
 

 

 8811های انتخابات سال بررسی امواج سیاسی برآمده از مناظره

 2هادی خانیکی،  1کیوان لطفی

 81/4/88، تاریخ تایید:81/81/81تاریخ دریافت

 چکیده

رو تحقیق  شود. ازاین برانگیزترین انتخابات ایران شناخته می یکی از جنجال 8811به اعتقاد برخی، انتخابات سال 

های این انتخابات پرداخته است. هر مناظره بازتاب  ای ایجادشده از مناظره سیاسی ـ رسانه حاضر، به بررسی امواج

بندی اخبار  های خبری دارد و تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل محتوای کمی و کیفی به دسته خاصی در رسانه

راکندگی زمانی پوشش در منبعث از هر مناظره، با درنظرگرفتن معیارهایی همچون میزان پوشش خبری، میزان پ

« موج سیاسی»شده در قالب  بندی ها دسته شده در روزنامه پردازد. موضوعات مطرح چند رسانه مختلف، می

تبعیت از مدل نظری سیاست ـ رسانه ـ سیاست، در ابتدا در محیط سیاسی )در  گذاری شدند. امواج سیاسی به نام

های مختلف خبری شکل  ها با پوشش گسترده و طرح داستان سانهشوند. در ر اینجا همان عرصۀ مناظره( آغاز می

شوند. در تحلیل  گیرند و ضمن التهاب در فضای سیاسی، با واکنش و تغییرات در محیط سیاسی پیگیر می می

تری بررسی شوند. در این دوره از  طور عمیق شده نیز این منطق در نظر گرفته شد تا بتوان امواج به امواج شناسایی

شده، رسانه خبری دنبال شد؛ درنتیجه امواج شناسایی 8صورت یکپارچه در  ها به تخابات بازتاب تمامی مناظرهان

و « اساس اظهارات دروغ و بی»امواج شامل  8811ها در نظر گرفته شد. در انتخابات  ناشی از تمامی مناظره

 ایجاد شد. « و ناطق نوری ی هاشم اشرافیت و فساد اطرافیان »، «برخورد و افشای فساد اقتصادی»

 شده.  ای ، سیاست رسانه8811انتخابات، مناظره، امواج سیاسی، انتخابات  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

عنوان یک قالب هنری متفاوت، به تعبیر ریموند ویلیامز، آمیزشی نابرابر از روایت،  تلویزیون، به

( که به اشکال گوناگون و در سطوح 4: 8811ناپذیر است )باتلر،  اطالعات و تبلیغات پایان

های  عنوان یکی از قالب به« مناظره»گیرد و  مختلف در تعامل با جامعه و افراد آن قرار می

و با هدف کمک به ارتقای جامعه و کاهش مشکالت « نقد»سازی است که با محوریت  برنامه

ی است که اعتراض را دوست ا ( مناظره، جزئی از جامعه8881شود. به تعبیر هاریس ) تولید می

(. در 878: 8881دارند و انتظار دارند پیوسته از طریق تلویزیون سرگرم شوند )هاریس، 

ها به آنها توجه  گران و رسانه شود که کنش ها و انتقاداتی از جانب رقبا مطرح می ها بحث مناظره

در پی آن التهاب فضای  دهند و درنتیجه موجب ابداع و ایجاد فعاالنه امواج سیاسی و نشان می

 دنبال دارد.  سیاسی را به

دهد که نخستین مناظرۀ تلویزیونی، به  های تلویزیونی در ایران نشان می تاریخچۀ مناظره

گردد که در آن، شهید بهشتی و  برمی 8811سال پس از پیروزی انقالب اسالمی، یعنی سال  یک

ابل یکدیگر قرار گرفتند. در آن مناظره، نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده ایران، در مق

شهید بهشتی در دفاع از اندیشه اسالمی، با کیانوری، نمایندۀ تفکر مارکسیستی به بحث و 

، چهار نامزد 887۱ازآن، در انتخابات هفتم ریاست جمهوری هم در سال  وگو پرداخت. پس گفت

اکبر  نوری، محمد خاتمی، علیاکبر ناطق  ها؛ یعنی آقایان علی حاضر در آن دوره از رقابت

ای، دور یک میز در برابر یکدیگر و در مقابل چشم بینندگان تلویزیون  شهری و رضا زواره ری

 (. 8811قرارگرفته بودند )بهنود، 

واحد، افکار و باورهای مغایر  هاست که در آنِ  های بیان عقاید و دیدگاه مناظره، یکی از شیوه

های ارتقای  در تاریخ علم، فرهنگ و حتی مباحث دینی یکی از راهکشد. مناظره  نقد می را به

شناخت و باورها بوده و همواره از سوی صاحبان فکر مورد استقبال قرار گرفته است. شاید 

متحده و در ماراتن قدرت  در ایاالت 88۱1عرصه ورود رسمی مناظره به قلمرو سیاست به سال 

پس نه در آمریکا که در دیگر کشورها  دد که ازآنکندی بازگراف ریچارد نیکسون و جان

های تبلیغاتی کاندیداها تبدیل شد  های انتخاباتی به یکی از پرطرفدارترین شیوه تدریج مناظره به

ازاین، معموالً کاندیدها در قالب بیان افکار خود  (. پیش881: 888۱)افخمی و دشتگلی، 

تدریج وارد عرصه مناظره شدند و  کردند، به ر میهای جمعی اظهارنظ صورت انفرادی در رسانه به

نقش  8881های اجتماعی تا سال  دلیل عدم گسترش شبکه در انتخابات ایران، تلویزیون به
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های  (. در دوره881: 888۱ای داشته است )عقیلی، روشندل اربطانی و همکاران،  کننده تعیین

های مکتوب  خصوص از طریق رسانهنی بهصورت نوشتاری و با تأخر زما ها اغلب به قبل، مناظره

هم از رسانۀ ملی، فضای  برگزاری مناظره مستقیم آن 8811که سال  شد، درحالی انجام می

وشنود مستقیم کاندیداها و نقد تبلیغات کاندیداها را برهم زده و کانون توجه عموم را به گفت

 (.8811یکدیگر جلب کرده است )مصری، 

های  اضر، ایجاد فهم بهتر نسبت به امواجی است که در مناظرهطورکلی هدف پژوهش ح به

انتخاباتی ایجادشده و اینکه رقبای سیاسی و مطبوعات نسبت به آن چگونه واکنش نشان 

( در خصوص امواج سیاسی 8818) 8دهند. بنیان نظری این تحقیق بر مقاله گادی ولفسفلد می

ها و  ای از چرخه انات سیاسی مدرن، مجموعهها و جری استوار است. وی معتقد است که فرایند

ها  هایی هستند که رهبران، جامعه و نشریات بر آنها تمرکز دارند و نقطه آغاز این چرخه سیکل

ای یک موضوع و واکنش عمومی رهبران و  العاده در پوشش رسانه یا امواج سیاسی، افزایش فوق

عمومی بر سر آن موضوع است که درنهایت فعاالن مرتبط با موضوع و در پی آن افزایش مباحثه 

خود فروکش  با تشدید توجه عمومی، در زمان رسیدن این امواج به نقطۀ اوج خود، خودبه

گردد. ولفسفلد معتقد است  کنند و یا توجهات به سمت امواج سیاسی جدید معطوف می می

عات، برای ای از موضو بررسی این امواج، موجب افزایش بصیرت در خصوص حوزه گسترده

 (.818: 8818آورد )ولفسفلد،  شناسی و ارتباطات فراهم می محققان حوزه علوم سیاسی، جامعه

بار است که مورد استفاده  عقیدۀ وی برای اوّلین تعریف ولفسفلد از امواج سیاسی که به

آفرینی  تحوالت سریع و معنادار در محیط سیاسی که درنتیجه نقش»گیرد، شامل  قرار می

ای یک موضوع و واکنش عمومی  العاده در پوشش رسانه ران سیاسی، افزایش فوقگکنش

رهبران و فعاالن مرتبط، به رشد و افزایش وسیع میزان توجه عمومی به آن رویداد سیاسی 

کند که در چنین تحقیقاتی، واحد تحلیل محیط  همچنین یادآوری می« شود. منجر می

 (. 814سیاسی است )همان: 

شود  اضر، با استفاده از این بنیان نظری، مسئلۀ اصلی تحقیق چنین تعریف میدر پژوهش ح

شده در سیمای جمهوری اسالمی، هریک از نامزدها های سیاسی پخش که در جریان مناظره

ساخت که این انتقادات  مباحث و انتقاداتی را نسبت به محیط سیاسی و مسائل نظام، مطرح می

ایجادشده، گسترۀ  آورد. امواج سیاسی وجود  های کشور به رسانه امواج سیاسی را در نشریات و
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محیط سیاسی و گفتمان حاکم بر کشور را در آن دوره ملتهب کرد و موجب بروز بازخوردهای 

 ها و فضای عمومی که درنهایت موجب تغییر گفتمان حاکم در آن دوره شد.  متفاوتی در رسانه

های انتخاباتی و  م بازنمایی موضوعات اصلی مناظرهدرنهایت اینکه مقالۀ حاضر، در پی فه

کوشد از  ضر می های خبری است؛ همچنین تحقیق حا امواج سیاسی حاصل از آنها در رسانه

ها نسبت به امواج  های سیاسی و رسانه های خبری، چگونگی واکنش جریان طریق بررسی رسانه

