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  چكيده
انـد و در   ها در زنـدگي امـروز مـا بـه جـزو الينفـك زنـدگي مـدرن تبـديل شـده           رسانه
سـي   بـي  گيرنـد. بـي   هاي سياسي نقشي اساسي در اقناع مخاطب به عهده مي گيري تصميم

كنندة سليقه عمـومي   المللي است كه هدايت اي پيچيده بين فارسي بخشي از سازمان رسانه
در عين حال از نتايج علوم مرتبط با رسانه براي اقناع  ترين رسانه دنيا است و است؛ قديمي

 بـراي  هنجارها و اصول از اي مجموعهكند. سياست ارتباطي به عنوان  مخاطب استفاده مي
هـاي ارتبـاطي    ارتباطي است. هدف اين مقاله شناسـايي سياسـت   هاي نظام راهبردي رفتار
اسـت. روش   1396سـال  سي فارسي در پخش اخبار انتخابات رياسـت جمهـوري    بي بي

پژوهش كيفي و از نوع تحليل گفتمان انتقادي است. واحد تحليل مـتن اسـت و از روش   
ها استفاده شده است و در نهايت سـه   فركالف توصيف، تفسير و تحليل براي تحليل داده

هاي ارتباطي كالن (كل  ياستسي فارسي شناسايي شد: س بي سطح سياست ارتباطي در بي
رسـاني درسـت و بـه     سازي، بيطرفـي و اطـالع   سي) مانند استراتژي شفاف بي مجموعة بي

سـي   بـي  هـاي بـي   ) ماننـد اسـتراتژي  سي فارسي بي بيرسانه ( ارتباطي هاي سياستهنگام، 
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 ارتباطي در سطح هاي فارسي براي ساخت برنامه در ايران و در دوران انتخابات، و سياست
 اي ساخت برنامه.     انههاي مختلف رس سردبيري رسانه مانند تكنيك

  سياست ارتباطي، تحليل گفتمان انتقادي، انتخابات و رسانه  :ها ژهواكليد
  

  مقدمه و طرح مسئله . 1
سي فارسي متمركز است. در مطالعة  بي گذاري ارتباطي رسانة بي اين مقاله بر مطالعة سياست
گـذاري ارتبـاطي بايـد توجـه داشـت كـه سياسـت ارتبـاطي در          مفهوم و چيستي سياسـت 

هاي اولية سياست ارتباطي دو تعريف  شود. در بررسي چارچوب ارتباطات توسعه مطرح مي
 و اصـول  از اي مجموعـه «اسـت ارتبـاطي چنـين اسـت:     يافت شد. تعريف يونسـكو از سي 

و  87 :1387 موالنـا، ( »انـد  آمده وجود به ارتباطي هاي نظام راهبردي رفتار براي كه هنجارها
)، كه معتمدنژاد آن را ترجمه كرده است، بـا  1972). در بيانية يونسكو (7: 1383معتمدنژاد، 

بـر نقـش   » كشورهاي در حـال توسـعه  گذاري ملي ارتباطات در  يونسكو و سياست«عنوان 
روزافزون ارتباطات در توسعة جوامع معاصر و ناكارايي يك الگـوي واحـد جهـاني بـراي     

هاي توسعه ملي كشـورهاي مختلـف جهـان     هاي ارتباطي در برنامه كاربرد وسايل و فناوري
يسـم  امپريال«و » اسـتعمار نـوين ارتبـاطي   «تأكيد شده است. همچنين اين بيانيه، مخـاطرات  

كنـد و از ايـن رو كشـورهاي عضـو يونسـكو را بـه اسـتفاده از         را خاطرنشان مي »فرهنگي
هاي ملي ارتباطي بر اساس اوضاع خاص تاريخي، هويت ملي و امكانـات توسـعه    سياست
خانيكي (سايت  از ارتباطي هاي سياست از دوم كند. تعريف زا در هر كشور ترغيب مي درون

 از هريـك  و عـام  طـور  به ارتباطات حوزة در ريزي برنامه« :) است29/09/1388همشهري، 
 ارتباطي گذاري سياست كه است اي مقوله بر مبتني خاص طور به بزرگ يا كوچك هاي رسانه

 رونـدهايي  چه داريم؟ مخاطبان از تصوري چه دانيم؟ مي چه را رسانه ما. شود مي محسوب
فرض رسانه را خط سـردبيري يـا زاويـة     ميرفخرايي پيش ؟»دانيم مي تأثيرگذار ارتباط در را

كند كه براي پرورش يا پردازش مطالب خود استفاده  نگرشي و خبري آن رسانه تعريف مي
هـاي   فر و هاشمي نوع نگاه سـردبيري را در برنامـه   ). سلطاني3: 1380كند (ميرفخرايي،  مي

فـر و هاشـمي،    داننـد (سـلطاني   ها مـي ها، شيوة تنظيم و بيان خبر ها و تاكتيك رسانه، تكنيك
1382 :14  .(  
) 102: 1382) (شـانكلمن،  1936تلويزيون  – 1922ترين رسانه (راديو  سي قديمي بي بي

اي روز جهـان اسـت.    كننـده از فنـاوري رسـانه    است و در عين حال توليدكننده و اسـتفاده 
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كنـد كـه در اصـطالح     اي است كه در محيطي پيچيده فعاليت مـي  سي سازمان پيچيده بي بي
مديريت پسامدرن يك سازمان محل تقاطع است، يعني سازماني كه بايد در يك زمان موارد 

بـودن،   بـودن و خصوصـي   بسياري را داشته باشد كه با هم تعارض دارند؛ براي مثال دولتـي 
پـذير. ايـن سـازمان از     ي بـودن، بـا موجوديـت تجـاري انعطـاف     بودن و غيرانتفـاع  انتفاعي

اي) براي بررسي محيط رقابتي، مأموريت  اصطالحات و ابزارهاي تحليل مديريتي (نه رسانه
هاي مشخص خـود اسـتفاده    ها و قدرت هاي اصلي، ضعف و استراتژي، سهامداران، توانايي

يچيده و جدي با دولت دارد، زيرا نقش اي پ سي رابطه بي ). بي162: 1382كند (شانكلمن،  مي
سي از  بي هاي ملي غصب كرده است. در عين حال بي پارلمان را در ايجاد مكاني براي بحث

هاي خود درمورد مسائل مربوط به سياست دولت منع شـده اسـت و از نظـر     پخش ديدگاه
نشـده درون يـك حكومـت     سـي دژي بسـيار مسـتحكم و انتخـاب     بـي  وزيران، بـي  نخست

  ). 141: 1382موكراتيك است (شانكلمن، د
طرفي  داند و در عين حال بي هاي بسيار متنوع مي سي خود را متعهد به توليد برنامه بي بي

كنـد كـه سـازمان بايـد      سي مشـخص مـي   بي نامة مجوز بي سي است. توافق بي محور كار بي
هـاي خبـري و    انگيز و جنجالي را با دقـت و بيطرفـي شايسـته در برنامـه     موضوعات بحث

هاي سياسي يا صنعتي سروكار  هاي عمومي يا بحث هاي ديگري كه با مسائل سياست برنامه
بودن مطلق در مورد هر موضوعي  طرفي شايسته، به خنثي دارند، دنبال كند. در عين حال بي

سي دقيق نيـز   بي ). بي10: 1380يا جدا شدن از اصول زيربنايي دموكراسي نياز ندارد (بليغ، 
ها بايد آماده بررسي، بازرسي و مشـورت باشـند تـا     كنندگان در همه حوزه ايد باشد و تهيهب

شود. صحت و دقت مربوط بـه دريافـت    سي وارد نمي بي تضمين كنند آسيبي به شهرت بي
ها است و همه واقعيات مربوط به موضوع بايد سنجيده شـوند تـا حقيقـت     درست واقعيت

  ). 19: 1380روشن شود (بليغ،  آنچه گزارش يا توصيف شده است
اي از پخش برنامه بيش از حوزه  سي در انتخابات نيز تعهداتي دارد؛ در هيچ حوزه بي بي

طرفـي، دقـت نظـر اعمـال      سي به حفـظ بـي   بي گزارش مبارزات انتخاباتي درمورد تعهد بي
ردبيران كند؛ سـ  سي يك چارچوب ارائه مي بي ). دستورالعمل بي169: 1380شود (بليغ،  نمي

ها، برمبناي معقول بودن و در دسـترس همگـان قـرار     بايد به صورت فردي در مورد برنامه
  ). 181: 1380گرفتن آنها، تصميم بگيرند و از تصميم خود دفاع كنند (بليغ، 

