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  هاتحليل گفتمان سياسي رسانه
  
  
  
  16/9/87:         تاريخ تأييد    25/7/87:  تاريخ دريافت  

  ∗اصغر سلطانيسيدعليدكتر  
  ∗∗بيژن تفضلي
  ∗∗∗رضا صدقي چوكانلو

  
اين مقاله بر آن است تا با استفاده از روش كيفي تحليل گفتمـان انتقـادي نـشان دهـد                  

در ايـن  . كننـد هاي سياسي را بازنمـايي مـي        رانه، گفتمان رسانه ها چگونه به شكلي جانبدا     
راستا بعد از ارائه توضيحات مختصري درباره تحليل گفتمان، عناصري را كه هنگام تحليل              

شوند و  ها بايد مورد بررسي قرار گيرند، معرفي مي       هاي سياسي ارائه شده در رسانه       گفتمان
 روزه اسـرائيل و     33يي نقش ايران در جنـگ       در نهايت، مقاله به اختصار، به بررسي بازنما       

  .حزب اهللا در لبنان در شبكه بي بي سي خواهد پرداخت
  

  . روزه، ايران، بي بي سي33تحليل گفتمان انتقادي، جنگ : هاي كليدي واژه
  
  

                                                 
  گاه باقرالعلوم استاديار گروه زبان انگليسي دانش∗
   دانشگاه تهران دانشجوي كارشناسي ارشد ارتباطات∗∗
  اسي ارشد ارتباطات دانشگاه تهران دانشجوي كارشن∗∗∗
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  مقدمه
اي در انجـام تحقيقـات و         ارتباطات اجتمـاعي بـه عنـوان يكـي از علـوم ميـان رشـته               

. هاي گوناگون تحقيق در حوزه علوم اجتماعي بهره مي بـرد          روشهاي ارتباطي از      پژوهش
ها كمي هستند و متأسـفانه ايـن بـه يـك سـنت در محافـل                   در جامعه ما عمده اين روش     

دلبستگي به روش تحليل محتوا به تـدريج، نـوعي نگـرش            . آكادميك ما تبديل شده است    
هـاي  امروزه ديگر روش  . استكمي را بر انديشه محققان ارتباطي در جامعه ما حاكم كرده            

مختلف تحليل گفتمان، به ويژه رويكردهاي مختلف تحليل انتقـادي گفتمـان بـه تـدريج،                
هاي تحليل كيفي، شناخت و       روش. هاي قديمي تر تحليل كمي شده است        گزين روش   جاي

. هاي اجتماعي به ما ارائه مـي كننـد          تري از معناهاي نهفته در متون و گفتمان         درك عميق 
يل گفتمان، روشي نوين براي پژوهش در متن هاي ارتباطي است كـه بـراي شـناخت                 تحل

  .پيام و معناي به كار رفته در پيام هاي ارتباطي كاربرد يافته است
 بـه عنـوان     _ با رويكرد سياسـي      _در اين مقاله، سعي شده است تا از تحليل گفتمان           

بـي بـي سـي و كـشف     روشي براي تحليل متن رسـانه اي يكـي از شـبكه هـاي خبـري            
گرايشات ايدئولوژيك در نقل اخبار كه احتماالً منجر به شكل گيـري مقولـه هـاي خبـري                  

  .مند و سو گيرانه شده است، استفاده گردد هدف
  

  گفتمان و تحليل گفتمان
نيـز ترجمـه    » تحليـل گفتـار   «و» تحليل كالم «كه در زبان فارسي به       iتحليل گفتمان 

 در پـي  70 و 60اي است كه در اواسـط دهـه هـاي      رشتهشده، يك گرايش مطالعاتي بين      
در ايـن برهـه بـود كـه ميـل بـه             . تحوالت معرفتي در علوم اجتماعي و انساني ظهور كرد        

. وجـود آمـد     مند كردن فرآيند توليد گفتار و نوشتار و بررسي سـاختار و كـاركرد آن بـه                  نظام
گفتمـان را وامـدار جنـبش       گروهـي، تحليـل     : رويكردهاي تحليل گفتماني، بسيار متنوعند    

شناسي، نشانه شناسي، تأويل گرايي، هرمنوتيك گادامر و تبار شناسي          انتقادي، ادبيات، زبان  
  .و ديرينه شناسي ميشل فوكو مي دانند

 يا تحليل گفتار به      iiدر نگاه نخست، شايد تحليل گفتمان، همان تحليل متن يا نوشتار          
 گفتمـان، چيـزي بـيش از آراي هارولـد السـول             اما واقعيت، اين است كه تحليل     . نظر آيد 

                                                 
i . Discourse Analysis 
ii . Text Analysis 
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  .درباره تحليل فرستنده، تحليل پيام، تحليل وسيله و تحليل گيرنده است
ايـن اصـطالح بـراي    . تحليل گفتمان، در آغاز، صبغه اي كامالً زبـان شناسـانه داشـت        

 در مقاله يك زبان شناس معروف امريكايي، زليك هريس، بـه            1952نخستين بار در سال     
) و ساختار گرايانـه   (زليك هريس، تحليل گفتمان را صرفاً نگاهي صورت گرايانه          .  رفت كار

  .به جمله و متن مي داند
ديري نگذشت كه بعضي از زبان شناسان، اين مفهوم را در معناهاي متفـاوتي بـه كـار                  

 مانند گفـت و     –به اعتقاد برخي، تحليل گفتمان، شامل تحليل ساختار زبان گفتاري           . بردند
 – و تحليل متن، شامل تحليل ساختار زبان نوشـتاري           –و ها، مصاحبه ها و سخنراني ها        گ

آنهـا معتقـد بودنـد كـه تحليـل          .  مي شـود   –ها و غيره      مانند مقاله ها، داستان ها، گزارش     
بـه  . گفتمان، بيشتر به كاركرد يا ساختار جمله و كـشف و توصـيف روابـط آن مـي پـردازد             

ها با يكديگر و نگريـستن        ، عبارت است از شناخت رابطه جمله      عبارت ديگر، تحليل گفتمان   
  .به كل آن چيزي كه نتيجه اين روابط است

هاي سنتي زبان شناسانه، ديگر صرفاً        بر اين اساس، در تحليل گفتمان، برخالف تحليل       
تـرين مبنـاي تـشريح معنـا          با عناصر نحوي و لغوي تشكيل دهنده جمله، به عنوان عمـده           

 فرهنگـي،   iيم، بلكه فراتر از آن به عوامل بيرون از متن، يعني بافت مـوقعيتي،             سروكار ندار 
بنابراين، تحليل گفتمان، چگونگي تبلور     . اجتماعي، سياسي، ارتباطي و غيره، سروكار داريم      

زمينـه مـتن   (گيري معنا و پيام واحدهاي زباني را در ارتباط با عوامـل درون زبـاني                و شكل 
زمينه اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي و ارتبـاطي و            (مل برون زباني    و عوا ) واحدهاي زباني 

  .بررسي مي كند) موقعيتي
  :نويسند يول و براون در تعريف تحليل گفتمان مي

در اين صورت، نمي . تحليل گفتمان، تجزيه و تحليل زبان در كاربرد آن است
 هاي زباني مستقل از اهداف و كاركردهايي تواند منحصر به توصيف صورت

  1.ها براي پرداختن به آنها در امور انساني به وجود آمده اند باشد كه اين صورت
هايي است    اي از گزاره    توان گفت گفتمان به بيان ساده، مجموعه        تر مي    از منظري ساده  

در تحليل گفتمان، مجموعه شرايط اجتماعي، زمينـه        . گيرد  كه يك مفهوم كلي را در بر مي       
اي كلـي     ها در گزاره  تار، ارتباطات غيركالمي و رابطه ساختار و واژه       وقوع متن يا نوشتار، گف    

                                                 
i . Context of Situation. 
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ها، هر كدام، به تنهايي، مفهـوم خـاص خـود را دارا هـستند، امـا در          واژه. شود  نگريسته مي 
براي مثال، رستگاري بـراي يـك       . شرايط وقوع و در اذهان گوناگون، معاني متفاوتي دارند        

همچنـين  . دار دارد رستگاري براي يك انـسان غيـر ديـن      دار، معنايي متفاوت از       انسان دين 
  !داران است در بين گروه دين

  : شيفرين نيز با تكيه بر گستره متني، تحليل گفتمان را چنين تعريف مي كند
كوشد تا نظام و آرايش متني عناصر زباني را مورد مطالعه  تحليل گفتمان مي

المات يا متون نوشتاري را مورد قرار دهد و بنابراين، واحدهاي زباني، نظير مك
هاي  بر اين اساس، تحليل گفتمان با كاربرد زبان در زمينه. دهد بررسي قرار مي

  2.اجتماعي، به ويژه با تعامالت يا مكالمات ميان گويندگان سر و كار دارد
اش فكـر شـود،       بـاره   تواند گفته يا در     ها نه تنها مربوط به چيزهايي است كه مي          گفتمان

. تواند صحبت كند    درباره اين نيز است كه چه كسي، در چه زماني و با چه آمريتي مي              بلكه  
شكل دهنده ذهنيت و نيـز تعـامالت        . ها مجسم كننده معنا و ارتباط اجتماعي است         گفتمان

  .سياسي يا همان قدرت است
شـناختي    هاي زبـان      بر اين باور است كه گفتمان جهاني، انتزاعي از بازنمايي           3لمبرشت

 4تـوالن . شـود  در يك متن است كه اين جهان انتزاعي از طريق فرآيند ارتباطات خلق مـي  
توانـد گفتمـان    پذيرد و معتقد است بخش غير انتزاعي مـتن هـم مـي      چنين انتزاعي را نمي   

او تمايز بين وجه انتزاعـي و غيـر انتزاعـي گفتمـان را گفتمـان مـستقيم و                   . محسوب شود 
 يك رويكرد آييني است و بنـابراين، كمتـر از           5 رويكرد چتمن  .نامد  گفتمان غير مستقيم مي   

بخشد؛ چرا كه چتمن، گفتمان را نمـود و ابـزاري             رويكردهاي پيشين به گفتمان قدرت مي     
  .6يابد داند كه به وسيله آن، محتوا انتقال مي مي

ه از نگاه آنها همـ    .  معتقدند گفتمان، بارزترين نمود ايدئولوژي است      7بلومارت و ورشورن  
داده هاي موجود در گفتمان اجتماعي، داراي اهميت يكسان نيستند و با توجه به ايـن كـه                  

ها بايد با توجه بـه        هاي به لحاظ اجتماعي ساختار يافته است، داده         ايدئولوژي، داراي ويژگي  
نقش و جايگاهي كه در فرآيند ايدئولوژيك كردن دارند، مـورد بازشناسـي و ارزيـابي قـرار                  

