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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 «کرونا» با محوریت  خبر رسانی در جنگ روانی شگردهایمهم ترین 

  «حوزه های علمیه -شبهات به پاسخگویی و مطالعات مرکز»

 

 مقدمه

سانی رود. خبررت مثبت و منفی جوامع به شمار میتأثیرگذاری در تحوالبسیار مهم و عنصر  ،امروزه خبررسانی

با تحوالت و ویی موثر و مثبت تواند به جامعه برای فهم و رویار، میبه هنگام و به اندازه مطلوبصادقانه، شفاف، 

مش آرا ،اندازه مطلوب، مبهم و مغرضانه ازیا بیش  ررسانی غیرصادقانه، کمهمچنانکه خبکمک کند؛ رویدادها 

جنگ »اصطالح آورد. به وجود میشناختی و اجتماعی گوناگونی را روانوانی جامعه را بهم ریخته و مشکالت ر

هدف ایجاد سردرگمی، اخلی یا خارجی با های دبه وضعیتی اشاره دارد که در آن برخی از افراد یا جریان« روانی

ف آشفتگی، گمراه کردن، ایجاد وحشت، یأس، دشمنی و ناامیدی، دامن زدن به اختالفات اجتماعی و دیگر اهدا

منتشر  دار و همسو با اهداف خودهای خاصی، اطالعات را به صورت جهتتکنیکجستن از مغرضانه با بهره

در این وضعیت مخاطبان به جای آگاه شدن از خبرهای صحیح و سودمند با انبوهی از اطالعات مبهم،  کنند.می

در حال  دهند.بار مواجه شده و قدرت تحلیل صحیح و رفتار منطقی را از دست میدار و زیانتحریف شده، جهت

 شده است. در این شرایط طبیعتا ترین مسأله جامعه جهانی تبدیلبه مهم «2019کرونا کووید »ع ویروس شیوحاضر 

یادی در چنین شرایطی معموال تشنگی ز اند.خواهان آگاهی از مسائل مربوط به این بیماری جدی و خطرناکمردم 

تری درباره های گوناگون به اخبار بیشکنند از راهالش میو بسیاری از افراد ت یافت اطالعات وجود داردبرای در

بسیاری از افراد و  . متأسفانهاین موضوع دست رسی پیدا کنند تا از سطح ابهام و ناآشنایی نسبت به آن کاسته شود

ی، روان له را بهانه خوبی برای هجمه به آرامشو ضدشیعه این مسأضداسالم  ، ضدانقالب،های معاندریانج

اری را علیه عی موانی تمای، جنگ ررسانهای خبرم ما یافته و با استفاده از شگردمردمنافع ملی ها و قادات، ارزشاعت

بخشی مردم درباره ، آشناساختن و آگاهیزداییرسانی و شبههاز این رو در کنار اطالعاند. ملت ایران به پا کرده

مضاعفی برخوردار است. جامعه از اهمیت  «ایباالبردن سواد رسانه»معروف  ها وشگردهایی و به عبارتچنین شیوه

مخاطبان را با و است  های خبررسانی در جنگ روانیاز شگرد یرخبتوضیح مختصری درباره  نوشتار حاضر

ای های ماهوارهخبررسانی مغرضانه این روزها در فضای مجازی و شبکهدر ترین شگردهای به کارگرفته شده مهم

سازی شده است. آماده «های علمیهحوزه -مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات»این جزوه توسط  کند.یآشنا م

ابتدا هریک از شگردهای خبررسانی را توضیح داده و سپس با ذکر مثالی از میان شدن مطالب،  ترکاربردیباهدف 

منتشر شده و جز تخریب امنیت روانی ای نهرساانبوه خبرهایی که این روزها با بهانه شیوع کرونا ویروس در فضای 

ین نوشتار برگرفته الزم به ذکر است که مطالب نظری اایم. مردم هدفی نداشته است، مفهوم موردنظر را تبیین کرده

، تألیف علی «مغالطات»، تألیف احمد قدیری ابیانه و «خبر های عملیات روانی در حوزه رسانه وشگرد»کتاب  از دو



2 

 

به برکت محبت و والیت )اهل با عنایت خاص خداوند و  امید آن داریم که این بالی بزرگاست.  اصغر خندان

طرف شده و امنیت روانی، آرامش و هی مردم فهیم ایران هرچه زودتر بربا هوشیاری و همرابیت علیهم السالم( و 

  تندرستی به کشور و جامعه ما باز گردد.

 

  «کرونا»پیرامون  دشمن،  روانی های خبررسانی در جنگترین شگردمهم

 

 ینترربردترفند، پرکا ینتوان گفت که ایبه جرأت م ؛یعناصر خبر یبراهدفمند و مغرضانه  یگذارعنوان. 1

اصر عن یبرا یگذاررسانه با عنوان یکه کچنان ؛استدر جنگ روانی مورد استفاده  یهاشگرد تمام یاندر مشگرد 

 بخشد.یساخته و ذهن مخاطب را جهت م یرا جارخود مفهومِ مورد نظر  ،به صورت هدفمند ی،خبر

  :مثال

 «!ایخوشه ویروسی بمب هزار ۳00» -

 «!فاجعه کرونا در ایران» -

 «!ماهان یماییصادرات خفاش توسط هواپ» -

 ییعنابا بار م اما ،عنامهم  یابه هم اما متفاوت در معنا، و  یکنزد یمبا مفاه یکلمات ؛همسنخ یهاواژهاستفاده از . 2

 کاربرد است.مطلب مؤثر و پر یو القا "یعناصر خبر یبرا یعنوان گذار"متفاوت که در 

  :ثالم

قطعه »ه جای ب« گورهای دسته جمعی»، «ستانقبر»به جای « ستانگور»، «فوت»به جای  «مرگ»استفاده از واژه  -

 ،«یهوری اسالمنظام جم» به جای« رژیم ایران»، «علمای دین»به جای « آخوند»، «خاص برای فوت شدگان از کرونا

...  

 ،یرصوه تکچنانآن ؛خبر است یککننده برداشت مخاطب از  یینتعها، انتخاب عکس های خاص؛انتخاب عکس. 3

فت نسبت گ یدبا روست که یناز اکند. یم یینتع یزخبر را ن یکنهفته در خود، نوع برداشت از  یهایامعالوه بر پ

 .است یداریشن هایدر خبرلحن به لفظ نسبت همانند  ،یدارید هایعکس به متن در خبر

 :مثال

از  که در آن شماریشود انتخاب میعکسی یران، از ا یشهر خاص یا یرانکرونا در ا یتخبردادن از وضع یبرا -

  بوط است!ان مروع کرونا و کشور ایرضواند و به موضوع و جای دیگری غیراز ممردم بر روی زمین افتاده و مرده

یوه ت، به شجمعی یا دفن امواتصاویری از دفن دسته، دفن اموات مبتال به کرونا یتخبردادن از وضع یبرا -

 مکان دیگری مربوط است! آوری که به موضوع ورعب

منه د در داهای متعدانتخاب عکس از حفر گودال یی، جانباختگان کرونا یدسته جمع ینشان دادن گورها یبرا -

 رای روز درختکاری آماده شده بود!کوه که ب
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ی از ات امنیت، که در آن خطیب جمعه به خاطر مالحظقنماز جمعه عرادادن تصویری از با نشانسی بیرسانه بی -

های خاصی شود که روحانیان خود را در محفظهمدعی میبه جای نماز جمعه قم خواند، خطبه می پشت شیشه

 د!رونا هستنک به و در معرض ابتال اند تا به کرونا مبتال نشوند؛ در حالی که مردم در شرایط عادیطینه کردهقرن

 

 ت:اسکر بل ذلب قاد، چند مطنکه به عهده دار یو نقش هایتردر رابطه با ت های مغرضانه و هدفمند؛یترانتخاب ت .4

 !کندیمهم جلوه م یزن ،شودمی یترشود، بلکه آنچه تیم یترخبارِ مهم تأنه تنها  -یکم   

و  داده شده جهت یندهگفته و منظورِ گو تمام عبارت، به یک ینشیانتخاب گزخاص یا  یترتبا انتخاب  -دوم   

 شود.یسنده یا گوینده سوق داده میخواننده از ابتدا به سوی هدف موردنظر نو

 است.مغایر  ،یترت یبا مفهوم ظاهر خبر متن ،موارد یاریدر بس -سوم   

ای از شگرده ین یکیو ا از خوانندگان متن همان خبر است تریشالزاماً ب ،خبر یک یترتعداد خوانندگان ت -چهارم   

 ند!کبا خبر را آشکار می ر؛ زیرا مطالعه خبر چه بسا مغایرت تیتسازی مخاطبان استگمراه

 یاو  ینن را طوالتعمداً مت ،پی ببرد یترمتن و ت یرتمخاطب به مغانیست  یلرسانه ما یککه  یدر موارد -پنجم   

 نبرد.مغایرت تیتر و متن پی به یاکند تا خواننده از رجوع به متن منصرف شده و یمغلق م

  :مثال

 اجع تقلیدکه مر در حالی که اصل خبر این است ؛«نذر یادا یتبه ن یحت یست،ن یز: سفر به قم جایدمراجع تقل» -

