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دانشجوي دکتراي مديريت رسانه، دانشگاه آزاد اسالمي
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علي�اصغر�سلیمانیان��
کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه صداوسيما
soleimanian@gmail.com.aa 

چکیده
در پي تحول های بيداري اسالمي و پيروزي هاي جنبش انصاراهلل )الحوثي ها( 
با  يمن  کشور  به  سعودي  عربستان  فروردين1394،   6 بامداد  در  يمن،  در 
با  هم زمان  کرد.  حمله  غيرنظامي  و  نظامي  مناطق  به  سنگين  تجهيزات 
اين حمله نظامي، اخبار مرتبط با آن به طور گسترده در رسانه هاي همسو 
به  دستيابي  براي  تحقيق؛  اين  در  شد.  داده  پوشش  سعودي  عربستان  با 
خبري  مطرح  رسانه  پنج  رسانه ها،  اين  رواني  عمليات  و  القايي  محورهاي 
شامل؛ االخباريه عربستان، العربيه، الجزيره، بي بي سي عربي و سي ان ان با 
قرار گرفته  بررسي  از روش تحليل محتواي کيفي مورد مطالعه و  استفاده 
است. نتايج بررسي اخبار نمونه  مطالعه شده در طول يک هفته پس از حمله 
به يمن نشان مي دهد که جريان رسانه اي همسو با منافع عربستان سعودي 
با  اين حمله  تبليغاتي  و  رسانه اي  پشتيباني  در  موازي  به طور  آن  و حامي 
برجسته سازي عمليات نظامي عربستان عليه يمن در وجه توجيهي و حق 
رسانه ها  اين  القايي  محورهاي  مهم ترين  برآمد.  عربستان  کشور  جانب  به 
عبارت اند از: 1. ايران هراسي؛ 2. اتحاد اعراب در مقابل ايران؛ 3. مردمي 
بودن مخالفان حوثي ها )انصاراهلل(؛ 4. ضد مردمي بودن حوثي ها؛ 5. داليل 
به حق بودن حمله عربستان؛ 6.حمايت روسيه از الحوثي ها؛ و 7. عدم دخالت 

مستقيم آمريکا در يمن؛ بيان کرده اند.
واژگان�کلیدی

يمن، رسانه ها ي همسو با عربستان، جنبش انصاراهلل، تحليل محتواي کيفي، 
محورهاي القايي

بيان مسئله
»سیاست  از  بخشي  را  رسانه ها  ــال«  »ه
است  معتقد    و  مي کند    تعریف  معناسازي« 

به  جهان  د  ر  که  روید  اد  هایي  به  رسانه ها 
وقوع مي پیوند  ند  ؛ معنا مي د  هند  . او مي گوید   
رسانه ها واقعیت را تعریف مي کنند   و به جاي 
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آن که فقط معناهاي موجود   را منتقل کنند  ؛ 
بازتولید    از خالل، گزینش و عرضه و سپس 
و صورت بند  ي مجد  د   آن روید  اد  ، براي آن ها 
 .):176 1386 )ویلیامز،  مي آفرینند  .  معنا 
بنابراین، گروه مسلط براي استمرار بخشید  ن 
به استیالي خود  ، به کنترل رسانه ها به عنوان 
ابزارهاي بازنمایي روي مي آورند   تا »شکل گیري 
بازنمود  هاي اجتماعي، صورت بند  ي مد  ل ها و 
تولید   کنش را براي حفظ قد  رت خود   تحت 
نظارت د  اشته باشد  . )ون د  ایک، 1382  310:(. 
بازنمایي،  فرایند    طریق  از  ترتیب،  این  به 
گفتمان مستقر، روید  اد  هاي خبري را بر اساس 
اید  ئولوژي شناختي خود   معنا مي بخشند   و از 
بازتولید   کرد  ه و  را  این طریق، گفتمان خود   

استمرار مي بخشد  .
امروزه شاهد   تحول های گسترد  ه ای د  ر عرصه 
تحول های  د  ر  رسانه ها  و  هستیم  رسانه ها 
سیاسي نقش گسترد  ه تري را پید  ا کرد  ه اند   و 
نام »د  یپلماسي  به  به عبارت د  یگر پد  ید  ه اي 

رسانه اي« شکل گرفته است.
رسانه اي،  د  یپلماسي  د  ر جریان شکل گیري   
بارزي  نقش  خبري؛  تلویزیوني  شبکه هاي 
د  ارند  ، از نظر اند  یشمند  ان ارتباطات، تولید   های 
آن ها  خبرهاي  ویژه  به  و  خبري  رسانه هاي 
باره  این  د  ر  نیست.  جهت  بد  ون  و  یکسان 
»نگرین« معتقد   است: اخبار این امکان را به ما 
نمي د  هد   که د  رک کاملي از اهمیت حواد  ث د  ر 
جامعه خود   د  اشته باشیم، بلکه این حواد  ث را 

براي ما مبهم تر و پیچید  ه تر مي کند  .
سعود  ي  عربستان  با  همسو  رسانه های 
د  ر  و  رسانه ای  روانــي  جنگ  چارچوب  د  ر 
هفته  د  ر  رژیم  این  حمله های  با  هم راستایي 
اول شروع جنگ، به د  نبال صحنه سازي و القاي 
موارد  ي برآمد  ند   تا به توجیه کشتار و ویرانی 
صورت گرفته این کشور د  ر یمن بپرد  ازند  . د  ر 
این جنگ رسانه ها ي همسو با عربستان به ویژه 
االخباریه و العربیه عربستان سعود  ي کوشید  ند   
عربستان  حمله  از  را  خود    کامل  حمایت  تا 
سعود  ي با قاطعیت و حق به جانب معرفي کنند   

و با استفاد  ه از د  یپلماسي رسانه اي نقش خبري 
خود   را بازي کنند  .

این رسانه ها ي همسو با پوشش مسائل جنگ 
یمن د  ر جهت ارتقای منافع ملی کشورهاي 
خود  ، به د  نبال آن بود  ند   تا با تحت تأثیر قرار 
د  اد  ن مخاطبان، القای نظر های سیاسی و به 
سیاست های  از  مطلوب  د  رک  آورد  ن  وجود   
خارجی  مخاطبان  و  مرد  م  بین  د  ر  خود  ؛ 
نقش ویژه اي بازي کنند   و با سوگیري خاصي 
بپرد  ازند  .  عربستان  حمله  اخبار  انعکاس  به 
»افند  ي« د  ر خصوص رسانه هاي مطرح عربي 
وابسته به ارتجاع عرب معتقد   است: بعضي از 
این رسانه ها د  ر جهان عرب مانند   شبکه هاي 
مي شوند    ظاهر  گونه اي  به  العربیه  و  الجزیره 
که گویا رسانه هاي آزاد   هستند  ، اما با وجود   
حقیقت  شبکه،  د  و  این  طرفد  اران  تبلیغات 
چیزد  یگري است و شبکه هاي الجزیره و العربیه 
تاکنون د  ر پرد  اختن به هر گونه موضوعي که 
خارج از د  رگیري هاي سیاسي مالک های آن ها 

است، ناکام ماند  ه اند  . )افند  ي، 1391 70:(
نحوه  د  قیق تر  و  کامل  فهم  براي  بنابراین 
 بازنمایي جنگ یمن و حمله به عربستان د  ر 
نظام  با  گفتماني  همسویي  د  اراي  رسانه هاي 
سیاسي عربستان سعود  ي الزم است تا محتواي 
خبري رسانه هاي مذکور به صورتي روشمند   و 
د  قیق مورد   تحلیل قرار گیرد  ؛ تا کم و کیف 
آن و محورهاي القایي مشهود   د  ر آن مشخص 
گرد  د   که این تحقیق به د  نبال پاسخ به این 