اين مدل اقتـصادي،  . گيرند گفتمان را به صورت يك مدل اقتصادي، در نظر ميآنها .گيرند
با اين تفكر، گفتمان، تبديل به يـك        . شامل توليد كنندگان، ابزار توليد و فرآيند توزيع است        

نگاه بلومارت و ورشـورن، بيـشتر بـا         . شود  كاالي نمايشي و ابزاري براي كسب قدرت  مي        
از سوي  . شمارد  دي، سازگار است و نقش مخاطب را ضعيف مي        رويكردهاي انتقالي و فرآين   
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دانـد، بـه رويكـرد        ديگر، اين رويكرد به لحاظ ايـن كـه گفتمـان را نمـود ايـدئولوژي مـي                 
تفـاوت اصـلي رويكـرد ون دايـك بـا رويكـرد             .  شناختي ون دايك، شبيه است     -اجتماعي

دهـد و   ام، اهميـت مـي  بلومارت و ورشورن، اين است كه ون دايك به تفسير مخاطب از پي            
تواند پيام را براساس زمينه خود، تفسير كند و هنر فرستنده پيام در               معتقد است مخاطب مي   

  .تواند اثر پيام را تشديد كند هاي فرهنگي و شناختي جامعه مي استفاده مؤثر از زمينه
ماني نظريه گفتمان الكال و موف نيز بر آن است تا از همه امور اجتماعي، برداشتي گفت               

هـاي گفتمـاني،      از ديدگاه اين نظريه گفتمان، امور اجتمـاعي بـه مثابـه سـاخت             . ارائه دهد 
.   معتقد است گفتمان، پديده، مقوله يا جرياني اجتماعي اسـت           9 مك دانل  .8پذير هستند   فهم

اين رويكـرد،  . به تعبير بهتر، گفتمان، جريان و بستري است كه داراي زمينه اجتماعي است           
ماعي است و به جنبه شناختي گفتمـان، تـوجهي نكـرده اسـت؛  حـال، آن كـه                    بيشتر، اجت 

اي ايدئولوژيك، و بنابراين، جمعي است، اما به دليل اين كه، همـين               گفتمان، هرچند مسئله  
مسئله جمعي، حاصل مجموع بازنمايي هاي ذهني فردي است، جنبه فردي و شناختي هم              

  .كند پيدا مي
. 10 امروزه مورد نظر ماست، عمري حدود نـيم قـرن دارد           تحليل گفتمان، به صورتي كه    

همان طور كه گفته شد، گفتمان، خود، داراي وجهه سياسـي اسـت و بنـابراين، در تحليـل               
اي،  تهيه كنندگان رسـانه . رود كه پاي منافع فردي و گروهي به ميان آيد گفتمان انتظار مي 

طرفانـه مـورد     كند، بـه طـور بـي        ين مي معموالً بخشي از واقعيت كه بهتر، منافع آنها را تأم         
هاي زبان براي رسيدن بـه مقاصـد توليـد            تواند از قابليت    گفتمان مي . دهند  بررسي قرار مي  

تـوان بـه چيـدمان منـافع          ها مـي    كنندگان آن استفاده كند؛ بنابراين، با تحليل اين گفتمان        
نـد،  از طريـق تحليـل        بال، كورسون، مارشـال و تيلـور  معتقد        . پي برد   ها    گروهي در رسانه  

توانيم بفهميم كه زبان، چگونه برخي از تعاريف از مسائل سياسي را بـه برخـي                  گفتمان مي 
، از طريق تحليل گفتمان مي توان به ايـن پرسـش كـه                گذشته از اين  . كند  ديگر غالب مي  

  با تأييـد نگـاه فوكـو بـه          11چولياراكي. شوند، پاسخ داد    چرا برخي مسائل، بيشتر مطرح  مي      
داند كـه در آن، مـسائل قـومي و سياسـي  و                تحليل گفتمان، آن را يك تاريخ از حال  مي         

شارون ام ليوسي معتقـد اسـت تحليـل گفتمـان،           . گيرد  هاي آنها مورد بررسي قرار مي       روند
دهـد و طـوري تعريـف شـده كـه نهادهـا، هنجارهـا،                 متن را به عمل اجتماعي، ربـط مـي        

از نگاه او بـين معرفـت و قـدرت،          . ي و زبان را در بر گيرد      هاي معرفتي، اعمال اجتماع     نظام
مثـل  (هاي شكلي مـتن       تحليل گفتمان با مشخص كردن ويژگي     . ارتباط زيادي وجود دارد   
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كند تا نـشان دهـد        هاي استداللي شروع مي     و كنش ) ها  هاي زباني، و بحث     تشبيهات، طرح 
تـر   هـا را در صـحنه وسـيع    هاي درست انگاشته شده ـ كه كـنش   كه چگونه، زبان، واقعيت

  .كند كنند ـ را منعكس و بازتوليد مي اجتماعي كنترل مي
  

  تحليل گفتمان انتقادي
هـاى   صاحب نظران اين شيوه، خصوصاً نورمن فركالف، گفتمان را تنها يكـى از شـيوه              

يعنى آن جا كه الكال و موف به سبب نگاه افراطى خـود، زبـان را               . دانند  عمل اجتماعى مى  
كننـد، ايـشان تنهـا قـسمتى از جهـان             به وجود آورنده جهان اجتمـاعى معرفـى مـى         تنها،  

به تعبيرى ديگر، ايشان در كنار امور گفتماني، بـه وجـود امـور          . اجتماعى را چنين مى دانند    
تحليل انتقادى گفتمان، حداقل آن طور كه مدنظر فـركالف اسـت،            . غيرگفتمانى نيز قائلند  

 يكى از سوى ميشل فوكو و ديگرى از طرف يـورگن هابرمـاس            متأثر و بر نهاده دو نظريه،     
هاي اشخاص تا     كند تا بتوانيم  بفهميم  گفته        تحليل گفتمان انتقادي به ما كمك مي      . است

هـا    هاي فردي و سياسي اجتماعي آنهاسـت و ايـن ايـدئولوژي             چه اندازه، نتيجه ايدئولوژي   
  14 و ون دايـك    13كـولر .12گيـرد   رار مـي  هنگام رويارويي با جناح مقابل، چگونه مورد بحث ق        

اي بـسيار مهـم و        معتقدند، مسئله درون و بيرون گروه در تحليل انتقادي گفتمـان، مـسئله            
  .شوند  كه منافع فردي و گروهي  را تأمين كنند اي نوشته مي متون، به گونه. حياتي است

كند تـا از   مك مياز نگاه پدنكارماگال و رملينگر رويكرد تحليل گفتمان انتقادي به ما ك 
. طريق تحليل ابعاد زبان شناختي متن، توليدات معناشناختي آن را مورد آزمون قـرار دهـيم               

از نگاه اين دو، تحليل گفتمان انتقادي، هم نظريه و هم روش اسـت و توجـه خاصـي بـه                     
دهنـد و   ساختارهاي اجتماعي مرتبط ـ كه روابط قدرت را توليد و تقويت كرده، يا تغيير مي 

هـايي كـه در تحليـل گفتمـان انتقـادي انجـام        بيشتر قـضاوت . كشند ـ دارد    چالش ميبه
  .ها ها و نظرها سر وكار دارند تا با واقعيت شود، با ارزش مي

 و ون دايك  لفظ  انتقادي به اين دليل بـه تحليـل گفتمـان اضـافه                    15از نظر فركالف  
راي مردم عادي قابـل تـشخيص       شده كه بتواند روابط ميان زبان، قدرت و ايدئولوژي كه ب          

 در رويكرد تحليل گفتمـان انتقـادي خـود، ايـدئولوژي را              16فركالف. نيستند، را برمال كند   
 .17داند كه در توليد، بازتوليد و تغيير روابط نابرابر قدرت، نقش دارنـد              هاي معنايي مي    ساخت

 توليـد معنـا هـستند ـ      بدين ترتيب، ايدئولوژي، به واسطه معنا، با گفتمان و زبان ـ كه ابزار 
  .خورد پيوند مي
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هم ارباب زبـان    «صاحب نظران در تحليل انتقادى گفتمان، همانند بارت معتقدند افراد           
تحليـل گفتمـان   .  در اين مفـاهيم  iو اين، يعنى مطرح كردن مفهوم عامل      » و هم برده آنند   

: دو پـيش نهـاده    تعـادل ميـان ايـن       . اى متعادل دارد    يابى به نظريه    انتقادي، سعى در دست   
بـه بيـانى ديگـر، نـزد ايـشان، كـنش            » زبان، سازنده اسـت   «و  » زبان، ساخته شده است   «

گفتمانى پويا مطرح مى شود كه در ديالكتيكى سيال، هم توليد شدگى و هم توليد كنندگى                
در نظريه گفتمان الكال و موف، اين گفتمان است كه تنها و تنهـا،              . گفتمان را پوشش دهد   

رندة جهان اجتماعى است؛ حال، آن كه نزد فركالف، زبان، تنها يكى از اشـكال               به وجود آو  
نظريه پردازان ماركسيست، ايدئولوژى را اسـباب دسـت يـك قطـب             . كنش اجتماعى است  

هـاى خـاص و يـا         اى نيـز بـه سـاختار ايـدئولوژى          تماميت خواه مى شمرند و هيچ عالقـه       
گران گفتمان انتقـادي       در حالى كه تحليل    .هاى خاص نداشتند    چگونگى ارائه آنها در محيط    

هـايى ـ كـه سـوژه در آنهـا ذاتـى منفعـل اسـت ـ           و به ويژه، فركالف به رد چنين ديدگاه
  .پردازد مى

  
  تحليل گفتمان سياسي

هدف اصلي در اين بخش، ارائه يك چارچوب تحليلـي بـراي تحقيـق دربـاره گفتمـان          
نظـم  "گفتمان سياسي، بـه عنـوان يـك         . هاي ارتباط جمعي معاصر است      سياسي در رسانه  

تر تغيير فرهنگـي و        درك شده است كه به طور مداوم، در داخل فرايندهاي وسيع           "گفتماني
هاي اجتماعي    ها و هم ساير حوزه      اجتماعي، در حال تغيير است كه اين فرايندها خود رسانه         

  .دهند كه مرتبط با آنها هستند را تحت تأثير قرار مي
بايـد بـه دو امـر،       ) و درحقيقت هر نوعي از گفتمان     (ها    ن سياسي رسانه  در تحليل گفتما  

هدف آن بايـد بـه طـور      . و دوم، نظم گفتماني    اول، توجه به رويدادهاي ارتباطي    : توجه كرد 
همزمان، توضيح رويدادهاي ارتباطي خاص و تشكيل و دگرگـوني نظـم سياسـي گفتمـان                

هايي اسـت كـه       ژانرها و گفتمان   مند  ساخت منظور از نظم سياسي گفتمان، پيكربندي     . باشد
دهنـد، نظـامي، اگـر چـه بـاز و تغييركننـده؛ كـه گفتمـان                   گفتمان سياسي را تشكيل مـي     

