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 مقدمه

 
 رفتار)مهندسي عيني ( پندار) ومهندسي ي ذهني ( مباحث جنگ نرم در دو حوزه

)، تاكتيك (راه) و تكنيك (روش) قابـل بررسـي سيرو در سه سطح استراتژي (م
ي بر ذهـن تأثيرگذارتوضيح آنكه كاركرد رسانه و خبر اين است كه ابتدا با است. 

، تفكر را شـكل داده و در حـوادثي كـه قابليـت بـه فعليـت و انگاره سازي افراد
هي رفتار را سـازماند ،را دارد(عمل) به عينيت (نظر) ذهنيت آن و تبديل رساندن 

را بايـد محمـل  هاي هـدف ي مختلف در كشورها انتخاباتكه  ؛ همچنانكند مي
0Fسازي دانست. اين ظرفيت اصلي

1 

                                                             
گرجستان در سال  انتخابات پارلماني، 2000. انتخابات رياست جمهوري و پارلماني صربستان در سال 1

پارلمان قرقيزستان در اي  مرحله دو انتخابات، 2004اوكراين در سال  انتخابات رياست جمهوري، 2003
ايران در  جمهوري انتخابات رياستو  2006، انتخابات رياست جمهوري بالروس در سال 2005سال 
 هاي هدف بوده است. هاي براندازي نرم (انقالب مخملين) در كشور ) تماماً محمل1388( 2009سال 
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▲ 

2Fجين شارپ »خشونت پرهيز نشِك«فرمول  198 چنانچه

 معطوف به اين حـوزه 2

                                                             
تـا بـه  88ماه قبل از انتخابـات  7ي اعتماد ملي از  پاشي و ترديد افكني روزنامه               . نمايي از روند سم1

 خيابان كشاندن بخشي از پايتخت نشينان:
ي مشـترك  تشـكيل كميتـه« » ر رأي اعتماد محصولي؛ مجلس و دولت معطل نيم نمـرهشبهه د«

ي ورود بسيج در  هشدار درباره« » ي مشترك كروبي و موسوي به جنتي نامه« » كروبي موسوي
» ي توزيع پول در انتخابات هشدار كروبي درباره« » هزار تومان 70هر ايراني ماهانه « » انتخابات

 »همه بيداريم فردا شب « »وزارت كشور كروبي را پنجم اعـالم كـرد « »ي خـش و  حماسـه
 ».خاشاك

و نظريه » آلبرت انيشتين«، مؤسس و مدير بنياد مطالعاتي 1928) متولد Gene Sharp. جين شارپ (2
ي براندازي نرم در سه سطح استراتژي، تاكتيك و تكنيك است. از شارپ تأليفات  پرداز آمريكايي حوزه

از ديكتاتوري «بسياري در خصوص مبارزات خشونت پرهيز به چاپ رسيده كه يكي از معروف ترين آن 
 198هاي عمليات براندازي را احصاء و در قالب  است. وي در اين كتابچه، دستورالعمل» تا دموكراسي

 تكنيك ارائه نموده كه مواردي از آن به شرح زير است:



  13 | مقدمه
 اغلـبي جنـگ نـرم،  اكنون در حـوزه است و جالب آنكه هم (سازماندهي رفتار)

ي و رف فعـل بصـيرت و امـور كلـها اگر معطوف به صَ كتب، جزوات و سخنراني
اسـت و  هاي برانـدازي) (تكنيك غير كاربردي نباشد، تنها ناظر به رويكرد عيني

بيشـتر بـه مسـائلي چـون سـينما هاي عمليات رواني)  (تكنيكدر رويكرد ذهني 
 شود تا مبحث رسانه و خبر. پرداخته مي

دانيم هرچنـد سـينما نقشـي اساسـي در  طور كه مـي در اين خصوص همان
ي طـوالني  بـه داليلـي چـون پروسـه -اما كـاركرد آن  ي جنگ نرم دارد مقوله

هاي  تنها معطوف به زير سـاخت -ساخت و عدم پرداخت مستقيم به مسائل روز
كــنش برانـدازي، بـه دليـل عـدم تـوان ايجـاد  »عمليـات«فكـري اسـت و در 

 ندارد.چنداني كاربرد ، هاي سريع واكنش
ــن  ــيِ 88نوشــتار از ايــن روي در اي           مــورد اســتفاده  تكنيــك عمليــات روان

        بـا رعايـت آن  گـذاري نـامي رسانه و خبـر ارائـه و تشـريح شـده كـه  در حوزه
     بـا سـنجش چيسـتي يـك اسـت؛ بـه نحـوي كـه  اصل تبـادر صـورت گرفتـه

     يك، بدون التزام بـه اسـتعمال اسـامي انتخـابي انديشـمندان غربـي، آنچـه نتك
ـــك كلمـــ ـــه مخاطـــب را از ي ـــيش از هم ـــوم آن ميب ـــه مفه                 ،رســـاند ه ب

ــتهانتخــاب  ــن  گش ــتفاده از روو از اي ــه از اس ــت ك ــاراتيس ــون عب ــيب « چ س
پرهيز شده و اين به جز مواردي است كه اساساً از ديد متخصصـين  3F1»داغ زميني

هـاي  داخلي و خارجي اين حوزه مغفول مانـده كـه نگارنـده بـر اسـاس واقعيت
هـاي ارائـه شـده را در بـر  تكنيك %70بـيش از كـه - نيـز اتعـداد ر موجود، آن

                                                                                                                     
هاي غير واقعي و ظاهري،  ها، اعطاي جايزه ها و نماد ها، كاريكاتور شعارهاي عمومي، استفاده از  سخنراني

هاي نمادين، تمسخر و اهانت بـه  هاي نمادين، اجراي نماز و دعا، ايجاد صدا ها و رنگ استفاده از پرچم
هـاي غيـر  ها، راهپيمايي و تظاهرات مذهبي، انجام مراسم سوگواري سياسـي، تشـييع جنازه شخصيت

 هري، تالش براي زنداني شدن و ... .واقعي و ظا
ناظر به ترفندي است كه در آن تقصير همه چيز از جمله داغي سيب زميني  »Hot potato«عبارت . 1

ي جـايگزين  شود (مغالطات، علي اصغر خندان) كه در اينجا نگارنده از واژه به يك فرد نسبت داده مي
 استفاده كرده است. »مقصر نمايي«
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4Fگيرد مي

 نموده است. تئوريزهاحصاء و  -1
ــيح  ــن توض ــا اي ــهب ــكيل داده، آنچ ــاب را تش ــن كت ــواي اي ــد  محت             برآين

5Fپروپاگانــدا ا عنــوانبــاز آن مــان موضــوعي اســت كــه در دنيــا ه

                 نــام  2
      راهكـار  پـانزدهخبـري، هاي  ترفنـدر بيـان عـالوه بـشود كه در اينجـا  برده مي

ــر آن ــه و مصــونيت در براب ــي مقابل ــي و عمل ــب،  عين ــا مطل ــز ذكــر شــده ت            ني
 بـرايرا ي اصـول گير بـراي اسـتفاده و بـه كـار ، ابـزارنظريهاي  فراتر از بحث

 مخاطب فراهم آورده باشد.
ــان، در ــن پاي ــم اي ــذكر مه ــام كــه شــود مي داده ت ــذكور هــاي تكنيك تم              م
     كـه مـواردي معـدود جـز بـه چراكـه نيسـت؛ »دروغ« يا »فريب« مصداق الزاماً

 هدفمنـدِ ي ارائـه هـاي قالب واقـع در مـوارد ساير است، آن كنه در دروغ يا فريب
 اسـتفاده او بـه دهي جهت و مخاطب ذهن بر يتأثيرگذار براي كه است اطالعات

 دروغ و فريـب مصداق تواند مي واقعيت، با آن نسبت و امحتو به توجه با و شود مي
6Fخير. يا باشد

3 

                                                             
 عمـومي ديپلماسي+ « »كتاب بوستان خندان، اصغر علي مغالطات،«به بخش اقتباسي:  منابع ناظر. 1

 كاوياني، محمد تبليغات، و شناسي روان+ « »(ع)صادق امام دانشگاه ايزدي، فؤاد ايران، قبال در آمريكا
 نرم قدرت+ « »اينترنتي ي نسخه شارپ، جين دموكراسي، تا ديكتاتوري از+ « »(ع)العلوم باقر دانشگاه

 ابـرار اي، رسـانه جنـگ ي ويـژه نـرم جنگ+ « »(ع)صادق امام دانشگاه شارپ، جين خشونت، عدم و
 سـيد اساسي، حقوق هاي بايسته+ « »شيرازي صياد شهيد رضايي، بهرام رواني، عمليات+ « »معاصر

 ».ميزان صادقي، محمد مير حسين عمومي، آسايش و امنيت عليه جرايم+ « »ميزان قاضي، ابوالفضل
اي تنگاتنـگ دارد.  رابطه» ترغيب«ناظر به فرايندي ارتباطي است كه با » Propaganda«. اصطالح 2

اي از افكار و  پاره» ترويج كردن«يا » منتشر ساختن«ترين معناي لفظي پروپاگاندا عبارت است از  دقيق
ي گروهي از مخاطبـان ها ها و رفتار ها كه هدف از آن تقويت، جايگزين كردن يا تعديل گرايش ديدگاه

 است. (ديپلماسي عمومي آمريكا در قبال ايران، فؤاد ايزدي)
 الزاماً  فريبي طرح هر اما است، فريب براي تالشي دروغي هر اگرچه كه گفت بايد فريب و دروغ تفاوت در .3

 يـك هـاي زخمي و شدگان كشته آمار ي ارائه ذكر جاي به كسي اگر چنانكه گنجد. نمي دروغ ي حيطه در

 10( دهد ارائه يكجا را زخمي و كشته افراد جمع حاصل عامداً زخمي)، 8 و كشته 2( مجزا صورت به حادثه

 نيست. دروغ و غلط مسلماً اما بود خواهد فريب براي تالشي مذكور رقم هرچند زخمي)، و كشته
 



 

 

 
 
 

 فصل اول
 رسانه و خبر

ي آراء و نظرات مردم و  هاي خبري شكل دهنده امروزه رسانه
حتي مسئوالن و نخبگان سياسي يك كشور، و يكي از اركان قدرت نرم هستند. 

7Fكه همواره از روبرت مرداك چنان

افـراد در  نيرگـذارتريتأثبـه عنـوان يكـي از  1
8Fشـود ي سياست گـذاري و جريـان سـازي جهـاني يـاد مي عرصه

 كـه همچنان 2
در كنـار منـابع سرشـار نفـت و گـاز قطـر، در پيشـبرد اهـداف   ي الجزيره شبكه

كنـد. از ايـن روسـت كـه افـراد، احـزاب،  راهبردي اين كشور نقش آفرينـي مي
هاي گروهـي، درصـدد  ها با ايجاد و يا خريـد رسـانه هاي اقتصادي و كشور بنگاه

ي هـدف  پيشبرد مقاصد خود از طريـق تأثيرگـذاري بـر افكـار عمـومي جامعـه
 باشند كه موارد ذيل به عنوان مشتي از خروار، گواهي بر اين ادعا است: مي

سـرويس  - واشـينه( چـين دولـت )،Press tv - Hispan tv - (العالم ايران دولت
 - VOA( آمريكـا دولـت )،Sputnik- RT( روسيه دولت ،)CCTV - خبري چين

)، BBCس (ـدولت انگليـ )،AFP – FRANCE 24( رانسهـف دولت ردا)،ـف وـرادي
ــور دولــت عربســتان (العربيــه)، حــزب اهللا لبنــان (المنــار)، جنــرال  )،NBC( موت

                                                             
استراليايي تبار و ، آمريكايي 1931ي مادري، متولد  ) يهودي زادهRupert Murdochروبرت مرداك (. 1

ي متعلقـات ايـن هولـدينگ بـزرگ  ) است كه به واسطهNews Corporation( »شركت اخبار«مالك 
و  تلويزيـوني ،اي مـاهوارههاي  شركت انتشاراتي، شبكه 300 از سهام بيش اي، تمام يا بخشي از رسانه

تـرين  رد كـه از معروفها و ... را تحـت تملـك دا روزنامـه، سازي، مجالت فيلمهاي  ، شركتراديويي
نيوز و اسكاي نيـوز،  هاي تلويزيوني فاكس توان به اين موارد اشاره كرد: شبكه هاي خبري آن مي رسانه

 هاي وال استريت ژورنال، نيويورك پست، سان، تايمز، ديلي تلگراف و ... . روزنامه
شخصيت تأثيرگذار جهاني  100ي آمريكايي تايم در ليست  مرداك تاكنون چند مرتبه از سوي نشريه. 2

 مين فرد قدرتمند در جهان ياد كرده است.26ي فوربس نيز از وي به عنوان  قرار گرفته است و نشريه
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مايكـل بلـومبرگ  )،abc news( ديزنـي والـت )،NBC )MSNBC و مايكروسـافت
 .ي الشرق االوسط) (روزنامه زيعبدالعززاري بلومبرگ)، سلمان بن (خبرگ

هاي مختلف و به تبع  هاي خبري، مَقسَم در تقسيم بندي رسانه
هاي گوناگوني وجود دارد كه عبارت است از: فراگيـري (محلـي، ملـي،  آن شاخه

ي ارتبـاطي  يلهي)، اعتبـار (سـفيد، خاكسـتري، سـياه) و وسـالملل نيباي و  منطقه
 ها، راديو و تلويزيون). (مطبوعات، سايت

ي توزيـع و  الزم به ذكر است برد خبري يك رسانه الزاماً محدود به گسـتره
ي جغرافيـايي  هايي كه تنها در يك محدوده تنوع زباني آن نيست، چه بسا رسانه

سـت پ واشنگتني  شوند اما بردي جهاني دارند؛ چنانچه روزنامه خاص منتشر مي
رسـد امـا محتويـات آن مـورد توجـه تمـام  تنها در پايتخت آمريكا به چـاپ مي

 ها است. كشور

تبار شناسي به معناي لزوم شناخت سابقه و سـمت و 
كه يك رسانه به چه فرد، حزب، جناح و ايـدئولوژي  باشد و اين ها مي سوي رسانه

كرد الزم است تا مخاطب با احتياط و تأمل نزديكي يا وابستگي دارد. در اين روي
 »منفـي« و نيـز اخبـار »همسو با موضوع« هاي رسانه »مثبت« بيشتري با اخبار

 هاي هاي رسـانه ، مواجه گردد. از آن طرف نيز نقـد»مخالفِ موضوع« هاي رسانه
تر اسـت؛  هاي جريان مخالف نيز قابل اعتنـا و تعاريف رسانه »همسو با موضوع«

(فضل آن اسـت كـه دشـمن بـر آن  »الفضل ما شهدت به االعداء« كه همچنان
 باشد. ي عقل مورد تأييد مي گواهي دهد) در محكمه
متعلق و يا نزديـك بـه اشـخاص حقيقـي و خبري هاي  با اين توضيح رسانه

 گردد: ارائه مي شرح اين حقوقي به
ي  نامـه )، عليرضـا زاكـاني (سـايت جهـان و هفتهتابناك محسن رضايي (سايت

هاي فـردا، شـفاف،  پنجره)، احمد توكلي (سايت الف)، محمد باقر قاليباف (سايت
ها،  ، هشـدار، همسـنگر، خبـر فـوري، شـنيدهضد فساد، پارسينه، نيمـروز، فـرارو
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هـا، تهـران امـروز، اميـد،  ي مـردم، امروزي شبكه دانشگاهيان، زندگي، سروش،
وز)، علـي الريجـاني (سـايت ي تهران امر و روزنامهجهادي آنالين، دكه آنالين 

نژاد  محمـود احمــدي خبـر ورزشــي)، و خبـر جنــوب هاي  روزنامــهو خبـرآنالين 
، مهر مردم، رئيس جمهور مـا، هـزاره سـوم و 72هاي دولت بهار، ميدان  (سايت

ي دانشـجويان)،  انجمـن اسـالمي دانشـجويان مسـتقل (خبرنامـه نكات پرس)،
ي تهـران تـايمز)، دولـت  و روزنامـه سازمان تبليغات اسالمي (خبرگـزاري مهـر

هاي ايران، الوفاق، ايران ديلي، ايران ورزشـي و سـايت  (خبرگزاري ايرنا، روزنامه
ي همشـهري)،  ي ايران)، شهرداري تهران (مجموعـه نشـريات و روزنامـه شبكه

ي  هكواحـد مركـزي خبـر، شـب، Press tv ،Hispan tvالعالم، صدا و سيما (
جـم)،  ي جـام روزنامهنشريات سروش و  ، مجموعهجوان خبر، باشگاه خبرنگاران

ي پايـداري  )، جبهـه، ايكنا و سـينا پـرسايسنا هاي جهاد دانشگاهي (خبرگزاري
ي كـارگر  رجا)، سازمان ملي جوانان (سـايت برنـا)، خانـهسايت انقالب اسالمي (

حمـد ي كار و كارگر)، وزارت نفت (خبرگزاري شانا)، م (خبرگزاري ايلنا و روزنامه
ي حزب اهللا)،  )، محمد باقر خرازي (روزنامهو تابش تعامل هاي رضا باهنر (سايت

محمـد صـادق خـرازي (سـايت ي رويـش ملـت)،  محمد رضا عـارف (روزنامـه
ي ابتكـار)،  معصومه ابتكار (روزنامـه)، ي وقايع اتفاقيه و روزنامه ديپلماسي ايراني

ي رسـالت)،  نبـوي (روزنامـهمرتضـي ي وطن امـروز)،  مهرداد بذرپاش (روزنامه
)،  و تيـك نيـوز آفتـاب هاي حسن خميني (سايت جماران)، حسن روحاني (سايت

 هاي سـايت ،، جمهـوري اسـالميهاي آرمـان ي (روزنامـهاكبر هاشمي رفسنجان
)، مجمـع جهـاني اهـل بيـت ي طلـوع صـبح نامه و هفته و آينده آنالين انتخاب

 ي نامـه هفتهو  خراسـان ،اطالعات ،كيهانهاي  (خبرگزاري ابنا)، رهبري (روزنامه
ــزب اهللا ــا)، )، خــط ح ــزاري پان ــرورش (خبرگ ــوزش و پ ــگاه آزاد وزارت آم دانش

ي فرهيختگــان)، عبــد اهللا جاســبي  روزنامــهو خبرگــزاري هــاي آنــا و ايســكا (
كـانون ي خورشـيد)،  ي آفـرينش)، سـازمان تـأمين اجتمـاعي (روزنامـه (روزنامه

ي  هــالل احمــر (روزنامــه جمعيــتي حســبان)،  اســالمي مهندســين (روزنامــه
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ي  ها و اقــدامات تــأميني و تربيتــي كشــور (روزنامــه شــهروند)، ســازمان زنــدان
ي عصـر  بيژن نوباوه (روزنامـهي قدس)،  حمايت)، آستان قدس رضوي (روزنامه

، ي مثلـث) نامه دي)، مصطفي آجرلو (هفته 9ي  نامه حميد رسايي (هفتهايرانيان)، 
هاي مشـرق، نـداي  هاي فارس، تسنيم، نسيم، دانشجو، سـايت زاريسپاه (خبرگ

ي آموزشي و پژوهشي امـام خمينـي  ي جوان)، مؤسسه انقالب، برهان و روزنامه
بـاك)، سـازمان ميـراث فرهنگـي، صـنايع  ي پرتو و سايت خبـري بي نامه (هفته

هـاي فرهنگـي  دستي و گردشگري (خبرگزاري ميراث آريا)، سـتاد عـالي كانون
 ي يالثـارات نامه هفته(حزب اهللا  نري مساجد كشور (خبرگزاري شبستان)، انصاره

ي مـردم  )، حـزب مـردم سـاالري (روزنامـههاي عاشورا ي عبرت نامه و دو هفته
ي اسـالمي  حـزب مؤتلفـهي همبسـتگي)،  حزب همبستگي (روزنامـهساالري)، 

ي  ، ستاد نماز جمعـه)ي امين جامعه نامه ي شما)، نيروي انتظامي (هفته نامه (هفته
 .تهران)  ي آدينه نامه تهران (هفته

 جريـان موافـق و »نقـد« بيان اين نكتـه ضـروري اسـت كـه نبايـد الزامـاً
ديگـري  »لَـه« خـود و يـا »عليـه« كم اقراريجريان مخالف را در ح »تعريف«

اقـرار العاقـل علـي نفسـهِ « دانست؛ چراكه آنچه مورد تأييد عقل و شـرع اسـت
باشد كه در مـوارد مـذكور،  تراف عاقل عليه خودش، مسموع است) مي(اع »جائز

هاي مخـالف دولـت  مورد ترديد اسـت؛ چنانچـه تمركـز رسـانه »نفسه« شمول
قـت تجاهـل نسـبت در حقي »اصولگرايان منتقد دولت« احمدي نژاد بر اظهارات

