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 مصاف خبری و جنگ رسانه ای 
در مناسبات بین المللی؛

با تأمل در ابزارها و راهکارها
غالمحسین�اسالمی�فرد���

دانشجوی دکتری ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسالمی
heslamifard@gmail.com

چکیده
رویارویی  در  سلطه  نظام  و  اسالمی  جمهوری  نظام  انقالب،  پیروزی  از  پس 
ایران در کنار تهدیدات  همه جانبه ای قرار داشته اند. دشمنان انقالب اسالمی و 
و تجاوزات نظامی، اقتصادی و فرهنگی در یک نبرد رسانه ای و مصاف خبری 
قرار داشته اند. جنگ رسانه ای غرب علیه ایران با همکاری هماهنگ و نزدیک 
بخش های نظامی، سیاسی، اطالعاتی، امنیتی و تبلیغاتی صورت گرفته است. در 
سال های اخیر مصاف خبری و جنگ رسانه ای غرب علیه جهان اسالم و علیه 
کشورهای جهان سوم در قالب های متنوعی وجود داشته است. در این پژوهش، 
چیستی این مصاف خبری، ابزار آن و نقش رسانه های داخلی و رسانه های بیگانه 
در این فرایند مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش بررسی شده است 
که طرفین این جنگ رسانه ای و مصاف خبری از چه الگوی ارتباطاتی بهره گیری 
کرده اند. پس از تشریح ابعاد و ابزار این هماورد خبری ایران و غرب، پیشنهاد هایی 

برای مقابله بهینه رسانه های حاکمیتی ایران ارائه شده است.
واژگان�کلیدی

جنگ  روانی،  جنگ  بیگانه،  رسانه های  حاکمیتی،  رسانه های  خبری،  مصاف 
رسانه ای .

مقدمه
ماهواره ها،  جدید  نسل  و  اینترنت  ظهور  با 
سیطره جویی غرب شکلی نوین یافته بود و دیگر 
اثری از موانع جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی برای 
نداشت.  وجود  قدرت  صاحبان  اهداف  پیشبرد 
نظام های سیاسی با تولید هدفمند خبر و پخش 
فراگیر آن از منافع خود حفاظت می کنند و دایره 
خبری  نقش  می دهند.  گسترش  را  خود  نفوذ 
است.  بی بدیل  منطقه ای  تحوالت  در  رسانه ها 
رسانه ها در مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
جهان معاصر سهمی فراتر از نقش اطالع رسانی بر 

عهده دارند. مصاف خبری را می توان بخشی از 
»جنگ روانی–عملیات رواني« دانست که محیط 
عمل آن رسانه ها هستند. دالیل بسیاری وجود 
دارد که مؤید تأثیرات غیرقابل انکار رسانه ها در 
مدیریت و شکل دهی افکار عمومی است و با این 
مارشال مک لوهان صاحب نظر  که  بود  شناخت 
در  پیش  سال  ده ها  ارتباطات  علم  کانادایی 
»جنگ هایی  بود:  گفته  امروز  وضعیت  توصیف 
که در آینده رخ خواهند داد، به وسیله تسلیحات 
جنگی و در میدان های نبرد نخواهند بود، بلکه 
این جنگ ها به دلیل تصوراتی رخ خواهد داد که 
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رسانه های جمعی به مردم القا می کنند. چرچیل، 
نخست وزیر انگلیس در زمان جنگ جهانی دوم 
نیز معتقد بود: »در زمان جنگ، حقیقت آن چنان 
تصنعی است که باید همیشه آن را با محافظان 

دروغ پردازی ها همراهی کرد«.
دوم  جهانی  جنگ  به  رسانه ای  جنگ  مفهوم 
هیتلر،  تبلیغات  مسئول  گوبلز،  که  برمی گردد 
نقش  تبلیغات  و  شایعات  از  وسیعی  موج  با 
انکارناپذیری در تثبیت حکومت فاشیستی آلمان 
ایفا کرد. می توان مصاف خبری و جنگ رسانه ای 
را جنگی بدون خون ریزی، آرام و جنگی بهداشتی 
و تمیز تالقی کرد. جنگی که در اتاق تحریریه 
رسانه ها ساماندهی می شود و بر صفحات روزنامه ها 
و میکروفون رادیوها، صفحات تلویزیون ها، عدسی 

دوربین ها و شبکه های اجتماعی جریان دارد. 
در این تحقیق سعی شده است به سؤاالت زیر 

پاسخ داده شود: 
- مصاف خبری و جنگ رسانه ای چیست و چه 

ابزاری دارد؟
خارجی  شبکه های  و  بیگانه  رسانه های   -
فارسی زبان چه نقشی در فرایند مصاف خبری 

ایفا کرده اند؟
- رسانه های حاکمیتی در ایران برای مقابله با این 
مصاف خبری و جنگ رسانه ای چه اقداماتی 

انجام داده اند؟
چه  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضای   -

جایگاهی در مصاف خبری دارند؟
- راهکارها و راهبردهای مقابله با مصاف خبری و 

جنگ رسانه ای دشمنان چیست؟
روش تحقیق:

روش کار در این تحقیق مبتني بر اسناد و مدارک 
کتابخانه ای و آرشیوي است و براي این منظور و 
با عنایت به دسترسی ها بیشتر از اخبار و اطالعات 
داخلي  و  بین المللی  رسانه های  در  منتشرشده 

استفاده شد.
اهمیت و ضرورت:

به این نمونه دقت کنید: تلفن اورژانس و پلیس در 
آمریکا ۹۱۱ است و در فنالند ۱۱۲، طبق آماری 
که گرفته شده است، بیشترین تعداد مردم فنالند 
وقتی خطری برایشان پیش می آید با شماره ۹۱۱ 
تماس می گیرند. چرا؟ تحقیقات نشان می دهد که 
این امر فقط و فقط! ناشی از تأثیر غیرقابل انکار 

شکل  در  رسانه ها  است.  آمریکایی  رسانه های 
افکار عمومی  و هدایت  به تصورات مردم  دادن 
نقش تعیین کننده ای دارند. از این رو قدرت های 
سلطه جو برای تحقق اهداف امپریالیستی خود، 
به کارکرد مؤثر رسانه ها در جنگ و طرح ریزی 
توجهی جدی  رسانه ای  و جنگ  مصاف خبری 
با  می توانند  خبری  مصاف  در  رسانه ها  دارند. 
تولید هدفمند و توزیع با برنامه محصوالت خبری 
کنند،  کتمان  دهند،  نمایش  وارونه  را  حقایق 
برخی  انعکاس  با  یا  نمایند  سانسور  یا  تحریف 
اخبار واقعی و غیرواقعی به تهییج و تحریک افکار 

عمومی بپردازند.

