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 اما حمایت کرده پرسی همه تحلیلی خود تلویحاً از يها گزارشالجزیره با 

*

**

fateme.noorirad@yahoo.com .(نویسنده مسئول) .کاندیداى دکتري علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی  
  zahrahakimii25@gmail.com            .کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی   



 
 
 
 
 
 
 

  1397 تابستان، 14هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      176

ا  سیاست دوسویه خود ريریکارگ به با یس یب یب گوشزد نموده، آن راخطرات 
 کرده است و  بیان بیحامی ملت کرد نشان داده و انتقادات را در اخبار بازتا

پرسی حمایت کرده و چارچوب  عنوان سایت کردزبان از همه وداوو بهر
  .معنایی مثبت از آن ساخته است

کردستان عراق، تحلیل محتوا، انگاره سازي، چارچوب  : کلیديهاي واژه
 معنایی، پوشش خبري

  
  مقدمه
جمعی با انتشار و انتقال اخبار و اطالعات نقش بسیار مهمی در  ه وسایل ارتباطامروز
نسل  اطالعات و ارتباطات است که توجه .کنند  افکار عمومی جهانی ایفا مییده شکل

 از دنیاي پیرامون يا شده جلب و تصویري رسانه سوي اهداف از پیش تعیین را بهامروز 
ها   دیداري و شنیداري روزانه میلیون،ها اعم از مکتوب رسانه. کند یدر ذهن او ایجاد م

ترین وظایف   نشر خبر یکی از مهم؛کنند خبر درباره رویدادهاي مختلف جهان منتشر می
ی است که این وسایل را به ابزاري قدرتمند در افکار یجمعی کارکردها وسایل ارتباط

  .کند یها تبدیل م عمومی و جهت دادن به نگرش
ي خبري ها سایتها و  از رسانهاز اطالعاتمان از دنیاي پیرامون را ما بسیاري 

کرده  ها اشاره درستی به اهمیت رسانه ویل راجرز طنزپرداز آمریکایی به. کنیم کسب می
ی است یدانم فقط همان چیزها است و در یکی از مطالب طنز خود گفته همه آنچه می

  )15: 1387 ز احمدي،راجرز به نقل ا (ام ها خوانده که در روزنامه
 با نوشتن کتاب افکار عمومی در نقش وسایل 1922والتر لیپمن در سال 

 به نظر لیپمن ما براي .جمعی در توصیف جهان پیرامون ما تأکید کرده است ارتباط
هایی که نسبت  ها و موقعیت دریافت اطالعات مربوط به موضوعات مختلف شخصیت

 هاي رسانه. ها وابسته هستیم فی هستیم به رسانهها داراي احساس مثبت یا من به آن
این وي  )McCombs, 1986: 2( دهند ی بسیاري از تصورات ذهنی ما را شکل مخبري



  

  
  

  
 177  ...   ها   پرسی کردستان عراق در سانه بازتاب همه

مطلب را در فصل اول کتاب خود با عنوان جهان خارج و تصورات موجود در ذهن ما 
  .اظهار داشته است
یز امري تقریباً بدیهی ها در پیشبرد سیاست خارجی کشورها ن  رسانهریاهمیت تأث

توانند ایجادکننده و هم شکننده سیاست خارجی باشند و یا به  ها هم می  رسانه؛است
ها سیاست را پیش ببرند باید این  گفته هنري کسینجر سیاستمدار آمریکایی اگر رسانه

ها این توانایی را نیز دارند که آن را با مشکل زیاد مواجه  آنکه حقیقت را پذیرفت 
شود  ها پرسیده می  رسانهری زمانی که از کارگزاران سیاست خارجی درباره تأث.ندساز
 .کنند ها تأکید می هاي پیش برنده یا متوقف کننده رسانه طور مکرر بر نقش ها به آن

اي سیاست خارجی را در درون یک حکومت به حرکت  طور فزاینده ها به امروزه رسانه
پرداز قدرت و ارتباطات  مانوئل کاستلز نظریه. کنند میآورند و یا از آن جلوگیري  درمی

ها باید از   امروزه تمام سیاستامااي تمام دنیاي سیاست نیست  گوید سیاست رسانه می
گیري اثر بگذارند بدین ترتیب منطق درونی نظام  ها در فرآیند تصمیم طریق رسانه

سی محتوا سازمان و فرایند  چارچوب اسا،هاي نوین الکترونیک ویژه رسانه ها به رسانه
  .)56 :1380 ،کاستلز (دهد راهبردي دنیاي سیاست امروز را تشکیل می

 سیاست خارجی و ،ها توانند نقش ابزار تبلیغات سیاسی دولت ها می رسانه
 پیامسازي نسبت به مشروعیت بخشی   برجسته، القاي پیام، و ارزش سازييگذار ارزش
 ایفا خارجی سیاست عرصه در را جهانی عمومی افکاردر  کشورها اندرکاران دست
هاي سیاست خارجی کشورها  کننده ایدئولوژي و دیدگاه  دهنده فرهنگ تبلیغ.نمایند

المللی و ملی یکی از وظایف  ی در عرصه بینرسان اطالعبر این اساس . کنند یعمل م
ویدادهاي ه حوادث و ردها با اقدام به پوشش گستر رسانه. هاست رسانهمهم و اساسی 

ی، ضمن آنکه رسان اطالع. دهند آسانی افکار عمومی مردم جهان را شکل می  به،جهانی
ارائه اطالعات بر اساس دیدگاه و منافع صاحبان رسانه است، در متن خود، تبلیغات و 

ي ا انگارهها  رسانه. هاي سیاسی را نیز نهفته دارد اي و حکومت نیات خاص مالکان رسانه
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، بر ها انگارهکنند و این انگاره یا   را به مخاطبان خود عرضه میها تیعواقهدفمند از 
ي جمعی، امروزه تنها ها رسانه. رندیگ یمي شکل ا رسانهاساس عوامل درون و برون 

 خرد و هاي گذاري سیاستدهنده یک محتوا یا شبه محتوا نیستند بلکه برآمده از  انتقال
ز سوي قدرتمندانی بیرون از حوزه فعالیت ها ا کالنی هستند که بخش اعظمی از آن

صاحبان قدرت، با توجه به منافع و مصالح خود و با لحاظ . شود یم تعیین ها رسانه
تر در نظام  موقعیت موجود در نظام اجتماعی کشورها و همچنین در سطحی وسیع

هداف  با اجرایی کردن این الگوها اها رسانهزنند تا  جهانی، به طرح الگوهایی دست می
صاحبان قدرت با لحاظ منافع خاص خود در هر . ها را جامه عمل بپوشانند و مقاصد آن

ي و متناسب با کشوري که مقابل خود دارند، الگوهاي فرهنگی، اقتصادي و ا برهه
ها با  رسانه. سازند سیاسی آن کشور را از طریق اعمال جنگ روانی دستخوش آسیب می

 از ،میزان تأثیرگذاري فراوانی که بر افکار عمومی دارند و گوناگونتوجه به کارکردهاي 
زمینه و  ها و یا ایجاد پیش ها و مراجع متعددي در راستاي جریان سازي سوي گروه

  .گیرند مورد استفاده قرار می... دهی جنگ و صلح و  شکل
خاورمیانه معاصر پوشش اخبار  غربی در يها رسانهویژه   بهها بررسی نقش رسانه

ها را بازي   غربی در خاورمیانه نقش رسانهيها  رسانهاین کهتوجه به  با . دارداهمیت
توانند درباره   می نقش غالب دارند،ساز مرجع و مرکزي یک پیام  ناعنو  و بهکنند یم

که رخداد یا  آن؛ یعنی در دو معناي مثبت و منفی کنند سازي  مسئلهاتفاقات خاورمیانه
ترین مشکل روز در یک جامعه  عنوان مهم را به) هومهرچند کوچک و مو(اي  مسئله

اي از صحراي  کنیم، منطقه اي که در آن زندگی می منطقه خاورمیانه اما  .نشان دهند
این منطقه از دیرباز . گیرد جزیره عربستان تا سرزمین شام و ایران و ترکیه را دربر می شبه

د مسائل متعددي این منطقه را اما وجو. حائز اهمیت فراوان و مورد توجه بوده است
وجود ادیان، مذاهب و فرق مختلف و دوم : اول: جملهآن تر کرده است که از  حساس

  .باشد می ویژه نفت وجود ذخایر عظیم طبیعی و به
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ها  ها و حتی مذاهب مختلف عاملی بوده است که تنش وجود ادیان مختلف، فرقه
ه اختالفاتی که بین مذاهب مختلف چ.  فراوانی را ایجاد کرده استيها يریو درگ

 که ریشه دینی و ایدئولوژیک ییها وجود دارد و چه اختالف) شیعه و سنی(اسالمی 
دلیل  اما ذخایر طبیعی و خصوصاً نفت، از دیرباز .دارد مانند جنگ اعراب و اسراییل

طقه  این مناین که با توجه به .توجه بسیاري از کشورهاي غربی به این منطقه بوده است
کانون توجهات فراوانی از دیرباز بوده و هست و مناقشات فراوانی نیز بر سوابق منطقه 
و یا در خود منطقه وجود داشته است و ابزارهاي متعددي نیز در این مناقشات مورد 

حجم گسترده . باشد ترین این ابزارها، رسانه می  یکی از مهمکهگیرند،  استفاده قرار می
هرچند . شود وضوح مشاهده می اکنون به ارجی در این منطقه همتبلیغات داخلی و خ

 فراوان قومی و مذهبی يها يریباشد که شاهد درگ خیز می خود منطقه یک کانون بحران
ازحد انتظار اخبار این منطقه، اوضاع را در  اي و پوشش بیش تبلیغات رسانه اماشد با می

اي متعدد در داخل و خارج این ه تر کرده است و رسانه این منطقه حساس و حساس
ها، اوضاع را بر طبق   موجود در آنيها يها و خط فکر منطقه با توجه به وابستگی

  .کشند تفسیر خودشان به تصویر می
جمعی جهانی   و هم وسایل ارتباط ماهاي داخلی تردیدي نیست که هم رسانه

ها از جهان و جامعه   آن تصویري که هرکدام از،بنابراین.  دارنديا شهیغرب فعالیتی کل
 بلکه مایلند جهان و جامعه ؛طرفانه نیست  تصویري کامل و بی لزوماً،دهند ی مائهخود ار

کم مخاطبانشان تصور یا   دست، باشد و اگر چنین نیست،خواهند که می ها چنان آن
 از این ییها تحوالت جدید عراق پس از تسخیر بخش .تصویر دیگري نداشته باشند

گیري  مبنی بر لزوم تصمیم» مسعود بارزانی«ط داعش و سپس مواضع کشور توس
تاریخی کردها براي تعیین سرنوشت و اقدامات پارلمان کردستان عراق براي تصویب 

 در این خصوص، مباحث مربوط به استقالل کردستان و تجزیه عراق را به يا مصوبه
از . ها تبدیل کرده است انههاي روز مراکز مختلف تحلیلی و رس ترین سوژه یکی از مهم
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پرسی کردستان را  اینجاست که مقاله پیش رو درصدد است بازتاب اخبار مربوط به همه
ي مختلف بررسی کند و تفاوت پوشش خبري و چارچوب معنایی در ها رسانهدر 

