
 

 

 های کیهان و اطالعات  بازتاب ملی شدن صنعت نفت در روزنامه

)تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت 

 نفت(
 2یدادیمسعود عل، 1یافخم ینعلیحس

 12/4/97، تاریخ تایید:18/3/97تاریخ دریافت:

 چکیده
و اطالعات و نقش  هانی)مستقل( ک یحزب ریغ ۀدو روزنام یمحتوا یبه بررس یخیتار ی ـلیتحل کردیمقاله با رو نیا

 یعلت استمرار در انتشار و استقالل نسب که به یسراسر ۀپردازد. دو روزنام یشدن صنعت نفت م ملی انیآنها در جر

از قدرت  روند و معموالیشمار م هب رانیار معاص خیدر تارمورد توجه  یچاپ هایاز رسانه ها،یاتکا به درآمد آگه اب

عنوان  بهاین دو روزنامه  ران،یشدن صنعت نفت ا ملی انجری در. اندبرخوردار بوده یافکار عموم دهیشکل در ییباال

و  زاباغلب احشدند که ایِ نسبتا خوب در شرایطی منتشر میحرفهو با پشتوانۀ فنی، مالی  برقییب اینهاد رسانه

خود  یدئولوژیو امسلک چارچوب  مه درروزنا ای نامههفتهای ارگان به صورت از نشریه کیهر های سیاسی جمعیت

 ند.برخوردار بود

 یلیو تحل ینحوۀ انتشار و بازتاب مطالب خبر ،دو روزنامۀ غیر حزبی نیا ۀشنیپژوهش با توجه به پ نیا در

 یۀکل ،قیتحق نیشود. جامعۀ آماری ا می یبررس یکمّ یمحتوا لیروش تحله شدن صنعت نفت ب مربوط به ملی

 .شودیرا شامل م 1329-30 یها سال نیفرورد واسفند  هایدر ماه رانیشدن نفت ا مطالب مربوط به مسائل ملی

روزنامۀ اطالعات، نسبت به روزنامۀ کیهان در چهار هفته قبل و بعد از روز  دهدینشان م قیتحق های افتهی

 داشته است.  دادهایدر انتشار اخبار و رو تریمثبت یریسوگ ران،ین صنعت نفت اشد اسفند( ملی 29)

 .اطالعات هان،یک ران،یشدن صنعت نفت، مطبوعات ا یمل واژگان کلیدی:
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 و طرح مسئله مقدمه
 شرفتیرا با پزی است؛ ارزشش افزون شده یمتماد انیدر طول سال اهیس یطالیا  نفت

د. کشورها وشمیاحساس  شیاز پ شی، باین ماده حیاتیبه  ازین شدن آنها، یجوامع و صنعت

تا  دادندیم تیبه مصرف نفت اهم شتریب ،افتندییدست م یاقتصاد ۀتر به توسعسریعهرچه 

. در بردندمی تاراج به را هارا استعمار و نفت آن یصاحب منابع نفت یجهان، کشورها رکه د ییجا

 ،را کشف کردند مانیچاه نفت در مسجد سل کی هایسیگلکه ان شیقرن پ کیحدود  انیم نیا

و  دیاستخراج، تول یخود را با قراردادها یاستعمار یۀآن، پا ادیز هایبا توجه به اطالع از ارزش

 بنا نهادند.  رانیفروش نفت خام، بر ا

شدن صنعت نفت را  موضوع ملی توانستیم یاست که چه نهاد نیدارد ا اریبس تیاهم آنچه

روز  یزندگ تیلووشدن نفت را به ا مطرح کند و ملی رانیا ۀدر جامع ریفراگ ۀمسئل کیعنوان  به

 ویوجود ندارد و راد ونیزیموضوع که تلو نیکند. با توجه به ا لیتبد 1320در دهه  رانیمردم ا

مطبوعات هستند که سکان  نینشده است، ا لیتبد بیقدرت بدون رق کیهم هنوز به 

دو نوع گیری  شاهد شکلما  ،دوره نی. در ادندکشییدوش م معه را بهدر جا یساز انیجر

مسلکی آن هایدیدگاه کنندۀ منعکس احزاب، وجود به توجه با هااز آن یبعض؛ میمطبوعات هست

توان  را می گردی نوع. اندگذاشته نهارا بر آ حزبی مطبوعات نام اصطالح به که هستند ها

 أنبودند. اما آنچه منش یکنندۀ نظرات احزاب خاص ه منعکسک دیآزاد نام ایمطبوعات مستقل 

 یتأمین منابع مال یرا برازی ؛آنهاست یبحث تأمین مال، است یحزب ریغ هایتفاوت در روزنامه

و چه کمک از طرف اشخاص و  غاتیانتشار تبل قیچه از طرـ  تیمبرم به حما ازین ،هیدفتر نشر

یب صورت کامالً به طیاز شرا یاست که نتوانند در بعض یخود عامل نیکه ا باشدمی ـ هاسسهؤم

 نیب ایاست که آ نیپژوهش ا یرو سؤال اصل نیبزنند. از هم یدست به انتشار مطالب خبر طرف

وجود دارد و اگر  یوتتفاآنها و اداره و درآمد  یرگیشکل ۀدر نحو هانیدو روزنامۀ اطالعات و ک

شدن صنعت نفت هم به  انتشار اخبار مربوط به ملی تفاوت در نحوۀ نیا ایپاسخ مثبت است آ

   ر؟یخ ای خوردیچشم م

 شرح است: نیپژوهش بد نیدر ا یفرع یسوالها

مربوط به  یمطالب خبر یرگیدو روزنامۀ کیهان و اطالعات، از نظر جهت نیب ایآـ 1

 وجود دارد؟ یمعنادار هایشدن صنعت نفت تفاوت ملی

شدن  مربوط به ملی ین و اطالعات، از نظر موضوع مطالب خبردو روزنامۀ کیها نیب ایآـ 2

 وجود دارد؟ یمعنادار هایصنعت نفت تفاوت

شدن  مربوط به ملی یدو روزنامۀ کیهان و اطالعات، از نظر سبک مطالب خبر نیب ایآـ 3

 وجود دارد؟ یمعنادار هایصنعت نفت تفاوت
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 پژوهش ۀنیشیپ
 ،موضوع نی. ارودیشمار م معاصر به رانیا خیمهم در تار از موضوعات رانیشدن صنعت نفت ا یمل

مطالعات خود را  یرانیا ریو غ یرانیا شمندیقدر مورد توجه بوده است که تا کنون صدها اند آن

درست  یلیتحل ۀپشت پرده و ارائ قیدست آوردن حقا هب پی در و اندآن معطوف کرده یبه بررس

یم افتی یموضوع هنوز ابهامات نیدر ا ،یگستردگ لیدل موضوع هستند. اما به نیاز ا سبو منا

