فصلنامه پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوششم /شماره ( 1پياپي  / )97بهار  110 /1398ـ77
Quarterly Journal of Communication Research, 2019, Vol. 26, No. 1 (97), 77-110

1

از گفتمانسازی تا جریانسازی بیبیسی فارسی
بر محور پروندههای حقوق بشری


دکتر محمدمهدی فرقانی* ،محمدرضا تقویپور
چکیده

یکی از بهانههای همیشگی هجمه رسانه ای به جمهوری اسالمی ایران ،موضوع حقوق بشر بوده است.
در میان رسانههای جریانساز در اینباره ،بیبیسی فارسی حرفهایترین و پرمخاطبترین رسانه خبری
خارجی اس .در میان پروندههای حقوق بشری نیز پروندههای نرگس محمدی ،نتازنین زاغتری ،امیتد
کوکبی و محمدعلی طاهری در زمره پربسامدترینها هستند و بررسی تجمیعی این موارد ،نتایج جامعی
را ارائه میکند برای دستیابی به هدف پژوهش ،از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکترد ییاستی ت استتقرایی
استفاده شده اس .بهمنظور دسترسی به اطالعات کامل 195 ،گزارش وبسای .بیبیستی ،مترتبب بتا
موضوع پژوهش ،در بازه زمانی تقریبی  8ساله تمامشماری شد و با طی ایتن رونتد ،بتیش از  303کتد
بهدس .آمد که در  53مقوله جای گرف .مقوالت بهدست .آمتده ،در نهایت ،.ییتل دو محتور اصتلی
«انتخاب سوژههای جریانساز» و «تکنیکهای جریانسازی» دستتهبنتدی شتدند ییتل محتور نخست.
مشخص شد که بیبیسی بهدی ،.گفتمانهای رییب گفتمان انقتالب استالمی را شناستایی متیکنتد و
جریانسازی خود را حول محور این گفتمانهتا شتکل متیدهتد همننتین ییتل محتور تکنیتکهتای
جریانسازی ،تکنیک متفاوت شناسایی شد که  6مورد از آنها در تمتامی متوارد ایتن پتژوهش مشتتر
هستند  6تکنیک نیتز در ایتن پتژوهش کشتن و نامگتشاری شتد ایتن  6متورد ،شتامل تکنیتکهتای
«برجستهسازی اظهارات نامتعارف»« ،افزایش اعتبار منتاب همستو»« ،راوی همجتنس»« ،برچستبهتای
ایتضایی»« ،اسطورهسازی» و «طرح ادعای بدون پشتوانه» اس.
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مقدمه

با پیروزی انقالب اسالمی ،امریکا و کشورهای همپیمان او ،همواره تحریم را بتهعنتوان
یکی از ابزارهای اصلی تغییر رفتار ایران بهکار گرفتهاند این تحریمها بهطتور عمتده بتا
بهانه  3موضوع کلیدی و راهبردی «انرژی هستهای»« ،سامانههتای موشتکی» و «حقتوق
بشر» صورت گرفته اس .با توجه به اینکه افکار عمتومی داخلتی ،در متورد دو موضتوع
نخس ،.اغلب موافق با موضت جمهتوری استالمی ایتران بتوده است ،.هجمته رستانهای
کشورهای غربی برای توجیه تحریمها بهطور عمده معطوف به افکار عمومی جهانی بتوده
و در ایناع ایرانیان توفیق چندانی نداشته اس.؛ امتا موضتوع پرونتدههتای حقتوق بشتری
بهدلیل برخورداری از یابلی .ایجاد همدردی در مردم و همننین بیاطالعی عموم افراد از
مناف اجرای مجتازات مجرمتان ،در ییتاس بتا دو موضتوع گششتته ،بیشتتر متورد توجته
رسانههای ماهوارهای برای تح .تأثیر یرار دادن افکار عمومی داخلی یترار گرفتته است.؛
بهطوری که همواره بهعنوان یکی از مهمترین و پربسامدترین موضتوعات متورد بحت

و

بررسی در این رسانهها مطرح بوده اس .شبکههای متاهوارهای همیشته تتالش کتردهانتد
جمهوری اسالمی را بهدلیل اجرای مجازات مجرمان مورد حمای .غترب ،محکتوم کننتد
موضوعی که باع

فاصله گرفتن مردم از حاکمیت .در بلندمتدت متیشتود و بایتد بترای

مقابله با آن چارهای اندیشید بیتردیتد ،کشتن و شناستایی تکنیتکهتای متورد استتفاده
رسانههای بیگانه در موضوع پروندههای حقوق بشری میتواند گام بلندی در راه کمک بته
رسانههای داخلی برای انتخاب راهکارهای مطلوب مقابله با تح .تتأثیر یترار دادن افکتار
عمومی داخلی باشد از میان شبکههای ماهوارهای فارستیزبتان ،بررستی و تحلیتل اخبتار
پروندههای حقوق بشری در شبکه بیبتیستی فارستی ،بیشتترین اطالعتات را در اختیتار
فعاالن رسانهای میگشارد؛ چراکه ایتن شتبکه از ستویی ،پرمخاطتبتترین شتبکه خبتری
ماهوارهای فارسیزبان اس .و در مقایسه با دیگر شتبکههتا ،بتر طیتن گستتردهتتری از
مخاطبان تأثیر می گشارد و از سوی دیگتر ،چتون بته گتواه تحلیلگتران و پژوهشتگران،
حرفهایترین رسانه خبری فارسیزبان خارجی اس ،.شناسایی تکنیکهای بتهکتار گرفتته
شده در آن ،راهنمایی جام و کامل اس .که تکنیکهای مورد استفاده دیگر رسانههتا را نیتز
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شامل میشود روند جریانسازی در مجموعه رسانهای بیبیستی فارستی بته ایتن صتورت
اس .که تیم فکری این مجموعه ،ابتدا محورهای مورد نظتر ختود را بته شتکل مکتتوب در
وبسای .بتیبتیستی منتشتر متی کننتد و چنتدی بعتد ،ایتن محورهتا در یالتب مستتند و
گزارشهای خبری از طریق تلویزیون این شبکه پخش میشتوند ازایتنرو ،بترای شناستایی
مهمترین محورهای محتوایی مجموعه بیبیستی فارستی ،رصتد و تحلیتل وبستای .ایتن
شبکه منبعی غنی و جام به شمار میرود در میان پروندههای حقتوق بشتری متورد تأکیتد
بیبیسی فارسی ،پروندههای نرگس محمتدی ،نتازنین زاغتری ،امیتد کتوکبی و محمتدعلی
طاهری در زمره پربسامدترینها هستند این شبکه با پوشش جزئیترین موارد مطرحشتده در
این پروندهها از ابتدای تشکیل تتاکنون ،نشتان داده کته چته اهمیتتی بترای آنهتا یایتل است.
بیبیسی فارسی تاکنون نزدیک به  200بار در وبسای .خود به این پروندهها پرداختته است.
هریک از پروندههای یکر شده با نظر کارشناسان حوزه رسانه انتخاب شدهاند به اعتقاد آنتان بتا
توجه به موضوع متفاوت هریک از این پروندهها ،بررسی تجمیعی آنها میتواند نتتایجی جتام
و چندبعدی در پی داشته باشتد؛ بنتابراین پتژوهش حاضتر بته دنبتال شناستایی تکنیتکهتای
جریانسازی بیبیسی فارسی در موضوع پروندههای حقوق بشری اس.
پیشینه پژوهش

یافتههای پژوهش بتایری هوشتی و همکتاران  )1392نشتان داده است .کته بیشتترین
موضوعات مورد توجه ماهواره های شبکه ها) خارجی بزرگنمایی مسائل داخلی ایتران
بوده اس .موضوعات مرتبب با حقوق بشر ،فعالی.های هستهای ،ایتصتاد و تروریستم،
سایر موضوعات مورد توجه این شبکه را تشکیل میدهند
رضاییان  )1391در مقاله خود به این نتیجه رسیده اس .که از سال  2001تا ،2008
 5.2درصد از مطالب مطبوعات امریکا درباره ایران به حقوق بشر اختصاص یافته اس.
مطبوعات انگلیس برخالف مطبوعات امریکایی در همتین دوره زمتانی  ۴8.۴درصتد از
مقاالت خود را به «بررسی مسئله حقوق بشر در ایران» اختصاص دادهاند
مجیتتدی و نتتوریزاده  )1390در مقالتته ختتود ،برختتی از مهتتمتتترین محورهتتای
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جریانسازی رسانهای بیبیسی فارسی در سال  1388را فهرس .کردهاند :القتای نقت
حقوق بشر و آزادیهتای متدنی در ایتران ،القتای ناکارآمتدی دولت .و نظتام ،تقویت.
جریانهای مخالن و تعمیق شکاف سیاسی در ایران
تقویپور و همکاران  )139۴معتقدند که شبکه خبری بیبیسی با تأییتد و تقویت.
ایده مشاکره تح .هر شرایب و با نفی مقاوم ،.به توجیته بیشتتر حمتالت استراییل در
ییاس با حمالت حماس پرداخته اس .بیبیسی همننین به القای وجود شتکاف میتان
حماس و مردم غزه میپردازد و در عین حتال ،چهترهای مقتتدر از ارتتش استراییل بته
تصویر میکشد؛ ایدامی که در عرصه روایتگری ،نوعی سوگیری یا نبود پایبندی به اصل
روزنامهنگاری عینی را نشان میدهد
چارچوب نظری پژوهش