سی، ایرنا،  بی ي خبري بیها سایتپرسی کردستان در هرکدام از  انعکاس برگزاري همه
  .مشخص سازدرا داو الجزیره و رو

 

  مبانی نظري
  1يساز برجستهنظریه 

هاي  ویژه در اخبار و گزارش ها، به ها این است که رسانه سازي رسانه منظور از برجسته
اي از  هاي مستند، این قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه خبري و برنامه

و موضوعات دیگر مسائل و موضوعات معین و محدود معطوف سازند و از مسائل 
شود که بعضی از مسائل خاص توسط بسیاري از  حاصل کار این می. پوشی کنند چشم

که  شود، درحالی ها به بحث گذاشته می مردم در سپهر عمومی و خارج از قلمرو رسانه
 ،سولیوان، هارتلی، ساندرز و فیسک(. شود به مسائل و موضوعات دیگر توجه نمی

1385 :26.(  
سازي، در مقاله کارکرد   مکسول مک کومبز واضعان نظریه برجستهدونالد شاو و

طور  هاي خبري، به ها در قالب گزارش رسانه«: نویسند سازي مطبوعات، می برجسته
این تأثیر وسایل . کنند  مهم را تعیین میيها اي اهمیت موضوع مالحظه قابل

طبان و ساخت تفکر  قابلیت اثرگذاري بر تغییر شناخت و ادراكِ مخا-جمعی ارتباط
ترین تأثیر  مهم. شود جمعی نامیده می سازي وسایل ارتباط  کارکرد برجسته-آنان

و نظم دادن به ] براي مخاطبان[عمال این کارکرد، ایجاد نظم فکري  اجمعی در ارتباط
 به ما بگویند چگونه فکر کنیم، این کهها ممکن است در  رسانه. دنیاي پیرامون ماست

»  درباره چه چیزي فکر کنیم، بسیار موفق هستنداین کهها در گفتن   اما آنموفق نباشند؛
سازي در  پژوهشگران سه سطح براي عمل برجسته. )50-58: 1389مهدي زاده، (

                                                   
1. Agenda-setting theory 
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ها به   در این سطح، رسانه:سازي سطح اول برجسته: الف. ها مطرح ساختند رسانه
ها  در این سطح، رسانه: سازي تهسطح دوم برجس: ب. گویند به چه فکر کنند مخاطبان می
 میان يساز برجسته: ج. گویند در مورد موضوعی خاص چگونه فکر کنند به مردم می

 هاي سنتی است سازي، تأثیر اینترنت بر رسانه مثال بارز این نوع برجسته: اي رسانه
  .)87: 1388ایرانی پور، (

  
  چارچوب سازينظریه 

ی شناس جامعه.  مطرح شدگافمن اروینگ ط توس1974مفهوم چارچوب سازي در سال 
هایی  صورت فعال، جهان پیرامون خود را با استفاده از چارچوب که معتقد بود افراد به

دهی و معنا  ، سازمانزنند یمکه اطالعات را تعیین، دریافت، شناسایی و برچسب 
یت را درك و  که ما براي آنکه واقعدارد یمگیتلین در توصیف نظر گافمن بیان . کنند می

 و میکن یمي بند چارچوبمدیریت کنیم و یا به بحث در مورد آن بپردازیم، واقعیت را 
به دیگر معنا، . مینیگز یبرم را ها کنش و ها شناختي و فهرستی از ا مجموعهیا 

 :Gamson & Modigliani, 1987 (دهد یمچارچوب، نظر و یا طرحی است که معنا 

ي از مفهوم چارچوب و ا گستردهوهشگران ارتباطی به شکل ي اخیر، پژها دههدر  .)143
 و معانی پنهان اشکال مختلف ها یدگیچیپي چارچوب سازي براي بررسی ها روش

پن و کوزیکی تحلیل چارچوب را در نظر گرفتن متون خبري . خبري استفاده کردند
ت ازنظرات و دانند که هم نشان از حمای دهی شده می از عناصر سازمان عنوان نظامی به

 که متون آورد یمعقاید خاص داشته و هم ابزارهایی براي ترغیب انواع مخاطب فراهم 
  .)Pan & kosicki, 1993: 5(کنند  ي را پردازش میا رسانه

 اندرکاران دستچارچوب سازي، فرایند کنترل انتخابی محتواي رسانه توسط 
 محتواي رسانه یا معانی بیان  چگونه بخش خاصی ازدیگو یماین نظریه . ي استا رسانه

                                                   
1. Framing 
2. Erving Goffman 



 
 
 
 
 
 
 

  1397 تابستان، 14هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      182

اي که امکان تعابیر و تفاسیر  گونه شود به ي ارائه میبند بستهحاصل از آن در یک قالب و 
 ها رسانهدیگر،  بیان به .کند یممطلوب، معین و مشخص را فراهم و تعابیر دیگر را حذف 

ز در  درباره چه فکر کنند و سپس چگونه فکر کردن را نیندیگو یمبه مخاطبان 
،  چارچوب سازي.کنند یم، بر آنان تحمیل اند پرداخته و  ساخته چارچوبی که از پیش

ي ها گزارشمبتنی بر این فرض است که نحوه توصیف یک موضوع و رویداد در 
 گذارد یمخبري، بر چگونگی درك آن موضوع و رویداد توسط مخاطب، تأثیر 

)Scheufele & Tewksbury, 2007: 11(.  
  

  1ازيانگاره س
 و رویدادهاي محیط ها تیشخص، اشیاء، ها موضوع، ها دهیپدتصاویري که ما از 

 را براي قضاوت درباره تصاویر ها انگارهي از ا مجموعهپیرامون خود در ذهن داریم 
ي جدید ما ها انگاره و هرگونه قضاوت درباره تصاویر و دنگذار یمجدید در اختیار ما 

د درواقع ما همواره تصاویري را نده  ذهن داریم ارجاع میي قدیم که درها انگارهرا به 
الذهن قدرت تصویرسازي  یک ذهنیت خارجی داریم و انسان خالی بینیم که از آن می

اگر در مورد موضوعی بخواهیم تحلیل کنیم و آن را نقد کنیم حتماً در مورد  .ندارد
م و اگر در مورد خود آن پیشینۀ آن و یا مواردي شبیه آن باید اطالعاتی داشته باشی

 این است که تصاویرمان دست کمزمینه و پیشینه نداشته باشیم  مجموعه و موضوع پیش
  .)1386پستمن،  (میساز یمي مثالی و ساختگی آن ها تیذهنرا با 

 :توان اشاره کرد در بحث انگاره سازي به دو مفهوم اساسی می

ها  رسانه. سیار مهم است این مفهوم در رشته ارتباطات ب:مفهوم گزینشگري
درهرحال و همیشه، خواسته یا ناخواسته مشغول تأکید نمودن یک مسئله و یا تأکید 

  .زدایی از آن هستند

                                                   
1. IMAGE Making 
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 که کنترل رسانه را در کنند یکنندگان فکر م  برخی از مصرف:مفهوم تغییر شکل
 اما همین دکنن ی هر وقت بخواهند ترك مکنند یمانند معتادانی که فکر م. اختیار دارند

 این عادت و انگاره ابتدا مانند تارهاي عنکبوت شود یها م توهم است که بالي جان آن
شود و این همان مفهوم تغییر   ضخیم یک قفس تبدیل میيها لهیتدریج به م است اما به

دهند که مبادا وسیله به هدف  شکل است که کارشناسان رسانه نسبت به آن هشدار می
ازپیش به میزان انگاره  د سیاست خارجی در جهان معاصر بیشپیشبر .تبدیل شود

  )180-185: 1382شکر خواه، ( . وابسته استيا هاي رسانه سازي
  
  سازي خبريه انگار

انگاره ”ها، اشیا و رویدادها به مخاطب  ها، مکان از شخصیت) تصویري(اي  ارائه انگاره
ها  تیواقع. اقعیت سروکار داریمدر انگاره سازي، با بازتاب و. نام دارد“ سازي خبري

 و کلید »تکنیک«انگاره سازي . شوند شده و توام با تفسیر پنهان ارائه می دستکاري
  .)21 :1374شعار غفاري، (کارگشاي معنی سازي در جهان خبر است 

اي از واقعیت است که براي تغییر در ساخت  نگاري امروز انگاره خبر در روزنامه
 »جهان واقعی« با »اي جهان رسانه«دیگر  عبارت به. شود ته میوپرداخ واقعیت ساخته

کارگیري  هاي بزرگ با به صاحبان صنایع خبري و عامالن خبرگزاري .تفاوت آشکار دارد
سازي تصویر؛ تفسیري  فنون مهندسی خبر همچون گزینشگري، انگاره سازي و برجسته

نمایند   مینیود را تأمدهند که منافع اقتصادي و سیاسی خ از واقعیت ارائه می
  .)912 :1377زاده،  رضوي(

ها، یک فضاي  رسانه: دهد در توضیح انگاره سازي کارل هوسمن چنین توضیح می
 با جهان واقعی منطبق نی از جهان که ضرورتاًدهند، برداشتی ذه ساختگی ارائه می

گرچه . ستوپرداخته خود رسانه نی  ساختهاما این دنیاي ذهنی و ساختگی صرفاً. نیست
کنند  گیري می کنند در مورد ترتیب اهمیت اخبار تصمیم ها کار می افرادي که براي رسانه
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زنند فرآیندي  ها دست به انتخاب می نگاران در میان آن اما منبع اطالعاتی که روزنامه
 همان چیزي نیست که  ضرورتاًپس خبر. نگاران نقشی در آن ندارند است که روزنامه

چون تا زمانی که . دهد  است بلکه چیزي است که منبع خبري آن را ارائه میاتفاق افتاده
کنندگان خبر و منابع خبري، مبادله اطالعات صورت نگرفته باشد خبر به وجود  بین تهیه

  .)214 :1376هوسمن، (آید  نمی
گزارشگر یک شبکه : گوید هاي خبري در مثالی می هوسمن براي تفهیم انگاره

هیه گزارش جلسه پرهیاهوي شوراي شهر را بر عهده دارد، بیشتر فیلم تلویزیونی که ت
خود را به نشان دادن تصویر اعضاي شوراي شهر که در حال پرخاش به یکدیگر 

کنندگان در این جلسه،  درگیري و برخوردهاي لفظی شرکت. دهد تصاص میهستند اخ
حث شده در این جلسه دهد و دیگر مسائل ب مایه اصلی فیلم خبري را تشکیل می درون

باید توجه داشت که . )216 :1376هوسمن، (شوند  صورت گذرا به تصویر کشیده می به
ریزي دست به  و با برنامهاست انگاره سازي خبري، کارگزاران خبري آگاهانه 

در این نظریه، اندیشمندان آن . زنند تصویرسازي خبري یا انگاره سازي خبري می
در اینجا . ي آنچه مهم نیست انعکاس واقعیت و رویداد استدر انگاره ساز” معتقدند

هدف و ماهیت کار، استفاده از دستمایه واقعیت یک رویداد براي ارائه تفسیري پنهان 
  .)912 :1377زاده،  رضوي(“ در لفاف آن است

