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بررسی گفتمان خبری بخش بیستوسی سیمای جمهوی اسالمی
ایران و بخش خبری اتاق خبر شبکه من و تو
*

فریبا میرزایینژاد اوجانی
چکیده

در مقاله حاضر ،به بررسي و تحليل گفتمان دو بخش خبري بيستوسي سيماي جمهوري اسـممي
ایران و اتاق خبر شبکه من و تو پرداخته شده است .یافتهها نشان ميدهد که بيستوسي ،در جریان
حوادث ديماه  ،96ضمن نسبت دادن اغتشاشات و اعتراضات به بيگانگان و دشمنان ،مردم ایـران
را مردمي فهيم و باشعور سياسي باال معرفي کرده که هرگونه تفرقهاندازي را شناسایي و به سرعت
پاسخگویي ميکنند .چرا که اتحاد ،اعتماد و همدلي ،از خصوصيات آنـان در هنگـام مواجهـه بـا
مشکمت است .اما اتاق خبر در حادثه مرگ کاووس سيدامامي ،با عناویني همچون آزادي ،حقوق
بشر ،ليبراليسم ،نبود شفافسازي و وجود فساد در دستگاه حقوقي ایران ،سعي در تضعيف گفتمان
آزادي کشور را داشته است .همچنين این بخش خبري از ایرانيان تصویري ميسازد کـه براسـاس
آن ،مردم پيوسته در حال یافتن راهحل براي برونرفت از بحران داخلي هستند و نياز به کمکهاي
حقوق بشري دارند .در گفتمان اتاق خبر ،دال مرکـیي مشـکوب بـودن فـوت آیـتاهلل هاشـمي
رفسنجاني با سایر عناصر گفتماني مانند اختمفات داخلي براي رسيدن به قدرت ،نبود اتحـاد بـين
سردمداران ،انیواي هاشمي و هاشميزدایي ،مفصلبندي و برجستهسازي شده است .در گفتمان این
بخش خبري ،پایههاي جمهوري اسممي سست است و کشور در عرصـه بـينالمللـي و منققـهاي
بهشدت منیوي شده است.
کليد واژهها :گفتمان خبري ،اتاق خبر ،بيستوسي ،جنگ رسانهاي ،شبکه من و تو
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مقدمه

يکی از کارکردهای اصلی وسايل ارتباطجمعی ،اطالعرسانی و پخش اخبار استت خبتر
در جوامع مدنی امروز ،دارای قدرتی بسیار عظیم است تتا آناتا کت در عرصت روابتط
بینالملل ،براساس تلفیق قدرت و رسان  ،مفهوم جديدی ب نام «جنگ رستان ای» پديتد
آمده ک از مصاديق جنگ نرم ب شمار میرود جنگ رسان ای ،يعنی استفاده از رسان ها
برای تضعیف گفتمان کشور هدف و بهرهگیری از تتوان و ررفیتت آنهتا بتا استتفاده از
شیوههای جنگ روانی در ايتن جنتگ هرکتدام از جريتانهتای خبتری متیکوشتند بتا
بهرهگیری از تکنیکهای عملیات روانی مانند انتزوا و اياتاد ترديتد در افکتار عمتومی،
تضعیف هرچ بیشتر گفتمان رقیب را موجب شوند شاهد اين مدعا ،تالش رسان هتای
غربی در پیشبرد راهبرد تبلیغی انزوای بینالمللی و ضعف دموکراسی در ايران است کت
با بهرهگیری از سوژه ها و راهکارهای متنوع ،اين رويکترد تبلیغتی را بتا جتديت دنبتا
میکنند مرگ کاووس سیدامامی میتوانست يکی از بهترين سوژههای رسان های معانتد
برای ب تصوير کشیدن ضعف حقوق بشتر در ايتران باشتد حادثت درگذشتت آيتتاهلل
هاشمی رفسناانی ،اخبار ديگری است ک بت دلیتل دارا بتودن ارزش خبتری شتهرت و
حاشی های بسیار ،در اين پژوهش مورد توج قرار میگیرد گذشتت از ايتن ،سرنوشتت
گفتمان سیاسی جنگ پس از درگذشت ايشان ،مهمترين عامل تحلیلهتا و رويکردهتای
خبری بیگان است؛ تصمیمات و اقدامات آيتتاهلل هاشتمی در جنتگ ،بختش مهمتی از
«گفتمان سیاسی جنگ» را شکل داده و يا دستخوش تغییتر کترده استت امتا ،اکنتون بتا
درگذشت ايشان ،اين پرسش مطرح میشود ک اين گفتمان در حوزه مباحث سیاسی ت
تاريخی و راهبردی چ تغییری خواهد کرد؟
خبر ديگری ک در اين پژوهش بررسی خواهتد شتد ،اغتشاشتات دیمتاه  96ايتران
است ک ب دلیل دارا بودن ارزش درگیری تا مدتها سوژه رستان هتای داختل و ختار
بود اگر وحدت را هست مرکزی يک نظام سیاسی در نظر بگیريم ،س اخبتار يتاد شتده
هر يک ب نوعی ،از جنب های اقتصادی ،سیاستی و حقتوقی ،قلتب ايتن اتحتاد را نشتان
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رفت اند و بديهی است ک نقط توجهات خبری ختار نشتینان شتدهانتد تتا بت تبتع آن،
گفتمان های خبری هر رستان را کت منبعتث از نظتام سیاستی و ايتدوولوژی آن استت،
بسازند هرگاه اين فرض را قبو داشت باشیم ک اخبار ب مردم نمیگويند چگون فکتر
کنند ولی میتوانند ب آنها بگويند در مورد چ فکر کنند ،شناسايی گفتمان اخبار رقیتب
را ضروری میشمريم روش تحلیل گفتمان میتواند مناستبتترين راه بترای شناستايی
گفتمان غالب باشد تحلیل گفتمان رسان ب ما اجازه میدهد تا اشتراك معانی را ب طتور
دقیق و مفصل ،توصیف و ارزيابی کنیم؛ همچنین تازي وتحلیل میکند کت کداميتک از
بازنمودهتای1جهتان اجتماعی ،غالب هستند؛ يا چگون معنی در متون رسان ای مختلتف
ب طور متفاوتی ساخت میشود؟ و چ شیوههای متفاوتی برای ديدن و انديشیدن میتوان
يافت؟ گفتمانها برای بازنمايی بهتر خود ،از فنون خبری متفاوتی استفاده میکنند ک در
مقال حاضر ب مطالع آنها میپردازيم تا مفهوم «جنگ رسان ای» عمیقتر درك شود
نتايج پژوهشهای فاضلی ( )1395نشان میدهد ،ک در میان بینندگان بختش خبتری
بیستوسی 77/4 ،درصد ،اين بخش خبری را در جذب مخاطبتان موفتق شتمردهانتد و
 79/6درصد آن را متفاوت از ديگر بخشهای خبری دانست اند؛ در مقابل ،بتا توجت بت
اقبا صورت گرفت در سا های اخیر برای استفاده از اخبار شبک های ماهوارهای ب ويژه
اتاق خبر ،اين شبک ب نظر میرسد ،ب عنوان يکی از رقبای اصلی بیستتوستی قلمتداد
میشود ب نظر میرسد ک بخش بیستوسی ،ب دلیل پربیننده بودن ،توانتايی رقابتت بتا
بخش ماهواره ای اتاق خبر را دارد و از اين حیث ضروری است ک با شتناخت گفتمتان
اخبار رقیب و رفع ضعفهای موجود در تکنیکهای خبری بیستوسی ،بت در صتحن
ماندن اين بخش خبری در جنگ رسان ای کمک شود در پژوهش حاضتر تتالش شتده
است تا گفتمانهای دو بخش خبری بیستوسی و اتتاق خبتر ،در ست رويتداد داخلتی
ايران ،تحلیل و شناسايی شوند همچنین با بررستی تکنیتکهتای استتفاده شتده در هتر
بخش ،ب سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:
1.representations
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 1فنون يا تکنیکهای رسان ای جنگ نرم ،در برنام «اتتاق خبتر» شتبک متاهوارهای
من و تو و «بیستوسی» رسان ملی کداماند؟
 2گفتمان خبری هر دو شبک  ،شامل کدام دا مرکزی و عناصر است؟
پیشینه پژوهش

شهاب ( )1392با استفاده از روش تحلیل محتوا ،ب شناخت ساختار و محتتوای مطالتب
خبری برنام «اتاق خبر» شبک من و تو و نیز شناخت و تعیین میتزان فنتون تبلیغتاتی و
رسان ای متورد استتفاده در ايتن برنامت پرداختت استت؛ سترابی و بهاتتیفتر ()1395
چارچوبسازیهای رستان ای را در خصتو

اعتراضتات عمتومی در بحترين ،در دو

سايت خبری فارسیزبان شبک های العربی و بیبیسی1مورد مقايس قترار داده و ضتمن
بررسی شباهتها و تفاوت های انواع گفتمان در اين دو سايت ،ب تحلیل گفتمان خبری
آنها پرداخت است جعفری ( )1388در گزارش پژوهشی خود ،تکنیک هتای پروپاگانتدا

2

را در برنام های شبک بیبیسی فارسی3مورد توج قرار داده است در اين پتژوهش ،از
دو شیوه اسنادی و بررسی کارشناسی استتفاده شتده و تکنیتکهتای خبتری دو بختش
خبری ،مورد بررستی قترار گرفتت استت هاشتمیان ادريتانی ( )1392میتزان و کیفیتت
بهره برداری از عناصر سبک خبر سرگرمی را در اخبار بخش بیستوسی متورد بررستی
قرار داده و با استفاده از روش نشان شناسی ،ب تحلیل وضعیت ايتن بختش خبتری ،در
زمین اطالعرسانی سرگرم کننده پرداختت استت آذری ( )1390ضتمن مطالعت متوردی
شبک های تلويزيونی بیبیسی فارسی و صدای امريکا ،تکنیکهتای جنتگ رستان ای را
در اين دو شبک مورد بررسی قرار داده است روش پژوهش مورد استفاده در ايتن اثتر،
تحلیل گفتمان انتقادی بوده است وی نشان میدهد در اين دو شبک بازنمتايی ستوا از
1. BBC news
تبلیغات سیاسی 2.Propaganda
3.BBC Persian news
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رويدادهای مربوط ب ايران ،ب صورت جدی دنبا میشود مهمترين فن جنگ رسان ای
ب کار رفت در دو شبک مذکور ،سیاهنمايی وضعیت ايتران از نظتر سیاستی ،اقتصتادی و
اجتماعی است لويمی ( )1385با استتفاده از روش تحلیتل محتتوا ،بت مقايست کتاربرد
تکنیکهای جنگ رسان ای در شبک العالم و الحره و فنون جنگ رسان ای اين دو شبک
پرداخت است مهمترين نتايج اين پژوهش عبارتاند از :شبک العالم از تکنیک برچسب
زدن بیشتر از شبک الحره استفاده کرده است ،شبک الحره بیش از شبک العالم از تکنیک
توسل ب ترس بهره برده است و هر دو شبک از تکنیک اهريمنسازی استفاده کردهاند
با توج ب بررسیهای صورت گرفت در مقاالت فارسی و التین ،پژوهشهتای يتاد
شده را از لحاظ شباهت با پژوهش حاضر میتوان ستتیر منطقتتی در تحلیتل ستوژههتا
براساس گفتمانهای انتقادی دانست از تفاوت های اين پژوهش ،روش پژوهشی متمايز
و ورود عمیقتر ب بحث است؛ چنانکت بتا استتفاده از روش پدام (عملیاتی فترکالف)
توانست است الي های گفتمانی شبک ها را مورد واکاوی قرار دهتد طبتق بررستیهتای
صورت گرفت  ،مشاهده میشود ک هنوز پژوهشی در خصو

مقايس گفتمان خبری و

تکنیک خبری دو بخش خبری بیست وسی و اتاق خبر اناام نشده و با در نظتر گترفتن
پژوهشهای مرتبط با شبک های خبری برجست مانند بیبیسی ،صدای امريکا ،العتالم و
العربی  ،جای پژوهش درباره گفتمان خبر در بخش بیستوسی و اتاق خبر ،ب عنتوان دو
بخش خبری پربیننده خالی ب نظر میرسد
چارچوب نظری پژوهش

