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 ینستاگرامیصفحه ا یجنگ اقناع یراهبردها یبررس

 یراندر موضوع کرونا در ا یفارس سیبییشبکه ب

 

 42/32/11  تاریخ تأیید:   42/39/11  تاریخ دریافت:

 یسارا فرج الله  -----------------------------------------------

 چکیده

پژوهش تلاا   یندر ساختار قدرت نرم، در ا یاجتماع هایشبکه و هارسانه یگاهرو به رشد جا یتبا توجه به اهم

 یفارسا سیبیبی ینستاگرامیصفحه ا یابعاد جنگ اقناع یبه بررس ی،جنگ اقناع یاتشده است ضمن مرور ادب

 یمضامون، باه واکااو یا حاضار باا اساتفاده او رو  تحل پاژوهش در موضوع کرونا پرداخته شود. یرانا یهعل

 ین،شابکه مضاام ی و تحل یمو ترس ینپرداخته و ضمن استخراج مضام یفارس سیبیبی ینستاگرامیا هایپست

مشاخ  شاد  یواکاو ینت. در اکرده اس یبررس یرانرا در مورد کرونا در ا یفارس سیبیبی یابعاد جنگ اقناع

باه صاورت کاملاا هدفمناد،  ی،فارس سیبیبی ینستاگرامصفحه ا یاو سو یرانکرونا در ا خبارا ایپوشش رسانه

ناه  یران،او پرداختن به موضوع کرونا در ا یفارس سییب-یشده و خصمانه انجام شده است. هدف ب ریزیبرنامه

مخاطباان  یذهنا وراتتصا یو آشفتگ ییمعنا ریختگی-همالقاء به یاستبلکه دنبال کردن س ها،یتباوتاب واقع

حاضار، صافحه  یا تحق هااییافتاه براساا  اسات. ینظام اسالام یتاسلام و حاکم یران،وبان درباره ا یفارس

کااهش  ی،قارار دادن ماردم در مقابا  نظاام اسالام یبا راهبردها یدر جنگ اقناع یفارس سیبیبی ینستاگراما

کروناا  یاخبار مربوط به پاندم یت،نسبت به حاکم ینیبدب یو القا یتفرقه در ارکان نظام اسلام یجادو ا یهمبستگ

 .دهدیرا پوشش م یراندر ا

 .یاقناع یاتعمل ی،فارس سیبییب ای،جنگ نرم، جنگ رسانه :های کلیدیواژه

  

                                                 
  7باقرالعلومی، دانشگاه و ارتباطات فرهنگ یغتبلارشد  یکارشناسدانش آموخته. 
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 مقدمه

بیساتم موجباات های پایانی قارن تکنولوژیک در دهه -تحولات بسیار عظیم علمی 

سیاسی و نظاامی جااان  های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،در عرصه دگرگونی

ویکم ناااده کاه تیییارات معاصر را فراهم آورد. اکنون جاان در حالی پای در قرن بیست

مستقیم ریشه در ایان انقلااب های مختلف وندگی فردی و اجتماعی مستقیم یا غیرساحت

های جاانی اطلاعاات و ارتباطاات و دارد. با پیدایش اینترنت و شبکهتکنولوژیک  -علمی 

تأثیرپذیری همه ابعاد وندگی بشر او این انقلاب تکنولوژیک، جااان وارد جامعاه جدیادی 

، به نقا  9939 اند )بارامپور،شده است که بعضی او محققان آن را جامعه اطلاعاتی نامیده

 یمجاو یها رسانه و فضاتیحاکم ،در عصر اطلاعات (.22:9913او طالقانی، میرابراهیمی، 

. در این کنندیبه اهدافشان قلمداد م  ین یخود برا راهبردی هایحووه او یکیرا به عنوان 

 اند.های جدیدی او جنگ ظاور کردهعصر ماهیت جنگ نیز دستخو  تیییر شده و گونه

طلبانه و به ویاژه های جنگدر پی افزایش هزینه، کاهش میزان نفوذ و کارآمدی سیاست

تیییر فضای مناسبات بین باویگران )تحت تأثیر روندهایی مانند فرهنگی شدن جواما،، جااانی 

گیری گفتمانی ایجابی هستیم کاه شدن و...( شاهد کاهش ارو  گفتمان سلبی جنگ و شک 

محادود  در آن جنگ نه به عنوان هدف و وضعیتی طبیعی بلکه به منزله یک اضطرار و ابزاری

و پرهزینه در تنظیم مناسبات بین باویگران، تنزل یافته است. تحت تأثیر گفتمان ایجابی شااهد 

(. 99-93: 9913های مختلف جنگ و پیدایش مفاوم جنگ نرم هستیم )افتخاری، تحول گونه

ایجاد تیییر در اندیشه و اعتقادات مردم، تیییرِ جات افکار عماومی باه سامت امیاال و اهاداف 

ن، تخریب سرمایه اجتماعی، سلب اعتماد مردم نسبت به نظام، کاهش همبستگی و ایجاد دشم

تفرقه، کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، تقویت سبک وندگی غربی، ایجااد گسسات 

قومی و بین نسلی و فرهنگی در کشور، شکستن انسجام سیاسی و تیییر الگوی سیاسی، ایجااد 

شوند )باه نقا  او ام دینی، و... او اهداف مام جنگ نرم تلقی میناامیدی نسبت به کارآمدی نظ
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(. در همین حال یکی او واقعیاتی که هنگام اندیشیدن 992:9919 شریعتی و عظیمی طرقدری،

در مورد جنگ نرم، باید به آن توجه داشت این است که حاکمیت بر اراده مردم در ایان جناگ 

هاا و فاتس سانگرهای عباور او گاذرگاه ایان هادفمورد توجه جدی قرار دارد و برای تحقا  

به مفاوم جناگ، باا  یگریامرووه با اضافه شدن ابعاد درسد. ها الزامی به نظر میفرهنگی ملت

که در آن، مناب، قدرت با استفاده او همه امکانات خود  میمواجا یدیبریبه نام جنگ ه یادهیپد

تارین باووهاای یکای او مااماراده هستند.   یدرصدد تحم یاو رسانه یاقتصاد ،یاعم او نظام

در حقیقت شام  هر گونه اقدام روانی و « ایجنگ رسانه»است. « ایجنگ رسانه»جنگ نرم، 

گیرد و بدون جنگ و درگیاری های هدف را نشانه میای است که جامعه یا گروهتبلییات رسانه

 یارساانهجنگ(. 93:9933)نای،دارد نظامی و گشودن آتش، رقیب را به انفعال یا شکست وامی

 1.ردیگیشک  می روان اتیو عمل یاقناع اتیعمل ،یشناخت اتیدر سه بعد عمل

های اجتماعی و نقش آناا های مجاوی و شبکهویژه رسانهبا توجه به اهمیت رسانه به

تیییر به عنوان ابزار مکم  سیاست و قدرت، دشمنان استفاده حداکثری او آناا برای ایجاد 

اناد. ها و هنجارهای جامعه ایران را در دساتور کاار خاود قارار دادهذهنیت، باورها، ارو 

های معاند، او ظرفیت های اخیر و به دنبال آغاو پاندمی جاانی کرونا، رسانهبنابراین در ماه

های اجتماعی برای پیشابرد اهاداف ها مخصوصاً شبکهرسانی رسانهبخشی و اطلاعآگاهی

اند. در رووهای ابتدایی شیوع کرونا و انتشاار برخای اخباار متنااق  خود باره گرفتهذاتی 

های جباه دشمن در یک جنگ تبلییاتی تماام درباب وضعیت شیوع کرونا در ایران، رسانه

دار آمار و اخبار کرونا، سعی در معرفی ایاران باه عناوان عیار، با باونمایی هدفمند و جات

و  کرونا در منطقه و حتی دنیا داشتند. او طرفی با شیوع کرونا در مرکز تولید و پخش ویر

ها چشم اروپا و آمریکا و آشکار شدن درماندگی کشورهای غربی در ماار کرونا، این رسانه

نمایی و تبلییات منفای علیاه ایاران اداماه خود را بر این واقعیت بسته و همچنان به سیاه

های غربی بوده و در دوران ری بسیار مام در خدمت قدرتها ابزادادند. در واق، این رسانه

                                                 
 ای و ابعاد سه گانه آن تشریح خواهد شد.. در مبحث چارچوب مفهومی، مفهوم جنگ رسانه1
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های خبری، درآمیختن ظریف کرونا نیز با به کارگیری شگردهای تبلییاتی، رعایت جذابیت

 برند. اخبار صحیس و کذب و... اهداف خود را ویر سایه کرونا به پیش می

گیاری او تماام است که با بااره 1سی فارسیبیهای معاند شبکه بییکی او همین رسانه

کناد باا عملیاات چندلایاه و ا ، تلاا  مایویژه صفحه اینستاگرامیای خود بهظرفیت رسانه

های مختلف، مردم ایران را مقاب  دین و نظام اسالامی قارار ای و با ایجاد دوگانهپیچیده رسانه

ف که یک ساوی آن سالامت و های مختلدر موضوع کرونا نیز با ایجاد دوگانه دهد. این رسانه

سوی دیگر آن موضوعاتی او قبی  ویارت، نماو جمعه، مناسک ماه رمضان، مراسام ساوگواری 

ها و... بوده است، کوشیده است تا ناتوانی نظاام اسالامی و تقادم منااف، محرم، برگزاری آومون

 سیاسی، اقتصادی و امنیتی بر جان مردم را به مخاطبان خود القاء کند. 