  
  نظریه بازنمایی

 کارکرد :دنک گونه تعریف می اي و ارتباطی بازنمایی را این فرهنگ لغات مطالعات رسانه
هاي جهان خارج براي   بازنمایی واقعیت:ها عبارت است از اساسی و بنیادین رسانه

شود و درك ما  ها ایجاد می وسیله رسانه مخاطبان و اغلب دانش و شناخت ما از جهان به
هاي سینمایی  مها، تلویزیون، تبلیغات و فیل روزنامه واسطه و به میانجیگري از واقعیت به

                                                   
1. Representation 
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ها این هدف را با  رسانه. کنند ها جهان را براي ما تصویر می رسانه. گیرد میشکل ... و
 که از دهند یوسیله عواملی انجام م بانی و به خود در کسوت دروازهتفسیر انتخاب و 

ها و  ها، صرب مثابه یک مخاطب از آفریقا و آفریقایی آنچه ما به. ایدئولوژي اشباع هستند
ها و  دانیم ناشی از تجربه مواجهه با گزارش می... و مسلمانان وتبارها، اعراب  آلبانیایی

توان جهان را  که نمی ازآنجایی. شده است ها به ما ارائه واسطه رسانه هتصاویري است که ب
هاي خبري، فشارهاي  هاي بیشمار آن به تصویر کشید، ارزش با تمام پیچیدگی

 یا تحمیل معنا در قالب )سازد ن جدا میکه ما را از دیگرا(پروپاگاندایی، تهییج، تقابل 
این اساس بازنمایی  بر. دهند ه میائ ار راهاي فنی و محتوایی اي از پیچیدگی مجموعه

  .)Hill and Watson, 2006: 248 (ه تعریف از واقعیت استئعنصري محوري در ارا
بر اساس رویکرد استوارت هال، سه برداشت اصلی و متفاوت از بازنمایی 

  .اي وجود دارد رسانه
زبان مانند  رویکرد بازتابی بر این باور است که کارکرد :یهاي بازتاب نظریه) الف

  . منطبق با جهان استیک آیینه، بازتاب معناي صحیح و دقیقاً
معنایی را که واقعاً مؤلف » کلمات«در این رویکرد،  : تعمدييها هینظر) ب 

  ند؛کن قصد انتقال آن را دارد، با خود حمل می
 و این عمل میساز یبر اساس این رویکرد، ما معانی را م : برساختیيها هی نظر)ج

  )Hall, 1997: 24-25 (میده یم ها انجام  بازنمایی مفاهیم و نشانهيها واسطه نظام را به
این بحث را  گرایانه بازنمایی، هال با پذیرش رویکرد سوم یعنی رویکرد برساخت

صورت رمز و نشانه  دهند بلکه آن را به ا واقعیت را بازتاب نمیه رسانه«: کند که مطرح می
  )72: همان(» .دهند صورت نمادین و نه مبتنی بر واقعیت انعکاس می آورند و به درمی

                                                   
1. The reflective Theories 
2. The Intentinal Theories 
3. The Constructive Theories 
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ها در دستور کار قرار  به عقیده هال در مسیر بازنمایی، دو استراتژي توسط رسانه
 یک پدیده را يساز شهی کل.»هی نماییبدی«یا » طبیعی سازي«و » سازي کلیشه«: گیرد می

سازي تعداد  در حقیقت، کلیشه. دهد در حد چند خصیصه یا ویژگی ساده تقلیل می
فهم و البته منفی در یک پدیده را در  سادگی قابل هاي ساده، پایدار، به اندکی از خصیصه

و آن صفات دهد  ها تقلیل می چیز درباره آن پدیده را به آن خصیصه گیرد و همه نظر می
 يساز شهیکل .)Hall, 2003: 258 (پندارد آمیز و ساده ساخته و ثابت و ابدي می را اغراق

قبول را از نابهنجار و  هاي بهنجار و قابل همچنین با اتخاذ راهبرد تقسیم کردن، ویژگی
قبول نگنجد   در درونِ بهنجار و قابلکهسازد و سپس هر چیزي  پذیرش جدا می غیرقابل
طور نمادین، مرزها را مشخص   بهشهیکل. کند طرد میرا ت و ضد با خود باشد و متفاو

کالم،  در یک. نماید تعلق ندارد طرد و نفی می »ما«سازد و هر چیزي را که به  می
دشمن ترسیم و تصویر /غیرخودي و دوست/ نوعی مرز نمادین میان خودييساز شهیکل

لوحانه از یک  ابه معنایی غیرواقعی و سادهمث سازي نه به ترتیب، کلیشه این به. کند می
 يا صهیچندالیه و چندخص یک پدیده و موضوع پیچیده، يساز منزله ساده  بهکهپدیده بل

رو،  ازاین.  موجود آن استهاي واقعاً  و باورپذیر شدن ویژگیریپذ براي فهم
اي است که   گفتمان سازي یا بازنمایی رسانهيها یژگیترین و یکی از مهم »سازي کلیشه«

ذاتی و تثبیت کردن مرزهاي بین خودي و دشمن به مدد تنزل یک  باهدف تقلیل دادن،
 منفی صورت آمیز و البته معموالً موجودیت به چند ویژگی ساده، فراگیر، مبالغه/هویت

  .)همان(پذیرد  می
ساختی که «: ها عبارت است از مفهوم بازنمایی در رسانه» ریچارد دایر «از نظر

، اشیاء، اشخاص، ها مکاني مختلف واقعیت مثل افراد، ها جنبههاي جمعی از  نهرسا
 ممکن است ها ییبازنماتجلی . کنند ي فرهنگی و دیگر مفاهیم مجرد ایجاد میها تیهو
 ».صورت گفتاري، نوشتاري یا تصاویر متحرك باشد به

                                                   
1. stereotyping 
2. Simpilication 
3. Richard dayer 
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 یا صداي متشکل از تصاویر) رئالیستی(گرایانه  هرچند بازنمایی در نگاه واقع
  .دهد حوادث است، ولی عمل بازنمایی، به شکل کامل و مطلق، جهان را نمایش نمی

ي شفاف و ا پنجرهاي همواره داراي ساختار هستند و هرگز  ي رسانهمحتواها 
رود و این سؤال را پیش  بازنمایی از ساختار واژه و لغت فراتر می. روشن نیستند

) کند  ممکنی که در رسانه وجود خارجی پیدا میو هر چیز(ها  کشد که چگونه گروه می
ها و  ؟ این مسئله به چگونگی رسانهندا اي بازنمایی شده وسیله محصوالت رسانه به

حال معانی یا اثرات ضمنی سیاسی وسیعی را  شود و درعین ژانرهاي مختلف مربوط می
نده واقعیت کن گر است که منعکس بازنمایی نوعی عمل داللت. با خود به همراه دارد

. شده از واقعیت بیرونی است بیرونی است؛ درواقع، بازنمایی نوعی تصویر دستکاري
همه امور جهان، کپی واقعیت هستند و در این میان هنر، کپی از کپی واقعیت است؛ 

ي زبانی ها یتجلزبان، ابزار بازنمایی واقعیت است،  .هنر، بازنمایی از بازنمایی است
ها  در این میان، رسانه. کند است که واقعیت را منعکس می...  وصورت صدا، تصویر به

  .ندستهزبان ارائه بازنمایی از واقعیت را دارد و از خصیصه چند زبانی برخوردار 
 و شود ینمسادگی به موفقیت منتهی  ذکر این نکته اهمیت دارد که بازنمایی به

  .)1381 ، و هیواردStafford, 2003(متضمن فرایندي بسیار پیچیده و پویا است 
  

 روش پژوهش
تحلیل . شده است  کمی و کیفی استفادهيوتحلیل محتوا در تحقیق حاضر از روش تجزیه

ي ارتباطی ها امیپ مربوط به محتواي مطالعاتشده در   ي شناختهها روش، یکی از محتوا
 يها رسانه و محتویات ها امیپامروزه در اغلب کشورهاي جهان براي بررسی . است

، ها نگرشکه  جاي آن در تحلیل محتوا، پژوهشگر به. شود روش استفاده می جمعی ازاین
ي افراد را از طریق پرسشنامه مورد مقایسه و بررسی قرار دهد، ها دگاهیدباورها و 

                                                   
1. Content analysis 



 
 
 
 
 
 
 

  1397 تابستان، 14هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      188

تحلیل محتوا کاري است . دهد وتحلیل قرار می اند مورد تجزیه یی را که تولید کردهها امیپ
یی که از طریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون، ها امیپ مشاهدات خود از که ما روزانه درباره

. میده یمشود، انجام  ي اجتماعی به ما منتقل میها شبکهارتباط میان فردي و اینترنت و 
ي رادیو ها برنامه و ها مجله، ها روزنامهما هرروز نظرات خود را درباره محتواي مطالب 

بدیعی، . (صورت غیرعلمی و نامنظم است ین کار به ولی امیدار یمو تلویزیون ابراز 
برنارد برلسون تحلیل محتوا را یک شیوه تحقیق براي تشریح عینی، منظم و  )6: 1380

  .)25-26: 1383کریپندورف،  (داند یمي ارتباطی ها امیپکمی محتواي آشکار 
تحلیل .  استسؤاالتتحلیل محتواي کیفی با توجه به متغیرهاي ذکرشده در 

هاي متنی، کاربردي  هاي تحقیق است که براي تحلیل داده حتواي کیفی، یکی از روشم
منزله وسیلۀ ارتباطی براي  تحلیل محتواي کیفی، تمرکز بر مشخصات زبان به . فراوان دارد

توان   تحلیل محتواي کیفی را می.)R.W, 1995(دارد به دست آوردن معنا و محتواي متن 
بندي  هاي متنی از طریق فرایندهاي طبقه ذهنی محتوایی دادهروش تحقیقی براي تفسیر 

  .)Hsiu, 2005(شده دانست  ي یا طراحی الگوهاي شناختهساز تمي و کدبندمند،  نظام
  

  جامعه آماري و حجم نمونه
سی فارسی،  بی ي بیها سایت در پرسی همهدر این پژوهش تمام اخبار مربوط به 

سایت خبري اقلیم (و روداوو )  اسالمی ایرانخبرگزاري جمهوري (رنایاالجزیره، 
 تحلیل محتوا شد و پرسی همه برگزاري مهر روز 3 شهریور، تا 26از ) کردستان عراق

عنوان رسانه  ی بهس یب یبي و ا منطقهعنوان رسانه   دو سایت الجزیره به،براي تحلیل کیفی
  .اند ی حدوداً دو هفته مورد بررسی قرار گرفتهالملل نیب

  
  ایی و روایی پژوهشپای

 توسط دو پژوهشگر کدگذاري شد و نتایج آن با هم مقایسه شد ها داده پایایی ،براي محاسبه
  . بین محققین وجود داشته استنظر اتفاق ها مقوله در 0,8که بر اساس فرمول اسکات بیش از 
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این پژوهش داراي اعتبار صوري است، زیرا چند تن از متخصصان دستورالعمل 
 و ازآنجاکه متغیرهاي این تحقیق مستخرج از ادبیات و مبانی اند کردهي را تأیید کدگذار