برجستهسازي
رسانهها میتوانند با برجستهسازی و تأکید انتخابی خود بر ارزشها ،هنجارهتا و رویتدادهای
گوناگون ،به شکلگیری ادراکات ما از محیب اطراف کمک کنند پژوهشهایی کته در زمینته
برجستهسازی پیامهای خبری انجام شدهاند ،همگی مؤید این مطلباند که رسانهها بتا تأکیتد
و برجستهسازی خبرها و موضوعات مختلن ،اولوی.های یهنی مخاطبان را شکل میدهنتد
بدیعی )23 :1377 ،السول1دو کارکرد اصتلی رستانههتای جمعتی را نظتارت و همتاهنگی
متتیدانتتد از نگتتاه او ،کتتارکرد نظتتارت ،همتتان دروازهبتتانی و کتتارکرد همتتاهنگی ،همتتان
برجستهسازی اس .دیرینگ2و راجرز)11 :1988 3،
مککامبز۴و شاو 5،نخستین مطالعه نظتاممنتد را در متورد فرضتیه برجستتهستازی در
1
. Laswel
2
. Dearing
3
. Ragers
4McCombs
5Shaw
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سال  1972گزارش کردهاند آنها برجستهسازی را در مبارزات ریاست .جمهتوری ستال
 ،1968مورد مطالعه یرار دادند و این فرضیه را مطرح کردند که رسانههای جمعی بترای
هر مبارزه سیاسی ،اولوی.هایی را تعیین میکنند و بتر اهمیت .نگترشهتای راجت بته
موضوعات سیاسی اثر میگشارند سورین و تانکارد ،ترجمه دهقان)27 :1386 ،
یکی از راههای برجستهسازی اخبار ،پخش آن در اولوی .باال یتا در زمتانهتای آغتازین
خبرهای تلویزیونی اس .در چینش خبری ،نوع رسانه نیز مهم اس .برای مثال ،رسانههتای
محلی به اخبار مربوط به یتک منطقته توجته بیشتتری دارنتد و برحستب منطقته ،خبرهتا را
اولوی.بندی میکنند در رسانههای محلی توجه بیشتتری بته موضتوع فراوانتی ،جمعیت .و
مسائلی از این یبیل میشتود امتا در ستطل ملتی و در رستانههتای بتا پوشتش گستتردهتتر،
موضوعات جهانی حتی ممکن اس .در اولوی .خبری یرار گیرند ندرلو)3 :1386 ،
چارچوببندی

گفته شد که براساس نظریه برجستهسازی ،رسانهها با تأکید بر بعضی موضوعات ،افکتار
عمومی را تح .تأثیر یرار میدهند به گفته مککتامبز ،هتر یتک از موضتوعاتی کته در
اولوی .یرار میگیرند« ،خصیصههای بسیاری دارند» یعنی ویژگیهایی کته تصتویر هتر
موضوع را نمایش میدهد ویتی موضتوعات از نظتر اهمیت .و برجستتگی تغییتر پیتدا
میکنند ،صفات هر یک از آنها نیز تغییر متییابتد شتیفر )22 :2007 1،بتر ایتن استاس،
رسانه این امکان را مییابد که به مخاطبان بگوید درباره چه فکر کنند نه اینکته چگونته
فکر کنند؛ اما نظریه چارچوببندی عالوه براینکه به مخاطب میگوید درباره چته فکتر
کند ،با چارچوببندی ویای  ،چگونگی فکر کتردن مخاطتب را نیتز تحت .تتأثیر یترار
میدهتد متککتامبز و رینولتدز )103 :200۴ 2،متککتامبز ،چتارچوببنتدی را نستخه
پاالیششده برجستهسازی میداند از این دیدگاه ،چتارچوببنتدی بته معنتای برجستته
1
. Sheafer
2
. Reynolds
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ساختن برخی جنبههای یک موضوع از طریق شتیوههتای مختلتن ارائته موضتوع و در
نتیجه ،تغییر رفتارهای مردم در مقابل آن اس .او این پدیده را سطل دوم برجستهسازی
میداند شیوفل1و تیوکسبری)15 :2007 2،
انتمن 3،تأکید کرد که چارچوبها برای جلب توجه افراد ،به برخی عناصتر و توجته
نکردن به برخی عناصر دیگر بهکار میروند او همننین بر این بتاور است .کته «شتیوه
چارچوب بندی یک موضوع باید مشخص کند مردم چگونه میتوانند موضوعی را در
و ارزیابی کنند» )51-58 :1993
در یلمرو مطالعات و پژوهشهای ارتباطی ،چارچوببندی به این معناس .که رستانههتا
نه آیینهای برای انعکاس وایعی ،.بلکه سازنده وایعی .و شکلدهنده به آن هستتند بتر پایته
این نظریه ،رسانهها در مرحله نخس ،.از طریق برجستهسازی ،توجه مخاطتب را بتر بعضتی
موضوعات و رویدادها متمرکز میکنند و سپس ،آنها را در چتارچوب معنتایی ختاص یترار
میدهند؛ بنابراین ،کار رسانهها ،تنها انتخاب رویدادها و حوادث خاص از میتان رویتدادهای
بسیار نیس ،.بلکه معنی دادن به آنها نیز هس .مهدیزاده)81 :1383 ،
مککامبز و یانم  )2003دو گروه کلی از صف.ها را در سطل دوم برجستهستازی معرفتی
میکنند :صفات شناختی یاتی) و صفات عاطفی یتا ارزشتی  82ت )67صتفات شتناختی بته
توصین و تعرین موضوع در رسانه مربوط میشوند در حالی کته صتفات عتاطفی ،بته لحتن
رسانه برای ارائه موضوع و ارزشگشاری آن مثب ،.منفی یا خنثتی) اختصتاص دارنتد تفتاوت
ظاهری بین این نوع صفات ،همیشه واضل و روشن نیس .شیفر)23 :2007 ،
جریانسازی خبری

از نگاه رسانهای ،جریانسازی تدبیری اس .که برای اداره مغزها بهکار میبرنتد بایتد توجته
داش .با هر رسانه برای خود هدفی دارد که در طول فعالیت .رستانهای ،تحقتق آن را دنبتال
1Scheufele
2Tewkesbury
3Entman
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میکند ازاینرو ،دنبال کردن هدف در رسانهها لزوماًً به معنای جریانستازی نیست .رستانه
برای جریانسازی و رسیدن به هدفهای سیاسی ،تجاری یا فرهنگی خود باید بر موضتوعی
خاص تمرکز کند و در طول فرایندی زماندار به تولید محتوا درباره آن بپردازد
جریانسازی رسانهای ممکن است .در انتواع مختلفتی از تولیتدات رستانهای شتکل
بگیرد از مهمترین ،ملموسترین و زودبازدهترین جریانسازیها ،جریتانستازی خبتری
اس .به نظر میرسد که جریانسازی خبری را بتوان اینگونه تعرین کرد البتته توجته
به این نکته ضروری اس .که ریشه این تعرین در نظریه برجستهسازی اس:.
«پوشش خبری گسترده ،مستمر و فرایندمدار وایعه یا موضوعی که از سوی یتک یتا
چند رسانه جمعی یا کاربران رسانههای اجتمتاعی ،بتا استتفاده آگاهانته یتا ناآگاهانته از
روشهای مختلن ،ازجمله برجستهسازی و چارچوببندی انجام میشود تا خبر مشکور
برای مدت کوتاهی به اولوی .فکری و خبری رسانهها ،کاربران و مخاطبان تبدیل شود»
ناصری طاهری و همکاران)75 :139۴ ،
تصویرسازی

بسیاری از فعل وانفعاالت امنیتی ابتدا در حوزه ادراکات موجودیت .متییابنتد دروایت ،
تهدید چیزی نیس .جز مخاطرهای که در نسب .بین ت حدایل ت دو تصتویر موضتوعی.
مییابد و سپس مبنای عمل در مناسبات عینی یرار متیگیترد بتر ایتن استاس آننته در
عینی .مشاهده می شود ،فاید اصال .اس .و این تصویرها هستند کته اهمیت .دارنتد و
طی فرایندی در عینیات تجلی مییابند به این ترتیب ،تصاویر نقتش تعیتینکننتدهای در
رفتار ایفا میکنند دروای  ،تصویرسازیها چه از نوع مثب .و چته منفتی ،نگترشهتا را
دستخوش تحول میکنند و با تغییر نگرش ،رفتارها نیز متناسب بتا آن شتکل متیگیرنتد
افتخاری و یوالفقاری)1393 ،
موالنا  )1380در مقاله «انتفاضه فلسطین و انگارهسازی رستانههتای غترب» ضتمن
بیان خصوصیات انگتاره ،یستم.هتای مختلتن آن را برمتی شتمارد انگتاره مجموعته
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تصاویری اس .که ما در مغز و یهنما ن از حقایق و ابعاد مختلن آن داریم و همه آنها با
یکدیگر در ارتباطاند و بر هم تأثیر می گشارند تغییر یک انگاره در مغز ما گاه منجتر بته
تغییر تصوراتمان از اشیا ،افراد و پدیدههای دیگر میشود و یک حال .تعادلی یتا غیتر
تعادلی ایجاد میکند انگاره یا تصویر از سه یستم .تشتکیل شتده است .احساستات،
ادرا

و آگاهی ،عملکرد در بعد احساسی یا ارزشی دوست .داشتتن یتا نداشتتن یتک

موضوع یا شیء مورد نظر اس .که اغلب با موافق .داشتن یا نداشتن ادراکتی ستروکار
دارد در بُعد ادراکی و آگاهی یک انگاره ،دانتش متا از طبیعت .همیشتگی یتا متوروثی
موضوع یا پدیده مورد نظتر است .و خصتایص مستتقل آن را بیتان متیکنتد؛ امتا بُعتد
عملکردی یک انگاره ،با جنبههای رفتاری فرد ،چگونگی برخورد با موضوع متورد نظتر
و کلیه ترکیبات و مختصات آن سروکار دارد در بح

تصویرسازی یا انگارهستازی بته

دو مفهوم اساسی میتوان اشاره کرد:
 1مفهوم گزینشگری :این مفهوم در رشته ارتباطات بسیار مهم اس .رسانهها در هتر حتال
و همیشه ،خواسته یا ناخواسته ،مشغول تأکید بر یک مسئله و یا امیدزدایی از آن هستند
 2مفهوم تغییر شکل :برخی از مصرفکنندگان فکر میکنند کته کنتترل رستانه را در
اختیار دارند؛ مانند معتادانی که تصور میکنند هر وی .بخواهند تر میکنند اما همتین
توهم اس .که بالی جان آنها می شود این عادت و انگاره ،ابتدا مانند تارهای عنکبتوت
اس.؛ اما بهتدریج به میلههای ضخیم یک یفس تبدیل میشود و این همان مفهوم تغییتر
شکل اس .که کارشناسان رسانه نسب .به آن هشدار میدهند تا مبادا وستیله بته هتدف
تبدیل شود شکرخواه)1382 ،
تبلیغات سیاسی و تکنیکهای آن

