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  چکیده                      
» پالسفارس«هاي تلگرامی مسئله اساسی این پژوهش این است که کانال

اند و از چه نوع چه سیاست ارتباطی اتخاذ کرده» پرساصالحات«و 

اند. هدف این پژوهش، گفتمانی در پوشش اخبار انتخاباتی استفاده کرده
هاي ارتباطی و روش آن کیفی و دهنده سیاستعناصر تشکیلشناسایی 

هاي گردآوري شده با استفاده از تمان انتقادي است و دادهتحلیل گف
هاي رویکرد فرکالف توصیف، تفسیر و تبیین شده است. براساس یافته

این پژوهش، این دو کانال همواره سیاست تقابل را در گفتمان سیاسی 
ها و نبایدهاي خود را بایدها و نبایدهاي اند و بایدخود در نظر داشته

ها و باورهاي ها و باورهاي خود را همان ارزشده، ارزشمردم تلقی کر
طلبان در گفتمان آنها ها نقطه قوت اصالحاند. براساس یافتهمردم دانسته

شود این است که اتاق فکر آنها با حضور متخصصان رسانه برگزار می
نکته حائز   کنند.تري نسبت به اصولگرایان اتخاذ میو عملکرد منسجم

است که این پژوهش لزوم تدوین سیاست ارتباطی کالن در اهمیت این 
ها را کشور را مشخص و چرایی تاکید یونسکو بر تدوین این سیاست

ها در چارچوب مشخصی فعالیت کند تا رسانهبیش از پیش آشکار می
 ها آنها به دوش کشور و نظام تحمیل نشود. کنند و آسیب فعالیت

ست :کلیدواژه  و انتخابات تلگرام، کانال اجتماعی، شبکه ارتباطی، سیا

 .رسانه
  03/11/1398 تاریخ تأیید   29/9/1398تاریخ دریافت 
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 مقدمه
پالس و های ارتباطی دو کانال فارسنقطة تمرکز این پژوهش بر مطالعة سیاست

گیری و های زیرین تصمیمها الیههای ارتباطی رسانهاست. سیاست پرساصالحات
های شوند. با توجه به اینکه در ایام انتخابات سیاستریزی هستند و از این رو منتشر نمیبرنامه

یابد، از این رو تر  از همیشه نمود و بروز میگذاری رسانه، پررنگارتباطی و سیاست
های این دو کانال در دورة زمانی قبل از انتخابات در تالش پیامپژوهشگر با انتخاب و بررسی 

ریزی است تا بتواند با بررسی محتوای پیام منتشرشده و تحلیل آنها، به ساختار برنامه
 که است این پژوهش این اصلی استراتژیک صاحبان این دو رسانه پی ببرد. از این رو مسئلة

  چیست؟ انتخاباتی کارزار پوشش در تلگرامیارتباطی این دو کانال  هایسیاست
اند که حکومت مردم بر مردم یا جمهوری بهترین شیوه ها آموختهها در طول قرنانسان

داری، افراد برای اداره امور سیاسی برای اداره امور مملکت است. در این شیوه حکومت
اد، که با مشارکت مردم شوند و این شیوه گزینش افرمردم، از طریق انتخابات برگزیده می

شود. انتخابات ریاست شود، موجب تقویت اعتماد سیاسی در جامعه میدر انتخابات میسر می
جمهوری برای برگزیدن رئیس قوه مجریه، به دلیل گستردگی قدرت، وظایف و اختیارات 
و  اهمیت بسیاری دارد و این انتخاب مستلزم دقت و شناخت دقیقی است اما در دنیای کنونی

ها میلیونی، امکان شناخت همه نامزدها، برای مردم میسر نیست. از این رو رسانه 80در کشور 
های گیرد تا با اعالم برنامهبه عنوان ابزار قدرت در اختیار داوطلبان ریاست جمهوری قرار می

خود برای پست ریاست جمهوری، امکان انتخاب درست را برای مردم فراهم کنند. نکته 
های تلگرامی، به دلیل گستردگی تعداد ها )و به طور خاص کانالکه رسانهین است مهم ا

های نامزد انتخاباتی ، برنامهکاربران و استفاده گسترده از محتوای کانال( در ایام انتخابات
های هر ها با توجه به سیاستدهند. این اولویتحزب منسوب خود را در اولویت قرار می

های ارتباطی در این ای مشهود است و تحت عنوان سیاستیدات رسانهرسانه در همه تول
           گیرد. پژوهش مورد بررسی قرار می

انسان موجودی اجتماعی است و نیازمند ارتباط با دیگران است که این ارتباط در قالب 
ی اهنظامگیرد. یکی از مهمترین انواع مشارکت، مشارکت اجتماعی در مشارکت انجام می

آید. اعتماد ها پدید میای از روابط داوطلبانه بین گروهسیاسی است. در مشارکت، شبکه
شرط این همکاری است و مستلزم این باور است که دیگران تا جایی که بتوانند منافع ما را 

(. اعتماد سیاسی به رابطه مردم و دولت 172: 1390مدنظر قرار دهند. )ملکمیان و همکاران، 



 197                                  98زمستان /49سال سیزدهم/شماره                  

پردازد مداران( میهای سیاسی و سیاستاعضای جامعه سیاسی )مانند احزاب، گروهو دیگر 
: 1384و مردم برای مشارکت در امور جامعه نیاز به ارتباط با حاکمان سیاسی دارند)گیدنز، 

ها منتخب مردم هستند و در ها نیز به ارتباط با مردم نیاز دارند و دولت(. از طرفی دولت109
کند)ملکمیان اعتماد سیاسی نقش موثری در افزایش مشارکت سیاسی ایفا می عین حال میزان
گیری ذهنی مبتنی بر ارزیابی فرد است و به ای جهت(. اعتماد گونه172: 1390و همکاران، 

کنند و یا انتظار های خود عمل میمیزان اطمینان افراد در مورد اینکه دیگران چه قدر به حرف
های آنها به چه میزان موثق است اطالق در نهایت حرف رود که عمل کنند ومی
های کلی اعتماد سیاسی (. نتایج پژوهشی در مورد شاخص122: 1386شود)موسوی، می

های اساسی حوزه اعتماد سیاسی، صادق نبودن مسئوالن دولتی و مشخص ساخت که ضعف
وت بین مردم و عملکرد نمایندگان، تفاوت حرف و عمل مسئوالن دولتی، توزیع ناعادالنه ثر

(. هانتینگتون و نلسون 24: 1395نظام در تامین حقوق مردم است)سید امامی و قادری، 
هایی است که شهروندان عادی جهت معتقدند که مشارکت سیاسی مجموعه فعالیت

(. مشارکت سیاسی Ruedin,2007: 3دهند)های دولتی انجام میگیریتاثیرگذاری بر تصمیم
های فردی و جمعی برای دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه انواع کنش در برگیرنده

گیری در امور کشور است. سی رایت میلز معتقد است که اندیشه مشارکت سیاسی و تصمیم
های کالن کشوری و سهیم شدن گیریمستلزم دعوت کسانی به شرکت در فرآیند تصمیم

ی از اشکال رایج، مهم، کم هزینه و در عین (. قدرت نرم یک1387در قدرت است )علیخانی، 
های هر نظام سیاسی است. قدرت نرم توانایی حال موثر قدرت در روند اعمال سیاست

ها و افراد برای رسیدن به اهداف خود از طریق متقاعد کردن دیگران است. ها، سازماندولت
اجتماعی است و در  ،باشد افزارانه داشتهقدرت نرم بیش از آن که ماهیتی اجبارآمیز و سخت

های آن اعتماد و مولفه ویابد شبکه روابط اجتماعی ساری و جاری است و معنا و مفهوم می
(. از نظر نای در قدرت اقناعی از جذابیت عقاید، 90: 1397مشارکت است)مقتدر و کتابی، 

 ,Nyeشود)ه میهای دیگران و تغییر رفتار آنها استفاددهی تمایالت و اولویتها، شکلارزش

1990: 177    .) 
انتخابات شیوه امروزی حضور و ابراز نظر مردم است. انتخابات یک رخداد چند وجهی 
و معطوف به قدرت است که دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و 

زاری آن های استراتژیک و نهادهای مختلف در برگای است. انبوهی از افراد، عاملیترسانه
کنند. ایران نظام حزبی قدرتمندی ندارد و انتخابات محملی برای رجوع به آرای مشارکت می
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مردم در جمهوری اسالمی ایران است. اهمیت انتخابات ریاست جمهوری از آنجا است که 
ترین براساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور پس از مقام رهبری، عالی

