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چکیده
ایــران ،یــک ســال پــس از خــروج آمریــکا از برجــام ،بــه تعهــدات خــود عمــل کــرد ،ولــی پــس از گذشــت ایــن
مــدت ،بــه تدریــج اجــرای تعهــدات خــود را کاهــش داد .رســانههای گوناگــون برمبنــای گفتمــان خــود ،نســبت
بــه پوشــش اخبــار کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران ،اقــدام کردنــد .العربیــۀ فارســی و خبرگــزاری صداوســیما،
دو رســانۀ مهــم منطقــه هســتند کــه هرکــدام ،از زاویــۀ نگاهــی متفــاوت و براســاس گفتمانهــای خــود ،ایــن
اخبــار را بــرای مخاطبــان خــود پوشــش دادنــد و مــا در ایــن پژوهــش ،بــه مطالعــه ،بررســی و تحلیــل گفتمــان
ایــن دو رســانه پرداختهایــم .روش پژوهــش ،تحلیــل گفتمــان برمبنــای رویکــرد گفتمــان کاوی وندایــک اســت.
بــازۀ زمانــی موردمطالعــه ،در ایــن پژوهــش ،از روز چهارشــنبه  ۱۸اردیبهشــت  ۱۳۹۸تــا  20آبــان مــاه 1398
اســت .متــون موردمطالعــه 8 ،خبــر از مجمــوع  141خبــر العربیــۀ فارســی و  7خبــر از بیــن  329خبــر خبرگــزاری
صداوسیماســت کــه در بــازۀ زمانــی مذکــور بــه پوشــش اخبــار کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران پرداختهانــد،
نمونههــا بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب شــدهاند .یافتههــا نشــان میدهــد در العربیــۀ فارســی،
ایــران ،عامــل ناامنــی منطقــۀ خاورمیانــه و تهدیــدی بــرای جامعــۀ جهانــی معرفــی میشــود و ع�لاوه بـ�ر گفتمــان
ایــران حامــی تروریســت ،ترویــج میشــود .در
ایــران ضعیــف و
ایــران منــزوی و
ایرانهراســی ،گفتمانهــای
ِ
ِ
ِ
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.

واژههای کلیدی
تحلیل گفتمان ،خبرگزاری صداوسیما ،العربیه فارسی ،کاهش تعهدات برجام.
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مقدمه و طرح مسئله
توافقنامــۀ هســتهای کــه بیــن ایــران و کشــورهای  5+1بــه امضــا رســید و بــا عنــوان
برجــام ،یعنــی برنامــۀ جامــع اقــدام مشــترک معــروف شــد ،خیلــی زود توســط رئیــس
جمهــور آمریــکا نقــض شــد تــا همچنــان موضــوع برنامههــای هســتهای ایــران ،موردتوجــه
شــبکههای 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
همــراه شــد و رســانههای مختلــف براســاس سیاس ـتهای رســانهای و گفتمــان خــود بــه
بازتــاب اخبــار ایــن رویــداد پرداختنــد.
از میــان رســانههای مهــم منطقــه ،العربیــۀ فارســی و خبرگــزاری صداوســیما ،پوشــش
اخبــار کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران را در اولویــت خبــری خــود قــرار دادنــد .نحــوۀ
پوشــش ایــن اخبــار و بازنمایــی واقعیتهــای ایــن رویــداد بــر داوری مخاطبــان دربــارۀ
فعالیتهــای
هســتهای ایــران و دالیــل اختالفــات ایــران و کشــورهای مقابــل ،مؤثــر خواهــد بــود و از
آنجــا کــه ایــن بازنمایــی هــا براســاس گفتمــان حاکــم بــر رســانه شــکل میگیــرد ،شــناخت
ایــن گفتمــان دارای اهمیــت میشــود .بنابرایــن مســئلۀ اصلــی ایــن پژوهــش ،شــناخت
گفتمــان ایــن دو رســانه در پوشــش اخبــار کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران و اســتخراج
گفتمــان هایــی اســت کــه ایــن رســانهها در پوشــش اخبــار کاهــش تعهــدات برجــام بــر
آن تأکیــد کردهانــد.
از طرفــی ،آگاهــی و شــناخت از گفتمــان رســانههای رقیــب کــه بــه دنبــال اثرگــذاری بــر
مخاطبــان ایرانــی هســتند ،بــرای صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران و ســایر رســانههای
داخلــی مهــم اســت ،چــرا کــه بــا ایــن شــناخت ،رســانههای داخلــی عملکــرد بهتــری در
اتخــاذ سیاســتهای رســانهای خواهنــد داشــت.
در ایــن مقالــه بــه تحلیــل گفتمــان ســایت خبــری العربیــۀ فارســی و ســایت خبرگــزاری
صداوســیما در پوشــش اخبــار برجامــی ایــران پرداختهایــم .بنابرایــن کوشــش شــده اســت تــا
بــه ایــن ســؤال پاســخ دهیــم کــه گفتمــان خبــری ســایتهای 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 بــهعنــوان نمونهای
از رســانههای کشــورهای منطقــه اســت کــه بــه پوشــش اخبــار مربــوط بــه ایــران  ،مخصوصــا
اخبــار برجــام میپــردازد و تــاش دارد بــا جــذب مخاطبــان فارســی زبــان و ایرانــی ،آنهــا را
در راســتای سیاســتهای خــود و صاحبانــش ،تحتتأثیــر قــرار دهــد .شــناخت گفتمــان
رســانههای فارســی زبــان رقیــب ،ماننــد العربیــۀ فارســی در مقایســه بــا گفتمــان رســانۀ
ملــی ،بــه تقویــت جایــگاه صداوســیما در پاسـخگویی و اعتمادســازی نــزد مخاطبــان کمــک
میکنــد.
ایــن مقالــه در بــازۀ زمانــی  ۱۸اردیبهشــت مــاه  ۱۳۹۸تــا  20آبــان مــاه  1398بــه
مطالعــه و بررســی اخبــار کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران در ســایتهای موردمطالعــه،
پرداختــه اســت .ایــن بــازۀ زمانــی شــش ماهــه ،فاصلــۀ بیــن گام اول کاهــش تعهــدات
برجامــی ایــران ،تــا گام چهــارم کاهــش ایــن تعهــدات اســت.
پیشینۀ پژوهش
در گذشــته ،پژوهشــگران داخلــی و خارجــی دیگــری در زمینــۀ نحــوۀ پوشــش اخبــار
ایــران و منطقــۀ خاورمیانــه ،در رســانههای گوناگــون تحقیــق کردهانــد کــه نتایــج ایــن
پژوهشهــا بــه مــا در دســتیابی بــه هــدف مقالــه کمــک میکنــد و اکنــون برخــی از آنهــا
را مــرور خواهیــم کــرد.
1 .رضاعلــی قاسمینســب و همکارانــش ،در مقالــهای کــه در شــهریور  1398در
نشــریه علمی_پژوهشــی «جســتارهای زبانــی» ،بــا عنــوان «تحلیــل زبانشناســی
خــروج آمریــکا از برجــام در گفتمــان دو شــبکۀ العربیــه و المنــار» بــه چــاپ
رســانده اســت ،بــه تحلیــل گفتمــان اخبــار شــبکۀ العربیــه در پوشــش اخبــار
خــروج آمریــکا از برجــام ،پرداختــه اســت .ایــن مقالــه ،اخبــار شــبکۀ العربیــه را
مــورد مطالعــه قــرار داده اســت کــه مــا نیــز در ایــن پژوهــش ،اخبــار ایــن شــبکه
را بررســی کردهایــم و موضــوع خــروج آمریــکا از برجــام بــه موضــوع کاهــش
تعهــدات برجامــی ایــران کــه مــا آن را بررســی میکنیــم ،مرتبــط اســت ،از طــرف
دیگــر ،روش پژوهــش مــورد اســتفاده در ایــن مقالــه نیــز تحلیــل گفتمــان بــا
رویکــرد ون دایــک بــوده اســت کــه بــا روش پژوهــش مــا مطابــق اســت.
در ایــن پژوهــش ،محققیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه شــبکۀ العربیــه بــرای
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اینکــه پیــام مأیوسکننــدهای دربــارۀ ایــران بــه مخاطــب خــود مخابــره کنــد ،از
واژگان منفــی زیــادی در متــون خــود اســتفاده کــرده و تــاش کــرده بــا چینــش
واژگان منفــی و برجســته کــردن آنهــا ،شــرایط ناامیدکننــدهای از ایــران ،در ذهــن
مخاطــب خــود القــا کنــد و ریشــۀ ایــن شــرایط را نیــز بــه ســرمایهگذاری سیاســی
ایــران در کشــورهای منطقــه نظیــر یمــن ،لبنــان ،عــراق و ســوریه پیونــد میزنــد.
همچنیــن در نتایــج ایــن مقالــه آمــده اســت کــه ،برجستهســازی و حاشــیهرانی،
ســازوکاری اســت کــه العربیــه بــرای برجســته کــردن نقــاط قــوت و پنهــان کــردن
نقــاط ضعــف خــود از آن بهــره بــرده اســت.
2 .خانســا القدیمــی در ســال  2013در مقالـهای بــا عنــوان «تحلیــل گفتمــان انتقــادی
بیبیســی انگلیســی در مقایســه بــا وبســایت خبــری بیبیســی عربــی» بــه
مقایســۀ نســخۀ عربــی و نســخۀ انگلیســی بیبیســی پرداختــه اســت .نویســنده
در ایــن پژوهــش ،بــه تفاوتهــای ایــن دو نســخه ،از نظــر دیــدگاه ایدئولوژیــک
پنهــان در «تیتــر» و «مقــاالت خبــری» ،کــه بــه مخاطبــان مختلــف مخابــره
میشــوند ،پرداختــه اســت .جالــب اینکــه ایــن مقالــه پوشــش اخبــار برنامــۀ
هســتهای ایــران را در وبســایتهای عربــی و انگلیســی بیبیســی مقایســه
میکنــد .نویســنده در مقایســۀ یکــی از ایــن اخبــار مینویســد :خبــر در نســخۀ
انگلیســی بــا ایــن جملــه شــروع میشــود کــه« :پــس از چنــد روز مذاکــرات شــدید
در ژنــو ،ایــران موافقــت کــرده اســت کــه درازای حــدود  7میلیــارد دالر بــرای رفــع
تحریمهــا ،برخــی فعالیتهــای هســتهای خــود را متوقــف کنــد» .درحالیکــه در
نســخۀ عربــی از یــک مقدمــۀ انســانیتر و مثبتتــر استفادهشــده و اینگونــه
آغــاز میشــود کــه« :براســاس ایــن گــزارش ،وزرای خارجــه گفتنــد :ایــران و گــروه
 5+1درمــورد برنامــۀ هســتهای تهــران در کنفرانــس ژنــو بــه توافــق رســیدند».
ایــن صــدای مثبــت و صلحآمیــز در نســخۀ عربــی همچنــان ادامــه دارد.
علیرغــم اینکــه در نســخۀ انگلیســی ،حــرف و لحــن ،قــوی اســت .بــرای
مثــال در انگلیســی میگویــد :بــاراک اوبامــا ،رئیسجمهــور آمریــکا از ایــن
توافــق اســتقبال کــرد و گفــت ایــن توافــق ،بــرای جلوگیــری از ســاخت ســاح
هســتهای توســط ایــران« ،کمککننــده خواهــد بــود» .در حالــی کــه در نســخۀ
عربــی میگویــد« :بــاراک اوبامــا ،رئیسجمهــور آمریــکا در اولیــن اظهارنظــر
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خــود در مــورد توافقنامــه گفــت کــه ایــن اولیــن گام مهــم در راهحــل جامعتــر
بــرای حــل مشــکل برنامــه هســتهای ایــران اســت ».بــه نظــر میرســد انتخــاب
واژگانــی در ایــن دو نســخه ایدئولوژیهایــی را پشــت ســر میگــذارد .نســخه
انگلیســی از ایــن عبــارت اســتفاده میکنــد« :کمــک بــه جلوگیــری از ایــران»،
بــا قــرار گرفتــن در کنــار واژگانــی منفــی «ســاح هســتهای» .درحالیکــه ایــن
جنبــه را نمیتــوان در کل نســخۀ عربــی مشــاهده کــرد .در نســخۀ عربــی «برنامــه
هســتهای» مشــکلی اســت کــه نیــاز دارد کــه «حــل شــود» نــه «جلوگیــری شــود».
در نســخۀ عربــی ایــن جملــه اضافــه میشــود کــه« :وی (اوبامــا) گفــت کــه
میخواهــد اختالفــات بــا ایــران بــر ســر برنامــۀ هســتهای خــود را از طریــق
مســالمتآمیز حــل کنــد ».در نســخۀ انگلیســی اعــام میکنــد کــه نیــت
ایــران« ،ســاخت ســاح هســتهای» اســت و برخــورد آمریــکا بــا آن محکــم
اســت ،درحالیکــه در نســخۀ عربــی تــاش میشــود برخــورد آمریــکا بــا «برنامــۀ
هســتهای» ایــران کمرنــگ شــود .نویســنده در ادامــۀ پژوهــش مینویســد:
«تحلیــل گفتمــان وبســایتهای خبــری بیبیســی انگلیســی در مقایســه بــا
نســخۀ عربــی ،تفــاوت ایدئولوژیکــی را ازنظــر اطالعــات دقیــق ارائهشــده در
یکــی و در مقابــل ،تعــداد محــدودی از کلمــات و اطالعــات در دیگــری ،آشــکار
میکنــد .بههرحــال ،اخبــار انگلیســی مفصلتــر از مقــاالت عربــی بــود».
و در پایــان ،اینگونــه نتیجــه میگیــرد کــه :بهطــور خالصــه ،هــر مخاطــب متــن
خبــر را براســاس ایدئولوژیهــای تعیینشــده توســط کاربــران زبانــی در یــک
جامعــه خــاص را درک میکنــد .بنابرایــن ,چارچــوب متمایــز کــه هــر زبــان ,فرهنــگ
و ایدئولــوژی را مشــخص میکنــد فــرم بازنویســی اخبــار را هنــگام برخــورد بــا
کاربــران مختلــف زبانــی تحمیــل میکنــد .نویســندگان خبــر میداننــد کــه نوشــتن
کامــاً بیطرفانــه غیرممکــن اســت .بااینحــال ،آنهــا هنــوز قصــد دارنــد مقــاالت
اخبــار بیطرفانــه و دقیــق را در بســیاری از زبانهــا و تنهــا یکصــدا تولیــد کننــد.
بــاوجــود ایــن ،داشــتن ایدئولــوژی کــه جوامــع زبانشناســی مختلــف را برجســته
میکنــد ،ایــن احتمــال را انــکار میکنــد .درنتیجــه هــر مــاده زمانــی تحــت عمــل
بازنویســی قــرار میگیــرد کــه کاربــران زبــان مختلــف مــورد هــدف قــرار میگیرنــد.
نویســندۀ ایــن مقالــه ،از روش پژوهــش تحلیــل گفتمــان ،بــرای تحلیــل اخبــار
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مربــوط بــه برنامــۀ هســتهای ایــران ،در شــبکۀ بیبیســی اســتفاده کــرده اســت
کــه بــا موضــوع و روش پژوهــش ایــن رســاله مشــابهت دارد.
3 .محمــد باقــر ســپهری ،ســال  1397در مقالــهای ک��ه باــ عنوــان «بازنمایــی ایــران
در اخبــار شــبکههای تلویزیونــی امریــکا (تحلیــل گفتمــان انتقــادی اخبــار ســی
ان ان و ان بــی ســی در ارتبــاط بــا توافــق هســتهای ایــران و کشــورهای  »)1+5در
فصلنامــۀ پژوهشهــای ارتباطــی بــه چــاپ رســانده اســت ،بــه نحــوۀ بازنمایــی
ســی ان ان و ان بــی ســی از مذاکــرات هســتهای ایــران و  5+1در ویــن ،بــا روش
تحلیــل گفتمــان انتقــادی فــرکالف پرداختــه اســت .از آنجــا کــه ایــن پژوهــش بــه
تحلیــل گفتمــان اخبــار توافــق هســتهای ایــران پرداختــه اســت ،مــا بــه بررســی
آن پرداختیــم .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه ایــن شــبکهها ،بــا
برجســته کــردن نقــش امریــکا بــه عنــوان ناجــی دنیــا و ارائــۀ چهــرهای منفــی از
ایــران در چهارچــوب دســتیابی بــه بمــب اتمــی ،دخالــت در منطقــه و حمایــت از
تروریســم ،ســعی در ایجــاد ایرانهراســی دارنــد .ســی ان ا ن از تفاهــم بــا امریــکا،
ایــران را بــه توافــق اجبــاری متهــم مــی کنــد امــا ان بــی ســی توافــق را عامــل
قدرتمنــد شــدن ایــران و خطــری بــرای امنیــت اســراییل و عربســتان میدانــد و
مدعــی اســت کــه توافــق هســتهای میتوانــد صلــح جهانــی را بــه خطــر بینــدازد
و خاورمیانــه را بــا بدتریــن تنشهــا مواجــه ســازد .ایــن مقالــه ،اخبــار ســی ان ان
و ان بــی ســی را بــر محــور مذاکــرات هســتهای ایــران و کشــورهای  1+5براســاس
تحلیــل گفتمــان فــرکالف در ســه ســطح توصیــف ،تحلیــل و تبییــن مــورد توجــه
قــرار داده اســت و نتایــج ایــن مقالــه نشــان میدهــد شــبکه هــای آمریکایــی
مذکــور بــه دنبــال ارائــه تصویــری منفــی از فعالیتهــای هســتهای ایــران هســتند
و ایــن مســئله را بــا گفتمــان خــاص خــود بازنمایــی میکننــد .ایــن شــبکهها
بــا بزرگنمایــی و اغــراق در خبرهــای مرتبــط بــا ایــران ،درصــدد بازنمایــی منفــی و
تحمیــل ذهنیــت ایرانهراســی هســتند.
4 .مهرنــاز خانجانــی بــا راهنمایــی مهــدی ســمتی در دانشــکدۀ ارتباطــات دانشــگاه
ایلنویــز شــمالی 1در آمریــکا در ســال  2017پژوهشــی بــا عنــوان «پوشــش خبــری
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رســانهها و انتخــاب منابــع اخبــار در مباحــث سیاســت خارجــۀ آمریــکا؛ مطالعــۀ
مــوردی توافقنامــۀ ایــران (برجــام)» انجــام داده اســت .نتایــج پژوهــش شــواهدی
قــوی از وجــود ارتبــاط بیــن پوشــش اخبــار سیاســت خارجــی آمریــکا توســط
رســانههای آمریکایــی و مقــام و ســمت افــراد در دولــت آمریــکا را نشــان داده بــود،
بــه عــاوه اینکــه ذکــر روزنامهنــگاران غیردولتــی بهعنــوان منبــع خبــری در اخبــار
تلویزیــون نشــان از درجــه اســتقالل آنهــا از مقامــات بــود .موضــوع ایــن پژوهــش
کــه بــه اخبــار برجــام را در رســانههای مختلــف بررســی کــرده اســت ،میتوانــد مــا
را در انجــام هرچــه بهتــر پژوهــش یــاری دهــد.
مبانی نظری
نظریۀ انگارهسازی:
در توضیــح انگارهســازی ،کارل هوســمن چنیــن توضیــح میدهــد :رســانهها ،یــک