تعارین متعددی از تبلیغات سیاسی ارائه شده است« .ژا التول» 1در تعریتن تبلیغتات
سیاسی مینویسد« :تبلیغات سیاسی» شامل تکنیکهایی میشود که از سوی یک دولت،.
1
. Jack Olwell
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یک حزب ،یک سازمان یا یک گروه فشار برای تغییر رفتار عامه و تأثیر بر آنهتا بتهکتار
برده میشود در تبلیغات سیاسی ،شیوهها ،حسابشده و جزئتی و اهتداف ،مشتخص و
در عین حال محدود اس .در نهای ،.موضوعات مورد تبلیغ نیز در اغلب موارد سیاسی
اس .همایون )80 :137۴ ،یواعد اصلی تبلیغات سیاسی شامل موارد زیر اس:.
 )1یاعده ایجاد شرایب سرای .روانی :سرای .روانی در حوزه روانشناسی اجتماعی
مطرح می شود و محصول کنشهای متقابل دورانی اس .به این صورت کته ابتتدا یتک
محر به ویوع میپیوندد و موجب پاسخ در گروههای جمعیتی میشتود و ستپس ایتن
پاسخ که بهنوبه خود ،میتواند نقش محر داشته باشد ،پاسخ دیگری ایجاد میکنتد؛ در
یک کنش دورانی ،این روند ادامه مییابد و با افزوده شدن بر تعداد محر ت پاسخهتا و
درصد چرخش ،منجر به اپیدمی میشود
 )2یاعده مربوط به اعتبار منب  :اعتبار منب عبارت اس .از درجه مورد یبتول وایت شتدن
ارتباطگر تبلیغاتگر سیاسی کوشش میکند سخن خود را از رسانهها یتا منتاب معتبتر و یتا
دس.کم ،به نقل از یک منب معتبر مطرح کند یا به آن منب شکل معتبر بدهد
 )3یاعده یرار دادن هدف در پسزمینه :در سیاری از موارد ،تبلیغاتگر سیاسی سعی
دارد هدفش را پنهان کند تا مخاطب نفهمد که تبلیغاتگر سیاسی یینف اس.
 )۴یاعده استفاده از ارزشها برای اثرگشاری بر نگرشها :در اصل ،در همه جهتان و
در تمام طول تاریخ ،تبلیغاتگر سیاسی موضوع مورد نظتر ختود را امتری بتههنجتار و
مقدس و عکس آن را نابههنجار ،زش .و شیطانی جلوه داده است .بتر همتین استاس،
کشورهای متخاصم بهراحتی در طول جنگها ،به هم دشنام میدهند همننانکه در طول
جنگ جهانی دوم ،کشورهای غربی برای برانگیختن نفرت مردمشان ،آلمان و مردمش را
وحشی و درنده میخواندند
 )5یاعده اصل سادگی در پیام :در این تکنیک ،ادبیات ساده به کمتک القتای اهتداف
سیاسی پینیده میآید تا دامنه نفوی و تأثیرگشاری پیام را افزایش دهد
 )6یاعده استفاده از نمادهای جایگزین :در این یاعتده ،واژههتا و نمادهتا جتایگزین
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یکدیگر می شوند؛ برای مثال ،هنگتام تصتادف دو ختودرو هتم متیتتوان از «برختورد»
خودروها و هم از «تصادف شدید» آنها استفاده کرد؛ اما بار معنایی آنهتا کتامالًً متفتاوت
خواهد بود محسنیانراد)1382 ،
 )7یاعده برچسب زدن مثب .یا منفی :با استفاده از ایتن تکنیتک ،بته یتک شتخص،
ایده ،یا گروه که هدف تبلیغاتگر سیاسی اس ،.برچسب خوب یا توهینآمیز و ناپستند
زده میشود مهرداد)190 :1380 ،
 )8یاعده تعمیم جشابی :.در استفاده از این تکنیک ،سعی میشود بین یتکچیتز بتا چیتز
دیگری که معرف خوبی ،درستی ،پاکی و امثال آن اس ،.ارتباط داده شود تا به ایتن ترتیتب،
صفات نیک آن چیز ،به چیز اول تعمیم یابتد هتدف اصتلی در اینجتا تشتویق پیتامگیتر بته
پشیرش و تأیید چیز اول اس ،.بدون اینکه دلیل آن را بدانیم مهرداد)191 :1380 ،
 )9یاعده انتقال :هدف از این تکنیک ،انتقال ایتدار ،ضمان .یانونی و اعتبار یکتی از
چیزهای مورد احترام همگان ،به چیزی دیگر ،بهمنظور کسب اعتبار و عزت بیشتر بترای
آن اس .بهعبارت دیگر ،سازوکار انتقال براستاس فراینتد ارتبتاط بتین دو عامتل عمتل
میکند مهرداد)190 :1380 ،
 )10استقرا و تعمیم نایص :یکی از مغالطههای مرسوم در گفتارها و مناظرههای علمتی و
روزمره ،مغالطه تسری جزء بهکل اس .در این مغالطه ،موجودیت .و اوصتاف یتک کلیت.
فیزیکی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و به مدد ترسیم و تصویر یک یا چند جتزء آن بیتان و
توضیل داده میشود؛ بیآنکه کلی .آن به تمام و کمال مورد بررسی یرار گیرد
 )11یاعده تکرار :تکرار یکی از یواعد شناختهشده یدیمی ،هم برای آمتوزش و هتم
برای تبلیغات سیاسی اس .پژوهشها نشان داده است .کته یتادگیری از طریتق تکترار
افزایش پیدا میکند؛ اما این افزایش روند ثابتی ندارد هنگامیکه تبلیغات شروع میشود،
ایناع مخاطب سیر صعودی دارد اما سرانجام ،در جایی ،این سیر ایناع در مستیر مستتقیم
یرار میگیرد و سپس سیر نزولی پیدا میکند محسنیانراد)1382 ،
 )12یاعده شهادت دادن :تکنیک شهادات دادن یتا تصتدیق در تبلیغتات سیاستی در
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حالتی اس .که شخص محترم و مورد اعتماد یا شخص غیریابلاعتماد و منفوری درباره
درستی یا نادرستی یک فکر ،یک برنامه ،یک محصول یا فردی ابراز عقیده می کند ایتن
تکنیک شیوهای متداول ،بهویتژه در عرصته آگهتیهتای تجتارتی و مبتارزات انتخابتاتی
محسوب میشود مهرداد)193 :1380 ،
 )13یاعده اغراق و بزرگسازی :این پدیده همان موضوعی اس .که ادعا متیکنتد دروغ
هرچه بزرگتر باشد ،بیشتر اثر دارد اغراق بهطور معمول ،از یک هسته اولیه آغاز میشتود و
سپس آن را بزرگ و بزرگتتر متیکننتد متاجرای عتراق نمونته بستیار مهمتی از اغتراق و
بزرگسازی در مورد صدام و سالحهای کشتارجمعی بود محسنیانراد)1382 ،
 )1۴تفریهافکنی :در این روش ،مجری عملیات روانتی بتا شناستایی نقتاط اختتالف
جناح های دشمن همواره تشدید اختالفات داخلی را سرلوحه کار خود یرار میدهد بته
این ترتیب ،گروهها ،یکدیگر را دشمن میپندارنتد و تمتام توجته ختود را معطتوف بته
برخورد با جناح مقابل میکنند براتی)۴0 :1376 ،
 )15پاره حقیق .گویی :گاه نیز حادثه ،خبر یا سخنی مطرح میشود که از نظتر منبت
و محتوای پیام ،مجموعهای بههمپیوسته و مرتتب است .کته اگتر بخشتی از آن ،نقتل و
بخشی ،نقل نشود ،جه .و نتیجه پیام منحرف میشود تشکری)16 :1390 ،
 )16بیطرفنمایی یا عینی.نمایی :تکیه این روش بر چیدمان و مهندسی پیام است.
برای مثال ،در یک برنامه بهظاهر تعاملی ،نظرهای موافق و مخالن مطرح متیشتود؛ امتا
تحلیل دییق برنامه نشان میدهد که تمامی دیدگاههای مطرح شده ،براستاس یتک متدل
چیدمان نظر شکل گرفته اس .تا گزاره مطلوب رسانه در پوشش بیان نظرهای موافتق و
مخالن به مخاطب منتقل شود یارمحمدی و احمدی)115 :139۴ ،
 )17اهریمنسازی :در این تکنیک ،مبلتغ تتالش دارد تتا تنفتر و دشتمنی جمعیت.
مخاطب را نسب .به عقیده ،گروه و یا کشوری ختاص برانگیتزد؛ بتر ایتن استاس ،اگتر
گروهی منفور از دیدگاه رسانه) ،سیاستی را پشتتیبانی کنتد ،صترفنظتر از درست .یتا
نادرس .بودن آن ،وجهه منفی گروه حامی این سیاس .را بزرگنمایی میکند تتا از ایتن
طریق بر مواض جمعی .مخاطب اثر بگشارد رضایی)1390 ،
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 )18توسل به مناب نامشخص :از این شگرد در بیشتتر موایت بترای یتوت بخشتیدن بته
تکنیک شایعه استفاده میشود رسانهها با بیان عبارتها و اصطالحاتی چتون «برختی منتاب
ناشناس گزارش دادند»« ،به گزارش خبرگزاریها» و خبر مورد نظر خود را منتشر میکننتد
در این حال ،.سیاستگشاران رسانهای یا خبری میدانند که مخاطبان چندان به دنبتال پیگیتری
منب خبری نیستند و هدفشان تنها انتشار خبر با استناد به «برخی منتاب » است .تتا بتهراحتتی
بتوانند مقاصدشان را از این طریق دنبال کنند آیربخش)210 :1392 ،
 )19ارزشگشاری و ارزشزدایی :در ایتن تکنیتک ،بته عنصتر پیتام از نظتر ارزش توجته
می شود ،به این معنا که ختوب یتا بتد و شایستته یتا ناشایست .بتودن بتار ارزشتی پیتام در
جریانسازی مورد نظر اس .آیربخش )195 :1392 ،بتهعبتارت دیگتر ،از ستویی ،رستانه،
عناصر مورد نظر خود را ارزشتمند ،از ستوی دیگتر ،عناصتر رییتب را فایتد ارزش معرفتی
میکند
روششناسی پژوهش

