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چکیده
در مواقع بحرانی ،نیاز به کسب اطالع و آگاهی از شرایط محیطی بیش از پیش برای مخاطبان افزایش
مییابد .با توجه بهوقوع سیل در بهار  ،2019رسانههای مختلفی از این بستر برای جهتدهی به افکار
عمومی استفاده کردند .این پژوهش تالش دارد تا با رویکرد دیپلماسی عمومی ،به بررسی تالشهای
رسانههای عربی بیگانه در منطقه جنوب غرب آسیا که بر مخاطب عربزبان ایرانی متمرکز هستند،
بپردازد .برای تحقق این هدف ،محققان تمامی گزارشهای خبری منتشر شده در شش رسانه عربزبان
(ازجمله الشرقاالوسط ،العربیه و (بهاصطالح) االحوازنا و االحواز تیوی) ،را در بازه  17فوریه تا  30آوریل
( 2019در مجموع  108گزارش خبری) ،با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفیِ استقرائی ،بررسی
کردند .نتایج این پژوهش در قالب چهار مقوله کلی تقسیمبندی شد« :برانگیختن شکاف قومیتی،
برانگیختن شکاف مذهبی ،القای خدشه بهاستقالل و امنیت ملی و اعتبارزدایی از عملکرد حاکمیت در
مواجهه با بحران سیل» .در مجموع میتوان اینگونه تحلیل کرد که تالش و هدف این رسانهها
مشروعیتزدایی از نظام جمهوری اسالمی ایران است .همچنین این پژوهش نشان داد رسانههای مذکور
با رویکرد دیپلماسی عمومی بهدنبال ترغیب مخاطبان به مواجهه سخت با نظام حاکم بر ایران هستند.
واژههای كلیدی :رسانههای بیگانه عربی ،سیل  2019ایران ،بازنمایی ،بحران ،دیپلماسی
عمومی.
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 .1مقدمه

با وقوع سیل در سال  2019بیش از بیست استان ایران درگیر بحران سیل شد که بنا به آمار
رسمی سازمان پزشکی قانونی ایران دستکم  76نفر جان خود را از دست دادند (روابط عمومی
سازمان پزشکی قانونی ایران .)2019 ،از زمان وقوع سیل در انتهای اسفند ماه ( 1397فوریه
 )2019تا روزها پس از حادثه ،رسانههای مختلف به پوشش رسانهای این بحران پرداختند .از
جمله رسانههایی که در پوشش بحران این سیلها بهصورت فعال عمل کردند و تالش داشتند
مخاطب ،از زاویه دید آنها به این بحران بنگرد ،رسانههای عربزبان واقع در منطقه جنوب غرب
آسیا بودند.
بحرانها و بالیای طبیعی در زمره رویدادهای با ارزش خبری باال هستند؛ پس طبیعی است
که بخشهای خبری ،این قبیل رویدادها را در کانون توجه خود قرار دهند .از طرف دیگر
بازنمایی از هر بحران طبیعی ،دستکم بهدو بخش روایت «ما» و «دیگری» تقسیم میشود.
تشخیص اینکه روایتگر یک رویداد بهعنوان «دیگری» تعریف میشود یا خیر ،براساس
شاخصهای متفاوتی انتخاب میشود؛ اما برای این تحقیق ،محققان شاخص «مالکیت رسانهای»
را مبنای تقسیم «ما» و «دیگری» قرار دادند .بهعبارتدیگر ،مالکیت خارجی رسانه ،نشاندهنده
روایت دیگری از پدیده بحران سیل در ایران است .رسانههای عربزبان نیز بهطور ویژه بهپوشش
اخبار این بحران طبیعی پرداختند.
پوشش اخبار بحرانها برای رسانهها بستری برای دیپلماسی عمومی و بهویژه دیپلماسی
رسانهای فراهم میآورد که در خالل این پوشش رسانهای به پیشبرد اهداف مالکان رسانه برای
مخاطبان خود میپردازند .بهعالوه استان خوزستان در هنگام وقوع سیل وضعیت متفاوتتری از
سایر نقاط داشت و بهدلیل وجود سدهای عظیم آبی ،خطرات بیشتری ساکنان آن را تهدید
میکرد .از طرف دیگر بخش عمدهای از ایرانیان عربزبان در خوزستان سکونت دارند و بهدلیل
شباهت زبانی ،رسانههای عربزبان بیگانه همواره از این ظرفیت برای پیگیری اهداف رسانهای
خود استفاده کردهاند .از اینرو شناسایی و تحلیل محتوای مخابره شده از سوی این رسانهها برای
مخاطبان عربزبان ایرانی حائز اهمیت است .اقدامات برخی گروههای قومیتی عربزبان در خارج
از ایران برای تحریک به جداییطلبی عربزبانهای ساکن در ایران ،ضرورت بررسی بازنمایی
محتوای رسانههای عربزبان از موضوعات مرتبط با ایران و استان خوزستان را نیز از نظر امنیت
ملی بسیار باال میبرد .در این مقاله ،محققان تالش کردهاند تا پوشش خبری رسانههای بیگانه
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منطقهای که بر مخاطب عربزبان ایرانی پیرامون بحران سیل بهار  2019در ایران ،متمرکز
شدهاند ،بررسی و تحلیل شود .برای این منظور ،در یک نگاه یکپارچه ،میتوان این رسانهها را
ذیل مفهوم «دیگری» ،تقسیم نموده و عملکرد آنها را تحلیل کرد .در این تحقیق تالش
میشود تا به شش سؤال پاسخ داده شود:
مدیریت تصویر سیل  2019ایران در رسانههای عربزبان بیگانه در منطقه جنوب غرب آسیا
چگونه بوده است؟
چه مؤلفههای قومیتی در بازنمایی رسانههای عربزبان بیگانه در منطقه جنوب غرب آسیا
مورد استفاده قرار گرفته است؟
چه مؤلفههای مذهبی در بازنمایی رسانههای عربزبان بیگانه در منطقه جنوب غرب آسیا
مورد استفاده قرار گرفته است؟
مؤلفههای استقالل و امنیت ملی در تصویرسازی رسانههای عربزبان بیگانه در منطقه
جنوب غرب آسیا از سیل ایران کدامند؟
عملکرد حاکمیت در بازنمایی رسانههای عربزبان بیگانه در منطقه جنوب غرب آسیا چگونه
بوده است؟
چه پیشنهادهایی برای مواجهه پویا و اثربخش در عرصه رسانهای میتوان برشمرد؟
 .2پیشینه پژوهش

مطالعات پیشینی صورتگرفته در ارتباط با این پژوهش از چند جهت مورد توجه است .نخست
مطالعاتی است که در حوزه بازنمایی از ایران در رسانههای بینالمللی صورت گرفته است .دوم
مطالعاتی است که در حوزه پوشش رسانهای بحرانها در ایران و طراحی مدلهای مطلوب
اطالعرسانی بحران در ایران صورت پذیرفته است .سومین و مهمترین وجهه ،آن دسته از
مطالعاتی هستند که به بازنمایی بحرانی خاص از ایران در رسانههای بینالمللی پرداختهاند.
بنابراین تالش میشود برخی از مطالعاتی که در ارتباط با موارد یاد شده هستند ،تلخیص ،معرفی
و بررسی شوند.
در خصوص دسته اول میتوان به این مطالعات انجام شده اشاره کرد :ایزدی ( )2007در تحقیق
خود پیرامون «تحلیل گفتمان سرمقالههای روزنامههای برجسته آمریکا» به بررسی سرمقالههای
سه روزنامه برجسته آمریکایی درباره برنامه هستهای ایران با بهرهگیری از مفاهیم نظری
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«شرقشناسی» ادوارد سعید و وان دایک میپردازد .وی در این تحقیق به تحلیل گفتمان انتقادی
سرمقالههای نیویورکتایمز ،واشنگتنپست و والاستریت ژورنال از سال  1984تا  2004بر اساس
شش عدد از مضامین گفتمان شرقشناسی میپردازد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که
روزنامههای واشنگتنپست و والاستریت ژورنال در مقایسه با نیویورکتایمز ،در سرمقالههای
خود از مضامین و مقولههای شرقشناسانه ،بیشتر استفاده کردهاند .همچنین آشکار میسازد که
چگونه سرمقالههای این سه روزنامه بهصورت گزینشی با بهکارگیری شگردهای زبانی ،سبکی و
بحثبرانگیز ،موضوعات را حول مناقشه هستهای ایران شکل میدهند )Izadi and Saghaye-

