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 -1مدیریت انتشار تیترهای خبری
از مهمترین نکاتی که در مواجهه با رسانهها باید ذکر کنیم این است که عنوان و تیترر مهمتررین
بخش یک خبر و یا یک تبلیغ چاپی و همینطور تبلیغات آنالین بره مرمار مریرود و بررا موقییرت
تبلیغ حیاتی است .درصد باالیی از اقراد قیط عنوانهرا را میخواننرد و اررر عنروان بهانرداز کراقی
جذاب بامد ،مطلب را میخوانند .وقتی روزنامه میخوانید ،چه چیز مما را به خوانردن میاهرها
خاص ترغیب میکند؟ بله عنوان میاهه .در حیییت خواندن روزنامه ،بررسی عنراوین اسرت و هرررا
بررهعنوان و تیتررر جرراهبی برسررید ،مررتن آن را میخوانیررد .بسرریار از مررردط قیررط تیترهررا اخبررار را
میخوانند .ماید بتوان اصلیترین مشخصه یرک تیترر خروب را «میرزان هردایت خواننرد یرا کراربر
بهسو خبر» دانست.
در تنظیم تیتر ( )Title / Headlineتالش میمرود ترا خبرر بره مروجزترین مرک ممکرن اعرالط
ا
مود؛ اما اصال قرار نیست که بیان قشرد و موجز خبر ،رومنی و وضوح آن را از میان ببرد .استفاد
هنرمندانه از جوهر معر نیز میتواند به درون تیتر عمق و معنا بخشد .حتی ابهاط و ایهاط تیتر
نیز به چاهش مخاطب برا دستیابی به معنا کمک میکند و حتی میتوان رفت که تیتر میتوانرد
مث زبان معر در پار ا از مواقع از معنا مایه بگیرد .قرض کنیم که خبر باران مدید دیشرب تهرران
را داریم ،تیتر آن چه میتواند بامد؟
✓ تهران سراسر دیشب زیر باران بود
✓ باران بهار تا بامداد در تهران بارید
✓ نفس عمیق تهران در پی باران مدید دیشب
✓ تهران دیشب در چشمه زندری آبتنی کرد
✓ بغض آسمان بر سر تهران ترکید
تیتر زدن از دموارترین کارها روزنامهنگار است و هذا تدوین تیترها صفحه اول بهخصوص
در روزنامهها قیط بر عهد چند تن از اعضا تحریریه که در پی سالها تجربه و دانشآموز قدرت
تیتر زدن را پیداکرد اند ،رذامته میمود .تیترهرا مختصرر و مفیرد هسرتند و بره همران انرداز نیرز
سوریر و قضاوتها مخفی را به خوانندران اهیاء میکنند .تیترها ،هیجانات را انتیال میدهند.
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بدین ترتیب ،تیترها بهخوبی میتوانند یک رویداد خبر را تأیید و یا آن را محکروط و تیبریک کننرد و
نیش به سزایی در «اهیارر » دامته بامند .به تیترها زیر دقت کنید:
✓ جداییطلبان ،یک مهر سوریه را تصرف کردند.
✓ استیاللطلبان ،یک مهر سوریه را آزاد کردند.
✓ رزمندران آزاد طلب ،یک مهر سوریه را تحت کنترل ررقتند.
✓ نیروها مردمی ،یک مهر سوریه را به تسخیر خود درآوردند.
✓ تروریستها مسلک ،یک مهر سوریه را امغال کردند.
ا
همانرونه که میبینید هر یک از پنج تیتر قوق مضرامین کرامال ویره و متفراوتی را بره خواننرد
اهیاء میکنند.
در رابطه با تیتر و نیش مهمی که به عهد دارد ،چند نکته قاب ذکر است:
-1تیترها ،نیطه آغازین عملیات روانری در رسرانههرا خبرر هسرتند کره عهرد دار مسرووهیت
جهتدهی و مدیریت بردامت مخاطبان از خبرها میبامند.
ا
 -2تعداد خوانندران تیتر یک خبر اهزاما بیشتر از خوانندران متن کام همران خبرر اسرت و در
ا
اغلب اوقات حتی کسانی که عالقه به مرور اخبار دارند ،صررقا بره تیترهرا اکتفرا مریکننرد؛ در ایرن
صورت قضاوتها ذهنی آنها بر اساس تیترها مک میریرد.
اخبار مهم تیتر میمود ،بلکه آنچه تیتر مود نیرز مهرم جلرو میکنرد .برهعبارتدیگر
 -3نهتنها
ِ
پومش و یا عدط پومش اخبار و نوع و نحو آن ،تعیینکنند میزان اهمیت وقایع است.
 -4در بسیار موارد ،متن مغایر با مفهوط ظاهر تیتر همان خبر است.
 -5در تیتر ،با انتخاب رزینشی یک عبارت و تیطیرع و برجستهسراز کرالط ،میتواننرد آن را از
معنا و محم حیییی خود دور کنند .بهعنوانمثال؛ ارر روز بعد از سخنرانی یکی از مسووالن ارمد
نظاط ،به تیتر روزنامهها مختلف را بررسی کنید ،متوجه میموید که نویسرندران هرر روزنامره  -برا
توجه به نکتها که میخواهند به مخاطب اهیاء کنند  -جملرها از سرخنان آن مسروول را انتخراب
میکنند و راهی تیترها چنان باهم در تیاب هستند که احسراس مریکنیم دو قررد مجرزا و مخراهف
برراهم ایررن سررخنان را بیرران کرد انررد .در ادامرره ،برره مرروارد از تیطیررع سررخنان رهبررر انیررالب در
روزنامهها مختلف که در برههها حساسی انجاط مد است ،امار میمود.

برای تهیه کتاب «رسانههای خبری در ناآرامیهای اجتماعی » به لینک  MJavani.ir/Mediaمراجعه کنید

فصل پنجم

183

 -1-1تحریف از طریق پارهحقیقتگویی و تقطیع در تیترها
تیطیع و پار حیییترویی که در رسانهها اهمیت خاصی دارد ،با رزینش و برش مجموعرها از
اخبار ،اطالعات ،تصویرها و رزارشهایی که به مصلحت و میتضا رسانه است ،ترالش دارد اقکرار
عمومی را در مسیر طراحیمد خود هدایت کند .در این وضعیت ،آن دسته از درواز بانران خبرر
که در قرآیند تهیه ،رزینش و ارائره پیراطهرا رسرانها قعاهیرت مریکننرد ،برا انتخراب آنچره منراقع
صاحبان رسانه را تأمین میکند ،میکومند برا ایرن روش بره قرآینرد جریانسراز بررا رسریدن بره
وضعیت مطلوب کمك کنند.
نکته مهم در این مگرد آن است کره مطاهرب ارائهمرد بهوسریله رسرانههرا ،کرذب ،غیرواقعری و
دستکار مد نیست ،بلکه جزئی از واقعیت است که بخشهایی از پیاط را رزینش میکننرد کره برا
دیدرا ها ،نظریات و نفع آنها مواقرق اسرت و بررا جلبتوجره پیاطریرنرد ارائره میدهنرد .بازتراب
اینرونه از پیاطها و اطالعات برا مخاطب ،بهرونها است که مخاطب را دچار سردررمی میکنرد
و قدرت تصمیمریر را از او میریرد .درواقع راهی حذف بخشهایی از یک موضوع و بیان نراق
ا
ا
آن ،مفهوط را کامال وارونه میکند؛ این حتی از حاهتی که موضوع تماما دروغ بامد هم بردتر اسرت،
زیرا از همان بخشی از حیییت که بیانمد  ،اعتبار میریرد و همین باعث میمود خیلری وقتهرا
مخاطب در آن مک نکند.
این روش بیشتر در تبلیغات سیاسی برا ارائه جریانساز در منازعهها سیاسی کراربرد دارد
تا از این طریق زمینه تغییر مرایط را برا رقیب قراهم آورد .قعاهیت انجاطمد در این روش به عم
مونتاژ قیلم و حذف برخی قسمتها و سانسور بخشهرایی از قریلم مریتروان تشربیه کررد کره آنچره
پسازاین اقداط در قیلم میماند ،تکههایی از قیلم است؛ وهی ک قیلم نیست ،یعنی انتخاب جزئری
از واقعیت و نه همه واقعیت .در برخی مواقع ارر روش بهکاررقته در این مرگرد را مخاهفران یرا رررو
رقیب ثابت کنند ،استدالل بهکارریرند

این مگرد آن است که درهرصرورت ،ایرن واقعیتری اسرت

که از دل ک جریان واقعی بهر بردار و بیرون کشید مد است.
از سو دیگر در برخی از موارد و علیاهخصروص در بزنگرا هرا سیاسری و اجتمراعی ،بعضری
رسانهها به دهی مناقع حزبی و سیاسی مای اند از مگرد "تیطیع" یرا "نیر قول نراق

و رزینشری"

