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 نقش دانشگاهیان در عرصه های رسانه ای در مقابله با جنگ نرم -1

 1تحلیل موردی برنامه های تلویزیونی فارسی 

 1زکتز رضب اسوبعیلی

 :چکیده

ثِ طَری کِ لحظِ ای را ثسٍى رسبًِ . اس ٍیژگی ّبی جْبى اهزٍس آى است کِ کبهالً رسبًِ ّبی ضسُ است

جبیگبُ رسبًِ ّب ثِ حسی است کِ فضبی اجتوبعی ٍ فزٌّگی الیِ ّبی هرتلف . ًوی تَاى سپزی سبذت

. پطت سز گذاضتِ اًسزر سیز تبریری رسبًِ ّب جَاهع زٍراى ّبی هرتلفی را . جبهعِ هتأثز اس رسبًِ ّبست

عصز ضفبّی، زٍراى رسبًِ ّبی هکتَة ثب عصز گَتٌجزگ ٍ عصز رسبًِ ّبی رازیَئی یب ثِ تعجیز عصز هب 

زر حبل حبضز ثب زیجیتبلی ضسى فضبی ارتجبطبت ٍ فزٌّگ هب . رکٌی اس هْن تزیي عصزّبی ارتجبطی است

. ٌَاى زّکسُ جْبًی یبز ضسُ استضبّس تحقق عولی هَضَعی ّستین کِ زر چٌس زِّ پیص اس آى ثِ ع

ثبرستزیي ٍجِ حضَر رسبًِ تلَیشیَى هی ثبضس کِ هیشاى رسَخ تلَیشیَى ثِ حسی ثَزُ است کِ کوتز 

زر زِّ اذیز هب ضبّس افشایص . ذبًَازُ ای است کِ ایي عضَ ثبثت ٍ ّویطگی را زر ثیي ذَز ًساضتِ ثبضس

. ى اس طزیق گیزًسُ ّبی هبَّارُ ای قبثل زریبفت استتعساز تلَیشیَى ّبیی ثَزُ این کِ ثزًبهِ ّبی آ

اس ًظز تعلق هبلک غَل رسبًِ ّبی جْبى ٍ سیبست ّبی . اس چٌس ثعس قبثل ثزرسی است 1تلَیشیَى فبرسی 

زر ایي هقبلِ عٌبصز ٍ هؤلفِ ّبی هحتَایی ثزًبهِ . فزٌّگی راثزت هَرزاک ثزرسی ٍیژُ ای را طلت هی کٌس

سؤال اصلی کِ ایي هقبلِ ثساى پبسد هی زّس آى است کِ چگًَِ . زار هی گیززهَرز تحلیل ق 1فبرسی 

، ًظبم ذبًَازُ ّبی جبهعِ فبرسی سثبى را ثِ صَرت حزفِ ای ٍ ٌّزهٌساًِ ثب لحبظ 1ثزًبهِ ّبی فبرسی 

تغییز ًظبم ارسضی ذبًَازُ ٍ تغییز ًقص ّب ٍ رٍاثط . رٍش ّبی عَام گزایبًِ هَرز تْسیس قزار هی زّس

عضبی ذبًَازُ ٍ گبم ثززاضتي زر هسیز ذبًَازُ ّبی فزٍ پبضیسُ ثِ اًضوبم اًتقبل ارسش ّبی تجبری ٍ ا

سزهبیِ زاری ٍ تقَیت رٍحیِ هصزفی ٍ ارائِ الگَّبی جْبى سزهبیِ زاری اس جولِ پیبهسّبی ثزًبهِ ّبی 

رسبًِ ای ٍ آگبّی ثرص زر پبیبى هقبلِ ًقص زاًطگبّیبى زر سهیٌِ سیبست ّبی . ایي تلَیشیَى هی ثبضس

 .عوَهی هطزح ضسُ است
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 علوی گزٍُ هسیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی فزٌّگی زاًطگبُ آساز اسالهی ذَراسگبى عضَ ّیئت - 