از مصاف خبری: در صبحدم ۳ فوریه  نمونه ای 
رژیم  رادیــوی  از  آلمانی  میلیون  یک   ،۱۹۴۳
پرچم  »زیر  شنیدند،  را  خبر  این  آلمان  نازی 
صلیب شکسته، برافراشته برفراز ویرانه های شهر 
امرای  گرفت.  صورت  نبرد  آخرین  استالینگراد، 
به  شانه  سربازان  و  درجه داران  افسران،  ارتش، 
شانه ایستادند و تا آخرین نفس جنگیدند. آنان 
بی هدف قربانی نشدند، آنان جان باختند تا آلمان 
بود.  این گزارش یک دروغ آشکار  بماند«.  زنده 

می توان مصاف  �
خبری و جنگ 

رسانه ای را جنگی 
بدون خون ریزی، 

آرام و جنگی 
بهداشتی و تمیز 

تالقی کرد. جنگی 
که در اتاق تحریریه 
رسانه ها ساماندهی 

می شود و بر 
صفحات روزنامه ها و 
میکروفون رادیوها، 

صفحات تلویزیون ها، 
عدسی دوربین ها و 

شبکه های اجتماعی 
جریان دارد. 
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واقعیت این بود که ارتش ششم آلمان نازی، تاب 
مقاومت در برابر قدرت برتر لشکریان شوروی را 
نیاورد و تسلیم شد. این رویداد هیتلر را خشمگین 

ساخت و به فرمان او، این حقیقت کتمان شد.
برجسته ترین نمودها و کارکردهای مصاف خبری 
و جنگ رسانه ای در بحبوحه جنگ های نظامی 
مشخص می شود. طرفین از تمام ابزارها و توان 
رسانه ای خود برای غلبه بر طرف مقابل استفاده 
از  بارز  نمونه  خلیج فارس  اول  جنگ  می کنند. 
سانسور  و  کامل  کنترل  است.  رسانه ای  جنگ 
رسانه ای حاکم بر اخبار جنگ خط مشی مشخصی 
بود که پنتاگون و کاخ سفید اجرا کردند. در این 
جنگ کلیه اخبار مجاز به انتشار قباًل از صافی 
فیلتر خبری پنتاگون و تیم ویژه سانسور اخبار 
آمریکایی  نویسنده  هرمن  ادوارد  می کرد.  عبور 
می نویسد: »پس از جنگ اول خلیج فارس در سال 
۱۹۹۱ تصاویر تهیه شده از بولدوزرهای آمریکایی 
که هزاران سرباز کم سن و سال را دفن می کردند 
سربازانی  تصاویر  شدند،  سانسور  کامل  به طور 
تالش  تسلیم شدن  برای  بودند.  زنده  هنوز  که 
می کردند. بدین ترتیب این کشتار حالت عادی و 
طبیعی به خود گرفت. )ضیایی پرور،۱۳۸۳: ۱۶۵(

احتماالً استفاده از عوامل مؤثر بر افکار عمومی 
و  جنگ ها  با  قطعی  مالزمت  دیرباز  از  اگرچه 
بهره  آن  از  نیز  مدافعان  و  داشته  لشکرکشی ها 
جسته اند؛ اما امروزه گستره وسیع منازعات روانی، 
این عرصه را تبدیل به یک میدان و جبهه ای از 
جنگ ساخته و فراتر از بهره گیری از ابزار رسانه ای ، 
جنگ و منازعه ای تمام عیار را در عرصه رسانه ها 
به راه انداخته است. مصاف خبری نوع جدیدی 
اتفاق  رسانه ها  حوزه  در  که  است  جنگ ها  از 
می افتد. رسانه ها در مصاف خبری به شیوه های 
گوناگون می کوشند فضای ذهنی گروه های هدف 
را در جهت اهداف و خواسته های حاکمان شکل 
برنامه ریزی ها  اینگونه  مخاطب  و  هدف  دهند. 
الزاماً مردم کشورهای بیگانه یا نیروهای دشمن 
نیست و مردم کشور خودی نیز به عنوان هدف 
این فعالیت ها قرار داده می شوند. سلطه ارتباطی و 
اطالعاتی غرب در تعامالت بین المللی و موقعیت 
جهان سوم و کشورهای جنوب به لحاظ کیفی و 
کّمی یک طرفه و به سود کشورهای غربی بوده 

است.

مصاف خبری در ديدگاه رهبر انقالب: 
رهبر معظم انقالب بر استفاده از تعبیر »جنگ« 
و »مصاف« برای هجوم فرهنگی دشمنان علیه 

ایران اسالمی تأکید دارند.

انقالب   معظم   رهبر  خامنه اي   آیت اهلل   حضرت  
مدیرعامل ،  دیــدار  در   ۱۳7۳ مــرداد  اسالمي  
مسئوالن ، سردبیران  و سرپرستان  دفاتر خارجي  
خبرگزاري  جمهوري  اسالمي  با ایشان  فرمودند: 
در  مبارزه   و  خبري   مصاف   عرصه   امروز  دنیاي  
میدان  تبلیغات  است  و همه  سردمداران  استکبار 
جهاني  و زورمداران  بین المللي  که  تریبون دارهاي  
دنیا نیز محسوب  مي شوند با به  خدمت  گرفتن  
نظام   خبر،  جعل کننده   و  خبرساز  مغزهاي  
داده اند.  قرار  هدف   را  ایران   اسالمي   جمهوري  
جمهوري   خبرگزاري   دست اندرکاران   این  رو  از 
این   مقدم   خط  سربازان   به  عنوان   باید  اسالمي  
در  تمرکز  و  مبارزه   دانش   از  بهره  گیري   با  نبرد 
و  ناحق   تحرکات   عرصه ،  این   در  تصمیم  گیري  

جوسازي هاي  دشمن  را پاسخ  دهند.
مقام  معظم  رهبري  به  وجود یک  سیاست  فرادولتي  
اشاره   جهاني   تبلیغات   عرصه   در  فراکشوري   و 
کردند و فرمودند: صهیونیست ها و سرمایه  داران  
بزرگ ، طراحان  اصلي  این  سیاست ها هستند و 
اداره  خبرگزاري هاي  عمده  دنیا را نیز در اختیار 

مصاف خبری نوع  �
جدیدی از جنگ ها 

است که در حوزه 
رسانه ها اتفاق 

می افتد. رسانه ها 
در مصاف خبری به 
شیوه های گوناگون 

می کوشند فضای 
ذهنی گروه های هدف 

را در جهت اهداف و 
خواسته های حاکمان 

شکل دهند.
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خود دارند. آن ها براي  جعل  یک  خبر جهت دار 
علیه  جمهوري  اسالمي  ایران  مبالغ  هنگفتي  را 
هزینه  مي کنند و پیوسته  در تالش  هستند تا در 
این  مصاف  ضربه هاي  سنگیني  را به  ملت  ایران  
پخش   و  تهیه   دست اندرکاران   لذا  سازند؛  وارد 
خبر در ایران  اسالمي  باید بي درنگ  انگیزه ها و 
اهداف  صهیونیست ها و مستکبرین  را افشا کرده  و 

نقشه هاي  شوم  آنان  را خنثي  سازند.