  . بنابراین از اعتبار سازه نیز برخوردار است،نظري است
  
  هاي پژوهش سؤال

  :سؤال اصلی
ی، س یب ی بخبري يها سایت کردستان در پرسی همهبازتاب اخبار مربوط به 

  روداوو چگونه بوده است؟ و ایرنا الجزیره،
  :ي فرعیها سؤال

 پرسی همهي خبري مورد بررسی از چه چارچوب معنایی درباره ها سایت -
 اند؟ کردستان استفاده کرده

 شده چه بوده است؟ ي اشارهها سایتمحور اصلی خبر در هرکدام از  -

 را بیشتر پرسی همهي خبري مورد بررسی واکنش کدام دولت به ها سایت -
 اند؟ هبرجسته کرد

  است؟بودههاي خبري برجسته شده در این اخبار چه   ارزشترین مهم -

؟ نحوه ندا  حمایت کردهپرسی همه از ها سایتآیا اخبار منتشرشده در این  -
 حمایت چگونه بوده است؟

؟ نحوه انتقاد ندا  انتقاد کردهپرسی همه از ها سایتآیا اخبار منتشرشده در این  -
  چگونه بوده است؟
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   پژوهشياه افتهی
   نام رسانه-1جدول 

  
 درصـد مربـوط بـه       27,4شـده،     ، از بـین مجمـوع اخبـار تحلیـل         1  با توجه به جدول     

 درصـد کـل   24,7 مربـوط بـه ایرنـا، و    27,4 درصد مربوط به الجزیره،     20,5،  سی  بی  بی
  .شده مربوط به روداوو اقلیم کردستان بوده است مطالب تحلیل

  
   سبک مطلب-2 جدول

 جمع  مقاله یادداشت مصاحبه گزارش خبر 

 سی بی بی     

 الجزیره     

 ایرنا     
 رسانهنام 

 روداوو      

  جمع       
  
 درصـد  60,3 درصد خبر،  17,8شده،     خبر تحلیل  73، از بین    2با توجه به جدول      

در ایـن میـان   .  درصد مقالـه وجـود داشـته اسـت      15,1 درصد مصاحبه و     5,5گزارش،  
الجزیـره  .  یادداشت و خبر تولید کرده است4 گزارش و 12سی، در این خصوص      بی  بی

  درصد فراوانی  فراوانی 
 سی بی بی  

 الجزیره 

    ایرنا

 روداوو 

  نام رسانه

  جمع کل 



  

  
  

  
 191  ...   ها   پرسی کردستان عراق در سانه بازتاب همه

ي هـا   سـایت پرسی منتشر کرده و بیـشتر از سـایر            همه یادداشت درباره    4 گزارش و    11
هاي خبري مطلبی را کار کرده     ایرنا از تمام سبک   . خبري مطالب تحلیلی کار کرده است     

 12 خبـر،  4روداو نیـز  .  یادداشت و یـک مقالـه  2 مصاحبه، 3 گزارش،  9 خبر،   5است،  
  .گزارش، یک مصاحبه و یادداشت در این خصوص کار کرده است

  
   خبر واکنش کدام دولت است؟-3جدول 

کردستان روسیه ترکیه ایران 
 دولت

 عراق

 امریکاو

 اسرائیل
 انگلیس

 کردستان

 و عراق
 سوریه

عربستان  جمع

سی بی بی          

 الجزیره         

 ایرنا         

نام 
رسانه

 روداوو         

  جمع         

  
 درصـد اخبـار واکـنش    12,3شده،   خبر تحلیل73، از مجموع 3با توجه به جدول  

 درصـد اخبـار   21,9 اخبار واکنش سـوریه،  1,4 درصد اخبار واکنش ترکیه،    20,5ایران،  
 درصـد واکـنش   9,6 درصد اخبار واکنش دولت مرکزي عـراق،    21,9واکنش کردستان،   
 درصد اخبار واکنش سوریه و 1,4 درصد اخبار واکنش انگلستان، 6,8اسرائیل و امریکا،  

  . کردستان استپرسی همه درصد اخبار واکنش عربستان به 1,4
سی فارسی بـه واکـنش کـشورهاي روسـیه، انگلـستان و               بی  کدام از اخبار بی     هیچ

ـ            بـی   اما بیشترین اخبار بی   . ندا سوریه نپرداخته  ت سـی واکـنش ایـران و کردسـتان و دول
ي هـا   رتبهمرکزي عراق را برجسته کرده است و امریکا و اسرائیل، ترکیه و عربستان در               

پرسـی را   سایت خبري الجزیره واکنش دولت مرکزي عراق به همه  . اند  بعدي قرار داشته  
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یت توجه خود قرار داده و اخبار مربوط به واکـنش ترکیـه، ایـران، کردسـتان و     مرکزدر  
این سایت خبـري هـیچ خبـري در واکـنش دولـت      .  استروسیه در مرحله بعدي بوده   

ایرنـا امـا واکـنش دولـت ترکیـه بـه       . انگلستان، سوریه و عربستان منتشر نکـرده اسـت        
پرسی را در اولویت اخبار خود قرار داده و سپس به واکنش دولت مرکزي عراق و                 همه

کی از اخبـار  جالب است که واکنش ایران و کردستان تنها در ی    . انگلستان پرداخته است  
شده بود و هیچ خبري به واکنش روسیه، آمریکا، اسرائیل و عربـستان نپرداختـه           منعکس

سایت کردي روداوو بیشتر به واکنش کردستان پرداخته و بعـد امریکـا و اسـرائیل،     . بود
واکنش دولت ایران، ترکیه . اند هاي بعدي بوده انگلستان و دولت عراق به ترتیب در رتبه  

ند و هیچ خبـري بـه واکـنش         ا  هکدام با یک خبر در این سایت منعکس شد        و سوریه هر  
  . اشاره نکرده استپرسی همهروسیه و عربستان نسبت به 

  
   ارزش خبري برجسته در تیتر-4جدول 

 مجاورت برخورد دربرگیري شهرت 

+ دربرگیري
 جمع شگفتی برخورد

سی بی بی       

 الجزیره      

 ایرنا      

نام 
 رسانه

 روداوو      

 جمع      

  
 درصد ارزش خبري شـهرت،  5,5شده،   خبر تحلیل73، از مجموع 4 با توجه به جدول    

 درصـد  20,5 درصد ارزش خبري برخورد،     23,3 درصد ارزش خبري دربرگیري،      27,4
 درصـد  5,5برخورد و دربرگیـري و   درصد ارزش خبري   17,8ارزش خبري مجاورت،    

  .اند داشتهاخبار ارزش خبري شگفتی 
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ي خبري تفـاوت  ها ارزشیت خبري ازنظر ساتیترهاي برجسته شده در این چهار       
 خبـر بـا ارزش   7سـی   بی بیاز . کنیم وجود به جزئیات آن اشاره می       چندانی ندارند بااین  
 خبـر بـا     3 و دربرگیـري،      خبر با ارزش خبري شگفتی و برخـورد        4خبري دربرگیري،   
الجزیره تیترهایی با ارزش    . شده است    خبر با ارزش مجاورت پخش     2ارزش برخورد و    

 خبـر آن نیـز مجمـوع برخـورد و     2خبري برخـورد را بیـشتر برجـسته کـرده اسـت و        
 تیتـر بـا ارزش خبـري    1 تیتر با ارزش خبري مجـاورت و        3. دربرگیري را داشته است   

ایرنـا بیـشتر تیترهـایی بـا     . شده اسـت  هاي الجزیره مشاهده  دربرگیري و شهرت در خبر    
 تیتر با ارزش برخورد     4،  منتشر کرده ارزش خبري دربرگیري و برخورد و یا دربرگیري         

.  خبري مجاورت منتشر کرده استارزش تیتر با ارزش خبري شهرت و یک تیتر با      2و  
شر کرده که با توجـه      سایت خبري روداوو بیشتر تیترهایی با ارزش خبري مجاورت منت         

 خبـر بـا ارزش دربرگیـري و    6.شده است  یرفتهپذبه کردي بودن زبان این سایت کامالً      
د در ایـن رسـانه از سـایر    ریک خبر با ارزش شهرت بوده اسـت، ارزش خبـري برخـو     

 کمتر بوده است؛ که حاکی از آن است که معنـا سـازي ایـن سـایت خبـري از           ها  رسانه
  .آفرین نبوده است ا تشنج منفی یپرسی همهجریان 

   تیتریريگ جهت -5جدول 

 جمع خنثی منفی مثبت 

    سی بی بی 

 الجزیره   

 ایرنا   
 رسانهنام 

  روداوو  

  جمع    
  

 درصد تیترها نسبت به     20,5شده،     خبر تحلیل  73 از مجموع    ،5با توجه به جدول     
 پرسی همهیري منفی نسبت به گ جهت درصد تیترها 52,1یري مثبت و گ جهت پرسی همه

  .اند شده   درصد تیترها نیز خنثی تشخیص داده27,4 و اند داشته
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سی فارسی به جریـان   بی  درصد تیترها در بی50یري بیشتر تیترها؛ بیش از    گ  جهت
ت داشته یري مثبگ جهت خبر 4 خنثی و گیري خبر جهت 5  وپرسی منفی بوده است همه

پرسی داشته،  یري منفی به همهگ جهت درصد 75یترهایش حدوداً   تالجزیره نیز در    . است
یري گ جهترهایش تایرنا نیز در اکثر تی. یري مثبتگ جهت تیتر خنثی و تنها یک تیتر با 4

در این سایت خبري هیچ .  تیتر خنثی کار کرده است5پرسی داشته است و  منفی به همه 
سایت کردي زبـان    .  وجود نداشته است   پرسی  همهیري مثبت نسبت به     گ  جهتتیتري با   

.  داشته استپرسی همه در تیترهایش بیشتر نگاه مثبت به    ها  سایتروداوو برعکس سایر    
یـري منفـی بـه    گ جهـت  تیتر 2 تیتر خنثی در اخبار این خبرگزاري مشاهده شد و تنها    6

  . داشته استپرسی همه
  

 سی حمایت کرده است؟پر  آیا خبر از همه-6جدول 

 جمع مورد ندارد خیر بلی 

 سی بی بی   

 هرالجزی   

 ایرنا   
 م رسانهنا

 روداوو   

 جمع   
  

پرسـی    درصـد از همـه  26شـده،      خبر تحلیـل   73، از مجموع    6با توجه به جدول     
سـی در   بی  یبدر این میان    . اند  نکردهپرسی حمایت      درصد از همه   63 و   اند   کرده یتحما
 کـار کـرده   پرسی همه خبر در حمایت از 5پرسی حمایت نکرده است و   خبر از همه 15

ایرنـا هـیچ خبـري در    . پرسی حمایت کـرده اسـت    خبر از همه2الجزیره تنها در    . است
اما روداوو با توجـه بـه     .  در خروجی سایت خود قرار نداده است       پرسی  همهحمایت از   

پرسی نشان داده است و تنهـا در    خبر حمایت خود را از همه12صالت کردي خود در   ا
  .بینیم  خبر نشانی از حمایت نمی2



  

  
  