های بسیاری دارد و از این رو ر است و قدرت نهادی، اختیارات، مسئولیتمقام رسمی کشو
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حساسیت باالیی دارد. انتخابات یک فرآیند 

« واجدان شرایط رای دادن»گیری رسمی است که طی آن مردم یا بخشی از مردم تصمیم
طریق  م رسمی و برای مدت معلوم ازبرای اداره عمومی خود، شخص یا اشخاصی را برای مقا

 دوره (. دوازدهمین1397نیا، گلشنی و آذین، گزینند)توکلمیرای و شرکت در انتخابات بر
 از انتخابات این در شد برگزار 1396 سال ماه اردیبهشت 29 در جمهوری ریاست انتخابات

 رقابت به نهایی نامزدهای عنوان به نگهبان شورای منتخب نفر 6 شده، نام ثبت داوطلبان میان
 جمهور رئیس و برگزیده آرا درصد 57 کسب با روحانی حسن انتخابات این در. پرداختند

 ابراهیم سید اصولگرا، نامزد وی، انتخاباتی رقیب شد.می حمایت طلباناصالح سوی از که شد
 اسحاق ،«امآمده دوباره» شعار با روحانی حسن. شد دوم آرا درصد 38 با که بود رئیسی

 ابراهیم سید ،«ایران دولت حفظ» شعار با طبا هاشمی مصطفی و خاص شعار بدون جهانگیری
 سید و« مردم دولت» شعار با قالیباف باقر محمد ،«کرامت و کار دولت» شعار با رئیسی

 دوازدهمین در که بودند نامزدی شش «درستی و راستی دولت» شعار با میرسلیم مصطفی
 اسحاق روحانی، حسن. کردند شرکت 1396 سال جمهوری ریاست انتخابات دوره

 ابراهیم سید و شدندمی حمایت طلباناصالح سوی از طباهاشمی مصطفی و جهانگیری
بودند و  انتخابات در اصولگرایان نماینده میرسلیم مصطفی سید و قالیباف محمدباقر رئیسی،

ای و پوشش خبری و تحلیلی بارزترین ویژگی این حمایت حزبی در طرفداری رسانه
یابد و اساسا مهمترین بخش تبلیغات سیاسی نامزدها های احزاب طرفدار نمود و بروز میرسانه

ها در جهان سیاست امروز جایگاه گیرد از این رو رسانهها انجام میدر هر انتخاباتی در رسانه
 ای دارند. ویژه

ها جزو الینفک زندگی امروز، چشم ناظر، آگاه و بیدار جامعه، ابزار قدرت و یکی رسانه
از بازیگران اصلی تبلیغات نامزدهای انتخابات هستند و از این رو نقش مهمی در تبلیغات 

ها قابلیت مدیریت، کنترل، نظارت و هدایت روندهای کنند در واقع رسانهانتخابات بازی می
ها به نحوی گسترده با همه مسائل جامعه ای امروز رسانهانتخاباتی را دارند. در عصر شبکه

رسانی و انتقال اخبار و اطالعات هستند در همه سطوح جامعه اند. مجراهای اطالعدرآمیخته
دهند از این رو هر کس و هر گروهی کنند، افکار عمومی را مخاطب قرار میپیام منتشر می
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یل اهداف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی نیاز به تاثیرگذاری بر افکار عمومی داشته که به دل
 (. 158: 1388ها است)عیوضی، باشد نیازمند به کارگیری رسانه

های مختلفی در حوزه تاثیرگذاری رسانه بر رفتار مخاطبان وجود دارد که هر کدام نظریه
مانند نظریه سوزن تزریقی، رهبران  کنندها را مشخص میاز آنها ابعادی از قدرت رسانه

های مختلف اقناع که موضوع این پژوهش نیستند اما همه ای، نظریهفکری، جریان دومرحله
ها بر تغییر کنند. این قدرت رسانههای تبلیغاتی بر مخاطبان تاکید میها بر آثار پیاماین نظریه

ر دانشگاه تامپره فنالند در د 1972رفتار مخاطبان یونسکو را بر آن داشت تا در سال 
ریزی ارتباطات گذاری و برنامهگردهمآیی کارشناسان یونسکو برای مطالعه در مورد سیاست

های گوناگون کشور در زمینه 20با شرکت متخصصان  1972ژوئیه سال  28تا  17از 
 ارتباطات، اقتصاد، آموزش و مدیریت توسعه بر این نقش تاکید کند و هشداری در مورد

آیی ضمن تاکید بر نقش روزافزون ارتباطات در توسعه ها اعالم کند. در این گردهمرسانه
های جوامع معاصر و عدم کارایی یک الگوی واحد جهانی برای کاربرد وسایل و تکنولوژی

مخاطرات یک استعمار نوین های توسعه ملی کشورهای مختلف جهان، ارتباطی در برنامه
های عضو یونسکو به استفاده از فرهنگی و ضرورت ترغیب دولت ارتباطی و امپریالیسم

های ملی ارتباطی، براساس شرایط تاریخی خاص و هویت ملی و امکانات توسعه سیاست
های ارتباطی موجب عدم تدوین سیاستبنابراین  زا در هر کشور خاطرنشان گردید.درون

  .(7: 1383)معتمدنژاد ، شوداستعمار نوین ارتباطی می
برنامه ریزی استراتژیک در رسانه، بر مبنای تعریف یونسکو اما سیاست ارتباطی چیست؟  

سازمان  یو فرهنگ ی، علمیسازمان آموزشهای ارتباطی نامیده شده است. و خانیکی سیاست
از اصول و هنجارها  یامجموعه»کند: یف میگونه تعرنیرا ا یاست ارتباطیونسکو( سیملل )
تواند مشتمل یف عام مین تعریا«. اندبه وجود آمده یارتباط یهانظام یرفتار راهبرد یکه برا

در متن »که  ییهاباشد؛ هدف یارتباط یهامدت هدفدرازمدت و کوتاه یریگبر سمت
 یهااستیم، سیریرا بپذ ین نگرش کلیرد. اگر ایگیشکل م« جامع از ارتباط یبرداشت کل

نه شده، هنجارها و یک نهادیستماتیم کرد: اصول سیف خواهیتعرن صورت یرا به ا یارتباط
به وجود  یخیق استنباط تاریا از طری یو حقوق یقانون یهازمیق مکانیی که از طریرفتارها

و فناورانه را  یع و کنترل ارتباطات در هر دو جنبة انسانی، توزیریگآمده است تا شکل
انگر رفتار ی( بییهااستین سیا فقدان چنی) یتباطار یهااستین، سیکند. عالوه بر ا یراهبر

 یزیرگر، برنامهید یک نظام مفروض است. از سوی یو اقتصاد یاسی، سیحاکم فرهنگ
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مدت و کوتاه یهاخاص و عام مربوط به هدف یها و عملکردهایبر استراتژ یارتباط
کند )موالنا، یماجرا و اتمام آن اهداف، داللت  یاست مورد نظر، در راستایدرازمدت س

 ارتباطات حوزة در ریزیبرنامه» آورد: می ارتباطی خانیکی در تعریف سیاست(. 87: 1387
 است مقوله یک بر مبتنی خاص طور به بزرگ یا کوچک هایرسانه از هریک و عام طور به
 از تصوری چه دانیم؟می چه را رسانه ما. شودمی محسوب ارتباطی گذاریسیاست که

 (1388، 1)سایت همشهری« دانیم؟می گذارتأثیر ارتباط در را روندهایی چه داریم؟ مخاطبان
فرض رسانه را خط سردبیری یا زاویة نگرشی و خبری آن میرفخرایی پیشاز سوی دیگر 

کند )میرفخرایی، کند که برای پرورش یا پردازش مطالب خود استفاده میرسانه تعریف می
ها شیوة تنظیم ها و تاکتیککاررفته در خبر چیست؟ تکنیکتکنیک و تاکتیک به(. 3: 1380

 (. 14: 1382فر و هاشمی، سازند )سلطانینگاه سردبیری را مشخص میو بیان خبرها هستند و 
داند که توسط هایی میهای زندگی روزمره را عبارت از تاکتیکمیشل دوسرتو، رویه