برا تحریف و جهتدهی اقکار عمومی بهسو مطلوب خود اسرتفاد کننرد و عبراراتی را بررزیننرد
ا
که محتوا آنها مغایر با نظر اصرلی و واقعری آن مرجرع بامرد؛ بره مرکلی کره مرثال در یرک اقرداط
رذیالنها برا انحراف در نتیجه پیاط ،از یک عبارت حیی چون «ال اهره اال اهلره» ،قسرمت نراحق
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َ
ا
مثال از آیه «ال َت ْی َر وبروا ة
اهصرال َ َو ن ْنر وت ْم وسرکار »1
«ال اهه» را تیتر بزنند و «اال اهله» را کنار بگذارند؛ و یا
َْ
ة َ
اهصال » را برا از بین بردن قریضه نماز ،تیطیع و برجسته کنند.
قیط عبارت میطانی «ال تی َر وبوا
مواهد بسیار نشان میدهد که ترقند پار حیییتررویی و تیطیرع ،در دسرتور کرار همیشرگی
رسانهها معاند قرار دارد؛ اما متأسفانه بکارریر این ترقنرد در مطبوعرات داخلری نیرز بره رویرها
ا
رایج تبدی مد ؛ آنها معموال متناسب با مناقع و تمایالت جناح سیاسی خرود ،سرعی میکننرد برا
بیان بخشی از حیایق ،سخنان و نی قوهی ناق

از مسووالن و رهبران سیاسی ،تماط خواسرتهها

خود را حتی برخالف منظور آن سخنان ،نتیجه بگیرنرد و بره مخاطبران اهیراء کننرد .در ادامره بررا
درک بهتر این موضوع ،به چند نمونه از مهمترین تیترها تحریفی مطبوعات امار خواهد مد:

روزنامهها کیهان و مرق در تاریخ  22قرودین  ،94هرکداط بسته به نوع نگا خود به تواقق هستها  ،بخشی از
ا
صحبتها رهبر معظم انیالب را تیطیع و برجسته کرد اند .ارر مخاطب صرقا مبنا قضاوت خود را تیتر روزنامهها
قرار دهد؛ از روزنامه کیهان بردامت مخاهفت و عدط رضایت رهبر از مذاکرات را بردامت میکند و از روزنامه مرق،
حمایت صددرصد رهبر را!
سخنان ایشان اینگونه است که قرمودند« :من ّ
اهبته هیچوقت نسبت به مذاکر

با آمریکا خوشبین نبودط .نه از باب
ا
یک ّ
توهم بلکه از باب تجربه؛ تجربه کردیم .حاال ارر یک روز رر ما که در آن روز قاعدتا نخواهیم بود رر مماها
انماءاهله در جریان حوادث و ّ
جزئیات و یاددامتها و نومتهها این روزها قرار بگیرید ،خواهید دید که این

تجربه ما از کجا حاص مد ؛ تجربه کردیم .هکن با وجود اینکه من خوشبین نبودط به مذاکر

با آمریکا ،با این

مذاکرات مورد  ،مخاهفت نکردط ،مواقیت کردط؛ از مذاکر کنندران هم با همه وجود حمایت کردط ،االن هم
ّ ّ
ّ
عزت ملت ایران را حفظ کند ،صددرصد
حمایت میکنم .از رسیدن به یک تواقیی که مناقع ملت ایران را تأمین کند و
ّا
جدا دغدغه دارط؛ این دغدغه نامی از آن
حمایت میکنم و استیبال میکنم؛ این را همه بدانند ...هکن درعینحال
ّ
بشدت اه قریب و دروغ و نیضعهد و حرکت در خالف جهت صحیک است»
است که طرف میاب
« - 1هرگز به نماز نزدیک نشوید درحالیکه مست هستید» -آیه  43سوره نساء
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در نمونه دیگر ،میتوان به رویکردها متفاوت روزنامهها مختلف و تیطیع سرخنان رهبرر
در موضوع مذاکرات با اروپا ،بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجاط امار کرد .رهبر معظرم انیرالب
در دیرردار بررا سررفیران ،کررارداران و مسررووالن وزارت امررور خارجرره ( 30تیرمررا  )1397قرمودنررد:
«مذاکرات با اروپاییها قطع نشود اما نباید معط بسته اروپایی ماند بلکه باید کارهرا قرراوان الزط
در داخ کشور را دنبال کرد؛ رسترش ارتباطات چندجانبه و توجه خاص به تشرک ها منطیرها
ضرور است .سفرا و نمایندران ایران در خارج باید به ظرقیتها کشور واقف بامند».

تیطیع سخنان رهبر به رونها که مخاطب با خواندن جدارانه هر تیتر ،به درک متفاوتی میرسد تا جایی که
تیترها چنان باهم در تیاب هستند که احساس میمود دو قرد مجزا و مخاهف باهم این سخنان را بیان کرد اند!

در نمونه تیتر نویسری مریطنتآمیز کره در آن تیطیرع و تحریرف بهصرورت آمرکار در آن مروج
میزند ،میتوان به تحریف سخنان رهبر در مذمت و نکروهش الابراهیگر قرهنگری ،دادن مجرال
قعاهیت و نفوذ به دممن ،امار کرد .روزنامهها اصالحطلب در حاهی زنجیر ا وار ،تیتر «طرقدار
جزط اندیشی ،قشار و اختناق در عرصه قرهنگ نیستم» را از زبان رهبر  ،تیطیع و برجسرته کردنرد
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که با مراجعه به متن صحبتها ایشان ،متوجه مضمونی غیر از آنچه این روزنامههرا اراد

اهیرا

آن را دارند ،میمویم .درواقع رهبر قرمود بودند:
«بند طرقدار جزطاندیشی ،قشار و اختناق در عرصه قرهنگ نیستم بلکه به آزاداندیشی اعتیراد
راسخ دارط اما آزاداندیشی به معنا وهنگار و اجاز دادن به دممن برا هطمه زدن نیست ...آیرا
نباید مسووالن قرهنگی ،آنکسی را که عمرش را در خدمت به دیرن و انیرالب اسرالمی رذرانرد بره
قرد که در تماط عمر خود قدمی در را دین و انیالب برندامته و حتی راهی ضربه نیرز زد اسرت،
ترجیک بدهند؟» (رهبر معظم انیالب -دیدار با رئیسجمهور و اعضا هیوت دوهت @1@)1395/06/4

تحریف و تیطیع عجیب سخنان رهبر در موضوع قرهنگ

از سو دیگر بیانات رهبر معظم انیالب در دیدار مذکور ،مام امارات بسریار مهمری ازجملره؛
هزوط مشرغول نشردن دوهرت بره سررررمیها سیاسری و انتخابراتی ،اوهویرت بخشریدن بره اقتصراد
بهعنوان مسوله اول کشور ،هزوط پاسخگویی بره سرالاالت برهحق مرردط دربرار حیوقهرا نامشرروع
نجومی و عبور نکردن از آن ،عبرتآموز از بدحسابی آمریکا در برجاط و اقرداط و عمر در رشرودن
رر ها اقتصاد بهعنوان بهترین تبلیغ برا دوهت ،بود است؛ اما بعضی از روزنامهها تررجیک
ا
داد اند همان عبارت تیطیع مد را تیتر کنند تا اوال وانمود کنند در کشور اختنراق و قشرار موجرود
ا
است و ثانیا عدط قشار و اختناق در عرصه قرهنگ ،مهمترین مطاهبه قعلی رهبر از دوهرت یرازدهم
است و جاهبتر آنکه بدانید این تیترها زمانی برجسته میموند که در روزها قب از دیدار رهبرر
با هیوت دوهت ،برخی از علما مواضع تند علیه وهنگار ها قرهنگری در اقردامات دسرتگا ها
دوهتی(از قبی اعطا مجروز بره برررزار کنسررتها مخرتلط حتری در مرهرها مرذهبی قرم و
مشهد  )...اتخاذ کرد بودند.
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در نمونه دیگر؛ در تاریخ  24آبانما  1398دوهت روحانی برهطور نارهرانی و بردون زمینهسراز
ذهنی برا نخبگان و عموط مردط ،تصمیم به اجرا طرح تصویب مد در مورا اقتصراد سرران
قوا در خصوص اصالح قیمت بنزین میریرد .این موضوع مورد اعتراض و نگرانی عموط مرردط واقرع
مد و در این هنگاط عد ا از اوباش و امرار ،از این قرصت آب رر آهرود بررا اهرداف خرابکارانره
خود استفاد کرد و آموبها خیابانی به را انداختند .رهبر معظم انیرالب درتراریخ  26آبران در
مورد مسائ پیش آمد پس از اجرا طررح مردیریت مصررف سروخت و در جهرت آراط کرردن اقکرار
عمومی در قضا ملتهب ایجاد مد در اثر موک بنزینی دوهت ،نکاتی را دهسوزانه قرمودند:
«قب از اینکه بحث را مروع بکنیم من عرض بکرنم کره در ایرن یکری دو روز حروادثی بره دنبرال
مصوبه سران قوا اتفاق اقتاد؛ دیشب پریشب در برخی از مرهرها کشرور متأسرفانه مشرکالتی هرم
درست مد تعداد جان باختند و مراکز تخریب مد از این کارها هم در این یکی دو روز مد.
ا
چند نکته را باید توجه دامت اوال وقتی یک چیز مصوبه سران کشور هست آدط باید با چشرم
خوشبینی بهآن نگا کند .بند در این کار سررمته ندارط ،یعنی تخص