  
 195  ...   ها   پرسی کردستان عراق در سانه بازتاب همه

 پرسی در خبر  نحوه حمایت از همه-7 جدول

  ندارد مورد غیرمستقیم مستقیم 
2 سی بی بی 3 15  

1 هرالجزی 1 13 

0 ایرنا 0 20 
 رسانه نام

6 روداوو 5 7 

9  جمع  55 
  

طـور مـستقیم و     درصد به12,3شده،  ، از مجموع اخبار تحلیل  7با توجه به جدول     
روداوو بیشترین حمایت مستقیم    . اند  کرده حمایت   پرسی  همه درصد غیرمستقیم از     12,3

  .و غیرمستقیم را داشته و ایرنا هیچ حمایت مستقیم یا غیرمستقیمی نداشته است
طـور مـستقیم و     درصد به43,8شده،  ، از مجموع اخبار تحلیل  7با توجه به جدول     

نحـوه انتقـاد   . انـد  کـرده  انتقاد پرسی همهطور غیرمستقیم از برگزاري این     درصد به  12,3
 خبـر  4 خبـر مـستقیم و در    7پرسی و یا جریانـات مربـوط بـه آن در              سی از همه    بی  یب

. ا به نحو مستقیم مطرح کرده است    الجزیره در همه موارد انتقاد ر     . غیرمستقیم بوده است  
.  خبر غیرمستقیم طرح کرده اسـت   5طور مستقیم و در        خبر انتقاد خود را به     14ایرنا در   

زده، مـستقیماً بـه آن     دسـت پرسـی  همهروداوو هم در تنها موردي که به انتقاد در مورد          
  .کرده است اشاره 

  
  ؟کند یمپرسی چگونه ارزیابی   خبر تبعات همه-8جدول 

 جمع   ندارد مورد منفی مثبت 

 سی بی بی       
 الجزیره      

 ایرنا    
 رسانهنام 

 روداوو    

  جمع    
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 پرسی همه درصد تبعات    5,5شده،     خبر تحلیل  73، از مجموع    8با توجه به جدول     
 درصـد  38کنند و حـدود      یمیابی  پرسی را منفی ارز      درصد تبعات همه   54,5را مثبت و    

  .اند نپرداخته پرسی همهاخبار نیز به بحث تبعات احتمالی 
پرسی بر تحوالت منطقـه و   سی در بیش از نیمی از اخبار خود تأثیر این همه     بی  یب

الجزیره نیـز  . کند یمپیامدهاي بعدي آن را منفی و تنها در یک خبر آن را مثبت ارزیابی           
ین موضوع پرداخته است، ایرنا اما تقریباً در تمام اخبـار خـود تـأثیر      سی به ا    بی  یبمانند  

سـایت خبـري کردزبـان    . کنـد  یمـ پرسی بر تحوالت آینده منطقه منفی ارزیابی     این همه 
پرسـی بـر تحـوالت منطقـه را منفـی            کدام از اخبار خود تأثیر این همـه         یچه در   وروداو

  .کند ینمارزیابی 
   محور اصلی خبر-9جدول 

 

 فرایند یمترس

 پرسی همه

 و آینده ترسیم
 منفی تبعات

 پرسی همه

 اهداف ترسیم

 پرسی همه

 مثبت تبعات

 پرسی همه
 جمع

 سی بی بی    
 الجزیره    

 ایرنا    
 رسانهنام

 روداوو    
  جمع    

  
 درصـد  11، محـور اصـلی   شـده    خبر تحلیـل 73، از مجموع 9با توجه به جدول     

 درصـد اخبـار ترسـیم آینـده و تبعـات منفـی           72,6،  پرسـی   همـه اخبار ترسـیم فراینـد      
 درصد اخبار تبعـات مثبـت   4,1پرسی و   درصد اخبار ترسیم اهداف همه    11،  پرسی  همه
  . بوده استپرسی همه

سـی، الجزیـره و ایرنـا ترسـیم آینـده و            بی  یبمحور اصلی اخبار در سایت خبري       
پرسـی، آینـده    بـه اهـداف همـه    در سـایت روداوو . پرسی بـوده اسـت    منفی همه تبعات

  .پرسی و تبعات مثبت آن نیز توجه شده است همه
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  پرسی  چارچوب معنایی خبر از همه-10جدول 
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 سی بی بی        

 الجزیره        

 ایرنا         

 نام
 رسانه

 روداوو        

  جمع        

  
شده، چـارچوب معنـایی بـه کـار       خبر تحلیل73 از مجموع 10با توجه به جدول     

 درصد اخبـار تأکیـد بـر ایجـاد تهدیـد      23,9 در ،پرسی همهشده در خبر نسبت به   گرفته
 درصـد  14,1پرسی،   درصد اخبار تأکید بر حمایت اسرائیل از همه     5,6نطقه،  امنیتی در م  

 درصـد اخبـار   22,5اخبار تأکید بر جدایی و استقالل ملت کرد و تصمیم تاریخی مهم،            
 درصـد اخبـار   2,8 بـوده اسـت،     پرسـی   همـه تأکید بر نارضایتی دولت مرکزي عراق از        

 درصد اخبار بـه تـشریح   9,9دانستند و     یم اشتباه بغداد    هاي  سیاست را نتیجه    پرسی  همه
 درصـد   10حـدود   . پرسـی پرداختنـد     العمل ملت کردستان درباره همه      عملکرد و عکس  

 11,3 را محور خود قرار دادنـد و  پرسی همهاخبار دعوت به عدم واکنش منفی در برابر       
درصد در متن خبر خود دو مورد اول یعنی ایجاد تهدیـد امنیتـی در منطقـه و حمایـت             

  . را برجسته کردندپرسی همهسرائیل از ا
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تأکید بر نارضایتی دولـت   «پرسی همهسی از روند   بی  یبشده در     چارچوب معنایی ارائه  
تـشریح  « خبـر،  5بـا   » تأکید بر ایجاد تهدید امنیتی در منطقـه       « خبر،   6 با   »پرسی  عراق از همه  

تأکیـد بـر   «درنهایـت   خبـر و  3بـا   » پرسـی   هاي کردستان درباره همه     العمل  عملکرد و عکس  
توان گفت چـارچوب معنـایی    یم خبر است که درمجموع 3با  » جدایی و استقالل ملت کرد    

. پرسی مثبت نیست گرچه سعی شده مخاطبـان کـرد را نیـز حفـظ کنـد                 شده از همه    ساخته
تأکید بـر حمایـت اسـرائیل از        « خبر،   4را با   » تأکید بر ایجاد تهدید امنیتی در منطقه      «الجزیره  

 خبـر در  4را بـا  » پرسـی  همـه تأکید بر نارضایتی دولت عـراق از      « و  خبر 5را با   » پرسی  ههم
پرسی قرار داده که نشان از آن است که کـامالً نگـاهی       اولویت معنا سازي خود از روند همه      

. د و طرفدار دولت مرکـزي عـراق اسـت   ده یمانتقادي به حاکمان کردستان عراق را بازتاب  
اخت شده در ایرنا خبرگـزاري جمهـوري اسـالمی ایـران نـسبت بـه            چارچوب معنایی برس  

 است و در بیشتر اخبـار تأکیـد بـر ایجـاد تهدیـد      تر ي دیگر منفیها سایتاز همه    پرسی  همه
پرسـی و تأکیـد بـر نارضـایتی دولـت        حمایت اسـرائیل از همـه   .امنیتی در منطقه بوده است    

امـا تـصمیم    وروداو. یت خبـري اسـت  مرکزي عراق از دیگر موارد برجسته شده در این سا       
پرسـی را در اولویـت    مهم و تاریخی ملت کرد و دعوت به عدم واکنش منفی در برابر همـه            

  . استپرسی قرار داده چارچوب سازي خود از همه
  

   همراه شده است؟هایی پرسی در متن با چه کلمه  همه- 11جدول 
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پرسی را بـا    درصد همه2,9شده،   خبر تحلیل73ع  ، از مجمو  11با توجه به جدول     
 درصد با واژه 58شکن،   درصد با واژه وحدت1,4زده و عجوالنه،  یی چون شتابها واژه

 درصد 15,9، نامشروع و غیرقانونی،   فاقد اعتبار یی چون   ها  واژه درصد با    10,1استقالل،  
 نیـز بـا   7,2لناك، خطرنـاك،  آمیز، اشتباه هو     درصد با عنوان فاجعه    2,9با عنوان جدایی،    

 .اند  یادکردهپرسی همهعنوان تجزیه از این 

بـه کـار بـرده اسـت و در        » اسـتقالل » پرسی را با عنوان       بیشتر این همه   سی  بی  بی
معدودي از اخبار خود کلماتی چون فاقد اعتبار، نامشروع و غیرقـانونی و تجزیـه را بـا        

پرسی را بیـشتر بـا عنـوان اسـتقالل و       همهالجزیره نیز این . پرسی همراه کرده است     همه
پرسـی را بیـشتر بـا عنـوان        ایرنا نیز چون الجزیـره ایـن همـه        . جدایی به کار برده است    

استقالل و جدایی به کار برده است و در مواردي آن را با کلمـاتی چـون فاقـد اعتبـار،              
 اخبـار خـود     تقریبـاً در همـه     وروداو. نامشروع و غیرقانونی و تجزیه همراه کرده است       

  .پرسی را با واژه استقالل همراه کرده است همه
  

  خبر از کدام نوع است؟ -12 جدول

  ترکیبی بازتابی تولیدي 
 سی بی بی   

 الجزیره   

 ایرنا   
 رسانهنام 

 روداوو   

  جمع   

  
 20,5 درصد اخبار تولیدي،    60,3شده،   یلتحل خبر   73، از مجموع    12با توجه به جدول     

  . درصد ترکیبی بوده است19,2درصد بازتابی و 
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 خبر ترکیبـی داشـت،      5 خبر بازتابی و     1 خبر تولیدي،    14سی    بی  در این میان، بی   
پرسـی کـار کـرده      خبر ترکیبی در مـورد همـه  5 خبر بازتابی، 3 خبر تولیدي، 7الجزیره  

 خبر و بیشترین رقم اخبار بازتابی 9تولیدي را داشته با ترین رقم اخبار   ایرنا پایین . است
 خبـر  2 خبـر تولیـدي،   14روداوو .  خبر ترکیبی نیز داشته اسـت     2 خبر و    9را داشته با    
  . منتشر کرده استپرسی همه خبرترکیبی در خصوص 2بازتابی و 

عنوان رسـانه      شدن موضوع، دو سایت خبري الجزیره به       تر  مشخصدر ادامه براي    
پرسی نیـز رصـد    المللی تا یک هفته بعد از همه    عنوان رسانه بین    سی به   بی  یباي و     قهمنط

  :اند که نتایج آن به شرح زیر است طور کیفی مورد بررسی قرار گرفته شدند و به
  

 تفکیک به اخبار متن و تیتر در استعمال مورد واژگانی نظام فراوانی توزیع -13 جدول

   مورد بررسیيها سایت
  اژه یا اصطالحو  ردیف  سی فارسی.بی.بی  الجزیره

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
  1/24  430  4/48  9571  پرسی همه  1
  5/28  508  9/15  314  اقلیم کردستان  2
  2/5  93  5/9  188  جدایی  3
  9/0  17  4/7  1462  لغو  4
  9/3  70  2/5  1033  گفتگو/ مذاکره  5
  1/17  305  4/3  68  استقالل  6