  .كند  را مشخص مي اش را در نقطه مشخصي از زمان، معين و حدود آن سياسي
هاي عملي هستند كه در اصطالحات گفتمـاني خـاص ديـده              هاي گفتماني، زمينه    نظم

بـين   يـك عقيـده  : اين نسخه، به وسيله تركيـب دو عقيـده، توصـيف شـده اسـت          . اند  شده
                                                 

i . agent 
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اي براي اين است كه تحليـل گفتمـان           عقيده بين رشته  . اي و ديگري، عقيده انتقادي      رشته
انتقادي را به عنوان منبعي براي تحقيق دربـاره اعمـال گفتمـاني متغيـر در نظـر بگيـرد و                     

 موضوع تحقيقي بزرگ اصلي در علوم اجتماعي شركت          را قادر سازد تا در يك       بنابراين، آن 
كند، يعني تحليل تغييرات مداوم فرهنگي و اجتماعي، كه اغلب بر حسب تغييرات عمده در               

تفـسير  ) به سمت مدرنيته متـأخر يـا پـست مدرنيتـه          (درون و يا تغييرات بيرون از مدرنيته        
م انـداز خـاص گفتمـاني و         از يك چش   -عقيده انتقادي، براي درك اين است كه        . شود  مي
اي، تعيـين و      هـاي اجتمـاعي     هاي مردم، بـه وسـيله سـاخت          چگونه زندگي  -شناختي    زبان

بـراي تأكيـد بـر    ) و همچنين(شويم  بريم يا شاد مي محدود شده است كه ما از آنها رنج مي     
  .رود ماهيت مشروط اعمال مشخص و احتماالت تغيير آنها به كار مي

هـاي    تمان انتقادي، سه گونه مختلف تحليل به شـكل عبـارت          در اين نسخه تحليل گف    
هاي متن    شوند تا اعمال فرهنگي و اجتماعي را به خصلت          ادغام شده به يكديگر مرتبط مي     

  :اين سه قسم تحليل عبارتند از. پيوند دهند
گفتاري، نوشتاري، يا تركيبي از وجوه نشانه شناختي بـراي نمونـه متـون    (تحليل متون   

  ؛تلويزيوني
  تحليل اعمال گفتماني توليد، توزيع و مصرف متن؛

  .دهند اي كه اعمال گفتماني و متون را شكل مي تحليل اعمال فرهنگي و اجتماعي
يك ويژگي، كليدي اين نسخة تحليل گفتمان انتقادي اين است كه پيوند بين متـون و       

  .جامعه يا فرهنگ، به واسطه اعمال گفتماني، صورت گرفته است
بر روي اين كه چگونه     ) يعني: (ه در اين جا به طور كلي بر روي بينامتنيت است          اما توج 

 به عنـوان بخـشي از چيـزي كـه مـن آن را در بـاال مـصرف         -در توليد و تفسير يك متن     
 مردم به متون ديگر و انواع متوني كه از نظر فرهنگي، در دسترس آنهاست، تكيـه                 -ناميدم
 عاريـت   18ليد و مصرف متن از مفهـومي كـه از فوكـو           اين منبع فرهنگي براي تو    . كنند  مي

ادعـاي  . شود  ، مفهوم سازي مي   "نظم گفتماني "گرفته و همچنين اقتباس شده است، يعني      
ها در معناي گسترده      مطرح شده در اين جا، اين است كه متون، گرايشي دوگانه به سيستم            

 سيـستم   -رابطه متن . دهاي گفتماني وجود دارن     هاي زباني و هم نظم      هم سيستم : آن دارند 
كننـد و همچنـين، آنهـا را          ها تكيه مـي     ها بر سيستم    متن: در هر دو حالت، ديالكتيك است     

منـد از ژانرهـا و        يك نظم گفتماني، يك پيكربنـدي سـاخت       . دهند  تشكيل يا بازتشكيل مي   
هاست كه مرتبط بـا يـك    ها و شايد ساير عناصر از قبيل صداها، رجيسترها و سبك   گفتمان
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بـه هنگـام توصـيف      . براي مثال، نظم گفتماني يك مدرسه     . ه اجتماعي مشخص است   حوز
  .شود اي، اعمال گفتماني سازنده آن مشخص مي يك چنين نظم گفتماني

  
  ها گفتمان سياسي در رسانه

  ها عامل
اي شـده، مـشخص كـردن     راهي به درون ساختار مفصلي بندي شـده سياسـت رسـانه      

هـاي ارتبـاط جمعـي، نقـش ايفـا             كه در سياست رسـانه     هايي است   هاي اصلي عامل    مقوله
خبرنگاران نيز يكي ديگـر     . گيرند  اي قرار مي    مداران حرفه   كنند كه البته در ابتدا، سياست       مي

كننـد، بلكـه بـه نـسبت خودشـان،            نمي اي  آنها تنها ديگران را رسانه    . ها هستند   از آن عامل  
رده هـاي مختلـف،     »  كارشناسـان «يك مقولـه ديگـر،      . كنند  نقش سياسي مهمي ايفا مي    

يـك مقولـه ديگـر،      . گران سياسي، استادان علوم سياسي و دانشمندان هستند         شامل تحليل 
هـاي    مردمي هستند كه سياسي هستند، اما به معنايي غير مرسوم، مانند نمايندگان جنـبش             

گـر،  يك مقولـه دي   . ها و فعاالن حقوق حيوانات      مختلف اجتماعي جديد از قبيل اكولوژيست     
مقوله ديگـر،   . هاي تجاري هستند    هاي اقتصادي، يعني كارفرمايان و اعضاي اتحاديه        عامل

گوها و مباحث سياسـي، در        تري در گفت     هستند كه اقدام به ايفاي نقش مهم       "مردم عادي 
هايي كه شامل بحث مخاطبان اسـت، ماننـد شـوي اپـراه وينفـري در امريكـا و يـا                       برنامه

هاي عامـل، هواخواهـان و مخالفـان بـالقوه در             همه اين مقوله  . اند  ردهدر بريتانيا، ك   كيلروي
هـا   هـا و همـسازي   ها يا به شكلي بـالقوه در همبـستگي   كشمكش بر سر هژموني در رسانه    

آنهـا داراي   . هاي عاملي كه در اين جا مـشخص شـده، بـسيار كلـي هـستند                 مقوله. هستند
  .پيچيدگي دروني خودشان هستند

هاي مختلـف هـستند و ايـن سـؤال            مداران، عضو احزاب و گرايش      براي مثال، سياست  
ها را ميان بـر   وجود دارد كه چگونه طبقه اجتماعي، جنسيت و عضويت فرهنگي، اين مقوله        

هاي عامل، وجـود      بنابراين، تغييرات مهمي بين اين مقوله     . كند  زند، منحرف و متنوع مي      مي
دران محـيط زيـست     فعاالن سياسـي طـرف  براي مثال، در يك نقطه معين، بعضي از  . دارد

طبقه عامه به درون سيستم سياسي رسمي، به شكل تـشكيل احـزاب سـبز، تغييـر مـسير                   
  .مانند دهند؛ در حالي كه ديگران، خارج از سيستم باقي مي مي

هـاي عامـل، در        بيان كرده است، مفصل بندي ايـن مقولـه         19گونه كه ديويد هلد     همان
هاي اجتماعي متمايز و مفصل بنـدي   بندي سيستم ده به مفصلاي ش گفتمان سياسي رسانه  
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اي شده، بـه عنـوان        بنابراين، گفتمان سياسي رسانه   . كند  هاي متمايز گفتمان اشاره مي      نظم
 زيـست   -هاي گفتمـاني سيـستم سياسـي        يك نظم گفتماني، به وسيله تركيب عناصر نظم       

ي گونـاگون تخـصص     هـا   هـاي سياسـي اجتمـاعي، حـوزه         ، جنـبش  )زندگي عادي (جهان  
  .شود  با گفتمان روزنامه نگاري تشكيل مي-آكادميك و علمي و الي آخر

مهم است كه نه تنها بر روي اعمال گفتماني متغير سياست، بلكـه همچنـين بـر روي                  
هاي متغير اعمال آنها ـ كه جنبه مهمي از اعمال و يك فاكتور مهم در كـشمكش    بازنمايي

ها  عالوه بر كشمكش بين عامل. آنهاست ـ  تمركز كنيم  هدرباره جهت حركت مفصل بندان
  .ها نيز باشيم ها و پيوستگي هاي گفتمان، ما بايد مواظب برخوردگاه و نظم

  
  ژانرها

هاي ساير حوزه ها براي اين كه با موفقيت، كار خود را در رسانه انجام دهند، نياز                   عامل
اي، شـامل     ژانرهاي رسـانه  . تيار داشته باشند  ها را در اخ     ها و ژانرهاي رسانه     دارند تا گفتمان  
گـوي    ها، مانند ژانرهاي مباحـث سياسـي و گفـت             اي از ژانرها از ساير حوزه       تركيب پيچيده 

و در اين فرايند، ممكـن اسـت   (اند  سياسي از سيستم سياسي است كه باز زمينه سازي شده      
  ).به نحو قابل توجهي در درون رسانه دگرگون شوند

ز مثمرثمر، ممكن است ژانرهاي سياست رسـانه اي شـده را بـه عنـوان                يك چشم اندا  
هاي مجاور گفتماني تلقي كنـد كـه فـضاي      اي براي مفصل بندي كردن به همِ نظم         وسيله

مجموعـه هـاي    "كنند؛ بنابراين، شايد بهتر باشـد كـه دربـاره             گفتمان سياسي را معين مي    
وانند شماري از ژانرها را تركيب كننـد،        اي شده؛ درصورتي كه آنها بت        سياست رسانه  "ژانري

هـايي خـاص بـا هـم          هاي گفتماني را به شـيوه       يك مجموعه ژانري، نظم   . 20صحبت كنيم 
هـا در روابطـشان    هاي خـاص عامـل   و بر موقعيت ) ژانرها، گفتمان ها  (كند  مفصل بندي مي  

  .گذارد نسبت به آنها تأثير مي
كند كه هر رويداد گفتماني خـاص،     مياين موضوع دوباره به اهميت بحث بورديو اشاره         

در مـورد   . دهـد، قـرار گيـرد       بايد در يك حوزه و نيروهاي اجتماعي اي كه آن را شكل مي            
گوي سياسي در يك برنامه خـاص در ارتبـاط         گفتمان سياسي افراد بايد بدانيم چگونه گفت      

 با نظم ساخت     رابطه آن  -گيرد  هاي سياسي درون و خارج از رسانه قرار مي          با ديگر گفتمان  
 و سپس اين كه چگونه آن در رابطه با كل حوزه و اعمال سياست و        -يافته گفتمان سياسي  