هازار  42کننده باا بایش او میلیون دنبال 1سی فارسی بیاینستاگرام اخبار بی صفحه

دار اخباار کروناا در های این صفحه نشانگر پوشش جااتپست دارد. مرور برخی او پست

 2ای در این خصوص است.ایران و انجام عملیات رسانه

او ساوی  اقنااعیبا توجه به گفتار فوق، این رساله با پاذیر  فارا انجاام جناگ 

گیری ویرو  کرونا در ایران، بار سی در باونمایی اخبار و رویدادهای مربوط به همهبیبی

                                                 
 یسیبیب یفارس ونیزیبودجه سالانه تلوکند منافع بریتانیا را در ایران تأمین کند. ای که تلاش می. غول رسانه1

پرداخت شده توسط  اتیکه از مال ستیخش جهانب انهیاز بودجه سال یاست که بخش پوند برآورد شده ونیلیم 1۱

و بخشی دیگر از آن توسط بهائیان، گروه منافقان، سلطنت طلبان، درباریان و  شودیم نیتأم ایتانیشهروندان بر

سی در کودتاها و حوادث گوناگونی در ایران نقش داشته و بازوی صدور بیشود. بیخاندان پهلوی تأمین می

به  88رمزهای مختلف بر عهده داشته، از جمله القای دروغ تقلب پس از انتخابات سال دستورات را از طریق 

 مخاطبان

 سی به شرح ذیل است:بیهای اینستاگرامی بی. تیتر اخبار کرونا در ایران در برخی از پست2

 ها را پنهان کردند.زندانهای قضایی ایران را افشا کرد: آنها شرایط خطرناک کرونا در ـ عفو بین الملل نامه مقام

ـ وزارت بهداشت هشدار داده است که ممکن است بیماری تب کنگو در اثر ذبح و مصرف دام آلوده به این ویروس 

 از دام به انسان سرایت کند.)به مناسبت عید قربان(

وقف یا کاهش بعضی کند. شیوع ویروس کرونا باعث تای روز عید قربان در تلویزیون سخنرانی میآیت الله خامنه ـ

ای شده است. با این همه اعلام شده است که الله علی خامنهمراسم دینی و حکومتی از جمله دیدارهای آیت

 شود.گردهمایی عمومی برای عزاداری محرم و صفر تعطیل نمی
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رائاه کناد. اآن است تا تصویری مستند و تحلیلی او ابعااد مختلاف ایان عملیاات ترسایم 

سی فارسی است و این بیبی اقناعیجنگ  راهبردهایبنابراین مسأله این پژوهش شناخت 

 :دهدی  مورد واکاوی قرار میذ قالب سؤالمسأله را در 

سای فارسای در بایترین راهبردهای عملیات اقناعی صافحه اینساتاگرامی بایمام

 موضوع کرونا در ایران چیست؟
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 اهمیت مسأله و ضرورت تحقیق

تر مشاخ  «جناگ اقنااعی»با توجه به مباحث فوق، ضرورت پرداختن به مفااوم 

ثیرگاذاری ساری، در أوه بر نقشی که در مقاط، مختلاف باا تها علاامرووه رسانه» .شودیم

های بلندمدت و راهبردهای کنند، با برنامهاستحصال شرایط مطلوب و اقناع جمعی ایفا می

اناد. در را نیز در دستورکار خاود قارار داده« تولید رضایت» کلان، کارکردی نوین با عنوان

هاای اع عمومی، در طولانی مادت، دادهها برای اقناین رو  در عوا صرف توان رسانه

ها دقیقاا مطلاوب کنند که رفتار آنان در بحرانای ماندسی میذهنی مخاطبین را به گونه

 (99:9913، کیقبادی«. )نظر آنان باشد

ویرو  کرونا کشنده است، اما آنچه که امروو بلندگوهای تبلییاتی با شایعات و اخبار 

 راهبردهاایتر است. بناابراین شاناخت برای ملت ما کشندهونند اسا  به آن دامن میبی

ریزی و اقدام جات مقابله باا جنگای سی فارسی در واق، مقدمه برنامهبیبی اقناعیجنگ 

سی فارسی در سایه کرونا علیه جماوری اسلامی ایران به راه انداخته است. بیاست که بی

ترین اصلیین شبکه به عنوان یکی او ا اقناعیترین راهبردهای جنگ درصورتی که با مام

ریازی های معاند آشنا نشویم، امکان اتخاذ راهبردهای مطلوب و برناماهو مؤثرترین شبکه

 جنگ را نخواهیم داشت. این ای جات مقابله با نگرانهواق،

پرداخته شود  اقناعیشود که به واکاوی راهبردهای جنگ لذا در این رساله تلا  می

و فعالاان ولان ئجبااه دشامن، مسا اقنااعیترسیم تصویری روشان او جناگ  تا بتوان با

هاای ای و باه کاارگیری اناواع تکنیاکهاای حرفاهگیریای را برای ترسیم جاترسانه

 ای مایا ساخت.  رسانه

در عصر اطلاعات نشانگر اهمیت  اقناعیدر واق، تلا  این پژوهش برای فام جنگ 

ها و ساووکارهای این جنگ باه منظاور مقابلاه او رو و ضرورت افزایش آگاهی کاربران 

 مؤثر با آن است. 
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 پیشینه تحقیق

های انجام شده او آنجایی که توجه پژوهشگران و محققان تناا، در با توجه به بررسی

شده است، بناابراین مصاادی  در ایان تحقیقاات  اقناعیچند سال اخیر معطوف به جنگ 

در اداماه باه برخای او ز او ایان امار مساتثنا نیسات. تاوگی دارد، لذا پاژوهش حاضار نیا

 :شودهای ناظر به مسأله تحقی  پرداخته میپژوهش

بررسی رویکارد شابکه تلویزیاونی »( در پژوهشی با عنوان 9912اردشیر وابلی واده )

، عملکارد تلویزیاونی «دهمین انتخابات ریاست جمااوری ایاران ةسی فارسی درباربیبی

در پوشش رویدادهای قب  و بعد او انتخابات ریاست جماوری دهم ایران سی فارسی بیبی

را مورد بررسی قرار داده است. به این منظور یک هفته آماری او یک دوره دو ماهه )یاک 

خبری مرتبط های خبری و غیرماه قب  و یک ماه بعد او انتخابات( را انتخاب و تمام برنامه

ایان پاژوهش  او تحلی  محتوای کمی تحلی  کارده اسات. با استفادهرا با انتخابات ایران 

بیند و برای تبیاین سی فارسی را در قالب جنگ نرم میبیهای شبکه تلویزیونی بیفعالیت

نتاای   بانی خبر باره گرفته اسات.ای و خبری و درواوههای امپریالیسم رسانهآناا او نظریه

رسای در بیشاتر ماوارد تلاا  کارده سای فابایاین پژوهش نشان داده که تلویزیون بای

رویکردی خنثی در قبال انتخابات ایران اتخاذ کند و این رویکرد را با افزایش حجم پوشش 

هاای خاود شابکه، در دوره وماانی بعاد او خبری صرف و کاهش حجم تفسیرها و تحلی 

د انتخابات تقویت کرده است. در عین حال در این دوره، شبکه به طور محسوسای او تعادا

کارشناسان خود برای اظاار نظر در ومینه انتخابات ایران کاسته و بر کارشناسان میاماان 