فضــای ســاختگی ارائــه میدهنــد ،برداشــتی ذهنــی از جهــان کــه ضرورتـ ً
ـا بــا جهــان واقعــی
منطبــق نیســت .امــا ایــن دنیــای ذهنــی و ســاختگی صرفـ ً
ـا ســاخته و پرداختــۀ خــود رســانه

نیســت .گرچــه افــرادی کــه بــرای رســانهها کار میکننــد درمــورد ترتیــب اهمیــت اخبــار
تصمیمگیــری میکننــد امــا منبــع اطالعاتــی کــه روزنامهنــگاران نقشــی در میــان آنهــا
دســت بــه انتخــاب میزننــد فراینــدی اســت کــه روزنامهنــگاران نقشــی در آن ندارنــد.
خبــر ضرورتـ ً
ـا همــان چیــزی نیســت کــه اتفــاق افتــاده اســت ،بلکــه چیــزی اســت کــه منبــع

خبــری آن را ارائــه میدهــد .چــون تــا زمانــی کــه بیــن تهیهکننــدگان خبــر و منابــع خبــری،
مبادلــۀ اطالعــات صــورت نگرفتــه باشــد ،خبــر بــه وجــود نمیآیــد (هوســمن)214 ،1376 ،
در جریــان ســاخت انگارههــا روحیــات ،پیشزمینههــای ذهنــی و میــزان اعتمــاد
محیطــی مخاطبــان دارای اهمیــت فراوانــی اســت .انگارهســازی درواقــع ارائــۀ انــگارهای
(تصویــری) از شــخصیتها ،مکانهــا ،اشــیاء و رویدادهــا بــه مخاطــب اســت .در
انگارهســازی ،بــا بازتــاب واقعیــت ســروکار نداریــم ،بلکــه واقعیتهــا دســتکاری شــده و
همــراه بــا تفســیر پنهــان ارائــه میشــوند (مهــدیزاده.)36 ،1380 ،
بورســتین ،1نویســندۀ کتــاب انــگاره یــا چــه اتفاقــی بــرای رؤیاهــای آمریکایــی افتــاد،2
J .Boorstin

1 . Daniel

The image; Or, What happened to the American dream . 2
دوره 4
پیاپی 13
پاییز 1400

99

تحلیل گفتمان اخبار ...

