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چکیده

این پژوهش با عنوان مطالعه جهتگيري و نحوه پوشش اخبار در سایتهاي ایرنا ،بي .بي .سي
فارسي و صداي آمریكا در رابطه با بحران داعش به بررسي تطبيقي ساختار و نحوه پوشش اخبار مربوط
در ایران در تارنمايهاي ایران ،بي .بي .سي فارسي و صداي آمریكاي فارسي ،ميپردازد .این پژوهش به
روش تحليلي -توصيفي و به شيوه تحليل محتوا ،صورت گرفته و دادههاي آن به شيوه کتابخانهاي و
مطالعه و بررسي اسناد و مدارک موجود همچنين بررسي و تحليل محتواي سایتهاي خبرگزاريهاي
مورد مطالعه بوده که نوع ساختار و نحوه پوشش اخبار در سه تارنماي ایرنا ،بي .بي .سي فارسي و صداي
فارسي آمریكا با هم تفاوت دارند .هر سه تارنما عنصر "که"و ارزش خبري"شهرت" را با برجستگي
خاصي مورد تاکيد قرار دادهاند که این موضوع ،نشان دهنده شخصگرا بودن و جهتگيري گفتماني آن-
هاست .نهایتاً چنين نتيجه گرفته شد که بيشتر اخبار انتشار یافته در این سه تارنما "غيرتوليدي" است که
از این منظر ،سهم ایرنا از دو تارنماي دیگر بيشتر است .از نظر موضوعي ،موضوع مقاومت گروه داعش و
به کاربردن گروههاي جهادي و سعي در اسالمي جلوه دادن و معرفي فلسفه حكومتي داعش به عنوان
فلسفه حكومت اسالمي و عدم اشاره به ماهيت تروریستي این گروه ،کانون توجه اصلي سه تارنماي مورد
مطالعه بوده است .تاکيد تارنماي ایرنا و صداي آمریكا بيشتر بر "سخت خبر"و بي .بي .سي بيشتر به
"نرم خبر" یا انعكاس رویداد همراه با اطالعات تكميلي بوده است .ازميان امكانات تعاملي و چندرسانه-
اي مورد استفاده در تارنماهاي خبري ،بيشترین استفاده از "عكس" بوده است .اما برخالف ایرنا ،بي .بي.
سي و صداي آمریكا از ایميل و پيوند با موضوعات و سایتهاي مرتبط نيز استفاده زیادي کردهاند.
واژگان کلیدی :اخبار ،ایران ،تارنماهاي خبري ،ایرنا ،بي .بي .سي ،صداي آمریكا و تحليل محتوا.
 .1کارشناسارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -ایران.
 .2گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران -ایران (نویسنده مسئول).
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مقدمه