رهبر معظم  انقالب  اسالمي  پخش  اخبار صحیح  
را  دولت   و  ملت   دردهاي   انعکاس   و  منطقي   و 
اقدامي  الزم  توصیف  کردند و خطاب  به  مسئوالن  
شما  فرمودند:  اسالمي   جمهوري   خبرگزاري  
اسالمي  در عرصه   نظام   تواناي   و  کارآمد  بازوي  
خبر و تبلیغات  هستید و در این  میدان ، وظیفه  
مهم  شما ضربه  زدن  به  دشمن  و دفع  ضرباتي  
است  که  دشمن  وارد مي آورد. این  مبارزه  نیازمند 
فکر و علم  است،  زیرا شکست  دشمن  در سایه  
فراگرفتن  علم  مبارزه  و تمرکز در تصمیم  گیري  

ممکن  خواهد شد.
مقام  معظم  رهبري  در پایان  سخنانشان  ضرورت  
امر  در  خبري   برجسته   عناصر  از  بهره  گیري  
سیاست گذاري  و انجام  کار متمرکز و اندیشمندانه  
را خاطرنشان  کردند و این  نکته  را مورد تأکید 
قرار دادند که  با انتقال  و انعکاس  مثبت  بسیاري  
از مطالب  خبري  داخل  کشور مي توان  با تهاجم  
تبلیغاتي  و خبري  دشمن  مبارزه  و آن  را خنثي  

کرد.۱

1.http://www.leader.ir/langs/

مصاف خبری چیست و چه ابزاری دارد؟
روزنامه نگاری جهانی در طول چند سال گذشته 
با استفاده از ماهواره ها و »شبکه خدمات یکپارچه 
و  است  شده  آسان تر  بسیار   )ISDN( دیجیتال 
گوناگون  خدمات  از  می توانند  روزنامه نگاران 
بسیاری )صدا، متن، داده ها و ویدئو( بر روی یک 
دیجیتال  ارتباطات  البته  و  کنند  استفاده  خط 
انتقال  به مفهوم سازگاری و هماهنگی رایانه و 
اطالعات با سرعت نور است. ماهواره های پخش 
مستقیم ارتباط نزدیکی با مسائل جریان جهانی 
این  دارد.  بین المللی  مرزهای  امتداد  در  خبر 
توانایی باعث نگرانی بسیاری از دولت ها در جهان 

شده است.
اطالعات اکنون کاالیی است که خرید و فروش 
جهانی  روزنامه نگاری  تحقق  برای  می شود. 
گزارشگر باید به خاطر داشته باشد که خبر باید 
فروخته شود؛ زیرا بسیار گران تر از آن است که 
روابط  ارتباطات،  نشود. ساختار جریان  فروخته 
نابرابر موجود در زمینه قدرت را در مبادله اطالعات 
کشورهای  می کند.  منعکس  جهان  سراسر  در 
صنعتی غرب در نظام جهانی، کشورهای محور 
و مرکزی هستند که بر جریان بین المللی خبر 
تسلط دارند در حالی که بیشتر کشورهای در حال 
توسعه و توسعه نایافته آفریقایی، آسیایی، آمریکای 
التین و اقیانوسیه چنین وضعیتی ندارند. به علت 
تفاوت شدید بین ترافیک خبری از جهان سوم 
به جهان اول در مقایسه ترافیک از جهان اول به 
همه جای دیگر روزنامه نگاری جهانی قالب به این 
معنا است که رویدادهای ایاالت متحده یا انگلیس 
با سهولت بیشتری در کشورهای کوچک تر جهان 

سوم پخش می شود.
جریان جهانی خبر به حد فزاینده ای تحت تأثیر 
عواملی مانند اهمیت سیاسی، روحیه سودجویی 
جهانی و منافع و نفوذهای فرهنگی قرار می گیرد. 
به عبارتی غرب همیشه محور و کانون خبرهای 
جهانی بوده است. استوارت هال می گوید: فناوری 
غربی، تمرکز سرمایه، فنون، نیروی کار پیشرفته 
در جوامع غربی و خبرها و تصاویر جوامع غربی. 
این عوامل همچنان محرک اصلی این فرهنگ 
مفهوم  و  منظر  این  از  است.  جهانی  جمعی 

fa/?p=contentShow&id=1029

اطالعات اکنون  �
کاالیی است که 
خرید و فروش 

می شود. برای تحقق 
روزنامه نگاری جهانی 

گزارشگر باید به 
خاطر داشته باشد 

که خبر باید فروخته 
شود؛
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و  است  متمرکز  غرب  در  جهانی  روزنامه نگاری 
همیشه به زبان انگلیسی سخن می گوید. 

مفهوم جهانی سازی خبر را متأسفانه با سهولت 
بسیار می توان در عنوان برنامه تلویزیونی کابلی 
دقیقه«.  یک  در  »جهان  کرد؛  خالصه  آمریکا 
نوعی  می تواند  خود  نام  برعکس  جهانی سازی 
مدام  که  بیاورد  وجــود  به  را  روزنامه نگاری 
کوته بین تر و تنگ نظرتر می شود. )جان هربرت، 

)۸۰ :۱۳۸۳

تأثیر  که  است  نمادینی  محیط  سازنده   رسانه، 
عمده  آن ها، شکل گیری تصویر ذهنی مخاطبان 
از دنیای اطراف است. نظریه  »کاشت« تأثیر عمده 

رسانه را فرهنگ پذیری می داند نه ترغیب.
»کاشت«  نظریه   به  اشــاره  با  کوایل«  »مک 
می گوید اهمیت رسانه در تشکیل توده ها نیست 
بلکه در خلق راه های مشترک انتخاب و نگریستن 
به رویدادها است که روایت های یکسان و مورد 
مخاطبان  و  می کند  ارائه  را  واقعیت  از  وفاق 
آثار  بر  کاشت  نظریه  می کند.  فرهنگ پذیر  را 
تلویزیون  به ویژه  رسانه ها  درازمدت  و  تدریجی 
بر شکل گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای 
اطراف و مفهوم سازی آنان از واقعیت اجتماعی 

تأکید می کند. )مهدی زاده ۱۳۹۳: ۶۸(
جهانی که رسانه ها ترسیم می کنند یک مجموعه 
مفاهیم  یا  مقوله  از  فرهنگی  سازمان یافته  
و  پدیده ها  مقوله سازی  فرایند  در  است.  کلی 

کلیشه های ذهنی، اجتماع مطرح است نه تجربه 
و درک مستقیم ما از پدیده. بر این اساس می توان 
گفت که مقوله سازی مبنای گفتمانی رویه های 

تبعیض آمیز است. )مهدی زاده، ۱۳۸7: ۵۱(
به نمونه ای از کلیشه سازی رسانه ها که با بهره گیری 
از قالب های مختلف محصوالت رسانه ای از جمله 
در  می شود:  اشاره  می گیرد،  خبر صورت  تولید 
که  لس آنجلس  در   ۱۹۹۲ سال  کشمکش های 
تاریخ  در  داخلی  آشوب های  حادترین  از  یکی 
به  مربوط  تلویزیونی  تصاویر  بوده  ایاالت متحده 
آشوب ها تنها جنبه گزارش کردن حقیقت داشت 
نسبت  اندک  خاطر حساسیت  به  وجود  این  با 
جماعات  در  ناامیدی  و  بی عدالتی  احساس  به 
سیاه پوست در اغلب ایستگاه های خبری توپ های 
سر  پشت  در  اخبار  پخش کنندگان  واقع بینی 
محکوم کردن آشکار شرکت کنندگان در آشوب ها 