مسئله است.
سؤال تحقيق

شبکه هاي خبري تلویزیوني عرب زبان )العربیه، 
الجزیره، بي بي سي عربي( و شبکه   االخباریه، 
خبري انگلیسي زبان )سي ان ان( اخبار عملیات 
طوفان قاطعیت را چگونه پوشش د  اد  ند   و بر 

چه محورهایي تاکید   کرد  ه اند  ؟
روش تحقيق

روش تحلیل محتواي کیفی روشي براي تفسیر 
طریق  از  متنی؛  د  اد  ه هــاي  محتوایی  ذهنی 
کد   بند  ي  نظام مند  ،  طبقه بند  ي  فرایند  هاي 
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و تم سازي یا طراحی الگوهاي شناخته شد  ه 
مي گیرد  .  صورت  مرحله  به  مرحله  که  است 

)ایمان و نوشاد  ي، :1390 21(.
 تحلیل محتواي کیفی به محقق اجازه می د  هد   
اصالت و حقیقت د  اد  ه ها را به گونه ذهنی، ولی 
با روش علمی تفسیر کند  . عینی بود  ن نتایج 
به وسیله وجود   یک فرایند   کد  بند  ي نظام مند   

تضمین می شود  .
تحلیل محتواي کیفی به فراسویی از کلمه ها 
یا  تم ها  و  می رود    متون  عینی  محتواي  یا 
به  هستند    پنهان  یا  آشکار  که  را  الگوهایی 
اساس  بر  می آزماید  .  آشکار  محتواي  صورت 
نظریه »سیه و شانون« می توان راه یافت هاي 
موجود   د  ر زمینه تحلیل محتوا را به سه د  سته 
تقسیم کرد   که عبارت اند   از: 1. تحلیل محتواي 
عرفی و قرارد  اد  ي؛ 2. تحلیل محتواي تلخیصی 
یا تجمعی؛ 3. تحلیل محتواي جهت د  ار )ایمان 

و نوشاد  ي، 1390 21:(.
محتواي  تحلیل  روش  از  تحقیق  این  د  ر 
عرفي استفاد  ه شد  ، زیرا د  ر این نوع روش که 
هد  ف آن شرح یک پد  ید  ه است، پژوهشگران 
پیش پند  اشته  مقوله هاي  به کار گرفتن  از 
مي پرهیزند   و د  ر عوض ترتیبي مي د  هند   که 
مقوله ها از د  اد  ه ها ناشي شوند  . د  ر این حالت، 
شناور  د  اد  ه ها  امواج  بر  را  خود  شان  محققان 
مي کنند   تا شناختي بد  یع برایشان حاصل شود  . 
هفته  یک  موجود    اخبار  تمام  ابتد  ا  بنابراین 
الجزیره،  االخباریه،  )العربیه،  شبکه هاي  از 
حمله  از  پس  ســي ان ان(  و  عربي  بي بي سي 
خبرگزاري  روم  نیوز  از  یمن،  به  عربستان 
از  استفاد  ه  با  صد  اوسیما جمع آوري و سپس 
نرم افزار مختص  کیود  ا«1 که  نرم افزار »مکس 
تحلیل متن است، اخبار مورد   نظر از شبکه هاي 
مرحله  د  ر  مي شود  .  نرم افزار  این  وارد    خبري 
بعد   بخش هاي مورد   نظر از اخبار انتخاب و د  ر 
طبقه هاي ذیل زیر مقوله ها رمزگذاري مي شوند  ، 
بزرگ تر  طبقه هاي  د  ر  زیرمقوله ها  سپس 

1. Maxquda

براساس شباهت ها و تفاوت هایشان مقوله بند  ي 
بین  ارتباط  کیفیت  به  بسته  و  شد    خواهند   
زیرمقوله ها، محقق آن ها را به شمار کم تري از 
مقوله ها د  سته بند  ي خواهد   کرد   و مقوله های 
یک د  یگر  با  شبکه  هر  د  ر  شد  ه  د  سته بند  ي 
د  سته بند  ي هاي  د  ر  و  مي گرد  ند    مقایسه 

موضوعي مختلف قرار مي گیرند  . 
شبکه هاي خبري مورد   مطالعه

الجزيره: شبکه الجزیره نهم فوریه سال 1996 
به موجب حکم امیر وقت قطر تأسیس شد  . 
تأسیس این شبکه د  ر جهت تقویت نظام جد  ید   
پیمان هاي  بتواند    نظام  این  تا  گرفت  صورت 
پایگاه مرد  مي د  ر د  اخل و  و  ببند  د    جد  ید  ي 
خارج خصوصا د  ر محافل اسالم گرا و ملي گرا 
براي این رژیم ایجاد   شود  . این شبکه با پخش 
از  پس  بن الد  ن،  اسامه  سخنرانی  فیلم های 
واقعه تروریستی یازد  ه سپتامبر برای اولین بار 
د  ر غرب به شهرت رسید  . )افند  ي، 1391 81:(

بی بی سی عربي: یک شبکه اطالعات خبری 
از بنیاد   بی بی سی است، این شبکه کار خود   را 
آغاز  میالد  ی  مارس سال 2008  روز 11  د  ر 
کرد  ، پروژه د  ر سال 2005 اعالم شد   و قرار 
بود   کار خود   را د  ر پاییز 2007 آغاز کند   اما به 
تعویق افتاد  ، این شبکه یکی از اعضای سرویس 
فوریه  )ویکي پد  یا، 5  است.  بی بی سی  جهانی 

2011 میالد  ی(
زبان  عرب   خبری  شبکه  یک  نام  العربيه: 
تاریخ  د  ر  که  است  عربستان  به  منسوب 
کرد  .  آغاز  را  خود    فعالیت  ــارس2003  م  3
می شود  .  کنترل  امارات  د  بی،  د  ر  شبکه  این 

)ویکي پد  یا، 31 مارس 2011(
خبري  رسمي  تلویزیوني  شبکه  االخباريه: 
متعلق به حاکمیت کشور عربستان سعود  ي 

است. 
سي ان ان: سی ان ان)CNN(2 شبکه تلویزیونی 
از  سیستم  براد  کستینگ«  »ترنر  به  متعلق 
زیرمجموعه های گروه تایم وارنر است که د  ر 

2. Cable News Network
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1 ژوئن 1980 آغاز به کار کرد   .سی ان ان د  ر 
سال 1985 تبد  یل به نخستین شبکه پخش 
شد  .  اروپا  د  ر  خبری  برنامه های  ساعته   24
برای  ســی ان ان   ،1982 سال  د  ر  هم چنین 
اولین بار اقد  ام به راه اند  ازی یک شبکه خبری 
باعنوان Headline News کرد   که د  ر این شبکه 
مهم ترین اخبار د  اخلی آمریکا و بین المللی به 
می گرد  د  .  پخش  نیم  ساعته  برنامه  صورت 

)ویکي پد  یا، 30 ژانویه 2016(
جامعه آماري تحقيق

جامعه آماري تحقیق شامل شبکه هاي خبري 
العربیه، االخباریه، الجزیره، بي بي سي عربي و 
سي ان ان است که علت انتخاب این شبکه ها 
همسویي آن ها با د  ولت عربستان سعود  ي د  ر 
حمله به یمن است. با توجه به این که د  ر این 
تحقیق به د  نبال آن هستیم که تحقیق از روایي 
بنابراین  باشد    قابل قبولي برخورد  ار  پایایي  و 
تمام اخبار این شبکه ها د  ر حوزه یمن د  ر طول 
یک هفته یعني 1394/1/10 تا 1394/1/17 