از ابهامات موجود، نقش  یکیاست.  تردقیق هاییلیو ارائه تحل گوییپاسخ ازمندیکه ن شود

 قیتاکنون تحق ،مطبوعات تیاهمو به رغم  باشد،یم رانیشدن صنعت نفت ا مطبوعات در ملی

 یبررسرا شدن شدن صنعت نفت  را در ملی یرحزبیکه بتواند نقش مطبوعات غ یجامع و کامل

که تا  یقاتیاز تحق یوجود ندارد. برخ یبررس نیمشابه ا ایشود و  کند، کمتر مشاهده می

 به آن اشاره شده است: لیمربوط است در ذ رانیشدن صنعت نفت ا به ملی یحدود

تا  1320 نرایدر ا یبا عنوان نقشه شورو یگیب نهییارشد افسانه آ یکارشناس نامهانیپا

واحد تهران مرکز انجام شده  - یدر دانشگاه آزاد اسالم فرد یغفار یعباسقل ییبا راهنما 1332

 یو نقش شورو یسو کیحزب توده از  لیو تشک رانیدر ا ینامه به نقش شورو انیپا نیاست. ا

 .استپرداخته  1332تا  1320 هایدر حوادث و اتفاقات سال

 استیدر س یفاطم نیبا عنوان نقش دکتر حس یحسن دهقانارشد  یکارشناس نامهانیپا 

نور  امیدانشگاه پ رانیا خیدر گروه تاری صوف رضایعل ییمصدق با راهنما یدولت مل یخارج

در  یو نقش و یفاطم نیدکتر حس یشناس تیابتدا به شخص نامهانیپا نی. اانجام شده است

 است.  تهمصدق پرداخ یدولت مل نهیدر کاب ینقش و نیشدن صنعت نفت و همچن نهضت ملی

مریکا بر سر نفت آو  سیانگل یهارقابت»باعنوان  یرحمان دیارشد مج یکارشناس ۀنام انیپا

در دانشگاه فرد یغفار یعباسقل ییراهنما هب «مرداد 28 یدوم تا کودتا یاز جنگ جهان رانیا

نفت  خیتار یضمن بررس هنامانیپا نیاست. در ا انجام شده واحد تهران مرکز - یآزاد اسالم

 یزمان ۀدر باز ران،ای اتفاقات در هاآن هایمریکا و رقابتآو  سیانگل هایبه نقش دولت رانیا

 اشاره شده است.  1332مرداد  28 یدوم تا کودتا یجنگ جهان

مطبوعات، تجددگرایی و نسبت آن »زیر عنوان علی قربانی  حسیندکترای   ۀرسالهمچنین 

در  ی امام خمینی پژوهشکدهدر ی تاریخ انقالب اسالمی  در رشته «ایران با انقالب اسالمی

های  مؤسسهدفاع شده است که بر نحوه شکل گیری راهنمایی دکتر حسن حضرتی  به 139۶

 1350و  1340ی  در دو دههاجتماعی آنها به ویژه -و نقش سیاسیمطبوعاتی اطالعات و کیهان 

 ای به موضوع ملی شدن صنعت نفت نیست.اشاره تأکید شده است. در این رساله  شمسی
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 پژوهش ینظر یو مبان یخیتار ۀنیزم
 ریدر مطبوعات غ یموضوعات نفت یپوشش خبر ۀنفت و نحو ۀحاضر، با تمرکز بر مسئل پژوهش

 ریغ هایمتن اخبار در روزنامه یکمّ یمحتوا لیدرست با تحل لیتحل کی ۀارائ یدر پ ی،حزب

 یمرور ران،ینفت ا ۀخچیکار، ابتدا الزم است تا تار نیا ی. براباشدیم نهایاطالعات و ک یحزب

 ،یمطبوعات مورد بررس ۀو ادار یرگیشکل ۀنحو ییشود و پس از آن با آشنا یخیتاری ـ مفهوم

شود که در  لیو تحل هیتجز ،جیو نتا یشدن صنعت نفت، بررس شره مربوط به ملیتاخبار من

شدن صنعت نفت در دو روزنامۀ کیهان و  ار اخبار مربوط به ملیبه نحوۀ انتش میبتوان انیپا

 .  میابیاطالعات دست 

 طیدر شرا ،ییاستعمارزدا ندیاز فرا یعنوان بخش به ران،یشدن صنعت نفت ا ملی جنبش

 ،دوران نی( در ا15۶: 1390،یشکل گرفت. )مقصود یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیمان ساس هناب

گوناگون فرا گرفته بود که از نظر  یاسیس هایو جناح التیکشور را تشک استیس ۀصحن

 هایاز گروه یریمتغ ۀرا در برداشت. مجموع یمذهب ستتا را ستیاز چپ کمون یدئولوژیا

 ی[ شکل مشخص1328]آبان 1949جبهۀ ملی در اکتبر  لیتشک که با ستیونالیو ناس برالیل

چند  استثنای به هاگروه نیدادند. ا یم لیگسترده را تشک فیط نیا کیدئولوژیحد وسط ا افت،ی

دادن به دخالت  انیپا یعنیهدف،  کیدر  همگی گرا،و راست روانهیگروه کوچک از افراد م

مترقبه مطبوعات به  ریغ یوحدت نظر داشتند. آزاد رانیا یدر امور داخل یخارج یکشورها

 ینیآفر نقش یبرا یفرصت رو نی. از ادیو روزنامه انجام یاسیس یۀانتشار صدها جزوه و نشر

 .(2: 13۶8 س،یو لوئ لی)ب مطبوعات فراهم شد

مطبوعات با نقش  1329اسفند سال  اناتیچنان گسترده بود که در جر ینآفرینقش نیا

 فایرا ا یلبدیینقش ب یمل تیثیح یرگیباز پس یبرا یخود در ساختن افکارعموم ریچشمگ

توانست در مقابل ابرقدرت جهان در آن روزها  ی،دممر یًبانیکردند و دکتر محمد مصدق با پشت

 یادمادنی به یروز ،وارده از داخل و خارج یقد علم کند و با وجود فشارها (،ایتانیبر کشور یعن)ی

 گذردینم شتریب میماه و ن کیرقم بزند.  سیدولت انگل یبار برا خفت یو روز رانیملت ا یبرا

 ییایتانیکردن شرکت بر یمل اریو اخت ندگزییبر م یریوز مصدق را به نخست رانیکه مجلس ا

بود  یمشهور یالملل نیبحران ب هیلاوّ ۀامر، باعث جرق نیدهد. ا را به او می رانیاـ  سینفت انگل

الهه  یالملل نیب وانیمعروف شد. در گرفتن مباحث داغ در د سیو انگل رانیا ینفت ۀکه به مناقش

 رانیحمله به ا یبرا یپنهان هایبرنامه یزریطرح ،یقتصادا میو سازمان ملل متحد، اعمال تحر

مریکا خود را آ ،انیم نیبحران شدند. در ا دیباعث تشد کیپلماتیقطع روابط د نیچنو هم

« درستکار ایواسطه» و در ظاهر خود را به عنوان کردیم یصلح معرف گریانجیم کیعنوان  به

و  ایسازمان س یو با همکار دیره از نقاب کشچه 1332در مرداد  نکهیتا ا نمودیم یمعرف
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 خیکرد تا تار یرا سازمانده یرانیاز افسران ا یگروه[ SIS] ایتانیبر یسازمان اطالعات مخف

 .(2۶: 1392 ان،ی)آبراهام مصدق را بر تارک خود ثبت کند هینخوت کودتا عل ،رانیا

کردن معدن طال مونتدایاز پ که بعد( ایتانیو متولد بر ایاهل استرالی )ناکس دارس امیلیو