درجهان امروز رسانهها نقش بزرگي در مسائل پيشروي مردم و دولتها دارند ،دراین رویكرد هميشه
تاثيرگذاري تبليغات رسانهاي بر تمام شئون زندگي انسانها مورد توجه بوده است ،به عبارت دیگر ،با
یك نگاه گستردهتر ميتوان گفت که در سراسر جهان کنوني تمامي طبقات و گروههاي اجتماعي به
نحوي از انحاء ،تحت پوشش رسانهاي قرار دارند .رسانه امروز ابزاري استکه در اختيار بسياري از جوامع
قرار دارد که خود این مساله دليل اصلي برجسته شدن نقش آفریني رسانهها در زندگي روزمره انسانها
است ،از این بابت ميتوان گفت که در بسياري از مسائل مطرح در جوامع مختلف ،رسانهها نقش اول را
ایفا ميکنند که بسيار حائز اهميت است ،حتي ميتوان گفت که موضوعات سياسي ،اخالقي ،اجتماعي،
علمي و اقتصادي تحت تاثير نقشي که رسانهها ایفا ميکنند ،ارزش و اهميت خود را به دست آورده و در
نهایت دگرگون ميشوند ،بنابراین در پرداختن و جا انداختن مفاهيمي چون ترور و تروریسم ،نميتوان
منكر نقشکليدي رسانهها شد ،بنابراین نباید فراموش شودکه رسانه قابليت روشنگري دارد .ایجاد وحشت
و ارعاب مهمترین پيامد پدیده تروریسم در جامعه است که تنها به کمك قدرت نشر و انتقال رسانهها و
نهایتاً با آگاهسازي جامعه به مقابله با آنها پرداخت(آرچيتي .)2012 ، 1در همين راستا باید خاطرنشان
کرد که رویدادي که در سال  2011در آمریكا اتفاق افتاد ،جزء حمالت تروریستي نادري بود که تا آن
زمان روي داده بود تا اینکه در سالهاي اخير با بحران گروه داعش در خاورميانه رو به رو شدیم ،مساله
بسيار مهم در این رابطه این است که گروههایي که در این فعاليتها مشارکت دارند ،به لحاظ جغرافيایي
توسعه یافتهاندکه علت آن استفاده از فنآوريهاي مدرن به ویژه شبكههاي اجتماعي و رسانههايگروهي
هستند(به نقل ازمارکو2و همكاران .)2014 ،همچنين درتحقيقاتي ساختار پوششخبري عمومي تروریسم،
تماسهاي تلفني بينالمللي ،تبادل اینترنتي و پوشش اخبار درکشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته-
اند که تغييرات ساختارهاي شبكه را تعيين مينماید ،در واقع تغييرات همزمان پوشش خبري درکشورهاي
مختلف جهت تعيين تكامل شبكههاي اخبار و اطالعات بررسي شده است ،از این رو سازمانهاي
تروریستي با استفاده از روشهاي جدید ،ارتباطات و اطالعات به سرعت و در مقياس بزرگ توسعه یافته-
اند(سچوارز 3و همكاران.)2011 ،
جهان امروز ،مملو از پدیدههاي تاثيرگذار بر آرامش و امنيت مادي و معنوي انسانها است .رسانههاي
گروهي به دليل ماهيت ،دامنه تاثير و شيوه عمل خود و پيامدهایي که بر امنيت رواني انسانها دارند ،از
جمله این پدیدهها به شمار ميروند که به شدت مورد توجه برخي دولتها و گروههاي وابسته به آن در
فرایند تروریزهکردن افكار عمومي هستند(محمودي.)1390 ،
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نظام سلطه و گروههاي تروریستي که نيات شوم خود را در تسلط بر جهان و منابع آنها ميبينند،
ابزارهاي فنآوري و رسانهاي نوین را نيز در همين راستا به خدمت گرفتهاند ،در همين راستا گروهي
تروریستي به نام داعش شكل گرفته است .در واقع دولت اسالمي عراق و شام با نام اختصاري داعش که
در حال حاضر خود را دولت اسالمي ناميده است ،گروهي شورشي فعال است که در عراق و سوریه حضور
فعال دارد و بخشهاي بزرگي از شمال سوریه و عراق را در تصرف خود دارد .این گروه به رهبري ابوبكر
البغدادي از جهادگرایان سلفي جدا شده از شبكه القاعده تاسيس شده و با دولتهاي عراق و سوریه و
دیگر گروههاي شورشي مخالف دولت سوریه وارد جنگ شده است(عكاشه.)2014 ،1
فعاليت نظامي داعش نخست در سوریه آغاز شد .داعش که از گروههاي تندرو جدا شده بود موفق شد
بخشهایي از شمال سوریه را تصرف و تقریباً سراسر استان رقه را تصاحب کند ،سپس همزمان با اقدام
نظامي در سوریه به عراق حمله کرد و موفق شد رمادي و فلوجه ـ مرکز استان انبار ـ را در عراق بگيرد.
همچنين درسال  2014( 1393ميالدي) داعش با گسترش اقدام نظاميخویش توانست موصل دومين
شهر عراق را تصرف کند و بخش زیادي از خاک عراق از جمله تكریت را نيز به دست آورد .سپس در
سوریه نيز پيشروي کرد و منطقههایي که دست دیگر مخالفان نظام سوریه در استانهاي دیرالزور و
حسكه بود را به دست آورد .تا تيرماه (ژوئيه) حدود یك سوم خاک سوریه در تصرف داعش بوده است و
بخشهاي زیادي از عراق را نيز در دست دارد .بيشتر بخشهاي نفتخيز سوریه و بسياري از نفتخيز
عراق را داعش در اختيار دارد .البته فعاليتهاي داعش تنها به سوریه و عراق محدود نميشود و فعاليت-
هایي از او دراردن گزارش شده است ،همچنين به دولت لبنان اعالن جنگ کرده است(محمدزاده.)1391 ،
داعش که پس از گرفتن موصل بيانيه تشكيل خالفت اسالمي با خالفت ابوبكر بغدادي را صادر کرد و
فعاليتهاي حكومتي خود را که از پيش بيشتر در سوریه آغاز شده بود گسترش داد (از جمله این اقدامها
چاپ اسكناس با واحد دینار داعش و گذرنامه ،درستکردن پليس ،صدور نفت ،راهاندازي شبكه تلویزیون
و برگزاري گشتهاي گردشگري است)؛ نام خود را از «دولت اسالمي عراق و شام» به «دولت اسالمي»
تغيير داد .دولت اسالمي در مدت کوتاهي به دليل قانونهاي سختگيرانه و مجازاتهاي سنگين شهرت
جهاني پيدا کرد(رباني .)1379 ،داعش امروزه منطقه وسيعي از سوریه و عراق را در اختيار دارد و هدف آن
در قدم اول تصرف تمام عراق و منطقه شامات است .اما شبه جزیره عربي و شمال آفریقا و اندلس تا
خراسان بزرگ نيز درنقشه ترسيمي آنها وجود دارد .داعش نخست بار درخالل جنگ داخلي سوریه اعالم
موجودیت کرد .آنان با دیگر معارضان مسلح و حتي دیگر گروههاي تروریستي مانند نصرت درگير شدند.
سپس به عراق نيز وارد شد و فعاليت خود را به آن جا نيز گسترش داد .داعش در سوریه متحمل شكست-
هایي در مقابل جبهه النصره شده است اما در ژوئن  2014موصل ،دومين شهر بزرگ عراق را به تصرف
Akasheh
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خود درآورده است .داعش با هدف تشكيل دولت اسالمي عراق و شام عالوه بر موصل ،مناطق تكریت،
دهالویه و یثرب را نيز به تصرف خود در آوردهاند .داعش صریحاً ميگوید که هدفش تشكيل یك دولت
اسالمي است .سازمان مرکزي اطالعات آمریكا ،شمار شبه نظاميان تحت امر گروه دولت اسالمي در عراق
و سوریه را بين  20هزار تا  31هزار و پانصد تن برآورد کرده است(عبدالمجيد.)1389 ،
در همين راستا و با توجه به بحران داعش برخي از سایتهاي خبري از جمله ایرنا ،بي .بي .سي
فارسي و صداي آمریكا استراتژيهاي خبري مختلفي را در رابطه با بحران داعش برگزیدند ،در واقع با
توجه به اینکه مدت زیادي نيست که گروهك تروریستي داعش وارد عراق شده و عملياتهاي تخریبي
خود را در این منطقه شروع کرده است ،از همين زمان هم بي .بي .سي فارسي شروع به پوشش اخبار
فعاليتهاي داعش در این کشور کرده است.
با نگاهي خالصه به تعداد کمي از تيترهایي که در طول این مدت بي .بي .سي فارسي براي اخبار
داعش طراحي کرده است نكات مهمي از نحوه کار این سایت خبري در رابطه با بحران داعش حاصل
ميشود.
نكته قابل توجه استفاده از کلمه رهبر به جاي سرکرده ميباشد ،همچنين به تيترهاي زیر برميخوریم:
 رهبر داعش براي اولين بار در انظار عمومي ظاهر شد. ابوبكر البغدادي رهبر دولت اسالمي عراق و شام کيست. رهبر داعش فرمان عفو زندانيان را صادر کرد. صدها نفر از پيكارجویان داعش بریتانيایياند. پاالیشگاه بيجي به تصرف پيكار جویان در آمد. تخریب مكانهاي مقدس شيعيان در عراق به دست داعش. داعش غير سنيها و مخالفانش را ميکشد. داعش و تجزیه طلبي منطقهاي محصول تعارض اسالم و دموکراسي است.همچنين سایت خبري صداي آمریكا هم دراین راستا و در رابطه با بحران داعش جهتگيري شبيه به
بي .بي .سي فارسي برگزیده است .براي مثال استفاده از عبارت رزمندگان اسالم به جاي تروریستها و
گره زدن کلمه ابداعي پيكار جویان با اسالم ،قابل تعمق و تفكر ميباشد ،در ادامه تعدادي از تيترهاي
سایت خبري صداي آمریكا را در رابطه با بحران داعش را ذکر ميکنيم:
 رزمندگان اسالمي ميدان نفتي سوریه را تصرف کردند. پيكار جویان شيعه عراق از سوریه خارج ميشوند. -خالفت اسالمي ،زمينهساز اختالف بين گروههاي جهاد سني.
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در همين راستا و در رابطه با بحران داعش ،سایت خبري ایرنا جهتگيري متفاوتي را نسبت به دو
سایت خبري دیگر اتخاذ کرده است ،در واقع نحوه پوشش اخبار سایت ایرنا متفاوت با سایتهاي بي .بي.
سي فارسي و صداي آمریكا بوده است ،براي بيشتر روشن شدن این مطلب به برخي از تيترهایي که
سایت ایرنا در رابطه با بحران داعش به کار برده است ،اشاره ميکنيم:
 اخبار ضد و نقيض در مورد کشتن شدن یك سرکرده داعش. نگرش دیني یك راه براي درک داعش. تهدید بيوتروریستي داعش براي امنيت منطقه. آیا داعش پدیدهاي درون جهان عرب است یا ساخته غرب؟ افزایش آگاهي بهترین راه مبارزه با گروههاي افراطي مذهبي است. چرا بنيادگرایان آثار باستاني را نابود ميکنند .یا تيتري با عنوان تاریخ کشي افراطگرایان (در مقاالتمربوط به این تيترها ،ایرنا به اقدامات تخریبي در مورد آثار تاریخي توسط داعش و سایر گروههاي
تروریستي اشاره کرده است).
در هر حال ،زندگي امروز انسانها به شدت تحت تبليغات رسانهاي قرار دارد و به دليل نابرابري
عرصه رقابت ميان رسانهها ،جریان اطالعرساني شفافيت الزم را ندارد .در مورد نقش رسانهها در مقابله
با تروریسم به دو شكل ميتوان اظهار نظر کرد :اول این که رسانهها چه نقشي ميتوانند در این قضيه
داشته باشند و دوم این که آیا رسانههاي فعلي در جهان به نقش خود در رویارویي با تروریسم به درستي
عمل کردهاند یا خير؟ با توجه به مطالب ذکر شده ،جهتگيري و نحوه پوشش اخبار در سایتهاي ،بي.
بي .سي فارسي و صداي آمریكا تا حدود زیادي نزدیك بهم بودند و ميتوان بيان کرد که خطمشي
خاصي را دنبال کرده ،ولي در رابطه با سایت خبري ایرنا ميتوان بيان کرد که نحوه پوشش و جهتگيري
این سایت متفات با سایتهاي خبري بي .بي .سي فارسي و صداي آمریكا بوده است و در واقع نوعي
روشنگري و اطالعرساني واقعبينانه در سایت خبري ایرنا مشهود بوده است .همچنين باید خاطرنشان کرد
که در این تحقيق به دنبال پاسخ به این پرسش اصلي و اساسي هستيم که آیا در پوشش خبري سایت
هاي ای رنا ،بي .بي .سي فارسي و صداي آمریكا درباره موضوع گروه داعش تفاوت معناداري وجود دارد؟
اهداف پژوهش

 شناسایي تفاوتهاي پوشش خبري در سایتهاي ایرنا ،بي .بي .سي فارسي و صداي آمریكا دررابطه با گروه داعش.
 شناخت تفاوت تكنيكها و شيوههاي حاکم بر سياست خبري این سایتها -ارائه راهکار منطقي براي سياستهاي رسانهاي کشور براي حفظ منافع ملي ایران
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 شناخت ميزان پوشش خبري گروه داعش در این سایتها آگاهي از سياستهاي خبري مورد استفاده در پوشش خبري گروه داعش در سایتهاي مربوطه آگاهي از نحوه استفاده از مولفههاي تصویري گروه داعش در این سایتهافرضیههای تحقیق

 در پوشش خبري گروه داعش در سایتهاي ایرنا ،بي .بي .سي فارسي و صداي آمریكا تفاوت معناداريوجود دارد؟
 سياستهاي خبري این سایتها براي پوشش خبري گروه داعش متفاوت است. بازنمایي وقایع رخداد ،آرایهها و پيرایههاي پوشش خبري در این سایتها متفاوت است. نحوه برجسته سازي گروه داعش در این سایتها متفاوت است. اولویتهاي هر یك از سایتها در پوشش خبري گروه داعش با یكدیگر متفاوت است. نحوه چينش خبري موضوعات گروه داعش از منظر ملي ،ملي جهاني و جهاني در این سایتها متفاوتاست.
 ماهيت خبري (رویدادمدار ،فرآیندمدار) در این سایتها متفاوت است. منابع این سایتها در انعكاس مطالب گروه داعش متفاوت است. قالبهاي خبري این سایتها در انعكاس مطالب داعش متفاوت است.تعریف متغیرها