((Biria, 2007: 143

مُقیسالدین ( ،)1995در اثر خود اشاره میکند که مهمترین علت تصویرسازی منفی از ایران،
«مؤلفه اسالمی» بودن آن است که بهصورت مؤلفهای تهدیدآمیز برای صلح منطقه ،منافع آمریکا
و اسرائیل بازنمودن میشود .اساساً رسانههای غربی ،ایران را بهعنوان کشوری «تروریستی» یا
«بنیادگرا» بازنمایی میکنند .واژه بنیادگرایی و بنیادگرای اسالمی برای اشاره به نظام و مسلمانان
ایرانی استفاده میشود .مقیس در تحلیل کلیتر بیان میکند که رسانههای غربی نهتنها به اسالم
انتقاد دارند بلکه درصدد کلیشهسازی منفی از جهان اسالم و ارزشهای اسالمی هستند .او نتیجه
میگیرد که رسانههای آمریکایی تالش کردهاند تا میان اسالم و مسیحیت نزاع ایجاد کنند؛ از
این طریق که مسیحیت را بهعنوان نماد سعهصدر و بردباری و اقتصاد بازار آزاد ،دقیقاً در مقابل
اسالم مجسم کنند )((Mughees-uddin, 1995 :34
در خصوص دسته دوم نیز میتوان به مطالعه صلواتیان اشاره کرد .وی در پژوهشی با عنوان
«طراحی الگوی جامع نقش رادیو و تلویزیونهای محلی و ملی در مدیریت مخاطرات طبیعی
ایران» تاکید میکند که با جمعآوری داده از سه گروه با استفاده از روش مصاحبه توانسته است
به یافتههای قابلتوجهی دست پیدا کند .گروه مصاحبهشوندگان این مطالعه عبارتند از:
«آسیبدیدگان زلزله اهر و ورزقان ،مدیران و کارکنان رادیو و تلویزیون سهند و کارشناسان و
خبرگان حوزه رسانه و بحران» .در ادامه ،صلواتیان میگوید« :تحلیل دادههای جمعآوریشده از
آسیبدیدگان بهروش نظریهپردازی دادهبنیاد ،نیازهای رسانهای ایشان شامل نیاز به اطالعات،
نیاز بهتوجه رسانهای ،نیاز به آموزش و نیاز به نماینده شناسایی شد .این نیازهای رسانهای پایه
الگوی نقش شبکههای محلی و ملی در مدیریت مخاطرات طبیعی است .بر اساس این مدل در
هنگام وقوع مخاطرات طبیعی ،رسانههای محلی و ملی نقشهای چهارگانه آموزش و
فرهنگسازی ،اطالعرسانی و برقراری ارتباط ،نظارت و مطالبهگری و جلب مشارکت عمومی و
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ایجاد همبستگی ملی را بر عهده دارند .به کمک این مدل ،شبکههای محلی و ملی میتوانند
ضمن تعامل مؤثر با یکدیگر بهصورت یکپارچه به مدیریت مخاطرات طبیعی بپردازند» (صلواتیان،
.)17 :1395
در خصوص دسته سوم نیز میتوان به مطالعه احمدی با عنوان «بازتاب اخبار فعالیتهای
هستهای جمهوری اسالمی ایران در شبکههای خبری بینالمللی (تحلیل محتوای اخبار
شبکههای خبری بیبیسی ،سیانان ،فاکسنیوز ،فرانس  ،24الجزیره و العربیه)» اشاره کرد.
احمدی با استفاده از روش تحلیل محتوا نشان میدهد که شبکه الجزیره بیش از سایر شبکههای
خبری ،برنامههای هستهای ایران را پوشش داده و ارزش «شهرت» و «عنصر» بیش از سایر
ارزشها در این شبکه برجسته شدهاند .سبک مورد توجه شبکهها بیشتر مصاحبه خبری و ارتباط
زنده بوده که در این میان بیشترین مصاحبهها با غیرمسلمانان و آمریکاییها صورت گرفته است.
این شبکهها همچنین بیشتر چارچوب نظامی و تهدیدآمیز را برای فعالیتهای هستهای ایران در
نظر گرفته و هدف ایران را دستیابی بهسالح هستهای عنوان کردهاند .وی در پایان اعالم میکند
که این شبکهها در  47/5درصد مطالبشان از صفت ارزشی منفی استفاده کردهاند (احمدی،
.)11 :1392
 .3مبانی نظری
 .1-3بازنمایی

از نظر استوارت هال بازنمایی بخشی اساسی از فرآیندی است که به تولید معنا و مبادله آن ،میان
اعضای یک فرهنگ میپردازد ) .(Hall & Jhally, 2007بر اساس رویکرد هال سه برداشت
اصلی و متفاوت از بازنمایی رسانهای وجود دارد:
� نظریههای بازتابی :1رویکرد بازتابی بر این باور است که کارکرد زبان مانند یک آینه ،بازتاب
معنای صحیح و دقیقاً منطبق با جهان است.
� نظریههای تعمدی :2در این رویکرد «کلمات» معنایی را که واقعاً مؤلف قصد انتقال آن را دارد،
با خود حمل میکند.

1. The Reflective Theories
2. The Intentinal Theories
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 1نظریههای برساختی :1بر اساس این رویکرد ،ما معانی را میسازیم و این عمل را بهواسطه
نظامهای بازنمایی مفاهیم و نشانهها انجام میدهیم ).(Hall, 1997: 117
هال با پذیرش رویکرد برساختگرایانه یعنی رویکرد سوم ،مطرح میکند که «رسانهها
واقعیت را بازتاب نمیدهند ،بلکه آن را بهصورت رمز و نشانه در میآورند و بهصورت نمادین و نه
مبتنی بر واقعیت انعکاس میدهند» ) .(Hall, 1997: 121او مسئله مهم در بازنمایی واقعیت
توسط رسانهها را آنجا میداند که یک رسانه هیچگاه ابزاری خنثی و یک میانجی بیطرف در ارائه
تصویر بهحساب نمیآید .رسانه متکی به زبان و معناست و زبان و معنا نیز در چارچوب گفتمان همواره
متکی به قدرت است .لذا بازنمایی حوادث توسط رسانهها ،سوای بحث اخالقی و غیراخالقی بودن آن،
دارای سوگیری ایدئولوژیک است و در راستای تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمان ویژهای گام بر
میدارد ).(Hall & Jhally, 2007
همچنین در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که ،در نتیجه بازنمایی رسانهها ،در ذهن
مخاطب «انگاره» پدید میآید .بهعنوان مثال در این پژوهش ،در نتیجه «بازنمایی» رسانههای
مورد بررسی از بحران سیل« ،انگارههایی» خاص در ذهن مخاطب شکل میگیرد .در نگاه
پژوهشگران ،اساس و هدف اصلی انجام یک تولید رسانهای تغییر ،ایجاد و یا تقویت یک انگاره
در ذهن مخاطب است.
 .2-3رسانهها و بحران

در بحث پوشش رسانهای بحران میتوان گفت بحران را معادل  crisisدر زبان انگلیسی میدانند
که ریشه یونانی آن  krisisبهمعنی نقطه عطف در بیماری است .فرهنگ فارسی معین واژه
بحران را ،آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی یعنی باالترین مرحله یک جریان ،معنا کرده است
(فرهنگ فارسی معین.)1389 ،
پژوهشگران و اندیشمندان تعاریف مختلفی از بحران ارائه دادهاند .در این زمینه میتوان به
قانو ن مجلس شورای اسالمی ایران برای ایجاد سازمان مدیریت بحران رجوع کرد .تعریف بحران
در قانون به این شرح است« :شرایطی که در اثر حوادث ،رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی
بهطور ناگهانی یا غیرقابل کنترل پدید میآید و موجب ایجاد مشقت و سختی برای یک مجموعه

1. The Constructive Theories
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یا جامعه انسانی میشود و برطرف کردن آن نیاز بهاقدامات اضطراری ،فوری و فوقالعاده دارد»
(مجلس شورای اسالمی.)1387 ،
امروزه رسانهها در شرایط بحرانی نقش مهمی را ایفا میکنند .عالوه بر نقشی که در ایجاد و
تقویت بحرانهای اجتماعی و سیاسی میتوانند داشته باشند ،در هنگام وقوع بحرانهای ناشی از
بالیای طبیعی مانند سیل نیز رسانهها نقش بسزایی دارند .این نقش پیش از وقوع بحران و در
قالب آموزش به مخاطبان آغاز شده و پس از وقوع بحران ،در زمینههایی مانند اطالعرسانی از
وضعیت بهوجود آمده و ایجاد هماهنگی میان مسئوالن و مردم جامعه نیز ادامه مییابد.
بهطور کلی پرداختن رسانهها به بحران و پوشش دادن آن یک مسئله عادی و بسیار معمول
است ) ((Telg & Raulerson, 2000: 14زیرا بحرانها منابع قابل توجه اخبار هستند .بر
اساس تحلیلهای تجربی صورت گرفته ،بیش از  25درصد تمامی خبرهای رسانهای مربوطه به
بحرانهای طبیعی ،سیاسی ،فناورانه و  ...است ) ((Gans, 1979اما پوشش رسانهها از بحران
انتخابی است و آنها تمایل دارند بر اساس نوع بحران و عوامل شخصی بر اولویتهای متفاوتی
تأکید کنند ).(Birkland, 1997
شناخت مراحل بحران بر توضیح رابطه این پدیده با رسانهها تأثیرگذار است .مراحل سهگانه
زیر برای بحران بر پایه «زمان وقوع» تعیین شده است و هر مرحله خود ویژگیهای خاصی دارد
که بر شکل گیری ،گستردگی و عمق آن مؤثر است .نخست ،مرحله پیش از بحران :1شرایطی
است که به بحران منجر میشود .دوم ،مرحله بحران :2وقوع حادثه (زمان حال بحران) و سوم،
مرحله پس از بحران :3زمان بازیابی و پایان بحران است (بشیر.)20 :1387 ،
 .3-3جنگ روانی ،دیپلماسی عمومی ،دیپلماسی رسانهای

