللی است بین

 دارد، اما یان جرینترنتیهاي ا  و سایتي خبريها  شبکهها، يخبرنگاران خبرگزار
اي  رسانه یاستس« به نام یزي چیستی جدال ژورنالین آن است که در پشت ایتواقع
 یاها   مصوب پارلمانی رسميها  توسط بودجهیماًنهفته است که مستق»  کشوریک

 یه تغذی جاسوسهاي یس و سرویتی و امنی اطالعاتيها  سازماني سرّيها بودجه
 انقالب یروزي پس از پیران ای اسالمجمهوري. )11-12 :1387 پرور، یاییض. (شود می

 هدف حمالت نظام سلطه در ي،ا  قدرت منطقههیژ ویگاه و قرار گرفتن در جایاسالم
 عراق، ی دولت بعثی سال جنگ نظام8 یلابعاد مختلف قرار گرفت که پس از تحم

   .ها دانست  هجمهینترین نمونه ا  مهمتوان یاي را م  و رسانهیغاتیجنگ تبل
 خطرناك یبیعنوان رق  را بهیران ای اسالميجمهورکه  دي عربستان سعودولت

ویژه در   بهیهاي العرب اندازي شبکه ماهواره کند، با راه  خود قلمداد می منافعيبرا
 به راه انداخته یران ایهبا استفاده از ابزار رسانه علرا  یدي شدی جنگ روانیر اخيها سال

                                                   
1. Pscychological Warfare 
2. Media war 
3. Media war 
4. Al Arabiya 
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 .دارد  گام برمیی صدمه زدن به انقالب اسالمي برای غربيها  منافع دولتيو در راستا
مسئله . کند  میي محور مقاومت را رهبریه علیاي عرب  محور رسانهي سعودعربستان
 ی،عنوان جبهه معارض انقالب اسالم  محور بهینهاي ا  است که رسانهین ایکاستراتژ
کنند و در   مییی را چگونه بازنماایران ی اسالميگیري جمهور  نقش و موضعياثرگذار

 ي جمهورینکهبه ا  با توجه.گذارند ی میش به نمایران از نقش ایريواقع چه تصو
 عربستان قرار دارد مهم يا  رسانهید شديها  تحت هجمهی کنونیط در شرایران ایاسالم

 يها  از ضرورتیکی. یم متفاوت داشته باشی حرفيا  در جنگ رسانهیماست که بتوان
 یهاي جنگ روان  اطالع از شیوهي،هاي خبر مهم حضور پرتوان در عرصه رسانه

  . استیران ایهعربستان عل
ترین   از مهمیکی اعراب دارد و یان میادي نفوذ نسبتاً زیهاي العرب  ماهوارهشبکه

هاست  اي سال  شبکه ماهوارهینا. آید  به شمار میی عربياي کشورها  ماهوارهيها شبکه
 جنگ یناکنون بر حجم ا  پرداخته، و همیران ایه علیهاي مختلف به جنگ روان که به شیوه

 است اما جنگ یافته گرچه از گذشته تاکنون ادامه ی جنگ روان این.اي افزوده است رسانه
 عربستان که با یعه شي نمر از علمایخاهللا ش  پس از اعدام آیتیران ایه علیه العربیروان

 . گرفته استیشتري مواجه شد، شدت بیران کشور در اینحمله معترضان به سفارت ا
 در جهان یران تالش دارد تا چهره ای روانهاي مختلف جنگ  با استفاده از تاکتیکالعربیه

 جوامع ین در ایران از ای مخدوش شود و چهره نامطلوبی عربيکشورهادر میان ویژه  به
 ین از چندیران ای اسالمي صداوسیماي جمهوریگر، دياز سو.  گذاشته شودیشبه نما

مند است که  ره خوزستان بهی شبکه استانین و همچنوثر العالم و الکیر زبان نظیشبکه عرب
 ی اصلیبعنوان رق ویژه العالم به ها به  شبکه این.دارند  را بر عهدهیه رقابت با العربیفهوظ

 ی را خنثیه العربی جنگ روانید است و بایت مشغول به فعالیه العربیه علیراناي ا رسانه
  سؤالنیبنابرا.  را ناکام بگذاردگذارد ی میش به نمایران ایه شبکه علینکرده و آنچه ا

 یه علیه العربيا  شبکه ماهوارهی جنگ روانيها کیتاکت: است که اصلی پژوهش این
   کدامند؟یالدي م2016 در سه ماه اول سال یران ای اسالميجمهور
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  مبانی نظري
  1ی روانجنگ
 و تاکنون یست نيا  حدود آن کار سادهیین تعیا ی از جنگ روانی مشخصیف تعرارائه

 عنوان شده است، مفهوم ی خارجیسندگان که توسط نوي متعدديها باوجود نوشته
اذهان مردم، در  یجنگ روان.  از مردم مبهم مانده استیاري در ذهن بسیجنگ روان

 موضوع تخصص ین که در ای کسانیکند و حت  میی را تداعیري مختلف و متغیممفاه
صالح نصر،  ( واضح و روشن قرار دهنديا  اصطالح را در حوزهیناند ا دارند نتوانسته

1380: 83( .  
 ی روانیات و عمل1920 در سال ی اصطالحات جنگ روان معروف کاربردیننخست

 ی کسین نخستیس، انگلی نظامیلگر فولر، مورخ و تحلیس.ا.یج.  بود1945در سال 
 در یز نی روانیات عمل واژه).5 :1389 ي،مراد( را به کاربرد یاست که واژه جنگ روان

ید  منتسب به تشدیاتی عملح در طریاسزاچار.  امیس آلیتان توسط کاپ1945سال 
 یا یفبدون هر توص.  به کار گرفته شدیکا آمریایی دریروهاي ژاپن توسط نمحاصره

 زمان و روند را هماهنگ خواهد ی، روانیات عملدهد  می نشانح اصطالین ایحیتوض
  این).5 :1389 ي،مراد( کند یري مهم جلوگیات عملینکرد تا از کاهش تأثیرگذاري ا

 یته کمیک که دولت ترومن ی زمانیعنی استفاده شد، 1951 در سال یگرواژه بار د
 ی روانیات عملی هماهنگیتهگذاري کرد و آن را کم  را دوباره نامی سازمانین بيراهبرد

 کرد اما تا دهه یجاد اح اصطالین در ای تحولیکا ارتش آمر1951هرچند در سال . یدنام
 کار  بهیر فراگیعنوان اصطالح  بهی همچون جنگ روانی روانیات عملح اصطال1960

شدت نگران   بهها یکایی بود که آمریت واقعین از ای تحول ناشینا. شد یبرده م
 به کار یتی فعالیف توصي بودند که در آن واژه جنگ، برای اصطالحیوستهکارگیري پ به

 یا متخاصم رهاي؛ نه صرفاً کشو هدف قرار دهدیزها را ن طرف رود که دوستان و بی

                                                   
1. Psychological Warfare 
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پرداز و استاد سابق دانشگاه   نظریه،ینز کال جان).6 :1389 ي،مراد(بالقوه متخاصم را 
 عبارت است از استفاده یجنگ روان«: نویسد ی می در مورد جنگ روانیکا جنگ آمریمل

 ي فکریات نفوذ در خصوصي مربوط به آن براي و ابزارهایغاتطراحی شده از تبل
. »شود  میي مجری ملیت مقاصد امنیشرفت که موجب پیهای شمن با توسل به شیوهد
 یغات شناخته شده اما پنهان تبليها  از گونهیکی یز نی روان جنگ).15 :1376 یرازي،ش(

. رود ی به کار مي خودیروهاي نی دشمن و حتیه است که علییاست و آن پروپاگاندا
کننده و   تثبیتیابردار و  شود، بهره  مییدهنامهم  ی جنگ پنهان که جنگ اطالعاتینا

 آشکار و اعالم شده یاسیا سی و ی فرهنگي، اقتصادی،هاي نظام باالخره مکمل جنگ
ها و   جنگ را اگرچه دولتینا.  بعدازآن کاربرد داردیااست که در زمان مخاصمه، قبل 

