نسبت سنجی پوشش پدیده داعش و مساله فلسطین در پایگاههای
خبری جمهوری اسالمی ایران
مهدی عباسی شاهکوه
دکتر شهروز شریعتی

1
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چکیده

نوشتار حاضر با بررسی شش پایگاه خبری فارسی زبان متعلق به گرایشهای مختلف سیاسی روز ایران

کمی» و «تحلیل محتوای گفتمانی» میزان پرداخت و
تالش میکند از دو منظر «تحلیل محتوای شدت ّ
پوشش اخبار مرتبط با فلسطین را پس از ظهور پدیده داعش مورد ارزیابی قررار دهردا از ایرن منظرر،

نگرش گفتمان انقالب اسالمی به مسأله فلسطین بر مبنای چهار شاخص و مؤلفه اصلی «خصومت ذاتی

با گفتمان صهیونیستی»« ،فلسطین به مثابه جبهه تقابل با غرب»« ،انسانی دانسرتن مسرأله فلسرطین» و

«اسالمی دانستن مسأله فلسطین» مفروض قرار گرفته و مقاله بر آن است تا با روش تحلیرل محتروای

گفتمانی به تحلیل انطباقی مؤلفههای گفتمانی مذکور با محتوای خبری پایگاههای خبری فارسی زبران
سه جریان روز سیاسی ایران بپردازدا مقاله با انتخاب دو پایگاه خبری از هر جریان و گزینش تصادفی

اخبار مربوط به فلسطین میکوشد تا ضمن واکاوی سیاسرتهای خبرری در ایرران در قبراو موضرو

فلسطین ،به این پرسش پاسخ دهد که ظهور پدیده داعش در جهان اسالم تا چه میزان بر حاشریه شردن
موضو فلسطین در رسانههای خبری داخلی کشور مؤثر بوده استا

واژگان کلیدی :انقالب اسالمی ،داعش ،فلسطین ،صهیونیسم ،ایران.
_____________________
 -1دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود .رایانامه:
abbasi.mahdi@ymai.com
 -2عضو هیأت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.
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مقدمه
مساله فلسطین به عنوان نقطه کانونی تحوالت خاورمیانه در نیم قرن اخی ر آنچن ان ایف ای نق ش
میکند که هر جریان و گفتمان سیاسی مدعی در منطقه ،باید بخشی از حقانی ت خ ود را ب ا نح وه
موضعگیری و ارایه راه حل در قب ا مس ائل فلس طین آش اار س ازد .گفتم ان انق الب اس المی و
جمهوری اسالمی ایران به واسطه مؤلفههای گفتمانی و معرفتشناسانه خود ،نه با محاسبات سود و
زیان کوتاه مدت ،بلاه آرمانها و باورهای اخالقی -اسالمی را هم واره اولوی ت نخس ت در بح
فلسطین دانسته است و با ترویج گفتمان مقاومت موجب شده است تا مساله فلسطین ،ابعاد جهانی و
بینالمللی بیابد و منجر به آگاهی جنبشهای اسالمی شود.
مروری بر مواضع رهبران جمهوری اسالمی نشان میدهد هرچند پایبندی ب ه اص ل دف از از
آزادی فلسطین موجب شده است ایران مورد بیشترین فشارهای بینالمللی قرار گیرد اما ،تاکی د ب ر
تجدیدنظرطلبی در مناسبات ناعادالنه جهان و ت ال

ب رای ایج اد دنی ایی عادالن هتر ،هم واره از

مالحظات راهبردی جمهوری اسالمی بوده است .نگاهی به مواضع امام خمینی نشان میده د ک ه
ایشان با بیان رابطه ساز

ناپذیر «مستابر» و «مستضعف» همواره در پی طرح ن وینی مبتن ی ب ر

قطع ریشههای استبداد ،استعمار و استثمار و رویگردانی از قدرتهای شرق و غرب در سایه بازگشت
به خویشتن و تال

جه ادی ب رای ره ایی از وابس تگی و کس ب اس تقال سیاس ی ،اقتص ادی و

فرهنگی بودهاند که این گفتمان ،پس از پیروزی انقالب اسالمی مورد توجه عمیق رهبران مقاوم ت
فلسطین نیز قرار گرفت .این گرایش نسبت به مسأله فلسطین در چهار دهه حیات انقالب اس المی
همواره مورد تاکید مسئوالن جمهوری اسالمی بوده است و رسانههای ایرانی نیز دائم ا ب ر روی آن
تمرکز داشتهاند .با این وجود ،در سا های اخیر با ظهور دشمن جدیدی که محور مقاوم ت را م ورد
هجوم قرار داده است ،اولویت مسأله فلسطین با ابهاماتی روبرو شده است .در ابت دای ظه ور پدی ده
داعش که دو سرزمین استراتژیک و مهم خاورمیانه یعنی سوریه و عراق را م ورد هج وم و ن اآرامی
نظامی قرار داد ،برخی از مسئوالن جمهوری اسالمی ایران از جمله رهبر انقالب اسالمی یادآور این
ناته شدند که ظهور داعش ،راهبردی است که صهیونیسم در جه ت انح راا از موض وز و مس أله
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اصلی جهان اسالم یعنی «فلسطین» و آزادی قدس طراحی کرده است .ایشان همچن ین در بیان ات
خود هشدار میدهند« :وقتی مسلمانها با هم سرگرم جنگ شدند قضیه فلسطین فرامو
کما اینکه دارند قضیه فلسطین را به فراموشی میسپرند( »...پایگاه خبری دفتر حف

میشود؛

و نش ر آر ار

حضرت آیت ه لال العظمی خامنهای 29 ،اردیبهشت )1395بر همین اساس ،مقاله حاض ر ب ا بررس ی و
مقایسه مطبوعات ایرانی که به جریانهای مختلف سیاسی گرایش دارند ،به این موضوز میپ ردازد
که «ظهور پدیده داعش تا چه میزان ب ر حاش یه رف تن مس أله فلس طین در مطبوع ات جمه وری
اسالمی مؤرر بوده است؟ ».در پاسخ ابتدایی میتوان ابراز داشت« :ظهور پدیده داعش در س ا های
اخیر توانسته است مسأله فلسطین را به طور ک امال محس وس و چش مگیری از اولوی ت س انههای
ایرانی منحرا سازد ».نوشتار حاضر با دو رو

تحلیل محتوای شدت که بر مبنای تعداد گزارهها به

سنجش اهمیت موضوز میپردازد و تحلیل محتوای گفتمانی بر مبنای آموزههای نظریه «الکلو» و
«موفه» که به فهم منظومههای معنایی میپردازد ،نحوه پرداز

