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چکیده

ــی پــس از گذشــت ایــن  ــه تعهــدات خــود عمــل کــرد، ول ــران، یــک ســال پــس از خــروج آمریــکا از برجــام، ب ای

مــدت، بــه تدریــج اجــرای تعهــدات خــود را کاهــش داد. رســانه های گوناگــون برمبنــای گفتمــان خــود، نســبت 

ــۀ فارســی و خبرگــزاری صداوســیما،  ــد. العربی ــران، اقــدام کردن ــار کاهــش تعهــدات برجامــی ای ــه پوشــش اخب ب

ــن  ــاوت و براســاس گفتمان هــای خــود، ای ــۀ نگاهــی متف ــدام، از زاوی ــه هرک دو رســانۀ مهــم منطقــه هســتند ک

ــار را بــرای مخاطبــان خــود پوشــش دادنــد و مــا در ایــن پژوهــش، بــه مطالعــه، بررســی و تحلیــل گفتمــان  اخب

ایــن دو رســانه پرداخته ایــم. روش پژوهــش، تحلیــل گفتمــان برمبنــای رویکــرد گفتمــان کاوی ون دایــک اســت. 

ــاه 1398  ــان م ــا 20 آب ــت 1398 ت ــنبه 18 اردیبهش ــش، از روز چهارش ــن پژوه ــه، در ای ــی موردمطالع ــازۀ زمان ب

ــر خبرگــزاری  ــر از بیــن 329 خب ــر العربیــۀ فارســی و 7 خب ــر از مجمــوع 141 خب اســت. متــون موردمطالعــه، 8 خب

ــد،  ــران پرداخته ان ــار کاهــش تعهــدات برجامــی ای ــه پوشــش اخب ــی مذکــور ب ــازۀ زمان صداوسیماســت کــه  در ب

نمونه هــا بــه روش نمونه گیــری هدفمنــد انتخــاب شــده اند. یافته هــا نشــان می دهــد در العربیــۀ فارســی، 

ایــران، عامــل ناامنــی منطقــۀ خاورمیانــه و تهدیــدی بــرای جامعــۀ جهانــی معرفــی می شــود  و عــالوه بــر گفتمــان 

ایران هراســی، گفتمان هــای ایــراِن منــزوی و ایــراِن ضعیــف و ایــراِن حامــی تروریســت، ترویــج می شــود. در 

مقابــل، خبرگــزاری صداوســیما بــر گفتمــان مقاومــت، اقتــدار و ضداســتکباری تاکیــد دارد و معتقــد اســت ایــران 

بــه منظــور حفــظ منافــع ملــی، اقــدام بــه کاهــش تعهــدات برجامــی خــود کــرده اســت.
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مقدمه و طرح مسئله

ــا عنــوان  توافق نامــۀ هســته ای کــه بیــن ایــران و کشــورهای 1+5 بــه امضــا رســید و ب

ــس  ــط رئی ــی زود توس ــد، خیل ــروف ش ــترک مع ــدام مش ــع اق ــۀ جام ــی برنام ــام، یعن برج

جمهــور آمریــکا نقــض شــد تــا همچنــان موضــوع برنامه هــای هســته ای ایــران، موردتوجــه 

شــبکه های خبــری مختلــف در سراســر دنیــا باشــد. ایــران نیــز پــس از یــک ســال صبــوری و 

پایبنــدی بــه تعهــدات برجامــی خــود، درنهایــت تصمیــم گرفــت بــه تدریــج و در چنــد گام، 

تعهــدات برجامــی خــود را کاهــش دهــد. ایــن تصمیــم ایــران بــا واکنــش هــای گوناگــون 

ــه  همــراه شــد و رســانه های مختلــف براســاس سیاســت های رســانه ای و گفتمــان خــود ب

بازتــاب اخبــار ایــن رویــداد پرداختنــد.

از میــان رســانه های مهــم منطقــه، العربیــۀ فارســی و خبرگــزاری صداوســیما، پوشــش 

ــوۀ  ــد. نح ــرار دادن ــود ق ــری خ ــت خب ــران را در اولوی ــی ای ــدات برجام ــش تعه ــار کاه اخب

ــارۀ  ــان درب ــر داوری مخاطب ــداد ب ــن روی ــای ای ــی واقعیت ه ــار و بازنمای ــن اخب ــش ای پوش

فعالیت هــای 

هســته ای ایــران و دالیــل اختالفــات ایــران و کشــورهای مقابــل، مؤثــر خواهــد بــود و از 

آنجــا کــه ایــن بازنمایــی هــا براســاس گفتمــان حاکــم بــر رســانه شــکل می گیــرد، شــناخت 

ــن پژوهــش، شــناخت  ــی ای ــن مســئلۀ اصل ــن گفتمــان دارای اهمیــت می شــود. بنابرای ای

ــار کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران و اســتخراج  گفتمــان ایــن دو رســانه در پوشــش اخب

ــر  ــار کاهــش تعهــدات برجــام ب گفتمــان هایــی اســت کــه ایــن رســانه ها در پوشــش اخب

ــد. ــد کرده ان آن تأکی

از طرفــی، آگاهــی و شــناخت از گفتمــان رســانه های رقیــب کــه بــه دنبــال اثرگــذاری بــر 

مخاطبــان ایرانــی هســتند، بــرای صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران و ســایر رســانه های 

ــری در  ــرد بهت ــی عملک ــانه های داخل ــناخت، رس ــن ش ــا ای ــه ب ــرا ک ــت، چ ــم اس ــی مه داخل

ــد داشــت. اتخــاذ سیاســت های رســانه ای خواهن

ــزاری  ــایت خبرگ ــی و س ــۀ فارس ــری العربی ــایت خب ــان س ــل گفتم ــه تحلی ــه ب ــن مقال در ای

صداوســیما در پوشــش اخبــار برجامــی ایــران پرداخته ایــم. بنابرایــن کوشــش شــده اســت تــا 

بــه ایــن ســؤال پاســخ دهیــم کــه گفتمــان خبــری ســایت های  خبــری العربیــۀ فارســی و خبرگــزاری 

صداوســیما در پوشــش اخبــار بــا محوریــت »کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران« چیســت؟ 
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علــت انتخــاب ســایت العربیــۀ فارســی ایــن اســت کــه ایــن ســایت بــه  عنــوان نمونه ای 

از رســانه های کشــورهای منطقــه اســت کــه بــه پوشــش اخبــار مربــوط بــه ایــران ، مخصوصــا 

اخبــار برجــام می پــردازد و تــالش دارد بــا جــذب مخاطبــان فارســی زبــان و ایرانــی، آنهــا را 

ــان  ــناخت گفتم ــد. ش ــرار ده ــر ق ــش، تحت تأثی ــود و صاحبان ــت های خ ــتای سیاس در راس

ــان رســانۀ  ــا گفتم ــۀ فارســی در مقایســه ب ــد العربی ــب، مانن ــان رقی رســانه های فارســی زب

ملــی، بــه تقویــت جایــگاه صداوســیما در پاســخ گویی و اعتمادســازی نــزد مخاطبــان کمــک 

می کنــد.

ــه  ــاه 1398  ب ــان م ــا 20 آب ــاه 1398 ت ــت م ــی 18 اردیبهش ــازۀ زمان ــه در ب ــن مقال ای

ــه،  ــایت های موردمطالع ــران در س ــی ای ــدات برجام ــش تعه ــار کاه ــی اخب ــه و بررس مطالع

ــۀ بیــن گام اول کاهــش تعهــدات  ــی شــش ماهــه، فاصل ــازۀ زمان پرداختــه اســت. ایــن ب

ــدات اســت.  ــن تعه ــارم کاهــش ای ــا گام چه ــران، ت ــی ای برجام

پیشینۀ پژوهش

ــار  ــش اخب ــوۀ پوش ــۀ نح ــری در زمین ــی دیگ ــی و خارج ــگران داخل ــته، پژوهش در گذش

ــن  ــج ای ــه نتای ــد ک ــق کرده ان ــون تحقی ــانه های گوناگ ــه، در رس ــۀ خاورمیان ــران و منطق ای

پژوهش  هــا بــه مــا در دســتیابی بــه هــدف مقالــه کمــک می  کنــد و اکنــون برخــی از آنهــا 

را مــرور خواهیــم کــرد.

رضاعلــی قاسمی نســب و همکارانــش، در مقالــه ای کــه در شــهریور 1398 در . 1

ــی  ــل زبان شناس ــوان  »تحلی ــا عن ــی«، ب ــتارهای زبان ــی »جس ــریه علمی_پژوهش نش

خــروج آمریــکا از برجــام در گفتمــان دو شــبکۀ العربیــه و المنــار« بــه چــاپ 

ــار  ــش اخب ــه در پوش ــبکۀ العربی ــار ش ــان اخب ــل گفتم ــه تحلی ــت، ب ــانده اس رس

ــه را  ــبکۀ العربی ــار ش ــه، اخب ــن مقال ــت. ای ــه اس ــام، پرداخت ــکا از برج ــروج آمری خ

مــورد مطالعــه قــرار داده اســت کــه مــا نیــز در ایــن پژوهــش، اخبــار ایــن شــبکه 

را بررســی کرده ایــم و موضــوع خــروج آمریــکا از برجــام بــه موضــوع کاهــش 

ــط اســت، از طــرف  ــم، مرتب ــا آن را بررســی می کنی ــه م ــران ک ــی ای ــدات برجام تعه

ــا  ــان ب ــل گفتم ــز تحلی ــه نی ــن مقال ــتفاده در ای ــورد اس ــش م ــر، روش پژوه دیگ

 رویکــرد ون دایــک بــوده اســت کــه بــا روش پژوهــش مــا مطابــق اســت.

در ایــن پژوهــش، محققیــن بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه شــبکۀ العربیــه بــرای 
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ــد، از  ــره کن ــود مخاب ــب خ ــه مخاط ــران ب ــارۀ ای ــده ای درب ــام مأیوس کنن ــه پی اینک

ــا چینــش  ــادی در متــون خــود اســتفاده کــرده و تــالش کــرده ب واژگان منفــی زی

ــران، در ذهــن  ــده ای از ای ــا، شــرایط ناامیدکنن واژگان منفــی و برجســته کــردن آنه

مخاطــب خــود القــا کنــد و ریشــۀ ایــن شــرایط را نیــز بــه ســرمایه گذاری سیاســی 

ــد.  ــد می زن ــان، عــراق و ســوریه پیون ــر یمــن، لبن ــران در کشــورهای منطقــه نظی ای

ــه آمــده اســت کــه، برجسته ســازی و حاشــیه رانی،  همچنیــن در نتایــج ایــن مقال

ســازوکاری اســت کــه العربیــه بــرای برجســته کــردن نقــاط قــوت و پنهــان کــردن 

نقــاط ضعــف خــود از آن بهــره بــرده اســت.

