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 تعاليبسمه 

 
 

 مقدمه 

رئيس دانشکده هاي پژوهش خبري برگزار شد. در اين نشست دکتر ساعي، خردادماه  در سالن نشست 23در روزاين نشست 

 تيخبري و محمدحسين آزادي به بررسي ماه هاي ارتباطات صداوسيما؛ دکتر هادي البرزي، سردبيرگروه رسانه پژوهش

 خبر جعلي و راهکارهاي مقابله با آن پرداختند.
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 ای کشورهای غربياهميت خبر در نظام رسانه 

هاي مهم در دولت مدرن، بحث يکي از پايه  :صداوسيمادکتر محمدحسين ساعی، رئيس دانشکده ارتباطات دانشگاه 

که نخبگان در جهان حضور ندارد،  سه چهار سال هست  ايها و  آمريکا بدون نظام رسانهاخبار و اطالعات مي باشد. غربي

به يک ماجراي جديدي مواجه هستند. شما نگاه کنيد  با ه در حوزه فضاهاي سياسي، اقتصاديآمريکا متوجه شدند چ

است.  کنيم، تهديد محور بوده هاي پرتيراژ ، به تيترهاکه نگاه مينشريات جدي مثل اکونوميست، تايم، اشپيگل، و روزنامه

به تبع آن اصل و موجوديت غرب را دند که عصر موجوديت دولت مدرن و اي جديدي مواجه شنخبگان با يک فضاي رسانه

 دهد.مورد تهديد قرار مي

 و خبر رساني نسبت به دو قرن گذشته در جهان تفاوت فضای خبر  

متوجه شدند فضاي خبر و خبر  غربي نخبگان :دکتر محمدحسين ساعی، رئيس دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسيما

هايي جدي کرده است. خيلي تالش کردند از طريق  رساني نسبت به دو قرن گذشته در جامعه آمريکا و انگليس تفاوت

ينيم. بپايانه نويسي روي مباحث اخبار جعلي کار کردند ولي در ايران هيچ حمايتي در حوزه آکادميک نميمقاله نويسي، 

. و و يک مساله حياتي در غرب ميباشد يبا به مساله اصلي تبديل شده استدر کشورهاي غربي مثال مقوله اخبار جعلي تقر

مهمي  اقدام هاييق مقاله ، پايان نامه و کارهاي پژوهشي احساس مي کنند موجوديت شان به خطر افتاده است. لذا از طر

  .انجام دادند

 تفاوت معنايي خبر جعلي با شايعه 

قبل از هر چيز ابتدا بايد اخبار جعلي را خوب بشناسيم، مفاهيم متعددي قبل از فيک نيوز داشتيم، مفاهيمي  دکتر ساعی:

. کرديممي صحبت که درقديم  است ايآن صحبت ميکنيم همان شايعه رةمانند شايعه داشتيم، آيا اخبار جعلي که االن دربا

ترين آماج برداشت  بنده اين است جامعه ما قطعا يکي از جدي بين اين دو وجود دارد.هاي زيادي نيست و تفاوت طوراين 

 هستند.عاده جدي الدر خصوص اخبار جعلي فوق جوامع غربي. هاي فيک نيوز االن در دنياست

 نقش رسانه ها در خنثي سازی اثر فيک نيوزها 

 هايي در مورد استفاده از اخبار جعليبحثباشد.  آمريکا ميهاي ز بانيان فيک نيوز در رسانهترامپ خود يکي ا: دکتر ساعی:

. بنابراين توليد ادبيات در مورد اخبار جعلي در کشور بوده است مطرح 2016در آمريکا درمورد انتخابات رياست جمهوري 

تواند به طور جدي بحث فيک نيوزها را هايي که ميبايد روي حوزه اخبار جعلي کار کنيم و يکي از رسانهبسيار مهم است. 

 داخلي هستند. يهاو رسانهصداوسيما  ،خنثي کند

 تغيير در چرخه خبر اهميت تحول گذار از جامعه شفاهي به جامعه شبکه ای و 

تحول در جامعه باعث شده است که بحث دو : هاي خبري صداوسيمادکتر هادي  البرزي، سردبير گروه رسانه پژوهش

اي و تحول ديگر تغيير در جامعه شفاهي به جامعه شبکه گذار جامعه ما ازيک  ت بيشتري داشته باشد.ياخبارجعلي اهم

 چرخه توليد و انتشار خبر است. 