تنهـا درون يـك     . گيـرد   كند، قرار مـي     تري كه آن را طرح بندي مي        نيروهاي سياسي وسيع  
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اي شده    توانيم تصميم بگيريم كه چه چيزي از گفتمان مكالمه          چنين دورنمايي است كه مي    
  .وز درك كندبرنامه امر

يك دشواري مشابه در ارتباط با اين رويداد، اين است كه فرد، نياز دارد تا ادراكي كلـي                  
. از نظم گفتمان و نظم اجتماعي در تحليل رويدادهاي گفتماني فردي و متون داشته باشـد               

هـا و ژانرهـا داشـته باشـد كـه درون              مثالً، شخص نياز به يك ادراك از طيفي از گفتمـان          
سياسي گفتمان، به عنوان افق به كار مي رود دربرابر آن، بـراي ارزيـابي ژانرهـا و                  گفتمان  
  .آيد هايي در يك رويداد گفتماني خاص، بيرون مي گفتمان

از يك سو، با يك مورد آشـنا        : خوريم  هاي حرف و عمل بر مي       ما از دو جهت به شكاف     
 به رو هـستيم كـه در        رو» صد من يك غاز   «به معناي سخنان توخالي و      » حرف«در مورد   

تري به اين   هر چند تيلور، نگاه متعادل    (گويد، عمل كند      تواند به آن چه مي      آن حكومت نمي  
يابي به اهداف جاه طلبانه و قابل         اصطالح دارد و حرف از نگاه او به معناي ناتواني در دست           

آن چـه  از طرف ديگر، مورد نادري وجود دارد كه در آن، حكومـت بـيش از   ). ستايش است 
اگر ما نتـوانيم حـرف را از عمـل متمـايز            : قضيه، بسيار ساده است   . دهد  گويد، انجام مي    مي

كنيم، راهي براي مقايسه آنها و بررسي اين كه آيا شكافي از آن نوعي كه گفته شد، ميـان                   
  .آنها وجود دارد يا نه، نخواهيم داشت

هـا و     غييـرات در سياسـت    نه تنها زبان، ذاتاً در سياست و حكومت مهـم اسـت، بلكـه ت              
توان گفت سياسـت و حكومـت،         بدين ترتيب، آيا مي   . ها بر اهميت آن افزوده است       حكومت

هـاي اخيـر      در تحليـل  » چـرخش بـه سـمت گفتمـان       «گفتمان هستند؟ چنين نگـاهي بـا        
هاي مختلـف زنـدگي       ها، جنبه   اجتماعي، هماهنگ است كه بر مبناي آن، در بسياري رشته         

بـراي مثـال، جامعـه شناسـي،     .  گيرنـد   گفتمان مورد تحليـل قـرار مـي     اجتماعي به عنوان  
هرچند ايـن تأييـد عمـومي از اهميـت گفتمـان در             .  طور علوم سياسي    روانشناسي و همين  

زياده روي كردن در    : زندگي اجتماعي پذيرفتني است، اما چنين نگرشي يك خطر هم دارد          
  .گفتمان نبينيماين بحث تا آن جا كه زندگي اجتماعي را چيزي جز 

گيرد؟ تمايزي ميان سه جنبـه در         تمايز بين حرف و عمل، چگونه در اين قالب، قرار مي          
زبـان در زنـدگي     . هـا هـا، و سـبك      ژانرهـا، گفتمـان   : 21زبان هر عمل اجتماعي وجـود دارد      

اول، زبان بخشي از كنش است، يعني زبان بخـشي از           : يابد  اجتماعي به سه طريق نمود مي     
در ايـن مـورد، بخـشي از فرآينـد          .  كه در عمل اجتماعي، در حال انجام است        فعاليتي است 

دوم، . هاي خاص اسـتفاده از زبـان اسـت          حكومت، يك روش خاص حكومت، شامل روش      
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هـاي خاصـي      زبان بازنمايي كننده كنش است؛  در اين مورد، گفتمان سياسي حكومت، راه            
سوم، . كند  ه طور خاص، بازنمايي مي    داري را ب    زندگي اجتماعي را به صورت عام و حكومت       

هـاي    زبان بخشي از اجراي بخش اجرايي روشي است كه در آن افراد خاصـي در موقعيـت                
يك روش خاص اجرا  با يـك سـبك خـاص            . آورند  خاص و در عرصه عمل به اجرا در مي        

  .شود همراه مي
طـه  سخن مي گـوييم، در واقـع بـه راب         »  عمل –دو رستگي حرف    «زماني كه در مورد     

 -كنـد   گويد و آن چه مي       ميان آن چه حكومت مي     -ميان كنش و گفتمان سياسي حكومت     
در چـارچوب بـاال     » عمل-دو رستگي حرف  «اما دو روش ديگر براي درك       . كنيم  اشاره مي 
اول، بـه لحـاظ دو رسـتگي ميـان زبـان بـه عنـوان بخـشي از كـنش و بقيـه                        . وجود دارد 

ايي كه حكومـت در زمـان رياسـت جمهـوري           براي مثال، از جمله كاره    . هاي كنش   بخش
هايي با هدف به راه انـداختن         احمدي نژاد انجام داد و تمركز زيادي روي آن انجام شد، وام           

با اين وجود، اگـر كـساني بتواننـد شـرايط اسـتفاده از ايـن                . واحدهاي زود بازده بوده است    
هـاي مـوازي و        سبب سياست  به(هاي آنها را      تسهيالت را احراز كنند، اما دولت نتواند زيان       

ها شـكاف     شناختي كنش و ساير بخش      تضمين كند، آن گاه ميان بخش زبان      ) متضاد دولت 
چنـين وضـعيتي، احتمـاالً ميـان        . دوم، به عنوان دو رستگي ميان ذات و سبك        . وجود دارد 

مدار در انظـار عمـومي و آن چـه او در پـس صـحنه انجـام        چگونگي صحبت يك سياست   
در . افتـد   واقعـي اتفـاق مـي     ) كمتر رضايت بخش  ( هويت برساخته و هويت      دهد و ميان    مي

اشاره خواهد شد؛ چرا كه اين اصـطالح سـاده،          » عمل-دو رستگي حرف  «ادامه، باز هم به     
هاي عمل    تر ميان عناصر  و جنبه       كند، اما در عين حال، روابط پيچيده        تر مي   كار ما را راحت   

  .اجتماعي را هم معرفي خواهيم كرد
ر اين مورد، شكاف ميان حرف و عمل، در واقع، شـكاف ميـان زبـان اليحـه و زبـان                     د

توانايي مضايقه كردن اطالعات بر مبناي ايـن        . گفتمان سياسي نوين در مورد اليحه است      
كند با گفته مبني بر ايـن         ايجاد مي » پيشداوري«كه اين اطالعات در مورد كارهاي دولت،        

بنابراين، شكاف ميان حـرف و عمـل        . همخواني ندارد » تاصل بر انتشار اطالعات اس    «كه  
در اين مورد، نه ميان زبان و چيز ديگر، بلكه ميان زبان استفاده شـده در يـك موقعيـت و                     

زبان استفاده شـده در گفتمـان سياسـي و زبـان            : زبان استفاده شده در موقعيت ديگر است      
  .استفاده شده در كنش حكومتي
در ) يـا گفتمـان و كـنش      (هاي ميان حرف و عمـل         از شكاف مثال باال به مقوله مهمي      
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  .هاي عمل نشده وعده: حكومت تعلق دارد
نويسنده به برخي جزئيات در مورد محتوا و سازمان متن، وارد شده است؛چرا كه آن چه                

هاي مختلف حكومت     در مورد اين متن، مهم است، روشي است، كه در در هم تنيدن حوزه             
روشي كه در اين متن، به كار گرفته شده است تنهـا زمـاني              .  دارد )هاي مختلف   و گفتمان (

  .شود كه آن را به عنوان يك كل ببينيم آشكار مي
وقتي گفته مي شود زبان، تحريف كننده واقعيت است، منظـور ايـن نيـست كـه يـك                   

همـه  . تـوانيم آن را ببينـيم       واقعيت بيروني وجود دارد كه همه ما اگر درست نگاه كنيم، مي           
هاي مختلف    هاي مختلف از واقعيت است كه از گفتمان          چه در دسترس ماست، بازنمايي     آن

هـا و     اما اين حرف به هيچ وجـه بـدان معنـا نيـست كـه همـه بازنمـايي                  . اند  به دست آمده  
هاي چيزي هستند و وقتي كـه         آنها در هر صورت، بازنمايي    . ها به يك اندازه خوبند      گفتمان

جـدا از   » آن چيـز  «را جز از طريق بازنمـايي آن درك كنـد،           » چيزي«تواند    هيچ كس نمي  
هـاي مختلـف را ارزيـابي         مردم، پيوسته بازنمايي  . ماند  ها در جاي خويش به جا مي        بازنمايي

ما اين كار را هميشه بـه صـورت انتزاعـي و بـا              . گردند  كنند و به دنبال بهترين آنها مي        مي
 به صورت عملي و از طريق تالشي كه شـامل           دهيم، بلكه اين كار را      گمانه زني انجام نمي   

ايـن  . دهـيم   ، انجام مي  )اغلب با تالش براي تغيير آن     (شود    مي» چيزي«انجام كار بر روي     
هاي خاصي كـه دارنـد،        مردم با توجه به جهت گيري     . شود  قاعده در سياست هم اعمال مي     

ند در ايـن زمينـه      پرسـ   در حال كار و رقابت براي تغيير چيزهاي خاص هستند و از خود مي             
بنـابراين، بحـث در مـورد شـكاف         . ها بهتر با واقعيت، همخواني دارند       عملي، كدام بازنمايي  

هاي خـاص از واقعيـت        ميان حرف و عمل، راه دم دستي براي به زير سؤال بردن بازنمايي            
 انـدازه ديگـر      از واقعيـت  بـه     ...دهد كه بازنمـايي      در اين مورد، اين بحث نشان مي       -است  

  .ها خوب نيست زنماييبا
   

  حرف، عمل و مقاومت
. آورد  ، مبنايي براي تشكيك و مقاومت سياسي فـراهم مـي          » عمل -دو رستگي حرف  «

كند، اين واقعيت اسـت كـه شـكاف ميـان      بخشي از آن چه سياست را ممكن و محتوم مي    
سياسـت زبـان،    . شود  شود و اين شكاف براي مردم، قابل ديدن مي          حرف و عمل ايجاد مي    

هـاي    سياست شكاف ميان حرف و عمل، بخش بنياديني از سياست اسـت و شـامل گونـه                
گويند و  هايي است كه ميان آن چه مردم مي         منظور، شكاف  –شود    ها، مي   مختلف از شكاف  
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هـاي ديگـري بـه خـود          هـايي كـه شـكل       هاي زباني و كـنش      كنند، ميان كنش    آن چه مي  
حي و از طريق سبك خـاص بيانـشان، ادعـا           گيرند، و ميان آن چه مردم به صورت تلوي          مي
. دهنـد، وجـود دارنـد       كنند و آن چه ديگر شواهد در مورد چگونه بودن آنهـا نـشان مـي                 مي