 ت زیر بررسی و تبیین کند: های انتخاباتی را در قالب سؤاال شده در مناظره ایجاد

های خبری  های تلویزیونی هر دورۀ انتخاباتی، چه امواج سیاسی به کمک رسانه ـ در مناظره

 ایجادشده است؟

ها هر موج سیاسی را ایجاد و به آن  های سیاسی( در مناظره یک از نامزدها )جناح ـ کدام

 زنند؟دامن می

های  شده در مناظرهها نسبت به امواج ایجاد ههای سیاسی و رسان ای جریان ـ واکنش رسانه

 انتخاباتی چگونه است؟

 ها چیست؟ ـ واکنش سایر نامزدها و بازیگران سیاسی به این امواج در رسانه

های خبری استفاده های جناحی چگونه از این امواج سیاسی و فرصت ـ هرکدام از رسانه

 کردند؟ سیاسی می

 مرور نظری

گذارند را  هایی و به چه میزان بر هم اثر می حیط سیاسی و اینکه از چه راهنحوۀ تعامل رسانه و م

ها با عبارات خود بر فرایند سیاسی تأثیر  توان در این فرمول خالصه کرد: اخبار رسانه می

طور خالصه محیط سیاسی بر  دهد. به گذارند، این تأثیر خود را در محیط سیاسی نشان می می

شود.  ها، دوباره محیط سیاسی متأثر می تبع آن با تغییر در رسانه رد و بهگذا ها تأثیر می رسانه

حال باید در نظر داشت که میزان توافق نخبگان، تأثیری مستقیم بر هنجارهای  درعین

هر اندازه که محیط پیرامون »نگاران دارد. برای مثال  نگاری، روند و محیط کاری روزنامه روزنامه

گرایانه را  نگاران رویه صلح باشد، به همان نسبت، احتمال اینکه روزنامهبیشتر در گیرودار صلح 

خصوص در  . اهمیت این چرخه به(Wolfsfeld, 2004: 31)« در نظر داشته باشند، بیشتر است. 

 تأمل است.  میان امواج سیاسی قابل
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ورد که طی شمار آ ها به ای از چرخه های سیاسی مدرن را مجموعه توان فرایندها و جریان می

آن رهبران، جامعه و نشریات بر تعداد معدودی از رویدادها و موضوعات سیاسی در یک دوره 

ای یک  العاده در پوشش رسانه ها، افزایش فوق ورزند، آغاز این چرخه محدود زمانی تمرکز می

ر موضوع و واکنش عمومی رهبران و فعاالن مرتبط با موضوع و نیز افزایش بحث و مباحثه بر س

آن موضوع در جامعه است. بعد از اینکه توجه عمومی به نقطه اوج خود رسید، چنین امواجی 

 (. 818: 8818دهند )ولفسفلد،  کنند و یا جای خود را به امواج جدید می خود فروکش می خودبه

های خبری، اوّلین کارگزاران توسعه و تقویت امواج سیاسی هستند؛ و به آنها  رسانه 

ای در توسعه و بسط امواج دارند؛ زیرا چنین  دهند. نشریات عالقه و منافع گسترده می« ساختار»

شود. تأکید فزاینده بر  طرز چشمگیری موجب افزایش وسیع مخاطبان می هایی به گزارش

آفرینی پیرامون اخبار، مؤید آن است که چنین امواجی به بخش  اطالعات و سرگرمی و جنجال

 شوند.  ن سیاسی در سراسر جهان تبدیل میمهم رو به رشدی از گفتما

های خبری، نقش مهمی در طی امواج سیاسی مرتبط با رویدادهای مهم بازی  رسانه

کار ایجاد یک تاریخچه، ولو  به ها فوراً دست محض وقوع بعضی حوادث مهم، رسانه کنند. به می

ای از  نگاران دارای مجموعه هرغم اینکه روزنام شوند. باید یادآور شد که علی اوّلیه برای آن می

تر  ای هستند، اشتیاق کمی به رخدادها در یک بافت و زمینه بزرگ اهداف دقیق و مشخص حرفه

های  پردازند که با واکنش های خبری به درج ماجراهایی می (. رسانه۱1: 8818دارند )ولفسفلد، 

که یک موج، شناسایی  (. همین844: 8818جامعه نسبت به رویدادها هماهنگ است )ولفسفلد، 

شوند که به کاوش  ای تبدیل می های گروهی به موتور جستجوهای عمده و شناخته شد، رسانه

 (. 818: 8818پردازند که به ماجرا ربط دارند )ولفسفلد،  دربارۀ اطالعات و رویدادهایی می

ر مورد نقد ادبیات مربوط به امواج سیاسی، دیدگاه نظری داخلی د بر در این پژوهش، عالوه 

 احساسی و ادراکی نقد بین راد گیرد. مهدی محسنیان و خط قرمز نیز مورداستفاده قرار می

 امری بایستی که درحالی است احساسی ایران، امری در است انتقاد معتقد و شود قائل می ،تمایز

 دانش ددرست، نیازمن ارائه نقدی برای (. منتقد81: 88۱8دیگران،  و ادراکی باشد )معتمدنژاد

 داشته از موضوع جانبه همه و کامل و دقیق اطالعاتی بایستی این بر است. عالوه تخصص و کافی

 نقدی تواند که منتقد می گردد. در این شرایط، است توانا اطالعات بررسی و تحلیل در تا باشد

است.  فراوان کار و نیازمند بررسی تخصصی امری  منزله به دهد؛ چراکه نقد ارائه عقالنی و ادراکی
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 هیچ کند، از آنجاکه اظهارنظر مورد مطلبی در متخصصانه و صحیح درک داشتن بدون منتقد اگر

 افتد.  می نیست، به ورطۀ احساسات نقدی پشتوانۀ چنین تخصصی و ادلۀ علمی

انتقاد  سازنده. در انتقاد و مخرب انتقاد کند: می تقسیم دودسته به را انتقاد راد محسنیان

 بر سر پتک چون که دارد ابزاری حالت است، نقد منتقد احساسات از گرفته نشأت مخرب، که

 که شود طرح می ای گونه به و است همراه نقدشونده تحقیر و معموالً با شود کوبیده می نقدشونده

 نقدشونده پیشرفت و اصالح سازنده نقد مقابل، هدف است. در صحیح منتقد نظرات فقط گویی

ندارد )انتظاری  را عقاید تحمیل حالت و است نقد کامالً مشخص و موضوع النههمد نقد است. لذا

 (. 8: 8888و آقایی، 

کند:  شناسی تأکید می های فرهنگی نقد، بر حوزه معرفت علی اسدی نیز، با اشاره به ریشه

را گذرانده باشد و به مرحله « منبع محور»یعنی ازلحاظ ارتباطی و ذهنی جامعه بایستی مرحله 

ای که در مرحله منبع محور به سر  (. در جامعه88: 8878رسیده باشد )اسدی، « پیام محور»

معنای واقعی وجود ندارد و اگر هم نقدی مطرح شود، معطوف به شخص است.  برد، انتقاد به می

محور انتقاد از اشخاص نیست، بلکه پیام و سخن نقدشونده نقد  که در مرحلۀ پیام درحالی

ایم؛ در چنین  محور نرسیده عتقاد اسدی، ما ازلحاظ ارتباطی هنوز به مرحله پیامشود. به ا می

 معناست.  حالتی است که انتقاد بی

های فرهنگی، اجتماعی و  همچنین، در جوامع مختلف، بسته به الگوها، هنجارها و ارزش

مانی های مختلف ز ای وجود دارد که در دوره سیاسی غالب خطوط قرمز نوشته یا نانوشته

که تخطی « حدودی»صورت گسترده یا محدود وجود دارد. خطوط قرمزی که عبارت است از  به

ای دارای  دیگر، هر نظام سیاسی عبارت کند. به تبدیل می« غیر آن»را به « یک نظام»از آن 

باشد و همین  فرد آن نظام می منحصربه« هویت»باشد که معرف  خاص خود می« گفتمان»

سازد  بوده، آن نظام را از موارد دیگر مجزا می« زا غیریت»طور طبیعی  هگفتمان است که ب

 (. 881ـ  888: 8818)افتخاری، 

 شمارد:  افتخاری چهار ویژگی برای خط قرمز برمی

عنوان یک قانون  است؛ شکل قانون به خود گرفته و التزام به آن به« از جنس قانون»ـ 8

 کامالً ضروری است. 
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تر از آنند که بتوان آنها را در  است؛ زیرا این خطوط، از حیث کمّی، کم «عام و فراگیر»ـ 1

تر از آنند که بتوان، آنها را مختص سنخ خاصی از  چندین دسته متفاوت قرار داد و کلی

 ها قرار داد.  فعالیت

است؛ برخالف ظاهر اصطالح خط قرمز از حیث ذهنی معموالً وضعیت « حداقلی»ـ 8

سازد، این خطوط در هر وضعیتی ـ اعم از عادی یا بحرانی  تبادر میبحرانی را به ذهن م

 ـ کاربرد دارند. 