هاي  واع رسانهکنند اما ابزار آن ان  مییریت کشور مدیک ی نظامیا یاسیرهبران س
 ی رواني برتریجاد دشمن و ایه روحیف تضعیهدف از جنگ روان. شناخته شده است

 عمدتاً ی روان جنگ).145 :1392 یدي،عبدالرش( نسبت به دشمن است ي خودیروهاين
 و البته شناخت یغاتیهاي تبل  با روشي فکرهاي یی و آشنایهاي ذهن  به خالقیتیمتک

 یلیپ که فطوري  همان).146 :1392 یدي،عبدالرش(ت  و نقاط ضعف دشمن اسیهروح
 نفوذ در رفتار ي استفاده از ارتباطات برای، روانیاتکند کارکرد عمل کاتز استدالل می.یپ

 ارتباطات یند و فرآی اجتماعیط ارتباطات در محیت از ماهی فهم اساسیناست؛ بنابرا
 یات برنامه عملیکور توسعه منظ به) کنند  ارتباط برقرار مییکدیگرچگونه مردم با (

  ).23 :1389 ي،مراد( است ي معنادار ضرورانیرو
 

  یهاي جنگ روان تاکتیک
هاي به کار گرفته  ترین تاکتیک نظران حوزه سیاست و رسانه برخی از مهم صاحب
  :اند برده گونه نام  را اینها رسانهشده توسط 

                                                   
1. John Collins 
2. Information War 
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 1یعهشا

 که اساساً انتقال آن از اي هواقع یا نشده درباره حادثه یید خبر تأیا گزارش یک
 صحت یعه از شای بخشیا ممکن است قسمت ی ولگیرد یدهان صورت م به  دهانیقطر

ویژه   وضع بهینا.  آن را جعل نموده استی منبعیا اصالً صحت نداشته، یاداشته باشد، 
  .)148 :1381متفکر، ( صادق است باشد، یار بسیات جزئيکه حادثه دارا هنگامی

 2بزرگدروغ 

کنند، عمدتاً  طور فراوان استفاده می ها به  قدیمی دروغ که هنوز هم رسانهتاکتیک
براي مرعوب کردن حریف و یا حتی براي مرعوب کردن افکار عمومی مورداستفاده 

. کنند وجه واقعیت ندارد، بیان می هیچ بدین معنی که پیامی را که به. گیرد قرار می
گوبلز «.  زمان هیتلر و توسط گوبلز بوده استرتیک، دترین استفاده این تاک معروف

سلطانی فر، (» تر است تر باشد، باور آن براي مردم راحت دروغ هر چه بزرگ: گوید می
1386: 25(  

  3دشمن سازي
 آوریم یابتدا ما دشمن را به وجود م: مؤثرترین اسلحه جامعه است» دشمن «مفهوم

 کنیم، یها فکر م ابتدا به کشتن آن. یم باشیدننگ جي به فکر اسلحه براینکه قبل از ایحت
. یم ببرینها را از ب واقع آن  بهیم تا بتوانسازیم ی را میک بالستيها  موشکیاسپس اسلحه 

  ).132 :1383 ی، و شل، کلتنبرادن(
  4برچسب زدن

 یل تبدی مختلف را به صفات مثبت و منفيها ها واژه  رسانهیک، تکنین ابر اساس
 ین هدف از ایگاه. دهند ی مختلف نسبت مي نهادهایاها را به آحاد و  ن و آکنند یم

                                                   
1. Rumor 
2. Big lie  
3. Enemy 
4. Label  
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 در یآنکه استدالل  محکوم شوند؛ بیی گروهیا فکر و یده،عملکرد آن است که ا
 ).190 :1380مهرداد، . (ها آورده شود  آنیتمحکوم

  1سازي اسطوره

 یک به یتک است که ميا  اسطوره عبارت از افسانهیتره، فرهنگ لیف تعرموجب به
 است که هرگز وجود نداشته یئی شیا عبارت از سمبل و یامذهب چندخدایی است و 

  ).229 :1376کازنو، . (است
  2ی افراطیمتعم

 که به لحاظ شوند ی به کار گرفته میها و اصطالحات  اصوالً واژهی افراطیم تعمدر
 یازها ن ابت کردن آناند که ث  و اعتقادات راسخی ارزشیمگر مفاه  تداعیي و مجازیعاطف

 ی تصورات مختلفیها و اصطالحات  واژهینالبته چن.  نداردی استدالل خاصیابه اطالعات 
ها همواره مطلوب و   آنی، اما داللت ضمنسازند ی مبادررا در ذهن افراد مختلف مت

 .)50 :1384 نجم، يمحمد(مؤثر است 

  3چکانی قطره

 را ندارند، یامی پیرش پذيمساعد برا ینه و زمی افراد جامعه آمادگکه هنگامی
 موضوع توانند ی هرگز نمیط، شراین که در ادانند یخوبی م  بهی روانیاتکارشناسان عمل

ها، اطالعات و دانش   اساس، دادهینبر ا. باره به مخاطبان انتقال دهند یک  را بهیامیو پ
 گوناگون و به يها بندي شده و در زمان  شود، دستهنوشته واحد يجاي آنکه در سند به

 تا هم مخاطب نسبت به منبع خبر اعتماد پیداکرده و هم گردد ی کم ارائه میارمقدار بس
 یوه شیندر ا.  موردنظر گرددي کند و منتظر پخش اخبار از مجرایدا پیادنسبت به آن اعت

 .)210 :1389 یدي،جن (ماند ی می مخفیرنده گیدشود و از د  مییه رخدادها تجزيالگو

  

                                                   
1. Mythology  
2. Extreme Generalization  
3. Drops  
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   1قالانت
زمان به   همیا کم یار دو تصور را بافاصله بسیا یده اگر دو پدیک، تکنین اساس ابر

بر . دهد  میي تسریگري را احتماالً به دیکی یات خصوصي ویید،مخاطب عرضه نما
 ین دو حالت را با هم قریا یده،شود دو اسم، دو پد  میی سعیوه شین اساس، در اینا

 :1389 یدي،جن( دهند ي تسریگري به دسوس نامحی را به شکلیکیساخته و صفات 
149(. 

 2)ي سازیمناهر (یف از حریی زدایتانسان

 یش خوی روانیات منازعه در عملین از طرفیک هر یک، تکنین اساس ابر
 اقدام هم از ینها، ا به تصور آن. یند ارائه نمایف از حریرانسانی غیري تا تصوکوشند یم

کند   مییه او را توجیهو هم اعمال خشن و تند خود عل کاهد یم) دشمن( آن یتمشروع
 .)15 :1385 یاسی،ال(

  3گذاري معکوس نام

صورت معکوس   و بهیغاتی تبليها تناسب هدف شود به  میی روش سعین ادر
 .)142 :1368زورق، (گذاري شود   نامیم مفاهيبرا

  4سازي قرینه

 یک طرد یا یرش پذيبراکنند   میی سعی روانیات روش، کارشناسان عملین ادر
 یگري کشور دیا کشور موردنظر خود، آن را ربا نگرش، شخص یانگرش، شخص 

 )148 :1389 یدي،جن. (یند نماینههمانند و قر

  
  

                                                   
1. The transfer  
2.  
3. Reverse Naming  
4. Mirroring  
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  1 بدیس خوب، پلیسپل

 است که برحسب »ی جهانیسواحد پل« وجود دارد که ضابط آن ی قانون جهانیک
  .)163 :1389 یدي،جن( هستند ی غربي آن کشورهاياتفاق، همه اعضا

  2ي خبرینشچ

 است که ی خبر به شکلین کنار هم قرار دادن چندي به معناي خبرینش چتکنیک
 .)175 :1389 یدي،جن (ید را به ذهن مخاطب القا نمای مطلوبیجهنت

   3 ابهام و شائبهیجادا
 ،یه نظرین ایروانبه باور پ. شناسی گشتالت است  روانیه ابهام برگرفته از نظرروش