جمع آوري و مورد   تحلیل قرار گرفت.
چارچوب نظري تحقيق

استراتژي هاي خبري. 1
رسانه ها د  ر خصوص روید  اد  هاي مختلف د  اراي 
ارزش هاي خبري، استراتژي مختلفي را اتخاذ 
مي کنند  . ممکن است سکوت و انکار را پیشه 
کنند  . یعني هیچ خبري د  ر مورد   آن منتشر 
نکنند   یا این که به اند  ازه ارزش خبري آن خبر 
را انتشار د  هند  . برخي رسانه ها ممکن است به 
همان روید  اد  ، ارزش خبري آن خبر را انتشار 
د  هند  . برخي رسانه ها هم ممکن است به همان 
روید  اد  ، بیش از ارزش هاي خبري موجود   و نیاز 
مخاطبان بها د  هند   و آن را بزرگ نمایي کنند   
و یا د  ر مقابل، کمتر از ارزش و اهمیت واقعي 
خبر آن را چاپ و پخش کنند  . بنابراین رسانه ها 
گرایش هاي  و  تعلق ها  مالکیت،  با  متناسب 
منافع  و  جغرافیایي  مذهبي،  حزبي،  سیاسي 
اقتصاد  ي و میزان اعتقاد   به حرفه گرایي و حق 
نمایي،  واقع  استراتژي هاي  از  یکي  مخاطبان 
کوچک نمایي یا بزرگ نمایي را مبناي تهیه و 

انتشار اخبار قرار مي د  هند   و یا این که سکوت 
اختیار مي کنند  . )نصرالهي، 1393 3:(

برجسته سازي. 2
»شاو و مک کامبز« د  ر تعریف برجسته سازي 
و  روزنــامــه هــا  نویسند  گان  مي نویسند  : 
نقش  تلویزیوني  برنامه هاي  پخش کنند  گان 
اجتماعي  واقعیت  به  د  اد  ن  شکل  د  ر  مهمي 
روزانه  وظایف  از طریق  را  نقش  این  و  د  ارند   
مي  باشد    خبر  نمایش  و  انتخاب  که  خویش 
انجام مي د  هند  . این نقش رسانه ها یعني توانایي 
اثر و تغییر شناختي د  ر میان افراد   و ساخت 
د  اد  ن به تفکر افراد  ، برجسته سازي رسانه هاي 
جمعي خواند  ه مي شود  . )د  هقان، عبد  الهیان و 

رضوي زاد  ه، 1387 30:(
برجسته سازي نظریه اي است که براساس آن 
رسانه  د  ر  اصلي  مسئله  عنوان  به  موضوعي 
برجسته سازي  مي شود  .  عرضه  مخاطب  به 
د  ر واقع طبیعي جلوه د  اد  ن بزرگ نمایي یک 
این  طبق  رسانه هاست.  د  ر  روید  اد    چند    یا 
نظریه، رسانه ها به مرد  م نمي گویند   چگونه فکر 
کنند   بلکه مي گویند   راجع به چه فکر کنند  . 

)شکرخواه، :1381 8(
چارچوب سازي. 3

بنیاد  ي  و  اساسي  ساختارهاي  چارچوب ها 
هستند  که نحوه ارائه و اد  راک واقعیت را تعیین 
و به فرد   کمک مي کنند   تا بتواند   د  نیاي اطراف 
خود   را تفسیر کند  . بد  ین لحاظ، چارچوب ها 
د  انست  شناختي  طرح واره هاي  مي توان  را 
که بر نحوه اد  راک و فهم ما از واقعیت تأثیر 
مي گذارند  . د  ر قلمرو مطالعه ها و پ ژوهش هاي 
ارتباطي، چارچوب سازي به این معنا است که 
رسانه ها نه آیینه اي براي انعکاس واقعیت، بلکه 
سازند  ه واقعیت و شکل د  هند  ه به آن ها هستند  . 
به  را  این نظریه، رسانه ها توجه خود    پایه  بر 
بعضي موضوع ها و روید  اد  ها متمرکز مي کنند   
)برجسته سازي( و سپس آن ها را د  ر چارچوب 
کار  بنابراین  مي د  هند  .  قرار  خاص  معنایي 
رسانه ها تنها انتخاب روید  اد   و حواد  ثي خاص از 
میان روید  اد  هاي زیاد   نیست، بلکه معني د  اد  ن 
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به آن نیز هست.
 رسانه ها ناگریزند   حواد  ث و روید  اد  ها را براي 
مخاطبان خویش مهم و با اهمیت نشان د  هند   و 
الزمه این کار نیز جاي د  اد  ن خبر د  ر متن یک 
روایت یا د  استان است. )مهد  ي  زاد  ه، 1389 8:( 
بنابراین چارچوب  سازي فرایند   کنترل انتخاب 
محتواي رسانه توسط د  ست اند  رکاران رسانه اي 
از  بخشي  چگونه  مي گوید    نظریه  این  است. 
محتواي خاصي؛ از محتواي رسانه یا معنایي 
بیان حاصل از آن د  ر یک قالب و بسته بند  ي 
و  تعابیر  امکان  که  گونه اي  به  مي شود    ارائه 
تفاسیر مطلوب، معین و مشخص را فراهم و 
تعابیر د  یگر را حذف می کند  . مي توان گفت که 
رسانه با بهره گیري از نظریه چارچوب سازي، 
قرار  خاص  ذهنیتي  قالب  د  ر  را  مخاطبان 
مي د  هند   و ساختار ذهني مشخصي را برایش 

رقم مي زنند  . 
بازنمايي. 4

توسط  واقعیت  بازنمایي  د  ر  مهم  مسئله 
هیچ گاه  رسانه  یک  که  است  اینجا  رسانه ها 
ابزاري خنثي و یک میانجي بي طرف د  ر ارائه 
به  متکي  رسانه  نمي آید  .  حساب  به  تصویر 
زبان و معنا است و زبان و معنا د  ر چارچوب 
لذا  است.  قد  رت  به  متکي  همواره  گفتمان 
بازنمایي حواد  ث توسط رسانه ها، سواي بحث 
اخالقي و غیراخالقي بود  ن آن، د  اراي سوگیري 
یا  تضعیف  راستاي  د  ر  و  است  اید  ئولوژیک 
تثبیت قد  رت گفتمان ویژه اي گام برمي د  ارد  . 

)مهد  ي زاد  ه، 1387 10:(
انعکاس محض  از  بازنمایي، متمایز  بنابراین   
واقعیات و رخد  اد  ها است، یعني د  ر بازنمایي، 
اصلي خود   خارج  از حالت  و رخد  اد  ها  وقایع 
و  رسانه ها  که  چقد  ر  هر  حال  مي شوند  ، 
خبرنگاران معتقد   به عینیت گرایي د  ر انعکاس 
به  شد  ه  انجام  بازنمایي هاي  باشند  ،  خبرها 
که  مقد  ار  هر  و  هستند    نزد  یک تر  واقعیت 
باشند  ،  د  ور  به  عینیت گرایي  از  رسانه ها 
بازنمایي هاي آن ها نیز د  ور از واقع خواهد   بود  . 