رسان ها در تهی و انتشار خبر از چارچوب و اصو خاصی پیروی میکنند و همواره ب
دنبا ترويج ايدهها ،افکار و زوايای فکری خود در الب الی اخبار ،گزارشهتای خبتری،
مقاالت و تفسیرها هستند از سوی ديگر ،رسان های خبری اولويتتهتای فکتری متا را
تعیین میکنند و اين امر از طريق برجست سازی صورت میگیرد ب گون ای ک مخاطبتان
نیتتز ،رويتتداد برجستتت شتتده را مهتتمتتترين رويتتداد تلقتتی کننتتد اينااستتت کت نظريت
برجست سازی میتواند ب کمک تحلیل نتايج بحث پايانی بیايد
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برجستتت ستتازی 1:واژه  Agendaدر لغتتت ،ب ت معنتتای برنام ت کتتار ،دستتتور جلس ت و
اولويتبندی است و واژه  Settingدر معانی متفاوتی همچون سمت ،جهت ،ماموع  ،قترار
دادن و آغاز کردن آمده است میتوان گفت؛ نظري برجست سازی جزا نظرياتی است کت بت
بررسی تأثیر پیامهای ارتباطی با توج ب محتوا میپردازد اين ديتدگاه ،نتوعی بازگشتت بت
تأثیرات قوی رسان ها و طرح اين نظر است ک رسان ها بتا بتزرگنمتايی رويتداد ،بت متردم
نمیگويند چگون فکر کنند اما میتوانند ب آنها بگويند در مورد چت فکتر کننتد (ديرينتگ و
راجرز ،ترجم کیا و رشتکیانی )19 :1385 ،شتناخت نستبت زبتان ،ايتدوولوژی ،قتدرت و
گفتمان ،با متون رسان ای میتواند ب فهم چرايی استفاده از روش تحلیل گفتمان کمک کند
مفصل بندی2:هر عملی ک میان عناصر پراکنده ،در درون يک گفتمان ،رابطت برقترار
کند ،ب گون ای ک هويت و معنای عناصر يادشده ،اصالح و تعديل شتود ،مفصتلبنتدی
نامیده میشود؛ در نتیا  ،کلیت و فترآورده عمتل مفصتلبنتدی را گفتمتان متیگوينتد،
چنانک گفتمتان لیبرالیستم ،مفتاهیمی چتون آزادی ،دموکراستی ،انتخابتات ،فرديتت و
عقالنیت را با هم مفصلبندی میکند
دا مرکتزی3:دا مرکتتزی نشتتان ای استتت کت ستتاير نشتتان هتتا در اطتتراف آن نظتتم
میگیرند هست مرکزی منظوم گفتمانی را دا مرکزی تشکیل متیدهتد و جاذبت ايتن
هست  ،ساير نشان ها را جذب میکند هم نشان های مفصتل شتده در يتک گفتمتان ،از
ارزش برابر برخوردار نیستند و ب انواع گونتاگونی تقستیم متیشتوند مهتمتترين ايتن
نشان ها «دا مرکزی» است دا مرکزی نشان ممتازی است ک نشان هتای ديگتر حتو
آن انساام میيابد اين دا  ،دا های ديگر را حمايت میکند و آنها را در قلمترو جاذبت
معنايی خود نگ میدارد (الکال4و موف )112 :1985 5،
1
. agenda setting
2
. artculation
3
. nodal Point
4
. Laclau
5Mouffe
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عناصر1:عناصر دا های سرگردان و شناوری هستند ک در حوزه گفتمتانگی بت ستر
میبرند و هنوز معنا و هويت گفتمانی نیافت اند
وقت ها يا لحظ ها 2:لحظ ها و وقت ها ،عناصری هستند ک از حوزه گفتمانگی بیترون
آمده اند و از حالت شناوری رهايی يافت و در چارچوب يتک گفتمتان ،پهلوگرفتت انتد

3

گفتمان میکوشد از طريق فرو کاستن معانی متکثر آنها ب يتک معنتای واحتد و ثابتت،
عنصرها را ب وقت ها تبديل کند گفتمتان نتوعی حتد و حتدود اياتاد متیکنتد ،يعنتی
بیثباتیای را ک در معنای نشان ها وجود دارد ،ب طور موقت متوقف متیستازد حتد و
حدود ياد شده ،هیچگاه قطعی و نهايی نیست گذار از عنصترها بت وقتتهتا هتیچگتاه
ب طور کامل متحقق نمیشود ( الکال و موف )110 :1985 ،
حوزه گفتمانگی 4:هر دا میتواند معانی متعددی داشت باشد و هر گفتمان با تثبیتت
يک معنا ،معناهای بالقوه زيادی را طرد میکند اين معانی همچنتان موجودنتد و امکتان
رهور در گفتمانی ديگر و شرايطی ديگر را دارند حتوزه گفتمتان گتويی ،محفظت ای از
معانی اضاف و بالقوه در بیرون از منظوم گفتمتان ختا

استت کت از ستوی آن طترد

شدهاند و مواد خامی برای مفصلبندیهای جديد محسوب میشوند؛ بنابراين هر چیزی
ک از يک گفتمان حذف میشود و يا خار از آن است ،در حوزه گفتمتان گتويی قترار
میگیرد (الکال و موف )111 :1985 ،
از جاشدگی 5:از جاشدگی يا بی قراری ،حوادثی هستند ک حاصتل رشتد خصتومت،
ضديت و تکثر در جامع اند و نمیتوانند بتانظم گفتمتانی موجتود نمتادپردازی شتوند
ازاينرو ،کوشش می کنند ک آن را ويران کنند از جاشدگی تمايل ب فروپاشتی گفتمتان
موجود دارد و در دنیای جديد تأثیرگذاری آن دوسوي است:
1elemints
2moments
 .3مانند حقوق بشر در اسالم ک ب تازگی وارد گفتمان حقوق بشردوستتان شتده و بت هويتت و معنتای موقتت و
جديدی رسیده است
4.field of discursivity
5.dislocation
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 هويتهای موجود را تهديد میکند

 زيرساخت برای شکلگیری هويتهای جديد میشود
استیال 1:هويتی ک در يک گفتمتان بت کتارگزاران اجتمتاعی داده متیشتود ،تنهتا بتا
مفصلبندی در درون صورتبندی هژمونیک ب دست میآيد رفتار هژمونیک نمون ای از
رفتار سیاسی و شامل پیوند هويتهای گوناگون نیروهای سیاسی ب يک پروژه مشتترك
و ايااد نظم اجتماعی ،از عناصر پراکنده و متنوع است هدف اعما هژمونیک ،ايااد يا
تثبیت نظام دانايی ،شبک معنايی و صورتبندی هژمونیک است ايتن صتورتبنتدیهتا
پیرامون دا مرکزی ،سازمانيافت اند اعمتا هژمونیتک دو شترط اساستی دارد :وجتود
نیروهای متخاصم ،بیثباتی مرزهای تفاوت
* هژمونیک شدن يک گفتمان ب معنای پیروزی آن در تثبیت معانی مورد نظرش است
زنایره هم ارزی ت تفاوت 2:در مفصلبندی ،دا های اصلی (ن مرکزی) زنایتره هتم
ارزی ت تفاوت را ب وجود میآورند دا های ياد شده ،هنگامیکت در منظومت گفتمتانی
قرار میگیرند ،از طريق هم ارزی ،تفاوتها و تکثرها را میپوشانند و ب آنها همتاهنگی
میبخشند؛ مانند گفتمان سیاه در واکنش ب نژادپرستی سفیدپوستان
افراد غیرسفید ،در زنایره هم ارزی سیاه قرار میگیرند و تفتاوتهتای ملتی و سترزمینی
و ب فراموشی سپرده میشود ،اما همارزی هرگز ب حذف کامل تفتاوتهتا نمتیاناامتد و
همواره امکان رهور ،بروز و خرو از زنایره همارزی وجود دارد ايتن ماموعت  ،ستاختار
کلی تحلیل گفتمان را تشکیل میدهند (ريد بلیک ،ترجم اوحدی)1397 ،
بازنمايی :بازنمايی يکی از مفاهیم بنیادی در مطالعات رسان ای است بازنمايی راه و
روشی است ک از آن طريق ،رسان ها ،حوادث و واقعیتها را نشان میدهند «بازنمتايی
ن انعکاس و بازتاب معنای پديدهها در جهان خار ک تولید و ستاخت معنتا براستاس
چارچوبهای مفهومی و گفتمتانی استت» (مهتدیزاده )10 :1387 ،بنتابراين ،بازنمتايی
1
. hegemony
2
. equivalence - difference
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اخبار رسان ای بیطرفان صورت نمیگیرد بلک ريشت در گفتمتان و ايتدوولوژی دارد و
معنايی را برمیسازد ک مدنظر آن گفتمان يا ايدوولوژی است (

)11

اقناع و متقاعدسازی :متقاعدسازی عبارت است از تتالش عامدانت موفتق در مستیر
تأثیرگذاری بر نگرش و رفتار ديگران از طريق برقراری ارتباط اثربخش در شرايطی کت
متقاعدشونده ،میزانی از آزادی را داراست در تعريف باال  4قسمت اساسی وجتود دارد
ک اولین آن «تالش عامدان موفق» است يعنی زمانی متقاعدسازی معنی و مفهوم میيابد
ک همسو شدن طرف مقابل در نتیات تتالش متا صتورت گرفتت باشتد دومتین نکتت
«تأثیرگذاری بر نگرش و رفتار ديگران» است و بیانگر اين مطلب است ک در ابتدا بايتد
بر نگرش افراد تأثیر گذاشت تا نتیا آن بر رفتارشان راهر شود قستمت ستوم کت در
تعريف باال قابل توج ب نظر میرسد «ارتباط اثربخش» است چراک ارتباطات ب معنتی
انتقا اطالعات و مفاهیم است و متقاعد کردن ،پس از اين انتقاالت میستر متیشتود در
بخش پايانی اين تعريف ب «آزادی اختیار» و عمل طرف مقابتل اشتاره شتده کت اناتام
هرکاری بر اثر اجبار ،ب معنی متقاعدسازی نیست
انگارهسازی :يکی از مفاهیم مهم در ارتباطات ،انگارهسازی يا تصويرستازی وستايل
ارتباط جمعی استت برختی از صتاحبنظران کت ايتن تصويرستازی را بیشتتر در بستتر
رسان های غربی میدانند ،عقیده دارند ک تصاويری ک رسان هتای غربتی بت مخاطبتان
منتقل میکنند ،ذهن آنها را مشغو میکند؛ چنانک متوج دستکاری فرستندگان در پیام
نمیشوند طبق تعريف دکتر موالنا ،انگاره را میتوان ب مثاب يک سازه تعريف کترد کت
مضمون آن ب خودیخود ،ماموع ای از تصويرهايی است کت از جنبت هتای گونتاگون
واقعیت در ذهن فرد وجود دارد (ثابت سعیدی )8 :1387 ،رسان ها ب راحتی متیتواننتد
تصوير يک کشور ،مردم و فرهنگ آن را در دنیا بد جلوه دهند و ب نتوعی انگتارهستازی
کنند اين در حالی است ک تغییر ايتن تصتوير ،زمتان زيتادی را متیطلبتد بستیاری از
صاحبنظران بر اين باورند ک رسان ها در طو مدت جنگ ،قدرت را در دستت دارنتد
آنها تصويری از طرف ضعیفتر جلوه میدهند ک با آنچ در واقعیتت اتفتاق متیافتتد،
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کامالً متفاوت است در جنگ عراق ،رسان های غربی با کاربرد سانسور ،ب انگارهستازی
پرداختند اين رسان ها در طو جنگ ،ب نحوی عمل کردند ک گويی مردم شتاهد يتک
بازی رايان ایاند امريکايیهای شکستناپذير ،بیآنک حتی يتک سترباز تلفتات دهنتد،
مراکز مهم عراق را نابود میکردند در حالی ک حتی يک غیرنظامی عراقی هم بت ستبب
کارکردهای ارتباطی و اطالعاتی محافل غربی آسیب نمیديد (شکرخواه)185 :1382 ،
با توج ب مباحث مطرح شده و با مراجع ب آرای فرکالف ،دو کتاربرد گفتمتان در
انديش های وی قابل شناسايی است نخست ،گفتمان در معنای انتزاعی کت دربرگیرنتده
عناصر معناشناختی (در عام تترين شتکل آن) زنتدگی اجتمتاعی استت و دوم ،گفتمتان
ب عنوان اسم قابل شمارش ک بت مستیرهای خاصتی اشتاره دارد کت زنتدگی اجتمتاعی
ب واسط آنها بازنمايی میشود (فرکالف )78 :2005 1،رسان های خبری بت عنتوان يکتی
از نهادهای مهم جامع با تأثیری ک بر طرز فکر ،آرا و ديگر ابعتاد زنتدگی بشتر دارنتد،
واقعیت سیاسی و اجتماعی خاصی را برای مردم خلق متیکننتد ايتن وستايل ارتبتاطی
چشم انداز ما از جهان هستند ب عبارت ديگر ،انعکاس رويدادها در رسان هتای خبتری،
فرايند بازسازی رويدادهاست و رسان ها با بازنمايی جهان پیرامون ،بتر شتناخت و درك
عموم تأثیر میگذارند و وقايع بیرونی را متناسب با ديدگاههای خود شکل میدهنتد در
اين میان ،شناخت نسبت زبان ،ايدوولوژی ،قدرت و گفتمان با متون رسان ای متیتوانتد
ب فهم چرايی استفاده از روش تحلیتل گفتمتان کمتک کنتد در ايتن پتژوهش نیتز بتا
شناسايی گفتمان اخبار دو شبک مورد مطالع نشان داده میشود ک گفتمتان هتیچکتدام
بیطرف نیست و بست ب شرايط سیاسی خود ب تولید گفتمان میپردازند
روششناسی پژوهش