کند، در  گذاریهیشد و از آن پس بر آن شد تا ثروت خود را در نفت سرما ونریلمی مورگان

با او مذاره کرد.  رانیآشنا شد و در مورد نفت ا یهمان موقع بود که سردرموندولف با دارس

اکتشاف،  ۀالس ۶0 یبود که بر طبق آن حقوق انحصار یامضا قرارداد ،ذاکرهم نیحاصل ا

استان یاز هر نقطه از کشور، به استثنا ینفت هایفراورده یو صادرات تمام شیاستخراج، پاال

 رهیهزار ل 59 ازات،یامت نیکرد. او در مقابل ا یداریخر رانیرا از شاه ا هیهم مرز با روس های

 اریام در اخترا به شکل سه گرید رهیهزار ل 20و  پرداختیشکل نقد به شاه م را به یسیانگل

 را ساالنه خالص سود از صددر 1۶که  دادیو به دولت وعده م گذاشتیمهم م هایچهره ریسا

 .(253-251: 1358فاتح، )کند  پرداخت هم

در ـ  مانیدر مسجد سل رانیچاه نفت ا نینخست شمسی( 1287میالدی ) 1908سال  در

 خوزستان به هاو بعد شدیم دهیکه در آن زمان عربستان نام رانیا یدر جنوب شرق یاستان

که از ـ حقوق خود در شرکت نفت برمه را  یکه دارس دینکش یفوران کرد. طولـ، نام داد رتغیی

ساالر جان ایبود که در یدر حال نیفروخت و ا ،ـددر آن کشور برخوردار شده بو یاندک تیموفق

فعال در  یریگ را به سهمشرکت  نیتالش داشت ا ایتانیبر ییایدر یرویسرفرمانده ن  1شریف

شده بود، مصمم بود تا سوخت الزم  بشینص« نفت ۀفتیش»که لقب  شریکند. ف بیترغ رانیا

سال بعد، شرکت برمه به  کیر دهد. ییسنگ به نفت تغ غالذرا از  ایتانیبر ییایدر یروین یبرا

خزعل  خیش ایتانیدولت بر گر،ید یشد. از سو لیتبد (APOC) ایپرش-سیشرکت نفت انگل

 کیاحداث اجازۀ کرد تا  بیرا ترغ رانیا یعرب زبان منطقه جنوب غرب لهیقب نتریمهم سیرئ

 .(3۶: 1392 ان،یدهد )آبراهامبآبادان را در نفت  شگاهیپاال

نکته  نیمانند روزنامۀ اطالعات اغلب به ا یسساتؤم یو حت رانیا دی، جرا1940واخر دهها در

حدود -زیناچ یتنها رقم یمتماد هایسال یط سیو انگل انریکه شرکت نفت ا کردندیاشاره م

که از  یتن نفت کیهر  یشرکت برا یعنیپرداخت کرده،  رانیبه ا ازیحق امت-پوند ونیلیم 105

 یدیعا یو کسر رهیدو ل باًی( تقرهانهیهز یۀاستخراج کرد و فروخت )پس از کسر کل رانیا

 ونیلیم170پرداخته است. اما در مقابل  انریبه ا نگیلیبه شش ش بیخالص داشته و فقط قر

 شیپرداخته و ب ییایتانیپوند سود به سهامداران بر ونیلیم 115و  ایتانیبه دولت بر اتیپوند مال

 .(414: 1358 )فاتح، کرده است یگذار هیسرما رانیخارج از ا یها پوند در طرح ونیلیم 500از 

                                                           
1 - John Fisher 
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پرآشوب  هایدر سال ران،یعت نفت اکردن صن یالسلطنه(، معمار مل )مصدق مصدق محمد

داشت. او  یرانیا سمیونالیعنوان نماد ناس شدن به مطرح یمناسب برا یتیدوم موقع یجنگ جهان

 ،ستمیب ۀسد لیو وابسته به خاندان قاجار برآمده بود، از اوا یمیقد انیاع ۀخانواد کیکه از 

شاه و  فتحعلی نوۀ السلطنه،. مادرش نجمرفتیشمار م به استیدر عالم س تهبرجس ایچهره

شاه و دختر امام  نیناصرالد ۀنو لسلطنه،ا ءایشاه بود. خود مصدق هم با ض نیخواهر زن مظفرالد

بود که  یانیو از خاندان سرشناس آشت هیمال ریوز تیهدا رزایتهران ازدواج کرد. پدرش م ۀجمع

[ را بر عهده یور ادار]کار حساب و کتاب ام گری یسمت مستوف اجار،و ق یدر دوران صفو

 نیکرد. بنابرا سهیمقا نیچ هاینیبا ماندر توانیرا از جهات مختلف م انیداشتند. مستوف

از  شیبود که پ یستوکراتیار هایخانواده شاوندیازدواج، خو ۀواسط به ای ماًیمصدق مستق

 ،یدفتر ت،یداجمعه، ه امام رینظ هاییبودند، خانواده محاک رانیبر ا یپهلو ۀسلسل یریگ شکل

 و فرمانفرما یمستوف ،یعیسم ،یقوام، وثوق، علم، ذوالفقار ،ینیام با،ید ات،یب ،یدفتر نیمت

 یگانهو اهل دعا و نماز و ب یساده و سنت یزن ،زهرا همسر دکتر مصدق .(۶4: 1392 ان،ی)آبراهام

ل ازدواج کردند و حاص یزندگ گریکدیبود. او و محمد مصدق شصت و چهار سال با  استیبا س

 .(34: 1394اسالمیه، ) بود  1پسر دو و دختر سه هاآن

و تحت نظر بود و در سال  ننشیحکومت رضاشاه، در احمدآباد خانه هایسال شتریدر ب مصدق

روز  15با دخالت ارنست پرون پس از  دیتبع نیشد که ا دیو به شمال خراسان تبع یزندان 1940

و روس به سلطنت  سیت. چند ماه بعد هم تهاجم انگلتمام شد و مصدق به احمدآباد بازگش

برگزار  1321انتخابات مجلس چهاردهم در اواخر سال  .(۶8: 1392 ان،ی)آبراهام داد انیپارضاشاه 

او از  ءآرا زانیبلکه م ،شد دهیبرگز یندگیتنها به نما تهران شد و نه یندگینمانامزد مصدق  .دیگرد

: 1371 ان،یل تهران شد )کاتوزاوّ ۀندینما ،بیترت نیبود و بد شتریتهران ب گرید ندهینما ازدهی

از جمله  یقبل مداراناستیبود. به اعتقاد او، س یخارج استیمصدق به س مندیعالقه ۀحوز .(113

 هایقدرت توانندیم ،برابر ازاتیامت ۀارائ قیکه تنها از طر کردندیشاهان قاجار به اشتباه فکر م

قطع  تشدس کیکه  دانستیم یرا برابر با استدالل کس یاستدالل نی. او چنرا آرام سازند هیهمسا

از نظر او  استیس نیآن را جبران کند. ا گرش،یبا دادن دست د توانیکه م کندیشده و فکر م

بود. مصدق  1907به مناطق نفوذ در سال  رانیا میباعث تقس دگاهید نیبود. و هم« مثبت ۀموازن»

 هایقدرت کهو باور داشت  کردیم یبانیمطلق پشت طرفییاز ب خ،یار تاراز تکر یریجلوگ یبرا