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجتام شتده است .کریپنتدورف ایتن
روش را بهعنوان یک فن پژوهشی برای ربب دادن دادهها به مضمون آن ،بهگونتهای معتبتر و
تکرارپشیر تعرین میکند ویمر و دومینیک ،ترجمته ستیدامتامی )138۴ ،همننتین تحلیتل
محتوای کیفی را میتوان روش پژوهشی برای تفسیر یهنی محتوای دادههای متنی ،از طریتق
فرایندهای طبقهبندی نظاممند ،کدبندی و تمسازی یا طراحی الگوهای شناخته شتده دانست.
همننین یکی از ویژگیهای بنیادین پژوهشهای کیفی ،نظریهپردازی بهجتای آزمتون نظریته
اس .تحلیل محتوای کیفی به پژوهشگران اجازه میدهتد اصتال .و حقیقت .دادههتا را بته
گونه یهنی ،ولی با روش علمی تفسیر کنند عینی .نتایج نیز از طریق یتک فراینتد کدبنتدی
نظاممند تضمین میشود ایمان و نوشادی)21 :1390 ،
رویکردهای عمده روش تحلیتل محتتوای کیفتی ،شتامل رویکردهتای استتقرایی و
ییاسی اس.؛ در پژوهشحاضر نیز از شیوه ترکیبتی ییاستی ت استتقرایی استتفاده شتده
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اس .در این رویکرد ،ضمن استفاده از چارچوبهای نظری پیشین ،شتیوههتای جدیتد
نیز به موارد یبلی افزوده میشود در پژوهش حاضر ،موارد انتخاب شده بترای بررستی،
با نظر خبرگان حوزه رسانه برگزیده شدند همننین بتهمنظتور دسترستی بته اطالعتات
کامل و جام  ،وبسای .بیبیسی فارسی بهعنوان جامعه متورد بررستی انتختاب شتد
بهمنظور جامعی .نتایج 195 ،گزارش این وبسای ،.مرتبب با موضوع پژوهش ،در بازه
زمانی حدوداًً  8ساله از تاریخ  1دی  1387تا  21مهر  )1395تمامشماری شد طی ایتن
روند بیش از  303کد بهدس .آمد که در  53مقوله جای گرف .مقوالت بتهدست.آمتده
در نهای .ییل دو محور اصلی دستهبندی شدند بهمنظتور افتزایش اعتبتار پتژوهش ،از
معیارهای لینکلن و گوبا استفاده شتده است .ایتن دو پژوهشتگر  ۴معیتار باورپتشیری،
انتقالپشیری ،وابستگی و اعتمادپشیری را برای ارزیابی نتایج پژوهش کیفی ارائه کردهاند
فلیک ،ترجمه جلیلی)۴20 :1388 ،
سندلوسکی برای افزایش باورپشیری پیشنهاد میکند که از نقلیول اصتیل و مستتقیم
استفاده شود چون میتواند توجه خواننده را به این موضوع جلب کند که نتتایج از چته
دادهها ،کدها و مقوالتی بهدس .آمده اس .مؤمنیراد و همکاران )216 :1392 ،به ایتن
منظور ،در پژوهش حاضر ،بخشهایی از گزارشهای بیبیسی درباره موضوع پتژوهش
عیناًً آمده اس.
انتقالپشیری ،مشابه تعمیمپشیری در رویکرد کمی به پژوهش است .در ایتن زمینته
الزم نیس .که پژوهشگر به جنبههای یابلانتقال نظریه در بستترهای دیگتر اشتاره کنتد
جامعی .بخشیدن به بررسی دادهها در این زمینه کافی اس .وابستگی ،به ثبات نتایج در
طول زمان میپردازد شنتون )200۴ 1دراینباره مینویسد« :پیتروی از روشتی واحتد از
ابتدا تا انتهای کدگشاری ،ثب .دییق مراحل و شتیوه ترکیتب ،تلفیتق و تلختیص دادههتا
میتواند به محققان دیگر در تکرار پژوهش و نه الزاماًً رسیدن به نتتایج پتژوهش کمتک
کند » در این پژوهش تمامی مراحل کدگشاری را یک پژوهشگر انجام داده و ایتن نکتته
1Shenton
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باع

پیروی از روشی واحد شده اس .همننین بتا ارائته کتدهای اولیته پتژوهش ،بته

همراه بخشهایی از متن وبسای .بیبیسی در مقاله ،تالش شده اس .تا شیوه ترکیب
دادهها تبیین شود تأییدپشیری نیز به میزان تأیید ویژگتیهتای دادههتای متورد بررستی
پژوهشگر از سوی خوانندگان اشاره میکند معادل این مؤلفته در رویکترد کمتی ،عینیت.
اس .عینی .بررسی میکند که آیا یافتههای پژوهش متنعکسکننتده خصوصتیات دادههتا
هستتند یتتا ترجیحتات و ستتوگیریهتتای پژوهشتگر مهتتمتتترین تکنیتک بتترآورده کتتردن
تأییدپشیری بازبینی نتایج و فرایندهای پژوهش اس .مؤمنیراد و همکتاران)217 :1392 ،
با هدف افزایش تأییدپشیری ،این پژوهش چندین مرحله متورد بتازبینی یترار گرفت .و
سوگیریهای احتمالی یهن پژوهشگر از آن حشف شتد همننتین پژوهشتگر دوم ایتن
پژوهش ،نتایج حاصل از روند کدگشاری ابتدایی را برای تحقق عینی .بررستی کترد تتا
تأییدپشیری افزایش یابد
تحلیل یافتهها

 .1پرونده «نرگس محمدي»
الف) ویژگيهاي پرونده
این بخش سه دسته از ویژگیهای «شخصیتی»« ،خانوادگی» و «حقویی» نرگس محمدی
را در برمی گیرد ازجمله ویژگتیهتای شخصتیتی کته متیتوانتد از محمتدی ستوژهای
ارزشمند برای بیبیسی بسازد جوانی 1،چهتره رستانهای ،یلتم شتیوا و گفتتار بلیتغ وی
اس .همننین بازنمایی ظلم به محمدی با توجه به جنسی .وی بهدلیل فرهنتگ غالتب
مردم کشورمان ،خصوصیتی اس .که میتوانتد بته جریحتهدار شتدن افکتار عمتومی و
برانگیخته شدن احساسات منجر شود؛ چراکه اعتقاد به مظلومی .زنتان و لتزوم دفتاع از
حق ایشان در پس یهن غالب مردم ایتران وجتود دارد بته ایتن متوارد بایتد وضتعی.
 1عبارات توپر ،همان کدهای اولیه پژوهش در مرحله کدگشاری هستند
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نامناسب جسمانی محمدی را نیز افزود سوژه مورد نظر بیبیسی از بیماری آمبولی ریه
رنج میبرد و بهدلیل اختالالت عصبی دچار فلج عضالنی نیز هس .دربند بودن چنتین
شخصی میتواند به درگیر کردن احساسات افکار عمومی منجر شود نرگس محمدی از
بعد خانوادگی ،دارای ویژگیهای منحصربهفردی اس .که باع

میشود بیبیستی وی

را در صدر توجه خود یرار دهد تقی رحمانی ،همسر محمدی دارای سابقه محکومیت.
سیاسی اس .و اکنون بهدلیل فرار از محکومی .در فرانسته زنتدگی متیکنتد از ستوی
دیگر ،محمدی دارای فرزندان خردسال دویلویی اس .که یکتی از آنهتا نیتز از بیمتاری
رنج میبرد مانور رسانهای روی چنین سوژهای میتواند در تغییر نگاه مخاطبتان نستب.
به حاکمی .تأثیرگشار باشد و ایدامات حاکمی .را دلیل اصلی ازهتمپاشتیدگی ختانواده
محمدی معرفی کند همننین دوری محمدی از فرزندانش بیشازپیش عواطن مخاطب
را درگیر می کند از بعد ویژگیهای حقویی نیز محمدی نایتب رئتیس کتانون متدافعان
حقوق بشر اس .همننین وی رئیس هیئ .اجرایی شورای ملی صلل اس .بتهعتالوه،
محمدی برنده جایزه کمیته علمی بنیاد الکساندر النگر1اس.؛ بنابراین ،از وجهه حقتویی
مناسبی برای مطرح شدن در افکار عمومی برخوردار اس .و همین نکتته ارزش خبتری
مهمی برای بیبیسی فارسی در پوشش مفصل اخبار مرتبب با اوس.
ب) شيوه پرداخت
مقولهبندی یافتههای پژوهش نشان میدهد که بتیبتیستی در پوشتش پرونتده نترگس
محمدی ،بیش از  16تکنیک رسانهای را بهکار بسته اس .کته هتر یتک از آنهتا ،متوارد
دیگری را در برمیگیرد
بیبیسی طی فرایندی با استفاده از تکنیک «ادعای بیپشتوانه» ،تالش کترده است .تتا
مهم ترین نهاد حقویی جمهتوری استالمی را نتای

یتانون معرفتی کنتد ایتن شتبکه بتا

بهکارگیری تکنیک «اهریمنسازی» و با استفاده از دو موضوع تصویرسازی منفی از عوامل

1
. Alexander Longer
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انسانی یوه یضاییه و نق