شش پایگاه خبری فارسی زبان پر

مخاطب را که نزدیک به یای از جریانهای سیاسی روز هستند ،نسبت به مس أله فلس طین ،م ورد
تحلیل و بررسی قرار میدهد.
 -1چارچوب نظری
مطابق نظریه گفتمان الکالو و موفه که به عنوان چارچوب نظری این پژوهش انتخاب شده اس ت،
گفتمانها کلیت ساختاریافتهای هستند که در نتیجه عمل مفصلبندی پدیدار میشوند .مفصلبندی
نیز عبارت از گردآوری عناصر مختلف و ترکیب آنها در هویتی جدید میباش د(.هوارث)163:1377،
گفتمانها در واقع ،منظومههای معانی هستند که در آنها نشانهها با توجه به تمایزی که با یادیگر
دارند ،هویت و معنا مییابند و درک انسان از جهان را شال میدهند و فعالیتها و پدی دهها زم انی
قابل فهم خواهند شد که در کنار مجموعهای از عوامل دیگر در قالب گفتمانی خاص قرار گیرند .ب ر
این پایه ،هیچ رویدادی به صورت مستقل دارای معنا نیست بلاه هویتش را از گفتم انی ک ه در آن،
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جای گرفته کسب میکند(حقیقت و حسینیزاده )107:1387،لذا ایجاد ض دیتها و خص ومتها1نی ز
به واسطه تأسیس مرزهای سیاسی ،تثبیت مرزهای سیاسی و هویتسازی برای گفتمانها ض رورت
دارد )Laclau&Muffe,1985:134(.بر اساس نظریه گفتمان ،کسب یک نوز هویت کامل و مثبت
از سوی کارگزاران و گروهها بدون حضور «دیگری» غیر ممان خواه د ب ود .از ای نرو ،گفتمانه ا
تال

میکنند از طریق «منطق تفاوت» ،دشمنسازی کرده و به خود هویت بخشند تا از یک س و،

م انع عینی ت و تثبی ت گفتمانه ای رقی ب و از س وی دیگ ر ،س ازنده هوی ت و عام ل انس جام
باشند(.مار

و استوکر )205:1388 ،از این منظر ،هر دا و نشانهای ،با غی ر خ ود معن ا و مفه وم

مییابد و میزان «فردیت»« ،عاملیت اجتماعی» و «2سوژگی سیاس ی» در 3آن مش خ
بهویژه آنکه موقعیتها با تبدیل فرد به سوژه ،شخ

میش ود

را به انتظارات و تالیفی تعریف شده مال ف

میسازند و انسانها در نقشها و موقعیتهایی ق رار میگیرن د ک ه گفتم ان ب ر ای آنه ا ف راهم
میآورند(.فیلیپس و یورگنسن )79:1389،بر مبنای آنچه گفته شد ،مقال ه در ادام ه ،پ س از تعی ین
اعتبار گفتمانی موضوز فلسطین در گفتمان انقالب اسالمی به سنجش کمی و کیفی ای ن موض وز
در شش پایگاه خبری داخلی (به عنوان سوژههای گفتمانی انقالب اس المی) خواه د پرداخ ت و در
ادامه نیز شدت این گفتمان را پس از ظهور پدیده داعش مورد سنجش قرار خواهد داد.
 -2فلسطین و گفتمان انقالب اسالمی
مسأله آزادی فلسطین و مبارزه با رژیم اشغا گر قدس در گفتمان رهبران انقالب اسالمی به عنوان
مقولهای مهم و اساسی در حوزه جهان اسالم محسوب شده است به طوریکه نف ی صهیونیس م از
جمله مهمترین سازههای گفتمان انقالب اسالمی میباشد .بر هم ین اس اس ،رهب ر فقی د انق الب
اسالمی در سخنرانیهای متعددی ،مبارزه با صهیونیسم و دفاز از ملت مظلوم فلسطین را به همگان
یادآور میشدند« :امروز به من اطالز دادند که بعضی از اهل منب ر را بردهان د در س ازمان امنی ت و
1- Antagonism
2-Subjectivity
3- Social AgencyClosure
4- Political Subjectivity
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گفتهاند شما با سه موضوز کار نداشته باشید ،پس از آن هر چه خواستید بگویید .یای اینکه با ش اه
کاری نداشته باشید و از او حرا نزنید و یای هم اینکه با اسراییل کار نداشته باش ید و یا ی ه م
اینکه نگویید دین در خطر است(».امام خمینی،ج )54:1386 ،1امام خمین ی ب ه عن وان هش داری
ج دی در ب اب خط ر صهیونیس م و مس أله فلس طین اب راز میکنن د« :مس لمانان ننش ینند ک ه
حاومت هایشان برایشان عمل بانند و اس الم را از دس ت ص هیونیزم نج ات بدهن د ننش ینند ک ه
سازمانهای بینالمللی برای آنها کار بانند ،ملتها خودشان قیام کنند و حاومتهای خودش ان را
وادار کنن د در مقاب ل اس راییل بایس تند و اکتف ا نانن د ب ه محا وم ک ردن»(ام ام خمین ی،ج،15
 .)262:1386مسأله فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی در اندیشه سیاسی امام خمینی ب ه ح دی
اهمیت دارد که ایشان جمعه آخر ماه رمضان را روز قدس اعالم کردند:
«من از عموم مسلمانان جهان و دولتهای اس المی میخ واهم ک ه ب رای کوت اه
کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن ،به هم بپیوندند و جمیع مسلمانان جهان را
دعوت میکنم ،آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر اس ت و میتوان د
تعیین کننده سرنوشت فلسطین نیز باشد به عنوان روز قدس انتخاب و طی مراسمی
همبستگی بینالمللی مس لمانان را در حمای ت از حق وق ق انونی مس لمانان اع الم
نمایند(».امام خمینی ،ج )229:1386 ، 8
در همین حا  ،آیت ه لال خامنهای نیز در راستای تداوم جهتگیریها و گرایش امام خمین ی در
باب اولویت مسأله فلسطین همواره هشدارهای فراوانی دادهاند که از آن جمله میتوان به اظه ارات
ایشان در دیدار شرکتکنندگان کنگره جهانی جریانهاى افراطی و تافیرى از دیدگاه علماى اسالم
در سا  1394اشاره کرد که طی آن ،ظهور جریانهایی نظیر داعش را راهبرد غربی -صهیونیس تی
دانسته و تأکید میدارد« :این جریان تافیر اگرچه تازه نیست و سابقه تاریخی دارد ،لان چند س الی
طراح ی و نقشهکش ی
است که با نقشههاى استابار و ب ا پ و برخ ی از دولته اى منطق ه و ب ا ل

سرویسهاى جاسوسی کشورهاى استعمارى -مثل آمریاا و انگلیس و رژیم صهیونیس تی -تجدی د
قوت گرفته است(».پایگاه خبری دفتر حف و نشر آرار حضرت آیت ه لال العظم ی
حیات کرده است و ل
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خامنهای 4 ،آذر  )1393ایشان در ادامه سخنان خود هشدار میدهند که مسأله اساسی جهان اسالم،
آزادی قدس میباشد:
متأسفم ما [یعنی] دنیاى اسالم -که باید همه نیروى خودم ان را ص را
«من قلبا ل