 براي مثال، اسـتفاده  –شود  ها متمركز مي اپوزيسيون سياسي بر روي همه انواع اين شكاف     
 مربـوط بـه     عليه روش اداره كشور، توسـط دولـت، مقايـسه قـوانين           » همياري«از گفتمان   

هاي مددجويان، يا توجه به سبك عام گراي احمدي نـژاد در برابـر                مقرري و رفاه با تجربه    
  .هاي او در سخنراني» كنترل و هوادارخواهي«شواهدي از 

  زبان، چگونه مهم است؟: نتيجه گيري
يابد؟ زبان، بخـشي از هـر عمـل          در تحليل سياست و حكومت، زبان چگونه اهميت مي        

اول، هيچ فعاليت اجتماعي وجود ندارد كه در فعاليت خود، زبان را دخالت             . 22اجتماعي است 
چـرا؟  . ، هميشه مطـرح اسـت     »ژانر« زبان، هميشه بخشي از كنش است و مسئله          –ندهد  

چون كنش اجتماعي، هميشه تعاملي است و تعامل، هميشه شامل ارتباطات و بـه تبـع آن،     
: اما، دوم، هيچ كنشي بـدون بازتـاب نيـست         . تهاي نشانه شناختي اس     زبان و ساير فعاليت   

ها از جهـاني كـه زمينـه و چـارچوب آن را               كنش اجتماعي، هميشه شامل نه فقط بازنمايي      
هايي كه     بازنمايي هاي بازتابي، يعني بازنمايي     -دهد، بلكه همچنين، شامل خود      تشكيل مي 

هـا بخـشي      ابراين، گفتمان بن. شود  كنند، نيز مي    هايي و كارهاي خود ارائه مي       مردم از كنش  
در كل، اعمـال اجتمـاعي، هميـشه شـامل زبـان در             . ذاتي در همه اعمال اجتماعي هستند     

اعمال اجتمـاعي، زبـان را در برسـاخت         . تركيب با كنش و بازتاب، ژانرها و گفتمان هاست        
  .دهد  نيز دخالت مي-ها   سبك-ها  هويت

وجود دارد؟ نكته بسيار مهم، ايـن       بنابراين، چه چيز خاصي در مورد سياست و حكومت          
تواند عنصر كـم و       است كه هرچند زبان، هميشه يك عنصر از عمل اجتماعي است، اما مي            

زبـان در برخـي اعمـال اجتمـاعي، بـيش از بقيـه،       . اي در عمل باشـد  بيش مهم و برجسته 
ين، بنابرا. كند  برجسته و مهم است و برجستگي نسبي زبان در عمل اجتماعي هم تغيير مي             

سياست و حكومت، اعمال اجتماعي هستند كه در        ) الف(شود، اين است كه       آن چه ادعا مي   
اين ويژگي در ايـن اعمـال اجتمـاعي از سـاير اعمـال اجتمـاعي                . آنها زبان، برجسته است   

. شـود   تر هـم مـي      زبان در اين اعمال اجتماعي، به مرور زمان، برجسته        ) ب(تر است و      ديرپا
تـرين بخـش از كـنش         ه معناي اين است كه زبان، حتي به مهـم         روش ترويجي حكومت ب   

جهت دهـي رسـانه     « براي مثال، به عنوان بخشي از مديريت ادراكات از طريق            -حكومت  
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  .شود  تبديل مي-»اي
هـا در     همچنين، حكومت از طريق مديريت فرهنگ، به صورت ضمني، اهميت گفتمان          

فرهنگ به معناي كسب پذيرش بـراي       مديريت  . شكل دهي به كنش را افزايش داده است       
  .هاي خاص، است هاي خاص از جهان اجتماعي، يعني گفتمان بازنمايي

 نگريـستن بـه زنـدگي، بـه عنـوان           -» چرخش به سمت گفتمـان    «در باال به خطرات     
تندروانه، تـشخيص تمـايزاتي كـه       » نظريه گفتماني «اين نوع   .  اشاره شد  -گفتمان محض   

اگر هر چيزي، گفتمان باشد، آن گـاه بـه هـيچ روشـي              . كند  يبرشمرده شد، را غيرممكن م    
توان اعمال اجتماعي را به لحاظ اهميت نسبي گفتمان از هم تفكيك كرد يا تغييـرات                  نمي

اين كـار، اهميـت     . صورت گرفته در يك عمل اجتماعي خاص در طي زمان را ترسيم كرد            
نيم و بايد آن را مـورد بـه مـورد           توانيم اهميت زبان را مسلّم فرض ك         ما نمي  -زيادي دارد   
 كار بـر    -شود    ها فرآيندهايي هستند كه در آنها كارهاي سياسي انجام مي           متن. تعيين كنيم 

هاي سياسي و همين طور كار زبـان آورانـة بـسيج مـردم در                 روي تجزيه و تحليل گفتمان    
  .هاي سياسي پشت گفتمان

با توجه به آن چه گفته شد، تحليل گفتمان انتقادي به زبان، به عنـوان يـك عنـصر از                    
هدف، اين است كه ببينيم زبـان، چگونـه در كنـار سـاير عناصـر،                . نگرد  عمل اجتماعي مي  
اين رويكرد، به طور ويژه، به تغيير اجتماعي؛ همچنان كه بر گفتمان            . شود  مفصل بندي مي  

اين كه  . همبندي آن با روابط اجتماعي قدرت و سلطه، توجه دارد         گذارد، و چگونگي      اثر مي 
هايي كه عناصـر زبـاني يـك عمـل اجتمـاعي را            ها، ژانرها، و سبك     چگونه تركيب گفتمان  

  .كند، تعيين كنندة نگاه اين رويكرد به تغيير است سازند، در طول زمان، تغيير مي مي
  .گيرد، خود مسئله دار است يده مييك نقد كامالً منفي گرا كه شرايط مختلف را ناد

هـا زبـاني    اين توصـيه . سه توصيه و موضوع مهم به عنوان نتيجه مي تواند مطرح شود          
هـا    آيد، بنـابراين، ايـن توصـيه        هستند، اما از آن جا كه زبان هميشه با چيزهاي ديگري مي           

 حـوزه   قصد، آن نيست كه گفته شـود تغييـرات عميـق در هـر             . فقط، در مورد زبان نيستند    
  .توانند ظرف چهار يا حتي پنج سال، ايجاد شوند، اما امكان اين تغييرات وجود دارد مي

تواند انجام شود؛ اقـداماتي كـه بـه           شايد بنيادي ترين همياري است كه مي      . گو  گفت. 1
  :گوي واقعي در گفت: شوند هاي واقعي منجر مي گوها و بحث تشويق و تسهيل گفت
  .د هم آيند و گردهمايي بعدي خود را تعيين كنندگيرند گر مردم تصميم مي

هاي جامعه كـه بخواهنـد مـشاركت كننـد، فـراهم اسـت و                 دسترسي براي همه بخش   
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  .براي مشاركت و همياري وجود دارد» برابري فرصت«
  .شود ها به رسميت شناخته مي مردم در مخالفت كردن آزادند و تفاوت

 به اجماع و شـكل گيـري اتحادهـا وجـود            فضايي وجود دارد كه در آن، امكان رسيدن       
  .دارد، اما هيچ چيز ثابت نيست

) مـثالً تغييـر سياسـت     (گو به كـنش        گفت –دهد    گو است كه وضعيت را تغيير مي        گفت
  .شود منجر مي

 با پرهيـز    -ها بدهد     تواند ميدان بيشتري به تفاوت      گفتمان سياسي دولت مي   . تفاوت. 2
كه تحريف كننده تفـاوت هاسـت، بـا    ) بي معنا و مبهم ما» يك ملت«مثالً (از زبان اجماع  

) مثالً خودي و غير خودي(هاي قطبي كه با تقسيم مردم به دو دسته          پرهيز از تقسيم بندي   
  .ها در حكومت دهد، و با احترام به تفاوت بازنمايي غلط از آنها ارائه مي

هاي بازاري و      پژوهش تواند از طراحي افراطي زبان خود بر مبناي         دولت مي . صداقت. 3
به مـردم  » جهت دهي«دولت نبايد همه فكر و ذكر خود را به          . هاي كانون دوري كند     گروه

. اختصاص دهد و دائماً در فكر اين باشد كه چيزها را چگونه بگويد تا پشتيباني جلـب كنـد                  
د اعتماد بلنـ  . همچنين نبايد سبك رهبري خود را بر مبناي محاسبات تأثيرات، طراحي كند           

بـر عكـس، چنـين چيـزي بـه تحقيـر سياسـت              . تواند بر اين بنيان ساخته شـود        مدت نمي 
تواند با به رسميت شناختن اين كه اعتمـاد، يـك رابطـة دو طرفـه                  حكومت مي . انجامد  مي

 ايـن كـار بـا    -است، در يك حركت آرام و طوالني به سمت سالمت سياسي حركت كنـد           
ص و مـشكالت بـه آنهـا بـه عنـوان اعـضايي كـه                اعتماد به مردم و نشان دادن همه نواق       

  .شود توانند اين مشكالت را درك كنند، آغاز مي مي
  

  رويكرد شبكه خبري بي بي سي به نقش ايران در جنگ حزب اهللا و اسرائيل
اهللا لبنان براي آزادي زنـدانيان لبنـاني در بنـد در             هاي مكرر حزب   پس از رد درخواست   

 سـرباز  2ي غافلگيرانـه در نـوار مـرزي لبنـان و اسـرائيل،          ا اسرائيل، حزب اهللا طـي حملـه      
در پاسخ به ايـن اقـدام، اسـرائيل،    .  مرزبان ديگر را كشت8اسرائيلي را به گروگان گرفته و   

اي را به اقصي نقاط لبنان آغاز كرد و متعاقب آن، دو طرف، وارد درگيـري                 حمالت گسترده 
كه طي آن بـيش از      ) 2006 آگوست   14  جوالي تا  12( روز شدند    33تمام عياري به مدت     

مردم لبنان خانه   % 25 اسرائيلي زندگيشان را از دست دادند و قريب به           157 لبناني و    1000
  .شان را و كاشانه
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هايـشان را    خانـه ) جمعيت شـمال اسـرائيل    % 50( نفر   500000در اسرائيل هم بيش از      
 تـن   15000ي شد و بـالغ بـر        محيط زيست نيز در اين بين، دچار آسيب فراوان        . ترك كردند 

اين تلفات و خسارات، پـس      . نفت، در نتيجة حمالت اسرائيل به درياي مديترانه سرازير شد         
.  موشك حزب اهللا حاصـل شـد       3600از حمالت هوايي گستردة اسرائيل و شليك بيش از          