حریم بیماران زندانی از سوی این یتوه ستعی کترده است .بته

«ایجاد تقابل میان مردم و یوه یضاییه» دس .یابد بخشی از گزارش وبسای .بیبتیستی
 )1389دراینباره به این شرح اس« :.همسر خانم محمدی دوبار نامه پزشک را به زنتدان
اوین برده که بار نخس .اعالم شده نامه گم شده اس .و بار دوم نامته را تحویتل گرفتنتد
اما دیر ترتیب اثر داده شد و بیماری نرگس محمدی تشدید شده است .همستر محمتدی
میگوید :با این شرایب همننان بازجویی از همسرم انجام میگرفته اس».
«تکنیک تکرار» یکی دیگر از تکنیکهای بهکار گرفته شده اس .تا به این ترتیب ،بتا
پوشتتش مکتترر «وضتتعی .جستتمانی»« ،وضتتعی .محکومیتت .و حقتتویی» و «وضتتعی.
نامناستتب فرزنتتدان» محمتتدی ،ایتتن پرونتتده در یهتتن مخاطبتتان تثبیتت .شتتود تکنیتتک
«عینی.نمایی» به کمک نمایش حتشف واستطههتا روش دیگتری است .کته عتالوه بتر
احساس نزدیکی مخاطب با سوژه ،موجب جلب اعتماد وی میشود
«اغراق و بزرگسازی» تکنیکی اس .که این شبکه با استتفاده از آن تتالش متیکنتد
پرونده محمدی را برای مخاطب فارسیزبان ،به شکل دغدغههای جهانی جلتوه دهتد و
ضریب اهمی .آن را نزد افکار عمومی باال ببرد بیبیستی همننتین بتهوستیله تکنیتک
«شهادت دادن» با پوشتش مفصتل حمایت.هتای اشتخاص و نهادهتای معتبتر ختارجی
همنون اتحادیه اروپا و وزارت خارجه ایاالتمتحده امریکا) از محمدی ،سعی میکنتد
از اعتبار این افراد و نهادها برای نشان دادن اهمی .موضوع استفاده کند ایتن شتبکه بته
کمک «اسطورهسازی» سعی کرده اس .چهرهای یهرمان گونته از محمتدی ترستیم کنتد
«راوی همجنس» نام تکنیک دیگری اس .که بیبیسی فارسی برای القای حس نزدیکی
مخاطبان بهویژه بانوان با نرگس محمدی از آن بهره برده اس.
این رسانه همننین سعی کرده اس .بهمقتضای زمان انتشار ،موضتوع و روح حتاکم
بر گزارش ،از تکنیک «برچسبهای ایتضایی» استفاده کند بیبتیستی تتالش متیکنتد
بهمنظور نزدیکی هرچه بیشتر به مخاطب و آشنایی او با محورهتای متورد نظتر شتبکه،
پیامهایش را هرچه ساده تر منتقل کند این رسانه حتی در برخی موارد به انتشار مطتالبی
با نگارش غیررسمی ایدام کرده اس .این گزارشها بهطور عمده جنبه عاطفی بیشتتری
دارند و برای ایجاد حس یراب .میان مخاطب و رویداد تنظیم میشوند
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ازجمله روشهای پرکاربرد بیبیستی در ایتن پرونتده «استتفاده از ارزشهتا بترای
تأثیرگشاری بر نگرشها» اس .این رسانه سعی کرده اس .در پوشش اخبتار محمتدی،
«ایدامات وی را در پوششی خیرخواهانه به مخاطب عرضه کند » بیبیسی با استتفاده از
القابی چون فعال حقوق بشر ،حامی حقوق زندانیان سیاستی ،دموکراستیختواه ،متداف
آزادی بیان و فعال مدنی از محمدی چهرهای خیرخواه ترسیم کرده اس .از سوی دیگر
بیبی سی بر روابب عتاطفی ختانوادگی محمتدی تأکیتد بستیار زیتادی دارد در برختی
گزارشها ماجرای زندگی خانوادگی محمدی را از زاویته نگتاه کودکتان خردستال وی
ترسیم می کند و در برخی دیگر ،از دیدگاه نرگس محمدی بهعنوان یک مادر ،به ترستیم
این زندگی برای مخاطب میپردازد و در نهای ،.این خانواده ازهمپاشیده را حاصل ظلم
حکوم .معرفی میکند برای نمونه ،بیبیستی در تتاریخ  9۴/۴/30بته نقتل از نترگس
محمدی در وبسایتش مینویسد« :ستاع 10 .ونتیم متأموران وزارت اطالعتات بترای
بازداش .من وارد خانه شدند علی جان گریه میکرد روی پاهایم گشاشتتمش الالیتی
خواندم تا خوابید کیانا بیتاب و بییرار بود ساع 1 .و نیم نصفهشب بود مأموران نته
کود

بییرارم را میدیدند و نه مادر آشفته حال را دستتور دادنتد حرکت .کتن ،بایتد

برویم سعی کردم کیانا را از خودم جدا کنم دس.های کوچکش را با تمام تتوانش دور
گردنم یالب کرده بود با دس.هایم بهزحم .دستانش را باز کتردم و بغتل تقتی تقتی
رحمانی همسر خانم محمدی) دادم با صدای بلند گریه میکرد چشمانم جلوی پاهتایم
را نمیدید ،با نالهاش یلبم پارهپاره میشد ،اما باید میرفتم»
بی بی سی همننین در این پرونده از تکنیک «استقرا و تعمیم نایص» بهره برده اس.
این رسانه در بررسی پرونده نرگس محمدی ستعی دارد تتا اتهتامهتایی را متوجته یتوه
یضاییه کشور کند بیبیسی وضعی .ترسیمشده را شامل همه زندانیان سیاستی معرفتی
می کند و با استفاده از این تکنیک ،اشکاالت ادعا شده را به کل حاکمی .تعمیم میدهد
«پاره حقیق .گویی» تکنیک دیگری اس .که این رسانه در گزارشهتای مختلتن ختود
به کار برده اس .به عالوه ،برای جلب اعتماد حتداکثری مخاطتب ،از تکنیتک «افتزایش
اعتبار مناب همسو» نیز استفاده شده اس.
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یافتههای پژوهش نشان میدهد که بیبیسی با استتفاده از تکنیتک «برجستتهستازی
اظهارات نامتعارف» سعی دارد تصویری غیرعقالنی از مقامتات یضتایی حکومت .ارائته
کند این شبکه با تأکید بر چنین اظهاراتی ،تالش میکند تا مسئوالن یضایی کشتور و در
مقام باالتر ،کلی .حاکمی .را در تقابل با خردگرایی جلوه دهد
یکی از پرکاربردترین تکنیکهای مورد استفاده بیبیسی در ایتن پرونتده «تفریتهافکنتی»
اس .این رسانه کوشیده اس .تا از شتکافهتای سیاستی ،جنستیتی و متشهبی موجتود در
کشور استفاده کند در زمینه شکافهای جنسیتی ،بیبیسی با گزارههایی چتون تجتاوز یتوه
یضاییه به حریم بانوان مسلمان ،تبعی

آشکار و سختگیریهای افراطی علیته زنتان زنتدانی

سیاسی ت عقیدتی ،ایجاد شرایب دشوار برای زنان و لزوم تغییر آن به میدان آمده اس .بترای
مثال ،میتوان به بخشی از نامه همسر نرگس محمدی به دادستتان تهتران کته در وبستای.
بیبیسی منتشر شده اس ،.اشاره کرد« :مأموران امنیتی در ورودی خانه را بتا دیلتم شکستته
بودند و بدون گفتن کلمهای یا صدایی در حالی وارد منزل او شدند که نته او لبتاس مناستبی
بر تن داشته و نه حجابی بر سر آیا با وض ظاهری درون خانه دیدن متن ،یتک متادر ،یتک
زن  37ساله در منزل شخصی و در شبهنگام توسب مردان ناشناس و نتامحرم هتیچ گنتاهی
در پیشگاه خداوند متعال نیس.؟» )1389
در زمینه شکافهای مشهبی نیز این شبکه تالش میکند تا حمای .نترگس محمتدی
از لغو اعدام چند تن از اهل سن .را بته موضتوعی اختالفتی تبتدیل کنتد در موضتوع
شکافهای سیاسی اما بیبیسی به دنبال ایجاد تقابتل میتان جریانتات داخلتی کشتور و
حامیان آنان با محوری .حقوق بشتر است .ایتن رستانه بتا ایجتاد دویطبتی ،برختی از
جریانات سیاسی و سیاستمداران را در مقابل یکدیگر یرار میدهد
 .2پرونده «نازنين زاغري»
الف) ویژگيهاي پرونده
این پرونده نیز سه دسته از ویژگیهتای «شخصتیتی»« ،ختانوادگی» و «حقتویی» نتازنین
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زاغری را شامل میشود ازجمله خصوصیاتی که ییل مقوله ویژگیهتای شخصتیتی وی
یرار میگیرد ،می توان به زن بودن و جوانی زاغری اشاره کرد داشتن همسر بریتانیایی و
همننین مادری فرزندی خردسال نیز ییل ویژگیهای خانوادگی وی تعرین متیشتود
همننین از دو تابعیتی بودن و عضوی .در بنیاد خیریه رویترز میتوان بته ویژگتیهتای
حقویی زاغری اشاره کرد؛ بنابراین تمامی موارد گفته شده ،زمینته الزم را بترای پوشتش
مفصل پرونده زاغری از سوی بیبیسی فراهم میکند
الف) شيوه پرداخت
به نظر میرسد که بیبیستی فارستی در پوشتش پرونتده نتازنین زاغتری از  8تکنیتک
جریانسازی بهره برده اس.
این رسانه با استفاده از تکنیک «اهریمنسازی» تالش کترده است .بتا مطترح کتردن
مواردی چون مرایب .های پزشکی ناکافی ،نداشتن دسترستی بته وکیتل ،ظالمانته بتودن
حکم صادرشده ،گرفتن اعترافات اجباری ،جدا کردن مادر از فرزند و بهطور کلی ،نق
حقوق زندانیان سیاسی زن ،تصویری منفی از یوه یضاییه ارائه کند برای مثال ،بیبیسی
مینویسد« :آیای تکلین همسر زاغری) گفته همسرش در هفتتههتای اول در انفترادی
بوده و تح.فشار مجبور به امضای اعتراف شده اس)1395 ».
بیبیسی با روشی موسوم به «ادعای بیپشتوانه» بدون ارائه سند ،مدعی اعالم آزادی
مشروط زاغری از سوی مسئوالن جمهتوری استالمی در ازای دریافت .پتول از بریتانیتا
شده اس .این رسانه همننین با استفاده از تکنیک «شهادت دادن» به حمای .اشتخاص
و نهادهای تأثیرگشاری چتون نخست.وزیتر انگلستتان ،متدیر بنیتاد تامستون رویتترز1و
سازمان حقوق بشری عفو بینالملل از زاغری پرداخته اس .تا بته ایتن ترتیتب ،پرونتده
2

یادشده را پروندهای جهانی و مهتم معرفتی کنتد بتیبتیستی متینویستد« :تترزا متی،
نخس .وزیر بریتانیا در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی ،رئیسجمهتور ایتران در متورد

1
. Thomson Reuters
2
. Theresa May
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پرونده چند شهروند دارنده تابعی .دوگانه ایرانی ت بریتانیتایی ازجملته نتازنین زاغتری
ابراز نگرانی کرده اس)1385 ».
«اغراق و بزرگسازی» نام تکنیک جریانسازی دیگری اس .که در این زمینه مطترح
میشود بیبیسی با این رویکرد تالش میکند تا نشتان دهتد کته پرونتدههتای حقتوق
بشری جمهوری اسالمی به دغدغهای بینالمللی تبدیل شده اس .و به این ترتیب ،فشار
افکار عمومی را علیه حاکمی .افزایش دهد
«استفاده از ارزشها برای تأثیرگشاری بر نگرشها» تکنیک دیگر به کار گرفتته شتده
از سوی بیبیسی در این پرونده است .ایتن شتبکه کوشتیده است .بتا بهترهگیتری از
مقدسات و عواطن مخاطب ،ایدامات زاغری را در پوشش فعالی .خیریه معرفتی کنتد
همننین با پرداختن به جدایی متهم از فرزند ،مادر ،همسر و خواهر تالش کترده است.
از احساسات مخاطبان استفاده کند بیبیسی دراینباره مینویسد« :خانم زاغری از زمان
دستگیری در روز سوم آوریل  15فروردین) به وکیل دسترسی نداشته ،اجازه نداشته بتا
همسرش در خارج از کشور تماس بگیرد و حتی اجازه نداشته با دختتر  22ماهته ختود
مالیات کند» )1395
«یاعده تکرار» نیز ازجمله تکنیکهای مورد استفاده در پوشش این پرونتده است .از
دیگر تکنیکهای جریانسازی در این پرونتده متیتتوان بته «استتقرا و تعمتیم نتایص»؛
همننین «تفریهافکنی» اشاره کرد
 .3پرونده «اميد کوکبي»
الف) ویژگيهاي پرونده
یافتههای پژوهش حاکی از آن اس .که دو دسته از «ویژگیهای شخصیتی» و «ویژگتیهتای
علمی» باع

