
 

 

 

 های اجتماعیواکاوی جنگ رسانه

 های آفندی و پدافندی مفاهیم، ابعاد و تاکتیک 

  2ندا انعامی ، 1محمدرضا کریمی قهرودی           

 25/05/1400:مقاله  پذیرش                                                                                                                         17/04/1400: مقاله دریافت

  چكيده

ک  در اکن مشع  اک،شتت  در صرتر گ ن منظ  ،   گ ن منظارنرم ظورتشر شتت در قرن بیست    کم،  ب 

اذکر   صتو   گ ن بستینر کرار اق ق،   ظرین    ا تو بشد    راه،رد ظشاگب  بنکت اشکن  لتینا   ام ،ن هنگ ن

ترکن ظفنهی، مشاتکت اکن صرتر هستا ت  چم    هنو اگارنصی اق شتنص بنشتت  گ ن لتنک،رو   گ ن رلتنم 

ی ب  چن   لتتبش    هنو اگارنصی را ب  ابزار ظ نلتت،ی براو گ ن ت،تک  مرشد اظمنن دلتتارلتتی هر نمرلتتنم 

التافند  اق چن مست،  ب  ابزارهنو اینتین   صتی مینق ب  برصشردارو اق ظبنر    ت رت  بننو ا ی الت   اکن 

هنکی اق  او بزرگ ب  ااراد   شت،م هنو رلتنم هن   انک ن  کژگی تررکز قتر  را اق مبندهنو کالن م یر د   

صن  اراگیر  تنثیر شتتت رای بر گ ن گذاشتتتا  التتت   دک ر ااراد ظ اق  کرد    بن قنبلی  صلق   تشقکع اطال

دهتت   هتن   بتن رهتنو ااراد   گتنظرت  را هتتم قرار ظی کژگی بتنرق چن  اکن التتت  کت  قلرر  شتتت تنصای  م ر 

هنو اگارنصی ب  ظش تشع ظ ن ر  در صلشی م نظی ت،تک  شتت    ظستلرن مقز بزرگارو در اظر ق  گ ن رلتنم 

 التافند  موش   ک   هستا ت  چن  مینقظ ت غیرم نظی   م نظی  هنولتنقظنن  امشاع  هر   ت کرد م،ردهنو چک ت  اکفن صشاه

  اگارنصی  چظند  هنو قشع رلتنم  حنا  در  حرال   برابر در  کرد   رصتت  را اگارنصی هنورلتنم  اق صشد دشتر نن

ظقن      اکن در   رنک تم التافند  صشد  اهتام می  ب   در هنکیلتال  ص شان  ب  اگارنصی  هنورلتنم  اق    شتت  دانع

  ظفنهی،   ظررای اگارنصی  ب  هنورلتنم  ب تو د  حشق  کنرکردو گ ن ترن اراک  انراش  تولیلی   دلتا 

 م تنظی  اقارتتتندو   ظ الف  هتنوحشق   اتتاا تتو ظشاگبت  بتن چن در  چا تتو    هتنوتتنکایت     ابرتند  تبتتکتتهتن

 ارداص   صشاهی،        اگارنصی  لینلی

 های پدافندیهای آفندی، تاکتیکای اجتماعی، جنگ سایبری، تاکتیکجنگ رسانه ان کلیدی:  گواژ

 
  صضش هین  صلری دامن ن  ص رای ظن   اشار - 1

 اژ هن ر حشق  لنک،ر - 2

 

 جنگ فصلنامه مطالعات 

   1400 تابستان، منهشماره  ،موسسال  

 92تا  69از صفحه  مچهار مقالة 
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 مقدمه: 

اشتراک رسانه به  برای  تنها  دیگر  اجتماعی  حیوان   گذاریهای  و  خانوادگی  سفرهای  تصاویر 

های اجتماعی با یک رایانه یا  های کاربردی رسانهخانگی در حال خواب نیست. ابزارها و برنامه

هایی مؤثر توسط بسیاری  عنوان سالحهمگان قرار دارند. این ابزار به  تلفن هوشمند، در دسترس

های  ای که جنگ رسانهوند. نیروی محرکهش بکار گرفته می  های مختلف درگیریاز افراد در جنبه

ها  ها، شرکتکند، ریشه در تعارض ذاتی بین نهادهای اجتماعی، دولتاجتماعی را هدایت می

دهی یک شورش یا اعتراض نسبت به ها و افرادی دارند که به طریقی مایل به سازمانو گروه

است.   شان را مورد ستم قرار دادهکنند ای باشند که تصور میساختارها و هنجارهای اجتماعی می

رسانه جنگ  اجتماعی،لیکن  جنبش   های  انواع  همه  و  سیاسی  انتخابات  فرایند  تحول در  های 

 اجتماعی نیز نقش دارد. 

رسانه آفندی  حمالت  فرایند  شورشیادگیری  تقویت  برای  اجتماعی  فعالیتهای  یا  های  ها 

وی دیگر، انجام درست آن، همانند هر راهبرد یا  اجتماعی به زمان بسیار کوتاهی نیاز دارد. از س

  سایتی وجود ندارد که ریزی نیاز دارد. هیچ وبجنگی به تالش و مطالعه، زمان و برنامه  تاکتیک 

یا    های اجتماعیهای موردنیاز برای مشارکت مؤثر در جنگ رسانه همه تحصیالت و آموزش 

عی را یکجا ارائه دهد. همچنین هیچ برنامه های اجتمادفاع از یک سازمان در طول حمالت رسانه

وجود ندارد که متناسب با همه انواع آن باشد و   های اجتماعیجنگی واحدی برای جنگ رسانه

 های اجتماعی ایمن سازد.بالفاصله یک ملت یا سازمان را در طول حمالت رسانه

های اجتماعی  گ رسانههای جنمقاله حاضر در ابتدا چارچوبی برای تحلیل راهبردها و تاکتیک 

های اجتماعی شامل حوزه  ارائه داده، سپس به بررسی ده حوزه کارکردی مختلف جنگ رسانه

گروه وکار،  کسب  نظامی،  عالقهحکومتی،  اجتماعی،  های  و  سیاسی  تحوالت  ویژه،  مندی 

عی  های اجتماگرایان خشن، کودکان، بزرگساالن، مزدوران، تکاوران و فعاالن جنگ رسانهافراط

ها را به  های آفندی و پدافندی مطرح در هر یک از حوزهو انتخابات سیاسی  پرداخته و تاکتیک 

 کنیم.اجمال معرفی می
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 مبانی نظری 

 های اجتماعی چارچوبی برای تحليل راهبردهای در حال ظهور جنگ رسانه

ترو در  شت    مقز بزرگاگارنصی ب  ظش شع ظ ن ر  در صلشی م نظی ت،تک   هنو اظر ق  گ ن رلنم 

 تشگ  حقیقیم،ردهنو چک ت  اکفن صشاهت کرد  در حنا حن ر   ا و ال  ک  صلشی م نظی اقم ر بذا 

تأثیر رلنم  ظشقری  ب   بر گ ن    اگارنصی  اق لنکر رشا هنو  کنظالً گلشتر  درگیرو   قرار    هنهنو 

اگارنصی    هنورلنم   گ ن  ظبشر  حنا  در  راه،ردهنو  تولی   براو  انراشبی  ب ز    دارمت  در اکن

ب تو   ظررای د  (  مننن داد  شت  ال   شنظ  دلا 1اراک  شت  ال   اکن انراش  ک  در شم  )

رلنم  گ ن  اق(  )ظانثر  ظ الف  کنرکردو  رلنم حشق   گ ن  ابزار  اگارنصی   اگارنصی   هنو  هنو 

گ ارننن  رلنم ظزد ران    تنکای  ن  میز  اگارنصی    گ ن هنو  اتاا تو  چا تو    کالن  هنو 

 ششمت هنو اگارنصی ال   در اداظ  اگزاو ظ الف اکن انراش  ظررای ظیرلنم 

 

 
 

 های اجتماعی. چارچوب مفهومی برای تحلیل راهبردهای جنگ رسانه 1شکل 
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 های اجتماعی کارکردی )متاثر از(جنگ رسانه هایحوزه   

ک  در اکن  اک،شت  در صرر گ ن منظ  ،   گ ن منظارنرم ظورشر شت در قرن بیس    کم،  ب 

  صو   گ ن بسینر کرار اق ق،   ظرین    ا و بشد    راه،رد صو   بنکت اشکن  لینا    هنمشع گ ن

هنو اگارنصی ب نی اق  اذکر بنشت  اقگرل  گ ن در اضنو لنک،رو   اق طرکق چن ک  رلنم ام ،ن 

تر مرشد  ال    هر  ین قلرر  گ ن  ششد  اک ارم   شر ع   حفظ ششر  را چلننچن ظوسش  ظی

هنو بین احزا  ظذه،ی   ششرشینن در حنا گ ن صلی  د     بلم  ب  ر و درگیرو  ر و  ب   نت برا م 