تحلیل گفتمان همواره درصدد بوده است تا نشان دهد ک هیچ متن ،گفتتار يتا نوشتتاری
بیطرف نیست بلک ب موقعیتی خا

وابست است اين امر ممکن است کتامالً ناآگاهانت و
1.Fairclough
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غیرعامدان باشد تحلیل گفتمان با روشن کردن ساختارهای سطحی برحستب گرامتر نتوين،
ب ساختارهای معناشناختی شالودهای هم توجت دارد و فترضهتا ،ارتبتاطهتا ،داللتتهتا و
راهبردها را نیز روشن میسازد ،اينها ب طتور معمتو  ،در گفتمتان در حالتت پوشتیده بتاقی
میمانند ب عبارت ديگر ،تحلیل گفتمان ،نوعی گرايشِ مطالعاتی بینرشت ای است ک در پتی
تغییرات گسترده علمی و معرفتی در رشت های عالقت منتد بت مطالعتاتظ نظتاممنتد ستاختار،
کارکرد و فرايندهای تولید گفتار و نوشتار رهور کرده است (فرکالف)3 :2003 ،
رویکرد تحلیل گفتمان عملیاتی پدام

1

اين روش شباهتهايی با روش فرکالف دارد ک مبتنی بر س مرحل «توصتیف»« ،تفستیر»
و «تبیین» است اما ب لحاظ عملیاتیتر بودن و سادگی اناام فرايندهای آن ،متورد استتفاده
قرار میگیرد اين روش شامل  5سطح تحلیلی است کت عبتارتانتد از :ستطح ت ستطح،
سطح ت عمق ،عمق ت سطح ،عمق ت عمق (عمیق) و عمیقتر هر سطح دارای ويژگیهتايی
است ک در ادام تشريح میشوند .بر دو سطح او (سطح ت سطح) و دوم (سطح ت عمق)
نوعی از توصیف حاکم است ک با مرحل «توصیف» در روش فرکالف شتباهت دارد؛ امتا
تفاوت اساسی آن با روش مزبور ،در نوع انتخاب واژهها و جمالت موجود در متن ،بترای
اناام تحلیل است (فرکالف ،ترجم پیران و همکاران)1379 ،
سقح اول (سقح -سقح) با نام «برداشت از اصل متتن» درصتدد کشتف واژههتا و
جمالتی است ک در متن ،دارای بار معنايی خا

همسو با اهداف پژوهش باشند ايتن

برداشت ،انتخابی آگاهان است ک کلی جمالت مرتبط با هتدف پتژوهش را گتزينش و
برای اناام مراحل بعدی ،در ستون او تحلیل درروش پدام در میکند همانطور کت
در جدو يک اين مقال مشاهده میشتود ،در ستتون او جتدو در مرحلت توصتیف،
برداشتهای اولی و بدون جهتگیری از اصل متن اخبتار انتختاب شتده در دو بختش
خبری (بیستوسی و اتاق خبر) در میشوند
 1اين روش از سوی دکتر حسن بشیر در کتاب «خبر ،تحلیل شبک ای و تحلیلگفتمان» ( )1389استفاده شده
است PDAM

  122پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوششم /شماره ( 1پياپي  / )97بهار 1398

سقح دوم (عمق ـ سقح) تحلیل در اين روش« ،جهتگیری و گرايش متتن» نامیتده
میشود و همسان با بخشی از سطح دوم فرايند تفستیر در نگتاه فترکالف ،يعنتی «معنتای
کالم» است در ايناا ،عالوه بر اينک معانی جمالت در قالب کلمات و معناهای صتريح و
ضمنی آنها ،ب شکل انفرادی و ترکیبی موردتوج قرار متیگیرنتد ،بت جهتتگیتریهتا و
گرايشهای گوناگون جمالت و در نهايت ،خود متن نیز نستبت بت مستاول مختلتف امتا
مرتبط با موضوع پژوهش توج میشود در اين سطح ،بعد از توصیف اخبار بیستتوستی
و اتاق خبر ،ب سراغ جهتگیری اين شبک ها و دا مرکزی و هژمونیک آنها میرويم
سقح سوم تحلیل با روش «پدام» ،سطحی نیم عمیق از تحلیل است ک ذيل ستونی
با عنوان «تحلیل توجیهی با توج ب ساير گرايشهای متن» آمتده و همستان بتا بختش
ديگری از سطح سوم فرايند تفسیر فرکالف ،يعنی «انساام موضعی» است از آناتا کت
منظور فرکالف« ،برقراری انساام فراگیر و کلی بین تمامی اجزای يک متن نیست ،بلک
بحث در زمین برقراری انساام در بخش معینتی از يتک متتن استت» ،تحلیتل در ايتن
مرحل  ،ب سطح نهايی خود نمیرسد و ارتباط با ديگر سلو هتای جتدو در آن متورد
بررسی قرار نمیگیرد.
سقح چهارم تحلیل در اين روش (عمق ت عمق) ،همسان با سطح چهارم از مرحلت
تفسیر ،يعنی «ساختار و جانماي متن» و نیز مرحل تبیین در نگاه فرکالف است در ايتن
مرحل  ،تالش میشود میان متن خبر ،زمین و فرامتنهای مرتبط با متن ،پلی ايااد شتود
تا «معانی» نهفت متن ،آشکار شوند مقايس سلو هتای جتدو بايکتديگر و استتنتا از
آنها ،در اين مرحل صورت می گیرد اين سطح« ،سطح عمیق» تحلیل گفتمتان بت روش
پدام است در مرحل عمیق متن در زمین موقعیتی تحلیل قرار میگیرد در ايتن مرحلت ،
تحلیلگر میان متن و زمین  ،رابط معنايی ايااد میکند ،بنابراين متنهای تحلیل شتده در
مراحل اولی در اين مرحل با معناهای زمینت ای پیونتدهای الزم را برقترار متیکننتد دو
مرحل عمیق و عمیقتر مراحل اصلی تحلیل گفتمانی در روش پداماند ک کشف اصتلی
معناها ،جهتگیریها ،گرايشها و ناگفت ها در اين دو مرحل صورت میگیرد
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نمودار  .1سطوح مختلف تحلیل گفتمانی طبق روش پدام

در پژوهشهای کیفی ازجمل تحلیل گفتمان ،منطق نمونت گیتری اساستاً متفتاوت از
منطق نمون گیری آماری است منطق نمون گیری در مطالعات کیفی ،مستلزم نمون گیتری
از موارد برجست و افراد شاخص يا مستلزم نمون گیری نظری و مبتنی بر هتدف استت
ب اين معنی ک هدف از نمون گیری ،انتخاب نمون هايی است کت بتا نظريت همختوانی
داشت باشند و آن را بسط دهند يا مقول های نظری را پر کنند و برای مقتوالت مختلتف
نمون هايی اراو دهنتد؛ بنتابراين ،بتا فترض ايتن نکتت کت در اصتل ،دادههتای ممکتن
بیشمارند ،نمون گیری در اين پژوهش براساس اصل هدفمنتدی صتورت متیگیترد از
آناا ک اخبار پخش شده از سوی اين شبک ها بستیار زيتاد استت و بررستی و تحلیتل
تمتتامی آن از تتتوان ايتتن پتتژوهش ختتار استتت ،در پتتژوهش حاضتتر ،از نمونت گیتتری
غیرتصادفی و هدفمند استفاده شده است با توج ب اينک هدف از ايتن پتژوهش درك
تکنیکهای خبری و جهتگیری فکری هر دو بخش خبری «اتاق خبر» و «بیستوستی»
بوده است ،متن پژوهش ،آن دست از خبرهای اتاق خبر و بیستوسی را شامل میشتود
ک مرتبط با ماهیتت و تکنیتکهتای متورد استتفاده در ايتن دو شتبک هستتند از ديتد
نظري پردازان گفتمان ،همچون وندايک ،فرکالف و برای نمون گیتری تحلیتل گفتمتان
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بايد دادههايی انتخاب شوند ک ب خوبی بازنمايی کننده گفتمان مورد نظر هستند (قاری
و نظری )124 :1392،جامع آماری اين مقال از  3مورد اخبار داخلی ايران تشکیل شتده
است ابتدا ب معرفی دو بخش خبری اتاق خبر و بیستوسی پرداخت میشتود و ستپس
در جدو  1تکنیکهای ب کار رفت در اين دو بخش ذکتر متیشتوند در جتدو  2بت
تحلیل گفتمان اين بخشها خواهیم پرداخت
بخش خبري بيستوسـي :در ايتن بختش خبتری ،متفتاوتتترين و جتذابتترين
موضوعات خبری مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد اين برنام يک بختش خبتری بتا
مدت زمان  15تا  20دقیق است ک در ستاعت  20 :30هتر شتب از شتبک دو ستیمای
جمهوری اسالمی ايران روی آنتن متیرود؛ ايتن بختش خبتری کت ابتتدا کتار ختود را
باخبرهای چالشی آغاز کرده بود ،پس از مدتی با اتهامتات و شتکاياتی دربتاره رعايتت
نکردن اخالق حرف ای خبرنگاری روب رو شد
اتاق خبر :شبک تلويزيونی «من و تو» در  6آبان  1389فعالیت خود را از طريق متاهواره
هاتبرد آغاز کرد؛ اتاق خبر نیز ب عنوان بخش خبری اين شبک فعالیت متیکنتد ايتن بختش
خبری ،در معرفی خود اعالم میکند :متا تتازهتترين اخبتار ايتران و جهتان را از اتتاق خبتر
تلويزيون «من و تو» شنب تا پناشنب از ساعت  21تا  22ب وقتت ايتران و  17 :30تتا 18 :30
ب وقت لندن ب آگاهیتان میرسانیم همچنین بامداد جمع  00 :00ب وقت ايران ،اتتاق خبتر
من و تو ب صورت زنده ب آخرين اخبار ايران و جهان میپردازد گروه خبر تلويزيون «متن و
تو» با روش و زبانی تازه ،شما را در جريان آخرين خبرهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصتادی و
سیاسی قرار خواهد داد نگاهی ب سرخط روزنام ها و رسان های مختلف ايرانی ،مروری بتر
نشريات بینالمللی و همچنین مصاحب زنده با کارشناسان خبری ،تشکیلدهنتده بختشهتای
اتاق خبر هستند (محمدی)1389 ،
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یافتههای پژوهش
جدول  .1معرفی تکنیکهای به کاربرده شده در بخش خبری بیستوسی و اتاق خبر