به سهولت رها شد. 
این نمونه روشنی از وضعیت اطالع رسانی جهانی 
و کاربرد محصوالت خبری برای پیشبرد اهداف 
در  می آید.  شمار  به  قدرت  صاحبان  سیاسی 
منافع  تأمین  برای  اصلی  نقش  خبری  مصاف 
سیاسی و اقتصاد کشورها در معادالت بین المللی 
به اتاق های خبر و تحریریه های رسانه ها سپرده 
می شود. مردان خبری رسانه ها با اینکه وظیفه 
اطالع رسانی و گزارش بی طرفانه رویدادها را بر 
عهده دارند، به صورتی هدفمند در کنار صاحبان 

قدرت و سیاستمداران قرار می گیرند. 
صرفاً  که  نیست  آن  اطالع رسانی  شیوه  ویژگی 
به مثابه مجرایی خنثی برای انتقال داده ها عمل 
تأویل  و  داده هــا  دادن  شکل  تغییر  بلکه  کند 
چندالیه داده ها مشخصه آن است. )مارک پستر، 

)۲۱۴ :۱۳77
در مصاف خبری برای تأثیر بر جامعه هدف، در 
قالب محصوالت خبری از تاکتیک هایی استفاده 

می شود. 
آرتور شیگل، استاد علوم اجتماعی دانشگاه یورک 
تورنتو، در کتاب رادیو بین المللی کانادا در بررسی 
جنگ دوم جهانی و تبلیغات دوران جنگ سرد 

می گوید: 
تبلیغ به چهار شکل اساسی ظاهر می شود:

سطح نخست: استفاده از دروغ بزرگ است که 
استالین و هیتلر از آن استفاده کردند. 
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جهانی که رسانه ها  �
ترسیم می کنند 

یک مجموعه 
سازمان یافته  

فرهنگی از مقوله یا 
مفاهیم کلی است. در 

فرایند مقوله سازی 
پدیده ها و کلیشه های 
ذهنی، اجتماع مطرح 
است نه تجربه و درک 
مستقیم ما از پدیده.
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تلقی  قابل قبول  امری  که  مادامی  دوم:  سطح 
می شود الزم نیست واقعیت هم داشته باشد. 

سطح سوم: حقیقت گفته می شود اما سوی دیگر 
آن نزد قضیه پردازان نگاه داشته می شود.

سطح چهارم: حقیقت، خوبی ها، بدی ها، منافع 
و مضار با هم گفته می شود. )وردی نژاد، بهرامی، 

 )۱۳۸۸ :۱۳۲
محصوالت  تولید  و  تنظیم  خبری،  مصاف  در 
از اطالعات و خبر  خبری به شیوه ای است که 
به عنوان یک سالح راهبردی بتوان استفاده کرد 
و در این نبرد رسانه ای هدف این است که امید 
میان  از  مخالف  جناح  یا  کشور  مخاطبان،  نزد 
یا جناح مخالف  به رهبران کشور  برود، نسبت 
بی اعتمادی حاصل شود و شکاف در بین جامعه 
تالش  خبری  مصاف  در  گیرد.  شکل  مخاطب 
می شود روایت محصوالت خبری از جهان و وقایع 
گردانندگان  ایده های  و  باشد  غالب  روایت  آن 
مصاف خبری نیز باید ایده مسلط گردد تا تبدیل 
به ایدئولوژی در میان جوامع و نظام های سیاسی 

شود. 
دکتر حسن خجسته در مقدمه کتاب راهنمای 

پوشش خبری در رسانه ها می نویسد:
در سند امنیت ملی آمریکا که در سال ۲۰۰۴ 
حفظ  برای  پیش رو  اصلی  چالش  شد  منتشر 
سلطه در برابر اسالم گرایان، در دو موضوع خالصه 
رسانه ها  طریق  از  فقط  دو  هر  که  است  شده 
جنگ  و  روایت ها  جنگ  می کند.  پیدا  عینیت 

ایده ها. )نصراللهی، ۱۳۹۳: ۱۵(
علوم  دانشمند  و  نویسنده  پارنتی۱  مایکل 
رسانه ای،  انحصار  درباره  مقاله ای  در  سیاسی 
تکنیک هایی را که رسانه های عمده ایاالت متحده 
در گزارش های خود به کار می گیرند؛ شامل: ۱. 
انهدام  و  حمله   .۲ حذف  طریق  از  پنهان کاری 
هدف ۳. انگ زنی )برچسب زنی( ۴. فرض و تصور 
پیشگیرانه ۵. پخش برنامه هایی با ارزش اسمی 
محتوا  شمردن  کوچک   .۶ ظاهری(  )به صورت 
پیگیری  از  خــودداری   .۸ و  نادرست  توازن   .7
می داند. با استفاده از این تاکتیک ها اخبار حالت 
تحریف شده ای پیدا می کند و از این رو موارد زیر 

حائز اهمیت است:

1 . Michael Parenti

صفحه  در  )خبر  طبقه بندی  افشاگری،  مقدار 
نخست درج شده یا در متن گنجانده شده، خبر 
خبر  ارائه  لحن  فرعی  یا  است  اصلی  ماجرای 
)تسکین دهنده است یا تحقیرآمیز(، آیا خبر تیتر 
اصلی است و با تصاویر همراه است. )ضیایی پرور، 

)۲7: ۱۳۸۳
کتاب  پنجم  فصل  در  نصراللهی  اکبر  دکتر 
راهنمای پوشش خبری در رسانه ها تاکتیک های 
انعکاس،  انتخاب،  شناسایی،  ــرای  ب خبری 
جریان سازی، ماندگاری و اثرگذاری پیام بر اذهان 
مخاطبان خودی بی طرف و دشمن را برشمرده 
اختصاصی سازی،  خبر،  مستقیم  پخش  است. 
میکروفون فعال، بمباران اطالعات، شروع قبل از 
دیگران، موازی سازی، صدای مردم و کارشناسان، 
تقدم و تأخر، حساسیت زدایی قرینه و مقایسه، 
پوشش دوگانه عادی نمایی، منبع خبر، شایعه، 
نقل قول،  تکلیف،  رفع  دربانی،  و  گزینش گری 
هزینه  سرمایه؛  از  هزینه  زمینه،  و  کانتکست 
برای سرمایه، باال بردن توقع، زمان ایمن، دروغ، 
ترسانده، مصادره به مطلوب، همراهی، برچسب 
و انگ، سانسور، تحریف و واکنش زنجیره ای را 
به عنوان سی تاکتیک در پوشش خبری هدفمند 
رسانه ها ذکر کرده و از تحریک، تهییج، تبیین، 
زهرگیری، خبرسازی و خبرسوزی نیز به عنوان 
دیگر تاکتیک ها نام برده است. )نصراللهی، ۱۳۹۳: 

 )۳۰۲
در فرایند مصاف خبری، مشاهده دقیق خبرها 
نشانگر تغییرات ماهوی در کارکرد بیانی با توجه 
تفاوت  و  رسانه ها  تفاوت  مخاطبان،  تفاوت  به 

موضوع است.
یک جنبه اساسی کارکرد بیانی و نهایت ایدئولوژی 
رسانه ها، مقوله ارزشیابی است. در متن، مخاطبان 
مورد  در  که  می دهد  قرار  موضعی  در  را  خود 
شرکت کنندگان، اعمال، اتفاقات و موقعیت های 
شرح داده شده دیدگاه های منفی یا مثبت اختیار 
کنند. البته از طریق این موضع گیری های ارزشی 
است که رسانه ها الگوی خاصی از نظم اجتماعی و 
اخالقی را می سازند. الگویی که مشخص می سازد 
چه چیزی عادی و چه چیزی دارای انحراف است، 
چه چیزی سودمند و چه چیزی زیان آور است، 
چه چیزی شایسته تقدیر و چه چیزی نکوهیده 

است. )پی. آر. آر. وایت، ۱۳۸۶: ۵۶(
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»فریب  خبری  مصاف  ــزار  اب از  دیگر  یکی 
استراتژیک« است: جعل و خلق اطالعات یعنی 
ایجاد و انتشار اطالعات غلط، همچنین به کارگیری 
اطالعات صحیح اما در مجرایی دیگر از سوی یک 
بازیگر سیستمی به ویژه دولت ها با طرح و برنامه 
مشخص را فریب استراتژیک می گویند. )عبداله 

خانی، ۱۳۸۶: 7۳(
باید توجه داشت که در فرایند مصاف خبری و 
جنگ رسانه ای الزم است در هر دو بعد دفاعی و 

تهاجمی برنامه ریزی صورت گیرد. 