 گنشد  ال     اقارندو  اره  ی   لینلی در لرالر گبنن

مس،     هنو اگارنصی ظسالزی برصشردارو اق دامزامتاقو حرال  اثرب ز ظ،ا ی بر گ ن رلنم را 

ابب  هتم   میز ظبنر  تبنگری(  )  هنو اگارنصی ب  ر شی چا توزار رلنم هنکی براو الافند  اق 

برمنظ  اق  الافند   کنربردو رلنم ال    ک  هنو  د   ،  ال   در گ ن  ک  شرنیر  اگارنصی  هنو 

مرنکت  هرتشامت ب  صشد ظبنگ، ب ظی اق ک    امتاق  ظتااع چلیب  ارد  بنکت  د  ظتاارنن   ظبنگرنن 

     هنو درگیروهنو اگارنصی در ظشقری  هنو کنربردو رلنم ظ ت در الافند  اق برمنظ ر کمرد م نی

ر قظر  الافند   در  برمنظ   حای  اکن  قظنناق  در  هنو  هن  حشق   بنش ت   برصشردار  درگیرو  غیر  هنو 

اق گ ن رلنم هن  گر  کنرکردو لنقظنن اارادو ک  ظرمن ال   کن قکنن  هن    هنو اگارنصی لشد 

 ال    ( مننن داد  شت 2ب،ی  ت در شم )

 های اجتماعی ابزار جنگ رسانه

برمنظ  اصیر صر   شت کنربردو رلنم   صتهن  ده   در  اگارنصی  برمنظ هنو  ترتد  کنربردو  امت  هنو 

برمنظ رلنم  هر   در  را  بن قش   ظبنگرنن  ارن ی   انکز  اگارنصی   کنربردوهنو  کن    هنو  ظواشا    کن 

 لنقد را بسینر دششار ظیهن هنو اکجندشت  بن الافند  اق اکن برمنظ اینی

هنو کنربردو  مشکسی  برمنظ هن   بالگک  ت  بالگهنو کنربردو انای،نمیهن برمنظ ترکن چناقگرل  راکج

هنو    برمنظ iاگراو بالدرمن ظواشا )صش    ترشکر(  هنو کنربردو درکنا    مشکسی  برمنظ کنظ   

اگارنصی حرا اگارنصی   ش،م   هنوهنو ش،م لنک  کنربردو      iاو هنو  i         هنو  لنک

شرنرو  گشد  هنو اگارنصی بیهنو رلنم لنک  هنو کنربردو     اص،نر اگارنصی هسا ت  برمنظ 
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اشاراک  ب   بر  ک   اشاراک دارمت  ب   شنظ   صمسگذارو   اصارنصی   اطالصن   هن   کتئشهن   گذارو 

هنو کنربردو    اطالصن  مَسَ،ی تررکز دارمت  برصی برمنظ   هن  بررلی ظورشن الالکتهن  مننم 

او  شبرو   کن  هن گشاظع ظ  ق ششمت  یمن بسینرو اق چن طراحی ظی  براو ارائ  ب  ظ نط،نن گبنمی

 طشر دائری در حنا تغییر   تمنظ  ال   ده ت  اکن ترکیب ب ترو را اششز ظیحای کشا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اجتماعیی جنگ رسانه های کارکردحوزه -2شکل 

 

 های اجتماعی های پدافندی جنگ رسانهتاکتیک 

هنو ش نلنکی  گشد دارد ک  در گ ن رلنم   هنو چا تو   اتاا تو قنب ابرل  ظ ش ی اق تنکای 

  اظمنن  هسا ت   گ ن منظ  ،   منظارنرم  برحسب تغییر شراکط    ظشقری    الافند اگارنصی قنب 

ک  ت  در اکن  هنو اگارنصی را اکجند ظیهن اقگرل  گ ن رلنم کنرگیرو ت شع  لیری اق تنکای ب 

 گ جت ظقن   صران ب  ذکر ص ن کن اکافن شت    تنرکو چمبن در اکن ظ ارر مری

احارن  منظارنرم   منظ  ،    اکن گ ن  گسارد ا  ت شع  تنکای ک   اق  قنب   او  ظشقری    تغییر  بن  هن 

شرنرو بسا ی دارد براو ظثنا ب  صشاظ  بی اثرب نی ک  تنکای  گذارد کنرگیرو بنش ت را بنق ظیب 
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هنو اگارنصی  هنو کنربردو رلنم تن ا  حت ب  برمنظ   ب  اک م  ااراد در هر ظشقری  ظرینِ درگیرو

( مننن داد  شت   3هنو اتاا تو ظ ا ب در شم )ک  ت  تنکای هن الافند  ظیاق چن  دلارلی داشا  کن 

 ال   

 
 های اجتماعیهای پدافندی جنگ رسانه . تاکتیک3شکل

 های اجتماعی های آفندی جنگ رسانهتاکتیک  3-4

هسا ت ک  بن هتم حرل  کردن ب  ک     اتاا تو  هنهن چا تو النلنً  تنکای در برصی ظشارد  تنکای 

هن چا تو  ب  ظ  شر  اردکردن  تنکای   امت هن بمنر گراا  شت مبند  گر   کن هتم بجنو دانع اق چن

کشتن  اهتام  ب   دلاینبی  رالانو  در  ظ ن فنن    ب   بینار  ا   هر  کنرمزصتظن   در  هنو  ظت  

 .( چظت  ال  4هن  در شم  )کن تنکای گیرمت  ابرل  اامجنی ظی گشکی ظ  شر لل  بل تظت  ب 

 
 های اجتماعیهای آفندی جنگ رسانه . تاکتیک4شکل
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 های اجتماعی  مزدوران، تکاوران و فعاالن جنگ رسانه 

iهنو اگارنصی ترکی،ی اق ص،رگنن کن شیفا نن ا ن رو ظزد ران   ارننن گ ن رلنم  i i  مشکس تگنن  

شت     ارننمی هسا ت ک  ظرمن ال  در انای،نمی کن ظ ن ف  بن ک  ام یز  کن ک  لنقظنن  بمنر گراا 

 شت  بنش ت  کن تورک 

هنو اگارنصی ب  لبش   براو ب  صتظ  گراان در دلارس هسا ت   ظرمن  ظزد ران گ ن رلنم 

گسارد  ت شع  ظبنر ال   اق  تنکای او  صو هن    ب   را  امجنی هن  براو  ظزد ران  بین رمت   گ ن    

هنو  هنو اگارنصی ک   ر ر  هسا ت  اکن ااراد  قای ب  مینب  اق ظناروحرال  اینای گ ن رلنم 

گیرمت  تفن    هنو ظ الف ظارتدو را ب  صبت  ظیک  ت  مقزهنو اگارنصی کنر ظیصشد در رلنم 

د ر کرار ثررب ز  در ظیزان ظنهرام  هنو اگارنصی   ک  ظزبین ک  ظزد ر ثررب ز گ ن رلنم 

تشام ت صرالً هنو اگارنصی ال  کر ی اک م  اکن ااراد تن ا  حت ظی اکفن کردن مقز صشد در رلنم 

 هنو اگارنصی گن بزم ت  ص شان کنربران صندو رلنم صشدشنن را ب 

رلنم  گ ن  داراو ظزد ران  مینق   در صشر   اگارنصی  ظسارن  هنو  منی  کن  کنربرو  iر منی  v   صمس   

ب نبراکن ظرمن    بنش ت؛هن   صنمشاد  ظیاو  لشابق توریلی  شغ   لرگرظیار انک  اگارنصی کن حرا 

هنو  هن کن ظواشاو رلنم دششارو باشان تن ی  داد ک  ک  ش   قنب  رؤک  در اس  ال  ب 

کن ال   حقیقی  اس    اگارنصی   کنظ   لنصا ی   نک هن   در  هن    ک   ظ الف  هنکی  لمشهنو 

ششمت  ظرمن ال  در اقع تشلط کنربران صندو اکجند منت  بنش ت بلم  هنو اگارنصی دکت  ظیرلنم 

 هنو اگارنصی اکجند شت  بنش ت ظرمن ال  تشلط ک  ظزد ر رلنم 

او تقرک،نً  هنو ظنن ر هن کن شرک  هنو اگارنصی ظرمن ال  اق طرکق چژامسظزد ران گ ن رلنم 

ا رنن ر  دائری  حق هنکی ک  در ق،نا قرارداد ارداص  ت قرارداد صتظن  ت،لیغنتی کن شرک  ظننب  بن صق

 ششمت  ک  ت  ب  صتظ  گراا  کنر ظی

هنو صنص هسا ت ک  چمنن  کنر   منش نصا  بن الارتادهن   تشامر توصرشظنً ااراد مس،انً مبنن  vتمن ران