به  یخاص ازیگونه امت چیدست از سر کشور برخواهند داشت که مطمئن شوند ه یتنها زمان ،بزرگ

و عدم  طرفییاز ب یرانیا ریدر واقع تعب ای «یمنف ۀموازن»را  استیس نای او. شد نخواهد داده هاآن

                                                           
 اشرف، منصوره، خدیجه، احمد، غالمحسین -1
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 1933سال  ینفت اردادبه قر ،نهیزم نیاو هنگام بحث در ا .(72: 1392 ان،یراهام)آب دیتعهد نام

 استیو حصر در س حدینفوذ ب یاعطا ،یدارس ازیمدت امت شیافزا لیدل اشاره کرد و آن را به

 ازاتیکسب امت یبه تالش برا گرانید بترغی تر،و از همه خطرناک یخارج یبه شرکت یداخل

هر  یبود که برا نیمثبت ا ۀموازن استیس ۀالزم ،گریعبارت د ( به72 :نکرد )هما حیمشابه تقب

 رفتهیپذ یاز نظر منطق نیکه ا میقائل شو رانیدر ا یمتساو یایو مزا ازاتیامت ،هیکدام از دو همسا

 .(14: 1329 استوان، ینبود )ک

اعالم را زی[ چندان خوب نبود، 1329 -1328] 1951تا  1949 هایو روز شاه در سال حال

مریکا آمتحده  االتیسفرش را به ا نیو بعد از آن نخست شودیجدا م هیاز همسرش فوز ه بودکرد

انتخابات مجلس  انیدر جر نیب نیترومن آغاز کرد، در ا یجمهور هر سیرئ دنیبه قصد د

. آشوب شد رانیدر کرد و ا  به دانیاز م ،شاه نبودند ۀرا که مورد عالق ییانامزده سیپل ،شانزدهم

در  یننشیبست ،عنوان اعتراض تقلب در انتخابات شد و به یپس از انتخابات، دکتر مصدق مدع

 یدو موضوع اساس یمصدق برا .(Farmanfarmaian, 1997: 234محوطه کاخ را آغاز کرد )

مجلس  نکهیپس از ا .(85: 1392 ان،ی)آبراهام شدن نفت ملی و: انتخابات آزاد کردیمبارزه م

 یموضوع اصل ،سیو انگل رانیا یکار خود را آغاز کرد، قرارداد نفت 1949اواخر سال شانزدهم در 

 .(Zabih, 1982: 20شد ) مداراناستیس نمیابحث 

 یبا مخالفت جد ،بود دهیبه امضا رس 1949تابستان  لینفت که اوا یلیقرارداد تکم یطرف از

قرارداد  ۀحیال ۀبحث دربار که یدر صورت ،افتی انیرو شد و مجلس پا همجلس پانزدهم روب

 تیحما یبرا کلفتیپوست مداراناستیلذا شاه که نتوانسته بود س (Ibid:20)مذکور ادامه داشت 

آورد. برداشت  روی آرارزم یبه ژنرال عل ،اریبس یدهایکند، پس از ترد دایپ یالحاق ۀاز موافقتنام

را  یروزینخست ،اساس نیاد و بر همبه مجلس خواهد د بود که موافقتنامه را بعداً نای آرارزم

که پدرش بر  اورندیرا به سرش ب ییافسران، همان بال یبود که برخ نی. ترس شاه از ارفتیپذ

او هواداران  رازی بود؛ محتاط آرا(در مورد رزم ژهوی به)آورده بود. شاه  یقبل یسلطتنتسر خاندان 

 ا،یتانیبر ریبا سف گوییو در گفت ترشیپ چپ داشت. شاه شاتگرای با ترافسران جوان نیب یادیز

باز و  ناسپاس، حقه» او گفتیکرد. شاه م فیتوص« له شود دیکه با یافع کی»عنوان  به را آرارزم

 1329در شانزدهم اسفندماه  .(101: 1392 ان،ی)آبراهام« ال روس استبهتر از عمّ یکم قطف

در مسجد شاه  آراشرکت نفت، ژنرال رزم توسط 50/50درباره موافقتنامه  رشیاز پذ شیپ یعنی

 انی. از نظر فدائدیبه قتل رساز اعضاء جمعیت فدائیان اسالم  یطهماسب لیتهران توسط خل

( است. سیمدعا بود که او )عامل انگل نیبر ا یشاهد ،شدن نفت ملی اب آرااسالم، مخالفت رزم

 نکهیبر ا یپخش شد مبن یعاتشای فوراً شاه، و آرارزم نیب ۀگذشت هایتنش لیدل به نیهمچن

( الوزرانی)مع عال نحسی ها،کاهش تنش یشاه برا شود.می دهیقتل د نیدر ا زیدربار ن یردپا
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چند  صیتخص قیفراخواند و تالش کرد تا از طر نهیکاب لیتشک یرا برا وددربار معتمد خ ریوز

 یبا مصدق، وزارت دادگستر یزنیکند. عال پس از را لیرا تعد یمل ۀ)رفتار( جبه نهیپست در کاب

سپرد.  رانیبه حزب ا کیو وزارت فرهنگ را به احمد زنگنه تکنوکرات نزد ییعال ریرا به ام

و جلب نظر جبهۀ ملی بود، کشور در شوک  نهیگردهم آوردن کاب لکه عال درحا یدرست هنگام

ملی جبهه  یشنهادیپ ۀحی( ال104-102 :صنعت نفت فرورفت )همان ۀگسترد یاعتصاب عموم

در آستانه نوروز  یعنی، 1329اسفند  29در روز  رانیکردن نفت شمال و جنوب ا یدر مورد مل

و شور مردم به  یشاد انیو شورا و در م نادو مجلس س ندگانیبه اتفاق نما بیقر تیتوسط اکثر

 .(181: 1371 ان،ی)کاتوز دیرس بیتصو

 یمطبوعات مورد بررس تیوضع
باالترین تعداد  1497ملی شدن صنعت نفت تعداد نشریات چاپی با رقم  سالهای قبل از رویداد

( امیر طاهری 48: 1385ثبت کرده است. )جعفری،  1270-1357نشریه را طی سالهای 

کند که بخش تا چهار هزار عنوان ذکر می 1324( تعداد نشریات این دوره را در سال 1980:13)

دهند و توسط پانزده حزب سیاسی در ی تشکیل میای از آنها را نشریات خزبی و مسلکعمده

(. دو روزنامه 101-114: 1379شوند )افخمی، های چپ، راست، اسالمی یا قومی اداره میطیف

 روند. کیهان و اطالعات در میان این فراوانی غیر دولتی، غیر حزبی و تا حدی تجاری به شمار می

 روزنامۀ اطالعات (الف

در تهران است. او  مسیش 1274 متولد ،معروف استمداریگار و سن روزنامه یمسعود عباس

پرداخت.  یو خبرنگار یسندگیو به کار نوبه پایان رساند دارالفنون  ۀخود را در مدرس التیتحص

. دادمی هاو به روزنامه آوریرا جمع یو خارج یدرست کرد که اخبار داخل ایسسهؤم یدر جوان

توانست در مدت  یخاص تیاطالعات را گرفت و با پشتکار و جدروزنامۀ  ازیامت ،1305در سال 

 یۀومی ۀروز قرار دهد. گذشته از روزنام اتینشر نیتر بزرگ فیروزنامه خود را در رد یکوتاه

 ،ی)عاقل دکرنتشر مو  سیسأت زیمجله معتبر ن نیو فرانسه چند یسیانگل هایاطالعات و روزنامه

1380 :1431). 