گیری علنای در ها بدون آنکه با جباهافزوده است. در حقیقت شبکه با توس  به این رو 

دار کناد، طرفی خدشاهمورد رویدادهای ایران چاره خود را به عنوان یک رسانه مدعی بی

 طور غیرمستقیم و نامحسو  بیان کرده است. مواض، خود را به 
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باونمایی دوران دفاع »ای با عنوان ( در مقاله9919) جلال غفاری قدیر و باروو یاوری

در جاات شاناخت « سای فارسایبای)جنگ عراق و ایران( در سایت و شبکه بای مقد 

سای بایگفتمان ساخته شده او دوران دفاع مقد  در بخش فارسی بنگاه خبر پراکنی بای

 سی فارسی چاه گفتماانی را بارایبیاند. هدف پژوهش آنان این است که بیتلا  کرده

در مورد جنگ عراق و ایران باه کاار گرفتاه « کنترل اذهان مخاطب»و « ساخت رویداد»

الگاوی عملیااتی تحلیا  »است. رو  پژوهش، تحلی  گفتماان باا اساتفاده او رویکارد 

پژوهش، همه مطالب مرتبط با جنگ عراق و ایران در هفته و جامعه آماری این « گفتمان

گیاری تحلی  و گزار  باه رو  نموناه 99دفاع مقد  است. پس او بررسی این متون، 

های پژوهش نشان داده هدفمند انتخاب شده و مورد تحلی  گفتمان قرار گرفته است. یافته

سای بایدر سایت و شبکه بی های گفتمانی در مورد باونمایی جنگ عراق با ایرانکه دال

های اقتصادی ثمره جناگ هشات سااله بارای هایی او جمله: آسیبفارسی، مبتنی بر دال

ساوی او آمریکا به عنوان ترسیم کننده پیرووی یا شکست عاراق و ایاران در ایران، منجی

صادور »جنگ، مقصر نشان دادن ایران به عنوان آغاو کننده جنگ هشات سااله، نظریاه 

 .. بوده است. .عام  تحریک عراق برای شروع جنگ با ایران و« انقلاب

آرایاش الگوی مواجااه باا »( در رساله دکتری خود با عنوان 9911) حفیظه مادیان

با طرح « در موضوع هویت جنسیتی ون های اجتماعیشبکهای جریان فمینیستی در رسانه

های ترکیبی علیه این ادعا که مساله ون و هویت جنسیتی او یکی او محورهای مام جنگ

ای ایران است، بر این عقیده است که عملکرد صحیس در این جنگ، نیاومند آرایش رساانه

بندی مفاومی کند. را صورت ایرسانه آرایشمناسب است و به همین دلی  کوشیده است، 

ای اسات کاه منااب، قادرت را ای در جنگ رسانهمفاوم پیچیده ایش رسانهاو دید او آرای

رو  ایان رسااله باا اساتفاده او  کناد.ی هادف، توانمناد میبرای تحمی  اراده بر جامعه

ای و تادوین الگاوی عملیااتی ایان به صورتبندی معنایی آرایش رسانهتوصیفی، -تحلیلی

  آمیخته که ترکیبای او رو  کیفای و کمای پرداود و با استفاده او رو  تحلیآرایش می
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کناد. ای جریان فمینیستی را واکااوی میشده، آرایش رسانهاست، بر اسا  الگوی تدوین

سیاسی کردن فضای جنسیتی »براسا  نتای  تحقی ، جریان فمینیستی بر اسا  دکترین 

ریاب نظاام گاناه )تخو راهبردهاای ده« در نظام ایران و ایجاد اعتراا مدنی باین وناان

جماوری اسلامی ایران و نفرت پراکنی علیه اص  نظام، سپاه، قاوه قضااییه، مجلاس و...، 

عدالتی در قوانین ایران، تخریب اسلام، فقه شایعی، علماا و مراجا،، تبعی  جنسیتی و بی

ی ساتیز ایاران، انگاارهنفی هویت جنسیتی اسلامی، تطایر پالوی، فرهنگ پدرسالار و ون

دیت و فشار بر ونان در ایران، تروی  تفکر فمینساتی، فضاسااوی خباری، چندبعدی محدو

 فضاساوی هیجانی( در سه لایه شناختی، اقناعی و روانی در حال فعالیت است.

شااناختی هااای نظااری و رو گیااری او ظرفیااتدر پااژوهش حاضاار ضاامن باااره

، نحاوه اقناعیشود با ترسیم الگویی مفاومی او ابعاد جنگ های پیشین، تلا  میپژوهش

سی فارسی تحلی  و بیباونمایی موضوع کرونا در ایران توسط صفحه اینستاگرام شبکه بی

این شبکه برای تیییر نگر  و رفتار مخاطباان ایرانای توصایف  اقناعیراهبردهای جنگ 

شود. بدیای است این پژوهش هم او حیث فقدان پیشینه و هم موض، نگر  به عملکارد 

 ا واجد بداعت و نوآوری است.  عیاقنارسانه ا جنگ 
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 چارچوب مفهومی

 1عملیات اقناعی

 2نگر 

برای تبیین مفاوم اقناع، لاوم است مفاوم نگار  را بررسای کنایم. نگار  یعنای 

آمادگی برای پاسخ به یک ایده، شیء و یا یک رفتار است. نگر  عبارت اسات او حالات 

یاا شایء.  به یاک ایاده، شاخ  وها نسبت درونی احسا  و یا پاسخی مبتنی بر ارو 

نگر  یک گرایش نسبتا پایا به یک پاسخ است. بناابراین، او قبا  در اذهاان مخاطباان 

تواند به عنوان یک لنگر مورد استفاده قرار گیرد. مردم در حاین ایان کاه وجود دارد و می

ن دهند به صورت خودکار و همزماباورهای خود را در مورد یک ایده و یا شخ  شک  می

 (92:9913. )جاوت و ادان ،کنندنسبت به آن نگر  نیز کسب می

 3اقناع

ای و انسانی است. چنانچه دساتگاه عظایم ترین مباحث ارتباطات رسانهاو مام اقناع

های گزاف مصرف نمایند، اما به حد اقناع نرسند به یقین تمامی ای بکار آیند، هزینهرسانه

هاا او ساویی و ها باید به عم  ذهن انساناقناع، رسانه اند. برای تحق مناب، به هدر رفته

 (9939ژرفای دل آناا او سوی دیگر دست یابند. )به نق  او ساروخانی، 

                                                 
1 - Persuasive operations  

2 - Attitude 

3- Persuasion  
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است که در آن  یندیاقناع، فرا توان اقناع را این گونه تعریف نمود:میبا این توضیس، 

 یهاانگر  تیتقو ای رییتیکند تا با خل ، یاستفاده م امیپ کی)اقناع کننده( او  منب، کی

 (9911،انیبه نق  او ماد93:9913 ،ی)بنوا، ج. ابدیدست  ی)مخاطبان( به هدف گرانید

 نادیفرا کی» اند:کرده فیتعر نیاقناع را چن زین (9134) ب یادان  و جون ک ایکتوریو

و  یشافاه ینمادهاا لهیباه وسا رنادهیو ماداوم کاه درآن فرساتنده و گ دهیاچیپ یاملتع

آن بر اقنااع شاونده   یاو طر کندیم یگر سعوص  هستند و اقناع گریکدیبه  ،یشفاهریغ

 رییارفتار  تی ایدر حالت و  جهیداده و در نت رییتی ایادراکش را بسط و  یگذارد تا و ریثأت

و تانکاارد در اثار معروفشاان  نیساور نی(. همچنا99:9919، )جاوت، ادانا « شود جادیا

 یاو ارتباطاات جمعا یکنند: اقنااع گوناه ایم فیتعر نیناع را چنارتباطات، اق یهاهینظر

 یبکار گرفتن متخصصان روابط عمومبنابراین مند هستند. به آن علاقه یادیاست، و افراد و

آن متقاعاد کاردن  یو در پا یخطر جلوه دادن قدرت اتم یب یبرا یاتم یروین ،یدر صنا

ارتبااط  یهااامیاپ  یادارند تا او طر یافراد سع نیاقناع است. ا یامر، نوع نیا یمردم برا

تانکااارد بااه نقاا  او  ن،ی)سااور بااه وجااود آورنااد گااریدر اشااخاص د یراتااییتی یجمعاا

دخا  و تصارف در  یواژه اقناع، در شک  مناسب، به معنابه طور کلی (. 9939،یساروخان

شده اسات. در واقا، توسا  باه  یطراح گرانید یانجام عم  او سو ینمادهاست، که برا

اقناع  که ردیگیصورت م یدر شخص یروان تیرضا یتعق  و احسا  به خاطر حصول نوع

 (9911، انیبه نق  او ماد 9939 :3 ،ی)رستم. شده است

برای منت  کردن تیییرات حاووه نگار  و ادرا ، بایاد آن را باه تیییارات او طرفی 

، نتای  عینی حاص  گاردد. رفتارهاا باه ساه شدهر عینی تبدی  کرد تا منجر به تیییر رفتا

شوند. با اینکه تیییرات رفتار فردی و گروه نیاز تقسیم می« فردی، گروه و همگانی» دسته

ای دارد، اما صرف ایجااد ایان تیییارات فاردی در جواما، در عملیات اقناعی اهمیت ویژه

است که این تیییرات را به  های اقناعی آنمدنظر نیست. تلا  فرماندهان این نوع عملیات
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 )گروهای او نویساندگان، گیری و بافت نظام سیاسی و ک  جامعاه بکشاانندسطس تصمیم

931:9912.) 