هنو گنظر   کنر   قمتگی کرد   هن اغلب در حنشی   چن داردظی  را ظارنکز کرد    گتا اق دک ران م  
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بنقی ظی ایراظشمننن  بن دمینو  امز ا  یمن در ترنس  کن    در  ام یز   ظنم ت  تمن ران  النلنً براو ک  

 هنو چمنن هرشار  هرسش بن ه جنرهن   صرم اگارنصی میس   ک  ت اگرا  ر  هتم تال  ظی 

هنو   ال   ام یز ی ب   ونظ گغرااینکی اراک ت  ال  ک  ب ( گر هی بن اصضنکviمنیبی)  چمشمیرشس

viامته، ایشمت صشرد   صتا   اگارنصی ظنارک ب  i    هنکی  اق همایشکسvi i i     تنمی  شت  ال  ک

لنظنم  ب   اگارنصی  کن  لینلی  اهتام  راکنم بن  ظیهنو  رص    کن  مفشذ  چناو  تمن ران گ نک  ت     هن 

اقتاظن  مفشذگرو صشد اکن گر   هر  ین حرال  لنک،رو ب  گ ،ز هنو اگارنصی بشد    بن رلنم 

iِکلَن ِکالکسُکش  x  (KKKد    الالظی صرا    شنی  )  (  لنک  )م نرو کشدکنن    هنو هرق داصز

بناایس  گراا   xکلیسنو  ِلا،ِر   صبت   ب   شرک  را  ب   ظنهراً  گر    اکن  اِیامت   اشن  انا  هنکی 

xi یمس میز مفشذ مرشد    اق  کمی  xiظَساِرکنر    کزا   لشمی i  گ ،ز اشغنا  xi i i     حرنک  مرشد

 ال    

هنو اگارنصی  اارادو هسا ت ک  صتظن  ص،رم نرو ب  لنقظنن  گر   دک رو اق تمن ران گ ن رلنم 

ظی کمی چن حرنک   اق  داد     ارائ   رلنم  کمی  ک  ت  یمس  لنقظنن  کانب نم  یمس ک     او او   

xiگبنمی ال  ک  تشلط منشر چن ژ  ین چلنمژ v    رکزو شت  ال    و بیز اق د   انک   2006در لنا

  شت  کن ظ ن ب رلری اق گبن  دک ر ظورظنم  ظربشط ب  گ ن  گنلشلی   ب توظیلیشن ل ت ط،ق 

نن  لنقظ  100 یمس اق راب     ایشمتهنو ارت،نطنتی اظ ی بن بیز اق اسند را ظ انر مرشد  ال    کمی

م نرو ظارتدو شت    یمس برمت  گشاکز ر قمنظ او ظب، در لرالر گبنن برصشردار ال    کمیرلنم 

 ال   

ک  ت   بسینرو اق چمنن   شت   قف اهتاای هسا ت ک  اق چن انای،نمی ظیب   گران( صرشظنک ز)  ارننن

ک  ت  گشم  ظزدو ظیقظنن بسینر قکندو را صرم ای یرو صتا     امرنم اگارنصی بت ن درکنا  هیچ

هنو اگارنصی براو انای،نمی   تر کج کنر صشد در قظی    امت ک  اق رلنم ارننن اک ارمای قکندو بشد 

امت  ارننن اک ارمای النلنً  قکس   حقش  بنر   شفنای  در حمشظ  الافند  مرشد حفنظ  اق ظویط

 چک ت  گب  تال  براو تغییر  گرد ه، ظی دا طل،نمی هسا ت ک  بر النس صقنکت ظنارک   اظین ننن در  
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اغلب تمن ران   ارننن  قشکنً ب  کنر صشد اکرنن داشا    اق اکن اصاقند براو تشگی  الافند  صشد اق  

بنک  ک  ت  تمن ران  بیک  ت  اسند ال   الافند  ظیهنو ک  گشکنو صتا   اگارنصی   ااننءتنکای 

قنب  انهسا ت   ص را   در  را  ظأظشرک  تشگبی  اق  ظیای،نمی  ب  گنن  در هنو صشد  ارننن  صرمت  

ثنب  تال  بن شرک  هنو صشد  ظ،نرق   ب   ترنک   بشد     بسینر قترتر ت هن  حمشظ  قتی  ااراد  هن   

رلنمتن قکس    مفر  ار شنن  قرت چلیب هنو ظویطدارمت  ارننن اگارنصی برصالم تر رکس  

 متارمت   

هنو کنربردو  امت ک  اک ارم    برمنظ هنو اگارنصی درکناا   ارننن گ ن رلنم   ظزد ران  تمن ران

هنو گتکتو را براو ظ،نرق  ا  در اقاو درکنا  اشا   ا  در  هنو اگارنصی  ظجرشص  لال رلنم 

  ده ت گب  ک  هتم   ام یز  ب  چمنن ارائ  ظی

 ششد  هنو اگارنصی ظر ر ظینم در اداظ  ب  اصارنر د  حشق  کنرکردو ظانثر اق گ ن رل 

 هاهای اجتماعی و دولت جنگ رسانه

هن  دانصی  هنو اگارنصی ظشاگ  هسا ت  اغلب د    هنو ظارتدو در گ ن رلنم هن بن ان زد    

بشد    بر حفظ صشد تررکز داشا    ظوت د کردن دلارلی ب  اک ارم  کن ت ،ی  شبر متامی ک  اق 

براو رلنم  اگارنصی  ظی  هنو  الافند   لینلی  ره،ران  بردن  لؤاا  قکر  کن  برظیمقت  را  گزک  ت   ک  ت 

هنو اگارنصی کن تبتکتا  ترکی،ی  هنو گ ن رلنم هنکی میز  گشد دارمت ک  اق تال  هر  ین  د    

 ک  ت    اقگرل  حرال  لنک،رو حرنک  ظی

تنکای  اق  ال   گبنمی  چمبن  کنر  حی    ک   رلنم مبندهنکی  گ ن  م یر هنو  هنو  اگارنصی 

لنقو  گیرو   تلقین   راب  ایرنن  صضش هنو غیره،اصا،نرکنبی  تأثیرگذارو  تقشک   ترغیب گر  صشد

هنو کنربردو  امت اق برمنظ هنو ظتمی قنئ هنکی ک  ارق  بینارو براو چقادوک  ت  ظل  الافند  ظی

رنصی در رالانو کر  ب  حفظ  هنو اگاهن گ ن رلنم هنو اگارنصی   راه،ردهن   تنکای رلنم 

ک  ت   ر کمرد مبندهنو د  ای مس،  ب  ظواشا   اگذارو   ارائ  صتظن   م ، اگارنصی الافند  ظی

شرنرو  ا رللی بیهنو بینهن ظافن   ال   لنقظننهنو اگارنصی بر النس ظأظشرک  کلی چنرلنم 
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هن در حنا ات نذ طیفی اق راه،ردهنو هن لر کنر دارمت   اکن لنقظننهن بن چن گشد دارمت ک  ظل  

 هنو اگارنصی هسا ت  رلنم 

هن میس   بلم  هرر ق شبر متامی اق لرالر گبنن  هنو اگارنصی ت بن ظ رشص د    گ ن رلنم 

ک  ت  برصی اق شبر متان ا تارمت اقتای ظی اق هر چم   در ظشرد د     درل  کن غلط ظی  ب  ل ن گفان

( برصشردارمت  برصی اق اکن ااراد xviان شئر )  تشگبی شنظ  هزاران ایر طراتاران قنب   اق   xvص،رم نر 

هنو  هنو رلنم گساجشو لنک    بین تشق هسا ت    دک ران بنظالح     در ناو تلخ   کی  تن امتاق 

هنو ظارتدو  گشد دارمت ک  مشع احسنس ظردی مس،  ب  د     اگارنصی مننن ظی دهت ک  اس  

هنو اگارنصی  هن تشلط رلنم هن   اصارا ن  صلی  د    ک  ت  هر  ین اغلب گ ،زابراق ظیصشد را  

 ششمت  لنقظنمتهی ظی

 های اجتماعی در قلمرو نظامی جنگ رسانه

هنو اگارنصی ر بر  هسا ت  م نظینن کند  هنو ترل نکی در گ ن رلنم هنو م نظی بن ان زلنقظنن

گ  ششمت   ب  لربنقان ک شمی   چک ت  موش  دانع در برابر ک  گیرمت ک  بن تبتکتا  گتکت ظشاظی

 ده ت  ص شان لالحی ب  مفع صشدشنن را چظشق  ظیا ن رو   موش  الافند  اق ا ن رو ب 

ظویط هنوصو   منظارنرم   ای یت گ ن  لنقظننهنو  چن  در  ک   هسا ت  هزاران او  بن  م نظی  هنو 

تاد دشرن بن قش  ر بر  هسا ت  اغلب تریین د ل    دشرن   ک، ب  هرنن ترایرنن بن قش    دل  ه، 