اند ستهائز ندانج، خطر عقالیی برای افرادوجود یا احتمال امر ن سفر به قم را در صورت ممنوعیت از طرف مسؤوال

 اند!به صورت مطلق چنین حکمی را مطرح نکرده و

وزارت رت ار اکیپ تحت نظاهز ۳00شود در حالی که در متن خبر گفته می ؛«ای ویروسهزار بمب خوشه ۳00» -

مه عایت هرها با شوند. این اکیپهای مردم فرستاده میارت بر سالمت شهروندان به درخانهنظبهداشت برای 

 خبر چنان یتردهند؛ اما در تاز شیوع بیماری را انجام میهای بهداشتی عمل کرده و برنامه پیشگیری العملردستو

 ها هستند!ی خانوادهعامل و حامل بیماری براعامدانه مطرح شده که گویی این افراد 
 

 گزارشگر یانبۀ نحو برای جهت دهی به ذهن و روان مخاطب؛ گزارشۀ صوت و صحنانتخاب مغرضانه . 5

 بخشد.یهت مست و به آن جو اا یها، مکمل گفتهگزارشۀ پشت صحننیز و  آمیز، ...(زده، تعجب)آرام یا هیجان

 :مثال

یجاد ا اهدفب، معاونت بهداشت به عنوان پشت صحنه یک خبرقراردادن فضای بیمارستان یا گورستان یا محوطه  ـ

 ترس و ناامیدی. و وحشت و ایجاد وضعیت اضطراری،  رعب

 مثال:
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حنه و پشت صند که گیرخبری معاند معموال برای ارائه گزارش در وضعیتی قرار میهای ان شبکهگزارشگر -

ی مف منفی خبر طقل کرده و بر شدت عواعب و وحشت را به مخاطب منت، معانی خاصی مثل رایط محیطیشر

  !افزاید

 ،یأس)غم،  مورد نظرحس  شود، معموالآهنگی که در زمینه خبر پخش می؛ آهنگ و ضرب آهنگ گزارش. 6

 کند. یالقاء م ینندهاضطراب و ...( را به ب ید،ترس، ام

 

ل اجتناب به مسائ یحآن از پرداخت صراست که در « یانشائ» یمطالب شبه خبرها در واقع ها؛شبه خبر. استفاده از 7

 شود.آمیز به مخاطب القا میآمیز، تحکمشده و منظور گوینده با عبارات پرسشی، تعجب

 :مثال

 !ناشی از وضعیت نامطلوب بهداشت در این کشور است؟ ایران در کرونا ویروس گسترش آیاـ 

 !تواند این وضعیت خطرناک را پشت سر بگذارد؟آیا ایران می ـ

 !تواند از جان شهروندان خود محافظت کند؟آیا جمهوری اسالمی می ـ

 سانی با قرنطینه قم مخالفت کردند؟!چه ک ـ

 !گسترش داد؟ یرانکرونا را در سراسر ا یروسو یبه صورت عمد یاسالم یچرا جمهور یبه راستـ 

 !کرونا را مهارکند؟ تواندیشده م یعفتض دولتِ یاآـ 

 

 است. رارقا هدف ناخودآگاهِ مخاطب ر یرنهفته است که ضم یامیشود، پیم یانآنچه ب یدر ورا یگاه؛ خبر یامپ. 8

 :مثال

برای « ژیمر»ز واژه در این خبر با استفاده ا« بیماری کرونا متهم کرد!ان را به شیوع دولت امریکا رژیم ایر» ـ 

یر م به ضمایران و عدم صداقت آن با مرد، عدم مشروعیت نظام سیاسی «پنهانکاری»جمهوری اسالمی و برچسب 

 شود!ناخودآگاه مخاطب القا می

 «قابله با بیماری کرونا!درخواست ایران از صندوق بین الملی پول برای م» -

 «!در ژاپن یرانا ییکرونا یمارانبه ب یرسان فراخوان کمک» -

 «!ها در شرایط کروناییخواست ایران برای لغو فوری تحریمدر» -

 شود. مطرح می های فوری بین المللیایران به کمکالقای عمق فاجعه در ایران و نیاز فوری  هدف که با

 

و  یهومار مفب یرند،به صورت مکرر در کنار هم قرار گ یکلمه( وقت یر،)صوت، تصو یامدو حامل پ ؛ینیهمنش. 9

  .یافته و معنای جدیدی تولید می شود یتسر ینهمنشیکی به دیگر  ییمعنا

 :مثال
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ین ا ویا ریشهگ شود کهبا تکرار این دو واژه در کنار هم این تلقی برای خواننده و مخاطب ایجاد میقم و کرونا:  -

 بیماری مربوط به شهر قم است!

 شهیر یاکه گو شودیم یجادخواننده و مخاطب ا یبرا یتلق یندو واژه در کنار هم ا ینبا تکرار ا ایران و کرونا: -

 !است در ایران بوده و از ایران به دیگر کشورها شیوع یافته یماریب ینا

یجاد خاطب اما برای این ذهنیت غلط ر ،تکرار این دو واژه در کنار هم، به صورت مکررروحانیان و کرونا:  -

گر نقاط یدین به چاین بیماری از کشور اند. در حالی که یان قم باعث شیوع این بیماری شدهکند که گویی روحانمی

سؤوالن اقت مدنیا سرایت کرده و علت اینکه ایران دومین کشوری است که وجود این ویروس را اعالم کرده، صد

ها تنکاری دولپنها وکشور بوده وگرنه به احتمال زیاد این بیمار پیش از ایران در بسیاری از کشورها شیوع داشته 

ثر در ا کنوننان تاآعرض این بیماری بوده و شماری از شار در مروحانیان هم مثل دیگر اقمانع اعالم آن شده است. 

  !متوجه نهاد روحانیت نیست و در این راستا هیچگونه تقصیر یا قصوری این بیماری ار دنیا رفته

 

ه ب آن یر مبناب یلتحل یاخبر ۀ و ارائ خبری اثبات نشده انگاشتنم مسلدر این ترفند، با  ؛یمفروض انگار. 10

عموال با ه خبرها مینگونا شود که چنین امری یقینا اتفاق افتاده و اکنون باید آن را تحلیل کنیم.مخاطب چنان القا می

 شود.یم... آغاز ، «...که پر واضح است»، ...« که ییاز آنجا»، «...یمدانیکه م همانطور»جمالتی مثل 

 :مثال

ست پرسش این اکنند، مقابله معرفی می بیماری دعا و توسل را تنها راهاز آنجایی که علمای دینی برای رفع این » ـ

 «شود؟مستجاب نمیاین دعاها چرا که پس 

ها واستهخاها و ها و محل استجابت همه دعی مذهبی را دارالشفای همه بیماریهاگاهزیارت علمای دینی همواره» ـ

به  ن مقدسحال که چنین نیست و اماک« زدایی تخلیه شده است!ولی اکنون این اماکن برای عفونت دانستندمی

 !دها نیستنو این اماکن درالشفای همه بیماریشود این عقیده باطل است ضدعفونی نیاز دارد پس معلوم می

 نشاهاه خانوادههمرا یجسپا و بس یبه همکار یماریفرار از ب یقم شدند؛ بلکه برا ینهها نه تنها مانع قرنطدخونآ»ـ 

 «!ردندکرا پخش  یروس... سفر کرده و و کرمان و یالن،قشم، مازندران، گ یش،به نقاط مختلف کشور مثل ک

 

 یارها هم بسیشود و در نظر سنجیم یدهپرس« چگونه»و  «چرا»که عموماً با است  یسؤاالت؛ ییاالت القاؤس. 11

 رده شدهجزا آوآن به طور م یتاهم یلاست که به دل «یمفروض انگار»شقوق  ینترمفهوم از مهم ینکاربرد دارد. ا

 . است

 :مثال

 !این شهر را در همان ابتداء قرنطینه نکردند؟ا از قم شروع شده، چرا با اینکه کرونـ 

 !گردد؟اعالم نمیباختگان به درستی آمار واقعی مبتالیان به کرونا و تعداد جانچرا  ـ

 !ستند؟ها قادر به دفاع از خود در برابر ویروس کرونا نیر حرمامان و امام زادگان مدفون دـ چرا ام
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ها، شین پرساست است؛ زیرا هیچکدام از موارد مفروض انگاشته شده در دار از اساس نادرجهتگونه سؤاالت این

 که کامال نادرست و غیرواقعی است.نه تنها یقینی نیست، بل

 

 C = Aباشد، پس معطوف  C =Bو  B = Aکه اگر  یمنطقۀ یقض ینبه ا یاضی،است در ر یاصطالح :یتعد. 12

  .شودرفته مید مغالطی، نتیجه دلخواه گبا یک فرایناز این قضیه های خبری ها و رسانهدر برخی گفتمان است.