ها استراتژیشود. های رسمی نهادهای قدرتمند اعمال میتراتژیکنندگان در درون اسمصرف
ها به عنوان جایگاه کسب دارایی و مالکیت، درصدد غلبه مکان بر زمان هستند. مکان برای

که یادآور نظریه گفتمان فوکو درباره جامعه نظارتی است.  دارند 2قدرت، کارکرد سراسربین
درصدد غلبه  هاتاکتیککه مکان مشخص دارد.  نظامی از مناسبات مبتنی بر قدرت است 

زمان بر مکان هستند، لذت تاکتیک وابسته به زمان و کنشی است که در درون فراز و 
ها گیرد. تاکتیک هوشیارانه از شکاففرودهای مختلط و پیچیده زندگی روزمره شکل می

انی و بدون حفظ کند. تاکتیک بدون وابستگی مکبرداری میدر بخش نظارت و کنترل بهره
گذارد. بنیانی در اختیارش نیست که فاصله با سوژه، خود را در زمین دیگران به نمایش می

بتواند استقالل خودش را با توجه به شرایط حفظ کند. تاکتیک از آنجایی که مکانی در 
اختیار ندارد بر زمان متکی است و همیشه مترصد فرصتی است که بتواند آن را بدست آورد 

زاده، ها دستکاری کند)مهدیباید همیشه رویدادها را به منظور چرخش آنها به فرصت و
1391 :247 .) 

رسانه در دنیای امروز تغییرات بسیاری یافته است. روزگاری تولید محتوا و نشر آن در 
د توانهای اجتماعی میها بود اما در دنیای معاصر هر فرد عادی با پیوستن به شبکهاختیار دولت

                                                      

1 http://www.hamshahritraining.ir/news-2941.aspx 

2 Panoptic 
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های اجتماعی در ایران تلگرام ترین شبکهبه تولید و انتشار محتوا بپردازد. یکی از پرمخاطب
های قدیمی های تلگرامی همانند رسانهمحتوا است و کانال بازنشر و توزیعتلگرام رسانة است. 
ها لهای تلگرامی رسانة یکطرفه هستند. این کاناتوانند به انتشار محتوا بپردازند. کانالمی

محدودیتی در عضوگیری ندارند و با آپلود عکس، فیلم، موسیقی، متن، ربات امکان انتقال 
ها افراد بدون کنند. در این کانالترین زمان ممکن به مخاطب فراهم میداده را در سریع

شناسایی هستند. امکان ارتباط تلگرامی با شناسایی تلفن همراه و تنها با شناسة کاربری قابل
براساس دهد. سازی هویت را به کاربران میشود و امکان مخفین شناسة کاربری مهیا میهمی

فروردین  15آخرین نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا( که در روز 
کم از سال کشور دست 18از افراد باالی  درصد 65.3به صورت تلفنی انجام شده است  97

درصد در رتبه اول  59.5کنند. بر این اساس تلگرام با ی استفاده میاجتماعهای یکی از شبکه
 ، فروردین ماه(. 1397های اجتماعی در بین مردم ایران قرار دارد )ایسپا، مصرف شبکه

در ایران، بیش از هر زمان دیگری  1396اردیبهشت  29جمهوری در انتخابات ریاست
بیشترین  .های اجتماعی راه یافتای و شبکهرسانهبه فضای  نظرسنجی و تحلیل نتایج آن

های اجتماعی مجازی نیز جوانان هستند و بیهوده نیست اگر آنان را نسل مشتری شبکه
ها عضو ساله 29-18درصد 77ایسپا  1395بدانیم و بخوانیم. مطابق نظرسنجی بهمن « اینترنت»

سال به  30 -40یت در رده سنی های اجتماعی هستند. این میزان عضوحداقل یکی از شبکه
رسد. وضع عضویت در تلگرام که در حال درصد می23سال به باال به 50و در گروه سنی  58

درصد گروه 77طوری که حاضر بیشترین کاربر را در کشور دارد، به همین منوال است. به
( و 1396، )ایسپا.درصد از گروه سوم عضو تلگرام هستند23درصد گروه دوم و 58اول و 

های سیاسی این درصد کاربران تلگرام از اخبار و تحلیل 28براساس نتایج نظرسنجی ایسپا 
های سیاسی را درصد از این افراد اخبار و تحلیل 13.9کنند و شبکه اجتماعی استفاده می

به دستور قضایی  97اردیبهشت  10تلگرام در شهریورماه(. 1397کنند)ایسپا، دوباره ارسال می
، اما نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا در خرداد ماه سال خارج شدایرانی از دسترسی کاربران 

رسان تلگرام، پس از فیلتر در تلگرام کنندگان پیامدرصد از استفاده 79دهد جاری نشان می
 تیرماه(.1397اند)ایسپا، مانده

 1381من ماه سال وابسته به خبرگزاری فارس است که در به پالسفارسکانال تلگرامی 
تاسیس شد و تعداد فالوورهای  1395اندازی شد. این کانال تلگرامی دوازدهم تیرماه سال راه

نفر بود. هدف  109918)زمان آغاز مطالعه برای این پژوهش( 1395دی ماه سال  16آن در 
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بران های کارها و توئیتبراساس اعالم مدیر کانال، انتشار پست پالسفارسکانال تلگرامی 
های کاربران فضای مجازی اعم از تلگرام، ها و خالقیتهای اجتماعی، انتشار تحلیلشبکه

های متناسب با اهداف ها و توئیتپست پالسفارسپالس است. گوگل اینستاگرام، توئیتر و
کند و به نوعی گزارشی از فضای مجازی برای مخاطب خود ارائه ای خود را بازنشر میرسانه
های اینستاگرام با توضیح ها و پستپیش فرض در مورد مخاطب این است که توئیت دهد،می

جوانان  پرس؛ رسانهاصالحاتو روشنگری سیاست فارس به مخاطب عرضه شود. 
خود را پرس اصالحاتبود؛  1395دی ماه  16نفر فالوور در روز  214714طلب  با اصالح
هدف آن پخش  براساس اعالم مدیر کانال کند وطلب معرفی میجوانان اصالح رسانه

 است. های اجتماعی محتوای تولید شده دولت در شبکه
در پوشش اخبار  پالسفارسو پرس اصالحاتاین پژوهش به بررسی دو کانال تلگرامی 

وابسته به  پالسفارسپردازد. می 1396انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری سال 
های اصولگرایان در پوشش اخبار انتخاباتی خبرگزاری فارس است و یکی از مهمترین کانال

های اصولگرایان این کانال برگزیده شد. در ابتدای شود از این رو از کانالمحسوب می
کننده تقریبا ، با تعداد دنبالپالسفارسطلبان در نقطه مقابل کانال پژوهش مجمع اصالح

بسیاری از  1395در اسفندماه سال  اماک)با حدود صدهزار نفر(، انتخاب شده بود نزدی
ها بود؛ بر همین طلبان نیز یکی از آن کانالهای تلگرامی تعطیل شدند که مجمع اصالحکانال

جایگزین شد، از طرف دیگر این دو کانال موضع پرس اصالحاتاساس کانال تلگرامی 
نام و نشان داشتند و در جستجوهای اولیه و های تلگرامی بینالکا ای نسبت به بعضیمیانه

های مقبول پذیرفته شده بودند. طلبان و اصولگرایان جزو رسانهگفتگو با چند تن از اصالح
های اجتماعی، در ابتدای رواج عنوان عضوی از شبکهبراساس تجربة زیستة محقق به

ها جذابیت زیادی داشت، سپس رنتی در این شبکهاینت های اجتماعی ارسال نامحدود پیامشبکه
های کاربران )مانند دوستی، های مختلف که به عالئق و وابستگیعضویت در گروه

خویشاوندی، منافع مشترک، مبادالت مالی، باورهای مشترک، زمینه دانشی مشترک و غیره( 
در تلگرام ایجاد  کانال 1394گره خورده بود، جذابیت داشت. زمانی که در پنجم مهرماه 
یکطرفة »ای دیگر آن را رسانة شد، بسیاری از متخصصان رسانه آن را خطرناک و عده

دانستند که مشابه هایی مینامیدند. گروه اول کانال را دارای قابلیت« خوردهشکست
تواند محتوای صوتی، تصویری و متنی متناسب با عقاید منتشرکننده صداوسیما است و می

مثابة رسانة مخاطب قرار دهد. این موضوع در مواقع حساس جامعه ممکن است به در اختیار
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تعاملی  ،سازی کند، اما از نظر گروه دوم کانالمستقل در اختیار افراد قرار گیرد و جریان
های اجتماعی یعنی ترین ویژگی شبکهنیست و انتشار محتوا در آن یکطرفه است و ناقض مهم

های دوازدهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری ایران، تلگرام و کانالتعاملی بودن است. در 
های انتخاباتی کاندیداها تبدیل شدند و با تولید و بازنشر تلگرامی به یکی از ابزارهای مبارزه

های همسو با گرایش سیاسی خود تالش کردند تا به جذب مخاطب و پخش محتوای رسانه
اسی انتخابات بپردازند یا اطالعات مربوط به نامزد رقیب را محتوای سیاسی مرتبط با نامزد سی

در اختیار کاربران خود قرار دهند و بدین ترتیب گفتمان مدنظر خود را طبیعی جلوه دهند. 
این نوع انتشار اطالعات که در طی رویدادهای پس از انتخابات نیز با فعالیت چند کانال 

تلگرام شد. حال مساله اساسی این پژوهش بر این  اپوزیسیون ادامه داشت، موجب فیلتر کامل
های ارتباطی را برای تولید محتوای خود نکته استوار است که این دو کانال چه سیاست

گزینند که در نهایت دو محتوای کامال متفاوت از یک رویداد واحد را به مخاطب برمی
 کنند؟ عرضه می

 مطالعات پیشین  

پژوهشی انجام نشده، اما در حوزة انتخابات، نتیجه پژوهشی  های ارتباطیدر حوزة سیاست
های سیاسی در جریان انتخابات ریاست کنش سیاسی در توئیتر؛ بررسی توئیت»با موضوع 

( نشان داد که راهبرد انتخاباتی 1396)میره بیگی و شبکالئی، « 1396جمهوری ایران در سال 
وزی اصولگرایان، رفع پوپولیسم و تخلفات اصولگرایان مشارکت و ترجیح سیاسی آنها، پیر

طلبان، های سیاستمداران است. راهبرد انتخاباتی اصالحانتخاباتی و تحقق یافتن وعده
مشارکت به مثابه مخالفت و مشارکت به مثابه ممانعت و ترجیح سیاسی آنها، پیروزی 

نتخاباتی، تحقق اصالحات، رفع مجازات اعدام و زندان سیاسی، رفع پوپولیسم و تخلفات ا
مداران، رسیدگی به حقوق زنان و رفع حصر است. پژوهش بعدی با های سیاستیافتن وعده

نیا، )مجیدی و رحیمی« تحلیل گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم»عنوان 
س پردازد. براسا( به بررسی گفتمان انتخاباتی حسن روحانی به منزله پیروز انتخابات می1397

تر تر و فعالاین پژوهش گفتمان اعتدال به دلیل برخورداری از موقعیت سوژگی سیاسی قوی
سازی، میزان دسترسی زیاد و اعتبار رانی و برجستهتر، به کارگیری فرآیند حاشیهو منسجم

گرایی های رقیب توانست هژمونیک شود و گفتمان اصولبیشتر نسبت به سایر گفتمان
فراوانی روبرو بود. از سویی دیگر نتیجه پژوهشی ها و انتقادات کارآمدیمحور با ناعدالت

که ( نشان داد Smith,2011«)ی اسیس یو کارزارها یاجتماع یهارسانه»خارجی با عنوان 
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 سازگاری اجتماع یهارسانهبا  دیجد یهایاستراتژ جادیق ایتمداران از طراسیس از یاریبس
تاثیر »گومز در مقاله  دارد. یادیهنوز هم مشکالت ز یاجتماع یهااستفاده از رسانه و اندشده
های آشکار کرد که رسانه« مالزیسیزدهمین انتخابات عمومی در  های اجتماعیرسانه

توانند بر کسانی تأثیر بگذارند که به طور توانند انتخابات را تغییر دهند، زیرا میاجتماعی می
همچنین به عنوان راهکاری در برابر دسترسی نابرابر به دهند و سنتی در انتخابات رأی نمی

شوند تا احزابی که در رأس حاکمیت قرار ندارد، بتوانند با های اصلی استفاده میرسانه
ها را به مردم گزارش کنند. این پژوهش های اجتماعی، فساد و ناکارآمدیاستفاده از شبکه

دهندگان را تسهیل کنند و توانمندی ج رأیتوانند بسیهای اجتماعی مینشان داد که شبکه
 (Gomez,2014آنها را در تأثیر بر نتایج انتخابات نشان داد.)

 روش پژوهش

است تا  متن تحلیل واحد و مبنا این پژوهش کیفی از نوع تحلیل گفتمان انتقادی است.
موضوع این پژوهش بررسی  معنای متن و معنای کانونی متن مطالعه و مشخص شود.

پالس )وابسته به خبرگزاری فارس( و های ارتباطی دو کانال تلگرامی فارسسیاست
های ارتباطی پرس )خصوصی( است. با توجه به اینکه در ایام انتخابات سیاستاصالحات

تر از همیشه است، دورة قبل از انتخابات ریاست جمهوری برای مطالعه ها پررنگرسانه
مطالب هر دو کانال،  1396اردیبهشت ماه  30تا  1395بهمن ماه  30انتخاب شد. در بازة زمانی 

، (مقاله هایمحدودیت دلیل به)روزانه رصد و سپس از میان آنها، به صورت هدفمند
های ارتباطی این روز برای بررسی انتخاب شد. در این پژوهش عناصر سیاست 11های پست
با استفاده از روش فرکالف به  ها مورد بررسی قرار گرفت و پژوهش درصدد استرسانه

ها را شناسایی، بررسی و معنا کند و های ارتباطی آنپرداخته و سیاست کانالتحلیل مطالب 
ها با استفاده از تحلیل شود. دادهدر همه مراحل، این دو کانال و عملکرد آنها با هم مقایسه می

و از رویکرد تحلیل فرکالف  ها گردآوریمتن مطالب دو کانال و مصاحبه با مدیران کانال
 )توصیف، تفسیر و تبیین( برای تحلیل استفاده شده است. 
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 ای فرکالف:مدل سه الیه

  
: این بخش با استفاده از ابزارهای زبانی و به منظور آشکارسازی مواضع توصیف

های تجربی، ها به بررسی ارزشها و جملهشود و با تمرکز بر واژهایدئولوژیک متن انجام می
پردازد. در ارزش تجربی نوع توصیف یک رویداد نشان دهنده تجربه ای میبیانی و رابطه

های موجود براساس ماعی است. در مرحله توصیف گفتمانتولیدکننده متن از جهان اجت
شود که توصیف در آوری شده از دو کانال تلگرامی توصیف میهای منتشر شده جمعپست

ها کاربرد انواع ها و جملهدر خصوص واژهدو بخش توصیف گفتمانی و زبانشناسی 
 های گفتمانی انجام خواهد شد.تکنیک
شود و ترکیبی ها پرداخته می: به تفسیر بافت موقعیتی و بافت بینامتنی و پیش فرضتفسیر 

از متن و ذهن مفسر هستند. در مرحله تفسیر یک الیه به عمق رفته و معنای مدنظر نویسنده 
 شود. پست ارائه می

 : در این مرحله به دنبال یافتن فرآیندهای نهادی و اجتماعی تولیدکننده گفتمانتبیین
هستیم و در مرحله تبیین ایدئولوژی، حلقه مفهومی و تصویر ساخته شده آنها نمایش داده 

برداری در شده است. برای انجام این پژوهش ابتدا مطالب به صورت متن درآمد و یادداشت
گذاری شد و سپس های متن انجام گرفت. متن عالمتسازی برای دستیابی به شبکهطول پیاده

بندی و تحلیل های مختلف در متن تقسیمها و موقعیتها، ضمیمهها، شخصیتباتوجه به سوژه
 و در نهایت شبکة روابط و ارتباط با قدرت ترسیم شد. 