نقش رسانه های بیگانه در مصاف خبری
رسانه ها، دستگاه هایی هستند  »فوکو«  نگاه  در 
در  و  می شود  اعمال  آن ها  طریق  از  قدرت  که 
خصوص نسبت رسانه و قدرت می توان سه  گونه 

مفهوم سازی کرد:
۱. قدرت ناشی از دسترسی به منابع و امکانات 

رسانه ای
رسانه  خود  به  دسترسی  از  ناشی  قدرت   .۲

)سازمان(
۳. قدرت گفتمانی

این مفهوم متأثر از آرای »فوکو« درباره  گفتمان 
چهار  می توان  عامه  گفتمان  درون  که  است 
صورت بندی در خصوص نسبت رسانه و دنیای 

واقعی ارائه کرد که عبارت است از:
۱. رسانه ها واقعیت را بازتاب می دهند.

۲. رسانه ها واقعیت را بازنمایی می کنند.

۳-.رسانه ها به طور گفتمانی عمل می کنند.
۴. رسانه ها وانموده ها یا شبیه سازی هایی عرضه 

می کنند. )مهدی زاده، ۱۳۸7: ۵۵(
مسخ کامل چهره جنگ از راه اطالعات، تبلیغات 
و تفسیرها به وسیله عکاسان و فیلم بردارانی که 
درون تانک ها جای گرفته اند و خبرنگاران جنگی 
ایجاد  می دهند  جان  جبهه ها  در  قهرمانانه  که 
به صورتی  عمومی  افکار  ساخت  از  اختالطی 
به اصطالح روشنگرانه و انجام فعالیت بیهوده، تمام 
این ها ابراز احساسی است از تباه کردن تجربه و 
ایجاد خلع در بشر و سرنوشت او، در جهت خالف 

سرنوشت واقعی. )مارک پاستر، ۱۳77: ۲۸(
از  ایالت متحده آمریکا موارد متعددی  تاریخ  در 

دروغ رسمی وجود دارد. از جمله:
۱. ماجرای تخریب رزم ناو آمریکا )مین( در خلیج 
هاوانا در سال ۱۹۸۹ که دستاویز اعالم جنگ 

آمریکا علیه اسپانیا بود.
سرد،  جنگ  بحبوحه  در   ۱۹۶۰ سال  در   .۲
سازمان سیا در حضور جمعی از روزنامه نگاران 
اقدام به انتشار یک سری اسناد محرمانه حاکی 
از پیشروی سریع شوروی ها نسبت به آمریکا 

در مسابقه تسلیحاتی جهانی نمود.
۳. در سال ۱۳۶۴ دو ناوچه اسکورت آمریکا اعالم 
ناوهای  جانب  از  تانکن  خلیج  در  که  کردند 
قرار  حمله  مورد  شمالی  ویتنام  اژدرافکن 

گرفته اند.
وضعیت  ریگان  دوره  در   ۱۹۸۵ سال  در   .۴
از  نیکاراگوئه  خطر  از  ناشی  ملی  اضطراری 

جانب ساندنیست های حاکم است.
۵. در رابطه با اکاذیب شایع در جنگ خلیج فارس 
در سال ۱۹۹۱ نیز سخن فراوان است، شایعاتی 
چون غارت اتاق مخصوص نوزادان زودرس در 

زایشگاه کویت.
این ها نمونه ای از دروغ های رسمی است که در 
رسانه های آمریکا رواج یافت و حاکمان این کشور 
تمثیل  کین  اس.  کردند.  دنبال  را  خود  اهداف 
جالبی دارد و می گوید: »ما قبل از آنکه انسان ها 
را با اسلحه به قتل برسانیم آن ها را در ذهنمان 
خود،  ذهن  در  نبردها  این  در  ما  می کشیم. 
تصویری از خود و تصویری از دشمن می سازیم. 
در این تصاویر ما خوب هستیم آن ها بد. ما خدایی 
هستیم و آن ها شیطانی، آن ها مخرب هستند و ما 
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جعل و خلق اطالعات  �
یعنی ایجاد و انتشار 

اطالعات غلط، 
همچنین به کارگیری 
اطالعات صحیح اما 
در مجرایی دیگر از 

سوی یک بازیگر 
سیستمی به ویژه 
دولت ها با طرح و 
برنامه مشخص را 

فریب استراتژیک 
می گویند. 
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سازنده. )ضیایی پرور، ۱۳۸۳: ۵۸(
از نظر بودر یار، هر انسانی شبیه یک فضانورد در 
داخل کپسول در کنترل یک ماهواره کوچک در 
مدار است. ما انبوهی بی شمار از تصاویر ذهنی را 
می سازیم که در درون آن چیزی برای فهمیدن 

نیست. )مهدی زاده، ۱۳۸7: ۲۹۸(
دولتمردان آمریکا توجه خاصی به جنگ رسانه ای 
و مصاف خبری دارند و بودجه های قابل توجهی را 
به این مهم اختصاص می دهند. به عنوان نمونه، 
صد  کمک  آمریکا۱  بین المللی  توسعه  آژانس 
اوکراین  به  خبری  جنگ  برای  دالری  میلیون 
یوری  سوی  از  ارسالی  نامه  است.  کرده  ارسال 
استس، وزیر سیاست اطالع رسانی اوکراین، برای 
افتاده  معاون خود به دست یک سایت روسی۲ 
که طبق آن آمریکا گرانت هدفمند به مبلغ صد 
میلیون دالر را به اوکراین واگذار کرده است. در 
نظر است این گرانت صرف کمک رسانی مالی به 
در  گروهی  رسانه های  و  اجتماعی  سازمان های 
خود  و  روسیه  ارمنستان،  قزاقستان،  بالروس، 
اوکراین شود. به این ترتیب معلوم می شود که 
آژانس توسعه بین المللی آمریکا در جست وجوی 
بر رسانه ها در جمهوری های  تأثیرگذاری  روش 
بین المللی  توسعه  آژانس  است.  شوروی  سابق 
تأثیرگذاری  برای  ساختاری  واقع  در  آمریکا 
که  است  دیگر  کشورهای  داخلی  سیاست  بر 
که  آمریکا  طرفدار  اجتماعی  شخصیت های  به 
می برند،  به پیش  را  واشنگتن  منافع  منحصراً 
کمک می کند. این آژانس بیشتر در کشور های 
جمله  از  داخلی  جنگ های  و  درگیری ها  دچار 