                                                   
-» در ) پرسی همه(در این پژوهش یکی از معانی . پرسی است در زبان عربی به معناي رفراندوم و همه      » استفتاء

  .شده است  نظر گرفته
 براي آن بکار برده شده است» رفض«در اخبار الجزیره واژه.  
-      ـ        براي واژه گفتگو و مذاکره معادل هـا   ن واژههاي زیادي در زبان عربی وجود دارد که در اخبار الجزیره از ای
  .شده است  استفاده» 34، الحوار 25، تفاوض 12، مناقشۀ 32مفاوضات «
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  8/0  12  0/3  601  تجزیه  7
  1/1  18  4/2  472  تعویق  8
  2/2  40  8/1  363  تمامیت ارضی  9
  6/1  28  4/1  27  غیرقانونی  10
  6/0  11  3/1  254  تعلیق  11
  6/2  47  3/0  7  فدرال/ فدرالیسم  12
  3/11  202  0/0  0  رفراندوم  13
  1/0  3  0/0  0  ملت کرد  14

  0/100  1784  0/100  1978  جمع کل
  

توان اظهار داشت که پربسامدترین واژگان به ترتیب در سایت         می 13بر اساس جدول           
در مقابـل   ،پرسـی، اقلـیم کردسـتان، جـدایی و لغـو      خبري الجزیـره عبـارت اسـت از همـه     

 .پرسی، استقالل، رفراندوم اند از؛ اقلیم کردستان، همه  نیز عبارتسی بی بیپربسامدترین واژگان 

  دو در هـر   »اقلـیم کردسـتان   « حاصطالتکرار  : تتوان گف  در تحلیل این جدول می    
که ایـن بزرگنمـایی در شـبکه     طوري پرسی دارد به سایت نشان از بزرگ جلوه دادن همه     

 ؛شده اسـت    این بزرگنمایی در راستاي دو هدف نهادینه  .درس  به اوج خود می    سی  بی  بی
یگري  و د)مطرح کردن اقلیم کردستان، نه اقلیم کردستان عراق      (یکی دامن زدن به تنش    

در زوایاي نهـانی از آن  سی  بی بیگیري از احساسات ناسیونالیستی کُردها که رسانه         بهره
سـایت پربـسامدترین واژه    دو   در هر    »پرسی  همه«کارگیري واژه    تکرار و به   .برد سود می 

 »ملت کـرد «یکی دیگر از واژگانی که هرچند بسامد کمتري داشته، اصطالح     .  است بوده
                                                   

- بار تکرار شده است47؛ »تقسیم« بار تکرار شده، و به معناي 13؛ »تجزئۀ« در اخبار الجزیره به معناي .  
- شده است  در نظر گرفته» تأجیل« در اخبار الجزیره به معناي.  
-شده است  استفاده» وحدة العراق«ژه  در اخبار الجزیره وا.  
- شده است  در نظر گرفته» ایقاف« در اخبار الجزیره به معناي.  
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ـ       سی  بی  بی سایت   است که مورد تأکید    کـارگیري آن تأکیـد بـر       ه قرار گرفته و هدف از ب
تعویـق در سـایت   . هویت کُردي در برساخت اجتماعی کشور کردستان در آینده اسـت       
برگـزاري آن  (پرسی  الجزیره بیشتر کاربرد دارد و بیشتر در معناي به تأخیر انداختن همه       

 بـر آن شـاید بـدین    سی بی بیت  اما تأکید کمتر سای . بوده است  )در زمان مشخص دیگر   
ها هماننـد مـسئوالن کردسـتان عـراق جـایگزین مناسـبی بـراي عـدم          دلیل است که آن   

  .اند یافتهن برگزاري رفراندوم
  

 بررسی مورد يها سایت تفکیک به پرسی همه برگزاري دالیل -14جدول 

 
 
 
 
 

 الجزیره

 برگـزاري  بـه  تعهد براي عراق کردستان اقلیم دولت به عراق کردستان پارلمان توصیه -

  پرسی همه
  کردها حقوق گرفتن نادیده -
 است دموکراتیک آمیز صلح پروسه یک پرسی همه -

 عراق با کردها سیاسی مشارکت تجربه شکست از بعد پرسی همه به تصمیم -

 سیستم این در شرکت به کردها تمایل عدم و يا فرقه کشور یک به عراق تبدیل -

 "کردسـتان  منطقـه  نـابودي  براي جدیدي فرآیند" بغداد توسط هبودج کاهش :بارزانی -

 .است

 بـه  غرب نیاز عدم و داعش گروه شکست از بعد خود قدرت سقوط از کردها هراس -

 بغداد شدن تر يقو و ها آن

 سیاسی سازي حاشیه و رنج سرکوب، ها دهه از بعد مستقل دولتی داشتن از کردها انتظار -

 خود حقوق پیگیري برايشدن کردها  مصمم -

  
  

 سی بی بی

 است خورده شکست ايتجربه عراق مرکزي دولت با کردستان اقلیم مشارکت :بارزانی -

 .شود تکرار تجربه این خواهدنمی اقلیم و

 .کندمی تحقیر را ها آن و محروم حقوقشان از را کردها که کرد متهم را بغداد بارزانی -

 بـه  اند داشته مرکزي حکومت با درگیري و نگج گذشته دهه چند طی عراق کردهاي -

 .اند گرفته استقالل به تصمیم دلیل همین

 بغداد با جاري اختالفات و است ها ملت همه براي طبیعی حقی سرنوشت تعیین حق -

 .است شدن حل  غیرقابل
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 کُردهـا  جمعی حافظه بر گریزي با الجزیره سایت، 14 جدول يها ر اساس دادهب

 شـده   پایمـال  گذشته در ها آن حقوق و اند گرفته قرار تجاوز مورد بارها این که بر مبنی

 .کند مطرح پرسی همه براي مشروع و موجه دالیلی طریق این از تا است درصدد است
 پرسـی  همه برگزاري براي کردها محلی حس تقویت و تحریک باعث امر این همچنین

 مؤثر گام یک را پرسی همه دیگر، سوي از .دشو می قلمداد آمیز حصل پروسه یک  عنوان به

 مرکـزي  حکومـت  از گـرفتن  امتیاز و مذاکرات آغاز براي را کردها تواند می که داند یم

 جمعـی  حافظه بر یکسو از که طوري به است دوگانه سی بی بی سایت یاستس. کند مهیا

 کلـی  مـاي  علیه را کردها تا ورزید می تأکید سرنوشت تعیین حق و مبارزات در کردها

 و بـشوراند  شان حقوق از ها آن ساختن محروم انگاره با) ارضی تمامیت با واحد عراق(
  .دارد جدي تأکید رفراندوم این اي منطقه پیامدهاي بر دیگر سوي از

  
 :بررسی مورد يها سایت تفکیک به پرسی همه داخلی مخالفان و موافقان دالیل -15جدول 

 
 الجزیره

 قـانون  بـا  کـه  گفـت  و کرد رد را رفراندوم بغداد در مرکزي حکومت: مرکزي حکومت

 نفع به قومی یا اقتصادي سیاسی، ازنظر این و نیست منطبق 2005 سال در کشور اساسی

  .نیست کردها
 
 
 
 
 
 
 سی بی بی

 مـسعود  رهبـري  بـه  عـراق،  کردستان کراتودم حزب: عراق کردستان کراتودم حزب

 رفرانـدوم  طـرح  اجـراي  اصـلی  متـولی  قلیما رئیس و حاکم حزب رهبر عنوان به بارزانی

 .است عراق کردستان اقلیم استقالل

 .ندارد وجود نظر توافق کردستان استقالل پرسی همه مورد در :کردستان مهینی اتحادیه

 برگـزاري  مخـالف  امـا  سرنوشت تعیین حق مدافعان از حزب این: گوران / تغییر حزب

 سوي از پارلمان بازگشایی پیشنهاد ها آن .است فعلی شرایط در و شکل این به پرسی همه

 پرسی همه مذاکرات وارد صورتی در تنها بود کرده اعالم تغییر جنبش. کردند رد را بارزانی

 و مجدداً نیز پارلمان و پرداخت اقلیم خدمات بخش کارکنان معوقه حقوق که شد خواهد
 .کند کار به آغاز ترکیب همان با

 اما بود تغییر جبهه موافق ابتدا که است ائتالفی دولت از خشیب :کردستان اسالمی اتحادیه
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 .کند حمایت رفراندوم از شد متقاعد کراتودم حزب با هایی نشست پی در

 ایـن  بـر  و بوده پرسی همه مخالف شهریور 31 تا یزن حزب این :اسالمی جمعیت حزب

 .شد نخواهد ختم استقالل به پرسی همه که باورند

 برگـزاري  موافقـان  ازجملـه  دارد مجلـس  در کرسـی  یـک  تنهـا  :اسـالمی  جنبش حزب

 .است استقالل پرسی همه

 در هرکـدام  کـه  گـرا  چپ حزب دو این :شیوعی حزب و کردستان سوسیالیست حزب

 .هستند کردستان استقالل پرسی همه برگزاري موافق دارند، کرسی 2 مجلس

 تنها کههستند  ترکمانی جبهه جز همگی هااقلیت این نمایندگان: قومی و دینی هاياقلیت

 .هستند پرسی همه برگزاري موافقان از  ودارد کرسی یک

 شاهـسوار  اسم به فردي سوي از کمپین این :کنونی شرایط در پرسی همه به نه' حرکت

 خـتم  اسـتقالل  بـه  پرسـی  همه که دورنبا این بر آن اعضاي و شودمی رهبري عبدالواحد

 .شد نخواهد

 
دهد که سایت الجزیره بیشتر به نقش حکومت مرکزي     ن می نشا 15مطالب جدول   

 در عـین حمایـت از      سـی   بـی   بـی پـردازد امـا سـایت        پرسی و بعدازآن می     در حین همه  
هـاي موافـق بـا     هاي مخالف و موافق را مطرح و در آخر جریـان  پرسی تمام جریان   همه
هـا در منـاطق    افقت آنها و مو که بارها بر اقلیت طوري  بهکند یتر م  پرسی را برجسته    همه

  .ورزد مورد مناقشه تأکید می
  

 تفکیک بهپرسی  همه از عربستان و صهیونیستی رژیم حمایت  دالیل-16جدول 

 بررسی مورد يها سایت

 حمایـت  ازاي در کردسـتان  منطقه در اسرائیل کردهاي دادن اقامت سر بر توافق - الجزیره

  .کردستان استقالل از اسرائیل
 اما کند یم حمایت کردي دولت یک ایجاد از اسرائیل :گفت رائیلاس وزیر نخست -

 PKK داند یم تروریستی سازمان یک را. 