 است. »نفسه« ي شمول به دايره

حليل، و معرفي عناصر خبـر و در توضيح ماهيت خبر و ت
در يك كالم عبـارت  »خبر« هاي عيان و نهان بايد گفت كه نقش آن در تحليل

(چه؟  خبر ي اين رويداد در عناصر اصليو ماهيت اصل »انعكاس رويداد« است از
 »چـه؟«است كـه ايـن  »چه؟« چه كسي؟) همان -كجا؟  -كِي؟  -چگونه؟  -

 كـه درحالي ؛عـات خبـري باشـد يـا خيـرتواند حـاوي ديگـر عناصـر و اطال مي
يك رويداد اسـت.  »نتيجه و پيامد« و يا »چرايي و علت« پرداخت به »تحليل«
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بنابراين، تحليل همواره مبتني بر خبر بوده و بدون آن، فاقد اعتبـار و غيـر قابـل 

 تصور است.
پرده از علّيت دو مقولـه و يـا ارتبـاط دو واقعـه  در مواردي كه در تحليل، بي

 ايم؛ امـا اگـر بـدون بيـان گام نهـاده »تحليل عيان« ي خن بگوييم، در عرصهس
نظر بـراي عناصـر  يِ عبارات موردگذار عنوانوقوع يك رويداد، تنها با  »چراييِ«

 بـا رويكـرد »تحليل نهـان« ي نظر را جاري سازيم، به عرصه خبري، مفهومِ مد
القـاي مطلـب، كـافي اسـت  بنابراين در تحليل نهان و ايم. ورود كرده »القايي«

 د نظر در عناصر خبري جاگذاري شود.ورعبارت م
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▲ 

الزم به ذكر است كه اولين خبر يا تحليـل، تأثيرگـذارترينِ آن اسـت و لـوح 
هـا بـراي  ي خبرگزاري بخشـد. چنانچـه تـالش و هزينـه رنگ ميسفيد ذهن را 

تأسيس و گسترش دفاتر خود در سراسر جهان و پيش دستي در اعـزام خبرنگـار 
ي  ي اولين خبـر و بـه تبـع آن ارائـه و ارسال اخبار، تماماً با اين رويكرد (مخابره

 گيرد. تحليل مد نظر به مخاطب) صورت مي



 

 

 فصل دوم
هاها و تكنيكترفند  

 
ي هدفمنـد  هاي ارائـه ي رسانه و خبر، قالب هاي عمليات رواني در حوزه تكنيك

ي ضمير ناخودآگاه، ذهـن مخاطـب را بـه مسـير گير اطالعات است كه با هدف
تكنيـك احصـاء و  88د. در اين فصل ده دلخواه سردمداران يك رسانه سوق مي

ارائه شده كه شرح و توضيح آن به قرار ذيل است:

ترين تكنيك در  در اين ترفند كه پر كاربرد
ي بـراي گـذار عنوانهاي مورد استفاده است، يـك رسـانه بـا  ميان تمام تكنيك

عناصر خبري، به صورت هدفمند مفهـومِ مـورد نظـر را جـاري سـاخته و ذهـن 
 بخشد. مخاطب را جهت مي
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▲ 

 
▲ 
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▲ 

ه هم اما متفاوت در معنا، كلماتي است با مفاهيم نزديك ب
 »گذاري براي عناصر خبـري عنوان«معنا اما با بار معنايي متفاوت كه در  و يا هم

البته در اين بخـش كلمـاتي كـه  باشد. و القاي مطلب مؤثر و بسيار پر كاربرد مي
رود  اطالعي، توسط عوامل خبري جاي يكديگر بـه كـار مـي سهواً و به دليل بي

 تكميل بحث آورده شده است. تن مفهوم آن و روشن ساخنيز براي 
 است: زير قرار به تفاوتشان شرح و همسنخ هاي واژه ترين پركاربرد توضيح بدين

، »بسيجي/ لباس شخصي«، »كاهش/ كاهش رشد«، »اجرايي شده/ اجرا شده«
حجت االسالم/ حجت «، »مرجع/ مجتهد«، »افزايش اشتغال/ كاهش بيكاري«

تقلــب/ «، »مبــارز/ تروريســت«، »رزمنــده/ جنگجــو«، »االســالم و المســلمين
، »حكومـت/ حاكميـت«، »دولـت/ هيـأت دولـت«، »كودتا/ انقالب«، »تخلف

، »مـردم/ ملـت«، »رژيـم/ حكومـت/ نظـام«، »دولت/ نظام«، »كشور/ رژيم«
، »صــبر/ تحمــل«، »بـرداري/ افتتــاح انــدازي/ بهره راه«، »خـواهش/ خواســته«
طالبان/ «، »تأسيس/ استقالل«، »ام، حمله و جنگواكنش، تالفي و دفاع/ اقد«

آمريكـاي التـين/ آمريكـاي «، »ي عربسـتان عربستان/ شبه جزيـره«، »القاعده
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شـهر غـزه/ «، »فلسطين/ فلسطين اشغالي«، »ي اروپا اروپا/ اتحاديه«، »جنوبي
سـالح نامتعـارف/ سـالح «، »روحاني/ آخوند«، »شورشي/ انقالبي«، »نوار غزه

كميسـيون/ «، »طرح/ اليحـه«، »رئيس دولت/ رئيس جمهور«، »كشتار جمعي
عـدم احـراز «، »تأييد/ تأكيـد«، »تصويب/ تنفيذ«، »جايز/ واجب«، »فراكسيون

تاكتيـك/ «، »فـرار/ عقـب نشـيني«، »اجبار/ اكراه«، »صالحيت/ رد صالحيت
، »پايـداري/ پافشـاري«، »آتـش بـس/ صـلح«، »ترغيـب/ تطميـع«، »تكنيك

، »مردمي/ عوام گرا/ عوام فريـب«، »سايت خبري/ خبرگزاري« ،»تالش/ تقال«
، »نقـش/ تكليـف«، »المللي خارجي/ بين«، »رشد/ توسعه«، »تباني/ همكاري«
غيـر دولتـي/ «، »آيين نامه/ تصويب نامـه/ بخـش نامـه«، »شهر/ شهرستان«

، »تشــبيه/ مقايســه«، »ســهم/ ســهام«، »خصوصــي/ محرمانــه«، »خصوصــي
، »آراء سـفيد/ آراء باطلـه«، »تبعه/ مقيم«، »سانسور/ تحريف«، »توبيخ/ تنبيه«
سـكوالر/ «، »دفـع خطـر/ رفـع خطـر«، »اجماع/ اكثريـت«، »مثال/ مصداق«

تكـذيب كـردن/ تأييـد «، »استشـهادي/ انتحـاري«، »تغيير/ اصالح«، »الئيك
، »نيروي نظـامي/ نيـروي انتظـامي«، »كشف/ اشغال/ تصرف/ فتح«، »نكردن

اعتصــاب/ تحصــن/ تجمــع/ «، »گنــاه مظلــوم/ بي«، »ظــامينظــامي/ شــبه ن«
چند درصد چنين است (ناظر به كميـت و يـا كيفيـت)/ «، »راهپيمايي/ تظاهرات

، »تسـليم/ دسـتگير«، »ماهيـت)محتـوا و چند درصدش چنين است (نـاظر بـه 
مــذاكره/ «، »تعريــف (شناســاندن)/ تعريــف (مــدح گــويي)«، »اشــتباه/ خطــا«

، »اخـراج/ اسـتعفا/ بازنشسـتگي«، »ن است/ حتماً هسـتحتماً ممك«، »مناظره
، »دانم كـه نيسـت دانم كه هست/ مي نمي«، »تضاد/ تناقض«، »تذكر/ اخطار«
ابـراز «، »قاصر/ مقصر«، »معترض/ آشوبگر«، »دروغ/ توريه«، »احتياط/ ترس«

، »اكثريـت مطلـق/ اكثريـت نسـبي«، »همدردي/ ابـراز تأسـف/ عـذر خـواهي
قـرار/ «، »دادسرا/ دادگاه«، »متهم/ مجرم«، »ات/ شهادتهالكت/ مرگ/ وف«

ــم/ رأي ــت«، »حك ــار/ بازداش ــازپرس«، »احض ــازجو/ ب ــار/ دادرس/ «، »ب دادي
مت/ «، »مباشـر/ شـريك/ معـاون«، »اصل/ ماده/ بند/ تبصـره«، »دادستان سـِ
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گـرفتن/ پـس «، »حزب/ جبهـه«، »ادعا/ اعالم/ افشا/ اذعان/ اعتراف«، »شغل

، »نقد/ اعتراض/ تخريـب/ حملـه/ تـوهين/ فحاشـي«، »دليل علت/«، »گرفتن
ــه« ــد«، »مــذهب/ فرق ــات/  حرف«، »گــروه/ بان ــا/ اظهــارت/ ســخنان/ بيان ه

اسـتقالل خـواهي/ «، »خرد جمعي/ دموكراسي/ ديكتاتوري عوام«، »فرمايشات
مقيد/ «، »عموم/ عوام«، »عدالت/ اعتدال«، »عدالت/ مساوات«، »تجزيه طلبي

چـالش/ «، »اسـير/ گروگـان«، »تـورم/ گرانـي«، »ه/ دليـلتوجيـ«، »متعصب
كمونيسـم/ «، »فضاي امن/ فضاي امنيتي«، »مندي/ بروكراسي نظام«، »تهديد

 /قبـر /مرقـد /مـزار /بارگـاه«، »پيكر/ بدن/ جسد/ نعش/ الشه«، »سوسياليسم
 ».لغو/ تعليق/ توقف«، »برآيند/ فرآيند, «»گور

 »ناظر به آغـاز يـك پـروژه، و  »رايي شدهاج
 ناظر به اتمام آن است. »اجرا شده«

 در سـير  »شـاخص«ي گيـر يعني قرار كاهش
 .»صعود«يعني كند شدن شيب  كه كاهش رشد نزولي، درحالي

 ها بـه سـه  در يك كشور مواجهه با ناآرامي
نظـامي، «ي  بـارت اسـت از: مقابلـهتواند صورت گيرد كـه ع شكل مي

. طبيعي است كه حالت اول بدترين نـوع برخـورد و »انتظامي و مردمي
حالت سوم برترين آن است. با اين توضـيح بايـد گفـت اصـرار برخـي 

(نيـروي نظـامي يـا  »لبـاس شخصـي«ي  ها بر اسـتفاده از واژه رسانه
معطـوف  (نيروي مردمـي)، »بسيجي«انتظامي با لباس مبدل) به جاي 

خوانـدن  »حقوق بگيـر«ي مردمي يك حكومت و  ي پشتوانه به تخطئه
هـا الزامـاً و  ي نيروهاي مردمي بـا ناآرامي باشد. چراكه مواجهه آنان مي

توانـد  صرفاً ايدئولوژيك است اما حضور نيروهاي نظامي و انتظـامي مي
 چنين نباشد.
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 يش جمعيـت، از آنجايي كه با افـزا
شود، ميـزان افـزايش  همواره بر متقاضيان بازار كار در كشور افزوده مي
% افزايش اشـتغال، 10اشتغال برابر با كاهش بيكاري نيست. چنانچه با 

 شود. % از ميزان بيكاري كاسته نمي10

 »ي اسـتنباط فقهــي، و  فــرد داراي قـوه »مجتهـد
خالف تصور رايـج، ايـن دو مفهـوم  مجتهد داراي مقلد است. »مرجع«

 الزاماً داللتي بر تفاوت سطح علمي ندارد.

 هـاي  در عـرف حوزه
اي  از نظر علمي نـاظر بـه مرتبـه »حجت االسالم و المسلمين«علميه، 

 است. »حجت االسالم«تر از  باال

 »حـداقل خنثـي اسـت عبـارتي مثبـت و  »رزمنده
 (جوياي جنگ) بار منفي دارد. »جنگجو«كه  درحالي

  منفـي  »تروريسـت«مثبـت، و  »مبارز«بار معنايي
 است.

 »در انتخابـات يعنـي دسـت بـردن در آراء،  »تقلـب
يعني عدم پايبندي به اخالق و قـوانين انتخابـاتي  »تخلف«كه  درحالي

ه پـيش از تخلـف مربـوط بـ عمـدتاًزي عليـه رقيـب. نظير شـايعه سـا
 است. ي شمارش آراء و در مرحله بعد از آن انتخابات، و تقلب

 »عبارت است از دگرگوني و سـرنگوني رأس  »كودتا
 »انقـالب«كـه  يك حكومت توسط بخـش ديگـري از سـران، درحالي

د. از ايـن باشـ معطوف به سرنگوني حكومت توسط اكثريـت مـردم مي
كـه  روي نام كودتا بـا قـانون شـكني و خيانـت آميختـه اسـت درحالي

 باشد.  ي مشروعيت آن مي ي مردمي انقالب، پشتوانه عقبه
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 »ي  تواند داللت بر معناي عام (قـوه مي »دولت
 مجريه) يا خاص خود (هيأت دولت) داشته باشد.

 ي اين دو واژه در كنار گير قرارر به يك تعبير و د
بـه  »حاكميـت«كـه  اسـت درحالي »افـراد«ناظر بـه  »حكومت«هم، 

 شود. جريان و بستر حكومت اطالق مي

  ِسرزمين، «يك كشور براي كشور شدن نيازمند سه ركن
است و چنانچه كشوري فاقد يكي از اين اركان باشـد،  »تبعه و حاكميت

نامند. چنانچه ايران، دولت اسرائيل را  مي »رژيم«را در عرف سياسي آن 
كنـد و  به دليل غصب فلسطين (فقدان ركن سرزميني)، رژيم خطـاب مي

دشمن نيز با هدف غير مردمي نشان دادن حكومت ايران (فقـدان ركـن 
 كند. ) متقابالً از اين لفظ استفاده ميحاكميت مشروع

 »مظروف آن اسـت. از  »تدول«سان ظرف و  به »نظام
نادرسـت  »دولت جمهوري اسـالمي ايـران«اين روي استعمال عبارت 

نظـام «و  »دولت احمدي نـژاد«باشد و صحيح آن است كه بگوييم  مي
 .»جمهوري اسالمي ايران

  در يك مفهوم، اين سه واژه مترادف اما با بـار
 نثي است.معنايي متفاوت، به ترتيب از منفي به خ

 »ملـت«داللت بر افـراد يـك جامعـه دارد، و  »مردم« 
داللت بر تابعان يك كشور. در واقع تفاوت اين دو واژه ريشه در تفاوت 

داشته و نسبت اين دو نيـز عمـوم (كشـور) و  »جامعه و كشور«معنايي 
الزامـاً مفهـوم يـك  ص (جامعه) مطلق است؛ چنانچه يـك ملـتخصو

فراد يـك اما ا -»ي ايراني جامعه«مانند -گيرند  يز به خود ميجامعه را ن
ي شـهري،  گيرند؛ ماننـد جامعـه را به خود نمي جامعه الزاماً مفهوم ملت
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 ي مهندسان و ... . ي روستايي، جامعه جامعه

  ــواهش«در ــت  »خ ــان اس ــرع نه ــوم تض مفه
 كه خواسته فاقد چنين مفهومي است. درحالي

  ،انـدازي راه«در مثال يك كارخانـه« 
بـه  »بـرداري بهره«رساندن كارخانـه، كار ي شروع  به معناي به مرحله

ناظر به مراسمي نمـادين در  »افتتاح«معناي به توليد رسيدن كارخانه و 
 برداري كارخانه است.  يا بهره اندازي راهبازديد از 

 »ناظر به صبرِ تحت فشار است.»لتحم ، 

  واكـنش، «مفهـوم
ي آغاز درگيري از جانب طرف مقابـل  ، مسبوق به سابقه»تالفي و دفاع
 چنين مفهومي وجود ندارد. »اقدام، حمله و جنگ«كه در  است، درحالي

 »ن اسـت؛ كشـور بـه وجـود آمـدن آ »تأسـيس
كه وجود كشور، مسبوق به سابقه بوده اسـت امـا  »استقالل«عكسِ  به

 ي كشوري ديگر. تحت سلطه

 »گرايان تندرو و ميهنـي افغانسـتان  اسالم »طالبان
جرياني فـرا مـرزي  »القاعده«كه  به سردمداري مال عمر است، درحالي

 باشد. واهري ميبه سردستگي سابق بن الدن و كنوني ايمن الظ

 »ــتان ــور  »عربس ــه كش ب
ــالق مي ــعودي اط ــتان س ــود، درحالي عربس ــه  ش ــره«ك ــبه جزي ي  ش

ي دريــاي  در محــدودهاســت كــه اي جغرافيــايي  هگســترد »عربســتان
هاي عربســتان  ســرخ، دريــاي عــرب و خلــيج فــارس و شــامل كشــور

 .اشدب مي سعودي، يمن، عمان، قطر و امارات
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 هاي آمريكاي جنـوبي،  تمام كشور
التين نيز هستند اما به دليل موقعيت كشور التين زبان مكزيك و قـرار 

ي آمريكـا، آمريكـاي التـين اعـم از  ي شمالي قـاره داشتن آن در نيمه
 شود. جنوبي بوده و مكزيك را نيز شامل مي

 كه  كشور است، درحالي 50اي شامل  اروپا قاره
عضـو اروپـايي  27ي اروپا كنفدراسيوني سياسـي اقتصـادي بـا  اتحاديه

 باشد.  مي

  در عرف و ادبيات سياسي كنوني، منظور
ـــت  از فلســـطين، بخش هـــاي فلســـطيني نشـــين خـــارج از حاكمي

و نــوار غــزه)، و منظــور از ي بــاختري رود اردن  ها (كرانــه صهيونيسـت
 ي دولت اسرائيل است. فلسطين اشغالي، سرزمين تحت سيطره

 .شهر غزه درون نوار غزه قرار داد 

 »داراي  »انقالبـي«داراي بار منفـي، و  »شورشي
 بار مثبت است.

 »غيـر بتاً نسـ »آخوند«لفظي محترمانه، و  »روحاني
 محترمانه است.

 ي كه كشتار جمعـي هر سالح
اما هر سالح نامتعارفي الزامـاً باشد نامتعارف نيز هست، مانند بمب اتم؛ 

 مانند تسليحات شيميايي. معي نيست،كشتار ج

 هاي داراي دو ركـن اجرايـي  در كشـور
و نخست وزير)، رئيس جمهور رئيس كشـور، و نخسـت  (رئيس جمهور

 وزير رئيس دولت است.
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  آنچه از جانب نمايندگان بـراي تصـويب بـه مجلـس
شود طرح، و آنچه توسط وزرا يـا رئـيس جمهـور تحويـل داده  ارائه مي

 شود اليحه نام دارد. مي

   و  و كـاركرد، وظـايف مبنـايكميسـيون بـر
و  »فرهنگي«گيرد؛ مانند كميسيون  مي شكل  افراد فراكسيون مبتني بر

 .»زنان«و  »اصولگرايان«، و فراكسيون »اقتصادي«

 »به معنـاي حـرام نبـودن اسـت و از ايـن روي  »جواز
 شود. مي را شاملواجبات، مستحبات، مباحات و مكروهات 

 و صـدور »تصـويب«راء تعيين نمـودن امـري بـه آ ،
 نام دارد. »تنفيذ«جواز آن 

 »صـحه  »تأكيـد« و اسـت، موضوعي بر موافقت »تأييد
 آن. برگذاردن 

 صـالحيت وجـود ،»احراز عدم« در 

 گردد. مي احراز بودن ناصالح ،»صالحيت رد« در كه درحالي شود نمي محرز

  ،كـه در اجبـار  وجـود نـدارد درحالي »رضايت«در اكراه
 هم نيست. »اراده و اختيار«عالوه بر رضايت، 

  مفهوم شكست نهفتـه اسـت درحـالي »فرار«در 
 تواند تاكتيكي باشد. كه عقب نشيني مي 

 »نـاظر بـه راه رسـيدن بـه هـدف، و  »تاكتيـك
 به روش آن است.ناظر  »تكنيك«

 »نـاظر بـر امــري درونـي و معنــوي، و » ترغيــب
 مادي است. معطوف به مسائل »تطميع«
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 »اسـت  »آتـش بـس«اي فراتـر از  مرتبـه »صـلح
همانطور كه آنچه پس از جنگ، ميان ايران و عراق جريان داشت، تنهـا 

 آتش بس بود، نه صلح.

  پافشـاري«مثبـت، و  »پايـداري«بـار معنـايي« 
 منفي است.