 رفع آن ی هنگام احساس ابهام در پي روین از همتابد ی ابهام را برنمیذهن آدم
 و او را تا رفع آن فعال دارد ی را به تکاپو وامیچه تنش برخاسته از ابهام، آدم. آید برمی
  )190 :1389 ي،مراد. (دارد ینگه م

 
  4یحاتتوسل به زبان تسل

 یشرفته و پیحات و تسلیین بازنما بدویدن جنگیگر دینکا: گوید یم 5یریلیو وپل
 یرانگري ویصهسالح به همان اندازه که از خص.  معنا نداردیبدون تأثیرگذاري روان

 .)76 :1385 ي،سور( دارد یوند پیزبرخوردار است، با قوه ادراك ن

 دارد، کمتر یار در اختيهاي بهتر کند سالح  که احساس میي واقع سربازدر
 ینکه بر ای سرباز مبنیک احساس ،طور عکس آن و همینکند   شدن مییداحساس تهد

 او را یی است تا کارای سالح، کافی واقعیینظر از کارا  دارد صرفتري یفسالح ضع
 .)137 :1373 یت،شال(کاهش دهد 

                                                   
1. Fine Police, Bad Cop  
2. News Arrangement  
3. Creating Ambiguity  
4. Resort to the language of Weapons  
5. Paul Virilio 
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  1یکپارچگیتظاهر به 

» همه «یاو » جمع«لفظ از  یوسته پیغاتی تبلهاي یت در فعالیک، تکنین اساس ابر
همه مردم با ما هستند و از ما : گویند  همواره میی روانیات عملیانمجر. ودش استفاده می

گناه   بیینه، زمین باورند که ما در این بر ایام دندتمام مر« مثال، يبرا. کنند  مییبانیپشت
در . »یمکنند که ما طالب صلح هست دوست اعتراف می  صلحيها همه انسان «یا و »یمهست

کنند   میي بازی افکار عمومیب نقش مؤثري در فر»یتاکثر«و » تمام«، »همه «ینجاا
  .)125-126 :1380الزار، (

   2ییکوچک نما
از . شود  مییید آن، تأيگونه تأکید بر محتوا  دشمن بدون هیچیغات فن، تبلین ادر

 دشمن را یغات نتوانند تبلی روانیاتشود که کارکنان عمل  استفاده میی زمانیوه، شینا
 است که کارکنان ی فن زمانین ایگرکاربرد د.  در برابر آن سکوت کنندیا و اعتبار رد، بی

 .)27: 1384 یا، نیمیکر( بخواهند اعتبار خود را حفظ کنند ی روانیاتعمل

  3ياستناد به آمار مجاز

ها وجود ندارد،   آنی و نادرستی درستی که در عمل، امکان بررسي و اسنادارقام
 ي،مراد(گیرند  اي از آن بهره می  رسانهيها که نظام است یگريهاي د ازجمله روش

1389: 193(.  
  4 و اثباتینف

 و ی را نفیب رقیک هاي یامکند همه پ  میی مبلغ سعی، روانیات روش عملین ادر
 .)126: 1368زورق، ( را اثبات کند یش مطلوب خویام و پیوهش

  

                                                   
1. Pretend to be Integrated  
2. Zoom Out  
3. Citation to Virtual Statistics  
4. Neglect and Proof  
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  1ی تصنعي سازیبحران
 یاسی، سي،کنند اوضاع اقتصاد  تالش میی روانیات روش، کارشناسان عملین در ا

 یات مختلف عملهاي یکگیري از تکن  را با بهرهیف حریره و غی اجتماعی، فرهنگیتی،امن
 رفتن اراده ین و از بی افکار عمومیش جلوه دهند، که باعث تشوی آنچنان بحرانیروان

  .)15 :1384امام زاده فرد، ( شود یمقاومت و تالش همگان
  

  یه العربشبکه
 خود را یت فعال2003 مارس 3 یخزبان است که در تار  عربي شبکه خبریک نام
 از یکی و هدفمند یکسازي مسائل استراتژ  در شایعهیه شبکه العربینهمچن. آغاز کرد

 ساعته با 24این شبکه خبري  ).169: 1392محمدي،  ( استیا دنيها  شبکهینتر موفق
، یري حریگروه لبنان و سی.بی.سعودي مصاحبان  ي دالریلیون م300ي گذار هیسرما

 را شیها برنامه  پخش2003 عربی در مارس گذاران هیسرماي و سایر عربستان سعود
ی، ملک کین (شود یممحسوب » یس یب ام«ي ها شبکهاین شبکه جزو گروه . آغاز کرد

با توهین و تکفیر مراجع شیعی،  شبکه  مذهبی و اعتقادي اینکردی رو.)92: 1390
ي ها حوزهي نجف که روابط نزدیکی با ها حوزهخصوص مراجع  ع عظام تقلید بهمراج

 یکی. شود یمقم دارند، رویکرد اسالمی دولت عراق و جمهوري اسالمی ایران تکمیل 
 در عربستان است ی سلطنت پادشاهیتو محبوبقدرت  شبکه حفظ ین ایاز اهداف اصل

 از اختالفات شده یباعث بروز بعض یت وهابید و نشر عقایعی ضد شیدکه با پخش عقا
 مخالف هستند و به انتشار یرانشدت با ا  که بهيکارگیري عناصر  شبکه با به این.است

 یکایی و آمرییهاي اروپا  کرده تا راه رسانهیاند سع  مشهور شدهیرانمطالب تند علیه ا
  ).94: 1390ی، ملک کین ( را دنبال کندنیوز فاکسهمچون 
  

                                                   
1. Irrational Crisis 
2. MBC 
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 سازي برجسته

 یینها بر شناخت و نگرش مردم و تع  رسانهیر تأثیسازي مدع  برجستهیهنظر
عات و و از موضیسازي بعض  انتخاب و برجستهیق آنان از طری ذهنهاي یتاولو
 . استي در قالب خبر و گزارش خبریدادهارو

 بر یدادهاها و رو  از موضوعیها با برجسته ساختن بعض  معنا که رسانهین ابه
 کنند که مردم چگونه یین تعتوانند یگرچه نم. گذارند ی میرت مردم تأث و اطالعایآگاه

سازي   از برجسته منظور.یندیشند کنند که درباره چه بیین تعتوانند ی اما میندیشندب
 ینهاي مستند ا  و برنامهي خبريها ویژه در اخبار و گزارش  است که بهینها ا رسانه

 و محدود ین از مسائل و موضوعات معيا وعهقدرت را دارند که توجه عموم را به مجم
شود   میینحاصل کار ا. پوشی کنند  چشمیگرمعطوف سازند و از مسائل و موضوعات د

 و خارج از قلمرو ی از مردم در سپهر عمومیاري از مسائل خاص توسط بسیکه بعض
 توجه یگرکه به مسائل و موضوعات د شود درحالی ها به بحث گذاشته می رسانه
 ).25: 1385 یسک، ساندرز و فی، هارتلیوان،سول(شود  نمی

سازي، در مقاله کارکرد  دونالد شاو و مکسول مک کومبز واضعان نظریه برجسته
 طور قابل هاي خبري، به ها در قالب گزارش رسانه«: ویسندن سازي مطبوعات، میبرجسته
 -جمعی ایل ارتباطاین تأثیر وس. کنند هاي مهم را تعیین می اي اهمیت موضوع مالحظه

 کارکرد -قابلیت اثرگذاري بر تغییر شناخت و ادراكِ مخاطبان و ساخت تفکر آنان
جمعی در اعمال  مهمترین تأثیر ارتباط. شود جمعی نامیده می سازي وسایل ارتباط برجسته

. و نظم دادن به دنیاي پیرامون ماست] براي مخاطبان[این کارکرد، ایجاد نظم فکري 
مکن است در این که به ما بگویند چگونه فکر کنیم، موفق نباشند؛ اما آنها در ها م رسانه

 راد، حکیمی، نوري( »گفتن این که درباره چه چیزي فکر کنیم، بسیار موفق هستند
181:1397(.  
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: الف. ها مطرح ساختند رسانه سازي در پژوهشگران سه سطح براي عمل برجسته
. گویند به چه فکر کنند ها به مخاطبان می  رسانهدر این سطح،: سازي سطح اول برجسته