خبر فوت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و حاشیههای آن
بیستوسی در اولین واکنش به خبر درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،در مورر  19دیموا
 ،1395ابتدا کلیپ تهیه شد از عکسهای ایشان را به تماشوای عمور مویرسواند و سوسس در
بخش گزید خبر ،ارتباط تلفنی با معاون وزیر بهداشت برقرار میکند که طوی آن ،دربوار رونود
پزشکی هاشمی ترضیحاتی داد میشرد .در میان هر بخش از این خبر ،تصاویر و فویل هوایی از
آیتاهلل هاشمی و رهبر انقالب پخش موی شورد کوه ناخردآگوا هون بیننود را مترتوه ارتبواط
تنگاتنگ و نزدیک این دو شخصیت انقالبی میکند .سسس در یک ارتباط تلفنی با آقوای دوداد
عادل بهعنران عضر مجمع تشخیص مصلحت نظا  ،بر ابعاد انقالبی ،بنیانگذار این انقالب بردن،
مرد روزهای تنگ بردن و نقش ایشان در دوران سازندگی و ...تأکید میشرد.
تکنیک خبری :برانگیختن ادساسات و عراطف ،تکنیک یادآوری هدفمنود ،اسوتفاد از ارزشهوا
برای اثرگذاری بر نگرشها
اتاق خبر :یکشنبه  19دی  // 1395هاشمی رفسنجانی درگذشت  //در این گوزارش اتواق خبور
سعی میکند تا نشان دهد تنها به اطالعرسانی خبر میپردازد اما در انتها خبر ،به تحلیل به بهانه
خبر میپردازد و بسیاری از اطالعات قدیمی را با تکنیک یادآوری هدفمند بازنشر میکند.
اتاق خبر :دوشنبه  18دی  // 1396محمد هاشمی :در بودن بورادر  1۰برابور دود مجواز اشوعه
رادیراکتیر برد  //در این گزارش گفته میشورد کوه محمود هاشومی در مصوادبهای مفصول بوا
خبرگزاری دانشجریان ایران (ایسنا) به بیان تزییاتی از مرگ و زندگی برادر خرد ،اکبور هاشومی
رفسنجانی پرداخته است.
اتاق خبر :سهشنبه  19دی  // 1396یک سال پس از درگذشت هاشومی رفسونجانی :تور بور
پیکر نظامی که میراث اوست.
 در این گزارش پرسشهوایی دربوار مشوکالت دانشوگا آزاد ،کمسوین نارضوایتی از دولوت
رودانی ،اعتراضات اخیر (دیما و نارضایتی اقتصوادی) پاسو داد مویشورند کوه ارتبواطی بوا
مرضرع خبر ندارند.
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ادامه جدول 1

تکنیکهای خبری :قرار دادن هدف در پسزمینه ،تظاهر به بیطرفوی 1،تحلیول بوه بهانوههوای
خبری 2،یادآوری هدفمند 3،زهرافزایی ،پار دقیقتگریی 4،واگذاری نتیجوه بوه مخاطو  5،منحصور
کردن مفهر به مصداق 6،بهکارگیری هدفمند منابع خبری دیگر 7،سیا نمایی8و دلقه مفقرد 9.
خبر مرگ کاووس سیدامامی در زندان اوین
اتاق خبر :یکشنبه  22بهمن //1396تأیید بازداشت تعودادی از فعواالن محوی زیسوت از سوری
رئیس کل دادگستری تهران
دوشنبه  23بهمن // 1396خانراد سیدامامی :علت مرگ او باید ترس یکنهاد مستقل بررسی شرد.
سهشنبه  24بهمن //1396تسنی از قرل کامران سیدامامی :برادر خردش را دلقآویز کرد است.
پنجشنبه  26بهمن //1396خردکشی یا خردکشان؟ واکنشها به مرگ کاووس سیدامامی ادامه دارد.
پنجشنبه  26بهمن // 1396سازمان ملل :ایران به فعاالن محی زیست ادترا بگذارد.
پنجشنبه  26بهمن // 1396بخش ویژ  :دستگیرشدگان پروند تاسرسان محی زیستی
شنبه  28بهمن //1396یک نمایند مجلس :وزارت اطالعات باید برای  1۰سال سکرت در برابر
سیدامامی پاسخگر باشد.

 1در تکنیک تظاهر ب بیطرفی ،سخنان و ديدگاههای مخالفان ب اشکا مختلف نظیر گزارش ،مصاحب و خبر
منعکس میشود و ب طرق مختلف مطالب مورد نظر نويسنده و رسان ب مخاطب القا میشود
 2اگر تحلیل را مقول ای غیر از خبر بدانیم ،بايد بپذيريم ک نويستندگان خبرهتای تحلیلتی بتا استتفاده از نهادهتای
خبری تالش میکنند برخی اطالعات را ک ارتباطی آنی و لحظ ای با رويداد ندارند ،اراو کنند اين دادههتا اغلتب
ب نظرهای شخصی نويسنده نزديکاند و ب گون ای در امتداد خبر چیده شدهاند ک مخاطب بتا گمتان ايتنکت در
حا خواندن خبر است ،ب راحتی پذيرای تحلیل نويسنده از رويداد میشود
 3در اين شیوه ،نويسنده خبر سعی میکند با يادآوری اطالعات قديمی و مرتبط ،مخاطب را در جهت هدف خود هدايت کند
 4در اين شیوه يک پیام را ک دارای چندين مضمون يا قسمت است تقسیمبندی و قسمت مورد نظر پیام را انتخاب و ب
مخاطب اراو میکنند بايد دانست ک پیام در کل ،ساخت ،معنا و مفهوم مشخصی دارد و اگر ب قسمتهای گوناگون
تقسیم شود ،معنای کل را از دست خواهد داد در بعضی از مواقع عکس معنای کل را میرساند
 5از آناا ک بیان صريح مواضع از سوی يک رسان  ،ب دلیل در معرض سوگیری قرار گرفتن آن ،ممکن است
مخاطب را نسبت ب پذيرش مطلب دچار ترديد کند ،گاهی ترجیح يک رسان بر بیان مقدمات مطلب و واگذاری
نتیا گیری ب مخاطب است تا با زمین فراهم شده ،او خود ب مطلب برسد طبیعی است از آناا ک در اين
رويکرد مخاطب گمان دارد نتیا  ،حاصل تفکر خود اوست ،بر نکت «خود يافت » تعصب بیشتری میورزد
 6عدالت يعنی سهام عدالت «تقديس مفهوم و تخريب مصداق»
 7استفاده از نقلقو از منابع خبری ب ويژه خبرگزاریهای شناخت شده و معتبر و شبک های راديو و تلويزيون در
جريان اطالعرسانی رسان ای ،امری بديهی و طبیعی ب شمار میآيد
 8در اين تکنیک ،بر نقاط ضعف و وجوه منفی و چالشبرانگیز فرد ،انديش يا کشوری تکی میشود شبک من و
تو در بخش خبری اتاق خبر درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی ايران ،ب تکرار ب اين موضوع پرداخت است
 9روايت از يک حادث بدون ذکر حلق ای از ماجرا ک مؤثر در قضاوت مخاطب است
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ادامه جدول 1
برتسوتهسوازی2،

تکنیکهای خبری :تکنیک گراهی 1،بهکارگیری هدفمنود منوابع خبوری دیگور،
تحلیل با بهانههای خبری ،سیا نمایی ،بحرانسازی3و تعمی
بیستوسی :خبری در مستندی بهنا منطقه ممنرعه4به بررسی و تحلیل ایون مرضورع پرداختوه
است5.بهمن // 1396دوربینهایی برای نجات گرنههای نادر ایران یا نمرنهبرداری از نادید هوای
امنیتی ایران؟
تکنیکهای خبری :تحلیل به بهانههای خبری ،شایعهپراکنی ،دروغ خبری ،اغراق و بزرگنمایی،
اثبات مدعا با اثبات دلیل دروغ ،تخصیص و تخری  ،واگذاری نتیجه به مخاطو  ،سویا نموایی،
برتستهسازی ،زهرافزایی ،تعمی و برانگیختن ادساسات و عراطف.
پوشش نارضایتیهای دیماه  1396ایران
اتاق خبر :یکشنبه  1۰دی  // 1396واکنشهای متفاوت مقامات ایرانی بوه تظواهرات سراسوری
سه روز اخیر
دوشنبه  11دی  // 1396چهارمین روز تظاهرات سراسری در ایران :تاکنرن دسوتکو  1۰نفور
کشته شد اند.
چهارشنبه  13دی  // 1396داستان تکراری؛ تظاهرات دکرمتی علیه اعتراضات مردمی
شنبه  16دی  //1396بازداشت نزدیک به دوهزار نفر در اعتراضات سراسری اخیر

 .1با استفاده از اين تکنیک نويسنده خبر با بهرهگیری از شخص يا نماد مورد اعتماد مخاطب ،درصدد تأيید يا
انتقاد از يک عقیده يا پديده سیاسی يا اجتماعی برمیآيد در اين تکنیک ،نويسنده خبر تالش میکند با استفاده از
تخصص ،اقتدار ،حرمت ،منزلت فرد يا نهاد مورد احترام مخاطب مطلب مورد نظر خود را منتقل کند
 2در اين شیوه نويسنده خبر با درخشانسازی و تکرار واژهها ،عبارات ،اصطالحات در طو يک خبر ،انتخاب و
اقدام ب
يا تکرار خبرهای مربوط ب يک موضوع در محدوده زمانی خا
تمرکز بر موضوعی خا
برجست سازی میکند همچنین کاربرد شیوههايی چون انتخاب خالص خبر ،چینش در کنداکتور و نحوه بیان خبر
ازجمل مواردی است ک مورد توج خبرنويسان است
 3رسان های مدرن با اراو نقش های مختلف ،توانايی زيتادی در آغتاز ،متديريت و فرجتام بحترانهتا دارنتد ايتن
توانايی ب طور عمده از طريق ب کارگیری شیوههتای روی هتمانباشتتگی يعنتی تتأثیرات جزوتی (نظريت کاشتت)،
تصويرسازی جنب های گوناگون واقعیت در اذهان (انگارهسازی) ،تبتديل گفتمتانهتای رستان ای بت حالتتهتای
قضاوتمداران (اسطورهسازی) و سراناام خلق معنا در توالی حوادث (وقايع رسان ای) عمل میکنتد و بت شتکل
جدی و فراگیر در تولید ،انتشار ،کنتر و پايان بحران تأثیرگذار است
 4تهی شده توسط آمن سادات ذبیح پور در تاريخ  26بهمن 1396
 5اين گزارش از سوی خانواده کاووس سید امامی مورد شکايت قرار گرفت است ب نقل از سايت فرارو  //تاريخ
انتشار 02 - 09 :48 :اسفند  1396کد خبر349670 :
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یکشنبه  17دی  //1396آخرین وضعیت بازداشتشدگان در اعتراضات سراسری اخیر
یکشنبه  27اسفند  //1396رودانی 1:اعتراضات مرد فرکانس خاصی ندارد و به سمت همه میرود.
در برنامه گزارشگر این بخش خبری ،بیش از  3۰مررد گزارش ارسالی از شهرهای مختلف ایران
در اعتراضات سراسری دیما  1396پخش شد است.
تکنیکهای خبری :اغوراق و بوزرگ نموایی ،همسور نموایی ،بحوران سوازی ،ترسول بوه تورس2،
سیا نمایی ،تظاهر به بیطرفی ،عرفویسوازی 3،ابهوا عوددی ،تحلیول بوا بهانوههوای خبوری و
بهکارگیری هدفمند منابع خبری دیگر
بیستوسی 1۰ :دی  //96مخالفت با کشیدن پای خارتی به مشکالت داخلی
 11دی  // 96ه اندیشی دولت و مجلس برای دل مشکالت  //وددت ،تنها را دل مشوکالت
کشرر //لزو پیگیری مطالبات مورد و برخوررد بوا بوره زننودگان نظو عمورمی  //پاسو بوه
هنجارشکنان :مرد به میدان آمدند.
 17دی  //96سه ساعت پشت درهای بسته //تلسه مشررتی بهارستان دربار اغتشاشات اخیر
 16دی  // 96تداو شعار وددت در تای تای ایوران اسوالمی //مورد همننوان در شوهرهای
مختلف در محکرمیت اغتشاشات اخیر به پا خراستند //تروریستها و ضدانقالبها منتظر ضوربه
وزارت اطالعات باشند //تجلیل خبرگان رهبری از دضرر انقالبی مرد
 12دی  // 96عزت امنیت و پیشرفت ملت ایران مدیرن شهدا و دیدار رهبری با خانراد های شهدا
 15دی  //96تمع شدن بساط رسانههای بیگانه و خامرشی آتش اغتشاشات
در تمامی گزارشهای این بخش ،بیش از  2دقیقه از فرصت گزارش ،صرف تظاهرات و تصاویر
پرشرر اعتراضی با شعار مرگ بر منافق و فتنهگر شد است.
تکنیکهای خبری :استفاد از ارزشها برای اثرگذاری بر نگرشها ،تخصیص و تخری  ،تکنیک
پار دقیقتگریی ،تحلیل با بهانههای خبری

