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تولیدشده توسط انجمن مدرسان سواد رسانه ای و
فضای مجازی

به سفارش معاونت تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی بسیج مستضعفین



در یک نگاه

هاي جنگ نرمتاكتيك
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گوييپاره حقيقت

سازيزدايي و اهريمنانسانيت

زآميهاي فاجعهارائه پيشگويي

 جنسيجاذبه هاي

  ايجاد تفرقه و تضاد

ترور شخصيت

تكرار

 توسل به ترس و ايجاد
رعب

مبالغه

مغالطه



غرب ما را چگونه نشان می دهد؟

و ايران هراسي 
با اسالم هراسي 

تاكتيك هاي 
ن  گوناگون مهمتري

راهبرد غرب در 
بُعد جنگ نرم در 

.تبين المللي آن اس



برچسب زدن

رده و مختلف را به صفات مثبت و منفي تبديل كواژه هاي ، رسانه ها
.مي دهندآن ها را به آحاد يا نهادهاي مختلف نسبت 

رو، بنيادگرا، تندخشكه مقدسدلواپس، : برچسب هاي منفي

لم فالن، دانشمند، ستاره سينما، پدر عميانه رو: برچسب هاي مثبت



برچسب زدن



کردن( تلطیف)بزک 

 لطيف و مطلوب نشان دادن
زشتي و بدي يك امر



کردن( تلطیف)بزک 



در اين خبر، اشغال 
ط نظامي هائيتي توس

،امريكايينيروهاي 
بزرگ ترينبه نام 

كمك رساني تاريخ
معاصر تلطيف 

.مي شود

کردن( تلطیف)بزک 



انتقال

تني  سوءاستفاده از حرمت و عظمت يك امر مورد احترام براي پذيرف
.كردن امري ديگر



88براي فتنه رنگ سبز سيادت استفاده از •

انتقال



م؟تکریم کورش یا ضدیت با اسال



تصدیق کردن

محصولايبرنامهفكر،بگويداستمنفوريااحترامموردكهشخصي
.استبدياخوبمعينيشخصيا

الب مصاحبه شجريان عليه انق
88در فتنه 

 و سلبريتي ها دعوت هاي
دادن يا رأي بازيگران به 

اتينامزد انتخابندادن به فالن 



حمایت از حسن روحانی



شایعه پراکنی

 بار و كه امكان دسترسي به اخمي شود شايعه در فضايي توليد
. نباشدامكان پذير اطالعات موثق 

 آنچناني مسئوالن نظامثروت هاي

 تحريم هاقحطي شدن در دوران

 88كشتن منتقدان نظام در فتنه



به روایت دشمنثروت ها 



گوییکلی

 ذهن مخاطب متوجه حواشي مي شود است كه در آن سعي شيوه اي
.نشود و موضوع را بدون بررسي و كنكاش بپذيرد

آزادي و حقوق بشر

جهاني شدن

تعامل با دنيا



گوییپاره حقیقت

 چنانچه يكي از
عناصر خبري 

، كه، كجا)شش گانه 
، چرا، چه، كِي

ان در خبر بي( چگونه
نشود، خبر ناقص 

.است



سازیاهریمن

عموميافكاردرمقابلطرفازشيطانيوغيرانسانيذهنيتايجاد

استوظيفهيكاهريمنوشيطانبامبارزه.

استآنمستحقبگيردصورتاهريمنبهكهرفتاريهر.

كرددلسوزيياداشتترديداهريمنبامبارزهبراينبايد.



!استبزرگ تر ایران داعشی 



آمیزهای فاجعهپیشگویی

لهجماز)روانيجنگشيوه هايسايروساختگيآمارهايازاستفاده
يختنبرانگبراي(…وسازياهريمنگويي،پاره حقيقتگويي،كلي

.شدهالقاپيشگويي هايكردنباوربرايمخاطباحساسات

به زوديايران:تحريم هاابتدايدر
.شدخواهدفلجاقتصاديلحاظبه

استراهدربزرگيقحطي.

استكاملنابوديامريكابامقابلهآينده.



آینده مقاومت جنگ است؟



جنسیجاذبه های 

جنسي و نمادهاي اروتيكاستفاده از غريزه

استفاده از گويندگان خبري با ظاهري جذاب

 و پورنوگرافي به زبان فارسيهرزه نگاري مختلف كانال هاي

 انند  مختلف مبرنامه هاي در بي حجابي و تن نمايي تشويق زنان به
يواشكيآزادي هاي 



ایجاد تفرقه و تضاد 



ایجاد تفرقه و تضاد 

 انمسلمملت هاي اختالف بين



اهداف اختالفات



ترور شخصیت

نماييبزرگجملهازتاكتيك هاانواعورسانه اينظامازاستفادهبا ،
طريقاينازومي كنندشخصيتتروررافرد…واهريمن سازي

.مي شوندويمحبوبيتكاهشوعمومينفرتافزايشباعث



البیانقشخصیت های دروغ بستن به 



ایجاد ترس و رعب عمومی

اراده هاكردنسستوروحيهتضعيفمنظوربه

نمسئوالازبخشيمقدسدفاعدوران
دورووصدامشيمياييحملهترسرا

.دترسانجنگبهامريكامستقيم

مقاومتادامهازرامردم92سالدر
.شدآغازمذاكراتكهترساندند



خودی هاایجاد ترس در دل 



اغراق کردن

موضوعيكبزرگ نماييوكردناغراقباادعايكاثبات

ايبربرجاممثبتنتايجودستاوردهادربزرگنماييواغراق
غربوامريكابهمردمكردنخوش بين

جمهوريرياستدورهاقتصاديمشكالتبزرگنماييواغراق
احمدي نژاددكتر



اغراق در نتایج برجام



مغالطه کردن

لط،غودرستحرف هايازاستفاده.كردنقاتيباهمراشيرهوشير
.ادعايكاثباتبرايحقيقتازبخشيودروغوشايعه

ًكردناجباريطرحبهحملهدرمثال
طرفدارهمطالبانمي گويندحجاب

.استطرحاين

حزب اهللامتاستدالل هايمقابلدريا
مي گويندسوريه،ازدفاعبراي

.استبودهظالمبشاراسد



مغالطه و سفسطه


