
شماره 22
شهریور 95

7

جهت گیری رسانه های خبری عرب زبان 
در انتخابات رياست جمهوری سوريه

دکتر�حسن�مجیدي��
عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق )ع( 
majidi118@gmail.com

هادي�البرزي��
دانشجوي دکتري مديريت رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی
alborzhadi62@yahoo.com 

چکید�ه
مقاله حاضر نشان مي دهد در بازه زماني »يک ارديبهشت تا 20 خرداد 1393« يعني 
در پيش، حين و پس از انتخابات سوريه که در 13 خرداد »3 ژوئن« رسانه هاي 
همسو با دولت سوريه »العالم، الميادين و روسيا اليوم« وضعيت سوريه را در آستانه 
انتخابات با پيشروي و تسلط ارتش بر اکثر مناطق، تالش دولت براي مشارکت همه 
مردم و انتخابات سرآغازي براي حل بحران سوريه توصيف مي کردند، اما رسانه هاي 
معارض و مخالف دولت سوريه »العربيه، الجزيره و بي بي سي عربي« به کوچک نمايي 
پيروزي هاي ارتش مي پرداختند و وضعيت سوريه را براي انتخابات مهيا ندانسته و 
امنيت حداقلي را موقتي در زمان انتخابات توصيف مي کردند. رسانه هاي همسو با 
دولت سوريه به آينده پس از انتخابات با اميدواري مي نگريستند، اما رسانه هاي جريان 
مقابل به بي اثر بودن انتخابات و به القا ادامه داشتن درگيري ها در آينده مي پرداختند. 
از نظر رسانه هاي جريان معارض سوريه، راهي به جز راه حل نظامي در سوريه وجود  
نداشت؛ اما رسانه هاي همسو با دولت سوريه بر راه حل سياسي سوري- سوري و 
نقش مردم در پايان بخشيدن به بحران تأکيد مي کردند. رسانه هاي همسو، وضعيت 
انتخابات را دموکراتيک نشان مي دادند اما رسانه هاي مقابل، آن را نمايشي و نامشروع 
توصيف مي کردند. پس از برگزاري انتخابات رسانه هاي همسو با سوريه ميزان 
مشارکت مردم را برجسته مي کردند، اما رسانه هاي مقابل در ميزان مشارکت ترديد 
و شبهه ايجاد مي کردند و به رسميت شناخته نشدن انتخابات را از سوي قدرت هاي 
بزرگ پيش مي کشيدند. مي توان گفت نتايج اين مقاله در درک نوع سياست خبري 
و در نتيجه جهت گيري ديپلماسي دولت هاي متبوع اين رسانه ها مفيد بوده است و 

اين نتايج درباره کل تحوالت بحران سوريه قابل تعميم است. 
واژگان�کلید�ی

 سوريه، انتخابات رياست جمهوري، رسانه هاي عرب زبان، جهت گيري رسانه اي
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مقدمه
عرصه  در  گسترده ای  تحوالت  شاهد  امروزه 
رسانه ها هستیم و رسانه ها در تحوالت سیاسي 

نقش گسترده تري را پیدا کرده اند و به عبارت 
دیگر پدیده اي به نام دیپلماسي رسانه اي شکل 
گرفته است. در جریان شکل گیري دیپلماسي 
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نقش  خبري  تلویزیوني  شبکه هاي  رسانه اي، 
بارزي دارند، از نظر علماي ارتباطات، تولیدات 
آن ها  خبرهاي  ویژه  به  و  خبري  رسانه هاي 
یکسان و بدون جهت نیست. در این باره نگرین 
)1370( معتقد است؛ اخبار این امکان را به ما 
نمي دهد که درک کاملي از اهمیت حوادث در 
جامعه خود داشته باشیم، بلکه این حوادث را 

براي ما مبهم تر و پیچیده تر مي کند.
مسائل  پوشش دهنده  رسانه هاي  بین  این  در 
منطقه خاورمیانه، نیز در جهت ارتقای منافع 
دادن  قرار  تأثیر  تحت  خود،  کشورهاي  ملی 
وجود  به  و  سیاسی  نظرات  القای  مخاطبان، 
آوردن درک مطلوب از سیاست های خود در بین 

مردم و مخاطبان خارجی نقش ویژه اي دارند.
 بعضي از این رسانه ها در جهان عرب مانند 
شبکه هاي الجزیره و العربیه به گونه اي ظاهر 
مي شوند که گویا رسانه هاي آزاد هستند، اما با 
وجود تبلیغات طرفداران این دو شبکه، حقیقت 
چیز دیگري است و شبکه هاي الجزیره و العربیه 
تاکنون در پرداختن به هرگونه موضوعي که 
آن ها  مالکان  سیاسي  درگیري هاي  از  خارج 

است، ناکام مانده اند. )افندي، 1391: 70(
با توجه به اکثریت جمعیت عرب زبان منطقه 
خاورمیانه رسانه هاي عرب زبان با جهت گیري هاي 
متنوع در این منطقه شکل گرفته است. تحوالت 
کشور سوریه و بروز جنگ داخلي این کشور یکي 
از نمونه حوادث و رویدادهاي این منطقه است، 
که این رسانه ها از زمان درگیري هاي داخلي این 
کشور، نگاه متفاوتي به جریانات آن داشته اند و 
هر یک از این رسانه ها به نوعي به این تحوالت 