انــگاره را بهعنــوان «واقعیتــی جعلــی کــه فرســتندۀ پیــام بــه شــکلی مغرضانــه و هدفمنــد
بــرای گمــراه کــردن گیرنــده ارائــه میدهــد» ،تعریــف کــرده اســت .وی نقــش تکنولــوژی را
در پیچیدهتــر و درعینحــال متنــوع شــدن فراینــد ســاختن انگارههــا بســیار مهــم و مؤثــر
میدانــد» (گــودرزی.)54 ،1389 ،
حمیــد موالنــا از صاحبنظــران حــوزۀ ارتباطــات ،در تعریــف انــگاره میگویــد :انــگاره
مجموعــهای از تصاویــر کــه خــود ایــن تصاویــر در ذهــن مخاطــب جنبههــای گوناگونــی از
واقعیــت را دارنــد ،اســت .بنابرایــن مجموعــۀ تصاویــر در حکــم یــک ســازه قــرار میگیرنــد
(موالنــا.)11 ،1375 ،
در بحث انگارهسازی به دو مفهوم اساسی میتوان اشاره کرد:
1 .مفهــوم گزینشــگری :ایــن مفهــوم در رشــتۀ ارتباطــات بســیار مهــم اســت .رســانهها
درهرحــال و همیشــه ،خواســته یــا ناخواســته مشــغول تأکیــد کــردن یــک مســئله
و یــا تأکیدزدایــی از آن هســتند.
 2 .مفهــوم تغییــر شــکل :برخــی از مصرفکننــدگان فکــر میکننــد کــه کنتــرل رســانه
را در اختیــار دارنــد ،ماننــد معتادانــی کــه فکــر میکننــد هــر وقــت بخواهنــد تــرک
میکننــد ،امــا همیــن توهــم اســت کــه بــای جــان آنهــا میشــود ،ایــن عــادت
و انــگاره ،ابتــدا ماننــد تارهــای عنکبــوت اســت امــا بهتدریــج بــه میلههــای
ضخیــم یــک قفــس تبدیــل میشــود و ایــن همــان مفهــوم تغییــر شــکل اســت
کــه کارشناســان رســانه نســبت بــه آن هشــدار میدهنــد کــه مبــادا وســیله بــه
هــدف تبدیــل شــود .یکــی از رایجتریــن کارهایــی کــه رســانهها در ســازوکارهای
انگارهســازی انجــام میدهنــد ،ســرکوب افــکار از طریــق حــذف حقایــق اســت
کــه گاه بخشــی از آن را حــذف و گاه بخشــی غیرواقعــی بــه آن اضافــه میکننــد
(شــکرخواه.)52-54 ،1381 ،
نظریۀ گفتمان:
تحلیــل گفتمــان ،جریــان و بســتری اســت کــه دارای زمینـهای اجتماعــی اســت .اظهارات
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و مطالــب بیانشــده ،گزارههــا 1و قضایــای 2مطرحشــده ،کلمــات و عبــارات مورداســتفاده
و معانــی آنهــا جملگــی بســتگی بــه ایــن نکتــه دارنــد کــه مطالــب بیانشــده ،گزارههــای
مطرحشــده ،قضایــای مفــروض و  ...کــی؟ کجــا؟ چگونــه؟ توســط چــه کســی؟ لــه یــا علیــه
چــه چیــزی؟ یــا چــه کســی صــورت گرفتهانــد .بهبیاندیگــر ،بســتر زمانــی ،مکانــی ،مــوارد
اســتفاده و ســوژههای اســتفادهکننده هــر مطلــب ،گــزاره و قضیــۀ تعیینکننــدۀ شــکل،
نــوع و محتــوای هــر گفتمــان بــه شــمار میرونــد (مکدانــل.)56 ،1380 ،
اساسـ ً
ـا ریشــۀ اندیشــههای حــوزۀ مطالعــات گفتمانــی را میتوانــد در آرا و اندیشــههای
میشــل فوکــو 3جســتجو کــرد .نظریههــا و تفکــرات فوکو از ســطح دشــواری زیــادی برخوردار
اســت ،کــه بخــش اعظمــی از ایــن دشــواری را بــه اســتفادۀ او از یــک سلســله مفاهیــم از
پیشانگاشــته 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 بهخوبــی بشناســیم (آقــاگلزاده.)54 ،1385 ،
فوکــو دربــارۀ گفتمــان اضافــه میکنــد مــا نبایدگفتمــان را فقــط بــه معنــای مجموعــه
ای از نشــانههای زبانــی و یــا یــک متــن طوالنــی بدانیــم بلکــه بایــد آن را بهعنــوان اعمالــی
در نظــر بگیریــم کــه براثــر ایــراد ســخن منظــم پیرامــون موضوعــات ،موجــب بــه وجــود
آمــدن و شــکل دادن بــه آن موضوعــات شــود .براســاس ایــن تعریــف ،از نظــر فوکــو گفتمان
چیــزی اســت کــه چیــز دیگــری را خلــق و تولیــد میکنــد نــه آن چیــزی کــه میتوانــد بــه
شــکل جداگانــه مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گیــرد (آقــاگلزاده)71 ،1385 ،
ارنســتوالكالو و همســر وی شــنتال موفــه ،بــا اســتفاده از نظریــۀ فوكــو ،نظریــه
گفتمانــی را بــه همــه امــور اجتماعــی و سیاســی گســترش میدهنــد و میکوشــند بــا
اســتفاده از ایــن نظریــه ،جامعــۀ معاصــر را تحلیــل كننــد .در ایــن دیــدگاه ،امــور اجتماعی و
سیاســی و بهطورکلــی جهــان واقعیــت تنهــا در درون ســاختهای گفتمانــی قابــل فهمانــد
و گفتمانهــا بــه فهــم مــا از جهــان شــكل میدهنــد .نظریــۀ الكالو وموفــه ریشــه در دو
ســنت نظــری ســاختگرا یعنــی ماركسیســم و زبانشناســی سوســوری دارد (مطهرنیــا ،1390 ،
)43
1 . Statements
2 . Premises
M.Foccault. 3
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الكالو و موفــه خــود در كتــاب هژمونــی و راهبــرد سوسیالیســتی تحلیــل گفتمانــی را
اینگونــه تفســیر میکننــد:
« تالشــی اســت بــرای تئوریــزه كــردن آموزههــای نویــن در وادی علــوم سیاســی و
اجتماعــی» ،در ســپهر ایــن نگــرش و رویكــرد نویــن  ،رهیافــت گفتمانــی ارتباطــی تنگاتنــگ
بــا کنشهــای اجتماعــی  ،عقایــد و مشــی و منشهــای آدمــی در زندگــی روزمــره سیاســی
یافتــه و بــه كاركــردی مشــابه بــا روش «فهــم و اندریافــت» ماكــس وبــر كــه ســعی در درك
و تحلیــل کنشهــای اجتماعــی از طریــق كشــف مقاصــد عامــل و كارگــزار اجتماعــی اســت
 ،مســلح میشــود (مطهرنیــا)53 ،1390 ،
نظریــۀ گفتمــان بــر نقــش زبــان در بازنمایــی و بازســازی جهــان اجتماعــی تأکیــد
میکنــد  .بــه عبارتــی درواقــع  ،جهــان محصــول نظریههــا و گفتمانهــا اســت و همهچیــز
از طریــق گفتمــان معنــا پیــدا میکنــد .مثــاً پــس از بــه وجــود آمــدن حادث ـهای طبیعــی

مــردم بــا توجــه بــه گفتمانهــای مختلــف آن را بــه خشــم خــدا  ،ســوء مدیریــت  ،خرابــی
وســایل و  ...نســبت میدهنــد و البتــه دامنــه گفتمــان بــه همیــن معنــا بخشــی محــدود
نمیشــود بلكــه مــردم براســاس هــر گفتمــان خــاص تصمیمــات متفاوتــی و متناســبی بــا
آن گفتمــان میگیرنــد.
نظریــۀ گفتمــان بــه نقــش اعمــال و عقایــد اجتماعــى معنــادار در زندگــى سیاســى
میپــردازد .ایــن نظریــه ،روشــى را کــه نظامهــای معنایــى (گفتمانهــا) طــرز آگاهــى
یافتــن مــردم از نقشهایشــان در جامعــه را شــکل میدهنــد ،بررســى میکنــد و
بــه تجزیهوتحلیــل شــیوه تأثیرگــذاری ایــن نظامهــای معنایــى یــا گفتمانهــا بــر
فعالیتهــای سیاســى میپــردازد .گفتمانهــا را نبایــد ایدئولــوژى ،بــه مفهــوم ســنتى
و محــدود آن (یعنــى مجموعــه عقایــدى کــه بهوســیله آن عامــان اجتماعــى ،اعمــال
اجتماعــى سازمانیافتهشــان را توجیــه و تشــریح میکننــد) پنداشــت .مفهــوم گفتمــان
دربرگیرنــده همــه انــواع اعمــال سیاســى و اجتماعــى اســت ،ازجملــه نهادهــا و ســازمانها
(هــوارث)157 ،1377،
ازدیگــر پژوهشــگران صاحــب نظــر در زمینــۀ تحلیــل گفتمــان ،تئــون ای .وندایــک
اســت .البتــه وندایــک عمــده پژوهشهــا و تحلیلهــای خــود را در حــوزۀ مطالعــات
قوممــداری و نژادپرســتی دنبــال کــرده اســت .بــه همیــن دلیــل در بینــش خــود نســبت
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بــه مقولــۀ گفتمــان ،نگاهــی قوممدارانــه دارد .او در حــوزۀ محتــوا در مطالعــات گفتمانــی
دارای آرای بســیاری اســت (آقــاگلزاده.)60 ،1385 ،
ون دایــک معتقــد اســت وظیفــه یــا هــدف اصلــی گفتمــان فراهــم آوردن توصیفــی
یکپارچــه از ایــن ســه بعــد اصلــی گفتمــان اســت :چگونــه کاربــرد زبــان بــر باورهــا و تعامــل
تأثیــر میگــذارد و برعکس.چگونــه تعامــل بــر نحــوۀ ســخن گفتــن مــردم تأثیــر میگــذارد و
یــا چگونــه باورهــا ،کاربــرد زبــان را کنتــرل میکنند.همچنیــن میتــوان از مطالعــات گفتمانــی
انتظــار داشــت کــه عــاوه بــر بــه دســت دادن توصیفهــای نظاممنــد ،نظریههایــی بــرای
توضیــح مناســبات میــان کاربــرد زبــان  ،باورهــا تعامــل ارائــه کننــد ( خلیلــی.)32 ،1392 ،
خالصــه آن کــه در تحلیــل گفتمــان اهمیــت متــن و رابطــه نوشــتاری و گفتــاری در