واژه دیپلماسی عمومی از زمان ابداع تاکنون تعاریف مختلفی را به خود دیده است که نشانگر
تطور و دگرگونی در این موضوع است .این دگرگونی خود نتیجه تحوالت مختلفی است که در
حوزه روابط بینالملل اتفاق افتاده است .در ادامه برخی از مهمترین تعاریف ارائه شده از دیپلماسی

1. pre-crisis
2. crisis
3. post-crisis
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عمومی مطرح شده است .ادوارد مورو 1دیپلماسی عمومی را بهعنوان ارتقاء دهنده منافع و امنیت
ملی از طریق نفوذ بر تفکر مردم بهوسیله ابزارهای گوناگون ارتباطی مثل ارتباط شخصی،
رسانههای شنیداری ،کتابخانهها ،انتشار و توزیع کتب ،نشریات ،تصاویر احساسی ،رادیو،
نمایشگاهها و یادگیری زبان بیان میکند.
سیگنیتزر و کومبس در تعریف خود از دیپلماسی عمومی معتقدند ،شیوهای است که ازطریق
آن ،دولتها ،افراد و گروهها ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،نظرات و نگرشهای عمومی را که
مستقیماً به تصمیمگیری در سیاست خارجی دولت دیگر مربوط میشود ،تحت تأثیر قرار میدهند
).(Signitzer & Coombs, 1992: 18-37
مرکز فلچر ،دیپلماسی عمومی را دگرگون کردن افکار عمومی در سایر کشورها توسط دولت،
ایجاد روابط دو طرفه با گروههای غیردولتی و ذینفع در کشور هدف ،گزارش درباره امور خارجه و
تأثیر آن بر سیاستها ،برقراری روابط با کسانی که شغلشان ایجاد ارتباط است ،برقراری رابطه
میان دیپلماتها و خبرنگاران خارجی ،و برقراری ارتباط میان فرهنگها میداند ،و میتوان گفت
کانون اصلی دیپلماسی عمومی ،جریان انتقال اطالعات و عقاید است (Fletcher School for
).international affairs, 2001

جنگ روانی را میتوان استفاده یک بازیگر از روشهای ارتباطی برای دستیابی بههدفی در
دوران جنگ بهوسیله برقراری ارتباط با مردم دولت متخاصم تعریف نمود .جنگ روانی در
آییننامه رزمی ارتش آمریکا در مارس  1955بهعنوان استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و
دیگر اعمالی تعریف شده که منظور اصلی آن تأثیرگذاری بر عقاید ،احساسات ،تمایالت و رفتار
دشمن ،گروه بیطرف و یا گروه دوست است؛ بهنحوی که پشتیبانی برای برآوردن مقاصد و
اهداف ملی کشور آغازگر جنگ باشد (شیرازی.)14-15 :1376 ،
نمونه عملی جنگ روانی را میتوان در جنگ نیروهای ائتالف علیه نیروهای عراقی در دو
جنگ  1991و  2003مشاهده کرد .در این عملیات روانی تغییر نگرش جمعیت  24میلیونی کشور
عراق هدف اصلی بود که پیش از حمله نظامی آمریکا و انگلیسی به عراق ،بهطور گسترده در
سطح جهان آغاز شد و تأثیر شگرفی بر افکار عمومی جهان و بهویژه عراق گذاشت (ساری،
.)188 :1388

1. Edward R. Murrow
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بهنظر میرسد در دنیای رسانهای شده امروز که توئیت رئیسجمهور کشوری نظیر آمریکا
میتواند تنشهای فراوانی در سطح بینالمللی ایجاد نماید ،پیشبرد سیاست خارجی در جهان
معاصر بیش از پیش به میزان انگارهسازیهای رسانهای وابسته شده است .با پیشرفت فناوری
ارتباطات و از بین رفتن فاصلههای مکانی ،عالوه بر دولتها ،افکار عمومی کشورها یا بهتعبیر
بهتر افکار عمومی جهانی نیز بهعنوان یک عامل تأثیرگذار شناخته شده و در برنامهریزیهای
روابط بینالملل منظور میشود .بنابراین در عصر کنونی ،روابط بین کشورها را تنها حاکمیتها
تعیین نمیکنند ،بلکه در مجموع دولتها ،افکار عمومی و فناوریهای اطالعاتی ارتباطی،
معادالت روابط بینالملل را میسازند.
دیپلماسی رسانهای بهصورت عام بهمعنای بهکارگیری رسانهها برای تکمیل و ارتقای سیاست
خارجی است .راماپراساد 1محقق آمریکایی ،دیپلماسی رسانهای را بهعنوان نقشی که رسانهها در
فعالیتهای دیپلماتیک میان کشورها بازی میکنند ،تعریف کرده است .برای تشریح دیپلماسی
رسانهای از واژههای خاصی مانند دیپلماسی روزنامهای ،دیپلماسی رادیو و تلویزیون ،دیپلماسی
ماهوارهای و دیپلماسی اینترنتی نیز استفاده میشود (فیروزی.)92 :1390 ،
بحثهایی که در مبانی نظری انجام گرفت نشان میدهد که رسانهها بر اساس خواست و
خطمشیهای گردانندگان خود به انگارهسازی پیرامون رویدادها و مفاهیم مختلف اقدام میکنند.
در این میان ،وضعیتهای بحرانی بهخصوص بحرانهای ناشی از بالیای طبیعی مانند سیل ،با
افزایش توجه مخاطب ،ظرفیت و بستر مناسبی را ایجاد میکند که این رسانهها انگارههای خود
پیرامون آن وضعیت را بهمخاطبان منتقل کنند .از اینرو میتوان از طریق تحلیل محتوای منتشر
شده از سوی رسانههای مختلف بهشناخت نحوه عملکرد آنها در بازنمایی از آن رویداد دست
یافت.
 .4روش پژوهش

برای نیل بههدف این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است .روش تحلیل
محتوای کیفی با دو رویکرد استقرایی و قیاسی مورد استفاده قرار میگیرد که در این پژوهش،
رویکرد استقرایی برگزیده شد .این رویکرد ،بهشیوه جز به کل ،آغاز به شناسایی و استخراج