  شبکه ایشايعه محصول جامعه شفاهي و پيدايش خبر جعلي در جامعه 

ير تاث : يکي از اين تحوالت گذار از جامعه شفاهيهاي خبري صداوسيمادکتر هادي  البرزي، سردبير گروه رسانه پژوهش

و ارتباط چهره به  اي که با در و گوشيشايعه محصول جامعه شفاهي است. جامعه اي نيز هست. گذاري بر پيام هاي رسانه
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اي با بسترهاي که ايجاد شده راه بروز و ظهور اخبار کنند. اما در جامعه شبکهها را با هم تبادل ميبا هم هستند، ايدهچهره 

 جعلي اتفاق افتاده است.

  تغيير در چرخه خبر 

هاي در ساختارهاي سازماندومين موضوعي که  هاي خبري صداوسيمادکتر هادي  البرزي، سردبير گروه رسانه پژوهش

صحت سنجي  ،گردآوريبه ترتيب فرايند  هاي رسمي افتاده است. تغيير در چرخه خبر است. در مدل رسانهخبري اتفاق 

تغييراتي تغيير کرده است. سنجي دتوزيع و صحت، يدگردآوريجدانجام مي شد که در حال حاضر اين مدل به مدل و توزيع 

که  اين باعث شده قرار داده است، بنابراين بعد از انتشار پيامرا  صحت سنجي  ،يجاد شده استکه در توليد پيام خبري ا

از  .در وهله اول بايد اخبار جعلي را خوب بشناسيماست. اخبار جعلي نفوذ بيشتري پيدا کند. با توجه به اتفاقاتي که افتاده 

حاضر در پايان چرخه خبر قرار گرفته است باعث شده است در حال که سنجي طرف ديگر نحوه انتشار را فرا بگيريم. صحت

در شبکه هاي اجتماعي يکي از ديگر عوامل در حال رشد پيام هاي  ويروسي شدن اخبارکه اخبار جعلي رشد و نمو يابد. 

نکه يبراي تشخيص اي فرهنگي و سياسي و اقتصادي توليد مي شود، هااين دوره اخبار جعلي  در تمامي حوزه جعلي است.

سنتي  امکانات ها و با تکنيک راستي آزمايي اخبار را انجام دهد.  کهفضايي طراحي شود ر، بايد ر جعلي است يا خياخبا

  توان با خبر جعلي مبارزه کرد.نمي

 
 

 راهکار متفاوت مقابله با خبر جعلي نسبت به شايعه 

ما با ماهيت اخبار جعلي و نحوه مقابله با آن کند که کمک مي هاي انجام شده در حوزه اخبار جعليپژوهش دکتر البرزي:

شناسيم اما خبر جعلي متفاوت آشنا شويم. ما نحوه مقابله با شايعه را که دراي فرمول ابهام  ضرب در اهميت است مي

 فاوت است.متهاي گوناگون با شايعات مقابله کنند اما جنس اخبار جعلي با شايعه با مدلايم است. ساليان گذشته توانسته

نمونه تقلبي خبر است که حتي نخبگان و عوام جامعه را به  اما اخبار جعلي است،و در حد شنيده هاست.شايعه شفاهي 

ر از عوام فريب مي دهد. حتي رسانه کند. قدرت اخبار جعلي تا جايي است که نخبگان را بيشتصورت همزمان درگير مي

هاي رسمي نيز در در دام اخبار جعلي  مي افتند. بنابراين سرعت در مقابله با اخبار جعلي امر ضروري است. براي دفع خبر 
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هايي که مدنظر ما بوده پيداکند، در در گذشته ويژگي جعلي بايد منبع آن را شناخت. بايد تشخيص داد که خبر جعلي 

تواند اي بيشتري دارد، ميها، رسانههايي مثل سلبريتياي شديم که حقيقت در واقع با بحثحقيقت وارد دوره عصر پسا

ها را به نوعي در دسترس خودمان دا شته باشيم مواردي را روي چيزي تاکيد که حتي درست نباشند. بنابراين وب سايت

بر بايد بر کند، از کجا نشر و نمو پيدا مي يم که يک اخبار جعليم، و متوجه شوهاي آن  پردازش بکنيو بتوانيم بر داده