هنو اگارنصی ظرمن ال  ر ابط را بغرمج   اظ ی  صرلین  را  کنر دششارو ال    گ ن رلنم 

هنو اگارنصی مینقظ ت هنو چا تو   اتاا تو گ ن رلنم قظنن اق تنکای دششارتر لنقد  الافند  ه،

لنقو بن میر هنو  قظنن بن تو  تأثیر قرار دادن   راب  ت ه،چن ال  ک  میر و در حنا گ ن باشام

اصا،نر کردن  گررا  کردن   چلیب رلنمتن ب  میر هنو ظ ن ف میز تن حت اظمنن د ل   در گب  بی

د     ظثنا   براو  مرنکت   ائاالایتال   ارائ )   هنو  بشدمت  قندر  داصز(  صتظن   بر  ت  ده تگنن 

هن   ص ثی کردن  تو  تأثیر قرار ده ت تن در انکز ارن ی    اگارنصی را  هنوهنو کنربردو رلنم برمنظ 

 ب  ائاالایشن کر  ک  ت   هنو اگارنصیگیرو اق رلنم تشامنکی داصز در ببر 
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هنو اگارنصی ظرمن ال  ب  ابزار ظبری در ظاز زا لنصان   تضریف  هنو چا تو گ ن رلنم تنکای 

هنو اگارنصی   حج،  هنو صفون  رلنم هن کن گر  ش میر هنو گ   ت  ظ ن ف ت،تک  ششمت  صش 

 کنرو ششمت  هن  ظرمن ال  اکجند کن دل  ظبری اق اس  

هنو اگارنصی  هنو کنربردو رلنم هر  ین نقی ال  ک  قشاو م نظی  قای انو الافند  اق برمنظ 

دکت  بنش ت   اصضنء  لنقو اظ یای ترلی،صشبی در قظی   چگن چکت  ب براو ظرنرم ش ری ب  ظینن ظی

هنو  هنو کنربردو رلنم هنو م نظینن میز در ظشرد موش  حفظ اظ ی  در ه  نی الافند  اق برمنظ صنمشاد 

 اگارنصی ب  چظشق  مینق دارمت  

کنر  هنو اگارنصی  اکجند ک  لنصانر ارظنمتهی   تقسی،ترکن گ ،  ظتکرک  صرلین  گ ن رلنم ظب،

هنو  هنو اگارنصی ظاررکز صشاه ت بشد   کتای گ ، هنو گ ن رلنم گ ،   ک ت کتایال  ک  ک ارا ظی

رلنم  شت   ن رهنو گ ن  صشاه ت  تشقکع  ارظنمتهی   ظ الف  ظینن ل ش   ب   چن   اگارنصی  هنو 

هنو قبنمی  دامز  اطالصن  م نظی   اطالصن  غیرم نظی  ظبنر هنو  هنو لنک،رو  ظبنر ظبنر 

صرم چظشق     هن  ب هن   دامزتی مینق صشاه ت داش   تشلر  اکن ظبنر هنو ت،لیغناره  ی   ظبنر 

 تشگبی مینق دارد    قظنن قنب 

هنو هرین ی صشد را در گب  صشد اصا،نردهی  تو   هن  ب  تال هنو م نظی  هرنم ت د    لنقظنن

ده ت  اداظ  ظیلنقو حای در قظنمی ک  درگیرو ظتا ی  گشد متاشا  بنشت   تأثیر قرار دادن   راب   

اذکر هسا ت    هنو اگارنصی چلیب هن گ ن رلنم طشر صنص مس،  ب  تنکای هنو م نظی ب لنقظنن

 ب  ص ر بیفات   هنو بسینرواظ ی  صرلین  ظرمن ال  ب  ر  

 ها  های اجتماعی در میان شرکت جنگ رسانه

بن ت شصی اق دشر نن  هن چن ال   شرک   چظت براو ظن منن   ذک فرننهن  کسب درهتم اصلی شرک  

هنو  شتن را  ل   ال    گبنمیهن لف  بن قش  صشد در مزاع دائری قرار دارمت  رقنب  بین شرک  

هنو اگارنصی ظرمن ال  براو ک  شرک   بینارو براو رقنب    مزاع گنشد  ال   گ ن رلنم 

شد    ایزو بنشت ک  بنکت اق چن اگا ن  لنق بامتاق   ظنم    لشدظ ت بنشت  یمن ظرمن ال  ب  هرنن

 کرد   
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کنرهنو صشد   هرکجن ک  کنرو    تضرین مرنک ت ک  چمنن در هر    اننر قرار دارمت تنهن تو  شرک  

اننر قرار دارمت تن بن گ ،ز  هن هر  ین تو  گذارمت  شرک  ده ت  ب  حقش  بنر احارای ظیامجنی ظی 

 کنر بن  س  هرمنرو مرنک ت  در اقع  گنهی ک  کسب قکگبنمی در گب  بب،شد حفنظ  اق ظویط

ای تقشک  ترشکر صرشظی     اقع هس   درقکس   بیز اقچم   ب ص شان حناظ ظویطت،لیغ صشد ب 

xviششکی ص شان ل،زصشد صشاهت بشد  اق اکن صر  ب  i  هن براو اکجند ترشکرو  ششد  شرک  برد  ظیمنی

ک  تگنن  ظنارکنن    گذاران  م نر داران  قنمشنرو  لبنی کنارائ  چن ب  ره،ران کسب   ک  ترنک  ب  

xviاماننر گزک نی اطالصن  ک  ت  اکن ترن کر اق طرکق  ل ای تال  ظیصرشی ظردی دارمت  ب   i i     

اگارنصی ب  لالحی در    هنوششمت  در حنا حن ر رلنم ااننء گزئینتی در ظشرد چن شرک  اکجند ظی

ظی ت،تک   ترن کر  چن  م بتارو  تشلر     رلنم گب   هر  ین  ارص  ششمت   اگارنصی  هنو  هنو 

مرشد  اکجند  میز  دک ر  ظواشاهنو  در  ت،لیغن   گ جنمتن  براو  ت،لیغن   بینارو  مشع  اکن  ب   ک   امت 

xiهرسنن بشظی    ت،لیغن  x   ظن  تشلط ااراد ظنبشر  ششد  هر  ین تنئیت   ت،لیغ کننهن   صتاطال  ظی

ششد ک   ششد  ظنم  چمجن چغنق ظیهنو اگارنصی  ب   اشر دکت  ظی  صفون  ار ظ نطب در رلنم 

 هن  ارکب چظیز   بت ر اق  اقری  هسا ت   هنو بنقارکنبی شرک  برصی اق اکن ر  

اگارنصی  هنو  هن ب  طشر صنص در برابر بتگشکی   چقار حرال  ظمرر رلنم اق لشو دک ر  شرک  

هن صالق  امتکی ب  تشگ  ب  اکن اظشر داشا    ظرمن ال  ظغنکر بن  اذکر هسا ت ک  اغلب د    چلیب 

شرک   م،نش ت   ظلی  اظ ی   قنمشن  ب هیچ  ازاک ت هن  رلنم طشر  اق  ک   ظ اقتامی  ظتکرک   ب   هنو  او 

ن حرال  در مایج   ک  ت مینق دارمت  گنهی اکاگارنصی براو حرل  ب  شرک  کن ص ر  الافند  ظی

بنشت   یمن برصی اق اکن  قکرانگذاشان اصشا اصالقی   کن صتظ   ارد کردن ب  ظویط قکس  ظی

هن بن هتم ت رکب صشر   هنو رقیب کن کنرک نن منرا ی لنبق اکن شرک  حرال  اق لشو شرکت  

شرک  ظی اق  بسینرو  چن گیرد   بننو  ل و  ظتکرصنظالن  صنح،نن    کن  لنهن  ا ت  در  گذشا   هن  ا 

هنو اگارنصی شت  هنو رلنم امت  هرا  درگیروهنو اگارنصی قرارگراا هنو رلنم ظشردحرل  مزاع

در بسیج    گذارو تجنر  صشد ظلوق شت   لرص  در ب  اشاراک کنبت  ااراد بینار   بینارو ب ظی

 ک  ت کردن کمتک ر براو اداظ  حرل  ب  ک  شرک  کر  ظی
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اارادو ک  صند  ب     هنو اگارنصی  مینقظ ت ک ارا موش  الافند  اق رلنم هن  اق لشو دک ر  شرک  

ده ت ظررشن ظتکران  بنش ت  تجربین  مننن ظی الافند  اق اکن ابزار ب  مرنک تگی اق شرک  دارمت  ظی 

 هن  بتترکن گزک   براو حضشر در رلنم  هنو اگارنصی  اق طرم شرک  هسا ت  شرک  

 های با عالیق ویژه  در گروه  های اجتماعیجنگ رسانه

هنو  ترکن چمبن گر  ظ تو  کژ  بسینرو در گبنن  گشد دارمت ک  اق ظ ر هنو بن صالق اظر ق  گر  