گســتره گفتمــان کامــاً روشــن اســت .آنچــه در تحلیــل گفتمــان صــورت میگیــرد ،بازســازی
متــن براســاس عناصــری همچــون زمــان ،مــکان ،اندیشــه ،سیاســت ،فرهنــگ ،گرایشهــای
فــردی و اجتماعــی اســت کــه در حقیقــت خواننــده متــن بیــش از نویســنده و گوینــده آن
نقــش اساســی در ایــن بازســازی دارد .علیرغــم همــۀ آنچــه تاکنــون دربــارۀ توانمندیهــای
گفتمــان مطــرح شــد ،بایــد اذعــان کــرد «در هــر گفتمــان چیزهایــی وجــود دارد کــه
نمیتــوان آنهــا را بیــان کــرد ،یــا بــه تصــور درآورد» ،ولــی آنچــه میتــوان بــا یقیــن گفــت
ایــن اســت کــه تحلیــل گفتمانهــای مختلــف میتوانــد مــا را در راه درک حقیقــت و آشــنا
کــردن مــا بــا راههــای گوناگــون وصــول بــه آن یــاری کنــد کــه خــود بســیار حائــز اهمیــت
اســت (آقــاگلزاده ،1385 ،ص )233
نظریۀ چهارچوبسازی:
در قلم��رو مطالعاــت و پژوهشه��ای ارتباطیــ ،چارچوببنــدی بــه ایــن معناســت کــه
رســانهها نــه آیینــهای بــرای انعــکاس واقعیــت ،بلکــه ســازنده واقعیــت و شــکلدهنده
بــه آن هســتند .بنابرایــن کار رســانهها تنهــا انتخــاب رویــداد و حوادثــی خــاص از میــان
رویدادهــای زیــاد نیســت ،بلکــه معنــی دادن بــه آن نیــز هســت .رســانهها ناگزیرنــد حوادث
و رویدادهــا را بــرای مخاطبانشــان مهــم و بااهمیــت نشــان دهنــد و الزمــۀ ایــن کار نیــز
جــای دادن خبــر در متــن یــک روایــت یــا داســتان اســت .بــه دیگــر ســخن ،رســانهها بــه
مخاطبــان میگوینــد کــه دربــاره چــه فکــر کننــد و ســپس تاانــدازهای چگونــه فکــر کــردن را
نیــز در چارچوبــی کــه از پیشســاخته و پرداختهشــده اســت بــه آنــان تحمیــل میکننــد
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(مهــدیزاده.)81-82 ،1389 ،
ایــن نظریــه ،فراینــد کنتــرل انتخابــی محتــوای رســانه توســط دسـتاندرکاران رســانهای
اســت کــه میگویــد چگونــه بخــش خاصــی از محتــوای رســانه یــا معانــی بیــان حاصــل از
آن ،در یــک قالــب و بســتهبندی ارائــه میشــود ،بهگونــهای کــه امــکان تعابیــر و تفاســیر
مطلــوب ،معیــن و مشــخص را فراهــم و تعابیــر دیگــر را حــذف میکنــد؟ چارچوببنــدی
رســانهای بــه رابطــه میــان متــن و اطالعــات بهگونــهای كــه معنــی خاصــی را بــه ذهــن
متب��ادر س�اـزد ،اش��اره دارد (شــیوفل و توکســبری.)12 ،2007 ،
در سـ��اختار کل��ی ،چارچوببن��دی بــه شــیوههای ارائ ـهای اشــاره دارد کــه خبرنــگاران و
ـان مـــوجود را،
ســایر ارتباطگــران اســتفاده میکننــد تــا همــراه بــا اطالعــات ،نگارههــای پنهـ ِ
بــرای مخاطبــان خـــود منعکــس کننــد  .معنــای ایــن جملــه ،ایــن نیســت کــه اکثر خبرنــگاران
م میکننــد کــه مـــخاطبان خـــود را فریــب دهنــد .در حقیقــت  ،بــا
مطالــب را طــوری تنظی ـ 
ل محدودیــت زمــان و محدودیــت فضــای انتشــار
ی مثـ 
توجــه بــه محدودیتهــای رســانها 
خبــر ،قاببنــدی ابـــزاری ضـــروری بـــرای خبرنــگاران ،بــه منظورکاهــش پیچیدگــی هــای یـــک
مـ��وضوع اس��ت (علمداری)43 ،1388 ،
چارچوبه��ا کارکردهاییــ دارن�دـ .رابــرت انتمــن 1از پژوهشــگران ارتباطــی دانشــگاه جــرج
واشــنگتن امریــكا تأکیــد كــرد كــه چارچوبهــا بــرای جلبتوجــه افــراد بــه برخــی عناصــر و
توجــه نكــردن بــه برخــی عناصــر دیگــر بــه كار میــرود .او همچنیــن بــر ایــن بــاور اســت كــه
«شــیوهای كــه یــك موضــوع بهوســیله آن چارچوبگــذاری میشــود بایــد مشــخص كنــد
كــه مــردم چطــور یــك موضــوع را درك و ارزیابــی كننــد» (انتمــن.)58_51 ،1993 ،
چارچوبهــا یــا قالبهــای رســانهای میتواننــد یــا بهوســیلۀ خــود رســانههای
جمعــی یــا بهوســیلۀ ســازمانها و جنبشهــای اجتماعــی یــا سیاســی ویــژهای خلــق
شــوند .پــسازآن و ازآنجاییکــه افــراد نمیتواننــد بهطــور کامــل حــوادث و اتفاقــات
زندگــی خــود و جهــان اطرافشــان را درک و تفســیر کننــد ،روزنامهنــگاران میکوشــند از
چارچوببنــدی بــرای کاهــش دادن پیچیدگیهــای مســئله و یــا واقعــۀ خبــری اســتفاده
کننــد .ایــن تکنیــک رســانهای بــا در نظــر گرفتــن مفهــوم گرایــش و ســوگیری در چارچوبهــا
بــه ایــن موضــوع میپــردازد كــه چگونــه مفهومــی كــه ارائــه میشــود بــر انتخابهــای
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مــردم تأثیــر میگــذارد« .ســوگیری در چارچوببنــدی عبــارت اســت از ارائــۀ حقایــق بــه
شــیوهای كــه تأثیــر آن بــه ارائــۀ یــک تصویــر غیرواقعــی منجــر شــود یــا پیــام بهســرعت
بــه یــك دیــدگاه تبدیــل شــود» (.)P13 ,1996 Mc, adam .d
ب��ر پای��ۀ نظریــۀ چارچوببنــدی ،رســانهها افــکار عمومــی را بــه سمتوســوی موضوعــی
کــه دلخــواه اســت ،میکشــانند و آن را در قــاب و قالبــی خــاص ارائــه میدهنــد و ایــن
کنشــگران رســانهای هســتند کــه بــه ســاختن ایــن چارچوبهــا میپردازنــد .رســانهها
و دروازهبانــان رســانهای ،رویدادهــا و موضوعــات مــورد پــردازش را بــه شــکل مطلــوب
خــود ســازماندهی و ارائــه میکننــد و در ایــن ارائــه نیــز نحــوه بیــان ،انتخــاب واژه و
لحــن ،چینــش صــوت و تصویــری کــه همــراه پیــام اســت و ...بــه مــدد چارچوبهــای
پیشســاخته میآینــد و ســرانجام ،ایــن مخاطــب اســت کــه بســتهای آمــاده را دریافــت
میکنــد و بــا تصــورات قالبــی و انگارههــای از پیــش موجــود خــود بــه تفســیر و درک پیــام
دریافتــی میپــردازد .بــه بیانــی ســادهتر ،مــا مخاطبــان رســانهها مجموعــه رویدادهــا و
پدیدههــا را در چارچوبــی خــاص میبینیــم کــه آنــان از پیــش برایمــان تــدارک دیدهانــد.
رس��انهها ب��ا چارچوببن��دی رویدادهــا ،ســاختار شــناختی مشــخص و تعریفشــدهای را
بــرای مخاطبــان فراهــم میکننــد ،بهگونــهای کــه مفهومســازی آنهــا از دنیــای پیرامــون و
درکشــان از واقعیــت ،براســاس چارچوبهــای رســانهای باشــد (مهــدیزاده.)82 ،1389 ،
فراینــد چارچوببندــی رســانهها شــبیه ســاخت چارچــوب بــرای خانــه اســت کــه
متناســب بــا اشــیایی کــه در آن قــرار میگیــرد ،بــرای آن چارچوبــی تهیــه میشــود؛ ارتبــاط
گــر نیــز متناســب بــا محتــوای پیــام خــود ،قالــب و ســاختاری را بــرای آن انتخــاب میکنــد
(مهــدیزاده.)83 ،1389 ،
حداقــل چهــار موقعیــت چارچوببنــدی وجــود دارد کــه میبایســت موردمطالعــه قــرار
بگیـ�رد :ارتب�اـط گ��ر ،مت��ن ،دریافتکنن��ده پیــام و فرهن��گ (انتمــن)53_52 ،1993 ،
شــیوۀ ارائــۀ پیــام در قال��ب نظری��ۀ چارچوببن��دی ،بــه مخاطــب در فهــم مســائل
دشــوار و پیچیــده یــاری میرســاند و همــراه شــدن او بــا پیــام را تســهیل میکنــد.
هنگامیکــه ارائــه پیــام در چارچــوب باورهــا و انگارههــای ذهنــی مخاطــب باشــد ،پذیــرش
آن آســانتر شــده و مخاطــب در پــردازش اطالعــات تــازه ،آنهــا را براســاس چارچوبهــای
ذهنـ�ی پیشـ�ین طبقهبنـ�دی و تفسـ�یر میکنـ�د.
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مــك كامبــز ،معتقــد اســت چارچوبســازی از پاالیــش نظریــۀ برجستهســازی حاصــل
شــده اســت .توضیــح اینکــه اگــر بعضــی از جنبههــای یــک موضــوع برجســته شــود و
درنتیجــه ایــن برجســته ســازی ،رفتارهــای مــردم تغییــر کنــد ،چارچوبســازی اتفــاق افتــاده
اســت .مــک کامبــز چارچوبســازی را ســطح دوم برجستهســازی تعریــف میکنــد (شــیوفل
و توکســبری.)14 ،2007،
روش پژوهش
در ای��ن پژوه��ش ،بــرای تحلی��ل خبره��ای العربیــۀ فارسـ�ی و خبرگــزاری صــداو ســیمای
جمهــوری اســامی ایــران در مــورد کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران و همچنیــن رســیدن بــه
ـون خبــری ،ســایتهای مذکــور از روش پژوهشــی تحلیــل گفتمــان بــا
الیههــای پنهــان متـ 
رویکــرد وندایــک ،اســتفاده شــده اســت.
در روش تحلیــل گفتمــان ،تحلیلگــر 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
میگــردد .ایــن بــدان معنــی اســت کــه از یــک ســو بــه روابــط درون متــن و از ســویی دیگــر
بــه بافتهــای 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.)107 ،1384 ،
ون دایــک بــه تحلیــل گفتمــان بــه عنــوان یــک روش ،اعتقــاد دارد و درپژوهشهــای
علــوم انســانی ،تحلیــل گفتمــان بهمثابــه یــك روش كیفــی اســتفاده میشــود نــه یــک
روش کمــی .چراکــه در روش تحلیــل گفتمــان بــا مقادیــر آمــاری ،شــمارش و کمیتهــا ســرو
کار نداری��م و در عــوض ب�اـ معناشناس��ی كارب��ردی مت��ن مواجـ�ه هس��تیم .دردقــت و بررســی
یــک متــن ،مالحظــه میکنیــم کــه عــاوه بــر محتــوای اصلــی متــن ،یــک محتــوای ثانویــه
هــم متــن را در برگرفتــه اســت کــه ایــن محتــوای ثانویــه بوســیله یــک روش پژوهشــی
کیفــی ،ماننــد روش تحلیــل گفتمــان ون دایــک ،قابــل اســتخراج اســت .در ایــن روش،
بایــد بــا لحــاظ کــردن شــرایط و ویژگیهــای زمانــی متــن ،متــون نوشــتاری و حتــی شــفاهی
را مــورد تحلیــل ،بررســی و ارزیابــی دقیــق قــرارداد و دســتاوردهای اندیشــهای انســانها
مــورد بازشناســی و واکاوی توســط محقــق قــرار گیــرد.
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در روش تحلیــل گفتمــان ،واحــد تحلیــل از كلمه فراتر اســت .واحد تحلیـــل مـیتوانـــد
براســاس موضــوع ،شــاخصها ،اهــداف ،متغیرهــا و مؤلفههــای تحقیــق شـــامل یـــك
جملـــه ،عبــارت ،بنــد ،صفحــه یــا متــن كامــل باشــد (وندایــك.)27 ،1382 ،
واحــد تحلیــل در ایــن تحقیــق ،متــن خبرهــای انتخابشــده اســت .هــر متــن خبــر
شــامل یــک بســته خبــری در هــر صفحــه وب اســت کــه میتوانــد دربرگیرنــده اصــل خبــر،
گ��زارش و ی��ا تفس��یری از خب��ر باشـ�د .لــذا براســاس رویکــرد ون دایــک در تحلیــل گفتمــان،
ابتــدا همــه متــون اخبــار و گزارشهــا و تحلیــل هــای خبــری مربــوط بــه کاهــش تعهــدات
برجامــی ایــران در ســایتهای العربیــۀ فارســی و خبرگــزاری صداوســیما ،در بــازۀ زمانــی
موردمطالعــه یعنــی از روز چهارشــنبه  ۱۸اردیبهشــت  ۱۳۹۸تــا  20آبــان مــاه  1398بهعنــوان
جامعــۀ آمــاری ،اســتخراج شــد .در ایــن بــازه زمانــی ایــران در طــی چهــار گام و مرحلــه،
تعهــدات برجامــی خــود را کاهــش داد .در ایــن پژوهــش ،بــرای اینکــه اخبــار و دادههایــی
کــه مــورد پژوهــش قــرار میگیرنــد بهخوبــی موضــع ســایتهای مذکــور ،نســبت بــه
مســئلۀ کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران را نشــان دهنــد ،از روش نمونهگیــری هدفمنــد
اســتفاده شــد .و مــا بــرای انتخــاب و نمونهگیــری اخبــار هشــت مؤلفــۀ موردنظــر ون
دایکــ را معیاــر قرــار دادی��م ،ب��ه نح�وـی ک�هـ در ادامهــ بیــان خواهن��د شــد .در نمونههــای
هدفمنــد یــا قضاوتــی ،پژوهشــگر واحدهــای نمونهگیــری را بهصــورت ذهنــی و بــا هــدف
قبلــی انتخــاب میكنــد .ذهنیــت و هــدف داور اســت كــه احتمــال انتخــاب یــك واحــد
نمونهگیــری را بــرای نمونــه معیــن میكنــد (فرانكفــورت و نچمیــاس.)264 ،1381 ،
در ایــن پژوهــش نیــز براســاس قاعــدۀ اشــباع عمــل شــده اســت .بــازه زمانــی مــورد
مطالعــه در ایــن پژوهــش از  18اردیبهشــت  1398تــا  20آبــان  1398اســت ،لــذا در ایــن
بــازه زمانــی از بیــن  141خبــر ســایت العربیــۀ فارســی کــه موضــوع کاهــش تعهــدات برجامــی
ایــران را پوشــش داده بودنــد  8خبــر و از بیــن  329خبــر ســایت خبرگــزاری صداوســیما کــه
بــه ایــن موضــوع پرداختــه بودنــد 7 ،خبــر بــرای تحلیــل انتخــاب شــدند .معیارهــای مــا در
انتخــاب ایــن اخبــار همــان مؤلفههــای هفتگانــۀ گفتهشــده در روش تحقیــق اســت؛
یعنــی خبرهایــی در اولویــت انتخــاب قــرار خواهنــد گرفــت کــه ایــن مؤلفههــا در آن خبــر
بارزتــر و مشــخصتر باشــد .بهعــاوه چــون گزارشهــای تحلیــل و تفســیری ،گفتمــان
رســانه را مشــخصتر بیــان میکنــد ،ایــن نــوع اخبــار در اولویــت قــرار گرفتنــد .یکــی از
مراحــل اصلــی در تحلیــل گفتمــان ،عملیاتــی کــردن مباحــث نظــری یــا بــه عبارتــی ،تعییــن
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متغیرهــا بــرای تحلیــل متــن و گفتمــان اســت .ازآنجاییکــه ایــن پژوهــش بــرای تحلیــل
مت��ون کاوی اخبــار مربــوط بــه کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران در ســایتهای خبــری مــورد
مطالعــه ،بــر مبنــای شــیوه تحلیلــی و دیدگاههــای تئــون وندایــک ســامانیافته اســت لــذا
متغیرهــا و مقولههــای مورداســتفاده عبارتانــد از :واژگان ،افــراد و نهادهــای مطرحشــده
در متــن ،اســتناد یــا ذکــر شــواهد متــن ،قطببنــدی یــا غیرســازی (ارزش)هــای نســبت
بــه خــود و دیگــری ،پیشفرضهــا ،داللتهــای ضمنــی (تلقیــن و تداعــی) ،مؤلفههــای
اجمــاع و توافــق در متــن ،گزارههــای اساســی.
برمبنــای رویکــرد تحلیــل گفتمــان تئــون ون دایــک متنهــای خبــری کــه از ســایت
هــای مــورد مطالعــه انتخابشــدهاند ،در یــک فــرم مخصــوص بــرای ثبــت و اســتخراج
اطالعــات ،منظــم شــدند .ایــن فــرم شــامل  10عن��وان اس��ت :تاری�خـ خب��ر و عنــوان خبــر دو
عنــوان اولیــه هســتند کــه مشــخصکننده اطالعــات شناسـهای متــن خبــر هســتند ،هشــت
عنـ�وان دیگـ�ر مؤلفههـ�ای موردنظـ�ر ون دایـ�ک هسـ�تندکه ایـ�ن مؤلفههـ�ا عبارتانـ�د از:
افــراد و نهادهــای مطرحشــده در متــن ،واژگان مثبــت و منفــی ،اســتناد یــا ذکــر شــواهد
متــن ،پیشفرضهــا ،قطببنــدی یــا غیرســازی (ارزش)هــای نســبت بــه خــود و دیگــری،
مؤلفههــای اجمــاع و توافــق در متــن ،داللتهــای ضمنــی (تلقیــن و تداعــی) و گزارههــای
اساســی .بــا اســتفاده از ایــن فــرم واســتخراج طالعــات آن ،نظــام گفتمانــی حاکــم بــر
خبرهــا مشــخص شــد و مقــوالت متنــی و درونمتنــی متــون خبــری نیــز بــه دســت آمــد.
یافتههای پژوهش
 .1واژگان
براســاس رویکــرد ون دایــک در تحلیــل گفتمــان ،چگونگــی اســتفاده از واژههــا و
اســتفاده از واژههایــی بــا بــار معنایــی مثبــت و یــا منفــی ،مــا را در شــناخت بهتــر گفتمــان
موردنظــر ســایتهای خبــری کمــک میکنــد .لــذا بــا قــدری توجــه بــر واژههایــی کــه
هــر یــک از ســایت هــای موردمطالعــه ،بــرای ایــران ،آمریــکا و یــا ســایر طرفهــای برجــام
اســتفاده کردهانــد ،درک گفتمــان نهفتــه در دل واژههــا آســانتر خواهــد شــد .بــرای
مقایســۀ بهتــر واژههــا ،میتــوان جــدول زیــر را بررســی کــرد:
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جدول شمارۀ  .1نظام واژگان
نظام
واژگان

