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مقدمه
در مقطعی از تابستان   7931موضوع گردشگري جنسی مسافران عراقی در مشهد توسط
رسانههاي جمعی بهصورت گسترده موردتوجه قرار گرفت .خبرگزاريها و روزنامههاي
گیريکردند.برايبازهايتقريباًيکماهه،


بارهموضع

رسمیکشوردراخبارخوددراين
اينخبردرصدراخبارموردتوجهرسانههاوبهدنبالآنموردتوجهمردموافکارعمومی
قرارداشت.همزمانباطرحشدناينموضوعتوسطخبرگزاريهاوروزنامههايرسمی
کشور در فضاي مجازي و شبکههاي اجتماعی نیز واکنشها و اظهارنظرهايی ،توسط
کاربراناينشبکههامطرحشد.کاربرانشبکههاياجتماعیبهعنوانشهروندانعاديدر
هاکهماهیتیدموکراتیک،آزادوبهدورازسانسوردارندبهگفتگووموضعگیري

اينشبکه
دربارهاينموضوعپرداختند .
اينموضوعازدوجهتموردتوجهويژهرسانههاقرارگرفت.درفرهنگايرانیو
موضوعگردشگريجنسیوبهطورکلیسوءاستفادهجنسیاززنانيکیاز

اسالمیکشور،
موضوعات حساسیتبرانگیز محسوب میشود و با مفاهیمی همچون غیرت و ناموس و
احکامشرعیپیوندپیدامیکندکهريشهايطوالنیدرفرهنگايرانیدارد.همچنینعرب
بودن وعراقیبودن سوژههاي خبر به دلیلسابقه جنگ ايران وعراق و سابقهنگاههاي
نژادپرستانه عرب و عجم در تاريخ گذشته اين دو کشور ،بر پیچیدگی و حساسیت اين
موضوع میافزايد .لذا اين موضوع توجه رسانهها را به خود جلب کرده و توسط آنها
کامالً بازنمايی و برجسته شد و آنها سعی میکنند بهانحاءمختلف به تحلیل و بررسی
سازي،رسانههابرشناختونگرشمردمو


موضوعبپردازند.ازطرفیطبقنظريهبرجسته
هاازطريقانتخابوبرجستهسازيموضوعاتورويدادهادر

تعییناولويتهايذهنیآن
گذارند.رسانههااينقدرترادارندکهتوجهعمومرا


قالبخبروگزارشخبريتأثیرمی
وعهايمسائلمعطوفسازند.حاصلکاراينمیشودکهاينمسائلتوسطبسیاري
بهمجم 
از مردم در سپهر عمومی و خارج از قلمرو رسانههاي جمعی به بحث گذاشته میشوند
(مهديزاده .)7933،
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با اين مقدمه میتوان گفت در تابستان  7931موضوع گردشگري جنسی مسافران
عراقی در مشهد توسط رسانههاي جمعی بازنمايی و برجستهسازي شد و در اثر اين
برجستهسازي در دايره توجهات عموم نیز قرار گرفت .آنچه از حیث مطالعات رسانهاي

هايیاستکهرسانههابرايبازنمايیوساختجريانخبرياين


اهمیتداردنحوهوشیوه
موضوعبهکارگرفتند.چگونهرسانههااينموضوعراازمیانموضوعاتمتعدددرذهن
مخاطبانپررنگوحائزاهمیتکردندوتوجهوواکنشافرادرابهآنجلبنمودند؛و
همچنینبررسیاينموضوعکهتاچهاندازه،رسانههادربرجستهسازيموضوعدرمیان
افکارعمومیموفقهستندوتاچهاندازهقادرهستندکهبرانديشهعمومتأثیر بگذارند،
قابلتوجهوتأملاست .

براي سنجش اثرگذاري رسانههاي جمعی بر عموم نیاز است که نظرات و
ديدگاههاي مردم نیز در رابطه با موضوع برجسته شده بررسی شود .شبکههاي اجتماعی
بهعنوانبستريرسانهايکهامکاناظهارنظرعموممردمبدونکنترلوسانسوررامیدهند،

گذاريرسانههابرافکار

ابزارمناسبیبرايسنجشنحوهتأثیرگذاري،شکلدهیواولويت
عمومیهستند.دراينمیانشبکهاجتماعیتوئیتر،7شبکهايکهبیشتربرايموضوعاتو
گفتگودرموردموضوعاتمهمواساسی(درمقابلشبکههاياجتماعیکهبیشترماهیت
سرگرمکنندهدارند)مورداستفادهقرارمیگیرد.همچنینباامکانجستجوبراساسهشتگ0

دراينشبکهمیتوانبهسیرگفتگوهاوتوئیتهادريکموضوعدسترسیداشت.لذااين
شبکهبهشکلنظاممنديامکانبررسیوتحلیلنظراتحوليکموضوعمشخص(يک
هشتگ)رافراهممیکند .
ازاينجهتدرتحقیق حاضردوهدفرا دنبالمیکنیم .ابتدا به دنبالتوصیفیاز
نحوهبازنمايیموضوعگردشگريجنسیعراقیهادرمشهددررسانههايجمعیهستیم.
سپس با بررسی نحوه بازنمايی اين موضوع در توئیتهاي افراد در توئیتر به رابطه و
اثرگذاريرسانههايجمعیبرافکارعمومیمخاطبانمیپردازيم .
1. Twitter
2. Hashtag
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به طور مشخص به دنبال پاسخگويی به دو سؤال هستیم؛ اول نحوه بازنمايی و

برجستهسازي موضوع گردشگري جنسی عراقیها در مشهد در رسانههاي جمعی به چه

صورتاست؟دومتأثیراينبازنمايیوبرجستهسازيبرافکارعمومیدرشبکهاجتماعی
توئیترچگونهاست؟ 

مرور پیشینه پژوهش
درزمینهبازنمايیموضوعاتمختلفدراخباررسانههايجمعیوخبرگزاريهايآنالين
پژوهشهايمتعدديبهزبانفارسیوالتینانجامشدهاست.اغلباينپژوهشهاازطريق
روش تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا به بررسی نحوه بازنمايی و گفتمانهايی که در
عنوانمثالسپهري()7931در«بازنمايیايراندر
اند.به 


اررفته،پرداخته
بازنمايیاخباربهک
شرقشناسیوارونه
اخبارشبکههايتلويزيونیامريکا»ونظريونعمتیانارکی()7931در« 
دربازنمايیخبريسیمايجمهورياسالمیايرانازغرب»ونعمتیونظريدر«بازنمايی
انگلیس در اخبار صداوسیما؛ تحلیل گفتمان بخش خبري ساعت  »07و مهدي زاده و
علیزاده ( )7939در «بازنمايی برکناري مرسی در اخبار تلويزيونی صداوسیماي ج.ا.ا و
بیسیفارسی» بروکز وديگران ()0225در«بازنمايیرسانهايافکار عمومی:پوشش
بی 

اخبار تلويزيونی بريتانیا در انتخابات سال  »0227به بازنمايی يک موضوع خاص در
«تلويزيونورسانههايجمعی»تصويريپرداختهاند .
فرقانی و بخشنده ( )7931در «تأثیر گفتمان سیاست خارجی بر پوشش خبري؛
بازنمايی آمريکا و انگلیس در مطبوعات شاخص ايران در دو دوره اصولگرايی و
اصالحطلبی»،مجیديونیکملکی()7937در«تحلیلمحتوايکیفیاخبارخبرگزاريها

درباره تحوالت مصر» ،کري و ديگران ( )0271در پژوهشی با عنوان «تصوير اسالم در
بريتانیا :بازنمايی مسلمانان بريتانیايی در رسانههاي مطبوعاتی ملی  »0223-0222در
«رسانههايجمعیمکتوببازنمايی»راموردبررسیقراردادهاند .
همچنین پوري و جعفري ( )7931در «بازنمايی گفتمان اقتصاد مقاومتی در فضاي
مجازي» بهمطالعه بازنمايیدر رسانههاياجتماعیپرداختهاند.همچنینپژوهشهايی نیز
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طورخاصبهمطالعهبازنمايیدررسانهاجتماعیتوئیترپرداختهاند،سلیمیووهابپور


به
()7931در«توئیپلماسی؛بازنمايی سیاستخارجیايراندرتوئیتر»واشرفنظريوقلی
پور ()7931در«رسانههايجديداجتماعی و نقشآنها در بازنمايیکنشهايجمعی:
تحلیلواقعبینانهانقالبمصر» .