توجه بیبیسی به این پرونتده شتده است .محکومیت .در شترایب نامستاعد

جسمی و ابتال به سرطان کلیه در عین جوانی ازجمله ویژگیهایی اس .که متیتوانتد ارزش
خبری مهمی برای بیبیسی فارسی باشد همننین امید کوکبی در زمره ایلی.هتای یتومی و
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مشهبی کشور اس .وی فردی ترکمن و سنی مشهب اس .ازجمله ویژگیهتای علمتی کته
وی را به یکی از پربسامدترین سوژههای حقوق بشری بیبیسی تبدیل کرده اس ،.میتتوان
به رتبه  29وی در کنکور سراسری سال  79در رشته ریاضی و همننتین رتبته ستوم المپیتاد
علمی شیمی ایران اشاره کرد دریاف .لوح تقدیر از رهبتر ایتران بته ادعتای وکیتل کتوکبی،
تحصیل در دانشگاه صتنعتی شترین و بارستلون استپانیا و همننتین تحصتیل در دانشتگاه
تگزاس امریکا در رشته فیزیک اتمی و در مقط دکترا ،از دیگر ویژگتیهتای علمتی کتوکبی
اس .که میتواند برای مخاطبان جشاب باشد
ب) شيوه پرداخت
به نظر میرسد که بیبیسی فارسی در پوشش این پرونتده از  9تکنیتک جریتانستازی
بهره گرفته اس.
«تقابلسازی» یا «تفریهافکنی» یکی از پرکاربردترین تکنیتک هتای ایتن رستانه بتوده
اس .بیبی سی با دامن زدن به اختالفات یومی و مشهبی ،همننین ایجاد شتکاف میتان
جامعه علمی و حاکمی .کوشیده اس .تا دودستهگی ایجاد کند این رستانه در بستیاری
از گزارشهای خود به این مطلب اشاره میکند که «آیای کوکبی سنی متشهب و از یتوم
ترکمن ایران اس)1393 ».
عالوه بر این ،برخی از فعاالن شبکههای اجتماعی بهمثابه کل مردم ایران) و برختی
از عناصر مخالن نظتام و حامیتان کتوکبی را در یتک طترف ریابت .و در مخالفت .بتا
جمهوری اسالمی یرار داده اس.
بی بتی ستی همنتون دو پرونتده دیگتر ،در ایتن پرونتده نیتز از تکنیتک «اغتراق و
بزرگسازی» برای جریان ستازی استتفاده کترده است .پوشتش اخبتار نامته کتوکبی بته
رئیسجمهور ،نامه  18برنده جایزه نوبل به رهبر انقالب و تبتدیل شتدن موضتوع امیتد
کوکبی به ترند نخس .دنیا در توییتر ازجمله مواردی اس .که در گزارشهای بیبیسی
به چشم میخورد این رسانه مینویسد« :روز گششته گروه پرشماری از کاربران اینترن.
در توییتر با تویی.های خود با هشتک  FreeOmid#و #امید کوکبی خواستتار آزادی
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او شدند تعداد زیاد تویی.ها باع

شد این هشتک بته ترنتد اول تتوییتر تبتدیل شتود»

 )1395بیبی سی با استفاده از تکنیک اغراق نیز سعی میکند پرونده یتاد شتده را نتزد
افکار عمومی ،بزرگ جلوه دهد
همننین میتتوان از پوشتش خبتر حمایت .انجمتن فیزیکتدانان امریکتا ،متدیر بختش
خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر و انجمن گسترش علوم امریکا از امید کوکبی بهعنوان بخشتی
از طرح بتهکتارگیری تکنیتک «شتهادت دادن» اشتاره کترد یکتی دیگتر از ایتن تکنیتکهتا
«اهریمنسازی» اس .گرفتن اعتراف اجباری ،ممانع .از دسترسی به مرایبت.هتای پزشتکی
ضروری ،یط ارتباط زندانی با خانواده ،ایجاد خوف ،ترس و اکراه ،تهدید و سلول انفترادی،
ازجمله گزارههایی اس .که بیبیسی به یوه یضاییه نسب .داده اس.
این رسانه با استفاده از تکنیک «ادعای بیپشتوانه» مدعی زندانی شدن کوکبی بهدلیل
امتناع از همکاری با مراکز تحقیقات نظامی جمهوری اسالمی ایران و مداخله دس.های
فرایانونی در این زمینه شده اس )1393 .بیبیسی در کنار این موارد ،از تکنیکهتایی
چون «توسل به مناب نامشخص»« ،افزایش اعتبار منتاب همستو»« ،استتفاده از ارزشهتا
برای اثرگشاری بر نگرشها» و همننین «یاعده تکرار» نیز برای جریانسازی درباره ایتن
پرونده استفاده کرده اس.
 .4پرونده «محمدعلي طاهري»
الف) ویژگيهاي پرونده
یافته های پژوهش حاکی از آن اس .که شخص محمدعلی طاهری ،دارای ویژگتیهتایی
اس .که وی را به چهرهای یابل توجه برای رسانهها تبدیل میکنتد بنیانگتشاری عرفتان
حلقه و شهرت یابل توجه ازجمله این ویژگتیهاست .بیتان گیترا و حمایت .مقطعتی
حاکمی .از وی نیز دالیتل دیگتری است .کته ایتن پرونتده را در زمتره پربستامدترین
پروندههای حقوق بشری بیبیسی جای میدهد همننین میتوان به تعداد یابتل توجته
حامیان جوان طاهری در داخل و خارج از کشور با ظرفی .کمپینسازی اشاره کرد

از گفتمانسازی تا جریانسازی بیبیسی فارسی بر محور پروندههای حقوق بشری 99 

ب) شيوه پرداخت
در این پرونده نیز  9تکنیک جریانسازی بهکار گرفته شده اس :.بیبیستی در ایتن
پرونده ،بارها از تکنیک «ارزشزدایی و ارزشگشاری» استفاده کرده اس .این رستانه در
بند پایانی اغلب گزارشهای وبسای .خود ،مینویستد« :حکومت .ایتران ،از ستالهتا
پیش مقابله با آیینهای معنوی متفاوت با مفاهیم سنتی اسالم را در دستور کار یترار داده
و بسیاری از رهبران و پیروان این آیینها را دستگیر کترده است )139۴ ».بتیبتیستی
سعی میکند با استفاده از نسب .دادن گزاره «مفاهیم سنتی» بته استالم ،از دیتن رستمی
کشور ارزش زدایی کند و در مقابل ،با توصین عقاید طاهری و پیروانش بهعنوان «آیتین
معنوی» به آن ارزش مثب .ببخشد همننین ایتن رستانه متیکوشتد تتا از ایتن طریتق،
چهرهای سنتی و متحجر از جمهوری اسالمی ترسیم کند بیبیسی با استفاده از تکنیتک
«تفریهافکنی» یا «تقابلسازی»« ،مردم ،یانونگرایی ،نوگرایی دینی و آزادی عقیتده» را در
یک سوی میدان و حاکمی .را در مقابل آن یرار می دهد عالوه بر این ،با بهترهگیتری از
تکنیک «ادعای بیپشتوانه» مدعی برچسب زدن جمهتوری استالمی بته ریبتا و پیشتنهاد
اعتراف طاهری به ارتباط با امریکا بهمنظور رهایی از اعدام میشود
بیبی سی در کنار استفاده از موارد یاد شده ،از تکنیکهای دیگری چون «توستل بته
مناب نامشخص»« ،شهادت دادن» و «اهریمنسازی» نیز استفاده کرده اس .بترای نمونته
بیبیسی در وبسای .خود مینویسد« :آیای طاهری در نامهای خطاب به احمد شهید،
گزارشگر سابق حقوق بشر سازمان ملل برای ایران ،گفته بود بازجویان ستپاه بتا اعمتال
فشار و شکنجه روانتی او را وادار بته اعترافتات ستاختگی کردنتد» « )1395اغتراق و
بتتزرگستتازی»« ،تکتترار» و همننتتین «یاعتتده استتتفاده از ارزشهتتا بتترای اثرگتتشاری در
نگرشها» از دیگر تکنیکهای مورد استفاده بیبیسی در این پرونده اس.
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جدول  .1کدهای اولیه پژوهش