كننده شرايط دشـوار مقـررات    سي پيچيده است و منعكس بي فرايندهاي استراتژي در بي
كنندگان ممتاز برنامه در  جايگاه خود به عنوان يكي از پخشدولتي و محيط جهاني و حفظ 
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سـي از جملـه طيـف محصـوالت، حـوزه       بي هاي استراتژي بي دنيا است و بسياري از جنبه
ها، درآمد و ميزان خريد برنامه از منـابع بيرونـي    گذاري عمليات، نحوه تأمين بودجه سرمايه

ابزارهاي بهينه دستيابي به اين مقاصـد در   سي يافتن بي شود و كار بي توسط دولت تعيين مي
سي به شكل نـوعي همنـوايي در    بي زمينه اهداف استراتژيك است.  تدوين استراتژي در بي

  . )149: 1382(شانكلمن، گيرد  ها با دولت انجام مي سياست
(شانكلمن، برد  سي را به شرح زير نام مي بي نمونه از اولويت استراتژيك بي 5شانكلمن 

1382 :150  -156( :  
 ترين اولويت و هدف استراتژيك سازمان است.  هاي كيفي نوآورانه؛ محتوا مهم برنامه ـ

 گيرد.  سي از راه افزايش كارآيي انجام مي بي جويي در بي كارآيي؛ صرفه ـ

المللـي و   هاي تجاري؛ تجربه اين رسانه در زمينه فروش برنامه در سطح بـين  فعاليت ـ
 و نوارهاي صوتي و تصويري است.  يك ناشر موفق مجالت، كتب

هـاي   هاي ديجيتال، پخش برنامه تعاملي، فراوان شـدن شـبكه   توسعه جهاني؛ فناوري ـ
گـذارد تـا    سـي مـي   بـي  هايي را در اختيـار بـي   اي فرصت المللي كابلي و ماهواره بين

 درآمدهايش را از منابع تجاري افزايش دهد. 

ي جز روي آوردن به الگوي خصوصي براي ا سي چاره بي ها؛ بي مشاركت ها و ائتالف ـ
 هاي تجاري بلندپروازانه خود ندارد.  فعاليت  تأمين هزينه

سازي را براي مجموعه خود به شرح  سي ماموريت و استراتژي برنامه بي در عين حال بي
  : )157- 156: 1382(شانكلمن، زير تعريف كرده است 

حفظ سابقه طـوالني خـود در    سي سازماني خالق است كه اولويت نخست آن بي بي ـ
 هاي نوآورانه با كيفيت باال است.  توليد برنامه

 رساني كند.  سي وظيفه دارد در مورد مباحث ملي اطالع بي بي ـ

 سي بايد حامي و محرك توسعه و بيان فرهنگ و سرگرمي بريتانيا باشد.  بي بي ـ

دادن و  رسـاني، آمـوزش   هـدف اطـالع   3هاي آمـوزش را بـا    سي بايد فرصت بي بي ـ
 وجود آورد.  سرگرم كردن به

  كند يك منبع عمده ارتباط ميان بريتانيا و ساير كشورها باشد.  سي تالش مي بي بي ـ
در علم مديريت مديران ارشد هر سازمان در باالترين سطوح مـديريتي سـطح كـالن و    

ف هـا و وظـاي   دهنـد و در آن مسـئوليت   هـا را انجـام مـي    گـذاري  سياست  ،ها عالي سازمان
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گيـري معـين    ها در اين سطح تصميم شود و محدوده و حوزه فعاليت اجتماعي مشخص مي
هـا و   قـوت توان بـا تعيـين    ) ميSWOT). با استفاده از جدول (19: 1385شود (مشبكي،  مي

) را 221: 1385(مشـبكي،  استراتژي متفاوت  4ها،  ها و تهديدهاي سازمان ها، فرصت ضعف
   در آنها تشخيص داد.  

  ضعف قوت 
  استراتژي با گرايش تغيير جهت(فرصت) استراتژي تهاجمي فرصت
  استراتژي دفاعي يا تهديد استراتژي تنوع(ضعف) تهديد

سازي  ساله در برنامه 18كننده صداوسيما است و تجربه  با توجه به اينكه پژوهشگر تهيه
هاي مختلف راديويي و تلويزيوني فعاليت كرده است و در عين حال سابقه  دارد و در بخش

فعاليت به عنوان مدير طرح و توليد در يكي از راديوها را نيز دارد و با فرايند توليد و انتشار 
هاي مختلف سازمان صداوسيما آشـنايي دارد   اي آشنايي دارد و از سويي با بخش انهپيام رس

كند از ايـن   سازي مي هاي سازمان صداوسيما برنامه گيري و سياست و در چارچوب تصميم
هـاي اخيـر    رو توانسته است از تجربيات خود در انجام اين پـژوهش بهـره ببـرد. در سـال    

سـي فارسـي توجـه مخاطبـان      بي خاص شبكه تلويزيوني بيطور  اي و به هاي ماهواره شبكه
ايراني را به خود جلب كرده است و تأثيرگذاري آن تا حدي است كه مسئوالن كشور را به 

هاي مختلف و ايجاد مانع بـراي انتشـار امـواج آن واداشـته      ارسال پارازيت بر روي ماهواره
سـي فارسـي، اسـتقبال خـوبي از      بي هاي بي رغم تعداد ساعت محدود پخش برنامه است. به

اي صورت گرفته است. بـا توجـه بـه     هاي اين شبكه ماهواره سوي مخاطبان ايراني به برنامه
كننـد و نقشـه راه كاركنـان     هاي رسانه را مشخص مـي  هاي ارتباطي استراتژي اينكه سياست
هـا و   برنامهاي و  شوند، اما با مطالعه خروجي رسانه شوند از اين رو منتشر نمي محسوب مي
اند. بر اين اساس و با فرض اين آگاهي، مسئله اساسي پژوهش  مطالعه اي قابل محتواي رسانه

سي فارسي در برقراري ارتبـاط بـا    بي هاي ارتباطي مشخصي در بي اين است كه آيا سياست
هـاي ارتبـاطي چيسـت؟ و ايـن      هاي اين سياسـت  مخاطب وجود دارد؟ عناصر و سرفصل

  شود؟  اعمال مي ها چگونه سياست
  

  پژوهش  ةپيشين. 2
) در دانشـگاه تنسـي انجـام شـده اسـت.      Isaacs, 2016» (بازنمايي جنسيتي رسانه«پژوهش 

هـا منتشـر    اي منفـي از زنـان در اخبـار رسـانه     هاي آمريكا تصويري كليشه معموالً در رسانه
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و مرد موجب  وجود رقيب انتخاباتي زن 2016كنند. در انتخابات رياست جمهوري سال  مي
رسد حتي در چنين شرايطي نيـز   ها را بررسي كرد. به نظر مي شد بتوان نگاه جنسيتي رسانه

پوشش اخبار نامزد رياست جمهوري زن در اخبار سياسي ضعيف باشد. بنـابراين تجزيـه و   
تواند نگاه جامعه بـه حضـور زنـان در     تحليل اخبار پوشش انتخاباتي رياست جمهوري مي

سي را نشان دهد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه همچنان اخبـار مربـوط بـه    هاي سيا پست
هاي رايج است و چنين نگاهي به شهرت و اعتبار كانديدا آسـيب   كانديداي زن مطابق كيشه

كفايـت سياسـي تبـديل     اي زنان به موجودات جنسي يا افراد بـي  رساند. در چنين مبارزه مي
  شوند.   مي

هـاي   سياسـت «اسـت بـا موضـوع     (Garber, 2011)پژوهش دوم موضوع رساله دكتري 
سـازي سياسـت    هاي اجتماعي در پرديس دانشگاهي: مطالعه موردي توسـعه و پيـاده   رسانه

 2اين پژوهش مبتنـي بـر   » رسانه اجتماعي براي مديران دانشگاه، استادان و كاركنان دانشگاه
  پرسش اساسي است: 
هاي شبكه اجتماعي حاكم بر سياسـت رسـانه    گاه سوفيا، چگونه شيوهپرسش اول: دانش

  دهد؟  اجتماعي را توسعه مي
  شود؟  هاي اجتماعي در دانشگاه سوفيا چگونه اجرا مي پرسش دوم: سياست رسانه

) انجام شـده اسـت و نتـايج پـژوهش در     Focus Groupپژوهش به روش گروه متمركز(
  ه است: حول چهار محور موضوعي گردآوري شد