های معاارا ها و دولتهای اقناعی نظام سلطه برای مقابله با ملتدر سطس عملیات

غوا، ادراکاات را یافته خود با اقناع و استدلال توأم با او ناهمسو با مناف، و ساختارهای نظم

آورد. او این رو هادف ها را در جات مناف، مورد نظر  تحت کنترل درمیمدیریت و رفتار

ها )اعم او این جنگ، تلا  برای تیییر رفتار حریف با تأثیر بر ذهن، روان و باور درونی آن

هاای اجباار و پاادا  کاه بیشاتر بار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی( است. برخلااف رو 

)پذیر  قلبی( سوژه تمرکز  بر محور درونیعملیات اقناعی های بیرونی متمرکزند، محر 

ات و دارد. به بیان دیگر جنگ اقناعی با هدف قرار دادن حووه عقلانی، بر محاسبات، تأملا

ساود. در به رو می گذارد و افراد جامعه را با اشتباه محاسبات رووکارهای عقلانی اثر میساو

باویگران عام  علاوه بر برانگیختن عواطف، حووه اعتقادی مخاطبان را نیز این نوع جنگ 

 (.993:9912 )چوکامی، دهندهدف قرار می

 فارسی  1سیبیشبکه بی

شاود، ای که برای این کار انتخاب میهای آن و رسانهشیوة باونمایی جاان و واقیت

 (،9122) ارند. ارنست کاسایررگیرد تأثیر بسزایی دبر برداشت خاصی که در افراد شک  می

ها دیگر فقاط در دنیاایی فیزیکای فیلسوف بزرگ قرن بیستم، بر این باور است که انسان

کنند، بلکه دنیایی نمادین نیز در وندگی آناا دخی  اسات و متناساب باا رشاد وندگی نمی

)اردشایر  یابداقعیت فیزیکی کاهش میوهای باونمایانة انسان، تما  مستقیم او با فعالیت

 (. 94:9913وابلی واده،

                                                 
1 - BBC=British Broadcasting Corporation 
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سی یاا بیبیکند. ها را باونمایی میهایی است که واقعیتسی نیز یکی او رسانهبیبی

ترین و بزرگترین بنگاه پخش اخبار در سراسر جاان است خبرپراکنی بریتانیا، قدیمی بنگاه

بنگاه خبری تولید بنیان گذاشته شده است. فعالیت اصلی این  9144اکتبر  93که در تاریخ 

های خبری است. این بنگاه هم اکنون یک بنگاه دولتای نسابتا مساتق  برنامه و سرویس

سی خود مدعی است کاه بیشود. البته بیسی اداره میبیاست که توسط هیأت امنای بی

تحت نفوذ هیچ نااد و ساومان تجاری یا سیاسی نیست و فقط پاسخگوی مخاطبان خاود 

هاای بسایاری باه و شابکه ای دارای فعاالیتی گساتردهدر عرصه رساانه است. این بنگاه

سی فارسی است. گروه بیها، شبکة خبری بیهای مختلف دنیاست. یکی او این شبکهوبان

سی جزئی او آن است، او طریا  سارویس بیکه بخش فارسی و پشتوی بی« اروپا-آسیا»

بکة تلویزیونی را به ووارت خارجاة پیشنااد تأسیس یک ش9932سی در سال بیجاانی بی

پذیرفته شد و سرانجام این شبکه در سااعت  9939بریتانیا ارائه داد. این پیشنااد در سال 

های خود را به وبان فارسی او (پخش برنامه9933دی42میلادی ) 4331چااردم ژانویه  93

باه نقا  او وابلای  www.BBC.co.ukساعت در روو آغاو کرد) 3استودیوی لندن به مدت 

 (.92:9913 واده،

سی فارسی به طور جدی بر رساندن تصاویر خاود باه ایاران و بیدر نتیجه شبکه بی

سی، تأثیرگذاری در بلند مادت را بیایرانیان متمرکز شد. تجربه نشان داده بنگاه خبری بی

دی مااه  42سای فارسای او روو بیشبکه بی دهد.به جای وود باوده بودن، هدف قرار می

میلیاونی فارسای وباان  933ساوی خاص و متفاوت جمعیات حادود ، با برنامه9933سال 

ساعت برنامه مورد هدف قرار داد و در کمتر او چند ماه توانست  3منطقه را با پخش رووانه 

او مخاطباان  هاایی او جامعاه ایاران و نیاز تعاداد قابا  تاوجایبه تدری  در میان بخش

کشورهای فارسی وبان افیانستان و تاجیکستان، جای پایی باو کند و حتی در مقاطعی پس 

او دهمین دوره انتخابات ریاست جماوری در ایران، به باویگری جدی در حاواد  پاس او 

 (.92:9913انتخابات تبدی  شد )انصاری، 

http://www.bbc.co.uk/
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گیرد، اما خود به کار میطرف نشان دادن سی تمام تلا  خود را برای بیبیشبکه بی

سای بایناپاذیر اسات شابکه بایوابستگی این شبکه به حاکمیت و دولت انگلیس کتمان

سی بیشود. بودجه سرویس جاانی بیای حاکمیت انگلیس شناخته میفارسی، ابزار رسانه

کند و او نظر اداری، ویر مجموعاه و مین میأرا ووارت خارجه آن کشور، به طور مستقیم ت

های کلان رود. او این رو سیاستواق، تحت نظارت دستگاه دیپلماسی لندن به شمار می در

مسئولان دولتی یا نمایندگان آنان به شک  مستقیم یا غیار مساتقیم تحات نظاارت  آن را

سی و دولت ملکه وجود دارد. بید. به همین دلی  روابط رسمی بین سرویس جاانی بیندار

سی بیسی و ووارت خارجه، اهداف راهبردی سرویس جاانی بییبای بین بیتواف  رسانه

هاای سااود تاا برناماهسی را متعاد میبیکند. این تواف ، سرویس جاانی بیرا تعیین می

ای خود را براسا  قرارداد  با ووارت خارجاه های رسانهتولید و پخش شده و نیز اولویت

 (.49:9913 ر،به نق  او رستمی پو 9931 تنظیم کند )تفرشی،

کند این اساتراتژی را باه مخاطباان ای هدفمند تلا  میسی به گونهبیبیاو طرفی 

طرفای، مخاطاب محاوری و تکثرگرایای را در امار خود القا کند که سه اصا  ماام بای

کند تا او این طری  ومینه جذب و همراهای مخاطباان کشاورهای رسانی رعایت میاطلاع

توان به ا یک نگاه تحقیقی و آماری به این شبکه، به راحتی میهدف را فراهم آورد. ولی ب

آگای دست اندرکاران آن پی برد. نکته جالب  تناق  آشکار میان ادعاها، تبلییات و رپرتاژ

های شناخته شده در کند که چارهتوجه اینکه این شبکه معمولا او کارشناسانی استفاده می

سای فارسای وارد آن بیی بیجنگی که شبکه ای و جنگ نرم هستند.عرصه جنگ رسانه

های داخا  ای تمام عیار به منظور جلوگیری او انتشار واقعیتیک جنگ رسانه ،شده است

 (.929،924: 9913)وابلی واده، کشورهای فارسی وبان است ایران و

کنناد  همچنین در منشور این شبکه، برخی او اهداف اعلامی است و رسما آن را بیان مای

نند: پاسخ به نیاو مخاطبان، شکست انحصار تاران در پخاش تلویزیاونی، پرکاردن خلاهاای ما

های تلویزیونی به وباان فارسای. اماا ای، پدیدآوردن معیارهای نو در عرصه پخش برنامهرسانه
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برخی او اهداف نیز غیراعلامی است  مانند: تأثیرگذاری بار افکاار عماومی در بلندمادت، تیییار 