این کار را ندارط رفرتم بره

همه آقایان چون نظرات کارمناسها هم در این قضیه بنرزین مختلرف اسرت .بعضریها آن را الزط و
واجب میدانند بعضیها مضر میداننرد بنرابراین مرن هرم کره صراحبنظر نیسرتم در ایرن قضرایا؛
رفتم من صاحبنظر نیستم هکن ارر سران سه قو تصمیم بگیرند من حمایت میکرنم .مرن ایرن را
رفتم ،حمایت هم میکنم.
سران قوا به پشتوانه کارمناسی تصمیمی برا کشور ررقتهاند ،باید به آن تصرمیم عمر مرود؛
ا
این یک نکته .نکته دوط اینکه ییینا بعضی از مردط از این تصمیم یا نگران و یا ناراحت میموند و یرا
به ضررمان است و یا خیال میکنند به ضررمان است .به هر تیدیر ناراضی مریمروند؛ هکرن آترش
زدن به قالن بانک این کار مردط نیست کار امرار است؛ کار امرار است این را باید توجه دامت.
ا
در یک چنین حوادثی معموال امرار ،کینه ورزان ،انسانها ناباب وارد میدان میمروند رراهی
بعضی از جوانها هم از رو هیجان با اینها همراهی میکنند و اینجور مفاسد را به برار مریآورنرد.
این مفاسد هیچ مشکلی را درست نمیکند جز اینکه عالو بر هر مشکلی کره هسرت نراامنی را هرم
اضاقه میکند؛ ناامنی بزررترین مصیبت برا هر کشور و جامعها است...
مسووهین هم اهبته دقت و مواظبت کنند هرچه ممکن است از مشکالت این کار کم کننرد حراال
من دیروز دیدط در تلویزیون که بعضی از مسووهین محترط آمدند و رفتند که ما مراقبیم ایرن اقرزایش
قیمت موجب اقزایش قیمت اجناس و کاالها نشود؛ بله این مهم است چون اآلن ررانری هسرت بنرا
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بامد باز اضاقه بشود ررانی این برا مرردط خیلری مشرکالت درسرت میکنرد بایرد مراقبرت کننرد؛
مسووهین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشان عم کنند ...امیدوارط ان مراءاهله بره کمرک مرردط و
همفکر و هماقزایی مسووهین و دهسوز و پیگیر آنها و هطف اههری ایرن کرار بره بهتررین وجهری
پیش برود».

تیتر سمت راست مربوط به سایت رهبر معظم انیالب ( )Khamenei.irکه از آن« ،مطاهبه از مسووالن»
برا رقع نگرانی مردط و هشدار امنیتی بردامت میمود.
تیتر سمت چپ مربوط به خبررزار اصالحطلب ایسنا ( )Isna.irکه از آن« ،حمایت از مسووالن» و
بیتفاوتی نسبت به مردط و تیاب امنیتی بردامت میمود!
الزط به ذکر است که در بزنگا ها سیاسی و ناآرامیها اجتماعی مانند همین مورد اخیر ،انعکاس
صحیک و درست رهنمودها رهبر میتواند قضا ملتهب اقکار عمومی را اهتیاط ببخشد؛ اما بازتاب
ناصحیک ،تحریف سخنان و میطنتها رسانها موجب بردامت ناصحیک مخاطبان خواهد مد.

بهعنوانمثال دیگر ،رهبر معظم انیالب در سخنانی به تاریخ  1399/9/26ضمن مطررح کرردن
دو راهکار "رقع تحریم" و "خنثیساز تحریم" برا میابله با تحریمها ،پیشنهاد دادند کره برا توجره
به تجربه قبلی مذاکر و تأخیر چهارساهه در موضوع "رقع تحریم" ،الزط است دیگر به ایرن راهکرار
اندیشید نشود و بجرا آن ،عمرد

ترالشهرا در راهکرار "خنثریسراز تحرریم" بدسرت عناصرر

داخلی صورت پذیرد .معظمهه در تشریک این مطلب اذعان دارند که:
«رقع تحریم دست دممن است و خنثی کردن تحریم دست مرا اسرت؛ غیررازاین اسرت؟ مرا کره
نمیتوانیم خودمان رقع تحریم کنیم ،دممن باید رقع تحریم کند ّاما خودمان میتوانیم این تحرریم
دممن را خنثی کنیم .پس این ّ
میردط اسرت ،ایرن درسرت اسرت؛ بیشرتر دنبرال ایرن بامریمّ .
اهبتره
ا
نمیرویم دنبال رقع تحریم نبامیم؛ چرا ،واقعا ارر بتوانیم تحریم را رقع کنیم ،یک ساعت هم نبایرد
تأخیر کنیمّ .
اهبته چهار سال است تأخیر مد [یعنی] از سال  ۹۵بنا بود همره تحریمهرا یکبرار
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[اما] تا اآلن نهقیط بردامته نشد  ،زیاد هم مد  .ترأخیر مرد ّ
بردامته بشود ّ
[امرا] اررر بتروانیم برا
روش درست ،عاقالنه ،با روش اسالمی و ایرانی ،برا روش ّ
عزتمندانره تحرریم را برطررف کنریم ،بایرد
برطرف کنیم .اما به این نیندیشید؛ عمده به خنثی کردن تحررریم بیندیشررید کرره دمررت ررما
امت و ما میتوانید این کار را بکنید .و دنبال کنید ،با همدیگر کرار کنیرد ،ترالش کنیرد؛ ایرن
توصیه من است».
اما در تحریفی آمکار ،بعد از بیانات رهبر برخی مطبوعرات اصرالحطلرب و نزدیرک بره دوهرت
روحانی ،بخشی از سخنان ایشان را حرذف کردنرد و تنهرا یرک جملره را انتخراب کردنرد و بهصرورت
ا
رسترد رو آن مانور دادند؛ آنها با حذف میدمه و مالخر  ،تنها این جمله را تیتر زدند« :واقعا ارر
بتوانیم تحریم را رقع کنیم ،یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم».؛ برا ایرن روش ،بردون اینکره دروغری
نی کرد بامند ،تالش کردند اینطور جا بیندازند که تنها محرور و مهمتررین محرور بیانرات رهبرر
تالش برا رقع تحریمها و مذاکر برود اسرت .درواقرع اینگونره تیطیرع در تیترزنری موجرب اهیرا
مطلبی خالف سخنان رهبر در ذهن مخاطبین خواهد مد .آنها جملها که بالقاصله بعد از آن
بیان مد بود و حکایت از ناکارآمد چهارساهه در بردامتن تحریمها برود را حرذف کردنرد و برخری
حتی هیچ امار ا به این موضوع ندامتند که رهبر خنثیساز تحریمها را پیشنهاد داد است
و تأکید کرد اند باید به را ح داخلی توجه کرد ،چراکه مذاکر نتیجها نداد است.

تیطیع و تحریف سخنان رهبر در مورد چگونگی میابله با تحریمها
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➢ نکته راهبردی در مواجهه با مخنان رهبری:

با توجه به اینکه مجموعه بیانات رهبر انیالب تعیینکننرد

مسریر حرکرت انیرالب اسرالمی و

ترسیمکنند جهتریر مطلوب و الزط اجتماع در برههها مختلف زمانی است ،هذا اوهرین رراط
ا
در قهم روممند بیانات رهبر انیالب ،مطاهعه اص بیانات ایشان است .متأسفانه غاهبا در مراجعره
برره بیانررات رهبررر  ،برره تیترهررا کوتررا و اخبررار دیرردارها بسررند میمررود؛ حالآنکرره در رررزینش
روزنامها و رسانها پیاطها رهبر  ،همانرونه که پیشتر امار مد ،بسیار از منویات راهگشا
و تبیینی ایشان که نشاندهند

ابعاد و هندسه قکر رهبرر اسرت ،پومرش داد نمیمرود و

در اغلب موارد رسانه رو به تیطیرع و برجستهسراز بخشهرایی از سرخنان رهبرر میکننرد کره
همسررو بررا ررایشهررا سیاسرری و مناقعشرران بامررد .یکرری از توصرریهها جررد رهبررر انیررالب برره
دانشجویان نیز که در دیدارها ایشان با این قشر بارها تکرار مد  ،همین مسروله اسرت« :عزیرزان
مررن ،س ریف معرقررت خودترران را سررایتها سیاسرری و اوراق روزنامررهها و پرسرره زدن در سررایتها
رونارون قرار ندهید .سیف معرقت مما اینها نیست)1391/5/16(».