خبرگزاری صداوسیما

العربیۀ فارسی

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

پیشرفته ،مسالمتآمیز ،توسعه داخلی،

تکلیف ،تعامل ،امنیت ،ثبات ،روابط دوستانه،

بهبود وضعیت،آرزو ،دستیابی به هدف بزرگ،

مثبت

صمیمانه ،نقشآفرینی مثبت ،ایستادگی،

پیشرفته ،قادر ،آزاد ،خواهان گفتوگو،

هوشمندانه ،صبر و مقاومت ،عدم تفرقه ،اتحاد

تفاهم ،همکاری ،موفقیت ،برنده ،موافق،

و یگانگی ،حرکت مثبت اقتصادی ،حسن نیت،

رأی مثبت ،اعتماد ،آمادۀ گفتوگو ،کمک به

تعامل سازنده،برداشتن محدودیت ،حقانیت،

بحرانزدایی ،امید برای منطقه ،مخالف جنگ،

صبر راهبردی ،خودکفایی ،همکاری ،افزایش

دفاع ،متعهد به تعهدات ،آمادگی با هر توان

قدرت ،عدم نگرانی،منافع ملی ،مقاومت،

و مقدار ،پایبندی

قدرت ،همدردی ،پایبندی سختگیرانه به
تعهدات،حسن نیت ،مخالف تسلیحات
ایران

هستهای ،صلح ،ثبات و آرامش ،آماده دفاع
تنشآفرینی ،باجخواهی و تهدید علیه جامعه
جهانی ،تخلفات ،تروریستی ،تهدید ،برهم
زدن امنیت ،بیثباتی ،توسعهطلب ،به تنگ
آمدهاند،مصیبتبار ،قبضه ،ممنوع ،هشدار،
حامی تروریست ،نقض تعهد ،متهم،جنگ،

منفی

قادر نبودن ،پرداخت هزینه ،وادار،تحریم و

حامی شبهنظامیان ،ناامنی ،متهم رویداد

فشار ،بنبست ،فشار اقتصادی ،روزهای سخت،

تروریستی ،تنش ،مجبور ،قطع امید ،دشوار،

شرایط سخت و پیچیده،تسلیم ،محدودیت،

عقبنشینی ،زیان ،اقتصاد فلج ،بدتر ،رنج،

انشقاق داخلی ،سهلانگاری تحمیل،

ناامید ،مشکل ،تهدید ،رد گفتوگو ،حمایت

خشونت،متهم

از تروریسم ،محروم ،حمایت از رژیمهای
دیکتاتوری ،آواره ،قتلعام ،محکومیتهای
بینالمللی ،عواقب وخیم ،خطر ،تجاوز ،پایبند
نیست ،فروپاشی ،دخالت ،راه بیبرگشت،
بالتکلیفی ،بی تصمیمی ،خطرناکتر،
تهدیدآمیزتر ،ناامنی ،آوارگان ،بحران ،متوقف
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ادامه جدول شمارۀ  .1نظام واژگان
نظام واژگان

خبرگزاری صداوسیما

مثبت

کدخدا ،قدرت ،ابرقدرت ،عدم عقبنشینی،
امتیازگیری

العربیۀ فارسی
صلحآمیز ،امیدوار ،متعهد

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

آمریکا

جنگ ،توطئه ،منحوس نامشروع ،خیانت و
تخلف ،تروریسم اقتصادی ،زیر پا گذاشتن
تعهد ،استکبار جهانی ،یاس ،انزوا،خروج
یکجانبه ،اقدامات تروریستی ،ظالمانه ،جنگ،
زورگویی ،ایجاد ناامنی ،بدعهدی ،مسیر اشتباه،

سیاستهای نادرست ،مشکالت ،تنگنظری،
پشیمان ،دبه کردن ،پوچ ،دشمنی،
سنگاندازی ،تحمیل ،خودداری ،خوشش
نمیآید .ترک گفتوگو ،عدم رعایت تعهد،
غیرقانونی ،جنگ

ناکامی،استیصال ،چماق ،پشیمان ،سرنگونی،
سقوط ،خیا لبافی،ناکارآمدی ،از دست دادن
داشتهها ،نقض ،تنش ،وخیم
مثبت

جبران ،دوستان ما،تعامل ،روابط دوستانه،
صمیمانه ،جبران ،نقشآفرینی مثبت،انعطاف،
امتیاز ندادن ،رویکرد دوستانه

قدرت ،نجات ،میانجیگری ،تالش ،استفاده از
فرصت ،قاطعانه

و دنبالهرو ،کمکاری ،خروج از تعهد ،ناتوان،
منفی

سایر طرفهای برجام

اشتباه کردن ،بیتوجهی ،هشدار ،بهانهجویی،
تخلف ،عدم تصمیم درست و مستقل ،وابسته
رنج ،ناکافی،عدم عکسالعمل مسئوالنه ،عدم
اقدام جدی ،عدم عمل به وظیفه ،ناتوان،نقض
تعهدات ،وعدههای توخالی ،بدعهدی ،فشار،
متکبرانهتر ،خودخواهانهتر ،توهینآمیزتر،

خبیث ،دشمنی ،عدم اجرای تعهد ،منع ،عدم
واقعگرا ،تسلیم ،ناتوانی ،بیاعتمادی ،نگران،
اختالف،دوراهی سخت ،در توان نیست،
مجبور ،بیتفاوتی