ساوی در ساختار فکری مخاطبان، موجه نشان دادن و تارمیم ر مخاطبان، ظرفیتنگر  و رفتا

چاره غرب، ایجاد تریبون برای مخالفان و منتقدان نظام و ادامه پروژه برانداوی نرم )مجیدی و 

 (.9:9933نوری واده،

ای نارم های فارسی وبان در اینستاگرام نیز موج جدیدی او جنگ رسانهفعالیت شبکه

کنند، اما در بلناد رسانی فعالیت میرچه این صفحات در پوشش انتشار خبر و اطلاعاست. گ

مدت عقاید و باورهای مردم به ویژه سه کشور فارسی وبان ایران، تاجیکستان، و افیانستان 

 دهند. ای خود قرار میرا هدف جنگ رسانه

ی کناونی، شابکه ای سیاساهای فارسی وباان مااهوارهبا همه این اوصاف، در بین شبکه

هایش باه سی فارسی تأثیرگذارترین شبکه است، چرا که رویکرد این شبکه در انتقال پیامبیبی

باه نقا  او مجیادی و ناوری  999:9933باشاد )بیچرانلاو مخاطبان به صورت نرم و ملایم می

 (.  2:9913واده

 روش تحقیق

 اقنااعیجناگ  راهبردهاایتوصایفی ژرف او نااظر باه ارائاه مسأله تحقی  حاضار 

 تحلیا  مضامونرو  کیفای ، بنابراین رو  مناسب این تحقی  فارسی است سیبیبی

 . است

رو   نیاولاو  یفایک یهااداده  یتحل یهاوهیش پرکاربردتریناو  یکی ،مضمون  یتحل

 کیاخاود  نکاهیمضامون، ضامن ا  ی. تحلرندیبگ ادی دیاست که پژوهشگران با یفیک  یتحل

 ،یتایروا  یامانناد تحل یفایک  یتحل یهارو  ریتواند در سایاست، م یلیرو  مستق  تحل

 (.29:9919 ،یو مسلم فری)خن ردیمورد استفاده قرار گ زین یانهیوم هینظر ،ینشانه شناخت  یتحل
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های کیفای اسات، باه های عام و مشتر  در تحلی تحلی  مضمون یکی او ماارت

های روشی خاص بلکه ابزاری مناسب برای رو (، آن را نه 9113) همین دلی ، بوباتزیس

نیااو ( نیز کدگذاری مضاامین را فرآیناد پایش433) کند. ریان و برناردمختلف، معرفی می

کنند تا روشی منحصر به فرد و خاص. اماا باه های اصلی و رای  کیفی، معرفی میتحلی 

در نظار گرفات کاه ای (، تحلی  مضمون را باید رو  ویژه4339) عقیده براون و کلار 

 (.9913عابدی و همکاران،به نق  او ) پذیری استیکی او مزایای آن، انعطاف

در تحقی  حاضر به منظور شناخت راهبردهای پیچیده جنگ اقناعی صافحه اینساتاگرام 

 سی فارسی در موضوع کرونا در ایران، او رو  تحلی  مضمون استفاده خواهد شد.بیبی

سی فارسی با موضوع کروناا در بیهای اینستاگرامی بیدر این پژوهش تمامی پست

( بررسای و مامتارین 11تا پایان مار  13اسفنداهه )او ابتدای م 3یایران در یک باوه ومان

افزار مکس مضامین آناا استخراج و تحلی  خواهد شد. استخراج مضامین با استفاده او نرم

 .انجام خواهد شد ای.دی.کیو

های صفحه اینساتاگرام به حجم گسترده جمعیت آماری ا پست بدیای است با توجه

گیاری گیری هدفمناد و اساتفاده او رو  نموناهسی فارسی ا با اتخاذ راهبرد نمونهبیبی

های مورد نیاو تحقی  او آناا گردآوری خواهد بیشینه تیییرات، نمونه مناسب انتخاب و داده

و  های تحلیلای مانناد، قالاب مضاامینکشد. در اجرای رو  تحلی  مضمون نیز او تکنی

 شبکه مضامین استفاده خواهد شد.

 های تحقیقیافته

ویارو ، تلاا  های اولیه شناساایی کرونااهای بیگانه و معاند او همان لحظهرسانه

هاای عملیااتی مختلاف باا اساتفاده او تکنیاک ای وکردند تا با راه انداختن جنگ رساانه

سای فارسای در بایدر ایان باین بایویروسی شوند و به جان اذهان جامعه ایران بیافتند. 
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ای و خباری خاود صفحه اینستاگرام خود در پوشش اخبار کرونایی ایاران در خاط رساانه

را در « دیان اسالام»و « فرهنگ ملی»، «حاکمیت سیاسی»گانه تخریب وجاة الگوی سه

رار داد. این رسانه در لایه تخریب وجاة حکمرانی در جماوری اسلامی، او دستور کارخود ق

طرح ناتوانی و ناکارآمدی حاکمیت در مواجاه با این بحران و در سطس فرهنگ او باونمایی 

فرهنگ بویژه او جامعه سنتی و دینی ایاران در مقابا  جواما، و افتاده و بیتصویری عقب

هاای سالامت و ویاارت، و دینداری نیز با ایجاد دوگاناههای غربی و در عرصة دین نمونه

سلامت و نماوجمعه، سلامت و برگزاری مناسک مذهبی، سلامت و مراسام محارم و تقادم 

های دینای باه مثاباه پایه بودن آمووههای مذهبی بر جان مردم و خرافهبرگزاری عزاداری

شاده بارای ارویژه تعریفکاای اساتفاده کارد. راهبردهایی کلان برای ایجاد جنگ رساانه

رساانه اندرکاران این شبهتخریب امنیت روانی مردم ایران است  دست« فارسی سیبیبی»

ها نیز که گیرند. این رووضدایرانی او هر سوژه و محملی برای پیشبرد هدف مزبور باره می

ه اسات، کشور دنیاا را فراگرفتا 433کرونا به مامان ناخوانده جوام، بشری تبدی  شده و 

 .ا  را در بستر کرونا پیش ببردفرصت را غنیمت شمرده تا اغراا ضدایرانی« سیبیبی»

ا ، نیاومند سی در صفحه اینستاگرامیبیبی اقناعیجنگ  راهبردهایبرای شناخت 

بررسی عملکرد این شبکه در اینستاگرام هستیم تا بتوانیم اخباار ایان شابکه در موضاوع 

پسات او صافحه اینساتاگرام  233. بنابراین با مطالعاه اولیاه صد کنیمرا ر کرونا در ایران،

 933سی فارسی در ومینه اخبار مربوط به کرونا در ایران و تحلی  مضمون بایش او بیبی

 راهبارد اصالی را در عملیاات 9سی فارسای بیپست در این موضوع، مشخ  شد که بی

 (9)جدول: ی علیه ایران دنبال کرده است. اقناع
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 سی فارسی در جنگ اقناعی علیه ایران درموضوع کرونابی: راهبردهای صفحه اینستاگرامی بی9دولج

 راهبردها ردیف

 قرار دادن مردم مقابل نظام اسلامی 1

 کاهش همبستگی و ایجاد تفرقه در نظام اسلامی 2

 القای بدبینی نسبت به حاکمیت 3

 راهبردهای عملیات اقناعی

 باه نسابت را فارد «تحلیا » ناوع دارند سعی که هستند هاییپیام اقناعی هایپیام

 دگرگاون را فارد تحلی  فامی، هایمیلطه یا مختلف دلای  آوردن با و دهند تیییر مسائ 

 و هااارو  غالبااً و هساتند تأثیرگاذار انساان فکار میاانی هایلایه در هاپیام این. ساوند

سی در این نوع عملیاات باا راهبارد ایجااد بیبی در این راستا. دهندمی تیییر را هنجارها

تفرقه در نظام اسلامی و قرار دادن مردم در مقاب  نظام اسلامی، به دنبال ایجااد تیییار در 

تحلی  یا مبنای نگر  مخاطبان نسبت به نظام اسلامی است. لذا بر آن است که تیییرات 

جامعاه بکشااند و چنانچاه  گیری و بافت نظام سیاسای و کا رفتاری را به سطس تصمیم

سی به هدف ناایی خود در جامعه ایران بیساختار ومامداری او این تیییرات متأثر شود بی

دست یافته است. در واق، تیییر تحلی  و استدلال در ناایت منجر به تیییر رفتار مخاطباان 