و در نمونه آخر ،باید به یکی از تیطیعها ویرانگر و مرطآور در تاریخ مطبوعاتی و سیاسری پرس
از انیالب امار کرد که منجر به معلهور مدن اغتشامات بعد از انتخابرات ریاسرت جمهرور سرال
 1388رردید .ارر مما قیلم و مرتن کامر سرخنرانی محمرود احمرد نهاد  -در جشرنی کره بعرد از
انتخابات در تاریخ  ۲۴خرداد  ۱۳۸۸بررزار مرد – را مشراهد نماییرد ،متوجره میمروید کره او ملرت
ایران را برند انتخابات معرقی میکند (که همان  ۴۰میلیون مررکتکنند در انتخابرات هسرتند) و
عد محدود را که در خیابان دست به اغتشاش میزدند «خس و خاماک» میخواند و میرویرد:
«در ایران در انتخابات  ۴۰میلیون نفر خودمان بازیگر اصلی و تعیینکنند اصلی بودند حراال  ۴ترا
خس و خاماک در این رومهها یک کار میکنند .بدانید که این رودخانره زالل ملرت جرایی بررا
خودنمایی آنها نخواهد رذامت».
اما روزنامهها داخلی مخاهف دوهت وقت و برخری خبررزار هرا غربری برا حرذف بخشری از
جمالت ،این سخنان را تحریف کرد تا به مخاطبین اینرونه اهیاء کردند که احمد نهاد طرقرداران
خود را برند و بییه مرکتکنندران و طرقداران دیگر نامزدها مکستخورد را «خس و خاماک»
معرقی کرد است .ایرن تیطیرع ناجوانمردانره ،باعرث قریرب عرد

کثیرر از مررکتکننردران در

انتخابات مد و آنها را بهمدت عصبانی کرد و تا مدتها از اینکه «خرس و خامراک» خوانرد مرد
بودند ناراحت و خشمگین بودند@2@.
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روزنامه اعتماد ملی و برجسته کردن بنر «حماسه خس و خاماک» در تاریخ 28خرداد1388

 -2-1تحریف از طریق جابجایی کلمات در تیترها

روزنامه مرق (از حامیان دوهت روحانی) در روز  10د ما  1396و در اوج اعتراضات مردمی نسبت به ررانی و
تدابیر اقتصاد دوهت روحانی ،با تیتر زنی برجسته و سخیف خود ،تالش میکند تا با تحریف و جابجایی کلمات،
جهت اعتراضات و مشکالت موجود را دوبار بهسو دوهت احمد نهاد هدایت کند؛ عنوان تیتر :اعالط برائت از
احمد نهاد— محصوهی ،وزیر کشور احمد نهاد« :مشکالت امروز حاص نگا غلط احمد نهاد به مسائ است»
اما واقعیت این است که «صادق محصوهی» قائممیاط جبهه پایدار انیالب اسالمی و وزیر کشور دوهت
احمد نهاد در رفتورو با خبرنگار سیاسی «خبررزار تسنیم» ،با امار به بیانات میاط معظم رهبر دربار هجمه
برخی اقراد به قو قضائیه ،رفته بود« :متأسفانه آقا دکتر احمد نهاد از بعد دوهت نهم ،نگاهشان تغییر کرد و
مشکالت امروز آقا احمد نهاد حاص نگا غلط ایشان به مسائ است( ».مصاحبه  9د )1396
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 -3-1جریانمازی به کمک تیترها
براساس این میو  ،مجموعه روزنامرههرا همسرو ،یرک موضروع را برهمرک هماهنرگ در تیترر
نخست منتشر میکنند تا با این اقداط زنجیر ا  ،عالو بر اینکه توجه به آن موضروع بیشرتر مرود و
تبدی به اوهویت اول ذهنی مخاطبان تبدی رردد ،ماندرار و اثررذار پیاط نیز اقزایش یابد.

تیترها زنجیر ا روزنامهها اصالحطلب و همسو با دوهت روحانی در حمایت از تواقق هستها و
اهیا بردامته مدن کلیه تحریمها و مباهغه از دستاورد تیم مذاکر کنند پس از  2سال رر زدن تماط
مشکالت کشور به تحریمها .این دروغها درحاهی رو صفحه نخست روزنامهها رسمی کشور انتشار
یاقت که قیط بخشی از تحریمها مربوط به موضوع هستها به تعلیق درآمد بودند.
حدود یک سال بعد از انعیاد تواققنامه برجاط و رومن مدن عدط کارآمد آن در رقع تحریمها و
مشخ

مدن دروغ روزنامهها زنجیر ا که با انواع و اقساط تیترها درمت از برجاط بهعنوان پیروز

بزرگ و تاریخی ایران یاد میکردند« ،مهد رحمانیان» مدیرمسوول روزنامه مرق در مصاحبها اعتراف
کرد که برجاط را بخاطر رقابتها سیاسی بزک کرد اند تا کمی از قشارها دوهت روحانی کاسته مود!
و اذعان کرد« :من مباهغه را قبول دارط .این مباهغهها باید میمد به این خاطر که قضا خیلی قضا
تنگ و ترمی بود ،دوهت باید در حیییت این موضوع را قدر بزک میکرد که بتواند حرقش را به کرسی
بنشاند!»@@4@ @3
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 -2مدیریت انتشار تصاویر خبری
یکی از ماخهها مردیریت رسرانه و خبرر ،مردیریت انتشرار تصراویر اسرت .در مردیریت تصراویر
خبر  ،همانند مدیریت پومش رویدادها خبر از تکنیکها مختلفی استفاد میمرود کره برا
مروردنظر و یرا بردترین جنبره آن بره مخاطبران ارائره

استفاد از آنها بهترین جنبرهها سروژ
ا
میمود .مثال در حمله آمریکا به اقغانستان مربکهها خبرر غربری بارهرا و بارهرا تصراویر ارسرال
کمکها غذایی آمریکا به آوارران اقغانی را پخش میکردند؛ وهی از کشتهها مردط این کشور در
ا
بمبارانها بهندرت تصویر نشان داد میمد و یا کال اینگونه تصاویر ،بایکوت خبر میمدند.
از سررو دیگررر انتخرراب و انتشررار هومررمندانه و عامدانرره تصررویر و چگررونگی انتشررار آن (زاویرره،
انداز  ،جا انتشرار و )...مردیریت تصراویر اسرت و انتشرار عکسهرا متفراوت در کنرار یرک خبرر
یکسان ،موجب بردامتها ذهنی متفاوت از همان خبر خواهد مرد .رراهی حتری تصرویربردار
قیلمهررا ،مصرراحبهها و رزارشهررا در قضررایی ناراحتکننررد و تیررر  ،موجررب جهررتدهی برره ذهررن
مخاطب میمود و نوعی مکست و غم نامی از مشکالت را به ذهن مخاطب تزریق کند.
تهیره بعضری از رزارشهرا در هوکیشرن خاصری ماننرد تراقیرک ،مرلوغی خیابران برا اسرتفاد از
صداهایی مث بوق مامین در پسزمینه صورت میریرد کره بازترابی از قضرا متشرنج ،محرزون یرا
ا
کساهتآور است .معموال تجربه تراقیک یا ملوغی یک تجربره برد و ناراحتکننرد بررا تمراط مرردط
ا
دنیاست و همه مردط نیز معموال این حس ناراحتکنند را در این قضراها تجربره کرد انرد .آنهرا برا
دیدن این رزارشهرا ،ناخودآررا یرک حرس ناراحتکننرد را بهواسرطه تجربرهها قبلری دریاقرت
میکنند.
تصاویر در قیلمها و سریالها ،نی و رزینش اخبار ،همه با رذر از قیلترها متعردد کره میاصرد
پنهرران ای ردئوهوژیك طراحرران و نویسررندران ای رن آثارنررد ،برررا مخاطررب دسررتهبند و بسررتهبند
میمرروند .نکترره دیگررر اینکرره چگررونگی انتشررار تصرراویر از یررک واقعرره ممکررن اسررت بررا توجرره برره
سیاستها رسانه به مک ها مختلف واقعنمایی ،بزررنمایی ،کوچک نمایی یرا حرذف آن واقعره
مود@1@.
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هر رسانها بنابر مناقع سیاسی ،اقتصاد و محدودیتها ،سوریر هایی در خبررسانی دارد که این اخبار
و تصاویر رزینشی همسو با مناقع آن رسانه ،باعث انحراف در قضاوتها و بردامت ما از رویدادها میموند.
قرض کنید ارر تصویر میانی ،بیانرر صحنها از ترکیب خشونت و عطوقت سربازان آمریکایی نسبت به
یک اسیر عراقی بامد؛ در اینصورت مبکه خبر آمریکایی « »CNNتمای دارد بخشی از آن رویداد و
صحنه را به تصویر بکشد و پومش خبر دهد که در آن نظامیان آمریکایی ،اسیر عراقی را سیراب میکنند؛
اما در میاب  ،مبکه خبر عربی «اهجزیر » بخشی از آن رویداد را پومش میدهد که مربوط به خشونت و
بیرحمی سربازان آمریکایی در برابر یک اسیر عراقی است.