المللـي پوشـش داده شـد و دو طـرف       هـاي بـين    اين برخوردها به گستردگي توسط رسـانه      
  .ها بود بي بي سي هم يكي از اين رسانه. اي قرار گرفتند شامل پوشش رسانهدرگيري، 

 زمـاني از طـرف فرانـسه و ايـاالت متحـده             1559با كمي بازگشت به عقب، قطعنامـه        
اهللا، تبـديل بـه قـدرت بزرگـي بـا       كـه حـزب   ) 2004در سـپتامبر    (پيشنهاد و تصويب شـد      

اهللا را    از جملـه، تقاضـاي خلـع سـالح حـزب           قطعنامه،. نمايندگاني در كابينه و پارلمان بود     
اهللا بدين شكل، جايي در طرح خاورميانه بـزرگ امريكـا و متحـدان               در واقع، حزب  . كرد مي

  .غربي آن از جمله بريتانيا نداشت
اگرچه بي بي سي، هيچ گاه يكسره از حكومت بريتانيا تبعيت نكرده است، اما در جنگ                

اش، ايـران،    اهللا و متحد معنوي      با سوگيري عليه حزب    هايش ظاهراً   اخير و در برخي گزارش    
. افروزي در منطقـه دانـسته اسـت        اهللا، عامل آتش     عنوان پدرخوانده حزب    تلويحاً ايران را به   

ها از جملـه گـزارش تلفـات و      البته نبايد از نظر دور داشت كه بي بي سي در برخي از جنبه             
  .تخسارات نبرد، سريع و همه جانبه عمل كرده اس

گيـرد   در اين مقاله، مقاالت و گزارشهايي برگزيده از بي بي سي، مورد بررسي قرار مـي               
روش كـار، توصـيفي ـ تحليلـي اسـت و      . كه تقريباً مقارن با زمان جنگ تحرير شده باشد

  .اي و جهاني نگريسته شود هاي منطقه سعي شده است به مقاالت در بستر سياست
  

:  روزه حـزب اهللا و اسـرائيل       34 لبنـان در جنـگ       اهللا   رويكرد بي بي سي به حـزب      
  طرفي سوگيري يا بي

  اي  لبنان، ميدان زورآزمايي و جنگ رسانه
هاي مختلـف بـوده و پـس از           ها و قوميت    خاورميانه از ديرباز، منطقه مناقشه بين دولت      

ن هاي پيدايش بازيگر جديد و دردسرسازي به نـام اسـرائيل در آ             صدور اعالميه بالفور، پايه   
نشيني نيروهاي بريتانيايي، رسماً اعالم       پس از عقب   1948اين كشور در سال     . شكل گرفت 

هاي زيادي با همسايگان عـرب خـود شـده اسـت؛ از              استقالل كرد و تاكنون وارد درگيري     
  .توان نام برد  را مي1982، 1967، 1956، 1948جمله آنها، منازعات 
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در لبنان، پـس  . گردد اهللا باز مي از ظهور حزبها قبل   هاي بحران در لبنان به سال      ريشه
هاي خود را در جنوب لبنان، مستقر كـرد و            ، سازمان آزادي بخش فلسطين، پايگاه     1975از  

جويانه اسـرائيل شـد و در نتيجـه، آزادتـرين       حمالت آنها به اسرائيل، موجب واكنش تالفي      
   .23كشور جهان عرب، غرق در خونريزي گرديد

ها و متحدين شيعه  درگيري اصلي ميان فلسطيني  .  آغاز شد  1975 جنگ داخلي در سال   
چپ گراي آنها از يك سو و مسيحيان ماروني از طرف ديگر بود و جرقه آن نيز بـه سـبب                     

ها در عين الرمانه و قتل تعـدادي از           ستهاي لبنان به اتوبوس حامل فلسطيني       حمله فاالنژي 
هاي مـداوم چنـدين       هاي خارجي و درگيري      سري دخالت   اين امر، آغاز يك   . 24آنها زده شد  

آخـرين  . ساله در اين كشور بود و طي آن، اسرائيل نيز چندين بار در اين امر دخالـت كـرد                  
نشيني از اين منطقه و كنترل        و سپس عقب   1982موج عظيم آن هم، اشغال لبنان در سال         
  . بود2000نوار مرزي باريك در جنوب لبنان تا سال 

اهللا براي مقاومت در برابر نيروهاي اشغالگر در لبنـان              بود كه حزب   1982پس از تهاجم    
گاه اشغال جنوب لبنان را       اين گروه شيعه از همان آغاز با قدرت، عمل كرد و هيچ           . پديد آمد 

نـشيني از منـاطق اشـغالي         كه اسرائيل را مجبور به عقب      2000 رسمت نشناخت تا سال       به
  .كرد

 به وسيله امريكا و فرانسه، در شوراي امنيت تصويب          1559، قطعنامه   2004در سپتامبر   
اهللا    اهللا هم شده بودند؛ در حالي كه اكنـون حـزب            شد كه طي آن، خواستار خلع سالح حزب       

قتل رفيـق حريـري نيـز در        . تبديل به قدرت عظيمي با نمايندگاني در پارلمان و كابينه بود          
بـراي اصـرار بـر      ) ش از شـروع جنـگ     پـي (، دستاويز ديگري    2005 فوريه   14اين ميان در    

حتي پيش از شروع جنـگ،  .  و تشديد اختالفات سياسي در لبنان شد    1559اجراي قطعنامه   
لومونـد  ”كامالً مشخص بود كه هدف اين اقدامات، فشار بر ايران اسـت؛ بـه طـوري كـه                    

نخست در اوضاع و احوال كنوني منطقه، اولويت        ... ”: در جايي اشاره كرده بود    “ ديپلماتيك
پذيري حكومت اين كشور در برابـر        اياالت متحده، بستن راه نفوذ ايرانيان است تا بر آسيب         

اي خود سازند    المللي بيافزايند تا وي را وادار به دست كشيدن از برنامه هسته            فشارهاي بين 
 توانايي مقابله به مـثلش را محـدود          اي، و يا دست كم، در صورت حمله به تأسيسات هسته         

 سد كردن راه نفوذ ايرانيان، مـستلزم نـاگزير سـاختن سـوريه، يعنـي آخـرين دولـت                    .كنند
   .25اهللا است  همپيمان ايران در خاورميانه به قطع اين همپيماني و خلع سالح حزب

اهللا بـه وضـوح در ايـن اقـدامات،            هاي اسـالمي و از جملـه، حـزب          سياست حذف گروه  
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خاورميانه بزرگ توسط امريكا و پياده كردن       اين سياست از لوازم اجراي طرح       . مشهود است 
كـه در عـين حـال حـامي غـرب هـم             (هاي محلي مورد نظر امريكا در منطقـه          دموكراسي

  .باشد مي) هستند
اهللا و دولت اسرائيل، در شرايطي آغاز شد كه موج فزاينـده      جنگ اخير بين جنبش حزب    

اق، همچنان از همة طرفين درگير،      بحران عر . ثباتي، منطقه خاورميانه را در برگرفته بود       بي
ايـن مـسئله، مـوجي از       . خورد گرفت و هيچ راه حل عاجلي در افق به چشم نمي           قرباني مي 

اي  ساخت و اثرات منطقه    هاي متقابل ميان بازيگران در عرصه عراق را متوجه هم مي           اتهام
هاي وابسته به    ژيمطرح خاورميانه بزرگ آمريكا، البته در مورد ر       . كرد تر مي  بحران را عميق  

نـيم  (اياالت متحده، مانند پادشاهي سعودي كه طي آن نيمي از اعـضاي شـوراهاي شـهر                 
منحصراً با رأي اتباع سعودي، بـدون حـضور زنـان برگزيـده     ) كند ديگر را پادشاه تعيين مي   

اصالحات وعده داده شده از سوي رئيس جمهور مصر به هيچ وجـه،             . شوند، خشنود بود   مي
اي تنظـيم شـده بـود كـه هـر             راي برقراري واقعي دموكراسي نبـود و بـه گونـه          تضميني ب 

  . 26كرد كانديدايي را كه به تأييد شخص رئيس جمهوري نرسيده باشد، از دور خارج مي
. بر خالف انتظار اياالت متحده، احساسات ضدامريكايي و غربي، شديدتر از هميشه بود            

 سرباز اسرائيلي توسـط گـروه حمـاس، بـه           در فلسطين هم، اوضاع بر سر ربوده شدن يك        
اي  هاي داغي نيز در محافل ديپلماتيـك در مـورد مـسئله هـسته               شدت، ناآرام شده و بحث    

توان موج جديد عمليات انتحاري و مقاومـت طالبـان            به همه اينها مي   . ايران در جريان بود   
ازاتي براي جنگـي  در چنين شرايطي بود كه جرقه كوچكي، مج     . در افغانستان را اضافه كرد    

مخصوصاً اياالت متحده و    (هاي غربي     در اين بين، ظاهراً دولت    . اهللا شد  گسترده عليه حزب  
اي عليـه ايـران و       موقعيتي استثنايي را به دست آورند تا كـارزار تبليغـاتي گـسترده            ) بريتانيا
. زنـد اهللا در منطقـه بـه راه اندا        يعنـي متحـدان ديپلماتيـك حـزب       ) مخصوصاً ايران (سوريه  

هـالل  «گيري   متأسفانه كشورهاي عرب حامي امريكا در منطقه هم به دليل ترس از شكل            
. نگريـستند  مند شدن شيعيان، ظاهراً با نظر مثبتي به اين امر مي            در منطقه و قدرت   » شيعي

اي آنان بدين وسيله، به سوي ايـران فرافكنـي           هاي غرب و حاميان منطقه     در واقع، ناكامي  
  .شد

ت سياسي متحد بزرگ و نزديك امريكا، يعنـي بريتانيـا، احتيـاج بـه نبـوغ                  درك واقعي 
البته رسانه مورد مطالعه، يعني بي بي سي ثابت كرده است كـه هميـشه هـم                 . زيادي ندارد 

با اين كه كامالً به مالياتي كه دولت،        (كند   چشم و گوش بسته از مواضع دولت حمايت نمي        
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مثال بارز  ). باشد استفاده بي بي سي است، وابسته مي      وضع كرده و منافعش، مستقيماً مورد       
آن، رسوايي بزرگي بود كه بر سر افشاي جعلي بـودن گـزارش دولـت، مبنـي بـر توانـايي                     

 دقيقه توسط   45هاي متعارف، ظرف      با استفاده از سالح   ) صدام حسين (آمادگي حملة عراق    
رغـم   اهللا و اسـرائيل، علـي      برسد در مورد جنگ اخير حز       نظر مي   اما به . بي بي سي رخ داد    