پژوهشهايی نیز از بررسی بازنمايی جلوتر آمدهاند و نحوه برجستهسازي يک
عنوانمثال رضوي زاده ( )7937در
موضوع در رسانهها را موردمطالعه قرار دادهاند .به 
پژوهشی با عنوان «اولويتهاي خبري در روزنامهها :بررسی میزان و نحوه برجستهسازي
مسائل فرهنگی در روزنامهها» به بررسی میزان و نحوه برجستهسازي مسائل فرهنگی در
روزنامهها با روش تحلیل محتوا پرداخته است .همچنین پوري و ديگران ( )7931در
«پوشش خبري گفتمان اقتصاد مقاومتی در خبرگزاريها و وبسايتهاي خبري»
سازيگفتماناقتصادمقاومتیرابررسیکردهاند.شبابیوآقاسی()7933در«تأثیر


برجسته
رسانهبرافکارعمومی،بااستفادهازروشتقويتافتراقینمونهموردي،قتلنداآقاسلطان»
نشانمیدهندکهرسانههايغربیباروشبرجستهسازيچگونهبرايشکلدهیبهافکار
عمومیدررابطهباقتلنداآقاسلطاناستفادهکردند .
همگیاينتحقیقهابازنمايیوبرجستهسازيرسانهايرادريکرسانهواحدمثل
روزنامه،تلويزيونويافضايمجازيبررسیکردهاند؛امابهبررسیبازنمايیيکموضوع
دردورسانهکهشاملرسانههايجمعیباماهیتحرفهايورسانههاياجتماعیباماهیت
غیرتخصصیومخاطبمحورنپرداختهاند.همچنینرابطهبینبازنمايیدررسانههايجمعی
ورسانههاياجتماعیدربارهيکموضوعکهدرتحقیقحاضروجوددارد،درتحقیقهاي
پیشینموردتوجهنبودهاست .

رویکرد نظری
نظریه بازنمایی
رسانهها بر شناخت و درک عموم از جهان تأثیر میگذارند ،به اين معنا که آگاهی و
ذهنیتمردمنسبتبهجهانبستگیبهمحتوايیداردکهازرسانههادريافتمیکنند؛زيرا
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رسانههاواسطهومیانجیبینآگاهیهايفرديوساختارهايگستردهتراجتماعیوسازنده
معنا هستند .رسانهها همچون آينه براي انعکاس واقعیت عمل نمیکنند ،بلکه برساخت
اجتماعیواقعیتتأثیرمیگذارند.برايناساس،بازنمايی،ساخترسانهايواقعیتاست.
معناامري آشکاردر واقعیتکهدر زبان يارسانهمنعکسمیشود ،نیست،بلکهحاصل
روابطساختمنددرزباناست.بازنمايینهانعکاسوبازتابمعنايپديدههادرجهانخارج
که تولید و ساخت معنا بر اساس چارچوبهاي مفهومی و گفتمانی است .ازآنجايیکه
رسانهها فراگیرترين نهاد تولید ،بازتولید و توزيع معرفت و آگاهی در جهان جديدند،
توانمحتوايآنهارامنبعمعنیقدرتمنديدربارهجهاناجتماعیدانست.بازنمايیهاي


می
رسانهايازاينلحاظمهمهستندکهشناختوباورعمومیراشکلمیدهند(.مهديزاده،
 )7931:72
هالاستوبهايدهايبنیاديندر


شدتوامدارآثاراستوارت

امروزهمفهومبازنمايیبه
مطالعاتفرهنگی و رسانهاي مبدل شدهاست .نگاه جديد ارائهشده از سويهال به مفهوم
بازنمايی،ازديدگاههايمتفکرانیمانندفوکووسوسوربرايبسطنظريهبازنمايیگرفته
شدهاست .
استوارتهالذيلنظريهبازنمايیخودکهدرطرحوياز«چرخهفرهنگی»جايگاهی
م همدارد،معتقداستکهمعناازطريقفرهنگوتوسطزبانبرساختهمیشود.بهعقیده
وي،بازنمايیاستفادهاززبانبرايبیانچیزهايمعنادارايدربارهجهانپیرامونماستو
زبان ابزاري است که ما با استفاده از آن میتوانیم معنا بسازيم .از طريق زبان است که
میتوان اين معانی را به ساير افراد جامعه انتقال داد و با آنها مبادله کرد .اينکه
وگويیبینافراددرمی گیردوازطريقآنبهفهممشترکیدربابتفسیرجهانخود


گفت
می رسند،فقطبازبانممکناست؛چراکهزباندراينجامانندنظامبازنمايیعملمیکند.
ازطريقزباناستکهمااز نشانهها،نمادهايتصويريومتنیوصوتیاستفادهمیکنیم.
زبانيکیازرسانههايیاستکهازطريقآنافکار،احساساتوايدههايمادرفرهنگ
منعکسمیشود(.رضايیوکاظمی )30:7931،
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نظریه برجستهسازی
نظريه برجستهسازي مدعی تأثیر رسانهها بر شناخت و نگرش مردم و تعیین اولويتهاي
ذهنیآنانازطريقانتخابوبرجستهسازيبعضیازموضوعاتورويدادهادرقالبخبر
و گزارش خبري است .به اين معنا که رسانهها با برجسته ساختن بعضی از موضوعها و
رويدادها ،برآگاهی و اطالعات مردم تأثیر میگذارند .گرچه نمیتوانند تعیین کنند که
مردم «چگونه» بیانديشند ،اما میتوانند تعیین کنند که «درباره چه» بینديشند (مهديزاده،
 .)7933:43
هابهويژهدراخباروگزارشهاي
منظورازبرجستهسازيرسانههايايناستکهرسانه 
خبريومستند،اينقدرترادارندکهتوجهعمومرابهمجموعهايازمسائلوموضوعات
حدودمعطوفسازندوازمسائلوموضوعاتديگرچشمپوشیکنند.حاصلکار

معینوم
اينمی شودکهبعضیازمسائلخاصتوسطبسیاريازمردمدرسپهرعمومیوخارجاز

قلمرو رسانهها به بحث گذاشته میشود ،درحالیکه به مسائل و موضوعات ديگر توجه
نمیشود(مهديزاده .)7933:43،
بهعالوه بايد توجه داشت که برجستهسازي صرفاً نمیتواند بهمثابه کنشی صرفاً

رسانه اي موردتوجه قرار گیرد .اگرچه اين اقدام اهداف رسانه را در درون خود دارد،

کنشیرسانهها،نظامسیاسیوشرايطاجتماعیومردماست.اولويتسوم

برآينديازهم
از آن همگان است که تصور میشود تحت تأثیر رسانهها قرار دارد( .مهدي زاده،
.) 7933:17آنچهبیشازهرچیزموردتوجهپژوهشگرانقرارگرفتهرابطهاولويترسانههابا
اولويتهمگاناست.فرضیهپژوهشدرايننوعتحقیقاتايناستکه«هرچهرسانهها
اهمیت بیشتري به يک مسئله بدهند (اولويت رسانهاي) همگان اهمیت بیشتري براي آن
قائلمیشود(اولويتهمگان)» .