 .تالش مذبوحانه و از سر ضعف را تقال گويند 

  ــوم ــد مفه ــري«هرچن ــايت خب  »س
فراگيــر و عــام اســت، امــا مطــابق آنچــه ميــان اهــالي رســانه مطــرح 

بـر نبـوده خ »توليـد«شـان بـر  هايي كـه محـور فعاليت باشد، سايت مي
ــاري مي ــار ج ــين اخب ــائل و گلچ ــل مس ــه تحلي ــتر ب ــد  و بيش پردازن

ــري« ــد، درحالي »ســايت خب ــه رويكــرد خبرگزاري گوين ــا، بيشــتر  ك ه
 معطوف به توليد خبر است.

  سه وصف با بـار معنـايي متفـاوت از
 يك مفهوم و رويكرد است.

  مثبـت و  »همكـاري«منفي، و  »انيتب«بار معنايي
 حداقل خنثي است.

 »نـاظر بـه  »توسـعه«ناظر به افزايش كمـي، و  »رشد
 افزايش كمي و كيفي است.

  خارجي بودن يك نهاد يا مؤسسه تنها نـاظر بـه
داللـت بـر ارتبـاط  ،المللي بـودن كه بين داخلي نبودن آن است، درحالي

 چند كشور دارد.ميان 

  و تكليف است. حقنقش، حاصل جمع 
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  معموالً هر شهرستان، چند شـهر و روسـتا را در بـر
 گيرد. مي

  آيـين نامـه دولتـي در حكـم
قانون و براي عملياتي كردن قـوانين اسـت. تصـويب نامـه، مصـوبات 

باشـد. بخـش نامـه نيـز  دولت براي ساماندهي امـور مياجرايي هيأت 
هاي اداري مقام مافوق به نهاد تحت امر است براي تعيـين  دستورالعمل

 هاي اجراي مسئوليت. ساز و كار

  غير دولتي بودن الزاماً بـه معنـاي خصوصـي
ي غيـر دولتـي،  بودن نيست و چه بسا يك كارخانه، نهـاد يـا مؤسسـه

 نيمه دولتي باشد.اوني يا تع

  ميـان  »عمـوم و خصـوص مـن وجـه«نسبت
هايي خصوصـي كـه در  بسا نامه چه .مصاديق اين دو مفهوم برقرار است

اي  هاي محرمانـه گيرد؛ و از آن طرف نيز نامـه ي محرمانه قرار نمي رده
 شود. كه براي جمعي از افراد ارسال مي

 دي است كه مؤيد سهم مشخصي از مالكيت سهام سن
باشد. بنابراين هر سهامي سهم است اما هر سهمي سهام  بر شركتي مي

 نيست.

  در تشبيه به بيـان وجـوه شـباهت ميـان چنـد چيـز
تواند مورد بررسـي  كه در مقايسه، تشابه يا تفارق مي پردازيم درحالي مي

 قرار گيرد.

 »تنبيــه«عنــاي بازخواســت اســت و بــه م »وبيختــ «
 در معناي مجازات.
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 »عدم پوشش تمـام يـا بخشـي از يـك  »سانسور
 افزودن غير واقعي بر آن. »تحريف«واقعه است، و 

 »بر حضور مستمر در يك كشور داللـت دارد، و  »اقامت
عمـوم و «نسـبت  بر نسبت شهروندي ميـان فـرد و كشـور. »تابعيت«

ميان مصاديق اين دو مفهوم برقرار است يعني چـه  »خصوص من وجه
كننـد، و از آن طـرف  بسا تابعاني كه در خارج از يك كشور زنـدگي مي

 مقيماني كه شهروند يك كشور نيستند.

  هر رأيي كه سفيد (فاقد نوشـته) باشـد، باطـل
ارتبـاط بـه  ت از رأي سفيد، مخـدوش يـا بياست اما آراء باطله اعم اس

 موضوع انتخابات. 

  ،اي ذهنـي و فرضـي  نمونـه» مثـال«در يك مفهوم
 اي عيني و واقعي. نمونه» مصداق«است و 

 نظـر  در اجماع، تمـام اعضـاي انتخـاب كننـده هـم
 .كه در اكثريت يكدستي در آراء وجود ندارد هستند درحالي

 دور بـه نـاظر »خطـر دفـع« نظامي، اصطالح در 
 آن. بردن بين از به ناظر »خطر رفع« كه درحالي است تهديد يك كردن

  :«ي  سكوالريسم اعتقـاد بـه جـدايي ديـن از عرصـه
 سياست و اجتماع دارد، و الئيسم اعتقاد به حذف آن.

  گوينـد،  مي »اصـالح«به صالح و تعـالي به تغيير رو
تواند رو به افول و فساد نيـز باشـد كـه در ايـن  مي »تغيير«كه  درحالي
 است. »افساد«صورت 

 »انتحـاري«مفهومي مثبت، و  »استشهادي« 
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 مفهومي منفي دارد.

 » :«رد مطلـب اسـت، و  »تكذيب كـردن
صرفاً عدم پذيرش آن. از اين روي هـر آنچـه تكـذيب  »دنتأييد نكر«

شود، عدم تأييد آن نيز محرز است؛ اما هر آنچه تأييد نشود الزامـاً نـاظر 
 بر تكذيب نيست (نسبت عموم و خصوص مطلق).

 »ي  نـاظر بـه ورود بـه منطقـه »كشف
نيز بـه ترتيـب  »حاشغال، تصرف و فت«جغرافيايي خالي از سكنه است. 

 باشد. داراي بار منفي، خنثي و مثبت در ورود به قلمرو ديگران مي

  استعمار به معناي آباد سازي، و استثمار به معنـاي
 است. كشي بهره

  نيروي نظامي شامل ارتـش و سـپاه
 است و نيروي انتظامي مترادف پليس.

 ِرسمي (ارتـش) يـك كشـور را  نيروهاي مسلح
نامنـد؛  نيروهاي نظامي، و نيروهاي مسلح غير رسمي را شبه نظامي مي

 شان قانوني يا غير قانوني باشد. كه فعاليت فارغ از اين

  ميان مصـاديق  »عموم و خصوص من وجه«نسبت
مـردم مظلـوم «تـي از عنـوان اين دو مفهوم برقرار اسـت؛ چنانچـه وق

 گناه و معصوم بودن آنان نيست. كنيم، منظور بي مي استفاده  »بحرين

 »از  »اعتصـاب
در  »تجمـع«در جايي بست نشسـتن،  »تحصن«عملي دست كشيدن، 
 »تظـاهرات«مسـيري را پيمـودن، و  »راهپيمايي«جايي حضور يافتن، 

 مواضع است به صورت تجمع يا راهپيمايي.  اظهار
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گـاهي درصـدي كـه بيـان 

شود، ناظر به كميت و يا كيفيت چيزي است مانند وقتـي كـه گفتـه  مي
ز درصـد ذكـر ؛ و گـاهي نيـ»% اموالش را بدهكار است50او «شود  مي

شـود  شده ناظر به ماهيت يك چيز است همچون زماني كـه گفتـه مي
 ».% بدهكار است50او به احتمالِ «

 اختيــار خــود فــرد باشــد،  اي كــه بــه دســتگيري
 شدن است.  تسليم

  مفـروض  »عـدم عمـد«، و در اشـتباه »تعمد«در خطا
 است.

 تواند در معنـاي  تعريف مي
 به كار رود. »مدح گويي«يا  »شناساندن«

  هدف مذاكره رسيدن بـه تفـاهم، و هـدف منـاظره
 مغلوب كردن حريف است.

 »ناظر بـه نفـي  »حتماً ممكن است
نـاظر بـه وجـود  »حتماً هست«كه  محال بودن يك چيز است، درحالي

 باشد. حتمي چيزي مي

 »به معناي بر كنار شدن از كـار،  »اخراج
به معناي بـه  »بازنشستگي«به معناي كنار كشيدن از كار، و  »استعفا«

 ي كار است. پايان رسيدن دوره

 ي تهديد داشته باشد، اخطار نام دارد. تذكري كه جنبه 

  هر تضادي تناقض است اما هر تناقضي الزاماً تضـاد
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متناقض آن اسـت، امـا تنهـا  2كه هر عددي به غير از  نيست؛ همچنان
 باشد. مي 2، متضاد 2عدد منفي 

 »نـاظر  »دانم كه هست نمي
ظر به اطـالع از نا »دانم كه نيست مي«اطالعي از وجود چيزي، و  به بي

 عدم آن چيز است.

 .ترس معقول را احتياط گويند 

  توريه سخن چند پهلويي است كه گوينده يك وجه آن
 يابد. كه شنونده وجه ديگري از آن را در مي را مد نظر دارد درحالي

 »ي  جنبـه »آشـوب«ي مـدني، و  جنبه »اعتراض
 دني دارد.غير م

  وجـه تمـايز ايـن دو مفهـوم اسـت؛  »عمـد«عنصـر
واجـد  »مقصـر«كه  تعمدي در كوتاهي ندارد، درحالي »قاصر«كه  چنان

 است. عمد در كار خويش

 عـذر «المللي،  در عرف بين
يي كـاربرد دارد است و در جـا »ابراز تأسف«اي فراتر از  مرحله »خواهي

ي ناگواري باشد. به عبـارت ديگـر  كه يك فرد يا دولت، مسئول حادثه
اي نـاگوار دارد امـا در ابـراز  هرچند هر دو مفهوم داللت بر وقوع حادثه

ي نظـارت او  تأسف، فرد يا كشوري تنها به اين جهت كـه در محـدوده
ري در شرايطي كـه مرتكـب قصـور و تقصـي ،اي به وقوع پيوسته حادثه

المللي) اما اگـر در  كند (بر اساس نزاكت بين نشده باشد، ابراز تأسف مي
همان حادثه، قصور و تقصيري نيز متوجـه آن باشـد، قاصـر يـا مقصـر 

بايست از اتفاق پيش آمده عذر خواهي نمايد (بـر اسـاس مسـئوليت  مي
ي  المللي). ابراز همدري نيز صرفاً محدود به جايي است كـه حادثـه بين
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ي اختيار و نظارت فرد يا كشـوري بـه وقـوع  اري خارج از محدودهناگو
 پيوندد؛ مانند بالياي طبيعي. مي

 »ــاي  »اكثريــت مطلــق بــه معن
ناظر بـه اكثريتـي اسـت  »اكثريت نسبي«كه  نصف+يك است، درحالي

يـا  مثالً دو به سه و-كه داراي نسبت معيني به اقليتِ ممتنع و مخالف 
 باشد. -سه به پنج

 معنا اما با بـار معنـايي  هايي هم واژه
 بسيار متفاوت است.

 دادگـاه حكـم شـدن نهـايي ي مرحلـه از قبـل تا فرد 
 شــناخته »مجــرم« جــرم، احــراز صــورت در و آن از پــس و ،»مــتهم«

 شود. مي

 هاي كيفـري و  شـكيل پرونـدهي دادسـرا ت وظيفـه
صـدور احكـام  ،ي دادگـاه كه وظيفـه تحقيق در مورد آن است، درحالي

 قضايي است.

  حكـم«و رأي مـاهوي را  »قرار«رأي شكلي را «
توانـد هـر  نامند. تمام آراء دادسرا قرار است درحاليكه آراء دادگاه مي مي

 ) را شامل شود.دو نوع رأي شكلي (قرار) و ماهوي (حكم

  درخواست از متهم به حضور در دادسـرا را احضـار
 گويند، حال چه منجر به بازداشت باشد يا خير. مي

 و »بــازجو«هاي امنيتــي را  پرسشــگران دســتگاه ،
 نامند. مي »بازپرس«قاضي تحقيق در دادسرا را 

  ــام ــه مق ــه  ب ــرا ك ــق در دادس تحقي
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ــه ــايين مرتب ــازپرس دارد  اي پ ــار«تر از ب ــاه »دادي ــي دادگ ــه قاض ، و ب
ــد؛  »دادرس« ــز همــان مــدعي »دادســتان«گوين ــه  ني العموم اســت ك

 رياست دادسرا را برعهده دارد.

  هر بخش از مـتن قـوانين كـه بـا عـددي
 »اصـل«اد قـانون اساسـي نـام دارد، و مـو »ماده«شماره گذاري شده 

ي  هاي تفكيك و شماره گـذاري شـده نيز بخش »بند«شود.  ناميده مي
ذيل هر اصل يا ماده است. به قيودي كه معمـوالً بـا هـدف كاسـتن از 

 »تبصره«شود  ي شمول موضوع يك ماده در انتهاي آن آورده مي دايره
 گويند. مي

  ،فاعـل جـرم،  »مباشر«در اصطالح حقوقي
همكـار او در  »معـاون«هميار مجرم در عمـل مجرمانـه، و  »شريك«

 ايجاد شرايط تحقق جرم است.

  در قانون، تعدد مشاغل دولتي ممنوع، و تعـدد سـمت
مسئوليت فرد است و در صورت تعدد، فـرد چنـد  »سمت«مجاز است. 

 كند. حقوق دريافت نمي

  كلماتي است نزديك به هـم كـه
 توضيح آن در خود هر نام، مستتر است. 

 »تشـكيالتي رسـمي اسـت كـه ثبـت آن در  »حـزب
اي از افـراد  مجموعـه »جبهه«كه  باشد، درحالي وزارت كشور الزامي مي

 يا احزاب همسو است.

 پـس گـرفتن«در عبـارت  »پـس«ي  واژه« 
ــابق دارد، درحاليدال ــت س ــر مالكي ــت ب ــه  ل ــرفتن«ك ــد  مي »گ توان

 مسبوق به مالكيت باشد يا خير.
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 »ذهنيت  »دليل«كه  وجودي عيني دارد، درحالي »علت
 عامل است نسبت به رخداد بالقوه.

  ًكلمـاتي ماهيتـا
 شود. مي به جاي يكديگر به كار برده وفور متفاوت است كه در عمل به

  بـاري منفـي بـه خـود گرفتـه  »فرقه«در حال حاضر
 چنين نيست. »مذهب«كه  است، درحالي

 گروه اسـت. امـا ، »باند«ي انگليسي هر چند معناي كلمه
 شود. هاي تبهكار اطالق مي در عرف و ادبيات سياسي كشور، به گروه

  معنا اما با  كلماتي هم
بار معنايي متفاوت است كـه بـه ترتيـب از حالـت غيـر محترمانـه بـه 

 محترمانه در كنار هم قرار گرفته است. 

 هاي متفـاوت  برداشـت
 (مثبت، خنثي و منفي) از يك مفهوم و رويكرد است.

 »داراي بـاري  »اسـتقالل خـواهي
 داراي باري منفي است. »تجزيه طلبي«مثبت، و 

 »احقـاق  منـدي متناسـب به معناي بهره »عدالت)
مندي برابر اسـت. نسـبت مصـاديق  به معناي بهره »مساوات«، و حق)

 .است »عموم و خصوص من وجه«اين دو مفهوم با هم، 

 گرايي اسـت امـا اعتـدال  عـدالت بـه معنـاي حـق
باشــد، اگرچــه آن راه و رويــه، ميــان حــق و  روي مي بـه معنــاي ميانــه

 باطل باشد.

 »مفهــومي كمــي (دال بــر اكثــر عــددي)، و  »عمــوم
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ي فهــم و درك) اســت.  مفهــومي كيفــي (دال بــر ضــعف قــوه »عــوام«
فهــوم بــا يكــديگر عمــوم و خصــوص مــن هرچنــد مصــاديق ايــن دو م

ي جوامــع، عمــوم  وجــه هســتند امــا در عــالم واقــع، همــواره در همــه
 اند. مردم عوام بوده

 »باري منفي دارد. »متعصب«باري مثبت، و  »مقيد 

 سـاختگي دليـل« عنـوان بـه »توجيـه« از عـرف در« 
  شود. مي ياد

 اي ناشـي  مي منجر به گراني است اما هر گرانيهر تور
 از تورم نيست.

  از آنجا كه اسارت در جنگ رسـمي و علنـي محقـق
ــان مي ــذا گير شــود و گروگ ــه، ل ــه و تبهكاران ــك طرف ــدامي ي ي در اق
گروگـان «باري منفي بـه خـود گرفتـه و بـه تبـع آن  »يگير گروگان«

 ر دارد.گي داللت بر رذالت گروگان »بودن

 »محمل تهديد و فرصت بالقوه است. »چالش 

 مندي داللت بر نظم، و مفهومي مثبـت  نظام
، و باري منفي به خـود »كاغذ بازي«كه بروكراسي معناي  دارد، درحالي
 گرفته است.

  مثبـت، و  »فضـاي امـن«بـار معنـايي
 منفي است. »امنيتيفضاي «

   كمونيسم مكتبي الحادي است كه معتقد بـه
اقتصاد دولتي و اشتراكي است اما سوسياليسـم تنهـا شـأن مـديريتي و 

باشـد.  و ضد سـرمايه داري مي مالي داشته و معتقد به اقتصادي دولتي 
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ــا هــر  ــد هــر كمونيســتي سوسياليســت هــم اســت ام ــابراين هرچن بن

 ليستي كمونيست نيست.سوسيا

  معنـا امـا بـا بـار معنـايي  عبـاراتي هم
توانـد بـراي جســم انسـان بــه  بسـيار متفـاوت از مثبــت بـه منفـي كــه مي

 كار رود.

  »داراي بـار » بارگـاه، مـزار و مرقـد
نامتعـارف » گور«نثي و كلمه اي خ» قبر«معنايي مثبت و معنوي است. 

 است. محترمانهو غير 

 ــد را امــري ي نتيجــه  را آن تكــوين طــول و برآين
 .گويند مي فرآيند

  رفع موضوعي است با ايـن توضـيح سه مرتبه از
بـه  »تعليـق«و  به معناي حذف و رفع مطلق موضـوع اسـت »لغو«كه 

موضـوع  ناظر به وقفه در اجراينيز تنها » فتوق. «آنرفع معلق معناي 
 لغو و يا حتي تعليق شود. آن،است بدون اينكه خود 

 

 
▲ 



 هاي عمليات رواني در حوزه رسانه و خبر تكنيك | 42

 

 
▲ 

ت مخاطب از يك خبر اسـت. تصـوير ي برداش تعيين كننده
نمايـد.  هاي نهفته در خود، نوع برداشت از يك خبر را نيز تعيين مي عالوه بر پيام

از اين روست كه بايد گفت، نسبت عكس به متن در خبر ديداري، همانند لحـن 
 به لفظ است در خبر شنيداري.