جهتگیری

در راستاي تدوین و ارائه اخبار با موضوعات مختلف در سایتهاي خبري و نشریات مختلف ،هر گروه
و شبكهاي منافع و آرمانهایي را دنبال ميکند ،که این آرمانها و منافع در واقع جهتگيري آن شبكه به
یك موضوع خاص هست(مارکو و همكاران.)163 :2014 ،
حجم اخبار

به تعداد کمي خبرهایي که در رابطه با یك موضوع خبري گردآوري و ارائه ميشود ،حجم اخبار ميگویند
(سيلور و همكاران.)1624 :2013 ،
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نوع پوشش خبری

سایتهاي مختلف خبري گاه ممكن است داراي شبكههاي تلویزیوني باشند و گاه ممكن است داراي
سایتهاي اینترنتي و گاه داراي امتيازنشریات باشند ،در واقع هرکدام از اینها نوع پوشش خبري را تعيين
ميکنند(سيلور و همكاران.)1625 :2013 ،
تكنیكهای خبری

چگونگي و نحوه ابراز اطالعات و اخبار به مخاطبان و نحوه جمعآوري اطالعات و اخبار ،در واقع تكنيكهاي
خبري هستند که متخصصان این امر از آنها در کار خبري خود بهره ميگيرند(مارکو و همكاران.)163 :2014 ،
بار معنايي مطالب

هر خبري به واسطه نحوه ارائه آن و همچنين زمان و مكان ارائه آن معاني را به مخاطب انتقال ميکند،
این امر را بار معنایي مطلب ميگویند(مارکو و همكاران.)162 :2014 ،
سابقه خبر

زمان و پيشينه اخبار مختلف را ميتوان سابقه یك خبر خاص دانست.
تصاوير خبری

یكي از مهمترین و تاثيرگذارترین ابزارهاي انتقال اخبار به مخاطبان که تاثير به سزایي در انتقال مفاهيم
دارند ،تصاویر خبري هستند(بيریوکف.)116 :1372 ،
سبك ارائه مطلب

متغير سبك ارائه مطالب به نحوه ارائه ،نوع ،جهتگيري و همچنين توجه به سابقه خبر ،استفاده بهينه
از تصاویر خبري و به کار بردن تكنيكهاي خبري مرتبط ميباشد ،در واقع مجموعه متغيرهایي که نام
برده شد را سبك ارائه مطلب گویند(بيریوکف.)73 :1372 ،
سخت خبر

سخت خبر به آن دسته از اخباري اطالق ميشود که زمان ،در آنها نقش حياتي دارد و به نوعي ميتوان
آنها را اسير زمان دانست ،در واقع خبرهاي سخت تبلور دو مفهوم اساسي هستند که عبارت است از :جدي
بودن و زمانمند بودن.
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الف) جدي بودن :خبرهاي مربوط به مسائل سياسي ،اقتصادي ،جرم ،جنایت ،جنگ ،بالیاي طبيعي و
فجایع موضوعات جدي تلقي ميشوند .البته خبرهاي مربوط به برخي جنبههاي خاص از قوانين ،فعاليتهاي
علمي و فنآوري نيز در این مقوله ميگنجند.
ب) زمانمند بودن :خبرهایي که به رویدادهاي جاري مربوط هستند در این مقوله جاي ميگيرند روند
پيشرفت جنگ ،نتایج انتخابات ،بروز حریق ،انتشار بيانيه مهم عمومي ،آزاد شدن زندانيان و گزارشهاي
اقتصادي از جنبه زمانمند بودن خبرهاي سخت مورد نظر هستند.
پیشینه تحقیق

محمودي درسال  1393در پژوهش خود به بررسي خاورميانه ،آمریكا و گروه داعش ميپردازد و بيان
ميکند که شكلگيري بحثهاي هویتي درعراق طي سه مرحله تاریخي بررسي ميگردد که عبارت است
از :اول؛ تاکيد بر هویت عربي در سطح( 1ماوراي ملت) ،دوم؛ تاکيد بر هویت عراقي در سطح (دولت-
ملت)2و در نهایت تاکيد بر هویتهاي مجزاي شيعه ،سني یا کرد در سطح (پاره -ملي) 3فضاي تعارضي
که درعراق شكل گرفته است ماهيت مذهبي و هویتي داشته و ریشه آن به گذشته باز ميگردد .عربستان
و قطر ،به رادیكاليزه و ایدئولوژیزه کردن فضاي موجود پرداخته و انگيزه الزم را براي نيروهاي تندرو
فراهم ميکنند .ایدئولوژي متعصبانه داعش در چارچوب اجتماعگرایانه 4نيز ریشه در اندیشههاي سلفي
دارد که در دوران کنوني ،توسط ریاض در نقطه مقابل شيعيان منطقه و ج .ا .ایران رادیكاليزه شده است.
البته ایجاد و حمایت از وهابيت درآغاز ربطي به ایران نداشته است بلكه رقابت بریتانيا و امپراتوري عثماني
در قرن  18باعث تكوین چنين جریانهاي فكري در منطقه با هدف مقابله با مشرب نيمه صوفيگري
عثمانيها گردید .تجربه انقالب اسالمي ایران ،حكومت طالبان (به عنوان آنتيتز تجربه انقالب اسالمي
ایران) ،تجربه القاعده ،تجربه اخوان المسلمين و تجربه داعش عرصههاي ورود اسالم به قدرت سياسي
بوده است .تنها راهيکه جوامع اسالمي ميتوانند در جهت مقابله با رادیكاليزه شدن دین از آن بهره ببرند،
نقد دین توسط مصلحين و روشنفكران مسلمان است .با نقد دین است که دیگر داعش نميتواند براي
توجيه بریدن سر و سایر اقدامات خود از توجيه دین استفاده نماید(محمودي .)1393 ،حيدري در سال
 1393در پژوهشي با عنوان حباب داعش ساخته صهيونيست ،به بررسي بحران داعش پرداخت ،او در این
تحقيق اعالم کرد که دولت داعش که بر روي زمين وجود ندارد ،از اعماق راهروهاي سه سازمان بين-
المللي ،سازمان سيا از آمریكا MI6 ،انگليس و موساد به وجود آمد است .داعش در خدمت پروژه اسالم
1.