 ...یاز سو 1396 یجمهور استیانتخابات ر یپوشش خبر سهیمقا 206

 ها  تحلیل یافته

شوند، که در یک متن خاص یافت می های صوریدر مرحله توصیف مجموعه ویژگی
ی موجود در انواع گفتمان تلقی شوند. هاهای خاصی از میان گزینهتوانند به عنوان انتخابمی

 در توصیف چند پرسش زیر مدنظر قرار خواهد گرفت. 
های تجربی هستند؟ چه نوع روابط معنایی )هم کلمات و تصاویر واجد کدام ارزش

 معنایی یا تضاد معنایی( به لحاظ ایدئولوژیک معنادار بین کلمات و تصاویر وجود دارد؟ 

ای هستند؟ آیا عبارت حسن تعبیر یا سوء های رابطهم ارزشکلمات و تصاویر واجد کدا
 ها استفاده شده است؟ ها از کدام استعارهتعبیر دارند؟ در کلمات یا پست

 اند؟ آیا جمالت مثبت یا منفی هستند؟  های بیانی متن کدامارزش

ل های منتخب دو کانادر این پژوهش توصیف در دو مرحله توصیف زبانی برخی از پست
 ها انجام شد. و  توصیف کلی فضای کانال و پست

اند اما در این پژوهش های بیشتری مورد بررسی قرار گرفتهدر پژوهش اصلی پست
متن حاوی های منتخب دو کانال بررسی شدند که به طور خالصه به شرح زیر است: پست

های به کار رفته نکات مهمی در مورد دیدگاه ایدئولوژیک نویسنده است. در بررسی هشتگ
نشان از غلبه چشمگیر پرس اصالحاتمتعلق به گفتمان پرس اصالحاتهای کانال در پست

 واژگان مثبت بر واژگان منفی داشت.
  

 پالسفارس پرساصالحات

 « خاموش_خوزستان#» امید _تکرار#

 «مندند_گله_مردم# ستاد)تاثیرگذارترین هشتگ(_یک_موبایل_هر#

 « مشوش_سیاست#» شمایید_اصالحات_ملی_رسانه#

 «  جام_بر_روح_به_خطاب_جمله_یک#» منتظریم_روحانی#

  ملی_تولید#ختم  وطن _برای_دوباره#

 الکی _افتتاح# یک _بعالوه_یازده#

ای به شرح زیر در این بخش ارزش بیانی)منفی و مثبت(، ارزش تجربی و ارزش رابطه  
 شود:توصیف می
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 بیانی منفی، سلبی ارزش

( 1395بهمن ماه  30در دو پست مربوط به خبر استیضاح آخوندی وزیر راه و شهرسازی)
استفاده از کلماتی مانند مزخرف برای عملکرد وزیر منفی  پالسفارسارزش بیانی پست 

پردازد. در عکس روحانی با ناراحتی عکس و متن به اختالف میان روحانی و وزیر میاست. 
 گفتی که و مهر مسکن»در توضیح عکس نوشته شده است:  .کندبه وزیر نگاه نمی مستقیم
 که هم مشهد فرودگاه زد، آتیش مردمُ جان و تن که تم میلیاردی چندین سیستم مزخرفه،

اما ارزش بیانی پست  « آخوندی؟ آخه کنم دفاع چی از بیام من. شد آبروریزی طور اون
 حمایت نمایندگان مجلس و اعالم سیاسی بودن استیضاح وزیر(.  ) مثبت استپرس اصالحات

های منفی در قالب استفاده از جمله (اسفند 7پالس)فارسهای یکی از استراتژی
شود آوری میاست و نظرهای افراد مختلف جمع «یعنی_ناکارآمدی#»های گروهی توئیت

گیرد که نمایانگر دیگران انجام میهای و انتقادها از رئیس جمهور در قالب نقل قول توئیت
ها و ( به تحلیل و مقایسه وعده1396اردیبهشت  13)پرساصالحات ارزش بیانی منفی است.

از شگردهای تبلیغاتی افراد مشهور  که گفتمان قالیباف پرداخته و منشا آنها را ذکر کرده است
نجومی _ایه_وعده#ممنوع، _دروغ#قالیکپی، #های جهان کپی کرده است. هشتگ
دلیل به روحانی  1+11( به )1396اردیبهشت  23 پالسفارسارزش بیانی منفی دارند.  پست)

هر موبایل یک ستاد و هر کس با یازده #دهم( استفاده معکوس از شعار و هشتگ رای نمی
امیرتتلو »و « ایالت خراسان»نفر در انتخابات شرکت کند و ارزش بیانی منفی دارد. پست 

 27پرساصالحات)« اش از دولتمردان بیشتر است!یرزمینی بصیرت سیاسیخواننده ز
های ایالت و ویزا برای خراسان استفاده شده است و (. در این پست از واژه1396اردیبهشت 

به معنای خودمختاری این استان است و در این خودمختاری معنای ارزش بیانی برای نامزدی 
 رئیسی در نظر گرفته شده است.  

 ای ایجابی و با ارزش بیانی مثبتهپست

های ایجابی استفاده از ارزش بیانی مثبت و پستپرس اصالحاتهای یکی از استراتژی
( همانند درختی با 1396اردیبهشت  1برای معرفی عملکرد دولت است. پست ارمغان برجام )

 منتظریم؛_روحانی#هایی از دستاوردهای برجام نمایش داده شده است. برگ
ها و یک. این هشتگ_بعالوه_یازده# و برجام#وطن؛ _برای_دوباره#ایران؛ _دوباره#

اند و ارزش ها با رویکرد ایجابی و با عنوان گزارش عملکرد دولت به مردم ساخته شدهپست
 (.  1396اردیبهشت  27بیانی مثبت دارند )
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 ارزش تجربی

( به دنبال جذب همدلی مردم 1396 اردیبهشت 23) پالسفارسهای فقر( پست )بخیه
های حمایت از فقرا و افزایش یارانه و انتقاد از فقیر با رئیسی است )با توجه به وعده

 های اقتصادی دولت( تا بتواند آرای آنها را جذب کند.سیاست
   ایارزش رابطه

را با  زنامه قانون( در ایام انتخابات ضمیمه طنز رو1396اردیبهشت  2)پرساصالحات
خورد در عکس بزرگ که با کند و دو تیتر مهم به چشم میعنوان بی قانون بازنشر می

شود که حاکی از نژاد و نوازندگی مشایی و بقایی آهنگ قمیشی اجرا میخوانندگی احمدی
 ای این سه داوطلب نامزدی انتخابات است. ارزش رابطه
عرفی محل زندگی فرزندان مسئوالن دولت به ( با م1396اردیبهشت  19) پالسفارس

 پردازد. ای و معرفی روابط اجتماعی آنها به عنوان نوعی اشرافیت میارزش رابطه

 عالئم سجاوندی

روز )از عالمت سجاوندی تعجب شود هایی که با هدف تخریب رقیب منتشر میدر پست
استفاده شده است، یکی از معانی  ( «یعنی_ناکارآمدی#»اردیبهشت بازتاب توئیتری  1

    استفاده از عالمت تعجب نهی، خطابی، تحقیر، تاسف، استهزاء، تاکید و هشدار است.
 استراتژی کنایه

( نشان داده شده، از استراتژی 1395اسفند  5پرساصالحاتدر کارتونی که از رضایی )
)همانند شب محسن رضایی کنایه استفاده شده است و شرکت در انتخابات او به منزله مشق

استفاده از  1396های برجسته انتخابات نمایش داده شده است. یکی از موضوع کودکان(
های نجومی در مورد مدیران دولتی استفاده شد. در پست کلید واژه نجومی بود و حقوق

، حقوق یکی از مدیران بانکی با یک کارگر ساده مقایسه پالسفارساردیبهشت(  15تاریخ )
پست تهران ملوان ای پیدا کرد. شد که با توجه به حادثه معدن یورت این مقایسه معنای کنایه

خواهد نه خلبان. کنایه از وضعیتی است که پس از باران در تهران به وجود آمده است، می
( با اشاره به شغل نامزد که خلبانی است نقد کرده است 1396اردیبهشت  15اصالحات پرس)

های عکس )مربوط به قاچاق دختر وزیر در دست یکی از خانمآب گرفته است.  که تهران را
یکی از مواردی ( 1396اردیبهشت  23شنبه  پالسفارسشرکت کننده در سخنرانی رئیسی( )

شود و به موضوع قاچاق پوشاک از جانب است که انتقاد به دولت از جانب مردم گفته می
 کند و کنایه از انتقاد مردم و همسویی نظر مردم با ما)کانال( است.   دختر وزیر اشاره می
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 استراتژی تشبیه

( با 1396ت اردیبهش 2) پالسفارس؛ «زنده_مناظره#در حال بردن نماینده دولت به »
برند های فیلم را به زندان میانتشار عکسی از فیلم ابد و یک روز که در آن یکی از شخصیت

این شخصیت را به نماینده دولت تشبیه کرده است و مناظره زنده را به زندان تشبیه کرده 
 است.  