 

 
▲ 
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▲ 

 
▲ 
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 دارد: وجود اصل چند دارد، عهده به كه نقشي و تيتر با رابطه در
ــاً بيشــتر از خو -1 ــر الزام ــر يــك خب ــدگان تيت ــداد خوانن ــتن تع ــدگان م انن

 همان خبر است.
شود، بلكه آنچه تيتر شود نيز مهم جلـوه  نه تنها موضوعات مهم تيتر مي -2

ي  نـوع و نحـوه كند. به عبارت ديگر پوشش و يا عدم پوشش اخبار و مي
 اهميت وقايع است.ي  آن، تعيين كننده

در تيتر با انتخاب گزينشي يك عبارت و تقطيع و برجسته سازي كـالم،  -3
 كنند. آن را از معنا و محمل حقيقي خود دور مي

 است. خبر همان تيتر ظاهري مفهوم با مغاير خبر يك متن موارد، بسياري در -4
در مواردي كه يك رسانه مايل به پي بردن مخاطب به مغـايرت مـتن و  -5

ند تا خواننـده از رجـوع ك اً متن را طوالني و يا مغلق ميتيتر نيست، تعمد
 رف شده و يا پي به آن نبرد.به متن منص

 

 
▲ 
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▲ 

 
▲ 
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▲ 

 

                                                             
گفت و گو با آيت اهللا هاشمي: نبايد در « » شود؟ آيت اهللا هاشمي كانديداي رياست جمهوري مي« 1

آيت اهللا « » هاي آيت اهللا هاشمي ايياعتراف ارگان جبهه پايداري به توان« » جامعه سوء ظن باشد
فائزه هاشمي « » ها: انتحار نظامي نكنيد، صبر ايران لبريز خواهد شد هاشمي خطاب به صهيونيست

واكنش آيت اهللا هاشمي رفسنجاني به « » مهدي هاشمي آمد اما بازداشت نشد« » بازداشت شد
آيت اهللا هاشمي « » اي مردم نيسته هاي من با بچه فرقي بين بچهبازداشت مهدي و فائزه 

برادر وزير ارشاد: حضور هاشمي در انتخابات منشأ « » شوند ريشه رسوا مي منحرفان بيرفسنجاني: 
 ».خير است
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▲ 

 
▲ 
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▲ 

ي گزارش،  ي بيان گزارشگر و پشت صحنه نحوه
 بخشد. جهت ميها است و به آن  مكمل گفته

هــاي خــونين  هــاي حســن شمشــادي از درگيري انتهــاي گزارش  ◄
شـد كـه در  ي بيان ميمنظراين كشور، در فراگير سوريه و بحران 
ها در مناطق سرسـبز  ي تردد روان و آرام ماشين پشت وي صحنه

 دمشق نمايان بود.
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 هاي تلويزيوني و راديويي، حـس در گزارش
مورد نظر (غم، يأس، ترس، اميد، اضطراب و ...) با انتخاب آهنـگ (موسـيقي) و 

  .شود ميضرب آهنگ (تندي و يا كندي جريان روايت واقعه) به بيننده القا 

آهنگي مرموز و ضرب آهنگي كند در حين معرفي مسئولين دفتـر   ◄
 سي. بي ، ساخت بي»خط و نشان رهبر« رهبري در فيلم

است كه در آن از پرداخت صـريح بـه مسـائل  »انشايي« البيمط
 ها دارند. شود. جمالت پرسشي بيشترين سهم را در شبه خبر اجتناب مي

نقـش دولـت در «، »آيا دولت به جنگ روحانيـت رفتـه اسـت؟«  ◄
 ».اختالس ميلياردي
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▲ 

ــاركردي  ــايي) ك ــر الق ــاده (غي ــيِ س ــالت پرسش ــت جم ــر اس ــه ذك الزم ب
دوگانــه دارد و در هــر دو رويكــرد، ايجــاد شــبهه و ترديــد در مخاطــب هــدف 
آن است؛ حال يا شـبهه بـر وقـوع و وجـود امـري و يـا عـدم آن. از ايـن روي 
هم آنجا كـه يـك رسـانه قصـد ايجـاد ترديـد در يـك واقعيـت مسـلم را دارد، 

ي پـذيرش نسـبت بـه يـك امـر واهـي  ا كـه هـدفش ايجـاد زمينـهو هم آنج
ــتفاده مي ــد پرســش اس ــيوه،  اســت، از ترفن ــن ش ــا اي ــانه ب ــه رس ــد؛ چراك نماي

ــه ــه نقط ــول و رد) مي مخاطــب را ب ــل قب ــد فاص ــد (ح ــن  ي تردي كشــاند و اي
ــت اول  ــرا در حال ــت؛ زي ــوب اس ــانه مطل ــراي رس ــيوه ب ــر دو ش ــد در ه تردي

و حقيقـي)، سسـت شـدنِ بـاور مخاطـب  (پرسش نسبت بـه يـك امـر حتمـي
ــل مي ــت حاص ــك واقعي ــه ي ــبت ب ــد وي نس ــت دوم  و تردي ــود و در حال ش

اي وهمــي و دروغ) نيـز موجبــات پـذيرش مطلــب  (پرسـش نسـبت بــه مسـئله
، »ممكــن« بــه »مــردود« نــزد مخاطــب بــه دليــل تغييــر جايگــاه موضــوع از

 گردد. فراهم مي
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▲ 

 
▲ 



 هاي عمليات رواني در حوزه رسانه و خبر تكنيك | 52

 

شود، پيامي نهفته اسـت كـه ضـمير  گاهي در وراي آنچه بيان مي
 ناخودآگاهِ مخاطب را هدف گرفته است.

هـم بـا نشـان  هاي معتبـر، آن فقط از نمايندگيمحصوالت ما را «  ◄
 متن فوق است و، »خبر« در اين جا. »ريداري نماييدمخصوص خ

اين محصوالت آنقدر مشتري دارد كـه «آن، اين نكته كه  »پيامِ«
». اي سود جو سعي در سوء اسـتفاده از اعتبـار شـركت دارنـد عده

ي اخبـار و اطالعـاتي در  همچنين در مـواقعي در خصـوص ارائـه
نـام خـانوادگي خصوص افراد، ممكن است از حروف ابتدايي نام و 

 وي استفاده شود تـا مشـابهتي باشـد بـا آنچـه كـه در ذكـر نـام
باشد. به تعبير ديگـر پيـام بـه كـار  الزم به استفاده مي »متهمان«

 بردن حرف اول، متهم و مجرم بودن فرد مورد اشاره است. 

 

 
▲ 
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▲ 

وقتي دو يا چند حامل پيام (صوت، تصوير، كلمه و ...) به صورت 
همنشين تسـري  شان، به پيامِ ي و معناييمكرر در كنار هم قرار گيرند، بار مفهوم

 يابد.  مي

 و »اسـالم بـا تروريسـم« هاي غربـي بـا همنشـين كـردن رسانه ◄
اند تـا  درپـي آن، سـبب شـده ر پيو تكـرا »ايران بـا بمـب اتـم«

ــدام از واژه ــر ك ــنيدن ه ــا ش ــدن ي ــا دي ــاي ب ــالم« ه  و »اس
خــود بــه خــود  »بمــب اتــم« و »تروريســم« مفــاهيم، »ايــران«

 در ذهن مخاطب تداعي شود.

 »نـگاَ« كنند لفـظ اي ديگر، اغلب مردم گمان مي به عنوان نمونه 
معنـا  نگ، هماين درحالي است كه ا ؛ناسزا بوده و معناي بدي دارد
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است اما به دليل همنشيني تقريباً هميشگي اين  »مُهر« و مترادف
 تصور غلط مذكور شكل گرفته است. ، »ننگ« ي واژه با واژه

 
▲ 

خبر يا تحليل بر مبناي آن ي  مسلم انگاشتن چيزي و ارائه
 است.

پــر واضــح «، »از آنجــايي كــه...«، »دانيم... همــانطور كــه مــي«  ◄
10Fفالكلند آيا جزاير«، »است...

مقالـه: «، »متعلق به انگلستان است؟ 1
 كريستف كلمب«، »وتو حق بررسي مشروعيت يا عدم مشروعيت

 ».كرد كشفرا  آمريكا
شـود، يـك رسـانه بـا  يب ميالزم به ذكر است در جايي كـه مطلبـي تكـذ

ي  خبــر از واقعــه -1توانــد آن تكــذيب را پوشــش دهــد:  دو رويكــرد مي
ــده ــذيب ش ــانه -2  تك ــه رس ــورتي ك ــده. در ص ــذيب ش ــرِ تك ــر از خب اي  خب

ــه  ــته و ب ــروض انگاش ــه را مف ــع آن واقع ــد، در واق ــته باش رويكــرد اول را داش
ت دوم بـدون را تخطئـه كـرده اسـت؛ امـا در حالـ »اقـدام بـه تكـذيب« نوعي

 دهد. را پوشش مي »تكذيبِ خبر ادعا شده« مفروض انگاريِ واقعه، تنها

                                                             
جزايري در نزديكي كشور آرژانتين و در تصرف كشور انگليس كه مورد مناقشه ميان انگليس و   1

 است.» فالكلند«و نام انگليسي آن » مالويناس«باشد. نام اسپانيايي جزاير  آرژانتين مي
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▲ 

 
▲ 
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▲ 

شود و  پرسيده مي »چگونه« و »چرا« سؤاالتي كه عموماً با
مفـروض « ترين شقوق ها هم بسيار كاربرد دارد. اين مفهوم از مهم در نظرسنجي

 اهميت آن به طور مجزا آورده شده.  است كه به دليل »انگاري

آيا با وجود فزوني هزينه بـر «، »چرا بايد با آمريكا رابطه داشت؟«  ◄
 ».اي، بازهم بايد آن را ادامه داد؟ ي هسته ي برنامه فايده

 
▲ 
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▲ 

 
▲ 
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ي هدف و بـه تبـع آن  رد يا جامعههدف از آن جلب اعتماد ف
 ي كالم است.تأثيرگذار

 ».نظر هستم اما... من نيز با شما هم«  ◄

موضع يا فعل يك جـزء از يـك مجموعـه، موضـع و فعـل كـل آن 
 شود. مجموعه تلقي مي

 

 
▲ 
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▲ 

 
▲ 
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و بـه مـوارد و قلمداد شده  عل يا واقعه، به عنوان يك رويكرديك ف
 يابد. مصاديق ديگر تسري مي

 
▲ 

د بـا منحصـر هاي آمريكايي با استفاده از اين ترفند توانسـتن رسانه  ◄
اضـمحالل ، »حكومـت شـوروي« در »كمونيسـم« كردن مفهوم

اتحاد جماهير شوروي را نزد افكار عمومي دنيا و خصوصاً آمريكـا 
شكست كمونيسم تعبير كرده و تفكرات ضد امپرياليستي را تا حـد 

 زيادي مهار كنند.

(تقـديس مفهـوم):  سخن هاشمي رفسنجاني در خصوص عـدالت  ◄
ــده وضــع مــورد در« ــالب ي آين ــان، اســالمى انق  از يكــى خودم

 + »اسـت اجتمـاعى عـدالت ي مسـأله همين مسائل ترين اساسى
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 .»است علم و امنيت عدالت،) ج(عزمان امام هاي اولويت«

رفسنجاني در خصـوص سـهام عـدالت (تخريـب  موضع هاشمي 
جـواب  يپـرور گـدا ي ساختن اقتصاد كشور بـا شـيوه«مصداق): 

زرق و بـرق بـه  عدالت اجتماعي بـا شـعارهاي پـر+ « »دهد نمي
 ».نيست آيد. عدالت تقسيم فقر در جامعه  دست نمي

 
هاي استداللي بر  شود و بعد پايه ابتدا مثالي زده مي

 .شود آن مثال سوار مي

ي يـك  لـههاي مختلف به ق توان از راه همانطور كه مي«سروش:   ◄
 ».هاي مستقيمي وجود دارد كوه رسيد، براي سعادت هم صراط

اي دسـت يابـد، آن را  از آنجايي كه اگر مخاطب خود به نكتـه
كننـد كـه  كند، مطلب را طوري تنظـيم مي راحت پذيرفته و به آن اعتقاد پيدا مي

مخاطـب بـه مطلـب  خواهند ظاهراً قصد پنهان سازي آن را دارند اما در واقع مي
پي ببرد. در اين ترفند از آنجايي كه تصور مخاطب بـر عـدم تمايـل رسـانه بـه 

خـويش دانسـته و رسـانه را از  »كشـف« ي خـود را افشاي موضوع است، يافته
اگـر رسـانه مايـل بـه افشـاي « پندارد كـه شمارد و چنين مي سوگيري بري مي

از ايـن روي مـات  ».داشت مي بود علي القاعده نبايد آن را مخفي نگه مطلب مي
كردن رقيق تصاوير اشخاص موضوع خبـر و نيـز اسـتفاده از اسـم كوچـك بـه 
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 ي حرف اول فاميل را بايد از مصاديق بارز اين ترفند دانست. عالوه

از جمله مروجين سكوالريسـم  ميم اهللا عطاء و عبد الكريم سين«  ◄
اي را  ات محرمانهي فراري، اطالع يك آقازاده«، »اند در ايران بوده

 ».هاي جاسوسي بيگانه گذاشته است در اختيار سرويس

 

به اين نحو كه با رد دليل اقامه شده بر يك مطلب، 
توان مطلبي را  ي متقن نمي اصل آن را نفي نماييم. البته مسلماً بدون وجود ادله

ليل ناصحيح نيز الزامًا به معناي ي د ي دليل و يا ارائه تأييد كرد اما عدم اقامه
 سقم مطلب نيست.

آمريكا دشمن ماست زيرا اعضاي گروه فرقان عوامل «الف:   ◄
ارتباطي ميان فرقان و آمريكا نيست، پس «، ب: »آمريكا بودند

 ».آمريكا دشمن ما نيست

اثبات يك ادعا به تحقق رويدادي كه به 
تلقـي  »اثبـات شـده« شود و با وقوع آن، ادعـا ليل ذكر شده موكول ميعنوان د

 شود. مي
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انتخابات رياست جمهوري فرمايشي خواهـد بـود زيـرا جليلـي و «  ◄

 ».شوند حداد كانديدا مي

در خبري راجع به فرد يا موضوعي، به دليل غلط بودن 
 شود. تخطئه مي بخشي از مطلب، كل موضوعِ خبر، تكذيب و يا

الدين  نپـذيرفتن سـيد شـمس« دروغ ناميدن خبر العربيه مبني بـر  ◄
ي احمـدي نـژاد، توسـط رئـيس  حسيني، وزير اقتصاد و فرسـتاده

و  »مسـعود حسـيني« كـه نـام وي با استناد به اين »جمهور يمن
 نبوده است. »انرژي« سمتش وزير

 

 

كـه  سـئله اعـم از اينحالت خاصي از يك م تمركز بر
مصداق و واقعيت داشته باشد يا خير؛ به تعبير ديگر اختصاص دادن يك موضوع 

 به يك رويكرد، و تخريب موضوع به تبع تخريب آن رويكرد خاص.

هاي نـاموفق و  تخصيص نهاد چند همسري در اسـالم بـه نمونـه  ◄
 منجر به فروپاشي خانواده.
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 ».قيه مجاز است هر چه خواست انجام دهدولي ف«  ◄

ي منفي است به نحوي كه به  همان رويكرد مبارزه
 جاي مخالفت با يك ديدگاه، آن را به شكل افراطي و اغراق آميز مطـرح كـردن

 .براي ايجاد زدگي نسبت به اصل موضوع

 ».لت نشدها حتي يك خيابان هم آسفا در زمان سلطنت پهلوي«  ◄

طلب  -2اتهام متقابل و  -1پيوندد:  در دو حالت به وقوع مي
 ».عدم« دليل بر

اخبـار  88مـرداد  19در واكـنش بـه خبـر  ها برخي افراد و رسـانه  ◄
 »وجود خارجي نداشتن ترانه موسويِ مورد ادعـا« مبني بر 20:30

چنـين  »دسـتگيري، تجـاوز، شـكنجه و قتـلِ« و به تبع آن خبـر
كسي كه نشان داده شد، ترانه موسوي مد نظر مـا نبـود، «فردي: 

 ».گوييد آن ترانه موسوي واقعي را نشان دهيد اگر راست مي
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▲ 

 
▲ 
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▲ 

 
▲ 

، »نيـز«، »كه درحالي«، »اما«، »هرچند« عبارات
معنـا و جهـت  »گيومـه« و »عالمـت تعجـب« و همچنـين »باز هم«، »فقط«

) بايـد « »دهد. در اين ميان در خصـوص كـاربرد گيومـه ( خاصي به مطلب مي
مشـخص سـازي عبـارت در  -1شـود:  گفت اين عالمت در سه جا اسـتفاده مي

اسامي خاص. استفاده از گيومه براي اسامي عام، با هـدف  -3تأكيد و  -2جمله، 
 گيرد. عجيب و خاص جلوه دادن آن صورت مي
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▲ 

اي از ماجرا كـه مـؤثر  روايت از يك حادثه، بدون ذكر حلقه
ترين نوع استفاده از اين ترفند در جايي است كه  قضاوت مخاطب است. شايعدر 

يك رسانه بدون اشاره به بيان شـرايط انعقـاد كـالم (زمـان، مكـان، مناسـبت، 
 نمايد. مخاطب، پس و پيش عبارت، لحن و ...) آن را منعكس مي

 

▲ 
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خواهـد  كاربرد ابهام عددي در جايي است كه يك رسـانه مي
 ست تجلي يابد.هعدد مد نظر در ذهن مخاطب، كمتر يا بيشتر از آنچه 

تجمع چنـد «، »هاي خونين عراق كشته و زخمي در انفجار 300«  ◄
ردم بســياري از مــ«، »ده هـزار نفــري در ميــدان التحريــر قــاهره

نماينـده خواسـتار  30بـيش از «، »خواستار رابطه با آمريكا هستند
كاهش شديد قيمت طال «، »ها شدند توقف طرح هدفمندي يارانه

 ».در بازارهاي جهاني

 

 
▲ 
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▲ 

ارجاعي كه امكان رجوع براي شـخصِ ارجـاع داده شـده، يـا 
 اساساً ممكن نيست و يا با دشواري بسيار قابل تحقق است.

هاي شيطان پرستي برقرار است، باور  شي آمريكا، نياي در كنگره«  ◄
 ».نداري خودت برو از نزديك ببين

درخواستي كه يا امكان اجابت آن عمالً غير ممكن، و يـا 
 به سختي امكان پذير است.

ي  ي زنـده كرباسـچي احمـدي نـژاد را بـه منـاظره«اعتماد ملي:   ◄
 ».تلويزيوني دعوت كرد
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▲ 

از آنجايي كه بيان صريح مواضع توسـط يـك 
رسانه، به دليل در معرض سوگيري قرار گـرفتن آن، ممكـن اسـت مخاطـب را 

 بيـان بـر رسـانه يـك تـرجيح گـاهي نمايد، ترديد دچار طلبم پذيرش به نسبت

 او شـده، فـراهم ي زمينـه با تا است مخاطب به نتيجه واگذاري و مطلب مقدمات

 كه دارد گمان مخاطب رويكرد اين در آنجايي از است طبيعي برسد. مطلب به خود

 بيشـتري تعصـب »يافتـه خـود« ي نكتـه بـر اوست، خود تفكر حاصل ،»نتيجه«

 ورزد. مي

 -2جايي علـت و معلـول و  جابه -1گيرد:  در دو دسته جاي مي
 ذكر علت غير واقعي.

، »كنـد چون صفار هرندي از كابينه اخراج شد، از دولت انتقاد مي« ◄
رخي نزديكان رئيس جمهور ب ازكه حقيقت اين است چون  درحالي
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 .لول)جايي علت و مع از سمتش عزل شد (جابه كرد انتقاد مي

تركيه براي صيانت از حقوق شهروندان سوري خواسـتار سـقوط « 
 .(ذكر علت غير واقعي)» بشار اسد است

 
▲ 

 
▲ 
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ــا دو رويكــرد اعمــال مي عــدم افشــاي  -1شــود:  ب
ــر  عــدم اشــاعه -2اي و  واقعــه ــه ســندي ب ــواردي ك ي آن. در شــق دوم در م

يك ادعا وجـود دارد، سـكوت بهتـر از تكـذيب آن اسـت؛ چراكـه در تكـذيب، 
عالوه بر مشـخص شـدن كـذب انكـار كننـده، مطلـب هـم ناخواسـته اشـاعه 

هاي معانــد در مواجهــه بــا وقــايعي  انهكــه رويكــرد رســ كنــد. همچنان پيــدا مي
 بهمن، عموماً چنين بوده است. 22چون راهپيمايي سراسري 

پس از انتشار فـيلم مخفيانـه ضـبط شـده از تـاج زاده در زنـدان،   ◄
، بـا ذكـر طلب اصـالحكه وي در صحبت با ديگر عناصـر  درحالي

جايي آراء در انتخابـات دهـم رياسـت  دليل، به عدم امكـان جابـه
بـر  طلب اصالحهاي خارجي و  هوري اذعان نمود، ترجيح رسانهجم

 بايكوت محض مطلب و عدم پرداخت به آن بود.
نـاظر بـه عـدم  »سانسـور« اي، عمومـاً الزم به ذكر است در عـرف رسـانه

(تحـريم) نـاظر بـه نديـد گـرفتن  »بـايكوت« ذكر برخي اجـزاء يـك واقعـه، و
 اصل موضوع است.

 

 
▲ 
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▲ 

 بيان غير مستقيم مسائل است. اگرچه مطابق اصول منطق،
كند، اما آنچـه عرفـاً  نمي »بات شيء نفي ما عدااث« و »نفي شيء اثبات ما عدا«

 شود، خالف آن است. استنباط مي

ي سياست خارجي، عملكرد دولت قابل  در عرصه«مفهوم مخالفِ   ◄
ها عملكـرد نـامطلوبي  اين است كه در سـاير عرصـه» قبول بوده

 داشته.
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▲ 

براي عدم اشاره به عامل يك حادثـه، جملـه بـه صـورت 
 .رود مجهول به كار مي

 
▲ 
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و به صورت قطـره  ابتدا طرح پرسش و مسئله است و در آخر

چكاني بيان پاسخ و مغز مطلب. در اين روش ذهن مخاطب، حريصانه و بـا ولـع 
 بلعد. گردد و به هر چه رسد آن را مي به دنبال پاسخ مي

يكي از مصاديق تبديل تهديد به فرصت است و در 
گيـرد.  ده قـرار ميراستاي اعتماد سازي و به عنوان سندِ صدق كالم مورد اسـتفا

 شود معموالً با عـذر خـواهي از خصوصاً در مواردي كه دروغ يك رسانه افشا مي
پيش آمده سعي در تبديل تهديد (دروغِ گفته شده) به فرصت (انصـاف  »اشتباه«

 و صداقت در پذيرش خطا) دارند.