Trans-Nation
Nation-State
3.
Sub Nation
4.
Communitarian
2.
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ستيزي و اسالم هراسي ،سردمداران غربي و صهيونيسم جهاني بسر ميبرند .بدیهي است که بيشترین
سود را از تحرکات تروریستهاي تكفيري که به شدت چهره اسالم ناب محمدي را مخدوش کردهاند،
سردمداران غربي و صهيونيسم جهاني ميباشند ،که مدتها است پروژه اسالم هراسي را در پيش گرفته-
اند و بهترین کسانيکه به این پروژه کمك ميکنند ،تروریستهاي تكفيري هستند که نشانههاي آموزش
آنها ازسوي دستگاههاي اطالعاتي غرب و متحدانشان به وضوح نمایان است(حيدري .)1393 ،محمدزاده
در پژوهشي در سال  ،1392با عنوان تروریسم و جهاد از منظر فقه اسالمي با رویكرد تفكيك گروههاي
جهادي و تروریستي ،به بحران ترورسيم اسالمي در جهان پرداختند .آنها اعالم کردند ،که بيداري ملت-
ها باعث به خطر افتادن منافع دول سلطهگر در این کشورها گردیده و استكبار جهاني را بر آن داشته تا به
انحاء مختلف از جمله ایجاد انحراف در مسير و هدف مبارزات رهایي بخش و شيبهسازي گروههاي
تروریستي در برابر جنبشهاي آزادي بخش ،این حرکتها را مهار نماید .استكبار جهاني از طریق سلطه
رسانهاي معيارها و مرزبندي دقيق جدایي دو پدیده تروریسم و جهاد را قلب نموده و اجازه نميدهد حقایق
موضوع آنگونه که هست ارائه گردد .لذا اکثریت افكارعمومي جهان مبارزه گروههاي آزادیخواه و جهادي
را تروریستي و مقابله با آنها را مشروع ميدانند ،همچنين اقدامات تروریستي را تالش براي آزادي و
مبارزه با تروریسم خالف مردمساالري تلقي ميکنند ،بنابراین جداسازي گروههاي جهادي که مبارزات
آنها برآیند اراده ملتهايشان است از گروههاي تروریستيکه مشروعيت ندارند ضروري است .ما در این
تحقيق توصيفي به روش کتابخانهاي تالش خواهيمکرد مرز ميان جهاد و تروریسم را ازمنظر فقهي تبيين
نمایيم(محمدزاده .)1392 ،افخمي و همكاران در سال  1387در پژوهشي با عنوان مطالعه تطبيقي ساختار
و نحوه پوشش اخبار ایران در تارنماهاي ملي و بينالمللي تحليل محتواي مطالب سياسي تارنماهاي
خبري ایرنا ،بي .بي .سي فارسي و صداي فارسي آمریكا ،به بررسي جهتگيري و نحوه پوشش اخبار در
سایتهاي ایرنا و بي .بي .سي فارسي و صداي آمریكا در رابطه با بحران داعش ،پرداختهاند .آنها در این
پژوهش به مطالعه تطبيقي ساختار و نحوه پوشش اخبار مربوط به ایران در تارنماهاي ایرنا ،بي .بي .سي
فارسي و صداي آمریكا ،فارسي ميپردازد .دادههاي این مطالعه به روش تحليل محتوا جمعآوري و تحليل
شده است .این پژوهش با هدف مقایسه ساختار و نحوه پوشش خبري تارنماها وبسایتي ایرنا به عنوان
خبرگزاري رسمي ایران با تارنماهاي دو شبكه رادیو ،تلویزیوني برون مرزي فارسي ،بي .بي .سي و صداي
آمریكا با تاکيد بر اخبار و رویدادهاي سياسي مربوط به ایران ،انجام شده است .جامعه آماري این مطالعه،
مطالب خبري مرتبط با ایران در حوزه سياست و امور خارجي است که در سه ماه تارنماي مورد مطالعه،
طي دو هفته آماري و در یك دوره شش ماهه ،سه ماه آخر سال 1386و سه ماه نخست  1387ارائه شده
است .حجم نمونه این تحقيق نيز شامل  571خبر است که به روش نمونهگيري سيستماتيك احتمالي
طي دو هفته آماري (از هر دو هفته یك روز) انتخاب شده است واحد تحليل نيز در این تحقيق ،خبر
تعریف شده است .یافتههاي تحقيق در دو سطح توصيفي و تبييني ارائه شده است ،که نوع ساختار و نحوه
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پوشش اخبار در سه تارنماي ایرنا ،بي .بي .سي فارسي و صداي فارسي آمریكا با هم تفاوت دارند .هر سه
تارنما عنصر " که" و ارزش خبري "شهرت" را با برجستگي خاصي مورد تاکيد قرار دادهاند که این
موضوع ،نشان دهنده شخصگرا بودن و جهتگيري گفتماني آنهاست .همچنين بيشتر اخبار انتشار یافته در
این سه تارنما "غيرتوليدي" است که از این منظر ،سهم ایرنا از دو تارنماي دیگر بيشتر است .از نظر
موضوعي ،موضوع هستهاي ایران ،کانون توجه اصلي سه تارنماي مورد مطالعه بوده است .تاکيد تارنماي
ایرنا ،صداي آمریكا و بي .بي .سي بيشتر به "خبر سخت" یا انعكاس "خبر نرم"رویداد همراه با اطالعات
تكميلي بوده است .از ميان امكانات تعاملي و چند رسانهاي مورد استفاده در تارنماهاي خبري ،بيشترین
استفاده از عكس بوده است .اما برخالف ایرنا ،بي .بي .سي و صداي آمریكا از ایميل و پيوند با موضوعات و
سایتهاي مرتبط نيز استفاده زیاديکردهاند (افخمي و همكاران .)1387 ،کریمي علویجه و همكاران درسال
 1393در پژوهشي تاثير کيفيت طراحي وبسایتهاي خبري بر وفاداري و تبليغات توصيهاي الكترونيكي ،به
بررسي جهتگيري و نحوه اخبار و تاثير آنها بر مخاطبانشان پرداختهاند .آنها در این تحقيق اعالم داشتند
که کيفيت طراحي وبسایتهاي خبري نقش مهمي را در مدت زمان ماندگاري و افزایش انگيزه بازدید
کنندگان در جهت وفاداري و تبليغات توصيهاي الكترونيكي توسط آنها ایفا ميکند ،از این رو این وب
سایتها تالش ميکنند ،با بهبود کيفيت طراحي خود ،از این مزیت رقابتي برخوردار شوند .هدف پژوهش،
بررسي تاثير کيفيت طراحي وبسایتهاي خبري بر وفاداري و تبليغات توصيهاي الكترونيكي از نظر بازدید
کنندگان است .این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردي و از نظر روش جمعآوري دادهها ،توصيفي ـ پيمایشي و از
نوع همبستگي است .جامعه آماري پژوهش ،دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایي استکه حداقل سابقه یك
بار بازدید از وب سایتهاي خبري را داشتهاند ،از این جامعه آماري ،نمونهاي  374تایي به صورت طبقهاي
متناسب انتخاب گردید و دادهها از طریق پرسشنامه جمعآوري شد و در نهایت با استفاده از مدل معادالت
ساختاري ) (SEMو نرمافزارهاي  LISRELو  SPSSفرضيات مورد پژوهش قرار گرفت .یافتههاي پژوهش
نشان داد ،کيفيت طراحي وبسایت بر لذت بردن از وبسایت و کيفيت درک شده اطالعات اثر مستقيم و
معنادار و بر رضایت ،اعتماد ،وفاداري و تبليغات توصيهاي الكترونيكي اثر غيرمستقيم و معناداري دارد(کریمي
علویجه.)1393 ،
پوهل 1در سال  2015در پژوهشي با عنوان رسانهها و انتخاب تروریستي ،به بررسي و مطالعه ،نحوه
پوشش اخبار در سایتهاي خبري پرداخته است ،او در این تحقيق یك تحليل اقتصادي ،در زمينه انتخاب
تروریستي ارائه کرده است ،که در آن پوشش رسانهها ،نتيجه نهایي مطلوب است .همچنين در این تحقيق
بيان ميکندکه گروههاي تروریستي با دو پارامتر مرتبط شناسایي ميگردند :ریسك (واریانس بازده) و پاداش
(ميانگين بازده) .همچنين ساختار پوشش رسانهاي در ارتباط با حمالت مختلف توسط تمامي گروها انجام
Powell
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شده ،یك بازده تقریباً بهينه مورد انتظار را درسطح انتخابي ریسك گروه ایجاد ميکند .همچنين تحليل ارائه
شده در این تحقيق ،تصویري واضحتر از فرایند تصميمگيري گروههاي تروریستي را ارائه کرده است ،که آن
گروهها در صدد پيشينه ساختن پوشش رسانهاي براي عملياتهاي خود هستند(پوهل.)2015 ،
زوهرکامپ 1درسال  2014در پژوهشي باعنوان رسانههاي خبري و تروریسم ،به بررسي نحوه پوشش
اخبار در سایتهاي خبري در رابطه با تروریسم توجه داشتهاند ،او در انتها اعالم داشتند که این تحقيق در
مورد دو جنبه مهم براي شناخت رابطه بين رسانههاي خبري غربي و تروریسم است :تغيير نمود تروریستها
و حمالت تروریستي در رسانه و همراه آن ،تغيير تعریف تروریسم ،با توجه به تكامل اقدامات رسانههاي
خبري در زمانه تروریسم ،من معتقدم که پيشرفت تكنولوژيهاي ارتباطات و ظهور اکولوژي رسانههاي
بينالملل از دهه  ،1990باعث شده که تروریسم در چشماندازهاي رسانههاي ملي و بينالملل مشهودتر
شود .یك نتيجه این است که ،هر چه که رسانههاي خبري مستقيمتر در مورد تروریسم صحبت ميکنند،
استفاده از اصطالحات "تروریسم"و "تروریست" در گفتمانهاي اجتماعي ،سياسي و روشنفكرانه بحث
برانگيزتر ميشود .اینمقاله تكامل اقدامات روزنامهنگاري و عواقب آنها برگزارشدهي رسانه از تروریسم
در چندین زمينه ملي ،اغلب انگليس ،ایاالتمتحده و اسرائيل را بررسي ميکند(زوهر کامپ .)2014 ،ظفر
و همكاران در سال  2013در پژوهشي با عنوان پوشش روابط پاکستان ،آمریكا در مورد موضوع مقابله با
ترروریسم توسط مجلههاي خبري پيشروي آمریكا ،به بررسي نحوه پوشش اخبار در سایتهاي خبري در
رابطه با تروریسم توجه داشتهاند .آنها در انتها این تحقيق اعالم داشتهاندکه این مطالعه به منظور بررسي
پوشش روابط پاکستان ،آمریكا در مورد موضوع مقابله با تروریسم توسط مجلههاي خبري پيشرو یعني
نيوزویك و تایم انجام ميشود ،دراصل این پژوهش سعي در ارائه چشمانداز پوشش پاکستان و آمریكا که
در مطبوعات آمریكا ترسيم ميشود ،دارد .این مطالعه مجلههاي "نيوزویك" و "تایم" را مورد تجزیه و
تحليل محتوي قرار ميدهد .براي این مطالعه محتوي هر دو مجله به طور جداگانه مورد تجزیه و تحليل
قرار گرفت .انتخاب این مجلهها با این منطق انجام شد که این مجلهها در جهان تيتراژ وسيعي دارند .در
این مطالعه 93 ،مقاله از هر دو مجله بررسي شدند .هر دو مجله نتایج متفاوتي داشتند ،همچنين این نتایج
به طور متفاوتي جمعآوري شدند ،این نتایج پوشش به نفع آمریكا در مجلههاي خبري آمریكا در مورد
موضوعات مقابله با تروریسم را نشان ميدهد(ظفر و همكاران.)2013 ،
الدور 2و همكاران در سال  2010در پژوهشي با عنوان سرمایهگذاري کوچك ،سود باال ،تروریسم،
اقتصاد و رسانه ،به بررسي رابطهگروههاي تروریستي و اقتصاد پرداختند .آنها درمطالعه حاضر نقش رسانه
را در تاثرگذاري تروریسم براقتصاد بررسي ميکند .یك مجموعه داده منحصر به فرد از مقاالت روزنامهها
که حمالت تروریستي را در سال  2002گزارش داده بودند ،براي ارزیابي اثر این حمالت بر بازار بورس
Zohar Computer
Eldor
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تلآویو مورد استفاده قرار گرفت .تحليلي اقتصادمحور براي درک چگونگي پوشش خبري این حمالت
انجام و نشان داده شدکه پوشش رسانهاي کانالي بااهميت استکه تروریسم از طریق آن به اقتصاد آسيب
ميزند .همچنين یافتهها نشان داد که آسيبهاي اقتصادي ناشي از حمالت تروریستي متناسب با ميزان
پوشش خبري افزایش ميیابد ،در عين حال نتایج نشاندهنده کاهش اثر پوشش رسانه در طول زمان بود
(الدور و همكاران.)2010 ،
هنسن1و همكاران در سال  ،2009درپژوهشي با عنوان سنجش تروریسم رسانهمحور ،به بررسي رابطه
تروریسم و رسانه پرداختند .آنها اعالم کردند که تروریسم رسانهمحور با وجود سابقه طوالنياش ،مورد
سنجش یا مفهومسازي واقع نشده است .براي بررسي مطالعات تجربي تروریسم رسانهمحور ،مقياسي قابل
کاربرد براي اقدامات و گروههاي تروریستي شكل گرفت و براي مقایسه فعاليتهاي تروریستي  20گروه و
 200فعاليت تروریستي استفاده شد .جهتگيري رسانه شامل پنج عامل بود و به طور موفقيتآميزي گروهها
و رویدادهایي را که داراي جنبه باالي فعاليت رسانهاي بودند از دیگر رخدادهاي تروریستي تفكيك کرد.
مهمترین عامل از جنبه سطح جهتگيري و اهميت رسانهاي ،اساس و بنيان عمليات گروهها بود .گروههاي
تروریستي که در درگيريهاي منطقهاي فعال بودند ،از نظر جهتگيري رسانهاي ضعيفتر بودند ،عليرغم
اهميت خبري حوادثي همچون تعداد کشتهشدگان و زخميها ،گروه تروریستي با باالترین ميزان کشته و
ميانگين زخمي ،از نظر اهميت و جهتگيري رسانهاي رتبه نهم را دارا بود(هنسن و همكاران.)2009 ،
روش تحقیق