گویند در مورد  ها به مردم می در این سطح، رسانه: سازيسطح دوم برجسته: ب
مثال بارز این نوع : اي سازي میان رسانه برجسته: ج. موضوعی خاص چگونه فکر کنند

 .)181:1397 ،راد، حکیمی نوري( هاي سنتی است سازي، تأثیر اینترنت بر رسانه برجسته

 1ي خبريانگاره ساز

 به مخاطب یدادها و رویاها، اش  مکانها، یتاز شخص) یريتصو (يا  انگارهارائه
. یم سروکار داریت با بازتاب واقعي،در انگاره ساز.  نام دارد»ي خبريانگاره ساز»

 »کیتکن »يانگاره ساز. شوند ی پنهان ارائه میر شده و توام با تفسيکار  دستها یتواقع
 خبر در .)21 :1373 ي،شعار غفار( خبر است هان در جي سازی معني کارگشایدو کل

 یت در ساخت واقعییر تغي است که برایت از واقعيا  امروز انگارهينگار روزنامه
 تفاوت آشکار »یجهان واقع« با »يا جهان رسانه«دیگر  عبارت به. شود یوپرداخته م ساخته

 یکارگیري فنون مهندس  بزرگ با بههاي يامالن خبرگزار و عي خبریعصاحبان صنا. دارد
 یت از واقعیري تفسیر؛سازي تصو  و برجستهي انگاره سازي،شگرینخبر همچون گز

 :1377 ،زاده رضوي (نمایند  ین خود را تأمیاسی و سي که منافع اقتصاددهند یارائه م
912( .  

 یکها،   رسانه:دهد ی میح توضین چن کارل هوسمني انگاره سازیحدر توض
 ی از جهان که ضرورتاً با جهان واقعی ذهنی برداشتدهند، ی ارائه می ساختگيفضا

. یستوپرداخته خود رسانه ن  صرفاً ساختهی و ساختگی ذهنیاي دنین اما ایست،منطبق ن
 گیري یم اخبار تصمیت اهمیبد در مورد ترتکنن یها کار م  رسانهي که برايگرچه افراد

 زنند یها دست به انتخاب م  آنیاننگاران در م  که روزنامهیبع اطالعات اما منکنند یم
 یست نیزيخبر ضرورتاً همان چ.  در آن ندارندینگاران نقش  است که روزنامهینديفرآ

                                                   
1. News Design 
2. Carl Hausman 
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 یچون تا زمان. دهد ی آن را ارائه مي است که منبع خبریزيکه اتفاق افتاده است بلکه چ
 مبادله اطالعات صورت نگرفته باشد خبر به ي،ر خبر و منابع خبکنندگان یه تهینکه ب

 .)214 :1376هوسمن،  (آید یوجود نم

 شبکه یکگزارشگر : گوید ی می در مثالي خبريها  انگارهیم تفهيهوسمن برا
 یلم فیشتر شهر را بر عهده دارد، بي گزارش جلسه پرهیاهوي شورایه که تهیزیونیتلو

 یکدیگر شهر که در حال پرخاش به ي شوراي اعضایرخود را به نشان دادن تصو
 جلسه، ینکنندگان در ا  شرکتلفظی ي و برخوردهایريدرگ. دهد یهستند اختصاص م

 جلسه ین مسائل بحث شده در ایگر و ددهد ی میل را تشکي خبریلم فیمایه اصل درون
 توجه داشت که یدبا. )216 :1376هوسمن،  (شوند ی میده کشیرصورت گذرا به تصو به

 ي انگاره سازیا ي دست به تصویرسازي خبریزير  آگاهانه و با برنامهيران خبرکارگزا
 آنچه مهم ي در انگاره ساز« آن معتقدند یشمندان اندیه، نظریندر ا. زنند ی ميخبر

 از اده کار، استفیت هدف و ماهینجادر ا.  استیداد و رویت انعکاس واقعیستن
 ،زاده رضوي (» پنهان در لفاف آن استیري ارائه تفسي برایداد رویک یت واقعیهدستما
1377: 912(. 

  
  مروري بر مطالعات گذشته

 هاي یتبازتاب اخبار فعال« ارشد خود با عنوان ینامه کارشناس  در پایاني احمدیعل
 اخبار ي محتوایلتحل (»المللی  بیني خبريها  در شبکهیران ای اسالمياي جمهور هسته
که  )یه العرب،یره، الجز242 فرانس ،یوز ان، فاکس نانی  س،سی بی  بیي خبريها شبکه

 نحوه یسه و مقای انجام گرفت به بررسئی در دانشگاه عالمه طباطبا1388در سال 
ویژه  المللی به  بیني خبريها  در شبکهیراناي ا  هستههاي یتبازتاب اخبار فعال

                                                   
1. Fox News 
2. France 24 
3. Al Jazeera 
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 و واحد  محتوایل تحلیق تحقین ا روش.عرب پرداخته استیر عرب و غيها شبکه
 يها  شبکهیر از سایش بیره نشان داد شبکه الجزیق تحقهاي  یافته. مطلب استیز نیلتحل
 ین به ایلی چندان تمایهکه العرب  را پوشش داده است درحالییراناي ا  برنامه هستهيخبر

  .برنامه ندارد
 با یما ارشد خود در دانشگاه صداوسینامه کارشناس مامک بنادرخشان در پایان

 ي خبريها هاي شبکه سایت  دریمن بحران ي پوشش خبريا سهی مقایبررس«ن عنوا
 در سال »یالدي م2009ماهه آخر سال   در سه انانی  و سیه العالم، العربیزیونیتلو

 و يساز  برجستههاي یهگیري از نظر  محتوا و بهرهیل با استفاده از روش تحل1390
 خبر را 136 که یق تحقیندر ا. اخته استها پرد  شبکهین ااي یسه مقای به بررسیريسوگ

 و یههاي العرب  در سایتی داخلي قرار داده است، تأکید شده که منابع خبریمورد بررس
 اخبار ياهم محورها. اند  در العالم مورد استناد قرار گرفتهیشتر بها ی و حوث انانی س

که العالم بر دخالت  درحالی.  استیمن و القاعده در ها ی حوثیران، حمله به ایهالعرب
 بر مبارزه با  متمرکزشده و سی ان انیمن ی داخليها يری در درگیکاعربستان و آمر

 نسبت به عربستان مثبت، نسبت به یه العربیريسوگ. است  تأکید کردهیمنالقاعده در 
پژوهش  با یق تحق این. استی خنثیکا، و آمریمن و نسبت به ی منف،رانی و اها یحوث

 و یی از سویه شبکه العربی مشابهت دارد که عبارت است از بررسهایی شحاضر در بخ
 شبکه ي خبرهاي حاضر بر رویق تحق در.یگر دي از سویران درباره اییپوشش خبرها

  تمرکز شده است یران ای اسالمي جمهوریه علی بر جنگ روانی مبتنیهالعرب

نامه  در پایان یما ارشد دانشگاه صداوسی کارشناسي دانشجویده فلحمیمصطف
 در ارتباط یه شبکه العربی شامگاهيهاي خبر  بخشیلتحل« با عنوان 1391خود در سال 

 ي خبريها  پاراگرافي محتوایبه بررس» 2009ماهه آخر   در سهیراناي ا با پرونده هسته
 ی در بخش شامگاهیراناي ا  اخبار مربوط به برنامه هستهیه پرداخته و کلیهشبکه العرب

                                                   
1. CNN 
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 یق تحقین انتایج را مورد مطالعه قرار داده که 2009 سه ماه آخر یط) 23 تا 19( یهالعرب
 يها  و ارزشینش گزیارهاي معي،بانی خبر  دروازهيها  و مدلها یهکه در آن از نظر

 که شبکه دهد ی استفاده شده است، نشان میز نی روانجنگسازي و   برجستهي،خبر
 بوده و یستند گزارشگران و خبرنگاران خود متک زنده و ميها  به گزارشیشتر بیه،العرب