خانســا القدیمــی  در ســال 2013 در مقالــه ای بــا عنــوان »تحلیــل گفتمــان انتقــادی . 2

بی بی ســی انگلیســی در مقایســه بــا وب ســایت خبــری بی بی ســی عربــی« بــه 

مقایســۀ نســخۀ عربــی و نســخۀ انگلیســی بی بی ســی پرداختــه اســت. نویســنده 

در ایــن پژوهــش، بــه تفاوت هــای ایــن دو نســخه، از نظــر دیــدگاه ایدئولوژیــک 

پنهــان در »تیتــر« و »مقــاالت خبــری«، کــه بــه مخاطبــان مختلــف مخابــره 

ــۀ  ــار برنام ــش اخب ــه پوش ــن مقال ــه ای ــب اینک ــت. جال ــه اس ــوند، پرداخت می ش

انگلیســی بی بی ســی مقایســه  ایــران را در وب ســایت های عربــی و  هســته ای 

ــخۀ  ــر در نس ــد: خب ــار می نویس ــن اخب ــی از ای ــۀ یک ــنده در مقایس ــد. نویس می کن

انگلیســی بــا ایــن جملــه شــروع می شــود کــه: »پــس از چنــد روز مذاکــرات شــدید 

در ژنــو، ایــران موافقــت کــرده اســت کــه درازای حــدود 7 میلیــارد دالر بــرای رفــع 

ــه در  ــد«. درحالی ک ــف کن ــود را متوق ــته ای خ ــای هس ــی فعالیت ه ــا، برخ تحریم ه

ــه  ــده و این گون ــر استفاده ش ــانی تر و مثبت ت ــۀ انس ــک مقدم ــی از ی ــخۀ عرب نس

آغــاز می شــود کــه: »براســاس ایــن گــزارش، وزرای خارجــه گفتنــد: ایــران و گــروه 

ــیدند.«  ــق رس ــه تواف ــو ب ــس ژن ــران در کنفران ــته ای ته ــۀ هس ــورد برنام  1+5 درم

دارد.  ادامــه  همچنــان  عربــی  نســخۀ  در  صلح آمیــز  و  مثبــت  صــدای  ایــن 

بــرای  اســت.  قــوی  لحــن،  و  حــرف  انگلیســی،  نســخۀ  در  اینکــه  علی رغــم 

ایــن  از  آمریــکا  اوبامــا، رئیس جمهــور  بــاراک  انگلیســی می گویــد:  مثــال در 

ــالح  ــاخت س ــری از س ــرای جلوگی ــق، ب ــن تواف ــت ای ــرد و گف ــتقبال ک ــق اس تواف

ــخۀ  ــه در نس ــی ک ــود«. در حال ــد ب ــده خواه ــران، »کمک کنن ــط ای ــته ای توس هس

اظهارنظــر  اولیــن  آمریــکا در  اوبامــا، رئیس جمهــور  عربــی می گویــد: »بــاراک 
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ــر  ــل جامع ت ــم در راه ح ــن گام مه ــن اولی ــه ای ــت ک ــه گف ــورد توافق نام ــود در م خ

ــاب  ــد انتخ ــر می رس ــه نظ ــت.« ب ــران اس ــته ای ای ــه هس ــکل برنام ــل مش ــرای ح ب

ــخه  ــذارد. نس ــر می گ ــت س ــی را پش ــخه ایدئولوژی های ــن دو نس ــی در ای واژگان

ــران«،  ــری از ای ــه جلوگی ــک ب ــد: »کم ــتفاده می کن ــارت اس ــن عب ــی از ای انگلیس

ــن  ــه ای ــته ای«. درحالی ک ــالح هس ــی »س ــی منف ــار واژگان ــن در کن ــرار گرفت ــا ق ب

جنبــه را نمی تــوان در کل نســخۀ عربــی مشــاهده کــرد. در نســخۀ عربــی »برنامــه 

 هســته ای« مشــکلی اســت کــه نیــاز دارد کــه »حــل شــود« نــه »جلوگیــری شــود.«

در نســخۀ عربــی ایــن جملــه اضافــه می شــود کــه: »وی )اوبامــا( گفــت کــه 

می خواهــد اختالفــات بــا ایــران بــر ســر برنامــۀ هســته ای خــود را از طریــق 

نیــت  کــه  می کنــد  اعــالم  انگلیســی  نســخۀ  در  کنــد.«  حــل  مســالمت آمیز 

آمریــکا بــا آن محکــم  ایــران، »ســاخت ســالح هســته ای« اســت و برخــورد 

ــۀ  ــا »برنام ــکا ب ــالش می شــود برخــورد آمری ــی ت ــه در نســخۀ عرب اســت، درحالی ک

هســته ای« ایــران کم رنــگ شــود. نویســنده در ادامــۀ پژوهــش می نویســد: 

»تحلیــل گفتمــان وب ســایت های خبــری بی بی ســی انگلیســی در مقایســه بــا 

نســخۀ عربــی، تفــاوت ایدئولوژیکــی را ازنظــر اطالعــات دقیــق ارائه شــده در 

ــکار  ــری، آش ــات در دیگ ــات و اطالع ــدودی از کلم ــداد مح ــل، تع ــی و در مقاب یک

بــود.« عربــی  مقــاالت  از  مفصل تــر  انگلیســی  اخبــار  به هرحــال،   می کنــد. 

ــن  ــه: به طــور خالصــه، هــر مخاطــب مت ــرد ک ــه نتیجــه می گی ــان، این گون و در پای

خبــر را براســاس ایدئولوژی هــای تعیین شــده توســط کاربــران زبانــی در یــک 

جامعــه خــاص را درک می کنــد. بنابرایــن, چارچــوب متمایــز کــه هــر زبــان, فرهنــگ 

ــا  ــورد ب ــگام برخ ــار را هن ــی اخب ــرم بازنویس ــد ف ــخص می کن ــوژی را مش و ایدئول

کاربــران مختلــف زبانــی تحمیــل می کنــد. نویســندگان خبــر می داننــد کــه نوشــتن 

کامــالً بی طرفانــه غیرممکــن اســت. بااین حــال، آن هــا هنــوز قصــد دارنــد مقــاالت 

ــار بی طرفانــه و دقیــق را در بســیاری از زبان هــا و تنهــا یک صــدا تولیــد کننــد.  اخب

بــا  وجــود ایــن، داشــتن ایدئولــوژی کــه جوامــع زبان شناســی مختلــف را برجســته 

می کنــد، ایــن احتمــال را انــکار می کنــد. درنتیجــه هــر مــاده زمانــی تحــت عمــل 

بازنویســی قــرار می گیــرد کــه کاربــران زبــان مختلــف مــورد هــدف قــرار می گیرنــد. 

ــار  ــل اخب ــرای تحلی ــان، ب ــل گفتم ــش تحلی ــه، از روش پژوه ــن مقال ــندۀ ای نویس
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ــرده اســت  ــران، در شــبکۀ بی بی ســی اســتفاده ک ــۀ هســته ای ای ــه برنام ــوط ب مرب

کــه بــا موضــوع و روش پژوهــش ایــن رســاله مشــابهت دارد.

ــران . 3 ــی ای ــوان »بازنمای ــا عن ــه ب ــه ای ک ــر ســپهری، ســال 1397 در مقال ــد باق محم

ــی  ــار س ــادی اخب ــان انتق ــل گفتم ــکا )تحلی ــی امری ــبکه های تلویزیون ــار ش در اخب

ــا توافــق هســته ای ایــران و کشــورهای 5+1(« در  ان ان و ان بــی ســی در ارتبــاط ب

ــی  ــوۀ بازنمای ــه نح ــت، ب ــانده اس ــاپ رس ــه چ ــی ب ــای ارتباط ــۀ پژوهش ه فصلنام

ــا روش  ــن، ب ــران و 1+5 در وی ــرات هســته ای ای ــی ســی از مذاک ســی ان ان و ان ب

تحلیــل گفتمــان انتقــادی فــرکالف پرداختــه اســت. از آنجــا کــه ایــن پژوهــش بــه 

ــه بررســی  ــه اســت، مــا ب ــران پرداخت ــار توافــق هســته ای ای تحلیــل گفتمــان اخب

ــا  ــن شــبکه ها، ب ــه ای ــن پژوهــش نشــان می دهــد ک ــم. یافته هــای ای آن پرداختی

ــره ای منفــی از  ــۀ چه ــا و ارائ ــوان ناجــی دنی ــه عن ــکا ب برجســته کــردن نقــش امری

ایــران در چهارچــوب دســتیابی بــه بمــب اتمــی، دخالــت در منطقــه و حمایــت از 

تروریســم، ســعی در ایجــاد ایران هراســی دارنــد. ســی ان ا ن از تفاهــم بــا امریــکا، 

ــل  ــق را عام ــی تواف ــی س ــا ان ب ــد ام ــی کن ــم م ــاری مته ــق اجب ــه تواف ــران را ب ای

ــد و  ــتان می دان ــراییل و عربس ــت اس ــرای امنی ــری ب ــران و خط ــدن ای ــد ش قدرتمن

مدعــی اســت کــه توافــق هســته ای می توانــد صلــح جهانــی را بــه خطــر بینــدازد 

و خاورمیانــه را بــا بدتریــن تنش هــا مواجــه ســازد. ایــن مقالــه، اخبــار ســی ان ان 

و ان بــی ســی را بــر محــور مذاکــرات هســته ای ایــران و کشــورهای 5+1 براســاس 

تحلیــل گفتمــان فــرکالف در ســه ســطح توصیــف، تحلیــل و تبییــن مــورد توجــه 

ــی  ــای آمریکای ــبکه ه ــد ش ــان می ده ــه نش ــن مقال ــج ای ــت و نتای ــرار داده اس ق

مذکــور بــه دنبــال ارائــه تصویــری منفــی از فعالیت هــای هســته ای ایــران هســتند 

ــبکه ها  ــن ش ــد. ای ــی می کنن ــود بازنمای ــاص خ ــان خ ــا گفتم ــئله را ب ــن مس و ای

ــی و  ــی منف ــران، درصــدد بازنمای ــا ای ــط ب ــراق در خبرهــای مرتب ــی و اغ ــا بزرگنمای ب

ــتند.  ــی هس ــت ایران هراس ــل ذهنی تحمی

ــدی ســمتی در دانشــکدۀ ارتباطــات دانشــگاه . 	 ــی مه ــا راهنمای ــی ب ــاز خانجان مهرن

ــری  ــوان »پوشــش خب ــا عن ــکا در ســال 2017 پژوهشــی ب ــز شــمالی1 در آمری ایلنوی

Northern Illinois University  1
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ــکا؛ مطالعــۀ  ــار در مباحــث سیاســت خارجــۀ آمری ــع اخب رســانه  ها و انتخــاب مناب

مــوردی توافق نامــۀ ایــران )برجــام(« انجــام داده اســت. نتایــج پژوهــش شــواهدی 

ــط  ــکا توس ــی آمری ــت خارج ــار سیاس ــش اخب ــن پوش ــاط بی ــود ارتب ــوی از وج ق

رســانه  های آمریکایــی و مقــام و ســمت افــراد در دولــت آمریــکا را نشــان داده بــود، 

ــار  ــری در اخب ــع خب ــوان منب ــگاران غیر  دولتــی به عن ــر روزنامه  ن ــه عــاوه اینکــه ذک ب

تلویزیــون نشــان از درجــه اســتقال آن هــا از مقامــات بــود. موضــوع ایــن پژوهــش 

کــه بــه اخبــار برجــام را در رســانه های مختلــف بررســی کــرده اســت، می توانــد مــا 

را در انجــام هرچــه بهتــر پژوهــش یــاری دهــد.

مبانی نظری

نظریۀ انگاره سازی:

در توضیــح انگاره ســازی، کارل هوســمن چنیــن توضیــح می دهــد: رســانه ها، یــک 

فضــای ســاختگی ارائــه می دهنــد، برداشــتی ذهنــی از جهــان کــه ضرورتــًا بــا جهــان واقعــی 

منطبــق نیســت. امــا ایــن دنیــای ذهنــی و ســاختگی صرفــًا ســاخته و پرداختــۀ خــود رســانه 

ــار  ــت اخب ــب اهمی ــورد ترتی ــد درم ــانه ها کار می کنن ــرای رس ــه ب ــرادی ک ــه اف ــت. گرچ نیس

تصمیم گیــری می کننــد امــا منبــع اطالعاتــی کــه روزنامه نــگاران نقشــی در میــان آنهــا 

ــد.  ــی در آن ندارن ــگاران نقش ــه روزنامه ن ــت ک ــدی اس ــد فراین ــاب می زنن ــه انتخ ــت ب دس

خبــر ضرورتــًا همــان چیــزی نیســت کــه اتفــاق افتــاده اســت، بلکــه چیــزی اســت کــه منبــع 

خبــری آن را ارائــه می دهــد. چــون تــا زمانــی کــه بیــن تهیه کننــدگان خبــر و منابــع خبــری، 

مبادلــۀ اطالعــات صــورت نگرفتــه باشــد، خبــر بــه وجــود نمی آیــد )هوســمن، 1376، 214(

انگاره هــا روحیــات، پیش زمینه هــای ذهنــی و میــزان اعتمــاد  در جریــان ســاخت 

ــگاره ای  ــۀ ان ــع ارائ ــازی درواق ــت. انگاره س ــی اس ــت فراوان ــان دارای اهمی ــی مخاطب محیط

در  اســت.  مخاطــب  بــه  رویدادهــا  و  اشــیاء  مکان هــا،  شــخصیت ها،  از  )تصویــری( 

ــا دســتکاری شــده و  ــه واقعیت ه ــم، بلک ــت ســروکار نداری ــاب واقعی ــا بازت انگاره ســازی، ب

ــدی زاده، 1380، 36(. ــوند )مه ــه می ش ــان ارائ ــیر پنه ــا تفس ــراه ب هم

بورســتین1، نویســندۀ کتــاب انــگاره یــا چــه اتفاقــی بــرای رؤیاهــای آمریکایــی افتــاد2، 

1 . Daniel J .Boorstin
The image; Or, What happened to the American dream . 2
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انــگاره را به عنــوان »واقعیتــی جعلــی کــه فرســتندۀ پیــام بــه شــکلی مغرضانــه و هدفمنــد 

بــرای گمــراه کــردن گیرنــده ارائــه می  دهــد«، تعریــف کــرده اســت. وی نقــش تکنولــوژی را 

در پیچیده  تــر و درعین حــال متنــوع شــدن فراینــد ســاختن انگاره  هــا بســیار مهــم و مؤثــر 

ــودرزی، 1389، 54(.  ــد« )گ می دان

ــگاره  ــد: ان ــگاره می  گوی ــف ان ــات، در تعری ــوزۀ ارتباط ــران ح ــا از صاحب نظ ــد موالن حمی

مجموعــه  ای از تصاویــر کــه خــود ایــن تصاویــر در ذهــن مخاطــب جنبه هــای گوناگونــی از 

واقعیــت را دارنــد، اســت. بنابرایــن مجموعــۀ تصاویــر در حکــم یــک ســازه قــرار می گیرنــد 

ــا، 1375، 11(. )موالن

در بحث انگاره سازی به دو مفهوم اساسی می توان اشاره کرد:

مفهــوم گزینشــگری: ایــن مفهــوم در رشــتۀ ارتباطــات بســیار مهــم اســت. رســانه  ها . 1

درهرحــال و همیشــه، خواســته یــا ناخواســته مشــغول تأکیــد کــردن یــک مســئله 

و یــا تأکیدزدایــی از آن هســتند.