ها و تفسيرهايي هم از       هايي در مورد گزارش همه جانبه و عيني جنگ، گزارش          وجود نشانه 
 عنـوان حـامي تـسليحاتي        طرف بي بي سي منتشر شده كه هدف از آنها معرفي ايران، به            

 و  بدين ترتيب، بين حـرف    . اهللا و القاي نقش آتش افروزي ايران در منطقه بوده است           حزب
عمل بي بي سي، شكاف به وجود مي آيد؛ چرا كه هميشه، سياست رسمي عنـوان شـده از              

  . گيري بوده است طرف آن،،مبتني بر بي طرفي  و گزارش اخبار، بدون هرگونه سو
 محور، مورد بررسـي قـرار       4توان در    اهللا و ايران را مي     موضع بي بي سي در قبال حزب      

معرفـي  . 2وان عامـل خـارجي و دسـت نـشانده ايـران؛             اهللا به عن   موجوديت حزب . 1: دارد
نقش ايران در طي درگيري   . 3اهللا به عنوان مسبب جنگ، و نقش ايران در اين مورد؛             حزب

  .نتيجه جنگ. 4و 
  

  اهللا بعنوان عامل خارجي و دست نشانده ايران موجوديت حزب
) 2006 آگوسـت  14 جـوالي تـا   12(هايش درباره جنـگ   بي بي سي در خالل گزارش 

اهللا پرداخته و نقش ايران را نيـز    اهللا و اسرائيل به مسئله چگونگي تشكيل گروه حزب         حزب
اهللا  شك، حمايت معنوي جمهوري اسالمي ايران از گروه حزب         بي. از نظر دور نداشته است    

اهللا همواره از جانب اين كشور، رد        غير قابل انكار است؛ اما حمايت تسليحاتي ايران از حزب         
با اين وجود، بي بي سي بدون ذكر منبعي خاص بارها ايران را به اين امر متهم                 . استشده  

ذكر نكردن تكذيب ايران، مخاطب را به سمت پذيرش گفتمان ايـدئولوژيك            . 27كرده است 
دهـد؛ چـرا كـه ايـن فكـر از             اهللا است، سوق مي     حاكم كه حمايت تسليحاتي ايران از حزب      

ماننـد  (وخ كرده و همان طور كه فركالف معتقد اسـت،           خيلي وقت پيش در افكار مردم رس      
براي همين است كه رسانه، ديگر حتي نيازي به         . براي مردم، طبيعي شده است    ) ايدئولوژي

  . است"بديهي"چرا كه اين موضوع، . انعكاس موضع ايران نمي بيند
تخاباتي هاي چشمگير ان   اهللا لبنان، و پيروزي    با توجه به حمايت گسترده مردمي از حزب       

اهللا، ادعـاي    هـاي وابـسته معرفـي كـردن حـزب          اين گروه، شـايد يكـي از بهتـرين شـيوه          
اين باور، مخصوصاً در خالل     . گيري و مسلح شدن اين گروه، توسط دولت ايران باشد          شكل
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  .اهللا تداعي كند تواند پدر خواندگي ايران را براي حزب جنگ، به نحو مؤثري مي
به معرفي توان موشـكي  ) 18جوالي (اي در بحبوحه جنگ    در گزارش ويژه     سي     بي  بي
اهللا پرداخت،  اما عمالً محتواي گزارش به معرفي چند موشـك ايرانـي بـرد كوتـاه و                    حزب

هاي رعـد      نقل شده كه موشك    " كارشناسان "در اين گزارش، از قول    . متوسط منحصر شد  
I هاي شاهين   اهللا، همان موشك    حزبI ضيح بيشتري، موشكهاي   همچنين بدون تو  .  ايرانند

البتـه   i.دانـد  اهللا مـي  هـاي ايرانـي در اختيـار حـزب      و زلزال را نيز موشـك  5 و فجر    3فجر  
آيـد    چه كساني هستند و اين شائبه به وجود مي        "كارشناسان"گاه نمي فهمد      مخاطب، هيچ 

و ها،در واقع، در خدمت مفصل بنـدي          كه در واقع،  اين شكل، كامالً رسانه اي  بيان فاكت           
گفتمان خاصي قرار دارد كه در نهايت، منجر به محكوميت ايران به علت حمايـت از يـك                  

  .28).در ادامه بيشتر به اين مطلب پرداخته مي شود(گروه جنگ طلب  و بي رحم مي شود
) طبق طرحي كه بي بي سي ترسيم كـرده اسـت          (الزم به ذكر است كه موشك زلزال        

بـي بـي سـي،      ). عملي كه هيچ گاه اتفاق نيافتـاد      (هد  آويو را هدف قرار د     تواند حتي تل   مي
به عالوه، نـه در  . كند حتي از يك مورد منبع رسمي و مشخص در مورد اين ادعاها ياد نمي    

كنـد كـه ايـران،       ديگري به اين امـر اشـاره نمـي        ) مورد بررسي (اين جا و نه در هيچ مقاله        
اهللا  هـاي حـزب     ئله كه موشـك   در عوض، اين مس   . همواره اين ادعاها را تكذيب كرده است      

هدايت شونده نيستند، بارها مورد توجه بي بي سي بوده است و در گزارش ياد شده نيز بـر                   
اهللا را در عين حال، منـاطق شـهري معرفـي            بي بي سي، هدف حزب    . آن تاكيد شده است   

رسـد، كـشتار هـر چـه بيـشتر       اي كه به ذهـن مـي   در اين  بين، شايد اولين نتيجه . كند مي
هدف بـه سـوي منـاطق        هايي است كه بي     هروندان اسرائيلي از طريق حمالت با موشك      ش

  .شود شهري، شليك مي
تاكتيـك  ": نويـسد  اي مـي   بي بي سي به اين امر اكتفا نكرده و روز بعد، عمالً در مقاله             

   "....29اهللا، ايجاد حداكثر تلفات غير نظامي است حزب
ها   با موشك ) بق محتواي مطالب بي بي سي     ط(گفتني است كه ظاهراً تمام اين اعمال        

ايراني كه مدتي اسـت بـه سـبب سـخنان مخـصوصاً رئـيس               . شود و پول ايران، ميسر مي    
در مقابـل، بـي     . شود جمهور احمدي نژاد، متهم به در خواست براي محو كامل اسرائيل مي           

                                                 
i        الزم به ذكر است كه  bbc  دقتي در اين مقاله      با بيrocket   و missile      بـرد   را بجاي هم بكار مـي

 باشد برخالف موشك داراي هيچگونه سيستم هدايت دروني و بيروني نميrocketدر صورتي كه 
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نگير كـردن   بي سي هدف اسرائيل را نه حداكثر تلفات در ميان شهروندان لبناني، بلكه زمي             
  . 30.داند كه طي آن به غير نظاميان، آسيب زيادي رسيده است اهللا مي حزب

بـه قـصد    ( راكـت    3699دهد كه چطـور، شـليك        با اين وجود، بي بي سي توضيح نمي       
طبـق گزارشـات پلـيس      ( شهروند اسرائيلي را در طـول جنـگ          43فقط  ) كشتن شهروندان 

 غيـر   1109ها باعث مـرگ      ي اسرائيلي كشته است و در عوض، حمالت غير عمد       ) اسرائيل
   .31نظامي لبناني شده است

گنـاه   بـي ) حتي لبناني (توجهي به جان شهروندان       اهللا در مورد بي    بدبيني نسبت به حزب   
شود؛ كما اين كه بـي بـي    طرف باشند، ديده مي حتي در سخنان مقاماتي كه قاعدتاً بايد بي      

هـاي اضـطراري سـازمان ملـل را      ، هماهنگ كنندة كمك»Jan Egeland«سي، سخنان 
و بنـابراين   (اهللا را متهم به تالش براي مخفي شدن ميان غير نظاميان             نقل كرده كه حزب   

اهللا،  كنـد كـه حـزب      كند گمان نمي   كرده و اظهار مي   ) تبديل غير نظاميان به اهداف نظامي     
يبي از جانـب    واقعا اهميتي به رنجي كه متوجه مردم لبنان است، بدهد و البته باز هم تكـذ               

   .32شود اهللا ديده نمي حزب
هاي مختلف، كما بيش، هميـشه        در هر صورت، ادعاي حمايت تسليحاتي ايران از گروه        

براي مثـال، در گزارشـي در سـال         . شود در مورد جمهوري اسالمي ايران، تكرار شده و مي        
اهللا  بكـه حـز   ) باز هم بدون ذكر منبعي خـاص      (، بي بي سي اين ادعا را مطرح كرد          2002

  . 33گذاري شد  نفر از نيروهاي ايراني در دره بقاع پايه2000لبنان، اصوالً توسط 
در عين حال، عالوه بر لبنان، در عراق هم كارزار تبليغاتي عظيمي، عليه ايران از طرف                

هـاي بـه      خصوصاً آمريكا و بريتانيا به راه افتاده بود كه ايران را تأمين كننده اسلحه و بمب               
هـر  (حجم عظيم اطالعـات     . 34كرد گر معرفي مي     در عراق، بر ضد نيروهاي اشغال      كار رفته 

بـه عـالوه   .  كنـد  "طبيعـي "مي تواند تفكر حامي تروريسم بودن ايران را         ) چند تأييد نشده  
خود مفهوم تروريسم نيز كامالً تعريف مشخصي ندارد و به كرات در موارد متفاوت و گاهي                

اعتمادي در منطقه، دامن زده      تواند به جو بي    نه تبليغات مي  اين گو . متضاد استفاده مي شود   
و در نهايت، باعث نفاق روز افزون ميان نيروهاي شيعه و سني و انزواي ايـران در منطقـه                   

هـا پيرامـون مـسائل لبنـان،         تـري از جوسـازي      البته اين اتهامات بايد در دايره بزرگ      . گردد
اير اتهامات ديگر عليه ايران، مورد بررسي واقـع         اي ايران و س     عراق، برنامه هسته    فلسطين،

  .كند شود كه در نهايت، هدف افزايش هر چه بيشتر فشار بر ايران را دنبال مي
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  اهللا بعنوان مسبب جنگ و نقش ايران در اين مورد معرفي حزب
هـاي   در مورد علت و چگونگي آغاز جنگ نيز، بي بي سي، فقـط بـه بخـشي از جنبـه                   

هايي بيش از حـد،       رسد به قسمت   هايش، بنظر مي   ها و تحليل     در گزارش  موضوع پرداخته و  
  .توجه نشان داده و تعادل را رعايت نكرده است

به گروگان  ) اغلب، به صورت كوتاه   (براي مثال، بي بي سي، بارها علت شروع جنگ را           
مكـرر و  هـاي   داند، اما هيچ گاه به درخواسـت  اهللا مي گرفتن دو سرباز اسرائيلي توسط حزب    