روششناسی
براي انجام تحقیق حاضر از روش تحلیل کیفی استفاده شده است .هدف از اين تحقیق
گردشگريجنسیعراقیهادرمشهد»دررسانههاي

توصیفیکلیازنحوهبازنمايیخبر«
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رسمیاست.همچنینبررسیتأثیربازنمايیوبرجستهسازيرسانههايجمعیبررويافکار
عمومیدرشبکهاجتماعیتوئیترموردتوجهبودهاست.لذاباتوجهبهاينهدفوسؤال
تحقیقروشتحلیلمحتوايکیفیبرايبررسینحوهبازنمايیاخباراستفادهشدهاست؛
زيرا اينروش«،امکان تفسیرذهنیمحتوايدادههاي متنیراازطريقطبقهبنديمنظم،
کدگذاريومعرفینمودنالگوهابهوجودمیآورد»).(Hsieh & Shanon, 2005البتهدر

برخیمواردبرايکمکبهغنیترشدنتحلیلها،جنبههايکمینیزموردتوجهقرارگرفته
است .
برايپاسخبهسؤالاولتحقیق،هرخبربهعنوانواحدثبتوواحدتحلیلدرنظر

گرفتهشدهاست.برايبررسیهرخبردوبخشراموردتوجهقرارداديم.تحلیل«تیترخبر»
بهعنوانتأثیرگذارترينبخشخبرو«تحلیلمتنخبر»کهحاويمحتواوادعاياصلیخبر

است .
برايتحلیلتیترسهعنصرفاعلتیتر(تیتردرموردچهکسانیاست)،فعلانجامشده
(تیتر چه فعلی را به فاعل نسبت میدهد) و موضع تیتر نسبت به فعل انجامشده (نوع
گیريتیترنسبتبهفعلانجامشدهبهچهصورتاست)رامعیارتحلیلقرارداديم.

جهت
همچنین براي تحلیل متن خبر دو مؤلفه گوينده متن خبر (خبر ازنظر چه کسی
بیانشده است) و ادعاي متن خبر (ادعاي اصلی که متن خبر عنوان میکند چیست) را

انتخابکرديمودرموردتکتکاخباربهتوصیفکاملاينمؤلفههاپرداختیم.سپسبر

اساساينتوصیفاتبهدستهبنديهايیراازنحوهجريانسازيرسانههاوسیکلخبرياين
موضوعارائهکرديم .
درسؤالدومتحقیقبرايبررسیتأثیربازنمايیوبرجستهسازياخباردررسانههاي
جمعیبهرويعموم،واکنشمردمعاديبهاينموضوعرادرشبکههاياجتماعیرادنبال
کرديم.براياينبررسی،شبکه هاياجتماعیمختلفازجملهاينستاگرام،يوتیوبوتوئیتر
تحتبررسیقرارگرفتکهبیشترينمیزانبازنمايیاينموضوعدرشبکهتوئیتروجود
داشت.درشبکهاجتماعیيوتیوب 1ويدئودراينزمینهوجودداشتکهدرتوئیترهم
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آنها تکرار شده بود .اينستاگرام نیز شبکهاي بود که بهصورت منسجم و عمده به اين

موضوعنپرداختهبود.لذاتوئیتربهدلیلجامعیتوبسترمناسبیکهبرايجستجووبررسی
داشتبهعنوا نرسانهاجتماعیموردتحقیقانتخابشد.توئیتربرخالفاينستاگرامازنظام

دقیق ترجستجوبراساسهشتگبرخورداراست،چراکهافراددرتوئیتربرايهرتوئیتاز
هشتگهايمناسبوکامالًمرتبطاستفادهمینماند.لذااينمسئله،جستجوودسترسیبه
ضوعاتمشترکرابهصورتدقیقوکارايیفراهممیسازد .

توئیتهايمرتبطوبامو
در اين بخش ،ابتدا به تحلیلتوزيعنسبتزمانیتوئیتهادر بازهايکهرسانههاي
جمعی مورد تحلیل قرار گرفت پرداختیم .سپس هر توئیت بهعنوان واحد ثبت و واحد
يمضامینمطرحشدهدرتوئیت

تحلیلانتخابشدودربارهتوئیتهابهتوصیفودستهبند
پرداختیم .براي اين کار محتواي توئیتها در سه بخش توصیف و تحلیل شدند:
کلیدواژههاياستفادهشدهدرتوئیت،بارمعنايی(فرهنگی،اجتماعیوسیاسی)کلیدواژهها،
استخراجمضمونادعايطرحشدهدرتوئیت .

براي بررسی موضوع تحقیق سیر خبري موضوع گردشگري عراقیها در مشهد در
هايرسمیراازابتدايشکلگیريجريانخبريآندرتاريخ03مرداد7931تا02

رسانه
کهسیرخبريپايانيافتهاست،کرديم.لذا«تمام»اخبارومقاالتیکهدراين

شهريور7931
بازه در رسانههاي رسمی کشور شامل خبرگزاريها (خبرگزاري مهر ،فارس ،ايرنا،
خبرآنالين ،ايسنا و ايلنا) و روزنامهها (شرق ،کیهان ،شهروند) بهعنوان نمونه انتخاب
کرديم.اخبارومقاالتیکهاينرسانههادراينبازهزمانیدربارهموضوعموردنظرمنتشر
کردهبودندشامل02موردبودکههمگیدرتحقیقحاضرموردبررسیقرارگرفت .
بهبررسیواکنشهاوبازنمايیموضوعدرشبکههاياجتماعیپرداخته

بخشدوم
شد.برايدسترسیبهنمونههايشبکهاجتماعیتوئیترازجستجوبراساسهشتگاستفاده
شد .هشتگهاي جستجو شده شامل #مشهد#عراق# ،مشهد#جنسی# ،مشهد#صیغه و
#مشهد#تايلند بودند .کل توئیتهايی که در بازه زمانی اين تحقیق در شبکه با اين
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توئیتبودکههمهآنهابهعنواننمونهموردبررسی

هشتگهامنتشرشدهبود،شامل 45
قرارگرفتند .

تحلیل دادهها
تحلیل محتوایی خبرها
تحلیل محتوايی خبرها در دو بخش تحلیل تیتر خبر و تحلیل متن خبر موردبررسی
قرارگرفتهاست .

تحلیل تیتر خبرها
درتیترخبرهامعموالًبهسه عنصراشارهشدهاستکهنحوهبازنمايیهريکازاينسه
فعلانجامشده-9.

هامیباشد -0.


فاعلخبرکهشاملعراقی
موردبررسیشدهاست -7.
بیانموضعتیترنسبتبهفعل .