) سلطاني فر، 1380 30:( 

د  روازه باني و گزينش گري د  ر خبر. 5
پوشش خبري،  معمول  تاکتیک هاي  از  یکي 
گزینش گري است. همان طور که پیش از این 
گفتیم مد  یریت رسانه به ویژه خبر، همواره با 
انتخاب  که  د  ارد    سروکار  گزینش  و  انتخاب 
گویند  ه،  تصاویر،  واژه ها،  جمله ها،  موضوع ها، 
سبک، قالب، زمان، جاي انتشار و غیره از جمله 
بنابراین  )نصرالهي، :1393 336(.  است.  آن ها 
د  ر  خبري  سازمان هاي  د  ر  که  کساني  همه 
تهیه اخبار، گزینش خبرها و ارائه آن ها تالش 
نامید  ه  ــان(1  د  روازه ب یا  )گزینش گر  مي کنند   

مي شوند  .
بار د  ر سال   اصطالح گزینش گري نخستین 
علوم  کارشناسان  از  یکي  وسیله  به   1974
به  لوین«  »کورت  نام  به  آمریکا  اجتماعي 
که  ساخت  نشان  خاطر  لوین  شد  .  برد  ه  کار 
اطالعات همیشه د  ر مجراهایي قرار مي گیرد   
که حاوي منطقه د  روازه است. منطقه اي که رد   
آن جا براساس، مقررات بي طرفانه  یا شخصي 
تصمیم هایي از سوي د  روازه بانان اتخاذ مي شود  . 
د  روازه بان تصمیم مي گیرند   که آیا اطالعات یا 
کاالها اجازه ورود   د  ر مجرا را خواهند   د  اشت یا 

خیر. )نصرالهي، 50:1373(
يافته هاي تحقيق

پس از تحلیل کیفي اخبار شبکه هاي خبري 
د  سته  اصلي  چارچوب   10 ذیل  نظر  مورد   
بند  ي شد   که عبارت اند   از: 1. ایران هراسي؛ 2. 
اتحاد   اعراب با عربستان د  ر جنگ علیه یمن؛ 
3. مرد  مي بود  ن مخالفان حوثي ها )انصاراهلل(؛ 
4. تقلیل تنش هاي منطقه به جنگ شیعه و 
سني؛ 5. د  الیل به حق بود  ن حمله عربستان به 
یمن؛ 6. حمایت روسیه از جنبش انصاراهلل؛ 7. 
افراطی، خشن و ضد   مرد  می بود  ن حوثی ها؛ 8. 
خشونت و ضد   مرد  مي بود  ن حوثي ها؛ 9. عد  م 
د  خالت مستقیم آمریکا د  ر یمن؛ 10. نتیجه 
بخش بود  ن عملیات نظامي طوفان قاطعیت د  ر 

جهت اهد  اف مورد   نظر مهاجمان. 

1.Gate keeper
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ايران هراسي . 1

محورمحتوای خبرينام شبکه

العربیه

به گزارش شبکه تلویزیوني العربیه، سعود   الفیصل د  ر سخنراني خود   د  ر 
شوراي مشورتي عربستان گفت: شبه نظامیان حوثي و علي عبد  اهلل صالح 

رئیس جمهور سابق یمن با حمایت ایران به د  نبال برهم زد  ن اوضاع 
است.

حمایت ایران از حوثي ها 

همان گونه که مي د  انید   ایران طي د  ه روز چهارد  ه پرواز به یمن د  اشت 
و این پروازها براي ارسال پزشک و د  ارو و معالجه ملت یمن نبود  ه، بلکه 

همه این پروازها براي ارسال موشک و تجهیزات نظامي بود  ه است.
القاي ارسال سالح به 

یمن از سوی ایران

محورمحتوای خبرينام شبکه

بي بي سي عربي

این طرف ها د  ر برابر تغییر مسالمت آمیز د  ر یمن بر اساس خواست مرد  م 
مقاومت کرد  ند   و پذیرفتند   که ابزار ویرانگري براي سیطره طلبي ایران 

باشند  
حوثی ها د  ست نشاند  ه 

ایران د  ر یمن

عملیات طوفان قاطعیت به آمریکا نشان د  اد   که کشورهاي عضو شوراي 
همکاري و متحد  ان خویش مي توانند   د  ر برابر ایران و بلند  پروازي هاي 

این کشور بایستند  . کشورهاي عضو شوراي همکاري مي خواهند   روابط 
خوبي با ایران د  اشته باشند   ولي نه بر این اساس که ایران نفوذ خود   را د  ر 

منطقه گسترش د  هد   یا ثبات منطقه را به خطر اند  ازد  .

نفوذ ایران د  ر منطقه 
مانع رابطه خوب با 

اعراب و ثبات منطقه

محورمحتوای خبرينام شبکه

الجزیره

برخي مي گویند   حوثي ها و علي عبد  اهلل صالح رئیس جمهور مخلوع و 
سوخته با ماجراجویي هاي سیاسي و نظامي بیهود  ه خود   مسئول اوضاع 

کنوني یمن و کشید  ه شد  ن این کشور به لبه پرتگاه هستند  . آیا یکي 
از مقام های ایراني نگفته است که این کشور چهارمین کشور عربي را 

به کنترل خود   د  رآورد  ه است، آیا عربستان سعود  ي را به پاسخ کوبند  ه 
حوثی ها و ایران مسبب تهد  ید   نکرد  ه است؟

تنش و جنگ د  ر یمن
د  ر این برنامه این پرسش مطرح شد   که آیا فکر مي کنید   حوثي ها و 

حامیان آنان، یمن را به این وضع خطرناک کشاند  ه اند  ؟ از میان بیش از 
هفتاد   وسه هزار نفري که د  ر این نظرسنجي شرکت کرد  ند  ، بیش از 90 

د  رصد   از شرکت کنند  گان این برنامه به این سؤال پاسخ آري و بیش از 9 
د  رصد   پاسخ منفي د  اد  ند  .

محورمحتوای خبرينام شبکه

االخباریه

ایران اولین کشوري است که با طرح ملک عبد   اهلل، پاد  شاه سابق عربستان 
سعود  ي مبني بر تشکیل ائتالف کشورهاي حوزه خلیج فارس مخالفت 

کرد  ه بود  . امروز کشورهاي عربي با یک د  یگر ائتالف کرد  ند   و این ائتالف 
د  خالت نظامی اعراب ایران را از خاک این کشورها خارج خواهد   کرد  .

د  ر یمن برای مقابله با 
حضور ایران این عملیات سیلي غافلگیر کنند  ه براي ایران بود  . این عملیات نه تنها به 

مثابه پیامي براي ایران بلکه براي کشورهاي جهان و د  ر راأ آن ها آمریکا 
است.

شاید   یک یا د  و کشور اعالم مخالفت کرد  ند   که احتماال این کشورها با 
حوثي ها ارتباط مستقیم د  ارند   و از آنان حمایت مي کنند   که یکي از این 
کشورها به طور مشخص ایران است. ایران به طور بي وقفه از بي ثباتي د  ر 

خاورمیانه حمایت مي کند  .

ایران تهد  ید  ی برای 
امنیت و ثبات منطقه
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2. اتحاد   اعراب با عربستان د  ر جنگ عليه يمن

محورمحتوای خبرينام شبکه

االخباریه

العزباوي د  رباره ابعاد   مواضع کشورهاي عربي و اسالمي د  ر حمایت 
از مشروعیت یمن و عملیات عاصفه الحزم )طوفان قاطعیت( برضد   

حوثي ها گفت به نظر من براي نخستین بار د  ر تاریخ کشورهاي عربي 
و اسالمي د  ر د  ید  گاه هاي نظام هاي تصمیم گیرند  ه و ملت ها اتحاد   

کامل وجود   د  ارد  .

القای اتحاد   ملت ها و 
کشورهای عربی د  ر 

حمایت از عملیات موسوم 
به طوفان قاطعیت

کشور فارس ها، امروز براي نفوذ به کشورهاي عربي و اسالمي و 
گسترش تشییع تالش مي کند  . شکستن غرور ایران د  ر مقابل عملیات 

عاصفه الحزم )طوفان قاطعیت( باعث مي شود   هر عرب و مسلماني 
خوشحال باشد  .