قاانونی شود. تیییر رفتارهایی مانند دست برداشاتن او حمایات حاکمیات، مقاومات غیرمی

دربرابر حاکمیت )شورشگری(، مقاومت نکردن در برابر نفوذ دشمن، کمک به دشمن برای 

سی فارسای دربااره بیهای صفحه اینستاگرامی بینفوذ به کشور خواهد شد. تحلی  پست

دهد که این رسانه عملیات اقناعی علیه مردم ایران را در بیماری کرونا در ایران، نشان می

القاای »، «کاهش همبستگی اجتمااعی و ایجااد تفرقاه سیاسای»د اصلی قالب سه راهبر

کناد. در دنبال می« قرار دادن مردم در مقاب  نظام اسلامی»و « بدبینی نسبت به حاکمیت

 ادامه توضیحات بیشتری درخصوص هر کدام او این راهبردها ارائه خواهد شد:
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 گی اجتماعی و ایجاد تفرقه سیاسیکاهش همبست

سی فارسی با ایجاد و بی، بی«تفرقه بینداو و حکومت کن»عار استعماری بر اسا  ش

کوشد در دوران کرونا که شرایط بحرانی است در میان القاء گسستگی در نظام اسلامی، می

وجاود تضااد و تفرقاه  یالقاجامعه ایران گسستگی فکری و فرهنگی ایجاد کند. در واق، 

و  نادکمی درونی مشیول مشکلاتظام اسلامی را نباعث عدم انسجام و یکپارچگی شده و 

هادفی کاه در ایان  .شاودمیقدرتش فرسوده  و کاسته این طری  او اقتدار و انرژی آن او

هاای کند این است که با القای تفرقه باین مسائولین و دساتگاهسی دنبال میبیراستا بی

موجاود در نظاام  اجرایی و همچنین قرار دادن مسئولین مقاب  رهباری انساجام سیاسای

باا سی برای ایجاد شکاف بین رهبری و مسائولین بیاسلامی را سست و شکننده کند. بی

را ماورد  یچاره رهبار بیو تخر فیدر جامعه، تضع یتوجه به نقش حسا  و مام رهبر

مسئله است که  نیشبکه ا نیا اتیمورد استفاده در عمل هایوهیحمله قرار داده است. او ش

 .کنندینم تینخبه او رهبر جامعه حما هایآدم

 سیاسیکاهش مشارکت اجتماعی و 

هاای مختلفای سارمایه اجتمااعی را هادف باویگران جنگ نرم با اهاداف و انگیازه

ویاژه ساوی اقشار مختلاف جامعاه و باهاند. یکی او این اهداف تردیدافکنی و بدبینگرفته

شاکاف میاان آناان باا حاکمیات اسات. ها او نظام و ایجاد نخبگان با هدف جداساوی آن

تواند فروپاشی نظام سیاسی را به آساانی محقا  تضعیف و فرسایش سرمایه اجتماعی، می

 ساود. 

تواند، موجبات کاهش مشارکت سیاسای در کاهش سرمایه اجتماعی به نوبه خود می

ور جامعه را فراهم آورد. به بیانی دیگر مردم جات دخالت در اماور سرنوشات خاود و کشا

دارد. همچناین او آنجاا کاه در نظاام مایشوند و این امر آنان را به انفعال وارغبت میبی

های رأی و بالا باودن میازان مشاارکت سالاری مانند ایران حضور مردم پای صندوقمردم



 ویژه علوم اجتماعی، 2311، تابستان 21شماره   211

 

المللای ی بایننوعی پشتوانه سیاسی و مردمی برای نشان دادن حضوری مقتدر در عرصه

های حساسی در نظام اسلامی منفع  ی که مردم در چنین موقعیتشود، هنگاممحسوب می

 ها دشمن به پیرووی رسیده است. عم  نمایند در این جنگ اراده

تار ایان ناوع های پناان و در سطوع عمی سی فارسی در لایهبیچالش دیگری که بی

ابعااد اصالی  ریزی کرده، بحث اعتماد اجتماعی است  اعتماد یکی اوهای اقناعی پیعملیات

کنند رابطه رهبران سیاسی و مردم ترین نیروی پیوند دهنده و تقویتسرمایه اجتماعی و مام

است. سرمایه اجتماعی، تعام  و ارتباط سااونده ماردم باا نظاام سیاسای او طریا  ایجااد و 

های مرباوط باه شود. سرمایه اجتماعی و مؤلفهافزایش اعتماد، آگاهی و مشارکت تعریف می

به مثابه نیروی متراکمی است که به کمک دولت و شاروندان، امکاان عباور او ونجیاره  آن،

با کاهش اعتماد، همبستگی شاروندان  9کند.مشکلات در راستای اهداف جامعه را فراهم می

یاباد. باا ایان های مختلف جامعه  نیز تنازل مایبا نظام سیاسی و مشارکت  آنان در عرصه

و دولت اسلامی را  گرایی ملتاعتمادی، هم، او طری  ایجاد جو بیملاحظه مجریان جنگ نرم

سی فارسی، سست کردن پیوناد بیکنند. در این راستا هدف بنیادین بیبه واگرایی تبدی  می

میان رهبر و مردم و همچنین مسئولین و مردم است. بنابراین با ایجاد فاصله بین آنااا ایان 

و طرفی دیگر هدف ناایی مشارکت، ایجاد همبستگی ملی شود. ااعتماد سست و شکننده می

ای مستقیم وجود دارد  در نتیجه در نیز هست و بین میزان مشارکت و همبستگی ملی رابطه

یابد. او طرفای کااهش شرایطی که میزان مشارکت کاهش یابد، انسجام ملی نیز کاهش می

 واهد داشت. سطس سرمایه اجتماعی نیز، کاهش امنیت ملی را به دنبال خ

 ایجاد فاصله بین مردم و رهبری

سی فارسی برای ایجاد فاصله بین مردم و رهبری این گونه به ذهن مخاطب القاء بیبی

ها و دیدارها او جمله دیدار با پیشکسوتان نظامی کند که اگر رهبر در جلسات و گردهماییمی

                                                 
  273:137۱چوکامی، ـ  1
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یابد، دلیلش ایان انس حضور میهای افسری، او طری  ویدئو کنفرآموختگان دانشگاهو دانش

داند و بارای حفاظات او جاان و سالامت خاویش او است که رهبر خود را جدای او مردم می

ها حکایت شرکت حضوری در این مراسم خوداری کرده است. این در حالی است که واقعیت

ه ماساک او عناد این رسانه معاند در باونمایی وقای، جامعه ایران دارد و وقعیت این اسات کا

و اصاول  های دینایای مبتنی بر آمووهالله خامنهودن و رعایت فاصله اجتماعی او سوی آیت

 عقلانی بودن و ایشان در این خصوص بیشترین التزام را داشته و دارند.

 

وویر  ی در پوشش خبری دیدار نخستفارس یسیبشود بی* همانطور که ملاحظه می

کاه  یدرحاالای، مدعی غیرمعمول بودن اتااق ایان ملاقاات اسات. اله خامنهعراق با آیت

باا  یالکااظم داریاه محا  دکادهاد یرهبرانقلاب نشان م یقبل یدارهاید ریتصاو یبررس

در دیادارهای بارهاا  زیان نیاو ا شیاست که پ یدفتر رهبر یهااو سالن یکیرهبرانقلاب 

 طیدر شارا یفاصله اجتماع تیرعالزوم   یدل بهو مورد استفاده قرار گرفته رسمی رهبری 

ایان  قب  فرق کرده اسات. یدارهایسالن به نسبت د نیها در ایصندل نشیچ ، تنااکرونا

ها همگی به دنبال این است که به ذهن مخاطب القا کند حتی در دیادارهای ساویروایت
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رد شود که در این دیدارها آسایبی باه سالامت رهبار واحضوری رهبر تمایداتی اتخاذ می

 نشود، در حالی که این دغدغه در قبال سلامت مردم وجود ندارد. 

 

در اخبار دیگر نیز رد پای ایجاد دوگانه بین سلامت مردم و سالامت رهباری دیاده *

شاود، اماا های محرم و صفر تعطی  نمیشود  مانند خبری با این مضمون که عزاداریمی

  شده است.مراسم حکومتی او جمله دیدارهای رهبری متوقف 

 ایجاد فاصله بین مردم و رئیس جماور 

در جلسات کاری و جماوری حضور مجاوی رئیسسی فارسی با برجسته کردن بیبی

 های خودمخاطبان این رسانه در کامنتدر مجلس، باعث شد که بسیاری  وی عدم حضور

کناد تاا سای تلاا  مایبایبای .به نگاه دوگانه نسبت به مردم و مسئولین انتقااد کنناد
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گذاری و شکاف اعتماادی میاان ماردم و گذاری فیزیکی رئیس جماور را به فاصلهفاصله

 حاکمان تبدی  کند.