 :مثال

م دیوار حر ضریح و در ویعنی  در جایگاه و حکم؛ (السالم معلیه) انامامخود یکی دانستن ضریح و حرم با  ـ

نتیجه  ،گیردقرار میمورد توسل برای شفاء و رفع مشکل امام  شود و چوندر نظر گرفته میمساوی با خود امام 

ا باشد وس کرونانتقال ویرنه اینکه موجب بیماری و  ؛و دیوار هم باید شفا دهد که پس ضریح و درشود گرفته می

شود که لوم میمع ،نیاز داردبه ضدعفونی ن مقدس ن نیست و اماکحال که چنی؛ داشته باشدنیاز به ضد عفونی تا 

 است!خرافات هم امامان انفاس مقدس انتظار شفاء از 

و  ا هم به دینو چون کرونا از قم آغاز شده، کرونیکی بوده دین و مذهب قم و یعنی  یکی دانستن قم و دین؛ -

 !داری استمذهب ربط داشته و ناشی از دین

حانیت از رو اچون کرونا از قم شیوع یافته و قم یعنی روحانیت، پس شیوع کرون روحانیت:یکی دانستن قم و  -

 ت! شروع شده اس

 ند!امل انتشار این ویروس در قم؛ پس آنان عاانداز آنجا که در شهر قم طالب چینی ساکن  -

 !تیروس اسانتشار این واه عامل چون هواپیمایی ماهان پروازهای خود را به چین قطع نکرده بود؛ پس سپ -

 

 !شودیم یمجموعه، مواضع و افعال کل مجموعه تلق یکجزء از  یکفعل  یاموضع  ؛یمتعم. 1۳

  :مثال

ه ک اده شدهن نسبت دتبریزیا آقای در حالی که تنها به «شود!مسلمانی به کرونا مبتال نمیگویند هیچ آخوندها می» -

ای دینی ممه علهکنند که گویی های ضدانقالب چنین وانمود میشوند، اما در رسانهمسلمانان به کرونا مبتال نمی

 اند!چنین اعتقاد و سخنی داشته

ین جامعه ه کل متدضریح امام رضا و حضرت معصومه )علیهما السالم( ب دنلیسیالحال به برخی افراد معلوم اقدام -

 کنند!مباالت معرفی میهای بهداشتی بیآنان را نسبت به توصیه و هدشنسبت داده 

 

ظام نجموعه یا مبرای فرد یا و ثابت  یدائم یکردیواقعه به عنوان رو یافعل  یک در این شگرد خبری،؛ یتسر. 14

 شود.یم یتلق سیاسی خاصی

  :مثال
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ا شیوع بنان که خاصی مانند کرونا؛ چ بالیدم ایران به واسطه ابتال به زدگی و بدبختی همیشگی مرالقای بال ـ

 و ری رخ دهدکه ممکن است در هرکشوو دیگر بالیای طبیعی  زلزله ،مثل سیلکرونا یا اتفاقات دیگری بیماری 

فی معر یچارهبدبخت و ب ،ی همیشه تاریخابر کشوری بالزده و مردم آن ،به صورت مطلقتاکنون رخ داده، ایران 

 د!نشومی

های و باور به کل عقاید ،الحال و وابسته به جریانات خاصضریح لیسی برخی افراد معلومسرایت دادن عمل  ـ

مسائل  ن باکه دی ه و چنین قلمداد گردددشمعرفی پرستیخرافی و خرافه دینی؛ به گونه ای که باورهای دینی،

 !بهداشتی سنخیتی ندارد

 

صداق مدر یک  ،وانی داردکردن یک مفهوم کلی که مصادیق فرابا منحصر ؛داقکردن مفهوم در مصمنحصر. 15

 گیرد.هدف قرار میاصل مفهوم اعتباری بیصداق، ن مخاص و تخریب آ

 :مثال

 تبریزیان!عباس منحصر کردن طب اسالمی و سنتی در افرادی مانند آقای  -

 پاه پاسداران در هواپیمایی ماهان!منحصر کردن کل س -

 های کم سواد!از منبریمنحصر کردن علمای دین در برخی  -

  های دینی در شعرهای آیینی، مداحی و مداحان!دن نگرشمنحصرکر -

 در فردی که ضریح را لیس زده است! هامنحصر کردن مذهبی -

ا د  رخوخدمت و یا  اندپرستاری که رقصیدهپزشک و چند  درمانی متعهد و خدوم کشور درمنحصر کردن کادر  -

  !اندترک کرده

 

ب توان آن را تخریمند است و نمیم برای مخاطب ارزشدر جایی که مفهو مصداق: یبمفهوم و تخر یستقد. 16

 شود.اعتبار می، بین مفهوم، خود مفهومتخریب برخی از مصادیق شاخص آ با ،ارزش کردو بی

 :مثال

 (!السالم )علیهم یده از معصومانن دعاهای رسخواندو تخریب توسل، زیارت، نذر و  تباط با خداتقدیس ارـ 

 معظم انقالب! تقدیس علمای دین و تخریب مراجع تقلید یا رهبر ـ

 !مراجع تقلید یا رهبر معظم انقالبدعای رهبران سیاسی سایر کشورها و تخریب دعای تقدیس  ـ

 

 .شودیم بناالل بر آن مثال استد یهایهشود و بعد پایزده م یابتدا مثال ؛ا مثالباصول  اثبات. 17

 :مثال

و بعد « شودنمی یک از سرهای آن را بزنی کشته سری است که هرکرونا مثل مبارزه با هیوالی هزارمبارزه با » ـ

 ی از مقابله با کرونا ناتوان است!شود که نظام جمهوری اسالمنتیجه گرفته می
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 قامه شودامتعددی  برای یک ادعای صحیح ممکن است دالئل ،به صورت منطقی :برخی ادلهرد مدعا با رد . 18

ادعای  رای یکببا رد یک یا دو دلیل از دالئل اقامه شده  در این شگرد،که برخی درست و برخی نادرست باشد. 

ی )به مدع اصلی لزوما به معنی نفمطلب،  یکاقامه شده بر  یلرد دلکه شود؛ در حالی ، اصل ادعا ابطال میصحیح

 نیست.( یثبوت لحاظ

 :مثال

نفی  کرونایی، مارانبه بی اصل ادعای نظام مبنی بر خدمات رسانی ،هابه کمبود وجود ماسک در داروخانه با استناد ـ

 شود!می

 شود!میی اصل ادعای نظام مبنی بر کنترل شرایط نف ،هابرنامگیبیها و بی نظمیبا استناد به برخی از  ـ

 شود!نفی میو توسل اصل اثربخشی دعا  ،اجابت برخی از دعاهابا استناد به عدم  ـ

ریزی برای امهمبنی بر برن ،اصل ادعا ،والنئهای داده شده از سوی مسبا استناد به عدم تحقق برخی از وعده ـ

 شود!به مردم از سوی نظام نفی میرسانی خدمت

 

که به اص خ یدادیبه تحقق رو ی علمیادعا یکاثبات در این شگرد، ؛ بدون دلیل قانع کنندهاثبات مدعا . 19

ثبات یک ادر حالی که  شود.یم یتلق «اثبات شده»، ادعارویداد،  شود و با وقوع آنیموکول م ،ذکر شده یلعنوان دل

 اشد!دعا باند دلیلی بر اثبات آن اتونمی ،نیازمند دالئل علمی است و صرف تحقق یک رویداد ،ادعای علمی

  :مثال

 با تحقق شیوع بیماری کرونا از قم!اثبات بی اثربودن و خرافی بودن دین  ـ

 !اثریودن دعا با تحقق شیوع افزایشی بیماری کرونااثبات ادعای بی ـ

حالی که  ! )درنیمه تعطیل شدن مساجد و اماکن زیارتی اثر بودن و خرافی بودن زیارت با تعطیل یااثبات بی ـ

های اها، سالنها، سینماثر بودن آموزش و پرورش، دانشگاهتوان برای اثبات بینده را میهمین دلیل غلط و گمراه کن

 د!!!!(ار برهای قهرمانی و دسته جمعی و صدها شغل و فعالیت تعطیل شده در این روزها هم به بکتأتر، ورزش

 

ل کز مطلب، ا یبودن بخش غلط یلبه دل ی،موضوع یاراجع به فرد  یخبردر این شگرد، ؛ رد کل با نقض جزء. 20

اطل بعنای مالزاما به  ،کذیب بخشی از یک خبر؛ در حالی که نقض یا تشودیتخطئه م یاو  یبموضوعِ خبر، تکذ

 بودن کل خبر نیست!

 :مثال

ه به رسانی همه جانبو خدمت جمهوری اسالمی نقض کل خبرهای مثبت راجع به کنترل اوضاع توسط نظام ـ

 کمبود ماسک و ژل ضدعفونی!ا اثبات ب ،مردم

 !نقض کل مبانی دینی در اثر بخشی دعا و توسل، با استناد به اجابت نشدن برخی دعاها -
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د به استنا با ،و علمای بشری و اهمیت به مسائل پزشکیهای دینی در اهمیت به علم توصیهنقض کل احکام و  -

 کنند!خالفت میچند روایت ضعیف یا رفتار چند فرد مذهبی که با علم روز م

 

 یگرد ری. به تعبیستمطلب نۀ دارد اما هم یقتمسئله که حق یکاز  یحالت خاص یانب ؛یبو تخر یصتخص. 21

 ،ارز آننمونه ب آن مصداق. یبموضوع به تبع تخر یبو مصداق و تخر یکردرو یکموضوع به  یکاختصاص دادن 

ب کل تخری و به تبع آن خانواده یناموفق و منجر به فروپاش یهادر اسالم به نمونه ینهاد چند همسرتخصیص 

 های بسیار موفق آن هم وجود دارد!نهاد چندهمسری، با آنکه نمونه

 :مثال

فع را برای استجابت فوری دعموضوع دعا و استجابت آن به موضوع کرونا و تخریب دعا به دلیل عدم  تخصیص ـ

 کرونا!