کنیم براى مقابله با توطئه رژیم صهیونیستی و این حرکتی که علیه قدس شریف و
مسجداالقصی انجام دادند که همه دنیاى اسالم را بایستی به حرک ت در بی اورد -
امروز ناچاریم به گرفتارىهایی که اس تابار در درون دنی اى اس الم ب هوجود آورده
مشغو بشویم؛ چارهاى نیست .در واقع پرداختن به مساله تافیر ،چیزى است که بر
علماى دنیاى اسالم و زبدگان و فرزانگان دنیاى اسالم تحمیل شده اس ت؛ ای ن را
دشمن بهصورت مشال دستساز وارد دنیاى اسالم ک رده اس ت و ناچ اریم ب ه آن
بپردازیم ،لان مساله اصلی ،مساله رژیم صهیونیستی اس ت؛ مس اله اص لی ،مس اله
قدس است؛ مساله اصلی ،مساله قبله لاو مسلمین ،مسجداالقص ی اس ت؛ ای نه ا
مسائل اصلی است(».همان)
بنابر آنچه گفته شد ،مسأله فلسطین در گفتمان انقالب اسالمی مؤلفههایی دارد ک ه بررس ی
آن ،الزام اصلی تحلیل محتوای مطالب پوشش داده شده رسانههای خبری جمهوری اسالمی اس ت.
بر همین اساس باید مؤلفههای این مسأله در گفتمان انقالب اس المی و س خنان رهب ران انق الب
اسالمی مشخ

شده و سپس میزان توجه یا انحراا رسانههای خبری از این مسأله تحلیل شود .با

بررسی اجمالی سخنان رهبران انقالب اسالمی میتوان چهار مؤلفه اصلی در باب مسأله فلسطین را
مورد شناسایی قرار داد:
 -2-1اسالمی دانستن مسأله فلسطین

امام خمینی در یای از عب ارات مش هور خ ود در م ورد فلس طین اظه ار م یدارد« :پی روزی
فلسطین ،پیروزی اسالم اس ت(».ص ححیفه ام ام ج  20ص )468ای ن جمل ه ،اهمی ت مس أله
فلسطین در گفتمان امام خمینی را نشان داده و بر اسالمی بودن این مسأله ،تأکیدی وی ژه دارد .در
همین راستا رهبر انقالب اسالمی نیز در دی دار ک ارگزاران نظ ام ب ر اص ل اس المی ب ودن مس أله
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فلسطین تأکید دارند« :امروز مسأله فلسطین ،مسأله دنیای اسالم است .چه ما مسلمانان کش ورهای
اسالمی بدانیم و چه ندانیم ،چه بفهمیم و چه نفهمیم ،سرنوشت فلسطین ،سرنوشت همه ماس ت....
میگویم امروز هر حادرهای که در فلسطین رخ دهد و این قضیه به هر ج ا منته ی ش ود ،ب ه ط ور
مستقیم به سرنوشت کشورهای اسالمی -چه آنهایی که نزدیاند و چه آنهایی که دورند -مربوط
است و بر آنها هم ارر میگذارد(».مرکز اطالزرسانی غدیر ،مرکز اطالز رسانی غ دیر مرک ز اط الز
رسانی غدیر9خرداد)1381
 -2-2انسانی دانستن مسأله فلسطین

آیت ه لال خامنهای درباره اولویت بودن مسأله فلسطین به ویژه غزه میگوید« :امروز قضیه او جهان
اسالم ،قضیه غزه است .شاید بشود گفت قضیه او دنیاى انسانیت ،قضیه غزه است .سگ ه ارى و
گرگ درندهاى به انسانهاى مظلوم حمله کرده است؛ چه کسی مظلومتر از کودکان معص ومی ک ه
در این حمالت جان خود را مظلومانه از دست دادند؟ چه کس ی مظل ومتر از م ادرانی ک ه فرزن دان
خودشان را در آغو

خودشان گرفتند و به چشم خود مرگ و پرپ ر زدن آنه ا را مش اهده کردن د؟

رژیم غاصب صهیونیست کافر ،دست به چنین جنایاتی زده است امروز در مقاب ل چش م بش ریت و
انسانیت؛ بشریت باید عاسالعمل نشان بدهد (».مرکز اطالزرسانی غدیر 7 ،م رداد  )1393تحلی ل
مواضع رهبران انقالب اسالمی نشان میدهد موضوز فلسطین به میزان معتنابهی از منظر رهب ران
ایران جنایت علیه بشریت به شمار میرود و از این منظر ،مستلزم ناوهش فراوان است.
 -2-3خصومت ذاتی با گفتمان صهیونیسم

آیت ه لال خامنهای در سخنان فراوانی ،رژیم صهیونیستی را از جمله دشمنان اصلی انق الب اس المی
معرفی کردهاند .ایشان خطاب به برخی از افراد که دشمنی صهیونیسم را باور ندارند هشدار میدهد:
«...اشاا دوم این است که به دشمنان این مردم -که دشمنی آنها رابت است ،واضح اس ت  -د
می بندند .کی با این مردم در طو ای ن س ی س ا دش من ب وده اس ت؟ در درج ه او  ،آمریا ا و
صهیونیسم .از اینها دشمنتر ما سراغ داریم برای جمهوری اس المی؟ از روز او  ،دول ت آمریا ا و
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رژیم صهیونیستی و صهیونیستهای دنیا در مقابل نظام جمهوری اسالمی ایستادند .امروز هم حقا و
انصافا دشمنترین دشمنان ،اینها هستند .بنده که نگاه میکنم ،میبینم بعضی از دولتهای غرب ی
گاهی یک حراهای بیربط بیمعنایی میزنند؛ اما محرک ،صهیونیستهایند؛ عامل ،هم ان طبق ه
مسلطی هستند که بر حاومت آمریاا و دولت آمریاا و انتخابات آمریاا هم مسلطند؛ اینهایند ک ه
دارند صحنهگردانی میکنند .خوب ،پس اینها ش دند دش منترین دش منان مل ت ای ران(».پایگ اه
خبری دفتر حف و نشر آرار حضرت آیت ه لال العظمی خامنهای 6،بهم ن  )1388ب دیهی اس ت ای ن
مواضع و نظایر پرشمار آن ،بیانگر نگرانی شدید و خصومت ج دی جمه وری اس المی ب ا گفتم ان
صهیونیسم در سطح جهانی و منطقهای است.
 -2-4فلسطین به مثابه جبهه تقابل با غرب

در موضوز فلسطین به مثابه جبهه تقابل با غ رب نی ز ام ام خمین ی هم واره موض وز فلس طین را
موضوعی در ارتباط با سیاستهای امپریالیسم آمریاا دانسته و تصریح میکردند« :ما از مردم بیپناه
فلسطین در مقابل اسراییل دفاز میکنیم .اسراییل این جررومه فساد همیش ه پایگ اه آمریا ا ب وده
است .من نزدیک به بیست سا  ،خطر اسراییل را گوشزد نمودهام .باید همه بپا خیزیم و اس راییل را
نابود کنیم و ملت قهرم ان فلس طین را ج ایگزین آن گ ردانیم(».ام ام خمین ی،ج.)266:1386 ،11
آیت ه لال خامنهای نیز در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی میگوین د« :ه ر ک س ش عار آزادی
قدس شریف و نجات ملت فلسطین و سرزمین فلسطین را نپذیرد ی ا ب ه حاش یه بب رد و ب ه جبه ه
مقاومت پشت کند ،متهم است .امت اسالمی باید در همه جا و هم ه وق ت ،ای ن معی ار و ش اخ
نمایان و اساسی را در مدنظر داشته باشد(».پایگاه خبری دفتر حف و نش ر آر ار حض رت آی ت ه لال
العظمی خامنهای 9 ،اردیبهشت  .)1392تعدد مواضع از این دست در گفتار رهبران ایران بیانگر این
ناته است که فلسطین افزون بر آنکه مسالهای اسالمی و نه عربی محس وب میش ود بلا ه ای ن
کشور ،خط مقدم مبارزه با سیاستهای توسعهطلبانه غرب علیه جهان اسالم است.
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 -3نسبتسنجی گزاره فلسطین و داعش در پایگاههای خبری داخلی
 -3-1تحلیل کمی