 حاضر یق به تحقیق تحقنیا. شود  نمییده در مواضع آن دی کافیوستگیحال، پ درعین
 یق تحقینبنابرا. اي منحصر شده است  هستهيمشابهت دارد اما تنها در مسئله انرژ

 را به یديب جد مطالتواند ی میران ایه علیه هجمه العربید شدیشحاضر با توجه به افزا
  .همراه داشته باشد
 واحد ی ارشد خود در دانشگاه آزاد اسالمینامه کارشناس  در پایانینیحسن عابد

 : و عربستانیران ای خارجیاست در سی عمومیپلماسینقش د« با عنوان يتهران مرکز
  دریه عملکرد العربی به بررس1393  سال در»یه العالم و العربيها شبکه: يمطالعه مورد

  ویرانکند که ا نامه تأکید می  پایانین در ا وي. پرداخته استی عربستان خارجیاستس
 اهداف یشبرد پي برای عمومیپلماسیاند از د  دهه گذشته تالش کردهیکعربستان در 

 مستدل، ي استفاده را ببرند تا آن را نزد مخاطبان فرامرزیشترینشان ب  خارجییاستس
 و یران ای عمومیپلماسی آمده است که دیق تحقین ا در.د و قابل دفاع جلوه دهنیمنطق

 تهران و ی خارجیاست با سییکننده در همسو  دهه گذشته، نقش تعیینیکعربستان در 
 شامل یاي موضوعات  و محتوایی نحوه پوشش رسانهی شکلیبررس.  داشته استیاضر

 ، عراقفلسطین،ان، ، لبنیه سوریمن، ین، بحریا، و غرب آسیقا شمال افریهاي مردم قیام
 یران،اي ا  پرونده هستهی، طائفيها  اختالفیرانی، اگانه یر سه جزایونیستی، صهیمرژ

 و عربستان از یران ای خارجیاست که در سي سعودیمسائل داخل  ویران ایمسائل داخل
 یپلماسیکند که د  مییید را تأیه فرضین برخوردار است صحت ایی بسزایتاهم

 تهران و ی خارجیاست با سي معناداریی از همسویه و العربلم العايها اي در شبکه رسانه
  . برخوردار استیاضر
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 روش پژوهش
 یق از طری متنيها  دادهي محتوای ذهنیر تفسي برایق روش تحقیک یفی، کي محتواتحلیل

 در. )100 :1390محمدپور، ( الگوهاست یاها   تمییبندي منظم کدها و شناسا  طبقهیندفرآ
 مقاله ین که در اییکند و از آنجا  استفاده مییفی کي محتوایلهش، پژوهشگر از تحل پژوینا

 درباره.  استیاسیقآن  کردیرولذا  شده است، ي از منابع جمع آوریهاي جنگ روان شیوه
 روش استفاده از ین برجسته اهاي یژگی از ویکی«:  گفتیستی بایاسیراهبرد ق

 که ضرورتاً بر ییها اند؛ مقوله  اخذ شدهي نظريا است که غالباً از الگوهییها مقوله
 و در یابیها ارز ها بارها بر اساس داده  مقولهینالبته ا. اند  نشدهینها تدو  دادهیناساس ا

 بر خالف ینجا است که در این روش ایننکته مهم در ا. شوند ی اصالح میازصورت ن
 .)347 :1390 یک،فل(» ها است  دادهیل هدف تقلیکردها رویرسا

 محتوا یل تحلینه موجود در زمهاي یافت رهتوان ی و شانون میه سیه اساس نظربر
. 2 ي و قراردادی عرفي محتوایلتحل. 1: اند از  کرد که عبارتیمرا به سه دسته تقس

 ي، و نوشادیمانا (ی تجمعیا یصی تلخي محتوایلتحل. 3دار   جهتي محتوایلتحل
 یستند کامل نیااند که   مطرحیده پدیک درباره ی قبلیقاتی تحقیا یه نظرگاه. )22 :1390

 محتوا با یل روش تحلیفی، حالت محقق کیندر ا. یازمندند نیشتريهاي ب  به توصیفیا
 بر ی متکیاسی ق روش روش را معموالً بر اساسینا. گزیند دار را برمی  جهتیکردرو

 در یهاساس نقش نظرها بر   روشیگر آن با دیزاتکنند که تما بندي می  طبقهیهنظر
 چارچوب ی معتبر ساختن و گسترش دادن مفهوم،دار  جهتي محتوایل تحلهدف .آنهاست

 . استیه خود نظریا و یهنظر

 امر ینا.  کمک کندیقهاي تحق  به تمرکز بر پرسشتواند ی موجود میش از پنظریه
 ینا. کند  میارائه هایر متغین درباره ارتباط بیا موردنظر  متغیرهايهایی را درباره بینی پیش

 رمزها کمک کند که ین و ارتباط بي اولیه طرح رمزگذاریین به تعتواند یموضوع م
 نسبت به دار یکرد جهت محتوا با رویلتحل.  استیاسی قیوهبندي به ش دهنده مقوله نشان

 با به کار بردن.  برخوردار استي ساختارمندتریند محتوا از فرآیلهاي تحل  روشیگرد
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 یا یرها متغیی پژوهشگران کار خود را با شناسایشین،هاي پ  پژوهشیا موجود هاي یهنظر
هاي  در مرحله بعد تعریف. کنند  آغاز مییه اولي رمزهابندي ي طبقه برای اصلیممفاه
 .)24 :1390ي، و نوشادیمانا(شود  ی مشخص میه هر مقوله با استفاده از نظري برایاتیعمل

در . است) یاسیراهبرد ق(دار   جهتي محتوالی از تحل پژوهش استفادهنی اافتیره 
بخش  که از منابع احصا شده به مطالعه یهاي جنگ روان  با استفاده از شیوهیافت، رهینا

 ي جمهوریه علها یوه شینکارگیري ا  بهی پرداخته و چگونگیه شبکه العرب20 ي ساعتخبر
 در یه شبکه العرب20ساعت بار اخ پژوهش همه ین ادر . است شده شرح دادهیران ایاسالم

با .  است قرار گرفتهیق و مورد مطالعه دق شدهصورت کامل ضبط  به2016سه ماه اول سال 
 پژوهش که شامل هر آنچه ي تم است واحدهایا مضمون ینجا که در ایلانتخاب واحد تحل

هاي جنگ  شیوه. شود می ي است، مشخص و کدگذاریران ایه علیمرتبط با جنگ روان
 ینگیري از ا  و با بهره شدهاي از منابع موجود استخراج  و کتابخانهي با مطالعه اسنادیانرو
 شبکه از ین استفاده ای پرداخته و چگونگیه شبکه العرب20 به مطالعه اخبار ساعت ها یوهش
  .گیرد یوتحلیل قرار م  مورد تجزیه،یران ایه علها یوه شینا

 یار از معییه از واژگان اعتبار و رواجاي استفاد  بهیفی روش شناسان کاکثر
 .کنند  استفاده مییفی کیج نتایفیت کیابیجهت ارجاع به ارز»  اعتمادیت قابلیا یرياعتمادپذ«

 20 ساعت ي خبرهای بررسي اعتماد، پژوهشگر برایت قابلیش افزاي پژوهش براین ادر
اهده هر روزه اخبار و  راستا مشیندر ا. دهد  اختصاص مییزمانی طوالن  مدتیهشبکه العرب

پذیري و   به اطمینانیدن رس براي. مکرر اخبار در دستور کار پژوهشگر قرار گرفتینیبازب
 استخراج شده از یهاي جنگ روان  و شیوهها یک تاکتنویسندگان این مقاله،اعتبار پاسخگو، 

 ینان اطم آن و از صحته مطرح کرداین حوزه ادانها را با است  شدن آنیاتی عملیوهمنابع و ش
 یز نیاییشود تا پا  اعتماد تالش مییت چهارگانه قابلیارهاي کنار توجه به مع در.کردندحاصل 

 در دو مرحله به یفی کیل در روش تحلیاییپا: ید به دست آ،آید  مییلطور که در ذ همان
نظر   اختالفها ي کدگذاريکه مشخص شود کجاها  ایني کار براي در ابتدا؛آید دست می