هاي چه کساني انتشاردهنده اخبار جعلي هستند. داده. بدانيم هدف انتشار اخبار جعلي چيست. هاي خودمان بيفزاييمآگاهي

راي آن لي مقابله کرد. بايد بخبر جعو به لحظه با  است را بايد تحليل محتوا کنيم. بايد به موقع هاي اجتماعيکه در شبکه

  هايي طراحي کرد.آستانه

 تحليل خبر جعلي با نظريه جنگ رواني 

هاي رسمي و تامين کردن ها و سازمانعوام فريبي، بي اعتبارساختن گزارش رسانهاهداف توليد خبر جعلي عبارت است از 

تحليل با نظريه جنگ رواني است. نظريه جنگ رواني منافع مالي، سياسي و ايدئولوژيک توليدکنندگان به نوعي قابل 

هاي مرجع به منظور تحقق ها و رفتار گروهگيريريزي شده و به منظور تغيير نظرها، احساسات، موضعتاثيرگذاري را برنامه

امروز با ارائه ها بايد هدف خبر جعلي را جنگ رواني دانست که در دنياي داند. با توجه به اين يافتههاي مدنظر ميسياست

 کند.اقدام مي اطالعات مخدوش عليه عقايد و باورهاي اعضاي جامعه

 استفاده از خبر جعلي برای تهاجم فرهنگي 

که دارد همواره اي ضد سلطه کشور ما به سبب ساختار سياسي و اجتماعي: محمدحسين آزادي، پژوهشگر حوزه ارتباطات

هم بارها بر موضوع تهاجم فرهنگي تاکيد داشته است. و رهبر معظم انقالب است مورد تهاجم کشورهاي بيگانه قرار گرفته 

اي و فرهنگي و تبليغي بيشتر شده است. سازمان صداوسيما به عنوان بزرگترين و مهم بحث تهاجم رسانهدر اين چند سال 

با توجه به اينکه در آينده دو انتخابات را  .اي در مقابله با اخبار جعلي داردي کشور نقش ويژهاترين و اثرگذارترين رسانه

مئناً زند، مطفرايند دموکراسي و مردمساالري بيشترين آسيب را مي پيش رو خواهيم داشت و خبر جعلي به اين واسطه بر

مربوط به جنگ رواين  مشکالت اقتصادي و ساختاري خبر جعلي يک معضل رسانه اي خواهد بود.در انتخابات هاي آينده 

هاي تلگرامي که بعضا دو ميليون کاربر داشته و يعني اينکه دالالن نرخ ارز با راه اندازي کانال از طريق اخبار جعلي بود.

ند و کردهاي ارز و دالر را پيش بيني ميفي نرخ و قيمت و کردندصعودي ميصورت گذاري تدريجي به شروع به قيمت

 طبيعي نبود. که حتي در شب هم افزايش نرخ دالر داشتيم 
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 باال بودن ضريب نفوذ اينترنت و شبکه های اجتماعي در ايران نسبت به ميانگين جهاني 

درصد از مردم 69ميليون نفر يعني  57ميزان استفاده از اينترنت در جهان در فضاي ايران نيز حدود  محمدحسين آزادي:

ضريب نفوذ استفاده از  اما است. درصد 49هاي اجتماعي در ايران و ضريب نفوذ شبکه کننداينترنت استفاده ميکشور از 

درصد است. اين  53ميزان استفاده از اينترنت در جهان درصد و  68درصد، تلفن همراه  39هاي اجتماعي در جهان شبکه

 در ايران جلوتر از ميانگين جهاني است. ياجتماع يهادهد که ضريب نفوذ اينترنت و شبکهنشان مي

 

 
 

 رشد باالی کاربران ايراني در استفاده از رسانه های اجتماعي 

 2018چين در سال هاي اجتماعي در ايران حاکي از رشد قابل توجه است.  رسانه رشد کاربران :آزادي، کارشناس خبر

 23ايران رشد ميليون نفري،  24ي، اندونزي رشد ميليون نفر 54هند رشد ، ميليون نفري 84هاي قبل رشد نسبت به سال

هاي اجتماعي و ميليون نفر به  کاربران ما در شبکه 23يعني بيش از  داشته است. 2018ميليون نفري در ايران در سال 

دهد نسبت به چين و هند کشور ما بيشترين جهش اين نشان مي ضافه شده است.هاي گذشته ابه سالها نسبت رسانپيام