 مفهــوم تغییــر شــکل: برخــی از مصرف کننــدگان فکــر می  کننــد کــه کنتــرل رســانه 2. 

را در اختیــار دارنــد، ماننــد معتادانــی کــه فکــر می  کننــد هــر وقــت بخواهنــد تــرک 

ــن عــادت  ــا می شــود، ای ــالی جــان آنه ــه ب ــن توهــم اســت ک ــا همی ــد، ام می  کنن

و انــگاره، ابتــدا ماننــد تارهــای عنکبــوت اســت امــا به تدریــج بــه میله  هــای 

ضخیــم یــک قفــس تبدیــل می شــود و ایــن همــان مفهــوم تغییــر شــکل اســت 

ــه  ــادا وســیله ب ــه مب ــد ک ــه آن هشــدار می دهن ــه کارشناســان رســانه نســبت ب ک

ــی کــه رســانه  ها در ســازوکارهای  ــن کارهای هــدف تبدیــل شــود. یکــی از رایج  تری

ــت  ــق اس ــذف حقای ــق ح ــکار از طری ــرکوب اف ــد، س ــام می دهن ــازی انج انگاره س

ــد  ــه می کنن ــه آن اضاف ــی ب ــی غیرواقع ــذف و گاه بخش ــی از آن را ح ــه گاه بخش ک

)شــکرخواه، 1381، 52-54(. 

نظریۀ گفتمان:

تحلیــل گفتمــان، جریــان و بســتری اســت کــه دارای زمینــه ای اجتماعــی اســت. اظهارات 
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ــتفاده  ــارات مورداس ــات و عب ــده، کلم ــای2 مطرح ش ــا1 و قضای ــده، گزاره ه ــب بیان ش و مطال

و معانــی آن هــا جملگــی بســتگی بــه ایــن نکتــه دارنــد کــه مطالــب بیان شــده، گزاره هــای 

مطرح شــده، قضایــای مفــروض و ... کــی؟ کجــا؟ چگونــه؟ توســط چــه کســی؟ لــه یــا علیــه 

چــه چیــزی؟ یــا چــه کســی صــورت گرفته انــد. به بیان دیگــر، بســتر زمانــی، مکانــی، مــوارد 

ــکل،  ــدۀ ش ــۀ تعیین کنن ــزاره و قضی ــب، گ ــر مطل ــتفاده کننده ه ــوژه های اس ــتفاده و س اس

ــل، 1380، 56(. ــد )مک دان ــه شــمار می رون ــوع و محتــوای هــر گفتمــان ب ن

اساســًا ریشــۀ اندیشــه  های حــوزۀ مطالعــات گفتمانــی را می  توانــد در آرا و اندیشــه  های 

میشــل فوکــو3 جســتجو کــرد. نظریه  هــا و تفکــرات فوکو از ســطح دشــواری زیــادی برخوردار 

اســت، کــه بخــش اعظمــی از ایــن دشــواری را بــه اســتفادۀ او از یــک سلســله مفاهیــم از 

پیش انگاشــته شــده دربــارۀ موضوعاتــی نظیــر جنســیت، نظــم و زبــان اســت. هنگامــی مــا 

معنــای واقعــی گفتمــان از نظــرگاه فوکــو را درک خواهیــم کــرد کــه مفاهیمــی چــون قــدرت، 

معرفــت و حقیقــت را به خوبــی بشناســیم )آقــاگل زاده، 1385، 54(.

ــارۀ گفتمــان اضافــه می  کنــد مــا نبایدگفتمــان را فقــط بــه معنــای مجموعــه  فوکــو درب

ای از نشــانه  های زبانــی و یــا یــک متــن طوالنــی بدانیــم بلکــه بایــد آن را به عنــوان اعمالــی 

ــه وجــود  ــات، موجــب ب ــون موضوع ــراد ســخن منظــم پیرام ــر ای ــه براث ــم ک ــر بگیری در نظ

آمــدن و شــکل دادن بــه آن موضوعــات شــود. براســاس ایــن تعریــف، از نظــر فوکــو گفتمان 

ــه  ــد ب ــه آن چیــزی کــه می توان ــد ن ــق و تولیــد می کن چیــزی اســت کــه چیــز دیگــری را خل

شــکل جداگانــه مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار گیــرد )آقــاگل زاده، 1385، 71( 

ارنســتوالكالو و همســر وی شــنتال موفــه، بــا اســتفاده از نظریــۀ فوكــو، نظریــه 

ــا  ــند ب ــد و می کوش ــترش می دهن ــی گس ــی و سیاس ــور اجتماع ــه ام ــه هم ــی را ب گفتمان

اســتفاده از ایــن نظریــه، جامعــۀ معاصــر را تحلیــل كننــد. در ایــن دیــدگاه، امــور اجتماعی و 

سیاســی و به طورکلــی جهــان واقعیــت تنهــا در درون ســاخت های گفتمانــی قابــل فهم انــد 

ــه ریشــه در دو  ــۀ الكالو وموف ــد. نظری ــان شــكل می دهن ــا از جه ــم م ــه فه و گفتمان هــا ب

ســنت نظــری ســاختگرا یعنــی ماركسیســم و زبان شناســی سوســوری دارد )مطهرنیــا ، 1390، 

)43

1 . Statements

2 . Premises

 M.Foccault.  3
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ــی را  ــرد سوسیالیســتی تحلیــل گفتمان ــی و راهب ــاب هژمون الكالو و موفــه خــود در كت

این گونــه تفســیر می کننــد:

» تالشــی اســت بــرای تئوریــزه كــردن آموزه هــای نویــن در وادی علــوم سیاســی و 

اجتماعــی«، در ســپهر ایــن نگــرش و رویكــرد نویــن ، رهیافــت گفتمانــی ارتباطــی تنگاتنــگ 

بــا کنش هــای اجتماعــی ، عقایــد و مشــی و منش هــای آدمــی در زندگــی روزمــره سیاســی 

یافتــه و بــه كاركــردی مشــابه بــا روش »فهــم و اندریافــت« ماكــس وبــر كــه ســعی در درك 

و تحلیــل کنش هــای اجتماعــی از طریــق كشــف مقاصــد عامــل و كارگــزار اجتماعــی اســت 

ــا، 1390، 53( ــود )مطهرنی ــلح می ش ، مس

ــد  ــی تأکی ــان اجتماع ــازی جه ــی و بازس ــان در بازنمای ــش زب ــر نق ــان ب ــۀ گفتم     نظری

می کنــد . بــه عبارتــی درواقــع ، جهــان محصــول نظریه هــا و گفتمان هــا اســت و همه چیــز 

از طریــق گفتمــان معنــا پیــدا می کنــد. مثــالً پــس از بــه وجــود آمــدن حادثــه ای طبیعــی 

مــردم بــا توجــه بــه گفتمان هــای مختلــف آن را بــه خشــم خــدا ، ســوء مدیریــت ، خرابــی 

وســایل و ... نســبت می دهنــد و البتــه دامنــه گفتمــان بــه همیــن معنــا بخشــی محــدود 

نمی شــود بلكــه مــردم براســاس هــر گفتمــان خــاص تصمیمــات متفاوتــی و متناســبی بــا 

ــد. ــان می گیرن آن گفتم

ــى  ــى سیاس ــادار در زندگ ــى معن ــد اجتماع ــال و عقای ــش اعم ــه نق ــان ب ــۀ گفتم نظری

می پــردازد. ایــن نظریــه، روشــى را کــه نظام هــای معنایــى )گفتمان هــا( طــرز آگاهــى 

و  می کنــد  بررســى  می دهنــد،  شــکل  را  جامعــه  در  نقش هایشــان  از  مــردم  یافتــن 

بــر  گفتمان هــا  یــا  معنایــى  نظام هــای  ایــن  تأثیرگــذاری  شــیوه  تجزیه وتحلیــل  بــه 

فعالیت هــای سیاســى می پــردازد. گفتمان هــا را نبایــد ایدئولــوژى، بــه مفهــوم ســنتى 

ــال  ــى، اعم ــان اجتماع ــیله آن عام ــه به وس ــدى ک ــه عقای ــى مجموع ــدود آن )یعن و مح

ــان  ــوم گفتم ــت. مفه ــد( پنداش ــریح می کنن ــه و تش ــان را توجی ــى سازمان یافته ش اجتماع

دربرگیرنــده همــه انــواع اعمــال سیاســى و اجتماعــى اســت، ازجملــه نهادهــا و ســازمان ها 

)157 )هــوارث،1377، 

ــک  ــون ای. ون دای ــان، تئ ــل گفتم ــۀ تحلی ــر در زمین ــب نظ ــگران صاح ــر پژوهش ازدیگ

اســت. البتــه ون  دایــک عمــده پژوهش هــا و تحلیل هــای خــود را در حــوزۀ مطالعــات 

ــه همیــن دلیــل در بینــش خــود نســبت  ــال کــرده اســت. ب قوم مــداری و نژادپرســتی دنب
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بــه مقولــۀ گفتمــان، نگاهــی قوم مدارانــه دارد. او در حــوزۀ محتــوا در مطالعــات گفتمانــی 

ــاگل زاده، 1385، 60(. ــت )آق ــیاری اس دارای آرای بس

ــی گفتمــان فراهــم آوردن توصیفــی  ــا هــدف اصل ــه ی ــک معتقــد اســت وظیف ون دای

یکپارچــه از ایــن ســه بعــد اصلــی گفتمــان اســت: چگونــه کاربــرد زبــان بــر باورهــا و تعامــل 

تأثیــر می گــذارد و برعکس.چگونــه تعامــل بــر نحــوۀ ســخن گفتــن مــردم تأثیــر می گــذارد و 

یــا چگونــه باورهــا، کاربــرد زبــان را کنتــرل می کنند.همچنیــن می تــوان از مطالعــات گفتمانــی 

انتظــار داشــت کــه عــالوه بــر بــه دســت دادن توصیف هــای نظام منــد، نظریه هایــی بــرای 

توضیــح مناســبات میــان کاربــرد زبــان ، باورهــا تعامــل ارائــه کننــد ) خلیلــی، 1392، 32(.

ــاری در  ــتاری و گفت ــه نوش ــن و رابط ــت مت ــان اهمی ــل گفتم ــه در تحلی ــه آن ک خالص

گســتره گفتمــان کامــالً روشــن اســت. آنچــه در تحلیــل گفتمــان صــورت می گیــرد، بازســازی 

متــن براســاس عناصــری همچــون زمــان، مــکان، اندیشــه، سیاســت، فرهنــگ، گرایش هــای 

فــردی و اجتماعــی اســت کــه در حقیقــت خواننــده متــن بیــش از نویســنده و گوینــده آن 

نقــش اساســی در ایــن بازســازی دارد. علی رغــم همــۀ آنچــه تاکنــون دربــارۀ توانمندی هــای 

ــه  ــود دارد ک ــی وج ــان چیزهای ــر گفتم ــرد »در ه ــان ک ــد اذع ــد، بای ــرح ش ــان مط گفتم

نمی تــوان آ نهــا را بیــان کــرد، یــا بــه تصــور درآورد«، ولــی آنچــه می تــوان بــا یقیــن گفــت 

ایــن اســت کــه تحلیــل گفتمان هــای مختلــف می توانــد مــا را در راه درک حقیقــت و آشــنا 

کــردن مــا بــا راه هــای گوناگــون وصــول بــه آن یــاری کنــد کــه خــود بســیار حائــز اهمیــت 

ــاگل زاده، 1385، ص 233( اســت )آق

نظریۀ چهارچوب سازی:

ــه  ــن معناســت ک ــه ای ــدی ب در قلمــرو مطالعــات و پژوهش هــای ارتباطــی، چارچوب بن

ــکل دهنده  ــت و ش ــازنده واقعی ــه س ــت، بلک ــکاس واقعی ــرای انع ــه ای ب ــه آیین ــانه ها ن رس

ــان  ــه آن هســتند. بنابرایــن کار رســانه ها تنهــا انتخــاب رویــداد و حوادثــی خــاص از می ب

رویدادهــای زیــاد نیســت، بلکــه معنــی دادن بــه آن نیــز هســت. رســانه ها ناگزیرنــد حوادث 

ــز  ــد و الزمــۀ ایــن  کار نی ــرای مخاطبان شــان مهــم و بااهمیــت نشــان دهن و رویدادهــا را ب

جــای دادن خبــر در متــن یــک روایــت یــا داســتان اســت. بــه دیگــر ســخن، رســانه ها بــه 

مخاطبــان می گوینــد کــه دربــاره چــه فکــر کننــد و ســپس تاانــدازه ای چگونــه فکــر کــردن را 

ــد  ــل می کنن ــان تحمی ــه آن ــه از پیش ســاخته و پرداخته شــده اســت ب ــی ک ــز در چارچوب نی
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)مهــدی زاده، 1389، 81-82(.