القا تالش ایران براي 
گسترش تشیع د  ر منطقه

حتي کشورهاي اسالمي از این حمله ها که با هد  ف حفظ وحد  ت و 
امنیت یمن صورت مي گیرد  ، استقبال کرد  ند   

اتحاد   کشورهای اسالمی 
از حمله های عملیان 

موسوم به طوفان قاطعیت

محورمحتوای خبرينام شبکه

بي بي سي عربي

ما با این موضع عمان موافق هستیم. ولي زماني که همه راه هاي 
صلح آمیز بسته باشد  ، جنگ اجتناب ناپذیر مي شود  . عمان بخشي از 

شوراي همکاري است و کشورهاي عضو این شورا نقش ها را بین خود   
تقسیم کرد  ه اند  . عمان نقشي ویژه بر عهد  ه د  ارد   که به نفع شوراي 

همکاري است. این کشور خود   را به آغوش ایران نخواهد   اند  اخت بلکه 
ارتباط شوراي همکاري را با ایران حفظ خواهد   کرد  . عمان میانجي 
روابط شوراي همکاري با ایران و همچنین آمریکا با ایران بود  ه است.

القا حفظ موضع عمان 
به نفع شوراي همکاري 

خلیج فارس

محورمحتوای خبرينام شبکه

العربیه

شوراي د  فاع مشترک عربي د  ر نشست سه روزه خود   تشکیل نیروي 
مشترک عربي بین کشورهاي عضو اتحاد  یه عرب را بررسي مي کند  .

قد  رت نمایي تشکیل 
نیروی مشترک عربی

نتایج اجالس سران عرب به مد  ت سه روز د  ر نشست ویژه شوراي د  فاع 
مشترک عربي مطرح خواهد   شد   تا تصویب شود  . نیروي مشترک عربي از 

چهل هزار نیرو از بهترین نیروهاي ارتش هاي عربي تشکیل خواهد   شد  .

قد  رت نمایي تشکیل 
نیروی مشترک عربی

هیئت جهاني علماي مسلمان وابسته به اتحاد  یه جهان اسالم با صد  ور 
بیانیه اي از عملیات طوفان قاطعیت به فرماند  هي عربستان سعود  ي 

علیه حوثي ها حمایت کرد  . این گروه، حوثي ها را مسئول شرایط کنوني 
د  ر یمن د  انست و بر لزوم بازد  ارند  گي و مقابله با آن ها تاکید   کرد  .

حمایت علمای اتحاد  یه 
جهان اسالم از حمله 

طوفان قاطعیت

وزیر امور خارجه عربستان سعود  ي از ایران خواست از آن چه 
»همبستگي اسالمي« خواند   حمایت کند  .

همبستگی 
اسالمی)ائتالف عربستان( 
د  ر حمایت از جنگ یمن
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محورمحتوای خبرينام شبکه

الجزیره

ترکیه نگران توسعه نفوذ ایران د  ر منطقه است. معتز باهلل حسن خبرنگار 
این شبکه د  ر آنکارا د  رباره سفر نواز شریف نخست وزیر پاکستان به 

ترکیه گفت: نخست وزیر پاکستان قبل از این که بخواهد   وارد   ائتالف 
به سرکرد  گي عربستان سعود  ي علیه حوثي ها شود  ، رایزني هایي را با 

مقام های ترکیه آغاز کرد  ه است. نواز شریف از پارلمان این کشور خواست 
روز د  وشنبه د  رباره این مسئله نشستي د  اشته باشد   و تصمیم نهایي را 

اتخاذ کند  .

القای اتحاد   کشورهای 
اسالمی)ترکیه 

وپاکستان( با ائتالف

اسالم آباد   و آنکارا بي ثباتي د  ر یمن را تهد  ید  ي براي امنیت خلیج فارس 
مي د  انند  . این د  و نگران سیطره غیرقانوني بر تنگه باب المند  ب هستند   

به ویژه آن که د  ر این منطقه کشتي هاي تجاري کشورهاي مختلف 
رفت و آمد   مي کنند  . هم چنین ترکیه نگاه مشکوکي به توسعه نفوذ ایران 
د  ر منطقه د  ارد  . اظهار های مقام های ایراني نیز به این شک و ترد  ید  ها 
د  ر آنکارا د  امن زد  ه است. به طوري که برخي از مقام های ایراني گفته 
بود  ند   شماري از پایتخت هاي کشورهاي عربي د  ر سیطره تهران قرار 

گرفته است.

القای اتحاد   کشورهای 
اسالمی)ترکیه 

وپاکستان( با ائتالف

رئیس جمهور ترکیه گفت: آماد  ه ارائه کمک هاي لجستیک و اطالعاتي 
به ائتالف عربي هستیم. رجب طیب ارد  وغان گفت: همه یمني ها باید   
از یک پارچگي کشور خویش د  فاع کنند  . هم چنین ارد  وغان از آماد  گي 
کشورش براي حمایت لجستیک و اطالعاتي از ائتالف طوفان قاطعیت 

خبر د  اد  .

القای اتحاد   کشورهای 
اسالمی)ترکیه 

وپاکستان( با ائتالف

شبکه تلویزیوني الجزیره د  ر خبري فوري به نقل از سخنگوي عملیات 
طوفان قاطعیت گزارش د  اد  : د  ولت پاکستان حمایت خود   را از نیروهاي 

ائتالف عربي براي حمله به یمن اعالم کرد  ه است و د  ر این زمینه نیز 
هماهنگي هایي شد  ه است.

هم بستگی اسالمی د  ر 
طوفان قاطعیت

3. القاي مرد  می بود  ن مخالفان حوثی ها

محورمحتوای خبرينام شبکه

الجزیره

شبکه الجزیره تصاویري به د  ست آورد  ه است که نشان مي د  هد   قبایل 
یمني با تانک و موشک براي مقابله با پیشروي حوثي ها به سوي شهر 

شبوه آماد  ه مي شوند  . سران قبایل به الجزیره تاکید   کرد  ند   این آماد  گي ها 
براي جلوگیري از ورود   شبه نظامیان حوثي به این شهر صورت مي گیرد  . 

حوثي ها به سوي این شهر و د  یگر شهرها پیشروي مي کنند  .

مخالفت قبایل یمنی با 
حوثی ها 

اراضي عد  ن به مهم ترین مید  ان هاي نبرد   د  ر یمن تبد  یل شد  ه است. 
حوثي ها ناامید  انه مي جنگند   و عنصر زمان براي آنان بسیار مهم است 
و مي کوشند   به سوي مواضع راهبرد  ي د  ر د  اخل عد  ن پیشروي کنند  . 

این تالش هاي آنان با مقاومت سرسختانه مرد  مي که از پشتیباني هوایي 
جنگند  ه هاي نیروهاي طوفان قاطعیت برخورد  ارند   روبرو شد  ه است.

مرد  می بود  ن نیروهای 
مبارز علیه حوثی ها 

استان هاي جنوبي یمن شاهد   د  رگیري هاي شد  ید   بین کمیته هاي 
ُّه منصور هاد  ي رئیس جمهور )فراري(  یمن از  مرد  مي طرفد  ار عبد  رب
یک سو و نیروهاي حوثي و نیروهاي طرفد  ار آن ها از سوي د  یگر بود  .

مرد  می بود  ن نیروهای 
مبارز علیه حوثی ها 

از سوي د  یگر د  رگیري هاي شد  ید  ي بین کمیته هاي مرد  مي 
طرفد  ار هاد  ي از یک سو و حوثي ها و نیروهاي نظامي طرفد  ار علي عبد  اهلل 

صالح رئیس جمهور سابق یمن هم چنان اد  امه د  ارد  . بیشتر این د  رگیري ها 
د  ر استان هاي جنوبي کشور است.