1. Rama Prasad
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مفاهیم مرتبط با هدف پژوهش و پس از آن طبقهبندی این مفاهیم در قالب زیر مقوالت و
مقوالت اصلی مینماید .بنابراین تحلیل محتوای کیفی را میتوان روش تحقیقی برای تفسیر
ذهنی محتوای دادههای متنی از طریق فرآیندهای طبقهبندی نظاممند ،کدبندی و زمینهسازی یا
طراحی الگوهای شناخته شده دانست .این تعریف بیان میکند که تحلیل محتوای کیفی به
محققان اجازه میدهد اصالت و حقیقت دادهها را بهگونهای ذهنی ،ولی با روشی علمی تفسیر
کنند .عینیت نتایج بهوسیله وجود یک فرآیند کدبندی نظاممند تضمین میشود .تحلیل محتوای
کیفی به فراسویی از کلمات یا محتوای عینی متون میرود و تمها یا الگوهایی را که آشکار و
پنهان هستند بهصورت محتوای آشکار میآزماید .توانایی این روش برای تفسیر معانی پنهان
موجب شده است که محققان تحلیل محتوای کیفی را بهعنوان روشی انعطافپذیر بهویژه برای
دادههای متنی در نظر بگیرند (ایمان و نوشادی.)1390 ،
در این پژوهش برای شناسایی نحوه بازنمایی پوشش رسانهای سیل  2019ایران در
رسانههای بیگانه عربی منطقه جنوب غرب آسیا که تمرکز خود را بر مخاطب عربزبان ایرانی
گذاشتهاند ،الشرق االوسط ،العربیه ،و رسانههای بهاصطالح االحوازنا ،االحواز تیوی ،جبهه
دموکراتیک مردمی االحواز و وبسایت عربزبان مجاهدین ،مورد بررسی قرار گرفت .این
رسانهها عمدتاً رویکردی خصمانه علیه حاکمیت جمهوری اسالمی پیش گرفته و به بازتاب
رویکرد خصمانه نیروهای مبارز علیه حکومت و دولت جمهوری اسالمی ایران پرداختهاند .علت
انتخاب آنها نیز به این دلیل بوده است .بهعنوان مثال میتوان به بیانیه جبهه دموکراتیک مردمی
االحواز اشاره کرد (جبهه دموکراتیک مردمی االحواز .)2016/02/23 ،همچنین در مثالی دیگر
میتوان به منشور سیاسی احوازنا اشاره کرد« :انطالقاً من إیماننا بأن النضال الثوری والجماهیری،
هو الطریق الوحید السترجاع األرض والسیادۀ والحقوق المغتصبۀ فی األحواز العربیۀ ،من براثن
االحتالل اإلیرانی الغاش ،وانطالقا من الثورات واالنتفاضات العدیدۀ والمتواصلۀ التی فجرها
الشعب العربی األحوازی طیلۀ أکثر من ثمانیۀ عقود من االحتالل منذ عام 1925م»( 1أحوازنا،
 .)2019/04/03بنابراین تالش شده تا به بررسی نحوه بازنمایی این رسانهها از بحران سیل بهار
 2019در ایران پرداخته شود.
« .1بر اساس اعتقاد ما مبارزه و شورش تودهای تنها راه برای به دست آوردن سرزمین ،حاکمیت و حقوق غاصبانه در اهواز ،از
دست ایران ،و بر اساس اعتراضات و شورشهای متعدد و مستمر است که مردم عرب اهواز در طی بیش از هشت دهه اشغال
از سال  1925میالدی انجام دادهاند».
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بازه زمانی پژوهش از تاریخ  17فوریه  2019مصادف با افزایش بارندگیها و گسترش تدریجی
سیل بهمناطق جنوب غربی ایران آغاز و تا  30آوریل  2019که پوشش رسانهای اخبار مرتبط با
سیل در این رسانهها کاهش پیدا کرد ،ادامه داشت .بههمین منظور ،محورهای اصلی نحوه
بازنمایی این شبکهها از پوشش رسانهای سیل یاد شده احصا و جمعبندی شد .در همین راستا
تالش شد تا تمام شماری دادهها در این بازه زمانی صورت پذیرد که در نهایت  108گزارش
خبری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .برای تحلیل دادهها در این روش از دو سطح کدگذاری
باز و محوری استفاده شد که در بخش یافتهها ،برای درک انضمامی مفاهیم و همچنین جلوگیری
از اطاله کالم ،تنها به بعضی از شاهد مثالها اشاره میشود.
 .5تجزیه و تحلیل یافتهها

رسانههای وهابی سعودی و عناصر وابسته به آنها ،در سیل سراسری  2019در ایران نهایت
تالش خود را برای بهرهبرداری سیاسی انجام دادند .در یک نگاه کالن میتوان گفت رسانههای
مذکور در این زمینه تالش دارند حاکمیت را نه در کنار مردم عربزبان؛ بلکه در مقابل آنها
نشان دهند .در ادامه اهم مؤلفههای مطرحشده در این رسانهها بههمراه مستندات مطرح میشود.
 .1-5برانگیختن شکاف قومیتی
 .1-1-5تأكید بر تخلیه مناطق سیلزده بهمنظور كوچ قومیتی (عربزبان)

بهمنظور تحریک احساسات قومیتگرایانه ،رویکردی در این رسانهها دنبال میشود که نظام
جمهوری اسالمی ایران در پوشش حل مشکالت زیستمحیطی ،بهدنبال وخیمسازی شرایط
زندگی برای بومیان عربزبان منطقه است تا باعث پراکنده ساختن جمعیت عربزبان منطقه
شود .در نتیجه این رسانهها با برانگیختن گرایشهای قومیتی مخاطب ،تالش میکنند خوانشی
سیاسی درباره بالیای طبیعی را برای آنان ارائه نمایند.
جدول  .1مصداق تأكید بر تخلیه مناطق سیلزده بهمنظور كوچ قومیتی (عربزبان)

متن منتشر شده
تهجیر العرب :الحدیث عن «ترانسفیر» ،أو تهجیر السکان العرب فی األحواز
لیس جدیداً .وفی أبریل عام  2005نزل مئات آالف من األحوازیین إلى
الشوارع لالحتجاج ضد مخطط لحکومۀ الرئیس اإلصالحی السابق ...یوصی
جمیع الدوائر اإلیرانیۀ بتهجیر النخب العرب إلى مناطق أخرى ،وتشجیع

مضمون اصلی متن
حاکمیت بهدنبال جابجایی
مردم عربزبان به بهانه
سیل است
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األهالی على الهجرۀ الداخلیۀ ،وجلب آخرین من غیر العرب.
وأعادت الفیضانات الواسعۀ التی کانت السدود فیها العنصر األساسی ،النقاش
بین العرب حول مخططات التهجیر .وطلبت السلطات إجالء  12مدینۀ وبلدۀ،
ولکن بحسب مصادر رسمیۀ لم یتجاوب سوى عشرۀ فی المائۀ مع نداءات
السلطات (الشرقاألوسط.)2019/04/20 ،
 .2-1-5تأكید بر مواجهه خشونتآمیز با فعاالن عربزبان معترض در مناطق سیلزده

از محورهای ثابت پوشش خبری سیل ایران ،دستگیری و اعمال محدودیت شدید بر معترضان
عملکرد حاکمیت در ارتباط با امدادرسانی است .در این میان ،رسانههای مذکور تمرکز ویژهای بر
فعاالن عربزبان داشتند؛ بهطوریکه قومیت آنان بسیار برجسته میشد تا مخاطب این برخوردها
را ناشی از تفاوتهای نژادی فهم نماید .همچنین نحوه روایت این رسانهها بهسمتی میرود که
نوعی احساس مظلومنمایی درباره این افراد را در مخاطب پدید آورد .بههمین دلیل ،القای
مظلومیت ساختاری قوم عرب در ایران در دستور کار این رسانهها قرار میگیرد؛ بهطوری که
مخاطب بپندارد در قبال رسیدگی حاکمیت به مشکالت آنان ،مطالباتشان را بهوسیله قوه قهریه
پاسخ میدهد.
جدول  .2مصداق تأكید بر مواجهه خشونتآمیز با فعاالن عربزبان معترض در مناطق سیلزده

متن منتشر شده
أعلن رئیس الشرطۀ اإللکترونیۀ فی األحواز ،أمس اعتقال  24شخصا فی

مضمون اصلی متن

األحواز بتهمۀ نشر «األخبار الکاذبۀ» و«الشائعات» متهما الموقوفین بد«تهدید
السالمۀ النفسیۀ للمجتمع» .وکان الجهاز القضائی قد وجه تحذیرا قبل ثالثۀ
أسابیع للناشطین فی شبکات التواصل االجتماعی بعدما تم تداول مقاطع أدت
إلى اتهام الحکومۀ بإهمال أوضاع المتضررین .وخرج العشرات أول من أمس
فی أحیاء مختلفۀ من مدینۀ األحواز یرددون هتافات تشید بصد الفیضانات

با فعاالن عربزبان در
مناطق سیلزده با خشونت
برخورد میشود و بیدلیل
دستگیر میشوند.