فاعل خبر
تیترهابرايبیانفاعلخبرازچندينکلیدواژهمتفاوتاستفادهکردندکههريکازآنها
بار معنايی متفاوتی را منتقل میکنند .اين کلمات عبارت بودند از؛ زائران عراقی،
ها.همانطور


گردشگرانعرب،مردانعرب،مردانمجردعراقی،مردانعراقیوعراقی
شودبرخیازاينکلیدواژهبرعرببودنفاعلبهطورعامداللتداردکه


کهمشاهدهمی
بیشتررويکردهايعربستیزانهونژادپرستانهراتقويتمیکند.برخیازکلیدواژههابهطور
خاصبرعراقیبودنفاعلتأکیددارندوملیتاينافرادراموردتوجهقرارمیدهد .
هر دو اين کلیدواژهها (عرب و عراقی) معموالً به همراه کلمهاي ديگر مانند زائر،
گردشگر،مرد،مرد مجردمیآيند.هرکدامازاينکلماتنیزبارمعنايیخاصخودرابه
تیتر تحمیل میکنند .استفاده از کلمه «مردان» به همراه کلمات عرب يا عراقی ،درواقع
تأکیديبرجنسیتفاعلاستکهبارمعنايجنسیوجنسیتیموضوعطرحشدهراتأکیدو
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تشديدمیکند.کلمه«مردانمجرد»بههمراهکلماتعربوعراقیبارجنسیوحساسیت
جنسیراباالترمیبرد .
جايکلماتمعرفجنسیتازکلمهگردشگراستفادهشدهاست


درمواردديگريبه
کهبربعدمسافروگردشگربودناينافرادتأکیدشدهاستولذاعبارتگردشگرانعرب
ياگردشگرانعراقیازبارمعنايیجنسیتیوبهطورکلیبارمعنايیمنفیخالیاست.اين
کلمهبروجههگردشگريموضوعکهوجهیمثبتوعاديمحسوبمیشودتأکیددارد.
لذا تیترهايی که از اين ترکیب براي توصیف فاعل استفاده کردند خنثیترين نوع نگاه
نسبتبهفاعلراارائهمینمايند .
آخرين مورد که در تیترهاي فاعل ديده میشود ،همراهی کلمه «زائر» به همراه
کلمات عرب يا عراقی است .کلمه زائر بار معنايی مذهبی و مقدسی را ايجاد میکند.
برخالفترکیبمردانعراقیکهبارمعنايیتقريباًمنفیوگردشگرانعراقیکهبارمعنايی
خنثیداشت،زائرانعراقینوعینگاهمثبتراارائهمیکند.بااستفادهازاينعبارتتیتر
قصد آسیبزدايی يا رفع اتهام از فاعل با نوعی ايجاد تقدس است .در بیست خبر
موردبررسیدراينتحقیقنسبتتوزيعکمیاينعباراتبهصورتجدولزيربود :

جدول  .0کلمات مورداستفاده برای فاعل در تیتر خبر
عبارت بهکاررفته در تیتر

تعداد تکرار در تیتر

زائر(زائران)عراقی 

4

مرد(مردان)عراقی 

9

مردمجردعراقی 

0

مردانعرب 

7

گردشگرانعراقی 

0

طورکهدرجدولديدهمیشودعبارتهايیکهتأکیدبرجنسیتدارندبیشترينمیزان


همان
تکرار راداشتهاندکه نشاندهندهماهیت موضوع و رويکرد غالب بهاينمسئلهمیباشد.
بعدازآنعبارتمثبتِ«زائرعراقی»بیشترينمیزانتکرارراداشتهاست .
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 اگر به لحاظ سیر خبر بخواهیم اين موضوع را بررسی کنیم ،در ابتداي طرح اين
مسئلهبیشترازعباراتبابارمعنايیجنسیتیاستفادهشدهاستامابهمروروبعدازگذشت

تبوتابهاياولیهاينموضوععبارت«زائرعراقی»کاربردبیشتريداشتهاست .


فعل انجامشده
برايتوصیف فعلانجامشدهدرتیترهاازعباراتبازارجنسی،ماجراي جنسی،خدمات
جنسی،فسادجنسیاستفادهشدهاست.همهاينعباراتبهنوعیتأکیدبرموضوعاصلیو

ادعاياصلیطرحشدهداردکهبهبرجستهسازيمسئلهارتباطجنسیعراقیهابازنانايرانی

میپردازد .

موضع تیتر نسبت به فعل
در بعضی از تیترها کلماتی مانند توطئه ،حاشیه ،شايعه ،ماجرا استفاده شده است که
نشاندهندهموضعتیترنسبتبهفعل(يعنیهمانخدماتجنسی)است.درابتدايشروع

سیرخب ريبیشترازواژهحاشیهوماجرااستفادهشدهاستکهتوجهمخاطبرابهموضوع
موردنظرجلبکند؛امادرادامهوباتغییرموضعگیريهايرسمیدرادامهسیرخبربیشتر
ازکلماتیمانندشايعهوتوطئهاستفادهشدهاستکهتأکیديبرساختگیوغیرواقعیبودن
خبردارد .

تحلیل متن خبرها
درتحلیلمتنخبرابتداگويندهمتنخبرموردبررسیقرارگرفت.معموالًدرمتناخباربه
سخن افرادي مانند کارشناسان يا مسئوالن مربوطه استناد میشود ،افرادي که میتوانند
اطالعاتتازه ايرادربارهموضوعدراختیارقراردهند.اينافرادياخودشانمطالبیدر
نظرانياباآنهامصاحبهمیشودمانند


نويسندمانندکارشناسانوصاحب
قالبيادداشتمی
مسئوالن مربوطه .بعضی از اخبار هم صرفاً يادداشت يا گزارشی است که توسط
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شود.بلکهروزنامهنگار


هايفردديگرياستنادنمی
روزنامهنگارنگاشتهمیشودوبهصحبت

يافتههاوديدگاهخودشرادربارهموضوعارائهمینمايد .
خبرتوسطشخصروزنامهنگارنوشتهشده

دربیستخبرموردبررسیدراينتحقیق1
بودوصرفاًحاوينظراتويدربارهموضوعوتحلیلوتفسیرآنبود.خبرهايیکهتوسط
روزنامهنگارنوشتهشدهبودياماهیتطرحابتدايیمسئلهداشتندياماهیتتحلیلی 79.خبر
قولهاي آنان
ديگر گويندگان ديگري غیر از روزنامهنگار دارد و اصل خبر به نقل 
هااستنادشدهاستبهاينقراربودهاند؛رئیس


خبربهآن
میپردازد.افراديکهدراين 79

هتلدارانخراسانرضوي،کارشناسمسائلعراق،مديردارالقرآن،امامجمعهمشهد،رئیس

سازمان امور اجتماعی کشور ،رئیس میراث فرهنگی و نماينده مردم مشهد در مجلس
شوراي اسالمی .استناد و ارجاع به سخن کارشناسان و مسئوالن يکی از روشهاي
سازيوجريانسازيخبرمیباشد .

اعتباربخشیبهخبروراهیمؤثردرراستايبرجسته
دومینبخشیکهدرمتنخبرموردبررسیقرارگفتهادعايخبراستکهمهمترين
بخش متن نیز محسوب میشود .اين بخش حاوي گزارههاي اصلی طرحشده در خبر
میباشد .طبق بررسیهاي انجامشده و استخراج کلیه گزارههاي موجود در هر  02خبر

نمونهتحقیقومرورچندينبارهاينگزارههابههفتکالنادعارسیديم.میتواناينهفت

موردراسیرکلیمواجههرسانههايرسمیبااينموضوعدانستوبیانداشتکهچطور
اينموضوعدرمقطعیاززمانبازنمايیوبرجستهشدوبهدايرهتوجهرسانههاوجامعه
آمدوچطورباجهتگیريهايخاصواتخاذرويکردهايرسانهايمتفاوتاينموضوع

ازدايرهخبريخارجشد .
نکتهحائزاهمیتیکهدراينزمینهوجودداردترتیبزمانیادعاهايمطروحهاست.
بهاينمعناکهادعاهايیکهدرزيرعنوانمیشوندبهلحاظزمانینیزپشتسرهماتفاق
افتادهاندوهرادعاپسازاتمام،ادعايديگرآغازشدهاست .
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طرح ادعای گردشگری جنسی مردان عراقی در مشهد
اولین ادعاي طرحشده ،همان ادعاي اصلی که گردشگري جنسی عراقیها در مشهد و
استفادهمردانعراقیازخدماتجنسیدرمشهدمیباشد.اينادعانقطهآغازطرحاين

موضوعمیباشدکهدر5خبرِابتدايیانعکاسپیدامیکند.اينادعاابتداتوسطخبرآنالين
مطرح میشود ،توسط روزنامه شهروند تکمیل و توسط ايسنا و روزنامه شرق بازنشر
میشود .
اينچهارمقالهبااستنادبهچندگزارهسعیدرطرحبحثخوددارند .
اولینگزارهکهدرابتدامطرحمیشود،ارجاعبهمقالهروزنامهگاردينمیباشد.