رسان های غربی در بازنمايی حتوادث ،ستوگیری ايتدوولوژيک دارنتد و واقعیتت را
آنگون نمايش میدهند ک همسو با تضعیف يا تثبیت قدرت و گفتمانی ويژه باشد ،آنها
از راهکارها و تکنیکهای مختلفی برای دستیابی ب اهداف و مقاصد ،تأثیرگذاری بیشتتر
 Hassan Rouhani .1هفتمین رویسجمهور ايران
 2در اين تکنیک از حرب تهديد و ايااد رعب و وحشت میان نیروهای دشمن ب منظور تضعیف روحی و سست
کردن اراده آنها استفاده میشود
 3از طريق اين روش چنین القا میشود ک پیام مورد نظر تأيید و قبو عام مردم استت؛ بت عبتارت ديگتر از ايتن
طريق سعی میشود پیام مورد اتفاق نظر همگان معرفی گردد
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اخبار و يا جذاب کردن گزارشهای خود استفاده میکنند ،تکنیکها برای بازنمايی بهتتر
گفتمانها انتخاب می شوند برای مثا  ،بخش خبری اتاق خبر با استفاده از تکنیکهتايی
چون شايع پراکنی با هتدف اياتاد بتدبینی نستبت بت مست والن نظتام ،اياتاد رعتب و
وحشت ،ترور شخصیت ،تلقین فضای ناسالم اجتماعی ،اياتاد تفرقت در میتان متردم و
مس والن با هدف از بین بردن وحدت و يگانگی ،ترغیب مردم ب خودداری از مشارکت
سیاسی و کنشهای اعتراضآمیز ،در راه اجرای مقاصد مورد نظر ختود قتدم برمتیدارد
اخبار اتاق خبر ک ب شکل ملودرام خبری تهی شده ،توانست است دامن مباحث گستتره
عمومی را ب شکلی داستانی ،ب مخاطب ايرانی انتقا دهد تتا توجت مخاطبتان ستاده و
سطح متوسط را ک ب خبرهای رسمی و سیاسی عالق ندارند ،ب خود جلتب کنتد و از
اين طريق مطالب مورد نظر خود را ب گون ای ب مخاطب اراو دهد ک موجتب اقنتاع او
نسبت ب اين اطالعات گردد بنابراين ،با کنار هم قرار دادن يافت ها و با عنايت ب مبنتای
نظری پژوهش (نظري های بازنمايی ،برجست سازی ،انگارهستازی و متقاعدستازی) ايتن
نتیا حاصل میشود ک حام غالب تکنیکهای اراو شده در برنام اتتاق خبتر شتبک
من و تو ،مبتنی بر تضتاد ،درگیتری و چتالش استت برنامت اتتاق خبتر بتا استتفاده از
تکنیک هايی چون برچستب زدن ،پتاره حقیقتت گتويی ،انتقتا  ،تظتاهر بت بتیطرفتی،
گزينشگری ،تحلیل با بهان های خبری و چینش هدفمند اخبار ،انگاره ذهنی مخاطبتان را
همسو با اهداف و مقاصد خود میسازد و تصويری از حقیقت و واقعیت اراو میدهنتد
ک با آنچ وجود دارد ،متفاوت است اهريمنسازی از تکنیکهای متورد استتفاده اتتاق
خبر استت کت نتیات آن ،اياتاد و تشتديد هتراس اخالقتی ،حتل بحتران هژمتونی و
مشروعیت گفتمان مستقر در دولت يا خار از آن و ضترب زدن يتا بت حاشتی رانتدن
گفتمان رقیب است در اين وضعیت ،رسان های مورد اشاره ،يک مس ل کوچک محلتی
و فردی را يک مس ل بزرگ ملی جلوه میدهند از ايتن تکنیتک در اعتراضتات دیمتاه
ب طور مداوم استفاده میشد
اين برنام با اراو خبر از منابع معتبر داخلی (ايسنات در مصاحب با محمتد هاشتمی)،
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تأکید بر احساسات و عواطف متردم و استتفاده از افتراد معتروف ،معتبتر و متخصتص،
زمین های الزم برای اقناع مخاطتب را فتراهم متیستازد و بتا استتفاده از تمتام اشتکا
ترفندهای گفتمانسازی و با پیامهای غیرمستقیم و دارای داللت ضمنی ،مطالب ختود را
ب مخاطب القا میکند نوع گزينش اخبار ،نوع بیان خبتر ،اولويتتهتای انتختاب خبتر،
منابع خبری و

همگی گويای گرايشها و گفتمان ضد جمهوری اسالمی ايران در اين

بخش خبری است
در مقابل ،رويکرد بیستوسی ،استفاده از تکنیکهای مقابل ای است واضحتر اينک
تکنیکهای استفاده از ارزشها برای اثرگذاری بر نگرشها ،پاره حقیقتگتويی و حتتی
گاه دروغ خبری ،برای خنثیساختن اثر گفتمانی شبک های رقیب در اين اخبتار بت کتار
می رود دروغ های خبری متعدد در اين بختش خبتری ،باعتث از دستت رفتتن اعتمتاد
عمومی و کاهش مقبولیت گذشتت ايتن بختش شتده و استتفاده بتیشازحتد از تکنیتک
تخريب ،ب ويژه در میان رجا و شخصیتهای ب نام داخلی ،از اعتبار اين بختش کاستت
است شاهد اين مثا را میتوان در اخبار مربوط ب مرگ کاووس سیدامامی و شتکايت
خانواده ايشان از بخش بیست و سی مشاهده کرد میتزان استتفاده مکترر ايتن بختش از
تکنیک نخنمای برانگیختن احساسات و عواطف با توج ب ايتن نکتت کت مخاطتب در
واکنش جستاوگران خود منفعل نیست ،آگاهان دست ب انتخاب میزند و سراغ همتان
چیزی میرود ک با عاليق و خواست هايش هماهنگ است ،نمتیتوانتد اثتربخش باشتد
يکی از بارزترين تکنیکهای اخبار بیستوسی ،تحريف اخبار داخلی است کت فرصتت
را برای ورود ب فضای خبرسازی در اختیار رسان رقیب قرار میدهد ب نظر متیرستد
ک شفافسازی و کاهش حزبی نگری در رفع اين مشکل مؤثر باشد
با توج ب اينک بخش بیستوسی در بازنمايی گفتمان جمهوری اسالمی میکوشد،
شايست است ک با اصالح تکنیکهای ناموفق ،بر غالب کردن گفتمان خود و يتا مبتارزه
برابر با گفتمان غالب فايق آيد
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جدول  .2تحلیل گفتمان دو بخش خبری بیستوسی و اتاق خبر براساس الگوی پدام
خبر
موردنظر

سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

2۰:3۰
خبر  1۰دی

بازنمایی خبری اعتراضات دیماه سال  96در دو بخش خبری  30:20و اتاق خبر
نوواآرامیهووای اخیوور کووه بووا تمووا سوورن هووا رد پووای ترطئه دشومن بورای ایجواد
تخریوو اموورال عموورمی و سوورویسهووای تاسرسووی ناآرامی داخلی
بیت المال ،ترهین به مقدسات بیگانه ،گرو های تکفیری و
ماننوود پوورچ  ،بوویدرمتووی و معاند نظا را نشان میدهد.
اغتشاش همرا برد  ،از میوان
مرد ایران نبورد زیورا مورد
معتووووره را خوووورد را از
اغتشاشگران تدا کرد انود .را
و هدف آشوربگران مغوایر بوا
مرد است.
پیشرفت و وددت ما همیشه وددت بهتورین و تنهواترین لووزو اتحوواد ملووی در برابوور
تیری بر چش دشمن برد و را برون رفوت از مشوکالت دشمن خارتی
آنها را عصبانی کورد ؛ زیورا داخلی و خارتی است .مسیر
ما در منطقه مرفق هسوتی  .سوورافرازی و عزتمنوودی در
دشمن خرد با زبان بوه ایون اتحاد است.
نکته اشار کرد است «کوه
مووا مشووکل را بووه تهووران
میکشانی » پس با تحریک
بعضی عناصر داخلی در دال
انتقا گیری هستند .مجلوس
و دولووت نیووز بوورای دوول
مشوووکالت هو و اندیشوووی
می کنند .دواال اینکوه یوک
عد ای مشوغرل تخریو و
آسوووی هسوووتند مرضووورع
مهمووی نیسووت و بووا اتحوواد
داخلی دل میشرد.

2۰:3۰
خبر  11دی
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ادامه جدول 2
خبر

سطح اول

موردنظر

سطح دوم

سطح سوم

بازنمایی خبری اعتراضات دیماه سال  96در دو بخش خبری  30:20و اتاق خبر
رهبتتتتتری در نشستتتتتت دشمن تمام توان نظامی و عزت و امنیت ملت ايران
هفتگتتتیاش بتتتا ختتتانواده مالی خود را برای نابودی متتديون روح مقاومتتت و
شهیدان ،در نخستین واکنش نظام ايران ب کار گرفت اما شهادت
ب اين اعتراضات گفت« :در آنچ باعث پیروزی ايران
قضتتايای چنتتد روز اخیتتر ،در برابتتتر بتتتزرگتتتترين
دشمنان ايتران بتا ابزارهتای توط هتا متی شتود ،روح

 20:30خبر  12دی

گونتتتاگونِ در اختیارشتتتان بلند فداکاری و اقتتدار و
ازجملتتت پتتتو  ،ستتتالح ،صالبت است ک از شهدا
سیاستتت و دستتتگاه امنیتتتی ب ارث رسیده
همپیمان شدند تا برای نظتام
اسالمی مشکل ايااد کنند »
و افزود« :من در خصتو
اين قضايا حرف هتايی دارم
و در وقتتت آن بتتتا متتتردم
عزيزمتتان ستتخن ختتواهم
گفت»
پشتتتت تصتتتاوير پرشتتتور ملت ايتران توانستت بتار هوشیاری ملت ايران

 20:30خبر  15دی

اعتراضی با شعار مترگ بتر ديگتتر نیرنتتگ دشتتمن را
منافق و فتن گر خبر از جمع شناسايی و خنثی کنتد؛ و
شدن بساط رسان های بیگان

از ايتتن امتحتتان ستتربلند

و خاموشی آتش اغتشاشات بیرون آيد
داده میشود
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ادامه جدول 2
خبر
موردنظر
بازنمایی خبری اعتراضات دیماه سال  96در دو بخش خبری  30:20و اتاق خبر
مالتتس خبرگتتان رهبتتری بتتا متتردم ايتتران همیش ت در همدلی ملت و نظام
صتتدور بیانیتت ای ضتتمن ابتتراز صحن هستتند و توط ت
همتتدردی بتتا ختتانوادههتتای دشتتمن را بتت ستترعت
جانباختگان اغتشاشات اخیر ،از شناسايی می کننتد نظتام
حضور مردم در صحن و خنثتی نیز در مقابل تمام تالش
کردن توط دشمن و همچنتین ختتتتود را در جهتتتتت
از تتتالش نیروهتتای امنیتتتی و برون رفت مردم شتريف
ابتتتتران از معضتتتتالت
انتظامی تشکر کرد
دبیتتتر مامتتتع تشتتتخیص اقتصادی ،ب کار میبندد
مصلحت نظام يادآور شتد در
کمستتیون سیاستتی ،امنیتتتی،
اقتصادی برای نارضايتیهتای
اقتصادی مردم از يک ستو و
بتترای مقابلتت بتتا تهديتتدات
دشتتتمن از ستتتوی ديگتتتر،
راهکارهايی اراو شده است
مالس در جلس ای غیررسمی مثل همیش جاسوسان و وجتتتتود بتتتتدخواهان و
میزبتتان روتتیس صداوستتیما ،بدخواهان نظتام بتا هتر جاسوسان نظام در داختل
وزارت کشتتتتتتتتور ،وزارت بهان ت ای قصتتد نفتتوذ در و خار ايران
اطالعات ،جانشین فرمانده کتل امنیتتت و اقتتتدار متتیهن
سپاه و فرمانده ناجا بود يکی از دارند؛ اما ايران مهروموم
اعضا عنتوان کترد کت در ايتن استتت و از شناستتايی و
جلس  ،زوايای حتوادث اخیتر خنثتتتتتايی اقتتتتتدامات
ب صورت جزا ب جزا بررستی جاسوستتتی بتتتزرگتتتتر
شد شاهد رد پای جاسوسان و ستتربلند بیتترون آمتتده
دست ای پشت پرده بتوديم کت است
خبر از اين شبک جاسوستی در
داخل و خار کشتور متیداد؛
انشااهلل در اسرع وقت بت ايتن
اقتتتدامات جاسوستتتان بتتتا
پیگیتتریهتتای الزم پايتتان داده
خواهد شد
سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