روش تحقيقي ،تحليل محتوا است براي دریافت نتایج معتبر و قابل تكرار از دادههاي استخراج شده از متن.
تحليل محتوا نوعي بررسي اسناد و مدارک ميباشد که ممكن است شخص پژوهشگر یا افراد دیگـر به
جمعآوري آن پرداختـه باشنـد .ولي تحليـل و وارسي آن توسط شخص محقق انجـام ميگيردکه کلمات،
عبارات ،اسامي ،بندها ،تصاویر ،موضوعها یا هر جلوة ویژهاي که مورد نظر پژوهشگر است در برگه ثبت
ميگردد ،با وجود تنوع اسناد و مدارک ،از روش علمي براي تحليل آن استفاده ميشود.
روش گردآوری اطالعات

مراجعه به اسناد و مدارک موجود در خصوص رویكرد شبكههاي ایرنا ،صداي آمریكا و بي .بي .سي.

Hansen
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جامعه آماری تحقیق

جامعه آماري مورد مطالعه دراین تحقيق ،سایتهاي خبري ایرنا ،بي .بي .سي فارسي و صداي آمریكا
در رابطه با بحران داعش ميباشد .نمونه آماري در تحقيق حاضر ،اخبار منتشر شده در سه ماه اول (20
فروردین تا  20خرداد) سال  1394از سایتهاي خبري ایرنا ،بي .بي .سي فارسي و صداي آمریكا در
زمينه بحران داعش ميباشد.
ابزار تجزیه و تحلیل اطالعات

روش آماري در این تحقيق از طریق تحليل محتوا به وسيله تحليل پرسشنامه معكوس است .ابزار
تجزیه و تحليل اطالعات نرمافزار  SPSSاست که با تحليل جداول یك بعدي و دو بعدي تبيين شد.
اعتبار و پایایی ابزار تحقیق

در این پژوهش از روش آلفاي کرونباخ که از مهمترین و رایجترین روشها ميباشد ،استفاده شده
است .ابزاري که آلفاي کرونباخ آن باالتر از سطح مقدار مينيمم که توسط نانلي( )1987پيشنهاد شد یعني
 % 7باشد از پایایي مناسبي برخوردار است ،این برآورد با توجه به اینکه باالتر از حداقل مقدار % 7
ميباشد بيان گر این است که پرسشنامه مورد استفاده از پایایي باالیي برخوردار است.
بحث و نتیجهگیری