(الشرقاألوسط.)2019/04/20 ،

 .3-1-5برجستهسازی انتقادات مردم عربزبان ناراضی از شرایط سیل

بهمنظور برساخت وجههای مسئوالنه و دلسوز از گروههای مدعی حمایت از مردم عربزبان
ناراضی از شرایط سیل ،رسانههای مورد بررسی مبادرت به برجستهسازی بیانیهها و اظهارات
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هواخواهانه این گروهها درباره مردم عربزبان کردند .همچنین این رسانهها در فضای مجازی
فعال بودند و تالش کردند از این فرصت برای تخریب نظام جمهوری اسالمی ایران و
برجستهسازی خود بهره ببرند .در این راستا ،ضمن انتشار گفتههای انتقادی برخی اهالی بومی،
مخاطب را در معرض اظهارنظرهای خصومتآمیز آنها قرار میدهند که نظام جمهوری اسالمی
ایران را مقصر بروز سیل و مشکالت ناشی از آن توصیف میکنند.
جدول  .3مصداق برجستهسازی انتقادات مردم عربزبان ناراضی از شرایط سیل

متن منتشر شده

مضمون اصلی متن

ولکن أیضاً لإلنسان دور فی حدوث کثیر من الکوارث الطبیعیۀ ،إما
باالستغالل السیئ للطبیعۀ ،أو بالتقاعس أو باإلهمال المقصود فی وضع
استراتیجیات حمایۀ للتخفیف من النتائج المدمرۀ للکوارث الطبیعیۀ.
واإلهمال الذی نعنیه غالباً ما یکون فی الدول التی تمکن منها الفساد
الذی یعتبر بدوره من أکبر الکوارث التی ابتلیت بها البشریۀ فی
مساحات واسعۀ من عالمنا .أو هدف سیاسی تقصده دول ما لتنفیذ
أجندۀ خاصۀ اقتضتها التوازنات الداخلیۀ أو اإلقلیمیۀ.
إضافۀ إلى وجود األنهر التی تعتبر المسارات الطبیعیۀ التی تسلکها میاه
الفیضانات إلى أن تستقر فی مصبَّاتها فی غرب البالد حیث المسطحات
المائیۀ العمالقۀ کاألهوار ،وتمضی فی رحلتها متجاوزۀً الحدود إلى دولۀ
العراق الشقیق .هذا یعنی أن األنهر األحوازیۀ التی تمتد فی مفاصل
األحواز کالشرایین حاملۀ الخیر ألهلها ،کانت قادرۀ على احتواء
الفیضانات مهما بلغت قوتها ،بالرغم من أن بعضها کان دائم الجریان،
لم تطلها ید اإلجرام بحجز المیاه عنها ،بل وتحویل مسارها نحو
المناطق الفارسیۀ .األمر الذی أدى إلى جفافها وأصبحت مرتعاً لألوبئۀ
واألمراض القاتلۀ ،بعد أن کانت مصدراً من مصادر الخیر الذی قامت
على ضفافها عبر العصور أهم الحضارات اإلنسانیۀ( .أحوازنا،
.)2019/04/18

علت بروز سیل ،تبعیض
قومیتی توسط نظام است

 .4-1-5ترویج اسامی جعلی برای شهرها برای تحریک به جداییطلبی

از رویکردهای تفرقه برانگیزانه این رسانهها خاصه در پوشش خبری سیل خوزستان ،تأکید بر
اسامی بدعتآمیز و مجعول است .در این رویکرد ،رسانههای مذکور تالش میکنند بهصورت

 244

پژوهشنامه رسانه بینالملل

غیرمستقیم مالکین حقیقی این شهرها را افراد ناراضی بازنمایی و از طرفی گزاره اشغال این
شهرها توسط قوای بیگانه را در ذهن مخاطب القا کنند .بهعنواننمونه وبسایت احوازنا ،حتی
رسمالخط متفاوتی را برای نگارش اهواز انتخاب میکند .افزونبراین ،برخی از رسانهها تعابیر
بسیار مبالغهآمیزی نظیر «احواز اشغالی» بهکار میبرند.
جدول  .4مصداق ترویج اسامی جعلی برای شهرها برای تحریک به جداییطلبی

متن منتشر شده
 خبر :درحالیکه این حادثه نیم میلیون نفر را آواره کرده و بیش از  250روستا و

مضمون اصلی متن

تعدادی شهر در اثر آن تخلیه شدند ،امروز جمعه  30فروردین  ،1398سه شهر
آبادان (عبادان) ،خرمشهر (محمره) و شادگان (فالحیه) در این استان ،وضعیت
فوقالعاده بهخود گرفتند (العربیه.)2019/04/19 ،
 خبر :پیش از اهواز ،هشت شهر دیگر استان شامل سوسنگرد (خفاجیه) ،بستان و

ترویج اسامی جعلی
برای شهرها برای
تحریک به جداییطلبی

حمیدیه ،شعیبیه ،رفیع ،گوریه و فتحالمبین ،شیبان و بخشهایی از شهرستان
کارون تخلیه شده بودند (العربیه.)2019/04/19 ،

 .5-1-5تالش برای ترویج روحیات جداییطلبانه بر مبنای قومیت

بهمنظور برانگیختن احساسات قومیتی در مخاطبان عربزبان ،رسانههای مورد مطالعه ،اهالی
بومی را برای مقابله در برابر مشکالت ناشی از سیل ،بهاتحاد و همبستگی تشویق و ترغیب
کردند .در این رابطه برخی از رسانههای مذکور ضمن برشمردن ناتوانی حاکمیت در امدادرسانی
به مردم ،بهصورت هدفمند و در ظاهر برای برطرف کردن مشکالت سیل اما با هدف القای
روحیه استقاللطلبی و عِرق ناسیونالیستی مخاطب ،خبرها و تحلیلهایی مبنی بر ضرورت اتحاد
و یکدستی مردم و جوانان عرب خوزستانی را بهشکلی برجسته پوشش دادند .در این رابطه
میتوان به پوشش رسانهای بیانیه (بهاصطالح) جبهه دموکراتیک مردمی االحواز اشاره کرد.
جدول  .5مصداق تالش برای ترویج روحیات جداییطلبانه بر مبنای قومیت

متن منتشر شده
از جوانان و فرزندان غیور عرب دعوت شده است تا با ساخت و ایجاد سدهای
خاکی در مناطق خفاجیه و المیناو و نیز روستاها و شهرهای نزدیک کارون و نیز
الشعیبیه و البسیتین بهکمک اهالی آن مناطق بشتابند .دراینبین با رسیدن خبر
سیل ،جوانان و تودههای مردم از شهرهای عبادان ،المحمره ،فالحیه ،معشور (با

مضمون اصلی متن
ترغیب اهالی بومی
عربزبان به اتحاد قومی
برای مقابله با سیل با
هدف القای روحیات
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نام جعلی ماهشهر) و دیگر مناطق ،دوش به دوش یکدیگر و در کنار هم ،برای
یاریرسانی و کمک به فرزندان و برادرانی که از خون و گوشت آنانند ،در این
مصیبت بزرگ رهسپار آن مناطق شده و مردانه در کنارشان ایستادهاند (األحواز،
.)2019/04/08

استقاللطلبانه

 .6-1-5تصویرسازی خوشایند از گروههای منتقد و ناراضی در قامت امدادگران و فعاالن حقوقبشر

رسانههای عربزبان تحت حمایت وهابیت سعودی در پرداخت خبری گروههای منتقد و ناراضی،
بههیچعنوان اقدامات غیرقانونی آنها را پوشش نمیدهند و بیآنکه اشارهای به علت دستگیری یا
برخورد حاکمیت با آنان داشته باشند ،صفات خاصی را برجسته میکنند تا این گروهها را در قامت
افرادی فرهنگی ،خدمترسان ،مردمدوست و مدافع حقوق بشر معرفی نمایند .بهعنواننمونه تیتر
خبر اینگونه تنظیم میشود« :بازداشت تعدادی از امدادگران «میثاق نصر» توسط اطالعات سپاه
در اهواز» (العربیه .)2019 ،یا در متن خبر ،خبرنگار با گنجاندن صفت «فرهنگی -اجتماعی»
برای یکی از این گروهها ،آشکارا تصویری مثبت از آن را بازنمایی میکند .در متن خبر آمده
است« :منابع خبری فعاالن حقوق بشر در اهواز از بازداشت اعضای مؤسسه فرهنگی -اجتماعی
«میثاق نصر» توسط قرارگاه «ابوالفضل العباس» یکی از نهادهای امنیتی تابع اطالعات سپاه
پاسداران در اهواز خبر دادند .اعضاى این مؤسسه با تشکیل کمیته مردمی براى کمک به
سیلزدگان عرب در مناطق جنوب غربی ایران ،فعالیتهاى فراوانى داشتهاند» (العربیه.)2019 ،
جدول  .6مصداق تصویرسازی خوشایند از گروههای منتقد و ناراضی در قامت امدادگران و فعاالن حقوقبشر

متن منتشر شده

مضمون اصلی متن

خبر :اهرو ،سازمان (بهاصطالح) حقوق بشر اهواز ،روز شنبه بیانیهای منتشر و گزارش
کرد که پلیس فتای استان خوزستان  24نفر از کسانی را که در زمینه کمکرسانی به
مردم سیلزده فعالیت میکردند به اتهام «پخش اخبار منحرف» دستگیر کرد .سازمان
حقوق بشر اهواز این اتهامات را «اتهامات واهی» خواند (العربیه.)2019/04/13 ،
خبر :فعالیتهاى این مؤسسه بیشتر فعالیتهاى فرهنگى ،نشر کلیپهاى شعر به زبان
عربى ،فعالیتهاى مدنى درباره سیل برای تشویق مردم به همیاری و کمک به یکدیگر
بوده است .طبق گزارش فعاالن عرب اهوازی این مؤسسه همانند دیگر کمیتههاى
خودجوش مردمى به سیلزدگان ،کمک و در جمعآورى کمکهای اولیه مانند غذا،
پوشاک ،چادر و غیره برای سیلزدگان آواره فعالیت کرده است (العربیه.)2019/04/18 ،