تصویر از رزمند ایرانی که با دستان خود در حال سیراب کردن اسیر عراقی است ،وهی ممکن است یک
رسانه معاند قسمتی از تصویر را برش بزند و پومش دهد که دیگر اسیر عراقی با حسرت به آب رودخانه
نگا میکند!
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 -1-2مهمترین تکنیکهای انتشار تصاویر خبری
الف -تقدم و تأخر:
یکی از تکنیکها مدیریت تصویر ،تیدط و تأخر در تدوین قیلمهرا خبرر تلویزیرونی اسرت.
برا مثال در درریر بین پلیس و دانشجویان تظاهرات کنند صررفنظر از اینکره داسرتان واقعری
چه بامد ،ارر ابتدا تظراهرات مسراهمتآمیز دانشرجویان نشران داد و سرهس هجروط خشرونتآمیز
پلیس به سمت آنها تدوین و پخش مود ،رسانه از دانشجویان جانبدار و نگا منفی علیه پلریس
در اذهان مخاطب مک میریرد؛ اما ارر ابتدا هجوط امیاء بره سرمت پلریس و سرردادن مرعارها
تحریکآمیز و سهس برخرورد پلریس برا دانشرجویان پخرش مرود ،مخاطبران نگرا منفری بره پلریس
نخواهد دامت و حق را به دانشجویان نخواهند داد.
در نمونه دیگر که بارها ماهد استفاد دورانه از این تکنیرک برود ایم ،بره تصرویر کشریدن درریرر
بین مبارزان قلسطینی و سربازان صهیونیستی است .چنانچه رسانها قصد دامرته بامرد درریرر
بین چند مبارز قلسطینی را با نیروها نظامی رژیم صهیونیستی به تصویر بکشد ،بنابر اینکه کرداط
تصاویر را اول انتشار دهد ،قضاوتها ذهنی متفاوتی را در مخاطبان ایجاد میکند.

ا
معموال رسانههایی که مواقق با جریان میاومت اسرالمی هسرتند ،ازجملره صداوسریما جمهرور
اسالمی ،ابتدا میکومند تا تصاویر مربروط بره خشرونت نظامیران صهیونیسرتی و مرلیک مسرتییم
آنها بهسرو مبرارزین قلسرطینی را پخرش کننرد و سرهس صرحنههایی احساسری از مجروحیرت و
تش رییعجناز و مظلومیررت مبررارزین قلسررطینی؛ در انتهررا نیررز تصرراویر مختصررر از پرترراب سررنگ
قلسررطینیها بهسررو نظامیرران پخررش میمررود .در ایررن نحررو

انتشررار تصرراویر ،ایررن قضرراوت در

مخاطررب ایجرراد و تیویررت میمررود کرره آغازکننررد ایررن درریر هررا ،نظامیرران بریرحم صهیونیسررت
بود اند و مبارزین قلسطینی در کمال مظلومیت ،بردون هیچرونره سرالحی و تنهرا از طریرق پرتراب
سنگ ،در حال دقاع از خود میبامند.
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از سو دیگر ،رسانهها غربی و حامی رژیم صهیونیستی در رزارشها خبر خود ابتدا تصاویر
مربروط بره روحیرره تهراجمی و پرتراب سررنگ و مرواد منفجرر از سررو مبرارزین قلسرطینی را پخررش
میکنند و سهس تصاویر مختصر از ملیکها هوایی نظامیان بهسو آسمان و یرا مرلیک مرواد
دودزا و امررکآور برررا متفرررق کررردن قلسررطینیها و یررا رزینشرری از تصررویر برخررورد سررربازان
صهیونیستی نشان داد میمود تا ازنظر بینند  ،تیز رقتار خشن صهیونیستها صیی پیدا کند
و مخاطب احساس کند این قلسطینیان بود اند که با پرتاب سنگ ،آغازرر درریر بود انرد و حراال
ا
این نظامیان صهیونیستی هستند که اجبارا در حال دقاع از خود هستند.
ب -امتفاده از زمان ثبت رویداد:
بسرریار از وقررایع مث ر راههیمررایی حمایررت یررا اعتراضآمی رز و اسررتیبال مردمرری از میامررات و
مخصیتها ،در یکهحظه رو نمیدهنرد و تمراط نمیمروند بلکره دور زمرانی چندسراعته (زمران
مروع ،اوج و پایان) دارند .رسانهها بسته به جهتریر خود (حمایتی ،اطالعرسانی یا انتیاد ) از
تصویر و قیلم ررقتهمد در زمانها مختلف میتوانند برا کوچرکنمرایی یرا برزرگنمرایی میرزان
حمایت ،اعتراض یا استیبال استفاد کننرد .بررا مثرال راههیمرایی ررامیدامرت سراهروز پیرروز
انیالب اسالمی ایران از ساعت  9صبک تا  12روز  22بهمن هرسال بررزار میمود .بدیهی است ارر
جهتریر یک رسانه ،حمرایتی و همررا برا انعکراس وقرادار مرردط بره انیرالب اسرالمی و ادامره
حمایت از سیاستها نظاط جمهور اسالمی بامد ،تصاویر و قیلمهایی کره در اوج حضرور مرردط
ررقته مد است را انتشار میدهد؛ اما ارر جهتریر یک رسرانه ،انتیراد و سیاسرتش انعکراس
نارضایتی و کاهش حمایت مردمی بامد ،قیلمها و تصاویر را انتشار میدهرد کره در دقرایق اوهیره
مررروع راههیمررایی ررقترره مررد اسررت تررا رویررداد را
کوچکنمایی کند@2@.

بهعنوان نمونه؛ بیبیسی قارسی برا کوچرک
نمررایی در پومررش خبررر راههیمررایی روز قرردس
(تاریخ 18خررداد  ،)1397تنهرا در کانرال تلگرامری
خررود اقررداط برره انتشررار قیلم ری از سرراعات اوهی ره
راههیمایی و مرعار سرردادن عرد

بسریار کمری از

مررررردط در یکرررری از خیابانهررررا قرعرررری تهررررران
میکند@3@.
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بهعنوانمثال دیگر :بهعنوانمثال :در تاریخ  ،1392/2/2روزنامه اصالحطلب «بهار» ،همسو با
رویکرررد انتیرراد اش برره دوهررت ،تصررویر از سررفر اسررتانی احمررد نهاد (رئیسجمهررور وقررت) برره
خوزستان را منتشر کرد که مربوط به زمان ابتدایی ورود و به خوزستان ررقته مد بود؛ همچنرین
از زاویه باال ،اندک بودن تعداد استیبالکنندران از و را نشان میداد .برا توجره بره در پریش برودن
انتخابات ریاست جمهور یازدهم و قضا رقابتی انتخابرات ،ایرن تصرویر بره قصرد کوچرکنمرایی
میزان حمایت مردط از دوهت دهم و طیف نزدیک با آن دوهت بود.

ج -زاویه تصویر:
هر رویداد خبر ابعاد و زوایا متعدد دارد .رسانهها میتوانند متناسرب برا سیاسرت رسرانه و
پیامی که میخواهند انتیال دهند ،برخی از زوایا را انتخاب کنند و آن را انتشار دهند .ایرن زوایرا در
صورت حمایتی بودن رویکرد رسانه ،میتواند مثبت و یا بررعکس در صرورت انتیراد برودن موضرع
رسانه ،منفی بامد .به عنوان مثال ،در اغلب موارد تصویربردار از زاویه باال وقتی انتخاب میمرود
که جمعیت انبو بامد و رسانه بخواهد نسبت به تجمع بررزار مد  ،رویکرد حمایتی دامرته بامرد؛
اما ارر رسانه رویکرد تخریبی دامته بامد ،از طریق تصرویر بسرته از پرایین ،کوچرکنمرایی خواهرد
کرد .همچنین با انتخاب این تکنیک در قیلم و تصویر ،پیاط خبر بهتر منتی مد و بیشرتر توجره
مخاطبان را جلب میکند.
به عنوان مثال :در حوادث آبانما  1398که ناآرامیها در چند مهر کشور به وجرود آمرد برود،
رسانه انگلیسی بیبریسری سرعی مریکررد پومرش همره جانبرها حتری از کروچکترین تجمعرات
اعتراضی و اغتشامی ارائره کنرد؛ امرا برازهم در ایجراد مروج رسرترد رسرانها علیره ملرت و نظراط
جمهور اسالمی ناکاط ماند .پس از چند روز از قروکش کردن تب آموبها ،حضور مرردط در رومره
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و کنار کشور در راههیمایی اعالط انزجار از آموب(تصویر سمت چپ) ،آب سرد بود برر پیکرر ایرن
هجمه رسرانها ؛ امرا برازهم بیبیسری مرروع بره تحریرف واقعیرات موجرود کررد و ضرمن برایکوت
تصاویر که نشاندهند جمعیت رسترد مردط اسرت ،تصرویر بسته(سرمت راسرت) از راههیمرایی
بزرگ مردط تبریز ارائه داد تا نشان دهد این راههیماییها از طرف حکومت و نمادین بود است.