مرد  می بود  ن نیروهای 
مبارز علیه حوثی ها 
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العربیه

قبایل عوالق و بلحارث حمله شد  ید  ي د  ر استان شبوه علیه شبه نظامیان 
حوثي انجام د  اد  ند  .

مخالفت قبایل یمنی با 
حوثی ها 

سخنگوي عملیات طوفان قاطعیت گفت: با کمیته هاي مرد  مي موجود   د  ر 
عد  ن هماهنگي هاي الزم را به عمل آورد  ه ایم و حمایت هوایي مطلوب را 

از آن ها انجام خواهیم د  اد  . 
مرد  مي بود  ن مبارزان 

علیه حوثی ها 

د  ر بیانیه این گروه آمد  ه است: ما شاهد   گسترش نفوذ حوثي ها و فجایع 
یمن به د  ست آن ها براي اجراي اهد  اف مورد   نظر طرف هاي خارجي 
بود  یم. این عملیات براي یاري رساند  ن به مستضعفان د  ر یمن است. 

مرد  مي بود  ن مبارزان 
علیه حوثی ها 

4. تقليل تنش های منطقه به جنگ شيعه و سنی

محورمحتوای خبرينام شبکه

العربیه

ایران اخیرا د  یگر د  ر اختیار د  اشتن اهرم هاي قوي به سبب ارتباطش با 
حکومت بشار اسد   د  ر د  مشق و حزب اهلل لبنان د  ر بیروت و گروه هاي 

شیعه د  ر بغد  اد   و گروه الحوثي د  ر صنعا را پنهان نمي کند  .
حمایت آشکار ایران از 

انصاراهلل

از سوي د  یگر رسانه هاي یمني به نقل از صالح الصناد   عضو برجسته گروه 
الحوثي )انصاراهلل( اعالم کرد  ه اند   این گروه آماد  گي د  ارد   د  ر صورت توقف 

حمله های هوائي با طرف هایي که مواضع خصمانه ند  ارند   وارد   مذاکره شود  .
حمایت آشکار ایران از 

انصاراهلل

محورمحتوای خبرينام شبکه

االخباریه
برهمین اساس کشورهاي عربي د  ر حال حاضر به مقابله با آن 

برخاسته اند   و به نظر من شیعیان و عرب ها هر یک موضعي د  ارند   که 
هم اکنون باید   آن را رو کنند  .

مقابله کشورهای عربی با 
شیعیان

محورمحتوای خبرينام شبکه

سي ان ان

فرید   زکریا د  ر آغاز این گفتگو گفت: جنگ د  اخلي د  ر یمن ممکن است 
ما را به فاز جد  ید  ي از تاریخ هد  ایت کند  . عربستان سعود  ي به همراه 

هم پیمانان خود   د  ر خلیج فارس به حوثي هاي تحت حمایت ایران حمله 
کرد  ند  ، بسیاري نگران هستند   که این جنگ نیابتي ممکن است به یک 

جنگ د  اغ تبد  یل شود   و د  و کشور بزرگ سني و شیعه مشتعل شوند  .

تقلیل تنش ها یمن به 
جنگ سنی و شیعه

5. القاي به حق بود  ن حمله عربستان به يمن 

محورمحتوای خبرينام شبکه

العربیه

الفیصل افزود  : عربستان جنگ طلب نیست، اما اگر طبل هاي  
جنگ به صد  ا د  رآید   براي آن آماد  ه است. امنیت یمن بخش 

جد  ایي ناپذیر امنیت عربستان، خلیج فارس و امنیت ملي عربي 
است. عملیات طوفان قاطعیت براي د  فاع از د  ولت قانوني یمن تا 
زمان تحقق اهد  افش اد  امه خواهد   د  اشت تا امنیت و ثبات به این 

کشور بازگرد  د  .

امنیت یمن بخشی از 
امنیت عربستان و اعراب

هد  ف اصلي ائتالف، خد  مت به شهروند  ان یمني و یاري آن ها است. 
هماهنگي ها با کمیته هاي مرد  مي براي تحت تعقیب قرار د  اد  ن 

نیروهاي حوثي د  ر عد  ن اد  امه د  ارد  .
هد  ف اصلی ائتالف: خد  مت 

به مرد  م
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االخباریه
کشورهاي جهان نیز به طرز قابل توجهي موضع حمایتي اتخاذ 

کرد  ه اند  . عالوه بر این، رئیس جمهور قانوني یمن نه تنها از مصر 
بلکه از عربستان به طور خاص خواسته است براي حفظ امنیت 
ملي کشورهاي عربي و وحد  ت و امنیت و ثبات یمن تالش کند  .

اجماع جهانی د  ر حمایت از 
حمله عربستان و متحد  انش 

به یمن

محورمحتوای خبرينام شبکه

سي ان ان

عربستان سعود  ي موافقت اولیه خود   را با ارسال کمک هاي 
بشرد  وستانه براي یمني ها اعالم کرد  ه است، با این حال هم چنان د  ر 

حال بررسي این د  رخواست است. 

بررسی امکان ارسال 
کمک های  بشرد  وستانه از 

سوی عربستان

عبد  اهلل الُمعلّمي نمایند  ه عربستان د  ر سازمان ملل گفت آن ها 
خواستار کمک به افراد  ي هستند   که به کمک هاي بشر د  وستانه 

نیاز د  ارند  . ما نیز د  ر این باره، هم نظر هستیم. با این حال سازوکار 
این اقد  ام باید   مورد   بررسي قرار گیرد  

بررسی امکان ارسال 
کمک های  بشرد  وستانه از 

سوی عربستان

محورمحتوای خبرينام شبکه

بي بي سي عربي

سخنگوي فرماند  هي ائتالف عربستان هد  ف از محاصره بناد  ر یمن را 
جلوگیري از قاچاق سالح و نیرو به یمن د  انست و افزود   به هیچ کس اجازه 
د  اد  ه نمي شود   از مسیرهاي د  ریایي به یمن برود   یا از این کشور خارج شود   

بد  ون آن که بازرسي و کنترل شود  . وي گفت همه کشتي هایي که وارد   بناد  ر 
یمن  مي شوند   یا این کشور را ترک مي کنند   بازرسي و کنترل مي شوند  .

توجیه چرایی محاصره 
بناد  ر یمن توسط 

عربستان

محورمحتوای خبرينام شبکه

الجزیره
سخنگوي عملیات طوفان قاطعیت اد  عا کرد  : ما مي کوشیم غیرنظامیان د  ر 

بمباران ها قرباني نشوند   و قبل از بمباران مکان هاي مشخص شد  ه تالش 
مي کنیم از خالي بود  ن این مکان ها از غیرنظامیان اطمینان یابیم. با این 
حال نیروهاي شبه نظامي از غیرنظامیان به عنوان سپر استفاد  ه مي کنند  .

عد  م حمله و آسیب به 
غیرنظامیان د  ر حمله 

طوفان قاطعیت

6. افراطی، خشن و ضد   مرد  می بود  ن حوثی ها 

محورمحتوای خبرينام شبکه

العربیه

سخنگوي طوفان قاطعیت گفت: کمک هاي بشر د  وستانه باید   به 
د  ست شهروند  ان یمني برسد   نه به د  ست شبه نظامیان. احمد   

العسیري د  ر اد  امه اد  عاهاي خود   گفت: القاعد  ه به علت فعالیت هاي 
شبه نظامیان حوثي؛ د  ر جنوب یمن فعال شد  ه است.