سي فارسي در خصـوص واكـنش رئـيس  بي خبر دروغ خبرنگار بي  ◄
 »گ... خـورد« را بـه »اُه اُه« كه ابتدا عبارتجمهور به سؤال وي 

 »اشـتباه« تحريف كرد و پس از رسوايي، به صورت تفصيلي دليل
صـداقت و « خود را به فرصـتِ »دروغ« خود را بيان كرد و تهديدِ
 بدل نمود. »شجاعت در اصالح گفته

تـوان از آن  ي يـك امـر مي در صورت عدم حصـول نتيجـه
 ي دستيابي به هدفي ديگر استفاده كرد.مطلب برا

ي كشـته سـازي،  سي فارسي بعد از شكست پروژه بي تلويزيون بي  ◄
سـعيده پـور  »دستگيري، تجاوز و مـرگ« دروغ خود در خصوص

ايران خواند. يعنـي اگـر در ايـن  »دام اطالعاتي« آقايي را ناشي از
ها) حكومـت قاتـل نيسـت، فريـب كـار و  ادعا (كشته شدن سـبز

 ست.ه »اشتباه« مسبب
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هدف از آن از اعتبار انداختن موضوع است كه براي 
 شود. اين منظور معموالً از زبان طنز استفاده مي

ــه ايــام انتخابات  ◄ ــا نزديكــي ب هــاي مختلــف در جهــان،  اصــوالً ب
كـه  رسـد. چنان ها از اين حربه بـه اوج مي ي افراد و رسانه استفاده

ي متقابـل  باما در ايام رقابت با مـك كـين، در خصـوص وعـدهاو
هاي آمريكا، گفتـه  حزب جمهوري خواه در ايجاد تغيير در سياست

اين كار مثل آن است كه يك خوك را بگيريـد و آرايشـش «بود: 
 ».چون هنوز خوك است كند؛ نميكنيد اما در كل قضيه فرقي 

 

 
▲ 
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▲ 

 گيرد. صورت ميبراي بر انگيختن احساسات مخاطب 

 ».بيست كشته از جمله دو زن و يك كودك«  ◄

 
▲ 
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▲ 
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▲ 

در كنار هم قرار دادن دو چيز است به نحوي كه متضاد جلوه 
ميان دو بخـش  »كه درحالي« و »يا«، »اما« كه با قرار دادن الفاظ كند. همچنان

 .پندارد از يك عبارت، ذهن به صورت ناخودآگاه طرفين عبارت را نقيض هم مي

امام در مقابل صيانت از كشور حاضر به نوشيدن جـام زهـر شـد «  ◄
، »بـرد اي ايران را به قهقرا مي ي هسته كه رهبري با مسئله درحالي

 ».عقل يا ايمان؟«، »دين يا دنيا؟«

اخبار، جمالت و يا تصاوير طوري در كنار هم قرار 
شود كه مخاطب را به سـمت برداشـت خاصـي سـوق  گرفته و صفحه بندي مي

ها با اختصاص دادن تيتر اول به يـك موضـوع و  كه گاهي روزنامه دهد. همچنان
 كنند. عكس اول به موضوعي ديگر، از اين ترفند استفاده مي
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 هاي احمدي نـژاد در سـتون ادن برخي جمالت و اظهار نظرقرار د  ◄
 سايت شفاف. »سرگرمي«

 
▲ 

 
▲ 
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▲ 

 
▲ 
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منحصر كردن چيزي است ميان دو گزينه. الزم به ذكـر اسـت 
تواند خارج باشد، حصر  در مواردي كه حقيقت امر از دو حالت مذكور در خبر نمي

 ».  بودن يا نبودن«ي معروف  كند؛ مانند جمله پيدا نمي ي فريب جنبهثنوي 

ــان مشــايي، هاشــمي«طرفــداران مشــايي:   ◄ ، »چي هســتند مخالف
، بـوش: »مخالفان هاشمي، انحرافي هسـتند«طرفداران هاشمي: 

 ».ها يا با ما و يا عليه ما هستند كشور«

 

 
▲ 
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هاي معاند با هدف ايجاد شكاف ميـان افـراد يـك  گاهي رسانه

ف به طور مستقيم (تعريف و تمجيد) يـا غيـر مسـتقيم جريان، از فردي از آن طي
را  قطـارانش كنند تا واكـنش هم (پوشش مواضع و اخبار مربوط به او) حمايت مي

ي يك گفتار يا رفتار، آن قول يا فعل را هزينه بـر  بر انگيزند. گاهي نيز با تخطئه
 جلوه داده تا نسبت به آن ايجاد حساسيت نمايند. 

با نسبت دادن چيزي به يك فرد، وي را بـراي رد آن ادعـا همچنين در مواردي 
كننـد تـا در پـي آن، ميـان فـردِ هـدف و  ي ناخواسـته ميگير مجبور به موضـع

 مخالفانِ موضعِ اخذ شده، تنش به وجود آيد.

 دادن تـنسبـ با مقاومت مخالفِ خارجي و داخلي هاي رسانه لبنان در  ◄

 اهللا، فضل حسين محمد اهللا آيت به اهللا حزب استشهادي هاي عمليات

 كشاندند. مي استشهادي عمليات تحريم و تكذيب مسير به را وي

 كـه نحـوي به است تفكر يا و مفهوم فعل، فرد، يك از حمايت اعالم

 شـود. تلقـي او زمـين در بـازي يا و حامي از حمايت موضوع، آن از ديگران حمايت

 انگيزه سلب هدف با آن خبر بازتاب و موضوع يك روي بر گذاردن دست همچنين

 است. مصادره مصاديق ديگر از مذكور، خبر نشر به متمايل هاي رسانه ديگر از

 

 



 هاي عمليات رواني در حوزه رسانه و خبر تكنيك | 84

 

 
▲ 

عبارت است از بيان قصد و نيـت و نيـز نسـبت دادن 
منويات و احساسات درونـي (غـم، يـأس، خشـم، خوشـنودي، تغافـل، تجاهـل، 

 تظاهر، عمد و سهو) به اشخاص.

آمريكا، زماني كـه كـالين  2012در ايام تبليغات رياست جمهوري   ◄
م ي اول بوش پسر) حمايت خود را از اوباما اعال پاول (وزير خارجه

نمود، جرج سانانو (رئيس كاركنان كاخ سفيد در زمان بوش پسـر)، 
آفريقايي تبار بـودن پـاول) ي اين حمايت را مسائل نژادي ( انگيزه
 رد.ذكر ك
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▲ 

 »دبـرد بـر« ي آن، بـازي اين ترفند براي بـه كـار برنـده
خواهد بود؛ چراكه پاسخِ سـؤال كننـده بـه پرسـش جديـد، يعنـي بـازي كـردن 

 در زمين تعيين شده، و عدم پاسخ يعني عجز و شكست در برابر سؤال.



 هاي عمليات رواني در حوزه رسانه و خبر تكنيك | 86

 

منتقدين بگويند كدام كار دولت كارشناسـي نبـوده «احمدي نژاد:   ◄
كارشناسان اقتصادي به پرسـش احمـدي نـژاد «، اعتماد: »است؟

 ».دهند: كدام تصميم دولت كارشناسانه بوده است؟ پاسخ مي

 
▲ 

كاربرد آن بيشتر در جايي است كه ناگزير از درج خبر آن هسـتيم امـا 
نگاه اول بر مال شود، لذا با حذف برخـي عناصـر  ي حقيقت در خواهيم همه نمي

گيـريم. همچنـين بـراي بـرانگيختن حـس  خبري، سياست ابهام را در پيش مي
كنجكاوي مخاطب و افزايش جذابيت خبر براي وادار كردن مخاطب به مراجعـه 

ها) از  به متن (افزايش فروش مطبوعات و باال رفتن تعداد بازديدكنندگان سـايت
 شود. ستفاده مياين ترفند ا
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▲ 

 تواند برساند. شود كه چند منظور را مي گاهي خبر طوري تنظيم مي
زمان استعفاي فرهاد رهبر از رياست سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي كشـور، 

 را تيتر يك خود كردند. »هبر استعفا دادر« ها عبارت برخي روزنامه

 هـم كريمـي نيكـي« عبـارتِ بـا نيوز جام سايت در منتشره خبر در ◄

ــه ــيفته ب ــاني گلش ــت فراه ــر ،»پيوس ــاي دو ه ــم« معن ــع ه  موض

 البتـه كـه باشـد نظـر مـد توانـد مي »آمـدن گـرد يكجا« و »شدن

 ابـوظبي، فـيلم ي جشـنواره در كريمـي حضـور بـر مبنـي خبر متن

 دارد. دوم معناي بر داللت

گـذاري بخشـي از قطـب  همچنين سايت مشرق در خصـوص نام 
بخشـي از انگلـيس بـه نـام « جنوب به نام ملكه اليزابت، از تيتـر

 معنـاي، »گـذاري نام« استفاده كرد كه عالوه بر وجـه »ملكه شد
 نمايد. را نيز به ذهن متبادر مي »تمليك«
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مخاطبي را تعيين كـردن و يـا بـر  براي سخن غالباً سوئي،

 ي شمول آن افزودن. دايره

ميليـون نفـر  40در انتخابـات : «گفته بـود حمدي نژادكه ا درحالي  ◄
ــام نامزد ــع آراء تم ــا]  [حاصــل جم ــلي و ه ــازيگر اص ــان ب خودش

تـا خـس و خاشـاك در ايـن  4حـاال  ،اصلي بودند ي كننده تعيين
طلب مخاطـب  اصـالحهاي  ، رسـانه»كنند يك كاري ميها  گوشه

 سخن وي را رأي دهندگان به موسوي ذكر كردند.
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واژه و مفهومي را كه نزد عموم منفي و منفور است به كسـي 

 نسبت دادن.

 ».افراطي«، »تند رو«، »نژاد پرست«، »تروريست«  ◄

ب از نهند و بعد از آن براي اجتنا بر فرد يا جرياني نام يا لقبي مي
توهين، تحقيـر و « و »اختفا و گرا« مسئوليت كيفري و يا به كار بردن ترفندهاي

 كنند. به جاي به كار بردن نام شخص، برند تثبيت شده را استفاده مي، »تمسخر

ي  آقـا زاده«، »هـا مرد خاكسـتري اصـالحات/ موسـوي خوئيني«  ◄
ــمي ــدي هاش ــروف/ مه ــاركت و «، »مع ــت مش ــو دو زيس عض

 ».آقاي مرگ موش/ رجبعلي مزروعي«، »زاده جمجاهدين/ تا

 

ــا ــدف دو ب ــن ه ــت ممك ــورت اس ــذيرد: ص ــاد -1 پ  اعتم
 فرصــت (گــرفتن دوم هــدف حريــف. از تخريــب فرصــت گــرفتن -2 و ســازي

 خطــاي بــه اعتــراف در رســانه كــه اســت مــؤثر صــورتي در حريــف) از تخريــب
 كند. دستي پيش خود
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ي ديـدبان  سي فارسي در برنامه بي وني بيي تلويزي پرداختن شبكه  ◄
در عـدم پخـش  »نيـوز نايـت« ي ) به اقـدام برنامـه91آبان  25(

جيمي سويل، مجـري معـروف گزارش آزار جنسي كودكان توسط 
 و نسبت دادن همين اتهام به يك سياست مدار سـابق سي، بي بي

بـا تأكيـد -حزب محافظ كار (مك آلپاين) و اذعان به دروغ خـود 
بر اساس تكنيك خود اعترافي صورت  -»اشتباه« باره بر لفظ چند

 گرفت.

بـه داليـل مختلفـي ممكـن اسـت 
واقع شود؛ از جمله جلـب اعتمـاد مخاطـب بـراي بـاال بـردن ضـريب پـذيرش 

گـاهي پـس  »يـك گـام بـه عقـب« الزم به ذكر اسـت در ايـن ترفنـد، اتهام.
 صورت گيرد. »دو گام به جلو« از

است كه در آن به جاي پـذيرش  »دفاع با حمله« همان ترفند
كـه نقطـه ضـعفي را  تقصير، مقصر يك واقعه را طرف مقابل بر شمارند و يا اين

 ي قوت جلوه دهند. نقطه

هاي متخلــف اسـت كــه توقيــف ناشــي از  رسـم ديــرين روزنامــه ◄
وميـت خـود نسـبت تخلف خود را بـه ظلـم دسـتگاه قضـا و مظل

ي  همچنــين پــس از افشــاي فايــل صــوتي مكالمــه دهنــد. مــي
تلفني مهـدي هاشـمي و نيـك آهنـگ كـوثر و اذعـان هاشـمي 

ي  هاي همسـو بـا خـانواده ي خـود، رسـانه بر اقـدامات براندازانـه
ــوان  ــه عن ــرده و ب ــه ك ــه را تخطئ ــن مكالم ــار اي ــمي انتش هاش

ين آورد: نمونــه ســايت انتخــاب در واكــنش بــه ايــن مســئله چنــ
اقـــدام خـــالف عـــرف، شـــرع و اخـــالق و در عـــين حـــال «

ــك  ــل صــوتي ي ــك كاريكاتوريســت در انتشــار فاي مشــكوك ي
ــي  ــافي و آداب ــل انص ــيچ اه ــول ه ــي، مقب ــوي تلفن ــت و گ گف
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ــديد  ــراي تش ــكوك ب ــر مش ــالش عناص ــت از ت ــت و حكاي نيس

ــاي بي ــات بي فض ــي و تنازع ــه  اخالق ــي در جامع ــده سياس فاي
 ».دارد

 
▲ 

براي كم رنگ كردن خبر يك واقعـه در ميـان اخبـار وقـايع ديگـر، 
ضمن درج خبر نامطلوب (خبري كه پوشش آن مطلوب يك رسانه و در راسـتاي 

دهند. اين ترفنـد  ، اخبار ديگر را به صورت گسترده پوشش مياهداف آن نيست)
هاي غربي بسيار پـر كـاربرد  هاي نوين سانسور وقايع بوده و ميان رسانه از روش

 است.

سي فارسي براي اجالس عدم تعهد در تهـران  بي حاشيه سازي بي  ◄
 شدن عروسك جيگر. »التصوير ممنوع« با تمركز بر خبر
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▲ 

 
▲ 
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يك رسـانه بـه يـك بـار درج خبـر يـا تحليـل اكتفـا نكـرده و بـه 

ــه ــاز بهان ــاگون آن را ب ــاي گون ــف و از زواي ــر مي هاي مختل ــا  نش ــرا ب ــد زي ده
ــب  ــذيرش مطل ــاال مــيتكــرار، احتمــال پ ــزد مخاطــب ب ــه ذكــر  ن رود. الزم ب

رود. در  اســت كــه ايــن ترفنــد بــه دو صــورت طــولي و عرضــي بــه كــار مــي
ي شـروع خـط، همـان  تكرار طولي كه بـه خـط خبـري معـروف اسـت، نقطـه

اي است كـه رسـانه قصـد بـزرگ نمـايي يـا تثبيـت آن را نـزد مخاطـب  واقعه
يــك اتفـاق، واكــنش دارد و نقـاط بعـدي ايــن خـط مراحــل مختلـف در رونـد 

ــي آن اســت. ــز حــوادث در پ ــا تكــرار عرضــي، هــم ديگــران و ني ــتاني دا ام س
 زمان يك خبر يا تحليل است. هاي همسو در پوشش هم رسانه

ــازي بــه حســن خمينــي   ◄ ــاجراي متلــك ســايت نوس -در م
ــا عنــوان ســيد حســن  ي انداختــه هــاي گــل راز لپ« گزارشــي ب

ان (تكــرار لبط اصــالحهاي خبــري  تمــام رســانه -»خمينــي
عرضي) به طـور گسـترده و متـوالي (تكـرار طـولي) مسـئله را از 

ي شـروع خـط) تـا  زمان درج مطلـب در سـايت نوسـازي (نقطـه
ــي  ــلي و حت ــلمين توس ــالم و المس ــت االس ــوت حج ــان ف زم

هاي مجلــس خــتم او (نقطــه پايــان) پوشــش دادنــد و  ســخنراني
 متلـك سـايت نوسـازي بـه سـيد« جالب آنكه به جـاي عبـارت

فحاشـي سـايت نزديـك بـه دولـت « از عبـارت »حسن خمينـي
 كردند. استفاده  »به بيت امام
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▲ 

                                                             
 »كنيم پاسخ به يك جسارت؛ كروبي: فحاشي و اهانت به سيد حسن خميني را تحمل نمي« اعتماد: .1

 »هاي اخير ها و اهانت هشدار مجمع روحانيون درباره رد صالحيت«  » هاشمي رفسنجاني در
آيت اهللا توسلي رئيس «  »تخريبهاي نماز جمعه مطرح كرد: ظهور جريان مشكوك  خطبه
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▲ 

ضـريب ي چند رسانه،  انتشار توأم با گواهي همزمان يك خبر از ناحيه
د. اهـك مي احتمال بطالن خبر نـزد مخاطـب افزايد و از ثيرگذاري مطلب را ميتأ

تفاوت تواتر با تكرار عرضي خبر در اين است كه در تواتر، ناشر خبر خود را گـواه 
 نمايد. اقعه ذكر ميو منبع دست اول و

 خصوصـاً و اقتصـادي يـا سياسـي هـاي نهاد افراد، امروزه است ذكر به الزم
 سـازي متواتر به قادر راحتي به رسانه چندين داشتن اختيار در با خبري مؤسسات

 ي نامه هفته و CNN ي (شبكه وارنر تايم مؤسسات كه همچنان هستند؛ خود اخبار
                                                                                                                     

 .»دفتر امام درگذشت؛ فوت در حال سخنراني اعتراض آميز
ها به نوه امام(ره): گردانندگان پشت صحنه را  كروبي در واكنش به اهانت برخي سايت« آفتاب يزد:.1

ن مجمع روحانيون مبارز خواستار شد؛ جلوگيري از تداوم هتاكي توسط حاميا«  »كنيم پشيمان مي
نامه آيت اهللا شيخ حسن صانعي به سيد حسن خميني: هركه زنده باشد و مؤثر «  »ها دروغين ارزش

آخرين كلمات مرحوم «  »اشك رفسنجاني به خاطر توهين به نوه امام(ره)«و  »كنند به او توهين مي
 .»بيني كرده بودند آيت اهللا توسلي: امام(ره) اهانت مقدس نمايان متحجر به خانواده و ياران خود را پيش
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TIME( روزنام تايمز نيويورك و)تريبيون هرالد اينترنشنال تايمز، نيويورك هاي ه 
13Fدارند. عهده بر را رسانه چندين مديريت و مالكيت گلوب) بوستن و

1 

 »اخــالل در ســخنراني الريجــاني در قــم« در خبــر 89در ســال   ◄
(اعتراض شفاهي چند داشجو به مواضع و سخنان علي الريجـاني 

اي متـواتر نمـايي بر »تابناك« چند سايت خبري از جملهدر قم)، 
 »خبرنگـار خـود« مطلب، درحالي گـزارش خـويش را بـه نقـل از

ي اخبـار و  اداره« كه سر خط اين خبر رسـاني تنهـا اعالم داشتند 
 بود. »هاي گروهي مجلس رسانه

 
                                                             

هاي  اي متعلق و يا نزديك به اشخاص حقيقـي و حقـوقي، بـه بنـد هاي رسانه . براي اطالع از گروه1
 در فصل اول رجوع نماييد. »ها تبارشناسي رسانه«و  »اهميت رسانه«
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ي منطقي كه اگـر  اصطالحي است در رياضي، معطوف به اين قضيه
B  =A  وC =B   باشد، پسC  =A .است 

اكنون كـه «آيت اهللا يوسف صانعي خطاب به سيد حسن خميني:   ◄
هاي تابنـاك  جنابعالي و كيان امام و روحانيت به جرم بيان انديشه

امام در خصوص ضرورت عدم دخالت نيروهاي مسلح و نظامي در 
 هـاي جريانمسائل سياسي و انتخابات از ناحيه معدودي از افراد و 

نكـاتي را  ايد گرفتهتوهين قرار منحرف و مشكوك، مورد اهانت و 
كيان امـام و « در اين عبارت سيد حسن خميني،». مشو متذكر مي
 ذكر گشته و در نتيجه متلك سـايت نوسـازي بـه وي، »روحانيت

 قلمداد شده است. »توهين به امام و روحانيت«
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▲ 

 نـاحق بـه رويكـرد، يا گفتمان يك تخريب براي گاهي

 شود. مي تخطئه رويكرد يك اساس آن، مبناي بر و شده تمسك عامل اولين بودنِ

اولين گروهي كه با پدرم سر خصومت گذاشـت، «فاطمه هاشمي:  ◄
انحراف ايجاد شـده  ها آنكه در  مجاهدين خلق بودند؛ به دليل اين

 ».كردند نميكمك  ها آنبود و پدرم به 

رئيس مجمـع تشـخيص  دهد ميها نشان  بررسي«ي ايران:  شبكه ◄
اسـفند  1تـا  89تيـر مـاه سـال  24زماني  مصلحت نظام در بازه

بار محمود احمدي نژاد را مـتهم بـه انحـراف  99به ميزان  1391
پايگاه اطالع رساني آقاي هاشـمي بـا افتخـار و در ...  كرده است

دكتــر  انحــراف ي دفعــات متعــدد تاكيــد كــرده اســت كــه گــزاره
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نژاد را شخص هاشمي رفسنجاني ابداع كرده و بـذر آن را  احمدي
 ».والسالم وي به رهبر انقالب پاشيده است بدون سالم ي در نامه

كـاربرد آن در جـايي  بوده و »خبر از واقعه« اين تكنيك مقابل
خواهد بدون به رسميت شناختن واقعيت بيرونـي، اقـدام  است كه يك رسانه مي

 به پوشش رويدادي نمايد.