هنو ظذه،ی       هسا ت  هنو طراتار حقش  قمنن  گر  هنو مفر   گر  حناظ ظویط قکس   گر  

هنو اگارنصی لشد  گ ن رلنم   هننکای هنو صالکق  کژ  ظرمن ال  اق برصی اق ت هر مشع اق گر  

 امت  ت،تک  ششمت هنو ک  در برابر چمنن الافند  شت ب،رد   ب  قربنمی تنکای 

امتاقو ال   ک ت  ان،ظ تو  کژ  کن تشلط چمنن را هتاک  ظیهنو بن صالق چم   حرال  صلی  گر  

بنش ت   ک  ت  دارا ظین بن چن ظ ن ف ظیهن مس،  ب  ظسنئلی ک  اق چن انای،نمی کرد  ک ک  اکن مشع گر  

گر   چاالکن  چن ار انک   چمالکن  ر کمرد  اقتاظن     ااراطی   صالکق  کژ   گ ن  هنو  ق،نا  در  هن 

تر  هنو کشا هن در ک نر بسینرو اق لنقظننترکن لنقظننک ت  بزرگهنو اگارنصی را هتاک  ظیرلنم 

اننر گذاشان ظقنظن   مفشذ   تو  ینن صشد ب  اصرناهنکی در صرشص  اداشان اصضنء کن حنظبر تال 

هن گ ن  تر اغلب گر   حنظینن ظردظی را در ک نر تنکای هنو کشا ک  ت  گر  ظ ا ب تررکز ظی

 ک  ت  هنو اگارنصی ب  ات نذ اقتاظن  ایزکمی میز تورک  ظیرلنم 

هنو اگارنصی الافند   گ ن رلنم هن  ک  ت اق تنکای هنو ببتاشای صتظ  ظیهنکی ک  در قظی  لنقظنن

هن ق رنً اق ک  ت  اکن لنقظننهنو ظرت،ط بن ظشا ع کن کنر صشد  دصن   مریکرد   یمن در کنرمز

 ک  ت   ر و ظیلنقو دم،ن  گیرو  تلقین   راب  هن صشد اصا،نردهی  تأثیرگذارو  صضش تنکای 

رلت اارادو ک  گرائ، مفر  را ظرتمب  میز  گشد دارمت  ب  م ر ظی  او کناا هنو مفر  لنقظننگر  

هنو صشد صو،  ک  ت  بسینرو اق چمنن صفونتی ششمت  ترنک  دارمت در ظشرد اکن گرائ، کن ام یز ظی

امت  هنو اگارنصی بجن گذاشا هنو رلنم او اق اس  هنو اگارنصی داشا    طیف گسارد در رلنم 

هنو  طشر صندو ب  صفون    اس  مبندهنو اگراو قنمشن ب   ،ین گرائ، مفر  دلا یرو ظرتم  براو

 کنب ت مفر  برام یز ال   قم ت   اغلب چم   ظیهنو اگارنصی اکن ااراد لر ظیرلنم 
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بن مبند اگراو    هنلنک  هنو اگارنصی   ظتکران   هنو کنربردو اصلی رلنم ده تگنن برمنظ ارائ 

هنکی برصشردارمت ک  صرشظنً اق اماننر ل  نن قنمشن در ظ،نرق  بن مفر   هرمنرو کرد    اق لینل  

اقتاظن   ک  ت  صفون    اس  چظیز  تبتکتا    ظ ن ب ص رمنک گلشگیرو ظیمفر   اق  ک   هنکی 

هن ظست د نربرو چنهنو کشت    حسن ک  ت  حذمکناا  انای،نمی ظیتر رکسای کن گرائ، لنقظنن

 ششمت  ظی

بن صالق  ااراطیشن  اق  ظوی ی   قکس    هنو حقش  حیشامن    کژ   صرشصنً در گ ،ز ظ توبرصی 

هن  امت  اکن گر  او ب  ت رکب   اقتای تر رکسای براو این،رد اهتام صشد ر و چ رد طشر ازاک ت ب 

چمنن   در صشر     د گتکت   تلقین   ترلی،هنو اگارنصی ب  ظ  شر گذ  ااراهن گ ن رلنم اق تنکای 

رلنم  اق  ظیاظمنن  الافند   اهتام صشد  منظ لش   اقتاظن   کردن  چشمنر  براو  اگارنصی  ک  ت   هنو 

هنو اگارنصی قمت  هنو رلنم تر رکسای در اس  هنو اکش ب  ارن ی    ظوی ی    اک زظجند   قکس  

   گنرو ال    

رلنم  گ ن  اق  ظذه،ی  اق    هنوظارر،نن  اراتر  کنظال  کرد     الافند   اظمنن  حت  تن  اگارنصی 

ا بنش رو ظیصشد ارکب  لردرگری    ب   تأثیرگذارو  تررب اصا،نردهی    چظیز ارداقمت  شرنرهنو 

هنو هنو ظارتد رلنم  گرو   ظقنبل  بن اکن مشع شرنرهن  در اس  هنکی براو ااننظذه،ی   میز تال  

 اگارنصی قنب  کناان ال    

ک  ت   هنو اگارنصی الافند  ظیطشر ظسئشنم    لنقمت  اق رلنم هنو بن صالکق  کژ  بسینرو ب گر  

براو صشد اصا،نردهی   اماقند اق هر کسی ک     او  گشد دارمت ک هنو صالکق  کژ اق لشو دک ر  گر  

او  ظ تو  کژ ق امت  هر مشع لنقظنن صالهنو اگارنصی ر و چ رد بن چمنن ظ ن ف ال  ب  گ ن رلنم 

هنو  ظ  شر ت،ری  در ه  نی اکجند اس  بنکت ره رشدهنکی براو کنرک نن  دا طل،نن   حنظینن صشد ب 

 هنو اگارنصی دک ر تشلر  ده ت  هنو رلنم هنو اگارنصی   انل  شکی ب  اس  رلنم 

 های اجتماعی در تحوالت اجتماعی و سیاسی جنگ رسانه  

هن   اصارا ن  ب  هر  اکن حشادث  گارنصی  صنظلی کلیتو در  اک زهنو ا هن گ ن رلنم تنکای 

هن گ ن  اشلانن ظب، ال « در اکنن  ظاوت   تنکای اگارنصی بشد  ال   م یر گ ،ز »گنن لین 
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ام یز رلنم  در  اگارنصی  صضش هنو  براو  اگارنصی  تأثیرگذارو    هنو  میز  تلقین    گیرو   

اثهرنه ن اصارا ی  اقتاظن   کن  لنقو  الیس  اقتاظن   ک   ص،رم نر  شبر متان  ال    بشد   رب ز 

ایل، کن  ث،   را  کنشر  صشاظ   لنکر  ظیاقتاظن   گتاکیبردارو  ب ز  ب   گ ن  ک  ت   حنظینن  مناذکر 

دکت رلنم  ص نکنرو  ظل،    برابر  در  اگارنصی  شت هنو  ت،تک   د  ای  ظراگع  لشو  اق  امت  شت  

ک   هن گ ن رلنم تنکای  اگارنصی  اانن ظیهنو  را  ظردی لرالر کنشر   لرالر  ص نکنرو  ک  ت  

چمنن  مرشد  امت  ااراد  گبنن را قندر ب   اک ز مننن دادن   بسیج شتن در برابر حشادث ظرت،ط بن 

گیرمت  صتا   ظرمن قکندو ظراقتمت ک  بت ن شبر متان ص،رم نرو ک  اق اقتاظن  الیس ایل، ظی

 نشم  الیس  اصرنا م ردد   ال  در ظشرد بسینرو اق قربنمینن ص

گیرو   قندر ب  صضش   هنو گ ،ز را  گر   هنو اگارنصی  شبر متان ظساق هنو گ ن رلنم تنکای 

هن  هنو اگارنصی منگبنن مناتکت ششمت   گرم  اکن رلنم لنقد  ظ ر اک م  رلنم تأثیرگذارو   ترنظ  ظی

اقتاظن  صشد   ه ترو براو شبر متان ظساق    گر  تر   ظب،مقز بزرگ  ای یرو  نو گ ،ز در 

گر   ب   ایشلان  در  چمنن  صالکق  کژ تشامنکی  بن  ب هنو  ال   ظرمن  ک   قترتر تام  او  ترو طشر 

 تأثیر قرار ده ت  اکفن صشاه ت کرد   گذاران را تو  ده تگنن   لینل  رأو

 های اجتماعی و افراطیون خشن  جنگ رسانه

هنو اگارنصی براو اماننر صقنکت ااراطی صشد گسارد  در رلنم داصز در الافند  اق رشا  اقتاظن   

ام لیسی ظ الف  منرکن   گر     اکن  ت،لیغن   اقگرل   دارد   رلنم شبر   طرکق  اق  ک   هنو قبنمی 