در این قسمت از مقاله برای بررسی و آزمون میزان انحراا از مس أله فلس طین از ه ر گ رایش ،دو
رسانه و تارنمای اینترنتی انتخاب شده است .در این بررسی پس از مشورت با  10عضو هیات علمی
گروه علوم سیاسی دانشگاههای کشور ،تارنماهای «جهاننیوز»1و «رجانیوز»2ب ه عن وان رس انههای
اصو گرا« ،عصر ایران»3و «آفتابنیوز»4به مثابه تارنماهای خب ری ب ا گ رایش اص الحطلبانه و دو
رسانه «تابناک»5و «خبر آنالین»6به عن وان پایگاهه ای خب ری ک ه ب ه جری ان اعت دا گرایان در
جریانات سیاسی روز کشور قرابت بیشتری دارند ،مورد گزینش قرار گرفتند .در ادام ه ب ا جس تجوی
کلمات فلسطین و داعش در موتورهای جستجوگر پایگاههای خبری م ذکور و در نزدیات رین ب ازه
زمانی موجود به تحوالت روز ،یعنی او فروردین  1395تا او خرداد  1395نتایج زیر به دست آمد:

1- http://www.jahannews.com
2- http://www.rajanews.com
3- http://www.asriran.com
4- http://aftabnews.ir
5- http://tabnak.ir
6- http://khabaronline.ir
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نمودار شماره یک :مقایسه فراوانی پوشش خبری داعش و فلسطین در رسانههای ایرانی در دو ماه
نخست سال 1395

مطابق نمودار فوق از ابتدای سا  1395تا ابتدای خرداد ماه همین سا  ،میزان پوشش خبری
فلسطین و داعش ،نسبتی حدود یک ب ه چه ار دارد ب ه ط وری ک ه تارنماه ای خب ری رج انیوز و
جهاننیوز به عنوان رسانههای با گرایش اصو گرا ،بیشترین پوشش خبری را نسبت به هر دو مورد
داشتهاند .با این حا  ،میزان پوشش خبری که در مورد داعش وجود دارد ب ه ترتی ب 3420و 1044
مطلب بوده در حالی که در مورد فلسطین این تعداد مطلب به  386و  418عدد میرسد.
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رسانه دیگری که با گ رایش اص و گرایانه قاب ل شناس ایی اس ت ،تارنم ای خب ری رج انیوز
میباشد ،این پایگاه خبری نیز آمار مشابهی دارد .بر اساس مش اهدات 386 ،خب ر و تحلی ل درب اره
فلسطین وجود دارد در حالیکه اخبار و متون منتشرشده در مورد داعش 3420 ،عنوان میباشد.

در همین ارتباط ،دو رسانه اعتدا گرای نزدیک به دولت ،خبر آنالین و تابناک نیز مورد توج ه
قرار گرفت که بر این اساس ،پایگاه خبر آنالین در تاریخ مشابه 20 ،متن خبری ،مقاله و تحلی ل در
مورد داعش و  11متن نیز درباره فلسطین کار کرده است:

شماره  32و 33

82

فصلنامه مطالعات فلسطین

سایت تابناک که البته در حوزه سیاست خارجی و فضای بینالمللی بیشتر از سایت مشابه خود
یعنی خبرآنالین فعالیت دارد ،در مورد داعش 916 ،مطل ب را تحری ر ک رده ح ا آنک ه در م ورد
فلسطین 192 ،مطلب را پوشش داده است .همچنان که مشاهده میشود مسائل و رخ دادهایی ک ه
داعش به خود اختصاص داده است در تارنمای تابناک به شدت بیشتر از اخبار فلسطین است و اخبار
داعش بیش از چهار برابر اخبار فلسطین پوشش داده شد:

در نهایت ،دو سایت خبری اصالحطلب عصر ایران و آفتاب نیوز مورد بررسی قرار گرف ت ک ه
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این دو تارنما نیز نتایجی مشابه با سایتهای خبری دیگر را نشان داده است .آفت اب نی وز در م ورد
فلسطین 139 ،متن و خبر را نمایه کرده در حالیکه در م ورد داع ش  687ب ار مطل ب انتش ار داده
است:

سایت عصر ایران نیز در آماری مشابه 140،مطلب از فلسطین ارایه داده و در مورد داعش نیز
 577متن را انتشار داده است که این رقم از فراوانی پنج برابری پوشش خب ری داع ش ب ه نس بت
مسأله فلسطین حاایت دارد:
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کمی بر مبنای اطالعات آماری که وجود دارد ،میتون گف ت مس أله
در تحلیل محتوای شدت ل

داعش بر خالا گفتمان انقالب اسالمی به شدت مورد عالقه افاار عمومی و رسانههای جمه وری
اسالمی قرار گرفته است و تارنماهای خبری با گرایشهای سیاسی مختلف اصو گرا ،اصالحطلب و
میانهرو نیز در این مسیر تفاوتی نداشتهاند .از سوی دیگر ،سایتهای اصو گرا به نسبت دو گ رایش
سیاسی دیگر ،بیشترین شمار پوشش خبری و مطالب مربوط به داعش و فلسطین را مورد توجه خود
قرار دادهاند اما به نسبت اخبار و متونی که در این باب ارایه دادهاند انحراا خب ری از فلس طین ب ه
داعش کامال محسوس میباشد.
 -3-2تحلیل کیفی

بر اساس مؤلفههایی که در گفتمان انقالب اسالمی نسبت به مسأله فلسطین وج ود دارد ،میت وان
محتوای مطالب رسانههای جمهوری اسالمی را از جهات مختلفی از جمل ه می زان اولوی ت مس أله
فلسطین مورد تحلیل و بررس ی ق رار داد .ب ر هم ین اس اس ،ه ر ک دام از رس انههای اص و گرا،
اصالحطلب و اعتدا گرا که پیش از این در مقاله حاضر نیز مورد تحلی ل ق رار گرفتن د ،ب ر اس اس
مؤلفههای چهارگانه گفتمانی «اسالمی دانستن مسأله فلسطین»« ،خصومت ذاتی ب ا صهیونیس م»،
«فلسطین به مثابه جبهه تقابل با غرب» و«انسانی دانستن مسأله فلسطین» بررسی خواهند شد.
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در راستای بررسی محتوایی رسانههای خبری الزم بود به صورت تصادفی از هر رسانه مطالبی
انتخاب شود .بر همین اساس از هر رسانه ،چهار م تن پ س از جس توجوی موض وز ،ب ه ص ورت
تصادفی و بر مبنای ضریب سه انتخاب شد و سپس بر مبنای مؤلفههای چهارگانه مس أله فلس طین
که در گفتمان و سخنان رهبران انقالب اسالمی پیش از این مورد بررس ی ق رار داده ش د ،تحلی ل
محتوایی شدند.
 -3-2-1رسانههای اصولگرا
الف :جهاننیوز

