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چکیده

این پژوهش در پی مقایسه، بررسی شباهت ها و تفاوت های انواع گفتمان  و انگاره های خبری 
ایران)ایرنا(،  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  و  فارسی  بی.بی.سی  خبر  پایگاه  دو  در  شده  ساخته 
پایان  تا   1389 دی ماه  زمانی  بازه  در  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  وقایع  خبری  پوشش  در خصوص 
به  نسبت  پژوهش می كوشد  لیبی و بحرین است.  تونس، مصر،  اردیبهشت ماه 1390 در كشورهای 
زبان در خصوص تحوالت كشورهای عربی  فارسی  پایگاه  دو  این  سیاست های خبری و رسانه ای 
انتقادی حوزه خبر همچون چهارچوب سازی،  حقایقی را مطرح كند. به همین منظور از نظریه های 
نظریه امپریالیسم رسانه ای خبر، انگاره سازی و نظریه گفتمان و ایدئولوژی استفاده شده است. تحلیل 
گفتمان با استفاده از رویكرد گفتمان كاوی ون دایک، روش بكار رفته در این پژوهش پیش است. 
جامعه آماری این پژوهش، تمام اخبار مربوط به تحوالت سیاسی كشورهای عربی تونس، مصر، لیبی 
و بحرین در خبرگزاری ایرنا و بی.بی.سی فارسی در بازه زمانی مورد نظر است كه پس از بررسی 
جامعه آماری، به روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 47 خبر انتخاب و مورد گفتمان كاوی قرار گرفته 
است. یافته های تحقیق نشان می دهد كه متن های هر دو پایگاه خبری از لحاظ سبک واژگانی، افراد و 
نهادهای مطرح شده در متن، غیر سازی، استنادها، پیش فرض ها، تلقین و تداعی ها، مؤلفه های اجماع و 
توافق و گزاره های اساسی در ابتدا، میانه و انتهای وقایع و حوادث رخ داده در این چهار كشور عربی، 

با هم اختالف های بسیار و شباهت های اندكی دارند. 
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مقدمه

وابستگی فزایندۀ نهادهای سیاسی به رسانه ها موجب رواج پدیدۀ سیاست رسانه ای یا رسانه ای 
شدن سیاست شده است. سیاست رسانه ای شده سیاستی است كه استقالل خود را از دست داده 
و بازیگران، رویدادها و گفتمان های سیاسی خود را می طلبد. در جوامع معاصر، مردم اساسًا از 
طریق رسانه ها به خصوص تلویزیون و اینترنت، اطالعات كسب می كنند و عقیده و دیدگاه سیاسی 

خود را شكل می دهند. 

  در بین مباحث سیاسی رسانه ای روز دنیا كه رسانه ها را برای پوشش دهی و انعكاس اخبار 
در كشورهایی  آفریقا،  در خاورمیانه و شمال  كه  بود  وقایعی  كرد،  بسیار مشغول  آن  به  مربوط 
 )1389 آذر   26(  2010 دسامبر   17 در  داد.  رخ  و...  یمن  بحرین،  لیبی،  تونس،  مصر،  همچون 
»محمد ابوعزیزی«؛ فارغ التحصیل دانشگاه و فروشندۀ دوره گرد تونسی در شهر سیدی بوزید در 
اعتراض به مصادرۀ كاالهایش توسط مأموران شهرداری خود را آتش زد و این آغازی برای شروع 
تظاهرات اعتراضی علیه بیكاری و گرانی در تونس شد. پس از این واقعه كه نقطۀ شروع تحوالت 
در منطقه بود، هر یک از رسانه های خبری تالش كردند اخبار را با توجه به منافع، وابستگی ها 
و سیاست های خود به مخاطبان  عرضه كنند. در این میان، دو سایت خبری بی.بی.سی فارسی و 
ایرنا نیز به عنوان دو شبكۀ فعال و باسابقه در خاورمیانه كه اخبار خود را به زبان فارسی انتقال 
می دهند، با ارائۀ اخبار و گزارش های شبانه روزی سعی در پوشش گستردۀ این تحوالت داشته و 
دارند؛ لذا پژوهش حاضر با توجه به اهمیت این دو سایت خبری در منطقۀ خاورمیانه سعی دارد 
با تحلیل گفتمانی اخبار و گزارش های خبری موجود در این سایت های خبری، شناخت ساختار 
آن ها و آگاهی از گفتمان مسلطی كه این رسانه ها به بازتولید آن می پردازند، به صحنه های آشكار و 
پنهان سیاست خبری و جهت گیری  آن ها پی برده و همچنین بستر و مناسبات اجتماعی و روابطی 
كه در چهارچوب گفتمان مسلط رسانه های خبری صورت می گیرد را در گفتمان خبری این دو 
شبكه درخصوص رویدادهای دی ماه 1389 )ژانویۀ 2010( تا پایان اردیبهشت 1390 )می 2011( 
در كشورهای تونس، مصر، لیبی و بحرین بازشناسی كند تا از این طریق، اهداف و سیاست های 
مالكان و گردانندگان این دو شبكه در قبال تحوالت اخیر خاورمیانه مشخص شود. انتخاب این 
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بازۀ زمانی به دلیل اوج تحوالت در این بازۀ زمانی بوده، چرا كه در این مقطع، رسانه های مختلف 
به شدت مشغول انعكاس تحوالت مزبور بوده اند.

  در ادامه، باید متذكر شد كه انتخاب كشورهای تونس، مصر، لیبی و بحرین نیز بنا بر دالیلی 
صورت گرفته است. انتخاب تونس بر این مبناست كه وقایع این كشور آغازگر بحران در خاورمیانه 
بود و مردم سایر كشورهای خاورمیانه به تبعیت از تونس دست به اعتراض زدند. بنابراین تحلیل 
گفتمان پوشش خبری حوادث این كشور توسط دو شبكۀ مدنظر، به نوعی نشان دهندۀ سیاست ها 
و جهت گیری های این دو شبكه از شروع وقایع است. انتخاب مصر براساس موقعیت تاریخی و 
سوق الجیشی این كشور در خاورمیانه و روابط سیاسی مقامات آن با اسرائیل، انگلیس، آمریكا و 
همین طور ایران صورت گرفته است. دلیل انتخاب بحرین نیز استقرار ناوگان هوایی آمریكا در 
آن و نیز وجود تعداد قابل توجه شیعیان در این كشور است. در نهایت، انتخاب كشور لیبی به این 
دلیل است كه تحوالت این منطقه و موقعیت جغرافیایی و وجود منابع نفتی در آن می تواند تأثیر 
ویژه ای بر روابط اقتصادی لیبی و اروپا داشته باشد. علت انتخاب روش كیفی و به خصوص روش 
تحلیل گفتمان نیز این است كه یكي از بزر گترین اشكاالت واردآمده بر پژوهش هاي كّمي، عدم 
تمركز و تعمیق نسبت به موضوع موردبررسي است. مسلمًا براي بررسي ابعاد ایدئولوژیكي سلطه 
در متون رسانه اي و كاوش شیوه هاي جریان سازی رسانه ها نیاز به واكاوی عمیق و كیفي در معانی 
بین متني رسانه هاست. بنابراین، نگاهي كیفي برای تحلیل و بررسي گفتمان حاكم بر متون خبري 

می تواند در رسیدن به نگاهي ژرف در این مورد، اهمیت فراوانی داشته باشد.

چهارچوب نظری تحقیق

نظریۀ گفتمان و ایدئولوژی

تحلیل گفتمان، چگونگي تبلور و شكل گیري معنا و پیام واحدهاي زباني را در ارتباط با عوامل 
درون زبانی زمینۀ متن )واحدهاي زباني، محیط بالفصل زباني مربوطه و كل نظام زباني( و عوامل 

برون زباني )زمینۀ اجتماعي، فرهنگي و موقعیتی( بررسي مي كند )لطفی  پورساعدی، 1372، 10(. 
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تئون ای. ون دایک در نگاه به مقولۀ گفتمان، نگاهی قوم مدارانه دارد. وی عمدۀ پژوهش ها و 
تحلیل های خود را در حوزۀ مطالعات قوم مداری و نژادپرستی دنبال كرده است. او در حوزۀ محتوا 

در مطالعات گفتمانی دارای آرای بسیاری است )آقاگل زاده، 1385، 61(. 
از گفتمان را عرضه می كند و آن را جزء قواعد متنی و  ون دایک، ساختارهای گوناگونی 
هستند  چهارچوب هایی  تفسیر  و  تعبیر  مثل  ون دایک  برای  ایدئولوژی ها  می داند.  زبان  فرامتنی 
كه یک سلسله از طرز نگرش ها و جهان بینی ها را دربارۀ عناصر دیگر موجود در جامعۀ نوین 
برای طرز  را  پایه و اساس شناخت  ایدئولوژی ها هستند كه  این  بنابراین،  سازمان دهی می كنند. 
فكر و نوع نگرش گروه های مختلف در جامعه و اهداف و مقاصدشان ایجاد می كنند )آقاگل زاده، 

 .)70 ،1385

ایدئولوژی و گفتمان 

ایدئولوژی ها، بخش بالفصل مطالعات در حوزۀ گفتمان اند. رسانه های جمعی نیز همواره در 
حال ارائه یا انتقال یک بخش یا تمام ایدئولوژی خود در فضای رقابتی پیام ها و برنامه ها هستند. 
ایدئولوژی، آمیزه ای از اصول، باید و نبایدها و مشی اجتماعی و سیاسی كنشگران یک متن است. 

در فضای پرتنش رسانه ای، بازكاوی ایدئولوژی ها اهمیت فراوانی دارد )گل بخشی، 1387، 94( 

نظریۀ انگاره سازی1

به اعتقاد موالنا انگاره را می توان مجموعه ای از تصاویر كه خود این تصاویر در ذهن مخاطب 
در حكم یک  تصاویر  بنابراین مجموعۀ  كرد.  تعریف  دارند،  را  واقعیت  از  گوناگونی  جنبه های 
سازه قرار می گیرند. انگاره ها میزان وابستگی زیاد مخاطبان را به خود دارند، این میزان وابستگی، 
پیوستاری از نیازهای متعدد مخاطبان را دربرمی گیرد. انگاره ها به یكدیگر نیز وابستگی متقابلی 
درنهایت،  و  توازن  عدم  انگاره،  یک  ساختار  در  تغییر  و  دگرگونی  هرگونه  كه  به نحوی  دارند، 
موضوع ها،  پدیده ها،  از  ما  كه  تصاویري  داشت.  خواهد  پی  در  را  دیگر  انگارۀ  ساختار  تغییر 

1. Image Making
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انگاره ها را  از  پیرامون خود در ذهن داریم، مجموعه اي  اشیا، شخصیت ها و رویدادهاي محیط 
براي قضاوت دربارۀ تصاویر جدید در اختیار ما مي گذارد و هرگونه قضاوت دربارۀ تصاویر و 
انگاره هاي جدید، ما را به انگاره هاي قدیم كه در ذهن داریم ارجاع می دهد. درواقع، ما همواره 
تصاویري را مي بینیم كه از آن یک ذهنیت خارجي داریم و انسان خالي الذهن قدرت تصویرسازي 
ندارد )پستمن، 1372، 25(. »اساسًا دنیای ما، دنیای انگاره هاست. این انگاره ها برای خلق هویت 
یا منزلتی برای فروش محصولی اقتصادی یا تجاری و یا برای ترفیع یا تنزل دادن یک كاندیدای 

انتخاباتی ساخته شده اند« )عیوض علیلو، 1383، 62(. 