 یان در پا و شودیابیها ارز  دادهیانی میایی تا پاشویم ی بحث مد موارد واریند دارد و در اوجو
  .گیرد ی قرار می دوباره مورد بررسیایی پایگر تمام متن بار ديبعد از کدگذار
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  هاي پژوهش یافته
هاي ساختاري مقاله و عدم امکان درج تمـام جـداول،          در این بخش به دلیل محدودیت     

  .هاي پژوهش ارائه شده است اي از جداول کدگذاري و سپس یافته نهابتدا نمو
  

  نمونه کدگذاري انجام شده
  تاکتیک  جمله خبري

 تجاوز و آشوب و تروریسم از حمایت بر مبنی خود واقعی ایران چهره
  .داد نشان عربستان سفارت به حمله با را

  زنی برچسب

 درصدد بلکه عربستان تسفار علیه تنها نه کشور این از فراوانی سوابق
  .بود آمریکا در عربستان سفیر ترور

  دشمن سازي

 نبوي حرم و مدینه و مکه در و نکرده رعایت را خدا يها حرمتایران 
  .پردازد ی محجاج قتل و آشوب و تعرض به

  تحریک

  دشمن سازي  .است توجه بی الملل بین معاهده به
  زنی برچسب  .است پاسداران سپاه و يا  خامنهرهبري به تروریستی تفکر یک

  زنی برچسب  .است تروریست ترین بزرگ يا خامنه
 شتافتیم ی مایران در انقالبیان یاري به 2009 سال سبز جنبش در اگر

 و یمن و عراق و سوریه کشیدن آتش به و ایران يها  دخالتاز امروز
  .شدیم ی مرها ظالم حکومت این از و یافتم ی منجات لبنان

 پیامدهاي دادن جلوه بزرگ
  سوء

 است کرده اشغال را تهران که تروریستی نظام این از خواهند می مردم
  .یابند نجات

  افکنی تفرقه
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  رانیا هیعل هیالعرب شبکه در بزرگ دروغ کیتاکت از استفاده وهیش -1 جدول
  هاي ارائه شیوه  تاکتیک  ردیف

  دروغ بزرگ  1

  انت به عمامه داران تندرو و تروریستاعطاي حص. 1
  يا خامنهاهللا   به دستور آیتها سفارتخانهحمله به . 2
   در ایراناي هستهساخت بمب . 3
  زندگی عناصر القاعده در تهران. 4
  ناپدید شدن امام موسی صدر بر اساس توطئه امام خمینی و قذافی. 5
  اي هستهساخت بمب . 6

  
این شبکه . استفاده کرده است ر از دروغ بزرگ با6العربیه در این سه ماه 

 بیش از هر چیز مقام رهبري در ایران را هدف قرار داده است ها دروغاي با این  ماهواره
اعطاي حصانت به . کند تا چهره رهبري در ایران را مخدوش سازد شدت تالش می و به

شدن امام موسی صدر روحانیان تندرو، حمله به سفارتخانه با دستور مستقیم و ناپدید 
 نیز دروغ بزرگی اي هستهساخت بمب . اند شدهصورت مستقیم به رهبري منتسب  به

  .کنند  بر آن تأکید داشته و ایران را متهم میهاست سالاست که غرب و برخی کشورهاي عربی 
  

  رانیا هیعل هیالعرب شبکه در زنی برچسب کیتاکت از استفاده وهیش -2جدول 
  هاي ارائه شیوه  تاکتیک  ردیف

  زنی برچسب  2

  حمایت ایران از تروریسم و آشوب و تجاوز. 1
  يا خامنهاهللا  به رهبري آیت تروریستی خواندن نیروي نظامی سپاه ایران. 2
  عنوان تروریست معرفی رهبر ایران به. 3
  بروز ناامنی از سوي رهبر ایران و سپاه. 4
  .رهاي جنگی ایران استدروغ جزء ابزا. 5
  .ایران حامی تروریسم است. 6
  ترین پشتیبان تروریسم در جهان ایران بزرگ. 7
   کشور سرکوبگر دنیاترین بزرگ. 8
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  توجهی به حقوق بشر بی. 9
  عملیات کثیف درآمدزایی از سوي سپاه پاسداران ایران. 10
  عدام و شکنجهبشر و حمایت از تروریسم و جنایت جنگی و ا تجاوز به حقوق. 11
  گزینش شدن کاندیداها. 12
  طلب رد صالحیت گسترده نامزدهاي اصالح. 13
  ي فشار به رهبر ایرانها گروهارتباط . 14

  
در این تاکتیک نیز عالوه بر اینکه ایران کشوري حامی و پشتیبان تروریسم و 

ان هجمه هاي مختلف علیه رهبر ایر شود، به شیوه ناامنی در کشورهاي عربی معرفی می
شده است و تروریسم و ناامنی و تهدید را به ایشان منتسب کرده و انتخابات را نیز 

حمایت از تروریسم از محورهاي اصلی . دهد ي رهبري جلوه میها دخالت از متأثر
هاي آن به  آید و در اکثر برنامه اي العربیه به شمار می جنگ روانی شبکه ماهواره

  .له پرداخته شده استهاي مختلف به این مسئ شیوه
  

  رانیا هیعل هیالعرب شبکه در کیتحر کیتاکت از استفاده وهیش -3 جدول
  هاي ارائه شیوه  تاکتیک  ردیف

  تحریک  3

  ي الهی و مکه و مدینه و کشتار حجاجها حرمتتعرض به . 1
  هشدار نسبت به اقدامات ایران و مزدور خواندن شیخ نمر. 2
  اعدام شهروندان، زندانیان سیاسی، تخریب و قتل، تهدید امنیت. 3
  اعدام زنان و کهنساالن در ایران. 4
  ها یتقومتبعیض نژادي و مذهبی علیه . 5
ادعاي حمایت از مناطق مقدس و اعزام مداح براي آماده کردن نیروها . 6

  براي جنگ در سوریه
   شهروند2300اعدام . 7
  .استایران حامی تروریسم . 8
  کنندگان به سفارت حمایت نیروهاي امنیتی از حمله. 9
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کارشناسان جنگ روانی العربیه با طرح مسائلی علیه ایران به ترسیم چهره خطرناك 
کنند قربانیان  اي است که جهانیان احساس می گونه این چهره به. پردازند از ایران می

مچنین کشورهاي منطقه وجود دارند هاي ایران در داخل این کشور و ه فراوانی از برنامه
این شبکه در ترسیم چهره . شوند که ظلم و ستم فراوانی از سوي این کشور متحمل می

پردازد که احساسات  هایی می داخلی ایران، به مواردي نظیر اعدام و شکنجه و تبعیض
یگر با از سوي د. شود کند و سبب همبستگی با افراد می دار می انسانی مخاطبان را جریحه

طرح مسائلی همانند حضور نظامی ایران در سوریه و همچنین حمله به سفارت عربستان 
  .اي علیه اقدامات ضد تروریستی ایران است در تهران، درصدد تشکیل جبهه

  رانیا هیعل هیالعرب شبکه در شائبه و ابهام کیتاکت از استفاده وهیش -4جدول 
  هاي ارائه شیوه  تیکتاک  ردیف

  ابهام و شائبه  4
  دسترسی به تعداد محدودي از آمار دختران بازداشت شده ایران. 1
  سرنوشت نامعلوم در انتظار هاشمی رفسنجانی. 2

  
تابد از همین روي هنگام احساس  بر اساس این تاکتیک، ذهن آدمی ابهام را برنمی

هایی به بررسی زندانیان دختر در  ر گزارششبکه العربیه د. آید ابهام در پی رفع آن برمی
ها درباره عملکرد هاشمی رفسنجانی پرداخت و در دو مورد  ایران و همچنین دیدگاه

مراتب  اقدام به انتشار ابهام کرد تا چنین وانمود کند که اوضاع زندانیان دختر در ایران به
  .نجانی استتر است و همچنین سرنوشت خطرناکی در انتظار هاشمی رفس خطرناك
  