 بنشت هنو داصز    کتئشهنو تجلی  اق داصز ظیگیروششمت   کتئشهنو گر گنناگارنصی ظ انر ظی

تالای صی ی صلی   هنو اگارنصی براو دصش  صل ی ب   ظ الف رلنم   حنظینن چمالکن داصز اق لمشهنو

هنو  هن گ ن رلنم دانع کرد    اق تنکای  xxگش  ک  ت  داصز اق حرال  صشدکنشرهن الافند  ظی

ظ  شر تلقین کردن ب  ااراد براو ا ین اقتاظنتی الافند  مرشد  ال   حشادث ظارتدو ک   اگارنصی ب 

ار ان رخ داد بینم ر چن ال  ک  ارظنن گ ن ظینن حنظینن  هشاداران   هرفمران   ظاوت   در اکنن 

دادمت ک  براو چظیز را مننن ظیب ز بشد  ال    کتئشهنو کشتیش   اقتاظن  صنشم  داصز  مایج 

  برصی اق ظ نبع شرک  در گبند الافند  شت  ال      تورک  ااراد دک ر براو ب  دل  گراان اللو   
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تشئی  در طراتارو اق داصز   برصی دک ر اظبنر داشا ت    000 90برابر    چن بشدمت ک  ر قام حنکی اق  

هنو ظارلق ب   هن هر ر ق  گشد داشا  بنشت  حسن اق اکن مشع تشئی    000 200ک  ظرمن ال  برابر  

 000 200هنو صنرگی تر رکسای م یر گ،ب  ا  ُررَ   شنص  ا قنصت  در لشرک   بیز اق  لنکر لنقظنن

حسن دم،نا ال    داشا   )ان شئر(  ش،ی   ک  ت   بسینر  ا  رر   گ،ب   ب   ظارلق  تشئیار  رلری  هنو 

ارداصا ت   گراکی ظننب  ظیهنو ظارلق ب  داصز صر  مرشد    ب  تشئی  کردن ظواشاهنو ااراطحسن 

ااراد دک ر   دادمت ک  براو تورک را مننن ظی چظیز صلی  غربینن کتئشهنو کشتیش   اقتاظن  صنشم  

 شرک  در گبند الافند  شت  ال     براو ب  دل  گراان اللو   

ظسلرنمنن    کژ  تنق اذکر ب هنو اگارنصی براو تورک  ااراد چلیب احارننً الافند  داصز اق رلنم 

م ر اق ارظ  چن  در حنا  گراکی صرمهنو ااراطیگشامنن طردشت  ظسارت  امجنی شت  ال   اینی

هن  داصز  کنبت  برصالم لنکر گر  شت  گسار  ظیتر اقچم   ا ت لنا ق،  امجنی ظیحن ر لرکع

هنو شغلی  دهت اق ظشقری  هنو قمتگی را تو  تأثیر قرار ظیر اکای را لنصا  ال  ک  هر  گ ، 

هنو  گراا  تن قمتگی صنمشادگی   تن حس ترلق ب  گنظر   اکن اینی ت بن براو کسنمی ک  چشمنرا مننم 

دارمت طراحی منت  ال   بلم  بینار براو ااراد قکندو ک  هر ق ر اق طرکق   تر  بشدن را ابراق ظیت

هنو  هنو اگارنصی را درکنا  کرد    در ش،م ک  ت  رلنم هنو تورک اک ارم  کلی  کرد   اصالظی 

ترلق    شت  ال   دل  چصر  بسینرو اق ااراد  گشکنو مشصی حسک  ت  طراحیاگارنصی شرک  ظی

صریق  هسا ت  مشگشامنن  ظیکشدکنن    کنیت   داصز  ر اک   ب  لر   بن  تر  اغلب  ااراد  اکن  ششمت  

 هنو اگارنصی راح  هسا ت  هنو رلنم  کژ  ش،م لمشهنو ارت،نطی ظجنقو ب 

هنو ظاقنب  ال    هنو گنک زکن   ر اک  گراکی صنن  تشلر  ر اک  هنو ظقنبل  بن ااراطکمی اق گنی

 امت (  ابرل  شت 1هن در گت ا )تنکای اکن مشع 

هن در گب  ظاوت شتن   هن براو ار کردن صفشم صشد   تأثیرگذارو بر ااراد   لنقظننتر رکس  

 هنو اگارنصی هسا ت   ظ الف گ ن رلنم  هنوحرنک  اق چمنن در حنا الافند  اق تنکای 
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 های اجتماعیزین جنگ رسانه های جایگهای متقابل و روایت های روایت. تاکتیک1جدول 

لنقظنناانن کن  تر رکسای  ظ،نرقان  کن  ره،ران  ظشرد  در  اطالصن  صرشصی  اماننر  هنکننن  گرو: 

 هناصا،نر لنصان چنظ  شر بی ب 

ظاقنصت لینل   تأثیرگذارو:  شبر متان    صلی     گذارانکردن  اقتای  تر رکس،    بن  ظ ن ف   ب  

 هنتر رکس  

 هن بن ک  ر اک  ظاقنب  کن گنک زکنحمر ( تر رکس  )  ببن کردن السف ص ثی کردن ظ ن فنن: ک، 

هن ب  صتی ظننرک   هنو بن قش  کن حنظینن چنایرنن: ظاقنصت کردن تر رکس  ه،   ترغیب مبندهنو غیر

 در تر رکس، کن حرنک  اق چن 

و   تلقین: د ر کردن ااراد اق تر رکس،   حرنک  اق ظ،نرق  صلی  تر رکس،   اذکر   گیرصضش

 ر اک  ظث،  گنک زکن کمسنن

 ک  تهنکی ک  صلی  تر رکس، ظ،نرق  ظی تقشک  شرکنو ائاالم: مننن دادن حرنک  اق ااراد   لنقظنن 

 گ   تلی  تر رکس، ظی امرو ک  صهنو ه، هنو ظننرکای بن لنقظننلنقو: برقرارو تال  راب   

اینی کردن  اس   اس ا بنش رو:  برابر  در  اماقندو  کن  ظ ن ف  رلنم هنو  در  ظشگشد  هنو هنو 

امت  بن الافند  اق ک  ر اک  ظاقنب  کن هن اکجند شت هن کن حنظینن چناگارنصی ک  تشلط تر رکس  

 گنک زکن 

 

 های اجتماعی عليه کودکان جنگ رسانه

هنو اگارنصی در حنا  قشع ال   اکن حرال   ی بر صلی  کشدکنن در رلنم حرال  بزرگ ل  ی 

تشقام    گرو  اقتاظن  کی  هنو تبر    ااارا   اانن کرپین  xxiظرمن ال  شم  ق رگیرو لنک،رو

 م نرو کشدکنن را ب  صشد ب یرد  کنی  اصنذو گ سی   هرق چقار گ سی  ببر 

  ق رگیرو ال  ک  بن الافند  اق ا ن رو ا مار می    میز ابزار ارت،نطی اق گرل  ق رگیرو لنک،رو

اینیهنو رلنم لنک   اگارنصی     بنشت هن ظیلنک  گپ   گف (     )   هنو ظا ی  ا  رلننهنو 

هنو مناس ت  شنکرنتی ک  تشلط اکری   هنو ظا ی کن اکری هنکی اق ق رگیرو لنک،رو شنظ  اینیظثنا

هنو  لنک  ششمت   ترن کر   کتئشهن    هنو اگارنصی اس  ظیهنو ش،م شت  کن در لنک  ارلنا  

 هنو گرلی ال   چ ر کن ار انک شری
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xxiاصنذو گ سی  i     مشصی لشءالافند  گ سی چمالکن ال  ک  در چن اارادو  در ق،نا تبتکت ب  اس

قربنمین  صنمشاد   کن  د لانن  ب   ترن کر  ارلنا  کن  ترن کر  صل ی  چن کردن  ترن کر    ن   ارائ   ب   را  هن 

لنا قرار    17تن    10لنقمت  قربنمینن ظررشنً در ل ین  ارد  گ سی اق صشدشنن  ادار ظی کتئشهنو بی

 دارمت   یمن کشدک در هر ل ی ظرمن ال  قربنمی اصنذو گ سی گردد 

تظن  رانهی    ا تکن در صف ا ا دانع در برابر ق رگیرو لنک،رو قرار داشا     قار  ببتاش    ص

ارائ   دلاشرا رر  اق ق رگیرو لنک،رو  این یرو  موش   کشدکنن در صرشص  براو  ا تکن    هنکی 

xxiاازار ک ارا  ا تک یدهت  مرب مری ظی i i   هن براو انکز راانر  هنو انکن ر کمی اق گزک  کن برمنظ

 تشام ت ت بن بر اکن ابزار تمی  ک  ت چمالکن کشدکنن ال   یمن  ا تکن مری

کشدک ه طرکق  اق  کشدک   هزاران  لن     کن شمنراینن  ر  لشءالافند  گ سی  ربنکی  حرال  صنن  