نگریسته اند.
انتخابات  سوریه،  کشور  رویدادهاي  بین  در 
ریاست جمهوري اخیر این کشور پس از سه 
سال جنگ داخلی در این کشور مورد توجه وی ژه 
رسانه ها قرار گرفت و در این انتخابات که نسبت 
به انتخابات هاي گذشته این کشور با تغییراتي 
همراه بود و برخالف دوره هاي قبل که با حضور 
یک نامزد و به شیوه همه پرسي درباره یک نامزد 
برگزار مي شد؛ سه نامزد ریاست جمهوري در 
آن حضور داشتند. بنابراین نگاهي به بازنمایي 
و مطالعه رسانه هاي خبري منطقه براي انعکاس 

این رویداد در پیش، حین و پس از انتخابات، به 
خوبي مي تواند استراتژي هاي این رسانه ها را در 

قبال تحوالت کشور سوریه نشان دهد.
در این انتخابات بشار اسد توانست در رقابت با دو 
نامزد دیگر که دیدگاه های متفاوتی با وی داشتند، 
با به دست آوردن 10 میلیون و 319 هزار و 723 
رأی از کل 1۵ میلیون و ۸40 هزار و ۵7۵ آرای 
شمارش شده به عنوان رئیس جمهور سوریه برای 
هفت سال دیگر انتخاب شود. )شبکه خبر، 1۵ 
خرداد 1393( اما انتخابات در سوریه، در شرایطی 
برگزار شد که جنگ دولت با گروه های تکفیری از 
سه سال پیش ادامه داشت. در انتخابات سوریه 
اکثر شهرها، به  خصوص چهار شهر بزرگ این 
کشور؛ دمشق، بخش عمده حلب، الذقیه و حمص 
که نیمی از جمعیت کشور را در بردارند، در کنترل 
دولت سوریه بود و تنها دو شهر متوسط رقه و 
دیرالزور و چند شهر و روستای کوچک در کنترل 
مخالفان قرار داشت، که طبعا آن ها اجازه برگزاری 
انتخابات در این مناطق را نمي دادند اما فعالیت هاي 
ارتش و نیروهاي مردمي در برگزاري این انتخابات 
و برقراري امنیت نقش بارزي است. هر چند در 
کنار نقش ارتش نباید از نقش رسانه هاي همسو 
با دولت سوریه غافل شد که نقش مهمي در 
اقناع مردم داخل و خارج سوریه بر عهده داشتند 
و به مقابله با جوسازي سایر رسانه هاي معارض 

مي پرداختند.
سؤاالت تحقيق

y  خبري تلویزیوني  شبکه هاي  جهت گیري 
پوشش  در  خاورمیانه،  منطقه  زبان  عرب 
انتخابات ریاست جمهوري سوریه چگونه بوده 
و این رسانه ها بر چه محورهایي تأکید کردند؟

y  عملکرد شبکه هاي عرب زبان خاورمیانه، در
انعکاس اخبار انتخابات سوریه چه تفاوت هایي 

یا شباهت هایي با یکدیگر داشته است؟
روش تحقيق

براي  روشي  کیفی  محتواي  تحلیل  روش 
تفسیر ذهنی محتوایی داده هاي متنی از طریق 
و  کدبندي  نظام مند،  طبقه بندي  فرایندهاي 
شده  شناخته  الگوهاي  طراحی  یا  تم سازي 
مي گیرد.  مرحله صورت  به  مرحله  که  است، 
)ایمان و نوشادي، 1390: 21( تحلیل محتواي 
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کیفی به محقق اجازه می دهد اصالت و حقیقت 
داده ها را به گونه ذهنی، ولی با روش علمی 
تفسیر کند. عینیت نتایج به وسیله وجود یک 

فرایند کدبندي نظام مند تضمین مي شود.
تحلیل محتواي کیفی به فراسویی از کلمات یا 
محتواي عینی متون می رود و تم ها یا الگوهایی 
را که آشکار یا پنهان هستند، به صورت محتواي 
آشکار می آزماید. بر اساس نظریه سیه و شانون 
می توان رهیافت هاي موجود در زمینه تحلیل 
محتوا را به سه دسته تقسیم کرد؛ که عبارت 

هستند از:
تحلیل محتواي عرفی و قراردادي. 1
 تحلیل محتواي تلخیصی یا تجمعی. 2
 تحلیل محتواي جهت دار )ایمان و نوشادي، . 3

)21 :1390
در این تحقیق از روش تحلیل محتواي عرفي 
استفاده شده است، زیرا در این نوع روش که 
هدف آن شرح یک پدیده است، پژوهشگران 
پیش پنداشته  مقوله هاي  گرفتن  کار   به   از 
مي پرهیزند و در عوض ترتیبي مي دهند که 
مقوله ها از داده ها ناشي شوند. در این حالت، 
شناور  داده ها  امواج  بر  را  خودشان  محققان 
مي کنند تا شناختي بدیع برایشان حاصل شود. 
بنابراین با استفاده از نرم افزار مکس کیودا1 که 
نرم افزار مختص تحلیل متن است، ابتدا اخبار 
مورد نظر از شبکه هاي خبري وارد این نرم افزار 
شد، سپس بخش هاي مورد نظر از اخبار انتخاب 
رمزگذاري  زیر مقوله ها  ذیل  طبقه هاي  در  و 
شدند، سپس زیرمقوله ها در طبقه هاي بزرگ تر 
بر اساس شباهت ها و تفاوت هایشان مقوله بندي 
شدند و بسته به کیفیت ارتباط بین زیرمقوله ها، 
مقوله ها  از  کمتري  شمار  به  را  آن ها  محقق 
دسته بندي کرد و مقوله های دسته بندي شده در 
هر شبکه با یکدیگر مقایسه و در دسته بندي هاي 