ایــن نظریــه، فراینــد کنتــرل انتخابــی محتــوای رســانه توســط دســت اندرکاران رســانه ای 

اســت کــه می گویــد چگونــه بخــش خاصــی از محتــوای رســانه یــا معانــی بیــان حاصــل از 

ــر و تفاســیر  ــه ای کــه امــکان تعابی ــه می شــود، به گون ــب و بســته بندی ارائ آن، در یــک قال

ــدی  ــد؟ چارچوب بن ــر را حــذف می کن ــر دیگ ــن و مشــخص را فراهــم و تعابی ــوب، معی مطل

ــن  ــه ذه ــی را ب ــی خاص ــه معن ــه ای ك ــات به گون ــن و اطالع ــان مت ــه می ــه رابط ــانه ای ب رس

ــادر ســازد، اشــاره دارد )شــیوفل و توکســبری، 2007، 12(. متب

در ســـاختار کلــی، چارچوب بنــدی بــه شــیوه  های ارائــه ای اشــاره دارد کــه خبرنــگاران و 

ســایر ارتباط گــران اســتفاده می کننــد تـــا  همــراه بــا اطالعــات، نگاره هــای پنهــاِن مـــوجود را، 

بــرای مخاطبــان خـــود منعکــس کننــد . معنــای ایــن جملــه، ایــن نیســت کــه اکثر خبرنــگاران 

مطالــب را طــوری تنظیــم  می کننــد کــه مـــخاطبان خـــود را فریــب دهنــد. در حقیقــت ، بــا 

توجــه بــه محدودیت هــای رســانه ای  مثــل  محدودیــت زمــان و محدودیــت فضــای انتشــار 

خبــر، قاب بنــدی ابـــزاری ضـــروری بـــرای خبرنــگاران، بــه منظورکاهــش پیچیدگــی هــای یـــک 

مـــوضوع اســت )علمداری، 1388، 43( 

چارچوب هــا کارکردهایــی دارنــد. رابــرت انتمــن1 از پژوهشــگران ارتباطــی دانشــگاه جــرج 

واشــنگتن امریــكا تأکیــد كــرد كــه چارچوب هــا بــرای جلب توجــه افــراد بــه برخــی عناصــر و 

توجــه نكــردن بــه برخــی عناصــر دیگــر بــه كار میــرود. او همچنیــن بــر ایــن بــاور اســت كــه 

ــد  ــد مشــخص كن ــذاری میشــود بای ــك موضــوع به وســیله آن چارچوب گ ــه ی »شــیوه ای ك

كــه مــردم چطــور یــك موضــوع را درك و ارزیابــی كننــد« )انتمــن، 1993، 51_58(.

رســانه های  خــود  به وســیلۀ  یــا  می تواننــد  رســانه ای  قالب هــای  یــا  چارچوب هــا 

جمعــی یــا به وســیلۀ ســازمان ها و جنبش هــای اجتماعــی یــا سیاســی ویــژه ای خلــق 

شــوند. پــس ازآن و ازآنجایی کــه افــراد نمی تواننــد به طــور کامــل حــوادث و اتفاقــات 

ــند از  ــگاران می کوش ــد، روزنامه ن ــیر کنن ــان را درک و تفس ــان اطرافش ــود و جه ــی خ زندگ

ــتفاده  ــری اس ــۀ خب ــا واقع ــئله و ی ــای مس ــش دادن پیچیدگی ه ــرای کاه ــدی ب چارچوب بن

کننــد. ایــن تکنیــک رســانه ای بــا در نظــر گرفتــن مفهــوم گرایــش و ســوگیری در چارچوب هــا 

ــای  ــر انتخاب ه ــود ب ــه می ش ــه ارائ ــی ك ــه مفهوم ــه چگون ــردازد ك ــوع می پ ــن موض ــه ای ب

1 . Entman
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ــه  ــق ب ــۀ حقای ــت از ارائ ــارت اس ــدی عب ــوگیری در چارچوب بن ــذارد. »س ــر می گ ــردم تأثی م

شــیوه ای كــه تأثیــر آن بــه ارائــۀ یــک تصویــر غیرواقعــی منجــر شــود یــا پیــام به ســرعت 

.)P13 ,1996 Mc, adam .d( »ــود ــل ش ــدگاه تبدی ــك دی ــه ی ب

بــر پایــۀ نظریــۀ چارچوب بنــدی، رســانه ها افــکار عمومــی را بــه سمت وســوی موضوعــی 

ــن  ــد و ای ــه می دهن ــاص ارائ ــی خ ــاب و قالب ــانند و آن را در ق ــت، می کش ــواه اس ــه دلخ ک

ــانه ها  ــد. رس ــا می پردازن ــن چارچوب ه ــاختن ای ــه س ــه ب ــتند ک ــانه ای هس ــگران رس کنش

ــوب  ــکل مطل ــه ش ــردازش را ب ــورد پ ــات م ــا و موضوع ــانه ای، رویداده ــان رس و دروازه بان

ــاب واژه و  ــان، انتخ ــوه بی ــز نح ــه نی ــن ارائ ــد و در ای ــه می کنن ــازمان دهی و ارائ ــود س خ

ــای  ــدد چارچوب ه ــه م ــت و... ب ــام اس ــراه پی ــه هم ــری ک ــوت و تصوی ــش ص ــن، چین لح

ــاده را دریافــت  ــه بســته ای آم ــن مخاطــب اســت ک ــد و ســرانجام، ای پیش ســاخته می آین

می کنــد و بــا تصــورات قالبــی و انگاره هــای از پیــش موجــود خــود بــه تفســیر و درک پیــام 

ــا و  ــه رویداده ــانه ها مجموع ــان رس ــا مخاطب ــاده تر، م ــی س ــه بیان ــردازد. ب ــی می پ دریافت

ــد.  ــان از پیــش برایمــان تــدارک دیده ان ــی خــاص می بینیــم کــه آن پدیده هــا را در چارچوب

ــده ای را  ــخص و تعریف ش ــناختی مش ــاختار ش ــا، س ــدی رویداده ــا چارچوب بن ــانه ها ب رس

ــون و  ــای پیرام ــا از دنی ــه مفهوم ســازی آنه ــه ای ک ــد، به گون ــان فراهــم می کنن ــرای مخاطب ب

ــدی زاده، 1389، 82(. ــد )مه ــانه ای باش ــای رس ــاس چارچوب ه ــت، براس ــان از واقعی درکش

فراینــد چارچوب بنــدی رســانه ها شــبیه ســاخت چارچــوب بــرای خانــه اســت کــه 

متناســب بــا اشــیایی کــه در آن قــرار می گیــرد، بــرای آن چارچوبــی تهیــه می شــود؛ ارتبــاط 

گــر نیــز متناســب بــا محتــوای پیــام خــود، قالــب و ســاختاری را بــرای آن انتخــاب می کنــد 

ــدی زاده، 1389، 83(.  )مه

حداقــل چهــار موقعیــت چارچوب بنــدی وجــود دارد کــه می بایســت موردمطالعــه قــرار 

بگیــرد: ارتبــاط گــر، متــن، دریافت کننــده پیــام و فرهنــگ )انتمــن، 1993، 52_53(  

ــائل  ــم مس ــب در فه ــه مخاط ــدی، ب ــۀ چارچوب بن ــب نظری ــام در قال ــۀ پی ــیوۀ ارائ ش

دشــوار و پیچیــده یــاری می رســاند و همــراه شــدن او بــا پیــام را تســهیل می کنــد. 

هنگامی کــه ارائــه پیــام در چارچــوب باورهــا و انگاره هــای ذهنــی مخاطــب باشــد، پذیــرش 

ــازه، آنهــا را براســاس چارچوب هــای  ــردازش اطالعــات ت آن آســان تر شــده و مخاطــب در پ

ــد. ــیر می کن ــدی و تفس ــین طبقه بن ــی پیش ذهن
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ــۀ برجسته ســازی حاصــل  ــش نظری ــد اســت چارچوب ســازی از پاالی ــز، معتق مــك كامب

ــود و  ــته ش ــوع برجس ــک موض ــای ی ــی از جنبه ه ــر بعض ــه اگ ــح اینک ــت. توضی ــده اس ش

درنتیجــه ایــن برجســته ســازی، رفتارهــای مــردم تغییــر کنــد، چارچوب ســازی اتفــاق افتــاده 

اســت. مــک کامبــز چارچوب ســازی را ســطح دوم برجسته ســازی تعریــف می کنــد )شــیوفل 

ــبری،2007، 14(. و توکس

روش پژوهش

در ایــن پژوهــش، بــرای تحلیــل خبرهــای العربیــۀ فارســی و خبرگــزاری صــداو ســیمای 

جمهــوری اســالمی ایــران در مــورد کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران و همچنیــن رســیدن بــه 

الیه  هــای پنهــان متــون   خبــری، ســایت های مذکــور از روش پژوهشــی تحلیــل گفتمــان بــا 

رویکــرد ون دایــک، اســتفاده شــده اســت.

در روش تحلیــل گفتمــان، تحلیل  گــر در بررســی یــک متــن ) اعــم از نوشــتاری، گفتــاری 

و تصویــری( از خــود متــن فراتــر رفتــه و وارد بافــت یــا زمینــه ای کــه متــن در آن خلــق شــده 

می گــردد. ایــن بــدان معنــی اســت کــه از یــک ســو بــه روابــط درون متــن و از ســویی دیگــر 

بــه بافت هــای موقعیتــی، اجتماعــی، تاریخــی و سیاســی متــن مــی پــردازد. در ایــن روش، 

فرایندهــای تولیــد و شــناخت متــن، اثــرات متقابــل اهــل زبــان بــر یکدیگــر و کاربردهــای 

فرهنگــی و اجتماعــی گفتمــان در ســطوح متنــوع و متفاوتــی مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد 

)نیــک ملکــی، 1384، 107(.

ون دایــک بــه تحلیــل گفتمــان بــه عنــوان یــک روش، اعتقــاد دارد و درپژوهش هــای 

ــک  ــه ی ــی اســتفاده می شــود ن ــك روش كیف ــه ی ــان به مثاب ــل گفتم ــوم انســانی، تحلی عل

روش کمــی. چراکــه در روش تحلیــل گفتمــان بــا مقادیــر آمــاری، شــمارش و کمیت هــا ســرو 

کار نداریــم و در عــوض بــا معناشناســی كاربــردی متــن مواجــه هســتیم. دردقــت و بررســی 

یــک متــن، مالحظــه می کنیــم کــه عــالوه بــر محتــوای اصلــی متــن، یــک محتــوای ثانویــه 

ــه بوســیله یــک روش پژوهشــی  ــوای ثانوی ــن محت ــه ای ــه اســت ک ــن را در برگرفت هــم مت

ــن روش،  ــل اســتخراج اســت. در ای ــک، قاب ــان ون دای ــل گفتم ــد روش تحلی ــی، مانن کیف

بایــد بــا لحــاظ کــردن شــرایط و ویژگی هــای زمانــی متــن، متــون نوشــتاری و حتــی شــفاهی 

ــرارداد و دســتاوردهای اندیشــه ای انســان ها  ــق ق ــی دقی ــل، بررســی و ارزیاب ــورد تحلی را م

مــورد بازشناســی و واکاوی توســط محقــق قــرار گیــرد.
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در روش تحلیــل گفتمــان، واحــد تحلیــل از كلمه فراتر اســت. واحد تحلیـــل مـی توانـــد 

ــك  ــامل یـ ــق شـ ــای تحقی ــا و مؤلفه ه ــداف، متغیره ــاخص ها، اه ــوع، ش ــاس موض براس

جملـــه، عبــارت، بنــد، صفحــه یــا متــن كامــل باشــد )وندایــك، 1382، 27(.