 20:30خبر  16دی

20:30
خبر  17دی
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ادامه جدول 2
خبر
موردنظر
بازنمایی خبری اعتراضات دیماه سال  96در دو بخش خبری  30:20و اتاق خبر
از شتتهرهای مختلتتف ايتتران ايران کشوری است ک در ايران ناقض حقوق بشر و
صتتدای اعتتتراض بت گتتوش آن هرگونتتتت حرکتتتتت دموکراسی است
میرسد تظاهرات تهران نیتز اعتراضتتی بتتا ستترکوب
سراسری شده و تتا دانشتگاه روب رو میشتود و اجتازه
تهتران ادامت دارد نیروهتای هتتتتتیچ تامعتتتتتی داده
امنیتی مانع خرو دانشاوها نمی شود ب اعتراضات با
متتیشتتوند و متتو امنیتتتی خشتتتتونت پاستتتتخ داده
شديدی حکمفرما است بت میشود.
سمت اعتراضکننتدگان نیتز
گاز اشکآور پرتاب میشود.
يکی از روحانیان با بهان اينکت در ايتتران اتحتتاد وجتتود اعتراضتتات علیتت نظتتام
مردم بايد مشکالت معیشتتی نتتتدارد و هتتتر حزبتتتی جمهوری اسالمی
خود را مطالب کننتد ،آغتازگر مقصتتری متفتتاوت اراوتت
اعتراضتتات بتتوده؛ امتتا جنتتاح می دهد اعتراضات بترای
اصتتو گتترا بتتا دامتتن گتترفتن کتتتل نظتتتام جمهتتتوری
ناآرامیها خواستار جداستازی استتتالمی استتتت و بتتتا
اغتشاشگران و فتن گران شتده فرافکنتتتی متتتیخواهنتتتد
در اين میان ضرغامی با اشتاره برانتتدازی نظتتام را پنهتتان
ب اين نکت ک اعتراض ب فقر ،کنند
بت معنتتای ضتتديت بتتا نظتتام
نیست در حا دفاع از کلیتت
نظام است.
اعتراضتتات مردمتتی بستتیار نفتترت و انزجتتار متتردم خشتتونت نظتتام در برابتتر
وستتیع شتتده و تتتاکنون  6بیشتر شده؛ زيرا نیروهای معترضان
کشت داشت نیروهای امنیتی امنیتتتی ب ت ستتمت متتردم
و بستتیج ب ت ستتمت متتردم حمل می کنند و با گلولت
تیرانتتتدازی متتتیکننتتتد در شلیک میکنند.
شهرستتتتان درود  2کشتتتت
اعالم شده است؛ اما معتاون
سیاستتی امنیتتتی استتتانداری
شهرستان درود اين موضوع
را تکتتتذيب متتتیکنتتتد و
متتیگويتتد هتتیچ تیتتری ب ت
سمت مردم شلیک نشده.
سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

اتاق خبر شنب  9دی

اتاق خبر يکشنب  10دی
اتاق خبر دوشنب  11دی
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ادامه جدول 2
خبر
موردنظر
بازنمایی خبری اعتراضات دیماه سال  96در دو بخش خبری  30:20و اتاق خبر
دريافتتت حقتتتوق معوقتت  ،متتردم ديگتتر از دستتت بی توجهی مس والن نظتام
بازگشت سپردهها ب بانکهتا مست ت والن بت ت ستتتطوح جمهتتوری استتالمی بتت
و نهادهای متالی ،بیکتاری و آمتتتتدهانتتتتد و حتتتتتی خواست مردم
گرانی ازجمل مهمترين دلیل اعتراضاتشت تان هتتتم بت ت
اعتراضات سراسری در ايتن نتیا ای نمیرسد بیگانت
مدت بوده است کارشناستان خوانتتتده متتتیشتتتوند و
معتقدند بیتوجهی ب همتین ب اصتطالح بت «دشتمن»
خواست ها و دادن وعدههتای پناه میبرند.
توختتالی و همچنتتین خبتتر
افزايش اقالم ضتروری و در
نقط مقابتل افتزايش بودجت
نهادها و مؤسستات متذهبی
ازجمل داليل اعتراضات چند
روز اخیر بوده است؛ اما مردم
اغتشاشگر نامیده میشوند و
دستنشانده دشمن
جوانان ،شرکتکنندگان اصلی عرصتت بتتر جوانتتان در ناتوانی جمهوری اسالمی
در تظاهرات دیمتاه در ايتران جمهوری استالمی تنتگ در راضتتتی نگهداشتتتتن
هستند بتیش از  90دانشتاو شتتتتتده و مشتتتتتکالت جوانان
تاکنون دستگیر شدهاند ب گفت اقتصادی متوج آنهاست.
محمتتود صتتادقی ،نماينتتده
مالس بنابر اطالعتات موثتق
بعضی از دانشاويان بازداشت
شتتده اصتتالً در تظتتاهرات
حضور نداشت اند
ب دنبا نتاآرامی هتای اخیتر تامعتتتتات از ستتتتوی تحديتتتتد و ستتتترکوب
افتترادی دستتتگیر شتتدند کت رهبرانتتتی کتتت عمومتتتاً حرکت هتای اعتراضتی و
تعداد زيادی از آنها با تعهد و اصالح طلب هستتند اداره اصالحطلبی در ايران
قرار تأمین وثیق از زندان آزاد شده است.
شدهاند و ب آنهتا تتذکر داده
شده ک در صورت تحريتک
متتردم در فضتتای ماتتازی و
برگزاری تامعات غیرقانونی
با آنان مماشات نخواهد شد
سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

اتاق خبر چهارشنب  13دی

اتاق خبر شنب  16دی

اتاق خبر يکشنب  17دی
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ادامه جدول 2
خبر
موردنظر
بازنمایی خبری اعتراضات دیماه سال  96در دو بخش خبری  30:20و اتاق خبر
در اعتراضتتتات اخیتتتر در مس والن ديگتر گوششتان مستت ت ولیتپتتتتذيرنبودن
دیمتتاه همت تقصتتیرهتتا را را بت ت روی اعتراضتتتات هیچيک از س قوه ايران
گتتردن دولتتت انداختنتتد و مردمتتتی بستتتت انتتتد و
ستتعی کردنتتد بتتا فرافکنتتی نمتتیخواهنتتد ب ت حتترف
عامتتل ايتتن تامعتتات را متتتردم گتتتوش دهنتتتد
دولتتت معرفتتی کننتتد؛ امتتا اعتراضتتات اقتصتتادی و
روحانی اعالم می کنتد کت معیشتی بهان ای برای آنها
فرکتتانس خاصتتی در ايتتن شده تتا تقصتیر را گتردن
تامعتتات نبتتوده و متوج ت يکديگر بیندازند
هم کشور است
ی
هاشتتتم
اکبتتتر
آيتتتتاهلل
هاشتتتمی رفستتتناانی از رهبری و هاشمی دو يتار
رفسناانی ،پتس از عمتری بنیانگذاران انقالب بودند؛ ديرين انقالب و دو رفیق
مااهدت و تالش بیوقفت امیتتدواريم بعتتد از فتتوت شفیق هستند.
در راه تحقتتتتق استت تالم و
ايشان هم پايت هتای ايتن
انقالب ،عصر امروز ب علت
عارض ت قلبتتی ب ت يکتتی از انقتتالب تزلتتز نکنتتد و
بیمارستانهای تهران منتقل و روزب روز محکمتر باشد
سطح اول

اتاق خبر يکشنب  27اسفند

20:30
خبر  19دی

مراحل احیا بترای او اناتام
شد اما اين اقدامات پزشکی
بینتیات مانتد و بت همتین
علت وی ب لقاحاهلل پیوست
حداد عاد بتر تتداعی نتام
انق تالب بتتا هاشتتمی تأکیتتد
م تیکنتتد و صتتحن هتتايی از
عیادت آيتتاهلل هاشتمی از
رهبر انقتالب در بیمارستتان
نشان داده میشود ک در آن
هاشتتمی ،بوس ت ای بتتر ستتر
رهبری میزند و متیگويتد:
حا ک شما را خوب ديدم
با خیا راحت میروم خان

سطح دوم

سطح سوم
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ادامه جدول 2
خبر
موردنظر
بازنمایی خبری فوت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در دو بخش خبری  30:20و اتاق خبر
هاشمی يکی از پرنفتوذترين در ايتتران دستتت جتتات و نبود اتحتاد سیاستی بتین
شخصتتیتهتتتای سیاستتتی طیف های سیاسی بعتد از هاشمی و رهبری
جمهوری اسالمی بود امتا در ستتا  88ب ت دو گتتروه
انتخابات ستا  ،88حمايتت طرفدار هاشمی و رهبری
خانواده هاشمی از میرحسین تبديل شدند.
موسوی ،آتش اختالفات میان
او و چهرههتای نزديتک بت
رهبر جمهتوری استالمی را
شعل ور کرد.
بسیاری از ارگانهتا ازجملت هاشتتمی يتتک شتتخص پديده هاشمیزدايی
صداوسیما و دانشگاه آزاد در نیست بلک يتک جريتان
حا هاشمی زدايتی هستتند است و مخالفانی در ايران
میخواهند ب شکل پادگتانی دارد ک در حتا نتابودی
عمل کنند و در اين جهت هر اين جريان هستند.
نیرويی را ک وابستگی فکری
ب هاشمی رفسناانی داشت و
ايشتتان منصتتوب اش کتترده
است ،حذف میکنند محمد
هاشتتمی متتیگويتتد :متترگ
برادرم مشکوك استت زيترا
 10برابر حد مااز در بتدنش
مواد راديو اکتیو بوده.
هاشمی يکی از نزديتکتترين رهبری انقتالب بت دلیتل ايتتتن انقتتتالب میتتتراث
افتتراد بتت روحاهلل خمینتتی ،اختالف نظتر سیاستی بتا هاشتتتتمی استتتتت و او
بنیانگذار حکومتت استالمتی هاشمی ،او را مابتور بت زحمتتتهتتای فراوانتتی
ايران بود ،او در بهمتن  57بت انتتزوای سیاستتی کتترد او بتترايش کشتتیده؛ امتتا در
عضويت در شورای انقتالب حتی در انتخابات يازدهم انزوای اجباری است
درآمتتد و سرپرستتت وزارت نیز رد صالحیت شد.
کشور شد در جنگ ايتران و
عراق فرمانده ارتش بود بعد از
متتترگ آيتتتتاهلل خمینتتتی
روتیسجمهتتور شتتد و لقتتب
ستتردار ستتازندگی گرفتتت
حمايتتتت تلتتتويحی وی از
معترضان انتخابات سا  88او
را ب باالترين میزان محبوبیت،
شتتايد در کتتل دوران زنتتدگی
سیاسیاش رساند اما موجتب
رناش عمیق رهبر جمهوری
اسالمی شد.
سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

اتاق خبر  19دی 95
اتاق خبر  19دی 95
اتاق خبر  19دی 96
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ادامه جدول 2
خبر
موردنظر

سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

20:30
 26بهمن

بازنمایی خبری مرگ کاووس سیدامامی در دو بخش خبری بیستوسی و اتاق خبر
کتتاووس ستتیدامتتامی يتتک هیچ حرکت جاسوسی از هوشتتتتیاری و آگتتتتاهی
جاسوس دستنشانده بود ک چشتتمان ستتپاه و وزارت وزارت اطالعات ايران ت
بتتتت بهانتتتت تحقیقتتتتات اطالعات پنهان نمی مانتد اقدام ب موقع برای ناتات
زيست محیطی ،با استتفاده از هرگونتتتتتت بحتتتتتتران
بحران زيستمحیطی
بودجتتتتت  ،امکانتتتتتات و زيست محیطتی در ايتران
دوربتتتینهتتتای ختتتارجی ،کار دشمن است.
سايتهای نظامی را رصتد و
اطالعات موشکی و نظامی ما
را ب دشمن مخابره میکرد او
در تمام اين مدت ،زيتر نظتر
وزارت اطالعات بود و پتس
از دستگیری از سوی سربازان
گمنام و اعتراف ب جرم خود،
بعد از بازگشت از بتازجويی،
ب شیوهای کامالً حرفت ای در
سلولش اقدام بت خودکشتی
کرد اين خودکشی نیز نوعی
پالس و فرکانس بوده کت بت
دوستان جاسوس خود داده.
ايتن
ب
اسالمی
جمهوری
امنیتتی
مقامات قضتايی و
کتمان حقايق و بی کفايتی
در ايران متدعیانتد ستید نکتت ت کت ت از عملیتتتات وزارت اطالعات.
اما می ب متدت  10ستا جاسوستتتتی کتتتتاووس
مشتتتغو فعالیتتتتهتتتای سید امامی باخبر بتوده بت
جاسوستتی بتتوده و ايتتن خود می بالد ،در حالی ک
فعالیتتتتهتتتا از ستتتوی بايد در برابر اين ده ستا
نهادهتتتتتای امنیتتتتتتی و پاسخگو باشد.
اطالعاتی رصد متی شتده
است ايتن وزارتخانت در
اين  10سا  ،هیچ اقدامی
علی اين نماينده ستازمان
سیا اناام نداده است.