نظریۀ چهارچوب سازی1: 

یا  چهارچوب بندی  مفهوم  است.  جامعه شناسی  و  ارتباطی  نظریۀ  یک  چهارچوب سازی 
چهارچوب سازی در سال 1974 توسط جامعه شناسی به نام اروینگ گافمن2 عنوان شد. جامعه شناسی 
كه  »چهارچوب هایی«  از  استفاده  با  را  پیرامون خود  فعال، جهان  به صورت  افراد  بود  معتقد  كه 
می كنند  معنا  و  سازمان دهی  می زنند،  برچسب  و  كرده  شناسایی  و  دریافت  تعیین،  را  اطالعات 

.)scheufel & Tewksbury, 2007, 11(

از نظر شارحان نظریۀ چهارچوب سازی، نظام باورها و كنش های سیاسی به ویژه رفتارهای 
جمعی و بحث و گفتگوی عمومی در خأل شكل نمی گیرد؛ بلكه در چهارچوب معنایی و گفتمانی 
كه در فرهنگ، تاریخ، تعهدات و وفاداری های سیاسِی مورد پذیرش تودۀ مردم ریشه دارد، پدید 

معنایی  سیاست،  و  قدرت  فرهنگی،  متنوع  گروه های  بین  مناسبات  در  فرایندی  طی  و  می آید 
توصیف  در   )1980( گیتلین  باشد.  آنها  متقابل  كنش  و  نگرش  توجیه كنندۀ  تا  می شود  ساخته 
نظر گافمن بیان می دارد: »ما برای آن كه واقعیت را درک و مدیریت كنیم و یا به بحث درمورد 
و  شناخت ها  از  فهرستی  و  مجموعه  یا  و  می كنیم  چهارچوب بندی  را  واقعیت  بپردازیم،  آن 
می دهد«  معنا  كه  است  طرحی  یا  و  نظر  »چهارچوب،  معنا،  دیگر  به  برمی گزینیم«.  را   كنش ها 

 .)Gamson & Modigliani،143 ,1987 (

1. Framing Theory

2. Goffman
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را  عمومي  افكار  موضوعات،  برخي  بر  تأكید  با  رسانه ها  برجسته سازي،  نظریۀ  براساس 
تحت تأثیر قرار مي دهند. مک كامبز چهارچوب سازي را نسخۀ پاالیش شدۀ برجسته سازي مي داند. 
از این دیدگاه، چهارچوب سازي به معناي برجسته كردن برخي جنبه هاي یک موضوع از طریق 
شیوه هاي مختلف ارائۀ موضوع و درنتیجه، تغییر رفتارهاي مردم در قبال آن است. او این پدیده 
بسیاري   .)Scheufele & D. Tewksbury 2007, p14( مي نامد.  برجسته سازي  دوم  را سطح 
در  چهارچوب سازي  تعریف  درمجموع،  اما  كردند؛  تعریف  را  چهارچوب ها  نویسندگان،  از 
عمل گزینش و رّد یک موضوع براي نمایش خالصه مي شود. چهارچوب ها می توانند عاملي در 

.)Ghanem, 1997, 3-14( تصمیم سازي همگان باشند

روش تحقیق

زبان  فارسی  سایت های  خبرهای  تبیین  و  تحلیل  برای  گفتمان  تحلیل  پژوهشی  روش  از 
بي. بي. سي و خبرگزاری ایرنا درمورد تحوالت كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با تأكید بر 
رویدادهای تونس، مصر، لیبی و بحرین و همچنین رسیدن به الیه های نهانی متن های خبری و 
این  در  موردنظر  گفتمانی  رویكرد  است.  شده  استفاده  آنها،  بر  حاكم  ایدئولوژیک  نظام  كشف 

تحقیق، رویكرد گفتمان كاوی »ون دایک« خواهد بود )نیک ملكی، 1384، 78(. 

روش تجزیه و تحلیل اطالعات 

با توجه به رهیافت تحلیل گفتمانی تئون ای. ون دایک، فرم ویژه ای برای ثبت و استخراج 
اطالعات از متن خبرهای انتخاب شده در نظر گرفته شد. این فرم حاوی هشت كارویژه است. این 
كارویژه ها، كه از طریق آنها می توان نظام گفتمانی حاكم بر خبرها همچنین شناسایی مقوالت متنی 
و درون متنی متون خبری را به دست آورد، عبارت اند از؛ سبک واژگان )مثبت و منفی(، افراد و 
نهادهای مطرح شده در متن )مثبت و منفی(، قطب بندی یا غیرسازی، استنادها، پیش فرض ها، تلقین 

و تداعی ها و گزاره های اساسی متن های خبری. 
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نمونه های مورد استفاده

نمونه گیری در این پژوهش، به شیوۀ غیراحتمالی هدفمند1 یا قضاوتی انجام شده، زیرا در 
تحلیل گفتمان، اساسًا كیفیت حضور یا غیبت مفاهیم در متن، موردنظر است و روش نمونه گیری 
هدفمند در این پژوهش بهتر می تواند پاسخ گوی اهداف پژوهش باشد. نمونۀ این تحقیق متشكل 

از47 خبر است. پس از دقت و توجه به اهداف و نیّات اصلی پژوهش، با مراجعه به سایت های 
خبری رسانه های بي. بي. سي فارسی و ایرنا، از طریق نشانی اینترنتی آنها2، به مطالعۀ یكایک خبرها 

و مشخص كردن خبرهای موردنظر پرداخته شد )بي. بي. سي فارسی 22 خبر و ایرنا 25 خبر(. 

اعتبار و پایایی3 تحقیق 

بیان و استدالل مفاهیم و مقوله ها تكیه دارد. در  اعتبار در روش تحلیل گفتمان بر كیفیت 
رهیافت های تحلیل گفتمانی، برای سنجش اعتبار، از دو شاخص نظم و انسجام دقیق و ارزیابی 
مفید بودن آن در تحلیل استفاده می شود. در سویی دیگر، مقوالت یک تحقیق كه با روش تحلیل 

بتوانند در كنار چهارچوب نظری و  اعتبار باالیی است كه  انجام می شود، زمانی دارای  گفتمان 
تحلیلی تحقیق كه در پی فراهم كردن تبیینی جدید است، قرار گرفته تا هدف های اصلی تحقیق 

محقق شوند )مهدی زاده، 1383، 171-172(. 
در این تحقیق، بر مبنای مقوالت گفتمانی ون دایک كه وی در رهیافت خود برای تحلیل 
یا  پایایی  تهیه شده اند.  این پژوهش  یا معرف های  اساسی  داده است، كارویژه های  قرار  گفتمان 
قابلیت اعتماد به این معنی است كه محقق از تكرار نتایج پژوهش توسط محقق دیگر درمورد 
همان پژوهش مطمئن شود، اینكه اگر یک محقق دیگر درمورد همان پژوهش، با همان مفاهیم 
و متغیرها، تحقیقی انجام دهد به نتایج یكسانی برسد. دانیل رایف و همكاران می گویند: »پایایی 
تحقیق به این معنی است كه ابزارهای اندازه گیری به كاربرده شده برای مشاهده، باید تا حد زیادی 

نسبت به زمان، مكان و شرایط ثابت باشند« )رایف و همكاران، 1381، 119(.

1. Perposive

2. www.bbc.co.uk – www.irna.ir 
3. Validity & Reliability
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روش تجزیه و تحلیل اطالعات )عملیاتی کردن یا مقوله سازی (در تحلیل گفتمان ون دایک 

با توجه به رهیافت تحلیل گفتمانی تئون ای. وندایک، فرم ویژه ای برای ثبت و استخراج 
اطالعات از متن خبرهای انتخاب شده در نظر گرفته شد. این فرم حاوی هشت كارویژه است. 
این كارویژه ها كه از طریق آ نها می توان نظام گفتمانی حاكم بر خبرها همچنین شناسایی مقوالت 

متنی و درون متنی متون خبری را به دست آورد، عبارت اند از؛ سبک واژگان )مثبت و منفی(، افراد 
و نهادهای مطرح شده در متن )مثبت و منفی(، قطب بندی یا غیرسازی، استنادها، پیش فرض ها، 
تلقین و تداعی ها و گزاره های اساسی متن های خبری. پس از استخراج اطالعات مربوط به هر 
متن، برای هر سایت خبری، این اطالعات پایۀ اصلی تحلیل فرامتن را تشكیل می دهند. مجموعۀ 
خبرهای هر سایت خبری پس از استخراج مقوالت و كارویژه های متنی از هر متن خبری، تحلیل 
و تفسیر فرامتنی خواهد شد كه این تحلیل به اخذ نتایج اصلی و پاسخ گویی به سوال های اصلی 

و فرعی تحقیق می انجامد.
یكی از مراحل اصلی در تحلیل گفتمان، عملیاتی كردن مباحث نظری یا به عبارتی، تعیین 
متغیرها برای تحلیل متن و گفتمان است. از آن  جا كه این پژوهش برای تحلیل متون سایت های 
فارسی زبان ایرنا و بی.بی.سی بر مبنای شیوۀ تحلیلی و دیدگاه های تئون ون دایک سامان یافته، لذا 

متغیرها و مقوله های مورداستفاده به شرح ذیل خواهند بود.

واژگان 

واژگانی كه یک گوینده یا نویسنده به كار می برد، دقیقًا با قدرت، موقعیت سیاسی، اجتماعی و 
حتی اخالقی او یا به عبارت دقیق تر با وزن اجتماعی و سیاسی او سنجیده می شود. اینكه واژگان 
اصلي و كانوني متن كدام اند و موضوع یا مفهوم موردنظر را مثبت یا منفي توصیف كرده اند، معرف 
گفتمان حاكم درمورد عملیات رواني و تبلیغاتي است كه در متون خبري اعمال شده است. این 
مقوله می تواند محقق را در تحلیل واقع بینانۀ متن و زمینه های بافتاري متن مدد رساند )فرقاني، 

.)50 ،1382
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افراد و نهادهای مطرح شده در متن 

براساس این مقوله، مي توان پي برد كه نهادها، ارگان ها یا مؤسساتي كه در خبرها نام برده شده اند، 
به صورت مثبت مطرح شده  یا در جایگاه منفي قرار گرفته اند. این مقوله یا كارویژه حاوي داوري متن و 
كنشگر آن درمورد افراد و نهادهاي ذكرشده در متن خبر است و درنهایت، به تحلیل مرزبندي هاي متن 

یاري مي  رساند. بخشي از كاركرد غیرسازی متن در این مقوله مشخص مي شود )فرقاني، 1382، 50(

قطب بندی یا غیرسازی )ارزش های منتسب به »خود« و »دیگری«(

این مقوله یا كارویژه داراي دو زیرمقولۀ مشخص است؛ نحوۀ توصیف و معرفی »خود« یا 
ارزش هاي منتسب به »خود« و نیز توصیف و معرفی »دیگري« یا ارزش هاي منتسب به »دیگري« 
كنشگران  بررسي  و  رسانه ها  نگرش های  و  بینش ها  تحلیل  در  می تواند  امر  این  خبر.  متن  در 

بین المللي آنها یاري رسان باشد )فرقاني، 1382، 50-51(

استناد یا ذکر شواهد در متن 

اینكه متن به كدام منابع مشروعیت ساز یا موردپذیرش از سوي دیگران براي اثبات یا تأیید 
گفته هاي خود استناد مي كند، می تواند در قابل قبول یا غیر قابل قبول جلوه دادن استدالل ها مؤثر 
باشد. شناخت و بررسي استنادها یا شواهد در متن خبر می تواند در تحلیل اینكه خبر بر آن است 
با چه ادله  و ارزیابي  مثبت و منفي اي واقعیتي را به ذهن مخاطبان خود منتقل كند، حائز اهمیت 

است )فرقاني، 1382، 51-52( 

 پیش فرض ها 

»پیش  فرض ها، افكار قالبي و پیش داوری ها، زیرساخت استدالل و استنتاج نویسنده یا گوینده 
را شكل مي دهد. بنابراین، شناخت پیش فرض ها، تحلیلگر را قادر مي سازد به الیه هاي زیرین یا 
اهداف واقعي صاحب اثر پي ببرد. به طور كلي پیش فرض ها شامل مفروضاتي است كه فهم ارتباط 

میان قضایا و موضوع متن، مشروط به آ نهاست«. )فركالف، 1379، 52(
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داللت های ضمنی متن )تلقین و تداعی(

ضمنی  حالت  غالبًا  بلكه  نمی شود،  بیان  صریحًا  متن  یک  در  نهفته  مضامین  و  اطالعات   
مفاهیم  بر  است  ممكن  متن  یک  و جمالت  عبارات  گزاره ها،  بند ها،  واژگان،  دارد.  تلویحی  و 
یا دانش زمینه ای و  از طریق شناخت اجتماعی و  باشند كه می توان  و گزاره هایی داللت داشته 
اجتماعی مشترک به آنها پی برد. در بسیاری از مواقع، ناگفته ها و نانوشته های یک متن در تحلیل 
گفتمان از طریق معانی ضمنی و داللت آنها كه غالبًا دارای بار ایدئولوژیک است، به دست می آید. 