  رانیا هیعل هیالعرب شبکه در انتقال کیتاکت از استفاده وهیش -5ل جدو
  هاي ارائه شیوه  تاکتیک  ردیف

  انتقال  5

  عنوان اراذل و اوباش همیشگی معرفی بسیجیان به. 1
  تندرو خواندن سپاه پاسداران. 2
  دولت آخوندها. 3
  یاناصولگراي و سپاه و ا خامنهاهللا  بري آیتجبهه تندروها به ره. 4
  حکومت آخوندي. 5
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ها به مسئله دیگري است  یدهپدهدف از این تکنیک، تسري خصوصیات یکی از 
شود دو اسم، دو پدیده، یا  بر این اساس، در این شیوه سعی می. آیند یمکه در کنار هم 

امحسوس به دیگري تسري دو حالت را با هم قرین ساخته و صفات یکی را به شکلی ن
کند هرگاه اسم بسیج بیاید تندروي و خشونت و اوباشگري  این شبکه تالش می. دهند
سازد و  یم نقش ببندد و این مسئله را درباره بسیج مردمی عراق نیز اجرا ها ذهندر 

ه دهد تا هموار  و اصولگرایان ایران نیز همین شیوه را انجام میپاسدارانالبته درباره سپاه 
اما نکته جالب . در کنار نام سپاه و بسیج و اصولگرایان، خشونت و تندروي نقش ببندد

خواهد  یماین شبکه . جاي جمهوري اسالمی ایران است استفاده از نام دولت آخوندها به
اند و  چنین وانمود کند که این روحانیان هستند که بر دولت و جامعه تسلط یافته

  .گیرد یموسیله روحانیان انجام  وي این کشور بههرگونه مشکل و بحران از س
  

  رانیا هیعل هیالعرب شبکه در یافراط میتعم کیتاکت از استفاده وهیش -6جدول 
  هاي ارائه شیوه  تاکتیک  ردیف

  تعمیم افراطی  6

 بر اساس سیاست انقالب و ها سفارتخانهالقاء عادي شدن حمله به . 1
   ملت ایرانهمچنین

  بی امنیتی در سراسر ایران. 2
  .طلبان دروغگو و مزدور رژیم هستند همه اصالح. 3

  
شوند که به لحاظ  یم و اصطالحاتی به کار گرفته ها واژه اصوالًدر تعمیم افراطی 
ها نیاز   که ثابت کردن آناند راسخگر مفاهیم ارزشی و اعتقادات  عاطفی و مجازي تداعی

این شبکه در تالش است تا چنین وانمود کند که . استدالل خاصی نداردبه اطالعات یا 
هاي انقالب و همه مردم ایران است و همه  یاستسحمله به سفارت و خشونت از 

صورت،  نظام ایران هستند تا بدین طلبان موجود در ایران دروغگو و مزدور  اصالح
  .ارزش جلوه دهد انتخابات ایران را بی
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  رانیا هیعل هیالعرب شبکه در افکنی تفرقه کیتاکت از استفاده وهیش - 7جدول 
  هاي ارائه شیوه  تاکتیک  ردیف

  افکنی تفرقه  7

  کنندگان به سفارت از ملت ایران جدا دانستن حمله. 1
  آرزوي ملت ایران براي نجات از این نظام. 2
  نتالش براي جدایی شیعیان جهان از ایرا. 3
  مرگ جامعه شیعه در العوامیه به دلیل حمایت ایران از تروریسم. 4
  تالش ایران براي بازگرداندن امپراتوري فارس. 5
  هشدار به شیعیان جهان درباره سوءاستفاده ایران از آنان. 6
  ها یجیبسهدف قرار گرفتن همه مخالفان از سوي . 7
  شیعیان جهانانقالب براي تبدیل به مرکز  از پس تالش ایران. 8
  ها دخالت در مسائل داخلی کشورهاي منطقه براي تضعیف آن. 9

  تالش براي گسترش تشیع در کشورهاي عربی. 10
  صدور انقالب به وضعیت شیعی ـ فارسی. 11
  برنامه ایران براي تسخیر جهان. 12
  فقیه تالش براي حاکمیت بر جهان با والیت. 13
عفین براي دخالت در امور داخلی سوءاستفاده ایران از عنوان مستض. 14

  سایر کشورها
  سوءاستفاده از شیعیان با عناوین مذهبی. 15
  دشمنی با اعراب. 16
  سخن گفتن از اشغال پایتخت کشورهاي عربی. 17
  فقیه آموزش و تبلیغ طالب خارجی براي تبلیغ والیت. 18
  ي تروریستیها گروهارتباط با داعش و . 19
  ن بازنده برجاممردم پیروز و مسئوال. 20
  یمان و دشمن بر اساس روحیه انقالبیپ همتقسیم مردم ایران به . 21
  ي ایران هستندها پروژهشیعیان ابزاري براي به هدف نشستن . 22
  فقیه و سپاه پاسداران مشکل مردم با نظام والیت. 23
  ي رهبري درباره انتخابات و مردمها صحبت. 24
  طلبان به نام اصالحفریب مردم ایران با دروغی . 25
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اعتراض مراجع و علما به رد صالحیت سید حسن خمینی و . 26
  شکاف در این کشور

  اختالف بزرگ میان ارتش و سپاه پاسداران .27
  هراس مردم نسبت به آراي انتخابات. 28
  دستور رهبري براي به حاشیه راندن روحانی و رفسنجانی. 29
صدر به دلیل عدم پذیرش مخالفت امام خمینی با امام موسی . 30

  فقیه والیت
  اعدام شهروندان در اهواز. 31
  صدور انقالب به کشورهاي عربی. 32
  آغاز نبرد مسلحانه حزب دموکراسی کردستان ایران. 33
  رد شدن کاندیداها از فیلتر رهبري. 34

  
 جنگ روانی میان جادیاهاي شناخته شده براي  ایجاد تفرقه یکی دیگر از شیوه

هایی مثل پخش شایعات و اکاذیب،  شیوه. باشد یمک کشور و همسایگانش آحاد ی
گونه ترفندها موجب بروز تفرقه و نفاق در میان مردم  اغراق و مبالغه، تحریف و این

افکنی در  تفرقه. سازد یماست که زمینه را براي ایجاد شرایط بحرانی و نامطلوب آماده 
هاي العربیه به  ترین برنامه ایران از مهمداخل کشور و همچنین کشورهاي خارجی با 

. کند هاي مختلفی استفاده می افکنی به شیوه این شبکه از تاکتیک تفرقه. آید شمار می
هاي مختلف ایران یکی از  یتقومانگیزي میان  ضربه زدن به وحدت داخلی با تفرقه

 مبنی بر شرشدهمنتي ها گزارشتوان از  یمترین اهداف شبکه است که در این راستا  مهم
از سوي دیگر . اعدام شهروندان در اهواز و آغاز نبرد مسلحانه در کردستان نام برد

کند تا مردم ایران را مخالف نظام جمهوري اسالمی جلوه دهد تا  شدت تالش می به
  .  ببردسؤالصورت مشروعیت نظام را زیر  بدین

 مراجع تقلید و علما نیز کند که حتی العربیه پا را فراتر نهاده و چنین ادعا می
این شبکه در . ي نظامی وجود داردها دستگاهمخالف نظام هستند و شکاف بزرگی میان 
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دهد و  ویژه کشورهاي عربی را در مقابل ایران قرار می مرحله بعدي، شیعیان جهان به
نظریه . شمارد ظلم و ستم حاکمان عرب علیه شیعیان را نتیجه اقدامات ایران برمی

 به آن 2016ترین مسائلی است که العربیه در سه ماه اول سال  فقیه یکی از مهم والیت
 اي هستهاین شبکه که در گذشته بیشتر به مسئله انرژي . ي کرده استا ژهیوتوجه 

فقیه  هاي مختلف درصدد ضربه زدن به جایگاه والیت اکنون به شیوه پرداخت هم یم
ویژه جامعه  ر جهان اسالم و عرب بهفقیه هراسی را د کند والیت است و سعی می

گیرد و گاهی نیز  یمصورت صریح انجام  این مسئله گاهی به. شیعیان گسترش دهد
  .صورت غیرمستقیم به