، حکم «منع»بر منع هستند، به این معنا که جزء  است؛ چراکه مبتنی« زا حساسیت»ـ 4

دنبال دارند و چنانچه این خطوط، موضوع نقد،  گیرند؛ و برخورد قاطع به دیگری نمی

گذار سریعاً واکنش نشان داده و با اندک تخلفی در این  انوننفی و یا نقض قرار گیرند، ق

 (.811ـ  881: 8818شود )افتخاری،  پیگیری می« برخورد قاطعانه»زمینه، استراتژی 

 روش پژوهش

 11تا  88های دهم و یازدهم ریاست جمهوری ایران سال ) تحقیق حاضر به برهۀ انتخابات دوره

گیرد؛ اوّلین روش،  ستا دو روش اصلی مورداستفاده قرار میپردازد؛ در این را( می8811خرداد 

های منتشره در بازۀ مذکور در قالب بررسی  روزنامه تحلیل محتوای کمی: فحات اوّل تمامی 

شده  بندی همۀ امواج سیاسی طراحی باشد. این تحلیل برای شناسایی و طبقه عناوین اصلی می

ادشده است. در مرحلۀ دوم، برای شناسایی ماهیت های خبری ایج که در آن دوره، توسط رسانه

های اصلی هر جریان مراجعه شد و با استفاده  هر موج و اثرات آن بر محیط سیاسی، به روزنامه

تفصیل پرداخته شد. این مطالعه در  از تحلیل محتوای کیفی رویکرد استقرایی به هر موج به

ای در میان هر مجموعه و جناح  پوشش رسانه وهلۀ اوّل، به رقابت و نزاع سیاسی در مورد نحوۀ

بندی  کند. در وهلۀ دوم، به شناسایی و طبقه سیاسی و بیانات صریح رهبران سیاسی نگاه می

 شود: امواج سیاسی براساس معیارهای عملیاتی زیر پرداخته می

 در طول سه روز اوّل موجِ ایجادشده، حداقل یک مقاله یا گزارش خبری ـ تحلیلی دربارۀ

 روزنامه ظاهر شود؛  8داستان خبری باید در صفحه اوّل حداقل 

دهی شود )مثالً تکرار  مقاالت مرتبط با موج، باید حداقل هرازگاهی تحت یک عنوان سازمان

های مختلف تحت همان عنوان  لحاظ موضوعی به تعدادی از داستان تیتر یا محتوای موج( که به

 مرتبط است؛ 
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 روز منتشر شوند.  1باید در هر روزنامه حداقل برای  مقاالت مربوط به اخبار

های روزمرّه سیاسی یک مورد معمول نیست و  کننده مانند بحثگفتار و یا رویداد تحریک

 شود؛  به حالتی اشاره دارد که بنابر موقعیت و مناظرات سیاسی حادث می

هد و یا به نامزدها و موج در بازه مذکور )روزهای پیش از مناظره تا روز اخذ رأی( رخ د 

 مناظرات مرتبط باشد. 

برگزار شد. در این  8811خرداد  11انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری در روز جمعه 

ترتیب داده شد که « های انتخاباتیمناظره»های تلویزیونی در قالب  بار، برنامه دوره، برای اوّلین

نظیر بود و مباحثی در آن مطرح  خود بیها در نوع موردتوجه عموم مردم قرار گرفت. مناظره

نوعی هنجارهای عمومی و خطوط قرمز را درنوردیده  نظیر بود و به گردید که در نوع خود بی می

نامزد به بحث و  4شده بود که در هر شب دو نامزد از  ای تنظیم گونه ها به بود. قالب این برنامه

خرداد از شبکه سه  81تا  81از مورخ  14الی  11:81ها از ساعت مناظره پرداختند؛  مناظره می

 سیما به شرح زیر پخش گردید:

 نژاد ـ کروبی خرداد: احمدی 8۱ خرداد: کروبی ـ رضایی 81

 خرداد: کروبی ـ موسوی 87 نژاد ـ موسوی خرداد: احمدی 88

 رضایی –نژاد  خرداد: احمدی 81 خرداد: رضایی ـ موسوی 84

 های پژوهش یافته

به چند روزنامه مهم مراجعه شد و  8811امواج سیاسی پس از مناظرات سال جهت تحلیل 

جهت  MAXQDA 2018آوری شد و از  دسترس جمع های مهم و قابل صفحات اوّل روزنامه

تسریع فرایند بازخوانی و کدگذاری عناوین خبری استفاده گردید. به تبعیت از مطالعه خسروی 

:  روزنامه 4طلبی  اصلی از هر دو جناح )از جناح اصالح روزنامه 8( صفحات اوّل تعداد 8888)

: ایران، جوان،  روزنامه 1ساالری؛ از جناح اصولگرایی  اعتماد، اعتمادملی، آفتاب یزد و مردم

طلب  های جناح اصالح رسالت، کیهان و وطن امروز( بررسی گردید. در بازۀ مذکور، روزنامه

نیز نشان  8گونه که در نمودار  منتشرشده است؛ همانها بیشترین مقاله را در زمینۀ مناظره

گزارش و روزنامه  11ساالری با  و مردم 18طلبان روزنامه آفتاب یزد با  شده، از جناح اصالح داده

 اند.  گزارش بیشترین پوشش را داشته 18اصولگرایی وطن امروز با 
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 1811ا انتخابات ه ـ تعداد مقاالت هر روزنامه در ارتباط با مناظره 1نمودار

تهیه گردیده که در  8شده جدول  های خبری به آن اشاره در زمینۀ موضوعاتی که در رسانه

، امواج سیاسی تولیدشده در 8811های  توان با بررسی میزان پوشش تمامی مناظره آن می

 اند.  هایی به آن موضوع دامن زده های خبری به چه شرح است و چه روزنامه رسانه

 1811های انتخابات  ها پس از مناظرهشده در روزنامهموضوعات اشارهـ  1جدول

 کنندههای اشارهروزنامه شدهطرحعموضو
تاریخ 

 خرداد

تعداد 

 اشاره

جمع 

 اشارات

اخالقی در  مداری و بی اخالق

 مناظره

 ۱ 8۱ ساالری اعتمادملی، آفتاب یزد، مردم
1 

 1 87 اعتماد

 8 8 8۱ وزوطن امر ها اخالل در مناظره

اشرافیت و فساد اطرافیان 

 و ناطق هاشمی  

 8 88 وطن امروز

18 

 1 8۱ اعتماد، ایران، آفتاب یزد، وطن امروز

اعتماد، اعتمادملی، ایران، آفتاب یزد، جوان، 

 ساالری مردم
87 1 

 1 81 جوان

 ۱ 11 ساالری، وطن امروز اعتماد، ایران، جوان، مردم

ملی، ایران، آفتاب یزد، جوان، اعتماد، اعتماد

 کیهان، وطن امروز
18 7 

 اساس اظهارات دروغ و بی

 1 8۱ ساالری، وطن امروز آفتاب یزد، مردم

17 

 8 87 ساالری مردم

 4 81 ساالری آفتاب یزد، جوان، مردم

 1 88 ایران، آفتاب یزد، کیهان، وطن امروز

 7 11 مروزساالری، وطن ا ایران، آفتاب یزد، مردم

 1 18 آفتاب یزد، اعتمادملی
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 1811های انتخابات  ها پس از مناظرهشده در روزنامهـ موضوعات اشاره 1دولادامه ج

 کنندههای اشارهروزنامه شدهطرحعموضو
تاریخ 
 خرداد

تعداد 
 اشاره

جمع 
 اشارات

 اعالم فهرست اموال
 8 88 جوان

1 
 8 81 آفتاب یزد

 1 1 88 کیهان، رسالت نژاد از احمدی انتقاد غیابی

 برخورد و افشای فساد اقتصادی

 1 8۱ ساالری اعتمادملی، مردم

8 
 8 87 ساالری، وطن امروز مردم

 8 81 وطن امروز

 8 18 جوان، وطن امروز

نژاد در مقابل  برد احمدی
 موسوی

 8 8۱ جوان
8 

 1 87 جوان، رسالت

 8 8 8۱ اعتماد زیونیترین برنامه تلوی پربیننده

 8 8 88 اعتماد تبعیض در اختصاص زمان

 تخریب نامزدها

 1 88 ساالری مردم

 8 8۱ آفتاب یزد 4

 8 87 اعتمادملی

 8 8 81 آفتاب یزد ترین مناظره انتخاباتی داغ

 8 8 87 وطن امروز داردانشجویان ستاره

 8 8 88 اعتمادملی دولت رانتی

 8 8 88 اعتمادملی دولت نهمدیپلماسی توهمی در 

 8 8 88 وطن امروز فساد کروبی در بنیاد شهید

 8 8 88 آفتاب یزد سکوت در برابر اتهام افکنی

 8 8 87 جوان طلبان در مناظره شکست اصالح

 گریزی زهرا رهنوردقانون

 8 8۱ وطن امروز

4 
 8 81 ساالری مردم

 8 88 وطن امروز

 8 11 وطن امروز

 ای رات هستهمذاک

 1 8۱ اعتماد، آفتاب یزد

 8 87 جوان 4

 8 88 آفتاب یزد

 8 8 81 آفتاب یزد نژاد مقابله کروبی با احمدی

 8 8 88 آفتاب یزد مناظره سیاه

 هاله نور
 8 8۱ آفتاب یزد

1 
 8 88 اعتمادملی

 8 8 81 آفتاب یزد نژاد همنوایی مجلس با احمدی

 817 تعداد کل
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 1811های انتخابات  ها پس از مناظرهشده در روزنامهـ موضوعات اشاره 2رنمودا

دهد که چه موضوعی بیشترین پوشش خبری را داشته  نشان می 1طور خالصه نمودار  به

احتمال  است؛ در مباحث نظری گفته شد که هرچه پوشش خبری یک بحث بیشتر باشد به

های خبری، جهت ایجاد التهاب در  که رسانه توان نتیجه گرفت یک موج سیاسی است بیشتر می