در مرحلۀ تحلیل و تفسیر متن، شناخت مفاهیم و داللت هاي ضمني به محقق كمک مي كند در 
تحلیل خود به این مطلب برسد كه در فالن گزاره چه معاني غیرصریح و غیرآشكاری وجود داشته 
است؛ این كه كنشگر متن از به كار بردن چنین معاني ای چه نیتی داشته و كاربرد آنها چه معانی 

یا داللت هایي را در پي دارد. )فرقاني، 1382، 52-53(

مؤلفه های اجماع و توافق در متن 

آن ها درصدد  از طریق  متن  كه  استعاره هایي هستند  و  مفاهیم  گزاره ها،  مؤلفه ها شامل  این 
ایجاد توافق و اجماع در مخاطبان برمي آید. برخي از این تعابیر ممكن است صادقانه به كار گرفته 
شوند و پاره اي دیگر، صرفًا در خدمت مشروعیت سازي و ساكت كردن مخالفان و از میدان بیرون 
كردن گفتمان رقیب باشند )فرقانی، 1382(. ون دایک برای توضیح این مقوله می گوید به عنوان 
مثال، دولت هاي غربي از طریق اطالع رساني، شهروندان خود را از عواقب نامطلوب و ناخوشایند 
از  به مهاجرت  مهاجرت آگاه مي كنند. بدین ترتیب، نگرش شهروندان كشورهاي غربي نسبت 
این مسأله تأثیر می پذیرد. این نگرش ها می توانند نیات و انگیزه هاي مردم را براي عمل در جهت 
موردنظر دولت تحت تأثیر قرار دهند تا یک ناخشنودي دسته جمعي علیه مهاجرت ایجاد شود. 
بدین ترتیب، دولتمردان به پشتوانۀ پشتیباني عمومي، می توانند حمایت خود را از سیاست هاي 

آزاد منشانه دربارۀ مهاجرت بردارند )ون دایک، 1382(
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گزاره های اساسی متن 

گزاره ها عبارات یا جمله هایي هستند كه معناي اساسي  متن بر آنها تكیه دارد و ممكن است 
مدت ها پس از مطالعۀ متن در خاطر خواننده یا مخاطب باقي بمانند. درواقع، یک متن از گسترش 
و بسط گزاره هاي اصلي آن به دست مي آید. گزاره ها، پیام اصلي متن را در خود دارند )فرقانی، 

)54 ،1382
****

بحث و نتیجه گیری

ارائۀ یافته های تحقیق همۀ اخبار انتخابی از چهار كشور موردنظر، به دلیل محدودیت صفحات 
ممكن نیست. لذا در این مقاله، به بیان كامل یک خبر از ایرنا و یک خبر از بی بی سی فارسی و 
تحلیل آنها درخصوص تحوالت كشور تونس می پردازیم و نتایج حاصل از تحلیل مابقی اخبار 

به صورت جدول در پیوست ارائه می شود.

تحلیل و بررسی متون خبری سایت ایرنا: تحوالت کشور تونس - متن اول 

تونس همچنان در آتش ناآرامی های اجتماعي گرفتار است

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصویري ایرنا و به نقل از شبكۀ تلویزیوني 
یورونیوز، تونس كه در طول 23 سال گذشته تحت حاكمیت زین العابدین بن علي 
علیه  مردمي  تظاهرات  اكنون صحنۀ  است،  داشته  قرار  كشور  این  رئیس جمهور 

دولت این كشور شده است.
خیابان ها  به  تونس  مردم  گذشته،  روزهاي  طول  در  یورونیوز،  گزارش  به 
آمدند تا نسبت به افزایش بیكاري و افزایش قیمت مواد غذایي و مشكالت عدیدۀ 

اجتماعي، خشم و اعتراض خود را نشان دهند.
این در حالي است كه پاسخ دولت تونس به اعتراض مردم، سركوب تظاهرات 

و هدف قرار دادن شهروندان با گلوله ها و مهمات واقعي بوده است.
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گفته  كه  شهروندان  از  شماري  تونس،  كشور  اخیر  ناآرامي هاي  جریان  در 
مي شود از 21 تن تا 50 تن مي باشند، جان خود را از دست داده اند.

روز گذشته نیز پایتخت تونس صحنه ناآرامي و درگیري میان نیروهاي امنیتي 
و مردم معترض بود و نیروهاي پلیس به سمت مردم معترض گازهاي اشک آور 

پرتاب كردند.
این درحالي است كه تونس عالوه بر داخل این كشور در عرصۀ بین المللي 
نیز به خاطر نحوۀ برخورد با معترضان در معرض شدیدترین انتقادات قرار دارد.

یكي از احزاب مخالف تونس نیز از مقامات این كشور خواسته است تا به 
حق مردم براي اعتراض به وضع موجود احترام گذارند.

مایا جریب؛ دبیر حزب توسعۀ دمكراتیک در این كشور خطاب به مقامات 
دولت گفته است كه تیراندازي به سوي مردم و هدف قرار دادن شهروندان باید 
هرچه زودتر متوقف شود و مقامات تونسي باید اصالحات به نفع مردم را هرچه 

زودتر سرلوحۀ كار خود قرار دهند.
به دنبال باال گرفتن اعتراض های مردمي در تونس، رئیس جمهور این كشور 
به منظور پایان دادن به ناآرامي ها، وعده داد تا 300 هزار فرصت شغلي جدید در 

كشور ایجاد كند.
براساس این گزارش، این در حالي است كه مردم این كشور، با وجود وعده 
با  به خواست مردم و مذاكره  دادن  بر گوش  مبني  تونسي  مقامات  و وعیدهاي 

معترضان، نسبت به قول دولتمردان خود در این خصوص، تردید دارند.
مردم معترض تونس كه در تظاهرات اعتراض آمیز علیه دولت شركت مي كنند، 
اعالم كرده اند كه به حرف رئیس جمهور اعتماد ندارند، چرا كه وي از سال 1987 

تاكنون چنین قول هایي را داده است.
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به گفتۀ معترضان، بن علي همواره گفته است كه در كشور، فرصت هاي شغلي 
ایجاد مي كند و وضعیت مردم را بهبود خواهد بخشید. ولي هیچ گاه به حرف هاي 

خود عمل نكرده است.
جنوبي  شهرهاي  به  اعتراض  و  ناآرامي  دامنۀ  یورونیوز،  گزارش  براساس 
درگیري هاي  شاهد  نیز  تونس  جنوبي  شهرهاي  و  است  شده  كشیده  نیز  تونس 

خشونت باري بوده اند.
درگیري ها در تونس از ماه گذشته و با كشته شدن یک جوان 26 سالۀ بیكار 

كه خود را به آتش كشیده بود، آغاز شد.
براساس گزارش هاي موجود، این جوان 26 ساله كه میوه فروش بود، امورات 
خود و خانواده اش را از این راه مي گذراند كه نیروهاي پلیس تنها با این اتهام كه 
وي جواز كاسبي در خیابان را ندارد، بار او را توقیف كردند و وي را وادار كردند 

كه به نشانۀ اعتراض، به خودكشي روي آورد.
برخي از تحلیلگران و كارشناسان مسائل سیاسي پیش بیني كرده اند در صورتي 
كه وضعیت اجتماعي در تونس به همین ترتیب پیش رود، دولت این كشور با 

خطر سقوط مواجه خواهد شد.

استخراج اطالعات متن اول 

تاریخ انتشار: 23 دی ماه 1389، 13 ژانویۀ 2011

عنوان متن: تونس همچنان در آتش ناآرامی های اجتماعي گرفتار است

نظام واژگانی 

مثبت: بی سابقه ترین و خشونت بارترین ناآرامی های اجتماعی، خشم و اعتراض مردم تونس 
به افزایش بیكاری، افزایش قیمت مواد غذایی و مشكالت عدیدۀ اجتماعی، شدیدترین انتقادات 
به   تیراندازی  توقف  به وضع موجود،  اعتراض  برای  مردم  به حق  احترام  بین المللی،  در عرصۀ 
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سمت مردم و هدف قرار دادن شهروندان، سرلوحه قرار دادن اصالحات به نفع مردم، خودكشی 
جوان بیكار، كشیده شدن دامنۀ اعتراض ها به شهرهای جنوبی تونس.

منفی: سركوب تظاهرات و هدف قرار دادن شهروندان تونسی، كشته شدن بیش از 50 تن از 
مردم تونس، پرتاب گازهای اشک آور، تردید نسبت به وعده و وعیدهای مقام های تونسی، عدم 

اعتماد مردم به حرف های رئیس جمهور )بن علی(، خطر سقوط دولت تونس.
همان طور كه مالحظه می شود در متن تعداد زیادی واژۀ منفی به كار رفته كه نشانگر ارزیابی 
اعتراض های  و  تحوالت  به  منجر  كه  است  تونس  دولت  اجرایی  فعالیت های  از  نویسنده  منفی 
كنونی توسط مردم شده است. موضع نویسنده كه واژگان موجود در متن با ارجاع به آنها، معنای 
خود را كسب می كند، در نهایت موضعی موافق و همسو با مردم تونس و مخالف با دولت تونس 
دارد. انتخاب واژه های منفی كه ذكر آنها در باال رفته است نشان دهندۀ وضع موجود مردم تونس 
در اعتراض به شرایط اقتصادی، اجتماعی و... است. به گونه ای كه می كوشد با حمایت از مردم 
تونس )رجوع شود به واژگان مثبت( برای كسب آزادی های فردی و اجتماعی، مانع برخورد تند 
ناآرامی های اجتماعی«، »خشم و  با مردم معترض شود. مواردی مانند »آتش  دولت و حكومت 
اعتراض مردم تونس« و »سركوب تظاهرات« نشانگر وضع موجود مردم تونس و مواردی همچون 
»احترام به حق مردم«، »سقوط دولت تونس« و... نشانگر حمایت از مردم تونس و پیش بینی سقوط 
حكومت زین العابدین بن علی درصورت ادامۀ وضع خشونت بار و عدم توجه به خواسته های مردم 
است. به طور كلی، به كار بردن واژه های مثبت و منفی نشان از موضع خبرگزاری ایرنا نسبت به 

خواسته های مردم معترض تونس است.

افراد و نهادهای مطرح شده در متن 

مثبت: مردم تونس )شهروندان(، مردم معترض، جامعۀ بین المللی، مایا جریب )دبیر حزب 
توسعۀ دموكراتیک تونس(، جوان 26 ساله، تحلیلگران سیاسی.

نیروهای  امنیتی،  نیروهای  تونس،  دولت  تونس(،  )رئیس جمهور  زین العابدین بن علی  منفی: 
پلیس.
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قطب بندی یا غیرسازی 

ارزش های منتسب به »خود«: آزادی خواه، خواستار اصالحات.
ارزش های منتسب به »دیگری«: سركوبگر.

استناد یا ذکر شواهد در متن 

شبكۀ تلویزیونی یورونیوز، مایا جریب؛ دبیر حزب توسعۀ دموكراتیک تونس، مردم معترض 
تونس، تحلیلگران و كارشناسان مسائل سیاسی.

پیش فرض ها 

اعتراض های تونس همچنان ادامه خواهد داشت. وعده های دولت تونس ناكارآمد است. •
از دست رفتن مشروعیت دولت تونس در صحنۀ داخلی و خارجی كه منجر به سقوط دولت  •

تونس خواهد شد.

داللت های ضمنی متن 

تداعی: متن می كوشد ضمن بیان حكومت 23 سالۀ بن علی، با اشاره به وعده و وعیدهای 
گذشتۀ دولت تونس و بن علی، فریبكار بودن دولت تونس و عدم اهمیت به خواسته های مردم 

تونس برای دولت را به ذهن مخاطب تداعی  كند.
تلقین: متن می كوشد ضمن نشان دادن بی اعتمادی مردم تونس به حكومت، هرگونه اقدام 

دولت بن علی را ناكارآمد نشان داده و حكومت بن علی را درنهایت، با سقوط همراه سازد.
متن می كوشد با ذكر این موضوع كه اعتراض ها به جنوب كشور تونس كشیده شده، این نكته 
را به ذهن مخاطبان تلقین كند كه وجود مشكالتی كه باعث شكل گیری این اعتراض ها در تونس 
شده، تنها، دغدغۀ عدۀ قلیلی از مردم تونس نبوده و سراسر تونس، خواهان بهبود وضع اقتصادی، 

سیاسی و فرهنگی خود هستند.
تونس در عرصۀ بین المللی نیز در معرض شدیدترین اعتراض های بین المللی قرار دارد. تلقین 

این نكته كه عدم مشروعیت دولت تونس در جوامع بین المللی نیز ثابت شده است.
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مؤلفه های اجماع و توافق در متن 

متن با طرح مؤلفه هایی همچون سركوب تظاهرات، هدف قرار دادن شهروندان، درگیری میان 
نیروهای امنیتی و مردم معترض، انتقادات بین المللی، وعده و وعیدهای مقامات تونسی در گذشته 
و حال، بی اعتمادی مردم به دولت و افزایش دامنۀ ناآرامی ها به نقاط دیگر كشور، نوعی ضدیت، 

مخالفت و جدایی دولت تونس از مردم خود را به تصویر كشیده و مخاطبان خود را در این امر 
یكدل و هم رأی می كند.