 هاي اجتماعي  ريسك و كنترل شبكه. 1

 هاي اجتماعي اهداف و ابزارهاي شبكه. 2

 هاي اجتماعي  محتواي سيستم عامل شبكه. 3

 هاي اجتماعي  هاي رسانه فرآيند و اجراي سياست. 4

بررسـي تـأثير ديپلماسـي    «) موضـوع ايـن پـژوهش    1391پژوهش سوم (عاليشـوندي،  
اسـت  » اي غرب بر روند چگونگي حوادث دهمين انتخابات رياست جمهوري ايـران  رسانه

هاي  سي فارسي است. در اين پژوهش اخبار و گزارش بي كه مورد مطالعاتي آن تلويزيون بي
بعـد از انتخابـات    1388ه تا پايان شهريورماه سال سي فارسي از زمان افتتاح اين شبك بي بي

دهم به روش تحليل محتوا بررسـي شـده اسـت. روش گـردآوري اطالعـات بـه صـورت        
سي فارسـي سـه    بي اي و جستجوي اينترنتي است و نتايج حاكي از آن است كه بي كتابخانه
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كند  عايت ميهاي خود ر رساني را در اطالع» طرفي، مخاطب محوري و تكثرگرايي بي«اصل 
  تا از اين طريق زمينه جذب و همراهي مخاطبان كشورهاي هدف را فراهم كند. 

  
  روش پژوهش. 3

اين پژوهش كيفي است و از روش تحليل گفتمـان انتقـادي اسـتفاده كـرده اسـت. تحليـل       
اي بسـيار وسـيع دارد؛    اي و چند بعدي اسـت و گسـتره   اي بين رشته گفتمان انتقادي شاخه

ندي خاص خود اسـت، يعنـي در چـارچوب تعريـف و سـازمان نظـري خـود        داراي فراي
مفاهيمي همچون ايـدئولوژي، قـدرت و نگـرش    ). وداك 119: 1385زاده،  گنجد (آقاگل مي

). كاشـي  123(همان: داند  منتقدانه را از مفاهيم بنيادي در رويكرد تحليل گفتمان انتقادي مي
: 1387دانـد (كاشـي،    مناسبات و روابط قدرت مـي نيز نقطه تمايز تحليل گفتمان انتقادي را 

) و هدف تحليل گفتمان انتقادي يافتن پاسخ به اين پرسش است كه معناي مـتن كـدام   189
). از نظـر يورگنسـن و فيليـپس    191: 1387است يا معناي كانوني متن چيسـت؟ (كاشـي،   

و در تحليـل  ) 37: 1394قدرت مسئول خلق جهان اجتماعي ما است (يورگنسن و فيليپس، 
هاي گفتماني بـه خلـق و بازتوليـد مناسـبات قـدرت نـابرابر ميـان         گفتمان انتقادي پركتيس

فركالف در توضـيح تحليـل گفتمـان انتقـادي     )  113انجامد (همان:  هاي اجتماعي مي گروه
برد  كار مي اصطالح انتقادي و نقد را در ارتباط با تعهد نسبت به نظريه و روش ديالكتيكي به

شان، حركتشان و هست و نيست شدنشان  يزها را در پيوند متقابلشان، به هم پيوستگيكه چ
از نظر روث وداك از تحليل گفتمان انتقـادي در تجزيـه و   ). 40: 1379فهمد (فركالف،  مي

). 150: 1385زاده،  شود (آقاگل عدالتي استفاده مي كردن نابرابري و بي ها و فاش تحليل رسانه
ي در تحليل گفتمان انتقادي وجود دارد كه از جهاتي با هم تفاوت دارند، رويكردهاي مختلف

ولي همگي در اين نكته اتفاق نظر دارند كه از توصيف بايد فراتر رفت تا به تبيين رسـيد و  
). در نظرية تحليـل گفتمـان انتقـادي واحـد     119هاي اجتماعي را نشان داد (همان:  نابرابري

شـود، زيـرا مـتن محـل      بنيادي در اين رويكرد محسوب ميتحليل متن است و متن واحد 
هاي توليدكنندگانشان است كه در بستر  تجلي و تبلور معني است و متن محل درگيري نظام

قدرت متفاوت توليد خواهد شد. در تحليل گفتمان انتقادي تاريخ اجتماعي توليدكنندگان و 
). 121كنـد (همـان:    ه را تعيـين مـي  موقعيت و جايگاه اجتماعي فعلي آنهـا، انگيـزه و نشـان   

هـا   سازي ايدئولوژي كند مانند طبيعي هايي جدي در تحليل گفتمان مطرح مي فركالف سؤال
يابـد؟ و چـه چيـزي شـدت آن را در مـوردي       گيرد و چگونه تداوم مي چگونه صورت مي
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: 1379كند؟ و چگونه ممكن است كه روند آن دگرگون شود؟ (فـركالف،   خاص تعيين مي
 ) كه اين مباحث در تحليل گفتمان انتقادي اين پژوهش مدنظر قرار گرفته شده است. 41

سـي فارسـي از آيـين ملـي      بـي  هاي ارتباطي بـي  اين پژوهش به دنبال شناسايي سياست
است و اين دوره زماني به اين دليـل انتخـاب شـده     1396انتخابات رياست جمهوري سال 

تر از مواقع عادي در رسانه است.  ي ارتباطي پر رنگها است كه در دوران انتخابات سياست
روز انتخـاب شـد. بـراي     21ماه تعـداد   ارديبهشت 30دي ماه تا  15بدين منظور در فاصله 

هاي شبكه در فاصله زمـاني فـوق ضـبط و بررسـي شـد و از ميـان        ها برنامه انتخاب نمونه
ن اخبـار انتخابـات و   طور هدفمند روزهاي مشخصـي كـه بيشـتري    روزهاي بررسي شده، به

جنجال خبري وجود داشت انتخاب شد. سپس در روزهاي مشخص شده اخبار مـرتبط بـا   
ها نظر پژوهشگر (مبتني بـر تجـارب قبلـي او)     انتخابات برگزيده شد و معيار انتخاب نمونه

هاي گردآوري شده با استفاده از روش  است. واحد تحليل در اين پژوهش متن است و داده
  هاي اين پژوهش به شرح زير است:  وصيف، تفسير و تبيين شده است. سؤالفركالف ت

 هاي انتخاباتي چيست؟ سي فارسي در پخش پيام بي هاي ارتباطي بي سياست

  هاي ارتباطي چيست؟ دهنده الگوي اين سياست عناصر اصلي تشكيل
 

  هاي پژوهش . يافته4
ي رسانه بايد مدنظر قـرار گيـرد كـه در    هاي ارتباطي ابتدا اسناد باالدست براي مطالعه سياست

گيرد. در اين بخـش خوداظهـاري    ها و فلسفه رسانه مورد بررسي قرار مي بخش زيرساخت
  رسانه مدنظر است.  

  سطح اول: توصيف 
سي جهـاني اسـت و از ايـن رو از قـوانين كلـي ايـن        بي سي فارسي وابسته به بي بي بي

سي فارسي براسـاس اعـالم    بي حال پيش فرض بيكند. در عين  اي تبعيت مي سازمان رسانه
كنـد اخبـار و    المللي است كه تـالش مـي   اي بزرگ بين يك سازمان رسانه«سي  بي سايت بي

طرفانه در اختيار مخاطبان فارسي زبان خود در سرتاسر دنيا قـرار   اطالعات را به صورت بي
هـاي   ) پخـش برنامـه  1387دي  25( 2009ژانويه  14سي از  بي فارسي بي 1تلويزيون». دهد

ساعت برنامه براي مخاطبان فارسي زبان خود در  16اين تلويزيون روزانه  .خود را آغاز كرد
كند. خبـر، محـور    ايران، افغانستان، تاجيكستان، آسياي مركزي، خاورميانه و اروپا پخش مي
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هـاي آن را تشـكيل    سـي اسـت و تقريبـاً نيمـي از برنامـه      بي هاي تلويزيون فارسي بي برنامه
هاي تازه، متنوع و تحليلـي نيـز از ايـن تلويزيـون      خبري، برنامههاي  دهد. در كنار برنامه مي

اي است كه اخبار و اطالعات را  سي فارسي يك نهاد خبري چندرسانه بي شود. بي پخش مي
از طريق تلويزيون، وبسايت، راديو، تلفن همـراه و ابزارهـاي الكترونيكـي قابـل حمـل بـه       