ــر  ــن خب ــر مت ــت. ه ــده اس ــای انتخاب ش ــن خبره ــق، مت ــن تحقی ــل در ای ــد تحلی واح

شــامل یــک بســته خبــری در هــر صفحــه وب اســت کــه می توانــد دربرگیرنــده اصــل خبــر، 

گــزارش و یــا تفســیری از خبــر باشــد. لــذا براســاس رویکــرد ون دایــک در تحلیــل گفتمــان، 

ابتــدا همــه متــون اخبــار و گزارش هــا و تحلیــل هــای خبــری مربــوط بــه کاهــش تعهــدات 

ــی  ــازۀ زمان ــیما، در ب ــزاری صداوس ــی و خبرگ ــۀ فارس ــایت های العربی ــران در س ــی ای برجام

موردمطالعــه یعنــی از روز چهارشــنبه 18 اردیبهشــت 1398 تــا 20 آبــان مــاه 1398 به عنــوان 

ــه،  ــار گام و مرحل ــی چه ــران در ط ــی ای ــازه زمان ــن ب ــد. در ای ــتخراج ش ــاری، اس ــۀ آم جامع

تعهــدات برجامــی خــود را کاهــش داد. در ایــن پژوهــش، بــرای اینکــه اخبــار و داده هایــی 

ــه  ــبت ب ــور، نس ــایت های مذک ــع س ــی موض ــد به خوب ــرار می گیرن ــش ق ــورد پژوه ــه م ک

ــد  ــری هدفمن ــد، از روش نمونه گی ــران را نشــان دهن مســئلۀ کاهــش تعهــدات برجامــی ای

ــر ون  ــۀ موردنظ ــت مؤلف ــار هش ــری اخب ــاب و نمونه گی ــرای انتخ ــا ب ــد. و م ــتفاده ش اس

دایــک را معیــار قــرار دادیــم، بــه نحــوی کــه در ادامــه بیــان خواهنــد شــد. در نمونه هــای 

هدفمنــد یــا قضاوتــی، پژوهشــگر واحدهــای نمونه گیــری را به صــورت ذهنــی و بــا هــدف 

ــد. ذهنیــت و هــدف داور اســت كــه احتمــال انتخــاب یــك واحــد  ــی انتخــاب می كن قبل

ــاس، 1381، 264(. ــورت و نچمی ــد )فرانكف ــن می كن ــه معی ــرای نمون ــری را ب نمونه گی

ــازه زمانــی مــورد  در ایــن پژوهــش نیــز براســاس قاعــدۀ اشــباع عمــل شــده اســت. ب

مطالعــه در ایــن پژوهــش  از 18 اردیبهشــت 1398 تــا 20 آبــان 1398 اســت، لــذا در ایــن 

بــازه زمانــی از بیــن 141 خبــر ســایت العربیــۀ فارســی کــه موضــوع کاهــش تعهــدات برجامــی 

ایــران را پوشــش داده بودنــد 8 خبــر و از بیــن 329 خبــر ســایت خبرگــزاری صداوســیما کــه 

بــه ایــن موضــوع پرداختــه بودنــد، 7 خبــر بــرای تحلیــل انتخــاب شــدند. معیارهــای مــا در 

ــت؛  ــق اس ــده در روش تحقی ــۀ گفته ش ــای هفت گان ــان مؤلفه ه ــار هم ــن اخب ــاب ای انتخ

یعنــی خبرهایــی در اولویــت انتخــاب قــرار خواهنــد گرفــت کــه ایــن مؤلفه هــا در آن خبــر 

ــان  ــیری، گفتم ــل و تفس ــای تحلی ــون گزارش ه ــاوه چ ــد. به ع ــخص تر باش ــر و مش بارزت

ــی از  ــد. یک ــرار گرفتن ــت ق ــار در اولوی ــوع اخب ــن ن ــد، ای ــان می کن ــخص تر بی ــانه را مش رس

مراحــل اصلــی در تحلیــل گفتمــان، عملیاتــی کــردن مباحــث نظــری یــا بــه عبارتــی، تعییــن 
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ــرای تحلیــل  ــرای تحلیــل متــن و گفتمــان اســت. ازآنجایی کــه ایــن پژوهــش ب متغیرهــا ب

متــون کاوی اخبــار مربــوط بــه کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران در ســایت های خبــری مــورد 

مطالعــه، بــر مبنــای شــیوه تحلیلــی و دیدگاه هــای تئــون ون دایــک ســامان یافته اســت لــذا 

ــراد و نهادهــای مطرح شــده  ــد از: واژگان، اف متغیرهــا و مقوله هــای مورداســتفاده عبارت ان

ــبت  ــای نس ــازی )ارزش(ه ــا غیرس ــدی ی ــن، قطب بن ــواهد مت ــر ش ــا ذک ــتناد ی ــن، اس در مت

ــای  ــی(، مؤلفه ه ــن و تداع ــی )تلقی ــای ضمن ــا، داللت  ه ــری، پیش  فرض  ه ــود و دیگ ــه خ ب

اجمــاع و توافــق در متــن، گزاره  هــای اساســی.

ــایت  ــه از س ــری ک ــای خب ــک متن ه ــون ون دای ــان تئ ــل گفتم ــرد تحلی ــای رویک برمبن

ــتخراج  ــت و اس ــرای ثب ــوص ب ــرم مخص ــک ف ــده اند، در ی ــه انتخاب ش ــورد مطالع ــای م ه

اطالعــات، منظــم شــدند. ایــن فــرم شــامل 10 عنــوان اســت: تاریــخ خبــر و عنــوان خبــر دو 

عنــوان اولیــه هســتند کــه مشــخص کننده اطالعــات شناســه ای متــن خبــر هســتند، هشــت 

ــد از:  ــا عبارت ان ــن مؤلفه  ه ــتندکه ای ــک هس ــر ون دای ــای موردنظ ــر مؤلفه ه ــوان دیگ عن

ــا ذکــر شــواهد  افــراد و نهادهــای مطرح شــده در متــن، واژگان مثبــت و منفــی، اســتناد ی

ــه خــود و دیگــری،  ــا غیرســازی )ارزش(هــای نســبت ب ــدی ی ــن، پیش  فرض  هــا، قطب بن مت

مؤلفه هــای اجمــاع و توافــق در متــن، داللت  هــای ضمنــی )تلقیــن و تداعــی( و گزاره  هــای 

ــر  ــم ب ــی حاک ــام گفتمان ــات آن، نظ ــتخراج طالع ــرم واس ــن ف ــتفاده از ای ــا اس ــی.  ب اساس

خبرهــا مشــخص شــد و مقــوالت متنــی و درون متنــی متــون خبــری نیــز بــه دســت آمــد.

یافته  های پژوهش

1. واژگان

براســاس رویکــرد ون دایــک در تحلیــل گفتمــان، چگونگــی اســتفاده از واژه هــا و 

اســتفاده از واژه هایــی بــا بــار معنایــی مثبــت و یــا منفــی، مــا را در شــناخت بهتــر گفتمــان 

ــه  ــی ک ــر واژه های ــه ب ــدری توج ــا ق ــذا ب ــد. ل ــک می کن ــری کم ــایت های خب ــر س موردنظ

ــا ســایر طرف هــای برجــام  ــرای ایــران، آمریــکا و ی هــر یــک از ســایت هــای موردمطالعــه، ب

اســتفاده کرده انــد، درک گفتمــان نهفتــه در دل واژه هــا آســان تر خواهــد شــد. بــرای 

ــرد: ــی ک ــر را بررس ــدول زی ــوان ج ــا، می ت ــر واژه ه ــۀ بهت مقایس
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جدول شمارۀ 1. نظام واژگان

نظام 
واژگان

العربیۀ فارسی خبرگزاری صداوسیما

ان
ایر

ت
مثب

قاطعانه، وحدت و یکپارچگی، پیروز، تالش، 
امید، همکاری، زبان دوستانه، نظام پایدار، 

منسجم، متحد، صلح و اعتدال، آمادۀ مذاکره، 
مبارزه با تروریسم، قدرت بزرگ ملی، متعهد به 
تکلیف، تعامل، امنیت، ثبات، روابط دوستانه، 

صمیمانه، نقش آفرینی مثبت، ایستادگی، 
هوشمندانه، صبر و مقاومت، عدم تفرقه، اتحاد 
و یگانگی، حرکت مثبت اقتصادی، حسن نیت، 
تعامل سازنده،برداشتن محدودیت، حقانیت، 
صبر راهبردی، خودکفایی، همکاری، افزایش 
قدرت، عدم نگرانی،منافع ملی، مقاومت، 
قدرت، همدردی، پایبندی سخت گیرانه به 
تعهدات،حسن نیت، مخالف تسلیحات 

هسته ای، صلح، ثبات و آرامش، آماده دفاع

پیشرفته، مسالمت آمیز، توسعه داخلی، 
بهبود وضعیت،آرزو، دستیابی به هدف بزرگ، 

پیشرفته، قادر، آزاد، خواهان گفت وگو، 
تفاهم، همکاری، موفقیت، برنده، موافق، 

رأی مثبت، اعتماد، آمادۀ گفت وگو، کمک به 
بحران زدایی، امید برای منطقه، مخالف جنگ، 
دفاع، متعهد به تعهدات، آمادگی با هر توان 

و مقدار، پایبندی

فی
من

قادر نبودن، پرداخت هزینه، وادار،تحریم و 
فشار، بن بست، فشار اقتصادی، روز های سخت، 

شرایط سخت و پیچیده ،تسلیم، محدودیت، 
انشقاق داخلی، سهل انگاری تحمیل، 

خشونت،متهم

تنش آفرینی، باج خواهی و تهدید علیه جامعه 
جهانی، تخلفات، تروریستی، تهدید، برهم 
زدن امنیت، بی ثباتی، توسعه طلب، به تنگ 
آمده اند،مصیبت بار، قبضه، ممنوع، هشدار، 
حامی تروریست، نقض تعهد، متهم،جنگ، 
حامی شبه نظامیان، ناامنی، متهم رویداد 

تروریستی، تنش، مجبور، قطع امید، دشوار، 
عقب نشینی، زیان، اقتصاد فلج، بدتر، رنج، 

ناامید، مشکل، تهدید، رد گفت وگو، حمایت 
از تروریسم، محروم، حمایت از رژیم های 

دیکتاتوری، آواره، قتل عام، محکومیت های 
بین المللی، عواقب وخیم، خطر، تجاوز، پایبند 

نیست، فروپاشی، دخالت، راه بی برگشت، 
بالتکلیفی، بی تصمیمی، خطرناک تر، 

تهدیدآمیزتر، ناامنی، آوارگان، بحران، متوقف
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ادامه جدول شمارۀ 1. نظام واژگان

العربیۀ فارسی خبرگزاری صداوسیمانظام واژگان

کا
مری

آ

ت
کدخدا، قدرت، ابرقدرت، عدم عقب نشینی، مثب

امتیازگیری
صلح آمیز، امیدوار، متعهد

فی
من

کاله گذاشتن، فشار، قلدری، عهدشکنی، 
خروج از تعهد، گروه تندرو، رنج، ارتجاع، 
شکست، خروج غیرقانونی، ضد برجام، 
نامتعارف، غیرمعمول، متجاوز، تحمیل 

جنگ، توطئه، منحوس نامشروع، خیانت و 
تخلف، تروریسم اقتصادی، زیر پا گذاشتن 
تعهد،  استکبار جهانی، یاس، انزوا،خروج 

یک جانبه، اقدامات تروریستی، ظالمانه، جنگ، 
زورگویی، ایجاد ناامنی، بدعهدی، مسیر اشتباه، 
ناکامی،استیصال، چماق، پشیمان، سرنگونی، 
سقوط، خیال بافی،ناکارآمدی، از دست دادن 

داشته ها، نقض، تنش ، وخیم

سیاست های نادرست، مشکالت، تنگ نظری، 
پشیمان، دبه کردن، پوچ، دشمنی، 

سنگ اندازی، تحمیل، خودداری، خوشش 
نمی آید. ترک گفت وگو، عدم رعایت تعهد، 

غیرقانونی، جنگ

ام
رج

ی ب
ها

ف 
طر

یر 
سا

ت
مثب

جبران، دوستان ما،تعامل، روابط دوستانه،   
صمیمانه، جبران، نقش آفرینی مثبت،انعطاف، 