افغانستان، عراق و گرجستان فعالیت می کند.۳
رسانه های بیگانه و شبکه های فارسی در خارج 
از کشور با حمایت های مالی و تجهیزاتی غرب 
اخبار  انتشار  با  هدفمند  مصاف خبری  یک  در 
چهره ای  ارائه  در  سعی  خاص  گزارش های  و 
مخدوش و عقب افتاده از جهان اسالم و از جمله 
می کنند  تالش  آن ها  داشته اند.  اسالمی  ایران 
و  تعیین  مرجع  و  الگو  یگانه  به عنوان  را  غرب 

1 . USAID

2 . LifeNews

3 .http://ir.sputniknews.com/
world/20150820/597735.html#ixzz3lK9izHLI

باورهای  و  زندگی  شیوه های  ارزش ها  تدوین 
فکری و ابزارهای فرهنگی به همه ملل معرفی 
کنند و آنان را به ترک و طرد فرهنگ های خرد 
و سنتی، قومی و نژادی خود و پیوستن به قافله 

جهانی زندگی مدرن تشویق و تحریض نمایند.
جايگاه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
با ظهور ماهواره ها و شبکه های اجتماعی در نظام 
رسانه ای و ارتباطی تحول بزرگی ایجاد شد. در 
سال های اخیر در فضای مجازی مفاهیم تولید 
رسانه ای و توزیع رسانه ای دچار تغییراتی شده اند 

که متفاوت با مدل رسانه های سنتی است.

شخصی،  رایانه های  دستگاه های  روزهــا،  این 
دوربین های دیجیتال، خطوط اینترنت پرسرعت 
و نرم افزارهای کامپیوتری متنوع با قیمت پایین و 
فراگیری باال در دسترس تعداد زیادی از کاربران 
اینترنتی قرار گرفته است. به این ترتیب هر کاربر 
اینترنتی به راحتی و در مدت زمان چند دقیقه 
انواع  در  یا  ایجاد کند  وبالگ شخصی  می تواند 
دیگر سایت ها عضو شود و محتواهایی که تولید 
کرده اعم از متن، عکس، صدا و ویدئو را به راحتی 
فرایندی  در  رسانه ای  تولید  پس  کند.  منتشر 
می پذیرد  صورت  سنتی  رسانه های  با  متفاوت 
در  تولیدکننده محتوا  اینترنتی خود  کاربران  و 

عرصه اینترنت محسوب می شوند.
در  فعالیت  اینکه  و  مجازی  فضای  خصوصیات 
آن از جمله فعالیت های خبری به مراتب سهل تر 
و کم هزینه تر است و خصوصاً که امکان پنهان 
داشتن هویت واقعی هم فراهم است، سبب شده 
شبکه های اجتماعی و سایت های خبری مجازی 
دایره فعالیتی به مراتب آزادانه تر برای خود تعریف 

در سال های اخیر در  �
فضای مجازی مفاهیم 

تولید رسانه ای و 
توزیع رسانه ای دچار 

تغییراتی شده اند 
که متفاوت با مدل 
رسانه های سنتی 

است.
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کرده و خط قرمزهای بسیار کمتری پیش روی 
خود ببینند. وب سایت ها و ابزارهای دنیای مجازی 
که روزگاری موضوعی جدید و حاشیه ای محسوب 
می شدند، حال به پدیده ای فراگیر تبدیل شده اند. 
در  ارتباطی  شبکه های  تحوالت  که  ابزارها  این 
گسترش آن ها نقش داشته اند این روزها از طریق 
قابل دسترس  به سادگی  هم  همراه«  »اینترنت 
در  آنالین که  از رسانه های  به گروهی  هستند. 
این فضای جدید متولد شده اند عنوان رسانه های 

اجتماعی داده شده است.
از سوی دیگر دنیای وب برای کاربران اینترنتی در 
جایگاه مصرف کننده هم دستاوردهای جدیدی را 
عرضه کرده است. یکی از ابداعات جدیدی که در 
سال های اخیر دسترسی به وبالگ ها و پادکست ها 
رسانه های  به  جدید  نیروی  و  کرده  ساده  را 
اجتماعی بخشیده، تکنولوژی آر.اس.اس۱ است. 
اینترنتی می توانند  به کمک آر.اس.اس کاربران 
صفحات  و  سایت ها  سایر  و  وبالگ ها  مشترک 
اینترنتی شوند و برای مشاهده محتواهای تولید 
شده نیازی به سر زدن روزانه به صدها سایت و 
صفحه اینترنتی نیست. کاربران از طریق افزودن 
مورد  صفحات  و  سایت ها  آر.اس.اس  خروجی 
عالقه شان به یک ابزار یا نرم افزار آر.اس.اس خوان 
)مانند گوگل ریدر( می توانند بدون نیاز به مراجعه 
بدین  به روزرسانی آن مطلع شوند.  از  مستقیم، 
ترتیب فرایند توزیع رسانه ای هم صورت جدیدی 

به خود گرفته است.
جدید  انــواع  از  گروهی  اجتماعی  رسانه های 
رسانه های آنالین هستند که همه یا تعدادی از 

ویژگی های زیر را دارند:
 .۳ بــودن  باز   .۲ کــردن  مشارکت  امکان   .۱
جماعت های  شکل گیری   .۴ دوسویه  ارتباط 
ارتباطات. رسانه های  برقراری  توانایی  آنالین ۵. 
اجتماعی را می توان در هفت گروه دسته بندی 
ویکی ها،  وبالگ ها،  اجتماعی،  شبکه های  کرد: 
محتوایی،  کامیونیتی های  فرووم ها،  پادکست ها، 
میکرو بالگ ها، عالوه بر این ها برخی سایت های 
دنیای مجازی از قبیل سکند الیف را هم گونه 
دیگری از رسانه های اجتماعی می دانند. )موالیی، 

 )۱۳۸۸

1 . RSS

جدید  رسانه های  ظرفیت های  دایک  ون  جان 
در مقایسه با سایر اشکال ارتباطی را چنین بر 

می شمارد: 
۱. سرعت ۲. دامنه دسترسی ۳. ظرفیت ذخیره ۴. 
دقت ۵. گزینش گری ۶. تعامل 7. غنای تحریک 
خصوصی  حریم  از  حفاظت   .۹ پیچیدگی   .۸

)مهدی زاده، ۱۳۸7: ۳۲۸(
جدید  رسانه های  شگرف  و  اصلی  پیامدهای 
الکترونیکی را باید در ظهور نوع جدیدی از هویت 
جست وجو کرد. کارکرد اصلی این رسانه ها را باید 
خود  که  دانست  جدید  ذهنیتی  شکل دهی  در 
هویت جدید می سازد. )ضیایی پرور، ۱۳۸۳: ۱۵۳(