د -گزینشگری تصویر:
رسانهها متناسب با سیاستهایشان بررا جهرتدهری اخبرار و مردیریت بردامرت مخاطبران از
رویدادها مختلف ،از میان انبوهی از تصاویر موجود و ررقتره مرد  ،دسرت بره ررزینش مریزننرد؛
چراکه تصاویر عالو بر پیاطها نهفته در خود ،نوع بردامت مخاطب از یک رویداد و یرا قضراوت در
مورد یک قرد یا ررو را تعیین میکند .به همرین دهیر مریتروان رفرت ،نسربت عکرس بره مرتن در
خبرها دیدار  ،همانند هفظ است در خبرها منیدار .
به عنوان مثال :روزنامه سازندری (وابسته به حزب کراررزاران برا رررایش اصرالحطلبری) در یرک
اقداط غیرحرقها و غرضورزانه در مب قب از چاپ روزنامه مورخ دومنبه 23د  1398اقرداط بره
انتشار صفحه نخست روزنامه خود در مبکهها اجتماعی میکنرد کره حراو تصرویر قردیمی از
چهر

خشرمگین سرهشرکر سرالمی(قرماند کر سرها ) ،برا تنزیر درجره ایشران بره درجره

سرتیهی است(.تصرویر سرمت راسرت)؛ اهبتره بعرد از انتیادهرا قرراوان در قضرا مجراز بره ایرن
عم میطنتآمیز ،روزنامه سازندری در همان ساعات پایانی مب عکس سردار سالمی را برا درجره
سرهشکر و چهر ا خندان منتشر کرد(تصویر سمت چپ) و برا عیبگررد از ایرن اقرداط ناپسرند در
حساب توئیتر منتسب به روزنامه نومته مد:
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«جلد اول که ساعاتی پیش در مبکهها اجتماعی پخش مد یکی از اتودها اوهیه کار بود که
عکس قدیمی سردار سالمی ،قرماند ک سها  ،کار مد بود]تصویر راسرت[؛ امرا قایر نهرایی کره
راهی چاپخانه مد  ،چنین است!]تصویر چپ[»

مثال دیگر مربوط به میو انتخاب تصویر روزنامهها «آرمان امروز» و «سازندری» در پومرش خبرر
اعتراف محمدعلی نجفی (از بنیانگذاران حزب کاررزاران و چهر ها ماخ اصالحطلب) به قت
همسر دوط خود در خردادما  1398است .این روزنامهها برا رررقتن تیرز خبرر ،تلطیرف قضرا
ذهنی مخاطبان و قروکاستن از معله جنایت قت با سالح ررط که باالترین خشونت علیه خانواد
میبامد ،در صفحه نخست از تصویر ماد و خندان قات و میتول در کنار همدیگر استفاد کردند!
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تصویر سمت راست ،نمادساز تصویر از آیتاهله جنتی توسط رسانهها ضدانیالب و برخی رسانهها
اصالحطلب داخلی .کانال تلگرامی روزنامه مرق در جهت تخریب مخصیت آیتاهله جنتی و معکوس
کردن قضاوت ذهنی مخاطب در رابطه با دغدغهها ایشان نسبت به معیشت مردط ،تصویر ضمیمه
میکند که اهیاکنند خو رقا طلبی و امراقیرر بامد؛ درحاهیکه تصویر ضمیمهمد در خبر ،برش
خورد ا از تصویر سفر ایشان به عراق در سال 1391و حضور در پاویون قرودرا میبامد(تصویر سمت
چپ) .الزط به ذکر است؛ این نحو پومش خبر روزنامه مرق ،در د ما  96و در اوج اعتراضات
اقتصاد نسبت به دوهت روحانی بود که دوهتی همسو با این روزنامه است@@8

رزینشگر و نمادساز مغرضانه از مسکن مهر برا تخریب دستاوردها دوهت قب و معرقی مسکن
مهر بهعنوان نماد و عام اصلی تلفات انسانی در زهزهه کرمانشا ( )1396درحاهیکه طبق آمارها
منتشرمد  ،تعداد جانباختگان مسکن مهر در این زهزهه ،از انگشتان دست قراتر نمیرقت@7@.
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 -2-2نمادمازی تصویری در بحرانها
نمادساز یعنی ایجاد نمادها معنادار از طریق تصویرساز هدقمند .یکری از اقردامات ویره
رسانهها خبر بیناهمللری نمادسراز اسرت و ایرن رویکررد در تلویزیونهرا خرارجی از طریرق
تصویرساز هدقمند صورت میریرد .این رسانهها برا تأثیررذار برر مخاطرب برا مفهوطسراز و
تصویرسرراز دربررار برخرری موضرروعات ،در جهررت اهیرراء غیرمسررتییم از طریررق نمادسرراز حرکررت
میکنند( .این تکنیک نوعی مرطیساز نیز میبامد).

بهعنوانمثال؛ دوهت آمریکا «مجسرمه آزاد » را بره
نماد دموکراسی و آزاد در غرب تبدی کرد و ایرن در
حاهی است که در کشورها اسالمی و مخاهف آمریکرا،
این مجسرمه بره نمراد جنایتکرار آمریکرا تبدی مرد
است.
از سو دیگر ،جهان عرصه رخدادها تلخ و میرین بسریار اسرت کره رسرانهها بره مرا کمرک
میکنند بعضی از این رخدادها را بشنویم ،تصاویر بعضیها را ببینیم و تحلی چرایی رخرداد آنهرا
را متوجه مویم .چگونگی انتشار و نحو

پومش خبر این رخدادها متناسب برا میر و سیاسرت

هر رسانه ،میتواند تأثیرات متفاوتی بر رو ادراک مخاطب بگذارد؛ از سو دیگر آنچه مسلم اسرت
«تصاویر دهخراش» جزء جداییناپذیر در انعکاس برخی خبرها ناخومایند هسرتند کره رراهی بره
دهی تأثیررذار بیشتر برر مخاطرب و پیشربرد اهرداف و سیاسرتهرا رسرانه ،رریرز جرز پخرش
هدقمند و هوممند آنها نیست.
بهعنوانمثال؛ رسانهها آمریکایی تصاویر خشن کشورها دیگر را برهراحتی انتشرار میدهنرد
اما باوجود تأکیدمان بر جریان آزاد اطالعات و حق مرردط بره دانسرتن ،از انتشرار تصراویر قربانیران
آمریکایی در جنرگ ،طوقران ،تیرانرداز در مردارس و غیرر بهمردت اجتنراب میکننرد و تاکتیرک
«سانسور حداکثر » را اجرا میکنند.
ا
مثال در ماجرا اسفناک تیرانداز در دبسرتان «سرند هروک» در یکری از ایاهرتهرا آمریکرا
(سال  2012ط ،).قرد مسلحی پس از کشتن مادر خود ،در اقدامی جنونآمیز  20کرودک برین  5ترا
 10سال سن و  6کارمند مدرسه را برا ضررب رلوهره برهطور وحشرتناکی بره قتر رسراند و سرهس برا
ملیک رلوهه به سر خود از پا درآمد؛ اما حتی یک تصرویر از تصراویر خونهرا ریختره مرد رو
برای تهیه کتاب «رسانههای خبری در ناآرامیهای اجتماعی » به لینک  MJavani.ir/Mediaمراجعه کنید

202

رسانههای خبری

نیمکت و دیوار کالس و مدرسه نیسرت و هریچ تصرویر از اجسراد آن دانشآمروزان غررق در خرون،
منتشر نشد .تنها تصراویر کره عمرق ایرن قاجعره را نشران میدهنرد ،مرادرانی هسرتند کره امرک
میریزند و «باراک اوباما» به عنوان رئیسجمهور وقت آمریکا که در نطق خبر خود امرکهایش را
پاک می کند؛ تصاویر مربوط به ابراز همدرد با قربانیان حادثه هم بخشی دیگرر از تصراویر خبرر
منتشرمد از این قاجعه است.