شـود؛ در عـين حـال     فارسي در لندن تهيـه مـي  سي  بي هاي بي كند. برنامه مخاطبان ارائه مي
سـي   بـي  ها دارند. در بـي  گزارشگران از شهرهاي مختلف نيز نقش مهمي در تهيه اين برنامه

فارسي، از امكانات منحصر به فرد گردآوري خبر در سرتاسر جهان، كه در مجموعـه كلـي   
 250هاي  سي به گزارششود. از جمله اين امكانات دستر سي فراهم شده، بهره برده مي بي بي

   .هاي شاهدان عيني است خبرنگار در شهرهاي مختلف دنيا، تحليل و گزارش
  سطح دوم: تفسير

سي جهاني است كـه از بودجـه    بي المللي بي سي فارسي بخشي از رسانه عظيم بين بي بي
كند و در جهت تأمين اهـداف انگلسـتان طراحـي     وزارت امور خارجه انگلستان استفاده مي

اي دنيـا اسـت و در    ترين سازمان رسـانه  سي قديمي بي كند. بي سازي مي شده است و برنامه
اي روز دنيا را در اختيار دارد و با استفاده از علوم شناختي كه از  عين حال تكنولوژي رسانه

كند و جديـدترين روش اقنـاع مخاطـب اسـت      آن براي تأثيرگذاري بر مخاطب استفاده مي
تواند باالترين تأثيرگذاري بر مخاطب را داشته باشد و اين علم هنوز در اختيـار سـايرين    مي

تواننـد   ان مـي  ان سـي و سـي   بـي  شـود بـي   گفته مـي  قرار نگرفته است. به همين دليل گاهي
سـي   بـي  اي برگزار كنند و بدون جنگ و خونريزي پيروز شوند. حـال بـي   هاي رسانه جنگ

اي  هاي ارتباطي و رسانه كند و از سياست اي استفاده مي فارسي از امكانات اين سازمان رسانه
  كند.  آن پيروي مي

  سطح سوم: تبيين
كند كـه اخبـار و اطالعـات را بـه      سي فارسي ادعا مي بي المللي بي اي بين سازمان رسانه

هـاي   زبان دهد و منظور او از مخاطب، فارسي طرفانه در اختيار مخاطبان قرار مي صورت بي
  دنيا است. پيش فرض اين رسانه: 

اي كه از بودجه وزارت خارجه انگلستان  استقالل است (كه البته بايد بررسي شود رسانه
كنـد   سي جهاني و وزارت خارجه انگلستان فعاليت مـي  بي شود و زير نظر بي مالي ميتأمين 

  تواند استقالل داشته باشد).  چگونه مي
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اي آن بـا   اي را كـه در كشـور، از پخـش شـبكه     دسترسي است (ميزان دسترسي رسـانه 
  شود و سايت آن نيز فيلتر شده است بايد سنجيد)  پارازيت جلوگيري مي

سي فارسـي در ايـران خبرنگـار نـدارد دفتـر نـدارد و هيچكـدام از         بي بيعينيت است (
هـا   كنند و با استفاده از خبرهاي صداوسيما و مطالـب روزنامـه   مسئوالن با آنها مصاحبه نمي

كند، بنابراين بـا اسـتفاده از مطالـب سـاخته شـده و بـا تنظـيم مجـدد آنهـا           سازي مي برنامه
 كند)  سازي مي برنامه

سي فارسي در مقابل چه كسي است؟ در مواجهه با چه  بي طرفي مدنظر بي يطرفي (ب بي
اي  توان به گونه طرف باشد را مي تواند بي مسائلي است؟ در اينكه در مسائل داخلي ايران مي

و در شرايطي پذيرفت اما آيا در زماني كه ايران با كشور انگلستان يا آمريكا يا اتحاديه اروپا 
توانـد   سي فارسي مـي  بي ن مشكل داشته باشد آيا در چنين شرايطي نيز بييا متحدان انگلستا

 طرفي خود را حفظ كند؟)  بي

تعادل، چندصدايي (پخش صداهاي مخالف و حتي مخالفان نظام، مخالفـان و موافقـان   
 يك برنامه)، نبود سوگيري و نبود جانبداري. 

حضور دارد كه صداوسـيما  سي فارسي اين است كه در جاهايي  بي ترين ويژگي بي مهم
سـي   بـي  خواهد در آنجا حضور داشته باشد؛ به عنوان مثال مواقعي كه بي تواند يا نمي يا نمي

هـاي   كند يا در مواقعي كه در مورد اساس و پايه فارسي صداي اپوزيسيون نظام را منتشر مي
ي فارسي منافع س بي اي خط قرمزي دارد و البته خطوط قرمز بي كند. هر رسانه نظام بحث مي

انگلستان است و البته در مورد نظام و حاكميت ايران براي خـود هـيچ خـط قرمـزي قائـل      
  نيست. 

  فلسفه وجودي رسانه
  سطح اول: توصيف

  توان در سه حوزه مورد پژوهش قرار داد:   فلسفه وجودي رسانه را مي
هـاي   نيـك نگـاري، عـامالن سياسـي رسـانه و تك     هاي خبري روزنامـه  استفاده از ارزش

  نگاري  روزنامه
هاي برگزيده مشخص شـد كـه اسـتفاده از ارزش خبـري برخـورد       از بررسي نمونه ـ

را در پوشش اخبار انتخابات به خود اختصاص داده است  %88.5باالترين سهم يعني 
نكته قابل توجه اين است كه از اول ارديبهشت فقط از ارزش خبري برخورد استفاده 

  شده است.  
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عامالن سياسي مطرح شده در دوره زماني انجام اين پژوهش و در پوشش در بررسي  ـ
سرفصل مشخص وجـود دارد:   9اخبار انتخابات رياست جمهوري مشخص شد كه 

ها، آمريكا، جهان عرب  نژادي طلبان، اصولگرايان، احمدي رهبري، نظام، دولت، اصالح
  و مردم 

كامـل اخبـار بـدون هيچگونـه     پخش «اما چند تكنيك بيشترين تعداد را داشته است  ـ
جنجـال آفرينـي خبـري بـا     «، »تقابل«، »تظاهر به بيطرفي«، »دخل و تصرف با تحليل

 مواضـع  سـازگاري  بـراي  تـالش «و » نويسـي  سـابقه «، »گر سياسـي  استفاده از تحليل
سـي مـورد    بـي  اي بـي  ها در جهت اهداف رسـانه  اين تكنيك» پيام گيرنده و فرستنده

اي مبني بر بيطرفي  د و در جهت استراتژي كلي اين سازمان رسانهگير استفاده قرار مي
گـران   شـود و در تحليـل تحليـل    اي كه براي خبر آماده مـي  است اما در خالل سابقه

شود. نكته مهم اين اسـت كـه كسـاني بـراي      اي آن تأمين مي سي اهداف رسانه بي بي
سي باشند و براي  بي ي بيها راستا با اهداف و سياست شوند كه هم تحليل برگزيده مي

شود كـه ايـن    طرفي و جلب اعتماد مخاطب بارها در خالل برنامه تاكيد مي حفظ بي
  سي نيست.  بي نظر كارشناس برنامه است و سياست بي

  سطح دوم؛ تفسير 
هاي خبري در طراحي پيام با توجه به پوشش اخبار انتخابات  در بخش استفاده از ارزش

  اخبار انتخابات شده است و از اين رو سهم ارزش برخورد باال است. اين رسانه متمركز بر 
  انتخاب و پرداخت خبري عامالن سياسي از ابعاد مختلف زير اهميت دارد: 

 1رهبر ايران،  اي يا بار فقط لفظ خامنه 9خطاب در مورد رهبر جمهوري اسالمي ايران: (
سي فارسي تعمدي در استفاده از لفظ  بي اي است) بي بار آيت اهللا خامنه 2بار واليت فقيه و 

اي دارد و همچنين اين تعمد در مورد اسـتفاده نكـردن از واژه رهبـر يـا آيـت اهللا يـا        خامنه
جمهـوري  «به جـاي  » ايران«واليت فقيه وجود دارد. البته اين تعمد در مورد استفاده از واژه 

بار روحـاني و   34ن روحاني، شود. واژه خطاب در مورد حس نيز مشاهده مي» اسالمي ايران
بار  12بار رئيسي،  14جمهور است. پوشش خبري انتخابات نامزدهاي اصولگرا:  بار رئيس 5