ک  ت   کردن   ارکب کشدکنن الافند  ظیهنو اگارنصی براو گررا هن گ ن رلنم چمالک ی ک  اق تنکای 

هنو  م هنو اگارنصی   تننرهنو گفارنن رلنهنو گپ   گف    لنکر ش،م ششمت  اتن قربنمی گری ظی

ده ت ک  ب  ااراد ات ای   اظمنن گر نی ظنمتن  چمالکن  ظزک  ترنظ  اشرو بن لرالر گبنن را ارائ  ظی

 دارد در ش نلنکی   گذ  قربنمینن کشدک ب  ر ابط گ سی صرکو را ارقامی ظی

هنو اگارنصی هسا ت ک   ظأظشران الیس   ااسران گر    کژ  ت بن ظأظشران ظ فی  اقری گ ن رلنم 

هنو ظجنقو لنصا ی  چمالکن شت    در ا  کن ظمن رن   شت  بن الافند  اق منیهنو گزار در ظو 

اقتاظن  ظجرظنم  صلی  کشدکنن   ک  ت تن ششاهت   ظتارکی براواکریلی بالدرمن بن ظ  شمین ظننرک  ظی

 چ رمت را بتل  

 های اجتماعی عليه بزرگساالن جنگ رسانه

ششمت  اکن هنو اگارنصی اق ظ نبع ظ الف حرل  ظیبزرگسننن میز  م یر کشدکنن  قربنمی گ ن رلنم 

بردارام    ه  هنو کال گشکنم   لرق  هشک   تراک زاظر ظرمن ال  شم  چقار  اقتاظن  اماقنی 

 هن را ب  صشد ب یرد  هن کن تلفنکردن راکنم 

هنو ش ری ک  ارد را تشام ت داد راحای ظی  ظجرظنن ب ک  ت ک  ا شمبسینرو اق ااراد درک مری

دل  چ رمت  بن در اصاینر داشان اطالصن  ش نلنکی کنای در    هنکننن ب بت ن مینق ب   ر د ب  صنم 

ظ  شر ارتمن  ب  امشاع ظ الفی اق گرائ، ظشرد ک  ارد  ک  ظجری ظرمن ال  اق هشک  چن ارد ب 

 الافند  مرنکت  
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ارد  گ سی بت ن ر نک  ارد   بت ن گشکنم   کر ی در ظررض مبندن ترن کر بیاقنیم نرو امهرق 

گشکنم  ظرمن ال  بنصث صتظن  اشرو  منبشدک  ت    در  م نرو اماقنیهیچ هتم ظنر صی  هرق 

طلب کن ظاجن ق گ سی  گش  هَمِر ارص  مناذکرو گردد  ک  شرک  لنبق اماقنیبسینرو ظشارد برگن  

لنکای بنرگذارو ک ت ک  احارننً تشلط هزاران ارد  اق قربنمی را در   ترشکر بیظرمن ال  ک   

لنک  دک ر ظرمن ال  چن را ب  اشاراک ب ذارمت  ظرم ا ت ر ق  چن مفر بنقدکت شت    صتهن    

ترشکر ظرمن ال  در صفو  ا ا مانکج ا تکن ظشتشر گساجش در اقاو گساجشو منی قربنمی  ظنهر  

ظرمن ال  ظجتداً اکری  شت  کن ب  طرکقی دک ر ب  صنمشاد   کنرارظنکنن  هرمنران کن  ششد  هر  ین 

اک ارم   رشت هرق  اکری  ششد   قربنمی   ب هرسننن  را  بت ن ر نک  طراین  تسبی  م نرو  شت  

گشکنم  اصارنص  م نرو اماقنیهن   لنکر تننرهنو گفارنمی ک  ب  هرق مرشد  ال   ارا ک  لنک  

هن بنقدکتک  ت  ب  مرنکز  هن را براو ظیلیشنصل ن ترن کر صرشصی گ سی را طلب کرد    چن  دارمت 

 گذارمت  ظی

xxiاصنذو گ سی  v   گشکنم  دارد م نرو اماقنیگرظی ال  ک  اق گبن  بسینرو ارت،نط مزدکمی بن هرق

کتئشهنکز  ا سمش  براو ظ انر منتن ترن کر    در حنا دادن حق   یمن در اصنذو گ سی ک  ارد

اماقنیک  در هرق در اک ارم  ال  درحن ی   ظرمشس ال  کر ی اق   گشکنم   قش  ظورک غن ،نًم نرو 

ک     xxvگردد  ظشلس  بر کی  ز براو حذم ظ ن ب اق ق،  اس  شت  درصشال  اشا ظی  قربنمینن 

ل   ظشرد اق اکن د  80ظ انر مرشد  ک  حت د    2016ظ ن ر  صریق در ظشرد اصنذو گ سی در لنا  

 هن را اانن مرشد  ال ار مت 

گتکتو براو    هنو اگارنصی  ابزارهن ال  ک   گشد دارد  اک ارم    رلنم هنو ظن ی ظت برداروکال 

براو قرن ک   منانک قتکری  اصرنا  امجنی ظیامجنی هرنن  ب  کال هن  مرشد   شت  ال   برداران صر   

اک شن کال  اق ظردی در لرتنلر گبننال    تر  چلنمار   برداران ب  شملی لرکعبراو کال   بردارو 

 تر   اق هر مق   گبنن قنب  امجنی ال    اکرن

طشر ظینم ین حت د ب   در طشا ا ج لنا گذشا   ظرکز شمنکن  گرائ، لنک،رو اکنن  ظاوت  هرلن  

هنو  وبرداراو اق کال شمنک  را درکنا  مرشد  ال   اکن شمنکن   بینم ر طیف گسارد   000 300

بن اظشر حقش  ظن می  ظر شو   ظ الف کال   اک ارمای لنک،رو اقگرل  اشمنا بردارو چمالکن ظرت،ط 

ششکی  لرق  الرار تجنرو(  اصنذو چمالکن  اشا )  او )همی ن(  گنلشلی اقارندومفشذهنو راکنم 
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  لرق  هشک    ابرل  ر  ب  رشت گرائ، تسبی  شت  تشلط اک ارم  بشد  ال  ک   ا رللیبین

 دهت قربنمینن را در لرالر گبنن را هتم قرار ظی

 های اجتماعی در انتخابات سياسی جنگ رسانه

اما نبن  کمی اق حسنس ترکن ر کتادهنو لینلی هر کنشر ال   در اما نبن  اصیر اکنن  ظاوت    

هنو اگارنصی صو   اصلی را در اصاینر داشا ت  ا تکن د ر  اما نبنتی بنکت  ن رلنم هنو گتنکای 

هنو د  ای  هنو اگارنصی ب  منظزدهنو ظسئش ی  چکن رلنم ب ذرد ق،  اق چمم  باشان ترری، گرا  ک   

 رلنمت هن چلیب ظیک ت کن ب  چنکر  ظی

ترو اق  او   ظجرشص  ای یت شاهنو رلنم هنو گتکتِ ک ارا ظوااو بن ر  ظا ررنن ر ابط رلنم 

رلنم  هر راکی  ب   دلاینبی  در  برمنظ ر ابط  هسا ت  ر بر   صشد  ظنارکنن  براو  کنربردو  هن  هنو 

رلنم رلنم  امشاع  هر   تن  لنصا ت  قندر  را  کنربران  بنر  ا  ین  براو  اگارنصی  ظان   هنو  هن) کتئش  

او  فنرشی شتن ترکیب ک  ت ک  ص نصر رلنم هن  صش    گراای ( را در ک  گرکنن قنب  لصمس

را ظی  ظ لش   ادغنی  شت    ش ری  ظواشاو  گرکنن  ک   اما نبن     .ک تدر  اق  در    2016برت 

 او   موش  رص   کردن در ظواشاو ص،ر بن دکتگن  ظشرد م ر ظاوت   الافند  اق لمشهنو رلنم اکنن 

 ب  طشر گتو تغییر کرد  

هنو ق،لی در ک  اراک ت اما نبنتی  هنو اگارنصی بوث شت  در ب زهن گ ن رلنم ک  طیف تنکای 

هن گ ن  ششمت  منظزدهن بنرهن اق تنکای ارد صشد را دارد بمنر گراا  ظیک  ظجرشص  اهتام ظ وررب  

امر الافند  مرشدمت  ب  طشر  ا و بسینرو اق منظزدهن در  ظ،ننتی   بت نهنو اگارنصی بن بیرلنم 

 هنو اگارنصی صرانً چظنتشر بشدمت  م الافند  اق رلن

رلنم  گبنن  ک   دارمت  لینلی  گشد  اما نبن   صرص   در  بزرگ  اشا،نهن   اق  اصلی  مشع  هنو  ل  

هنو در  اقرین  صشر  گراا  تشلط منظزدهن؛ راانر منلن ، اق کن ت  ص ناگارنصی را ب  چتز ظی 