دومین گزاره ارجاع به افزايش نرخ ارز و در نتیجه افزايش گردشگران عراقی به
کشوراست.
سومینگزاره نیزارجاع بهسخنان رئیسهتلداران خراسانرضوي درباره وضعیت
نابسامانخانهمسافرهامیباشد.
اينمقاالت بااستفاده از سهمقدمه باالادعاي گردشگري جنسیمردانعراقیدر
مشهدوهشداردربارهاينموضوعرامطرحمیکنند.اينچهارمقالهباتیترهايسؤالیو
تفسیريکهازکلماتیمانندحاشیهوماجرادرآنهااستفادهشده،سعیمیکنندکهاين

موضوعرابهدايرهتوجهاتمخاطبانبیاورند.همچنینباارجاعبهنظريکیازمسئولین
مربوطه(رئیسهتلدارانخراسانرضوي)موضوعرامستندکردهوبهآناعتبارمیبخشند.
همچنینتوئیتروزنامهشرقکهمستقیماًآوردهاست«:تأيیدادعاياستفادهجنسیمردان
زمینهکافیبرايبهصدراخبارآمدناينخبرراايجادمیکند.اين

عراقیاززنانايران»...
برانگیزخوددرفرهنگايرانیبهسرعتموردتوجهقرار


موضوعبهدلیلماهیتحساسیت
میگیردوسايتهاياينترنتیکوچکنیزبهبازنشرآنمیپردازند .


آغاز جستجوها درباره موضوع و بیان ردیهها
چهار خبر بعدي در واکنش به ادعاي قبلی به جستجو و تفحص درباره صحت ادعاي
طرحشدهمیپردازند.خبرگزاريمهربامصاحبهايکهبارئیساتحاديههتلدارانخراسان
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رضوي می گیرد ادعاي قبلی وي درباره خانه مسافرها را تعديل و رد میکند .در ادامه
خبرگزاريايسناوفارسنیزبااستنادبهاينسخنانواستنادبهتوطئهتفرقهافکنیدرصدد
ردموضوعبرمیآيند .
عالوهبرمصاحبهجديدرئیساتحاديههتلدارانخراسانرضويکهسخنان گذشته
خوددربارهخانهمسافرهاراردکردهاست،بقیهرديههاشاملجوسازيبرايازبینبردن
اتحادشیعیاندوکشورايرانوعراقدرزمانینزديکبهاربعین،توطئهايبرايصدمهزدن

بهرونقگردشگريکشور،توطئهرسانهايدانستنطرحاينموضوعوموضوعمشابهدر
موردايرانیاندرعراقاست.
تفصیلوبامثالهايمتعدددرخبرهاي

اينسهادله،سهرديهعمدهايهستندکهبه

ايندستهديدهمی شوند.درتیترخبرهايايندستهکلماتیمانندشايعه،حاشیهوتوطئهبه

چشممی خوردکهکامالًتغییرجهتخبريراازسؤالوابهامبهقطعیتوجهتگیري

افتدبهطور

مخالفنشانمیدهد.اينجريانخبريکهدرروزهاي4و1شهريوراتفاقمی

کامل درصدد پاسخگويی به ابهامات و ادعاهايی که در خبرهاي دسته اول طرح شد و
همچنینپاسخگويیبهافکارعمومیبرمیآيد .


حمله رسانههای داخلی به یکدیگر درباره طرح موضوع
طلب(بهطور

درخبريازروزنامهکیهانحملهاينرسانهاصولگرابهروزنامههاياصالح
خاصروزنامهشرق)کهدرروزهايابتدايیاينموضوعراطرحکردند،مشاهدهمیشود.

اين روزنامه عالوه بر ارائه رديههايی که در خبرهاي دسته دوم در روزهاي گذشته
منتشرشده بود ،به روزنامه شرق هم حمله میکند و آن را عامل ايجاد جنگ روانی و
تشويش اذهان عمومی در کشور در آستانه اربعین میداند .درگیري و اختالفنظر میان
رسانههايحزبهايمختلف خودباعثمطرحشدن و برجستهسازي موضوعمیشوندو
موضوعرابیشازپیشبهدايرهتوجهاترسانههاوجامعهمیآورد .
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تغییر موضع آشکار رسانهها نسبت به موضوع
درخبريديگرروزنامهشرق،بعدازرديههايیکهدرروزهايگذشتهتوسطدومیندسته
ازخبرهامنتشرشدهاست،عذرخواهیوتغییرموضعخودرانسبتبهاينموضوععلناًدر
سرمقالهخوداعالممیکند.اينروزنامهاحترامبهمخاطبانخودورسالتآگاهیبخشیو
حفظمنافعگردشگريکشوررابهعنوانداليلخودبراياينتغییرموضعبیانمیکند.اين

داردکهسوءتفاهماتیدراينزمینهرخدادهاست .

روزنامهبیانمی
در حقیقت بعدازاين مرحله و اين موضعگیري روزنامه شرق ،تمام خبرهاي بعدي
بهصورتيکدستموضعخو درادرراستايردموضوعگردشگريجنسیعراقیهادر

دهند.بعضیازرسانههاسکوتمیکنندوبعضیبهتحلیلوارائهادلهدر

مشهدقرارمی
طورواضحپسازاينمرحلهديگرهیچخبريدر


دهند؛امابه
راستايردموضوعادامهمی
راستايتأيیدموضوعمطرحشدهمنتشرنمیشود! 


ورود شخصیتهای سیاسی و مسئوالن مرتبط به موضوع
درچهارخبربعديامامجمعهمشهد،دادستانی،رئیسمیراثفرهنگیورئیسسازمانامور

هايخودبهاظهارنظردراينبارهمیپردازند.اين

اجتماعیکشوردرصحبتهاومصاحبه
افراد بهطور کامل موضوع طرحشده درباره گردشگران عراقی در مشهد را نادرست
میدانند .آنها با استناد به دو دلیل اين موضوع را شايعه و ساختگی میدانند )7 :توطئه

دشمنانبرايازبینبردنرابطهحسنهدوکشور)0.ازبینبردنرونقاقتصاديگردشگري.
دراينمرحلهکهجريانسازيخبريبهسمتردموضوعوآرامسازيشرايطرسانهايو
اجتماعی پیش میرود در اخبار بیشتر از نظرات مسئوالن مربوطه استفاده میشود .تمام
اخبارايندستهبااستفادهازتیترهاينقلقولیوارجاعبهنظراتمسئوالنومديرانسعی

درپاسخگويیبهافکارعمومیدارند .
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مقاالت تحلیلی در رد نژادپرستی
خبرهايپايانیشاملسهمقالهتحلیلیدرردديدگاههاينژادپرستانهوعربستیزانهاست.
اين مقاالت به مقايسه نحوه مواجهه جامعه ايرانی با مسائل اينچنینی درباره موردهاي
پردازد.آنهانشانمیدهندکهجامعهنسبتبهوقوعچنیناتفاقی


هامی

هاوعرب
اروپايی
(رابطهدخترانايرانیبامرداناروپايیياآمريکايی)واکنشکمترينشانمیدهدتاهمین
رابطهبامردانعرب؛وبهنگاهديرينهنژادپرستانهدراينبارهاشارهمیکنند .