موضوعي مختلف قرار گرفتند. 
چارچوب نظري تحقيق
1. استراتژي هاي خبري

رسانه ها در خصوص رویدادهاي مختلف داراي 
ارزش هاي خبري، استراتژي مختلفي را اتخاذ 

1. Maxquda

مي کنند. ممکن است سکوت و انکار را پیشه 
آن منتشر  مورد  یعني هیچ خبري در  کنند، 
نکنند یا این که به اندازه ارزش خبري آن خبر را 
انتشار دهند. برخي رسانه ها ممکن است به همان 
انتشار دهند،  رویداد، ارزش خبري آن خبر را 
برخي رسانه ها هم ممکن است به همان رویداد، 
بیش از ارزش هاي خبري موجود و نیاز مخاطبان 
بها دهند و آن را بزرگ نمایي کنند و یا در مقابل، 
کمتر از ارزش و اهمیت واقعي خبر، آن را چاپ و 
پخش کنند. بنابراین رسانه ها متناسب با مالکیت، 
تعلقات و گرایش هاي سیاسي حزبي، مذهبي، 
جغرافیایي و منافع اقتصادي و میزان اعتقاد به 
حرفه گرایي و حق مخاطبان یکي از استراتژي هاي 
واقع نمایي، کوچک نمایي یا بزرگ نمایي را مبناي 
تهیه و انتشار اخبار قرار مي دهند و یا این که 

سکوت اختیار مي کنند. )نصرالهي، 1393: 3(
2. برجسته سازي

برجسته سازي  تعریف  در  کامبز،  مک  و  شاو 
مي نویسند: نویسندگان روزنامه ها و پخش کنندگان 
برنامه هاي تلویزیوني، نقش مهمي در شکل دادن 
به واقعیت اجتماعي دارند و این نقش را از طریق 
وظایف روزانه خویش که انتخاب و نمایش خبر 
است، انجام مي دهند. این نقش رسانه ها یعني 
توانایي اثر و تغییر شناختي در میان افراد و ساخت 
رسانه هاي  برجسته سازي  افراد،  تفکر  به  دادن 
و  عبدالهیان  )دهقان،  مي شود.  خوانده  جمعي 

رضوي زاده، 13۸7: 30( 
برجسته سازي نظریه اي است که بر اساس آن 
موضوعي به عنوان مسئله اصلي در رسانه به 
مخاطب عرضه مي شود. برجسته سازي در واقع 
طبیعي جلوه دادن بزرگ نمایي یک یا چند رویداد 
در رسانه ها است. طبق این نظریه، رسانه ها به 
مردم نمي گویند چگونه فکر کنند، بلکه مي گویند 

راجع به چه فکر کنند. )شکرخواه، 13۸1: ۸(
3. چارچوب سازي

بنیادي  و  اساسي  ساختارهاي  چارچوب ها 
هستندکه نحوه ارائه و ادراک واقعیت را تعیین و 
به فرد کمک مي کنند تا بتواند دنیاي اطراف خود 
را تفسیر کند. بدین لحاظ، چارچوب ها را مي توان 
طرح واره هاي شناختي دانست، که بر نحوه ادراک 
و فهم ما از واقعیت تأثیر مي گذارند. در قلمرو 

ان
 زب

ب
عر

ی 
بر

 خ
ی

ها
نه 

سا
ی ر

ير
ت گ

جه
يه 

ور
 س

ی
ور

مه
 ج

ت
س

ريا
ت 

ابا
خ

انت
در 

 



شماره 22
شهریور 95

10

مطالعات و پ ژوهش هاي ارتباطي، چارچوب سازي 
به این معنا است که رسانه ها نه آیینه اي براي 
انعکاس واقعیت، بلکه سازنده واقعیت و شکل دهنده 
به آن ها هستند. بر پایه این نظریه، رسانه ها توجه 
خود را به بعضي موضوعات و رویدادها متمرکز 
مي کنند )برجسته سازي( و سپس آن ها را در 
چارچوب معنایي خاص قرار مي دهند؛ بنابراین 
کار رسانه ها تنها انتخاب رویداد و حوادثي خاص 
از میان رویدادهاي زیاد نیست، بلکه معني دادن 
به آن نیز هست. رسانه ها ناگزیر هستند حوادث 
و رویدادها را براي مخاطبانشان مهم و بااهمیت 
نشان دهند و الزمه این کار نیز جاي دادن خبر 
در متن یک روایت یا داستان است. )مهدي زاده، 
13۸9: ۸( بنابراین چارچوب سازي، فرایند کنترل 
دست اندرکاران  توسط  رسانه  محتواي  انتخاب 
رسانه اي است. این نظریه مي گوید چگونه بخشي 
از محتواي خاصي از محتواي رسانه یا معنایي 
قالب و بسته بندي  از آن در یک  بیان حاصل 
ارائه مي شود به گونه اي که امکان تعابیر و تفاسیر 
مطلوب، معین و مشخص را فراهم و تعابیر دیگر 
با  رسانه  که  گفت؛  مي توان  مي کند.  را حذف 
بهره گیري از نظریه چارچوب سازي، مخاطبان را 
در قالب ذهنیتي خاص قرار مي دهند و ساختار 