نرگس محمدی

کدها
ردیف نام پرونده
جوانی چهره رسانهای ،قلم شیوا ،گفتار بلیغ ،زن بودن ،وضعیت نامناسب
جسمانی و بیماری آمبوویی ریوه ،اخوتالت عصوبی و فلو عضوالنی،
محکومیت سیاسی همسر محمدی ،زندگی همسر محمودی در فرانسوه
بهدییل محکومیت سیاسی ،داشتن فرزندان خردسال دوقلو ،بیماری یکی
از فرزندان ،معرفی حاکمیت به عنوان عامل دوری محمدی از فرزنودان،
نایب رئیسی کانون مدافعان حقوق بشر ،رئیس هیئوت اجرایوی شوورای
ملی صلح ،برنده جایزه کمیته علمی بنیاد ایکساندر تنگر ،تصویرسوازی
منفی از عوامل انسانی قوه قضاییه و نقض حریم بیماران زندانی ،ایجواد
تقابل میان مردم و قوه قضائیه ،پوشش مفصل حمایتهای اشواا و
نهادهووای معتبوور خووارجی (همچووون اتحادیووه اروپووا و وزار خارجووه
1
ایات متحده امریکا) ،ترسیم چهرهای قهرمان گونه ،بهکار بردن ایقوابی
چون فعال حقوق بشر ،حامی حقوق زندانیان سیاسی ،دموکراسی خوواه،
مدافع آزادی بیان و فعال مدنی ،ترسویم چهورهای خیرخوواه ،روایوت از
زاویه نگاه کودکان خردسوال ،روایوت از زاویوه نگواه نورگس محمودی
به عنووان یوم موادر ،ارائوه تصوویری الیرعقالنوی از مقاموا قضوایی
حکومت ،دامن زدن به شکاف های سیاسی ،جنسیتی و مذهبی موجوود،
تجوواوز قوووه قضوواییه بووه حووریم بووانوان مسوولمان ،تبع ویض آشووکار و
ساتگیری های افراطی علیه زنوان زنودانی سیاسوی -عقیودتی ،ایجواد
شرایط سات برای زنان و یزوم تغییر شرایط برای آنان ،حمایت نرگس
محمدی از یغو اعدام چند تن از اهل سنت
زن بودن ،جووانی ،داشوتن همسور بریتانیوایی ،موادری فرزنودی خردسوال ،دو
تابعیتی بودن ،عضویت در بنیاد خیریه رویترز ،مراقبوتهوای پزشوکی ناکوافی،
نداشتن دسترسی به وکیل ،ظایمانه بودن حکوم صادرشوده ،گورفتن اعترافوا
اجباری ،جدا کردن مادر از فرزند ،نقوض حقووق زنودانیان سیاسوی زن ،اعوالم
آزادی مشووروز زاالووری در ازای دریافووت پووول از بریتانیووا از سوووی مسووئوتن
2
جمهوری اسالمی ،حمایت ناستوزیر انگلستان ،مدیر بنیاد تامسوون رویتورز و
سوازمان حقووق بشوری عفوو بووینایملول از زاالوری ،دالدالوهای بوینایمللووی،
بهرهگیری از مقدسا و عواطف مااطب ،پوشوش اقوداما زاالوری در قایوب
فعاییت خیریه ،محکوم کردن حاکمیت بهدییل جدا کردن متهم از فرزنود ،موادر،
همسر و خواهر

نازنین زاالری
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امید کوکبی

کدها
ردیف نام پرونده
شرایط نامساعد جسمی و مبتال بودن به سرطان کلیه در عوین جووانی،
اقلیت های قومی و مذهبی ،ترکمن ،سنی موذهب ،رتبوه  29در کنکوور
سراسری سال  79در رشته ریاضوی ،کسوب رتبوه سووم ایمپیواد علموی
شیمی ایران ،دریافت یوح تقدیر از رهبر ایران به ادعای وکیول کووکبی،
تحصیل در دانشوگاه صونعتی شوریف و بارسولون اسوپانیا ،تحصویل در
دانشگاه تگزاس امریکا در رشته فیزیم اتمی و در مقطع دکتورا ،دامون
زدن به اختالفا قومی ،مذهبی و همچنین ایجاد شکاف میوان جامعوه
علمی و حاکمیت ،پوشش اخبار نامه کوکبی به رئیسجمهوور ،ناموه 18
3
برنده جایزه نوبل به رهبر انقالب و تبدیل شدن موضوع امید کوکبی به
ترند ناست دنیا در توییتر ،حمایت انجمون فیزیکودانان امریکوا ،مودیر
باش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر و انجمن گسترش علووم امریکوا از
کوکبی ،گرفتن اعتراف اجباری ،ممانعت از دسترسوی بوه مراقبوتهوای
پزشکی ضروری ،قطع ارتباز زندانی با خانواده و خووف ،تورس ،اکوراه،
تهدید و سلول انفرادی ،زندانی شدن کوکبی بهدییل امتناع از همکواری
با مراکز تحقیقا نظامی جمهوری اسالمی ایران و مداخله دسوتهوای
فراقانونی در زندانی کردن او
بنیانگذاری عرفان حلقه ،شهر قابل توجه ،بیان گیرا ،حمایوت مقطعوی
حاکمیت از وی و تعداد قابل توجه حامیوان جووان در داخول و خوار از
کشور با ظرفیت کمپین سازی ،تقابل جمهوری اسوالمی بوا آیوینهوای
4
معنوی متفاو با مفاهیم سنتی اسالم ،ترسیم چهرهای سنتی و متحجر
از حاکمیت ،برچسب زدن جمهوری اسالمی به رقبا و پیشونهاد اعتوراف
طاهری به ارتباز با امریکا بهمنظور رهایی از اعدام

محمدعلی طاهری

بحث و نتیجهگیری

نتایج حاصل از بررسی یافتههای پژوهش نشان میدهد که گزارشهای شبکه بیبیستی
فارسی ،مترتبب بتا موضتوع پتژوهش را متیتتوان در دو بختش «انتختاب ستوژههتای
جریانساز» و «تکنیکهای جریانسازی» دستهبندی کرد در بخش انتختاب ستوژههتای
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جریانساز ،تعتداد  62کتد و در بختش تکنیتکهتای جریتانستازی ،بتیش از  2۴1کتد
شناسایی شدند که در مجموع ،حدود  303کد اولیه را شامل میشود
در بخش انتخاب سوژههای جریانستاز ،پژوهشتگر بته دنبتال دالیتل انتختاب ایتن
سوژهها از سوی بیبیسی فارسی بوده اس.؛ بهعبارت دیگتر ،ایتن دالیتل ،ارزشهتای
خبری ویژه بیبیسی در پروندههای حقوق بشتری هستتند نتیجتهگیتری از یافتتههتای
پژوهش نشان میدهد که این رسانه به دالیل خاصی روی این پرونتدههتا تمرکتز کترده
اس .به نظر میرسد که بیبیسی ،دارای پازلی طراحیشده از وض مطلتوب بازنمتایی
پروندههای حقوق بشر از منظر خود است .و در انتختاب ستوژههتایش ستعی متیکنتد
اجزای این پتازل را تکمیتل کنتد در ادامته ،بتا بررستی متوردی ایتن ستوژههتا ،پتازل
طراحیشده این شبکه بازمهندسی شده اس.
نتایج پژوهش نشان میدهد که بیبیسی در انتخاب نرگس محمدی بهعنوان پربستامدترین
سوژه خود در پروندههای حقوق بشری ،هدفمند عمل کرده اس .وی بتهدلیتل شترایب ویتژه
جسمی و خانوادگی ،از یابلی .تحریک احساستات و عواطتن عمتومی برختوردار است .از
طرفی ،او یک زن اس .و پوشش اخبار محکومی.های او میتواند انگتاره تقابتل یتوه یضتاییه
بهمثابه نماینده جمهوری اسالمی) با حقوق زنان را ایجاد کند؛ انگاره پایمال شدن حقوق زنتان
در اسالم که سالهاس .از سوی مخالفان حاکمی .تبلیغ و ترویج میشود
از سوی دیگر ،نرگس محمدی بته عنتوان یتک وکیتل و همننتین نایتب رئتیس کتانون
مدافعان حقوق بشر ،سوژه مناسبی برای نمایش تقابل جمهوری استالمی بتا یتوانین حقتوق
بشری اس .روای .تقابل یک حقویدان با یوه یضتاییه متیتوانتد عملکترد مجموعته نظتام
یضایی کشور را با تردید روبهرو کند چراکه در اینجا سوژه انتخابی دارای تخصص مرتبب بتا
موضوع اس .و همین نکته باع

تقوی .انگاره مورد نظر بیبیسی میشود

در مورد دالیل انتخاب نازنین زاغری نیز باید گف .که وی بهدلیل دو تابعیتی بتودن،
نماینده خوبی برای دو تابعیتیها و ایرانیان خارج از کشور اس .بیبیستی بتا انتختاب
این سوژه به دنبال نمایش برخورد حاکمی .با ایرانیان خارج از کشتور است .از ستوی
دیگر ،نازنین زاغری همنون نترگس محمتدی دارای شترایب ویتژه ختانوادگی است.
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به عالوه ،او نیز یتک زن است .و متواردی کته دربتاره نترگس محمتدی بیتان شتد ،در
خصوص وی نیز صادق اس.
امید کوکبی اما دارای خصوصیاتی اس .که متیتوانتد بختشهتای دیگتری از پتازل
انگارهسازی بیبیسی از جمهوری اسالمی را تکمیل کند وی در گزارشهای این شبکه
به دلیل برخوردار بودن از شرایب برجسته علمی در جایگاه نماینده علتم و پیشترف .در
مقابل تحجر حاکمان گشاشته میشود بهبیان دیگر ،انگاره تقابتل علتم و دیتن یتا تقابتل
جمهوری اسالمی با پیشرف ،.از طریق انتخاب کوکبی تقوی .میشود انگتارهای کته از
آن با عنوان ایران سیاه -غرب طالیتی یتاد متی شتود از ستوی دیگتر ،امیتد کتوکبی از
ایلی.های یومی و مشهبی اس .و در گزارشهتای بتیبتیستی بتهعنتوان نماینتده ایتن
ایلی.ها در مقابل جمهوری اسالمی یرار میگیرد تا ظرفی .نهفته در این یشر از جامعته
را علیه حکوم .فعال کند
نتایج حاصل از پژوهش درباره تکنیکهای انتخاب سوژه در خصوص محمدعلی طتاهری
نیز حکای .از انتخاب دییق وی بهعنوان نماینده گفتمان نوگرایی و روشنفکری دینی در مقابتل
گفتمان سن.گرایی منتسب به حاکمی .دارد طاهری در گزارشهای بیبیسی بتهعنتوان نمتاد
آزادی اندیشه و پویایی تفکر دینی معرفی میشود و یوه یضاییه بهعنوان نماینتده حاکمیت ،.در
جایگاه جمود فکری و تحجر دینی یرار متیگیترد همننتین جریتانستازی روی ایتن ستوژه
میتواند به انگاره یدیمی مخالف .اسالم با آزادی بیان در جامعه دامن بزند
به این ترتیب ،بیبیسی با انتخاب چنین سوژههایی به دنبتال ایجتاد انگتارههتایی از
یبیل «تقابل اسالم و حقوق زنان»« ،تقابل اسالم و حقوق بشر»« ،تقابل انقالب اسالمی با
ایرانیان خارج از کشور»« ،ایران سیاه ت غرب طالیی»« ،تقابل علتم و دیتن» و «مخالفت.
اسالم با آزادی بیان و اندیشه» اس.
به نظر میرسد که این رسانه در سطل سیاستگشاری ،گفتمانهای رییب گفتمتان انقتالب
اسالمی را شناسایی کرده اس .و در انتخاب سوژههایش ،بهطور دییق ،از پازل طراحی شتده
خود برای تضعین گفتمان انقالب و تقوی .گفتمان مورد نظر خویش پیروی میکند
با بررسی نتایج پژوهش در بخش تکنیک های جریان سازی ،مشخص شد؛ بیبیسی
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فارسی از  18تکنیک متفاوت استفاده کرده اس .که از این میان  6تکنیک در مورد هر ۴
سوژه مشتتر