مراسم تاج گذاری در انگلستان در آغاز پیدایش 
از  جالبی  نمونه های  الکترونیکی،  رسانه های 
چگونگی دخالت و تأثیر رسانه های الکترونیکی 
نوظهور در صورت بندی مجدد جهان های نمادین 
موجود ارائه می دهند. تاج گذاری جرج ششم در 
تأسیس  از  پس  تاج گذاری  اولین   ۱۹۳7 سال 
کلیسای  مراسم  بود.  در سال ۱۹۹۲  بی بی سی 
وست مینستر به وسیله رسانه جدید رادیو پوشش 
جدیداالستخدام  کارگردان  ولف  می شد.  داده 
بخش دینی بی بی سی این کار را بدون حضور در 
مراسم انجام داد، اما مقدس ترین بخش مراسم 
نداشت  اجازه  بی بی سی  نشد.  پخش  رادیو  از 
که برنامه مراسم اعطای نان و شراب به پادشاه 
و ملکه جدید را در قالب پوشش خبری پخش 
دوربین ها  استقرار  اجازه  مراسم  مسئوالن  کند. 
را در کلیسا ندادند. در مراسم تاج گذاری الیزابت 
دوم در سال ۱۹۵۳ به تلویزیون اجازه حضور داده 
اما این بار هم کار بدون مشاجره و تحمل  شد؛ 

محدودیت های فراوان انجام نپذیرفت.
این گونه محدودیت ها برای پوشش خبری مراسم 
نشان می دهد که حفظ تقدس و با حفظ منافع 
طبقاتی به هم آمیخت. )استوارت ام. هوور: ۳7۱(

تجربه نشان می دهد مدیران تحریریه ها و صاحبان 
سیاسی  قدرت های  صاحبان  با  همسو  رسانه ها 
از قالب های  و اقتصادی در تعامالت بین المللی 
منافع  تأمین  برای  رویدادها  خبری  پوشش 
اجتماعی  شبکه های  می گیرند.  بهره  قدرت ها 
حضور  برای  فضایی  ایجاد  به منظور  ظاهر  به 
الکترونیکی افراد در جامعه چندصدایی غربی و 
بیان دیدگاه ها ارتباط با دوستان و ارسال پیام های 
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ارسال اخبار و تصاویر  �
رقت بار و خشن از 

جنایات تروریست ها 
در فضای شبکه های 

اجتماعی نشان از 
برنامه ریزی هدفمند 

نیروهای داعش برای 
انحراف در افکار 

عمومی در سطح 
کشورهای اسالمی و 

جهان غرب دارد

گروهی است، اما در عمل اغلب این شبکه ها در 
خدمت بنگاه های خبری و اطالعاتی قرار دارند و 
با جمع آوری اطالعات شخصی از افراد اقدام به 
پرونده سازی و بعضاً عضوگیری برای سازمان های 

جاسوسی و تروریستی است. 
نمونه مشخص استفاده از شبکه های اجتماعی در 
مصاف خبری حضور فعال تروریست های داعش 
تصاویر  و  اخبار  ارسال  است.  فضای مجازی  در 
رقت بار و خشن از جنایات تروریست ها در فضای 
شبکه های اجتماعی نشان از برنامه ریزی هدفمند 
نیروهای داعش برای انحراف در افکار عمومی در 

سطح کشورهای اسالمی و جهان غرب دارد. 

نقش رسانه های حاکمیتی ايران
با  بیشتر  رسانه ها  ایران،  اطالع رسانی  نظام  در 
فعالیت می کنند و  اقتصادی  و  کارکرد سیاسی 
دارند. در  کاربرد داخلی  بیشتر  دلیل  به همین 
حالی که منطق حکم می کند در شرایط مصاف 
رسانه های  ایــران،  و  غرب  رسانه ای  و  خبری 
ایرانی نیز بخشی از تولیدات خود را با توجه به 
ضرورت پوشش اطالعاتی مخاطبان خارجی خود 
ساماندهی کنند. بر اساس قانون، از میان رسانه ها 
می توان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و 
خبرگزاری جمهوری اسالمی را دو نهاد رسانه ای 

حاکمیتی در نظر گرفت. 
صدا و سیما از سال ۱۳7۸ تا ۱۳۹۱ شبکه های 
جدید خبری تأسیس کرد. شبکه خبر در سال 

 ،۱۳۸۶ تی وی  پرس   ،۱۳۸۲ العالم   ،۱۳7۸
از  یک  هر  شدند.  تأسیس   ۱۳۹۲ اسپانیایی 
این شبکه ها دارای تحریریه مستقل و مدیریت 
این شبکه ها  بررسی خروجی  جداگانه هستند. 
نشان می دهد هر چند در برخی موارد توانسته اند 
به صدای بی صدایان تبدیل شوند و الگوی حاکم 
رسانه ای را به نفع جهان اسالم تغییر دهند؛ اما 
که  است  داده  نشان  مخاطب پژوهی ها  برخی 
و  تنوع بخشی  برای  ملی  رسانه  تالش  وجود  با 
استفاده از ظرفیت های موجود در جذب مخاطب، 
نتوانسته اند  فایده«  »هزینه،  الگوی  به  توجه  با 
انتظارات موجود را در تراز انقالب اسالمی ایجاد 

کند. 
در  خبری  شبکه های  مجزای  و  قارچ گونه  رشد 
سپهر رسانه ای کنونی و در تعامالت بین المللی 
است.  کرده  پراکندگی  و  تشتت  دچار  را  آن ها 
بلوک های  می توانند  ملی  رسانه  ارشد  مدیران 
بر  عالوه  تا  دهند  تشکیل  هدفمند  رسانه ای 
سرمایه  و  جاری  هزینه های  در  صرفه جویی 
انسانی با هم افزایی در شکل و محتوای برنامه ها 
تولیدات در  به  تنوع بخشی  و  و قطعیت خبری 
هدایت هدفمند افکار عمومی با هژمونی و سلطه 

روزافزون رسانه های غربی مقابله کنند. 
لحاظ  به  نیز  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
حاکمیتی رسانه ای ملی به شمار می آید. ایرنا بعد 
از انقالب اسالمی دوران تحول خود را آغاز کرد و 
با تأسیس نزدیک به سی نمایندگی در خارج از 
کشور در کنار تأسیس دانشکده خبر و مؤسسه 
مطبوعاتی و فرهنگی ایران و انتشار روزنامه هایی 
به زبان عربی و انگلیسی و تقویت بخش بین المللی 
ایرنا در اتاق خبر فعالیت های خبری خود را دنبال 
کرد. در سال های بعد از انقالب تغییرات پی در پی 
مدیریتی این سازمان خبری را با فراز و فرودهایی 
در مصاف خبری با دشمنان مواجه کرده است. 
در مراحلی فعالیت دفاتر خارجی ایرنا در اولویت 
قرار داشت و در بسیاری از مواقع نگاه مدیریتی به 
خروجی داخلی این سازمان و بهره گیری سیاسی 

از خروجی ایرنا بوده است. 
به نظر می رسد هم صدا و سیما که در مدیریت 
قالب  در  و  داد  تغییر  را  خود  ساختار  جدید 
خبرگزاری صدا و سیما فعالیت دارد و هم ایرنا 
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در  اسالمی  جمهوری  نظام  تراز  در  موفقیتی 
مصاف خبری با دشمنان نداشته اند. 

مدیران این دو نهاد رسانه ای حاکمیتی الزم است 
برای پیشبرد منافع ملی با آگاهی و شناخت فضای 
بین المللی  و  برون مرزی  بخش های  بین المللی، 
خود را تقویت کنند و با رصد و تحلیل محتوی 
برون داد رسانه های خارجی تولیداتی هدفمند را 

در هر دو بعد داخلی و خارجی داشته باشند.