نتیجه جستجو عبارت «تیرانداز در دبستان سند هوک» در جستجورر رور

در تصاویر زند ا هم که از حادثه پخش میمد؛ بسیار از آنها نماها «هلیمات» بودنرد و
هیچ صحنها از اجساد مشاهد نشرد .اسرتفاد از ریرتم کنرد و پشرت سررهم قررار دادن نماهرا
طوالنی برا نشان دادن ابعاد حادثره از ظراقتهرا تکنیکری در تردوین تصراویر پخشمرد برود.
ا
تیریبا در تماط خبررزار ها غربی این میو مورداستفاد قرار ررقت؛ چرا که تدوین با ریتم تنرد و
استفاد مکرر از کاتها تصویر با تناوب باال میتواند حرس نراآرامی ،اضرطراب و تشرویش را بره
بینند منتی کند و به ابعاد منفی یک موضوع دامن بزند.
در اینجا الزط به ذکر است که وقتی صحبت از کشتار همگانی با سالح آتشین بره میران میآیرد،
نخستین کشرور کره در ذهرن همره مرردط دنیرا ترداعی میمرود ،آمریکاسرت؛ ایرن کشرور پهنراور
رکورددار تیرانداز ها مرربار در دنیا به ممار میرود تا جایی که «دوناهد ترامرپ» -رئریس جمهرور
ایاالتمتحد آمریکرا -در کنفررانس سراالنه راسرا پلریس در ایاهرت مریکارو (تراریخ  6آبران ،)۱۳۹۸
نسبت به رمد چشمگیر آمار قت و جنایت هشدار داد و رفت« :برا ما بهعنوان یک ملرت مررطآور
است؛ تماط دنیا دربار میکارو حرف میزنند؛ اقغانستان در میایسه ،از میکارو امنتر اسرت؛ ایرن
واقعیت دارد@4@».
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آزاد بودن حم سالح در ایاالتمتحد آمریکا به یک معضر برزرگ تبردی مرد اسرت و روزانره
اخبار از حوادث مرتبط با تیرانداز در سراسر این کشور منتشرر میمرود کره در برخری از مروارد
تعداد نیز جان خود را از دست میدهند اما البی سالح به انداز ا در این کشرور قردرت دارد کره
تاکنون قوانین چشمگیر در خصوص محدود مدن حمر سرالح در آمریکرا بره تصرویب درنیامرد
است؛ این یعنی آمریکا که خود مدعی تأمین امنیت در جهان و مبارز برا تروریسرم اسرت ،قرادر بره
ترأمین امنیررت در کشررور خررود نیسررت .طبررق یررک بررسرری و تحلیر جدیررد توسررط «مرکررز کنترررل و
جلوریر از مرگومیر غیرعاد » موسروط بره ، CDCقیرط در سرال  ۲۰۱7مریالد  ،نزدیرک بره ۴۰
هزار نفر در ایاالتمتحد بر اثر مرلیک رلوهره کشرته مرد اند کره براالترین میرزان طری چنرد دهره
رذمته به ممار میرود( .به نی از خبررزار قارس )۱۳۹7/۹/۲6

درحاهیکه  31درصد ک خشونتها با اسلحه در آمریکا اتفاق میاقتنرد ،هنگامیکره آمارهرا
خشونت با اسلحه در مدارس و مح ها کار تفکیک میموند مشخ

میمود که  62درصرد کر

چنین تیرانداز هایی در آمریکا اتفاق میاقتند؛ برا همین است که هرساهه در هنگراط بازرشرایی
مدارس آمریکا ،قروش کوههپشتیها ضدرلوهه بررا کودکران در ایرن کشرور اقرزایش چشرمگیر
پیدا میکند؛ این یعنی برا پدران و مادران آمریکایی مهمترین مسروله امنیرت کودکانشران مرد و
تیاضا برا این کوههپشتیها قیمت آنها را باال برد است@5@.

همانرونرره کرره امررار مررد اسررتراته رسررانها ایاالتمتحررد آمریکررا در هنگرراط بررروز چنررین
رویدادها پرتکرار و قراریر مث کشتار با اسلحه ،استراته سانسور حداکثر تصراویر دهخرراش
مربوط به اینرونه حوادث است؛ اما در کشورمان ماهدیم که در صرورت برروز انردک حروادث تلرخ،
ا
رقابتی عجیب بین خبررزار ها مختلف در انتشرار تصراویر دهخرراش صرورت مریریررد؛ مرثال در
حادثه آتشسوز مدرسها در روستا مرینآباد پیرانشرهر کره در سرال  1391رو داد در همران
ساعات ابتدایی تصاویر بسیار ناراحتکنند در مطبوعرات و تلویزیرون انتشرار یاقتنرد؛ صرورتها
سوخته و سر و دستها باندپیچیمد سروژ عکاسهرا میمروند و در کمتررین زمران ممکرن در
جمع پربازدیدترین مطاهب قرار میریرند؛ حتی ارر آتشسوز پیرانشهر را بره زبران انگلیسری هرم
جستجو کنید ،همین نروع تصراویر را میبینیرد .در مرورد زهزهرهها برم (سرال  )1382و آذربایجران
مرقی (سال  )1391نیز همین رویه را میبینیم .تصاویر بسیار ناراحتکنند در همان دقرایق و روز
ابتدایی در مطبوعات و خبررزار ها و سایتها انتشار یاقتند.
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نتیجه جستجو عبارت «آتشسوز مدرسه در پیرانشهر» در جستجورر رور

نمونه دیگر از مدیریت پومش تصاویر در رسرانهها آمریکرایی را در «طوقران کاترینرا» میتروان
دید .این طوقان در سال  2005با خساراتی کره برر جرا رذامرت ،سرهمگینترین و پرتلفراتترین
حادثه بعد از جنگ داخلی آمریکا ناط ررقت .یکمیلیون نفر آوار مردند و حردود  2هرزار نفرر جران
خود را از دست دادند .حال ارر تصاویر مربوط به این طوقان را در «رورر » جسرتجو کنیرد بریش از
آنکه با تصاویر مربوط به یکی از ایرن جرانباختگران مواجره مروید ،تصراویر مراهوار ا از وضرعیت
هوامناسی طوقان و منظر هایی از دوردست دربار خرابیها طوقان را میبینید! بهغیراز یکی دو
مورد ،خبر از تصاویر جسردها مرناور در آب و یرا اسرباب و اثاثیره غرقمرد نیسرت .در صرفحه
«ویکی پدیا» این طوقان هم تنها یک تصویر موجود است و آنهم چیز جز تصویر از قرایق ررارد
ساحلی آمریکا که در حال رشت زنی در میان خیابانها سی زد است.

نتیجه جستجو عبارت «طوقان کاترینا» در جستجورر رور
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عالو بر جلوریر از تشویش بیشتر اذهان عمومی مردط آمریکا و به خطر اقترادن امنیرت ملری
این کشور ،یکی دیگر از دالیلی که باعث اینرونه سانسور مدید تصاویر میبامد ،بره خطرر اقترادن
مناقع اقتصاد ایاالتمتحرد اسرت .چراکره هرچیردر ابعراد حادثره کوچرک نمرایی مرود ،سریوط
ماخ ها اقتصاد ازجمله بورس این کشور ،کمتر خواهد بود.
در ادامه تصاویر را که به نماد هر یرک از ایرن چهرار حادثره تبدی مرد مشراهد میکنیرد ترا
ا
بهاینترتیب تفاوت مدیریت نادرست و بعضا مغرضانه رسانهها در پومرش یرک حادثره غیرمترقبره برا
مدیریت دهسوز نسبت به حفظ وجهه جهانی یک کشور مشخ

مود@6@.

نماد تصویر آتشسوز در دبستانی در پیرانشهر (ایران) ،نماد تصویر کشتار دانش آموزان در آمریکا