رشد گروههاي تروریستي در سالهاي گذشته در منطقه خاورميانه نشاندهنده فصل جدیدي از مسائل
امنيتي در منطقه است .گسترش سریع گروه تروریستي داعش در عراق و سوریه بيانگر این نكته است که
حرکت تروریستي دیگر در قالب سنتي و درون کشوري صورت نميپذیرد بلكه فرآیند جهانيشدن و سيستم
ارتباطي جدید ابزارهاي نویني هستند که امكان سازماندهي و اقدام فرامرزي را فراهم آوردهاند .از این رو
بررسي شكلگيري داعش در منطقه خاورميانه درکانون جهانيشدن حائز اهميت است .با توجه به آن چه در
پژوهش حاضر بيان شد ،داعش از جمله گروههاي تروریستي است که با بهرهگيري از فرایند جهاني شدن
توانسته است درمنطقه خاورميانه گسترش پيدا کند .آنچه که در این حوزه داراي اهميت است تحول مسائل
امنيتي منطقه خاورميانه و چرخش آن تهدیدات سنتي به تهدیدات نوین است که حتي مطالعات امنيتي را
نيز تحت تاثير قرار داده است .فرایند جهاني شدن زمينههاي ذهني و عيني این گروه را به وجود آورد ،به
گونهاي که شكلگيري هویت اجتماعي بنيادگرا به عنوان پاسخي در برابر کثرت هویتي در فرایند جهاني
شدن یا همگوني فرهنگ جهاني تلقي ميگردد .آنچه که داعش را امروزه با اهميت جلوه ميدهد اقدام این
گروه و بهرهگيري از این ابزار جهت انجام تبليغات ،عملياتهاي رواني و نظامي است ،در نگاه به ساختار
تشكيالتي داعش شاهد هنوز عناصر جهانيشدن هستيم که در هيات رسانه ،هيات شرعي و مجلس شوراي
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آن مشهود است .لذا ،در بررسي داعش به عنوان یك سازمان درحال گسترش که خود محصول رشد جهاني
شدن است و از ابزارهاي آن درپيشبرد اهداف بهره ميبرد ،ميتواند ازاین جهت جهانيشدن آبستن تحوالت
نویني باشد که در دنيا در حال رخ دادن است و خاورميانه به عنوان منطقهاي که داراي ظرفيت نزاع و کثرت
مذهبي -قومي تحت تاثير این فرایند به سمت بحران سوق داده ميشود ،ميتواند داراي اهميت بسزایي
باشد .به عبارت بهتر ،جهانيشدن در خاورميانه افزایش بنيادگرایي و ایجاد گسلهاي مذهبي را به همراه
دارد که بيش از پيش بر بحراني بودن این منطقه افزوده است.
در این ميان کارکرد خبري مطبوعات بهویژه سایتهاي خبري ،با دارا بودن تصاویر و امكانات رسانه-
اي و چندرسانهاي در جامعه کنوني ،نسبت به رسانههاي دیگر اهميت غيرقابل انكاري یافتهاند .شرایط
خـاص ملي ،منطقهاي وجهاني و پيچيدگي اوضاع سياسي براهميت اینکارکرد نيز افزوده است .روزنامه-
ها بـه دليل وابستگيهاي ایدئولوژیك و حزبي خود از زوایاي فكري مختلفي به تحوالت جامعه مينگرند
و درانعكاس و برجستهسازي این تحوالت و رویدادها به شيوههاي مختلف عمل مـيکنند .برخي دیدگاه-
هاي انتقادي ،فعاليت خبري رسانهها را بخشي از فعاليتهاي ایدئولوژیك احزاب تلقي کـرده و خبر را
محصول مصنوع ایدئولوژي ميدانند و برخي دیگر نيز انعكاس رویدادها در رسانههاي خبري را فرایند
بازسازي رویدادها تلقيکرده و توليد و انتشار اخبار را تحت عنوان «بازنمایي» یـا بـازنمود و به معناي ارائه
رویدادها از نگاه خاص و در واقع بازسازي رویدادها قلمداد ميکنند.
رسانههاي جمعي به عنوان یكي از مهمترین عوامل تاثيرگذار بر افكار عمومي ،عموماً در مسائل سياست
خارجي به عنوان ابزاري در دست صاحبان قدرت عمل ميکنند .تقویت پایگاههاي ارتباطي و رسانهاي
درزمره اهداف دولتها به دليل تاثيرگذاري هرچه بيشتر و نيز تحت کنترلگرفتن اذهان عمومي درسطح
کشوري ،منطقهاي و یا جهاني مورد توجه قرار ميگيرد .لذا ،مهندسي و چينش خبري مرتبط با داعش در
رسانه هاي مختلف خبري در سراسر دنيا به نسبت مواضع سياسي گوناگون متنوع و متفاوت است ،در
همين راستا ،بي .بي .سي فارسي و صداي آمریكاي فارسي به نحوي هدایت شد تا افكار عمومي منطقه و
جهان ،درکنار افزایش رعب و وحشت از چشمانداز رفتاري داعش ،غرب را نگران ابعاد مختلف این مسئله
نشان دهد .اخبار اینگونه القاء ميکردند ،آمریكا و غرب از یك سو نگران دوستان خود در منطقه است و
از سوي دیگر ،تصور بازگشت عناصر داعش به کشورهاي غربي ،هولناک و رخدادي بر عليه امنيت ملي
آمریكا و کشورهاي غربي است .در فاز اول سناریوي داعش که با موفقيت پشت سر گذاشته شد ،داعش
تصویري غيرقابل تحمل و وحشتناک ازخود در عراق و سوریه نشان داد .در فاز دوم ،آمریكا همانند فيلم-
هاي هاليوودي به صحنه ميآید و نجات و آرامش مردم را وظيفه خود عنوان ميکند و این دروغ باید
آنچنان باورپذیر باشد که گامها و فازهاي بعدي را ميسر و تسهيل نماید .آمریكا از همان روزهاي اول از
اینکه منافع غرب در خطر نيست ،گاهي به رفتار دوگانه هم تن ميداد ،شاید دليل این امر آن باشد که،
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جامعه غربي در کنار کلكسيون مشكالت خود ،حاضر نيست یك تهدید جدید را هم ببيند ،لذا باید فرآیند
ورود آمریكا و غرب به مبارزه با داعش ،توليد نگراني جدید هم نكند .در مقابل نيز ،رسانهاي خبري هم-
چون ایرنا وابسته به صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایران ،سعي در نشان دادن و انعكاس مردم مسلمان و
ستمدیده عراق و سوریه بوده است ،از جمله این که دایره این تجاوزات و تعدیات داعش به مراکزي چون نوار
غزه گسترش داشته و این امر موجب ظلم مضاعفي به مردم بي دفاع فلسطين گردیده است ،داشته است.
استكبار جهاني براي اولين بار بر عقل مردم تسلط ميکنند از طریق کنترل رسانهها براي شستشوي مغزي
افكار عمومي بدون اینکه احساس کنند رسانههاي آمریكایي و صهيونيستي درمورد داعش صحبت مي-
کنند و از کلمه "دولت"بسيار زیاد استفاده ميکنند و مفهوم این دولت داعش که بر روي زمين موجود
نيست عمداً صحبت ميشود تا آنقدر این کلمه دولت تكرار شود تا بر ذهن مردم عرب نقش ببندد که
دولت داعشيکه داراي ارتش قوي است ،وجود دارد .درحالي که این گروه تروریستي مجموعهاي مزدور
که از سراسر دنيا جمع شدهاندکه زبان ،خون و عادات و رسوم مشترک ندارند .آمریكا در اوایل دهه پنجاه
شروع به استفاده از روشهاي غيرمتعارف برايکنترل افكار مخالفان خودکه بازداشت شدهاند طوري تاثير
ميگذارند که در خدمت سياست آمریكا قرار بگيرند ،برنامه  MK-ULTRAکه توسط سازمان سيا آمریكا
براي برداشتن شخصيت حقيقي آزمایشهایي بر بازداشت شدها انجام ميدهند و این آزمایشها که از
طریق برنامه الكترونيكي صورت ميگيرد که شخصيت افراد تبدیل به افرادي خشن و وحشي در ميآیند
و عملكرد گروه داعش که بدون رحم و هر گونه احساسات انساني قتل عام راه مياندازند ،بر این مطلب
تاکيد ميکند .اگر گذشته شخصي گروه داعش را تحقيق و بررسي کنيم ،در ميیابيم که بسياري از آن-
ها در زندان و بازداشتهاي آمریكا زندان ابوغریب و یا دریك مرکز بازداشت در گوانتانامو بودهاند ،جایي
که آنها را با آخرین روشهاي برنامهریزي شده که در خدمت صهيونيست قرار بگيرند آشنا ميشدهاند.
ستاد و ائتالف مبارزه با داعش به رهبري آمریكا به شكل تدریجي شكل ميگيرد که در واقع همان
حاميان و دوستان تروریسم داعشي است .البته در عمل هم ،سناریوي مبارزه با داعش ،همان حمایت از
داعش است و به نحوي با آن مبارزه ميشودکه بدان گسترش داده و براي آن مزیت و امتياز توليد مي-
کند .در سناریوي مبارزه با داعش ،نميتوانند این پدیده را کوچك و ضعيف معرفي کنند ،چرا که قصد و
نيت واقعي و برنامهریزي شده آمریكا و غرب و ارتجاع ،بهرهبرداري بلند مدت از این پدیده تروریستي و
وحشي است ،درنتيجه باید ،این مبارزه را سخت ،پيچيده ،گسترده و زمانبر و طوالني معرفي کنند و براي
یك دوره زماني قابل توجه ،خيز بردارند .در سناریوي اخير که آمریكا خودش مدیریت کامل را بر عهده
گرفته و مانند چند سال گذشته ،افسار سياست منطقه اش را به قطر ،عربستان و ترکيه نداده است ،مقامات
نظامي از برنامههاي مختلف سخن ميگویند .از یك طرف خود را در مبارزه ریشهاي با داعش و از سوي
دیگر ،بر اصل مبارزه با بشار اسد تكيه ميکنند و لذا در پيوند بين این دو ،نابودي داعش را در گرو ساقط
کردن بشار اسد در سوریه ميدانند .البته تفاوت نگاه آمریكا با دیگر دوستان آمریكا در منطقه ،این است
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که آنها خيلي زود ميخواهند به نتيجه برسند ولي آمریكا ،با گامهاي آهسته براي اسقاط نظام سوریه
هدفگذاري کرده است.
شبكهاي مانند صداي آمریكاي فارسي و سایر رسانههاي مرتبط با آن ،عمدتاً تحت نفوذ و مالكيت
بنگاههاي اقتصادي بزرگ بوده و منعكسکننده اخبار و تفسيرهاي طبقه حاکم جامعه ميباشند که گاه با
دنياي واقعي فاصله بسياري دارد .در اغلب رسانههاي غربي تالش معناداري براي جهتدهي هدفمند
اخبار صورت ميگيرد .در واقع این رسانهها ميکوشند با استفاده از ابزارها و تكنيكهاي قضاوت و پرهيز
از بيان واقعيات مغایر با اهداف خاص خود ،افكار عمومي را به گونهاي شكل دهندکه تاثير مورد نظر را بر
ذهن مخاطب به جاي گذارد .اولویت آنچه غالباً به عنوان اخبار در رسانههاي امروز غرب ميبينيم یا
ميشنویم عمدتاً هدفمند بوده و علل و پيامدهاي یك واقعه را بر اساس دیدگاهي ویژه و منحصر به فرد
بررسي ميکنند .به ندرت به اخباري برميخوریم که دقيق و مستند ارائه شده و مبتني بر آمار و ارقام
موثق باشد .ناگوارتر ،آن که با گذشت سالها از تبليغات رسانهاي غرب و پيشرفت روزافزون فنآوريهاي
اطالعاتي در چند دهه اخير قوه قضاوت و تحليل مخاطبان جهاني این رسانهها رو به کاستي است.
چنانچه در مورد مذاکرات هستهاي غربيها سعي داشتند قبل و بعد از مذاکرات با استفاده از تبليغات
رسانهاي در چارچوب دیپلماسي عمومي بهرهبرداري خاص خود را داشته باشند .به طور کلي این رسانهها
روي افكار عمومي داخلي و خارجي به ویژه مردم ایران متمرکز شده و همچنين براي مذاکرهکنندگان که
ميبایست در برابر این اخبار دروغين واکنش نشان داده و آنها تكذیب ميکردند ،فضاي سنگيني ایجاد
شده بود و این فضا همچنان از سوي غرب پابرجاست .الزم به ذکر است تالش رسانههاي غربي ایجاد
تردید در دل مردم ایران بوده و از طرفي با تبليغات دروغين خود سعي ميکنند در افكار عمومي غرب،
ایران را کشوري معرفي کنند که به دنبال تسليحات هستهاي است .البته با مواضع خوبي که مذاکره
کنندگان در دو سال اخير داشتند ،این وجه تبليغات آنها کامالً خنثي شده است .همچنين ،در خصوص