یاری از ان و تخریب چهره دین و دینداری؛ در حالی که بسنشکی به مؤمپزهای توجهی به توصیهبی تخصیص ـ

مؤمنان  اکثره کواقعیت این است دهند! سائل بهداشتی اهمیت نمیهم به م ، حتی برخی از خود پزشکان،غیرمؤمنان

 اند!اهل رعایت مسائل بهداشتی

 

دف گرفته نهاد ه در این شگرد با دفاعی نامطلوب از فرد یا نهادی، تخریب آن فرد یا؛ یبتخر یدفاع بد برا. 22

 شود. می

 :مثال

 ابد!کرونا گسترش یبیماری  ،دهدنمیام زمان اجازه ایران کشور امام زمان است و ام ـ

 گذارند اوضاع بحرانی شود!اهل بیت نمیقم حرم اهل بیت است و  ـ

 شود!اب میکنند و حتما مستجعلمای دین است و اینها در نزد خدا آبرو دارند و دعا میقم شهر مراجع تقلید و  ـ

 

 ست.از ماجرا که مؤثر در قضاوت مخاطب ا یابدون ذکر حلقه ،حادثه یکاز  یتروامفقوده: ۀ حلق. 23

 :مثال

ین اجرا که ااز م روایت تصویری از جسدهایی که در غسالخانه قم بر روی زمین مانده، بدون اشاره به این حلقه ـ

 مشخص شود. شانگانتا تست کرونای از دست رفته بوده هاآنجسدها به درخواست خانواده 

 هایتالش ون اشاره به، بدبرای تخریب اقتدار نظام پوشش گسترده احتکار اقالم بهداشتی توسط سودجویان ـ

 کشف و ضبط این اقالم!مبارزه با محتکران و و قضایی در  نیروهای انتظامی

 

هن ذدر خود نظر  وردخواهد عدد میرسانه م یکاست که  ییدر جا یکاربرد ابهام عدد ؛ابهام عددی. 24

 .یابد یتجل ،از آنچه هست تریشب یاتر مخاطب، کم
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 :مثال

مار آو کرونا  یان به، ... برای بزرگ نشان دادن مبتالشماریمثل صدها تن، هزاران، تعداد بیاستفاده از واژهایی ـ 

دادن  نشان ... برای کم هایی مانند چندین نفر، تعداد معدودی از، شماری از،و در مقابل استفاده از واژهباختگان جان

 تعداد واقعی بهبود یافتگان!

 

مکن ساساً ما یاشخص ارجاع داده شده،  یکه امکان رجوع برا به اشخاص یا موضوعاتی ارجاع؛ ارجاع محال. 25

 ق است.یقابل تحق ،یاربس یبا دشوار یاو  یستن

 :مثال

 گویند ...شاهدان عینی چنین می ـ

 منبعی که نخواست نامش فاش شود ... ـ

 رتبه وزا اد متعلقهاشان در مجموعه عباس آبشماری از روحانیان بلندپایه قم با خانواده به گفته منابع محلی  ـ

 اند!نفت برای تفریح مستقر شده

 برند!سر میه شرایط ویژه بهداشتی ب مسؤوالن بلندپایه کشور برای در امان ماندن از کرونا در ـ

  

 یه سختب یاممکن، و یرامکان اجابت آن عمالً غ یاکه  یدرخواست ،در این شگرد؛ غیرمنطقیدرخواست . 26

 ود.ف مقابل تلقی شصداقتی طرن دلیلی بر بیشود تا انجام نشدن آن به عنوامطرح می است یرپذامکان

 مثال:

 رونا از علمای دین با دعا و توسل!درخواست برطرف شدن سریع بیماری ک ـ 

 رخواست قرنطینه همه شهرهای آلوده!د ـ

 ن آن!بودها برای اثبات دارالشفا ضدعفونی نکردن حرمدرخواست  ـ

 ات شورای امنیت ملی در بحث کرونا!درخواست افشای مصوبـ 

 

 ر معرضد یل، به دلمعاند رسانه یکمواضع توسط  یحصر یانکه ب ییاز آنجا ؛واگذاری نتیجه به مخاطب. 27

 یک حیترج یگاه ید،نما یدمطلب دچار ترد یرشقرار گرفتن آن، ممکن است مخاطب را نسبت به پذ یریسوگ

طلب مود به خفراهم شده، او ۀ ینبه مخاطب است تا با زم یریگیجهنت یمقدمات مطلب و واگذار یانرسانه بر ب

ۀ کت، بر نستا حاصل تفکر خود او یجه،مخاطب گمان دارد نت یکردرو یندر اکه  ییاست از آنجا یعیبرسد. طب

  ورزد.یم ترییشتعصب ب "یافتهخود "

 :مثال
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تمال زیاد مخاطب از به اح «!است شدهمبتال کرونا  یروسبه ونفر  1 ،هزار نفر10از هر  یطبق آمار رسم یرانا در» -

ری جمهوشتی سیستم درمانی و بهداان بحرانی و غیرقابل کنترل و راوضاع در اییرد که گنتیجه میاین جمالت 

 اسالمی ایران ناکارآمد و ضعیف است!

 

ظر یابی به هدف مورد نت، به دنبال دسقعیوااستفاده از علت غیربا این شگرد  در؛ یعلت جعلبه کارگیری . 28

 است.

 :مثال

  !در قم بوده است العالیمه المصطفی ۀمنشأ شیوع ویروس کرونا، طالب چینی جامع -

 وده است!بهمن مجلس ب 22مایی کرونا در ایران از سوی رژیم، برگزاری راهپیویروس تأخیر اعالم وجود  -

  ان شد!سبب شیوع ویروس کرونا در سایر شهرهای ایر ،بزرگان با عدم قرنطینه شهر قممخالفت علما و  -

 ال دروغ وکه کامهای مطرح شده برای اتفاقات نام برده، واقعی نبوده بلاین در حالی است که هیچکدام از علتو 

 تحریف واقعیت است.

 

آن. در ۀ عدم اشاع .2 ؛واقعهاصل  یعدم افشا. 1شود: یاعمال م یکردبا دو رواین شگرد  ؛یکوتسانسور و با. 29

الوه ع یب،کذچرا که در ت ؛آن است یبادعا وجود دارد، سکوت بهتر از تکذ یکبر  یکه سند یشق دوم در موارد

 ی،ارسانه به ذکر است در عرف الزم کند.یم یداشدن کذب انکار کننده، مطلب هم ناخواسته اشاعه پبر مشخص

 ناظرل موضوع گرفتن اص هیدبه ند( یم)تحر «یکوتبا»واقعه و  یکاجزاء از  یبه عدم ذکر برخ« سانسور»عموماً 

 است.

 :مثال

 از کرونا! بایکوت یا سانسور آمار بهبودیافتگانـ 

 انی نظام به مردم در موضوع کرونا!بایکوت یا سانسور خدمات بهداشتی و درم ـ

 روحانیان در قم!های جهادی طالب و بایکوت یا سانسور فعالیت ـ

تی و های بهداشجانبه علما و روحانیان با مسؤوالن نظام و توصیهبایکوت یا سانسور همراهی و تأیید همه -

 پیشگیری از افزایش بیماری کرونا! پزشکی وزارت بهداشت در

 به مردم!در جریان مقابله با بیماری کرونا بایکوت یا سانسور خدمات سپاه پاسداران  ـ

با ان، و صاحبان مشاغل برای کمک به هم نوع یکدیگر بهمردم های ارزشمند یدلسوزبایکوت یا سانسور  ـ

 ... ! یی،وادغذامشتی رایگان، توزیع ها، تهیه اقالم بهدابخشیدن اجاره بهای مغازه، هاها، نذرها و انفاقگذشت

 ان بیماری کرونا در کشورهای دیگر!بایکوت یا سانسور عمدی بحر -
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ثبات ا»و  «ااثبات ما عد یءش ینف»ئل است. اگرچه مطابق اصول منطق، مسا یممستقیرغ یانب ؛مفهوم مخالف. ۳0

اثبات ضد  ک چیز،؛ یعنی عرفا از نفی یشود، خالف آن استیکند، اما آنچه عرفاً استنباط مینم «ما عدا ینف یءش

 شود. آن و از اثبات یک چیز، نفی ضد آن استنباط می

 :مثال

یگر از دشورهای کمفهوم مخالف آن ناتوانی « کشورهای پیشرفته قادر خواهند بود بر بحران کرونا غلبه کنند!» ـ

 جمله ایران است!

راهی  خانگی برای پیشگیری و برطرف شدن بیماری کرونا ویروس جز رعایت اصول بهداشتی، از جمله قرنطینه» ـ

 است!بودن دعا و توسل  اثرن بیلف آمفهوم مخا« وجود ندارد!