 در اصالحات پرس استراتژی مقایسه

ازدهم از استراتژی مقایسه ریال در دو در اینفوگرافی ارزش ریال در دو دولت دهم و ی
 15) ( و همچنین1396اردیبهشت  2ت)دولت و تاثیر برجام بر اقتصاد ایران استفاده شده اس

های حقوقی و امالک اردیبهشت( با انتشار عکس روحانی و قالیباف به مقایسه عاقبت فیش
کانال از اوایل این استراتژی استفاده کرده است. این حقوقی و پیگیری آنها پرداخته و از 

های مرتبط با انتخابات کرد که در آن رای اردیبهشت به طور مرتب اقدام به انتشار نظرسنجی
دهی به نامزد موفق بود. در جهت اقناع مخاطبان به رایکه روحانی بیش از بقیه نامزدها بود. 

پردازد و ن دو نامزد ریاست جمهوری میبه مقایسه طرفدارا (1396اردیبهشت  27)پست 
نفر حامیان رئیسی  14اطالعات کوتاهی در مورد هر کدام از طرفداران نوشته شده است. از 

نژاد هستند و این اسامی کنایه از نزدیکی فکری رئیسی و نفر وزرای سابق احمدی 5
 ای است. رابطه هم از استراتژی مقایسه استفاده شده و هم دارای ارزش نژاد استاحمدی

 سازیاسماستراتژی 

حاوی نقد سازنده اسم است.  وشود برای جلب توجه مخاطب انجام میاین استراتژی 
( تصویری تار از مناظره دوره قبل ریاست جمهوری با آرم 1396اردیبهشت  1) پالسفارس

ارگردان شود. ککند در حالی که تیتراژ پایانی مناظره پخش میشبکه یک سیما منتشر می
دخالت روحانی در چگونگی انجام مناظره است. منظور مناظره حسن روحانی است و 

 برای تامین کننده مالی مناظره و کنایه از نقشکننده این مناظره اسحاق جهانگیری است تهیه
جهانگیری است. تدوین بر عهده حسام الدین ناشتا است که در واقع بعد از کارگردان دومین 

)تداعی  در مباحث فنی برنامه است. گوینده صدای رئیس جمهور حسین فریدونعامل موثر 
بخش مهمی است و در واقع منظور این است است صدا عامل هویت مشکالت برادر روحانی(

شود و که هر چند در ظاهر حسن روحانی است اما در باطن صدای حسین فریدون شنیده می
انی تهیه شده است و این نیز نشان دهنده نگاه در نهایت این برنامه در صداوسیمای روح

 13در آقای کپی)اصالحات پرس، به صداوسیما است.  پالسفارسسوگیرانه کانال 
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اردیبهشت( از  1 پالسفارساردیبهشت( با اشاره به قالیباف و دولت پیر و خسته و کم کار )
 سازی استفاده شده است. استراتژی اسم

 روابط معنایی
به منظور برجسته کردن مطلب یا  )با بیشترین بسامد(هاهای تلگرامی هشتگکانالدر 

 رود:الب با موضوع مشخص به کار میمرتبط کردن مط
 هم معنایی

این هشتگ در قبل از انتخابات برای بازگویی مشکالت معیشتی « مندند_گله_مردم#»
شت مردم را به صورت هم های دولت بر معیتاثیر سیاست در عین حالمردم بکار رفت و 

اصالحات پرس( این هشتگ )«ستاد_یک_موبایل_هر#»(. پالسفارسدهد)معنایی نشان می
به معنای کارایی یک موبایل در تبلیغات انتخاباتی به اندازه یک ستاد انتخاباتی است و هدف 

خود را  دعوت به رای دادن اطرافیان از طریق موبایل است تا هر هواداری دوستان و آشنایان
 همراه کند.  

 تضاد معنایی

در این هشتگ یک تضاد معنایی وجود دارد و به همراه ویدئوها و « عمل_و_حرف#»
شود و برای نشان دادن تضاد میان حرف و عمل طلبان استفاده میهایی از اصالحقولنقل

در این معنای بکار رفته « الکی_افتتاح#»(. پالسفارسرود)روحانی یا دولت به کار می
ها قبل از انتخابات و نشان دهنده تضاد معنایی کلمه حاکی از نمایشی بودن افتتاح ،ترکیب

توان در را می پالسفارسهای سوء تعبیر در مورد دولت در کانال افتتاح است. عبارت
الرجال _قحط_دولت#الدوله و _وکیل#حرف، _دولت#خسته، _دولت#»های هشتگ
در این هشتگ، نجومی به معنای دور از  (اصالحات پرس) «نجومی_های_وعده#»دید. 

های دروغین است. در عین حال که وعده نوید یک مژده احتمالی در دسترس بودن و وعده
 کند.  آینده است اما نجومی این احتمال را دور از دسترس می

روز  16در  پرساصالحاتو  پالسفارسهای تلگرامی توصیف کلی محتوای کانال
 دست آمد: های زیر بهپالس یافتهشده کانال تلگرامی فارسسیبرر

 پرسپالس و اصالحاتهای فارسجدول جزئیات ساختارهای پست

 372پرساصالحات 674پالس تعداد کل فارس

  تعداد  پست ساختار تعداد  ساختار پست  

 85 متن خالی  103  متن خالی 
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 372پرساصالحات 674پالس تعداد کل فارس

 124  متن + عکس 107 متن + عکس 

 4 گیف   16 گیف 

 81 فیلم + کارتون  128 فیلم + کارتون

 7 نظرسنجی  14 سند 

 5 اینفوگرافی  13 جدول و نمودار 

 11 توئیت 265 توئیت

 35 پست حمایت از روحانی 12 اینستاگرام 

  20 سایر ساختارها 16 سایر ساختارها 

و تولید محتوای  هاهای دو کانال مشخص شد که پردازش دادهاز بررسی محتوای پست
ای متنوع مانند افزودن عکس مرتبط به متن، استفاده از ساختارهای رسانه ،مورد پسند مخاطب

گرافی، موسیقی، ربات، فایل صوتی، کارتون و مانند فایل صوتی، اینفوگرافی، طرح، موشن
 است.   پالسفارسبیشتر از پرساصالحاتجدول در کانال 
مشخص شد در کانال  پالسفارسانال تلگرامی های منتخب کپست در بررسی

های کنند در پستدو نامزد اصلی به همراه عامالن سیاسی که آنها را حمایت می پالسفارس
 شوند: این کانال تلگرامی برجسته می

به همراه ابراهیم رئیسی این عامالن سیاسی بیشترین کاربرد را داشته است: بسیج، سپاه، 
 الهدی، تتلوعلماصولگرایان، 

طلبان، به همراه روحانی این عامالن سیاسی بیشترین کاربرد را داشته است: اصالح
 خاتمی، شجریان، بازیگران محبوب

 تعداد عامالن سیاسی 

  ایآیت اهلل خامنه رهبر

 4 رهبر

 6 جمهوررئیس مورد 43یا  %63دولت 

 18 روحانی

 14 دولت/ وزرا / دولتمردان

  خاتمی
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 تعداد عامالن سیاسی 

  بحران_مدیریت

  اشرافیت دولتی

  جهانگیری

  آشنا / برادررئیس جمهور

  احمدرضا عابدزاده 

 2 الیاس نادران

  صداوسیما 

  مردم فقیر مردم

  مردم زاهدان

  ملت

  های فقربخیه

  کارگران معدن

  شما

  میلیون منتقد 16

 6 رئیسی 

 2 تتلو

  نژاداحمدی

 
عامل سیاسی  68مشخص شد که از مجموع  پالسفارسدر بررسی عامالن سیاسی کانال 

جمهور بیشترین تعداد را به ترتیب روحانی، وزرا و رئیس پالسفارسخبرساز در کانال 
اند. عامالن سیاسی مرتبط با روحانی یا اطرافیان روحانی که در صورت پخش، روحانی داشته

درصد است. سپس  63مورد کل یا  68مورد از  43د تعداد کنرا نزد مخاطب تداعی می
اند. بقیة عامالن سیاسی کمترین پست بیشترین خبرها را داشته 5مورد و رهبری با  6رئیسی با 