اتاق خبر  28بهمن
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ادامه جدول 2
خبر
موردنظر

سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

اتاق خبر  26بهمن

بازنمایی خبری مرگ کاووس سیدامامی در دو بخش خبری بیستوسی و اتاق خبر
افتتراد ديگتتری نیتتز همتتراه آيا آنها هم مانند کتاووس برختتورد بتتا زنتتدانیان در
کاووس سید امامی دستتگیر ستتیدامتتامی اقتتدام بتت ايران نگرانکننده است
شدند ک اتهامتاتی ازجملت  ،خودکشی متی کنتد؟ چت
مأموريتتتت ستتت گانتتت در سرنوشتتتتتی در انتظتتتتار
موضوعات محتیط زيستتی ،زندانیان است؟
نفوذ در جامع علمی ايتران
و جمتتعآوری اطالعتتات از
امتتاکن حستتاس و حیتتاتی
مانند پايگتاه هتای موشتکی
کشور متوج آنهاست.
بستتتتتتیاری از فعتتتتتتاالن حقتتوق محتتیطزيستتت نقض حقوق بشر توستط
محیطزيست در ايتران يتا در بخشتتی از حقتتوق بشتتر ايران
زندانها ب ستر متیبرنتد يتا است و ما ملزم ب رعايت
سرنوشتتتی مشتتاب کتتاووس آن هستیم؛ اما ايتران ايتن
سیدامتامتی دارنتد ستازمان موضتتتتوع را رعايتتتتت
حقوق بشر خواست تا ايتران نمیکند.
ب فعالیتهای محیطزيستی و
فعتتاالن ايتتن عرصت احتتترام
بگذارد بسیاری از اين فعاالن
ک با حکم مراجع قتانونی در
حا فعالیت بودهاند ،ب داليل
نامشخص هماکنون در زندان
ب سر میبرند.
تناقضتتات دربتتاره علتتت مردم نمی توانند ب دستگاه نبود شفاف سازی در قتوه
متترگ و يتتا نحتتوه متترگ قضتتا اعتمتتاد کننتتد؛ زيتترا قضايی ايران
کاووس سید امامی بستیار مکتتان و زمتتان متترگ در
زياد است و اين شبه در گزارشها متناقض است.
میتتان کتتاربران اينترنتتتی
منار ب ستاخت هشتتک
خودکشی يتا خودکشتون
شده است

اتاق خبر  26بهمن
اتاق خبر  26بهمن
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ادامه جدول 2
خبر
موردنظر

سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

اتاق خبر  22بهمن

بازنمایی خبری مرگ کاووس سیدامامی در دو بخش خبری بیستوسی و اتاق خبر
برادر کاووس ستیدامتامی بت اين شبه ايااد متیشتود دستگاه قضايی ايران خود
بخش خبری اتاق خبر گفتت  :ک آيا تهديد شتدهانتد تتا متهم و فاسد است.
مس ت والن قضتتايی ايتتران ب ت گفت خود را کتمان کنند؟
ختتانواده او گفتتت انتتد جنتتازه قتتوه قضتتايی از روشتتن
ستت شتتنب  24بهمتتنمتتاه در شتتدن موضتتوع و افکتتار
صورتی از زندان کهريزك بت عمومی میترسد.
ختتتانوادهاش تحويتتتل داده
خواهد شد ک بدون جناا و
در سکوت کامل خبری دفتن
شود مقامات همچنین گفت اند
دستگاه قضتايی ايتران ،ختود
علتت مترگ را بتا استتتفاده از
کالبدشکافی بررستی خواهتد
کرد؛ امتا ستپس ،بتا کتمتان ،
خودکشی او را تأيید کردهاند.
کاووس سیدامتامی ستومین رفتتتار در زنتتدانهتتا بتتا رعايتتت نشتتدن قتتوانین
فردی است ک طی اينيتک زندانیان چگون است کت حقتتتتتوق بشتتتتتری در
ماه ،اقدام بت خودکشتی در
آنها اقتدام بت خودکشتی زندانهای ايران
زندان های ايران کرده است؛ میکنند؟
و اين خبر بعد از  2هفت بت
خانواده او اعالم شده است.
دکتتتر کتتاووس ستتیدامتتامی ،روشن نشدن علت دقیتق ت تتوريزه کتتردن وجهتت
جامع شتناس ،دارای تابعیتت بازداشتتتتتت فعتتتتتاالن علمی کاووس سیدامامی
ايرانتتی -کانتتادايی بتتوده و از
محیطزيست در ايران
فعاالن محیطزيست در ايتران
ب شمار میآمده .او همچنتین
متتتديريت عامتتتل ستتتازمان
مردمی»حیاتوحتش میتراث
پارسیان» را ک سازمانی فعتا
در زمین حفارت از گون های
حیاتوحش در معرض خطر
ايرانی ،ب ويژه يوزايرانی است،
بر عهدهدار داشت است.

اتاق خبر  23بهمن
اتاق خبر  24بهمن
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ادامه جدول 2
خبر
موردنظر

سطح اول

سطح سوم

سطح دوم

مرحله چهارم و پنجم تحلیل گفتمان روش پدام
خبر مورد تحلیل
فرت آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی

مرگ کاووس
سیدامامی

اعتراضات دیما  96ایران

اتاق خبر

بیستوسی

مرگ ایشان مشکر است و بعد
از فرت او تر بزرگوی بور پیکور
نظووا خراهوود افتوواد؛ زیوورا در
سال های اخیر ،اختالف با رهبری
باعث انزوای هاشمی شد.
ایران ناقض دقرق بشور اسوت و
دقرق زندانیان در ایوران رعایوت
نموویشوورد  .بسوویاری از آنهووا در
زندان به دلیول خشورنت فوراوان،
اقدا به خردکشی می کنند .ایران
دتی دقرق فعاالن محی زیسوت
را ه محتر نمیشمارد.

مرگ ایشان به دلیل ایست قلبوی
بوووورد  ،رهبوووور و هاشوووومی از
بنیانگووذاران انقووالب و دو یوووار
قدیمی هستند.

مرد دیگر از مشکالت اقتصادی،
سیاسی و مدنی به سطرح آمد اند
و تجمعوووات اعتراضوووی شوووکل
موویدهنوود امووا برخووررد امنیتووی
شدیدی با آنها میشرد که خالف
قورانین بووینالمللوی دقوورق بشوور
است .مرد دیگر طاقت این نظا
را ندارنووود و در فکووور برانووودازی
تمهرری اسالمی هستند.

عوود ای تاسوورس کووه از سوومت
سوورویسهووای بیگانووه هوودایت و
رهبری می شرند ،بوهنوا فعواالن
محی زیسوت در کشورر در دوال
مخابر اطالعات نظامی ها بردنود
کووه بووه همووت وزارت اطالع وات
دستگیر شدند .ما هرشیار هسوتی
و اتوواز فعالیووت تاسرسووان را
نمیدهی .
عد ای آشربگر و فتنهگر از بیرون
هوودایتشوود  ،در دووال تحریووک
مرد بورای اغتشواش و تخریو
امرال عمر می بردنود و متأسوفانه
خسووارات تووانی و مووالی بوورای
ه میهنان به بار آوردند اما ملوت
فهی را خرد را از آنها تدا کردند
و بووار دیگوور بووا اتحوواد ترانسووتند
دشمن را شکست دهند.

تحلیل عمیقتر دو بخش خبری

بیستوسی :در اين رويکرد ،ب طور معمو  ،اتفاقات منفی داخلی در زمین هتای سیاستی
و اقتصادی يا اعتراضات مردمی ،ب بیگانگان و دشمنان نسبت داده میشود مردم ايتران
نیز اغلب با فهم و شعور سیاسی باال ،هرگون تفرق اندازی دشمن را ب سرعت شناسايی
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و پاسخگويی میکنند اتحاد ،اعتماد و همدلی ،از خصوصیات داخلی و تفرقت  ،دشتمنی
و جاسوسی ،از خصوصیات خار نشینها ،در اغلب رويکردهای اين بخش است
اتاق خبر :رويکرد اين بخش خبری اغلب با عناوينی همچتون آزادی ،حقتوق بشتر،
لیبرالیسم ،نبود شفافسازی و وجود فساد در دستگاه های ايران ،همتراه استت همتواره
مردمان آن در حا يافتن راهحلی برای بیرون رفت از اين مشتکالت هستتند و بايتد بت
آنها کمک های حقوق بشری کرد پاي هتای ايتن حکومتت سستت استت و در عرصت
بینالمللی و منطق ای ب شدت منزوی شده است