تصویرسازی خوشایند از
گروههای منتقد و ناراضی در
قامت امدادگران و فعاالن
حقوقبشر
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 .2-5برانگیختن شکاف مذهبی
 .1-2-5برجستهسازی اقدامات علمای اهل سنت

رسانههای مورد بررسی در راستای ارائه تصویری مثبت از رهبران مذهبی ،اقدام به برجستهسازی
اقدامات علمای اهل سنت منطقه نزد افکار عمومی کردند .از این رو موضعگیریهای آنان را
پوشش حداکثری داده و بر مواضع حمایتی ایشان از عامه مردم تأکید کردند .در مقابل اقدام به
سانسور مواضع مسئولین و مقامات مبنی بر حمایت از مردم سیلزده و همچنین بایکوت اخبار
کمکهای مردمی از سراسر ایران به مناطق سیلزده کردهاند.
جدول  .7مصداق برجستهسازی اقدامات علمای اهل سنت

متن منتشر شده
موالنا محمدحسین گرگیج ،امامجمعه شهرستان آزادشهر و از چهرههای
برجسته جامعه اهل سنت ایران خواستار کمکرسانی فوری به
سیلزدگان استان لرستان شد .وی در مراسم نماز جمعه این شهرستان
ضمن اظهار تأسف و همدردی با بازماندگان سیل اخیر در استان لرستان
از عموم مردم و مسئولین خواستند به کمک آسیبدیدگان بشتابند.
امدادرسانی به مردم سیلزده در استان گلستان قابلتقدیر بود؛ لذا از
خیّرین میخواهم که به مناطق سیلزده استان لرستان کمک کنند و
کمکهای مالی و غیرمالی را به آنجا برسانند .لذا از مسئولین کشور
میخواهیم که به سیلزدگان کمک کنند و همچنین کمکرسانی
هموطنان به سیلزدگان ،فراقومی و فرامذهبی باشد و به مردم عزیز
لرستان کمک کنند (شبکه جهانی کلمه.)2019/04/06 ،

مضمون اصلی متن

برجستهسازی اقدامات علمای
اهل سنت

 .3-5القای خدشه به استقالل و امنیت ملی
 .1-3-5القای هتک استقالل ملی با برجستهسازی حضور نیروهای عراقی و لبنانی در خوزستان

در گزارشی ،الشرق األوسط با عنوان اختالفنظر در مورد حضور حشدالشعبی در ایران (جدل فی
إیران بشأن وحدات «الحشدالشعبی») به تخطئه حضور این گروه در ایران پرداخته شده و مدعی
وجود اختالف نظر در این زمینه شده است .در این زمینه با تأکید بر چندملیتی بودن ،شبهنظامی و
مسلح بودن این افراد که از طریق سپاه قدس به ایران آمدهاند ،حضور آنها را ناشی از خشم
مردم عربزبان از سوء مدیریت حکومت ایران در مدیریت بحران سیل و درگیری اعراب منطقه با
وزارت نفت بر سر ورود آب به هورالعظیم تفسیر میکند .همچنین با ارجاع به سخنان برخی
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مسئوالن در مورد آمادگی حشدالشعبی برای دفاع از انقالب اسالمی ،ذهن مخاطب را به این
سمت میبرند که حضور این گروهها نه برای کمک ،بلکه برای کنترل و مدیریت اعتراضهای
مردمی در مناطق عربنشین است .همچنین رسانههای وهابی عربی در خصوص حضور نیروهای
حشدالشعبی یا حزبا ...لبنان رویکردی کامالً انتقادی و تحریککننده را درپیش میگیرند و این
حضور را کامالً مشکوک توصیف میکنند .آنها ادعا میکنند که این نیروها برای سرکوب مردم
معترض خوزستان به ایران آمدهاند و بهطور تلویحی استقالل ملی را مخدوش شده توصیف
میکنند.
جدول  .8مصداق القای هتک استقالل ملی با برجستهسازی حضور نیروهای عراقی و لبنانی در خوزستان

متن منتشر شده

مضمون اصلی متن

تیتر :نیروهای حزبا ...لبنان هم به اهواز آمدند (العربیه.)2019/04/18 .
تیتر :پس از حشد الشعبی ..نیروهای حزبا ...لبنان هم به ایران میروند
(العربیه.)2019/04/16 ،
وتزامن وصول وحدات «الحشد الشعبی» مع جدل کبیر شهدته مدینۀ
األحواز بین السکان العرب والحکومۀ نتیجۀ معارضۀ وزارۀ النفط غمر
األجزاء الجنوبیۀ من مناطق هور الحویزۀ (الشرقاألوسط.)2019/04/16 ،
قبل نحو شهرین قال رئیس محکمۀ «الثورۀ» اإلیرانیۀ بطهران موسى
غضنفرآبادی :إذا نحن لم ندافع عن الثورۀ سیأتی الحشد الشعبی العراقی،
«فاطمیون» األفغانیۀ وزینبیون الباکستانیۀ والحوثی الیمنیۀ للدفاع عن
الثورۀ( .الشرقاألوسط.)2109/04/14 ،

حضور نیروهای بیگانه برای
دفاع از نظام در برابر مردم
عربزبان منطقه

 .4-5اعتبارزدایی از عملکرد حاكمیت در مواجهه با بحران سیل
 .1-4-5جهتدهی و تحریف در علل حادثه بهمنظور برساخت وجههای منفی از نهادهای حاكمیتی

یکی دیگر از محورهای مانور رسانهای رسانههای عربزبان ،جهتدهی بهافکار مخاطبان در
زمینه علل بروز حادثه است .در این زمینه این رسانهها سعی کردند علل مختلفی ازجمله
سدسازی را علت سیل برشمارند .همچنین با مطرح کردن نام سپاه پاسداران و قرارگاه
خاتماالنبیاء ،مشکالت ناشی از بروز سیل را به حاکمیت ایران و سپاه پاسداران تعمیم دهند.
مضاف بر این اشاره میکنند که پیش از انقالب اسالمی ،سدهای کوچک نقش مثبتی در مدیریت
آب داشتند .همچنین با مانور روی پروژههای سدسازی جدید و انتقال آب به مناطق مرکزی
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ایران ،مخاطب را درباره وضعیت آینده نگران میکنند .در نهایت صرفنظر از تمامی نواقص و
ضعفهای حکمرانی و مدیریتی ،رسانههای مورد مطالعه در روایت خود از سیل تالش میکنند سهم
عامل انسانی و حاکمیت را در بروز این اتفاق پررنگ نشان دهند تا بهنوعی ناکارآمدی سیاسی را به
مخاطب القا نمایند .در این میان ،وبسایت عربیزبان منافقین نیز تالش کرد عامل اصلی سیل را
سدسازی سپاه پاسداران بداند و بار منفی پیرامون مشکالت سیل را به این نهاد تعمیم دهد.
جدول  .9مصداق جهتدهی و تحریف در علل حادثه بهمنظور برساخت وجههای منفی
از نهادهای حاكمیتی

متن منتشر شده
الوقاحۀ االستثنائیۀ للمال أبوترابی فرد  -صالۀ الجمعۀ فی طهران ،ادعى المال
أبو ترابی فی صالۀ الجمعۀ یوم أمس فی طهران ،أنه لو لم تکن السدود قد
غرقت خوزستان ،فی حین یعلم الجمیع أن السبب الرئیسی للفیضان کان بناء
السدود غیر المنضبط التی تم بناؤها لجنی األرباح من قبل قوات الحرس
(منظمه مجاهدی خلق اإلیرانیه.)2019/04/06 ،

مضمون اصلی متن
تصمیم اشتباه مسئوالن ،عامل
بروز سیل بوده است

 .2-4-5دامن زدن بهشایعات مربوط به جلوگیری ورود آب به هورالعظیم بهدلیل وجود تأسیسات نفتی

رسانههای عربزبان با برجستهسازی میزان استخراج نفت ایران در منطقه خوزستان ،با مانور بر
مسئله جلوگیریِ وزارت نفت از ورود آب به تاالب هورالعظیم ،سعی در بیتفاوت نشان دادن
حاکمیت درباره سرنوشت عربهای خوزستان دارند.
جدول  .10مصداق دامن زدن بهشایعات مربوط به جلوگیری ورود آب به هورالعظیم
بهدلیل وجود تأسیسات نفتی

متن منتشر شده
دکلهای نفت در احواز از جان و کودکان عرب احوازی باارزشتر است.
دستهای مافیای نفت در انحراف مسیر سیل بهسمت مردم جهت حفظ
است.
دخیل
هور
در
نفتی
دکلهای
(جبهه دموکراتیک مردمی األحواز.)2019/04/04 ،