رسانه بي .بي .سي فارسي نيز باید به این نكته اشاره نمود که :بيطرف نمایي از جمله تكنيكهاي رایج
رسانههاي انگليسي در جذب مخاطب کنجكاو ایراني است .این شگرد در البهالي گزارشها ،اخبار و
برنامههاي بي .بي .سي فارسي به وفور مشاهده ميشود .لكن اصل و تكيه تحقق و تاثيرگذاري این روش
مبتني بر چيدمان و مهندسي پيام است .به طور مثال شما در یك برنامه به ظاهر تعاملي نوبت شماي بي.
بي .سي ميبينيد که خيلي بارز ،دریك موضوعي نظرات موافق و مخالف مطرح ميشود .لكن آناليز دقيق
چندین نمونه از این برنامه نشان داده که از زمان طرح موضوع و دریافت نظرات ،گزینش و انتخاب
دیدگاههاي طرح شده ،بيان نظرات به صورت تلفني ،تصویري ،ایميلها و  ...همگي بر اساس یك مدل
چيدمان نظر شكل گرفته و از ترتيب بيان این نظرات و تفاوت در تاثيرگذاري نظرات مطرح شده تلفني،
ایميلي ،وبکم ،وبالگ و  ...همگي محاسبه شده و هدفمند صورت ميگيرد ،تا نهایتاً گزاره مطلوب
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شبكه در پوشش بي طرف نمایي شبكه در طرح نظرات موافق و مخالف به مخاطب منتقل شود .اصو ً
ال
این شبكه با استفاده از چنين تكنيكهایي که نشانگر بيطرفي رسانه است ،گاردها و محافظهایي طبيعي
هر مخاطبي را بسته به سطح سواد رسانهایش کنار ميزند و گزاره هدف خود را با مقاومت کمتري به
مخاطبانش القا ميکند ،بدین ترتيب نوعي القاي غيرمستقيم پيام نيز حادث ميشود.
همانگونه که پيشتر گفته شد این پژوهش به بررسي تطبيقي ساختار و نحوه پوشش اخبار مربوط در
ایران در تارنمايهاي ایران ،بي .بي .سي فارسي و صداي آمریكاي فارسي ،پرداخته است .طبق این
بررسيها ،نوع ساختار و نحوه پوشش اخبار دراین سه تارنماي خبري با هم تفاوت دارند ،تحليل ما دراین
پژوهش تحليلي سياسي بوده است .همچنين پوهل در سال  2015در پژوهش دیگري با عنوان رسانهها و
انتخاب تروریستي ،به بررسي و مطالعه ،نحوه پوشش اخبار در سایتهاي خبري پرداخته است .او در این
تحقيق یك تحليل اقتصادي در زمينه انتخاب تروریستي ارائه کرده استکه در آن پوشش رسانهها ،نتيجه
نهایي مطلوب است .تحليل ارائه شده ،تصویري واضحتر از فرایند تصميمگيري گروههاي تروریستي را
ارائه کرده است ،که آن گروهها در صدد پيشينه ساختن پوشش رسانهاي براي عملياتهاي خود هستند.
در پژوهش دیگري که توسط افخمي و همكاران در سال  1387با عنوان مطالعه تطبيقي ساختار و نحوه
پوشش اخبار ایران در تارنماهاي ملي و بينالمللي تحليل محتواي مطالب سياسي تارنماهاي خبري ایرنا،
بي .بي .سي فارسي و صداي فارسي آمریكا صورت گرفته است ،در این پژوهش هدف تاکيد بر اخبار و
رویدادهاي سياسي مربوط به ایران ،انجام شده است .تاکيد تارنماي ایرنا ،صداي آمریكا و بي .بي .سي
بيشتر به "خبرسخت" یا انعكاس "خبرنرم" رویداد همراه با اطالعات تكميلي بوده است .از ميان امكانات
تعاملي و چندرسانهاي مورد استفاده در تارنماهاي خبري ،بيشترین استفاده ازعكس بوده است .اما برخالف
ایرنا ،بي .بي .سي و صداي آمریكا از ایميل و پيوند با موضوعات و سایتهاي مرتبط نيز استفاده زیادي
کردهاند .مي توان گفت که نتایج این پژوهش با نتایج به دست آمده مشابه با پژوهش مورد بررسي ما در
واقع با خطمشي نزدیك به هم ميباشد .اما در پژوهش دیگريکه توسط محمودي درسال  1393باعنوان
بررسي خاورميانه ،آمریكا و گروه داعش صورت گرفته ،بيشتر به تحليل تاریخي این گروه پرداخته است.
همچنين حيدري در سال  1393در پژوهشي با عنوان حباب داعش ساخته صهيونيست ،به بررسي بحران
داعش پرداخت ،او در این تحقيق اعالم کرد که دولت داعش که بر روي زمين وجود ندارد ،از اعماق
راهروهاي سه سازمان بينالمللي ،سازمان سيا ازآمریكا MI6 ،انگليس و موساد به وجود آمده است .داعش
در خدمت پروژه اسالم ستيزي و اسالم هراسي ،سردمداران غربي و صهيونيسم جهاني به سر ميبرند .به
طورکلي مطالعه نتایج حاصل ازمطالعات سایر پژوهشگران داخلي و خارجي و مقایسه آنها با نتایج حاصل
از این پایاننامه نشانگر این است که جهتگيري و نحوه پوشش اخبار در سایتهاي ،بي .بي .سي فارسي
و صداي آمریكا تا حدود زیادي نزدیك به هم بودند و ميتوان بيان کرد که خطمشي خاصي را دنبال
کرده ،ولي در رابطه با سایت خبري ایرنا ميتوان بيان کرد که نحوه پوشش و جهتگيري این سایت
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متفاوت با سایتهاي خبري بي .بي .سي فارسي و صداي آمریكا بوده است و در واقع نوعي روشنگري و
اطالعرساني واقع بينانه در سایت خبري ایرنا مشهود بوده است.
در رابطه با بحراني که داعش در دنيا به وجود آورد ،ميتوان گفت که این گروه ،انشعاب و باقيمانده
القاعده عراق است .کارشناسان معتقدند که بخشي از بودجه داعش از طریق قاچاق ،باجگيري و دیگر جرائم
تامين ميشود .در چند سال اخير ،این گروه بر سرمایهگذاري و جذب نيروي داخلي تمرکز کرده است .برخي
تخمينها حاکي از درآمد  8ميليون دالري داعش درهر ماه ناشي از باج و مالياتگيري در زمينه تجارتهاي
خرد و کالن تا پيش از فتح موصل یعني دومين شهربزرگ در ژوئن  2014است و هم اکنون ثروتمندترین
گروه تروریستي جهان است .این گروه قوانين سختگيرانهاي را دنبال ميکند که هيچ ربطي به اسالم ناب
محمدي ندارد .فتاوي چندشآور و مضحكي جهاد نكاح ،جهاد نكاح النفس و جهاد لواط ،را در دستور کار
خود قرار داده که هدف بهرهمندي از آنها را در جریان سوریه به خوبي نشان داد .در مقام زهد برآمده و با
دغدغه و نگراني نسبت به شریعت ،جوي خون درعراق و سوریه راه انداخته ،در حالي که نه تنها دغدغه اهل
سنت ندارد بلكه عمدهترین دغدغه آن دستیابي به منابع غني هر شهر و منطقه و سوداي حكومت است.
جهت جلب نظر و عالقه مردم شهرهاي تحت تسخير ،آب ،برق ارزان ،و امنيت بيشتر وعده ميدهد ،در
حاليکه پس از مدتي با دریافت مالياتهاي سنگين ،شيره وجود آنها را ميکشد .در واقع باید اذعان داشت
که داعش خواستار برقراري دولت اسالمي سني در مرز عراق و سوریه جایي بين کردستان و اراضي شيعه-
نشين است و حاال این امر به هر شكل ممكني باید صورت گيرد .طي سالهاي اخير خاورميانه همواره
منطقهاي پر تنش و خبرساز بوده است و همچنين بحران داعش جزء خبرسازترین اخبار به شمار رفته است،
به بياني دیگر کشور ایران نيز در منطقه خاورميانه سهم قابل توجهي از اخبار بينالمللي و منطقهاي را به
خود اختصاص داده است .به طوري که حجم فراواني از توليدات متنوع رسانهاي شبكههاي ،پرمخاطب بين-
المللي به مسائل ایران اختصاص یافته است .ازطرفي در ميان شبكههاي خبري بينالمللي ،دوشبكه رادیویي
بي .بي .سي فارسي و تلویزیوني صداي فارسي آمریكا از دامنه پخش بيشتري در ارتباط با مسائل خاورميانه
برخوردارند .به بياني دیگر خبرگزاريهاي غربي اغلب با طرح مسائل نمایشي و درحقيقت کم اهميت ،اذهان
مخاطبان بينالمللي خود را از پرداختن به حقایق فاجعهآميز جوامع زیرسلطه باز ميدارند .عالوه بر این ،بها
دادن یك جانبه به اخبار جهان صنعتي و کوچك نمودن ،حذف و یا تحریف اخبار جهان سوم و به طور کلي
روش برجستهسازي اخبار و القاء بيثباتي اوضاع در کشورهاي درحال توسعه در خبرگزاريهاي غربي ازجمله
مسائلي است که جاي سوال دارد .این خبرگزاريها اغلب سعي دارند تا با تكيه بر فاجعهها ،بحرانها،
درگيريها و اخبار تالمانگيز جهان سوم تصویر مخدوشي از این کشورها ارائه دهند .برخورد آنها با جهان
سوم برخوردي قومگرایانه بوده و صرفاً در جهت ارضاي بازار خبري تحت سلطه غرب است .همچنين در
راستاي پژوهش حاضر نظریات چينش خبر مورد بررسي قرار گرفته است ،از جمله این نظریات ،نظریه
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برجستهسازي است .این نظریه درسالهاي بين دو جنگ جهاني برتري داشت .صاحبنظران ،چينش خبر
تلویزیوني را برجستهسازي براي تاثير و تغيير در رفتار مخاطب معنا کرده و برجستهسازي را نزدیكترین
مفهوم به چينش خبر ميدانند و در روند چينش و برجستهسازي عواملي چون دروازهباني خبر ،اولویت-
بندي و داشتن تعادل را سه عامل موثر در مواجهه با انتخاب موضوعات خبري عنوان ميکنند .برجسته-
سازي یكي از تكنيكهاي موثر در فرایند انتقال پيام براي تاثير بر مخاطبان است .همچنين ،دروازهباني
شامل تمام جنبههاي انتخاب ،نگه داشتن وکنترل پيام است ،چه با پيام از راه رسانهها ارتباط برقرار شود،
چه از راه مجراهاي ميانفردي .نظریه وابستگي ميگوید ،بيشتر افراد براي پاسخ به نيازهاي خود به
رسانهها وابسته ميشوند و رسانهها براي این افراد از اهميت فراواني برخوردار شده و قدرت نفوذ آن بر
این دسته از افراد افزایش ميیابد ،بر اساس این نظریه ،اگر فردي براي دریافت اطالعات به رسانهاي
وابسته و این رسانه به عنوان تنها منبع تامين اطالعات براي این شخص تبدیل شود ،آنگاه فرایند
برجستهسازي به آساني روي ميدهد و شخص قرباني برجستهسازي رسانهاي ميشود .شكي نيست که
پدیده تروریسم به دليل پيامدهاي خطرناکيکه بر امنيت کشورها و جامعهها و ثبات آنها ميگذارد مورد
توجه جهانيان است .تروریسم افكار عمومي براي تحقق اهداف سياسي است ،به کارگيري خشونت
سازمان یافته به منظور ایجاد آشوب و تهدید ثبات یعني جامعه براي سلطه بر آن و یا کمرنگ کردن
نقش آن و نگریستن به همه افراد به عنوان یك هدف مشروع براي تحقق اهداف سياسي است .در واقع
تاثيرگذاري بر افكار عمومي و کنترل آن از طریق انتشار اخبار عمليات تروریستي ،به آنان در تحقق
اهدافشان کمك ميکند از آنرو که از طریق پوشش خبري جنایاتشان ميتوانند به ميزان تاثيرگذاري
عمليات تروریستي خود پي ببرند تا این حد که برخي سازمانهاي تروریستي معتقدند که شكست پوشش
خبري عمليات آنها ،از شكست آن عمليات نشان دارد .با مقاومت در برابر ایدههاي افراطي و جلوگيري
از تاثيرگذاري آن بر افكار عمومي به ویژه جوانان ميتوان با رویكرد تروریستي رسانهها مقابله شود .هم-
چنين در مقابل باید فضاي مورد استفاده رسانهها را به منظور تشویق آحاد مردم و سازمانهاي جامعه
مدني براي مقابله با پدیده تروریسم و افراطگري ،توسعه بخشيد و براي آگاهي بخشيدن به خطرات
ناشي از این اقدامات ،تاکيد بر پيامدهاي منفي این گونه عمليات بر امنيت و ثبات و فعال کردن نقش
رسانهها در باالبردن سطح آگاهي در زمينه خطرات تروریستي ،تالش کرد.
پیشنهادها