دهد که کدام مباحث بیشترین پوشش را  نشان می 1کنند. نمودار  فضای سیاسی ایجاد می

 18« )و ناطق هاشمی  اشرافیت و فساد اطرافیان »توان نتیجه گرفت که بحث  اند؛ می داشته

مورد( و  8« )فساد اقتصادی برخورد و افشای»مورد(،  1۱«)اساس اظهارات دروغ و بی»مورد(، 

احتمال  اند و به مورد( بیشترین پوشش را داشته 1« )اخالقی در مناظره مداری و بی اخالق»

 عنوان امواج سیاسی در نظر گرفت.  توان آنها را به بیشتر می

 «اساس اظهارات دروغ و بی»موج 

طور  ی دارد که بهشناسی آمد، شناسایی هر موج سیاسی شرایطگونه که در بحث روش همان

روز اوّل موج ایجادشده،  8توان این به این شرایط اشاره کرد: یکی اینکه در طول  خالصه می

حداقل یک مقاله یا گزارش خبری ـ تحلیلی دربارۀ آن داستان خبری باید در صفحات اوّل 

حداقل برای  روزنامه ظاهر شود؛ دوم اینکه مقاالت مربوط به اخبار باید در هر روزنامه 8حداقل 

اظهارات دروغ و »توان این شرایط را در زمینۀ بحث  می 1رو در جدول  روز منتشر شوند. ازاین 1

عنوان موج سیاسی در نظر  توان این بحث را به بررسی کرد که آیا با این شرایط، می« اساس بی

 گرفت یا نه؟
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 «اساس دروغ و بی اظهارات» ای ها در ارتباط با موج رسانه ـ عملکرد روزنامه 2جدول

 روزنامه
 تاریخ انتشار )خرداد(

 تعداد کل
8۱ 87 81 88 11 18 

 1 ـ 8 8 ـ ـ ـ ایران

 8 8 8 1 1 ـ 8 آفتاب یزد

 8 ـ ـ ـ 8 ـ ـ جوان

 8 ـ ـ 8 ـ ـ ـ کیهان

 7 ـ 1 ـ 8 8 8 ساالری مردم

 ۱ ـ 8 1 ـ ـ ـ وطن امروز

 1۱ 8 7 8 4 8 4 جمع کل

 
 «اساس اظهارات دروغ و بی»د روزنامه در ارتباط با موج سیاسی ـ عملکر 8نمودار

یک موج سیاسی « اساس اظهارات دروغ و بی»دهند که بحث  نشان می 8و نمودار  8جدول 

طلب مانند  های اصالح خرداد توسط روزنامه 8۱ای کشور از تاریخ  بوده که در فضای رسانه

های اصولگرا به این  ه( ایجاد شد. واکنش روزنامهمقال 8مقاله( و آفتاب یزد ) 8ساالری ) مردم

خوبی نشان  به 4خرداد آغاز گردید. نمودار  8۱موج با یک مقاله از روزنامه وطن امروز در 

کردند. نکته حائز  ایفا می  خوبی در ایجاد این موج چه نقش مهمی طلبان به دهد که اصالح می

های اصولگرا بیشتر از  قیق تعداد روزنامهشده در این تح اهمیت این است که نمونه بررسی

تنهایی در  ساالری( به طلب )آفتاب یزد و مردم روزنامه اصالح 1( و 4به  1طلب بود )نسبت  اصالح

نقش فعالی ایفا کرده  روزنامه اصولگرا )ایران، جوان، کیهان و وطن امروز( در این موج 4مقابل 

 ر از آنها این موج را پوشش دادند. درصد بیشت 18درصد( و  1/81در مقابل  1/۱8)
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 تفکیک جناح سیاسی به« اساس اظهارات دروغ و بی»ـ تیترهای خبری مرتبط با موج سیاسی  8جدول

 جناح
تاریخ 
 خرداد

 تیتر روزنامه

ح
ال

ص
ا

ب
طل

 

8۱ 

 آفتاب یزد
نژاد در مناظره با  تالش خبرگزاری دولت برای مستندسازی اظهارات احمدی

 موسوی

 ریساال مردم

 انتخاب نباید با جوسازی انجام شود

 ها: به سؤاالت اصلی مردم پاسخ دهید افکنی حسن روحانی در اعتراض به اتهام

 ایم میرحسین در جمع پرشور مردم بجنورد: از دروغ خسته شده

 ساالری مردم 87
 نامه میرحسین به رهبر معظم انقالب: لزوم هوشیاری نهادهای مسئول در برابر

 ایجاد فضای ارعاب در جامعه

81 

 آفتاب یزد
 خواهی فضا را آلوده کنند خاطر زیاده کنند به رفسنجانی: برخی سعی می

 طور کامل بیکار هستند به هزار خانوار ایالمی  81نماینده ایالم: 

 ساالری مردم
میرحسین موسوی در اجتماعی مردم کرج: ما این دولت پرونده ساز را عوض 

 کنیم می

 آفتاب یزد 88
 شود اسحاق جهانگیری: درآمد هنگفت نفت در زندگی مردم دیده نمی

 گویند سفید است! دهند می موسوی: سیاه را در مقابل دوربین نشان می

11 

 آفتاب یزد

 «صداقت»و « تغییر»خرداد رأی به  11

 فریبی نوعی عدم صداقت است رضایی در دانشگاه شیراز: عوام

میلیارد تومانی برای ارسال پیامک وجود نداشته  11شرکت مخابرات: درخواست 
 است

 ساالری مردم

ها امام )ره( و  رفسنجانی به رهبر معظم انقالب تأکید شد: تهمت در نامه هاشمی
 جنابعالی را نشانه گرفته است

 گویی از نگاه قرآن دروغ و دروغ

 ام تا بگویم بیا دروغ و تحریف مخالفیم مشهد: آمدهسخنرانی خاتمی در  آفتاب یزد 18

ول
ص

ا
را

گ
 

 متن عذرخواهی دولت انگلیس منتشر شد وطن امروز 8۱

 نژاد دربارۀ اظهارات خود سند دارد احمدی جوان 81

88 

 ایران
گوید؛ دفاع مرکز آمار از گزارش اقتصادی  بانک مرکزی: موسوی دروغ می

 جمهور رئیس

 وطن امروز

 گوست؟ پاسخ مهندس چمران به ادعای کروبی کسی دروغچه 

 متن عذرخواهی دولت انگلیس منتشر شد

 نژاد تردیدی نیست رئیس مرکز آمار دولت اصالحات: در آمارهای احمدی

 گویان نژاد در تهران؛ پاسخ پایتخت به دروغ احمدی  سونامی

گو  و موسوی؛ دروغ وگاه هاشمی گزارش اجمالی از رفتارهای غیراخالقی در ارد
 کیست

 کیهان
میلیون نفر  11با ارائه آمار جعلی در مناظره تلویزیونی؛ موسوی مقابل چشم 

 دروغ گفت

11 
 نژاد است الیاس نادران: هرچه بیشتر دروغ بگویند به نفع احمدی وطن امروز

 لت نهم داشتیمترین متوسط تورم را دو دو های مجلس: پایین مرکز پژوهش ایران
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 تفکیک جناح سیاسی به« اساس اظهارات دروغ و بی»ـ درصد پوشش خبری موج سیاسی  4نمودار

اما ماجرا چیست و منشأ این موج سیاسی چگونه آغازشده است؟؛ چراکه به اعتقاد ولفسفلد 

گیری یک موج تفاوت قائل شد؛ یک موج توسط  ( باید میان آغاز و شکل88۱: 111۱و شفر )

گیرد.  های خبری شکل می ازیگران سیاسی )در اینجا نامزدهای انتخاباتی( آغاز و توسط رسانهب

توان به مناظره میرحسین موسوی و محمود  ها میدر مورد نقطه آغاز این موج در مناظره

گویی که از  نژاد با اشاره به اتهام دروغ خرداد( اشاره کرد که در آن احمدی 88نژاد ) احمدی

که  شدن این موج دامن زد. چنانای شده، نقطۀ آغازی بر رسانه ای خود مطرحسوی رقب

 پردازد.  خرداد به آن می 8۱مورخ « انتخاب نباید با جوسازی انجام شود»ساالری در مقالۀ  مردم

نژاد، اظهارات و آمار و ارقامی در زمینۀ عملکرد دولت خود ارائه کرد که هم  ازسویی احمدی

گویی و اظهارات خالف واقع متهم شد؛ در این  ها، به دروغ شب و سایر مناظرهنهای آ در مناظره

« اساس اظهارات دروغ و بی»رابطه، واکنش همه نامزدها بسیار تند بود و تمامی آنها به 

سیاه را در مقابل دوربین نشان »رو اظهارات موسوی:  کردند؛ ازاین نژاد اذعان می احمدی

دلیل احساس خطری که در نظام جمهوری  من به»و یا « ست!گویند سفید ا دهند می می

؛ همچنین کروبی: «باشد به صحنه آمدم وجودآمده است و آن پدیده دروغ می اسالمی به

«. ای نشود های راست هم باور یک عده شده که ممکن است حرف قدر دروغ گفته متأسفانه آن»

طلب افزودند. نظر به های اصالح در رسانهخرداد( بر حرارت این موج  87در مناظره با همدیگر )