این پایگاه خبری بر مبنای رو

گزینش اخبار که پیش از این شرح داده شد ،مط البی ب ا عن اوین

«راهاار وزیر جدید جنگ اسراییل برای فلسطین»« ،ناامیدی العرب ی از اع راب درب اره فلس طین»،
«شهادت دو فلسطینی در کرانه باختری» و «بیرحمی تانک اسراییل به زن بیدف از فلس طینی» را
بر روی تارنمای خود قرار داد .در متن خبری نخست با عنوان «راهاار وزیر جدی د جن گ اس راییل
برای فلسطین» به تغییر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و راهاار موسوم به دو دولت ی ش دن منطق ه
فلسطین اشاره شده است(.جهاننیوز 11 ،خرداد  )1395نویسنده در این متن ال

میکند با به ک ار

بردن عبارت «ساکنان شهرکهای غیر قانونی اشغا شده توسط رژیم صهیونیس تی» ی ادآور ش ود
این رژیم غاصب بوده و دولتی نامشروز میباشد تا از این منظر اساس مش روعیت ط رح و راها ار
وزیر جنگ اسراییل را زیر سؤا ببرد و این نوز از عبارات خبری را میت وان در موافق ت ب ا مؤلف ه
خصومت با اسراییل مورد توجه قرار داد.
متن برگزیده تصادفی دوم در این تارنما با عنوان «ناامیدی العربی از اعراب درباره فلس طین»
به مصاحبه روزنامه الوطن عربستان با نبیل العربی ،دبیر کل اتحادیه عرب پرداخته است و در آن ب ا
تأکید بر انتقاد العربی بر عدم توجه کشورهای عربی به مسأله فلسطین به عنوان دغدغ های عرب ی،
در واقع ،رویارد اسالمی رهبران انقالب اسالمی به فلسطین را خاطرنشان میس ازد ک ه ب ر مولف ه
اسالمی بودن و تا حدودی انسانی بودن مسأله فلسطین توجه داشتند(.جهاننیوز 19 ،خرداد )1395
متن سوم نیز با عنوان «شهادت دو فلسطینی در کرانه باختری» ب ا انتخ اب واژه ش هادت در
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واق ع ب ر مؤلف ههای اس المی ب ودن مس أله فلس طین و انس انی ب ودن مس اله فلس طین اش اره
دارد(.جهاننیوز 8 ،اردیبهشت  )1395این متن در انتها نیز با اشاره به واکنش صهیونیستها ت ال
میکند مظلومیت مردم فلسطین را متذکر شود.
متن آخرین خبر برگزیده نیز با متن پیشین شباهت داشته و بر همان مؤلفهها تأکید دارد .ای ن
متن با عنوان «بیرحمی تانک اس راییل ب ه زن بیدف از فلس طینی» ب ه آرم ان آزادی فلس طین،
خصومت ذاتی با رژیم صهیونیستی و اسالمی بودن مسأله فلسطین اشاره میکند و رژیم اسراییل را
جنایتکار معرفی کرده که این واژه در بر دارنده خص ومتی ذات ی اس ت(.جهاننیوز 17 ،اردیبهش ت
 )1395نویسنده بر آن است تا با تأکید بر خشونتهای نظامیان اسراییلی نسبت به زنان و کودک ان
فلسطینی ،مؤلفه انسانی دانستن مسأله فلسطین را یادآور شود .از همینرو بر شمار کودک ان کش ته
شده در جنگ سا  2014تأکید میکند.

ب :رجانیوز

اخبار و متون گزینشی سایت اصو گرای رجانیوز شامل عناوین «علیرغم چن دین ده ه فش ار ب ه
حمایت از فلسطین ادامه میدهیم»« ،علت جذابیت سینمای ایران در فلس طین»« ،م انور محرمان ه
آلمان و اسراییل در فلسطین» و در نهای ت «اق دامات خص مانه واش نگتن علی ه م ردم فلس طین»
میباشد .نوز اخباری که در این سایت خبری مورد گزینش ق رار گرفت ه اس ت ب ا تن وز موض وعی
تال

میکند اصل انسانی دانستن مسأله فلسطین و خصومت ذاتی با رژیم صهیونیس تی را مت ذکر

شود .ضمن اینکه تال

میکند ارتباط نزدیک ایران با مردم فلسطین را از جهات مختلف فرهنگی

و عقیدتی رابت کند .بر همین اساس ،اخبار ارایه ش ده از اولوی ت داش تن موض وز فلس طین ب رای
جمهوری اسالمی حاایت میکند .در خبر نخست با پوشش دادن سخنان محمد جواد ظریف ،وزی ر
امور خارجه ،حمایت دولت جمهوری اسالمی از مردم فلسطین را متذکر میشود(.رجانیوز 17 ،اس فند
 )1394گزینش متن سخنان ظریف از سوی ای ن س ایت ب ر چن د اص ل توج ه دارد :اص ل آزادی
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فلسطین ،خصومت ذاتی با اسراییل ،اسالمی بودن مسأله فلسطین و در نهای ت در عب ارت آخ ر ب ا
استفاده کردن مقدمهای برای شرح سخنان ظریف(وی با تأکید بر ایناه فلسطین و قدس شریف در
قلب و مرکز توجه )...تال

میکند اولویت داشتن مسأله فلسطین را تصریح کند.

خبر دوم با عنوان «علت جذابیت سینمای ایران در فلسطین» در تال

است تا رابطه نزدی ک

فرهنگی ایران و فلسطین را نشان دهد که این موضوز خود میتواند از اهمی ت موض وز فلس طین
برای جمهوری اسالمی حاایت کند چرا که زمانی یک طرا ،تشابهات و اشتراکات با طرا دیگر را
مهم میداند که در پی نزدیای بوده و بخواهد شواهد دغدغه خود را نشان دهد .بر هم ین اس اس،
رسانه رجانیوز سخنان یک کارگردان فلسطینی به نام مهند صالحات را پوشش میده د(.رجانیوز8 ،
فرودین )1395
در خبر روزنامه صهیونیستی «هاآرت » در خصوص مانورهای نظامی مشترکی می ان ارت ش
آلمان و ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه نظامی «بتسالیم»(رجانیوز 7،آبان )1394،دو نات ه وج ود
دارد :او آنکه نویسنده با به کار بردن واژه «م انور محرمان ه» قص د دارد ب ه دسیس هگری رژی م
صهیونیستی اشاره کند و دوم آنکه با به کار بردن «فلسطین اشغالی» تال