القاي تمایز بین شهروند  ان 
با شبه نظامیان، توجیه 
فعالیت هاي تروریستي 

القاعد  ه

سخنگوي طوفان قاطعیت د  ر اد  امه اد  عاهاي خود   گفت: القاعد  ه و 
حوثي ها د  اراي منافع مشترک هستند  . احمد   عسیري مد  عي شد  : 

ارتش یمن بخشي از ائتالف عربي است.
القاي اهد  اف مشترک 

میان القاعد  ه و حوثي ها 

خالد   البحاح براي بررسي بحران کنوني یمن و نجات کشور از 
وضعیت نابساماني که به سبب ماجراجویي هاي حوثي ها بروز پید  ا 

کرد  ه به عربستان سفر کرد  ه است.

القا اینکه حوثی ها مسبب 
تنش و جنگ د  ر یمن
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محورمحتوای خبرينام شبکه

الجزیره

س پر قرار د  اد  ن مرد  م با این حال نیروهاي شبه نظامي از غیرنظامیان به عنوان سپر استفاد  ه مي کنند  .
توسط حوثی ها 

د  ر مید  ان کال تکس که ورود  ي شهر عد  ن است حوثي ها د  ر حمله 
نیروهاي مقاومت مرد  مي به یک پست بازرسي آنان، متحمل تلفات 
جاني و ماد  ي شد  ه اند  . وضع کلي د  رگیري ها د  ر عد  ن، جنگ و گریز 

است و ساکنان عد  ن تأکید   مي کنند   حوثي ها با تک تیراند  ازان و 
توپ خانه به محله هاي مسکوني حمله مي کنند   تا پیشروي کنند  .

حمله حوثی ها به مناطق 
مسکونی

شاهد  ان گفتند   تک تیراند  ازان یک د  ستگاه خود  روي آمبوالنس را د  ر مرکز 
عد  ن هد  ف قرار د  اد  ند   که بر اثر آن د  و امد  اد  گر کشته و شمار د  یگري زخمي 

شد  ند  . الجزیره سپس اظهار های فرد  ي را بد  ون معرفي وي پخش کرد  . 
حمله حوثی ها به مناطق 

مسکونی

شبه نظامیان حوثي و نیروهاي طرفد  ار علي عبد  اهلل صالح با تسلیحات 
سنگین منازل مسکوني د  ر عد  ن را هد  ف قرار مي د  هند  .

حمله حوثی ها به مناطق 
مسکونی

محورمحتوای خبرينام شبکه

سي ان ان

پیتر ویلسون معاون نمایند  ه انگلیس د  ر سازمان ملل گفت: ما این 
موضع را اتخاذ کرد  یم زیرا حوثي ها بارها و بارها آتش بس ها را نقض 

کرد  ند   و به جاي این که به طور واقعي به گفتگوهاي صلح آمیز پایبند   
باشند   اقد  ام نظامي صورت د  اد  ند  . تنها راه خروج از این بحران بازگشت 

به گفتگوهاي واقعي و برابر است نه استفاد  ه از زور.

متهم کرد  ن الحوثی ها 
به نقض چند  ین باره 

آتش بس و صلح

محورمحتوای خبرينام شبکه

االخباریه
حوثي ها تسلیحات را د  ر مناطق مسکوني مستقر کرد  ه اند   و مرد  م را 
سپر قرار د  اد  ه اند   و این نشان ترس و خباثت آنان است هر چند   به 

نتیجه نخواهند   رسید   و البته ما از مرد  م یمن مي خواهیم که بر ضد    
حوثي ها شورش کنند   و آنان را واد  ار به عقب نشیني کنند  .

حمله حوثی ها به مناطق 
مسکونی و سپر قرار 

د  اد  ن مرد  م

7. حمايت روسيه از حوثي ها

محورمحتوای خبرينام شبکه

العربیه

با این حال آن چه ترد  ید  ها را د  ر خصوص قطع نامه پیشنهاد  ي روسیه 
برمي انگیزد   این است که روس ها موعد   مشخصي براي آتش بس 

مشخص نکرد  ه اند  . مهم تر از آن، این که این قطع نامه پیشنهاد  ي از 
حوثي ها نمي خواهد   از شهرهایي که به کنترل خود   د  ر آورد  ه اند   

عقب نشیني کرد  ه یا این که به پاي میز مذاکره برگرد  ند  . همین مسائل 
باعث شد  ه است تا اعضاي شوراي امنیت براي بررسي پیش نویس این 

قطع نامه خواهان وقت بیشتري شوند  .

حمایت روسیه از حوثی ها 

پیش نویس قطع نامه د  ر صورت تصویب آن باید   به صورت مساوي 
همه طرف هاي یمن از جمله حوثي ها و طرفد  اران عبد  ربه 

منصور هاد  ي را خطاب قرار د  هد  . روسیه هم چنین با هرگونه تحریم 
حوثي ها که شوراي همکاري خلیج فارس آن را خواستار شد  ه، مخالف 

است.

حمایت روسیه از حوثی ها 

نمایند  گان کشورهاي عربي حاشیه خلیج فارس د  ر سازمان ملل به 
تالش براي راضي کرد  ن روسیه به پذیرفتن صد  ور قطع نامه اي د  رباره 

یمن د  ر شوراي امنیت اد  امه مي د  هند  . 
حمایت روسیه از حوثی ها 
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محورمحتوای خبرينام شبکه

سي ان ان
کشورهاي غربي و ارد  ن اعالم کرد  ه اند   که هم چنین به این علت 

مخالف پیشنهاد   روسیه هستند   که د  ر آن حوثي ها به علت شرایط 
کنوني متهم نشد  ه اند  . این د  ر حالي است که کشورهاي غربي حوثي ها 

را مسئول شرایط کنوني مي د  انند  .

حمایت ضمنی روسیه از 
حوثی ها 

8. عد  م د  خالت مستقيم آمريکا د  ر يمن

محورمحتوای خبرينام شبکه

سي ان ان

آمریکا نمي خواهد   به شد  ت د  ر عملیات یمن د  رگیر شود   و مي خواهد   به 
عربستان سعود  ي و متحد  انش اجازه بد  هد   هد  ایت این عملیات را برعهد  ه 

د  اشته باشند  . البته نیروهاي آمریکایي براي کمک به خلبان هاي عربستاني 
که هواپیماي آن ها سقوط کرد  ، عملیات امد  اد   انجام د  اد  ه است. آمریکا این 
عملیات را زیر نظر د  ارد  . د  هانه د  ریایي یمن د  ر کنار تنگه باب المند  ب قرار 
د  ارد   که آبراه بسیار مهمي د  ر منطقه است. این تنگه به کانال سوئز منتهي 

مي شود  . آمریکا با حضور د  ریایي خود   مي خواهد   این آبراه هم چنان باز بماند  . 
مصر نیز به شد  ت خواهان بازماند  ن این آبراه کشتیراني است تا شناورهاي 

باري آزاد  انه از این طریق آمد   و شد   د  اشته باشند  .

عد  م د  خالت مستقیم و 
گسترد  ه آمریکا د  ر تنش 

اخیر یمن

رئیس شوراي روابط خارجي آمریکا به کاهش نقش مستقیم آمریکا 
د  ر بحران هایي منطقه اي مثل یمن و عراق اشاره کرد  .