و  هیته یبرا ایکه مؤسسه رانیمرکز اطالعات ا لهیوس به ،سیسأبدو تاطالعات در  ۀروزنام

 یرگیجهت گونهچیه نیکه مب «اطالعات». انتخاب نام افتییاخبار در تهران بود نشر م عیتوز

مورد استفاده  (حکمت اصغریعل ژهیو به) امیمسئوالن وزارت معارف آن ا یاز سو ،نبود یاسیس

 .(383:  137۶ ،یکی)خان رفتقرار گ
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 ی. مسعودشدیمحسوب م رانیا یۀنشر نیراژتریو پرت بیروزنامۀ اطالعات بدون رق هاسال

سناتور بود. در  ،و چند دوره یمل یمجلس شورا ندهینما ،چند دوره ،خود یدر کنار کار مطبوعات

ز مردم تهران در مجلس شد. ا لیچهاردهم و پانزدهم وک زدهم،یدوازدهم، س ازدهم،یادوار دهم، 

 ۀداشت. از دور یعنوان سناتور باشد،یسال م 25 بیکه قرپایان عمر مجلس سنا تا  لیبدو تشک

 سنا با او بود. یسیرئ بیچهارم سنا به بعد نا

یخود عشق م یکار مطبوعاته ب ،و از همه باالتر قیخودساخته، پرکار و ال یمرد یمسعود

است  ادداشتی صفحه هزار هاده هاسافرتم نیمسافرت کرد و خاطرات ا ای. او به تمام دندورزی

پدر مطبوعات  ،ریحق در پنجاه سال اخ به در روزنامۀ اطالعات منتشر شده است. او جاًیکه تدر

در  1353در سال  زیو سرانجام ن کردیساعت کار م 12روزانه  ،کهولت نیسن دربود و  رانیا

 .(1432: 1380 ،یکارش در روزنامۀ اطالعات در گذشت )عاقل زیپشت م

انتشار  اًیگرفته و ثان شیو حوادث پ ایدر قضا که نوعاً طرفییعلت ب به اوالً ،اطالعات ۀروزنام

چند سال  یدارد و حت رانیدر ا یادیروزه عصرها منتشر شده، خوانندگان ز مرتب آن که همه

گرفته و بود که مورد توجه طبقات مختلف قرار  ای، تنها روزنامه1320 وریشهر عیقبل از وقا

که  یمعن نیمشترک نباشد. بد اینکند  یداریبود که روزنامه بخواند و اطالعات خر یکسکمتر 

مدت  ،جهت نیاز ا .آن وجود نداشت ینیجانش یبرا یگرید ۀروزنام ،اطالع از اوضاع کشور یبرا

 یو با توجه به آمار شدیقطع بزرگ منتشر مدر  ،چند سال اطالعات در هشت تا دوازده صفحه

نسخه منتشر 11500هر نوبت در  ،اطالعات یشمس 1317در سال  ،ثبت شده قیطور دق که به

. تیراژ روزنامه (207: 13۶3 ،صدر هاشمی)اند بودهنفر  ۶2و کارمندان آن  ءاعضاتعداد و  شدیم

می رسد، در حالی که سایر روزنامه ها  12700با اندکی افزایش به  1324اطالعات در سال 

 (۶9: 1374نسخه را رقم می زدند. )سالمی و روستایی،  2000ر از تیراژی کمت

 کدام هر کهـ  مختلف جاتاحزاب و دسته لیو تشک 1320 وریشهر یایاز قضا پس

سابق خود را حفظ  تی؛ روزنامۀ اطالعات همان موقعندـعنوان ارگان منتشر ساخت هب ای روزنامه

شمار  هکشور ب دیمهم و مف هایاز روزنامه یکیز با یولشد، آن کاسته  هایگرچه از شماره ،نمود

روزنامه،  ۀادار عیو دستگاه چاپ وس هایمسعود انیآقا تیو جد کارتپش رفته،همی. رورفتیم

صدرهاشمی: ) قرار داده است رانیو آبرومند ا برقییب هایاز روزنامه یکدر ردیف یاطالعات را 

207-208). 

 نیبود و دوم یمل یمجلس شورا ۀدور نیبا روز افتتاح ششم زمان اطالعات، هم ۀشمار نیلاوّ

و  کردیم یدگرسی را هاماه بعد که مجلس ششم، طبق قانون، اعتبارنامه کی زیآن ن ۀشمار

و سبک  می( روزنامۀ اطالعات با روش مال35۶: 1381 ،یکی)خان دیمنتشر گرد شد،یآماده کار م
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 راالنتشاریکث هایروزنامه وجز ،از شاه دیو تمج فیوقت و تعر هایبا دولت ییوخاص خود، همس

 .(383: )همان دینگرد فیهرگز توق 1320و تا سال  شدمی چاپ مرتب طوربود که به

 هانیروزنامۀ ک (ب

 ۀقدم به عرص سراسری،-یمل ۀروزنام کیعنوان  روزنامۀ کیهان به 1321سال خرداد ششم  روز

اده، استاد دانشگاه تهران و بعدها سناتور ز مصباح یمطبوعات عصر کشور گذاشت. مصطف

بودند  قلمی خوش و نگاران مشهوراز جمله روزنامه ،یمجلس سنا و عبدالرحمن فرامرز یانتصاب

 .(2: 1388 مشغول بودند )روزنامه رسالت، تیبه فعال امهروزن نیکه در ا

آن را  ازیامت بعداً یول شد،یمنتشر م یعبدالرحمن فرامرز تیریابتدا به مد ،هانیک ۀروزنام

 روزنامه را حفظ نمودمسؤول  ریعنوان مد ،زاده واگذار کرد و خود مصباح یبه دکتر مصطف

عهده  را به «رانیا ۀندیآ»روزنامه  تیریاز آن، مد شیپ یهر چند و .(783: 1372 ،ی)طلوع

 نیدتا فرور 1320آبان  22روزنامه از  نیبود. ا یخلعتبر یهاد آن ازیداشت که صاحب امت

صفحه با قطع  4. دو ماه بعد اولین شماره روزنامه کیهان در شد فیمنتشر و سپس توق 1321

. قیمت تکفروشی (21۶: 1359 ،جوانرودی)کوچک شش ستونی در دو هزار نسخه منتشر شد 

روزنامه در آغاز یک و نیم ریال بود و محل تحریریه آن در خیابان خواجو قرار داشت. در سال 

 –صفحه افزایش یافت. یک سال بعد به محل فعلی روزنامه  8صفحات آن به تعداد  1328

مسطح -نقل مکان یافت و با نصب ماشین نیمه رتاتیو -کوچه اتابک واقع در خیابان فردوسی

 تیراژ آن فزونی گرفت.