گزاره های اساسی متن 

گزاره های اساسی این متن عبارتند از:
اكنون صحنۀ تظاهرات مردمی علیه  • از 23 سال حاكمیت زین العابدین بن علی،  تونس پس 

دولت این كشور شده است.
پاسخ دولت تونس به اعتراض های مردم، سركوب تظاهرات، هدف قرار دادن شهروندان با  •

گلوله ها و مهمات واقعی و پرتاب گاز اشک آور بوده است.
كشور تونس در عرصۀ بین المللی نیز در معرض شدیدترین انتقادات قرار دارد. •
انجام  • گرفتن  قرار  و  موجود  وضع  به  اعتراض  در  تونس  مردم  حق  به  گذاشتن  احترام 

اصالحات به نفع مردم در سرلوحۀ فعالیت های تونس.
بی اعتمادی مردم به وعده و وعیدهای گذشته و حال دولت بن علی و رو به سقوط رفتن 

حكومت وی.
آتش ناآرامی های اجتماعی: ناآرامی های اجتماعی تونس را به آتشی تشبیه می كند كه همه 
پاراگراف دوم نویسنده در جایی می نویسد: تونس در 23 سال  چیز را در خود می سوزاند. در 
گذشته تحت حاكمیت زین العابدین بن علی... اكنون صحنۀ تظاهرات مردمی علیه دولت این كشور 
شده است؛ كنایه ای خفیف است به این مضمون كه بن علی در 23 سال گذشته با اقدامات خود 
زمینه ساز این ناآرامی ها شده است؛ اقداماتی كه 23 سال مردم با آن دست و پنجه نرم كرده و اكنون 

آتش آن شعله ور شده است.
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در پاراگراف چهارم، نویسنده می گوید: »این در حالی است كه پاسخ دولت تونس...«، در 
اینجا نوعی كنایۀ دردآلود از نحوۀ برخورد خشن و غیرانسانی دولت تونس در پاسخ به خواست 
عمومی مردم تونس وجود دارد. نویسنده برای ترسیم تصویری خشن و بی توجهی حكومت به 
خشم،  بی سابقه ترین،  اجتماعی،  ناآرامی های  آتش  همچون:  واژه هایی  از  تونس  مردم  خواست 
سركوب، خشونت بار و به آتش كشیدن، اوضاع اقتصادی وخامت بار و بی كفایتی سیاسی بن علی 

استفاده كرده است.
ساله  چندین  و شكاف  و جدایی  تونس  دولت  به  مردم  بی اعتمادی  منظر  از  متن  نویسندۀ 
بین دولت و مردم تونس كه نتیجۀ آن امروز درگیری بین دولت و مردم است، سخن می گوید. 
نویسنده، به عنوان نمایندۀ یورونیوز؛ رسانه ای كه خود را رسانۀ دموكراتیک و مربوط به كشورهای 
از منظر مدافع دموكراسی، از حقوق دموكراتیک مردم سخن  دموكراتیک جهان معرفی می كند، 
می گوید. اتخاذ موضع توسط نویسنده به این معناست كه »آنها« )حكومت بن علی( فاقد چنین 

دیدگاه و بینشی هستند و سعی در ادامه حكومت مستبد و سركوبگرانۀ خود دارند.

تحلیل و بررسی متون خبری سایت بی. بی. سی فارسی: تحوالت کشور تونس- متن اول 

پیامد اعتراض های خشونت بار در تونس

جاناتان ماركوس؛ خبرنگار دیپلماتیک بی.بی.سی
با آن كه فصل زمستان است اما بسیاری از تحلیلگران اعتراض های مردم تونس و الجزایر 
را سرآغاز »بهار جهان عرب« نام نهاده اند؛ زیرا به اعتقاد آنان موج نارضایتی مردم این كشورها، 

نظام هایی را در جهان عرب كه سال های زیاد بر مسند قدرت تكیه زده اند، به خطر می اندازد.
بسیاری از دولت های عرب با نگرانی، وقایع این دو كشور را دنبال می كنند؛ زیرا از آن بیم 
دارند كه این موج ناآرامی به كشورشان سرایت كرده و فضای سیاسی آن را آلوده كند. كشورهای 

غربی هم از تحوالت جاری در این كشورها ناخشنودند.
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میشل الیو ماری؛ وزیر خارجه فرانسه تأكید كرده است كه زمان مناسبی برای درس دادن به 
كشورهای خارجی نیست، ولی در عین حال پیشنهاد كرده است تونس می تواند از راه و روش های 

نیروهای امنیتی فرانسه درس بگیرد.
نحوۀ برخورد زین العابدین بن علی؛ رئیس جمهوری تونس با ناآرامی های كشورش به وضوح 
باعث نگرانی است؛ زیرا با آن كه او با بركنار كردن وزیر كشور، ظاهراً می خواهد امتیازاتی به مردم 

معترض بدهد، اما از سوی دیگر، با شدت بیشتری به سركوب این اعتراض ها می پردازد.
در حالی كه دامنۀ اعتراض ها به پایتخت تونس كشیده شده است، این خطر پیش آمده است 
كه خود رئیس جمهوری و نظام سیاسی حاكم او بیش از پیش هدف اعتراض مردمی قرار بگیرند.
هنوز برای داوری در مورد وحدت سیاسی جنبش مخالف دولت تونس زود است. جنبشی 
كه بسیاری از جنبه های آن به جنبش های اعتراضی نقاط دیگر شبیه است. یعنی نارضایتی جوانان، 

استفاده از اینترنت برای سازمان دهی اعتراض ها و بیان خواسته ها از طریق موسیقی رپ.
است،  نهفته  اقتصادی  و  سیاسی  نظام  از  فراوانی  نگرانی های  اعتراض ها  این  بطن  در  اما 
مشكالتی كه بسیاری از مردم جهان عرب با آن دست به گریبان اند. از این روی، جای تعجب 
ندارد كه جهان عرب در مقابل تحوالت تونس نفس در سینه محبوس كرده و با نگرانی نظاره گر 

آن است.

استخراج اطالعات متن اول    

تاریخ: پنج شنبه 13 ژانویۀ 2011، 23 دی 1389

عنوان متن: پیامد اعتراض های خشونت بار در تونس

 واژگان 

مثبت: وحدت سیاسی، بهار جهان عرب، موج نارضایتی.
سركوب  ناخشنودي،  سیاسي،  فضاي  كردن  آلوده  بیم،  نگرانی،  ناآرامی خشونت بار،  منفي: 

اعتراض ها، خطر.
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افراد و نهادهاي مطرح شده در متن 

مثبت: مردم تونس و الجزایر.
فرانسه،  خارجه  وزیر  ماری،  الیو  میشل  غربی،  كشورهای  عرب،  دولت های  منفي: 

زین العابدین بن علی، نیروهای امنیتی فرانسه.

قطب بندي یا غیرسازي

ارزش های منتسب به »خود« )بی.بی.سی و معترضان تونس(: مصلحت اندیش، سكوالر بودن 
معترضان، آموزگار.

ارزش هاي منتسب به »دیگري« )كشورهای عربی و غربی(: تزلزل و سستی كشورهای عرب، 
منفعت طلبی، شاگرد، تزویر و ریا، سركوب، ترس.

ذکر شواهد و استناد در متن 

جاناتان ماركوس؛ خبرنگار دیپلماتیک بی.بی.سی، تحلیلگران.

پیش فرض ها 

كشورهاي عربي داراي ویژگی های مشتركی اند كه موجب بروز اعتراضات شده است كه این  •
امر موجب تسري اعتراضات به كشورهاي عربي خواهد شد.

بركناري بن علي محتمل ترین خواستۀ معترضان خواهد بود. •

داللت هاي ضمني متن 

تلقین: 

پاراگراف اول و دوم: كشورهاي عرب منطقه به دلیل مشتركات سیاسي، اجتماعی و اقتصادي 
كه دارند باید پذیراي تحوالت باشند. تلقین نگراني كشورهاي غربي به دلیل در خطر بودن منافع 

خود در كشورهاي عربي.
 پاراگراف سوم: اشاره به استفادۀ نظامي و امنیتي علیه معترضین.
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متن، فاقد تداعی است.
 متن كوشیده است با بیان نكات مشترک كشورهاي عربي این  نكته كه تحوالت ممكن است 
دامنگیر كشورهاي عربي شود را تلقین نماید. در ادامه، متن می كوشد به طور خیلي ظریف، استفاده 
از تجارب دیگر كشورها به خصوص فرانسه را براي تقابل با اعتراضات به عنوان الگو ارائه دهد و 
همچنین نوع برخورد بن علي با تحوالت را موردنقد قرار دهد، به گونه اي كه ممكن است خود 
بن علي و حكومت او را نیز موردتوجه گروه هاي معترض براي بركناري قرار دهد. متن می كوشد 
خواسته هاي جوانان را نهایتًا مربوط به تغییر و اصالحات بداند؛ به همین دلیل می كوشد نسبت 
به نوع برخورد حكومت بن علي با مردم هشدار داده و به او توصیه كند تا در زمینۀ اصالحات 
سریعتر وارد عمل شود وگرنه او و حكومتش در كانون خواسته هاي معترضین قرار خواهد گرفت. 
نوع نگاه متن به حوادث تونس درواقع نوعي نگاه پدرانه در جهت حل مشكالت با حفظ 
برخورد  از  و  داده  هشدار  را  عربي  كشورهاي  بودن  خطر  در  دلیل  همین  به  حكومت هاست؛ 
حكومت بن علي با معترضین انتقاد كرده و در جایي دیگر، وحدت سیاسی جنبش مخالف دولت 
تونس را زیر سوال برده و نوعي امید را براي حكومت ها زنده نگه می دارد تا سریعًا دست به 

اصالحات بزنند تا حوادث مزبور، منجر به انقالب نگردد.

مؤلفه هاي اجماع و توافق 

متن كوشیده است با بیان مشابهت هایي در بین كشورهاي عربي، زنگ خطر را براي آنان به 
صدا درآورده و خطر بروز و تسري این اعتراض ها را در منطقه گوشزد كند و دولت هاي منطقه 
را به انجام اصالحات ترغیب كند تا این اعتراض ها منجر به قیام و انقالب نگردد. متن با به كار 
بردن استدالل هایي همچون: »نحوۀ برخورد زین العابدین بن علی با ناآرامی های كشورش، به وضوح 
به  امتیازاتی  می خواهد  بركنار كردن وزیر كشور ظاهراً  با  او  با آن كه  باعث نگرانی است؛ زیرا 
مردم معترض بدهد اما از سویی دیگر با شدت بیشتری به سركوب این اعتراض ها می پردازد«، 
»اعتراض های مردم تونس و الجزایر را »سرآغاز بهار جهان عرب« نام نهاده اند؛ زیرا به اعتقاد آنان 
موج نارضایتی مردم این كشورها، نظام هایی را در جهان عرب كه سال های زیاد بر مسند قدرت 
تكیه زده اند، به خطر می اندازد«، »جنبشی كه بسیاری از جنبه های آن به جنبش های اعتراضی نقاط 
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دیگر شبیه است« و »نگرانی های فراوانی از نظام سیاسی و اقتصادی نهفته است، مشكالتی كه 
بسیاری از مردم جهان عرب با آن دست به گریبان اند« مخاطبان را با این موضوع همراه و همدل 

سازد.

گزاره هاي اساسي متن

نحوه برخورد زین العابدین بن علی؛ رئیس جمهوری تونس با ناآرامی های كشورش به وضوح  •
باعث نگرانی است. 

كشورهای غربی هم از تحوالت جاری در این كشورها ناخشنودند. •
ناآرامی در تونس و الجزایر باعث نگرانی بسیاری از دولت های عرب شده است. •
در بطن این اعتراض ها نگرانی های فراوانی از نظام سیاسی و اقتصادی نهفته است، مشكالتی  •

كه بسیاری از مردم جهان عرب با آن دست به گریبان اند.

ایرنا و بی بی سی فارسی- تحوالت  تحلیل اطالعات متن ها و فرامتن آن در وب سایت های 
کشور تونس:

و  عرب  جهان  در  شكل گرفته  اعتراضی  حركت های  اولین  درمورد  فارسی  بی.بی.سی   
به خصوص در كشور تونس، مانند حاكمان سیاسی خود، در روز اول، سكوت رسانه ای محض 
اختیار كرد )تكنیک گفتمانی رسانه ای سكوت خبری(. اما پس از گذشت چند روز بی.بی.سی 

كاركرد  ماهیت  و  اعتبار  برای حفظ  و  منطقه  و  افكار عمومی جهان  به دلیل عالقه مندی  فارسی 
رسانه ای و خبری خود، خبرهایی پراكنده از حوادث رخ داده ارائه داد )گفتمان تخفیف و بی ارزش 
كردن موضوع( كه در آن تمام تالش خود را به كار بسته تا این اعتراض ها را به دور از عالیق 
انسانی و خواسته های مردم معترض، یک »اعتراض معمولی اصالحی« نشان دهد )گفتمانی صلح(. 
همچنان كه در كنار این موضوع كاماًل مشخص بود كه بی.بی.سی فارسی سعی دارد موج اعتراضی 
مردم را بی اهمیت جلوه دهد. این استراتژی خبری بی.بی.سی فارسی تا آنجا پیش رفته كه این 
شبكۀ خبری، سعی كرده با برجسته كردن اخبار متداول و همیشگی خود مثاًل رویدادهای ایران و 
افغانستان در مقابل تحوالت تونس، به نوعی آن را از لحاظ اهمیت خبری، بی اهمیت جلوه دهد 
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)گفتمانی ترجیح(. گویی آنها سعی داشتند فرصتی را مهیا كنند كه شاید در خأل شكل گرفته از 
عدم پوشش خبری، بن علی بتواند قیام را كنترل یا سركوب كند.