خالف وم م؛ مفه«به ویروس کرونامبتال مسئوالن سیاسی  از های پزشکیمربوط به مراقبت بازتاب پررنگ اخبار»ـ 

ه میان های آزاردهندو تبعیض مسؤوالن جان مردم برای دادناهمیت نشانهاشدن مردم در مقابل بیماری و بیر آن 

  !استمردم و مسئوالن 

 

عنوان  و به یاعتماد ساز یبه فرصت است و در راستا یدتهد یلتبد یقاز مصاد یکی ؛از خبر سوخته استفاده. 31

معموالً  ،شودیمرسانه افشا  یککه دروغ  یخصوصاً در موارد ؛یردگیمورد استفاده قرار م ،رسانه سندِ صدق کالم

عی سخطا(  شیر)انصاف و صداقت در پذ صت)دروغ( به فر یدتهد یلدر تبد، آمده یشپ« اشتباه»از  یخواهبا عذر

 کنند.بسیار استفاده می ،سی از این شگرد برای اعتمادسازیبیهایی مثل بی! خبرگزاریدارند

 

زبان  عموالً ازمنظور م ینا یموضوع است که برا زدایی ازاعتبارشگرد، ن ایهدف از  ؛تمسخر یر،تحق ین،توه. 32

شعر  شود.های زشت و فحش نیز استفاده میدر وضعیت افراطی آن از تمسخر، توهین شود.یطنز استفاده م

  تأثیرگذارترین زبان در این شگرد است.

  :مثال

 تمسخر:

 ییکرونا یرانقم شده سرتاسر ا ز و***  اکرونا ر یکشاند یخش یبه قم ا یناز چ -

 !ییمسلمان کرونا یچنشود ه گفتی***  یدکأبه سراغ خودت آمد که به ت اول -

 :ینتوه

 مغزها گم بوده یانم ویروس***  هعذاب روح ما قم بود سوهان -

 ه!مردم بود یبدبخت ییهما قم***  از اولفقط  یستکرونا ن حثب -

 

 .گردداده میاستفهای عاطفی از تصاویر و واژه احساسات مخاطب یختنبرانگ یبرادر این شگرد  ؛یبار عاطف. 33

  :مثال
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کنند و اش خارج مینهانکارد از خارا با برکرونایی که ماموران اورژانس یک بیمار  یایهحاوی صحنهانتشار کلیپی  ـ

ین ن بیمار ابستگاشود که با زور و بدون توجه به احساسات واکنند و چنین وانمود میاهالی خانه گریه و زاری می

 !شودکار انجام می

 

با  ینچند. همنه کنکه متضاد جلو یبه نحو ،غیرمتضاددادن دو امر کنار هم قرار بادر این روش  ؛ییمتضاد نما. 34

ا عبارت ر ینذهن به صورت ناخودآگاه طرف یت،روا یکدو بخش از  یانم «که یدر حال» یا «اما»قراردادن لفظ 

 پندارد.یهم م یضنق

 : مثال

بر  ما همچناناما مراجع و عل ؛کنندمیدعوت به رعایت مسائل بهداشتی بهداشتی مردم را ن پزشکان و مسئوال ـ

 ورزند!اصرار میخواندن دعاها و انجام امور عبادی 

شود که یا گفته نمد! )امدرحالی که کرونا در ایران سیر افزایشی دارد؛ اما پروازهای ماهان به چین هنوز ادامه دار ـ

 .کی از چین به ایران است(این پروازها برای انتقال تجهیزات پرش

 

خبار و اه چینش استفاده از نحو ،یکی از شگردهای بسیار تأثیرگذار در جنگ روانی ؛و عبارات یرتصاو ینشچ. 35

رار ار هم قدر کن یطور یرتصاو یااخبار، جمالت و یعنی  ر هم برای اغراض و اهداف خاص است؛تصاویر در کنا

 سوق دهد. یرا به سمت برداشت خاص شود که مخاطبیم یگرفته و صفحه بند

 :مثال

شرایط  ها قبل وزدن در ساحل دریا )که به سالاز برخی روحانیان در حال سوارشدن به اتوبوس یا قدمتصویری  -

بیماری  له باشود که گویی درحالی که مردم در شرایط مقابدیگری مربوط است( نشان داده شده و چنان القا می

ر حالی د. این اندانی در مناطق تفریحیگذردر حال فرار از قم یا در حال خوشبرند، روحانیان کرونا به سر می

ل ندن رواون دیگر اقشار جامعه در قم و دیگر شهرها در حال گذراچطالب و روحانیان نیز هماکثر است که 

 اند.بیماران هو یا کمک ب زندگی خود

نظام  دیو ناکارآمکرونا در ایران  موضوع نماییفاجعهبا هدف  ی خاصهایر و کلیپتصاوتولید و انتشار  -

 اسالمی!

 

 یکی از دو گرینه؛  یانم یزیکردن چمنحصر؛ یحصر ثنو. 36

 :مثال

با هم  ه تنهاهای بهداشتی یا دعا و توسل؛ درحالی که این دو نردن راه درمان میان عمل به توصیهمنحصر کـ 

 که مکمل هم است!بل ،منافات ندارد
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ر حالی یروس؛ دوشکست نظام و مردم در پیشگیری از سرایت منحصرکردن مقابله با کرونا به قرنطینه شهرها یا  -

 تنها راه نیست!نطینه خانگی، ...( هم وجود دارد و قرنطینه شهرها، های دیگری )قرراه که

 

 از آن یردفاز  ،عهیا افراد جام یانجر یکافراد  یانشکاف م یجادمعاند با هدف ا یهارسانه یگاه ؛یتله گذار. 37

کنند تا یم یت)پوشش مواضع و اخبار مربوط به او( حما یممستق یرغ یا( یدو تمج یف)تعر یمبه طور مستق یفط

فعل بر  ون قول آرا نسبت به  ساسیترفتار، ح یاگفتار  یکۀ با تخطئ یزن ی. گاهیزندرا بر انگ یشانشواکنش هم ک

عا به رد آن اد یرا براها یا گروهی، آن فرد یکبه  یزیدادن چبا نسبت یدر موارد ین. همچنیزندانگیم

ه، تنش  اخذ شدفردِ هدف و مخالفانِ موضعِ یانآن، م یکنند تا در پیمو افراطی مجبور ناخواسته  هاییریگموضع

 .یدبه وجود آ

 :مثال

های انهاین روزها رس تکرار ادعای مخالفت دین با بهداشت و علوم پزشکی جهت تحریک جنگ علم و دین. ـ

 ه ونان شدآارد تله وتا روحانیان « و بهداشت مخالف است دین با علم»ند که کنمیعاند آن قدر این ادعا را تکرار م

 جنگ علم و دین راه بیاندازند!

جمه شدید هختن اندهای معاند با راه ارسانه !هدف ایجاد درگیری دیگر شهرها با هجمه به قم به بهانه دفاع ازـ 

ردم نه میان مهای دشمناروحانیت، به بهانه دفاع از دیگر اقشار و شهرها، به دنیال برانگیختن واکنشبه شهر قم و 

 اقشار مختلف جامعه ایرانی هستند! شهرها و

! هانالقای منشأیت مناسک و اماکن دینی و مذهبی برای ویروس کرونا با هدف تعطیل کردن همیشگی آ ـ

 سعی آن دارند به عنوان مقصر شرایط کنونی،مذهبی  هایمکانمناسک دینی و  با تمرکز شدید بر ای معاندهرسانه

 !دکشاننامور دینی را به تعطیلی ب ایط انفعال شدید قرار داده و همهلیان امور دینی را در شرکه متو

 

کی د و مدردر این شگرد بدون هیچ سن ز شگردهای رایج در جنگ روانی است!خوانی انیت ؛یاتو منو یاتن. 38

 .شوداده مینسبت د تغافل، تجاهل، تظاهر، عمد و سهو( به افراد ی،خشم، خوشنود یأس،)غم، خاصی  یتقصد و ن

 :مثال

یکی از  ،یت خوانیناین و  «!بهمن بود 22تأخیر در اطالع رسانی مربوط به کرونا در ایران به خاطر راهپیمایی »ـ 

 آشکار به نظام اسالمی است.های دروغ

های روغدنیز از ت این نسب «اماکن مقدسه بوده است!متولیان روحانیت و فشار جلوگیری از قرنطیته قم به خاطر » ـ

  های معاند است.رسانه

کننده به سخِ سؤالخواهد بود؛ چرا که پا« برد برد» یآن، بازۀ به کار برند یترفند برا ینا ؛پاسخ با پرسش. ۳9

 !عجز و شکست در برابر سؤال یعنی ،شده، و عدم پاسخ یینتع ینکردن در زمیباز یعنی ید،پرسش جد

 :مثال
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 شان اثر ندارد؟!علمای دین به این پرسش جواب دهند که چرا دعاهایـ 

 اند؟!کردهکرونا ای در مدیریت بیماری عاقالنهمسؤالن به این سوال جواب دهند که چه کار ـ 

 

فرد یا ه ب ،و حامل بار معنایی خاصی است را که نزد عموم منفی و منفور واژه و مفهومی؛ یزنبرچسب . 40

مفت »، «لباس شخصی»، «تروریست»، «گروه فشار»، «تندرو»، «افراطی»های مثال برچسب ؛نسبت دادن گروهی

 ها.به برخی از افراد و گروه ، ...«پنهانکار»، «آقازاده»، «رانت خوار»، «خور

 

ای کم برگرد شهایی مثل بی بی سی است. در این استتار یا پوشاندن خبر از شگردهای رایج رسانه ؛استتار .41

ک یطلوب مرنگ کردن خبر یک واقعه در میان اخبار وقایع دیگر، ضمن درج خبر نامطلوب )خبری که پوشش آن 

های وشاز ر دهند. این ترفندش میدیگر را به صورت گسترده پوش رسانه و در راستای اهداف آن نیست(، اخبار

 نوین سانسور وقایع بوده و میان رسانه های غربی بسیار پر کاربرد است.