استیصال ،مجبور ،پلیس بد ،عقبنشینی،
ناکام ،سنگاندازی ،عدم پایبندی به تعهد

 .2قطببندی
هــر یــک از ســایتهــای موردمطالعــه ،متناســب بــا گفتمــان خــود ،قطببنــدی یــا
غیــر ســازی را در نظــر گرفتــه و متناســب بــا ایــن قطببنــدی ارزشهــا و صفاتــی بــه
«خــود» و «دیگــری» ،اختصــاص دادهانــد .مــا بــرای مشــخصتر شــدن ایــن مرزبندیهــا،
ارزشهــای منتســب بــه ایــران ،آمریــکا و ســایر طرفهــای برجــام را در ســه دســته جــدا
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دســتهبندی کردهایــم .در نــگاه اول ،بــه نظــر میرســد العربیــه کشــورهای اروپایــی ،آمریــکا
و متحدانــش را در جنــاح «خــود» تعریــف میکنــد امــا ایــران و کشــورهایی ماننــد یمــن و
گروههــای شــبهنظامی ماننــد حمــاس ،حــزباهلل لبنــان و ...را «دیگــری» تعریــف میکنــد.
در ایــن میــان ،صداوســیما بهوضــوح ،آمریــکا و حامیــان منطقـهای او ماننــد عربســتان
و ...را در جنــاح «دیگــری» تعریــف کــرده اســت امــا دربــارۀ اروپــا بــه نحــوی دیگــر عمــل
میکنــد .در گامهــای نخســتین کاهــش تعهــدات برجامــیصداوســیما ،تــاش میکنــد
اروپــا را در جنــاح «خــود» تعریــف کنــد و بــا اســتفاده از عباراتــی ماننــد دوســتان مــا آنهــا
را موردخطــاب قــرار دهــد تــا از ایــن طریــق اینگونــه وانمــود کنــد کــه آمریــکا در خــروج از
برجــام تنهاســت و منزویشــده و اروپــا آن را حمایــت و همراهــی نمیکنــد؛ امــا بهتدریــج
و بــا گــذر زمــان کــه اروپــا بــه تعهــدات برجامــی خــود عملنکــرده و بهنوعــی زمینــه را
بــرای اعمــال فشــار حداکثــری آمریــکا فراهــم میکنــد ،صداوســیما نیــز اروپــا را از جنــاح
«خــود» بــه جنــاح «دیگــری» میرانــد .بــرای اینکــه ایــن دســتهبندی و ارزشهــای منتســب
بــه هرکــدام از طرفهــای برجــام توســط ســایت هــای موردمطالعــه مشــخصتر شــود ،ایــن
ارزشهــا در جــدول شــمارۀ  2دســتهبندیشــده اســت و بهاینترتیــب ،مقایســۀ آنهــا نیــز
ســادهتر شــده اســت.
جدول .2قطببندی و ارزشهای منتسب به طرفهای برجام توسط خبرگزاری صداوسیما ،العربیۀ فارسی
قطببندی

خبرگزاری صداوسیما

العربیه فارسی

مقاومــت فعــال در برابــر آمریــکا ،اقــدام قاطعانــۀ

باجخواهــی و تهدیــد علیــه جامعــه جهانــی،

ســپاه پاســداران در ســرنگونی پهپــاد آمریکایــی،

تنشآفرینــی در منطقــه ،تهدیــد دریانــوردی

ایــران میــز مذاکــره را تــرک نکــرده ،مقاومــت در برابــر

بینالمللــی و آبراههــای دریایــی ،کاهــش

ابرقــدرت ،صبــر راهبــردی یــک ســاله ،ایــران مخالــف تعهــدات توســط ایــران تــاش بــرای خــروج از
ارزشهای منتسب به ایران

تســلیحات هســتهای ،ایــران کــه یکــی از کشــورهای وضعیــت بالتکلیفــی و بــی تصمیمــی اســت،
ایــران میخواهــد اروپاییهــا را بــر ســر دوراهــی

مهــم منطقــه خلیجفــارس ،حامــی سیاســت صلــح،
ً
ثبــات و آرامــش ،بــرای دفــاع از کشــور خــود کامــا ســختی قــرار دهنــد ،خــروج ایــران طبلهــای
آمادهایــم ،اتحــاد بیــن مســئولین و قــوای ایرانــی جنــگ را از طــرف آمریــکا و اســرائیل بــه صــدا
وجــود دارد ،همچنــان مــرد صلــح و اعتــدال درم ـیآورد ،ایــران در اثــر تحریمهــای آمریــکا ،بــا
هســتیم ،مقاومــت ملــت ایــران در برابــر فشــار فروپاشــی روبــرو شــده اســت ،دخالــت در منطقه،
و زورگویــی ،گامهــای قاطعانــه ،اســتراتژی نظــام دسـتیابی ایــران بــه ســاح اتمی،عــدم پایبنــدی
جمهــوری اســامی ایــران؛ تعهــد در برابــر تعهــد ،بــه محدودیتهــای برجــام ،ایــران حامــی اصلــی
نقــض در برابــر نقــض ،تالشهــای ایــران بــرای

شــبهنظامیان حوثــی ،نقــش داشــتن در حمــات

برقــراری ثبــات و مبــارزه بــا تروریســم ،امنیــت امــروز بــه آرامکــو عربســتان ،فــروش ســاحهای
منطقــۀ مرهــون تالشهــای ایــران اســت
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قطببندی

العربیه فارسی

خبرگزاری صداوسیما
فریبــکار و قلــدر ،عــدم اجــرای تعهــدات .،در
تمــام مراحــل آمریکاییهــا دچــار شکســت

ارزشهای منتسب به آمریکا

شــدهاند ،خــروج غیرقانونــی امریــکا از توافــق
برجــام ،تحریمهــای ظالمانــه در مســیر تروریســم
اقتصــادی ،اقــدام آمریــکا در جلوگیــری از واردات
مــواد غذایــی و دارویــی ،انــزوای آمریــکا در
داســتان برجــام ،آمریــکا دیگــر بــرگ برنــدهای
نــدارد ،آمریــکا مجبــور اســت بــا ایــران مذاکــره
کنــد ،آمریــکا نقــش چمــاق و اروپاییهــا نقــش
هویــج را بــازی میکننــد ،بــر ناکارآمــدی اقــدام

تحریمکننــدۀ ایــران ،ترامــپ مایــل نیســت
شــاهد چنیــن وضعیتــی (فروپاشــی) ایــران
باشــد ،ترامــپ متعهــد شــد کــه نگــذارد
تهــران «هیــچگاه» بــه ســاح اتمــی دســت
یابــد ،دولــت آمریــکا از طریــق تحریــم ایــران
توانســته منابــع مالــی حــزباهلل لبنــان را نیــز
محــدود کنــد ،ایاالتمتحــده خواهــان یــک
راهحــل صلحآمیــز بــرای از بیــن بــردن تنــش
بــا ایــران اســت

آمریــکا بــه خــروج از برجــام ،سیاســت دولــت
ترامــپ در قبــال ایــران ســبب انــزوای آمریــکا
اروپاییهــا در بخــش سیاســی تــا حــدودی
مســتقل از امریــکا بودنــد امــا در بخــش
اقتصــادی وابســته ،عــدم اجــرای تعهــدات خــود
ارزشهای منتسب سایر طرفهای برجام

در برجــام ،اروپــا هــم در رنــج اســت ،اتحادیــه
اروپــا بــه دنبــال کاهــش تنشهــا در منطقــه،
اروپــا خواهــان حفــظ برجــام ،وعــده توخالــی
اینســتکس بدعهــدی غــرب ،اروپــا در عمــل از
ابتــدای خــروج ترامــپ از برجــام در کنــار امریــکا
قــرار گرفــت ،آمریــکا نقــش چمــاق و اروپاییهــا
نقــش هویــج را بــازی میکننــد ،اروپــا هیــچ
قدمــی رو بــر جلــو برنداشــت ،نــوع نــگاه اروپــا
بــه ایــران ،هــرروز متکبرانهتــر ،خودخواهانهتــر
و توهینآمیزتــر شــد .اروپاییهــا بلندگــوی
آمریکاییهــا هســتند ،آنهــا بــه مذاکــره نیــاز

خنثیســازی تحریمهــای آمریــکا در تــوان
اروپــا نیســت ،اروپــا نمیخواهــد از سیاســت
بینابیــن خــود دســت بــردارد ،اروپــا تصمیــم
ایــران را فرصتــی بــرای مذاکــرۀ مجــدد بــر سـ ِر
برجــام میدانــد ،پاریــس از فعالیتهــای

موشــکی ایــران و دخالــت تهــران در امــور
منطقــه نگــران اســت ،.اختــاف فرانســه و
آمریــکا بــر روی روش ،اروپــا دنبــال یافتــن
راهــی بــرای نجــات ایــن توافــق اســت،
میانجیگــری بــرای رفــع مشــکل برجــام

دارنــد ،هــدف و اســتراتژی (اروپــا) بــا آمریــکا
ً
اساســا اروپــا بنایــی بــرای
یکســان اســت،
مقابلــه بــا تحریمهــای آمریــکا نــدارد