نگاری استفاده شده های روزنامهاند. در بررسی تکنیکتعداد را به خود اختصاص داده
مورد خشونت  19استفاده شده،  بار 55نوع تکنیک که  25مشخص شد که از مجموع 
قاطعیت بیان خبر؛ با آمار و ارقام ولی در جهت سیاست »های مطبوعاتی است. سپس تکنیک
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های در رده« استفاده از کنایه و اشاره»و « استفاده از شیوة طنز، فکاهی و کاریکاتور»، «خودمان
 گیرد. بعدی قرار می

 52از مجموع پرس مشخص شد کانال تلگرامی اصالحاتهای منتخب در بررسی پست
خبر و  8مورد با ارزش خبری برخورد ساخته شده است و شهرت با  35شده پست بررسی
 های بعدی قرار دارند. خبر در رتبه 7دربرگیری با 

 تعداد عامل سیاسی مقوله

 اصولگرایان
 بار 21

 4 رئیسی

 11 قالیباف/شهردار

 2 سعید جلیلی

  جریان سیاسی حامی دولت قبل

 3 اصولگرایان/ جریان رقیب

 نژاداحمدی
 بار 4

 3 نژاداحمدی

  اصولگرایان مصوب یارانه

 روحانی
 بار 19

  خاتمی

 4 جمهور رئیس

 10 روحانی

 2 وزرا

  جهانگیری

  برجام

 مجلس
 بار 2

 صادقی محمود
 فوالدگر

2 

  تهران شهر شورای طلب اصالح عضو تندگویان مهدی محمد طلب اصالح

  غالمرضا انصاری

  آینده جمهور روسای

 مردم
 بار 9

 5 مردم

  مسئوالن

  هنرمندان
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 تعداد عامل سیاسی مقوله

  الحمید عبد مولوی

  کارگران

 
پرس مشخص شد که اصولگرایان در بررسی عامالن سیاسی کانال تلگرامی اصالحات

بار عامالن سیاسی اخبار این کانال تلگرامی  9بار و مردم  19بار  و روحانی و دولت  21
عنوان تکنیک استفاده شده  28پرس مشخص شد که از هستند. در بررسی کانال اصالحات

بار تکرار بیشترین دفعات تکرار  7با « همفکری اصل از استفاده»و « اشاره و کنایه از استفاده»
بار تکرار  4با « رسانیاطالع»و « طنز از استفاده»، «مطبوعاتی خشونت»های را دارد و تکنیک

 های استفاده شده است. در رتبه دوم تکنیک
 پرس:پالس و اصالحاتهای فارستعداد پست مقایسه جدول

 نسبت فارس به اصالحات اصالحات پرس پالسفارس تاریخ

 برابر 3 54 156 13/02/96

 برابر 7 52 344 15/02/96

 برابر 2 51 108 19/02/96

 کمتر 155 106 27/02/96

 برابر 2 2تا ساعت 40 4پست تا ساعت 81 29/02/96

 
 674 پالسفارسهای ها، تعداد پستروز انتخاب شده برای مقایسه تعداد تمام پست 5در 

شود که پست است که تفاوت معناداری میان این دو تعداد مشاهده می 372پرساصالحاتو 
تعداد پرس اصالحاتو مدیر  کرداز دالیل ریزش مخاطب عنوان  راها تعداد پست آنمدیر 

صدا کردن کانال از های این کانال برای جلوگیری از بیها را یکی از استراتژیکم پست
 سوی مخاطب اعالم کرد.

 تفسیر 

سوال اساسی مطرح است، ماجرا چیست؟ چه کسانی درگیر ماجرا  3در مرحله تفسیر 
ا چیست؟ در جواب سوال اول باید گفت ماجرای تقسیم قدرت هستند؟ روابط میان آنه

اجرایی کشور در میان دو حزب اصلی کشور مطرح است. از این رو در جواب سوال دوم 
طلب درگیر اصلی ماجرای انتخابات باید گفت که طرفداران دو حزب اصولگرا و اصالح
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در پاسخ به سوال سوم  هستند تا پس از انتخابات سهم بیشتری از قدرت بدست آورند و
سال گذشته را  4کند. اصولگرایان انتقادهای توصیف روابط آنها به نکات مهمی اشاره می

وعده روزهای  وکنند طلبان از عملکرد دولت دفاع میدر تبلیغات انتخابات مطرح و اصالح
دهد. با مقایسه ساختارهای دو کانال، اطالعات مهمی را ارایه میدهند. خوش آینده را می

توئیت دوباره  افزارنرمتوئیت به  265با انتشار تعداد  پالسفارسبررسی بیشترین تعداد پست، 
بیشترین تعداد را به عکس روحانی پرس اصالحاتاصولگرایان تبدیل شده است در حالیکه 

تصاص داده است. دومین ساختار برجسته در هر دو کانال، و حامیان روحانی و مطالب آنها اخ
های مختلف تبلیغاتی است، در بررسی کیفی این ساختار تفاوت ها و کارتونپخش فیلم

در اکثر ویدئوهای منتشر شده در های انتخاب شده وجود دارد. مهمی در نوع فیلم
 سازی مجددگر تکنیک بافتشود که بیانمی هایی در تصاویر ویدئوها دیدهبرش پالسفارس

(Recontextualize) از سوی دیگر حجم های دیگر( است. های فیلم)کنار هم قرار دادن تکه
با حجم کم و مدت زمان پرس اصالحاتهای زیاد و مدت زمان طوالنی دارند اما فیلم
اندک اند که مناسب اپلیکیشن تلفن همراه با حافظه کوتاه)حداکثر یک دقیقه( انتخاب شده

های متن خالی است که مجموع است. سومین ساختار، عکس و کپشن عکس و تعداد پست
بیشتر از تعداد پرس اصالحاتهای این دو ساختار تقریبا برابر است اما تعداد عکس

تعمدی در انتشار پرس اصالحاتاست و این پیام را با خود دارد که  پالسفارسهای عکس
شته است و برای هر پست تالشی در یافتن عکس مرتبط صورت نکردن پست خالی بیشتری دا
گرافی، موسیقی و ربات در های نظرسنجی، اینفوگرافی، موشنگرفته است. تعداد پست

ای متنوع و نشان از آشنایی بیشتر مسئوالن کانال با انواع محتواهای چندرسانهپرس اصالحات
رهای جدید و متنوع بیانگر تالش بیشتر جذاب مورد توجه مخاطب دارد و استفاده از ساختا

انتقاد از دولت است و  پالسفارسآنها برای جذب مخاطب است. محور کانونی مطالب 
های ایجابی این کانال برای معرفی انتقاد از صداوسیما در مرتبه بعدی قرار دارد اما پست

پرس حاتاصالاصولگرایان سهم اندکی را به خود اختصاص داده است. در صورتی که 
طلبان اختصاص بخش اعظم مطالب خود را به روشنگری در مورد عملکرد دولت و اصالح

پالس با وجود ها و کیفیت خبرهای منتشر شده، فارسبا در نظر گرفتن تکنیکداده است. 
طلبان و دولت مطرح کرده با تبلیغات منفی در جهت تبلیغ انتقاداتی که علیه روحانی، اصالح

کند. اما در مورد میولت گام برداشته است و آن را در ذهن مخاطب برجسته روحانی و د
تناسبی میان انتقادات و روشنگری در مورد حزب خودی وجود دارد پرس اصالحاتکانال 
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و فقط به انتقاد از حزب رقیب نپرداخته است از این رو برای مخاطب باورپذیرتر بوده است. 
اند و قالیباف و روحانی بیشترین دفعات تکرار را داشتهپرس اصالحاتهای کانال در پست

در میان نامزدهای انتخابات، رئیسی تعداد دفعاتی کمتر از قالیباف را به خود اختصاص داده 
توجهی به رقیب اصلی سازی روحانی و بیدهد که هدف رسانه برجستهاست و این نشان می

 دی نیز پرداخته شده است.است، در عین حال به روشنگری دربارة اهداف خو
 تبیین  

هدف از مرحله تبیین توصیف گفتمان به عنوان بخشی از یک فرآیند اجتماعی است و 
دیدن گفتمان به عنوان جزئی از روند مبارزه اجتماعی در ظرف مناسبات »از نظر فرکالف 

در تحلیل روابط قدرت و رسانه باید در نظر گرفت ( است. 245 :1379فرکالف، «)قدرت
نمایی دو حزب اصلی سیاسی در سال یکبار انتخابات عرصة زورآزمایی و قدرت 4که هر 

پالس که بخشی از خبرگزاری فارس و منسوب به اصولگرایان، رسانة کشور است و  فارس
ر در انتخابات ریاست دولت مستقطلبان و دولت است. طرفدار اصولگرایان و منتقد اصالح

اصولگرا نیست از این رو فرصتی فراهم شده است تا انتقادات چهار سال  1396جمهوری 
 کند.از این فرصت استفاده می پالسگذشته مطرح شود و فارس

انتقاد از دولت  پالسفارسهای سردبیری براساس نتایج به دست آمده، در سیاست
برابر بیش از معرفی رئیسی زمان و فرصت به خود  3ی اولویت اصلی و انتقاد از شخص روحان

در پوشش اخبار انتخابات ساخت جریان  پالسفارسسردبیری  سیاستاختصاص داده است. 
پرس بر توزیع سردبیری اصالحاتهای سیاستذهنی منفی از عملکرد دولت است.  