  
  رانیا هیعل هیالعرب شبکه در يخبر نشیچ کیتاکت از استفاده وهیش -8جدول 

  هاي ارائه شیوه  تاکتیک  ردیف
  مرتبط دانستن بیماري رهبري با انتخابات شوراي نگهبان. 1  بريچینش خ  8

  
است که  تکنیک چینش خبري به معناي کنار هم قرار دادن چندین خبر به شکلی

  .نتیجه مطلوبی را به ذهن مخاطب القا نماید
هم درباره انتخابات  شوراي نگهبان استفاده  بار و آن العربیه از این تکنیک یک

ماري رهبري را با این انتخابات چنان ادغام کرده که سوژه خبري خوبی کرده است و بی
این شبکه در پوشش خبرهاي انتخابات مجلس شوراي . براي خود تدارك دیده است

کند تا چنین جلوه دهد  اسالمی و همچنین شوراي نگهبان به بیماري رهبري اشاره می
ي نگهبان جدید باید وظیفه که رهبري در پایان دوره حیات خود قرار دارد و شورا

اي است که هم از بیماري سخت رهبري  گونه چینش خبر به. انتخاب رهبر را ایفا کند
کند تا شوراي نگهبان آینده را در جایگاه بسیار مهم و  گوید و هم تالش می یمسخن 

در کنار این موارد به مسائلی نظیر انتخابات فرمایشی در ایران . ساز قرار دهد سرنوشت
  .یر قرار دهدتأثپردازد تا انتخاب رهبر جدید را نیز تحت  یم
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  گیري بحث و نتیجه
 و ابهام تحریک، زنی، برچسب بزرگ،  تاکتیک دروغ30از  اي العربیه شبکه ماهواره

 مجازي، استناد نمایی، کوچک خبري، چینش افکنی، تفرقه افراطی، تعمیم انتقال، شائبه،
 زبان به توسل بد، پلیس و خوب پلیس ریف،ح از زدایی انسانیت سازي، دشمن

 یکپارچگی، به تظاهر شایعه، تمسخر، و استهزاء اصلی، سند از بخشی حذف تسلیحات،
 وارونه سازي، قرینه فریبنده، بافی کلی معکوس، گذاري نام گزینش شده، اطالعات ارائه

 دادن لوهج بزرگ تصنعی، سازي بحرانی سازي، اسطوره ناامیدي، و یأس القاء کردن،
  .ترور در جنگ روانی علیه ایران استفاده کرد و حریف، انزواي القاء سوء، پیامدهاي

 مرتبه، 9 مرتبه، تحریک 14زنی   مرتبه، برچسب6در این سه ماه از دروغ بزرگ 
 مرتبه، 34افکنی   مرتبه، تفرقه3 مرتبه، تعمیم افراطی 5 مرتبه، انتقال 2ابهام و شائبه 
 15 مرتبه، دشمن سازي 2 مرتبه، استناد مجازي 3ه، کوچک نمایی  مرتب1چینش خبري 

 مرتبه، توسل به زبان 3 مرتبه، پلیس خوب، پلیس بد 2مرتبه، انسانیت زدایی از حریف 
 مرتبه، 2 مرتبه، استهزاء و تمسخر 1 مرتبه، حذف بخشی از سند اصلی 3تسلیحات 

 مرتبه، 4اطالعات گزینش شده  مرتبه، ارائه 8 مرتبه، تظاهر به یکپارچگی 1شایعه 
 مرتبه، وارونه کردن 2سازي   مرتبه، قرینه1بافی فریبنده   مرتبه، کلی1گذاري معکوس  نام
 3 مرتبه، بحرانی سازي تصنعی 1سازي   مرتبه، اسطوره1 مرتبه، القاء یأس و ناامیدي 3

 1به و ترور  مرت4 مرتبه، القاء انزواي حریف 1مرتبه، بزرگ جلوه دادن پیامدهاي سوء 
زنی، تحریک و تظاهر  افکنی، دشمن سازي، برچسب از تفرقه. مرتبه استفاده شده است

اي العربیه علیه  ها در جنگ روانی شبکه ماهواره یکتاکتبه یکپارچگی بیش از سایر 
  .جمهوري اسالمی ایران استفاده شده است

شود و  ن استفاده میهایی است که علیه ایرا ترین تاکتیک افکنی یکی از مهم تفرقه
طی آن تالش شده تا روابط میان ایران با سایر کشورهاي عربی و اسالمی از سویی و 
. همچنین میان ملت و نظام جمهوري اسالمی ایران شکاف و تفرقه ایجاد شود
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هاي معاند جمهوري اسالمی   ایران در گذشته از سوي رسانهاي هستهکه برنامه  درحالی
ي اخیر از ها ماهگرفت، در  یمن به این کشور مورداستفاده قرار ایران براي ضربه زد

استفاده از نام . فقیه براي ضربه زدن به ایران استفاده شده است مذهب تشیع و والیت
آید که طی آن سعی  هاي اصلی العربیه به شمار می تشیع جهت ایران ستیزي از برنامه

ي عربی به جمهوري اسالمی شده است مشکالت منطقه حتی مشکل شیعیان کشورها
  .ایران ارتباط داده شود و در حقیقت شیعه ستیزي در منطقه به راه بیفتد

ي ها بهانهترین رکن جمهوري اسالمی ایران است که به  فقیه نیز مهم والیت
مثابه یک  فقیه را به العربیه، ولی. مختلف از سوي العربیه مورد هجمه قرار گرفته است

کند که در حال ضربه زدن به شهروندان ایران و همچنین کشورهاي  دیکتاتور معرفی می
این شبکه همچنین . فقیه تسخیر کند خواهد جهان را با نظریه والیت یمعربی است و 

زنی و انتشار خبرهایی در راستاي تحریک احساسات  هاي مختلف و با برچسب به شیوه
عنوان دشمن  شان دادن ایران بهشهروندان ایران و همچنین اعراب و مسلمانان درصدد ن

اي  توان گفت که هدف اصلی شبکه ماهواره یم. اصلی کشورهاي عربی و اسالمی است
هاي استفاده شده در جنگ روانی علیه ایران، تأکید بر دشمنی این  العربیه از همه تاکتیک

توان آثار این طرح را در همه  یمکشور با کشورهاي عربی و اسالمی است و 
  .هاي استفاده شده در این سه ماه مشاهده کرد تاکتیک
  

 پیشنهادها

شـود    با توجه به اینکه ایران در جوار کشورهاي عربی قرار دارد، پیـشنهاد مـی              . 1
اي اهواز شود تا بتوان از طریق  اي به شبکه استانی خوزستان و شبکه ماهواره    یژهوتوجه  

ورت گرفتـه علیـه ایـران     بـه پاسـخ هجمـات صـ    مؤثرصورت مناسب و   بهها شبکهاین  
  .پرداخت
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شـود   فقیـه پیـشنهاد مـی    با توجه به هجمه گسترده این شبکه علیه نظریه والیت . 2
زبـان   ویژه عـرب    مرزي به   ي برون ها  شبکههاي چندقسمتی از      فقیه در برنامه    نظریه والیت 

  .ایران مورد معرفی قرار گیرد
زبـان    ویـژه هموطنـان عـرب      ي مختلـف بـه    ها  تیقومبا توجه به اینکه ایران از       . 3

ي مطلـوب و مناسـبی دربـاره وحـدت و           هـا   برنامه شود یم است، پیشنهاد    ل شده یتشک
  .یکپارچگی ارائه شود

عنـوان دشـمن    ي العربیه از ایـران بـه  ا ماهوارهي تحقیق، شبکه ها  افتهبر اساس ی  . 4
براین پیشنهاد  به این مسئله توجه دارد، بناداًیشد و  کند یمي اسالمی و عربی یاد      ها  ملت

یی را در این راستا بـراي ارائـه        ها  برنامهزبان    ویژه عرب   مرزي به   ي برون ها  شبکه شود یم
 . پخش کنندها ملتچهره واقعی ایران و تصحیح ذهنیت این 
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