 مثال:

ه در بین شود یا اینکهای معاند یا پوشش داده نمیوسط رسانهآمار بهبودیافتگان و خدمات پزشکی ارائه شده ت -

  !شوداخبار ناامید کننده استتار می

 وکمبودها  بوط بهخبار مرهای گسترده نظام و مردم در مقابله مؤثر با کرونا در میان ابه فعالیتاخبار مربوط  -

  شود!ها استتار مینظمیبرخی بی

  شود!یم رستتاتوجه طالب جهادی به بیماران کرونایی و کادر پزشکی در میان اخبار بد اهای قابلاخبار کمک -

شود تا ستتار میطلوب اشکی برای کنترل بیماری در میان اخبار نامنی با جامعه پزو تأیید عالمان دی اخبار همراهی -

 کنند!مراهی نداشته و مخالفت میهچنین به نظر برسد که علمای دینی با متخصصان پزشکی 

به  وفا نکرده یا تحلیل اکتیک رسانه به یک بار درج خبر تکرار یکی از شگردهای پرکاربرد است. ؛ تکرار. 42

اال د مخاطب بطلب نززیرا با تکرار، احتمال پذیرش م ؛دهدزوایای گوناگون آن را باز نشر میهای مختلف و از بهانه

ه خط بی که رود. در تکرار طوله دو صورت طولی و عرضی به کار میرود. الزم به ذکر است که این ترفند بیم

اطب زد مخننمایی یا تثبیت آن را سانه قصد بزرگای است که رف است، نقطۀ شروع خط، همان واقعهخبری معرو

ما ست. اآن ا مراحل مختلف در روند یک اتفاق، واکنش دیگران و نیز حوادث در پی ،دارد و نقاط بعدی این خط

کرار ت»گر به عبارت دی های همسو در پوشش هم زمان یک خبر یا تحلیل است.تکرار عرضی، هم داستانی رسانه

 سیاری ازپرداختن به یک خبر در ب« تکرار عرضی»کرار به یک خبر در یک رسانه است و پرت پرداختن« طولی

 های همسو است.رسانه

 :مثال
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ی بی های مختلف ببخش های آن در ایران، دربیش از اندازه اخبار مربوط به کرونا و تعداد مبتالیان و فوتی رتکراـ 

 مصداق ،نجمهوری اسالمی ایرا های معاند نظامهمه شبکهدر همین خط خبری  و ر طولی است!سی، مصداق تکرا

 !تاس عرضیتکرار 

 

ائل وع و طرح مسموض یکاستفاده از جهل مخاطب نسبت به  در این شگرد با ؛یکتارۀ یحرکت از حاش. 43

  شود.دنبال می نظر، ، اهداف موردمختلف در آن حوزه

 :مثال

نی لمای دیعخارجی به شهر قم، مردم شریف آن شهر و روحانیان و های ناجوانمردانه دشمنان داخلی و نسبت ـ

 !شوددنبال می اطالعی اکثریت مردم از حقایق و رویدادهای واقعیدر سایه بی

ایه سرونا، در له کدر مسأ ،های بسیار زیاد علیه نظام اسالمی به ویژه نهاد سپاه پاسداران انقالب اسالمیهجمه ـ

 !گیردصورت می سائل اصلی در این خصوصحقایق و م اطالعی ازبی

 طالعی مردماطالعی یا کم اهای ناجوانمردانه علیه جامعه المصطفی و طالب چینی ساکن ایران در سایه بیهجمه -

 !گیردانجام می از مسائل مربوط به این دانشگاه جهانی

 

 یمه)ن یه خاکسترناشناخته( ب یا)نامعتبر و  یاهدست به دست کردن خبر از منابع سدر این شگرد،  ؛ییخبر شو. 44

 یابد!جریان می )نسبتاً معتبر و شناخته شده( یدبه سف یشناخته( و از خاکستر یمهمعتبر و ن

 مثال: 

 وسط افرادسپس ت وبسیاری از خبرهای نادرست و حامل جنگ روانی دشمن، ابتدا از افراد و منابع نامعتبر آغاز  -

های رسمی های و خبرگزاریهای سیاسی درجه دو، جریان یافته و به روزنامهمعتبر، مثل برخی از شخصیتنیمه

ولید شده تصورت  با قرنطینه این شهر، به همین خبر دروغ و ناجوانمردانه مخالفت علمای بزرگ قمشود. منتقل می

 های رسمی وارد شده است!خبرگزاری و به

 

 گیرد. صورت می بوطنامر یغلط با سند ییکردن ادعایقتلفدر این شگرد  ؛اعتبار یقتلف. 45

  :مثال
 !است اوان سوزاندن کتاب پزشکی هاریسونت ،از قم شروع ابتالء به کروناـ 

 شوند!بتال نمیرونا مسلمانان به کشهر قم و در ایران، به خاطر این بود که آقای تبریزیان گفت م شیوع کرونا ازـ 

 

 یامخاطب )رسانه از زبان شخص ثالث  یکپسند مواضع مورددر این شگرد پرتکرار،  ؛از زبان ثالث یانب. 46

از  رییگنِ سوتصورِ نداشت یلبه دلتر مخاطب نسبت به مطلب، در مقاومت کم یازششود که امتیم یانب( کارشناس

 جانب شخص ثالث است.
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  :مثال

تان ان بیمارسی از کارکناز زبان یک پرستار یا یکها در بیمارستانها و افراد بستری ، فوتیبتالیانمآمار جعلی نقل ـ 

 تر باشد!تا پذیرش مطلب برای مخاطب آسان ،و امثال آن

 وسط جازدنصوتی ت های تصویری وهای بیماری کرونا با تهیه کلیپمبتالیان و فوتییرواقعی از شمار بیان آمار غـ 

 !و یا پرسنل بیمارستان و آرامستانبه عنوان پرستار، پزشک  افرادی

ها نشان این کلیپ !در فضای مجازیباره رقص مختلط پزشکان و پرستاران درزیادی غیرواقعی های کلیپ -

ه کر حالی داز ساسی مانکن هستند؛ « دکتر»برخی از پرستاران و پزشکان در حال رقص مختلط با آهنگ  دهدمی

 ام داده وا انجهیچکدام از این تصویرها واقعی نیست و افرادی صرفا با پوشیدن لباس پرستاران این اقدامات ر

 اند!تصویر گرفته

 

 یا یمجرشود. در این شگرد سی بسیار استفاده می هایی مثل بی بیاین شگرد در رسانه ؛چالش مثبت. 47

کند که ظاهر یرا طرح م یمطبوعات، سؤاالت و شبهاتۀ مصاحبه کنند یاو  یوییو راد یزیونیتلوۀ کارشناس برنام

 او یلستدالا یاما هدفش در واقع فراهم آوردن فرصت پاسخ و استحکام بنا ،است یندهبه چالش کشاندن گو ،آن

ود به خ پاسخ خود، ژست قانع شدن یافتگر با دراست که پرسش رگذایرتأث یترفند خصوصاً هنگام ینست. اا

 .یردبگ

 مثال:

وری ف جمهمدیریت ضعی»مجری شبکه فارسی زبان بی بی سی با به چالش خواندن ادعای مهمان برنامه مبنی بر 

مله حی ازمینه را بر هارنظرهای مسؤوالن نظام،با اشاره به برخی از اقدامات و اظ« اسالمی در کنترل بیماری کرونا

 کند. تر مهمان برنامه به نظام جمهوری اسالمی فراهم میبیش

 

 ؛دارد یترکم نسبت به آن مقاومت ،است که مخاطب یندر ا یگرد یدادن سخن به فردنسبت یازِامت ؛نقل قول. 48

 «ییرگسو»امکان  یلبه دل یرشدر معرض عدم پذ یشههم (او یتو ماه یتفارغ از هو) یمدع یکه ادعا یدر حال

، بعد از کند انیمنابع ب یگرمشکوک را به نقل از د یارسانه اخبار دروغ و  یککه  یدر صورت یگراست. از طرف د

 ارجاع»مان ه یا نقل قول یگرد یرخود را خواهد داشت. به تعب یدروغ پراکن یتمسئول یرشراه فرار از پذ یی،رسوا

ل نقل قو یناست ا یعی. طبیدنمایرسانه را فراهم م یکاعتبار  یدند یببدون آس یبامکان نشر اکاذ «گریبه منابع د

 یککه  است ییمورد و آن در جا یکمگر در  ؛تر خواهد بودشود، نزد مخاطب موثق یانتر بمعتبر یچه از منبعهر