 كروبـي، ميرحسـين   هاي ايراني جزو خط قرمز (مهـدي  طلباني كه در رسانه قاليباف؛ اصالح
رفسنجاني و منتظري) محسوب شـده و خبـري از    رهنورد، خاتمي، هاشمي موسوي، زهرا
سـي فارسـي نمـود داشـته و جـزو عـامالن سياسـي         بي شود در خبرهاي بي آنها منتشر نمي

شده است. اما نكته قابل توجه اين است كه اخبار مربوط به روحـاني   انتخابات محسوب مي
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برابر قاليباف اسـت. در ايـن مـورد     3برابر رئيسي و بيش از  2.7و پوشش خبري آن تقريبا 
يـده گـرفتن رقيـب اسـتفاده كـرده اسـت كـه در جهـت معكـوس          سي از تاكتيك ناد بي  بي

كند و فـرد ناديـده گرفتـه شـده از سـوي رسـانه، از نظـر         اي عمل مي سازي رسانه برجسته
مخاطب نيز جايگاه و اهميت خود را از دست خواهـد داد. از بررسـي تكنيـك و تاكتيـك     

ـ     توان چنـين نتيجـه   سي مي بي نگاري بي روزنامه سـي فارسـي از    بـي  يگيـري كـرد كـه در ب
شود. يكي از نكات برجسته در  هاي متنوعي براي ساخت و پوشش اخبار استفاده مي تكنيك

سي اين است كه در هـر خبـر و بخـش خبـري از      بي هاي مورد استفاده در بي مورد تكنيك
  كند.  نگاري استفاده مي چندين تكنيك و تاكتيك روزنامه

  انتخاباتي در سه سطح هاي هاي درگيري بررسي جدول بازنمايي
  تبيين تفسير توصيف
جمهور ايران وپيشينه دعواي رئيس

 رئيس قوه قضائيه
گزارشي از وجود مشكل در سران 

 دو قوه در ايران
متشنج جلوه دادن وضعيت دو 

  قوه در ايران
نماييدولت با انگيزه انتخاباتي شفاف

 كندمي
اگر زمان ديگري غير از انتخابات 

  كرد.نمايي نميشفافبود دولت
رفتار فعلي دولت به دليل جذب 

  راي است

هاي قوه  وجوهي كه به حساب
قضائيه واريز شده با اجازه آيت اهللا 

اي بوده و دولت حق  خامنه
  كشي ندارد حساب

قضائيه به حساب شخصي وجوه قوه
الريجاني واريز شده است و 

مشخص شد كه هر ماه ميلياردها 
حساب به تومان سود از اين 

حساب شخصي رئيس قوه قضائيه 
شده است و رهبري هم از  واريز مي

 اند.اين موضوع آگاهي داشته

رهبري جمهوري اسالمي ايران 
هم از فساد قوه قضائيه مطلع 

  است

  جمنا و ارتباط آن با سپاه
تحليل افراد حاضر در جمنا و

ارتباط آنها با سپاه و نشان دادن 
جمنا با ارتباط كانديداي منتخب 

 سپاه
  رئيسي نماينده سپاه است

طلبان با روحاني  اصالحاتحاد 
  اصولگرا

بعد از تيتر جمنا كه اجماعي از
اصولگرايان است كه ارتباط با سپاه 

دارند معرفي روحاني به عنوان 
 اصولگرا

دو كانديداي اصلي انتخابات هر 
دو اصولگرا و وابسته به سپاه 
هستند و تفاوت چنداني با هم 

  ندارند.
انتخابات و دخالت سپاه و شوراي 

  نگهبان در آن
تاكيد و تكرار بر مهندسي انتخابات 
  از طرف سپاه و شوراي نگهبان

حساس كردن جامعه نسبت به 
  دو نهاد شوراي نگهبان و سپاه

همتايقدرتمندكانديداي نبود
 كه خاتمي، كشتي روحاني با زعامت

سالچندياديگهماهچند اند كرده
ساختن گفتمان روحاني كانديداي 

  با زعامت خاتمي - قدرتمند
اگر مشكلي وجود دارد تا اكنون 

اند و از  به زيرسازي مشغول بوده
  اين به بعد به نتيجه خواهد رسيد



 13   يفارس سي بي يب يارتباط گذاري ياستس يگفتمان انتقاد يلتحل

 رسهميحاصلبه ديگه
 فريبانه عوام: روحاني رقباي شعار
 ريختن و پول سرريز و يارانه افزايش

 جيببهپول

فريب  اني عوامو رقباي روح
هستند و شعارهاي آنها پوچ و 

  اساس است. بي

بيان،آزادي:نظامازتصويري ارائه
 و مذهب آزادي و تجمع آزادي
 نقض موارد ترين اصلي از ها رسانه

  بشر حقوق
 مديران حقوق از تصويري ارائه

  اصولگرا
 67هاي سالاعدام

تصويرسازي از نظام جمهوري 
  اسالمي ايران

حقوق بشر را رعايت آزادي 
كند كشور در دست  نمي

اصولگراياني است كه در سال 
اند و  هاي زيادي كرده اعدام 67

تمام ثروت و منابع كشور در 
  دست آنها است

 از بشر حقوق ناقض تصويري ارائه
  مخاطب به ايران

جمهورينظامازتصويرسازي
 حقوق ايران به عنوان ناقض اسالمي

 بشر

 جمهوري نظاماز تصويرسازي
 ايران به عنوان ناقض اسالمي

  بشرحقوق

  روحاني وكيل/ رئيسي قاضي
  قانون مهاجرتي آمريكا

روحاني به عنوان روحاني وكيل 
  تسخيري و رئيسي قاضي عسگر

تصويرسازي از روحاني به عنوان 
روحاني وكيل تسخيري و رئيسي 
قاضي عسگر كه هر دو از طرف 

نظام جمهوري اسالمي ايران 
اجير و به مردم تحميل شده 

  است

وجود اختالف در رهبري و رياست 
  جمهوري

  

پخش سخنان رهبري و نشان دادن 
با استفاده از تصوير و القاء اختالف 

  وجود اختالف

در حين صحبت رهبري و انتقاد 
ايشان از دولت رئيسي نشان داده 

شود و به اين معني است كه  مي
رهبري مخالف روحاني و موافق 

  يسي استرئ
وجود اختالف در رهبري و 

  رياست جمهوري

وجهانگيريبينارتباط تحليل
  روحاني

  1400پيشگويي براي انتخابات 
توصيف وضعيت روحاني در مقابل 

 اصولگرايان

 انتقاد انقالب از بعد نظام كل از
  كند مي

  كند مي دفاع دولت اقدامات از
  .كند مي انتقاد دولت از

گذشته و با  سي پا را فراتر بي بي
 و تحليل ارتباط بين جهانگيري

سال بعد نيز  4روحاني براي
  كند پيشگويي مي

  
سياسيتحوالتبههاآمريكايي نگاه

  ايران در
اي از اتحاد در ميان اصولگرايان  نشانه

 شود.ديده نمي

اثبات وجود اختالف ميان دو حزب 
  ها بزرگ در ايران از ديد آمريكايي

براي تأثير در فرافكني و يارگيري 
  باورپذيري مخاطب

فرافكني و يارگيري براي تأثير در بررسي مسائل سياسي ايران و عربجهانبارابطه
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 بدتروبدبينانتخاب روحاني
 عليرغم خاتمي و روحاني رابطه

  وي از خاتمي حمايت
  رهبر و روحاني رابطه
  رئيسي و رهبر رابطه
  روحاني وعده پيگيري

 با رابطه داشتن به ها مصري خواست
 ايران

انتخابات ايران از ديد طور خاصبه
  جهان عرب

  باورپذيري مخاطب

دولتايرانمشكلكهنظر اين القاء
  نيست ايران

 سپاه و رهبر ايران در: تصوير ارائه
 هستندكنندهتعيين

القاء اين نظر كه در ايران رهبر و 
سپاه تعيين كننده هستند و دولت 

دارد و مسبب اختيارات چنداني ن
  مشكالت نيست.