تغییر  روز،  چند  فاصلۀ  به  تنها  فارسی  بی.بی.سی  اعتراض ها،  افزایش  و  زمان  گذشت  با 
تاكتیک داده و با حالتی كه سعی داشت نشان دهد غرب، حامی حقوق بشر و دموكراسی است، 
شروع به حمایت از مردم كرده و در مقابل، دائمًا در تالش بود كه بن علی را متقاعد به امتیازدهی 
به معترضان و انجام اصالحات در اوضاع كشور كند. در این بین این رسانه سعی داشته خبرها 
را طوری پوشش دهد كه گویی یک »گفتمان اصالحی« بین مردم و بن علی برقرار شده است. 
بی.بی.سی فارسی كوشیده با این استراتژی جدید، افكار عمومی مخاطبان خود را آمادۀ پذیرش 
این گفتمان اصالحی كند تا حداقل با خبرسازی های خود، روند حركت خواسته های مردمی در 
تونس را به اصالحات و ماندن بن علی مبدل سازد. اما پس از فراگیر شدن اعتراض ها در سراسر 
كشور تونس، بی.بی.سی فارسی با انعكاس اخبار برخوردهای امنیتی دولت تونس با معترضان، 
سعی كرد به نوعی مخاطبان خود را به این سمت هدایت كند كه غرب حامی حقوق شهروندی، 
آزادی بیان و دموكراسی خواهی است )گفتمان همراهی با جمعیت پیروز(. بی.بی.سی فارسی با 
این شیوۀ پوشش خبری خود تالش كرد تا برای دولت های غربی و به خصوص انگلیس و آمریكا 
جایی را در آیندۀ تونس باز كند. درنهایت، این رسانۀ انگلیسی با انگاره سازی منفی از ایران و 
انعكاس اخباری متعدد درمورد واكنش  مقام های ایرانی درمورد تحوالت كشور تونس و ارتباط 
آنها با وقایع پس از انتخابات سال 1388)گفتمان فرافكنی و انتقال( تالش كرده در چهارچوب این 
تكنیک رسانه ای خود و در كنار موضوعات و اولویت های اصلي خبري و تبلیغي، از بحران های 
فراگیر در شمال آفریقا و منطقۀ خاورمیانه عربي، حوادث پیش آمده در روزهای پس از انتخابات 
ایران را نیز به همان گستردگي و با همان شیوه بازنمایي كند. بی.بی.سی فارسی از رهگذر این 
انقالب های  و  اعتراض ها  گسترده  موج  از  قرینه سازي  و  مشابهت یابی  پي  در  گفتمانی،  تكنیک 
مردمي آغازشده در كشورهاي عربي، در صحنۀ سیاسي و امنیتي ایران، برآن بوده تا به مخاطبان 

خود این گونه وانمود كند كه ایران، یكي از هدف های بعدي این بحران ها به شمار می آید. این 
سایت از این طریق، هم مسیر خبری تحوالت این كشور را عوض كرده و هم با نیم نگاهی به 
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اعتراض های شكل گرفته در كشور  اعتراض هایی مشابه  ایران، كوشیده دوباره زمینۀ شكل گیری 
تونس را زنده و جاری سازد. 

 بی.بی.سی فارسی این سیاست خود را تا جایی پیش می برد كه از ایران به عنوان الگویی 
نامطلوب برای نمونه برداری دولتمردان آیندۀ تونس یاد می كند و می كوشد تا درصورت اسالمی 
بودن آیندۀ تونس، آن را با اسالمی همچون اسالم مّدنظر كشور تركیه، همسو، همراه و نزدیک 
اسالمی  نهضت  الغنوشی؛ رهبر جنبش  راشد  كه  این موضوع  با طرح  فارسی  بی.بی.سی  سازد. 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  بنیان گذار  خمینی)ره(  آیت اهلل  و  خود  میان  مقایسه  گونه  هر  تونس 
رد كرده و بیان كرده كه: »من خمینی نیستم«، می كوشد تفكرات الغنوشی را دربارۀ اسالم گرایان 
تندرویی كه هر گونه دموكراسی به روش غربی را نمی پذیرند و خواهان برپایی یک دولت اسالمی 
سنتی هستند، نشان دهد و این نكته را القا كند كه: جنبش نهضت اسالمی تونس از این دیدگاه به 
دور است و چنین تفكری در آن وجود ندارد. بی.بی.سی فارسی از دولتمردان اسالم گرای تركیه، 
دولتی تكنوكرات همراه با احترام به احكام اسالم و مخالف رویكردهای سلفیگری و وهابیگری 
سنی و همچنین مخالف سیاست های دوجانبۀ غرب و اسرائیل در منطقه نشان می دهد و سعی بر 

آن دارد كه تفكرات راشد الغنوشی را به اسالم گرایان تركیه نزدیک و مرتبط كند. 
بنابراین باید گفت بی.بی.سی فارسی در بیان و انعكاس اخبار مربوط به كشور تونس، در 
یک »چهارچوب متناقض جنگ و صلح« رسانه ای، گفتمان های غالبی همچون مصلحت اندیشی 
و ترجیح )حفظ منافع(، متناقض )همراهی با جمعیت پیروز( و هشدار و آگاه سازی، تسّری و 
به  را  دموكراسی غربی  به  گفتمان گرایش  درنهایت،  و  اسالم هراسی، شیعه هراسی  مردم انگیزی، 
كار گرفته است؛ گفتمان هایی كه انگاره های غالبی مانند قدرت طلب و اعمال كنندۀ سیاست های 
غلط )دولت تونس(، غیرقانونی و عدم مشروعیت مردمی )دولت تونس(، آیندۀ نامعلوم )كشور و 
دولت جدید تونس(، مستبد و قدرت طلب )كشورهای عربی(، منفعت طلبی )كشورهای غربی(، 
اسالم تروریست و بنیادگرا، وحدت و اشتراک كشورهای اروپایی- عربی در مسائل بین المللی را 

در دل خود پرورانده اند.
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خبرگزاری ایرنا در مسیر انعكاس تحوالت مربوط به كشور تونس مسیری كاماًل متفاوت را 
اعتراض های  از جنبه های مختلف  با پوشش گستردۀ خبری خود  این خبرگزاری  پیموده است. 
و  كشته ها  تعداد  خودسوزی ها،  بزرگ،  و  كوچک  اعتراض های  از  كشور،  این  در  شكل گرفته 
زخمی ها از همان روزهای آغازین شكل گیری حوادث در تونس، از مطالبات مردمی این كشور 
می كند.  تأكید  خشونت  از  دور  به  فضایی  در  خواسته ها  این  تحقق  لزوم  بر  و  كرده  حمایت 
ایرنا حركت مردم تونس را طغیان علیه سیاست های ضّداسالمی و غرب گرای دولت پیشین این 
كشور عنوان می كند و آن را »انتفاضۀ« مردم تونس می نامد )گفتمان فعال و حمایت از گروه های 
مردمی(. خبرگزاری ایرنا برخالف بی.بی.سی فارسی روند یكنواختی را در شیوۀ پوشش خبری 
خود از وقایع تونس ارائه داده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ایران پیوسته كوشیده 
مرتبط  با  و  داده  قرار  خود  كار  دستور  در  را  تونس  مردم  از حركت  حمایت  همچون  مسائلی 
به خصوص  و  غرب  از  كشور  این  سیاسی  حاكمان  از  تبعیت  در  اعتراض ها  این  ریشۀ  دانستن 
سیاست های آمریكایی )گفتمان غرب ستیزی( و دور شدن مردم تونس از ماهیت اسالمی خود، 
حركت اعتراضی مردم تونس را سرآغاز شكل گیری یک حركت اصیل اسالمی بداند كه ریشۀ 
آن به انقالب اسالمی ایران در سال 1357 باز می گردد )گفتمان انقالب اسالمی و اسالم خواهی(. 
خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ایران در یک چهارچوب رسانه ای حمایت، برخورد و 
مقاومت كوشیده پیوسته مردم تونس را در راه رسیدن به خواسته های خود تشویق كرده و این 
و  دارد  و غرب ستیزی وجود  رویكرد ضّدآمریكایی  اعتراض ها،  این  در  كه  كند  ترسیم  را  نكته 
تظاهركنندگان به دنبال خواسته های اسالمی هستند. ایرنا عمدۀ غالب گفتمان های خود را معطوف 
دینی  به اصل  بازگشت  انقالب اسالمی )اسالم خواهی و  از مردم و گفتمان  به گفتمان حمایت 
خویش( ساخته و در این راه، انگاره های سركوبگر، غیردموكراتیک  و قدرت طلب )دولت تونس(، 
قربانی سیاست های غلط، آزادی خواه، اسالم خواه )مردم و معترضان تونسی(، حامی مردم مسلمان 
اسالم هراس  و  توطئه گر  اسالمی(،  انقالب  و  اسالمی  )ایران  جامعه  مدیریت  الگوی  بهترین  و 

)كشورهای غربی(، ناگزیر از تغییر و فاقد مشروعیت )دول عربی( را شكل داده است.
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در ادامه، جدول شماره یک به عنوان خالصۀ تحلیل مقایسه ای مولفه های گفتمانی مّدنظر ون 
دایک درخصوص متون انتخابی دو سایت بی بی سی فارسی و ایرنا درخصوص تحوالت كشور 

تونس ارائه می شود. 

جدول شمارۀ 1- مقایسۀ سایت های بی. بی. سی فارسی و ایرنا از نظر کاربرد کارویژه های 
اصلی ون دایک درمورد کشور تونس

سایت ها
کارویژه ها

ایرنابی.بی.سی فارسی

)در مثبتنظام واژگانی مردم  و  دولت  بین  مسالمت آمیز  توافق 
ابتدای اعتراض ها( ایجاد آینده ای دموكراتیک 
اعتراض ها(؛  پایان  )در  تونس  برای 
اسالم  می كوشد  كه  رویكردی  به كارگیری 
دموكرات و لیبرال را جایگزین اسالم اصیل 
نماید و مسیر خواسته های مردم را به سمت 

تشكیل دولتی لیبرال دموكرات سوق دهد.

احترام به حق مردم برای اعتراض به وضع 
موجود، توقف سركوب مردم، انقالب مردم، 
دفاع از هویت اسالمی و الهام از ارزش های 
دینی، انقالب اسالمی ایران و اسالمی بودن 
حركت مردم تونس، آغاز یک روند پویا در 

جهان عرب، نقش پیشتاز جوانان،

برخورد نامناسب دولت با معترضان، سانسور منفی
رسانه ها، خطر رشد موج اسالم گرایی

دادن  قرار  هدف  و  تظاهرات  سركوب 
انحراف  به  اسالم هراسی،  شهروندان، 
كشاندن قیام های مردمی، تفكرات لیبرالیستی 

غرب، وابستگی به غرب

افراد و 
نهادها

دولت مثبت تونس،  انتقالی  دولت  تونس،  مردم 
تركیه، دولت انگلستان

مردم تونس، ایران، علما و متفكران عقلگرا 
عربی،  كشورهای  مردم  دین محور،  و 

اخوان المسلمین،

دولت تونس، غرب، نظام های فكری غرب، دولت تونس، آیت اهلل خمینی، بن الدنمنفی
گروه های سلفی، نظام های عربی- غربی 

خبرنگار دیپلماتیک بی.بی.سی، تحلیلگران، استناد و ذکر شواهد
مؤلفه های مشترک در بسیاری از كشورهای 
هیالري  و  اوباما  باراک  اظهارات  عربی، 
بین المللی،  مالی  نهادهای  كلینتون، 
از  بعضی  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری 
گزارش ها،  براساس  فمینیست،  گروه های 

توییتر و سایت وزارت امور خارجه بریتانیا

شخصیت های  یورونیوز،  تلویزیونی  شبكۀ 
تونسی، مردم معترض تونس، تحلیلگران و 
كارشناسان مسائل سیاسی، رویدادهاي اخیر 
انجام اصالحات توسط  تونس، خبرگزاري، 
فرانسه،  خبرگزاری  یمن،  و  اردن  پادشاه 
مكرر  سفرهای  و  منطقه ای  تحلیلگران 

مسئوالن ارشد دولت اوباما
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قطب بندی یا 
غیرسازی

اسالم خود مخالف  واقع نگر،  مصلحت اندیش، 
دمكراتیک،  آزادی های  به   معتقد  سیاسی، 
و  دموكراسی  حامی  اندیشه،  آزادی  حامی 

اصالحات

آزادی خواه، خواستار اصالحات، اسالم خواه، 
اسالمی،  و  دینی  تفكرات  به  معتقد 
حمایت  عرب،  ملت  مشترک  خواسته های 
جوانان و روشنفكران از اعتراض ها، مخالف 

دموكراسی آمریكایی

ترسو، دیگری سركوب گر،  ریاكار،  منفعت طلب، 
دیكتاتور، قدرت طلب، تروریست

و  اسالم  با  مخالف  توطئه گر،  سركوبگر، 
مخالف  قدرت طلب،  مردمی،  خواست های 
نداشتن  آزادی خواهی،  و  دموكراسی  با 
حقوق  گرفتن  نادیده  مردمي،  مشروعیت 

مردم، منحرف كنندۀ انقالب

تسّری اعتراض ها به دیگر كشورهای عربی پیش فرض ها
كشورها،  این  مشترک  ویژگی های  سبب  به 
مردم  خواستۀ  كمترین  بن علی؛  بركناری 
عربی،  حكومت های  بودن  فاسد  معترض، 
مشكالت  عامل  غربي؛  حكومت های 
عدم  عربی اند،  كشورهاي  در  عدیده اي 
پذیرش الگوي انقالب اسالمي ایران به عنوان 
تشكیل  در  منطقه  اعتراض های  هدف 
جدید  دولت های  تمایل  جدید،  دولت هاي 

عربی به الگوبرداری از دول غربی

بودن  ناكارآمد  اعتراض ها،  داشتن  ادامه 
وعده های دولت، اسالمی بودن انقالب مردم 
تونس، سرایت حتمی خیزش های مردمی به 
دیگر دول عربی، مخالفت مردمی تونس از 
به  پی  در  غرب  و  آمریكا  آمریكا،  حمایت 

انحراف كشاندن قیام های مردمی اند.