بحث و نتیجهگیری

تحلیل گفتمان رسان ب ما اجازه میدهد تا اشتراك معتانی را بت طتور دقیتق و مفصتل،
توصیف و ارزيابی کنیم تحلیل گفتمان رستان تازي وتحلیل میکند کتت کتداميتک از
بازنمودهتای جهتان اجتماعی غالب هستند؛ و متون رسان ای چ نوع تعتامالتی را بتین
مردم و جهان و بین صاحبان قدرت و بقی افراد برقرار میکنند؟ چگون معنتی در متتون
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رسان ای مختلف ب طور متفاوتی ساخت میشود و چ شیوههای متفاوتی را بترای ديتدن
و انديشیدن میتوان در آنها يافت از اينرو ،گرچ در يک ستتطح ،معتتانیای کتت در
رستان ها يافتت میشوند ،مشتترك هستتند ،قتدرت ستاخت ايتن معتانی را نمتیتتوان
متشترك دانتست بترای مثتا  ،بنگاه سخنپراکنی بريتانیا (بیبتیستی) ،در ختتال 80
ستا فعالیت ،اين نقش را برای خود تثبیت کترده استت کت بريتانیايیهتا را بت عنتوان
ملتی واحد و در کنار هم متورد خطتاب قترار دهتد؛ کتاری کتت روزنامت هتا بت دلیتل
اينک مخاطبانشان ،جمعیتی محدودترند ،هرگز قادر بتت اناتتامش نبتودهانتد از طريتق
همین قدرت گفتمانی 1،بیبیسی بت پايگتاه فرهنتگ ملتی بتد شتده استت
با استناد ب يافت ها میتوان گفت ک اگر دا مرکتزی گفتمتان خبتر بیستتوستی را
«انقالب اسالمی» در نظر بگیريم ،عناصتری ازجملت  :مقابلت بتا نفتوذ دشتمن ،اتحتاد و
انساام ملی ،هوشیاری در برابر تحديدها و امريکاستیزی حو اين مرکز قرار میگیرنتد؛
اما در مفصلبندی گفتمان اتاق خبر ،شاهد قرار گرفتن «لیبرالیسم» ب عنتوان دا مرکتزی
هستیم ک عناصر وفاداری ب پهلويسم ،غرب گرايی ،دموکراسی و حقتوق بشتر گترد آن
جمع میشوند بیستوسی در گفتمان خود ،برخی از مؤلف ها را بت عنتوان عتواملی کت
ثبات معنايی گفتمان اصلی را تهديد میکنند ،بیان داشت است ک از آن میان میتوان بت
تهديدات خارجی برای خدش دار شدن اتحاد ملی و نفتوذ دشتمن از طريتق امپريالیستم
خبری اشاره کرد در اين گفتمان ،دا های شتناوری هماننتد رد پتای عوامتل ختارجی،
جاسوسان ،دشمنان و بدخواهان ،نظم گفتمانی را شکل دادهاند ک در اخبار بیستوسی،
با تکنیکهايی همچون استفاده از ارزشها بترای اثرگتذاری بتر نگترشهتا ،بترانگیختن
احساسات و عواطف و يادآوری هدفمند خنثی شدهاند
عناصری مانند استفاده از ويدووهای شهروند خبرنگاران و همصدايی ختار نشتینان
در مشکالت داخلی ،تهديدی برای ايااد ثبات معنايی در گفتمان بیستتوستی ارزيتابی
میشوند ک در اعتراضات دیماه نمود پیدا کردند در اخبتار مربتوط بت فتوت آيتتاهلل
1.discursive power
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هاشمی رفسناانی ،نخستین ايده قابل بررسی در نظم گفتمانی ،نزديکتی شخصتیت وی
ب رهبری و بنیانگذار انقالب بودن ايشان است ک در اخبتار بیستتوستی ،بتا دا هتای
شناور مرد میدان ،يار ديرين رهبری و امام ،مهندس انقالب و سردار سازندگی ،در نظتم
گفتمانی مفصل بندی شده است؛ اما در گفتمان برنام خبری اتاق خبر کت دا مرکتزی،
مشکوك بودن مرگ آيتاهلل هاشمی رفسناانی بتوده ،ستاير عناصتر گفتمتانی همچتون
اختالفات داخلی برای رسیدن ب قدرت ،نبود اتحاد بتین ستردمداران انقتالب استالمی،
انزوای هاشمی و هاشمی زدايتی ،در نظتم گفتمتانی بت حتد مطلتوب مفصتلبنتدی و
برجست سازی شده اند؛ با توج ب اينک هر گفتمان خود را در مسیر طترد گفتمتانهتای
ديگر تعريف و تثبیت میکند ،در حادث فوت کاووس ستیدامتامی ،گفتمتان اتتاق خبتر،
خود را با نظم گفتمانی لیبرالیسم و دموکراسی تعريف کرده است و در گزارشهايی کت
پیرامون اين خبر تهی شده ،با اشاره ب اينک دموکراسی در ايران بعتد از انقتالب رو بت
افو است ،اين گفتمان تقويت شده است
اتاق خبر در وج ديگر بودگی و طرد گفتمانهای غیر و دا های آن ،بتا استتفاده از
قاعده همنشینی ،انقالب اسالمی و افو دموکراسی را همنشتین نشتان داده استت؛ و بتا
ب کار بستتن تکنیتک هتای خبتری ،گفتمتان اصتلی ختود را حتو دا مرکتزی لیبترا
دموکراسی با نظم گفتمانی حقوق بشر ،دموکراستی و آزادی معرفتی و بازنمتايی کترده
است از برخی عناصر موجود در اتاق خبر ،مانند پرداختن ب صورت مکرر و هم جانبت
ب بعضی از گزارشهای ايران ،برای مثا  ،تحلیلهای مرتبط با مرگ کاووس سیدامتامی،
پخش فیلمهای ارسالی اعتراضکنندگان دیماه ب صورت متوالی در هر روز و استفاده از
کارشناسان و تحلیلگران داخلی ،میتوان بت عنتوان عتواملی ساختارشتکن نتام بترد کت
تحديدی برای اتحاد ثبات معنايی در گفتمان رقیب (بیستوسی) محسوب میشوند؛ در
اعتراضات دیماه ،نگاه منفیگرايان نسبت ب اعتراضات اقتصادی و دادن ستمتوستوی
اغتشاش و اخال گرايان يا ،زدن انگ و رنتگ مخالفتت و معانتدت بتا نظتام استالمتی،
میتواند با نوعی نگاه مشروطگرايان ب اعتراضتات اقتصتادی متردمتی ،دا هژمونتیتک
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برخورد با برهمزنندگان نظم جامع و ايااد اخال در امنیتت عمتومی را غالتب ستازد؛
زيرا تمام کارشناسان و ماريان بر اين موضتوع اجمتاع دارنتد و راهحتل بترونرفتت را
مقابل با فتن معرفی میکنند
در اين پژوهش براساس جمتعبنتدی صتورت گرفتت از بررستی دو بختش خبتری
بیستوسی و اتاق خبر ،اين نتیا ب دست آمد ک  :دا گفتمانی بت عنتوان اصتلیتترين
گزاره و رنگدهنده بقی معانی گفتمانی است ک در آن حضور دارند
بعد از بیان مفصلبندی گفتمانی بیستتوستی و اتتاق خبتر ،فهتم راهبردهتايی کت
گفتمان اين دو بخش برای هژمونی ک کردن ختود و بت حاشتی رانتدن رقیتب بت کتار
میبرند ،حايز اهمیت است اين راهبردها در زير فهرست میشوند:

 بازتاب ديدگاههای موافق خود در گزارشهای مردمی با استفاده از تکنیک همسو نمايی

 حضور گفتمان موافق خود در برنام ها با تکنیتک استتفاده از ارزش هتا بترای

تأثیر بر نگرش ها

 پیروزی ايده گفتمتان موافتق در جتدا بتا گفتمتان متخاصتم بتا کتاربرد تکنیتک

زهرافزايی و سیاهنمايی

 اعتبار دادن ب گفتمان موافق از طريق مورد تأيید قرار گرفتن از سوی ساير رسان ها
 اعتبار ب ايده گفتمان موافق از طريق محبوب نشان دادن آن (هم گیر بودن)
 عادی شمردن و بديهی دانستن ايده و گفتمان خود
 نسبت خودی دادن ب گفتمان موافق

 کسب اعتبار برای گفتمان از طريق بها دادن ب میهنپرستی ،با تکنیتک بترانگیختن
احساسات و عواطف و يا استفاده از ارزشها برای تأثیرگذاری بر نگرشها
همچنین واسازی ديگری ،در اين گفتمان با اين شیوهها صورت گرفت است:

 بازتاب ايدههای خود از طريق مذمت ايدههای مخالف

 شکست ايده گفتمان متخاصم در جدا با گفتمان مطلوب

 بیاعتبار کردن ايدههای گفتمان متخاصم از طريق کهن و فرسوده نشان دادن آن
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 بیاعتبار کردن ايدههای گفتمان متخاصم از طريق منزوی نشان دادن آن

 بیاعتبار کردن ايدههای گفتمان متخاصم با تأکید بر هم سنخ نبودن آن با فرهنگ داخلی
 نشان دادن دا خالی در گفتمان رقیب

 ايااد فضای انسداد گفتمانی در گفتمان رقیب

 نسبت غیرخودی (خارجی) دادن ب گفتمان رقیب
بخش های خبری برای بازنمايی گفتمان خود ،از الگوهتا و تکنیتکهتای گونتاگونی
استفاده میکنند يافت هتای پتژوهش نشتان متیدهتد کت اخبتار بیستتوستی بیشتتر از
تکنیکهای استفاده از ارزشها برای اثرگذاری در نگرشها ،اثبات مدعا بتا اثبتات دلیتل
دروغ ،اهريمنسازی ،برجست سازی ،پاره حقیقتگويی و تحلیتل بتا بهانت هتای خبتری
استفاده کرده است؛ بخش خبری اتاق خبر نیز تکنیکهای تحلیل بتا بهانت هتای خبتری،
زهرافزايی ،پاره حقیقتگويی ،تظاهر ب بیطرفتی ،بحترانستازی ،واگتذاری نتیات بت
مخاطب و برانگیختن احساسات و عواطف را سرمشق کار خود قرار داده است
پیشنهادها

● ايااد شبک های ماهوارهای متنتوعی کت تتوان مقابلت بتا برنامت هتای فارستی زبتان
ماهوارههای بیگان را داشت باشند و ب صورت جتامع و حرفت ای ،برنامت هتايی را بترای
خنثیسازی اهداف شبک های خارجی و پیروزی گفتمان داخلی تهی کنند
● اهتمام رسان ملی ب پخش خبرهای داخلی و اخبتار توستع ای ،بیستتوستی بتا
توج ب نارضايتیهای داخلی از دروغها و جهتگیریهای حزبتی آن ،از ايتن رستالت
فاصل گرفت است
● اهتمام رسان ملی ب باز کردن فضای نقد و بررسی عملکرد دولت ،مالس و قتوه
قضايی در رسان ملی و سعی برای تعامل بیشتر با مردم و پاسخگويی بت خواستت هتا و
مطالبات آنها اين راهکار می تواند مهمترين قدم در راه مقابل با برنام هايی چون برنام
«اتاق خبر» شبک من و تو باشد
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● بعضی از بخشهای خبری رسان ملی ب شکل خبر نرم يا ملودرام خبتری کت شترح
آن گذشت ،تهی شوند تا از اين رهگذر ،بتوان اخبار گسترده عمومی را بت همتراه خبرهتايی
از مساول انسانی و ساير موضوعات نرم مورد عالقت مخاطبتان ستاده و متوستط اراوت داد و
توج آنان را دستکم ب مهمترين مباحث سیاسی و اجتماعی روز جلب کرد
● تالش شود تا با اناام پژوهشهای کاربردی و اصالح برنام های رستان ملتی ،اعتبتار
اين رسان نزد مخاطبان افزايش يابد تا اعتمادشان هر چ بیشتر جلب شود ب نظتر متیرستد
ک اين موضوع ،اصلیترين راهکار کاهش آثار منفی شبک های ماهوارهای باشد

● تقويت بنی اطالعاتی و خبری خود؛ ب اين مفهتوم کت هتیچگونت خت خبتتری

بترای سوااستفاده بیگانگان فراهم نشود

● جذب همکاری صاحبنظران مساول رسان ای در داخل و خار از کشور ب منظتور

استفاده از ديدگاههای آنان برای پیشبینی تحوالت آتی و تفسیر اخبار رخ داده
● توسع شکلی و محتوايی اخبار سیاسی سرگرمکننده

● آموزش مديران و برنام سازان رسان ملی ب ويژه متصديان حتوزه خبتر ستتازمان
در زمین ابعاد نظری و عملی جنگ رسان ای و تقويت بنیت علمتتی ژورنالیستتتی ،بتت
شتکل مستمر در دستور کار واحدهای آموزشی سازمان قرار گیرد
منابع

آذری ،امیرحستین ( )1390جنگ رسانهاي :مقالعه مـوردي شـبکههـاي تلویییـوني
بيبيسي فارسي و صداي امریکا تهران :مرکز تحقیقات صداوسیما
بشیر ،حسن و همکاران ( )1389خبر ،تحليـل شـبکهاي و تحليـل گفتمـان .تهتران:
دانشگاه امام صادق (ع)
ثابت سعیدی ،شهرزاد ( )1387بازتاب بين المللي اخبار دستگيري ملوانان انگليسـي
پاياننام کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالم طباطباوی تهران
جعفتری ،روحاهلل ( )1388بررسي تکنيکهاي پروپاگاندا در برنامههاي شبکه BBC

فارسي تهران :مرکز تحقیقات صداوسیما

  148پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوششم /شماره ( 1پياپي  / )97بهار 1398

ديرينگ ،جیمز و راجرز ،اورت ( )1385مبـاني برجسـتهسـازي رسـانههـا (ترجمت
علیاصغر کیا و مهدی رشکیانی) تهران :تعاونی سازمان معینی ادارات
ريدبلیک ،هارولدستن ( )1397طبقـهبنـدي مفـاهيم در ارتباطـات (ترجمت مستعود
اوحدی) تهران :سروش
سرابی ،سعید و بهاتیفر ،هادی ( )1395مقايس گفتمان خبری سايتهای فارسیزبتان
شبک های العربی و بیبیستی مطالعت متوردی اعتراضتات عمتومی در بحترين
پژوهش هاي ارتباطي)85( 23 ،
شکرخواه ،يونس ( )1382واژهنامه ارتباطات تهران :سروش ،چاپ دوم
شهاب ،فوزي ( )1392تحلیل محتوای برنام اتتاق خبتر شتبک متاهوارهای متن و تتو
مقالعات ماهواره و رسانههاي جدید 4(2،و )5
فاضلی ،اشرفالستادات ( .)1395نظرسنجي از مردم در خصوص ميـیان رضـایت از
اخبار ساعت  20:30شبکه دوم سيما .تهران :مرکز تحقیقات صداوسیما
فرکالف ،نورمن ( )1379تحليل انتقـادي گفتمـان (ترجمت فاطمت شايستت پیتران و
همکاران) تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات رسان ها (نشر اثر اصلی بیتا)
قاری ،حستینعلی و نظتری ،جتواد .)1392( .کـاربرد تحليـل گفتمـان در تحقيقـات
اجتماعي تهران :جامع شناسان
لويمی ،خالتد ( )1385کاربرد تکنيکهاي جنگ رسانهاي در شبکه العـالم و الحـره
پاياننام کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه صداوسیمای تهران
محمدی ،مسعود ( )1389ارزیابي و تحليل عمليات رسانهاي غرب عليـه جمهـوري
اسممي ایران تهران :دفتر مطالعات برنام ريزی رسان ها
مهدیزاده ،سیدمحمد ( )1387رسانه و بازنمایي تهران :دفتر مطالعات و توسع رسان ها
هاشتتمیان ادريتتانی ،ستتلمان ( )1392مقالعــه کــاربرد ســبک «خبرــ ســرگرمي» در
گیارشها و اخبار برگییده بخش خبري  20:30شـبکه دوم سـيما .پايتاننامت
کارشناسی ارشد ،دانشگاه صداوسیمای تهران
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