امتیاز ندادن، رویکرد دوستانه

قدرت، نجات، میانجی گری، تالش، استفاده از 
فرصت، قاطعانه

فی
من

اشتباه کردن، بی توجهی، هشدار، بهانه جویی، 
تخلف، عدم تصمیم درست و مستقل، وابسته 

و دنباله رو، کم کاری، خروج از تعهد، ناتوان، 
رنج، ناکافی،عدم عکس العمل مسئوالنه، عدم 

اقدام جدی، عدم عمل به وظیفه، ناتوان،نقض 
تعهدات، وعده های توخالی، بدعهدی، فشار، 

متکبرانه تر، خودخواهانه تر، توهین آمیزتر، 
استیصال، مجبور، پلیس بد، عقب نشینی، 
ناکام، سنگ اندازی، عدم پایبندی به تعهد

خبیث، دشمنی، عدم اجرای تعهد، منع، عدم 
واقع گرا، تسلیم، ناتوانی، بی اعتمادی، نگران، 

اختالف،دوراهی سخت، در توان نیست، 
مجبور، بی تفاوتی

2. قطب بندی

ــا  ــدی ی ــود، قطب بن ــان خ ــا گفتم ــب ب ــه، متناس ــای موردمطالع ــایت  ه ــک از س ــر ی ه

ــه  ــی ب ــا و صفات ــدی ارزش ه ــن قطب بن ــا ای ــب ب ــه و متناس ــر گرفت ــازی را در نظ ــر س غی

ــن مرزبندی هــا،  ــرای مشــخص تر شــدن ای ــا ب ــد. م »خــود« و »دیگــری«، اختصــاص داده ان

ــکا و ســایر طرف هــای برجــام را در ســه دســته جــدا  ــران، آمری ــه ای ارزش هــای منتســب ب
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دســته بندی کرده ایــم. در نــگاه اول، بــه نظــر می رســد العربیــه کشــورهای اروپایــی، آمریــکا 

و متحدانــش را در جنــاح »خــود« تعریــف می کنــد امــا ایــران و کشــورهایی ماننــد یمــن و 

ــد. ــان و... را »دیگــری« تعریــف می کن ــد حمــاس، حــزب اهلل لبن گروه هــای شــبه نظامی مانن

در ایــن میــان، صداوســیما به وضــوح، آمریــکا و حامیــان منطقــه ای او ماننــد عربســتان 

ــه نحــوی دیگــر عمــل  ــا ب ــارۀ اروپ ــاح »دیگــری« تعریــف کــرده اســت امــا درب و... را در جن

ــد  ــالش می کن ــیما، ت ــی  صداوس ــدات برجام ــش تعه ــتین کاه ــای نخس ــد. در گام ه می کن

اروپــا را در جنــاح »خــود« تعریــف کنــد و بــا اســتفاده از عباراتــی ماننــد دوســتان مــا آنهــا 

را موردخطــاب قــرار دهــد تــا از ایــن طریــق این گونــه وانمــود کنــد کــه آمریــکا در خــروج از 

برجــام تنهاســت و منزوی شــده و اروپــا آن را حمایــت و همراهــی نمی کنــد؛ امــا به تدریــج 

ــه را  ــی زمین ــرده و به نوع ــود عمل نک ــی خ ــدات برجام ــه تعه ــا ب ــه اروپ ــان ک ــذر زم ــا گ و ب

ــاح  ــا را از جن ــز اروپ ــد، صداوســیما نی ــکا فراهــم می کن ــری آمری ــرای اعمــال فشــار حداکث ب

»خــود« بــه جنــاح »دیگــری« می رانــد. بــرای اینکــه ایــن دســته بندی و ارزش هــای منتســب 

بــه هرکــدام از طرف هــای برجــام توســط ســایت هــای موردمطالعــه مشــخص تر شــود، ایــن 

ارزش هــا در جــدول شــمارۀ 2 دســته بندی  شــده اســت و به این ترتیــب، مقایســۀ آنهــا نیــز 

ســاده تر شــده اســت.

جدول2. قطب بندی و ارزش های منتسب به طرف های برجام توسط خبرگزاری صداوسیما، العربیۀ فارسی 

العربیه فارسیخبرگزاری صداوسیماقطب بندی
ن 

یرا
ه ا

ب ب
س

منت
ی 

ها
ش 

ارز

ــۀ  ــدام قاطعان ــکا، اق ــر آمری ــال در براب ــت فع مقاوم
ســپاه پاســداران در ســرنگونی پهپــاد آمریکایــی، 
ایــران میــز مذاکــره را تــرک نکــرده، مقاومــت در برابــر 
ابرقــدرت، صبــر راهبــردی یــک ســاله، ایــران مخالــف 
تســلیحات هســته ای، ایــران کــه یکــی از کشــور های 
مهــم منطقــه خلیج فــارس، حامــی سیاســت صلــح، 
ثبــات و آرامــش، بــرای دفــاع از کشــور خــود کامــالً 
ــی  ــوای ایران ــئولین و ق ــن مس ــاد بی ــم، اتح آماده ای
اعتــدال  و  صلــح  مــرد  همچنــان  دارد،  وجــود 
هســتیم، مقاومــت ملــت ایــران در برابــر فشــار 
و زورگویــی، گام هــای قاطعانــه، اســتراتژی نظــام 
ــد،  ــر تعه ــد در براب ــران؛ تعه ــالمی ای ــوری اس جمه
ایــران بــرای  نقــض در برابــر نقــض، تالش هــای 
برقــراری ثبــات و مبــارزه بــا تروریســم، امنیــت امــروز 

ــت ــران اس ــای ای ــون تالش ه ــۀ مره منطق

باج خواهــی و تهدیــد علیــه جامعــه جهانــی، 
دریانــوردی  تهدیــد  منطقــه،  در  تنش آفرینــی 
کاهــش  دریایــی،  آبراه هــای  و  بین المللــی 
ــروج از  ــرای خ ــالش ب ــران ت ــط ای ــدات توس تعه
وضعیــت بالتکلیفــی و بــی تصمیمــی اســت، 
ــر ســر دوراهــی  ــا را ب ــران می خواهــد اروپایی ه ای
ســختی قــرار دهنــد، خــروج ایــران طبل هــای 
ــدا  ــه ص ــرائیل ب ــکا و اس ــرف آمری ــگ را از ط جن
ــا  ــکا، ب ــر تحریم هــای آمری ــران در اث درمــی آورد، ای
فروپاشــی روبــرو شــده اســت، دخالــت در منطقه، 
دســت یابی ایــران بــه ســالح اتمی،عــدم پایبنــدی 
ــی  ــران حامــی اصل ــه محدودیت هــای برجــام، ای ب
شــبه نظامیان حوثــی، نقــش داشــتن در حمــالت 
ســالح های  فــروش  عربســتان،  آرامکــو  بــه 

ــده پیچی
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ادامه جدول2. قطب بندی و ارزش های منتسب به طرف های برجام توسط خبرگزاری صداوسیما، العربیۀ فارسی 

العربیه فارسیخبرگزاری صداوسیماقطب بندی

کا
مری

ه آ
ب ب

س
منت

ی 
ها

ش  
ارز

فریبــکار و قلــدر، عــدم اجــرای تعهــدات،. در 
شکســت  دچــار  آمریکایی هــا  مراحــل  تمــام 
ــق  ــکا از تواف ــی امری ــروج غیرقانون ــده اند، خ ش
برجــام، تحریم هــای ظالمانــه در مســیر تروریســم 
اقتصــادی، اقــدام آمریــکا در جلوگیــری از واردات 
آمریــکا در  انــزوای  مــواد غذایــی و دارویــی، 
ــده ای  ــرگ برن ــر ب ــکا دیگ ــام، آمری ــتان برج داس
ــا ایــران مذاکــره  نــدارد، آمریــکا مجبــور اســت ب
کنــد، آمریــکا نقــش چمــاق و اروپایی هــا نقــش 
ــدام  ــر ناکارآمــدی اق ــد، ب ــازی می کنن ــج را ب هوی
ــت  ــت دول ــام، سیاس ــروج از برج ــه خ ــکا ب آمری
ــکا ــزوای آمری ــبب ان ــران س ــال ای ــپ در قب ترام

تحریم کننــدۀ ایــران، ترامــپ مایــل نیســت 
ــران  ــی( ای ــی )فروپاش ــن وضعیت ــاهد چنی ش
باشــد، ترامــپ متعهــد شــد کــه نگــذارد 
ــت  ــی دس ــالح اتم ــه س ــچ گاه« ب ــران »هی ته
ــران  ــم ای ــق تحری ــکا از طری ــت آمری ــد، دول یاب
ــی حــزب اهلل لبنــان را نیــز  توانســته منابــع مال
ــک  ــان ی ــده خواه ــد، ایاالت متح ــدود کن مح
ــش  ــردن تن ــن ب ــرای از بی ــز ب ــل صلح آمی راه ح

ــت ــران اس ــا ای ب

ام
رج

ی ب
ها

ف 
طر

یر 
سا

ب 
س

منت
ی 

ها
ش 

ارز

تــا حــدودی  بخــش سیاســی  در  اروپایی هــا 
بخــش  در  امــا  بودنــد  امریــکا  از  مســتقل 
اقتصــادی وابســته، عــدم اجــرای تعهــدات خــود 
ــه  ــت، اتحادی ــج اس ــم در رن ــا ه ــام، اروپ در برج
ــه،  ــا در منطق ــش تنش ه ــال کاه ــه دنب ــا ب اروپ
ــی  ــده توخال ــام، وع ــظ برج ــان حف ــا خواه اروپ
ــل از  ــا در عم ــرب، اروپ ــدی غ ــتکس بدعه اینس
ابتــدای خــروج ترامــپ از برجــام در کنــار امریــکا 
قــرار گرفــت، آمریــکا نقــش چمــاق و اروپایی هــا 
نقــش هویــج را بــازی می کننــد، اروپــا هیــچ 
قدمــی رو بــر جلــو برنداشــت، نــوع نــگاه اروپــا 
ــر  ــر، خودخواهانه ت ــرروز متکبرانه ت ــران، ه ــه ای ب
بلندگــوی  اروپایی هــا  شــد.  توهین آمیزتــر  و 
ــاز  ــره نی ــه مذاک ــا ب ــتند، آن ه ــا هس آمریکایی ه
ــکا  ــا آمری ــا( ب ــتراتژی )اروپ ــدف و اس ــد، ه دارن
بــرای  بنایــی  اروپــا  اساســًا  اســت،  یکســان 

مقابلــه بــا تحریم هــای آمریــکا نــدارد

تــوان  در  آمریــکا  تحریم هــای  خنثی ســازی 
اروپــا نیســت، اروپــا نمی خواهــد از سیاســت 
ــم  ــا تصمی ــردارد، اروپ ــن خــود دســت ب بینابی
ایــران را فرصتــی بــرای مذاکــرۀ مجــدد بــر ســِر 
فعالیت هــای  از  پاریــس  می دانــد،  برجــام 
ایــران و دخالــت تهــران در امــور  موشــکی 
منطقــه نگــران اســت.، اختــالف فرانســه و 
آمریــکا بــر روی روش، اروپــا دنبــال یافتــن 
اســت،  توافــق  ایــن  نجــات  بــرای  راهــی 

میانجی گــری بــرای رفــع مشــکل برجــام

3. افرادو نهاد های مورد استناد در پوشش اخبار کاهش تعهدات برجامی ایران

الف. افراد و نهادهای مورد استناد العربیۀ فارسی به تفکیک:

ایران:

بیانیــۀ شــورای عالــی امنیــت ملــی؛ ســخنان حســن روحانــی؛ عبــاس موســوی، ســخنگوی 
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ــی  ــالمی؛ عل ــوری اس ــای جمه ــر؛ مقام ه ــزاری مه ــزارش خبرگ ــران؛ گ ــۀ ای ــور خارج وزارت ام

ــروز  ــران؛ به ــۀ ای ــور خارج ــر ام ــاون وزی ــی، مع ــاس عراقچ ــت؛ عب ــخنگوی دول ــی، س ربیع

کمالونــدی، ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی ایــران؛ محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــۀ 

ایــران؛ مخالفــان دولــت حســن روحانــی؛ علیرضــا میــر یوســفی، ســخنگوی هیئــت ایــران در 

ســازمان ملــل؛ گــزارش خبرگــزاری رســمی ایــران )ایرنــا(،

آمریکا:

ترامــپ؛ مایــک پومپئــو، وزیــر امــور خارجــۀ آمریــکا؛ »ســیگال مندلکــر«، معــاون وزیــر 

ــی  ــس بین الملل ــی؛ آژان ــات آمریکای ــعودی؛ مقام ــی س ــاهی عرب ــکا؛ پادش ــه داری آمری خزان

انــرژی اتمــی؛ اتحادیــۀ اروپــا؛ هیئــت ســعودی در آژانــس جهانــی انــرژی هســته ای؛ ســفیر 

ســعودی،

سایر طرف های برجام:

امانوئــل ماکــرون؛ جرمــی هانــت، وزیــر امــور خارجــۀ بریتانیــا؛ روزنامــۀ آلمانــی 

»زوددویچــه تســایتونگ«؛ گــزارش رادیــو فرانســه؛ خبرنــگار آلمانــی؛ دفتــر ریاســت جمهوری 

فرانســه؛ بوریــس جانســون، نخســت وزیر بریتانیــا؛ آنــگال مــرکل، صدراعظــم آلمــان؛ بیانیــۀ 

ریاســت جمهــوری فرانســه.