داللت های 
ضمنی

خود، تلقین منافع  از  غربی  كشورهای  نگرانی 
معترضان،  علیه  امنیتي  و  نظامي  استفادۀ 
حكومت،  حفظ  عین  در  مشكالت  حل 
ترغیب  و  ایران  در  سبز  جنبش  ناكامی 
غنوشی  راشد  تفكران  نزدیكی  آنان،  دوبارۀ 
به سیاست های لیبرال دموكرات، منفی بودن 
الگوهای اسالمی، حامی تحقق دموكراسی از 

سوی دولت بریتانیا

بی اعتمادی مردم تونس به حكومت، بی فایده 
بودن هرگونه اقدام دولت بن علی و درنهایت، 
تغییرات  خواهان  سقوط،  با  بودن  همراه 
دولت  مشروعیت  عدم  تونس،  مردم  بودن 
بین المللی،  جوامع  و  مردم  بین  در  تونس 
اعتراض های  منشأ  ایران  اسالمی  انقالب 
جوامع عربی، تفاوت اسالم واقعی با اسالم 
گروه های تندرو و رادیكال، عدم عالقۀ مردم 

تونس به سیاست های غربی- آمریكایی

كشورها تداعی دیگر  تجارب  از  استفاده  توصیۀ 
به خصوص فرانسه براي مقابله با اعتراضات 
و حوادث پس از انتخابات سال 1388 ایران

با اشاره به وعده و وعیدهای گذشتۀ دولت 
تونس و بن علی، نقش محوری و مؤثر امام 
ایران  خمینی)ره( در فرایند انقالب اسالمی 
اعتراض های  فكری  روند  بر  تأثیرگذاری  و 
شاه  محمدرضا  حكومت  منطقه،  امروزی 
حكومت  و  بختیار  دولت  نمونۀ  پهلوی، 

صدام حسین
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دیگر مولفه های اجماع و توافق به  اعتراض ها  تسّری  بودن  حتمی 
كشورهای عرب منطقه و ایران، دموكراتیک 
الگوی  نامطلوب بودن  آیندۀ تونس و  بودن 
جمهوری اسالمی، حمایت بریتانیا از تحقق 

دموكراسی در تونس

دامنۀ  افزایش  و  دولت  به  مردم  بی اعتمادی 
كشور  دیگر  نقاط  به  تسّری  و  ناآرامی ها 
مردم خود،  از  تونس  تونس، جدایی دولت 
انحراف  به  برای  تالش  در  پیوسته  غرب 
و  اسالمی  مسیر  از  آنان  انقالب  كشاندن 
تفكرات  و  شدن  الئیسیته  سمت  به  بردن 
لیبرالیستی است و لذا انقالب اسالمی ایران 
می تواند  منطقه  انقالب های  الگوی  به عنوان 
انقالب  تداوم  و  حفظ  برای  مهمی  عامل 
در  اعتراض آمیز  جنبش هاي  باشد،  كرامت 
تونس و مصر دیر یا زود به دیگر كشورهاي 
عربي سرایت می كند و راه گریزي از این امر 

وجود ندارد.

تحلیل تحوالت کشور مصر

بعد از اتفاقاتی كه در كشور تونس منجر به فرار بن علی به عربستان شد، این بار نوبت به مردم 
سرزمین مصر رسید تا اعتراض های خود را شروع كرده و مطالبات خود را مطرح كنند. در آغاز 
این اعتراض ها، رسانه های جهان پس از مشاهدۀ تجربۀ كشور تونس، در امر اطالع رسانی خود 
تجدیدنظر كرده و برای انجام رسالت رسانه ای خود، به پوشش خبری وقایع رخ داده پرداختند. 

دیگری  مسائل  به  را  خود  مصر،  در  مردمی  مطالبات  ریشۀ  به  بی توجهی  با  فارسی  بی.بی.سی 
مشغول كرده كه از این میان، می توان به موضوع اسرائیل اشاره كرد. بی.بی.سی فارسی درواقع 
در پوشش خبری خود از وقایع كشور مصر همان شیوه ای را دنبال كرد كه درمورد نحوۀ انعكاس 
كشور  خاص  موقعیت  به  توجه  با  بار  این  اما  بود.  برده  به كار  تونس  كشور  به  مربوط  اخبار 
مصر به عنوان بزرگترین كشور عربی به لحاظ موقعیت های مهم و حساس سوق الجیشی، سیاسی، 

اقتصادی و روابط خاص خود با اسرائیل، نحوۀ پوشش مربوط به حوادث مصر متفاوت تر بود. 
عالوه بر این كه درمورد مصر هم در ابتدای كار، تاكتیک سكوت خبری به كار گرفته شد، 
بی.بی.سی فارسی سعی كرده از معترضان، چهرۀ دیگری ارائه دهد و اقدام  آنان را غیراصولی و 
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به دور از اصول اولیۀ دموكراسی بداند )گفتمان كوچک سازی و نام گذاری(. دلیل این كار، واضح 
است؛ بی.بی.سی فارسی نمی خواسته مبارک را كه رئیس جمهوری همسو با آنها بوده، از دست 
بدهد، از سوی دیگر، این رسانه به خوبی می دانسته كه با دگرگون كردن ماهیت واقعی معترضان 
بیشتر  برای سركوب  را  آنان در بخش های مختلف خبری خود، زمینه  و خواسته ها و مطالبات 
آنان در ذهن مخاطبان خود فراهم می كند )گفتمان متناقض، بی طرفی در كنار حمایت(. پس از 
آن كه گفتمان سازی اول بی.بی.سی فارسی به همراه تكنیک سكوت خبری درمورد انعكاس اخبار 
بی نتیجه ماند و روند اعتراض ها و خواسته های مردم مصر رنگ و بویی انقالبی به خود گرفت، 
دومین راهكار رسانه ای بی.بی.سی فارسی جلوه گر شد. این سایت در این مرحله سعی كرده مثل 
همیشه جایی برای منافع غربی- عربی و آمریكایی در آیندۀ مصر دست و پا كند و با حمایت 
ظاهری از مردم معترض به نوعی چهرۀ آزادی خواه، دموكراسی طلب و حامی حقوق بشر به خود 

بگیرد.
كشور  خاص  موقعیت  به دلیل  مصر  داخلی  و  بین المللی  اسالمی  گروه های  چهرۀ  تخریب 
مصر و منافع استراتژیكی كه این كشور برای كشورهای غربی و آمریكا داشته، مهمترین گفتمان 
در دستور كار قرار گرفتۀ بی.بی.سی فارسی بعد از مسّجل شدن انقالب و تغییرات اساسی در 
بررسی نحوۀ پوشش خبری  آغاز تحوالت مصر و  از  ماه  تقریبًا یک  از گذشت  بعد  بود.  مصر 
در شبكۀ بی.بی.سی فارسی می توان به نكات قابل توجهی دربارۀ مواضع این شبكه در قبال این 
تحوالت پی برد كه بی شک یكی از مهمترین آنها سیاست های این سایت در قبال قدرت گرفتن 
اخوان المسلمین در مصر است؛ سیاست هایی كه نشان دهندۀ نگرانی شدید طراحان آن از جانشینی 
اخوان المسلمین به جای حكومت مبارک است. بی.بی.سی فارسی تالش كرده تا اخوان المسلمین را 
یک تهدید معرفی كند و این گروه سیاسی را از چرخۀ سیاسی مصر حذف كرده و چهرۀ این گروه 
را سیاه نمایی كند )ایران هراسی و اسالم هراسی(. این رسانۀ انگلیسی با پی بردن به این مسئله كه 
تغییری در مصر روی خواهد داد، تمام تالش خود را كرد تا بتواند این وقایع را به نفع سیاست های 

موردنظر خود مدیریت كند. برای بی.بی.سی فارسی مسئلۀ مهم در این تغییر، تأثیر ها و پیامدهای 
گستردۀ این تغییرات بر سرنوشت اسرائیل، فلسطینی ها و منافع غرب در خاورمیانه است.
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بی.بی.سی فارسی در متون خبری خود درمورد تحوالت كشور مصر از گفتمان هایی همچون 
و  تنش زایی  شیعه هراسی،  و  ایران هراسی  اسالم هراسی،  حمایت(،  كنار  در  )بی طرفی  متناقض 
افراطی( و آزادی خواهی )آمریكا و  افكار )گروه های  ارعاب و هدایت  ایران،  مردم انگیزی علیه 
غرب( استفاده كرده است. بی.بی.سی فارسی انگاره های اغتشاشگر و معترض )مخالفان دولت(، 
منطقه ای  تهدید  مداخله گر،  بحران آفرین،  و  اغتشاش گرایانه  دولتی(،  )مأموران  به حق  و  قاطع 
)ایران(، بحران آفرین و تهدید كنندگی )اخوان المسلمین(، ریاكار و بحران زا )رهبر و دولت ایران(، 
)مردم  قهرمان ساالری  و  میهن پرستی  غربی(،  )كشورهای  آزادی خواه  و  انسان دوست  صلح جو، 
مصر( و باعث و بانی ناامنی و اغتشاش، توطئه گر، فرصت طلب و خطرناک )ایران و اسالم گرایان( 

را در متون خود ایجاد كرده است.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدای شكل گیری اعتراض ها در كشور مصر با 
تهیۀ خبر، گزارش  و تحلیل های متنوع خبری سعی كرده تا حّد امكان با تحوالت این كشور و 
مردم معترض همراهی كند. ایرنا از طریق دیپلماسی رسانه ای خود تالش كرده سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران در قبال انقالب های منطقه را در قالب مفهوم »بیداری اسالمی« منعكس 
كند. این خبرگزاری با مقایسۀ انقالب ملت مصر با انقالب اسالمی در ایران، انقالب اسالمی ایران 
را الگوی تمام ملت ها برای هرگونه اقدام ضّد رژیم های خودكامه و دست نشانده دانسته است. 
خبرگزاری ایرنا، از تحوالت اخیر در مصر به شدت استقبال كرده و سقوط نظام در مصر را یكی از 
دستاوردهای انقالب ایران برشمرده و آن را زمینه ساز شكل گیری خاورمیانۀ اسالمی دانسته است. 
از عملكردهای ضّددینی و  به وجود آمده در مصر را برخاسته  ایرنا جریان ها و خیزش های 
و  وابسته  رژیم های  دین زدایی  سیاست های  نتیجۀ  را  آن   و  كرده  قلمداد  آنها  حّكام  ضّداسالمی 
سیاست های  بر  تكیه  با  ایران  اسالمی  جمهوری  رسمی  خبرگزاری  می داند.  غرب  به  خودكامه 
كشور متبوع خود مبنی بر این مسئله كه مصر برحسب حساسیت سیاسی و ژئوپلیتیک در منطقۀ 
آفریقا، خاورمیانه و جهان عرب و اسالم از اهمیت خاص و راهبردی برای آمریكا و متحدانش 

خود  رسانه ای  پوشش  با  است،  برخوردار  دیگر،  سویی  از  هم پیمانانش  و  ایران  و  یک سو  از 
كوشیده آیندۀ مصر را از سلطۀ آمریكا و غرب خارج كرده و پیوستن آن به خواست های مردم 
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منطقه و شكل گیری جریان های اسالم گرا را محقق سازد. این خبرگزاری كوشیده از این طریق، 
سیاست های آمریكا در قبال منطقه و اسرائیل را با یک چالش بزرگ روبرو سازد. این امر نتیجۀ 
مطلوبی جز از بین رفتن روابط مصر با اسرائیل و در نتیجه، از بین رفتن فشارهای تحمیل شده به 
گروه های مقاومت در فلسطین و لبنان نخواهد داشت كه خود جزء سیاست های مهم و برجستۀ 