 دولت یک ایجاد براي کردها گیري جهت از حمایت براي اسرائیل رسمی موضع -

 .است داشته یرتأث عراق در مستقل،
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 عـراق  الشـم  در کردها نفوذ تحت مناطق از را نفت اخیر يها سال در اسرائیل -

. است کرده خریداري خود، مناطق در شدید اقتصادي بحران با مقابله به کمک براي
 تلقی حمایت براي دیگري دلیل تواند یم اسرائیل در صنایع حیاتی منبع این به نیاز

 .شود

 گذارنـده  اشـتراك  بـه  و غرب طرفدار شجاع، مردان" را کردها نتانیاهو بنیامین -

 .خواند "یشانها ارزش

 حمایت ایران، علیه متحد یک به امید و کردها با نزدیک روابط دلیل به اسرائیل، -

 .است کرده اعالم کردي مستقل دولت از را خود

 برگزاري موافق غربی کشورهاي اکثر اما کرده، حمایت رفراندوم این از اسرائیل - سی بی بی

 .نیستند رفراندوم این

 آمـده  در اهتـزاز  بـه  بارها عراق کردستان رد اقلیم پرچم کنار در اسرائیل پرچم -

 .است

 کرده حمایت قاطعانه کردستان اقلیم استقالل براي پرسی همه برگزاري از اسرائیل -

 مرکـزي  دولـت  بـر  عـالوه  که دارد قرار سمتی در آمریکا بار این که درحالی است

 .شوندمی محسوب او نظران هم نیز ایران و ترکیه عراق،

 ايآینـده  در بتوانـد  کـه  دارد امید چشم کردستان استقالل از ایتحم با اسرائیل -

 اسالمی جمهوري کشور علیه منطقه در حیاتی پایگاهی و غیر عرب متحدي دورتر

 .آورد دست به ایران

 بارها اسرائیلی مقامات و کرده حمایت منطقه در کردها منافع از همواره اسرائیل -

 اسـرائیل  وزیـر  نخست نتانیاهو، بنیامین .اندهداشت تأکید مستقل کردستان یستأس بر

 بـر  گـاه  هـیچ  کـه  کـرده  تشبیه اسرائیل کشور تشکیل از پیش یهودیان به را کردها

 کـشوري  کـه  دانـد مـی  مناسـب  را زمان این اکنون و نبودند حاکم خود سرنوشت

 .شود تشکیل کردها براي مستقل

 خاورمیانـه  در دوم ائیلاسر ایجاد به منجر کُردي دولت تشکیل: رضایی محسن -

 .شد خواهد

 اجـازه  وجـه  هـیچ  بـه ": کردستان اقلیم دولت از عراق مرکزي دولت درخواست -

 ."دننده منطقه در را ها صهیونیست به ماجراجویی
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 درصدد است که دالیل حمایت اسرائیل از اقلیم کردستان عراق و :الجزیره سایت
 امـا  کننـد  یاز تشکیل دولت کـردي حمایـت مـ   ها  گونه بیان کند که آن پرسی را این   همه
رسد حمایـت از ایجـاد یـک کـشور       به نظر می  .دانند ك را سازمان تروریستی می    .ك.پ

زیرا آنان در پی یک دولـت   . یک پدافند براي اسرائیل عمل کند       ناعنو  تواند به  کردي می 
 .ندند آن را با خود، علیه ایران متحد کن که بتوانندستهغیرعربی و متحد 

 برساختن دو نماد در کنار هم چـه در تـصاویر و چـه در نظـام     :سی بی بی سایت
ـ  ی مـ سی بی بیالي متون   البهدر) پرچم اسراییل و پرچم کردستان( جمالت  معنایی  دتوان

داشته باشد و از سوي دیگر سعی دارد حمایت قاطعانه پرسی   از همهحکایت از حمایت
اش؛ امریکا در مقابـل کـشورهاي مخـالف         المللی پیمان بین  اسرائیل را حتی برخالف هم    

همچنین، بـا ارائـه   . رو تنش را به اوج برساند      پرسی ازجمله ایران قرار دهد و ازاین        همه
که    استقالل  کردستان   هها به آیند   دالیلی ازجمله اندیشیدن و چشم امید داشتن اسراییلی       

هـا    کنار مرزهـاي ایـران بـراي آن       چندان دور پایگاهی حیاتی در        اي نه  تواند در آینده   می
کند این امر را به مسئوالن کشورهاي منطقه گوشزد کنـد کـه مـانع     فراهم آورد سعی می   

کنـد بـا    زمان سعی می که هم طوري پرسی در اقلیم کردستان عراق شوید به        برگزاري همه 
ازي استناد به سخنان مقامات ایرانی و دولت مرکزي عراق این تنش ذهنی را مادام بازس          

  .کند
 

 منطقه کشورهاي مقامات منظر از پرسی همه پیامدهاي بینی پیش
پرسی اقلـیم کردسـتان      ترین پیامدهاي همه    بر آنیم که برجسته    پژوهش در این بخش از     

 سـی   بـی   بـی و   ي الجزیره ها  سایتاز منظر مقامات کشورهاي منطقه به تفکیک        را  عراق  
 اظهار داشت کـه هـر سـایت بـه فراخـور        در همین رابطه باید    .مورد بررسی قرار دهیم   
سازي سخنان مقامات ارشد کـشورهاي       اي خود اقدام به برجسته     سیاست و مشی رسانه   

  .شود منطقه کرده است که در زیر نتایج آن ارائه می
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 تفکیک به منطقه عراق کردستان اقلیم پرسی همه پیامدهاي بررسی -17جدول 

 بررسی مورد يها سایت

 پرسی ههم کلی پیامدهاي

 .کند یم ایجاد شکاف آن در و شکند یم درهم را کشور بارزانی رفراندوم - الجزیره

 دارنـد  قرار آن معرض در که کردي هاي یتاقل که دارند ترس سوریه و ایران ترکیه، -

 .شوند ملحق جدایی يها خواسته به

 .مرزها نزدیکی در ترکیه و ایران امنیتی تدابیر تشدید - سی بی بی

 امر این آیا .دارد عراق جمعیت ناهمگونی در عمیقی ریشه کردستان خواهیستقاللا -

 باشد؟ اثرگذار هم پاکستان و ایران افغانستان، مثل ناهمگونی هايجمعیت بر تواندمی

 سرنوشـت  بـر  -شـود  محقـق  روزي اگر- کردستان استقالل که است این دیگر سؤال

 .است اثرگذار طقهمن کشورهاي در جمعیت ناهمگونی هايجنبش

 و توجه پرسی همه این که هستند این نگران غربی کشورهاي و آمریکا ملل، سازمان -
 .کند منحرف داخلی و قومی هاي یريدرگ به داعش با مبارزه از را تمرکز

 هم ها آن کردنشین مناطق به طلبی استقالل این که هستند این نگران هم ترکیه و ایران -

 .کند سرایت

 ایران ارشد مقامات منظر از پرسی همه ايپیامده

 :والیتی اکبر علی سی بی بی

 آغـاز " را آن برگـزاري  و شـد  خواهد منطقه در سیاسی آشفتگی باعث پرسی همه این

 .است دانسته کردستان اقلیم رئیس بارزانی، مسعود" سیاسی سقوط

 .است هایشمرز نزدیکی در و کردستان در اسرائیل حضور و نفوذ از ایران نگرانی

 توانـد مـی  اسالمی جمهوري مخالفان هايفعالیت براي پایگاهی به جدید کشور تبدیل

 .دهد افزایش شود،می تصور که چیزي آن از بیش را تنش

 مسئولین برخی عجوالنه هاي تصمیم: ایران ملی امنیت عالی شوراي سخنگوي خسروي،

 در کردهـا  سـازنده  گـوي و گفت و بازیگري قدرت کردن محدود ضمن کردستان اقلیم

 مواجـه  جـدي  يها چالش با را منطقه و عراق کشور کرد، مردم امنیت عراق، حاکمیت

  .کند می
 واحد، دولت" حفظ ضرورت بر تأکید با: ملی امنیت عالی شوراي دبیر شمخانی، علی
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 تمـام  ایـران  رفرانـدوم،  برگزاري صورت در که کرده تهدید عراق، "فدرال و یکپارچه

 .بست خواهد را مرزي مشترك هايذرگاهگ و معابر

 دولت هايدرخواست به که اندخواسته کردستان اقلیم دولت از ایران مجلس نمایندگان

 ها صهیونیست به ماجراجویی اجازه وجه هیچ به" ها آن گفته به و کند عمل عراق مرکزي

 .ندهد منطقه در را

  عراق ارشد مقامات منظر از پرسی همه پیامدهاي
 جنـگ  و عـراق  تسخیر به تواند یم عراق کردستان منطقه در پرسی همه: العامري هادي زیرهالج

 بـراي  تـا  خواسـت  بغـداد  دولـت  و کردسـتان  منطقـه  رهبـري  از و شـود  منجر داخلی

 .کنند وگو گفت طرف دو بین برجسته مسائل وفصل حل

 مرزهـاي  و اساسـی  نونقا شما اگر" :گفت عراق کردستان مسئوالن به خطاب: العبادي سی بی بی

 منطقـه  کـشورهاي  سایر به عمومی دعوتی معنی به بکشید، چالش به را منطقه و عراق

  ."یافت خواهد افزایش طرز خطرناکی به آن، ابعاد که است عراق قلمرو به تجاوز براي
 ترکیه ارشد مقامات منظر از پرسی همه پیامدهاي

 منطقـه،  از جـدایی  مـورد  در پرسـی  همـه  زاريبرگـ  بـراي  فراخوان: ترکیه وزیر نخست الجزیره

 ممکن چون .است کرده ایجاد – ترکیه ویژه به  - همسایه کشورهاي میان در را ها ینگران

 .باشد داشته خود قلمرو در را کرد هاي یتاقل طلبی جدایی آرزوهاي است

 معنـاي  بـه  عـراق  از جدایی براي کردستان رفراندوم که داد هشدار ترکیه جمهور یسر

 .است کشورش روي پیش ها ینهگز همه که کند یم تأکید و است منطقه در سوزي آتش

 خواهنـد  گرسـنه  کردها ببندد، را خود مرزهاي ترکیه اگر: ترکیه جمهور رئیس ،اردوغان سی بی یب

 .ماند

  .بست خواهد را عراق کردستان نفت صادرات لوله خط: ترکیه جمهور رئیس
 ابعـاد " کردسـتان  جـدایی  پرسی همه به آنکارا واکنش که داد هشدار ترکیه وزیر نخست

 يهـا  دولـت  همـاهنگی  با زمینه این در اقدامی هر و داشت واهد خ"امنیتی و اقتصادي
 .شد خواهد انجام ایران و عراق

 از ترکیه یعنی کردستان، اقلیم و عراق همسایگان نگرانی ترینبزرگ: ترکیه وزیر نخست

 داشـته  پی در را ترکیه مرزهاي داخل کردهاي تهییج پرسی، همه این نتیجه که است این

  .باشد
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 سوریه ارشد مقامات منظر از پرسی همه پیامدهاي 

 اظهـار  عراق کردستان اقلیم پرسی همه برگزاري پی در: سوریه خارجه امور وزیر معلم؛ الجزیره

 .است کردها استقالل براي مذاکره آماده سوریه رژیم داشت،

 عراق کردستان ارشد مقامات منظر از پرسی همه پیامدهاي 

 ماهواره در عراق کردستان يها کانال پخش توقف براي آنکارا تصمیم از اقلیم يها رسانه الجریزه