ب. افراد و نهادهای مورد استناد خبرگزاری صداوسیما به تفکیک:

ایران:

ســخنان  جمهــوری؛  ریاســت  اطالع رســانی  پایــگاه  ملــی؛  امنیــت  عالــی  شــورای 

ایــران؛ فتــوای رهبــری؛ مقــررات بین المللــی قطعنامــۀ 2231 و توافــق  رئیس جمهــور 

برجــام؛ مقــام معظــم رهبــری؛ نامــۀ بانــک مرکــزی؛ دســتور رئیس جمهــور؛ حنیــف غفــاری، 

ــالمی؛  ــورای اس ــس ش ــۀ مجل ــو هیئت رئیس ــی زاده، عض ــی؛ قاض ــائل سیاس ــناس مس کارش

عبداللهــی، کارشــناس مســائل سیاســی؛ عراقچــی، معــاون وزیــر خارجــۀ ایــران؛ وزیــر خارجــۀ 

ــالب. ــم انق ــر معظ ــوای رهب ــف(؛ فت ــران )ظری ای

آمریکا:

اوباما و کری؛ رئیس جمهور آمریکا؛ مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا.
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سایر طرف های برجام:

ــوم  ــریۀ پترولی ــان؛ نش ــۀ آلم ــور خارج ــر ام ــته ای؛ وزی ــرژی هس ــی ان ــس بین الملل آژان

ــژۀ چیــن  ــدۀ وی اکونومیســت؛ مکــرون؛ روزنامــۀ انگلیســی ایندیپندنــت؛ ژای جــون، نماین

ــه. ــور خاورمیان در ام

4. پیش فرض ها

پوشــش  در  موردمطالعــه  ســایت های  در  مطرح شــده  پیش فرض هــای  مهمتریــن 

ــد از: ــران عبارت ان ــی ای ــدات برجام ــش تعه ــار کاه اخب

الف. پیش فرض های العربیۀ فارسی در پوشش اخبار کاهش تعهدات برجام:

ایران صادق نیست و نیات واقعی او معلوم نیست. -

ایران عامل ناامنی در منطقه است و جنگ طلب است. -

آمریکا یک ابرقدرت است که اروپا هم توان مقابله با آن را ندارد. -

تهــران بــه دنبــال دســتیابی بــه ســالح اتمــی بــوده و هســت و ایــن عامــل نگرانــی  -

آمریــکا و اروپــا اســت.

ایران در کشورهای منطقه دخالت می کند. -

فعالیت های موشکی ایران مشکوک و نگران کننده است. -

ــد و  - ــم مخالف ان ــام ه ــا برج ــه ب ــدی دارد ک ــان ج ــران مخالف ــی در ای ــت روحان دول

ــدارد. ــی ن ــران در ایــن مســیر اتحــاد داخل ای

اروپا در تالش برای نجات و حفظ برجام است. -

فشارهای حداکثری ایران را تحت تأثیر قرار داده است. -

ایران حامی تروریست است. -

وضعیــت مــردم در ایــران بســیار نامطلــوب اســت و حاکمیــت به جــای بهبــود ایــن  -

وضعیــت درآمــد خــود را خــرج ناامنــی در منطقــه می کنــد.



115

دوره 4
 پیاپی 13
 پاییز 1400

تحلیل گفتمان اخبار  ...

ب. پیش فرض های خبرگزاری صداوسیما در پوشش اخبار کاهش تعهدات برجام:

اروپا مطیع آمریکاست و آمریکا آنها را فریب می دهد. -

تندرو های امریکا، صهیونیسم با این توافق مخالف بودند. -

ــدید  - ــث تش ــام باع ــروج او از برج ــت و خ ــه اس ــی در منطق ــل ناامن ــکا عام آمری

امنی هاســت. نا

ــران  - ــرده اســت و ای ــارزه ک ــا تروریســم مب ــراق و افغانســتان ب ــران در ســوریه، ع ای

ــی منطقــه. ــه ناامن ــات منطقــه اســت ن عامــل ثب

آمریکا به دنبال براندازی نظام ایران و نابودی ایران است. -

ایران به دنبال ساخت سالح اتمی نیست. -

برجام دارای منفعت برای تمام دنیاست. -

مقاومــت، پایــه اصلــی راهبــرد مقابلــه بــا دشــمن اســت و بــدون مقاومــت داخلــی  -

راه به جایــی نمی بریــم.

ــی و  - ــرف اروپای ــد ط ــام نده ــه انج ــل قاطعان ــدام متقاب ــران اق ــه ای ــی ک ــا زمان ت

ــد کــه  ــه امتیــاز گیــری از ایــران ادامــه می دهنــد. چــون تصــور می کن آمریکایــی ب

ــی دارد. ــۀ حیثیت ــران جنب ــرای ای ــام ب برج

ایــران بــه دنبــال تــرک برجــام نیســت بلکــه خواهــان حفــظ برجــام اســت چــون ایــن  -

توافــق برای ایــران منافعــی دارد.

ــه  - ــورها ب ــایر کش ــد س ــد نمی خواهن ــته ای دارن ــالح هس ــود س ــه خ ــا ک ابرقدرت ه

ــا قــدرت آنهــا اضافــه نشــود. ــد ت ایــن ســالح ها دســت یابن

انــرژی هســته ای،  - از  ایــران  ایــران مخالــف تســلیحات هســته ای و اســتفاده 

اســت. صلح آمیــز 

5. افراد و نهادها

افـراد و نهادهـای نامبـرده شـده در سـایت های مورد مطالعـه بـه شـرح جـدول 3 اسـت. نکتـه 

قابل توجـه، نحـوۀ خطـاب قـراردادن ایـن افـراد و نهادهـا در هرکـدام از سـایت های مذکـور اسـت.
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جدول 3. افراد و نهادهای مطرح شده در سایت های خبرگزاری صداوسیما و العربیۀ فارسی

العربیۀ فارسیبرگزاری صداوسیمقطب بندی

ان
ایر

آقای روحانــی رئیس جمهــور، عراقچــی معــاون 
انقــالب،  رهبــر معظــم  ایــران،  وزیــر خارجــه 
ــران، شــورای  ــر خارجــۀ ای ــی )ره(، وزی امــام خمین
عالــی امنیــت ملــی ایــران، دولــت ایــران، شــورای 
ــی، ســپاه پاســداران، دســتگاه  ــت مل ــی امنی عال
سیاســت خارجــی مــا، نهادهایــی کــه پیــام قدرت 
می کننــد،  مخابــره  مقابــل  به طــرف  را  ایــران 
ســید امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی عضــو 
ــران  ــالمی، س ــورای اس ــس ش ــۀ مجل هیئت رئیس
قــوا، نماینــدگان مجلــس، رزمنــدگان بــزرگ و 
ــتگاه های  ــا، دس ــیج م ــپاه، بس ــش، س دالور، ارت
مختلــف در داخــل ایــران، گروه هــای مخالــف 
دولــت، مجلــس شــورای اســالمی، قــوه قضاییــه، 
ــا و منطقــه،  ــز مــا در دنی ملتمــان، دوســتان عزی

ــت ــت دول ــا، هیئ ــام م نظ

ــاس  ــی، عب ــن روحان ــی، حس ــت مل ــی امنی ــورای عال ش
ــران، وزارت  ــۀ ای ــور خارج موســوی ســخنگوی وزارت ام
خارجــه ایــران، مقام هــای جمهــوری اســالمی، علــی 
ــاون  ــی، مع ــاس عراقچ ــت، عب ــخنگوی دول ــی، س ربیع
ــر  ــف، وزی ــواد ظری ــران، محمدج ــۀ ای ــور خارج ــر ام وزی
ــازمان  ــخنگوی س ــدی س ــروز کمالون ــران، به ــه ای خارج
ــرژی اتمــی، مخالفــان دولــت حســن روحانــی، بشــار  ان
اســد، علیرضــا میــر یوســفی ســخنگوی هیئــت ایــران در 
ســازمان ملــل، شــبه نظامیان حوثــی، مســئوالن ایرانــی 
و خانواده هــای آن هــا، دانشــجویان دانشــگاه شــریف، 
مقام هــای ارشــد حکومتــی ایــران، اعضــای هیئت هــای 
نمایندگــی ایــران، علــی خامنــه ای رهبــر ایــران، اعضــای 
مجلــس خبــرگان رهبــری، روحانیونــی کــه کشــور را 

ــران ــم ای ــران، رژی ــت ای ــد، حکوم ــه کرده ان قبض

کا
مری

آ

ــت ترامــپ،  ــکا، دول ــور آمری ترامــپ، رئیس جمه
کاخ ســفید، نماینــدۀ ویــژۀ آمریــکا در امــور 
خارجــۀ  امــور  وزیــر  پمپئــو،  مایــک  ایــران، 
آمریــکا، دموکرات هــا، اوبامــا و کــری و بقیــه 
مقامــات آمریکایــی، دولــت منحــوس نامشــروع، 
ملــت آمریــکا، صهیونیســت ها،گروه تنــدروی 
آمریــکا،  دوســتان  ایپــک،  آمریــکا،  داخلــی 
ــدرو در داخــل  ــادا، گــروه تن ــکا، کان متحــد آمری
ــتان  ــدان آن، عربس ــکا و متح ــفید، آمری کاخ س

ــعودی س

ــپ  ــد ترام ــرائیل، دونال ــکا و اس ــپ، آمری ــد ترام دونال
وزیــر  پومپئــو  مایــک  آمریــکا،  رئیس جمهــوری 
آمریــکا،  ایاالت متحــده  آمریــکا،  خارجــه  امــور 
»ســیگال  ســفید،  کاخ  اوبامــا،  رئیس جمهــوری 
ــور  ــکا در ام ــه داری آمری ــر خزان ــاون وزی ــر«، مع مندلک
تروریســم، مرکــز مطالعــات راهبــردی و بین المللــی، 
وزارت امنیــت داخلــی، اســرائیل، زندانیــان آمریکایــی، 
مقامــات  لبنانــی،  آمریکایــی–  تابعیتــی  دو  یــک 
آمریکایــی، برایــان هــوک، نماینــدۀ ویــژۀ وزارت خارجــه 

ــکا آمری

ام
رج

ی ب
ها

ف 
طر

یر 
سا

آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی، کشــور های 
اروپایــی، ژای جــون نماینــدۀ ویــژه چیــن در 
فرانســوی،  وزیــر  آژانــس،  خاورمیانــه،  امــور 
اروپایی هــا،  ماکــرون،  اروپایــی،  شــرکت های 
روســیه،»هایکو  و  چیــن  بین المللــی،  دادگاه 
ــورهای  ــان، کش ــه آلم ــور خارج ــر ام ــاس« وزی م
امنیــت  شــورای  اروپــا،  اتحادیــۀ  اروپایــی، 
ــرژی اتمــی(، فرانســه  ــل، آژانــس )ان ســازمان مل
کشــور  کشــور های دوســت و ۵  انگلیــس،  و 
باقی مانــده، همــۀ دوســتان مــا و کشــور های 
ســران   ،۵+۱ کشــور های  مهاجریــن،  اروپایــی، 

پنــج کشــور باقیمانــده، کارآفرینــان جهــان

ــای  ــه، طرف ه ــوری فرانس ــرون رئیس جمه ــل مک امانوئ
اروپایی هــا،  ایــران،  مخاطــب  کشــورهای  اروپایــی، 
ــا،  ــۀ بریتانی ــور خارج ــر ام ــت وزی ــی هان ــیه، جرم روس
فدریــکا موگرینــی، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه 
اروپــا، بازرســان آژانــس، بریتانیــا، فرانســه، آلمــان، 
ــام،  ــی برج ــدگان اروپائ ــت، امضاکنن ــروه هف ــران گ س
انــرژی  آژانس بین المللــی  بین المللــی،  جامعــۀ 
ــا،  ــه اروپ ــی، اتحادی ــرکت های اروپای ــۀ ش ــی، هم اتم
ــون  ــس جانس ــه، بوری ــوری فرانس ــت جمه ــر ریاس دفت
ــگال مــرکل صدراعظــم آلمــان،  ــا، آن نخســت وزیر بریتانی
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد، مســئوالن 
آمریــکا،  همســایگان  و  ســوم  جهــان  کشــورهای 
کشــورهای منطقــه، قدرت هــای اروپایــی، وزرای خارجــۀ 