ط قوت خودی شمردن نقاقرار گرفته و روشنگری و برمحورهای کانونی حول حزب خودی 
ها را به خود اختصاص داده است. در مجموع با توجه به تعداد و نوع باالترین پست

حزبی و تالش برای گردآوری کانال روشنگری درونهای مورد استفاده، هدف این تکنیک
اولویت اصلی کانال نیست. انتخابات فرآیندی  تخریب حزب رقیب طلبان است،آرای اصالح

ه همراه جابجایی قدرت باالترین مقام اجرایی رسمی کشور، منافع است که در کشور ب
ها در این کارزار، ابزاری هستند که در شود. رسانهطرفداران آنها نیز دچار تغییراتی می

گیرند از همین روست که قوانین مدون خدمت قدرتمندان و طرفداران نامزدها قرار می
با دقت تمام به طور مساوی  ،رسانه ملی یزمانکشی شود و طی فرآیند قرعهوضع می ،مشخص

های اجتماعی از این قوانین مبرا هستند و در انتخابات گیرد. شبکهدر اختیار نامزدها قرار می
تا بتوانند اعتماد  بودندهای تلگرامی در اختیار کاندیداها کانال 1396ریاست جمهوری سال 
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مشارکت در انتخابات ترغیب کنند. نکته  سیاسی مخاطبان خود را جذب کنند و آنها را به
های برای جذب اعتماد مخاطبان کانال خود از شکاف پالسفارسجالب توجه این است که 

های صادق نبودن مصداق رائهموجود در حوزه اعتماد سیاسی استفاده کرده است و با ا
وت در جامعه و مسئوالن دولتی در دولت یازدهم، تفاوت حرف و عمل و توزیع ناعادالنه ثر

انتقاد از عملکرد نظام در تامین حقوق مردم سعی کرده است اعتماد مردم را از نامزد مورد 
طلب و اصولگرا طلبان سلب کند. در جنگ نرمی که میان دو کانال اصالححمایت اصالح

ند در گرفته است تا بتوانند مخاطبان خود را برای رای دادن به نامزد مدنظر خودشان اقناع کن
طلب مشخص های مختلفی برای اقناع استفاده شده است. با مطالعه جناح اصالحاز شیوه

 پالسفارسشود دو استراتژی کامال متفاوت در این جنگ قابل مشاهده است. کانال می
ها، آرای استراتژی تخریب رقیب را اتخاذ کرده است تا بتواند با نشان دادن ناکارآمدی

رسانی در مورد بدون توجه به رقیب به اطالعپرس اصالحاتانال بیشتری جذب کند اما ک
طلب این است که اتاق فکر آنها با پردازد. نقطه قوت جناح اصالحدولت و عملکرد آنها می

های های نوشته شده در روزنامهشود و از مجموع مقالهحضور متخصصان رسانه برگزار می
آید منسوب به آنها قابل مشاهده است( چنین برمیهای تلگرامی طلب )که در کانالاصالح

شناسی با این طیف همکاری بیشتری دارند و همچنین این جناح که استادان ارتباطات و جامعه
توجهی به تخریب اصولگرایان کنند بیتری نسبت به اصولگرایان اتخاذ میعملکرد منسجم
اهده کرد. انتخابات تمام شد اما نتایج توان مشطلب نیز میهای دیگر اصالحرا در همه رسانه

و بعد از  1388این جدال همچنان در جامعه باقی است که در اتفاقات بعد از انتخابات سال 
توان این تبعات را مالحظه کرد. نکته حائز اهمیت این است که این پژوهش لزوم می 1396

نسکو بر تدوین این تدوین سیاست ارتباطی کالن در کشور را مشخص و چرایی تاکید یو
ها در چارچوب مشخصی فعالیت کنند و کند تا رسانهها را بیش از پیش آشکار میسیاست

های معاند آنها به دوش کشور و نظام تحمیل نشود. در زمانی که رسانه یهاآسیب فعالیت
های داخلی نباید برای جذب اند رسانهفرهنگ انتقادی متفاوتی را در کشور بوجود آورده
 مخاطب به هر قیمتی، منافع نظام را به خطر اندازند. 

 گیرینتیجه
ای امروز شاید بتوان تلگرام را مصداق واقعی تاکتیک در زندگی روزمره رسانه

های رسمی نهادهای ها در کنار استراتژیکنندگان دوسرتو نامید، این تاکتیکمصرف
های رسمی و قدیمی با رسانه اند. در مقابلای ایران به وجود آمدهقدرتمند رسانه
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های قدیمی با های قدرتمند مثل صداوسیما با چند ده هزار نیرو یا در مقابل روزنامهاستراتژی
ها با تعدادی کمتر از انگشتان یک چند ده نفر نیرو یک کانال تلگرامی با استفاده از تاکتیک

های قدیمی و . اگر رسانهای تاثیرگذار تولید و منتشر کندتواند محتوای رسانهدست می
های اجتماعی مانند نیروهای چریکی های تلگرامی یا شبکهبزرگ را بتوان ارتش نامید، کانال

های کنند. به طور کلی بررسی سیاستها رخنه میهای ویژه به شکافبا چابکی و تکنیک
د که این دهنشان میپرس اصالحاتطلب و اصالح پالسفارسارتباطی دو کانال اصولگرای 

دو کانال در پوشش اخبار انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، همواره سیاست 
ها و اند. دو کانال تلگرامی بررسی شده بایدتقابل را در گفتمان سیاسی خود اتخاذ کرده

ها و باورهای خود را همان نبایدهای خود را بایدها و نبایدهای مردم تلقی کرده، ارزش
کننده و موافق گرایش سیاسی اند و کل مردم را دنبالاورهای مردم دانستهها و بارزش

اند مردم های یکدیگر انتقاد داشتهاند و از این رو هر زمان از سیاستخودشان در نظر گرفته
دو  پالسفارسپرس و ها اصالحاتاساس نتایج یافتهبراند. را شاهدی بر ادعای خود گرفته

اند،  البته باید در نظر داشت که ت در تبلیغات انتخاباتی خود داشتهرقاب متفاوت برای روش
طرفدار اصولگرایانی است که  پالسفارسطرفدار رئیس جمهور مستقر و پرس اصالحات

تری در ادبیات مالیمپرس اصالحاتقدرت سیاسی دولت را در اختیار ندارند. از این رو 
داشت و به دنبال امیدبخشی به مخاطبان خود و  پالسفارسانتقاد از اصولگرایان نسبت به 

پالس با استفاده از فضای موجود انتخابات، انتقاد از دهی بود اما فارسجذب آنها برای رأی
های ها به دنبال مدیریت نگرشحزب رقیب را در دستور کار قرار داده بود. هر دوی این رسانه

عقاید با رفتار افراد برای تامین مقاصد از جمعی از طریق دستکاری نمادهای مهم و نفوذ بر 
در  پالسفارسمدنظر السول هستند. شاید بتوان گفت مهمترین استراتژی  ،پیش تعیین شده

است و در « مقایسه » پرساصالحاتو مهمترین استراتژی « کنایه » طرح انتقادها استراتژی 
سه میزان رای روحانی با رقبا این مقایسه، مقایسه عملکرد دولت فعلی و دولت قبلی و مقای

در واقع با بازنشر مطالب فضای مجازی فیلتر شده و توییتر و به رسانه  پالسفارساهمیت دارد. 
با تولید و انتشار مطالب متنوع به رسانه پرس اصالحاتثانویه تبدیل شد، در حالی که 

 موارد به منبع ننده دست اول مطالب دولت تبدیل شد تا جایی که در بسیاری ازمنتشرک
 های دیگر تبدیل شد. سانهر
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