اخبارايندستهتقريباًيکهفتهبعدازاوجگیرياينخبرمنتشرمیشونددرشرايطی
که خبر از صدر اخبار خارجشده و فضاي آرامتري حاکم است .لذا خبرگزاري مانند
خبرگزاري مهر به انتشار خبرهاي تحلیلی از منظر آسیبشناسی اجتماعی و فرهنگی که
موضعی ضدنژادپرستانه دارد میپردازد و اساساً آن را موضوعی زايیده ديدگاههاي
نژادپرستانه نه واقعیت میداند .اخبار در اين مقطع موضوع را از يک موضوع واقعیِ
اجتماعیبهيکسوءتفاهمفرهنگینژادپرستانهکاهشمیدهند .

ردیه نهایی در مجلس
 دوخبرآخرمربوطبهبررسیاينموضوعتوسطمجلسشوراياسالمیودرکمیسیون
فرهنگی است .اين خبرها تقريباً پايانی بر اين موضوع میباشند .در اين خبر نتايج
راقی درمشهدرابیانمیکند.ادعاياصلی
بررسیهايمجلس،ردموضوعگردشگرانع 

شودآناستکهموضوعمطرحشدهراجزءسلسلهتوطئههايدشمن

کهدراينجامطرحم 
میداندکهابتدادرروزنامهگاردينوبعدهاروزنامهالشرقاالوسططرحشدهاست .

درايندستهنیزارجاعموضوعبهنهادهايکالنسیاسیراشاهدهستیمکهاينادعا
را رد میکنند .لذا در رسانههاي رسمی پسازاين جريان خبر ادامه پیدا نمیکند و سیر
جرياناينخبربعدازيکدوره 09روزهدرتاريخ 73شهريورباخبرنتیجهبررسیهاي
اينموضوعدرمجلسبهپايانمیرسد .
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تحلیل محتوایی واکنش کاربران در توئیتر
نحوه توزیع توئیتها در بازه زمانی موردبررسی
دربازهزمانیکهاخباررسمیموردبررسیقرارگرفت،توئیتهايمنتشرشدهدرتوئیترنیز
کهدربارهاينموضوعمنتشرشدهبوداستخراجشد.توئیتهايمنتشرشدهدراينبازهبه
لحاظفراوانیوروزهايیکهمنتشرشدهانددرنمودارزيرديدهمیشود :

شکل  .0تعداد توئیتها در روزهای بازه تحقیق

شود،واکنشهايمردمعاديکهدرتوئیتربازنمايی

همانطورکهدرنمودارمشاهدهمی

شدهاستنیزدربازهزمانیکهاخباررسمیبهاينموضوعپرداخته،ديدهمیشود.اگر
تعدادتوئیتهادرهرروزرابهعنواننماديازمیزانتوجهمخاطبعمومینسبتبهاين
موضوع بدانیم ،تغییرات و نوساناتی را در اين میزان توجه شاهد هستیم .اين نوسانات با
هايیداردکهنشانمیدهدبازنمايیو

اتفاقاتیکهدررسانههايرسمیافتادهاستارتباط
برجستهسازيرسانههايرسمیتاچهاندازهمیتوانددرشکلگیريوتوجهعمومجامعه
بهيکموضوعمؤثرباشد .
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اولینمطلبمنتشرشدهدررسانههايرسمیدربارهاينموضوعدرتاريخ 03مرداد


منتشرشدهاستکهشروعیبرايتوئیتهاياينموضوعنیزمیباشد.مقاله 03مردادتنها
زمینهسازيوطرحاولیهاينموضوعاستامامقالهروزنامهشهرونددرتاريخ 5شهريور،

جرقهاصلیاينجريانرسانهاياست.اينمقالهبهدلیلادعايمهمیکهمطرحمیکند
(ادعاي گردشگري جنسی عراقیها در مشهد به استناد مصاحبهاي از رئیس هتلداران
خراسان رضوي) بهسرعت اين موضوع را در دايره توجه ديگر رسانهها و مردم قرار
میدهد .در روز بعد اين خبر توسط  9-0رسانه رسمی ديگر بازنشر میشود؛ بنابراين

همانگونهکهدرنمودارمشاهدهمیشوددراينچندروزبخصوص4شهريورکهموضوع

درسطحگستردهدررسانههايرسمیمطرحمیشود،بیشترينمیزانواکنشهايافراد در
توئیتر نیز وجود دارد .در روز  3شهريور که واکنشهاي آيتاهلل علم الهدي امامجمعه
مشهد منتشر میشود نیز تعداد توئیتها افزايش میيابد .در تاريخ  77شهريور نیز که
کارشناسعربزبانشبکهاجتماعیمنوتوطیيکواکنشغیرعاديدربرنامهزندهاين

موضوعراشايعهايازطرفدشمنانايرانودشمناناتحادمسلمانانمیداندمیزانتوئیتها
افزايشمی يابد.درنهايتنیزباکمترشدنپوششخبرياينموضوع،تعدادتوئیتهانیز
کاهشمیيابد .

نحوه بازنمایی موضوع در توئیتها
برخالفنحوهتوزيعزمانیتوئیتهاکهکامالًباجريانرسانههاي جمعینسبتداشت،
محتوايتوئیتهادرنسبتمستقیمباتغییراتدرمحتوايجريانرسانههايرسمینبود.
هاچندينمضموناصلیرادرطولبازهزمانیيکماههبهصورتپراکنده

محتوايتوئیت
نشان میدادند و زاويه نگاه کاربران برخالف رسانههاي رسمی از يک خط سیر زمانی
پیروينمیکرد .
محتواي توئیتها از طريق سه بخش کلیدواژههاي مورد ،بار معنايی (فرهنگی،
کاررفتهدرتوئیت،مضموناصلیطرحشده،استخراج


هايبه

اجتماعیوسیاسی)کلیدواژه
شد .با توصیف اين سه بخش براي هر توئیت چهار مضمون اصلی در همه توئیتهاي
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موردبررسیبهدستآمدکهشاملمواردذيلبودند:مضمونحکومتیبودن،سوءمديريت
نظام،شايعهسازيونژادپرستی .

حکومتی بودن
شده(گردشگريجنسیعراقیهادرمشهد)راحکومتی


هاموضوعطرح

ايندستهازتوئیت
می دانندومعتقدندخودِحکومتاينموضوعراتحتعنوانصیغهاسالمیرواجمیدهد.
عنوانمثال کاربر «کیهان لندن» مینويسد#..« :صیغه که در جامع به فحشاي شرعی
به 

معروفاستدرشهرهايمذهبیمانندقمومشهدبهويژهبینزائرانبسیاررايجاستو

حکومتبرايشتبلیغهممیکند» .
بخشیديگرازاينتوئیتهامسئوالنکشوررامسببرواجاينموضوع(گردشگري
عنوانمثالکاربر«انتظار»نوشتهاست#«:علمالهدي
دانند.به 


هادرمشهد)می
جنسیعراقی
بهخاطرفقردخترانايرانیدرمشهدهمبسترعراقیهانمیشن...دارالعفافهايکهدرمشهد

ساختهايداينهاهتکحرمتبهايرانوايرانیست» .