ذهني مشخصي را برایش رقم مي زنند. 
4. بازنمايي

مسئله مهم در بازنمایي واقعیت توسط رسانه ها 
این جا است که، رسانه ها هیچ گاه ابزاري خنثي و 
یک میانجي بي طرف در ارائه تصویر به حساب 
نمي آید. رسانه متکي به زبان و معنا است، و زبان 
و معنا در چارچوب گفتمان همواره متکي به 
قدرت است. لذا بازنمایي حوادث توسط رسانه ها، 
سواي بحث اخالقي و غیراخالقي بودن آن، داراي 
سوگیري ایدئولوژیک است و در راستاي تضعیف 
یا تثبیت قدرت گفتمان ویژه اي گام برمي دارد. 
)مهدي زاده، 13۸7:10( بنابراین بازنمایي، متمایز 
واقعیت ها و رخدادها است،  انعکاس محض  از 
یعني در بازنمایي، وقایع و رخدادها از حالت اصلي 
خود خارج مي شوند، حال هر چقدر که رسانه ها 
و خبرنگاران معتقد به عینیت گرایي در انعکاس 
خبرها باشند، بازنمایي هاي انجام شده به واقعیت 
از  رسانه ها  که  مقدار  هر  و  هستند  نزدیک تر 

عینیت گرایي به دور باشند، بازنمایي هاي آن ها نیز 
دور از واقعیت خواهد بود.)سلطاني فر، 13۸0: 30( 

5. دروازه باني و گزينش گري در خبر
خبري،  پوشش  معمول  تاکتیک هاي  از  یکي 
گزینش گري است. همان طور که پیش از این 
گفتیم مدیریت رسانه به ویژه خبر، همواره با 
انتخاب و گزینش سر و کار دارد، که انتخاب 
گوینده،  تصاویر،  واژه ها،  جمالت،  موضوع ها، 
سبک، قالب، زمان، جاي انتشار و غیره از جمله 
بنابراین  )نصرالهي، 1393: 336(  است.  آن ها 
همه کساني که در سازمان هاي خبري در تهیه 
اخبار، گزینش خبرها و ارائه آن ها تالش مي کنند 

)گزینش گر یا دروازه بان(1 نامیده مي شوند.
 اصطالح گزینش گري نخستین بار در سال 1974 
به وسیله یکي از کارشناسان علوم اجتماعي آمریکا 
به نام کورت لوین به کار برده شد. لوین خاطر 
نشان ساخت که اطالعات همیشه در مجراهایي 
است.  دروازه  منطقه  حاوي  که  مي گیرد  قرار 
منطقه اي که رد آن جا بر اساس مقررات بي طرفانه  
دروازه بانان  سوي  از  تصمیم هایي  شخصي،  یا 
اتخاذ مي شود. دروازه بان تصمیم مي گیرند که آیا 
اطالعات یا کاالها اجازه ورود در مجرا را خواهند 

داشت یا خیر. )نصرالهي، 1373: ۵0(
شبکه هاي خبري مورد مطالعه

عرب   خبری  شبکه  یک  نام  اليوم:  روسيا 
زبان است که از مسکو، کنترل می شود، این 
شبکه در تاریخ 4 مه 2007 تأسیس شد، این 
کانال متعلق به ریانووستی است و همانند راشا 
تودی، کانال انگلیسی  زبان مشابه طیف وسیعی 
از حوادث جهان از دیدگاه روسیه و خصوصیات 
فرهنگی روسیه را به نمایش می گذارد. )ویکي 

پدیا، 27 ژوئن 2011( 
الجزيره: شبکه الجزیره نهم فوریه سال 1996 
به موجب حکم امیر وقت قطر تأسیس شد. 
تأسیس این شبکه در جهت تقویت نظام جدید 
بتواند پیمان هاي  این نظام  تا  صورت گرفت، 
و  داخل  در  مردمي  پایگاه  و  ببندد  جدیدي 
خارج خصوصا در محافل اسالم گرا و ملي گرا 
براي این رژیم ایجاد شود. این شبکه با پخش 

1.Gate keeper
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فیلم های سخنرانی اسامه بن الدن، پس از واقعه 
در  بار  اولین  برای  سپتامبر  یازده  تروریستی 

غرب به شهرت رسید. )افندي، 1391: ۸1(
  شبکه بین المللی العالم در ایران، در فوریه 2003 
میالدی همزمان با تجاوز نیروهای آمریکایی و 
انگلیسی به کشور عراق فعالیت خبری خود را 
به زبان عربی با شعار سرعت، صحت و دقت آغاز 

نمود. )وب سایت شبکه العالم، 1393/7/۸(
بی بی سی عربي: یک شبکه اطالعات خبری 
از بنیاد بی بی سی است، این شبکه کار خود را 
در روز 11 مارس سال 200۸ میالدی آغاز کرد، 
پروژه در سال 200۵ اعالم شد و قرار بود کار خود 
را در پاییز 2007 آغاز کند، اما به تعویق افتاد، این 
شبکه یکی از اعضای سرویس جهانی بی بی سی 

است. )ویکي پدیا، ۵ فوریه 2011 میالدی(
العربيه: نام یک شبکه خبری عرب  زبان منسوب 
به عربستان است که در تاریخ 3 مارس2003 
فعالیت خود را آغاز کرد. این شبکه در دبی، کنترل 

می شود. )ویکي پدیا، 31 مارس 2011(
المیادین، 22 خرداد 1391  الميادين: شبکه 
خاورمیانه  در  را  خود  کار  ژوئن 2012(،   12(
آغاز کرد، دفاتر و استودیوهای اصلی المیادین در 
بیروت پایتخت لبنان است.  نام المیادین به علت 
این انتخاب شد که تحوالت کشورهای عربی از 
میدان های مشهوری مانند؛ التحریر در قاهره یا 
میدان مروارید )لؤلؤ( در بحرین جریان داشته 