میکند اصل غاص ب

بودن اسراییل را یادآور شود.
در خبر پایانی با عنوان «اقدامات خصمانه واشنگتن علیه مردم فلسطین» ب ه اق دامات وزارت
خارجه آمریاا در باره عدم اعتبار گذرنامههایی که با نام کشور فلس طین ص ادر ش ده ،انتق اد ک رده
است(.رجانیوز 3،دی  .)1394در این خبر نویسنده با به کار بردن ای ن عب ارت «واش نگتن در ادام ه
سیاستهای حمایتی خود از رژیم اشغا گر» ابتدا بر آن است تا آمریاا و اسراییل را در ی ک جبه ه
معرفی کند و سپس با به کار بردن واژه «اشغا گر» بر اصل نامشروز بودن اسراییل و حمایته ای
آمریاا از نظامی نامشروز تأکید ورزد که این مقوالت بر اصل خصومت ذاتی با رژیم صهیونیستی و
آمریاا و همچنین مؤلفه جبهه تقابل با غرب اشاره دارد.
 -3-2-2رسانههای اصالحطلب
الف :عصر ایران
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از سایت خبری عصر ایران نیز چهار م تن ب ا عن وان «حم اس دس ت ب ه آزم ایش موش ای زد»،
«محمود عباس به قاهره میرود»« ،فرمانده سپاه :جانانه از انقالب دفاز خواهیم کرد» و «اس راییل
آماده اجرای طرح اعدام فلسطینیها» به صورت تصادفی انتخاب شده است .نوز سر تیتره ای ای ن
سایت ،حاایت از نگرشی نسبتا خاکستری دارد .این رسانه در نخستین متن گزینش شده خود تحت
عنوان «حماس دست به آزمایش موشای زد» با لحنی غیر طرفدارانه و کوتاه ،تنها به اطالزرس انی
مدعای رسانههای صهیونیستی در مورد شلیک موشک از سوی غ زه ب ه اراض ی اش غالی پرداخت ه
است(.عصر ایران 9 ،خرداد  )1395در این خبر ،ارری از مؤلفههای چهارگانه در باب مسأله فلسطین
مشاهده نمیشود و نویسنده به هیچ وجه تال

نمیکند دفاعی بودن حمالت حماس یا اشغا گری

رژیم صهیونیستی را یادآور شود.
در خبر دیگر از این رسانه با عنوان «محمود عباس به قاهره میرود» نیز ای ن رس انه ت ال
میکند بر اساس اصل بیطرفی رسانهای ،اخبار بدون تحلیل و جهتدهی ارایه کند(.عصر ای ران6 ،
خرداد )1395
متن خبری سوم عصر ایران به سخنان فرماندهی سپاه پاس داران ب ا عن وان «فرمان ده س پاه:
جانانه از انقالب دفاز خواهیم کرد» تعلق دارد که در آن از خصومت جمهوری اسالمی ب ا آمریا ا و
اسراییل و دفاز از فلسطین نیز سخن به میان آمده است(.عصر ایران 4 ،خرداد  )1395این رسانه در
پوشش خبری خود از سخنرانی فرمانده کل سپاه پاسداران به گ زینش دس ت ن زده و تیت ر خ ود را
متوجه اهداا و منویات مورد نظر انقالب اسالمی ساخته است.
خبر«اسراییل آماده اجرای طرح اعدام فلسطینیها» به این ناته اشاره دارد ک ه ری یس ح زب
افراطی «اسراییل بیوتنا» به دنبا مجازات اعدام برای فلس طینیهای مه اجم ب ه خ اک اس راییل
میباشد .در این خبر از واژه مهاجم برای شهادتطلبان و مجاهدان فلسطینی بهره گرفته ش ده ک ه
واژه مهاجم ،بیشتر بار ارزشی منفی و حداقل ،خنثی دارد .در این خبر ،آنچه وجود دارد این است که
بخشی از مسئوالن اسراییلی ،افرادی افراطی هستند(.عصر ایران 1 ،خرداد )1395
در نهایت میتوان گفت عصر ایران ،بیشتر تمایالتی خنثی و خاکستری نس بت ب ه تح والت و
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مسأله فلسطین داشته و کمتر به مؤلفهها و جهتگیریهای چهارگانه گفتمان انقالب اسالمی توجه
دارد.
ب :آفتابنیوز

دومین رسانه اصالحطلب مورد بررسی سایت خبری آفتاب نیوز ،در نوز مط البی ک ه ب ا کلی د واژه
فلسطین منتشر ساخته است بیشتر به بیانات و اظهارات مقامات ایرانی عالقهمندی نشان میدهد .از
همینرو ،اخبار گزینش شده نیز متوجه مصاحبهها ی ا س خنرانیهای مس ئوالن جمه وری اس المی
است .سایت خبری آفتاب نیوز نیز در مطالب منتشره با موضوز فلس طین ای ن عن اوین را برگزی ده
است« :پارلمان عالقمند است به دولت کمک کند میخواهیم توافق هستهای کام ل اج را ش ود»،
«انتقادها و توصیههای ایران به آمریاا درباره تروریسم»« ،امیرعبداللهیان :بح ران س وریه راه ح ل
نظامی ندارد» و «انقالب برای هم ه اس ت اتحاد دول ت و مل ت را ب رهم نزنی د تبیین  ۵ش اخ
انقالبیگری».
سایت آفتابنیوز در نخستین خبر گزینش شده به مصاحبه دکت ر الریج انی ،ری یس مجل س
شورای اسالمی با ش باه المی ادین پرداخت ه و ب ا انتخ اب ری ز تیتره ایی توص یفی و بیطرفان ه،
موضعگیری این مسئو ایرانی را در مورد اس راییل و فلس طین پوش ش داده اس ت(.آفتابنیوز15 ،
خرداد  )1395این مطلب در واقع ،یک گزار

مبسوط ام ا بیطرفان ه و خنث ی از س خنان ریاس ت

مجلس شورای اسالمی است که در آن ،اصل جبهه تقابل با غرب نمایان است .در عبارات بعدی ب ا
انتقاد از اعراب به اصل انسانی بودن و اسالمی بودن مسأله فلسطین برای جمهوری اسالمی تأکی د
میکند.
خبر بعدی این سایت نیز مشابه متن نخست به موضعگیری یای از مسئوالن ایرانی نسبت به
مسائل بینالمللی از جمله مسأله فلسطین مربوط میشود .در این گزار  ،جابر انصاری ،س خنگوی
وزارت امور خارجه از سیاستهای آمریاا انتقاد میکند(.آفتابنیوز 16 ،خرداد  )1395در این خبر ب ه
ارایه گزار

بسنده شده و این سایت خبری توضیحاتی بیشتری نداده و به بیانی واضح میتوان این
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متن را خنثی و بیطرا دانست.
سومین خبر این سایت نیز به سخنان معاون عربی -آفریقایی(وقت) وزارت امور خارجه در باره
تحوالت منطقهای است که در آن به موض وز فلس طین نی ز پرداخت ه ش د(.آفتابنیوز 16 ،خ رداد
 .)1395در این خبر ،سایت آفتابنیوز تنها به یک اطالزرسانی ساده و کوتاه در مورد س خنان امی ر
عبداللهیان پرداخته و البته با کوتاه کردن متن سخنان وی به جمالت اص لی ای ن دیپلم ات ایران ی
درباره توجه به خصومت ذاتی با اسراییل اشاره میکند.
خبر آخر نیز به سخنان رهبر انقالب در سا روز ارتحا امام خمینی ارتباط مییابد(.آفتابنیوز،
 14خرداد  )1395سایت آفتابنیوز با توضیحاتی که پ یش از س خنان رهب ر معظ م انق الب ارای ه
میکند به نوعی ،گفتمان انقالب اسالمی را درباره دشمنان ذاتی یعنی آمریاا و اسراییل نیز مت ذکر
میشود و با عبارتی تحت عنوان «رژیم منحوس صهیونیستی» به مؤلف ه خص ونت ذات ی ب ا رژی م
صهیونیستی تأکید مینماید.
به طور کلی میتوان گفت سایت آفتابنیوز بیش از هر مؤلفهای بر خصومت ذاتی با اسراییل و
اسالمی بودن مسأله فلسطین تمایل نش ان میده د و در موافق ت و همدل ی ب ا گفتم ان انق الب
اسالمی درباره فلسطین قرار دارد.
 -3-2-3رسانههای اعتدالگرا
الف :خبر آنالین