 «ودامش فاش شنکه نخواست  یمنبع آگاه» یاو « اسناد محرمانه»دروغ به نقل از  یارسانه خبر خود را به راست 

خاطب زد مموجه ن یعذر یراتیتعب یناما چن ؛یستچند منبع مطلب مشخص نحالت هر ینچرا که در ا ؛یدذکر نما

 !یستتر از آن ناز ذکر منابع معتبر نباشد، مسلماً کم تریشخواهد بود که اگر اثرش در القاء خبر ب
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و هم  گرپرسش هم در مقام ،است، فرد «مناظره با خود» یگرشترفند که نام د یندر ا؛ پاسخ از جانب مقابل. 49

 سو بخواهد ببرد.سخن را به هر یرامکان را دارد که مس ینا یرو ینو از ااست در مقام پاسخگو 

 مثال: 

ونی فا ضدعرها را تعطیل کرده و در و دیوار آن علمای مذهبی پاسخ دهند که چرا حرم»گوید: شبهه کننده می

ا بر مقابله بدرتی ق، هیچ به علت اینکه امامان و امام زادگان خفته در این اماکندهد کنند؟ و بعد خود پاسخ میمی

 ها ندارند!بیماری

 

شود و یب مآن انتخا یانب یطو شرا یشاز سخن بدون اشاره به پس و پ یقسمت ؛کالم یسازو برجسته یعتقط. 50

یتر تدر اما  ،شودیماستفاده  یسازیترچند عمدتاً در تترفند هر ین. ایردگیآن قرار م یرکل گفته تحت تأث یجهدر نت

 دارد.  ردهای صوتی و تصویری هم کاربو کلیپ منحصر نیست و در خود متن

 :مثال

 ح علینژاد!در برنامه مسیدرباره موضوع کرونا شیرازی حضرت آیت اهلل مکارم تقطیع سخنان  ـ

 در شبکه ایران اینترنشنال!درباره موضوع کرونا انقالب تقطیع سخنان رهبر معظم  ـ

 

 یتسا کیندگان به که اوالً مراجعه کناست دارد این  یتاهمها یتسا یریگکه در آمار یانکته ؛ینترنتیآمار ا .51

 یارسب ،یگرد یتبه سا یتسا یکها از ینظرسنج ی،رو ینهستند و از ا یتغالباً افراد موافق با مواضع آن سا

 یسط به باالشر متواکثراً از ق ،هستند یسنج نظر ینکه شرکت کنندگان در ا ینترنتکاربران ا یاًمتفاوت است؛ ثان

 است. یاسیخاص س یشاتگرا یقشر عموماً دارا ینبوده و ا یشهر

  مثال:

 به این صورت آمده است: نظرسنجی  ،در کانال ضد انقالب آزادی -

ا شم یات. آرده اسکرا رد  آن .اج.ا یول کرده یراندر مبارزه با کرونا به ا یکمک فور یشنهادپ یکا: آمرینظرسنج»

 92 ،نداقالبال ضد اناق اعضاء این کانکه اکثریت قریب به اتف از آنجا «نه؟ یا یدهست یرانا به یکاموافق کمک آمر

 !نداهدرصد با این مسئله اعالم موافقت کرد

 

ه رد مذکور بکه ف یدر حالاست؛ دعوا  ینجلب اعتماد طرف یبرا یطرفیاظهار بدر این شگرد  ؛یینماطرف یب. 52

شان نردم و دیویروس کرونا؛ آیا بین م» بی بی سی فارسی در مطلبی با عنوان مثال !است یلطرف دعوا متما یک

را  ر جهاندر سرتاساهب مختلف تاثیرات شیوع این بیماری در مناسک مذهبی ادیان و مذ« ؟است فاصله افتاده

ثر ، در ایانکه اد این برداشت را القاء کرده است ،رهیز ظاهری از گرایش به نظر خاصیو نهایتا با پ گزارش کرده

 !انداین بیماری تضعیف شده
 



19 

 

که  یداست اقتصا یفرصت از دست رفته( اصطالحۀ ینفرصت )هزۀ ینهز ؛فرصتۀ ینبا تمسک به هز یبتخر. 53

از  ییگرد یتفرصت پرداختن به فعال ی،قتصادا یتفعال یکمنابع به  یصدارد که با تخص یتواقع یناشاره به ا

 یناز ا اشد وب یانز یاسود  یدارا لقاًکه مط یستو ... ن یاسیس ی،اقتصاد یمتصم یچه یحتوض ینبد ؛رودیدست م

 یود، براش یدهاول برگزۀ یندو انتخاب، گز یانچرا که اگر در م ؛و انتقاد باز است یبتخر یراه برا یشهرو هم

ا بب گردد، دوم انتخاۀ ینتمسک جست و اگر گز یبعدۀ ینگز یایو مزا یفعلۀ ینگز یبتوان به معایآن مۀ تخطئ

ا کرونط به ائل مربوهای معاند درباره مسرسانه المث هموار است یباول راه تخرۀ ینگز یایب آن و مزایتوسل به معا

ه آن سازند که اگر نظام جمهوری اسالمی به صورت گسترده بویروس شرایط را برای مخاطب خود چنان می

حدود ورت مکنند و اگر به صبپردازد، نظام را به فضاسازی برای سرپوش نهادن بر مشکالت اقتصادی متهم می

 شود!بپردازد، نظام به پنهانکاری متهم می

  

 یادر زمان و  یاحادثه ینکهصرفاً با استناد به ایا گروه دولت  یا یرمد یکمواقع به از  یاریدر بس؛ ییمقصر نما .54

 یرتباطااساساً  ای ،مذکوریا گروه دولت  یا یراست که مد یدر حال ینشود و ایاو رخ داده حمله مۀ مجموع یردر ز

ورد د با دو ممور ینااست. تفاوت  یافتهن قیوفرو ت یشموانع پ یلها، به دلبا وجود تالش یابه آن رخداد نداشته و 

طلوب نام یاًاناست و ث یتوضع یاحادثه  یک «عامل»بر  یاوالً تمرکز خبر« ییمقصر نما»است که در  ینقبل در ا

 مقصر است. یینترفند تنها در صدد تع یناۀ مفروض بوده و به کار برند ،یتوضع یکبودن 

 :مثال

 شیوع کرونا!صر جلوه دادن نظام در مقـ 

 روحانیان قم در شیوع کرونا!علما و مقصر جلوه دادن ـ 

 لوه دادن مردم قم در شیوع کرونا!مقصر جـ 

 !ایرانیان به ویروس کرونا معۀ المصطفی العالمیه در ابتالیـ مقصر جلوه دادن طالب چینی جا

 ا!س کرونان در انتشار ویروپاسدار جلوه دادن سپاهو مقصر ماهان یماییصادرات خفاش توسط هواپ یعهشاـ 

 

و  هیشر یانن بواقعه بدو یکاز  یتشروع رواو به تعبیری ماجرا؛ ۀ یانواقعه از م یانب ؛دومۀ حرکت از پل. 55

 .است آن یعلت و معلولۀ سلس یترعا

 مثال:

ل از قب یروسوبدون پرداختن به اینکه این  ،شودشهر قم معرفی می ،شیوع ویروس کرونا در کشورعامل و محل ـ 

ی یک امریکابیولوژیهای جنگ ، توسط آزمایشگاهو قبل از آن به احتمال زیادکشور چین وجود داشته در ایران 

 شده و از شهر تهران به قم وارد شده است!و منتشر  ساخته
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ده ادامه دا چین از ایران به ـ علی رغم شیوع ویروس کرونا در چین، هواپیمایی ماهان همچنان به جابجایی مسافر

اکن در یزانی سدانشجویان ا ایصرفاً برای جابجهواپیمایی ماهان در حالی که این گونه نبوده و سفرهای  است!

 .اقالم بهداشتی بوده استچین و  

 

 دهد.یتر جلوه میآن را واقع یات،تر است و ذکر جزئیرتر عموماً باور پذدروغ بزرگ دروغ بزرگ:. 56

 مثال: 

 است کشوری و لشکری مقامات اختیار در اکنون هم ،است کرونا بیماری تشخصی اصلی مرکز که پاستور انستیتو -

 راستا ینا در زیادی مشکالت با مردم عموم که حالی در کنند؛می مراجعه آنجا به معاینات برای که پیوسته

 !اندمواجه

 

 ند! شویم یازنیها بدروغ یگرد یدر پ یکه با طرح آن، از ذکر پ یراهبرد یدروغ ؛یدروغ اساس. 57

 مثال:

 یهاو رسانه گرفتنه هاییانجر یهاکه نسبت به دروغ یاکنندهنقش رسوا یلبه دل یماصدا و س یدننام دروغگو ـ

 !معاند داشت

 !تک تک مسئوالن نظامۀ از تخطئ یازینیو ب "یتروحان" یبتخرـ 

این بنگاه دار اخبار دروغ و جهت امتم یرششدن پذو به تبع آن هموار یس یب یب "یطرفیب"تمرکز بر  ـ

 خبرپرراکنی!