است. شبکه المیادین در آغاز کار خود اعالم کرده 
است که »مسائل فلسطین« را در صدر دستور 
کار خود قرار می دهد و به مسائلی که مورد توجه 
»محور مقاومت« است، خواهد پرداخت. )پایگاه 

اینترنتي شبکه المیادین، 1393/7/9(
مؤسس این شبکه نماینده سابق الجزیره در ایران 
بود. شعار شبکه المیادین »واقعیت آن گونه که 
هست« انتخاب شده است. اصول و مباني عمل 
این شبکه عبارت هستند از؛ وحدت وطن عربي، 
جهان  کشورهاي  میان  همگرایي  و  همکاري 
اسالم، رد تفرقه و تروریسم، تکثر تنوع و حق 
متفاوت بودن، برابري، عدالت اجتماعي و حق 
مردم در تعیین سرنوشت و حق مردم در مقاومت 
و رد مداخله و سلطه. آخرین بند از اصول این 
شبکه علت حمایت المیادین را از جبهه مقاومت 

در خاورمیانه نشان مي دهد.
در مقاله حاضر مبناي تحلیل، اخبار این شبکه ها 
است و گزارش هاي ویژه و مستندها در تحلیل 
به حساب نیامده است. اخبار برگزیده از متن 
در  این شبکه هاي خبري،  اخبار  ترجمه شده 
سامانه نیوزروم واحد مرکزي خبر انتخاب شده 
به  العالم  و  المیادین  البته درباره شبکه  است، 
پایگاه اینترنتي این شبکه ها نیز در بازه زماني 

مورد مطالعه، مراجعه شده است.
تحليل اخبار شبکه هاي عرب زبان همسو 

و مخالف دولت سوريه
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مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 
ارتش سوریه با عملیات نظامی برنامه ریزی شده، تروریست ها را 
غافلگیر کرد و این عملیات در حومه شهر درعا در جنوب این 

کشور و منطقه نَوی نزدیک بلندی های اشغالی جوالن ادامه دارد.
غلبه ارتش بر 

تروریست ها
پیشروي و 

موفقیت ارتش در 
آستانه انتخابات

العالم

جدول 1. 
وضعیت سوریه 

در آستانه 
انتخابات از 

نگاه رسانه هاي 
همسو با دولت 

سوریه

مسئوالن سوري در حال پاکسازي منطقه قدیمي شهر حمص 
و زدودن آثار جنگ هستند، تا راه براي بازگشت خانواده هایي 

که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند، آماده شود. 
به گزارش این شبکه، خیابان منطقه قدیمي حمص امروز 

در حال تعمیر و ساخت است تا شهروندان بار دیگر پس از 
بازگشت به منازل خود در این منطقه تجمع کنند و مانند 

سابق زندگي در این جا از سرگرفته شود.

کمک دولت سوریه 
براي بهبود وضعیت 

حمص براي بازگشت 
آوارگان

تالش دولت 
سوریه براي 

مشارکت همه 
مردم در انتخابات

المیادین

برخي به باقي ماندن سوریه به عنوان نماد وحدت ملي اتفاق 
نظر دارند در حالي که برخي ها معتقد هستند در این انتخابات 

نامزدهاي مخالفان حضور ندارند، برخي دیگر ابراز امیدواري 
کردند این انتخابات سرآغاز حل و فصل بحران سوریه باشد.

انتخابات سرآغاز حل و 
فصل بحران سوریه

اعتقاد به حل 
بحران سوریه با 

انتخابات
روسیا 
الیوم

1. وضعيت سوريه در آستانه انتخابات؛ بازه زماني، قبل از انتخابات
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مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 
این اقدام )توافق حمص( آتش بس نبود؛ بلکه تالشي براي خروج 

از اوضاع وخیمي بود که در اثر محاصره دچار آن شده بودیم 
مبارزان ما در حمص آب و غذا و مهمات نداشتند و نیروهاي نظام 

نتوانستند طي دو سال بر این منطقه مقاوم سیطره پیدا کنند 
زماني که مبارزان از شدت گرسنگي در خطر مرگ افتادند در 

فکر وارد کردن کمک هاي انسان دوستانه و خروج این مبارزان اما 
به طریقه اي که شایسته آن ها باشد افتادیم آن ها سربلند و با در 
دست داشتن سالح هایشان از حمص خارج شدند تا باز هم به 

وظیفه جهادي خود ادامه دهند.

زیر سوال بردن 
وضعیت پیروزي 

ارتش در شهر 
حمص

کوچک نمایي 
پیروزي هاي ارتش  الجزیره

جدول 2. وضعیت 
سوریه در آستانه 
انتخابات از نگاه 

رسانه هاي مخالف 
با دولت سوریه

همچنین شرایط مناسب امنیتي براي برگزاري انتخابات در 
کشور وجود ندارد باید با استفاده از کنفرانس ژنو و راه حل 

سیاسي به بحران در سوریه پایان داد.
انتخابات در شرایط 

ناامنی 
مهیا نبودن شرایط 

براي برگزاري 
انتخابات

بي بي سي

این انتخابات مي خواهد در سایه حضور ده ها هزار نیروي مبارز 
خارجي برگزار شود. اگر این نیروها از سوریه خارج شوند نظام بشار 

اسد قادر نیست در قدرت بماند بشار اسد به خوبي نشان داد که 
مي تواند مردم سوریه را به قتل برساند و این کشور را ویران کند. 