 .3افرادو نهادهای 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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وزارت امــور خارجــۀ ایــران؛ گــزارش خبرگــزاری مهــر؛ مقامهــای جمهــوری اســامی؛ علــی
ربیعــی ،ســخنگوی دولــت؛ عبــاس عراقچــی ،معــاون وزیــر امــور خارجــۀ ایــران؛ بهــروز
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
خزانــهداری آمریــکا؛ پادشــاهی عربــی ســعودی؛ مقامــات آمریکایــی؛ آژانــس بینالمللــی
انــرژی اتمــی؛ اتحادیــۀ اروپــا؛ هیئــت ســعودی در آژانــس جهانــی انــرژی هســتهای؛ ســفیر
ســعودی،
سایر طرفهای برجام:
امانوئــل ماکــرون؛ جرمــی هانــت ،وزیــر امــور خارجــۀ بریتانیــا؛ روزنامــۀ آلمانــی
«زوددویچــه تســایتونگ»؛ گــزارش رادیــو فرانســه؛ خبرنــگار آلمانــی؛ دفتــر ریاســت جمهوری
فرانســه؛ بوریــس جانســون ،نخسـتوزیر بریتانیــا؛ آنــگال مــرکل ،صدراعظــم آلمــان؛ بیانیــۀ
ریاســت جمهــوری فرانســه.
ب .افراد و نهادهای مورد استناد خبرگزاری صداوسیما به تفکیک:
ایران:
شــورای عالــی امنیــت ملــی؛ پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری؛ ســخنان
رئیسجمهــور ایــران؛ فتــوای رهبــری؛ مقــررات بینالمللــی قطعنامــۀ  2231و توافــق
برجــام؛ مقــام معظــم رهبــری؛ نامــۀ بانــک مرکــزی؛ دســتور رئیسجمهــور؛ حنیــف غفــاری،
کارشــناس مســائل سیاســی؛ قاضــیزاده ،عضــو هیئترئیســۀ مجلــس شــورای اســامی؛
عبداللهــی ،کارشــناس مســائل سیاســی؛ عراقچــی ،معــاون وزیــر خارجــۀ ایــران؛ وزیــر خارجــۀ
ایــران (ظریــف)؛ فتــوای رهبــر معظــم انقــاب.
آمریکا:
اوباما و کری؛ رئیسجمهور آمریکا؛ مایک پمپئو ،وزیر امور خارجۀ آمریکا.
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سایر طرفهای برجام:
آژانــس بینالمللــی انــرژی هســتهای؛ وزیــر امــور خارجــۀ آلمــان؛ نشــریۀ پترولیــوم
اکونومیســت؛ مکــرون؛ روزنامــۀ انگلیســی ایندیپندنــت؛ ژای جــون ،نماینــدۀ ویــژۀ چیــن
در امــور خاورمیانــه.
 .4پیش فرضها
مهمتریــن پیشفرضهــای مطرحشــده در ســایتهای موردمطالعــه در پوشــش
اخبــار کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران عبارتانــد از:
الف .پیشفرضهای العربیۀ فارسی در پوشش اخبار کاهش تعهدات برجام:
ایران صادق نیست و نیات واقعی او معلوم نیست.ایران عامل ناامنی در منطقه است و جنگطلب است.آمریکا یک ابرقدرت است که اروپا همتوان مقابله با آن را ندارد.تهــران بــه دنبــال دســتیابی بــه ســاح اتمــی بــوده و هســت و ایــن عامــل نگرانــیآمریــکا و اروپــا اســت.
ایران در کشورهای منطقه دخالت میکند.فعالیتهای موشکی ایران مشکوک و نگرانکننده است.دولــت روحانــی در ایــران مخالفــان جــدی دارد کــه بــا برجــام هــم مخالفانــد وایــران در ایــن مســیر اتحــاد داخلــی نــدارد.
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 بهجــای بهبــود ایــنوضعیــت درآمــد خــود را خــرج ناامنــی در منطقــه میکنــد.
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ب .پیشفرضهای خبرگزاری صداوسیما در پوشش اخبار کاهش تعهدات برجام:
اروپا مطیع آمریکاست و آمریکا آنها را فریب میدهد.تندروهای امریکا ،صهیونیسم با این توافق مخالف بودند.آمریــکا عامــل ناامنــی در منطقــه اســت و خــروج او از برجــام باعــث تشــدیدنا امنیهاســت.
ایــران در ســوریه ،عــراق و افغانســتان بــا تروریســم مبــارزه کــرده اســت و ایــرانعامــل ثبــات منطقــه اســت نــه ناامنــی منطقــه.
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 داخلــیراه بهجایــی نمیبریــم.
تــا زمانــی کــه ایــران اقــدام متقابــل قاطعانــه انجــام ندهــد طــرف اروپایــی وآمریکایــی بــه امتیــاز گیــری از ایــران ادامــه میدهنــد .چــون تصــور میکنــد کــه
برجــام بــرای ایــران جنبــۀ حیثیتــی دارد.
ایــران بــه دنبــال تــرک برجــام نیســت بلکــه خواهــان حفــظ برجــام اســت چــون ایــنتوافــق برای ایــران منافعــی دارد.
ابرقدرتهــا کــه خــود ســاح هســتهای دارنــد نمیخواهنــد ســایر کشــورها بــهایــن ســاحها دســت یابنــد تــا قــدرت آنهــا اضافــه نشــود.
ایــران مخالــف تســلیحات هســتهای و اســتفاده ایــران از انــرژی هســتهای،صلحآمیــز اســت.
 .5افراد و نهادها
افـراد و نهادهـای نامبـرده شـده در سـایتهای موردمطالعـه بـه شـرح جـدول  3اسـت .نکتـه
قابلتوجـه ،نحـوۀ خطـاب قـراردادن ایـن افـراد و نهادهـا در هرکـدام از سـایتهای مذکـور اسـت.
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قطببندی

ایران

آقایروحانــی رئیسجمهــور ،عراقچــی معــاون
شــورای عالــی امنیــت ملــی ،حســن روحانــی ،عبــاس
وزیــر خارجــه ایــران ،رهبــر معظــم انقــاب،
موســوی ســخنگوی وزارت امــور خارجــۀ ایــران ،وزارت
امــام خمینــی (ره) ،وزیــر خارجــۀ ایــران ،شــورای
خارجــه ایــران ،مقامهــای جمهــوری اســامی ،علــی
عالــی امنیــت ملــی ایــران ،دولــت ایــران ،شــورای
ربیعــی ،ســخنگوی دولــت ،عبــاس عراقچــی ،معــاون
عالــی امنیــت ملــی ،ســپاه پاســداران ،دســتگاه
وزیــر امــور خارجــۀ ایــران ،محمدجــواد ظریــف ،وزیــر
سیاســت خارجــی مــا ،نهادهایــی کــه پیــام قدرت
خارجــه ایــران ،بهــروز کمالونــدی ســخنگوی ســازمان
ایــران را بهطــرف مقابــل مخابــره میکننــد،
انــرژی اتمــی ،مخالفــان دولــت حســن روحانــی ،بشــار
ســید امیرحســین قاضــیزاده هاشــمی عضــو
اســد ،علیرضــا میــر یوســفی ســخنگوی هیئــت ایــران در
هیئترئیســۀ مجلــس شــورای اســامی ،ســران
ســازمان ملــل ،شــبهنظامیان حوثــی ،مســئوالن ایرانــی
قــوا ،نماینــدگان مجلــس ،رزمنــدگان بــزرگ و
و خانوادههــای آنهــا ،دانشــجویان دانشــگاه شــریف،
دالور ،ارتــش ،ســپاه ،بســیج مــا ،دســتگاههای
مقامهــای ارشــد حکومتــی ایــران ،اعضــای هیئتهــای
مختلــف در داخــل ایــران ،گروههــای مخالــف
نمایندگــی ایــران ،علــی خامن ـهای رهبــر ایــران ،اعضــای
دولــت ،مجلــس شــورای اســامی ،قــوه قضاییــه،
مجلــس خبــرگان رهبــری ،روحانیونــی کــه کشــور را
ملتمــان ،دوســتان عزیــز مــا در دنیــا و منطقــه،
قبضــه کردهانــد ،حکومــت ایــران ،رژیــم ایــران
نظــام مــا ،هیئــت دولــت

آمریکا
سایر طرفهای برجام

دوره 4
پیاپی 13
پاییز 1400

116

برگزاری صداوسیم

العربیۀ فارسی

ترامــپ ،رئیسجمهــور آمریــکا ،دولــت ترامــپ،
کاخ ســفید ،نماینــدۀ ویــژۀ آمریــکا در امــور
ایــران ،مایــک پمپئــو ،وزیــر امــور خارجــۀ
آمریــکا ،دموکراتهــا ،اوبامــا و کــری و بقیــه
مقامــات آمریکایــی ،دولــت منحــوس نامشــروع،
ملــت آمریــکا ،صهیونیســتها،گروه تنــدروی
داخلــی آمریــکا ،ایپــک ،دوســتان آمریــکا،
متحــد آمریــکا ،کانــادا ،گــروه تنــدرو در داخــل
کاخ ســفید ،آمریــکا و متحــدان آن ،عربســتان
ســعودی

دونالــد ترامــپ ،آمریــکا و اســرائیل ،دونالــد ترامــپ
رئیسجمهــوری آمریــکا ،مایــک پومپئــو وزیــر
امــور خارجــه آمریــکا ،ایاالتمتحــده آمریــکا،
رئیسجمهــوری اوبامــا ،کاخ ســفید« ،ســیگال
مندلکــر» ،معــاون وزیــر خزانــهداری آمریــکا در امــور
تروریســم ،مرکــز مطالعــات راهبــردی و بینالمللــی،
وزارت امنیــت داخلــی ،اســرائیل ،زندانیــان آمریکایــی،
یــک دو تابعیتــی آمریکایــی– لبنانــی ،مقامــات
آمریکایــی ،برایــان هــوک ،نماینــدۀ ویــژۀ وزارت خارجــه
آمریــکا

آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی ،کشــورهای
اروپایــی ،ژای جــون نماینــدۀ ویــژه چیــن در
امــور خاورمیانــه ،آژانــس ،وزیــر فرانســوی،
شــرکتهای اروپایــی ،ماکــرون ،اروپاییهــا،
دادگاه بینالمللــی ،چیــن و روســیه«،هایکو
مــاس» وزیــر امــور خارجــه آلمــان ،کشــورهای
اروپایــی ،اتحادیــۀ اروپــا ،شــورای امنیــت
ســازمان ملــل ،آژانــس (انــرژی اتمــی) ،فرانســه
و انگلیــس ،کشــورهای دوســت و  ۵کشــور
باقیمانــده ،همــۀ دوســتان مــا و کشــورهای
اروپایــی ،مهاجریــن ،کشــورهای  ،۵+۱ســران
پنــج کشــور باقیمانــده ،کارآفرینــان جهــان