سوء مدیریت نظام
بخشقابلتوجهیازتوئیتهايمرتبطبااينموضوعمتعلقبهافرادياستکهخودرا
هابهطور
کردند.اغلبآن 

تحتعنوانبراندازومخالفاننظامجمهورياسالمیمعرفیمی
آشکاردرتوئیت خودازهشتگهاي«#براندازم» استفادهمیکنند:توئیتهاياين دسته
بهصورتکنايهآمیزيبهتمسخراينموضوعمیپردازندکهحکومتفعلینتوانستهاست

شعارها و اهداف اسالمی را که براي خود داشته است محقق کند بهطوريکه اآلن
عنوانمثالکاربر«بارانا»مینويسد«:وحاالبايد
گردشگريجنسیدرمشهدوجوددارد.به 

بپذيريم که اون صنعت از تايلند به مشهد صادر شده!؟ اول انقالب میگفتن میخوان
انقالباسالمیروبههمهدنیاصادرکنند!ولیاالنفقطوارداتداريمازهرنوع!!آفرين
بهجمهورياسالمی» .
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همچنیناينتوئیتهاناکارآمديدرحکمرانیجمهورياسالمیوسوءمديريترا
عنوانمثالکاربر«کارتینا»مینويسد:
دانند.به 

دلیلگردشگريجنسیعراقیهادرمشهدمی
«#گردشگري_جنسیدرهمهجايدنیاهست.مگرايرانیهاازچنینخدماتیدرتايلندو
کنند؟!آنچهدرمشهدبهخشمعمومیتبديلشدهنه#گردشگري_جنسی

دبیاستفادهنمی
که جلوه ديگر #حکمرانی_فاجعه_بار است که #زن_ايرانی را مجبور به تن فروشی
میکندو#مرد_ايرانیرادالل ».

اينتوئیتهاباهشتگهايضدنظاموبراندازيهمراهشدهاند.هشتگهايیمثلاتحاد
عمل سرنگونی فرقه تبهکار ،ايران را پس میگیريم ،نه به جمهوري اسالمی ،جمهوري
اسالمیانتخابمننیستوبراندازيم.آنهااعالممیکنندکهبايداقدامیازطرفمردم

گیرد.بهعنواننمونهکاربر«پرشین»ازمردممیخواهدکهدررابطهبا

دراينرابطهانجام
مشهدتبديلشدهبهفاحشهخونه#اسالمیدر

اينموضوعاقدامیانجامدهند.اومینويسد«:
پوشش#صیغه!...؛يعنیاينقدمشهديهابیبخارشدن؟!بهجاياينکهخواهرتياديگران
روبراي#پولبفروشیبرو#رژيمروتنبیهکنبیچاره#.براندازيم».

شایعهسازی
توئیتهايی که اين مضمون را مطرح میکنند ،معتقدند که موضوع گردشگري جنسی
هادرمشهدشايعهاستوواقعیتندارد.لذاآنهادرتوئیتهايخودسعیمیکنند

عراقی
اينادعاراردکنندوتوضیحدهندکهچرا،بهچهعلتیوتوسطچهکسانیاينشايعات
مطرحشده است .بخشیازاينتوئیتهاادله دينی ومذهبیبرايردمسئله گردشگري
جنسیعراقیهامطرحمیکنند،بخشیديگربهاخباررسانههايجمعیاستنادمیکنند،مثالً
«آيآرش»مینويسد«:رئیساتحاديههتلدارانخراسانرضويدرگفتگوباايسنا-منطقه
خراسان:خبرمربوطبهسفرمردان#عراقیبهايرانبهشکلنادرستیمنعکسشد».بخشی
ديگرنیزاينمسئلهرامطرحمیکنندکهشاهدانکمیبراياينادعاوجودداردکهآنها
نیز دقیقاً مشخص نیستند .لذا سند دقیق و قابل اتکايی براي اين موضوع وجود ندارد.
عنوانمثالکاربر«میثم 7ايرانی»مینويسد«:بهعراقیمیگنچهنشستیکهايرانچنینو
به 
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هتلهايمشهدفالنوبهمان.يکسند
چنان.بهايرانیمیگنچهنشستیکهدر#مشهدو #
معتبر يک فیلم يک مستند هم نیست که ثابت کنه اين اتفاقت رخ میده و روزانه و
هماهنگدارهانجاممیشه .»....
بخش ديگري از اين توئیتها طرح اين موضوع را به داليل سیاسی میدانند که
توسط رسانههاي دشمن مانند شبکه من و تو مطرحشده است .هدف آنها از اين
شايعه سازينیزازبینبردناتحادوبرادريشیعیانايرانیوعراقیاست.همچنینبعضیاز

توئیتها رسانههاي اصالحطلب را نیز همراه با اين جريان توطئه دشمنان میدانند که به
شکلگیريشايعهدامنزدهاند .

نژادپرستی
هاهستندکهبهطورکلیمضموننژادپرستانه دارندووجهنژادييعنی

دستهايازتوئیت
عرب بودن اين گردشگران را مدنظر قرار میدهند .در مقابل و در پاسخ به آنان نیز
توئیتهايیهستندکهاينديدگاهنژادپرستانهراموردانتقادقرارمیدهندوبهعبارتیضد
نژادپرستانههستند .
توئیتهاي دسته اول به اين مسئله میپردازند که چرا بايد ناموس ايرانی به دست
عراقیها بیافتد و ما بهعنوان ايرانی بايد چه برخوردي با آنها داشته باشیم .در اين ادعا
حساسیتهاي ويژه کاربران را نسبت به عراقیها و به عبارت بهتر عربستیزي آنها را
شاهدهستیم.اينحساسیتهاباحساسیتهايغیرتمندانهوناموسپرستانهتلفیقمیشوندو
رويکرديغیرتمندانهضدعراقیتبديلمیشود.عمدهکینهوموضعاينافرادبهجنگ3
هااينطوراستداللمیکنند؛کاربر«استیون ددالوس»


گردد.آن
ساله ايرانو عراق بازمی
بچههاي خانواده شهدا  3سال براي چی جنگیدند که حاال شیعههاي عراقی
مینويسد « :
گروهیدرمشهدشهرعلمالهديوقصابرئیسیصیغهيکساعتهبکنندوحالشوببرند».
هاشکلگرفتهاسترامطرح

درواقعآنکینهقديمیکهدرزمان جنگنسبتبهعراقی
میکنندوباارتباطدادناتفاقاتگذشتهباموضوعحاضرايناتفاقراتقبیحمیکند .
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دستهمقابلکهديدگاهیضدنژادپرستانهدارندبیشتررويکرديدينیومذهبیدارند.
آنها تأکید میکنند که ايران و عراق با هم برادرند و بهطورکلی در مقابل نگاههاي

نژادپرستانهوضدعربمیايستند.ايندستهازتوئیتهابااستفادهازهشتگهاي«#ايران
#عراق#عراقی#اسالم#شیعه#امام_حسین#محرم#اربعین#کربال#نجفحبالحسین
يجمعنا #مشهد #العراق_وإيران_إخوة» بر برادري ايرانیها و عراقی بر محوريت امام
حسینتأکیددارند.

بحث و نتیجهگیری
در مقطعی از تابستان   7931موضوع گردشگري جنسی مسافران عراقی در مشهد توسط
رسانههاي رسمی بهصورت گسترده موردتوجه قرار گرفت .خبرگزاريها و روزنامههاي
رسمی کشور در اخبار خود به اين موضوع پرداخته و موضعگیريهاي خود دراينباره
منتشرکردند.برايبازهايتقريباًيکماهه،اينخبردرصدراخبارموردتوجهرسانههاوبه
دنبالآنموردتوجهمردموافکارعمومیقرارداشت.همزمانباطرحشدناينموضوع

توسط رسانههاي جمعی در فضاي مجازي و شبکههاي اجتماعی نیز واکنشها و
اظهارنظرهايی ،توسط کاربران اين شبکهها مطرح شد .به دلیل توجه و برجستهسازي
هايرسمیوواکنشگستردهکاربرانشبکههاياجتماعینسبتبهاينموضوع،در