امنیت انتخابات 
با تکیه بر حضور 
مبارزان خارجي 

امنیت موقتي در 
زمان انتخابات العربیه

2. آينده سوريه پس از انتخابات؛ بازه زماني، قبل از انتخابات
مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 

مردم سوریه در کنار نظام خود ایستادند و اکنون توطئه علیه این 
کشور آشکار شده است. سوریه امروز با سوریه قبل از بحران فرق دارد 

و اکنون به کشوری توانمند تبدیل شده است.
پایداري مردم در 
حفظ نظام سوریه

امیدواري 
به آینده العالم

جدول 3. آینده 
سوریه پس از 

انتخابات از نگاه 
رسانه هاي همسو با 

دولت سوریه

شهروندان سوري در عین حالي که امیدوار هستند اولین تجربه انتخابات 
ریاست جمهوري در کشورشان موفقیت آمیز باشد بر ضرورت مشارکت 
همگان در این تجربه جدید تأکید مي کنند با این امید که صداي اسلحه 

فروکش کرده و همه اختالفات خود را در پاي صندوق راي حل و 
فصل کنند. سوري ها به رقابت هاي انتخاباتي که تا سوم ژوئیه ادامه دارد 

رضایت مندانه چشم دوخته اند. در عین حال دشواري هاي این فرایند 
سیاسي را نیز در نظر دارند با این حال امیدوار هستند که دوران جنگ و 

خونریزي در کشورشان پایان یابد.

امیدواري مردم 
به پایان جنگ و 

خونریزي
امید مردم 

به آینده 
روسیا 
الیوم

یگان هاي مردمي کرد اعالم کرده اند تا دفع گروه هاي مسلح از مناطق خود، 
سالح را بر زمین نمي گذارند تا بحران سوریه پایان یابد.

تأکید کردهاي 
سوریه بر یکپارچگي

امید به 
دفع بحران المیادین

مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 
بحران سوریه سه سال است که ادامه دارد و این کشور در خرابي و 

آشوب و ناامني غرق است و برگزاري انتخابات تأثیري در آن ندارد. ملت 
سوریه خواهان توقف درگیري و جنگ از سوي نظام، جبهه النصره و 
داعش هستند که هر کدام براي کسب پیروزي در حال نبرد هستند. 

در این اوضاع حتي برگزاري انتخابات هم امکان ندارد زیرا در بسیاري از 
استان ها مردم کوچ کرده اند و جنگ در آن ها ادامه دارد.

سوریه در خرابي و 
آشوب و درگیري

درگیري ها 
در آینده الجزیره

جدول 4. آینده 
سوریه پس 

از انتخابات از 
نگاه رسانه هاي 
مخالف با دولت 

سوریه

موج به نفع بشار اسد برگشته است موج خشونت او را از پا درنیاورده است 
ارتش او حاال موضع تهاجمي دارد به لحاظ تاکتیکي کلي موفقیت به دست 

آورده است اما این که این موفقیت هاي تاکتیکي به پیروزي استراتژیک منجر 
بشود یا نه من مطمئن نیستم به سه سال پیش برگردد به نقطه اي که قیام 

شروع شد.

کوچک نمایي 
پیشروي و تسلط 
ارتش بر مناطق 

درگیري

سوریه به 
گذشته قبل 

از جنگ 
برنمي گردد

بي بي سي

بشار اسد با این نامزدي این پیام را به دوستان ملت سوریه مي دهد مبني 
بر این که به اقدامات خود در این کشور ادامه خواهد داد بشار اسد باید 

به دلیل آواره شدن نزدیک به ده میلیون نفر از شهروندان سوري و ویران 
شدن این کشور شرمسار باشد.

انتخابات عاملي 
براي آوارگي 
دوباره مردم 

سوریه

بي اثر بودن 
انتخابات در 

آینده در مورد 
مردم و نظام 

سوریه

العربیه
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3.  راه حل بحران سوريه؛ بازه زماني، قبل از انتخابات

مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 

جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که راه حل بحران سوریه باید سوری– سوری 
باشد و مخالفان و دولت سوریه باید با همدیگر مذاکره کنند، زیرا سوریه، کشور 

آن ها است، نه کشور ما یا آمریکایی ها. 
تأکید بر مذاکره 
مخالفان با دولت

راه حل 
سوري- 

سوري
العالم

جدول ۵. راه 
حل بحران 

سوریه از نگاه 
رسانه هاي 

همسو با دولت 
سوریه

احزاب داخلي سوریه: نقطه مشترکي با دولت داریم و آن هم رسیدن به راه 
حل سوري- سوري یا راه حل داخلي است.

نظر احزاب 
سوریه: راه حل 

داخلي

راه حل 
سوري- 

سوري
المیادین

انتخابات ریاست جمهوري از مشروعیت سیاسي بین المللي برخوردار نیست. 
تنها توافق بین المللي براي حل بحران سوریه توافق شش ماده اي ژنو است. 
این توافق در بند چهارم خود تأکید مي کند باید دولت سوریه و گروه هاي 

مخالف درباره تشکیل دولت انتقالي به توافق برسند و این دولت بر انتخابات 
پارلماني و ریاست جمهوري بر سوریه نظارت خواهد داشت. هر اقدام یک 

جانبه توسط نظام سوریه و گروه هاي مخالف نظیر برگزاري انتخابات پارلماني 
و تشکیل دولت در تبعید در ضدیت با توافق نامه ژنو قرار دارد و غیر قانوني 

است. این اقدامات به راه حل سیاسي بحران سوریه کمک نمي کند.