ونـزوئال  2012تخابـات ي پوشش خبري پيروزي چـاوز در ان نحوه  ◄
سي در دو  بي ترين نمونه از اين رويكرد باشد. چنانچه بي شايد گويا

 :مقطع زماني پيروزي وي را به دو شكل بازتاب داد

سي به وقوع آشـوب  بي اول: زماني كه چاوز به پيروزي رسيد و بي  
بايست پيروزي چاوز بدون بـه  در ونزوئال اميد داشت؛ در اينجا مي

هوگـو « شد و از اين روي عبـارت ناختن آن، اعالم ميرسميت ش
 سي به كار رفت. بي از سوي بي »ي انتخابات اعالم شد چاوز برنده

از آنجايي كه  ، رقيب انتخاباتي چاوز،از تبريك كاپريلس دوم: پس  
سـي بـا دسـت  بي رفـت، بي ديگر اميدي به آشوب انتخاباتي نمي

هوگـو چـاوز در « و از عبـارت بردن در همان خبر، آن را تغيير داد
نكه در خبـر دوم آجالب استفاده كرد.  »انتخابات ونزوئال برنده شد
استفاده شده تا تأكيدي  »آقاي چاوز« ي به كرات از لفظ محترمانه

 نسـبت بـه »طرفـي بي« نداشتن عداوت و رعايت موضعباشد بر 
در خبـر اول،  ي است كهدرحالاين ونزوئال، منتخب رئيس جمهور 

 .به كار رفته بود »هوگو چاوز« و »چاوز« نها عباراتت
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▲ 

▲ 

استفاده از جهل مخاطب نسبت به يك موضوع 
اي كـه مخاطـب بـراي كشـف حقيقـت، بـه آن  و طرح مسائل مختلف در حوزه

دسترسي ندارد.

صي و خصوصي از يك فرد مرحوم و نيز حواله ي شخ بيان خاطره  ◄
ــي، از  ــل دسترس ــر قاب ــه و غي ــابع محرمان ــه من دادن مخاطــب ب

 هاي بارز اين رويكرد است. نمونه
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 تلفيق كردن ادعايي غلط با سندي نامربوط.

اي هنگـام طـرح اتهـامي  هاي چند رسانه به عنوان مثال در برنامه  ◄
ي يك شخصيت، تصويري از جواني  گذشته (ادعاي غلط) راجع به

دهند (سند نامربوط) و اين درحالي است كـه در ذهـن  او نشان مي
سرايت كرده و بـا آن  »ادعاي گفته« به »اعتبار تصوير« مخاطب،

كه در مستندات سياسي بسيار پـر كـاربرد  شود؛ همچنان تلفيق مي
فند استفاده است و در فيلم خط و نشان رهبر نيز به وفور از اين تر

 شده.

-مواضع مورد پسند يك رسانه از زبـان شـخص ثالـث 
شـود كـه وجـه امتيـاز آن در مقاومـت كمتـر  بيـان مي -مخاطب يا كارشـناس

 از سوي رسانه است. سوگيريمخاطب نسبت به مطلب، به دليل تصورِ نداشتنِ 

بـودن بـاب  رغـم تظـاهر بـه بـاز كه علـي »نوبت شما« ي برنامه  ◄
هايي را در برقـراري  گفتگوي آزاد، در بسـياري مـوارد محـدوديت

 ي ارتباط و تداوم كالم مخالفينش اعمال كرده و همچنين صـفحه
سي فارسي، از مصاديق بارز ايـن  بي سايت بي »گويند ناظران مي«

 رويكرد است.
 بـه چـالش »نوبـت شـما« هايي چون ناگفته نماند كه از اهداف نهان برنامه

 ي ايران در ارتبـاطي دو سـويه بـا مخاطـب و در قالـب هاي جامعه كشيدن باور
اي از مخـاطبين جعلـي و از  هاي رسـوا شـده فارغ از نمونـه-باشد  مي »گفتگو«

و از اين روست كه مباحثي چون حجـاب، شـوراي نگهبـان و  -پيش تعيين شده
ها نيز الزامـاً  ارزش شود و از آنجايي كه حتي حاميان ... به بحث و نقد گذارده مي

تخصصي در موضوع مورد بحث و پاسخي مستند و مستدل به شـبهات ندارنـد، 
را براي برنامه سـازان  »برد برد« صرف به بحث گذاشتن چنين موضوعاتي بازي

سي رقم خواهد زد؛ خصوصاً آنكه با توجه بـه فرصـت محـدودي كـه بـه  بي بي



 هاي عمليات رواني در حوزه رسانه و خبر تكنيك | 102

 

خدشه به يك باور فراهم اسـت  گيرد، اگرچه زمان كافي براي مخاطب تعلق مي
اما يقيناً امكان پاسخ جامع و كامل به شبهات وجود نـدارد. ضـمن آنكـه چنـين 

اش، نمايشي نمـادين بـر التـزام عملـي  اي با كاركرد سوپاپ اطمينان گونه برنامه
 طرفي و آزادي بيان است. هايي چون بي سي بر مقوله بي بي
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ي تلويزيـوني و راديـويي و يـا  برنامـه مجـري يـا كارشـناس

كند كه در ظـاهر بـه  ي مطبوعات، سؤاالت و شبهاتي را طرح مي مصاحبه كننده
قصد به چالش كشاندن گوينده است اما هدف آن در واقع فراهم آوردن فرصـت 

 تأثيرگـذارپاسخ و استحكام بناي استداللي اوست. اين ترفند خصوصـاً هنگـامي 
 دريافت پاسخ خود، ژست قانع شدن به خود بگيرد.گر با  است كه پرسش

دست به دست كردن خبر از منابع سياه (نامعتبر و يـا ناشـناخته) 
به خاكستري (نيمه معتبر و نيمه شناخته)، و از خاكستري به سفيد (نسـبتاً معتبـر 

 و شناخته شده).

وك، بـ نشر اخبار دروغين كشته شدگان جنبش سبز ابتـدا در فيس  ◄
ــاالترين و ســايت هاي ضــد انقــالب، ســپس از طــرف  تــوييتر، ب

هاي زرد يــا سياســيون درجــه دو و در ايســتگاه آخــر در  روزنامــه
ها؛ همانند آنچه نسبت به خبر  اي و خبرگزاري هاي زنجيره روزنامه

دروغ فوت افرادي چون ندا آقا سلطان، سعيده پور آقـايي، محمـد 
 به وقوع پيوست. عسكري، احمد كارگر نجاتي و ...

 
▲ 



 هاي عمليات رواني در حوزه رسانه و خبر تكنيك | 104

 

مزيت نسبت دادن سخن به فردي ديگر در اين است كه مخاطب 
فـارغ از هويـت و -كه ادعاي مـدعي  نسبت به آن مقاومت كمتري دارد، درحالي

اسـت.  »سوگيري« ميشه در معرض عدم پذيرش به دليل امكانه -ماهيت وي
از طرف ديگر در صورتي كه يك رسانه اخبار دروغ و يا مشـكوك را بـه نقـل از 
ديگر منابع بيان كند، بعد از رسوايي، راه فرار از پذيرش مسـئوليت دروغ پراكنـي 

 »ع ديگـرارجاع بـه منـاب« خود را خواهد داشت. به تعبير ديگر نقل قول يا همان
نمايد.  امكان نشر اكاذيب بدون آسيب ديدن جدي اعتبار يك رسانه را فراهم مي

تـر بيـان شـود، نـزد مخاطـب  طبيعي است اين نقل قول هر چه از منبعـي معتبر
تر خواهد بود مگر در يك مورد و آن در جايي است كـه يـك رسـانه خبـر  موثق

منبـع آگـاهي كـه « و يـا »نـهاسـناد محرما« خود را به راست يا دروغ به نقل از
ذكر نمايد. چراكه در اين حالت هرچند منبع مطلـب  »نخواست نامش فاش شود

مشخص نيست اما چنين تعبيراتي عذري موجه نزد مخاطب خواهد بود كـه اگـر 
 اثرش در القاي خبر بيشتر از ذكر منابع معتبر نباشد، مسلماً كمتر از آن نيست.

كـه اوالً در  اسـت الزم بـه ذكـر »وييخبرشـ« بـا »نقـل قـول« در تفاوت
، دست به دست شدن يك خبر الزاماً در مسير داني به عالي قـرار دارد خبرشويي

و ثانياً يك رسانه  -تواند نقل داني از عالي باشد عكس نقل قول كه حتي مي به-
كـه تكنيـك  ، الزامي در بيانِ منبع نـدارد، درحاليخبرشوييدر استفاده از تكنيك 

 ، بر ذكر ناقل (منبع) استوار است.نقل قول
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▲ 



 هاي عمليات رواني در حوزه رسانه و خبر تكنيك | 106

 

 
▲ 

است،  »مناظره با خود« كه نام ديگرش در اين ترفند
ايـن   گو و از ايـن روي  گر است و هـم در مقـام پاسـخ فرد هم در مقام پرسش

با اين ترفنـد  ههامكان را دارد كه مسير سخن را به هر سو بخواهد ببرد. در مواج
آن اسـتدالل  بايد دقت داشت كه استدالل طرف مقابل را نبايد از زبـان منتقـد 

بايست نقد يـك موضـوع را از زبـان  شنيد، بلكه براي درك صحيح از مطلب مي
كاسـت بـه حقيقـت  و  كم تا بـي ترين منبع خبري به وي) جويا شد كناقد (نزدي

كه مخاطب در مواجهه با اخبـار و يـا مطلب پي برد. اين تذكر از آن جهت است 



  107 | ها و تكنيكترفندها 
هاي يك رسانه كه ظاهراً نظرات مختلف را گرد آورده است ممكن اسـت  تحليل

 نگري داشته باشد. طرفي و جامع تصور بي

ي بيـان آن لحـن.  شود لفظ است و نحـوه آنچه بيان مي
شـنيداري كـاربرد ي اخبـار  كه اين تكنيك فقط در حيطـه ي قابل توجه اين نكته

ي  ندارد و لحن سخن در مكتوبات نيز بر اساس عبارات و عالمات وصفي، اندازه
 قلم و عكس انتخابي قابل تعيين و تغيير است.

اي را به صورت غلط طرح كردن و سپس  ابتدا مسئله
 اش كردن. با استناد به ايراد آن، به طور كلي نفي

ــو در كروبــي  ◄ ــا گفتگ ــه در موســوي ب ــاظره ي برنام ــرداد 18 در من  خ

 را طـال يها سـكه دختـرم يعروسـ در مـن كـه اند كرده شايعه« :88

 امـا انـد كرده بـاور را آن يبرخـ كـه ام هريختـ دامـاد و عـروس سر بر

ــن ــت اي ــه درحاليس ــن ك ــالً م ــر اص ــدارم دخت ــن ».ن ــخن اي  در س

 كروبــي پسـر بـه نسـبت مـذكور ي مســئله كـه شـد بيـان شـرايطي

 اش. نداشته دختر نه بود، مطرح

ــانه ــع رس ــياري مواق ــه در بس ــراي تخطئ ــخن ها ب  ي س
آورنـد تـا مرجــع آن  تكـذيب كننـده، تكـذيب وي را همـراه قيــد و وصـفي مي

ــه اصــل موضــوع. در  ــي شــود ن ــر تلق ــذكور در خب ــد و وصــف م تكــذيب، قي
ــ مــواردي نيــز ا قيــد و خــود تكــذيب كننــده تعمــداً تكــذيب خــود را همــراه ب

شـدن كـذب تكـذيب، راه بـراي رفـع  تـا در صـورت مشـخص آورد وصفي مي
ــك،  ــد تكني ــا جمــع چن ــز ب ــدي مشــابه ني ــاز باشــد. در ترفن ــه ب و رجــوع گفت

كننـد كـه ابتـدا سـخني را بـا  تاكتيكي را به اين شـرح طراحـي و عمليـاتي مي
كننـد و  بـه صـورت تحريـف آميـز نقـل مي افزودن وصفي خـالف واقـع در آن

نمـوده و بـا  بـع آن گوينـده را وادار بـه تكـذيب آن بخـش تحريـف شـده به ت
اين تكـذيب، بـدون اشـاره بـه وجـه تكـذيب، اصـل موضـوع را كـذب نشـان 



 هاي عمليات رواني در حوزه رسانه و خبر تكنيك | 108

 

گونـه موضـوع ناخوشــايند خـويش (موضـوعي كــه درصـدد تكــذيب  داده و اين
 رانند.  اند) را به حاشيه مي شدن آن

 

 
▲ 

▲ 
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براي آنكه آمار چيزي را كم يا زياد نشان دهند، ظرف آمـاري 

 گيرند. را بزرگ يا كوچك مي

به عنوان مثال از آنجايي كه در تورم، نوسان (افـزايش و كـاهش)   ◄
را در طـول يـك سـال محاسـبه و خدمات ها  قيمت مجموع كاال

گوينـد:  كنند، بـراي بـيش از واقـع نشـان دادن آن چنـين مي مي
 ».ي اول سال جاري درصدي قيمت مرغ در سه ماهه 50تورم «

 
▲ 

ها حايز اهميت اسـت  سنجي سايتاي كه در نظر نكته
كه اوالً مراجعه كنندگان به يك سايت غالباً افراد موافق با مواضع آن سـايت  اين

ها از يك سايت به سايت ديگـر بسـيار متفـاوت  هستند و از اين روي نظرسنجي
ها  است؛ ثانياً كاربران اينترنت كـه شـركت كننـدگان در ايـن گونـه نظرسـنجي

ر نسبتاً مرفه شهري بوده و اين قشر عمومـاً داراي گرايشـات هستند، اكثراً از قش
 خاص سياسي است.



 هاي عمليات رواني در حوزه رسانه و خبر تكنيك | 110

 

 
▲ 

تـا  1%)، ب (0به نظر شما تورم كشور چند درصد اسـت: الـف («  ◄
 %)».15ا ت 11%)، د (10تا  6%)، ج (5

 
▲ 
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سازي دو چيـز بـا هـم در شـرايطي كـه   و مشابه  مقايسه

هرچند آن دو از وجوهي با هم شباهت دارند اما از وجهي كه مورد ارزيابي اسـت 
 شود. نيز ياد مي »مشابهت سازي« اند. از اين تكنيك گاهي با عنوان تمتفاو

ــر   ◄ ــوص مقص ــي در خص ــت اهللا جنت ــخن آي ــه س ــنش ب در واك
ــودن ســران اغتشاشــات  ــع آن  88ب ــه تب ــردم و ب در تحريــك م

هــا، علــي مطهــري  اي از طــرفين درگيري شــدن عــده در كشــته
بــدون در نظــر گــرفتن نقــش مســببان اصــلي حادثــه و بطــالن 

ــت:ا ــان داش ــان، بي ــاي آن ــالي « دع ــتدالل جنابع ــبيه اس بالتش
ــس از  ــه پ ــت ك ــفين اس ــگ ص ــه در جن ــتدالل معاوي ــبيه اس ش
شــهادت عمــار ياســر و ســخت شــدن كــار بــر او، گفــت قاتــل 

 ».د!عمار علي است كه او را به اين جنگ آور

 

 
▲ 
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قائل بودن به مفارقت ميـان دو چيـز كـه بـا هـم مقايسـه 
كه در حقيقـت، آن دو از آن وجهـي كـه مـورد مقايسـه اسـت  شوند درحالي مي

 اند. شبيه

ي  اسالم كه با ادعاي پيروي از سـيره اكنون نيز چون صدر«الف:   ◄
اي با ادعـاي خـط  كردند، عده ) مخالفت مي(ع)، با علي(صپيامبر

، ب: »پردازنـد امامي بودن به مخالفت با مقام معظـم رهبـري مي
) انتخـاب (ص) را پيامبر(عارتباطي ميان اين دو نيست، زيرا علي«

 ».كرده بود اما رهبري منصوب امام نيست

 »عـدالت و انصـاف« به »و اعتدال روي ميانه« از آنجايي كه از
دانـد فـارغ از  مي نچه را كه ميان دو چيـز باشـد منصـفانهشود، اذهان آ تعبير مي

خـواهيم  كه آن دو چيز چيست. در اين حالت كافي است براي آنچه را كه مي اين
 يم نماييم.ميانه و معتدل نشان دهيم، يك وجه افراطي و يك وجه تفريطي ترس

نه تنش با اسرائيل مطلوب است و نه صلح و آشتي با آن، بلكـه «  ◄
 ».تفاوتي و اتخاذ مواضع خنثي است مطلوب بي

، بلكـه هماننـد ابـو موسـي [ع] و نـه ماننـد معاويـهنه مثل علي«
 ».اشعري بايد معتدل و ميانه رو بود

كـه  ا درحاليطرفي براي جلب اعتماد طرفين دعـو اظهار بي
 است. يا وابسته متمايل ي مذكور به يك طرف رسانه

كه  خود درحالي طرف معرفي كردن سي بر بي بي درپي بي اصرار پي  ◄
ي انگليس تأمين، و خـط مشـي  سط وزارت خارجهي آن تو بودجه

) تعيـين MI6توسط سرويس اطالعـات خـارجي ايـن كشـور ( آن
 در خور توجه است. ،شود مي
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▲ 

 در دو حالت قابليت استفاده دارد:

برون خبري. كسب اعتماد درون خبري به اين معنا اسـت  -2درون خبري و  -1
كه در يك عمليات فريب در خبر، پس و پيشِ عبارتِ غلط، بـا برخـي مسـلمات 

كه مورد ترديد مخاطب قرار ندارد يـا نگيـرد) همـراه بـا ذكـر جزئيـات  (حقايقي
شود. در مورد كسب اعتمـاد بـرون خبـري نيـز همـين مسـئله صـدق  اشباع مي

 كند؛ با اين تفاوت كه در همان خبري كـه متوليـان يـك رسـانه نسـبت بـه مي
شود و محصول ايـن بـذر  دارند، جلب اعتماد مي تالشآن  »صحت و سالمت«

 هاي دروغ ديگر چيده خواهد شد. وقع مقتضي و در خبردر م
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▲ 

 
▲ 
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طرفـي و  كه يك رسانه براي تظاهر به بي درحالي

كند، در عمل يك روايـت  جامعيت خود، دو روايت متضاد از يك واقعه را ذكر مي
كنـد. از ايـن ترفنـد خصوصـاً در  را اصل گرفته و ديگري را اسـتثناء وانمـود مي

 استفاده شده است. پديا به وفور  سايت ويكي

ــت اول:   ◄ ــده«حال ــه ع ــامبر اســت و البت ــوبكر جانشــين پي اي از  اب
(ع) علي«، حالت دوم: »دارند )ع(مسلمانان اعتقاد به جانشيني علي

اي از مســلمانان اعتقــاد بــه  جانشــين پيــامبر اســت و البتــه عــده
 ».جانشيني ابوبكر دارند

 
▲ 

ي فرصت از  ي فرصت (هزينه هزينه
يـت دارد كـه بـا دست رفته) اصطالحي است اقتصادي كه اشـاره بـه ايـن واقع

تخصيص منابع به يك فعاليت اقتصادي، فرصت پرداختن بـه فعـاليتي ديگـر از 
 رود. دست مي

بدين توضيح هيچ تصميم اقتصادي، سياسي و ... نيست كه داراي سود يا زيـان  
     مطلق باشد و از اين روي هميشه راه بـراي تخريـب و انتقـاد بـاز اسـت چراكـه
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تـوان  ي آن مي ي اول برگزيده شود، براي تخطئه زينهاگر در ميان دو انتخاب، گ
    ي بعــدي تمســك جســت و اگــر  ي فعلــي و مزايــاي گزينـه بـه معايــب گزينــه

     ي اول،  ي دوم انتخاب گـردد، بـا توسـل بـه معايـب آن و مزايـاي گزينـه گزينه
 راه تخريب هموار است.