 یِدر ارتباط بود. پدر او مباشر یپهلو خاندانبا  ،1320 ۀده ابتدای از زادهمصباح یمصطف

 میالملک تصم که قوام یرا برعهده داشت. زمان قوام یپدر عل ،یرازشی الملکقوام میبراها رزایم

  به زیرا ن زاده به خارج از کشور گرفت، مصباح التیانجام تحص یبرا ی(عل)به اعزام پسرش 

 یکردند و سپس برا لیتحص روتیدر ب یقوام مدت یزاده و عل همراه او به خارج فرستاد. مصباح

در موضع ضعف  یکه دربار پهلو 1320دهه  لیخود به فرانسه رفتند. در اوا التیحصت لیتکم

به او کرد که اگر  شنهادیزاده پ هوادار افتاد و مصباح ۀروزنام کی سیتأس شهیقرار داشت، در اند

 نی( حس8: 138۶ )روزنامۀ کیهان، را انتشار خواهد داد یا روزنامه نیشود، چن یکمک مال

 :سدنوییرابطه م نیخاطرات خود در ا فردوست در کتاب

و مرتب  پلکدیدوروبر من م یلیخ ،زاده بود که متوجه شدم مصباح 1320سال  ۀمین»

! با او صحبت کردم میکه مفصل صحبت کن دیکه با شما کار دارم و وقت بده کندیدرخواست م

ر بتوانم مطلب را ادا را مالقات کنم تا بهت حضرتیکه اعل دیبده یبیترت دیگفت که اگر بتوان و

کهیاست که اکنون روزنامۀ اطالعات  نیمطلب ا لبّ»کنم. به او گفتم اصل مطلب را بگو!. گفت 
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نه روزنامه ،تاجر است و کارش تجارت است ی. مسعودستین حیصح نیاست و ا دانیم تاز

 یجا ،طیشرا نی... در اکندیم یبه نفع او خبرساز ،به او پول بدهد شتری. هرکس بنگاری

دوستان  یاست. من با تعداد یداشته باشد خال یو اجتماع یاسیس ۀکه جنب ایروزنامه

 ایروزنامه مخواهییم ،سندیدر روزنامۀ اطالعات مطلب بنو ستندیکه حاضر ن امیدانشگاه

 حضرتیمطلب را به عرض اعل مکنییو خواهش م میبه کمک دار اجیو احت میدرست کن

و روزنامۀ  مسعودی از محمدرضا. کردم منتقل محمدرضا به را زادهحمصبا سخنان. !«دیبرسان

روزنامه قیرضاخان توانست از طر تیحمابا  یول ،نبود یکس یمسعود رایز ؛بود یاطالعات ناراض

 از برادران محمدرضا با عنوان 1320 وریآدم پس از شهر نیهم یول ،برسد زچی همه به اش

 ناراحت بود. محمدرضا گفت اریمسئله بس نیمحمدرضا از ا کرد و ادی «نرلوس و ن یشاهپورها»

مصباح!« نمشیتا بب اوری. او را بستیروزنامه ن اطالعات اصالً نی. ادگویمی راست زادهمصباح»

 مستدل طور به را مسئله زاده،برگزار شد. مصباح اینفره سه جلسۀ و بردم محمدرضا نزد را زاده

 کمک خواست در زادهت خود را اعالم داشت. سپس مصباحهم موافق وا و گفت محمدرضا به

 د،یمرحمت کن هیلکمک اوّ یهستم. مقدار قهیدر مض داًیشد یاز نظر مال» کرد و گفت مالی

هزار  ستیچک دو کی یبعد محمدرضا پهلو .«روزنامه خرج خودش را در خواهد آورد بعداً

 .(784-783: 1372 ،ید )طلوعوش زیانداهرا یصورت شرکت سهام تا روزنامه به دیکش یتومان

نهضت  نکهیتا ا دادیخود مطالب مثبت مربوط به شاه را انتشار م ۀدر روزنام زادهمصباح

از  یاز قافله عقب نماند، در طرفدار نکهیا یآمد و برا شیشدن نفت و حکومت مصدق پ ملی

هر دو روزنامه با  1332سال مرداد  28تا  25 انیرا انتشار داد و در جر یمطالب ،دکتر مصدق

)همان،  به شاه انتقاد کردند« مصدق یحکومت مل هیکودتا عل ۀتوطئ» ۀدربار یانتشار مقاالت

784-785). 

 قیتحق ینظر چارچوب
 توانندیکه در خود دارند م یرا با قدرتزی  ؛برخوردارند ییبسزا تاهمی از هارسانه یعصر کنون در

 یمحتواست. محتوا دیتول ،رسانه کیکار  نتریید. اصلباشن ایو تحوالت گسترده رییتغ أمنش

 نیاکه  درسیو معقول به نظر م شودیو انتخاب م دیتول نیّمع هایگروه و افراد توسط هارسانه

 یمختلف های استیس ای،رسانه های. سازمانردگیمی سرچشمه هاآن یها و نگرش اتیمحتوا از ن

از  توانیمحتوا م فتوصی و گراننقش ارتباطساختن  روشن یو برا کنندیم بیرا تعق

 و هاارزش لیو تحل هیو سرمقاله در روزنامه( تا تجز یآگه هایستون )مثالً ساده یبند طبقه

 .(255-254: 1388 پنهان در متن را مورد استفاده قرار داد )مک کوئل، هاییدوئولوژیا
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ه کارکردگرایان بوده است، در که بیشتر مورد توج، و تبلیغات جدا از مسئله ایدئولوژی

( این فرض مطرح است که محتوای 19۶7)برگر و الکمن اجتماعی  گراییساخترویکرد بر

است خبر مدعی ارائه آن ژانر تصویر واقعیت که ها برساختۀ اجتماعی است. به بیانی دیگر رسانه

دهد و در همین ار مینگاران قررا در قاب ذهنی روزنامههایی از اطالعات و مشاهدات بخش فقط

ساخت ( بر2-2005:101کوئل )دنیس مکشود. می عنا دادهبه آن مچارچوب یا زاویه دید 

 هاکه طی آن حوادث، افراد و ارزشها ابتدا از طریق رسانهکند توصیف میفرآیندی  رااجتماعی 

وی شود. میبزرگتر از واقعیت منجر  یبه تصویرو در نهایت ارزشگذاری و اولویت دهی  ،تعریف

جامعه یک برساخت است تا یک  -کند: الفگرایی را در پنج بند خالصه میهای برساختویژگی

معانی  -کنند؛ جها مواد الزم برای برساختن اجتماعی فراهم میرسانه -واقعیت بدون تغییر؛ ب

ها رسانه -؛ دتواند مورد بحث عمومی قرار گیرد یا رد شودشود، ولی میها ارائه میاز سوی رسانه

ها نمی توانند گزارشی عینی از رسانه -کنند؛ هبه صورت گزینشی معانی خاصی را بازتولید می

 (McQuail, 2005: 102) ها قابل تفسیرند (.های اجتماعی داشته باشند )همۀ دادهواقعیت

 معتقد نیتلیگ .سازی یا قاب بندی استفاده شده استچارچوب هیاز نظر ،پژوهش نیا در

که  نگارانیروزنامه یرا برا اینشده هستند و دن دتأیی و نشده بحث عمدتاً هااست که چارچوب

 یسازمانده ،مهستی هاآن هایبر گزارش یما که متک برای آن از ترو مهم کنندیآن را گزارش م