 ازاین مناظره بوده است.  درصد این موج پس 71، 4نمودار 
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چنین واکنش  ( به این موج، این11خرداد  81نژاد در مناظره با محسن رضایی ) احمدی

؛ در «دروغگو خائن است و خائن ترسو، چه کسی از این دولت ترس سراغ دارد؟»دهد:  نشان می

نماینده ایالم: »تر همنوا با روزنامه آفتاب یزد در گزارش حسن رضایی، اما با ادبیاتی نرمآنجا م

خرداد(، به آمارهایی مانند بیکاری  81« )طور کامل بیکار هستند به هزار خانوار ایالمی  81

 شده و نادرست متهم کرد.  نژاد را به ارائه آمارهای دستکاری واکنش نشان داد و احمدی

های اصولگرا نیز در این موج شرکت کرده و به دفاع از نامزد خود پرداخته و  رسانهالبته 

خرداد روزنامه  88نژاد منتشر کردند. در  چندین گزارش در رابطه با اظهارات و آمارهای احمدی

نژاد  رئیس مرکز آمار دولت اصالحات: در آمارهای احمدی»گونه تیتر زد که  این« وطن امروز»

گوید؛ دفاع  بانک مرکزی: موسوی دروغ می»با تیتر « ایران»؛ همچنین روزنامه «تتردیدی نیس

گویی را متوجه  ها، اتهام دروغ در مقابل هجمه« جمهور مرکز آمار از گزارش اقتصادی رئیس

شده توسط موسوی دانست و به نقل از مسئولین اقتصادی وقت، تمامی آمار و ارقام ارائه

با ارائه »نیز با تیتری صریح نوشت که « کیهان»م کرد. در این راستا نژاد را دقیق اعال احمدی

؛ چراکه نرخ «میلیون نفر دروغ گفت 11آمار جعلی در مناظره تلویزیونی، موسوی مقابل چشم 

 کل بانک مرکزی مغایرت دارد.  شده توسط رئیس شده توسط وی با نرخ اعالم تورم گفته

جمهور و سایر  ملوان متجاوز انگلیسی با بدرقه رئیس 81موضوع دیگر این موج، بحث آزادی 

نژاد به آن اشاره کرد و از  مقامات ایرانی بود که میرحسین موسوی در مناظره با احمدی

وزیر وقت انگلیس، ابراز تأسف  ساعته تونی بلر نخست 41حجت  زمان با اتمامِ آزادشدن آنها هم

ازآن  پس«. یس، کتباً از ایران عذرخواهی کرده استوزیر انگل نخست»نژاد ادعا کرد:  کرد. احمدی

در پاسخ به انتقادات موسوی، از انتشار متن عذرخواهی دولت انگلیس « وطن امروز»روزنامه 

خرداد( و آن را نشان از اوج عزت و اقتدار جمهوری اسالمی توصیف کرد؛ در حالی  8۱خبر داد )

الش خبرگزاری دولت برای مستندسازی ت»در همان روز با مقاله « آفتاب یزد»است که 

اعالم کرد که تاکنون سندی از این عذرخواهی « نژاد در مناظره با موسوی اظهارات احمدی

 نشده است.  منتشر

های نامزدها بود که هرکدام سعی داشتند با  موج مذکور نقدی ادراکی و عقالنی به گفته

ف مقابل پاسخ گویند و با انتقادی مخرب توجه به آمارها و ارقام در دسترس خود به ادعای طر

ها در این زمینه، نشان داد که خطوط قرمز نقد  در کنند. شیوه عمل رسانهرقیب را از میدان به

گویی به تعارضی ایدئولوژیک دامن زد و تمام  در این موج شکسته شده بود؛ چراکه مسئله دروغ
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نتیجه این موج ساختار دموکراسی و نظام بازیگران سیاسی در معرض این اتهام قرار گرفتند؛ در

اعتمادی عمومی به  دموکراتیک را در معرض خطر و هجمه قرار داد و موجب افزایش بی

 مداران گردید.  سیاست

 «اخالقی در مناظره مداری و بی اخالق»موضوع 

ظر ، ن«اخالقی در مناظره مداری و بی اخالق»احتمال بیشتر بحث  مشخص شد که به 1در نمودار 

 4رو جهت بررسی شرایط احراز موج، جدول  ای بیشتر، یک موج است؛ ازاین به پوشش رسانه

 گردد.  ارائه می

 «اخالقی در مناظره مداری و بی اخالق»ها در ارتباط با ـ عملکرد روزنامه 4جدول

 روزنامه
 تاریخ انتشار )خرداد(

 تعداد کل
8۱ 87 

 1 1 ـ اعتماد

 8 ـ 8 اعتمادملی

 1 ـ 1 ب یزدآفتا

 8 ـ 8 ساالری مردم

 1 1 ۱ جمع کل

 
 «اخالقی در مناظره مداری و بی اخالق»ها در ارتباط با ـ عملکرد روزنامه 5نمودار

شده، شرایط احراز یک  گردد که موضوع اشاره باال مشخص می 1و نمودار4نظر به جدول 

صورت داستان خبری در حداقل  هکه گفته شد، یک موضوع بایستی ب موج را ندارد؛ چراکه چنان

توان دید که موضوع مذکور توسط  خوبی می به 1در یک روزنامه، در دو روز تکرار گردد. نمودار 

ساالری، اعتمادملی  خرداد با سه مقاله از سه روزنامه )مردم 8۱طلب، در روز  های اصالح روزنامه
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ها  کدام از تحریریه پی گرفته شد و هیچو آفتاب یزد( آغاز و در روز بعد با یک مقاله از اعتماد 

 چنان مهم ندیدند که به آن بیشتر بپردازند.  ازآن، موضوع را آن پس

 تفکیک جناح سیاسی به« اخالقی درمناظره مداری و بی اخالق»ـ عناوین خبری مرتبط با  5جدول

 تیتر روزنامه تاریخ جناح

ح
ال

ص
ا

ب
طل

 

8۱ 

 خرداد

 آفتاب یزد
 ؛ قومی که گشت فاقد اخالق مردنی استپیامدهای یک مناظره

 سایه اخالق بر یک مناظره انتخاباتی

 های انتخاباتی روش درست نظاره مناظره اعتمادملی

 ساالری مردم

 نژاد: ادب مرد به ز دولت اوست واکنش به مناظره موسوی و احمدی

 اخالق به سبک مهرورزی

نژاد  شب: موسوی در مناظره با احمدی شنبهنظران به مناظره چهار واکنش صاحب

 جام قهرمانی اخالق را برد

87 

 خرداد
 اعتماد

گفتۀ وی  ای خواستار شد جلوی رفتارهایی که به میرحسین موسوی در نامه

 گرفته شود« مرزهای اخالقی و اسالمی را زیرپا گذارده»

 
 تفکیک جناح سیاسی به« در مناظره اخالقی مداری و بی اخالق»ـ درصد پوشش خبری  6نمودار

 88نژاد و موسوی ) های انتخاباتی خصوصاً مناظره احمدیموضوع اخالق پس از مناظره

ای  خرداد( مطرح شد؛ چراکه در این مناظره مسائلی مطرح شد که تاکنون نظیر آن در برنامه

روش »ای با عنوان  لهدر مقا« اعتمادملی»مثال روزنامه  عنوان تلویزیونی دیده نشده بود؛ به

 خرداد( همین ادعا را توصیف کرد.  8۱« )های انتخاباتی درست نظاره مناظره

نژاد در مقابل موسوی در حرکتی تاریخی تصویر  یکی دیگر از دالیل این موضوع احمدی

دهد و زهرا رهنورد را به نقض قانون و ضوابط دانشگاهی  همسر وی را مقابل دوربین نشان می
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گفتۀ  ای خواستار شد جلوی رفتارهایی که به میرحسین موسوی در نامه»ازآن  که پس متهم کرد

خرداد(  87)تیتر روزنامه اعتماد، « گرفته شود« مرزهای اخالقی و اسالمی را زیرپا گذارده»وی 

خرداد( این  8۱« )سایه اخالق بر یک مناظره انتخاباتی!»نیز در گزارش « آفتاب یزد»همچنین 

 «. قبح پرداختن به ناموس مردم را ریختند»گونه تعبیر کرد:  یناقدام را ا

طلبان،  نژاد از دیدگاه اصالح های مطروحه از سوی احمدی دری ها و پردهاساساً افشاگری 

شد. در جناح اصولگرایان، اما به این موضوع پرداخته نشد و صالح  مخالف اخالق تعبیر می

قلم بزنند که « هاشمی و ناطق شرافیت و فساد اطرافیان ا»دیدند تا در موج سیاسی افشاگرانه 

 شود.  در ادامه بررسی می

 «برخورد و افشای فساد اقتصادی»موج 

موج سیاسی برخورد با فساد اقتصادی باید گفت که از نظر اندازه، موج کوچکی است که فقط 

د اقتصادی است که های فسا مقاله( پیگری شده و در زمینۀ پرونده 4روز ) 8« وطن امروز»در 

 نژاد وعده برخورد با آنها را در مناظره با موسوی اعالم کرد.  احمدی

 «برخورد و افشای فساد اقتصادی»ها در ارتباط با موج ـ عملکرد روزنامه 6جدول

 
 «برخورد و افشای فساد اقتصادی»ای  ها در ارتباط با موج رسانهـ عملکرد روزنامه 7نمودار