ائل كـه اظهارات رئيس جمهور در مورد برخي از مس«اعتماد ملي:  ◄
بر ايران شده و يـا مـاجراي  المللي بينمنجر به افزايش فشارهاي 

رئيس جمهور از ملوانـان انگليسـي در  [!]عجيب و غريب استقبال
شـدن روح  دار جريحـهايران كه منجـر بـه  كاخ رياست جمهوري

ملي ايـران شـد همچنـين مشـاركت رئـيس جمهـور در اجـالس 
قابـل قبـول و  ي غيـرا شوراي همكاري خليج فارس كه به گونـه

اهانت آميز نام خليج فارس با عنوان مجعول در آن اجـالس روي 
از مواردي است كـه رئـيس جمهـور بـدون  [!]تابلو حك شده بود

تصـميم گرفتـه  اًتكيه بر كار كارشناسي و تجربيات گذشته شخص
هــاي ســنگيني را بــراي  ســفانه ايــن اقــدامات هزينــهأاســت و مت

هـاي زيـادي را تخريـب  شته و فرصتجمهوري اسالمي ايران دا
 ».كرده است

هزينه « هاي ضد اسرائيلي در يادداشت فوق، از يك طرف سياست 
بـا دولـت  ذكر شده و از طرف ديگـر پرهيـز از تـنش بيشـتر »بر

هم پس از تعهـد كتبـي ايـن  انگليس در ماجراي آزادي ملوانان آن
 »ملـي دار شـدن روح جريحـه« كشور در عدم تكرار موارد مشابه،

 قلمداد گشته؛ فارغ از تحريفاتي كه در خصوص استفاده از عبـارت
هاي عربـي خلـيج  در شـوراي همكـاري كشـور »خليج العربـي«

از  »اسـتقبال« يج العربيه) و نيـز دروغل(المجلس التعاون لدول الخ
 ملوانان انگليسي وجود دارد.
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ي اعتمـاد در رويكـردي متنـاقض، از يـك سـو  همچنين روزنامه 

كانديــداي  8اقتصــادي) ي  منــاظرهي متفــاوت دور اول ( اظرهمنــ
ناميـد و از سـوي ديگـر  »سرگرم كننده« را 92رياست جمهوري 
خسـته « و »هيجـان بي« فرهنگـي) راي  مناظرهدور دوم مناظره (

ذكــر كــرد و ايــن گونــه هــر دو ســبك منــاظرات را بــا  »كننــده
 استانداردي دوگانه تخطئه نمود.
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عكس مورد قبل كه بـا تمسـك بـه  به
مزاياي از دست رفته و معايب به دسـت آمـده در مـورد يـك انتخـاب قضـاوت 

شد، در اين ترفند بدون قضاوت در مورد يك تصميم يا واقعـه، صـرفاً بـراي  مي
شـود. ايـن  تخريب يا تقويت يك موضع، بر وجه مثبت يـا منفـي آن تمركـز مي

ي علوم انساني  اي داشته و در نقد نظريات مختلف در حوزه كاربرد گستردهترفند 
هـاي  در درگيريگيرد. عالوه بر آن به طـور ويـژه  به وفور مورد استفاده قرار مي

به نحـوي كـه هـر طـرف در هـر عمليـات عمومـاً بـر روي  نظامي كاربرد دارد
 كند. هاي خود و تلفات دشمن تمركز مي موفقيت
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▲ 

 
▲ 
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▲ 

 

 
▲ 
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▲ 

▲ 

 در بسياري مواقع به يـك مـدير يـا دولـت صـرفاً بـا اسـتناد
ــن ــه اي ــه  ب ــه حادث ــه ك ــر مجموع ــا در زي ــان و ي ــه  اي در زم ي او رخ داده حمل

مـذكور يـا اساسـاً ارتبـاطي دولـت  و ايـن درحـالي اسـت كـه مـدير و شود مي
هـا، بـه دليـل موانـع قهـري پـيش رو  به آن رخداد نداشته و يا بـا وجـود تالش

تخريـب بـا تمسـك «توفيق نيافته است. تفاوت اين مـورد بـا دو مـورد قبـل (
) در ايـن »تمركـز بـر وجـه مثبـت يـا منفـي واقعـه« و »ي فرصـت به هزينـه

يـك حادثـه يـا  »عامـل« بـراوالً تمركـز خبـري  »مقصر نمـايي« است كه در
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وضــعيت اســت و ثانيــاً نــامطلوب بــودن يــك وضــعيت، مفــروض بــوده و بــه 
 ي اين ترفند تنها در صدد تعيين مقصر است. كار برنده

ي اروميه، دولـت نهـم بـه  در ماجراي رو به خشكي نهادن درياچه  ◄
داد، تحـت  كه ايـن واقعـه در زمـان تصـدي او رخ مـي صرف اين

هاي جريان مقابل قـرار داشـت، حـال آنكـه  نهي برخي رسا حمله
ي دولـت قبـل بـراي  علت حادثـه، خـاك ريـزي بـيش از انـدازه
 برقراري اتصال ميان دو طرف درياچه بود.

هـا از تشـريح يـك وضـع نـامطلوب و  گاهي در تحليل
ي غلطـي گرفتـه  هـا، نتيجـه ي همبستگي ميـان متغير بررسي غير علمي رابطه

 ود كه دقيقاً عكس آن صادق است.ش مي

چـون بـا وجـود اعـدام «شـود  به عنـوان نمونـه بعضـاً گفتـه مي  ◄
شـود،  قاچاقچيان مواد مخدر، همچنان بر تعداد معتادان افزوده مي

؛ اين »فايده بوده و بايد حذف شود هاي قضايي بي بنابراين برخورد
شـد بـود، ضـريب ر درحالي است كه اگر برخورد هاي قضايي نمي

   بود. اعتياد در كشور به مراتب بيش از ميزان فعلي مي

ــه  شروع به روايت از يك ــه از ميان ــاجرا،  واقع ي م
 ي علت و معلولي آن. بدون بيان ريشه و رعايت سلسله

   هاي اسـرائيلي  ي جنگنـده حملـه« هاي غربي همواره اخبـار رسانه  ◄
هاي حماس و جهـاد  به پرتاب موشك »پاسخ« را در »به نوار غزه

ذكـر  نشـين هاي اسـرائيلي بـه شـهرك اسالمي مقاومت فلسطين
مقاومـت  هاي پرتـاب موشـكت كـه كنند و اين درحـالي اسـ مي

ربـودن و يـا تـرور عموماً ناظر به  فلسطين، علت ديگري دارد كه
 توسط اسرائيل است.و جهاد اسالمي اعضاي حماس 
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▲ 

، دروغ كــردكــه گــوبلز وزيــر تبليغــات هيتلــر بيــان  همچنان
ــاً باورپــذيرتر  بزرگ ــر عموم ــيت ــر جزئيــات، آن را واقع ــت و ذك جلــوه  اس

 دهد. مي

 با تمام جزئيات. »ترانه موسوي« ي مرگ قصه  ◄
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▲ 
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▲ 

درپـي ديگـر  دروغي راهبردي است كه با طرح آن، از ذكر پي
 شويم. نياز مي ها بي دروغ

اي كـه  ناميدن صدا و سيما به دليل نقش رسوا كننـده »گو دروغ«  ◄
هاي معانـد داشــته،  هـاي جريــان فتنـه و رسـانه نسـبت بـه دروغ

نيـازي از  ي بارز آن است. همچنين تخريـب روحانيـت و بي نمونه
 سـي بـر بي تك مسـئوالن نظـام، و نيـز اصـرار بي ي تك تخطئه

جلوه دادن خود و به تبع آن هموار كردن راه پـذيرش  »طرف بي«
ــار جهــت دار و بعضــاً دروغ رســانه ــيس، از  اخب ي حكــومتي انگل

 مصاديق اين ترفند است.
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▲ 

ابتدا در تفاوت دروغ و فريب بايد گفت كـه 
ي  اگرچه هر دروغي تالشي براي فريب است، اما هر طرح فريبي الزاماً در حيطه

ي عـدد دقيـق كشـته  بـه جـاي ذكـر ارائـه كه اگر كسي گنجد. چنان دروغ نمي
شدگان يك حادثه، عامداً و در غير مواردي كه دسترسي بـه آمـار دقيـق وجـود 
ندارد، حاصل جمع افراد كشته و زخمي را يكجا ارائه دهد، هرچنـد رقـم مـذكور 

 مصداق فريب خواهد بود اما مسلماً غلط و دروغ نيست.
چه حقيقت و واقعيـت نـدارد، بيـان ها، ناظر بر موردي است كه آن دروغ گفته

شـود كـه راوي بـا عـدم بيـان  ها نيـز در جـايي محقـق مي شـود. دروغ ناگفتـه
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هاي اساسي از يك واقعه كه مؤثر در قضاوت مخاطب است، آن واقعـه را  بخش

 وارونه جلوه دهد.

ي مجـاني كـردن آب و  وعـده« مصداق بارز اين تكنيك عبـارت  ◄
ها و  سـت كـه تركيبـي از دروغ گفتـها »برق امام خميني به مردم

باشد و متأسفانه در تحريف واقعيت نزد افكار عمـومي  ها مي ناگفته
ي »دروغ گفتـه« هم كامالً موفق بوده. در اين خصوص بايد گفت

بهمـن  12شود سخنان امام در  اين موضوع، آن است كه گفته مي
الي و در بدو ورود به كشور (بهشت زهرا) بيان شد و اين درحـ 57

ي »دروغ ناگفته« است. اما 57اسفند  12است كه تاريخ بيان آن، 
ي ما قبل آن بيان نشـده  آن، جايي است كه شرايط سخن و واقعه

 كه شرح آن چنين است: 

 57اسفند  8مجاني شدن آب و برق، بدواً توسط دولت بازرگان در   
تصـويب و در همــان روز از طريـق عبــاس اميـر انتظــام، معــاون 

شـود و  اي مي وزير وقت و سخنگوي دولت موقت، رسـانهنخست 
ي فيضـيه در  آنگاه در واكنش به اين موضوع، امام امت در مدرسه

كه زنـدگي  ما عالوه بر اين«گويد:  اسفند همان سال چنين مي 12
خواهيم مرفه بشود، زندگي معنـوي شـما را هـم  مادي شما را مي

ــه باشــد. دل مي مســكن فقــط خــوش نباشــيد كــه  خــواهيم مرف
اتوبــوس را مجــاني  ،كنيم ســازيم، آب و بــرق را مجــاني مــي مي
مـا هـم دنيـا را آبـاد . خوش بـه ايـن مقـدار نباشـيد دل ،كنيم مي
 ».كنيم هم آخرت را مي
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 فصل سوم

هاي مصونيت و مقابلهراهكار  
 

هاي  اي و مقابله با ترفنـد هاي رسانه هاي مصونيت از هجمه به راهكار فصل آخر
بنـد و بـدين  15كـه در  اختصـاص داردي رسانه و خبـر  عمليات رواني در حوزه

 د:باش شرح مي
اني، شناخت هويـت منبـع، توجـه بـه هاي عمليات رو ها و تكنيك شناخت ترفند

ي يك منبع، سنديت شناسي، مطابقت سند با مستند، عدم اكتفـا بـه تيتـر  سابقه
هاي مثبت و منفي اقدامات جـايگزين  اخبار، رجوع به منابع مقابل، توجه به پيامد

ي بـار اثبـات، زدودن  ها، بررسي موردي، اصل برائت و مسـئله در بررسي تحليل
ات، مطابقت پاسخ با موضوع، توجه بـه ملزومـات خبـر، تفكيـك شبهات با يقيني

 ه.خبر به اقرار و ادعا، توجه به منفعت واقع

 مطابق آنچه در فصل دوم بيان شد: 
هاي همسـنخ، انتخـاب عكـس، انتخـاب  واژه ي براي عناصر خبري،گذار عنوان

هنگ و ضرب آهنگ گزارش، شـبه خبـر، پيـام ي گزارش، آ تيتر، صوت و صحنه
خبر، همنشيني، مفروض انگاري، سؤاالت القايي، همسو نمايي، تعمـيم، تسـري، 
منحصر كردن مفهوم در مصداق، تخصيص و تخريب، تقديس مفهوم و تخريب 

  مدعا با رد دليل، اثبـات مـدعا  قت اصول با مثال، اختفا و گرا، نفيمصداق، مطاب
ي بـد  ، رد كل با نقض جزء، دفاع بد براي تخريـب، حملـهربط بي دليل تحققبا 

ي مفقـوده، ابهـام  دعوا، عبارات و عالمات وصفي، حلقـه براي تطهير، دگرگوني
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عددي، ارجاع محال، درخواست محال، واگذاري نتيجه به مخاطب، علت جعلـي، 
ي مجهـول، عطـش و آب، اسـتفاده از  سانسور و بايكوت، مفهوم مخالف، جملـه

ر سوخته، كاركرد ثانوي، توهين و تحقير و تمسخر، بار عاطفي، متضاد نمايي، خب
چينش تصاوير و عبارات، حصر ثنوي، تله گذاري، مصادره، بيان نيات و منويـات، 
پاسخ با پرسش، ابهام، ايهام، مخاطب سازي، برچسب زنـي، برنـد سـازي، خـود 

، اسـتتار، تكـرار، تـواتر، اعترافي، يك گام به عقب دو گام به جلو، فـرار بـه جلـو
ي تاريـك، تلفيـق  تعدي، تمسك به عامل اول، خبر از خبـر، حركـت از حاشـيه

نقـل قـول، پاسـخ از جانـب خبرشـويي، اعتبار، بيان از زبان ثالث، چالش مثبت، 
مقابل، لفظ و لحن كالم، تحريف براي تكذيب، تكذيب وصـف، ظـرف آمـاري، 

الفـارق، تفـارق  اي محـدود، قيـاس معه نظرسنجي اينترنتي، نظرسنجي با پاسخ
طرف نمايي، كسب اعتماد با تأكيد بر مسلمات، اصـل و  ي، بيگير الشَبه، وسط مع

ي فرصت، تمركز بر وجه مثبت يـا  استثناء در روايت، تخريب با تمسك به هزينه
ي دوم، دروغ بـزرگ،  ي معكوس، حركت از پله منفي واقعه، مقصر نمايي، نتيجه

 ها. ها و دروغ ناگفته روغ گفتهدروغ اساسي، د

كه رسانه متعلق و يا متمايـل بـه چـه فـرد،  اين
حزب، جناح و تفكري است. در اين حالت مقر دفتر مركزي و تابعيت مـدير يـك 
رسانه اهميـت چنـداني نـدارد؛ چراكـه مسـلماً موضـع حكومـت يـك كشـور را 

ر آن و يا اتبـاعش تسـري داد. چنانچـه بـر ي مستقر د توان به موضع رسانه نمي
 دانند، مي اسرائيل حكومت سوي هم را »هاآرتص« ي روزنامه كه رايج تصور خالف

 بـه را تنـدي انتقـادات همواره ،»چپ« اردوگاه در داشتن قرار دليل به روزنامه اين

 است. داشته صهيونيستي رژيم مردان دولت خارجي و داخلي هاي سياست
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يزان صحت، انصاف عبارت است از سنجش م

 و صداقت يك رسانه در مواجهه با مسائل مختلف.

 
▲ 

 
▲ 
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▲ 

آنچه يك فـرد عليـه خـود يـا بـه نفـع مخـالف خـويش 
مســموع اســت مگــر آنكــه  »اقــرار« ي ي در دســتهگيــر بگويــد، بــه دليــل قرار

آن موجود باشد؛ از طـرف ديگـر آنچـه فـردي  بـه نفـع خـود يـا سندي خالف 
ــته ــرفتن در دس ــرار گ ــل ق ــه دلي ــد، ب ــان كن ــه ضــرر مخــالف خــويش بي  ي ب

كـه سـندي در اثبـات آن وجـود داشـته  مورد پـذيرش نيسـت مگـر اين »ادعا«
 باشد. 

شـود از دو حيـث قابـل  ي رسانه و خبـر مطـرح مي همچنين آنچه در حوزه
اي بيـان  اثبات مدعا. هر آنچـه كـه در رسـانه -2ات ادعا و اثب -1بررسي است: 

ي آن اسـت؛ امـا تنهـا  ي ارائه دهنده»ادعا« اعتبار باشد اثباتي بر شود، اگرچه بي
اسناد معتبر و غير قابل خدشه است كه دليل و مدركي بر موضـوع مـورد اسـتناد 

 باشد.  (مدعا) مي
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ق آباد، آمده بود كه ليكس از سفارت آمريكا در عش در اسناد ويكي ◄
ــي را در  ــوي و كروب ــتان آراء موس ــا در تركمنس ــفارت آمريك س

ميليون خوانـده و كيهـان ضـمن  12و  26به ترتيب  88انتخابات 
ي نسبت به اين مسئله، آن را تلويحاً دليلي بر همدسـتي گير موضع
كـه آنچـه سـايت  ليكس با دولت آمريكا ناميد؛ غافـل از اين ويكي

، سندي بود بر ادعاي سفارت آمريكا، كـه آن نيـز مذكور بيان كرد
 بر اساس اطالعات نادرست عوامل اصالحات تنظيم شده بود. 

ي ديگر آنكه سايت جمهوريت در يك خبـر، مـدعي وجـود  نمونه 
ميليون حامي براي موسوي شد كه خبر مذكور، هم سند است  30

 كـه ايـن سـايت و هم خير؛ چراكه از يك سو سندي است بـر اين
ي آن بـه هـيچ وجـه  چنين ادعايي را داشته (سند ادعا) امـا گفتـه

 اثبات مطلب نيست (سند مدعا).

 

 
▲ 
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شود كه ارتبـاطي  گاهي سندي بر مطلبي آورده مي

ر محتوا و ارتبـاط سـند بـا مسـتند نيسـتند، به آن ندارد اما براي كساني كه پيگي
 »سـند« هايي صوتي به عنوان اي و يا فايل كافي است. گاهي نيز تصاوير نوشته

شود و اين درحالي است كـه آن مـوارد اساسـاً قابـل خوانـدن  ي خبر مي ضميمه
 (متن) و فهميدن (صوت) نيست. 

 از آن گذشت؛ براي درك كتفا كرد ونبايد به تيتر ا
 مطلب، الزم است كل متن خوانده شود.

براي روشن شدن يك موضوع، الزم است اخبار يـا 
متضـاد در گرايشـات، بررسـي شـود.  ها با مراجعه به حـداقل يـك منبـعِ تحليل

بيسـت و « بـه مراجعـه، »سي بي بي« ي چنانچه به عنوان نمونه پس از مشاهده
 ضرورت دارد. »يس

نفر از اعضاي حماس بـا دختـران  450خبر ازدواج  2009در سال   ◄
هاي اجتماعي و برخي  ساله به صورت گسترده در شبكه 10الي  6

هاي خارجي نشر يافت و اين درحالي بود كه دختـر بچگـانِ  رسانه
ملبس به لباس عروس كه دست در دست مردان حماس داشـتند، 

شـان بـا  ه زناني بودند كه در پي ازدواج مادراندر واقع فرزندان بيو
اي  اعضاي حماس، لبـاس عـروس بـر تـن كـرده و بـراي دقيقـه

قدم پدران جديد خود شدند. اطـالع از حقيقـت چنـين مطلبـي  هم
هاي خبـري مقابـل؛  بود مگر با رجـوع بـه رسـانه امكان پذير نمي

تعـددي هاي م خصوصاً آنكه خبر دروغ آن ظاهراً به تصاوير و فيلم
 نيز مستند شده بود.
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با 

 »ي فرصـت تخريب با تمسـك بـه هزينـه« توجه به آنچه در خصوص تكنيك
ي  بيان شد، براي گرفتار نشدن در دام نظـراتِ مخـالفي كـه بـه معايـب گزينـه

پردازد، الزم است تا ابتدا محاسن  هاي از دست رفته مي منتخب و محاسن گزينه
هاي از دست رفته را مشـخص نمـوده و سـپس  معايب گزينه ي منتخب و گزينه

 هاي ديگر، به مقايسه و وزن كشي بگذاريم. در برابر تحليل

به عنوان نمونه در ماجراي ملوانان انگليسي، بررسي اين وجه كـه   ◄
بـود و  اوالً تبعات اصرار ايران بر عدم تحويـل متجـاوزين چـه مي

ل ملوانان)، در مقايسه با آنچـه ي فرضي (عدم تحوي ثانياً آيا نتيجه
واقع شد (دريافت تعهد كتبي از دولت انگليس و تحويـل ملوانـان 

بود يا خير، مؤثر در قضاوت و تحليـل نسـبت بـه  آن) مطلوب مي
 باشد. اين موضوع مي

به صورت تصادفي يا گزينشي، بعضي اخبـار مطلوب است 
حت و سالمت آن رسانه مورد ارزيـابي شده تا ميزان ص به صورت كامل بررسي

 قرار گيرد.