مصاف  با  مقابله  راهبردهای  و  راهکارها 
خبری دشمنان

۱. برای مقابله با دشمن در حوزه مصاف خبری 
با شیوه ای که بی بی سی عمل می کند اولین 
جامعه  رسانه ای  ســواد  بــردن  باال  موضوع 
باید  ما   )۳۰  :۱۳۸7 )سلطانی فرد،  است. 
سواد رسانه ای مان را متناسب با تکنیک های 
پیچیده ای که این شبکه های ماهواره ای به کار 

می برند باال ببریم.

۲. اهالی رسانه و کارگزاران خبری باید شناخت 
جامعی از ساختار نظام اطالع  رسانی و معادالت 
جنگ  و  خبری  مصاف  حوزه  در  بین المللی 
رسانه ای داشته باشند و با درک کارکردهای 
پنهان و آشکار نظام خبری سلطه توان مقابله 
هوشمندانه با جریان خبری سلطه را کسب 
کنند تا بتوانند روایتی متفاوت از رویدادها و 

تحوالت جهانی را ارائه دهند. 
منابعی  به مثابه  رسانه ها  اینکه  به  توجه  با   .۳
قدرتمند برای کنترل جامعه محسوب می شوند 
و خود تحت کنترل نخبگان قدرت اند، اتخاذ 
رویکردی انتقادی در مطالعات رسانه ای و کشف 
روابط و ساختارهای پنهان در متون رسانه ای 
ضروری است و تصمیم گیران و مدیران رسانه 
باید به این مهم توجه کنند. با تحلیل نشانه 
چگونه  که  برد  پی  می توان  متون  شناختی 
روابط و مناسبات عمدتاً نابرابر و ساخت یافته 
در ژانرهای خبر فیلم سریال و آگهی تجلی 
می یابد. باید توجه داشت مهار و کنترل اذهان 
نمی گیرد  صورت  صریح  و  مستقیم  همیشه 
بلکه سلطه در قالب های طریق و غیرمستقیم 
نوشتار و گفتار که طبیعی و مقبول به نظر 

می آیند اعمال و بازتولید می شود.
۴. تحلیل کارکرد رسانه ها بدون بررسی و تعامل 
حوزه رسانه با دو حوزه دولت )به عنوان دارنده 
قدرت( و مردم )عرصه عمومی( ممکن نیست. 
باید صدای مردم باشند و  رسانه های داخلی 
به عنوان پلی ارتباطی میان مسئوالن و مردم 
برای  بودن  بلندگو  کنند. صرف  نقش  ایفای 
دولتمردان و دوری از مردم فرجام خوبی برای 
رسانه ها نخواهد داشت. رسانه های داخلی باید 
خود را در صف اول مقابله با دشمنان در مصاف 
خبری با رسانه های جریان سلطه بدانند. پرهیز 
از مناقشات داخلی و توجه به منافع ملی و 
تقویت امنیت ملی به مدیران رسانه های داخلی 

توصیه می شود. 
تربیت  و  انسانی  نیروی  تقویت  است  الزم   .۵
به  آگاه  و  خارجی  زبان  به  مسلط  نیروهای 
اولویت  در  دشمنان  رسانه ای  تاکتیک های 
برنامه ریزی های مدیران رسانه های داخلی قرار 

گیرد.
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مدیران ارشد رسانه  �
ملی می توانند 

بلوک های رسانه ای 
هدفمند تشکیل 
دهند تا عالوه بر 

صرفه جویی در 
هزینه های جاری و 

سرمایه انسانی با 
هم افزایی در شکل 
و محتوای برنامه ها 

و قطعیت خبری 
و تنوع بخشی به 

تولیدات در هدایت 
هدفمند افکار 

عمومی با هژمونی 
و سلطه روزافزون 

رسانه های غربی 
مقابله کنند. 
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هم افزایی  و  رسانه ای  بلوک های  تشکیل   .۶
رسانه های  مختلف  خروجی های  و  شبکه ها 
حاکمیتی یک ضرورت به شمار می آید. باید 
پدافند  عامل  اصلی ترین  به عنوان  رسانه ها 
غیرعامل دریابند که مصاف با دشمن در این 
عرصه باید حرکتي علمي و مبتني بر اصول و 

تکنیک ها باشد.
7. الزم است تقویت بخش های برون مرزی و دفاتر 
خارجی صدا و سیما و ایرنا و برنامه ریزی برای 
حضور خبرنگاران ایرانی در صحنه رویدادهای 
منطقه ای و بین المللی مورد توجه مدیران این 
دو نهاد رسانه ای قرار داشته باشد. بی توجهی به 
مصاف خبری، غفلتی است که می تواند کشور 
را از امکان برخورد و دفاع در برابر هجمه های 

خبری دشمنان محروم کند.
۸. حضور فعال رسانه های حاکمیتی در تشکالت 
جمله  از  اسالمی  و  منطقه ای  رســانــه ای 
اسالمی،  تلویزیون های  و  رادیو  اتحادیه های 
اتحادیه خبرگزاری های کشورهای غیرمتعهد 

پیشنهاد می شود.
کردن  رصد  معنای  به  کــردن  شناسایی   .۹
و  بیگانه  تبلیغاتی  و  رسانه ای  جریان های 
در  تأثیرگذاری  معنای  به  شدن  شناخته 
مصاف خبری با دشمنان دو نکته حائز اهمیت 
در  است  الزم  و  است  داخلی  رسانه ای  برای 
توجه  مورد  رسانه ها  مدیران  برنامه ریزی های 

قرار گیرد.
۱۰. تجربه بیش از سه دهه کاري و مطالعه میداني 
نگارنده این نتیجه را داشته است که باور کنیم 
تمامي رسانه ها و بلندگوي هاي تبلیغاتي با هر 
ظاهر و هر شعار در خدمت صاحبان قدرت هاي 
اقتصادي و سیاسي هستند. صاحبان قدرت 
در جنگ نرم رسانه های مکتوب و دیداري و 
افکار عمومي  بر  اثرگذاری  براي  را  شنیداري 
به خدمت می گیرند و رسانه ها مأموریت دارند 
افکار عمومي جهاني  با ظرافت  و  هنرمندانه 
کنند.  قدرت  صاحبان  منافع  با  هم جهت  را 
در چنین شرایطي اهالي رسانه و رایزني هاي 
فرهنگي ایران در خارج از کشور به عنوان خط 
مقدم دفاع از انقالب و نظام اسالمي مؤظف اند 
در دو بعد دفاع و تهاجم تحرکات رسانه های 

بر  عالوه  و  کنند  شناسایي  را  دشمن  جبهه 
ضعف  نقاط  برجسته سازی  براي  افشاگري 

دشمن بر ارزش هاي آن ها هجوم برند.
۱۱. نظر به ضرورت تربیت نیروهایي که قادر به 
پیشبري علمي مصاف خبری و جنگ رسانه ای 
خبر  دانشکده  به  باشند،  مختلف  در سطوح 
توصیه می شود در سطح یک گرایش موضوع 
مصاف خبری و جنگ رسانه ای و شیوه ها و 
تاکتیک ها و تکنیک هاي آن را به دانشجویان 

خود و اهالی رسانه ها بیاموزد.
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