سایت خبری خبرآنالین ،کمترین میزان اخبار را در مورد مسأله فلس طین و داع ش داش ته اس ت و
البته دارای تنوز موضوعی هم هست .عناوین اخبار گزینش شده این تارنما ب دین ترتی ب میباش د:
«دختری که برای فلسطین میدود»« ،آزادی کوچکترین دختر اسیر فلسطینی»« ،واشنگتن :زم ان
ارایه قطعنامه پایان اشغا فلسطین فرا رسیده است!» و «نتانیاهو پیار شهدای انتفاض ه را تحوی ل
فلسطینیان نمیدهد».
این سایت در اولین متن گزینش شده ،به خبری در مورد یک ورزشاار زن پرداخته اس ت ک ه
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میکن د در ی ک مس ابقه بینالملل ی

میکند با توضیح وضعیت مشقتبار دونده

زن فلسطینی ،از یک سو مظلومیت مردم فلسطین را یادآور شود و از سوی دیگر ،اشغا گری رژی م
صهیونیستی و محدودیتهایی را تشریح میکند که این رژیم برای فلسطینیها ایجاد کرده است .به
کارگیری عباراتی چون « اشغالگری اسراییل و محاصره غزه ...کار را برای این دختر  ...سخت ک رده
است» را میتوان در جهت توضیح چرایی خصومت جمهوری اسالمی ب ا اس راییل و انس انی ب ودن
مسأله فلسطین ارزیابی کرد.
خبر دوم نیز از نظر محتوایی قابل قیاس با خبر نخست میباشد و این سایت با گزارشی مربوط
به اسارت دختری  12ساله ت ال

میکن د اس راییل را ب ه عن وان رژیم ی ظ الم معرف ی ک رده و

فلس طینیها را مردم ی مظل وم و مس تحق ی اری جل وه ده د(.خبرآنالین 6 ،اردیبهش ت .)1395
خبرآنالین تال

میکند به صورتی ظریف از یک سو با تأکید بر سن ای ن دخت ر بچ ه ،مظلومی ت

مردم فلسطین را گوشزد کند که بر مؤلفه انسانی بودن مسأله فلسطین اشاره دارد و از سوی دیگ ر،
شواهد ستمااری و استابار رژیم صهیونیستی را اطالزرس انی کن د ک ه مؤی د خص ومت ذات ی ب ا
اسراییل است .از همینرو میتوان گفت خبر آنالین در این دو خبر توانسته است مؤلف ه «خص ومت
ذاتی با صهیونیسم» و «انسانی بودن مسأله فلسطین» در قالب پوشش این ن وز از خبره ا بازتولی د
کند.
در خبر دیگر نیز گزارشی در مورد سیاستها و موضعگیریهای خصمانه دولت ایاالت متح ده
نسبت به مردم فلسطین تهیه کرده است(.خبرآنالین 21 ،فروردین  )1395در این خبر ،بهکار ب ردن
عبارات «اشغا فلسطین»« ،اشغالگری رژیم صهیونیستی»« ،غیر قانونی بودن شهرکسازیها» بر
مبنای اصل خصومت ذاتی با اسراییل و انسانی بودن مسأله فلسطین به عنوان یا ی از مؤلف ههای
اصلی گفتمان انقالب اسالمی است.
در خب ر نه ایی ای ن س ایت ،واژگ انی ب ا ارز ه ای اس المی و انس انی ما ررا ب ه چش م
میخورد(.خبرآنالین 15 ،فروردین  )1395واژه «شهید»« ،تشییع شهدا»« ،شهدای انتفاضه» باره ا
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تارار شده است که نشان از اسالمی بودن مسأله فلس طین دارد« .اش غا گ ری»« ،آزار و اذی ت»،
«تصمیمات ظالمانه و نژادپرستانه »...نشان از خصومت ذاتی با اسراییل و البته انسانی بودن مس أله
فلسطین دارد.
در یک تحلیل کلی از اخبار این سایت میتوان گفت خب ر آنالی ن ب ا ارای ه توض یحات و ب ه
کارگیری واژگانی ارزشی تال

میکند در انطباق گفتمانی فعالیت خبری داشته باشد.

ب :تابناک

این تارنمای خبری از جمله رسانههایی است که به لحاظ کمی ،اخبار بسیاری را در مورد فلسطین و
داعش پوشش داده است ،حا آنکه از کمتوجهی به مسأله فلسطین به نسبت توجه به داع ش ب از
نمانده است .عناوین خبری برگزیده این سایت بدین صورت میباشد« :طرح جدی د صهیونیس تها
برای مسجداالقصی»« ،احتما دی دار عب اس و مش عل در دوح ه ط ی دو هفت ه آین ده»« ،رژی م
صهیونیستی خبرنگار العالم را آزاد کرد» و «واکنش وزارت خارجه به گزار

تروریسم آمریاا».

خبر نخست گزینش شده از این سایت در مورد اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مسجداالقصی
است(.تابناک 18 ،خرداد  )139۵در این خبر در ابتدا از واژه «دش من صهیونیس تی» اس تفاده ش ده
است که خود نشان از توجه به مؤلفه خصومت ذاتی با رژی م صهیونیس تی دارد .ام ا ک ل خب ر ک ه
شرحی از اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مسجد االقصی اس ت ب ر مؤلف ه دیگ ر گفتم ان انق الب
اسالمی یعنی «اسالمی دانستن مسأله فلسطین» تأکید دارد چرا که تخریب و تحدید یک مسجد به
دست کفار به معنای عداوت با همه مسلمانان است.
در دومین متن گزینش شده تابناک به بستهای از اخبار در مورد فلسطین به صورتی مختصر و
متنوز پرداخته است(.تابناک 18 ،خ رداد  .)139۵در ای ن بس ته خب ری چن د نات ه قاب ل مالحظ ه
میباشد :ناته او آنکه چینش و جایابی اخبار طوری است که با سوگیری جمهوری اس المی نی ز
همخوانی دارد .دوم آنکه از رژیم صهونیستی تلقی به ظالم میشود .سوم آنکه برای کشته شدگان
فلسطینی از واژه شهید بهره گرفته شده است .این ناات ،اسالمی بودن مس أله فلس طین و چرای ی
دفاز از ملت فلسطین و دشمنی با رژیم صهیونیستی از جانب جمهوری اسالمی و گفتم ان انق الب
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اسالمی را مورد تأکید قرار میدهد.
خبر سوم در مورد آزادی خبرنگار العالم از دست مأموران رژیم صهیونیستی است( .تابناک16 ،
خرداد  .)139۵در این خبر دو ناته اصلی وجود دارد :او آنکه دستگیری یک خبرنگ ار ب ه دس ت
مقامات صهیونیستی ،نشان از ظالم بودن و وجهه استاباری رژیم صهیونیستی دارد ل ذا دش منی ب ا
این رژیم بیدلیل نخواهد بود .دوم آنکه این موضوز را یادآور میشود که اسراییل تنها به فلسطین
بسنده نارده و با غصب بلندیهای جوالن ،دشمن ملل مسلمان منطقه به شمار میرود که ای ن دو
ناته مطابق با خصومت ذاتی با رژیم صهیونیستی است.
آخرین خبر نیز مربوط به واکنش سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمه وری اس المی نس بت ب ه
«گزار