 

 یتالشدر واقع  ،یدروغگفت که اگرچه هر یدبا یبابتدا در تفاوت دروغ و فر ؛هاها و دروغ ناگفتهدروغ گفته .58

 یقعدد دقۀ ئر اراذک یبه جا یچنانکه اگر کس ؛گنجدیدروغ نمۀ یطالزاماً در ح ،یبیطرح فراست، اما هر یبفر یبرا

 اد کشته ومع افروجود ندارد، حاصل ج یقآمار دق هب یکه دسترس یموارد یرحادثه، عامداً و در غ یککشته شدگان 

 .یستاما مسلماً غلط و دروغ ن ،خواهد بود یبچند رقم مذکور مصداق فرارائه دهد، هر یکجارا  یزخم

ق محق ییجا در یزها نشود. دروغ ناگفته یانندارد، ب یتو واقع یقتاست که آنچه حق یموردها، ناظر بر گفته دروغ

ونه ه را واراست، آن واقعمؤثر در قضاوت مخاطب واقعه که  یکاز  یاساس یهابخش یانبا عدم ب یشود که راویم

 جلوه دهد.

 مثال:

 ی منتقلوصا مناطق تفریحمختلق کشور، خصهاشان توسط سپا و بسیج به مناطق روحانیان قم با خانواده» -

  «اند!شده

   «روحانیان با این مسأله بوده است! علت عدم قرنطینه قم، مخالفت علما و» -
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ه با رای مقابلمکن بها است و تنها راهبرد مدر حالی که قرنطینه شهرها، یک راهبرد اختیاری و انتخابی برای دولت

تا نگلیس شور اشیوع بیماری نیست. هم اکنون هم برخی از کشورهای اروپایی مثل آلمان آن را اجرا کرده ولی ک

 کردن شهرها مخالفت می ورزیدند.چند هفته با قرنطینه

 

 هایی برای رهاشدن از دام جنگ روانیوصیهت

سازی راهشناختی دشمن برای برهم زدن آرامش و امنیت روانی جامعه و گمجنگ روانی مجموعه شگردهای روان

رار شگردهای خبری دشمن قاذهان مردم برای اختالل در قضاوت و تصمیم صحیح است. کسانی که در دام 

 و، اضطراب نیدگیدهند و در امواج خشم، درماندگی، تمی رامش خود را از دستگیرند، نه تنها امنیت روانی و آمی

ضاوت قیل و قدرت تحل ،، بلکه با دریافت انبوهی از اطالعات ناصحیح و گمراه کنندهدنشودگی گرفتار میافسر

ز اخی دهند. به همین سبب الزم است با رعایت برکارآمد را هم از دست میهای مؤثر و صحیح و تصمیم

ن ایمن ابر آکند، اجتناب کرده و خود را در برهایی که دشمن پهن میراهبردهای صحیح، از گرفتارشدن در دام

 :توصیه اساسی الزم و با اهمیت استدر این راستا رعایت چند سازیم. 

 طبانمخای سازی ذهنی و عاطفن شگردهای گوناگون دشمن در گمراهای؛ یعنی آموختباالبردن سواد رسانه .1

 شگردهای نوشتار حاضر بخش کوچکی از .جنگ روانی های الزم و مؤثر مقابله بایادگیری مهارتنیز و 

مطالعه  .ده است، در اختیار شما قرار داآمدروزواقعی و های خبری در جنگ روانی دشمن را با ارائه مثال

بدیهی است  ای شما کمک کند.هتواند به ارتقای سواد رساندقیق و مباحثه آن با دوستان و اهل خانواده می

رسد، یه شما مبشدن با اخبار و اطالعاتی که توانست در هنگام مواجهشگردها، خواهید که با آموختن این 

  آن را نقد کرده و خبرهای صحیح از غیرصحیح را تا حد زیادی تمییز دهید.

ه بروز  . همه ما در شبانهای بمباران اطالعات استیکی از شگردهای پرکاربرد دشمن در جنگ رسانه .2

نبال درا  ددگی را سامان داده و اهداف خوموضوعات زن ،مقداری خبر صحیح نیاز داریم تا بر اساس آن

 رج مکنیم. دریافت اطالعاتی که در چارچوب نیازهای واقعی و اهداف مشخص ما نیست، جز هرج و 

ی در د البته وقت و انرژی محدودو صذهنی، خستگی، آشفتگی و از دست رفتن اخبار صحیح و الزم 

گذاری فهد ورنامه ای ندارد. از این رو الزم است هرکدام از ما برای دریافت خبر، بنتیجه اختیار ما است،

  خود بپرهیزیم. یذهنفضای دادن اخبار اضافی در داشته و از راهروشن و درستی 

 های بدبینانههبر دریافت کنید. مراقب وسوسخبرهای مورد نیاز خود را حتما از منابع شناخته شده و معت .۳

 ی دارند.دبینب ،داخلی ، نسبت به منابع خبری معتبرهای محدود خودباشید. برخی از افراد به خاطر تجربه

 نان شهروندسازی اذهاترین انگیزه برای گمراهکه کم ،ه جای گرفتن اخبار از منابع داخل کشوراین افراد ب

امر  این شوند.ر میرده و به آسانی در دام جنگ خبری دشمن گرفتاجی پناه بخار را دارند، به منابع نامعتبر

ست. رده اکهایی است که دشمن خارجی برای یارگیری از شهروندان ایرانی پهن در واقع افتادن در دام

 ست. اوضوح نشان داده دشمنی که بارها نیت های پلید خود در دشمنی با ایران و ایرانی را به 
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ا مهمه ها است. رهاشدن از دام کلیشه ،دشمنبا خبررسانی های الزم برای مقابله مؤثر یکی از مهارت .4

ز رغ افا های داشته باشیم.های کلیشهنگرش ،و مسائل ممکن است نسبت به برخی از اقشار، موضوعات

دازش و پر های ذهنی در فرایند دریافتلیشهکردن به کای، تکیههای کلیشهستی این نگرشدرستی یا نادر

سبت نراد از اف داوری و تحلیل نادرست است. به عنوان مثال ممکن است برخیخبر، یکی عوامل مهم پیش

شند. در ذهن خود داشته بااز این صنف کلیشه منفی خاصی  نگرش مثبت نداشته و ،به صنف روحانی

ا کلیشه بهمسو  مربوط به این صنف اجتماعی، بر اخبار منفی وشدن با اخبار مواجه ی در هنگامچنین افراد

ده ا نادیر)هرچند صحیح باشد( ، متمرکز شده و اخبار مخالف با کلیشه خود ذهنی خود در این درباره

 ری رابرای تحلیل و قضاوت صحیح درباره موضوعات اجتماعی باید مراقب باشیم که هرخب گیرند.می

    بررسی کنیم.های ذهنی فارغ از کلیشه

ت برای به دست آوردن خبرهای صحیح و تحلیل درسگاهی نگری خبری، مهارت دیگری است که جامع .5

آن  به دن خبرهای خارجی اصرار دارید، هرگز برای به دست آوراگر بر گرفتن اخبار از رسانهالزم است. 

نتشرشده رهای مدر کنار هم نهادن خب های داخلی هم مراجعه کنید.بسنده نکرده و حتما به رسانهها رسانه

ی یا خبار جعلدام ا تری را در اختیار شما قرار داده و از افتادن درلتواند خبر کاممی، های مخالفدر رسانه

 تحریف شده در امان بمانید.

 ایم،شدهکند که تا از صحت کامل خبری مطمئن نو وجدان اخالقی حکم میعقالنیت انصاف، جوانمردی،  .6

ب و ا جالم، ممکن است برای شودنکنیم. بسیاری از اخباری که در فضای مجازی منتشر می ا منتشرآن ر

 رگری ووسوسه شویم فورا آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم. مهارت خودمهاانگیز باشد و شگفت

اید آن دهنکر لخویشتنداری را تمرین کنید و با خودتان عهده ببندید که تا از درستی خبری اطمینان حاص

رستی دبرای شگفت زده کردن دیگران یا اثبات های خود سال نکنید و بر وسوسهرا برای دیگران ار

ین اسال ه ارکندیشید نکته مهم هم بیاستی خبر، به این ره بر اطمینان از دد. عالوغلبه نماییهای ذهنی کلیشه

شار دی در انتسونه تنها ای درستی که خبره داشته باشد. بساهایی چه پیامدممکن است  ،خبر برای دیگران

 زند!دامن میمشکالت اجتماعی و اقتصادی جامعه و فراگیر ناامنی روانی به ؛ بلکه آن نیست

 ،شده باشدها جعلی و تحریفشود و ممکن است بسیاری از آنای منتشر میخبرهایی که در سطح گسترده .7

عتمادی اشی و شود. سابقه دوستی و خوییکدیگر منتقل می معموال از طریق دوستان، خویشان و آشنایان به

 وپرس  شود تا درباره صحت خبر گفته شدهان و خویشان برقرار است، موجب میکه معموال میان دوست

قی و اخال بینی و اعتمادی عقالنیخوشنین حالی که چ در م و بنا را بر درستی خبر بگذاریم؛جو نکنی

 کنیم، جعلی یاکه از افراد مورد اعتماد دریافت می خبرهایین است ممک نیست و با احتمال زیاد

 هایه روشبه واسطپیشین تکیه نکنید و از درستی خبرها شده باشد. بنابر این هرگز به اعتماد تحریف

    مطمئن شوید!علمی و عقلی 

 