 روزنامه
 تاریخ انتشار )خرداد(

 تعداد کل
8۱ 87 81 18 

 8 ـ ـ ـ 8 اعتمادملی

 8 8 ـ ـ ـ جوان

 8 ـ ـ 1 8 ساالری مردم

 4 1 8 8 ـ وطن امروز

 8 8 8 8 1 جمع کل
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 «برخورد و افشای فساد اقتصادی»ـ عناوین هر روزنامه در ارتباط با موج سیاسی  7جدول

 روزنامه جناح
تاریخ 

 )خرداد(
 تیتر

را
لگ

صو
ا

 

 وطن امروز

87 
نژاد: حفظ انقالب برتر از حفظ  روح اله حسینیان در واکنش به افشاگری احمدی

 هاست شخصیت

 نژاد نام برد در مجلس موجود است الیاس نادران: پرونده مفسدانی که احمدی 81

18 

های پشت  رد دستنژاد حق دا مهندس چمران در گفتگو با وطن امروز: احمدی

 پرده را افشا کند

هاست  نژاد در جمع مردم خوزستان: مفسدان اقتصادی سال محمود احمدی

 اند خون به دل رهبر انقالب کرده

 فردا، رفراندوم مبارزه با فساد اقتصادی جوان

ح
ال

ص
ا

ب
طل

 

 اعتمادملی
8۱ 

 های انتخاباتی روش درست نظاره مناظره

 ساالری مردم

 قتصادی دولت رکورددار تمام ادوار تاریخ کشور استفساد ا

87 

بازرسی کل کشور دریافت میلیاردها تومان وام با بهره کم را در دورۀ 

 نژاد بررسی کند احمدی

 اند ها را حیات خلوت خود کرده میرحسین در جمع مردم بیرجند: بانک

 

 
 «فساد اقتصادی برخورد و افشای»ـ درصد پوشش خبری موج سیاسی  1نمودار

نژاد در  های مهم احمدی بحث مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان اقتصادی یکی از وعده

دهد که این موج بیشتر موردعالقه  نشان می 7مناظرات و برهه انتخابات بود؛ بررسی جدول 

حفظ »د بر نژاد در برخورد با آنها و تأکی اصولگرایان قرار داشته آنها بیشتر بر شجاعت احمدی
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داشتند و معتقد بودند که درصورت لزوم، بایستی برخورد « هاست انقالب برتر از حفظ شخصیت

کنندگان انقالب صورت گیرد. از سوی دیگر، تفاوت پوشش خبری قاطعی با مفسدان و تضعیف

 دانستند.  ساز بروز فساد می نژاد را زمینه طلبان در این بود که آنها دولت احمدی اصالح

چنان جنجالی نشد، ولی نگارنده بر این اعتقاد  ج مذکور البته یک موج کوچک بود که آنمو

و ناطق نوری( امتزاج دارد  هاشمی  است که آن با موج سیاسی بعدی )اشرافیت و فساد اطرافیان 

 توان تحلیل بیشتر آن را در آنجا بیشتر ادامه داد.  و می

 «و ناطق نوری هاشمی  اشرافیت و فساد اطرافیان »موج 

های نژاد در مناظره مربوط به موضوعی است که احمدی 11ترین موج سیاسی انتخابات  بزرگ

اشرافیت و »صراحت به آن پرداخت؛  خرداد( به 88انتخاباتی خصوصاً در مقابل موسوی )شب 

را های اصولگ همچنان که در جدول و نمودار بعد آمده، رسانه«. و ناطق هاشمی  فساد اطرافیان 

خرداد  88اند تا جایی که روزنامه وطن امروز در روز بیشترین اشارات را به این موج داشته

 آغازکننده این موج بوده است. 

 «و ناطق نوری هاشمی  اشرافیت و فساد اطرافیان »ها در ارتباط با موج ـ عملکرد روزنامه 1جدول

 روزنامه
 تاریخ انتشار )خرداد(

 تعداد کل
88 8۱ 87 81 11 18 

 4 8 8 ـ 8 8 ـ اعتماد

 1 ـ 8 8 8 1 ـ ایران

 1 8 ـ ـ 8 ـ ـ اعتمادملی

 8 8 ـ ـ 8 8 ـ آفتاب یزد

 ۱ 8 1 1 8 ـ ـ جوان

 8 8 ـ ـ ـ ـ ـ کیهان

 4 ـ 8 ـ 8 ـ ـ ساالری مردم

 4 8 8 ـ ـ 8 8 وطن امروز

 18 ۱ ۱ 8 1 1 8 جمع کل
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 «و ناطق نوری هاشمی  اشرافیت و فساد اطرافیان »ـ عملکرد هر روزنامه در ارتباط با موج  9نمودار

خبری را منتشر « نژاد علیه احمدی  هاشمی خاندان »خرداد با تیتر  88در « وطن امروز»

این مناظره را نژاد  نژاد در مناظره با موسوی شد. احمدیشب، دستاویز احمدیکرد که در همان

های پردازیدروغ»صورت که ضمن گالیه ازآنچه  این با گفتار با مضمون همین تیتر آغاز کرد؛ به

در طول تاریخ بعد از انقالب نداشتیم چه در »علیه خود گفت: « تخریب سنگین»و « بزرگ

است که  قدر هجمه سنگین علیه دولت... باور من این طول یک دولت، چه در ایام انتخابات، این

درپی در  فقط آقای موسوی در برابر من نیست، تنها آقای موسوی نیست، بلکه سه دولت پی

 «.اند، هم آقای موسوی است، هم آقای هاشمی، هم آقای خاتمی برابر من قرارگرفته

نژاد البته به مطالب زیادی در آنجا اشاره کرد که خطوط قرمز نقد را شکسته و  احمدی

که اشخاص خاصی را « محورمنبع»را به نقدی مخرب بدل کرد؛ نقدی مناظره و نقد خود 

 داد.  صراحت مورد هجمه قرار می به

نام هاشمی و  نژاد است که با اشاره به  پرواضح است که آغازگر این موج، آقای احمدی

طلبان(، خوراک خبری مناسبی برای  اطرافیان و گروه خاصی از بازیگران سیاسی )اصالح

(، تیترهایی را 1درصدی در این موج )نمودار  1/11اصولگرا فراهم آورد. آنها با سهم  های رسانه

تر  نژاد را تأیید و فضای سیاسی را ملتهب ( که تماماً سخنان احمدی7کردند )جدول  انتخاب می

 طلبان کامالً تدافعی و در راستای رفع اتهام بود.  کردند؛ در مقابل محتوای اخبار اصالح می
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 «و ناطق نوری هاشمی  اشرافیت و فساد اطرافیان »ـ عناوین هر روزنامه در ارتباط با موج  9جدول

 جناح
تاریخ 

 خرداد
 تیتر روزنامه

را
لگ

صو
ا

 

 نژاد علیه احمدی  هاشمی خاندان  وطن امروز 88

8۱ 

 جمهور به رئیس توهین محمد هاشمی  وطن امروز

 ایران
 اند رفسنجانی در برابر من ایستاده اشمیای با محوریت ه نژاد: مجموعه احمدی

 جمهور به رئیس سابقه محمد هاشمی  اهانت بی

87 

 کند نژاد شکایت می هاشمی از احمدی جوان

 ایران
خواهی سراسر کشور را  گری و پیشرفت و عدالت فعاالن سیاسی: نهضت ضداشرافی

 فراگرفته است

 جوان 81
 اند ها نگران شده از افشاگریفعاالن سیاسی: حامیان اشرافیت 

 ها دنبال اشرافیت در ایران هستند غربی

11 

 جوان

 دهد نژاد به اشرافیت باج نمی احمدی

کشی  جمهور در اجتماع پرشور مردم ساری: باند قدرت و ثروت باید اثباب رئیس
 کند

 ش نشان دادنژاد واکن ای به افشاگری احمدی رفسنجانی در نامه هاشمی وطن امروز

 ایران
کشور در خطر نیست منافع زورگویان به خطر افتاده است؛ نامه تند و تهدیدآمیز 

 نژاد رفسنجانی علیه احمدی هاشمی

18 

 دهد ملت جواب هاشمی را می وطن امروز

 ها ها و تشکل به رهبر انقالب و واکنش شخصیت نامه هاشمی  کیهان

 نشگاهی به نامه انتخاباتی هاشمیواکنش مراکز حوزوی و دا جوان

 رفسنجانی واکنش گسترده به نامه اخیر هاشمی ایران

ح
ال

ص
ا

ب
طل

 

8۱ 

 آفتاب یزد
مخالفت تلویحی ضرغامی با درخواست رفسنجانی برای پاسخگویی فوری به 

 نژاد اتهامات احمدی

 اعتماد
شمی و ناطق های ها در ارتباط با نقض سوگند ریاست جمهوری اعالم شد؛ بیانیه

 نژادعلیه احمدی

87 

 اعتماد
 های تندتر از متن یک مناظره حاشیه

 جنگید گفتگو با محسن هاشمی: پدرم در هفت جبهه می

 11و اتهام افکنی  71، نگرانی 71رفسنجانی؛ تمجید  نژاد و هاشمی احمدی آفتاب یزد

 ساالری مردم

 راحل قانونی جرم استدادستان کل کشور: طرح نام افراد قبل از م

 کنم خاطر انتخابات فعالً سکوت می اطالعیه دفتر ناطق نوری: به

نژاد سوگند ریاست  بیانیه دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: احمدی
 جمهوری خود را زیر پا گذاشت