واضح است كه آنكه ادعايي دارد بايد آن را 
اثبات كند و در صورت عدم اثبات، بنـا بـر اصـل برائـت، چيـزي متوجـه مـتهم 

الزامـاً دروغ اسـت  نيست. البته اين به معناي آن نيست كه هر چه اثبات نشـود،
و همين هم معيار ما اسـت.  ه اذعان عقل و اقتضاي نظام حقوقي چنين بودهبلك

دهنـد  آيد كه ترك فعلي را به فردي نسبت مي الزم به ذكر است گاهي پيش مي
و اصطالحاً توپ را در زمين طـرف  ي دليل رهانيده و با اين ترفند خود را از اقامه

نيست مگر با اثبات وقوع فعل اندازد؛ چراكه ادعاي ترك فعل، قابل رد  مقابل مي
در همان ظرف زماني و مكاني توسط مدعي عليه (متهم به تـرك فعـل) و ايـن 
يعني نقض اصل برائت. از اين روي در ايـن حالـت نيـز مطـابق منطـق و نظـم 

بايست با نشان دادن ظرف (محمـل زمـاني و مكـاني)، نبـود  حقوقي، مدعي مي
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 ،ي ضروري ديگر در ايـن بخـش آنكـه همظروف (ترك فعل) را اثبات نمايد. نكت
نياز از اثبات ادعاي  دارد، بي »فقدان« و »عدم« چنين نيست كه هر كس ادعاي

 يـك چيـز، مالزمـه بـا »عـدم« خويش باشد؛ چراكه در بسياري از موارد ادعاي
چيزي ديگر دارد و در اين صورت، مدعي نيازمند اثبات ادعاي خـويش  »وجود«

 است.

 18ي منـاظره در  ي خود بـا كروبـي در برنامـهموسوي در گفتگو ◄
بــا بودجـه كشــور تمــام «، خطــاب بــه احمـدي نــژاد: 88خـرداد 

ممكن است از ايـن منـابع  ،پالكاردهاي شما كه همه جا را گرفته
شده باشد. بياييد ثابت كنيد چه كساني از اين مسـئله سـود  نيتأم

 ».بردند؟

ي  ه در مواجهـههمچنين به عنوان مثال هرچند ظاهر آن است كـ 
دو نفر كه يكي ادعـاي سـالم بـودن انتخابـات را دارد و ديگـري 
ادعاي عدم سالمت را، اين فردِ مدعي سالمت انتخابات است كه 

 گويد بايد ادعايش را اثبات نمايد، اما واقعيت آن است كه آنكه مي
 »وقـوع تقلـب« عبارت اُخراي ادعـايش، »انتخابات سالم نبوده«

از به اثبات ادعايش دارد و از آنجايي كه اصـل بـر است و هم او ني
ي دليـل و بـيّن،  برائت است، افتراي تقلب به ناظران، بدون اقامـه

 محكوم و مردود است.

در مقام مواجهه با شبهات، رجـوع بـه آنچـه در 
د ي يقين قرار دارد كارگشا است؛ حال چه يقين سابق و شك الحـق باشـ حيطه

چه شك بعد  ديگربه عبارت  ؛(استصحاب) و چه همزماني در تقابل شك و يقين
 از يقين حاصل شود و چه همزمان با آن.
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در مـواردي يـك مـتهم طلبكارانـه جوابيـه يـا 

 دهد كه ارتباطي به اتهام ذكر شده ندارد ولي از آنجايي كه صرف اي مي تكذيبيه
كنند قانع كننده است، ايـن  رادي كه مباحث را دقيق دنبال نميبراي اف »پاسخ«

افتد. از اين روي الزم است همواره ميان پاسخ داده شده (جوابيـه  ترفند مؤثر مي
 يا تكذيبيه) و اصل موضوع، بررسي و تطبيق صورت گيرد.

در بسياري موارد دقت در ملزومات يك خبر، صحت 
كند. يعني در مواردي اساساً نياز به مراجعه بـه ديگـر منـابع نيسـت  ميآن را رد 

بلكه در همان خبر يا ديگر اخبار همان منبـع، صـحت و سـقم يـك ادعـا قابـل 
 تشخيص است.

 ي هاي معانـد از نحـوه اي كه رسانه با دقت در تشريح بسيار جزئي  ◄
 ترانـه« موسوم به فرد »و دفن مرگ تجاوز، دستگيري، شكنجه،«

شـد بـه دروغ بـودن ايـن داسـتان  داشتند به راحتي مي »موسوي
برد؛ چراكه سؤال اساسي اين اسـت كـه چگونـه ايـن  ها پي سرايي
شـان از تمـام مسـئله بـا ايـن ميـزان از  ها و منـابع ناشناس رسانه

 جزئيات با خبرند؟! در اين ميـان و تنهـا بـه عنـوان يـك نمونـه،
 دســتگيري روز در انــهتر«در مطلبــي آورده اســت:  »جهــان زن«

 نبـود. شـبيه هـم كنندگان تجمع به حتي عنوان هيچ به ظاهرش
 كـه كساني خالف بر و داشته آفريقائي بافتي  شده بافته موهايي

 هـايي كفش كننـد مـي اسـتفاده ورزشيهاي  كفش ازها  تجمع در
 معمـول گريزهـاي و تعقيـب براي كه داشت ظاهري و دار پاشنه

 از موسـوي ترانه به تجاوز موضوع...  است نبوده مناسب  تظاهرات
 كه است مطرح رو اين از ها بسيجي و شخصي لباس نيروهاي سوي

 اتفـاق ضـربه يـا و تصادف علت به رحم پارگي پذيرفت بتوان شايد

 ».باشد داشته تواند نمي تجاوز جز دليلي هيچ مقعد پارگي اما بيفتد
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▲ 

خبـر، ادعـايي اسـت عليـه گاهي تمـام يـك 
ــي موضــوعِ هــدف، ــان؛ در  تاســ و گــاهي تركيب ــرار نهــان و ادعــاي عي از اق

امــا ادعــا نيازمنــد  اســت اقــرار مســموع ،ايــن حالــت مطــابق آنچــه ذكــر شــد
 باشد. اثبات مي
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كيلـو  2.5گمرك آلمان از صادرات «ن به نقل از دويچه وله: كيها  ◄

ي (تيوپنتال) به ايـران جلـوگيري كـرد. ايـن گير سرم ويژه اعتراف
، پاسـخ »گيـرد سرم در بازجويي و اعتراف مورد اسـتفاده قـرار مي

ي دولتـي  افتضاحي كه در شيرين كاري كم سابقه رسانه«كيهان: 
توليـد سـرم ويـژه « م بـه، اعتـراف مسـلشـود يآلمان مشاهده م

صادرات همـراه بـا « و »ي و شكنجه قربانيان در آلمانگير اعتراف
 ».است »مجوز آن به برخي كشورهاي خارجي

بَرد، ذهن را از  كه چه كسي از يك اقدام سود مي اين
 دارد. مصون مي يهاي خبر جريان سازي

ن مقاومـت در لبنـان و ترور رفيق حريري، سـبب تضـعيف جريـا  ◄
تقويت و پيروزي جريان المستقبل شـد كـه تـا قبـل از آن رو بـه 

هاي امنيتي انگيـزه و منفعتـي از  افول بود. همچنين در ايران نهاد
توانستند داشته باشند و كشته شدن وي  كشتن ندا آقا سلطان نمي

 ي حملـه خـوراك تنهـا تهران، خرداد 30 هاي ي شلوغي در حاشيه
 ضـد بـراي سـازي قهرمـان و نمـايي مظلوم و كشور عليه گسترده

 كرد. فراهم را انقالب

 
▲ 
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▲ 

 
▲ 
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▲ 

 
▲ 
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 اسناد و ارجاعات
 
زمـان  امـام هـاي اولويـت: رفسنجاني هاشمي« - 91مهر  15 - ابنا .1

 »است علم و امنيت عدالت،) عج(

هاشمي رفسنجاني در اجتماع ميليوني « - 88ير ت 26 - نيوز ادوار .2
 »معترض مردم

آنگـاه كـه پشـت پـرده اصـولگرايي هويـدا « - 90مهـر  5 - آرمان .3
 »شود مي

آيت اهللا هاشمي كانديداي رياست « - 91شهريور  1 -آرمان .4
 »شود؟ جمهوري مي

گفت و گو با آيـت اهللا هاشـمي: نبايـد در « - 91شهريور  5 - آرمان .5
 »باشد جامعه سوء ظن

اعتــراف ارگـان جبهــه پايــداري بــه « - 91شـهـــريور  13 - آرمـان .6
 »هاي آيت اهللا هاشمي توانايي

آيـت اهللا هــاشمي خـطــاب بــه « - 91شـهـريــور  30 - آرمان .7
 »ها: انتحار نظامي نكنيد، صبر ايران لبريز خواهد شد صهيونيست

 »فائزه هاشمي بازداشت شد« - 91مهر  2 - آرمان .8
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 »مهدي هاشمي آمد اما بازداشت نشد« - 91مهر  3 - آرمان .9

هاي مـردم  هاي مـن بـا بچـه فرقي بين بچه« - 91مهر  4 - آرمان .10
 »نيست

 »شوند ريشه رسوا مي منحرفان بي« - 91مهر  8 - آرمان .11

برادر وزير ارشاد: حضـور هاشـمي در انتخابـات « - 91مهر  - آرمان .12
 »منشأ خير است

 »!هستم شاكي هم من: م.س اتدفاعي« - 91اسفند  21 - آرمان .13
 

پاسخ به يك جسارت؛ كروبي: فحاشـي و « - 86بهمن  24 - اعتماد .14
 »كنيم اهانت به سيد حسن خميني را تحمل نمي

هشـــدار مجمـع روحانيـــون دربــاره رد « - 86بهمــن  25 - اعتمـاد .15
 »هاي اخير ها و اهانت صالحـيت

ي نمـاز ها هاشـمي رفسـنجاني در خطبـه« - 86بهمن  27 - اعتماد .16
 »جمعه مطرح كرد: ظهور جريان مشكوك تخريب

ــاد .17 ــن  28 - اعتم ــام « - 86بهم ــر ام ــيس دفت ــلي رئ ــت اهللا توس آي
 »درگذشت؛ فوت در حال سخنراني اعتراض آميز

كـدام تصــميم دولـت كارشناســانه بــوده « - 88خــرداد  2 - اعتمـاد .18
 »است؟

 »سوريه غرب را تهديد كرد« - 91مرداد  3 - اعتماد .19

 ينتـر مهم سيما و صدا مناظره، حسرت در« - 92خرداد  11 - اعتماد .20
 »كرد تبديل كننده سرگرم برنامه يك به را سياسي اتفاق

 و گفـت با دوم مناظره هيجان، بي مناظره« - 92خرداد  16 - اعتماد .21
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ــاي ــه گوه ــدگاه و دوطرف ــي هاي دي ــاره كل ــگ درب ــرانه فرهن  عص

 »گذاشت نمايش به را يي كننده خسته

هاشـمي رفسـنجاني: اقتصـاد « - 87ارديبهشـت  30 - اعتماد ملـي .22
 »شود نميكشور با گداپروري درست 

 »انتقاد هاشمي از گدا پروري« - 87آبان  27 - اعتماد ملي .23

شـبهه در رأي محصـولي؛ مجلـس و « - 87آبـان  29 - اعتماد ملي .24
 »دولت معطل نيم نمره

 - تشكيل كميته مشترك كروبـي« - 88ارديبهشت  7 - اعتماد ملي .25
 »موسوي

نامه مشترك كروبي و موسـوي « - 88ارديبهشت  14 - اعتماد ملي .26
 »به جنتي

هشدار كروبي درباره ورود بسيج « - 88ارديبهشت  20 - اعتماد ملي .27
 »به انتخابات

 »هزار تومان 70هر ايراني ماهانه « - 88خرداد  6 - اعتماد ملي .28

يـع پـول در هشدار كروبي دربـاره توز« - 88خرداد  9 - اعتماد ملي .29
 »انتخابات

 »فردا شب همه بيداريم« - 88خرداد  21 - اعتماد ملي .30

وزارت كشور كروبي را پـنجم اعـالم « - 88خرداد  24 - اعتماد ملي .31
 »كرد

 »حماسه خس و خاشاك« - 88خرداد  28 - اعتماد ملي .32

سفــير سـابق ايـران در لبنـان:  - 88ارديبهــشت  20 - اعتماد ملي .33
 »در سياست خارجي دولت نهمجاي خالي كارشناسي «
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كرباسچي احمدي نژاد را به مناظره « - 88خرداد  13 -اعتماد ملي .34
 »دعوت كرد

 »ي خس و خاشاك حماسه« - 88خرداد   28 - اعتماد ملي .35

كروبي در واكـنش بـه اهانـت برخـي « - 86بهمن  24 - آفتاب يزد .36
ــوه امــام(ره): گرداننــدگان پشــت صــحنه را پشــيمان  ســايت ــه ن ها ب

 »كنيم مي

مجمع روحانيون مبـارز خواسـتار شـد؛ « - 86بهمن  25 - آفتاب يزد .37
 »ها جلوگيري از تداوم هتاكي توسط حاميان دروغين ارزش

نامه آيت اهللا شيخ حسـن صـانعي بـه « - 86بهمن  27 -آفتاب يزد  .38
و » كننـد سيد حسن خميني: هركه زنده باشد و مؤثر به او تـوهين مي

 »هين به نوه امام(ره)اشك رفسنجاني به خاطر تو«

آخرين كلمات مرحوم آيت اهللا توسلي: « - 86بهمن  28 - آفتاب يزد .39
امام(ره) اهانت مقدس نمايـان متحجـر بـه خـانواده و يـاران خـود را 

 »بيني كرده بودند پيش

نظـر هاشـمي در مـورد توقـف طـرح « - 91مهـر  18 - آفتاب يزد .40
 »اندستور احمدي نژاد در مورد نمايندگ«، »هدفمندي

ها  ناطق چـه گفـت كـه لبـاس شخصـي« - 91مرداد  23 - انتخاب .41
 »برآشفتند؟

 چرا: 68 در هاشمي منتشر نشده سخنراني« - 91آبان  22 - انتخاب .42
 »ضد عدالت؟ گفتند مي شهيد مطهري به

 فايـل مورد در نكته چند« :بين مصطفي حق - 91آذر  19 - انتخاب .43
 تـالش تـا اخالق نهادنپا  زير از! / هاشمي مهدي به منتسب صوتي

 »هاشمي اهللا آيت فعاليت تحديد براي مشكوك
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ــاب .44 ــروردين  23 - انتخ ــنجي - 92ف ــد 61«: نظرس ــتار درص  خواس

 »هستند خاتمي محمد سيد كانديداتوري

المللي  گزارش صندوق بين« - 91مهر  18 - باشگاه خبرنگاران جوان .45
 »2013پول از رشد اقتصادي و كاهش نرخ تورم ايران در سال 

 »جديدترين جنايت حماس در غزه + ويدئو« - باالترين .46

ساله در نوار غزه! (عكـس +  8ازدواج گروهي با دختران « - باالترين .47
 »فيلم) 

 »كنيم خميني: آب و برق را مجاني مي« - باالترين .48
 

 »اعدام جوان ايراني متهم به قتل« - 84دي  17 - سي فارسي بي بي .49

ــي بي بي .50 ــي فارس ــر  28 - س ــوان « - 85مه ــي ج ــگاه نقاش نمايش
 »محكوم به اعدام در تهران

آثار نقاشـي دالرا دارابـي، زنـداني « - 85آبان  6 - سي فارسي بي بي .51
 »محكوم به اعدام

 پنهـان واقعيت جنسي؛ شكنجه« - 88مرداد  23 - سي فارسي بي بي .52
 »پشتوانه؟ بي ادعاي يا

 موضــع از موسـوي حمايـت« - 88مــرداد  27 - سـي فارسـي بي بي .53
 »ها زندان در تعدي و تجاوز مورد در كروبي

 اعتــراض بــه: كروبــي« - 88مــرداد  29 - ســي فارســي بي بي .54
 »داد پاسخ موسوي ترانه منسوبان

گزارش ديگري از تجاوز و قتل « - 88شهريور  9 - سي فارسي بي بي .55
 »و بازداشت
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عاطفـه امـام، دختـر عضـو « - 88شـهريور  16 - سي فارسي بي بي .56
 »ن انقالب اسالمي آزاد شدزنداني مجاهدي

 22 -» دالرا دارابـي«ي  نتـايج جستــجوي واژه - سي فارسي بي بي .57
 89ارديبهشت  10تا  84دي 

 كماندوهاي«نتايج جستجو براي  - 89خرداد  15 - سي فارسي بي بي .58
 »شدند + پياده + غزه + عازم +

ــرداد  17 - ســي فارســي بي بي .59 ــديمي« - 89خ ترين  بازنشســتگي ق
 »كاخ سفيد پس از اظهارات ضد اسرائيلي خبرنگار

سي: خط و  بي فيلم مستند بي« - 90شهريور  26 - سي فارسي بي بي .60
 »نشان رهبر

امنيتي شدن فضاي تهـران در « - 91شهريور  5 - سي فارسي بي بي .61
 »آستانه اجالس سران غير متعهدها

هاي  جيگر، يكـي از شخصـيت« - 91شهريور  7 - سي فارسي بي بي .62
 »التصوير شد كاله قرمزي ممنوعسريال 

واكنش تند نمايندگان مجلس به « - 91مهر  12 - سي فارسي بي بي .63
 »كنفرانس خبري احمدي نژاد

ــي بي بي .64 ــي فارس ــر  14 - س ــران از « - 91مه ــايمز: اي ــورك ت نيوي
 »آيد حق خود كوتاه مي

تظاهرات چهارشـنبه «اكبر گنجي:  - 91مهر  16 - سي فارسي بي بي .65
 »جوش يا سازماندهي شدهتهران: خود 

واكـنش وزيـر دفـاع ايـران بـه « - 91مهـر  17 - سي فارسي بي بي .66
 »سرنگوني هواپيماي بدون سرنشين در اسرائيل
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هوگو چاوز در انتخابات ونـزوئال « - 91مهر  17 - سي فارسي بي بي .67

 »برنده شد

هوگو چاوز برنده انتخابات اعالم « - 91مهر  17 - سي فارسي بي بي .68
 »شد

پيكارجويان در غزه هدف گرفتـه « - 91مهر  17 - سي فارسي بي بي .69
 »شدند

انتشار نامه محرمانه منسـوب بـه « - 91مهر  17 - سي فارسي بي بي .70
 »احمدي نژاد در خبرگزاري فارس

المللـي پـول: چشـم  صندوق بين« - 91مهر  18 - سي فارسي بي بي .71
 »انداز رشد اقتصادي ايران منفي است

 91مهر  21 -گويند  صفحات ويژه، ناظران مي - سي فارسي بي بي .72

 91مهر  22 -ايران  - سي فارسي بي بي .73

توافـق اصـولي ايـران و آمريكـا « - 91مهر  30 - سي فارسي بي بي .74
 »براي مذاكره مستقيم تكذيب شد

خاتمي خبر نامه نگاري به رهبـر « - 91دي  16 - سي فارسي بي بي .75
 »ايران با وساطت رفسنجاني را تكذيب كرد

ــع  امــام زاده« - 91دي  15 - ســي فارســي بي بي .76 هــا در ايــران: منب
 »درآمد يا موجب وهن دين؟

 » حمله به رئيس مجلس در قم« - 91بهمن  22 - سي فارسي بي بي .77

درصـد  63آيـا «حسين باستاني:  - 91بهمن  22 - سي فارسي بي بي .78
 »اي ايران هستند؟ ايرانيان مدافع ادامه برنامه هسته
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ــي  بي بي .79 ــيس ــروردين  24 - فارس ــارد - 92ف ــارتين ون ــرباز : «م س
 »دهد آمريكايي جنگ عراق به زندگي خود پايان مي

 و موسوي ميرحسين مالقات« - 92فروردين  26 - سي فارسي بي بي .80
 »موسوي برادر و خواهر با رهنورد زهرا

دفتر رئيس جمهوري ايران « - 92ارديبهشت  10 - سي فارسي بي بي .81
 »ب انتخاباتي را تكذيب كردآگاهي او از تقل

رأي به مثابه «سعيد فرزين:  - 92خرداد  12 - سي فارسي بي بي .82
 »اعتراض

 سي، مدرسه روزنامه نگاري بي آكادمي بي - سي فارسي بي بي .83

اعتراف » + «اعتراف تاجزاده«هاي  جستجوي واژه - سي فارسي بي بي .84
تـاج اعتـراف مصـطفي » + «اعتراف مصطفي تـاجزاده» + «تاج زاده

 »زاده

 »ندا آقا سلطان«ي  نتايج جستجوي واژه - سي فارسي بي بي .85
 

 ي نوبت شما برنامه - سي فارسي (تلويزيون) بي بي .86

 فيلم خط و نشان رهبر - سي فارسي (تلويزيون) بي بي .87

- 91آبـان  25 -ي ديـدبان  برنامـه - سي فارسي (تلويزيـون) بي بي .88
 صادق صبا و فرناز قاضي زاده

تركيه به داخل خاك سوريه خمپاره « -91مهر  16 - وي پرس تي .89
 »شليك كرد

ها بـه  اي تروريسـت در حمله خمپـاره« - 91مهر  22 - وي پرس تي .90
تن از جملـه زنـان و كودكـان كشـته و زخمـي  30دمشق دست كم 

 »شدند
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