تروریسم» دولت ایاالت متحده آمریاا است که این خبر پ یش از ای ن در قس مت س ایت

آفتابنیوز مورد بررسی قرار گرفت و سایت تابناک نیز به ط ور کام ل ،م تن ت دوین ش ده را ارای ه
میکند با این تفاوت که خبر را با تیتر «واکنش وزارت خارجه به گزار

تروریسم آمریاا» پوش ش

داده که واژه واکنش ،بار معنایی تقابلی دارد(.تابناک 1۵ ،خرداد .)139۵
به طور کلی ،سایت تابناک به دو اصل و مؤلفه گفتمان انقالب اسالمی در باب مسأله فلسطین
توجه بیشتری داشته است« :خصومت ذاتی با اسراییل» و «اسالمی ب ودن مس أله فلس طین» و در
برابر ،دو مؤلفه دیگر یعنی «آزادی فلسطین و نابودی اسراییل» و «اولویت داشتن مسأله فلس طین»
را چندان مطمح نظر قرار نمیدهد.
نتیجهگیری
مقاله حاضر تال

کرد با بهرهگیری از آموزههای نظریه گفتمان و تحلیل محتوای گفتمان انق الب

اسالمی که از سوی دو کنشگر و رهبر انقالب به کنشپذیرانی نظیر پایگاههای خبری و مطبوعات
جمهوری اسالمی ارایه شده است ،میزان تأریرگذاری ظهور داعش بر انحراا از مسأله فلس طین در
مطبوعات داخلی را بررسی کند .بر همین اساس ،چهار مؤلفه مربوط به مسأله فلس طین ب ه عن وان
معیار مشخ

شد و طبق این مؤلفهها رسانههای ششگانه مربوط به سه جریان سیاسی اصو گرا،

اصالحطلب و اعتدا گرا به صورت کیفی و کمی مورد تحلی ل محت وایی ق رار گرفتن د .در تحلی ل
شماره  32و 33

94

فصلنامه مطالعات فلسطین

کمی ،نتیجه مشابهی وجود داشت که به ازای هر چهار خبر از داعش ،یک خب ر در م ورد فلس طین
پوشش داده شد اما در تحلیل کیفی ،میان رسانههای مختلف افتراقهایی به چشم میخورد.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت رسانههای اصو گرا نگاه منطبقی ب ا مؤلف ههای چه ار گان ه
داشتهاند .رسانههای اعتدا گرا با پوشش اخباری متنوز در خصومت ذاتی با اسراییل ،انسانی بودن و
اسالمی بودن مسأله فلسطین ،نقش گفتمانی بالنسبه منطبق داشتهاند .رس انههای اص الحطلب ام ا
نگاهی به نسبت متفاوت داشته و سایت عصر ایران به طور کلی در جهت بیطرفی و نگرشی خنثی
گام برداشته و سایت آفتابنیوز بیش از هر مؤلفهای نسبت به خصومت ذاتی و اسالمی بودن مسأله
عالقه نشان داده است.
در نهایت میتوان گفت پایگاههای خبری فارسی زبان داخل کشور پس از ظهور پدیده داعش
هر چند که کمتر به مسأله فلسطین عالقه نش ان دادهان د ،ل یان ب ه لح اظ محت وایی و کیف ی از
مؤلفههای چهارگانه گفتمانی مورد بررسی چندان هم دور نشدهاند.

منابع
 امام خمینی ،سید روح ه لال( ،)1386صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آرار امام خمینی. -حقیقت ،صادق و سید محمدعلی حس ینیزاده (« ،)1387گفتم ان» ،رهیاف ت و رو

در عل وم سیاس ی،

تهران :سمت.
« -آیت ه لال خامنهای در دیدار قاریان و حافظان برتر ش رکتکننده در مس ابقات بینالملل ی ق رآن ک ریم»،

پایگاه خبری دفتر حف و نشر آرار حضرت آیت ه لال العظم ی خامن های 29 ،اردیبهش ت ،139۵دسترس ی ب ه

صورت برخط:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33125

« -سخنرانی آیت ه لال خامنهای در دیدار شرکتکنندگان کنگره جهانی جریانهاى افراطی و تافیرى از دیدگاه

علماى اسالم» ،پایگاه خبری دفتر حف و نشر آرار حضرت آیت ه لال العظمی خامنهای 4 ،آذر  .1393دسترسی
به صورت برخط:
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http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28278

 «سخنرانی آیت ه لال خامنهای در دیدار کارگزاران نظام» ،مرکز اطالزرسانی غدیر9 ،خرداد ،1381دسترس یبه صورت برخط:

http://www.ghadeer.org/BsnText/13766

 « سخنرانی آیت ه لال خامنهای در دیدار با مردم مازندران در سالگرد حماسه  6بهمن» ،پایگاه خب ری دفت رحف و نشر آرار حضرت آیت ه لال العظمی خامنهای 6 ،بهمن  .1388دسترسی به صورت برخط:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8678

 « -سخنرانی آیت ه لال خامنهای در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی» ،پایگاه خبری دفتر حف و نش ر

آرار حضرت آیت ه لال العظمی خامنهای 9 ،اردیبهشت  .1392دسترسی به صورت برخط:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22405

 « -سخنرانی آیت ه لال خامنهای در دیدار مسئوالن نظام و سفراى کشورهاى اسالمی» ،مرک ز اطالزرس انی

غدیر 7 ،مرداد  .1393دسترسی به صورت برخط:

http://www.ghadeer.org/BsnText/4134

« -سخنرانی آیت ه لال خامنهای در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین» ،پایگ اه اطالزرس انی دفت ر مق ام

معظم رهبری 9 ،مهر .1390دسترسی به صورت برخط:

http://www.leader.ir/fa/content/8621

 تابناک( 18خرداد « ،)139۵طرح جدید صهیونیستها برای مسجد االقصی» ،دسترسی به صورت بر خط:tabnak.ir/fa/news/595662

 «احتما دیدار عباس و مشعل در دوحه ،»...تابناک 18 ،خرداد  ،139۵دسترسی به صورت بر خط:tabnak.ir/fa/news/595646

 «رژیم صهیونیستی خبرنگار العالم را آزاد کرد» ،تابناک 16 ،خرداد  ،139۵دسترسی به صورت بر خط:tabnak.ir/fa/news/595083
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