 اعتمادملی
د جمهور نقض سوگن رفسنجانی و ناطق نوری: اتهامات رئیس های هاشمی بیانیه

 قانون اساسی است
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و ناطق  هاشمی  اشرافیت و فساد اطرافیان »ـ عناوین هر روزنامه در ارتباط با موج  9دولجادامه 

 «نوری

 جناح
تاریخ 

 خرداد
 تیتر روزنامه

 

11 

 رفسنجانی به مقام معظم رهبری نامه هاشمی اعتماد

 ساالری مردم
ها امام )ره( و  رفسنجانی به رهبر معظم انقالب تأکید شد: تهمت در نامه هاشمی

 جنابعالی را نشانه گرفته است

18 

 با مقام معظم رهبری دیدار هاشمی  اعتماد

 اعتمادملی
رفسنجانی با مقام معظم  ساعته هاشمی 8مه صورت گرفت؛ دیدار پس از ارسال نا

 رهبری

 آفتاب یزد
به رهبر انقالب؛ عضو مؤتلفه: نامه نوشتن به رهبری بهتر از  بازتاب نامه هاشمی 

 تهمت زدن است

  

 
 «و ناطق نوری هاشمی  اشرافیت و فساد اطرافیان »ـ درصد پوشش خبری موج سیاسی  11نمودار

شده باید وقت آن را بیایند تا در وی در واکنش به این اتهامات گفت که افراد متهمموس

خرداد از صداوسیما خواست  84رفسنجانی در  صداوسیما از خود دفاع کنند. دفتر اکبر هاشمی

نژاد در اختیار آقای رفسنجانی و اعضای  فرصتی برای پاسخگویی به اتهامات محمود احمدی

 یرد. اش قرار گ خانواده
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مخالفت تلویحی ضرغامی با درخواست »با  هرچند درخواست وقت مناظره تلویزیونی

 ( مواجه شد. 11خرداد  8۱)آفتاب یزد، « نژاد رفسنجانی برای پاسخگویی فوری به اتهامات احمدی

های  این موج، در بازۀ مذکور، به بحث داغ محافل سیاسی و مطبوعاتی بدل شده بود. رسانه

این موج سیاسی استفاده کرده و مقاالت متعددی در راستای تمجید و تشویق اصولگرا از 

 نژاد به افشاگری منتشر کردند.  احمدی

طلب پوشش زیادی  های اصالح واکنش هاشمی و ناطق نوری و اطرافیان آنها در روزنامه

و از مقامات  نژاد را محکوم کرده داشت؛ غالباً در قالب بیانیه، نامه و مصاحبه این اقدام احمدی

 87، اعتماد، «های تندتر از متن یک مناظره حاشیه»کشوری درخواست برخورد داشتند )رک 

صورت ها، نامه هاشمی به مقام معظم رهبری بود که به ترین واکنش (. یکی از مهم11خرداد 

ازآن واکنش  ای هردو جناح به آن پرداختند. پس خرداد منتشر شد و رسانه 88سرگشاده در 

کشور در خطر نیست، منافع »که ایران نوشت:  طوری یانات اصولگرا بسیار تند بود؛ بهجر

 11« )نژاد رفسنجانی علیه احمدی زورگویان به خطر افتاده است؛ نامه تند و تهدیدآمیز هاشمی

طلب سعی کردند تا ضمن حمایت از هاشمی، به تخریب  های اصالح (. ازسویی رسانه11خرداد 

نویسد که نامه  ( می11خرداد  18« )آفتاب یزد»د ادامه دهند؛ برای مثال نژا چهره احمدی

های  بعضی از روزنامه»کند که  زدن است؛ از طرفی اعالم می نوشتن به رهبری بهتر از تهمت

های اخیر توسط  که در هفته های موجود در قانون انتخابات ـ دلیل محدودیت طلب، به اصالح

و خواستار « ـ نتوانستند متن نامه هاشمی را منتشر کنند ه استهای دولتی رعایت نشد رسانه

 شوند.  های خاطی می برخورد با روزنامه

در سطح افکار « و ناطق نوری هاشمی  اشرافیت و فساد اطرافیان »درنهایت موج سیاسی 

های  فرصت« اساساظهارات دروغ و بی»عمومی بسیار موردتوجه قرار گرفت و برخالف موج 

های خبری اصولگرایی قرار داد تا از این موج  یادی در اختیار بازیگران سیاسی و رسانهخبری ز

شده، به های بررسی در راستای اهداف سیاسی خود استفاده کنند؛ در این موج تمامی روزنامه

خوبی این موضوع را پوشش دادند؛ تنها روزنامه کیهان کمترین  ( به8از  1، )«رسالت»استثناء 

های خبری  است که به رسانه« امواج باز»مقاله( را به آن داشت؛ این از خصوصیات  8اشاره )

تبعیت از  دهد. ازسویی موج مذکور نقدی احساسی به امکان مشارکت و دسترسی بیشتر می

های نظام  موجب تخریب برخی شخصیت« محوریشخص»نژاد مطرح گردید و  سخنان احمدی

 های نظام افزود.  اعتمادی به شخصیت شد و بر موج بی
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 گیری نتیجه

بندی اخبار  های خبری داشت و این امر باعث شد تا دسته هر مناظره، بازتاب خاصی در رسانه

منبعث از هر مناظره، مضامین مختلفی مطرح کند. با درنظرگرفتن معیارهایی همچون میزان 

شده  مطرح پوشش خبری، میزان پراکندگی زمانی پوشش در چند رسانه مختلف، موضوعات

تبعیت از ولفسفلد در  گذاری شدند. امواج سیاسی به شده در قالب موج سیاسی نام بندی دسته

مدل نظری سیاست ـ رسانه ـ سیاست، در ابتدا در محیط سیاسی )در اینجا همان عرصه 

و گرایی در هر روزنامه )رهبر  دلیل معیارهای مختلف عینی ها به شوند، در رسانه مناظره( آغاز می

گیرند و  های مختلف خبری شکل می ( با پوشش گسترده و طرح داستان18۱: 888۱گوهریان، 

شوند. در  ضمن التهاب در فضای سیاسی، با واکنش و تغییرات در محیط سیاسی پیگیر می

تری  طور عمیق شده نیز این منطق در نظر گرفته شد تا بتوان امواج به تحلیل امواج شناسایی

 بررسی شوند. 

های تلویزیونی هر دوره انتخاباتی، امواج سیاسی مختلفی بنابر محیط سیاسی  ر مناظرهد 

 8811های انتخابات  های خبری ایجاد شد. بررسی مناظره متفاوت هر دوره، به کمک رسانه

( نشان داد که موضوعات مطروحه در این دوره، تا حد زیادی حول 8811آبادی ) توسط بالش

و دولتش شکل گرفته بود؛ بدین صورت سخنان هریک از نامزدها در  نژاد انتقاد به احمدی

 گردند: ها خود به اینصورت خالصه می مناظره

گریزی  نژاد را علیه خود، قانون ـ مهدی کروبی: بداخالقی و استبداد و سوء تبلیغ جبهه احمدی

 نژاد؛  احمدی

گریزی، فساد دولت و  ، قانوناخالقی ـ میرحسین موسوی: ناکارآمدی و فساد اقتصادی دولت، بی

 نژاد؛  استبداد احمدی

 نژاد، ارائه برنامه علمی.  گریزی و استبداد دولت احمدی ـ محسن رضایی: ناکارآمدی، قانون

 زنی.  دولت خود از طریق نقد تند رقبا و برچسب  نژاد: دفاع از رویکرد و عملکرد ـ محمود احمدی

رسانه خبری دنبال  8صورت یکپارچه در  ها به می مناظرهدر این دوره از انتخابات، بازتاب تما

ها در نظر گرفته شد. بررسی نشان داد  شده، ناشی از تمامی مناظرهشد؛ درنتیجه امواج شناسایی

برخورد و افشای فساد »و « اساس اظهارات دروغ و بی»ای  که در این دوره، امواج رسانه

ایجاد شد که بازنمایی دیدگاه « و ناطق نوری می هاش اشرافیت و فساد اطرافیان »، «اقتصادی

های خبری بودند. در مورد امکان ایجاد  اصلی و گفتمان هر کدام از نامزدهای اصلی در رسانه
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ها  ها( به رسانه موج، بایستی به این نکته اشاره کرد که امواج از محیط سیاسی )دراینجا مناظره

زدن به موضوعات از طریق  جی، عمل کرده و با دامنعنوان میان ها به کنند و رسانه سرایت می

ای دوباره به محیط  کنند؛ درنهایت اینکه اثرات امواج رسانه مشارکت در موج، به آنها کمک می

عنوان موجی  توانند از فرصت ایجادشده به گردد و هریک از بازیگران سیاسی می سیاسی باز می

ها  بع رفتار و کردار بازیگران سیاسی است و رسانهای تا برد. لذا امواج رسانه سیاسی بهره می

 کنند.  عنوان میانجی در یک فرایند سیاسی عمل می به

توان به مناظره میرحسین موسوی  می« اساس اظهارات دروغ و بی»در مورد نقطۀ آغاز موج 

گویی  غنژاد با اشاره به اتهام درو خرداد( اشاره کرد که در آن احمدی 88نژاد ) و محمود احمدی

 8۱شدن این موج دامن زد. این موج از تاریخ ای که از سوی رقبای خود، نقطه آغازی بر رسانه