به صورت  جماور کلید ود. ومانی که رئیس 11سی این اعتمادودایی را در مار بیبی

آمووانی که در مدار  حاضار شاده شروع سال تحصیلی را برای دانش ونگغیرحضوری 

مراسام در برگازاری های بسیاری مواجه شد. صدا درآورد و این مسئله با واکنشبودند، به 

سی فارسی این بیبی ،نواختن ونگ مار با حضور رئیس جماور به صورت ویدئو کنفرانس

امتنااع رئایس  به طور غیر مساتقیم به مدیریت نادرست مسئولان نسبت داده و موضوع را

سای ایان گازاره را باه ذهان بایبی .تت قرار دادجماور او حضور در مدار  را مورد شما

کمترین توق، این بود که رئیس جماور خود  در مادار  حضاور »مخاطب القا کرد که 

 «.شاودهای باداشتی رعایت میها بدهد که پروتک پیدا کند و این اطمینان را به خانواده

که هایچ القا کرد ردم باور را به ماین  رئیس جماورعدم حضور ساوی سی با برجستهبیبی

آمووان هر لحظه در خطر ابتلاا قارار شود و دانشپروتک  باداشتی در مدار  رعایت نمی

را بیشتر بود  وردهای که بین اعتماد مردم به مسئولین به وجود آهمین امر فاصله با دارند و

جمااور و ها به مرور ومان خشم مردم را نسبت به رئیسدر نتیجه همین اعتمادودایی .کرد

 انگیزد.دولت برمی
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 : شبکه مضامین راهبرد کاهش همبستگی اجتماعی و ایجاد تفرقه سیاسی9نمودار 

 

 القای بدبینی نسبت به حاکمیت

 درگیاری بلکاه. نیسات فکری درگیری میدان صرفا اسلام با غرب جاان درگیری میدان

سای نیاز باه صاورت ویرپوساتی و بواساطه بایبی .میان وجود دارد این در شدیدی ایرسانه



 211 ...در یفارس سیبییشبکه ب ینستاگرامیصفحه ا یجنگ اقناع یراهبردها یبررس 

 

یجاد بدبینی بین مردم با حاکمیت و ناایتاً ایجاد شاکاف ای با اتاکتیکاای جنگ هوشمند رسانه

 هایو دامن ودن به شاور  هاخیابانکف به مردم کشاندن حاکمیت، در ناایت به دنبال مردم

کاردن  نیبدبی فارس سیبییبخیابانی است. برای این منظور صفحه اینستاگرامی  – اجتماعی

 یاو ساو یاعلاام یسائوال باردن آمارهاا ریامردم نسبت به عملکرد و صداقت مسائولان و و

مقابلاه باا  یبارا ینظاام اسالام یناکارآمد یالقا .مسئولان را در دستورکار خود قرار داده است

 یو آمارسااو یداوپردروغ او مردم نسبت به نظام سیاسی، او طری  ییو اعتمادوداکرونا  یماریب

ی او کای اسات. اقنااعی اتیادر ساطس عمل یفارسا سایباییبا یراهبردها گرینادرست او د

 زانیامسئولان کشورمان او م یکار، القاء پنااندر این خصوص «یفارسیسیبیب»راهبردهای 

خاط  نیااسات. ا رانیاکروناا در ا یهاشدهو فوت انیمبتلا یدر آمار رسم دیترد جادیو ا وعیش

 و تا امروو ادامه دارد. داو شغآ 13اسفند  یرووها نیکاذب او همان نخست یخبر

 تیااست تا اعتماد مردم به حاکم قتیچالش بحران حق جادیشبکه ا نیا گرید راهبرد

 گردد. در جادیا یحس تنفر در مردم نسبت به نظام اسلام کی تیدار کند و درناارا خدشه

غراا خصمانه و در حکومت، ا عدالتییمتناق  و القاء ب یبا ارائه آمارها ذی  این راهبرد،

و  انیامتنااق  مبتلا یبا ارائاه آمارهاا یفارس سیبییبرد. بیم شیخود را به پ شیطانی

 شاودیاعلام م یآمارها که توسط مناب، رسم نیشباه در صدق و صحت ا جادیو ا هایفوت

او آنجاا کاه در مقااط،  نیهمچنا. اناداودیباه راه ما قتیدر اذهان عامه مردم بحران حق

 انینما شتریب عدالتییببوده و به همین دلی   دتریشد عدالتی در مردمیاحسا  ب ی،بحران

حاس تنفار  یدر نظاام اسالام عدالتییبر وجود ب یمبن ییهابا ارائه گزاره سیبی، بیاست

عم  موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دولت  نی. ازدانگییبرم تیمردم را نسبت به حاکم

 گردد.یحس تنفر در آنان م جادیا جهیو درنت ینیبدب ت،یو حاکم

و  ستین یدیجد زیچ ران،یباداشت ا یمتول یاو ناادها ییاعتمادودا یتلا  برا البته

رساانه  نیاا  گرفته بود شیرا در پ استیس نیا ران،یکرونا در ا شیوعاو روو اول  یسیبیب
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تاا  کندیاستفاده م «یرسم»او واژه  رانیآمار مربوط کرونا در ا انیب یبرا شهیهم یسیانگل

. شودیهم وجود دارد که او مخاطبان پناان م «یررسمیغ» یکند که آمار لقابه مخاطب ا

 سیتوضا چیرا بادون ها« آماار» یاروپا فقط واژه یو کشورها کایکه در مورد آمر یدرحال

 .کندیوارد نم یاکشورها خدشه نیو به آمار ا بردیکار مبه یااضافه

سای فارسای در بیای بیونی یا اتاام، یکی او ابزارهای غیراخلاقی عملیات رسانهبرچسب

سی بیهای بیپوشش خبری موضوعات مختلف او جمله کرونا در ایران است. یکی او برچسب

کارد. در های مختلف او آن اساتفاده مایبود که به باانه« کاریپناان»فارسی به دولت ایران 

داند که او روو اول بروو کرونا چماوری اسلامی آماار سی فارسی به خوبی میبیصورتی که بی

کااری و سانساور تلاا  کند اما با پناااندقی  و جزئی شیوع کرونا را رووانه منتشر کرده و می

 قاء کند. اسا  خود را به مخاطبش الکند، برچسب غیرواقعی و بیمی

بود کاه  ییکشورها نیاو اول یکی رانیمطرح شد که ا یو شباات درحال عاتیشا نیا

تادرو  » یکاه حتا یرا به مح  اطلاع، اعلام کرد به طاور هایو فوت انیمبتلا یآمارها

در ارتبااط باا آماار  رانیاا «یکارپناان» یعااد یساومان باداشت جاان رک یمد« آدانوم

 ( را رد کرد.91-دی)کوو دیکرونا جد رو یو انیقربان

او  رانیاا یاسلام یثابت شده است که نظام جماور یالملل نیناظران ب یعموم و حت یبرا

و  یمراکاز آمووشا یلایو لااقا  در ساطس تعط دیرا تدار  د ایژهیو ریکرونا تداب وعیش یابتدا

دا وارد عم  شد اما باا او همان ابتسپس بستن اماکن مذهبی و کاستن او تراکم مناسک دینی، 

و  کنادیماتام ما کاریو پناان یعملیرا به ب یاسلام یجماورسی همچنان بی، بینیوجود ا

 .کندیم میرا در ذهن مخاطب ترس یقاب  اعتماد او نظام اسلام ریغ ایچاره

 یرسم نیمسئول یاو برخ یاعتمادساویب یخورا  خود را در راستا یفارس سیبییب

ساوی و تبلیا  و تاروی  کند با بحرانسی تلا  میبی. در حقیقت بیکرد نیتأم زیکشور ن

نقاط ضعف، روحیه عدم اطمینان و اباام را در مورد آمارهای رسمی اعلام شده توسط مناب، 
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دولت ایران القاء کرده و در ناایت در ذهن مردم حکم ناکارآمدی نظام را تاروی  و ناایتاا 

 تعمی  بخشد. 