القا اين نظر كه مشكل ايران 
  دولت ايران نيست

 فتنهخطردربارهايرانرهبر هشدار
 را انتخابات امنيت بخواهد كس هر
  خورد خواهد سيلي قطعا بزند هم به

 در ما هاي جوان خواستيد مي شما
  باشند انزوا و محاصره و حصر
 تا صدر از هست سركار كه دولتي

  هست فاسد ذيل
 .كندمينقدرادولت رهبر

هاي  پخش اخبار انتخابات در حوزه
مختلف و هشدار به خاطيان 

  انتخاباتي
  وجود تنش و ناآرامي در ايران

قربانيرامليمنافعاصولگرايان
  .كردند جناحي مسائل
 توقيف را مطبوعات اصولگرايان
  .كنند مي اي فله
 توانند نمي كنند مي اعدام اصولگرايان

  باشند آزادي مبلغ
 صداوسيماي خودمان ها زيرساخت با

  شويم مي خودمان
 اين از هم جهانگيري و روحاني

  اند برده امالك
 استفاده رانتي هيچ از زندگيم تو بنده

  ام نكرده
  كرد مي لوله را دانشجويان قاليباف
  كنند مي رياكاري مناظره در مسئوالن
  رقيبان به  روحاني خالص تير
 مقابل در سازي معادل نجومي امالك

  بود نجومي حقوق فساد
خيليرويند،پرخيليها درصدي 4

پخش سخنان نامزدهاي اصولگرا و 
  طلب اصالح

ناكارآمد جلوه دادن هم 
  طلبان و هم اصولگرايان اصالح
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 سازندجوخيليدارند، قدرت
 استراتژيك خطاهاي و اشتباهات همه

 كنيم مرور را انقالب ساله 40

 چرايي مورد در قضائيه قوه از سؤال
 خاتمي حصر

 شهرونديحقوق
 كنيدتكرارخاتميويدئويي پيام

 گفته اي اژه محسني غالمحسين
 برخورد مجرمان با كه كنيم مي افتخار

  كرديم
 و منتخب جمهور رئيس خواهيم مي ما

 يا كنيم انتخاب ايران ملت كل نماينده
  كشور؟ در باند يك نماينده

 مرد او و رسيده پايان به حرف دولت
  است عمل

 نامزدهاي انتخاباتي هاي هزينه
 جمهوريرياست

  گزارشي از اخبار انتخابات
برخالف صداوسيما كه 

محدوديت پخش پيام خاتمي را 
سي چنين خط  بي داشت بي

  قرمزي نداشت و پخش كرد.

 گيري كناره براي قمار تعبير از استفاده
 به چفيه تعبير از استفاده و قاليباف

  اصولگرايان براي گردن
 نيازمند كارها بعضي انجام براي

  است رهبري دست بوسيدن
 مورد در مخاطب به رساني اطالع

 به نياز مخاطب كه موضوعاتي
  ها تحريم بررسي دارد دانستن

قمار براي  تعبير از استفاده
  گيري قاليباف كناره

 به چفيه تعبير از استفاده
اه در كشور گردن(بسيجيان و سپ

 براي چفيه به گردن دارند)
اصولگرايان؛ انتساب اصولگرايان 

  به سپاه و بسيج
 نيازمند كارها بعضي انجام«

» رهبري است دست بوسيدن
يعني اينكه رهبري قدرت مطلق 

  را در دست دارد.
واستدوقطبيكامال انتخابات

  دوقطبي كامال جامعه
 كه هايي ترانه شادترين

 مشهد در نتوانستند هايشان خواننده
 بلندگوها از كنند برگزار كنسرت

  شود مي شنيده
 و ارشاد گشت مورد در دختر دو

 صحبت دارند كه بدي خاطره
  كنند مي

ترسد  مي فتنه سايه از انتظامي نيروي
  نامزد دو جدال از و

 روحانيورهبرجدال

هاي موجود در  نشان دادن تناقض
  ستادهاي انتخاباتي اصولگرايان

  نشان دادن رفتار دوگانه و ترس
  

  انتقاد از رئيسي  انتقاد از عملكرد رئيسي در مشهدادارهراكشورخواهيد مي كه شما
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چگونهرامشهدبگوئيد اول كنيد
  ايد؟ كرده اداره

  دهند مي راي ديگران به كه نامزدهايي
 ايراندرهاسني راي
 آذربايجانغربياستان

  قاليباف% 11 روحاني 67%
  بلوچستان و سيستان

  قاليباف% 10 روحاني 73%
  جليلي%11 روحاني %67  :يزد

 انتخابات توانسته روحاني دولت آيا
  كند؟ برگزار درست را

 مشروعيت نشانه مشاركت ميزان آيا
  است؟ نظام

  است نژاد احمدي بدلي نسخه رئيسي
 صداوسيماعملكرداز مردم انتقاد

مردم در ابتدا مقايسه رفتار راي دهي 
  هاي مختلف ايران در استان

و سپس گفتگو در مورد برگزاري 
  انتخابات

  

  انتقاد از نظام

ها اندك اندك  تأثير نيست و اين تحليل اي بي سي فارسي با علم به اينكه هيچ برنامه بي بي
شوند و تأثير مدنظر رسانه را به سرانجام خواهند رساند به همين دليل با استفاده از  جمع مي

هاي مختلف اين تصاوير را در ذهن مخاطب  هاي مختلف و در موقعيت ها و تاكتيك نيكتك
  كنند. تصويرسازي مي

  هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخاباتي   آزمايي وعده تحليل يك برنامه؛ راستي
  سطح اول: توصيف

 3نـامزد   6سـي فارسـي اسـت و از     بي گراندنويسي بي هاي بك اين برنامه يكي از نمونه
نامزد اصلي را روحاني، رئيسي و قاليبـاف را انتخـاب كـرده     3است و   امزد را حذف كردهن

سياسـي، مشـاغل، سـابقه، سـابقه      سياسي، فعاليـت  فعاليت است و در مورد بيوگرافي، آغاز
زندگي سياسي و تبليغـات   مهم سياسي، مشكالت موجود، نقاط انتخابات، طيف نامزدي در

  دهد.  يانتخاباتي آنها اطالعات م
آمار بيكاري كه رئيسي اعالم كرد با آمار مركز آمار، سنجيده شد و بقيه آمارها نيز با منبع 
رسمي مورد بررسي قرار گرفت. نكته ديگري كه اهميت دارد تحليل آمار اسـت بـه عنـوان    
مثال در تحليل نكته آماري ميرسليم ثابت ماندن رشد عليرغم افزايش عددي از سوي رسانه 

  گيرد. شود و چرايي آن مورد بررسي قرار مي ميتفسير 
  سطح دوم: تفسير 

  دهد.  آزمايي از جانب رسانه اطالعات دقيقي به مخاطب مي اين نوع راستي
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  گيرد  آزمايي قرار مي هاي نامزدها با حضور كارشناسان مورد بررسي و راستي وعده
  سطح سوم: تبيين

رود و  هاي ايران فراتر مـي  رساني كامل از خطوط قرمز موجود براي رسانه در اين اطالع
  شود.   همه مسائل مطرح مي

اي  هر نامزدي هر وعدهتواند يكي از نقاط قوت رسانه باشد تا  آزمايي مي اين نوع راستي
  ها و افراد بيابند.    را در رسانه مطرح نكند و مردم تصور درستي از وعده

  تحليل يك آيتم خبري 
  سي فارسي از شرايط مختلف ايران از ابعاد مختلف بي توصيف بي
 كند.  المللي} در كاخ سفيد كس ديگري آمده كه با ايران ديگر مماشات نمي {شرايط بين

  دانيد چقدر حساس شده است. اي مي اي} مسائل منطقه {شرايط منطقه
  كمرشكن كه گريبان كشور را گرفته است.   { شرايط داخلي} از ريزگردها گرفته تا ركود

هـايي كـه روحـاني داده اسـت واقعـا       اي از وعده { شرايط خود روحاني} بخش عمده
نتوانسته عمل بكند، عمل نكردنش هم به خاطر ساختار قدرت اسـت نـه بـه خـاطر تنبلـي      

  روحاني است. 
ور نـدارد و  اي، داخلـي و بـويژه كـه هاشـمي هـم حضـ       المللـي، منطقـه   لذا شرايط بين

طلـب   ها چهره قابل قبولي ندارند و مجبورند روحاني را به عنوان چهره اصالح طلب اصالح
  جا بزنند.  