انتخابات 
مخالف 

توافق نامه ژنو
تأکید بر راه 
حل سیاسي روسیا الیوم

مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 
همان طور که باراک اوباما در سخنراني اخیر خود گفته است، هیچ راه 
حل نظامي براي مناقشه سوریه وجود ندارد، بلکه راه حل سیاسي فقط 

مي تواند این مناقشه را حل کند.
راه حل نظامي 

وجود ندارد.
تأکید بر راه 
حل سیاسي الجزیره 

جدول 6. راه 
حل بحران 

سوریه  از نگاه 
رسانه هاي 

مخالف با دولت 
سوریه

این تصمیم نشان مي دهد که نظام سوریه بر حفظ قدرت اصرار دارد و 
براي یافتن راه حل سیاسي در چارچوب بیانیه کنفرانس ژنو یک جدي 

نیست این بیانیه با صراحت درباره مذاکره براي جابجایي قدرت در 
سوریه و تشکیل دولت انتقالي با اختیارات کامل سخن مي گوید. دولت 

سوریه با این اقدام، تالش ها براي دستیابي به راهکار سیاسي را ناکام 
مي گذارد.

مخالفت دولت 
سوریه با راه 
حل سیاسي

تأکید بر راه 
حل سیاسي العربیه

ما در هیئت هماهنگي سوریه و بیشتر گروه هاي مخالف در داخل و 
خارج از این کشور بر این باور هستیم هر گونه اقدام یک جانبه به دور 
از توافق داخلي، منطقه اي و بین المللي در ضدیت با راه حل سیاسي و 

مشخصا بیانیه ژنو 1 قرار دارد.

مخالفت با راه 
حل سیاسی و 

توافق نامه ژنو
تأکید بر راه 
حل سیاسي بي بي سي

مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 

سرباز سوری با خون خود رأی می دهد.
حمایت جانانه 

ارتش از 
انتخابات

حمایت مردم از 
روند برگزاري 

انتخابات
العالم

جدول 7. 
نقش مردم 
در انتخابات 

سوریه از نگاه 
رسانه هاي 

همسو با دولت 
سوریه

تدابیر الزم براي برگزاري انتخابات اتخاذ شده است. بنابراین، براي 
این هماورد سیاسي همه تدابیر اتخاذ شده و فقط مشارکت مردم 

مانده است که باید از بین سه نامزد یکي را به عنوان رئیس جمهور 
خود برگزینند.

حرف آخر براي 
مردم

نقش مردم در 
انتخابات سوریه المیادین

مردم سوریه در واکنش به مسئله برگزاري انتخابات ریاست 
جمهوري همگامي خود را با اقدام هاي دولت نشان دادند، دولت و 
مردم سوریه فرایند سیاسي را در کشورشان پي مي گیرند و منتظر 

اقدام هاي سیاسي خارجي و در رأس آن ها مذاکرات ژنو نیستند این 
مسئله نشان دهنده مخالفت دمشق با هرگونه اقدام مداخله جویانه 

بیگانگان در امور سوریه است.

همگامي مردم 
سوریه با دولت 
براي برگزاري 

انتخابات

مردم سوریه 
مخالفت دخالت 

بیگانگان
روسیا الیوم

4. نقش مردم در انتخابات سوريه؛ حين انتخابات
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مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 
سوري ها حتي در لبنان از جانب دولت سوریه براي مشارکت در 

انتخابات ریاست جمهوري سوریه و رأي دادن به بشار اسد تهدید 
شده اند، دولت سوریه اتباع سوري را تهدید کرده است. 

اجبار به شرکت 
در انتخابات

حضور اجباري 
مردم در 
انتخابات

بي بي سي

جدول ۸. 
نقش مردم 
در انتخابات 

سوریه از نگاه 
رسانه هاي 

مخالف با دولت 
سوریه

حدود 9 میلیون سوري تا این ساعت یا در داخل آواره شده اند یا به خارج 
از این کشور پناه برده اند؟ بخش زیادي از آن ها خارج از کشور هستند 
و آن هایي هم که در داخل کشور هستند بخش بزرگي از آن ها خارج 
از مناطق تحت کنترل دولت به سر مي برند و به عالوه برخي مناطق 

تحت محاصره هستند و صدها هزار تن از مخالفان دولت در زندان به سر 
مي برند و عملیات نظامي همچنان در مناطق متعدد سوریه ادامه دارد.

آواره بودن 
مردم سوریه

آواره بودن مردم 
در زمان برگزاري 

انتخابات
الجزیره

شهروندان سوري در داخل و خارج در گفتگو با رسانه ها گفته اند 
کساني که به اسد رأي مي دهند افرادي هستند که طرفدار وي به شمار 

مي روند یا نگران زندگي و جان خود هستند.
رأي به اسد از 

روي ترس
رأي از روي 

ترس  العربیه 

5.  دخالت نيروهاي خارجي در سوريه؛ حين انتخابات
مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 

»سوزان رایس« گفت: آمریکا با ارائه کمک های کشنده و غیر کشنده 
به مخالفان )گروه های مسلح( گام هایی مهم را در سوریه برداشت. 

سوزان رایس در مصاحبه با شبکه سی ان ان آمریکا، مدعی شد: آمریکا 
بزرگ ترین طرفی است که به صورت انفرادی درحال ارائه کمک های 

انسانی است، و بیش از 1.7 میلیارد دالر هزینه کرده است.