است .همتان طتور کته در جتدول  2مشتاهده متیشتود ،تکنیتکهتای

«تفریهافکنی»« ،شهادت دادن»« ،استفاده از ارزشها برای اثرگشاری بر نگرشها»« ،اغراق
و بزرگسازی»« ،اهریمنسازی» و «ادعای بیپشتوانه» از این یبیل هستند
جدول  .2تکنیکهای جریانسازی مورداستفاده بیبیسی فارسی

نرگس

نازنین

امید

محمدعلی

محمدی

زاغری

کوکبی

طاهری

 .1تفرقهافکنی

*

*

*

*

 .2شهاد دادن

*
*
*

*

*

*

*

*

*

تکنیک جریانسازی

 .3پاره حقیقتگویی
 .4استقرا و تعمیم ناقص
 .5قاعدۀ اسوتفاده از ارزش هوا بورای
اثرگذاری بر نگرشها
 .6سادگی در پیام
 .7االراق و بزرگسازی
 .8تکرار
 .9عینیتنمایی
 .10اهریمنسازی
 .11ارزشگذاری و ارزشزدایی
 .12توسل به منابع نامشاص
 .13طرح ادعای بدون پشتوانه
 .14برجستهسازی اظهارا نامتعارف
 .15راوی همجنس
 .16افزایش اعتبار منابع همسو
 .17برچسبهای اقتضایی
 .18اسطورهسازی

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*
*

*
*
*
*

*
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از میان  18تکنیک شناساییشده در این پژوهش 12 ،مورد در مبتانی نظتری پیشتین ایتن
حوزه موجود اس .و  6مورد ،تکنیکهایی بوده که در پتژوهش حاضتر کشتن و شناستایی
شده اس .این  6مورد شامل تکنیکهتای «برجستتهستازی اظهتارات نامتعتارف»« ،افتزایش
اعتبار منتاب همستو»« ،استتفاده از راوی همجتنس»« ،استتفاده از برچستبهتای ایتضتایی»،
«اسطورهسازی» و «طرح ادعای بدون پشتوانه» اس .در ادامه ،ابتدا مهمتترین تکنیتکهتا در
 12تکنیک از پیش موجود در مبانی نظری توضیل داده میشتود و ستپس نحتوه عملکترد 6
تکنیک نوآورانه و کشن شده در این پژوهش مورد بح

یرار میگیرد

بی بی سی با استفاده از تکنیک «تفریهافکنی» در تالش اس .تا به بهانههای گوناگون،
میان مردم ایران و حاکمی .جدایی بیندازد این رسانه میکوشد «زنان»« ،جامعته علمتی
کشور»« ،ایلی.های یومی ت متشهبی»« ،روشتنفکران یتا دگراندیشتان دینتی» و «ایرانیتان
خارج از کشور» را در مقابل جمهوری اسالمی یرار دهد
از تکنیکهای مشتر بیبیسی در جریانسازی پروندههای حقوق بشری «شتهادت
دادن» و «اغراق و بزرگسازی» اس .این رسانه با استفاده از تکنیکهای یاد شده تالش
میکند با برجستهسازی حمای .افراد و نهادهای معتبر خارجی و بینالمللی از زنتدانیان،
از اعتبار این افراد و نهادها برای نفوی بیشتر استتفاده کنتد توجته بته ایتن نکتته زمتانی
اهمی .بیشتری مییابد که بدانیم این مناب نتزد مخاطبتان بتیبتیستی از اعتبتار بتاالیی
برخوردارند؛ بهعبارت دیگر ،بیبیسی ابتدا مخاطبشناسی میکند و سپس به استفاده از
تکنیکها مبادرت می ورزد از سوی دیگر بیبیسی بتا استتفاده از تکنیتک «اغتراق» در
روایتگری به دنبال نمایش تبدیل شدن این پروندهها بته دغدغتههتای بتینالمللتی و در
نتیجه ،افزایش فشار به حاکمی .اس.
یکی دیگر از این تکنیکها «استفاده از ارزشها برای تأثیرگشاری بر نگرشها» اس.
که میتوان آن را در کنار تکنیک «اهریمنسازی» تحلیل کرد بیبیستی فارستی تتالش
میکند با استفاده از ارزش ها و عواطن مخاطبان ،ابزار تفکر منطقی را در ایشان کمرنگ
کند برای مثال ،زمین بازی را طوری تعرین می کند که گفتمان رییب در مقابل عواطن
مادر و فرزندی یرار گیرد بدیهی اس .که هر کنشگری در این بتازی از پتیش باختته و
محکوم به شکس .اس.
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یکی دیگر از راهکارهای بیبیسی در پوشش پروندههای حقوق بشتری ،استتفاده از
تکنیک «پاره حقیق.گویی» اس .به این ترتیب که این رسانه ،صرفاًً بخشهای مطلتوب
خود را از ماجرا منعکس میکند؛ در حالی کته پوشتش کامتل ایتن رویتدادها از ستوی
رسانههای حکوم .میتواند شبهات مطترحشتده در جامعته را از بتین ببترد ازایتنرو،
ضروری اس .که مقامات یوه یضاییه با اطالع کافی از وضعی .انتشار شتبهات در میتان
مردم ،شبهاتی را که بهطور گسترده شای شدهاند ،انتخاب کنند و به روشتنگری کامتل و
دییق از چنین پروندههایی بپردازند
شش تکنیک کشفشده و نوآورانه

 طرح ادعاي بدون پشتوانه :در حالی که اصول حرفهای روزنامهنگاری ایتضا میکنتد
رسانه های خبری برای مطالب خود ،سند و منبت معتبتری ارائته کننتد ،بتیبتیستی در
پرداختن به برخی موارد ،این اصل را زیر پا می گشارد و با استفاده از طرح ادعای بتدون
پشتوانه ،ضمن بهره بردن از خأل اطالعرسانی یوه یضاییه ،ایتن دستتگاه را بتدون ارائته
هیچ سندی متهم میکند

 برجستهسازي اظهارات نامتعارف :بیبیستی بتا رصتد دییتق اظهتارات مقامتات

حاکمی ،.مواردی را که با یهنیت .مخاطبتان فاصتله دارد ،شناستایی متیکنتد و بته آن
ضریب میدهد؛ تا به این ترتیب ،جمهوری اسالمی را بتهدور از منطتق و خترد نمتایش
دهد استفاده از مشاوران رسانهای خبره متیتوانتد راهحلتی بترای ایتن موضتوع باشتد
مشاورانی که عالوه بر شناخ .دییق چارچوبها و ملزومات رسانه ،از نزدیک با جامعه
در ارتباط باشند و مخاطبشناسانی خبره در نظر گرفته شوند

 استفاده از راوي همجنس :بیبیسی در روای .اخبار حقوق بشری مربوط بته بتانوان

تالش میکند تا از راویان و همننین خبرنگاران زن استفاده کند این تکنیک باعت
پیوند عاطفی میان سوژه و مخاطبان زن میشود و بر اثرگشاری روای .میافزاید

افتزایش
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 افزایش اعتبار منابع همسو :بیبتی ستی فارستی ستعی دارد بترای جلتب اعتمتاد
حداکثری مخاطب ،اعتبار مناب همسو با ختود را افتزایش دهتد یکتر تخصتص منتاب
همسو با مقاصد بیبیسی یکی از همین موارد اس .برای مثال ،ایتن شتبکه در تشتریل
چگونگی ظلم حاکمی .به زندانیان بیمار ،صرفاًً بته شترایب بتد آنتان در زنتدان اشتاره
نمیکند؛ بلکه به نقل از پزشک معالج ،مواردی را مبنی بر نق

حقتوق زنتدانیان بیمتار

مطرح میسازد

 استفاده از برچسبهاي اقتضایي :از این تکنیک ،زمانی استفاده میشود که رسانه

در زمانها و مویعی.های متفاوت به روای.های متفاوتی از یک رویداد واحد نیاز دارد
بیبیسی فارسی عالوه بر این سعی دارد بهمقتضای زمان انتشار ،موضوع و روح حتاکم
بر گزارش ،از برچسبهای ایتضایی استفاده کند برچسبهتایی کته حتتی اگتر بتا هتم
مقایسه شوند ،در برخی موارد ،یکدیگر را نق

میکنند برای مثال ،بیبیسی در برخی

گزارش ها به نقل از نرگس محمتدی وی را فتردی غیرسیاستی و غیتر برانتداز معرفتی
میکند؛ اما زمانی که می خواهد میان او و انتخابتات ستال  88پیونتد ایجتاد کنتد ،لقتب
زندانی سیاسی را به وی نسب .میدهد

 اسطورهسازي :بیبیسی در پوشش اخبار مرتبب بتا پتژوهش ،تتالش متیکنتد از

سوژههای مورد نظر خود اسطورههایی تأثیرگشار و یهرمانگونه بسازد این شبکه ضتمن
مخفی نگاه داشتن نقاط ضعن سوژهها ،بهطور ویژه ،بر نقاط یوت آنها تأکیتد متیکنتد
این تکنیک ،مکمل تکنیک اهریمنسازی از رییب است .بتیبتیستی در اغلتب متوارد،
تصاویری محدود و در عین حال ،بهدی .ممیزی شده از سوژهها نمایش متیدهتد ایتن
ایالم ،در صورت همراه شدن با سانسور این افراد از سوی رسانههای حتامی جمهتوری
اسالمی میتواند به اسطورهای شدن این افراد کمک کند چراکه اسطوره هریدر کمتر بتا
مخاطب مواجه شود و هریدر تصاویر پخششده از آن ،بتا هتدف نمتایش یابلیت.هتای
خارقالعاده وی بیشتر ممیزی شده باشد ،یتدرت بیشتتری در یهتن مخاطتب بتهدست.
میآورد نمایش بیواسطه این افراد در رسانه ،مخاطب را متوجه ضعنهای آنان میکند
و برساخ .شکلگرفته نزد افکار عمومی را از بین میبرد
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