نماد تصویر زهزهه ورزقان در ایران ،نماد تصویر «طوقان سند » در آمریکا
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 -3-2نمادمازی تخریبی
یکی از موضوعات مربوط به مردیریت انتشرار تصراویر ،نمادسراز تصرویر بررا تخریرب قررد،
ررو  ،جریان و ...میبامد که با ظراقتها خاصی همرا است .بهعنروان نمونره؛ امرروز بارذمرت
حدود  14قرن از واقعه عامورا ،کارکردها رسرانها ایرن نهضرت همچنران اثربخشری معنرو و
ا
قرهنگی عظیم و رسترد ا دارد .از سو دیگرر ،دمرمنان قرهنگری اسرالط ،خصوصرا رسرانهها
منتسب به جبهه استکبار ،با هراس از کارکردها و اثربخشیها نهضت عامورا ،درصدد حذف یرا
انحراف این نهضت هستند.
ماید بتوان رفرت نمرایش برخری عزادار هرا غلرط و اسرتفاد از آن برهعنوان بهانرها بررا
اسالطهراسی(میعههراسرری) و مترروحش جلررو دادن مسلمانان(مرریعیان) ،پرکرراربردترین مرریو
تحریف رسانها در نمرایش عامرورا و عزادار هرا بامرد و در اکثرر ویردئوها منتشرمرد از سرو
رسرانهها نظرراط سررلطه ،عامررورا بررا اسرتفاد از تصرراویر مرروهن و عرزاداران خونآهررود نمررایش داد
میمود.
رسانهها غربی هموار باهدف قرار دادن اعتیرادات و آدابورسروط مریعیان سرعی در تخریرب
چهر مسلمانان بهویه تشیع دارند .رسانهها غربی هرساهه با نزدیرک مردن ایراط محررط برا نشران
دادن عزادار عد ا میعه نما منحرف ،ذهنیت مسلمانان و اقکار عمرومی جهران را نسربت بره
میعه حیییی مخدوش میکنند .پخش تصاویر قمهزنی و را رقتن بر رو خار از این قبی است.
رسانههایی کره اقرراط عرد ا قلیر را برر رسرترد ترین اجتمراع استکبارسرتیز جهران تررجیک
ا
میدهنررد و از رسررترش پیرراط عامررورا در جهرران مرردیدا بیمناکانررد .ارررر خبرنگرراران و اصررحاب
رسانهها غربی ،دهیلشران بررا نمرایش اینهمره خشرونت را اقتضرا مرغ خرود عنروان کننرد،
خودمان بیطرقی و صداقت در انعکاس خبر در این انجاطوظیفهمان را به سخر ررقتهاند؛ چراکره
مراسم عظیم دهه اول محرط ،حتی عکاسی از قمهزنی کودکان در دوراقتاد ترین محرالت پاکسرتان
را مام میمود ،وهی بهطور مثال اجتماع پرمور عزاداران حسینی در بزرگترین مهرها ایرران را
در برنمیریرد .تصاویر زیر بیانگر تفاوت واقعیت و نگا رسانهها غربی بره عرزادار عامریان امراط
حسین (ع) را بهخوبی نشان میدهند@9@.
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مغرضانه بودن اخبار غرب از مراسم سوروار مرذهبی در اسرالط ،زمرانی آمرکارتر میمرود کره
بدانیم این قبی مراسم و آیینها مذهبی هررز اختصاص به مرذهب تشریع نردارد .ایرن در حراهی
است که در بین مسیحیان غربی آداب و سننی بررا عرزادار وجرود دارد کره رسرانهها برا سانسرور
اخبار و تصاویر آن سعی در تطهیر چهر آنها دارنرد .نمرایش مصرائب  ،Passionیکری از آئینهرا
سنتی و مذهبی کاتوهیکها برا مراسم عزادار برا حضرت عیسی (ع) کره اهبتره مرا اعتیراد برر
زند بودن ایشان داریم ،هرساهه در غرب بررزار میمود و اعماهی بسیار رقرتانگیزتر و وحشرتناکتر
از قمهزنی برخی بهاصطالح میعه در این مراسم انجاط میمود .به صلیب کشیدن ،هیسیدن امراکن
میدس و خونآهود کردن بدن با میشه ازجمله این اعمال دون مأن انسانی است.
ایررن مراسررم مسرریحی یکرری از آیینهررا همرررا روز دار در «هفترره میرردس» ( 29مررارس:
هفته آخر زندرانی مسیک) به ممار میرود و در اروپا و بخشهرایی از آسریا مررقی از ههسرتان و
رومانی و اسهانیا ررقته تا قیلیهین رواج دارد .عزاداران در این مراسم ،ابزارها دستساز را که بره
همین منظور از یک دستگیر و میخ و خرد میشه ساختهمد  ،برا قشرار بارهرا و بارهرا رو سرینه،
پاها و بازوها برهنه خود میکشند و بدین ترتیب با جار مردن خرون از زخمهرا بدنشران ایرن
آدابورسوط را زند میدارند .برپاکنندران این مراسرم معتیدنرد قروران خرون رو بردن در هفتره
میدس ،رناهانشان را پاک میکند@10@.

به صلیب و زنجیر کشید مدن در کف خیابانها هندن در روز مصائب مسیک
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بااینحال با جستجو واژ « »Passionدر رور  ،تنها تصاویر از نیامیها کلیساها کهن
و تصاویر از سکانسها قیلمها ساختهمد دراینبار در دسترس مخاطب قرار میریرد!

نتیجه جستوجو واژ

«مصائب مسیک »Passion Chirist :در جستجورر رور

نتیجه جستجو عبارت «عامورا »ashura :در جستجورر رور

اررچرره برخرری صرراحبنظران و تاریخپهوهرران معتیدنررد کرره خررونریررز در مراسررم عررزادار و
آئینها سوروار میوهها است که از مسیحیت وارد قرهنرگ مریعیان مرد اسرت؛ امرا چنانچره
رفته مد انجاط چنین مراسمات مشموزکنند ا در بین مسیحیان ،نهتنها باعث انتیاد به کلیسرا
کاتوهیک و متهم کردن این مذهب به خشونت و توحش نمیمود ،بلکه عدط بازتاب رسانها اش نیز
آنرونه که تالش میکنند عامورا حسینی را با قمهزنی معرقی کنند ،قاب تأم است.
حال که صحبت بر سر قمهزنی و تالش رسانهها غربی برا موهن جلو دادن جریان اسالمی
و میعی مشهود است ،ماید خاهی از هطف نبامرد ترا در اینجرا امرار ا هرم بره نظررات مرواقیین و
مخاهفین این مک از آیین عزادار دامته بامیم .مواقیران قمرهزنی آن را از مرعائر عامرورا و ابرزار
تیویت مذهب میدانند و مخاهفان قمهزنی معتیدند این کار ،رسمی خراقی و موجرب وهرن مرذهب
تشیع است .اررچه در بین علما میعه دربار

جواز ،استحباب یرا حرمرت قمرهزنی ،اختالقراتی

وجررود دارد ،رهبررر معظررم انیررالب در سررال 1373ش .طرری اظهرراراتی صررریک و آمررکار قرمودنررد:
«قمهزنی از کارها خالف ،جعلی و نادرست است که متأسفانه طی چند سال اخیر برخی در حال
ا
ترویج آن هستند .قمهزنی مربوط به دین و یا یک حرکت عزادار نیست و قطعا خالف و یک بدعت
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است و بدون تردید خداوند به انجاط آن راضی نیست و اینجانب نیز از کسی کره تظراهر بره قمرهزنی
ا
میکند ،قلبا راضی نیستم)1373/3/17(».
همچنین معظمهه در قاهب بیان حکایتی ،تررویج قمرهزنری را ابرزار بررا پیشربرد توطورههرا
دممنان مذهب دانسته و قرمودند« :کسی کره برا مسرائ کشرور مرورو سرابق و ایرن بخشری کره
میعهنشین است  -جمهور آذربایجان  -آمنا بود ،میرفت :آن زمان که کمونیسرتها برر منطیره
ّ
ا
آذربایجان مورو سابق مسلط مدند ،همه آثار اسالمی را از آنجا محرو کردنرد .مرثال مسراجد را بره
انبررار تبرردی کردنررد ،سرراهنها دینرری و حسررینیهها را برره چیزهررا دیگررر تبرردی کردنررد و هرریچ
نشانها از اسالط و دین و ّ
تشیع باقی نگذامتند .قیط یک چیز را اجاز دادند و آن ،قمره زدن برود!
دستوراهعم راسا کمونیستی به زیردسرتان خودمران ایرن برود کره مسرلمانان حرق ندارنرد نمراز
بخوانند ،نماز جماعت بررزار کنند ،قرآن بخوانند ،عزادار کنند ،هیچ کار دینی نبایرد بکننرد؛ امرا
ضد دین و بر ّ
اجاز دارند قمه بزنند! چرا؟ چون قمه زدن ،برا آنها یک وسیله تبلیغ بر ّ
ضد تشریع
بود؛ بنابراین ،راهی دممن از بعضی چیزها ،اینرونه علیه دین استفاد میکند)1376/1/1(».

و
مهید مطهر معتید است که «قمهزنی و بلند کردن طبر و مریهور ،از ارتردکسها قفیراز بره

ایران سرایت کرد و چون روحیه مردط برا پذیرش آن آمرادری دامرت ،همچرون بررق در همرهجا
دوید»؛ در میاب برخی دیگر معتیدند قمهزنی ابتدا در میان ترکها عراقِ ،ق َرق صروقیه (ازجملره
و
قزهباشها) و ک ردها غرب ایران رواج دامته و از طریق زوار ترک به عراق نفروذ کررد اسرت(.رجروع
مود به سایت "ویکیمیعه" ،جستجو واژ

"قمهزنی")

دربار خاستگا قمهزنی نیز نظرات مختلفی مطرح مد است؛ برخی رسم قمهزنی را نشانی از
عم حضرت زینب(س) دانستهاند که وقتی در مسیر کربال تا ماط ،سر اماط حسین(ع) را رو نیز
دید از خود بیخود مدند و سر به محم کوبیدند که در اثر این عم  ،از سرمان خون جرار مرد.
بسیار از محییان داستان مذکور را مستند نمیدانند .به رفتۀ میخ عباس قمی در کتاب "منتهی
اآلمال" مآخذ این داستان ،دو کتاب "نوراهعین" و "منتخب طریحی" است که هر دو ازنظر اعتبار در
درجه پایینی قرار دارند و غیر از این ،در هیچیرک از کترب معتبرر و منرابع و میاتر اوهیره ،چنرین
حکایتی ذکر نشد است .اقزون بر این ،ازنظر عیلی نیز داستان کوبیدن سر حضرت زینرب(س) بره
ا
تیر محم با آن میاط رضا و تسرلیم ،کرامال مخردوش اسرت(.همران)؛ اهبتره عبراراتی مشرابه نیرز در
زیارتی با عنوان «مفجعه» موجود است که اررچه زائران حضرت زینب(س) از آن استفاد میکنند،
بدون سند و جعلی میبامد؛ هذا میخ عباس قمی نیز در کتاب مفاتیکاهجنان بعد از زیارت «وارث»
با ابراز تأسف مینویسد« :با بودن این همه زیارات مأثور  ،زیارت "مفجعه" را جع میکنند».
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