و واکنش « آفتاب یزد»و « ساالری مردم»طلب مانند  های اصالح خرداد توسط روزنامه

 خرداد آغاز گردید. 8۱در « وطن امروز»های اصولگرا به این موج با یک مقاله از روزنامه  روزنامه

طلب  روزنامه اصالح 1رسانه، در این زمینه نگاشته شد که  ۱مقاله با مشارکت  1۱درمجموع 

روزنامه اصولگرا )ایران، جوان، کیهان و وطن  4تنهایی در مقابل  ساالری( به )آفتاب یزد و مردم

نها درصد بیشتر از آ 18درصد( و  1/81در مقابل  1/۱8نقش فعالی ایفا کرده ) امروز( در این موج

ای با  ای بود که هر رسانه گونه ای در این موج به این موج را پوشش دادند. نحوۀ پوشش رسانه

 کرد.  متهم می« اساس اتهامات دروغ و بی»داری از نامزد خود، نامزد رقیب را به  جانب

های خبری زیادی را در  ، از نوع امواج باز، فرصت«اساس اظهارات دروغ و بی»درنهایت موج 

طلبان قرار داد؛ از طرفی به  های خبری، خصوصاً اصالح ار بازیگران سیاسی و رسانهاختی

روزنامه(. شیوۀ  8از  ۱های خبری امکان مشارکت و دسترسی بیشتر ارائه داد )مشارکت  رسانه

ها در این زمینه نشان داد که خطوط قرمز نقد در این موج شکسته شده بود؛ چراکه  عمل رسانه

یی به تعارضی ایدئولوژیک دامن زد و تمام بازیگران سیاسی در معرض این اتهام گو مسئله دروغ

قرار گرفتند؛ درنتیجه این موج ساختار دموکراسی و نظام دموکراتیک را در معرض خطر و 

 مداران گردید.  اعتمادی عمومی به سیاست هجمه قرار داد و موجب افزایش بی

 4جی با دامنه کوچک و با مشارکت حداقلی )مو« برخورد و افشای فساد اقتصادی»موج 

خرداد تا روز انتخابات بحث در این زمینه وجود داشت. بحث مبارزه با فساد و  8۱رسانه( از روز 

ها و برهه انتخابات  نژاد در مناظره های مهم احمدی برخورد با مفسدان اقتصادی یکی از وعده

دانست. منظور لیستی از مفسدان بود که وی  توان آغازگر این موج بود؛ تا آنجا که وی را می
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کند تا با آنها برخورد شود.  داد که ترتیباتی اتخاذ می وعده برخورد با آنها را داده بود و وعده می

نژاد در برخورد  این موج بیشتر موردعالقه اصولگرایان قرار داشته آنها بیشتر بر شجاعت احمدی

داشتند و معتقد بودند که « هاست از حفظ شخصیت حفظ انقالب برتر»با آنها و تأکید بر 

کنندگان انقالب صورت گیرد. از درصورت لزوم بایستی برخورد قاطعی با مفسدان و تضعیف

ساز  نژاد را زمینه طلبان در این بود که آنها دولت احمدی سوی دیگر، تفاوت پوشش خبری اصالح

بود و « رکورددار تمام ادوار تاریخ کشورفساد اقتصادی دولت »دانستند. اینکه  بروز فساد می

های مالی با ارائۀ میلیاردها تومان وام با بهرۀ کم و رانت بانکی، دولت خود منشأ  اینکه در بخش

فساد بوده است. هدف از پرداخت به این موج در آن برهه، منافع سیاسی و جناحی بود؛ گواه آن 

کند و سایر اتهاماتی که به اطرافیان  بی وارد مینژاد به کرو اتهام فساد اقتصادی است که احمدی

 کرد.  هاشمی و ناطق نوری در مناظره با موسوی نیز مطرح می 

ترین موج سیاسی  ؛ بزرگ«و ناطق نوری هاشمی  اشرافیت و فساد اطرافیان »ازسویی موج 

وصاً در ها انتخاباتی خص نژاد در مناظره همین موضوعی است که احمدی مربوط به 11انتخابات 

های اصولگرا، بیشترین اشاره را  صراحت به آن پرداخت. رسانه خرداد( به 88مقابل موسوی )شب 

نام هاشمی و اطرافیان و  نژاد بود که با اشاره به اند. آغازگر این موج احمدیبه این موج داشته

ای اصولگرا ه طلبان(، خوراک خبری مناسبی برای رسانه گروه خاصی از بازیگران سیاسی )اصالح

( که 1کردند )جدول  درصدی در این موج، تیترهایی را انتخاب می 11فراهم آورد. آنها با سهم 

کردند؛ در مقابل محتوای  تر می نژاد را تأیید و فضای سیاسی را ملتهب تماماً سخنان احمدی

ی اصولگرا از این ها طلبان کامالً تدافعی و در راستای رفع اتهام بود. در مقابل رسانه اخبار اصالح

نژاد به  موج سیاسی استفاده کرده و مقاالت متعددی در راستای تمجید و تشویق احمدی

 افشاگری منتشر کردند. 

های خبری زیادی در اختیار  فرصت« اساساظهارات دروغ و بی»این موج برخالف موج  

در راستای اهداف های خبری اصولگرایی قرار داد تا از این موج  بازیگران سیاسی و رسانه

شده، با جدیت این های بررسی سیاسی خود استفاده کنند؛ در این موج تقریباً تمامی روزنامه

تبعیت از  با نقدی احساسی به« امواج باز»موضوع را پوشش دادند؛ درنتیجه این موج از نوع 

ر های نظام شد و ب موجب تخریب برخی شخصیت« محوریشخص»نژاد مطرح و  سخنان احمدی

 های نظام افزود.  اعتمادی به شخصیت موج بی
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دهد که بسیار  نشان می 11های درنهایت اینکه بررسی امواج سیاسی برآمده از مناظره

های قبل و حتی شاید بعد بوده  تر از سال های خبری بسیار گسترده و واکنش رسانه  جنجالی

ها باشد که در نوع  حور بودن مناظرهم دلیل فرم جدید دونفره و زمان تواند به است. دلیل آن می

ای حتی در صداو سیما نیز فراهم و  بار بود چنین فضای انتخاباتی و فضای باز رسانه خود اوّلین

 خطوط قرمز نقد در این سازمان نیز زیرپا گذاشته شد. 

عنوان نامزد  جمهور به از سویی فضای سیاسی در دورۀ مذکور به جهت حضور یک رئیس 

ای پیش رفت که رقبای آن تالش داشتند که به هر صورتی  گونه نژاد( به احمدی ود )دور دوم خ

اظهارات دروغ و »با نقد عملکرد چهارساله دولت وی و ایجاد امواج سیاسی قدرتمندی چون 

ای به اهداف سیاسی  آفرینی رسانهدر وهلۀ اوّل، با جنجال سیاسی، سپس با التهاب« اساس بی

ال قدرت به نفع نامزد جناح خود بود، به هر صورتی دست یابند. در جناح خود که همانا انتق

سال  4ای که در  دلیل حضور در قدرت و استفاده از منابع قدرت و رسانه مقابل، اصولگرایان به

های  دست آورده بودند، هرچه بیشتر فضای تبلیغاتی را در ماه نژاد به دوره اوّل دولت احمدی

ای عمل کردند که  گونه ها، خصوصاً صداوسیما به ه نفع او رقم ردند و رسانهمنتهی به انتخابات ب

نژاد فراهم آید. البته این امر در  فضای امیدبخشی و مشارکت حداکثری با حمایت از احمدی

ـ  178: 8881مورد انتخابات دوم هاشمی و خاتمی نیز صادق بود، ولی نه با این قوت )بابایی، 

آفرینی و جنجال های اصولگرایی برای مقابله با جناح رقیب، به موج انه(. از این رو، رس171

صورت مستقیم و غیرمستقیم به تخریب جناح مقابل و نامزدها منتسب  ای دامن زده و به رسانه

نژاد که دفاع از دولت خود به هر  های احمدی پرداختند. نظر به گفتمان مناظره به آن جناح می

اشاره « هاشمی و ناطق اشرافیت و فساد اطرافیان »ان به موج قدرتمند تو وسیله ممکن بود، می

کوشید نامزدهای منتسب مانند موسوی و کروبی را  طلبان، می کرد که با هدف قراردادن اصالح

و افشای « برخورد و افشاگری فساد اقتصادی»شکست دهد. در حالت مستقیم نیز با ایجاد موج 

از کروبی و تهدید به برخورد با برخی دیگر، همین امر را برای  برخی اطالعات مالی و اقتصادی

دلیل رویکرد کامالً  ( به178: 8881مقابله با وی محقق سازد. همچنین به بنابر تحقیق بابایی )

ای شد که از میان امواح  گونه ای به نژاد، فضای رسانه مثبت خبری صداوسیما به احمدی

طلب  ی باال، نتیجه را به نفع او تمام کند؛ نامزدهای اصالحایجادشده در انتخابات دو موج اصل

در « اساس اظهارات دروغ و بی»طلبان تنها توانستند با موج  مانند کروبی و موسوی اصالح

نژاد به مقابله بپردازند. در این میان رضایی  راستای نقد عملکرد دولت و منش شخص احمدی

دنبال  پرداخت و به ئه برنامه علمی و عملی دولت خود میکه تنها با رعایت موازین مناظره به ارا

 ای بهره برد.  های خبری و رسانه جنجال انگیزی نبود، نتوانست از فرصت
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