عد  م د  خالت مستقیم و 
گسترد  ه آمریکا د  ر تنش 

اخیر یمن

9. نتيجه بخش بود  ن عمليات طوفان قاطعيت د  ر جهت اهد  اف مورد   انتظار از آن

محورمحتوای خبرينام شبکه

العربیه

ایران پس از حمله های هوایي عاصفه الحزم )طوفان قاطعیت( 
مواضع خود   را تغییر د  اد  ه است و رسانه هاي ایران مي گویند   تهران 

از سلطان نشین عمان خواسته است براي توقف فوري حمالت هوایي 
به حوثي ها د  ر یمن میانجي گري کند  . زیرا عمان تنها کشور عربي 

حوزه خلیج فارس است که د  ر ائتالف )ضد   یمن( به رهبري عربستان 
سعود  ي مشارکت ند  ارد  . 

د  رخواست از عمان 
برای میانجیگری نشانه 

عقب نشینی ایران

کارشناسان معتقد  ند   که موضع گیري هاي جد  ید   ایران ناشي از ضربات 
عاصفه الحزم )طوفان قاطعیت( به شبه نظامیان حوثي )انصاراهلل( و 

شبه نظامیان صالح است. این امر زمینه را براي احتمال حل و فصل 
اختالف ها به شیوه سیاسي فراهم کرد  ه است.

د  رخواست از عمان 
برای میانجیگری نشانه 

عقب نشینی ایران

د  ر این نشست هم چنین اهد  افي که تاکنون د  ر این عملیات محقق 
شد  ه است مورد   بررسي قرار گرفت. کشورهاي ائتالف د  ر بیانیه اي 

بر عزم خود   براي به پایان رساند  ن این طرح نظامي تاکید   و از روند   
عملیات د  ر یمن ابراز رضایت کرد  ند  .

رضایت کشورهای عضو 
ائتالف از پیشرفت طوفان 

قاطعیت

محورمحتوای خبرينام شبکه

االخباریه

حمله نظامي عربستان سعود  ي به یمن باعث شد   از تند  ي لحن 
اظهار های مقام های ایران کاسته شود  .

عقب نشینی ایران از 
مواضع خود   پس از 

عملیات طوفان قاطعیت

پس از آغاز عملیات » طوفان قاطعیت« شد  ت لحن اظهار های 
مقام های ایران کاسته شد  ه است و این کشور اکنون د  ر سیاست هاي 

خود   بازنگري مي کند  .

عقب نشینی ایران از 
مواضع خود    پس از 

عملیات طوفان قاطعیت
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نتيجه گيري
پژوهش حاضر  از  نتایج حاصله  کلي  به طور 
رسانه های  روانــی  عملیات  می د  هد    نشان 
همسو با عربستان طی یک هفته )94/1/10 
تا 94/1/17( شروع جنگ عربستان علیه یمن، 
د  ارد   که هر محور  قرار  اصلی  حول 9 محور 
مهم ترین  زیرمحور می باشد  .  نیز شامل چند   

محورها عبارت اند   از:
د  انستن  یکي  الف(  شامل:  هراسي؛  ایــران 
حوثي ها با ایران، ب( ارسال سالح به یمن از 
سوي ایران و ج( د  خالت نظامي ایران د  ر یمن 

به عنوان د  ست نشاند  ه ایران.
اتحاد   اعراب )مسلمانان( د  ر مقابل ایران؛ شامل: 
الف( اتحاد   کشورهاي اسالمي با عربستان، ب( 
تشکیل نیروي مشترک عربي و ج( هم بستگي 
اسالمي از جمله همراهی و همکاری کشورهاي 

ترکیه و پاکستان با ائتالف عربي.
الف(  مرد  مي بود  ن مخالفان حوثي ها؛ شامل: 
گروه هاي مرد  مي، وابسته به منصور هاد  ي، ب( 

حمله الحوثي ها به قبایل یمن.
 ضد   مرد  مي بود  ن حوثي ها؛ شامل: الف( القاي 
تمایز بین شهروند  ان با شبه نظامیان الحوثی، 
عنوان مسببان  به  الحوثی ها  د  اد  ن  ب( جلوه 
کشتار و د  رگیری، ج( الحوثی ها حذف کنند  ه 
سایر گروه ها و جریان های سیاسی د  ر یمن، د  (

الحوثی ها حمله کنند  ه به مناطق مسکوني و ه( 
یکی جلوه د  اد  ن اهد  اف القاعد  ه و الحوثي ها.

 د  الیل به حق بود  ن حمله به عربستان؛ شامل: 

الف( امنیت یمن را بخشي از امنیت عربستان 
خد  مت  را  ائتالف  اصلي  هد  ف  و  کرد  ه  القا 
رسانه ها  این  ب(  کرد  ه اند  ،  توجیه  مرد  م  به 
د  ر  موجود    تنش هاي  کوشید  ه اند    هم چنین 
یمن و کشورهاي منطقه را به »جنگ شیعه 
و سني« تقلیل د  اد  ه و انگشت اتهام را به سوي 
ایران نشانه گیري کنند  ، ج( حمایت روسیه از 
الحوثي ها را برجسته کرد  ند   و از طرف د  یگر 
رسانه خبري سي ان ان کوشید  ه است تا ؛عد  م 
د  خالت مستقیم آمریکا د  ر یمن را بیان کند  ، 
د  ( این رسانه ها نشانه هاي نتیجه بخش بود  ن 
اهد  اف  جهت  د  ر  قاطعیت  طوفان  عملیات 
مهاجمان را د  ر عقب نشیني ایران از مواضع 
مذاکرات  د  ر  ایــران  د  هي  امتیاز  یا  و  خود   

هسته اي ذکر کرد  ه اند  .
منابع 

افند  ي، مامو،. )1391(، رسانه و سیاست د  ر جهان . 1
عرب، ترجمه محقق، سید   عد  نان، انتشارات جام جم.

ایمان، محمد   تقي، نوشاد  ي، محمد  رضا، )1390(، . 2
تحلیل محتواي کیفي، پژوهش، سال سوم شماره 2.

سلطاني فر، محمد  ، هاشمي، شهناز، )1380(، پوشش . 3
خبري، تهران، سیماي شرق.

شکرخواه، یونس، )1381(، خبرنویسی مد  رن. تهران، . 4
انتشارات خجسته.

زاد  ه، . 5 رضوي  حمید  ،  عبد  الهیان،  علیرضا،  د  هقان، 
نورالد  ین، )1380(، بررسي رابطه بین افکار عمومي و 
رسانه، تهران مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه، چاپ 

اول.
ون د  ایک، تئون اي، )1382(، مطالعاتي د  ر تحلیل . 6

گفتمان، از د  ستور تا گفتمان کاوي انتقاد  ي، ترجمه 
توسعه  و  مطالعات  د  فتر  تهران  مترجمان،  گروه 

محورمحتوای خبرينام شبکه

بي بي سي عربي

رئیس مرکز پژوهش هاي راهبرد  ي و حقوقي د  ر جد  ه عربستان مد  عي 
شد   حمله نظامي رژیم سعود  ي به یمن موجب شد   ایران زود  تر امتیاز 

بد  هد   و مذاکرات لوزان زود  تر به نتیجه برسد  . 
امتیازد  هی ایران د  ر 

مذاکرات د  ر اثر حمله 
عربستان به یمن

این تحلیل گر د  رباره تأثیر توافق لوزان بر مسائل منطقه اي گفت: 
بد  ون شک مسئله سوریه و یمن تحت تأثیر قرار خواهد   گرفت. 
هم چنین ما مي د  انیم که عملیات طوفان قاطعیت بر مذاکرات 

هسته اي با ایران تأثیر گذاشت و موجب شد   ایران زود  تر امتیاز بد  هد  . 
ولي آیا این توافق موجب رهایي ایران از تحریم ها خواهد   شد   تا به 

بحران ها د  ر خاورمیانه بپرد  ازد  ؟ آمریکا اعالم کرد  ه است چنین تحولي 
را نخواهد   پذیرفت.
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