مضمون اصلی متن
تصمیم منفعتطلبانه مسئوالن
نظام ،عامل تشدید مشکالت
سیل است

 .3-4-5القای گزاره سوء مدیریت مسئوالن در اداره بحران سیل

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید رسانههای عربزبان که ممکن است بر مخاطب داخلی این
رسانهها تأثیر بگذارد ،سوء مدیریت مسئوالن در رسیدگی به مناطق عربزبان است .در برخی
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موارد نیز با تأکید بر نفتخیز بودن این مناطق ،رسیدگی نکردن به این مناطق را عمدی و ناشی
از بیتوجهی حاکمیت ایران به اعراب میدانند.
جدول  .10مصداق القای گزاره سوء مدیریت مسئوالن در اداره بحران سیل

متن منتشر شده
فشلت جهود السلطات اإلیرانیۀ لتقلیل أضرار الفیضانات ما أدى إلى اتساع
أبعاد األزمۀ فی األحواز الغنیۀ بذخائر النفط والغاز وتواصل موجات المیاه
المتدفقۀ من سدود المحافظات اجتیاح المدن واحدۀ تلو األخرى لتزحف
باتجاه محافظات العراق الشرقیۀ عقب فیضانات مدمرۀ ترکت وراءها خرابا
بمحافظات إیران الغربیۀ وشردت عشرات اآلالف فی کرمانشاه وکردستان
وإیالم ولرستان وسط اتهامات للحکومۀ اإلیرانیۀ بد«سوء إدارۀ األزمۀ»
(الشرق األوسط.)2019/04/08 ،

مضمون اصلی متن

مدیریت نادرست بحران

 .4-4-5برجستهسازی ابعاد خسارات و دامن زدن بهشایعات با هدف ایجاد ترس و دلهره

نوع واژگان ،صفات و تیترهای انتخابی برای توصیف سیل خوزستان بهگونهای است که تشویش
و نگرانی از وضع فعلی و آینده را در مخاطب تا حد باالیی افزایش میدهد .در این خصوص
اغراق نیز چاشنی پوشش رسانهای میشود.
جدول  .11مصداق برجستهسازی ابعاد خسارات و دامن زدن بهشایعات با هدف ایجاد ترس و دلهره

متن منتشر شده
کارثۀ تخیم على األراضی األحوازیۀ ومصرع شخص بالفیضانات
سیطرت کارثۀ السیول على األراضی األحوازیۀ ،فی الوقت الذی لقی مواطن
أحوازی مصرعه فی مدینۀ مسجد سلیمان ،غرقا فی میاه السیول ،أمس.
وذکر شهود العیان أن المواطن الذی یبلغ من العمر ستۀ وثالثین عاما ،لقی
مصرعه غرقا ،إثر اجتیاح میاه السیول جمیع أرجاء المدینۀ بسرعۀ هائلۀ.
وتعیش مدن األحواز هذه األیام ،تحت وطأۀ موجۀ هائلۀ من السیول،
الناجمۀ عن األمطار الغزیرۀ التی تهطل على المدینۀ منذ أیام (أحوازنا،
.)2019/03/27

مضمون اصلی متن

فاجعه بودن حادثه سیل در
منطقه
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 .5-4-5بازنمایی وجههای خشن ،سركوبگر و مخوف از سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی

در روایت شبکههای خبری عربی وهابی ماهوارهای ،سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی ،کامالً سیاه
و مخدوش بازنمایی میشوند و اشارهای به خدماترسانی گسترده آنها به مردم سیلزده منتشر
نمیشود .در واقع ،حامیان واقعی مردم سیلزده بهعنوان نیروهایی که به هیچکس رحم نمیکنند،
بازنمایی میشوند.
جدول  .12مصداق بازنمایی وجههای خشن ،سركوبگر و مخوف از سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی

متن منتشر شده
خبر :فعاالن اهوازی گزارش کردند تعدادی از مردم سیلزده که قصد
ممانعت از شکستن سیلبندها توسط نیروهای دولتی را داشتند ،به ضرب
گلوله کشته و زخمی شدهاند .اخباری درباره کشته شدن دو تن از این
افراد نیز منتشرشده است (العربیه.)2019/04/03 ،

مضمون اصلی متن
نظام علیه مردم سیلزده
خشونت روا میدارد

 .6-4-5تخریب اقدامات خدماترسانی سپاه پاسداران

علیرغم تمامی اقدامات صورتپذیرفته از سوی نیروهای نظامی و انتظامی ایران از جمله سپاه
پاسداران ،رسانههای مورد مطالعه در راستای خطمشی ثابت خود مبنی بر سانسور هدفمند
اقدامات مثبت نهادهای انقالبی ،با برجسته کردن برخی از رویدادهای حاشیهای سعی در تخریب
وجهه سپاه و نیروهای آن در میان مخاطبان خود دارند.
جدول  .13مصداق تخریب اقدامات خدماترسانی سپاه پاسداران

متن منتشر شده
طاهر سید آل نعمه ،در مصاحبهای با شبکه االحواز گفته هدف از حضور
سپاه پاسداران و نیروهای سپاه قدس و شبهنظامیان حشدالشعبی در
منطقه ،سرکوب و برخورد خشن در برابر اعراب منطقه است.
(شبکه األحواز.)2019/04/15 ،

مضمون اصلی متن
حضور نیروهای سپاه
پاسداران برای خدمترسانی
نیست ،بلکه برای آسیب
رساندن به مردم منطقه است

 .7-4-5انگارهسازی بحران در مدیریت بحران

پوشش متراکم رسانههای خبری عربی وهابی از نارساییهای محدود در کمکرسانی ،صرف ًا
باهدف برساخت انگاره ناکارآمدی حاکمیت و کاهش مشروعیت نظام جمهوری اسالمی انجام
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میشود .در این رویکرد نقش عامل انسانی و ساختاری در بروز این حوادث بسیار برجسته
میشود.
جدول  .14مصداق انگارهسازی بحران در مدیریت بحران

متن منتشر شده
عارض خامنئی مقترحا لحسن روحانی ،بتخصیص مبالغ من أموال
صندوق التنمیه الوطنیه لمساعده ضحایا الفیضانات فی جنوب غرب البالد
(العربیه.)2019/04/15 ،

مضمون اصلی متن
مخالفت مسئوالن نظام با
کمک به مناطق سیلزده

 .8-4-5نارضایتی مردم از ضعف امدادرسانی حاكمیت

نحوه تصویرسازی از پوشش خبری سیل در رسانههای مذکور بهگونهای است که مخاطب بپندارد
اگرچه امدادرسانی به آسیبدیدگان وجود دارد ،اما بسیار حداقلی و ناقص است .در این رویکرد
اظهارات برخی از افراد ناراضی از خدمات نیروهای امدادی برجسته و پخش و نحوه توزیع
کمکها به اهالی مناطق سیلزده نارسا و ناکارآمد توصیف میشود .لذا برآیند این نوع پوشش
خبری ،گزاره نارضایتی مردمی از خدمات و کمکرسانی حاکمیت را بهمخاطب القا مینماید.
جدول  .15مصداق نارضایتی مردم از ضعف امدادرسانی حاكمیت

متن منتشر شده
روزانه تعداد زیادی ویدیو در فضای مجازی منتشر میشود که نشان
میدهد مردم آواره ،از کمبود امکانات ،بهشدت خشمگین هستند و
میخواهند به خانههایشان برگردند .از سوی دیگر ،فعاالن محیطزیست و
کارشناسان ،نام سیل تحمیلی را بر این پدیده گذاشتهاند ،چون آبی که سیل
را تشکیل میدهد ،حاصل باز کردن دریچههای سد کرخه و باز نشدن
دریچههای هورالعظیم برای هدایت مسیر آب است که همین باعث
عصبانیت مردم سیلزده از مسئوالن شده است (العربیه.)2019/04/15 ،

مضمون اصلی متن

مردم منطقه از وضعیت
کمک رسانیها ناراضی
هستند

 .9-4-5القای دشمنی حاكمیت درباره مردم عربزبان منطقه

رویکرد دیگری که رسانههای مورد بررسی دنبال میکنند ،القای بیتفاوتی حاکمیت درباره آالم و
رنجهای مردم سیلزده است .در این رابطه برنامه منطقهای جمهوری اسالمی ایران و حضور در
سوریه و عراق ،از عوامل بیتفاوتی حاکمیت به مردم قلمداد میشود.
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جدول  .16مصداق القای دشمنی حاكمیت درباره مردم عربزبان منطقه

متن منتشر شده
چه کسی مسئول این وضعیت بحرانی در االحواز العربی میباشد؟! آنها با
ایجاد این سیلهای ساختگی و هدفمند خواستار نابودی ملت عرب بودهاند
(جبهه دموکراتیک مردمی األحواز.)2019/04/11 ،