رسانه
ايننوشتارقصدپاسخبهدوسؤالراداشتیم.اوالًنحوهبازنمايیموضوعگردشگريجنسی
عراقیها در مشهد در رسانههاي رسمی به چه صورت است؟ دوم تأثیر اين بازنمايی و
برجستهسازيبرافکارعمومیدرشبکهاجتماعیتوئیترچگونهبودهاست؟ 
براي پاسخ به سؤال اول نحوه بازنمايی خبر موردنظر را در روزنامهها و
خبرگزاريهاي اصلی کشور توصیف و تحلیل کرديم .اين تحلیل محتوايی نشان داد
موضوع«گردشگريجنسیعراقیهادرمشهد»توسطرسانههاياصالحطلبمانندروزنامه
شهروند ،شرق و خبرگزاري ايسنا آغاز شد .اين رسانهها در ابتدا رويکردي خبري
اطالعرسانیداشتندوسعیداشتنددربارهيکآسیباجتماعیجريانسازيواطالعرسانی

کنند .آنها براي برجستهکردن اين موضوع و جلب کردن توجهات به آن ادعايی
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حساسیت برانگیزرابااستفادهازکلماتحساسیتبرانگیزيمانندخدماتجنسیبهمردان
عراقیوحاشیهسازيمردانمجردعراقیطرحکردند .
درادامهرسانههاياصولگرامانندفارسومهرخالقیتعملرابهدستگرفتندوبا
اينسبتبهاينموضوعراتغییردادند.آنهابااستفاده

ارائهادلهورديههايی،فضاي رسانه
هايخودداشتند.آنها

ازنظرکارشناسانومسئوالنمربوطه،سعیدرمستندکردنرديه
با استفاده از کلماتی مانند حاشیه ،توطئه و شايعه در تیترهاي خود نوعی ايجاد شک را
حطلبايجادکردند .
دربارهموضوعطرحشدهرسانههاياصال 
موضعگیريرسانههاياصولگراازردموضوعفراتررفتورسانههاياصالحطلبرا
موردحمله وهجمهقرار داد و آنهارامتهمبههمدستی با دشمنانکشور کرد .اينامر
باعث تغییر موضع آشکار رسانههاي اصالحطلب شد ،روزنامه شرق عذرخواهی کرد و
پسازآنرسانههاياصالحطلبمانندايسنانیزهمسوباجريانغالبرسانههاياصولگرابه

انتشارنظراتمسئوالنومديرانکشوردررداينموضوعپرداختند.بعدازمدتکوتاهی
نیزاينموضوعدرسکوتفرورفتوازدايرهتوجهاترسانهايخارجشد .
اين بررسی بهطور دقیقی چرخه حضور يک موضوع در فضاي رسانههاي رسمی
کشورونوعبازنمايیآنتوسطرسانههايمختلفرانشانمیدهد.درادامهسؤالدومبه
اينموضوعمیپرداختکهبازنمايی،برجستهسازيوچرخهخبريکهرسانههايجمعی

طی کردند چه تأثیري بر افکار عمومی در شبکهاجتماعی توئیتر داشت .طبق نظريه
برجستهسازي رسانهها با برجسته ساختن بعضی از موضوعها و رويدادها ،برآگاهی و

اطالعاتمردمتأثیرمیگذارند.گرچهنمیتوانندتعیینکنندکهمردم«چگونه»بیانديشند،
امامیتوانندتعیینکنندکه«دربارهچه»بینديشند(مهديزاده.)43:7933،دراينتحقیق
بااستخراجسیرزمانیوسیرخبرياينموضوعدررسانههايرسمیوهمچنینبهدست
آوردن نمودار تعداد توئیتهاي منتشرشده در اين سیر زمانی توانستیم ،تأثیر رسانههاي
جمعیدرشکلدادنبهاولويتهايعمومرامشاهدهکنیم.درحقیقتبخشاولنظريه
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برجستهسازيبهطورکاملاثباتشد.ه مچنیناينبخشازتحقیقمؤيدهمهتحقیقهاي
پیشیننیزبودکهرابطهايبینموضوعاتبرجستهشدهرسانههاوافکارعمومیقائلبودند .

رسانههايجمعیبابرجستهسازيخودتوانستندموضوعگردشگريجنسیعراقیها
طوريکهماشاهدهستیمدر


هايتوجهمردمبیاورند.به
درمشهدرابهدايرهتوجهواولويت
روزهايی که روزنامهها و خبرگزاريهاي مختلف ،تعداد زيادي خبر دراينباره منتشر
کندوهمینطوردر

میکنند،درتوئیترنیزتعدادتوئیتهايعموممردمافزايشپیدامی

روزهايیکهدررسانه هايرسمیباسکوتياپرداختکمتربهاينموضوعمواجههستیم
تعداد توئیتها نیز کمتر میشود .اين نوسان بهخوبی نشان میدهد که رسانهها میتوانند
تعیینکنندکهمردمبهچهبینديشند .
شودرسانههانمیتواننددقیقاً

اماهمانطورکهدرادامهنظريهبرجستهسازيعنوانمی

تعیینکنندکهمردمچگونهبینديشند.اينبخشازنظريهنیزتوسطتحقیقحاضراثبات
میشود.بامقايسهتحلیلمحتوايیاخباررسانههايرسمیوتوئیتهااينامررامشاهده
میکنیم.اظهارنظرهايیکهعمومجامعهدرتوئیتهامنتشرمیکننددقیقاًباآنچهرسانههاي
جمعیمطرحکردهاندسازگاريندارد .
وايخبرهاتابعسیرزمانیاستوادعاهايطرحشدهدر

دررسانههايرسمی،محت
يکتوالیزمانیتغییرمیکندامادرتوئیترنظراتافرادتوالیزمانینداردوهمهادعاها
(شامل ادعاي شايعه ،ادعاي توطئه ،ادعاي غیرتمندي ضدعراقی ،ادعاي ضدنژادپرستی،
ادعاينقشحکومت،ادعاينقشومواجههمردمی)همدرابتدايبازهزمانیوهمدر
انتهايبازهزمانیمطرحشدهاند .
دررسانههايجمعیاينسیرازطرحموضوعآغازمیشود،باپاسخهاورديههاادامه
پذيرد؛امادرتوئیتراينگونه

میيابدودرانتهاباتحلیلهايیدرردکاملموضوعپايانمی
نیست و توئیتهاي انتهايی نشان از رد موضوع ندارند .در توئیتهاي انتهاي بازه نیز
همچنانتوئیتهايیدرتأيیدموضوعوجوددارد.بهاينمعناکههرچندرسانههايرسمی
درانتهايبازهخبريقصدداشتهاند،اعالمکننداينموضوع(گردشگريجنسیعراقیها
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در مشهد) حقیقت ندارد اما افکار عمومی آن را نپذيرفته است .لذا بازنمايی و
سازيهاي رسانهاي نتوانستهاند بهطور کامل بر افکار عمومی نفوذ و سیطره پیدا


برجسته
کنند .
هیچوجهازمحتواهايرسانههايرسمی
البتهاينبدينمعنانیستکهافکارعمومیبه 
متأثرنشدهاند.از میانچهارادعايیکهدرافکار عمومیدر توئیترمطرحشدهاست دو
ادعايشايعهسازيونژادپرستیادعاهايیهستندکهبهطورکاملتوسطرسانههايرسمی
شدهاند؛امادوادعايحکومتیبودنوسوءمديريتنظاماصالًدررسانههايجمعی
مطرح 

طرحنشدهاست.ايناشتراکاتوتمايزاتنشانمیدهدکهافکارعمومیعالوهبراينکه

تحت تأثیر رسانههاست اما نگرشهايی هم متفاوت با آنچه رسانههاي رسمی مطرح
هاياجتماعیبهعنوانبستريدموکراتیکوآزاداينامکانرافراهم

میکننددارد.شبکه
هايمتنوعوگاهامخالفباجريانهاياصلیرسانهايرابیانو


کردهاستکهافرادنگرش
ابرازکنند .
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