امانوئــل مکــرون رئیسجمهــوری فرانســه ،طرفهــای
اروپایــی ،کشــورهای مخاطــب ایــران ،اروپاییهــا،
روســیه ،جرمــی هانــت وزیــر امــور خارجــۀ بریتانیــا،
فدریــکا موگرینــی ،مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه
اروپــا ،بازرســان آژانــس ،بریتانیــا ،فرانســه ،آلمــان،
ســران گــروه هفــت ،امضاکننــدگان اروپائــی برجــام،
جامعــۀ بینالمللــی ،آژانسبینالمللــی انــرژی
اتمــی ،همــۀ شــرکتهای اروپایــی ،اتحادیــه اروپــا،
دفتــر ریاســت جمهــوری فرانســه ،بوریــس جانســون
نخس ـتوزیر بریتانیــا ،آنــگال مــرکل صدراعظــم آلمــان،
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد ،مســئوالن
کشــورهای جهــان ســوم و همســایگان آمریــکا،
کشــورهای منطقــه ،قدرتهــای اروپایــی ،وزرای خارجــۀ
اتحادیــه اروپــا ،روســیه و چیــن
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بحث و نتیجهگیری
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 ازیکطــرف
تحتفشــار تحریمهــای آمریــکا قــرار دارد و از طرفــی دیگــر بنــا بــه تعهداتــی کــه در برجــام
داده اســت برنامههــای هســتهای خــود را متوقــف کــرده اســت و حــال ،ایــران بــا کاهــش
تعهــدات برجامــی خــود اروپــا را تحتفشــار قــرار داده اســت تــا مقابــل آمریــکا بایســتد
و تحریمهــا را لغــو کنــد امــا اروپــا هــم توانایــی مقابلــه بــا آمریــکا را نــدارد و نمیتوانــد
بــه ایــران کمــک کنــد .لــذا ایــران بــرای خــروج از ایــن وضعیــت ممکــن اســت دســت بــه
اقداماتــی بزنــد کــه منطقــه را ناامــن کنــد و موجــب هجــوم آوارگان بــه اروپــا شــود تــا
اینگونــه امتیــازات الزم را از طــرف مقابــل بگیــرد و اگــر ایــران نتوانــد بــه ایــن هــدف خــود
برســد ،منطقــه را ناامــن میکنــد .لــذا میتــوان گفــت گفتمــان ایــران هراســی ،در العربیــۀ
فارســی دنبــال میشــود .بــا توجــه بــه ایــن مطلــب ،العربیــه معتقــد اســت آمریــکا و اروپــا
بــرای محــدود کــردن ایــران ،بــا یکدیگــر هماهنــگ هســتند امــا اختــاف روش هــم دارنــد.
لــذا خــروج آمریــکا از برجــام بهنوعــی قابــل توجیــه اســت چراکــه آنهــا بــرای محــدود کــردن
برنامههــای موشــکی و دخالتهــای ایــران از برجــام خارجشــدهاند.
العربیــۀ فارســی در خبــری از ســخنان وزیــر خارجــه ایــران نهایــت بهرهبــرداری را انجــام
میدهــد و بــا پیونــد آن بــه ســخنان مقامــات آمریکایــی ،وضعیــت کنونــی ایــران را نتیجــه
حمایــت او از تروریســم و ایجــاد ناامنــی در منطقــه بهواســطۀ حمایــت از حــزباهلل لبنــان،
حمــاس فلســطین و بشــار اســد در ســوریه نشــان میدهــد .العربیــه حتــی ایــران را متهــم
بــه اســتفاده ابــزاری از پناهنــدگان و اجبــار آنــان بــه جنــگ در ســوریه میکنــد و بــه ایــن
وســیله تــاش میکنــد گفتمــان ایــران تروریســت را بــرای مخاطبــان خــود تبییــن کنــد.
ایــن ســایت بــرای تقویــت ایــن گفتمــان از اتفاقــات آرامکــو عربســتان و توقیــف کشــتی
انگلیســی نیــز نهایــت اســتفاده را میکنــد .العربیــه در همیــن خبــر بــا برجستهســازی
اعتــراف دکتــر ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه ایــران مبنــی بــر خــروج همــه شــرکتهای اروپایــی
از ایــران تــاش میکنــد ایــران را در انــزوای بینالمللــی نشــان دهــد تــا العربیــه هــم
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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را در آســتانۀ جنــگ و بــا اقتصــاد فلــج و شــدیدترین تحریمهــا ،درمانــده بــه تصویــر
میکشــد و معتقــد اســت ایــران حتــی توقــع نــدارد طــرف مقابــل ،همــه تعهداتــش را
عمــل کنــد بلکــه فقــط آرزو دارد اجــازه بدهــد ایــران نفــت بفروشــد .اینهمــه همــان
گفتمــان ایــران ضعیــف اســت .همچنیــن العربیــه ،امیــدوار اســت ایــران تحتفشــارها
و تحریمهــا مجبــور بــه عقبنشــینی از مواضــع خــود شــده و بهتدریــج بــرای مذاکــره
جدیــد و الحــاق اضافههایــی بــه برجــام آمــادهشــود کــه ایــن اضافههــا میتوانــد همــان
چیــزی باشــد کــه آمریــکا بــه خاطــر آنهــا از برجــام خــارج شــد.
در مقابــل ،ســایت خبرگــزاری صداوســیما در پوشــش اخبــار کاهــش تعهــدات بیشــتر
بــر گزارشهــا و مصاحبــه بــا مســئوالن اســتوار اســت و ســخنان مقامــات و مســئوالن را
محــور کار خــود قــرار داده و کمتــر بــه ارائــه تحلیــل و تفســیر میپــردازد .بااینحــال ،آنچــه
از نحــوه انتخــاب و بازتــاب مصاحبههــا مشــهود اســت ایــن اســت کــه ایــن ســایت خبــری
کاهــش تعهــدات برجامــی توســط ایــران را نتیجــه خــروج آمریــکا از برجــام و بدعهــدی
اروپــا میدانــد .ســایت خبرگــزاری صداوســیما معتقــد اســت پــس از خــروج آمریــکا از
برجــام ،ایــران بــه مــدت یــک ســال صبــر اســتراتژیک را مبنــای کار خــود قــرارداد .صبــر
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 میکنــد .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 گامهــای
اولیــۀ کاهــش تعهــدات ،ســایت خبرگــزاری صداوســیما حســاب اروپــا از آمریــکا را جــدا
میدانــد و معتقــد اســت اروپــا هرچنــد بــه تعهداتــش عمــل نکــرده اســت امــا تــاش خــود
را بــرای حفــظ برجــام میکنــد و بــا آمریــکا همراهــی نمیکنــد .درواقــع ســایت خبرگــزاری
صداوســیما تــاش میکنــد 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
میرســد در ایــن مســیر موفــق نیســت .ســایت خبرگــزاری صداوســیما ،آمریــکا را عامــل
ناامنــی و حامــی تروریســت در منطقــه میدانــد و تأکیــد دارد کــه ایــران در کشــورهایی
ماننــد عــراق و ســوریه و افغانســتان بــا تروریســت مبــارزه کــرده اســت درحالیکــه آمریــکا
حامــی تروریســت اســت .لــذا گفتمــان آمریــکای تروریســت مــورد تأکیــد ایــن ســایت
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خبــری اســت .تروریســم اقتصــادی ،عبــارت دیگــری اســت کــه ســایت خبرگــزاری صداوســیما
بــرای توصیــف فشــارهای حداکثــری آمریــکا بــر ایــران ،اســتفاده میکنــد و درراســتای
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
ســخنان مقامــات ایــران بــه نحــوی اســت کــه ایــن دو گفتمــان برجســته شــود .ســایت
خبرگــزاری صداوســیما تنهــا را ایــران را مقاومــت فعــال میدانــد و معتقــد اســت ایــن
مقاومــت بایــد همــراه بااقتــدار و اقدامــات قاطعانــه باشــد زیــرا تنهــا در ایــن صورت اســت
کــه طــرف مقابــل ،چمــاق خــود را از ســر ایــران برمــیدارد و حاضــر اســت بــه تعهــدات
خــودش عمــل کنــد.
ایــن ســایت خبــری تفــاوت مقاومــت فعــال بــا مقاومــت عــادی را اینگونــه بیــان
میکنــد کــه« :در مقاومــت عــادی یــا صــرف در بهتریــن حالــت ممکــن ،محاســبات رقیــب
را بــه هــم میزنیــم ســپس تاکتیکهــای رقیــب عــوض میشــود و قواعــد بــازی تغییــر
میکنــد و زمیــن بــازی تغییــر نمیکنــد امــا در «مقاومــت فعــال» باورهــای رقیــب را بــه هــم
میریزیــم و زمانــی کــه باورهــای رقیــب بــه همریخــت ،راهبردهــای او بــه هــم میریــزد و
ســپس میتوانیــم زمیــن بــازی را عــوض کنیــم».
در ادامــه بایــد اضافــه کــرد کــه ســایت مذکــور ،معتقــد اســت آمریــکا عامــل تنشهــای
خاورمیانــه اســت و هرچنــد تــاش میکنــد ایــران را عامــل تنشهــا معرفــی کنــد امــا دنیــا
ایــن مطلــب را نپذیرفتــه و آمریــکا در ایــن موضــوع در انــزوا قــرار دارد .تأکیــد بــر گفتمــان
آمریکاســتیزی ،از مهمتریــن اهــداف ســایت خبرگــزاری صداوســیما اســت.
صداوســیما ،بــا تأکیــد بــر گفتمــان اقتــدار ،اقتــدار ایــران در دفــاع از کشــور و برقــراری
امنیــت در منطقــه را برجستهســازی میکنــد و از طرفــی بــر گفتمــان صلحطلبــی ایــران در
مقابــل تنشزایــی آمریــکا در منطقــه تأکیــد دارد کــه ایــن در مقابــل آن چیــزی قــرار دارد
کــه رســانههای غربــی علیــه ایــران تبلیــغ میکننــد .حــرام دانســتن ســاحهای هســتهای و
اهــداف صلحآمیــز ایــران در تــاش بــه دســتیابی بــه انــرژی هســتهای مــواردی اســت کــه
بــه گفتمــان صلــح ایــران مهــر تأییــد میزنــد.
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منابع و ماخذ
آقاگل زاده ،فردوس ( .)1385تحلیل گفتمان انتقادی ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
خانجانــی ،مهرنــاز ( .)2017پوشــش خبــری رســانهها و انتخــاب منابــع اخبــار در مباحــث سیاســت خارجــۀ آمریــکا؛
مطالعــۀ مــوردی توافقنامــۀ ایــران (برجــام) ،پایاننامــۀ دکتــری ،دانشــکدۀ ارتباطــات دانشــگاه ایلنویــز
شــمالی ،آمریــکا.
خلیلــی ،عابــد ( .)1392مقایســۀ گفتمــان پایگاههــای الجزیــرۀ انگلیســی و پــرس تــی وی در مــورد پوشــش خبــری
درگیــری هــای ســوریه ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد .دانشــگاه صداوســیما ،تهــران.
دهقــان ،علیرضــا؛ بــا همــكاری حمیــد عبدالهیــان و نورالدیــن رضــوی زاده ( .)1378بررســی رابطــۀ میــان افــكار
عمومــی و رســانه ،مركــز مطالعــات و تحقیقــات رســانهها ،تهــران.
شکرخواه ،یونس ( .)1381خبر ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها .تهران.
شــیرزادیان ،احمــد ( .)1398مقایســۀ نحــوۀ پوشــش اخبــار خــروج آمریــکا از برجــام در وبســایتهای پرستیــوی
و ســیانان ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه صــدا و ســیما ،تهــران.
علمداری ،مهرداد (« .)1388فریمینگ» یا «قاب بندی» چیست؟ ،مجلۀ کتاب ماه علوم اجتماعی.
فرانکفــورت ،چــاوا؛ نچمیــاس ،دیویــد ( .)1381روشهــای پژوهــش در علــوم اجتماعــی( ،مترجــم :فاضــل الریجانی
و رضــا فاضــل) .ســروش .تهــران.
قاسمینســب ،رضاعلــی و همــکاران ( .)1398تحلیــل زبانشناســی خــروج آمریــکا از برجــام در گفتمــان دوشــبکۀ
العربیــه و المنــار ،نشــریۀ جســتارهای زبانــی.
گــودرزی ،حســن ( .)1389مقایســۀ گفتمــان خبــری خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایران(ایرنــا) و ســایت بیبیســی
فارســی درمــورد اخبــار هســتهای (بــا تأکیــد بــر مســئلۀ ســاخت تأسیســات هســتهای قم«فــردو») .پایاننامــۀ
کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه صداوســیما .تهــران.
مطهرنیــا ،مهــدی ( ،)1390ناکارآمــدی در فراینــد دیپلماســی عمومــی ،زمانــۀ دور جدیــد ،پژوهشــکدۀ فرهنــگ و
علــوم انســانی ،شــمارۀ .101
مكدانــل ،دایــان ( .)1380مقدمــهای بــر نظریههــای گفتمانــی( ،مترجــم :حســینعلی نــوذری) ،نشــر فرهنــگ
گفتمــان ،تهــران.
موالنــا ،حمیــد ( .)137۵جریــان بینالمللــی اطالعــات( ،مترجــم :یونــس شــکرخواه) .تهــران :مرکــز مطالعــات و
تحقیقــات رســانهها.
مهــدیزاده ،ســید محمــد ( .)1389نظریههــای رســانه :اندیشــههای رایــج و دیدگاههــای انتقــادی ،نشــر
همشــهری ،چــاپ اول ،تهــران.
مهــدیزاده ،ســید محمــد ( .)1380تصویرســازی منفــی رســانههای غــرب از جهــان اســام و ملــل شــرق تهــران:
فصلنامــۀ رســانه ،ســال دوازدهــم ،شــمارۀ ســوم ،شــمارۀ .47
نیکملکــی ،محمــد ( .)1384تحلیــل گفتمــان اخبــار شــبکههای العالــم و الجزیــره بــا تأکیــد بــر رویدادهــای
عــراق ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه صــدا و ســیما ،تهــران.
ورنــر ،ســورین؛ و تانــکارد ،جیمــز ( .)1383نظریههــای ارتباطــات( ،مترجــم :علیرضــا دهقــان) .تهــران :دانشــگاه
تهــران.
وینــدال ،ســون و همــکاران ( .)1387کاربــرد نظریههــای ارتباطــات( ،مترجــم :علیرضــا دهقــان) ،نشــر
جامعهشناســان ،تهــران .
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