اهللا پيش از آن بـراي حـل مـسئله زنـدانيان لبنـاني در بنـد اسـرائيل اشـاره                      پاسخ حزب  بي
حتي در يك مورد، خبرنگار بي بـي سـي، تقاضـاي تعـويض زنـدانيان را منبـع                   . 35كند نمي

  .36داند حل ديپلماتيك مي برقراري راه
وجـه قـرار   بي بي سي، همچنين موضع اسرائيل را به عنوان علت شروع جنگ، مـورد ت     

المللـي، راجـع بـه       داده است كه اين امر را اساساً كوشش براي انحراف توجه به جامعه بين             
دانـست و در مـوردي مـستقيماً آن را            مـي  8-اي ايران در آستانه اجالس جي      برنامه هسته 

  .37كند يكي از سناريوهاي احتمالي معرفي مي
: مبنـي بـر ايـن كـه         » نيشـهروند لبنـا   «در هر صورت، اقداماتي نظير درج نظر يـك          

سوريه و ايران، كشور ما را بـه عنـوان صـحنه جنـگ، عليـه اسـرائيل بـه كـار              اهللا، حزب«
، آن هم درست همراه با خبرهايي حاكي از خسارات و تلفات سنگين وارد آمده بر                »برند مي

  . 38.كند طرفي بي بي سي را در مورد علت وقوع جنگ، تداعي نمي لبنان، بي
هاي بـي بـي سـي،     اهللا در گزارش   ه ترازوي جنگ افروزي به ضرر حزب      در مجموع، كف  

نشانه ) و همچنين سوريه  (سنگين است و طبعاً انگشت اتهام در مرحله اول، به سوي ايران             
هاي متعدد،  بي بي سي، تهيه كننده جنگ افزار و حاميـان مـالي                رود كه بنا به گزارش     مي

  .اين گروه است
ـ   توانـد در جهـت بـدبين كـردن       ه عنـوان محـرك جنـگ مـي    اصوالً شناسايي ايران، ب

اهللا  كشورهاي عرب منطقه، نسبت به توسعه طلبي ايران از طريق بازي كردن كارت حـزب              
  .كمك كند و در نهايت، در جهت هر چه بيشتر، تحت فشار گذاشتن ايران، موثر باشد

  
  نقش ايران در طول درگيري 

رغم اين كه در ابتـدا حتـي           غيرنظاميان، علي  با طوالني شدن درگيري و افزايش تلفات      
خوانـده بودنـد،    "غيرمسئوالنه و غيرقابل قبول     ”اهللا را      كشورهاي عربي منطقه، اقدام حزب    
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اهللا بـه سـرعت،     در ايـن مـدت، حـزب   . شد بس فوري هرچه بيشتر مطرح مي  تقاضاي آتش 
بود و مواضع شيخ    كشورهاي عربي منطقه، محبوبيت كسب كرده       ) عمدتاً سني (ميان مردم   
) مـسلمان (هـا     ما اكنون به خاطر تمام ملت     ”مبني بر اين كه     ) اهللا  رهبر حزب ... (حسن نصرا 

 حتـي در    .39اهللا كمرنگ كرده بـود      ، اختالف شيعه و سني را در حمايت از حزب         "جنگيم مي
ي بريتانيا كه متهم بود با امريكا و اسرائيل براي حمله به لبنان، همدستي كرده اسـت، تـون                 

 ]كه مخالف آتش بس فوري بود       [بلر پذيرفت كه حمايتش از جرج بوش در مورد اسرائيل           
  .40اش را دچار دودستگي كرده است كابينه

هـا اشـاره      بس برخـي دولـت     رسد بي بي سي، تنها به انعكاس تقاضاي آتش         به نظر مي  
اي در    مقالـه  براي مثـال در   . كرده، و  به طور مشخص، نامي از ايران به ميان نياورده است            

 جوالي راگر هاردي تحليل گر بي بي سي ضمن اينكـه بـه مخالفـت اوليـه دولتهـاي                    28
كنـد، از    برخالف نظر شهروندان ايـن كـشورها اشـاره مـي          ... ا با حزب ) حامي آمريكا (عربي  

 بـار  4 در ايـن مقالـه   ”ايـران “براي نمونـه از     . كند تقاضاي آتش بس توسط اعراب ياد مي      
از سوي ايـران مربـوط      ) بس آتش( حتي يك مورد نيز به درخواست مشابه         استفاده شده كه  

اهللا ترس اعراب از افـزايش نفـوذ ايـران و             نبوده، بلكه به ترتيب به پشتيباني ايران از حزب        
اهللا، باور اعراب به بر هم خوردن تعادل منطقه به نفع ايران و تصور آنها نسبت به اين                   حزب

 دارند از جنبش فلسطين به نفع خودشـان اسـتفاده كننـد، اشـاره               اهللا قصد    كه ايران و حزب   
آمد؛ چون    نبايد هم مي  .چرا از ايران در مورد آتش بس، اسمي نيامده؟طبيعي است         . 41داشت

براي رسوب گزاره جنگ طلبي ايران، گفتمان بايد از نظم منطقـي خاصـي پيـروي كنـد و                   
د شده، در هيچ مـورد ديگـري نيـز بـه            عالوه بر مورد يا   .  نمي تواند بسيار سيال عمل كند     

  .درخواست ايران براي ترك مخاصمه فوري، همنوا با جامعه جهاني اشاره نشده است
داري از انعكاس نظرات برخي مقامات ارشد سياسي         بي بي سي، همچنين به طرز معني      

ئيل بريتانيا كه مخالف آتش بس فوري بودند، اجتناب كرده و تنها از اياالت متحده و اسـرا                
هايي از اخبار بـه       بدين ترتيب، شايد به نحوي با گزارش قسمت       . 42برد در اين زمينه نام مي    

به هر حال، بايد توجه داشت كه زبـان         . نوعي در صدد كم كردن فشار از بريتانيا بوده است         
تواند در بسياري از مواقع، به طور صريح به جانبداري بپردازد و اصوالً موضعي                گفتمان نمي 

  . اتخاذ كنداساسي
اين در حالي است كه همزمان، دولت بريتانيا در داخل، با انتقادات زيادي مواجـه شـده                 
بود و حتي توني بلر مجبور بود تقاضاهاي اسقف اعظم كانتر بري و اعضاي حـزب كـارگر                  
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بريتانيـا از   ”: موضـع دولـت، روشـن بـود       . بس فـوري، رد كنـد      در پارلمان را نيز براي آتش     
اهللا متوقف كند؛ بـدون آن كـه    هند خواست كه حمالتش را عليه مواضع حزب  اسرائيل نخوا 

گروه شبه نظامي، حمالت راكتي خـود را متوقـف كنـد و دو سـرباز اسـير را اسـرائيل آزاد                      
آمـاده ارائـه شـد       در واقع، وقتي نهايتاً طرح صـلح پيـشنهادي امريكـا و فرانـسه،               .  43“كند

رسيد اسرائيل، هزينه چنداني براي آن       به نظر مي  ) دطرحي كه مورد حمايت بريتانيا هم بو      (
به طوري كه رابرت فيسك، در اين ديپندنت گفت سياست امريكا بوسيله            . نخواهد پرداخت 

اي به پاسخ نامتناسب نظامي اسـرائيل عليـه          براي نمونه، هيچ اشاره   . شود اسرائيل اداره مي  
  . 44اهللا در آن نشده بود  حزب

ده انتشار اخبار در قبال ايران، همراه با انبوه اشـارات مربـوط بـه               در نهايت، شيوه ياد ش    
اهللا به ادامه جنـگ را         ممكن است شائبه تحريك حزب    ... ا حمايت همه جانبه ايران از حزب     

  .به ذهن متبادر كند
  

  نتيجه جنگ 
اهللا، وارد درگيري شده بـود،         رغم اين كه ظاهراً اسرائيل به قصد نابودي توان حزب           علي

 3600هاي آن پايان دهد و تـا پايـان جنـگ، بـيش از                پراني ما در عمل نتوانست به راكت     ا
  اسرائيل، حتي دو سرباز اسيرش را نيز هنـوز نتوانـسته بـود            . راكت به اين كشور شليك شد     

رسيد گروه، همچنان از تـوان مـالي خـوبي نيـز             آزاد كند و اين در حالي بود كه به نظر مي          
  .45كند ديدگان جنگ كمك مالي مي به گستردگي به خسارتبرخوردار است و حتي 

هـا را    هايي، پذيرش شكست از سـوي اسـرائيلي         با وجود اين كه بي بي سي در گزارش        
منعكس كرد، اما اين امر، پس از گذشت چند روز از پايـان جنـگ و بعـد از اعتـراف خـود                       

  .46ها به اين امر اتفاق افتاد اسرائيلي
در فرداي پايان جنگ، ترجيح داد از اظهارنظر قطعي خـودداري  به طور مثال اين رسانه   

در واقـع، شـرايط موجـود را بـه منزلـه شكـست              . كرده و موضوع را به آينده، موكول كنـد        
دست به جنـگ طـوالني و نـامنظم         ”اهللا    كرد و تنها در صورتي كه حزب       اسرائيل تلقي نمي  

  .47دانست ها را بازنده مي زد اسرائيلي مي“ چريكي
توانست به موقعيت برتـر جديـد        اهللا در اين شرايط، شايد مي        م صريح پيروزي حزب   اعال
اهللا كه در پي جنگ، حاصل شده بود، مهر تأييد بزند و متعاقـب آن، موقعيـت متحـد                      حزب

نزديك آن، ايران، در منطقه، بهبود يابد؛ همان طور كه خود بي بي سي هـم اشـاره كـرده                    
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مـردم كشورهايـشان بـه ضـعف در برابـر اسـرائيل، مـتهم         هاي عربي از طـرف        بود، دولت 
شدند و نفوذ يك گروه شيعي، حتـي ميـان شـهروندان كـشورهاي سـني كـه اكنـون،                     مي

اهللا، كمرنگ شده بود، باعـث نگرانـي          اي آنان در مقابل هواداريشان از حزب       اختالفات فرقه 
  .48هاي عرب عمدتاً حامي امريكا در منطقه بود دولت

  
  گيري  نتيجه

در اين نوشتار، به طور مختصر، برخي از مواردي بررسي شد كـه در آن، ظـاهراً برخـي                   
اهللا سوگيري داشته است و در واقع، ميـان حـرف و               مطالب بي بي سي، عليه ايران و حزب       

عمل اين رسانه، در مورد گزارش عادالنه و بدون هرگونه غرض، شكافي مشهود ديده مي               
هـاي غربـي     اشت كه اين برخورد بي بي سي و برخي از رسانه          در نهايت، بايد توجه د    . شود

اي از پازلي اسـت      هاي موجود، فهميده و بررسي شود و قطعه         با مسئله، بايد در بستر بحران     
  .كند كه در نهايت، اهرم فشار بر ايران را در منطقه تكميل مي
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