 .1پيشنهاد ميشود شبكه خبري ایرنا به جاي پرداخت به خبر صرف به تحليل و تشریح خبر در قالب
مصاحبه ،گزارش ،مقاله یادداشت بپردازد (به نرم خبر بپردازد).
 .2این خبرگزاري اطالعات بيشتري در خصوص به وجود آمدن داعش به مردم ارائه کند.
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 .3ایرنا براي یك سو نگري بي .بي .سي و صدايآمریكا باید تيم اتاق فكر تشكيل دهد تا بتواند سناریوي
تاکتيكي را به اجرا درآورد.
 .4سایتهاي ایران باید بتوانند در رقابت رسانهاي براي حفظ منافع ملي تارنماي زیادتري را به وجود آورند.
 .5تشكيل کار گروه رسانهاي فراتر از تارنماها براي مقابله با ابعاد پشتيباني داعش که بيشترین سهم
اینترنتي را دارد.
 .6برگزاري کنفرانسهاي رسانه و تروریسم در کشور و در سطح منطقه و ارائه راهكارهاي رسانهاي براي
مقابله با بحران داعش با کشورهاي همپيمان ایران.
 .7انجام مطالعات سياسي و رسانهاي منطقهاي و ملي و ارائه آن به دستاندرکاران وزارت ارشاد و وزارت
خارجه براي مقابله با بحران داعش.
منابع
افخمي ،ح؛ و دیگري .)1387( .مطالعه تطبيقي ساختار و نحوه پوشش اخبار ایران در تارنماهاي ملي و بينالمللي تحليل محتواي مطالب
سياسي تارنماهاي خبري ایرنا ،بي .بي .سي فارسي و صداي فارسي آمریكا .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
حيدري ،ح .)1393( .حباب داعش ساخته صهيونيست .کنفرانس بینالمللي علوم انساني و مطالعات رفتاری.
رالف ،د ،ليسي ا؛ و دیگري .)1386( .تحلیل پیامهای رسانهای( ،کاربرد تحلیل محتوای کمي در تحقیق) .مترجم :م ،بروجردي.
تهران :انتشارات سروش.
رباني ،ج .)1379( .نظرخواهي از دانشجویان درباره اخبار صدا و سيما و مطبوعات .مرکـز تحقیقـات مطالعـات سـنجش برنامهای.
عكاشه ،ع .)2014( .تقسیم عربستان سعودی نقشه آمريكا و اسرائیل .ترجمه :ح ،حيدري.
کریمي علویجه ،م؛ و دیگري .)1393( .مجله مديريت فنآوری اطالعات .شماره دوم.
محمدزاده ،م .) 1391( .تروریسم و جهاد از منظر فقه اسالمي با رویكرد تفكيك گروههاي جهادي و تروریستي .کنگره بینالمللي
فرهنگ و انديشه ديني.
محمودي ،ز .)1393( .خاورميانه ،آمریكا و گروه داعش( ،موضوع نشست گروه مطالعات خاورميانه و قدرتهاي بزرگ) .پژوهشكده
مطالعات استراتژيك خاورمیانه.
Archetti, C. (2012). Understanding terrorism in the age of global media: A Communication
Approach. Palgrave Macmillan.
Marcu, M. & Balteanu, C. (2014). SOCIAL MEDIA–A REAL SOURCE OF
PROLIFERATION OF INTERNATIONAL TERRORISM. Annales Universitatis
Apulensis: Series Oeconomica. 16(1), 162.
Schwarz-Friesel, M. & Skirl, H. (2011). Metaphors for terrorism in German media
discourse.