  ريزي براي تصويرسازي در مورد نامزدهاي رياست جمهوري  مراحل برنامه
رسـد   مرحله اول: نشان دادن استبداد جمهوري اسالمي است با اين شيوه كه به نظر مـي 

  اند.  ود دارد اما در واقع همه يكي هستند و با يك طرز تفكر انتخاب شدهتعدد نامزد وج
مرحله دوم: زير سؤال بردن جمهـوري اسـالمي در پـرورش و تربيـت فـردي مناسـب       

 سال گذشته است.   40رياست جمهوري در 

انتخابات «هاي  مرحله سوم: معرفي جمهوري اسالمي به عنوان نظام استبدادي با ويژگي
  » ي اسالمي مهندسي شده، غيرآزاد، غيرعادالنهدر جمهور

طلباني كه آنها هم در اصالح جمهـوري اسـالمي    مرحله چهارم: زير سؤال بردن اصالح
  اند.  ناتوان بوده
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  گيري . نتيجه5
 اصول مشخصي بـراي رفتـار  «سي فارسي  بي آيد كه بي هاي انجام شده چنين برمي از بررسي
مدنظر يونسكو را براي رسانه خـود در نظـر گرفتـه اسـت كـه      » ارتباطي هاي نظام راهبردي

ريزي كرده است بـا بررسـي    منظور نظر خانيكي را بر آن مبنا پايه» ارتباطي گذاري سياست«
هاي اين شبكه در ايـام   و البته برنامه» هاي روزنگاري تكنيك«ميرفخرايي و » خط سردبيري«

هـاي ارتبـاطي    ترين سياسـت  يد كه مهمآ چنين برمي 1396انتخابات رياست جمهوري سال 
  بندي كرد:  سطح زير تقسيم 3در توان  سي فارسي را در عناوين زير مي بي مورد استفاده بي

  هاي ارتباطي كالن و استراتژي كالن رسانه سياست
  هاي ارتباطي رسانه خاص(سياست رسانه)  سياست
  هاي ارتباطي سردبيري (سياست سردبيري)  سياست

سي) همانگونه كه در بخـش مباحـث    بي اي ارتباطي كالن (كل مجموعه بيه سياست. 1
اي) بـراي   از اصطالحات و ابزارهاي تحليل مديريتي (نه رسانه«سي  بي نظري مطرح شد بي

هـا و   هـاي اصـلي، ضـعف    بررسي محيط رقابتي، ماموريت و استراتژي، سهامداران، توانايي
يـن رو ايـن سـازمان را بـا توجـه بـه       از ا» كنـد  هـاي مشـخص خـود اسـتفاده مـي      قدرت

اي ناميـد كـه بخـش صـنعتي و      توان يك صنعت رسـانه  كند مي هايي كه اتخاذ مي استراتژي
 اي آن است.  مديريتي آن گرداننده بخش رسانه

 رساني درست و به هنگام است.  سازي، بيطرفي و اطالع استراتژي شفاف ـ

 نخبگان فكري جامعه هستند. سي  بي بيمخاطب مدنظر  ـ

طـور سيسـتمي بـه دنبـال      طرفـي در پخـش اخبـار بـه     سي با اعالم موضع بـي  بي بي ـ
هـاي   تصويرسازي در ذهن مخاطب است در واقع همه اطالعات را به صورت تكـه 

 كند.  كند و در درازمدت تحليل را به مخاطب واگذار مي پازل به مخاطب عرضه مي

كننـد و ايـن    كنند و تحليل مي د كه اخبار ايران را رصد ميگراني دار سي تحليل بي يب ـ
ها سوگيري دارد امـا در مقايسـه بـا     ها مزيت اين رسانه است. هر چند تحليل تحليل

شود براي آن مزيت محسـوب   خبر داخلي ايران كه بدون پرداخت و تحليل ارائه مي
در اين صـورت   شود براي اينكه در حال حاضر در عصر انفجار اطالعات هستيم مي

هـا تنهـا مزيـت     تواند خبر جديدي به مخاطب برسـاند و تحليـل   رسانه به ندرت مي
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هاي كنوني است. اين رسانه خبر و پيشينه خبر و تحليل مورد نياز مخاطـب را   رسانه
 كند.  دهد و چرايي و چگونگي مسائل را براي او حل مي در اختيار او قرار مي

 ي! طرح مسائل با استفاده از سؤال شنوندگان سي در فرافكن بي استراتژي بي ـ

استفاده از استراتژي پازلي: با كنار هم قرار دادن قطعاتي منتخب از حقيقـت تصـوير    ـ
 گيرد.  سي فارسي در ذهن مخاطب شكل مي بي دلخواه بي

شود اقناع مخاطـب   استفاده از تاكتيك منطقي و مستدل جلوه دادن مسائل موجب مي ـ
  سد.  تر به نظر بر راحت

همانگونه كه در بخش مباحث نظري ) سي فارسي بي بيرسانه ( ارتباطي هاي سياست. 2
سي دژي بسيار مسـتحكم و انتخـاب نشـده درون يـك      بي بي«سي خود را  بي بيمطرح شد 

انگيز و جنجالي را بـا   سازمان بايد موضوعات بحث«كند و  معرفي مي» حكومت دموكراتيك
هـاي ديگـري را كـه بـا مسـائل       هـاي خبـري و برنامـه    نامـه دقت و بيطرفي شايسـته در بر 

كه قـوانين و  » هاي سياسي يا صنعتي سروكار دارند، دنبال كند هاي عمومي يا بحث سياست
سـي، ماموريـت، اهـداف و مخاطبـان آن      بـي  ضوابط اين دژ باتوجه به رسانه وابسته به بـي 

  شود.   مشخص مي
 الينحل جلوه دادن مسائلتخريب و متشنج جلوه دادن اوضاع كشور و  ـ

خواهد حضور داشته باشـد   تواند يا نمي هاي ملي يا نمي حضور در جاهايي كه رسانه ـ
 و روشنگري كند. 

سي با ادعاي بيطرفي در پخش خبـر و بـا پخـش همـه احتمـاالت موجـود و        بي بي ـ
كند كه همه اركان قدرت در ايـران بـه نـوعي بـا      حواشي ممكن موضوع، وانمود مي

درگير هستند و جمعبندي نهايي اين است كه در اين ميان نفعي بـه مـردم    مشكالتي
 كاله مانده است.  رسد و سر مردم بي نمي

سازد ايـران بـه دو بخـش     سي فارسي در ذهن مخاطب مي بي در تصوير ذهني كه بي ـ
هـا تصـوير    حاكميت برخوردار از مواهب انقالب و مردم عـادي محـروم از حـداقل   

سـي   بـي  شـود و در ايـن خـودي بـي     خودي و غيرخودي رايج ميشود و ادبيات  مي
  گيرد. فارسي در كنار مردم قرار مي

هـا،   هـاي اجتمـاعي، روزنامـه    سي فارسي حواشي مربوط به نامزدها را از شبكه بي بي ـ
 كند.   سازي مي آوري كرده و برنامه گردهمايي طرفداران و هر جاي ممكن ديگر جمع
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هـاي آن رسـانه تنظـيم و     ده از رسانه مطابق سياسـت در رسانه همه مطالب پخش ش ـ
هاي يك شنونده يا بيننده در پشـت خـط    شود حتي اگر اين مطالب حرف منتشر مي

نكته وجود  2سي فارسي  بي تلفن باشد در مورد برنامه هشتگ شما، برنامه تعاملي بي
ند و در سـي فارسـي آشـنا هسـت     بي دارد اول اينكه مخاطبان اين برنامه با سياست بي

كنند نكته دوم اين  هاي خود را به عنوان نظر خود در برنامه اعالم مي درازمدت شنيده
سـي داشـته باشـد و     بـي  هاي بـي  است كه حتي اگر فردي عقايدي برخالف سياست

شود كه  اي مديريت مي شود و يا به گونه تماس بگيرد يا جلوي صحبت او گرفته مي
 سي قرار گيرد.  بي يهاي ب در نهايت در راستاي سياست

  گرايي (اصولگراها)  ها) در برابر روس طلب گرايي(اصالح القاي دو قطب غرب ـ
اي قدرتمنـد اسـت و    سي فارسي از نظر ساختار رسـانه  بي بي )SWOT( جدول براساس

كنـد   ترين رسانه انگلستان است و از امكانـات و علـوم آنهـا اسـتفاده مـي      وابسته به قديمي
هاي داخلي را به خود جـذب كنـد و اينهـا     هاي اخير مخاطبان رسانه توانسته است در سال

رسي در خارج از ايـران بـراي داخـل    سي فا بي شود. بي اي آن محسوب مي همه قوت رسانه
هاي داخلـي نيسـت و    كند بنابراين ملزم به رعايت خطوط قرمز رسانه سازي مي ايران برنامه

تواند از نامزدهاي هر دو حزب انتقاد كند از اين رو استراتژي تهاجمي در انتخابات اتخاذ  مي
  كرده است.  