منظزدهن انشیسای؛    طرم  کن  مژادارلانم   اظبنرا   اق رلنم   اقگرل   منشینم   اگارنصی  الافند   هنو 

 تشلط ک  منظزد  

هنو اگارنصی   ش ری ک  صند  ب   لاند اما نبنتی بت ن ک ارا کردن موش  الافند  اق ابزار رلنم 

هنو  تشامت ظجنق ب  الافند  اق ابزار رلنم الافند  اق اکن ابزار ب  مرنک تگی اق ک  لنقظنن دارد  مری

هنو اگارنصی ب  ظبنر    تجرب  مینق دارد   هر  اصضنء لاند ان ظواشاو رلنم اگارنصی بنشت  مشش

لاند     بنش ت   ظؤثرو  مشکس تگنن  باشام ت  ک   میسا ت  برصشردار  کنای  ظبنر   ل و  اق  اما نبن  
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بمنر    ک  ت ب  چن برل ت هنو اگارنصی ظسالزی درک ظ نط،ی ک  لری ظیک  تگنن ظواشاو رلنم تش یت

چنکز در ارت،نطن  مششانرو  هنو قبنمی لند    بیهنو لشاد ارت،نطی   ایر و اق شیش بردن ظبنر 

هنو اگارنصی  ا  ین  هنکی براو الافند  احارن ی لاند کرپین اق رلنم بنش ت  اکجند دلاشرا رر ظی

 گنی ظث،  در راع ظنمال  ال   

امتاق   اما نبنتی کاراک ت انکز    هنو    منظزد در ای یرو مانکج تال گیرو ظرمن ال  ب  لاند 

هنو ل     مری   گیرو اصلی  گشد دارمت: داد هنو اگارنصی کر  ک ت  د  گشم  امتاق گ ن رلنم 

بشک   هن در تشئیار کن طراتاران در ایسک  ت هنو ل    ترتاد ظنارکین ص،رمنظ   ترتاد دم،ناداد 

اققظنن صرا  الافند   بن  لاند  اصضنء  شت   هزک   صرا رلنم   گشکی  اگارنصی   بن  هنو  شت   گشکی 

هنو بالصشض  اازاکز رت،  در مانکج ظشتشر گساجشو گشگ   کر   هنو اگارنصی الافند  اق رلنم 

اازاکز اششز در ر قمنظ  چمالکن  کنهش   تلشکزکشن    مری اک ارم (  هر  ین داد )  هن  اص،نر  هنو 

بن حنظینن  شبر ترنظ   اق ترنس    کن ظ فی  ص،نرت ت  اصا،نر   اندارو  ر نک   صشاطف ظث،       

گیرو  ظتکران کرپین صشاه ت دکت ا  ایزهنکی بنقصشرد اق حنظینن  بن الافند  اق اکن د  مشع امتاق 

هن  ب ز م،شد  ال   اکن داد ب ز بشد    ا  ایزهنکی مایج هنو اگارنصی مایج در راه،رد رلنم 

هنو چمالکن هن   ظمننن  تأثیرگذاران گتکت در گنظر  کرپین   کنمناهر  ین ب  چشمنر لنصان ر مته

 ک ت   ظ الف براو ایشلان ب  حنظینن کر  ظی

 شناسی تحقيقروش

هنو اگارنصی  تولیلی   رن ظررای   ت،یین تبتکت مشاتکت گ ن رلنم   -اکن ظقن   بن ر کمرد تشصیفی

هنو هنو گ ن رلنم ب  ظ  شر درک   اب، ببار ظ نطب  انراشبی براو تولی  راه،ردهن   تنکای 

دلا  شنظ   انراش   اکن  ال    داد   ارائ   کنرکردو)ظانثر  اگارنصی  د  حشق   ظررای  اق(  ب تو   

رلنم  گ ن  رلنم ظ الف  گ ن  ابزار  اگارنصی   گ ن  هنو  ارننن  ظزد ران    اگارنصی   هنو 

هنو اگارنصی ال   در  هنو کالن چا تو   اتاا تو گ ن رلنم هنو اگارنصی   میز تنکای رلنم 

هنو چا تو   اتاا تو چن ب  اصارنر ت،یین   ظررای  هن   تنکای اداظ  هر حشق  کنرکردو  ر  

 بنشت هنو ارائ  شت  در اکن توقیق ظ،ا ی بر کاب   ظقنن  ظرا،ر صلری    بر ق ظیگردد  داد یظ

 گیری  نتیجه

ک  در اکن  اک،شت  در صرر گ ن منظ  ،   گ ن منظارنرم ظورشر شت در قرن بیس    کم،  ب 

  صو   گ ن بسینر کرار اق ق،   ظرین    ا و بشد    راه،رد صو   بنکت اشکن  لینا    هنمشع گ ن
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امشاع گ ناذکر بنشت؛ گ ن رلنم ام ،ن  هنو  هنو اگارنصی  کمی اق گتکتترکن   تنثیرگذارترکن 

 هسا ت  چن  مینقظ ت  غیرم نظی کنشر     م نظی  هنولنقظنن  امشاع  هر   ظرنصر ال   چم   ظسل، ال  

  هنو رلنم   حرال   برابر  در  کرد    رصت  را  اگارنصی  هنورلنم   اق   صشد  دشر نن  الافند   وش م  ک 

  ترقیب  در  هنکیلال   ص شان  ب   اگارنصی  هنورلنم   اق     شت   دانع   قشع  چظند   حنا  در  اگارنصی

تشصیفی انراشبی شنظ  ا ج    -در اکن ظقن    اباتا بن ر کمردو تولیلی     مرنک ت  الافند   صشد  اهتام

هنو اگارنصی ارائ  گردکت  لپس ب   دلا  هنو گ ن رلنم حشق  براو تولی  راه،ردهن   تنکای 

هنو اگارنصی شنظ  حشق  حمشظای  م نظی   ب تو    ظررای د  حشق  کنرکردو ظ الف گ ن رلنم 

گراکنن صنن  کشدکنن   ظ تو  کژ   توشن  لینلی   اگارنصی  ااراطق هنو صالکسب  کنر  گر  

هنو اگارنصی   اما نبن  لینلی ارداصا  شت   بزرگسننن  ظزد ران  تمن ران   ارننن گ ن رلنم 

 هن ب  اگرنا ظررای گردکت هنو چا تو   اتاا تو ظ ر  در هر ک  اق حشق تنکای 

 پيشنهادات و راهكارهای اجرایی 
هنو اگارنصی  در حنا حن ر ب  توقیقن  بینارو براو بررلی تبتکتا    اینظتهنو گ ن رلنم  

در کنشر مینق ال    م،نکت هرنم ت ظشاگب  بن تبتکتا  لنک،رو  دانر غنال یرو راه،ردو شت   نقی  

اقتاظنتی    هنو اگارنصی امتکنیت  ششمت  اق گرل هن نقی براو گ ن رلنم ال  ک  راه،ردهن   تنکای 

 گردد ص،نرت ت اق: هنو این بند ظیک  در قظی   گ ن رلنم 

 هنو اگارنصی ت،یین راه،رد   ظ  ق ظشاگب  کنشر بن ابرند ظ الف گ ن رلنم  •

هنو م نظی   غیر م نظی در ات نذ تتابیرو ب  ظ  شر کسب چظندگی هر  لنقظنن •

 هنو اگارنصی ظشاگب  بن گ ن رلنم 

قنبلی   • م نتشلر   تنکای هنو  برابر  در  دانع  در  ا   رلنم ظی  گ ن  هنو هن 

 هن ب  ر شی چا تو ا  در الافند  اق اکن تنکای  اگارنصی  

اق رلنم هن   دلاشرا رر اماننر لینل   • الافند   قظی    در  اگارنصی  هنکی  هنو 

 هنو اگراکی   مبندهنو حنکریای کنشر ظا نلب بن دلا ن 

بین • لاکجند ر ابط  بین  ب ا رللی    اشاراک نقظنمی  ب   اق  انای،نمی  گذارو  ظ  شر 

 هنو اگارنصی اطالصن  ظربشط ب  تبتکتا  گ ن رلنم 

هنو توقیقنتی دامن نهی ک  ظفنهی، مشکن صلشی م نظی اکجند   انای،نمی اق تال  •

 ده ت هنو اگارنصی را اششز ظیهن   ادبین  گ ن رلنم بشکژ  م رک 
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بن تررکز صنصاکجند ک  ظشلس    • هنو اگارنصی    ک  گ ن رلنم   توقیقنتی 

 دهت  او اششز ظیرشا هنو چا تو   اتاا تو چن  را بن دکتگن  ا تتنکای 

رشا  • ا ت  صلری  ظجل   ک   رلنم اکجند  گ ن  ب   ظربشط  ظقنن   ک   هنو  او 

 ک ت  اگارنصی را ظ انر ظی
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