 داشته است. نسبت به جمعيتش  ها اجتماعياستفاده مردم از رسانه دررا 
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 مغرضانه و عامدانه بودن اخبار جعلي 

 نياي و سازمااي است که به صورت حرفهجعلي اخبار عامدانه و مغرضانه: اخبار آزادي، کارشناس ارتباطاتمحمدحسين 

هاي رسانه شود.هاي غيررسمي توليد و منتشر ميرواني غالبا بر بستر رسانهدر پوشش خبر واقعي و در راستاي جنگ 

بي بستر مناس و رايگان بودن ارزان فضاي تعاملي، ، مثالً سرعت چرخش اطالعات،که داردهايي غيررسمي به واسطه ويژگي

 براي پيدايش اخبار جعلي است.
 

 
 

  حقيقت و رشد اخبار جعليعصر پسا 

 ثير کمتري نسبتأگيري است که حقايق عيني تدوران جديدي در حال شکل محمدحسين آزادي، کارشناس ارتباطات:

گسترش اطالعات و سرعت  با توجه بهدارند. در اين دوران مي گيري افکار عموبه احساسات و باورهاي شخصي در شکل

کنند. يکي از  توانند اطالعات و اخبار را از محيط دنيا و اطراف خود دريافتمي دارد مردم به راحتيوجود اجتماعي که 

اصطالح پسا   .اين فضاستدر  مضر و غلطهمان اندازه بحث اخبار جعلي و گسترش اطالعات  هاي عصر پساحقيقتآسيب

که بيشترين نفوذ و است  هاييهوکاذب با گرت در دوران پسا حقيقت قدرمعرفي شده است.  2017 در سال  حقيقت

يشتر توسط کاربران ديگر ديده بتي ديگر هر چه مطلب يک کاربر و گروه هاي اجتماعي دارند، به عباردر رسانهسروصدا را 

پيش روي بشريت و از ده مساله مهم جهان در عصر پسا حقيقت يکي  شود.قدرت آنها در سطح جامعه بيشتر ميشود، 

ر است. پس پسا حقيقت مربوط به شرايطي است که حقايق عيني تاثير کمتري نسبت هاي مضبحث اخبار جعلي و گزاره

به احساسات عواطف و نظرات و عقايد شخصي دارد، ما در دوران پسا حقيقت با اضمحالل مفاهيمي در جوامع انساني 

 همچون صداقت، درستي، حقيقت مواجه هستيم. 
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  آمريکا 2016اخبار جعلي در انتخابات رياست جمهوری 

که بر فرآيندهاي سياسي در ستيم. بحث ظهور خبرهاي جعلي است هاي پسا حقيقت که ما با آن درگير هيکي از چالش

آمريکا تحت تاثير خبرهاي  2016اذعان دارند که انتخابات  هاآمريکاييبه بعد اثرگذاري مخربي داشته است.  2016سال 

 126از بين  صورت گرفته است. 2017تا  2016هايي سال ي که از توئيتجعلي قرار گرفته است و در بررسي ماشين

غلط بطور قابل  است اينگونه استنتاج شده است که دروغ و اطالعاتميليون نفر منتشر شده  3توسط  کههزارتوئيت 

اجتماعي در فضاي  ايتر از حقيقت منتشر شده و مورد مصرف کاربران رسانهتر و وسيعتر و عميقاي بيشتر، سريعمالحظه

 توئيتر قرار گرفته است. 
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 توسط ترامپ با بر چسب خبر جعلي و رسانه های رسمي از ميدان به دور کردن رقبا 

 فيک نيوزها دشمن مردم چون که. کندکه با فيک نيوزها مبارزه مي مي دانداولين شخصي  خود را بهترامپ دونالد در واقع 

 هک اين موضوع باعث شده فيک نيوزهايي توليد مي کنند. نيويورک تايمز، واشنگتن پسترسانه هايي مثل هستند و 

انه هاي رسمي آقاي ترامپ جايگاه رس ل به آقاي ترامپ واکنش نشان دهند.سياستمداران و کارشناسان حتي سازمان مل

ل آنها را تنزل دهد و به نوعي به دنبارا در بين طرفدارانش به عنوان رسانه هاي منتشرکننده فيک مطرح مي کند تا جايگاه 

 منتقد را از ميدان به در کند. يهاآن است که با برچسب زدن خبرجعلي رسانه

 
 

 