جمهوری اسالمی ایران در عرصۀ سیاست خارجی است.
از آن است كه  ایرنا حاكی  بررسی شدۀ سایت  خبرگزاری  بر متن های  نظام گفتمانی حاكم 
كردن  پیاده  درراستای  خود،  گزیدۀ  رسانه ای  تكنیک های  و  امكانات  از  استفاده  با  رسانه  این 
خواست سیاستمداران و تصمیم گیران مملكتی و رسانه ای خود بوده و اهدافی همچون همراهی 
با خواسته های مردمی، شرح و بسط بیداری اسالمی در منطقه و نشان دادن سیاست های غرب و 
سردمداران آن یعنی آمریكا را دنبال كرده است. ایرنا در كنار توجه به خواسته ها و تمایالت مردم 
معترض مصری در تالش بوده در قبال »گفتمان تقابلی« رسانه های بیگانه به خصوص بی.بی.سی 
فارسی )كه از فرصت استفاده كرده و در صدد فرافكنی و ربط دادن این حوادث به فضای ایران 
برآمده اند( موضع مناسبی اتخاذ كرده و از نقش محوری ایران به عنوان مهم ترین مشكل نظام سلطه 
در استیال بر منطقه خاورمیانه دفاع كرده است. خبرگزاری ایرنا گفتمانی جدید در فضای جهانی 
بیداری قرار داده است. نظام سلطه  این  ایران را سرآغاز  انقالب اسالمی  ایران و  ایجاد كرده و 
با شكل گیری این گفتمان جدید در پی آن است تا با به كارگیری ابزارهای رسانه ای و سیاسی، 
ایرنا در متون  ایدئولوژی رسانه ای سایت  از این رو،  بازیابی كند.  گفتمان ضعیف شدۀ سلطه را 
خبری بررسی شده را می توان تشویق و همراهی با خواست مردم مصر و جلوگیری از تضعیف و 
تخریب چهرۀ ایران دانست. بر این اساس، گفتمان رسانه ای متون بررسی شدۀ این سایت، با توجه 
و  رسانه ای  نبرد  گفتمان  انگاره سازی های صورت گرفته،  و  ایجادشده  گفتمان های  از  استفاده  به 
گفتمان حمایت در كنار تقابل بوده است. درمجموع، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران كوشیده 
در رابطه با تحوالت كشور مصر از گفتمان های غالبی همچون غرب ستیزی و مخالفت با آمریكا، 

اسرائیل ستیزی، تغییر، مصلحت خواهی، روی گردانی از غرب و نزدیكی به ایران استفاده كرده و 
عمدۀ انگاره های ساخته شدۀ خود را متوجه این موارد سازد: مردم فریب و سیاست بر مبنای منفعت 
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)اسرائیل(،  نگران  و  سردرگم  و  اسرائیل  موجودیت  بودن  خطر  در  منزوی،  آمریكا(،  و  )غرب 
حقیقت یاب و عدالت طلب، اسالم گرا، مستقل و میانجیگر )دولت جدید مصر(، سركوبگر، مخالف 

آزادی، دموكراسی و توطئه گر )دولت مصر( و تأثیرگذار در منطقه )ایران(.

تحلیل تحوالت کشور لیبی

تحوالت لیبی متعاقب خیزش هاي اخیر مردمی در شمال آفریقا و خاورمیانه و به دنبال آن 
هوایی  گستردۀ  حمالت  كه   1973 و   1970 قطعنامه هاي  تصویب  در  متحد  ملل  سازمان  اقدام 
شدن  طوالنی  به دلیل  داشته،  همراه  به  را  لیبی  ارتش  علیه  ناتو  و  غربی  دولت هاي  موشكی  و 
اعتراض ها و شكل گیری درگیری های گسترده در كشور با پوشش های خبری متنوعی همراه بود. 
بی.بی.سی فارسی نیز مانند بسیاری از رسانه های دیگر و با توجه به سیاست های خاص منطقه ای 
دولت انگلیس، به شیوۀ خاصی با موضوع تحوالت لیبی برخورد كرده است. از آن جا كه عمدۀ 
تحوالت صورت گرفته در لیبی در این برهۀ زمانی كه تحقیق حاضر در حال انجام است، بیشتر 
معطوف به درگیری های دو گروه نیروهای معترض و نیروهای طرفدار معمر قذافی بوده، می توان 
گفتمان رسانه ای بی.بی.سی فارسی را معطوف به حمایت یا عدم حمایت از یكی از طرفین درگیر 
دانست كه پیوسته در حال تغییر بوده است. سیاست بی.بی.سی فارسی تفكیک حركت اعتراضی 
با حضور مردم معرفی شده و  یا جناح است كه گاهی  به عمدتًا دو دسته  لیبی  شكل گرفته در 
گاهی با این عنوان كه افراد مزدور، مسلح و شورشی هدایت این اعتراض ها را بر عهده دارند. این 
رسانه با توجه به مصالح سیاسی و رسانه ای خود، جهت گیری و طرفداری از هر یک از گروه ها 

را به گونه ای ظریف تغییر داده و خود را به یكی از این دو طیف نزدیک می كند. 
از آن جا كه در طی این چند ماه درگیری در لیبی شهرهای متعددی از سوی طرف های درگیر 
در  است.  كرده  تغییر  آن  همراه  نیز  فارسی  بی.بی.سی  سیاست  بازپس گیری شده اند،  و  تصرف 
ابتدای امر، وقتی مردم معترض دست به اعتراض  و راهپیمایی می زنند، حركت و قیام شان از سوی 
این رسانه، مردمی معرفی می شود. اما با گسترش اعتراض ها و شكل گیری برخوردهای نظامی و 
تصرف شهرهای نفتی ای همچون »رأس النوف« كه دارای شرایط خاص اقتصادی و برخوردار از 
منابع نفتی است، این بار، شورشی و افراد مخالف مسلح نامیده  می شوند. وقتی نیروهای طرفدار 
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معمر قذافی آنها را عقب می رانند، شورشیان را موجب به خطر انداختن امنیت و آرامش مردم 
لیبی دانسته و در نگاهی كلی، حساب آنها را از مردم عادی جدا می كند. هنگامی كه درگیری ها 
گره می خورد، بی.بی.سی فارسی قیام كنندگان لیبیایی را فاقد صالحیت و كفایت الزم برای رهبری 
جامعه نشان می دهد كه خود این امر موجبات ورود نیروهای ناتو به خاک لیبی را فراهم آورده و 
منطقۀ پرواز ممنوع را بر فراز آسمان لیبی ایجاد كرد. درواقع، بی.بی.سی فارسی مأمور شده افكار 
عمومی در لیبی را به این مسئله قانع كند كه دولت انگلیس مخالف قذافی و حامی مردم لیبی 
است تا از این طریق، منافع سیاسی و اقتصادی این كشور- به ویژه در حوزۀ نفت- به خطر نیفتد.
بی.بی.سی فارسی در پوشش خبری خود نه اشارۀ چندانی به خواسته ها و مطالبات مردمی 
دارد و نه آنها را به چهارچوب های ارزشی و فكری ای همچون: بیداری اسالمی و لیبرال دموكراسی 
ربط می دهد كه دلیل این امر می تواند تبدیل سریع اعتراض ها و راهپیمایی های خیابانی به درگیری 
نظامی باشد. این رسانه با انتشار اخباری با محتوای پیروزی ها و شكست های طرف های درگیر، 
نكوهش عملكرد دولت قذافی و همین طور سلب آرامش عمومی توسط شورشیان در لیبی با توجه 
به منابع نفتی و سیاست های خارجی دولت های متبوع خود، از گفتمان هایی عمدتًا »متناقض« در 
برهه های گوناگون زمانی استفاده كرده است. این رسانه با به كار بردن گفتمان هایی نظیر »حمایت 
از گروه های مردمی« و گفتمان »معترضان؛ عامالن سلب آرامش لیبی«، درنهایت، با هدف پذیرش 
ایدۀ مداخلۀ نظامی غرب توسط مردم لیبی، تالش می كند با اتخاذ شكلی از دیپلماسی رسانه ای 
در  فارسی  بی.بی.سی  كند.  مشروعیت بخشی  و  توجیه  را  غرب  نظامی  نیروهای  اعمال  مثبت، 
فاقد  و  بی رحم  قدرتمند تر، سركوبگران  نظیر  انگاره هایی  از  لیبی  وقایع  از  پوشش خبری خود 
موجود  به وضع  معترض  و  ناراضی  لیبی(،  )دولت  هر شرایط  تحت  قدرت  مشروعیت، حافظ 
لیبیایی(  )مردم لیبی( و در نهایت آشوب طلب، اغتشاش آفرین و عدم پایگاه مردمی )معترضان 

استفاده كرده است.
خبرگزاری ایرنا در نگاهی كاماًل متفاوت به اعتراض ها و درگیری های نظامی در لیبی، باز 

هم از همان ابتدا كوشیده است ضمن حمایت از خواسته های مردمی در این كشور و نكوهش 
برخورد خصمانۀ دولت سرهنگ قذافی با مردم كشورش، محور گفتمانی خود را بیشتر بر تأثیر 
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غرب و آمریكا در معادالت لیبی، اسالمی بودن خواسته ها و ماهیت حركت مردم لیبی، دالیل پشت 
پردۀ غرب از دخالت نظامی در لیبی معطوف سازد. ایرنا درمورد تحوالت كشور لیبی بیشتر سعی 
كرده با تكیه بر گفتمان »منفعت طلبی غرب و غرب ستیزی«، از انحراف مسیر خواسته های مردمی 

جلوگیری به عمل آورد.
این خبرگزاری در گفتمان ضّداستكباری و غرب ستیزی خود كوشیده با پوشش خبری خود، 
نوعی جریان سازی خبری و بازنمایی تصویر منفی از نیروهای غربی را ارائه كند و درخصوص 
و  داده  ربط  غربی  كشورهای  پشت پردۀ  دالیل  به  را  آن  می كوشد  ممنوع  پرواز  منطقۀ  اعمال 
درصورت صدمه دیدن غیرنظامیان، با این طرح به مخالفت بپردازد. خبرگزاری رسمی جمهوری 
اسالمی ایران برخالف بی.بی.سی فارسی بیش از آن كه به موضوع نبرد در لیبی بپردازد، به دنبال 
به طور كلی، خبرگزاری  لیبی است.  به  آمریكا و كشورهای شركت كننده در حمله  نقد عملكرد 
برده  به كار  خود  متون  در  را  غالبی  گفتمان های  چنین  لیبی،  كشور  تحوالت  با  ارتباط  در  ایرنا 
است: »گفتمان وابستگی دوجانبه و منافع؛ شرط رابطه« درخصوص غرب و لیبی، اسالم خواهي 
این  برای  استفاده كرده و  آزادی خواهی  تعقیب معیارهاي دوگانه و  و غرب گریزي، ریاكاري و 
دولت  )مخالفان  مردمی  و  منصف  دموكراسي طلب،  آزادي خواه،  اسالم خواه،  انگاره های  منظور، 
لیبی(، غیرانساني، عدم مشروعیت در بین مردم و جامعۀ بین المللی و سركوب گر )دولت لیبي(، 

منفعت طلبي و جنگ طلبي، مخالف منافع ملي دولت ها و بحران آفرین )دولت های غربي(.