هـا در سـطح    ين سطح سياسـت . سومسردبيري رسانه ارتباطي در سطح هاي سياست. 3
كنندگان در همه  تهيه«ها مشخص شده است:  كننده سردبيري است و در اين زمينه وظيفه تهيه

ها بايد آماده بررسي، بازرسي و مشورت باشند تا تضـمين كننـد آسـيبي بـه شـهرت       حوزه
  ».  شود سي وارد نمي بي بي

كنـد كـه اهـداف     اي نقل مي ونهاز زبان بزرگان كشور و با جمالت آنها ماجرا را به گ ـ
دهد. (اصـال بـه همـين     اي چنين كاري انجام مي خودش حاصل شود. البته هر رسانه

شود چون قبال محاسبه شده است) اين تكنيك ساخت  دليل خبرها رايگان پخش مي
  شود.  ) ناميده ميRecontextualizeمجدد(

 سـطح  الترينبـا  در مشـكل  وجـود  و كشـور  سران مشكالت و ضعف نقاط معرفي ـ
 كشور مقامات

سي فارسي، توجه به عالئق خبري مخاطب و ارائه تفسير و  بي يكي از نقاط قوت بي ـ
تحليل متفاوت و با رويكردهـاي چندجانبـه موافـق و مخـالف و تهيـه و در اختيـار       
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گراند و تاريخچه موضوع به مخاطب است. در عين حال برجسته كردن  گذاشتن بك
و پخـش آن در حـين صـحبت كارشناسـان بـه صـورت        نقاط مورد دلخواه خودش

سي  بي هاي موثر بي ها و فيچرهاي كوتاه تأثيرگذار از ديگر تاكتيك زيرنويس تهيه آيتم
 فارسي است. 

هاي پازل را (از خط فقر اعالمي كميته امـداد، خـط    سي فارسي قطعه بي سردبيران بي ـ
رد جمهـوري اسـالمي   فقر اعالم شده از سوي مركزهاي پژوهشي اقتصـادي، برخـو  

ايران با آمار، نحوه مديريت كشور، ترسيم وضـعيت مـردم و فقـر آنهـا بـا تصـاوير،       
هاي سياسـي و قـدرت    هاي نجومي، اختالف طبقاتي زياد، سوءاستفاده از مقام ثروت

چيند تا تصوير  كنند)؛ كنار هم مي اي دست پيدا مي العاده سياسي كه به امتيازهاي فوق
  يت موجود كشور و نظام ارائه كند. نامناسبي از وضع

تصوير ذهني اقتصادي جمهوري اسالمي ايران، به اين جمالت توجـه كنيـد: نحـوه     ـ
برخورد جمهوري اسالمي با آمار، به دليل تحريم و نحوه مديريت در كشـور، ايـران   
فقير شده و در نتيجه شمار فقيران افزايش يافته است، اين آمار فقر، براي كشوري كه 

نده بزرگتـرين منـابع نفـت و گـاز در دنيـا اسـت، عـادي نيسـت؛ تصـاويري از          دار
هاي نجومي  هاي رسيده، از ثروت ها؛ طبق گزارش ها، معتادان و گورخواب خانمان بي
رسد؛ چرا اينقدر اختالف طبقاتي زياد است؟ نفتي بودن ايـران و   اي هم خبر مي عده

 گيرد.  رانت نفتي به اقليت خاصي تعلق مي

سي فارسي؛ عدم رعايت حقوق بشر در ايـران   بي اقتصادي بي –ير ذهني سياسيتصو ـ
 در آزادي بيان، آزادي تجمع، آزادي مذهب و رسانه. 

هـا   افـراد و نـام  » بـرد  خود تائيد صالحيت شدن آزادي انتخابات را زير سـؤال مـي  « ـ
متفاوتند ولي هدف و افكارشون يكي هست فقط روش اجـراي افكارشـان تفـاوت    

  دارد.  
آورد بـه روشـني    وقتي حكومتي فردي مانند رئيسي را با آن كارنامـه بـه ميـدان مـي     ـ

اند يك شخصـيت برجسـته توليـد     هسال است كه نتوانست 40مشخص است كه اينها 
  كنند. 

انتخابات در جمهوري اسالمي مهندسي شده، غيرآزاد، غيرعادالنه است و شركت در  ـ
  چنين انتخاباتي نه تنها به اصالح امور نيست بلكه تقويت استبداد است. 
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سال دعوت مردم به حضور در انتخابات، چه چيزي  20طلبان بايد بگويند در  اصالح ـ
  اند؟  كردهرا اصالح 

ما خيلي شعارها داديم كه تحقق پيدا نكرد، اما ايـن  «پخش بخشي از سخنان خاتمي  ـ
نشيني يه؟! يعني بنده بيايم اعالم جنگ كنم با نظامي كه اصلشـو قبـول    به معني عقب

 »دارم؟! و معتقدم اگر اين از بين بره اون ورش اصال معلوم نيست چي باشه

گويد  قاضي و وكيل انتخاب كنيد حسن شريعتمداري ميروحاني گفته مردم بايد بين  ـ
عسگر(قاضي عسگر قاضي نظامي (سپاهي) است كـه مـامور    مردم اين قاضي؛ قاضي

دهد و سازمان نظـامي سـپاه پشـت     شده نامزد شود و اتوبوسي دارند ناهار چرب مي
سر رئيسي است) است و وكيل هم وكيل تسخيري است(كه در تسخير خـود نظـام   

هندسي در انتخابات، تقلب در آرا، هـم در راي دادن و هـم در خوانـدن آرا؛    است) م
 تقلب رو سيستماتيك كردن تا انتخابات تحت كنترل باشد.

تعميم در انتقاد از نظام از زبان كارشناس: در اين نظـام اقتـدارگراي انتخابـاتي شـغل      ـ
ــاالتر از خطــره؛ چــون شــما ببينيــد يــك نفــر از    رياســت جمهــوري اش شــغل ب

جمهورهاش رهبر شده بقيه شون حذف شدن حتي حذف فيزيكي شدن و بقيه  رئيس
 شون آواره سراسر جهان اند و هيچ شغلي به اين خطرناكي در دنيا وجود نداره 

 سي  فارسي از خطاب رئيسي و بدون ذكر سيد؛   بي تعمد بي ـ

اد رئيسـي،  موسيقي و نامزدهاي انتخاباتي؛ تتلو در كنار رئيسي؛ موسيقي راك در سـت  ـ
ساالر عقيلي با شال بنفش در كمپين روحاني؛ رقص آذري چند جوان با شال بـنفش  

سي  از اين آيتم نشان دادن چهره مردمي و ايراني و با  بي در كمپين روحاني هدف بي
 افتخار از روحاني و چهره نه چندان خوب و ناقض اهداف اصولگرايان از رئيسي  

ورد اصولگرايي؛ ابراهيم رئيسي يا همون آيت اهللا قتـل  سي در م بي خالصه ديدگاه بي ـ
اي، سـپاه،   اهللا خامنـه   عام و سردار قاليباف يا سردار گازانبري؛ اينهـا نامزدهـاي آيـت   

كاراني كه مخالف اصالحات سياسي و فرهنگـي و   بسيج، ائمه جمعه هستند. محافظه
 اقتصادي در سياست خارجي هستند. 

باي او: روحاني طرفدار نـرمش امـا قاليبـاف و رئيسـي     خالصه ديدگاه روحاني و رق ـ
  طرفدار سركوب هستند.
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تصوير ارائه شده از جمهوري اسالمي ايران: رئيسي نماد سركوب؛ نقش مسـتقيم در   ـ
كرده اسـت.   سركوب و جنايت داشته است قاليباف گازانبري دانشجوها رو قيچي مي

اين سؤال رو از  «سي فارسي؛  بي يطلبي در ب تصوير ارائه شده از اصولگرايي و اصالح
هـا و   طلـب  خزعلي بپرسيم، از شما نقل قول شد جايي گفته بودين كه فـرق اصـالح  

خواد از چـپ   كارها اينه كه اينا از كدوم طرف بخوان ملتو سوار شن يكي مي محافظه
 »خواد از راست سوار شه سوار شه يكي مي

ت و تصـويري كـه از رئيسـي ارائـه     فارسي در طول زمان انتخابـا  سي بي استرتژي بي ـ
 » جمهور بشود احمدي نژادي است با چهره بسيار خطرناكتر رئيسي رئيس«دهد:  مي

سي فارسي القاء اين مطلب است كه انتخابات در ايران مهندسي شـده   بي سياست بي ـ
كند همچنـين در   گيري قاليباف آن را دستوري اعالم مي است بنابراين در هنگام كناره

 . كند ها معرفي مي بعد اين دستور را قمار چفيه به گردنمرحله 
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