 .اند داده خبر ست ترك

 را مذاکرات بلکه شد، نخواهد جانبه یک فوري استقالل اعالم به منجر پرسی همه: بارزانی
 خـوبی  همکـاري  نیـز  نیروها سایر و همسایه يکشورها با و دکر خواهیم آغاز بغداد با

 .داشت خواهیم

 .شود می ایران کردهاي تشویق موجب پرسی همه: عراق کردستان دموکرات حزب

 باعـث  پرسی همه که مورد این در را ایران و ترکیه همسایه، کشورهاي نگرانی :بارزانی سی بی بی

 ایـران  و ترکیـه  بـا  خـوب  روابـط  برقراري استارخو ما .کرد رد شود،می منطقه ثباتی بی

 .بود نخواهیم منطقه ثبات براي تهدیدي که کنیممی ثابت المللیبین جامعه به ما .هستیم

 عنـوان  بـه  پرسـی  همـه  نتـایج  از دارند قصد گویند می کردستان يا منطقه دولت مقامات

 .کند استفاده راقع از کردستان اقلیم آمیز صلح جدایی درباره مذاکره براي مجوزي

 یک چارچوب در یکپارچه عراق حفظ براي هاتالش که معتقدند کردستان اقلیم مسئوالن

 دیگري آلترناتیو هیچ رسدمی نظر به اکنون و است انجامیده شکست به فدرالی حکومت

 .ندارد وجود عراق یکپارچگی حفظ براي

 اعـالم  و رو پـیش  رانـدوم رف مـدت  کوتـاه  دسـتاورد  ترین مهم: کردستان اقلیم مسئوالن

 کردنـشین  هـاي  بخـش  در گرایانه ملی روحیه تقویت و همبستگی نوعی ایجاد استقالل،

 .است

 دسـتاورد  کمتـرین : کردسـتان  اقلـیم  حکومـت  خارجـه  امـور  وزیر ،بکر مصطفی فالح

 دارند انتظار خود المللی بین دوستان و پیمانان هم از اقلیم مقامات که است این پرسی همه

 بـرد -برد حل راه یک یافتن به را طرف دو و کمک آمیزمسالمت وگويگفت روند هب که

 .کنند تشویق
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پرسی اقلیم کردستان از منظـر مقامـات     به بررسی پیامدهاي همه  17جدول شماره   
شـده اسـت     بـر اسـاس آنچـه در جـدول ذکـر          . ارشد کشورهاي منطقه پرداخته اسـت     

اند  پرسی به دنبال بازنمایی آن بوده  پیامدهاي همه موردبحث ازيها  آنچه رسانهیمتوان می
 :که يطور را منعکس کنیم به

پرسی را با عناوین مختلفی به نقـل از مقامـات    ترین پیامدهاي همه    الجزیره مهم  -
بروز « مقامات عراق؛ )الف: اند از ها عبارت  ترین آن   کند که مهم   کشورهاي منطقه ذکر می   

 مقامـات  ) ج»و آتـش تفرقـه   هـا  طلبی اقلیـت    جدایی«مقامات ترکیه؛   )  ب »جنگ داخلی 
اعتقاد بـه ایجـاد     «:  مقامات کردستان عراق   ) د »تقویت استقالل کردهاي سوریه   «سوریه؛  

 .»یک همسایه خوب

پرسی را با عناوین مختلفی به نقل از مقامات        ترین پیامدهاي همه     مهم سی  بی  بی -
 مقامـات ایـران؛     )الـف : انـد از    رتهـا عبـا     ترین آن   کند که مهم   کشورهاي منطقه ذکر می   

ا و مـاجراجویی  .ا. جیـه آشفتگی سیاسی، سقوط سیاسـی بـارزانی، ایجـاد پایگـاهی عل           «
تبعـات  « مقامات ترکیه؛    ) ج »تجاوز دیگران به عراق   «مقامات عراق؛   ) ب» ها  صهیونیست

 مقامات اقلیم کردسـتان؛  )د» ه کردهاي ترکیییجاقتصادي همچون قطع صادرات نفت، ته  
 .»برد –حل برد  گرایانه، اعتقاد به راه  و تقویت روحیه ملییآمیز، همبستگ ایی صلحجد«

 سازي از ت مثبة  از یکسو انگارسی بی بیاي  گونه که مالحظه شد نگاه رسانه همان
اي  کند و از سوي دیگـر منطقـه    میقپرسی را در ذهن مسئوالن اقلیم کردستان تزری       همه

از میان سخنان مقامات ارشـد منطقـه بـه تـصویر کـشیده             را   زا  به آشوب کشیده و تنش    
  .است

  
 گیري یجهنتبحث و 

 بـا   ، مخالفـت و هـشدارهاي گـسترده       با وجود ل اقلیم کردستان عراق     الپرسی استق   همه
از .  برگـزار شـــد  1396اصرار مسعود بارزانی و حزب دموکرات کردسـتان در مهرمـاه     
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بـا ایـن رویـداد     ازآن، اخبـار مـرتبط   پـس پرسی تا روزها  ها پیش از برگزاري همه    مدت
قبـل  . شده بود المللی تبدیل اي و بین ، فرا منطقه يا  هاي منطقه  دفعات به تیتر اول رسانه      به

المللی هــر یک بـه فراخـور مطـامع و منـافع      اي و بین هاي منطقه  رســانهپرسی    از همه 
هــاي مختلف از ابعاد  هاي متبوع خود به انعکاس اخبار و تولید گزارش و تحلیل    دولت

 تولیدشده در مـورد  يها  و گزارشهــا  یل بخشــی از تحل   .ندپرسی اقــدام کرد    این همه 
 کردهاي عراق بر سرنوشــت اللاین رویــداد به تأثیــرات و پیامدهاي احتمالی اســتق

ـ        يها  گروه ا برخـــی  ض کردي سه کـشور همـسایه عـراق اختـصــاص داشـــت و ازق
جـوار   هاي قومی در کشــورهاي هـم   گسليســاز  این فرصت براي فعال    ها از   رســانه

هاي مفـصلی راجـــع بـه مفـاهیمی         برخی نیز بحث  . با اقلیم کردستان عراق بهره بردند     
 ســـازي  یچون ناسیونالیســم، دولت ـ ملت و جایگاه ایـــن مفـاهیم در دوران جهـان    

 کردستان عراق موقعیتی فـراهم کـرد   پرسی در اقلیم هرروي برگزاري همه  به. درانداختند
المللی بخشــی از مکنونات پنهان خود را در مورد یکـی      اي و بین   هاي منطقه  تا رســانه 
  . هویتی، در جهان واقعی هویدا ســازندبرانگیزترین مفاهیم غالباً از چالش

توانند یک جنبه خـاص    میها رسانهبا توجه به آنچه در بخش نظري کار گفته شد  
موضوع را برجسته کنند و به ما بگویند چگونه و با چه چارچوب ذهنی به موضوعی     از  

طور خالصـه بـه شـرح     بر این اساس نتایج حاصل از این پژوهش به. خاص توجه کنیم  
 20,5سـی،   بـی   درصد مربـوط بـه بـی   27,4شده،  از بین مجموع اخبار تحلیل    . زیر است 

شـده    درصد کل مطالـب تحلیـل  24,7نا، و  مربوط به ایر27,4درصد مربوط به الجزیره،    
ي خبري انگاره سـازي     ها  سایتهرکدام از   . مربوط به روداوو اقلیم کردستان بوده است      

 دارند، ایرنا بیشتر بـا ذکـر اخبـار بازتـابی بـه مخالفـت بـا             پرسی  همهخاص خود را از     
نـسته  پرسی را تهدیـد بـراي امنیـت منطقـه دا     پرسی پرداخته است و پیامدهاي همه       همه

 امـا  حمایـت کـرده   پرسـی   همـه ي تحلیلی خـود تلویحـاً از        ها  گزارشالجزیره با   . است
 پیامـدهاي تـرین     مهـم زبـان،      گوشزد نمـوده، ایـن سـایت خبـري عـرب           آن را خطرات  
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 کـه  کنـد   مـی  ذکـر  منطقـه  کشورهاي مقامات از نقل به مختلفی عناوین با را پرسی  همه
مقامـات  ) ب »داخلـی  جنـگ  بـروز  «عـراق؛  اتمقام) الف: از اند  عبارتها    ترین آن   مهم

 اسـتقالل  تقویـت  «سـوریه؛  مقامـات ) ج »تفرقـه  آتـش  هـا و    اقلیت طلبی  جدایی «ترکیه؛
. »خـوب  همـسایه  یـک  ایجـاد  بـه  اعتقـاد «: عراق کردستان مقامات) د» سوریه کردهاي

ت یري سیاسـ کـارگ  بـه المللی وابسته بـه بریتانیـا بـا     عنوان سایت خبري بین سی به   بی  یب
 بیـان کـرده     خود را حامی ملت کرد نشان داده و انتقادات را در اخبار بازتـابی     ،دوسویه

پرسی را با عناوین مختلفی به نقل از مقامات کـشورهاي             ترین پیامدهاي همه    مهم. است
آشـفتگی  « مقامـات ایـران؛      ) الـف  :زانـد ا    هـا عبـارت     ترین آن   کند که مهم   منطقه ذکر می  

 و مهـوري اسـالمی ایـران    زانی، ایجـاد پایگـاهی علیـه ج       سیاسی، سـقوط سیاسـی بـار      
 مقامـات   ) ج »تجاوز دیگران بـه عـراق     «مقامات عراق؛   )  ب »ها  ماجراجویی صهیونیست 

 مقامـات   )د» هتبعات اقتصادي همچون قطع صادرات نفت، تهییج کردهاي ترکی        «ترکیه؛  
نـه، اعتقـاد بـه      گرایا  و تقویت روحیه ملـی     یآمیز، همبستگ  جدایی صلح «اقلیم کردستان؛   

پرسـی حمایـت کـرده و     عنـوان سـایت کردزبـان از همـه         روداوو به  .» برد –حل برد    راه
طور که در قسمت ادبیات نظـري نیـز         همان. چارچوب معنایی مثبت از آن ساخته است      

ي بند بستهي بخش خاصی از محتوا یا معانی در یک قالب و           ا  رسانهاشاره شد؛ در متون     
اي که امکان تعابیر و تفاسیر مطلوب، معین و مشخص را فـراهم و            گونه  شود به   ارائه می 

دهد هرکدام از این  یمطور که نتایج تحقیق نیز نشان     همان. کند  یمتعابیر دیگر را حذف     
  .دهند یمبندي و به مخاطب ارائه  ي خبري معناي مطلوب خود را چارچوبها سایت

داد را منفی دانست، این موضوع      ي به این روی   ا  رسانهتوان نگاه غالب      یمدرنهایت  
فهـم و   یري تیترها، بـسامد واژگـانی و چـارچوب معنـایی خبـر قابـل      گ  جهتبا بررسی   

همچنین کلیشه ایجاد تفرقه و ناامنی، ترس از آینده مبهم یکی از مواردي . دستیابی است 
  .اند کرده در ایام برگزاري این رویداد ایجاد ها رسانهاست که 
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