 .(111: 1393و زانگ، دلندیبه نقل از فر زادهی)زابل ندینما یم

 هاکارکرد آن نیهم یبرا کنند،یمعنادار رخدادها کمک م به روند انتقال هاچارچوب

کارکرد  نیا نیهمچن یکنش جمع هایچارچوب. هاست کنش تیو هدا اتیتجرب سازماندهی

 یشکل اما به دهند،یانجام م «یرونیجهان ب» هایجنبه صیو تلخ سازیرا با ساده یریتفس

و  طرفیناظران ب تحمای جلب لقوه،با گرانطرفداران و کنش جیکه هدف آن بس ردگییصورت م

کنش  یو معان دیعقا ۀمجموع ،یکنش جمع هایکردن مخالفان باشد. لذا چارچوب منفعل

سازمان  کی هاینیو کمپ هاتیبه فعال دهیتیو مشروع یبخش هستند که باعث الهام یمحور

 .(135: 1393و بنفورد، وبه نقل از اسن زادهیخواهند شد )زابل یاجتماع

به  یخبر هایکه در گزارش یفرض است که چگونه موضوع نیبر ا یمبتن ،چارچوب نییتع

 أداشته باشد. منش ریثأمخاطب ت یدرک آن از سو یبر چگونگ تواند یم شود،یم دهیکش ریتصو

 یبرا شناختیروان یۀل. خاستگاه اوّگردد یباز م شناسیوجامعه یشناس چارچوب به روان نییتع

 به هاآن یهر دو ( مجسم است.1984-1979)ی کاهنمان و تورسک یتجرب ارکچارچوب در  نییتع

بر  کسان،ی یرگیمیتصم یوهایمتفاوت از سنار یها ییمسئله پرداختند که چگونه بازنما نای

 . اساساًگذاردیم ریثأت شود،می ارائه هاکه به آن یمختلف هاینهگزی از نهاآ یابیانتخابات مردم و ارز

شد که  گذاریهیپا یگرانیو د (1974) چارچوب توسط گافمن نییتع شناختیهجامع هایانیبن
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در تالش هستند تا  وستهیو پ ابندیبه درک کامل از جهان دست  توانندیمعتقد بودند افراد نم

 .(21 :کنند و به جهان اطاف خود معنا بخشند )همان ریخود را تفس یزندگ هایتجربه

 پژوهش شناسیروش
مطالب منتشره در مورد  لیو تحل یبررس یبرا یکمی محتوا لیاز روش تحل ،مقاله نیا در

 یکمّ یمحتوا لیتحل فیتعر در .استفاده شده است هیدو نشر نیشدن صنعت نفت در ا ملی

صورت  به یارتباط هایامیپ لیمطالعه و تحل یاست که برا یروش ،محتوا لیتحل»؛ آمده است

 ،روش نی( در ا34: 1371 ،یعی)بد« ردگییفاده قرار ممورد است یفیو ک یکمّ ،ینیمنظم، ع

 (بدون در نظر گرفتن مکان و زمان) قیتحق یدر تمام واحدها کسانیطور  به یارتباط هایامیپ

 جیصحت نتا ،که اگر پژوهش تکرار شود ای گونه به رند،گییمورد استفاده قرار م تینیع یبا نوع

که تمرکز بر محتوا آشکار،  شودیم ادآوری زین نجریکرل. شودیم دأییت یآمار هایبراساس داده

 کو؛یف ،یسیل ف،ی)راکند ینم ازنییب ینظر میارتباط محتوا با مفاه قیدق نییمحقق را از تب

1393 :24). 

 دیبار در امریکا صورت گرفت و برنارد برلسون را با نینخست ،محتوا لیاز تحل استفاده

در کتاب خود به  1952کار گرفت، او در سال  وش را بهر نیدانست که ا یپژوهشگر نینخست

روش به  نیاز ا یقیدق فیبار تعر نینخست یبرا ی،ارتباط قاتیمحتوا در تحق لیو تحل هینام تجز

 یبرا یمحتوا را روش لیو تحل هیبرلسون تجز .دست داد و اصول و قواعد آن را مشخص کرد

و  هیتجز فیتعر نیطات دانست. براساس اآشکار ارتبا یمحتوا یمنظم و کمّ ،ینیع حیتشر

و « آشکاربودن»، «بودن منظم»، «بودن ینیع»ی اساس یژگیچهار و یمحتوا دارا لیتحل

 .(83-74: 135۶نژاد،است )معتمد« بودن یکمّ»

در  یبررس نی. نخستگرددیباز م1340دهه  هایهم به سال رانیمحتوا در ا لیتحل ۀسابق

 یانجام شد. و نیمسعود برز لهیوس به ،رانیا هایوزنامهمندرج در ر هایمورد موضوع

 .(257: کرد )همان یمطالب بررس زانیصبح و عصر تهران را از جهت نسبت و م های روزنامه

ایم. به این صورت که گیری غیراحتمالی هدفمند بهره جستهدر این مقاله، از روش نمونه

ت نخست دو روزنامه کیهان و اطالعات کلیه مطالب مربوط به ملی شدن صنعت نفت در صفحا

تا  1/12/1329در بازه زمانی چهار هفته قبل و بعد از ملی شدن صنعت نفت ]از تاریخ 

 [ را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم.31/1/1330
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 پژوهش هایافتهی
مورد از  98بر اساس کدگذاری انجام شده در چهار هفته قبل و بعد از ملی شدن صنعت نفت، 

مورد از مطالب منتشر شده روزنامه اطالعات مربوط  12۶طالب منتشر شده روزنامه کیهان، و م

 به ملی شدن نفت بوده است.

   مطالب یریگ و اطالعات از نظر جهت هانیک روزنامۀدو  ۀسیمقا
قرار گرفتند.  سهیمطالب، مورد مقا یرگیو اطالعات از نظر جهت هانیک یۀ، دو نشر1جدول  در

 توانی، م(=004/0sigی )( و معنادار=090/13x2اسکوئر با مقدار ) یکا یآزمون آمار بر اساس

مطالب، معنادار است و نشان از  یریگ درصد، تفاوت دو روزنامه از نظر جهت 95گفت در سطح 

 .باشدیم هانیاطالعات به ک یطرف یب ایمثبت و  یرگیجهت

 1 ۀمذکور، طبق جدول شمار ۀروزنام دو یپس از کدگذار ،ل پژوهشپاسخ به سؤال اوّ در

 بر. اندداشته یمتفاوت کامالً یرگیجهت ،مطالب یریاز نظر سوگ ،هیدو نشر نیگفت: ا توانیم

شدن صنعت نفت که در روزنامۀ  درصد اخبار منتشره در مورد ملی 4/52موجود  هایداده اساس

مثبت  هانیدرصد اخبار ک 51است که  یدر صورت نیمثبت بوده و ا ،دهیساطالعات به چاپ ر

مثبت یرگیجهت هانیکه روزنامۀ اطالعات به نسبت ک افتیدر توانیم جهیبوده است. در نت

 شدن صنعت نفت داشته است. نسبت به موضوع ملی تری

 شده صنعت نفت یمل یدادهایو اطالعات نسبت به رو هانیک یری: سوگ1شماره  جدول 

X2: 13/090                df: 3              Sig: 0/004 

 و اطالعات از نظر موضوع خبر هانیک هینشر سهیمقا
 یو اطالعات از نظر موضوع خبر آمده است. بر اساس آزمون آمار هانیک یۀ، دو نشر2دول ج در