 شبکه مضامین القای بدبینی نسبت به حاکمیت :4نمودار

 

 قرار دادن مردم در مقاب  نظام اسلامی

سی فارسی در سطس عملیاات اقنااعی، تلاا  بارای بییکی دیگر او راهبردهای بی

سای در پیامااای مختلاف کوشایده و بایایجاد تقاب  میان مردم با حاکمیات اسات. بای

و دلایلی مبنی بر ناکارامدی حاکمیات در مادیریت کوشد تا با ارائه غیرمستقیم شواهد می

بحران کرونا و اهمیت قائ  نشدن دولت برای سلامت مردم در موضوعاتی مانند برگازاری 

ها و باوگشایی مدار ، مردم را نسبت به ضرورت ایستادن در مقاب  ایان حکومات آومون

ادن نظاام اسالامی، کند با مقصار جلاوه دناکارآمد متقاعد کند. در این خصوص، سعی می

داری نظاام جمااوری اسالامی ایاران مشکلات پیش آمده در کشور را متوجه نوع حکومت

کند. در واق، این شبکه تلا  دارد  یک نوع حس بدبینی و تصویر منفی او حاکمیت نیز در 

 ذهن مخاطب ایجاد کند.
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 ی حاکمیت در مدیریت بحران کروناالقای ناکارآمد

قاوت نقاط بزند و اما  ادیفر رانیا یاسسی نظام را در هاضعف کندیتلا  م سیبیبی

این شبکه تلا  دارد مشکلات پیش آماده او کروناا در کشاور را ناشای او  را سانسور کند.

مدیریت نادرست حاکمیت دینی در ایران معرفی کند و آن را به ناکارآمدی حکومت استناد 

 دهد.

ذهان مخاطاب القاا کناد کاه امتنااع او کند ایان فرضایه را باه سی سعی میبیبی

اسلامی در مواجاه با ویرو  کرونا در کشاور امنیات ساوی کام  راهکار جماوریقرنطینه

ای است. این شبکه ناکارآمدی را با اخباری مانند بزرگنمایی مشکلات اقتصادی ناشای گله

لیا  عادم هاا باه داو کرونا، عرضه ناکافی ماسک توسط دولت، درخواست کمک او خیریه

کند که جمااوری کند. در واق، اینگونه القاء میعرضه ماسک رایگان توسط دولت القا می

 ها بی اعتناست.اسلامی در برابر جان انسان
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 ها ایجاد دوگانه سلامت و برگزاری آومون

کناد کاه دولات سی با انتشار اخبار هدفمند این گونه به ذهن مخاطب القا مایبیبی

 اهمیت است.ها)دکتری و کنکور سراسری( بیکنندگان آومونمت شرکتنسبت به سلا

ها رعایت نشده کند که در برگزاری آومون دکتری پروتک سی این گونه القا میبیبی

هاا کنندگان بارای مسائولین برگزارکنناده آوماونو این بدان معنی است که جان شرکت

برخی او گزارشاتش قصد دارد این گوناه باه در « کوتاهی»اهمیتی ندارد. با استفاده او واژه

هاا رعایات نشاده  ها پروتکا های برگزاری آومونذهن مخاطب القا کند که اگر در حووه

 اند. مقصر دولت و مسئولین هستند که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده

سی او طرفی نیز اختلاف نظرهای مسئولین نسبت به تعوی  کنکور را برجساته بیبی

کند و در تلا  است که با برجسته کردن ایان موضاوع القاا کناد کاه عادم ثباات در می

آمووان و خانواده آناا شده اسات. گیری مسئولین باعث بلاتکلیفی و اضطراب دانشتصمیم

 های آن اشاره شده است:در ادامه به برخی او پست



 ویژه علوم اجتماعی، 2311، تابستان 21شماره   211

 

 

 

 ایجاد دوگانه سلامت و باوگشایی مدار  

ها و باوگشایی مدار ، ساوی تعطیلی دانشگاهبا برجسته 11مار سی در ابتدای بیبی

آمووان برای دولت دانست و کوشید این نکات را به آن را نشانه عدم اهمیت سلامت دانش

هاا باه دلیا  تصامیمات متنااق  بارای ذهن مخاطبان خود القا کند: سردرگمی خانواده

وگشاایی مادار  باا سالامت باوگشایی مدار   عدم سااوگاری تصامیم دولات بارای با

آمووان  غیرعلمی باودن بخشانامه آمووان  ایجاد تر  و نگرانی برای خانواده دانشدانش
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سای تماام تلاا  خاود را باه کاار بایآموو  و پرور  برای باوگشایی مدار  و... . بی

گیرد که با بزرگنمایی این مسائ  بار اضاطراب و نگرانای والادین بیافزایاد و افازایش می

 لایان با باوگشایی مدار  را القا کند.مبت

 

 

 شبکه مضامین قرار دادن مردم در مقاب  نظام اسلامی .2نمودار 
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 گیرینتیجه

راهبردهاای کاه این پژوهش با هدف پاسخگویی به این سؤال طراحی و اجرا شاده 

ایان برای پاسخ باه  سی فارسی در موضوع کرونا در ایران کدام است؟بیبی اقناعینگ ج

سی فارسی با موضوع کرونا در ایران در یک بیهای اینستاگرامی بیبا بررسی پست سوال

( و با استفاده او رو  کیفای تحلیا  11تا پایان مار 13ماهه)او ابتدای اسفند 3باوه ومانی

 مضمون مامترین مضامین آناا استخراج و تحلی  شد. 

دهاد کاه ایان رساانه ی نشان مایسی فارسبیهای صفحه اینستاگرامی بیتحلی  پست

کااهش همبساتگی اجتمااعی و ایجااد تفرقاه »عملیات اقناعی را در قالب سه راهبرد اصالی 

دنبال « قرار دادن مردم در مقاب  نظام اسلامی»و « القای بدبینی نسبت به حاکمیت»، «سیاسی

باه نظاام  کند ناوع تحلیا  مخاطاب را نسابتکند. در واق، با راهبردهای مذکور سعی میمی

هاای بنیاادین ذهان ها و هنجارهاایی کاه در لایاهاسلامی تیییر دهد. در ناایت با تیییر ارو 

مخاطب نسبت به نظام اسلامی شک  گرفته، رفتار مخاطب ایرانی در مقاب  نظام اسلامی و نوع 

ا کوشاد تاا باسی در پیاماای مختلف کوشیده و مایبیکند. بینگر  او به این نظام تیییر می

ارائه غیرمستقیم شواهد و دلایلی مبنی بار ناکارآمادی حاکمیات در مادیریت بحاران کروناا و 

ها و باوگشایی اهمیت قائ  نشدن دولت برای سلامت مردم در موضوعاتی مانند برگزاری آومون

مدار ، مردم را نسبت به ضرورت ایساتادن در مقابا  ایان حکومات ناکارآماد متقاعاد کناد. 

های اجرایای و همچناین قارار دادن مسائولین ی تفرقه بین مسئولین و دستگاههمچنین با القا

 مقاب  رهبری انسجام سیاسی موجود در نظام اسلامی را سست و شکننده کند.

شاود، او طرفانه که به آشفتگی معنایی ذهن مخاطب منجر میپی گرفتن موضعی بی

سای تلاا  بایبایکناد. مایسی فارسی دنبال بیهای جنگ نرم است که بیجمله شیوه
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با عبور او معانی مشاود و فقط در نتیجه کند خود را با افکار عمومی ساوگار نشان دهد. می

هاا، تاوان ایادهسای مایبایآشکار محتوای اخبار منتشر شده در صافحه اینساتاگرام بای

ابی ها را شاناخت و ارویاهای عمی  پستها( در لایهمفروضات و مفاهیم نافته)ایدئولوژی

هاای ایشاان مبتنای کرد. او آنجایی که رفتارهای یک جامعه، بر اعتقادات، باورها و ارو 

هاای گونااگون تیییار های رفتااری در حاووهبا تیییرات اساسی در این مبانی، مدل ،است

با استفاده او تحریک احساسات در مخاطب نوعی او  اقناعیهای کند. او این رو عملیاتمی

ده که تسای  کننده تیییر رفتار و در ناایت تیییر مبانی فکری و اعتقادی هیجان ایجاد کر

نارم و آرام او خطای، باه ناوعی حرکتای اقنااعی مخاطب است. در واق، پیش برد جنگ 

باه مارور های عمی  فکری آن است تا های سطحی و رفتاری مخاطب به سمت لایهلایه

اد کنند و او ایان طریا  ومیناه را بارای ومان تیییرات بنیادین عقیدتی در ملت ایران ایج

 ها و باورهای دینی فراهم آورند.مخالفت جامعه با نظام اسلامی و ارو 
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