تحلیل تحوالت کشور بحرین

بی.بی.سی  خبری  پوشش  نوع  بررسی  بحرین،  به  منطقه ای  اعتراض های  دامنۀ  گسترش  با 
فارسی درمورد تحوالت این كشور حاكی از آن است كه نحوۀ انعكاس این رسانۀ خبری كاماًل 
با پوشش تحوالت دیگر كشورها متفاوت بوده است، به گونه ای كه بی.بی.سی فارسی از همان 
جرقه های ابتدایی در بحرین این اعتراض ها را درواقع نوعی اغتشاش نشان داده و كوشیده آن را 

نشأت گرفته از دخالت های یک عامل خارجی )یعنی كشور ایران( نشان دهد )گفتمان فرافكنانه و 
متقابالنه(. این تكنیک خبری بی.بی.سی فارسی در حالی به كار گرفته شد كه خبرهایی از سركوب 
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بحرین  دولتی  دستگاه  امنیتی  اقدام های  كلی،  به طور  و  و مجروحان  كشته ها  آمار  بحرین،  مردم 
مهمی  و  بارز  نكتۀ  )گفتمان سكوت(.  است  نكرده  پیدا  بحرین جایگاهی  تحوالت  انعكاس  در 
كه بی.بی.سی فارسی درمورد تحوالت بحرین به آن پرداخته، مقابله با نقش انقالب اسالمی و 
جمهوری اسالمی در تحوالت منطقه است. در این میان، تكرار انقالب اسالمی و تشكیل حكومت 
دینی به لحاظ تجربۀ انقالب اسالمی ایران، تهدید بزرگی است كه بیش از هر چیزی موجودیت 
رژیم صهیونیستی و هم پیمانانش را تهدید می كند؛ لذا تالش برای جلوگیری از وقوع این انقالب 
اندیشه های  در كشورهای منطقه به خصوص بحرین كه اكثریت جمعیت آن به لحاظ فكری به 
انقالب اسالمی ایران نزدیک اند و همچنین به لحاظ جغرافیایی جایگاهی حساس در خلیج فارس 
دارد، باعث شده تا مأموریت اصلی بی.بی.سی فارسی تالش برای كم رنگ كردن نقش انقالب 

اسالمی و جمهوری اسالمی در تحوالت منطقه باشد.
به طور كلی، بی.بی.سی فارسی نسبت به اخبار و رویدادهای بحرین كه ادامۀ تحوالت آن 
می تواند به انقالبی اسالمی یا نزدیک به آن مبدل شود، تاكتیک رسانه ای سانسور را در پیش گرفته 
كاماًل  اقدامی  ایران هراسی، طی  تقابلی و در یک چهارچوب آشكار  و  بحران ساز  با گفتمانی  و 
هدفمند با برجسته سازی نقش دولت ایران در راه اندازی اعتراض های بحرین، سعی دارد به جایگاه 
انقالب اسالمی ایران خدشه وارد كند؛ لذا متهم كردن ایران و برجسته سازی دخالت ایران در امور 
بحرین با هدف ارائۀ تصویری نامناسب از جمهوری اسالمی ایران، راهبردی است كه از سوی 
بی.بی.سی فارسی دنبال شده است. این رسانۀ فارسی زبان در پوشش خبری خود از گفتمان هایی 
مانند آشوب سازی و توطئه چینی در كنار ایران هراسی و شیعه هراسی، حامی صلح طلبی در عین 
منفعت طلبی، هشدار و توطئه استفاده كرده و طی آن، چنین انگاره هایی را به وجود آورده است: 
منفعت طلب و  )ایران(، خودخواه،  فرقه ای  اغتشاش گر و خواهان جنگ  توطئه گر، آشوب طلب، 
فرقه پرست )ایران و عربستان(، اصالح طلب و همراه با خواسته های مردم )دولت بحرین(، حامی 
دموكراسی و آزادی )دولت آمریكا(، جاسوس، اغتشاشگر و بحران آفرین )ایران و معترضان شیعی 

قربانی  و  فارس(  )اعضای شورای همكاری خلیج  امنیت  و  آرامش  تأمین كنندۀ صلح،  بحرین(، 
)رهبران بحرین(.
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نوع خاص پوشش خبری بی.بی.سی فارسی از تحوالت كشور بحرین موجب شد خبرگزاری 
رسمی جمهوری اسالمی ایران؛ ایرنا، بكوشد طی یک گفتمان فعال سلب اتهام و شفاف سازی، 
اتهام های واردشده به دولت ایران مبنی بر دست داشتن در شكل گیری و ادامۀ اعتراض ها در كشور 
بحرین را رد كند. ایرنا در این بین با محور قرار دادن این مطلب كه »مردم بحرین به گونه اي 
دموكراتیک و مسالمت آمیز خواستار كسب حقوق شهروندی، مشروع و مدني خود هستند و این 
در حالی است كه ائتالفي متحد از نیروهاي نظامي امارات، عربستان و دولت بحرین، پس از كسب 
حمایت آمریكا، آ نها را مورد حمالت سركوبگرانۀ شدید قرارمي دهند« كوشیده گفتمان اصلی خود 

را بیان كرده و در مقابل تكنیک های رسانه ای بی.بی.سی فارسی متقاباًل واكنش نشان دهد. 
انتشار  و  اعالن  و  بحرین  دولت  سركوبگرانۀ  برخوردهای  به  اشاره  با  ایرنا  خبرگزاری 
بین المللی  متناقض جامعۀ  این كشور، موضع گیری های  به كشته ها و زخمی ها در  اخبار مربوط 
درخصوص تحوالت كشورهای عربی نسبت به یكدیگر، تأكید بر همه جانبه بودن مردم بحرین 
در اعتراض های شكل گرفته و عدم جدایی بین شیعه و سنی، مقابله مستقیم با پروژه اسالم هراسی، 
به خاک كشور  آمریكا  اجازۀ  با  نیروهای خارجی  ایران هراسی و شیعه هراسی و نكوهش ورود 
استفاده  غالبی  گفتمان های  چنین  از  كوشیده  بحرین،  وقایع  از  خود  خبری  پوشش  در  بحرین، 
دموكراسی خواهی  و  اصالح طلبی  غربی(،  )كشورهای  بحران آفرینی  و  رسانه ای  سكوت  كند: 
اتهام و شفاف سازی، غرب گرایی و مردم ستیزی )دولت  )مخالفان بحرینی(، آمریكاستیزی، رفع 
بحرین، شورای همكاری خلیج فارس(. این خبرگزاری درضمن، انگاره های مستبد، سركوبگر، 
وعده دهنده، خودفروخته و وابسته )حاكمان بحرینی(، قربانی تبعیض، آزادی خواه و مصمم )مردم 
بحرین و معترضان بحرینی(، منفعت طلب، ریاكار، متناقض و همراه برای سركوب )كشورهای 
منفعت طلب  آزادی و دموكراسی،  )آمریكا(، سركوب گر، مخالف  غربی(، بحران آفرین و تنش زا 
خودفروختگی،  سرسپردگی،  سركوب گر،  و  )ایران(  بی طرف  عربستان(،  و  )آمریكا  تنش زا  و 
وابستگی، منفعت طلبی و تالشگر برای ترویج ایران هراسی و شیعه هراسی )حكام عرب منطقه( را 

بیان كرده است.
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استخراج مقوله های گفتمانی مربوط به متن های دو سایت بی.بی.سی فارسی و خبرگزاری 
ایرنا گویای آن است كه متن های هر دو سایت از لحاظ سبک واژگانی، افراد و نهادهای مطرح شده 
و  توافق  و  اجماع  مؤلفه های  تداعی ها،  و  تلقین  پیش فرض ها،  استنادها،  غیرسازی،  متن،  در 
این چهار كشور عربی  در  وقایع و حوادث رخ داده  انتهای  و  میانه  ابتدا،  در  اساسی  گزاره های 
با هم اختالف های بسیار و شباهت هایی اندک دارند. این امر گویای متفاوت بودن موضع گیری 
این دو رسانه در قبال پوشش خبری تحوالت و وقایع این چهار كشور عربی است. به طور كلی، 
باید گفت سایت بی.بی.سی فارسی در ابتدای امر و در آغاز شكل گیری اعتراض ها سعی داشته تا 
ابتدا با سكوت رسانه ای و پوشش ضعیف اخبار، از انعكاس واقعی اتفاقات بپرهیزد. اما رفته رفته 
با افزایش اعتراض ها می كوشد با نوع خاصی از انعكاس اخبار، بتواند به شیوه ای مسالمت آمیز و 
برای حفظ منافع مختلف و متقابل كشورهای اروپایی و كشورهای موردنظر، معترضان را از مسیر 
اصلی خواسته های خود منحرف كند. در ادامه نیز با گسترش اعتراض ها تالش كرده به دولت ها 
بفهماند كه بایستی برای فرار از سقوط و سرنگونی اقدام به دادن امتیازاتی به مردم كرده و حتی با 
آنان پای میز مذاكره بنشینند. درنهایت، وقتی دولت ها و حاكمان مجبور به سقوط می شوند، بی.بی.
سی فارسی كاماًل به سمت مردم بازگشته و با حمایت از آنان، به طور بسیار ظریف سعی دارد 
مسیر خواسته های مردمی را عوض كرده و مطالبات موردنظر مردمی را به سمت حكومتی متمایل 
به غرب سوق دهد. بی.بی.سی فارسی می كوشد از این طریق منافع كشورهای غربی را در آیندۀ 
دولت های عربی و حتی دولت های اسالمی آیندۀ جهان عرب حفظ كرده و نوع و شیوۀ حكومتی 
آنان را به شیوۀ حكومتی كشورهای غربی )لیبرال( نزدیک كند. درمورد خبرگزاری ایرنا باید گفت 
این خبرگزاری با توجه به ماهیت اسالمی و دینی حاكم بر عقاید و شیوۀ حكومت مركزی كه با 
ماهیت دینی مردم این چهار كشور یكسان و متشابه است، از همان ابتدای امر، اقدام به حمایت 
از اعتراض های مردمی و خواسته های آنان كرده و به طور مداوم و پیوسته به  مستقیم و واضح 

حمایت از اعتراض های مردمی می پردازد.
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نتیجه گیری

به طور  این تحقیق،  اخبار تحوالت چهار كشور عربی موردنظر  انعكاس  درخصوص نحوۀ 
خالصه به اصلی ترین چهارچوب های ساخته شده توسط دو سایت فارسی زبان بی.بی.سی فارسی 
و ایرنا كه در آن، گفتمان ها و انگاره های مرتبط با چهارچوب های رسانه ای شان شكل گرفته و 

پرورش یافته، نگاهی می اندازیم.
تحوالت  فارسی درخصوص  بی.بی.سی  گرفتۀ  قرار  كار  دستور  در  اصلی ترین چهارچوب 
لیبی و بحرین، »چهارچوب صلح  در عین اسالم هراسی و  هر چهار كشور عربی تونس، مصر، 
تقابل با بیداری اسالمی« بوده است. بدین معنی كه پیوسته كوشیده به هر نحو و در طول وقوع 
رویدادها با همۀ تغییرات رخ داده در مسیر اعتراض ها، همواره اوضاع را به سمت صلح و آرامش 
سوق دهد. در این چهارچوب، بی.بی.سی فارسی تمام گفتمان های موردنظر خود را قرار داده و 
درنهایت، با ارائۀ مصداق ها و نحوۀ پوشش خبری خود از ریشه و منشأ وقایع، این موضوع را 
در دستور كار خود قرار می دهد كه: »بدنۀ نظام ها و حكومت های عربی نباید تغییر كند )صلح(، 
و حتی درصورت تغییر حكومت، باید از سوق یافتن حكومت جدید به سوی حكومتی اسالمی 
جلوگیری كرد«. »ایران هراسی« و در یک نگاه جزئی تر، »شیعه هراسی« از مراتب بعدی و فرعی 
چهارچوب رسانه ای این سایت بوده است. در این خصوص، چنین سیاست هایی جزء محورهای 
اصلی این چهارچوب رسانه ای بوده است: بازتاب نادرست و غلط اسالم، مقابله با اسالم بنیادگرا 

و افراطی، ارائۀ یک اسالم تازه و عدم موافقت و همخوانی اسالم با اصول آزادی، اسالم و نظام 
اسالمی شكل مناسبی برای پی ریزی یک حكومت نوبنیاد نیست، انقالب اسالمی ایران در جهان 
اسالم بی اثر بوده است، ایران در كشورهای منطقه و شكل گیری اعتراض های آن نقش داشته است، 
رویارو ساختن ایران با كشورهای مسلمان منطقه و تالش برای تخریب چهرۀ ایران و ارائۀ تصویر 
ایران قدرت طلب، اسالم عامل اصلی جنبش های منطقه نیست؛ بلكه گسترش استفاده از شبكه های 
با راه اندازی پروژۀ  امارات در بحرین  اجتماعی است، موجه كردن دخالت عربستان سعودی و 

ایران هراسی و دخالت ایران در كشورهای دیگر.
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خبرگزاری ایرنا به عنوان نمایندۀ رسانه ای دولت جمهوری اسالمی ایران، یعنی نظامی كه بر 
اصولی مانند اسالم خواهی، اعتقاد بر آزادی و برابری انسان ها و ترویج و صدور اصول انقالب 
اسالمی استوار است، كوشیده انعكاس ها و پوشش خبری خود از تحوالت این چهار كشور عربی 
را در چهارچوب »برخورد و ثابت قدمی، غرب ستیزی و بیداری اسالمی« قرار داده و گفتمان ها 
و انگاره های خود را در دل آن شكل دهد. ایرنا در پوشش خبری خود از تحوالت منطقه دستور 
كار اصلی خود را بر مبنای این موضوع قرار داده است كه »تحوالت جاری در كشورهای منطقه، 
نتیجۀ بیداری اسالمی و اسالم خواهی مردم بوده )بیداری اسالمی( كه خود ریشه در عدم استقالل 
و وابستگی به قدرت های استعمارگر جهانی دارد )غرب ستیزی(؛ لذا این حركت بایستی متوقف 
نشده و تا پیروزی نهایی مردم و ایجاد تغییر ادامه پیدا كند )برخورد و ثابت قدمی(«. به طور كلی، 
بایستی مبنای اصلی حاكم بر شكل گیری این چهارچوب رسانه ای در خبرگزاری ایرنا را در چنین 
مواردی جستجو كرد: »اشاره به مشكالت سیاسی اجتماعی و اقتصادی كشورهای غربی، افزایش 
سطح آگاهی مردم نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بازگشت مردم به اصل و ریشۀ 
خود یعنی اسالم، الگو قرار گرفتن انقالب اسالمی ایران نزد مردم عرب منطقه، منفعت طلبی غرب 

و تالش آن برای به انحراف كشاندن اعتراض های مردمی«.
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