که دو  شودی(، استنباط م=100/0sig) یمعنادار زانی( و م=770/7x2اسکوئر با مقدار ) یکا

 ندارند. گریکدیبا  یاز نظر موضوع خبر تفاوت معنادار هینشر

 2 ۀدو روزنامه مذکور، طبق جدول شمار یپاسخ به سؤال دوم پژوهش پس از کدگذار در

که مورد توجه قرار  یموضوع خبر نیشتریب ،گفت: در مورد موضوع خبر هر دو روزنامه توانیم

خود و  یدرصد از مطالب خبر 1/57باشد که روزنامۀ کیهان با  یم خارجیاستسی اند،داده

  مطالب گیری جهت

 روزنامه 

 طرف/ باالنسبی خنثی منفی مثبت

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 5/2۶ 2۶ 3/17 17 1/5 5 51 50 کیهان

 3/10 13 ۶/24 31 7/12 1۶ 4/52 ۶۶ اطالعات
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شدن صنعت نفت بوده را  لیخود که مربوط به م یدرصد از مطالب خبر 1/42روزنامۀ اطالعات 

نزد هر  خارجیاستیموضوع س تیاهم انگریموضوع ب نای. انداختصاص داده یخارج استیبه س

 .باشدیدو روزنامه م

 و اطالعات هانیاخبار در ک یبازتاب موضوع ۀنحو ۀسی: مقا2ۀ شمار جدول

 موضوع خبر
سیاست 

 داخلی

سیاست 

 خارجی
 اجتماعی اقتصادی

جنگ و 

خشونت 

 سیسیا

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی روزنامه

 1/7 7 3/15 15 1./ 1 1/57 5۶ 4/19 19 کیهان

 7/8 11 3/14 18 8/4 ۶ 1/42 53 2/30 38 اطالعات

X2:   7/770               df:   4           Sig:0/100 

 

 ظر سبک مطلبو اطالعات از ن هانیک اتینشر ۀسیمقا
قرار گرفتند.  سهیو اطالعات از نظر سبک مطلب با هم مورد مقا هانیک یۀ، دو نشر3جدول  در

(، =558/0sig) یمعنادار زانی( و م=012/4x2اسکوئر با مقدار ) یکا یبر اساس آزمون آمار

 یو اطالعات از نظر سبک مطلب تفاوت معنادار هانیک یۀدو نشر نیکه ب شودیاستنباط م

 ود ندارد.وج

 3 ۀمذکور، طبق جدول شمار ۀدو روزنام یپاسخ به سؤال سوم پژوهش پس از کدگذار در

 بوده گزارش که مورد استفاده قرار داده یسبک نیشتریب 5/40گفت: روزنامۀ اطالعات با  توانیم

 که مورد استفاده قرار داده خبر بوده است. یسبک نیشتریب  8/41با  هانیکه ک صورتی در است

 و اطالعات هانیک یها کاربرد سبک مطالب در روزنامه ۀنحو ۀسی: مقا3 ۀشمار جدول

X2:  4/012                df: 5         Sig: 0/558 

 سبک

 مطالب
 خبر

تفسیر و 

 تحلیل
 جمع مصاحبه گزارش

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی روزنامه

 0/100 98 1/7 7 7/34 34 4/1۶ 1۶ 8/41 41 کیهان

 0/100 12۶ 3/10 13 5/40 51 3/14 18 9/34 44 اطالعات
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 یرگیجهینت
و اطالعات نشان داد که  هانیک یۀدو نشر یرگیشکل یچگونگ ۀپژوهش دربار یخیتار مرور

و  هیهاست که با هدف ت ایدارد و روزنامه یشتریقدمت ب هانیروزنامۀ اطالعات  نسبت به ک

اخبار در تهران منتشر شده است، در مقابل روزنامۀ کیهان با کمک بالعوض محمدرضا  عیتوز

باشد که در  یعامل دیآن شا سیدر بدو تأس تیحما نیا و احتماالً هبه کار کرد وعشر یپهلو

 شدن نفت جانب شاه را داشته است.  انتشار اخبار ملی

 یاز نظر محتوا هانیشد، روزنامۀ اطالعات و ککه انجام  یکمّ یمحتوا لیتوجه به تحل با

که روزنامۀ  یطو به ؛دارند گریکدیبا  یشدن صنعت نفت تفاوت معنادار منتشره در مورد ملی

 یریکردن صنعت نفت منتشر کرده، سوگ یکه در مورد مل یدرصد اخبار 4/52اطالعات با 

یرو م نیدرصد بوده است. از ا 51تفاوت  یروزنامۀ کیهان با اندک یرقم برا نیمثبت داشته و ا

شدن صنعت نفت در  در مورد دفاع از ملی هانینسبت ک به ،که روزنامۀ اطالعات افتیدر توان

 .است کرده عمل ترمثبت یجهت

 دهیدو روزنامه د نیب یتفاوت معنادار گردد،یاساس آنچه به فرم و قالب دو روزنامه بر م بر

موضوعات  گریاز د شیب یخارج استیر دو روزنامه به سه ،ی. در مورد موضوعات خبرشودینم

بوده است که   1/57 هانیکروزنامه و  1/42سهم روزنامۀ اطالعات  انیم نیدر ا که اند،پرداخته

از تمرکز بر  زیگر یبه نوع یروزنامۀ کیهان به مطالب خارج شتربی توجه گفت توان می

 . بوده است یموضوعات داخل

اختالف دو  ،نشد و آنچه مشهود است افتی یتفاوت معنادار زیمورد سبک مطلب ن در

به هم بوده  کینزد اریبس یمنتشرکردن مطالب خبر یروزنامه از نظر سبک انتخاب شده برا

درصد بوده  5/40که استفاده کرده است گزارش با  یسبک نیشتریاست. روزنامۀ اطالعات از ب

 یسبک نیشتریبوده است. اما روزنامۀ کیهان از ب 7/34مورد  نیدر ا زیکه سهم روزنامۀ کیهان ن

درصد بوده که سهم روزنامۀ اطالعات  8/41انتشار مطالب بهره جسته است خبر با  یکه برا

 درصد بوده است.  9/34

بازتاب  ۀتفاوت در نحو یاندک ،دو روزنامه یخیتار یریگ متفاوت در شکل ۀنیشیتوجه به پ با

 شتربی هاروزنامۀ کیهان در آن سال یمش رایز رسد،ینظر م به یعیطب یتا حدود یرخداد مل نیا

 یو در انتشار مطالب خبر گریبوده است تا موضوعات د خاندان پهلویبه  وطیبر انتشار اخبار مر

از  ،. اما هر دو روزنامهردیرا بگ اطیکرده است تا جانب احت یشدن صنعت نفت سع ملی همربوط ب

اختالف  گرددـ،یبازم هینشر کی هایاستیبه س شتریب کهـ نظر موضوع و سبک مطلب 

و از  یموضوع خبر کیاز هم به  زینداشتند و هر دو روزنامه با اختالف ناچ گریکدیبا  یمعنادار

 .کردندیسبک خاص استفاده م کی
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