ــن ــیه و چی ــا، روس ــه اروپ اتحادی
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بحث و نتیجه گیری

ســایت العربیــۀ فارســی در انتشــار اخبــار خــود معتقــد اســت پــس از خــروج آمریــکا از 

برجــام، ایــران در یــک بالتکلیفــی و بــی تصمیمــی گرفتــار شــده اســت، چراکــه ازیک طــرف 

تحت فشــار تحریم هــای آمریــکا قــرار دارد و از طرفــی دیگــر بنــا بــه تعهداتــی کــه در برجــام 

داده اســت برنامه هــای هســته ای خــود را متوقــف کــرده اســت و حــال، ایــران بــا کاهــش 

ــا را تحت فشــار قــرار داده اســت تــا مقابــل آمریــکا بایســتد  تعهــدات برجامــی خــود اروپ

ــدارد و نمی توانــد  ــا آمریــکا را ن ــه ب ــا هــم توانایــی مقابل ــد امــا اروپ و تحریم هــا را لغــو کن

بــه ایــران کمــک کنــد. لــذا ایــران بــرای خــروج از ایــن وضعیــت ممکــن اســت دســت بــه 

ــا  ــا شــود ت ــه اروپ ــد و موجــب هجــوم آوارگان ب ــد کــه منطقــه را ناامــن کن ــی بزن اقدامات

این گونــه امتیــازات الزم را از طــرف مقابــل بگیــرد و اگــر ایــران نتوانــد بــه ایــن هــدف خــود 

برســد، منطقــه را نا امــن می کنــد. لــذا می تــوان گفــت گفتمــان ایــران هراســی، در العربیــۀ 

فارســی دنبــال می شــود. بــا توجــه بــه ایــن مطلــب، العربیــه معتقــد اســت آمریــکا و اروپــا 

بــرای محــدود کــردن ایــران، بــا یکدیگــر هماهنــگ هســتند امــا اختــالف روش هــم دارنــد. 

لــذا خــروج آمریــکا از برجــام به نوعــی قابــل توجیــه اســت چراکــه آنهــا بــرای محــدود کــردن 

ــده اند. ــام خارج ش ــران از برج ــای ای ــکی و دخالت ه ــای موش برنامه ه

العربیــۀ فارســی در خبــری از ســخنان وزیــر خارجــه ایــران نهایــت بهره بــرداری را انجــام 

می دهــد و بــا پیونــد آن بــه ســخنان مقامــات آمریکایــی، وضعیــت کنونــی ایــران را نتیجــه 

حمایــت او از تروریســم و ایجــاد ناامنــی در منطقــه به واســطۀ حمایــت از حــزب اهلل لبنــان، 

حمــاس فلســطین و بشــار اســد در ســوریه نشــان می دهــد. العربیــه حتــی ایــران را متهــم 

بــه اســتفاده ابــزاری از پناهنــدگان و اجبــار آنــان بــه جنــگ در ســوریه می کنــد و بــه ایــن 

ــد.  ــن کن ــود تبیی ــان خ ــرای مخاطب ــت را ب ــران تروریس ــان ای ــد گفتم ــالش می کن ــیله ت وس

ایــن ســایت بــرای تقویــت ایــن گفتمــان از اتفاقــات آرامکــو عربســتان و توقیــف کشــتی 

ــازی  ــا برجسته س ــر ب ــن خب ــه در همی ــد. العربی ــتفاده را می کن ــت اس ــز نهای ــی نی انگلیس

اعتــراف دکتــر ظریــف، وزیــر امــور خارجــه ایــران مبنــی بــر خــروج همــه شــرکت های اروپایــی 

ــم  ــه ه ــا العربی ــد ت ــان ده ــی نش ــزوای بین الملل ــران را در ان ــد ای ــالش می کن ــران ت از ای

گفتمــان ایــران منــزوی را دنبــال کــرده باشــد. جالــب اینجاســت کــه العربیــه معتقــد اســت، 

اروپــا بــه دنبــال حفــظ برجــام اســت امــا ایــن ایــران اســت کــه بــا نقــض برجــام بــه دنبــال 

خــروج از برجــام اســت. العربیــه، از طرفــی بــا بحرانــی توصیــف کــردن وضــع ایــران، ایــران 
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ــر  ــه تصوی ــده ب ــا، درمان ــدیدترین تحریم ه ــج و ش ــاد فل ــا اقتص ــگ و ب ــتانۀ جن را در آس

ــش را  ــه تعهدات ــل، هم ــرف مقاب ــدارد ط ــع ن ــی توق ــران حت ــت ای ــد اس ــد و معتق می کش

ــان  ــه هم ــد. این هم ــت بفروش ــران نف ــد ای ــازه بده ــط آرزو دارد اج ــه فق ــد بلک ــل کن عم

ــارها  ــران تحت فش ــت ای ــدوار اس ــه، امی ــن العربی ــت. همچنی ــف اس ــران ضعی ــان ای گفتم

ــره  ــرای مذاک ــج ب ــده و به تدری ــود ش ــع خ ــینی از مواض ــه عقب نش ــور ب ــا مجب و تحریم ه

جدیــد و الحــاق اضافه هایــی بــه برجــام آمــاده  شــود کــه ایــن اضافه هــا می توانــد همــان 

چیــزی باشــد کــه آمریــکا بــه خاطــر آنهــا از برجــام خــارج شــد.

در مقابــل، ســایت خبرگــزاری صداوســیما در پوشــش اخبــار کاهــش تعهــدات بیشــتر 

ــات و مســئوالن را  ــا مســئوالن اســتوار اســت و ســخنان مقام ــه ب ــر گزارش هــا و مصاحب ب

محــور کار خــود قــرار داده و کمتــر بــه ارائــه تحلیــل و تفســیر می پــردازد. بااین حــال، آنچــه 

از نحــوه انتخــاب و بازتــاب مصاحبه هــا مشــهود اســت ایــن اســت کــه ایــن ســایت خبــری 

ــدی  ــام و بدعه ــکا از برج ــروج آمری ــه خ ــران را نتیج ــط ای ــی توس ــدات برجام ــش تعه کاه

ــکا از  ــروج آمری ــس از خ ــت پ ــد اس ــیما معتق ــزاری صداوس ــایت خبرگ ــد. س ــا می دان اروپ

ــر  ــرارداد. صب ــود ق ــای کار خ ــتراتژیک را مبن ــر اس ــال صب ــک س ــدت ی ــه م ــران ب ــام، ای برج

اســتراتژیک، عبارتــی اســت کــه در بــازه زمانــی موردمطالعــه، ســایت خبرگــزاری صداوســیما 

از آن بــرای توضیــح عــدم اقــدام مؤثــر ایــران، در طــول یــک ســال پــس از خــروج آمریــکا 

از برجــام اســتفاده می کنــد. ســایت خبرگــزاری صداوســیما تأکیــد دارد کــه ایــران از برجــام 

خــارج نشــده اســت و تنهــا تعهــدات خــود را در چنــد مرحلــه کاهــش داده اســت و برجــام 

را حفــظ کــرده اســت امــا ایــن آمریکاســت کــه از برجــام خــارج شــده اســت. در گام هــای 

ــکا را جــدا  ــا از آمری ــزاری صداوســیما حســاب اروپ ــدات، ســایت خبرگ ــۀ کاهــش تعه اولی

می دانــد و معتقــد اســت اروپــا هرچنــد بــه تعهداتــش عمــل نکــرده اســت امــا تــالش خــود 

ــزاری  ــد. درواقــع ســایت خبرگ ــکا همراهــی نمی کن ــا آمری ــد و ب ــرای حفــظ برجــام می کن را ب

صداوســیما تــالش می کنــد از ایــن طریــق، آمریــکا را در خــروج از برجــام، تنهــا و در انــزوا 

توصیــف کنــد و انــگاره آمریــکای منــزوی را در برابــر ایــران منــزوی قــرار دهــد کــه بــه نظــر 

ــل  ــکا را عام ــیما، آمری ــزاری صداوس ــایت خبرگ ــت. س ــق نیس ــیر موف ــن مس ــد در ای می رس

ــورهایی  ــران در کش ــه ای ــد دارد ک ــد و تأکی ــه می دان ــت در منطق ــی تروریس ــی و حام ناامن

ماننــد عــراق و ســوریه و افغانســتان بــا تروریســت مبــارزه کــرده اســت درحالی کــه آمریــکا 

ــایت  ــن س ــد ای ــورد تأکی ــت م ــکای تروریس ــان آمری ــذا گفتم ــت. ل ــت اس ــی تروریس حام
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خبــری اســت. تروریســم اقتصــادی، عبــارت دیگــری اســت کــه ســایت خبرگــزاری صداوســیما 

ــتای  ــد و درراس ــتفاده می کن ــران، اس ــر ای ــکا ب ــری آمری ــارهای حداکث ــف فش ــرای توصی ب

همیــن گفتمــان اســت. گفتمــان مقاومــت و مقابلــه بــا اســتکبار کــه همــان گفتمــان ضــد 

امپریالیســم اســت، در پوشــش اخبــار کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران در ســایت خبرگــزاری 

صداوســیما اســت کــه مــورد تأکیــد قرارگرفتــه و نــوع تیترهــا و انتخــاب مطالــب از میــان 

ــه نحــوی اســت کــه ایــن دو گفتمــان برجســته شــود. ســایت  ــران ب ســخنان مقامــات ای

ــن  ــت ای ــد اس ــد و معتق ــال می دان ــت فع ــران را مقاوم ــا را ای ــیما تنه ــزاری صداوس خبرگ

مقاومــت بایــد همــراه بااقتــدار و اقدامــات قاطعانــه باشــد زیــرا تنهــا در ایــن صورت اســت 

ــدات  ــه تعه ــت ب ــر اس ــی دارد و حاض ــران برم ــر ای ــود را از س ــاق خ ــل، چم ــرف مقاب ــه ط ک

خــودش عمــل کنــد.

ــان  ــه بی ــادی را این گون ــت ع ــا مقاوم ــال ب ــت فع ــاوت مقاوم ــری تف ــایت خب ــن س ای

می کنــد کــه: »در مقاومــت عــادی یــا صــرف در بهتریــن حالــت ممکــن، محاســبات رقیــب 

ــر  ــازی تغیی ــد ب ــود و قواع ــوض می ش ــب ع ــای رقی ــپس تاکتیک ه ــم س ــم می زنی ــه ه را ب

می کنــد و زمیــن بــازی تغییــر نمی کنــد امــا در »مقاومــت فعــال« باورهــای رقیــب را بــه هــم 

ــزد و  ــه هــم می ری ــه هم ریخــت، راهبردهــای او ب ــی کــه باورهــای رقیــب ب می ریزیــم و زمان

ــم«.  ــازی را عــوض کنی ــن ب ــم زمی ســپس می توانی

در ادامــه بایــد اضافــه کــرد کــه ســایت مذکــور، معتقــد اســت آمریــکا عامــل تنش هــای 

خاورمیانــه اســت و هرچنــد تــالش می کنــد ایــران را عامــل تنش هــا معرفــی کنــد امــا دنیــا 

ایــن مطلــب را نپذیرفتــه و آمریــکا در ایــن موضــوع در انــزوا قــرار دارد. تأکیــد بــر گفتمــان 

آمریکاســتیزی، از مهم تریــن اهــداف ســایت خبرگــزاری صداوســیما اســت.

صداوســیما، بــا تأکیــد بــر گفتمــان اقتــدار، اقتــدار ایــران در دفــاع از کشــور و برقــراری 

ــران در  ــی ای ــر گفتمــان صلح طلب ــی ب ــد و از طرف ــه را برجسته ســازی می کن ــت در منطق امنی

مقابــل تنش زایــی آمریــکا در منطقــه تأکیــد دارد کــه ایــن در مقابــل آن چیــزی قــرار دارد 

کــه رســانه های غربــی علیــه ایــران تبلیــغ می کننــد. حــرام دانســتن ســالح های هســته ای و 

اهــداف صلح آمیــز ایــران در تــالش بــه دســتیابی بــه انــرژی هســته ای مــواردی اســت کــه 

بــه گفتمــان صلــح ایــران مهــر تأییــد می زنــد.
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