مضمون اصلی متن
نظام با مردم عربزبان
دشمنی دارد

 .6نتیجهگیری

عناصر و دولتهای متخاصم ،همواره تالش داشتهاند که از رسانه در فرصتهای مختلف،
بهعنوان یک ابزار دیپلماسی عمومی در راستای اهداف سیاسی و متخاصمانه خود درباره
جمهوری اسالمی ایران استفاده کنند .درواقع رسانههای وابسته به این گروهها و دولتها ،از بحث
دیپلماسی عمومی عبور کرده و وارد یک جنگ تمام عیار رسانهای شدهاند .نتایج پژوهش حاضر
نشان داد که در عرصه این جنگ رسانهای ،مشروعیتزدایی از نظام جمهوری اسالمی ایران،
هدف راهبردی این رسانهها است .از آنجا که این پژوهش بر رسانههای بیگانه عربی با حوزه
عربزبان جنوب کشور متمرکز بوده است ،مشخص شد که این مشروعیتزدایی در راستای
ناامیدسازی آن بخش از جامعه ایرانی و ایجاد اندیشه تجزیهطلبی است.
این رسانهها از یکسو با تمرکز بر شکافهای قومیتی و مذهبی ،ذیل تصویرسازی از رویداد
سیل در مناطق جنوب ایران ،به دنبال تحریک مردم منطقه بودند تا با القای نادیده انگاشته شدن
و ایجاد حس مورد بیاهمیتی قرار گرفتن در آنها ،مخاطب خود را به این نتیجه برسانند که نظام
جمهوری اسالمی ایران ،آنان را بیگانه حساب میکند و به آنها بیتوجه است .ایجاد این حس
در مخاطب و عمیق شدن شکافهای قومیتی و مذهبی ،باعث برانگیخته شدن خواستههای
تجزیهطلبانه خواهد شد و مخاطب راه رهایی از این ظلم را به گفته آنها جدایی از ایران میداند.
در این زمینه ،این رسانهها در کنار تالش برای عمیق کردن شکافهای مذهبی ،با تأکید بر
تخلیه مناطق سیلزده بهمنظور کوچ قومیتی (عربزبان) ،تأکید بر مواجهه خشونتآمیز با فعاالن
عربزبان معترض در مناطق سیلزده ،برجستهسازی کنشگری گروههای منتقد و ناراضی
عربزبان در زمان سیل ،استفاده از اسامی مجعول این قبیل گروهها برای شهرها ،ترغیب مردم
عربزبان منطقه خوزستان به اتحاد برای مقابله با سیل با هدف القای روحیات جداییطلبانه،
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تصویرسازی خوشایند از گروههای منتقد و ناراضی در قامت امدادگران و فعاالن حقوقبشر به
دنبال برانگیختن شکاف قومیتی در مناطق سیل زده جنوب کشور بودند.
از سوی دیگر نیز عالوه بر تمرکز بر شکافهای قومی و مذهبی ،انگارههای دیگری را نیز
در مدیریت تصویر خود از رویداد سیل در مناطق جنوب کشور بهکار گرفتند .انگارههایی که
تالش دارد مخاطب را در نهایت بهاین مسئله برساند که مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران،
فارغ از مسئله قومیت یا مذهب ،بهطور کلی ناکارآمد هستند و توان رسیدگی به امور جامعه در
زمان بحران را ندارند .هدف از بازنمایی اینگونه انگارهها ،این است که مخاطب بهاین نتیجه برسد
که نظام جمهوری اسالمی ایران توان مدیریت امور را ندارد و لذا در نهایت مشروعیت نظام از
حیث کارآمدی از بین برود.
در این زمینه ،این رسانهها از یکسو با طرح ادعای حضور نیروهای حزب اهلل لبنان و
حشدالشعبی عراق ،به دنبال زیرسوال بردن عملکرد مسئوالن در زمینه استقالل ایران بودند .از
سوی دیگر ،جهتدهی و تحریف در علل حادثه بهمنظور برساخت وجههای منفی از نهادهای
حاکمیتی ،دامن زدن به شایعات مربوط به جلوگیری ورود آب به هورالعظیم بهدلیل وجود
تأسیسات نفتی ،القای گزاره سوء مدیریت مسئوالن در اداره بحران سیل ،برجستهسازی ابعاد
خسارات و دامن زدن به شایعات با هدف ایجاد ترس و دلهره ،بازنمایی وجههای خشن از سپاه
پاسداران و نهادهای امنیتی ،تخریب اقدامات خدماترسانی سپاه پاسداران ،القای نارضایتی مردم
از ضعف امدادرسانی حاکمیت و القای بیتفاوتی حاکمیت درخصوص مردم ،از جمله محورهایی
بود که مورد استفاده رسانههای معاند عربی قرار گرفت.
درواقع رسانههای وابسته بهگروهها و دولتهای متخاصم ،دیپلماسی رسانهای با رویکرد
برساختی و عامدانه را بر مبنای شکاف قومی و مذهبی قرار دادهاند .زمان بروز بحران ،که سیستم
دچار آشفتگی میشود ،زمان مناسبی برای پیشبرد این هدف است .پژوهش حاضر نشان داد که
مشروعیت زدایی از نظام جمهوری اسالمی ایران و افزایش حس جداییطلبانه در مخاطبان،
اهداف اصلی این رسانهها در مواجه رسانهای با جمهوری اسالمی ایران است.
 .7پیشنهادهای رسانهای

با توجه به موضوع و مسئله بررسی شده ،رسانههای برونمرزی نظام جمهوری اسالمی ایران و
بهخصوص شبکههای تلویزیونی و رادیویی معاونت برونمرزی سازمان صداوسیما ،اهمیت
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ویژهای برای تنویر افکار عمومی منطقه در خصوص مدیریت بحرانهای داخلی در ایران دارند.
نقش این رسانهها در پیشبرد دیپلماسی رسانهای جمهوری اسالمی ایران میتواند بهصورت
فعاالنه و در راستای خنثیسازی تالشهای گروهها و دولتهای متخاصم باشد .پیشنهاد میشود
شبکههای عربزبان برونمرزی مانند العالم ،الکوثر و رادیوهای عربی -آفریقایی به این مهم
توجه داشته باشند.
پیشنهاد میشود این رسانهها ،پیش از وقوع حادثه ،برنامهریزی الزم برای کنش سریع و
به موقع در هنگامه بحران را داشته باشند .باید توجه داشت که در بحبوحه بحران ،مخاطب در
انتظار خبر و کسب اطالعات جدید است و از این رو ،آمادگی بیشتری برای پذیرش محتوای
رسانهای دارد .حضور فعال در منطقه بحران ،و پوشش سریع و دقیق میتواند بسیار اثرگذار باشد.
همچنین پیشنهاد میشود رسانههای مذکور ،بازنمایی صحیح و کاملی از فعالیتهای ارکان
مختلف نظام در زمینه خدمترسانی به بحرانزدگان ارائه دهد .برجستهسازی تالشهای بیوقفه
مسئوالن و خدمترسانان بهمردم مناطق مختلف بهویژه در فضای مجازی میتواند در
خنثیسازی عملیات رسانهای دشمنان کمک کننده باشد.
پیشنهاد میشود این رسانهها هر چه بیشتر برای کاهش شکافهای قومیتی و مذهبی در
جهان اسالم تالش کنند .از آنجا که تالش رسانههای متخاصم مبتنی بر افزایش این شکافها
است ،کاهش این شکافها میتواند باعث یکپارچگی بیشتر جهان اسالم شده و این افزایش
یکپارچگی ،به انسجام ملی نیز کمک خواهد کرد .بهدلیل عربزبان بودن رسانههایی مانند العالم
و الکوثر ،میتوان از ظرفیت تاثیرگذاری آنها در مقاطعی بر مردم عربزبان ایران نیز بهره برد.
پیشنهاد می شود برای اثر پذیری بیشتر پیام مخابره شده در زمان بحران ،از کارشناسان
مستقل بینالمللی استفاده شود تا وضعیت عملکرد کشور با بحرانهای مشابه در سطح جهان
مورد مقایسه قرار گیرد و مخاطب بهدرکی جامع و ملموس از وضعیت عملکرد مسئوالن ایرانی در
مقایسه با سایر نقاط جهان دست یابد.
پیشنهاد میشود بر اساس یافتههای این مقاله و مصادیق ارائه شده از رسانههای معاند
عربی ،در مجموعه برنامهای گفتگومحور در شبکه العالم و با حضور کارشناسان ایرانی و
غیرایرانی ،ابعاد مختلف رویکرد مغرضانه و غیرواقعی رسانههای معاند عربی تبیین و تشریح شود.
همچنین میتوان از ظرفیت برنامههای مستند نیز برای تبیین این مسئله بهره برد.
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