اسناد کمک 
آمریکا به 

سوریه

دخالت 
آمریکا در 

سوریه العالم

جدول 9. 
دخالت 

نیروهاي 
خارجي در 

سوریه از نگاه 
رسانه هاي 

همسو با دولت 
سوریه

دیپلمات هاي غربي مي گویند برخي اعضاي شوراي امنیت در حال بررسي 
پیش نویس قطعنامه اي هستند که منجر به ایجاد معابر امن در سوریه بدون 
نیاز به کسب موافقت حکومت این کشور مي شود. بر اساس پیش نویس این 

قطعنامه قرار است چهار معبر از کشورهاي هم مرز با سوریه یعني اردن، عراق 
و ترکیه ایجاد شود. پیش نویس این قطعنامه با هدف ارسال کمک هاي انسان 

دوستانه است اما این منابع از ساز و کار و زمان بندي نحوه ایجاد این معابر 
امن سخني نگفته اند. روزنامه آمریکایي نیویورک تایمز در این خصوص نوشته 
است؛ تهیه کنندگان این پیش نویس با اتکا به گزارش محرمانه »بان کي مون« 
دبیرکل سازمان ملل مبني بر ناتواني حکومت سوریه از انجام مسئولیت هایش 

براي تأمین نیازهاي مردم این کشور این پیش نویس را تنظیم کرده اند.

دخالت برخي 
از اعضاي 

شوراي امنیت 
براي تصویب 

قطعنامه 

دخالت 
در حریم 

جغرافیایي 
سوریه

روسیا الیوم

طرف هاي عربي و غربي گشایش جبهه نظامي جدید علیه سوریه از مرز 
اردن را خواستار شده اند ولي امان به شدت آن را رد کرده است.

گشایش جبهه 
جدیدي از اردن 

توسط طرف هاي 
غربي و عربي

دخالت غربي ها 
و کشورهاي 

عرب در سوریه
المیادین 

مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 

آمریکا عالوه بر ارتقا سطح سیاسي دفتر ائتالف معارضان سوریه کمک 
مالي هم در اختیار این گروه قرار مي دهد.

کمک مالي 
آمریکا به 
مخالفان

بزرگ نمایي 
حمایت آمریکا 

از مخالفان
الجزیره

جدول 10. 
دخالت 

نیروهاي 
خارجي در 

سوریه از نگاه 
رسانه هاي 

مخالف با دولت 
سوریه

بیگانگاني که در کنار نظام حاکم در حال جنگ هستند به هزاران نفر 
مي رسد که لبناني ها، عراقي ها، یمني ها و شیعیان افغان از جمله آن ها 
هستند منابع آگاه اعالم مي کنند که آن ها از مناطق مختلف به سوریه 
آمده و شبکه هاي ایراني آن ها را جمع آوري و سامان دهي کرده اند و در 

ماه نیز حدود پانصد دالر دریافت مي کنند.

گروه هاي 
خارجي 
که براي 

نظام سوریه 
مي جنگند.

القا دخالت 
ایران در 

سوریه
العربیه

نیروهاي بشار اسد در درگیري هاي میداني پیروزي هایي به دست آوردند 
در واقع بشار اسد پیروزي راهبردي در سوریه به دست آورد، او کنترل فقط 
یک سوم سوریه را در اختیار دارد، اما این یک سوم در واقع بخش راهبردي 

این کشور است اسد در این مورد از کمک ایران و حزب اهلل و حمایت 
سیاسي روسیه برخوردار است. بشار اسد تا امروز هم پیروز شده است و 
پیروزي کامل و نهایي فقط به زمان نیاز دارد اگر باراک اوباما مي خواهد 
اوضاع میداني در سوریه را تغییر دهد، بسیار دیر وارد عمل شده است.

کمک ایران، 
حزب اهلل و 

روسیه به اسد

القا دخالت 
ایران، روسیه 

و حزب اهلل در 
روسیه

بي بي سي 
عربي
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6. استاندارد دموکراسي و انتخابات سوريه؛ حين انتخابات

مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 
این نخستین انتخابات ریاست جمهوری سوریه از زمان آغاز حکومت 

خانواده اسد در بیش از پنجاه سال پیش است که با شرکت بیش از یک 
نامزد و از طریق رأی گیری برای برگزیدن یکی از نامزدها برگزار می شود.

در سال 2012 قانون اساسي در سوریه تغییر کرد و بر اساس آن دیگر 
انتخابات با یک حزب و یک کاندیدا به صورت همه پرسي برگزار نمي شود. 

همچنین قانون اساسي دوره ریاست جمهوري را هفت سال تعیین کرده 
است که هر فرد تنها مي تواند دو دوره متوالی به این سمت انتخاب شود.

فرق انتخابات 
فعلي روسیه با 

موارد قبلي

تبیین 
دموکراتیک 

بودن 
انتخابات 

فعلي

العالم

جدول 11. 
دموکراتیک 

بودن انتخابات 
سوریه از نگاه 

رسانه هاي 
همسو با دولت 

سوریه

بیشتر مناطقي که تروریست ها در سوریه بر آن ها تسلط دارند مناطقي 
است که خالي از سکنه است و بیشتر مردم سوریه مي توانند در انتخابات 

شرکت کنند. در مراکز همه استان ها مانند شهرهاي دمشق، درعا، حمص، 
حماه، ادلب، حلب، الحسکه، القامشلي و بخشي از شهر دیرالزور به جز شهر 
الرقه انتخابات برگزار خواهد شد. گروه تروریستي داعش بر شهر الرقه حاکم 

است. بنابراین، غالب مردم سوریه مي توانند در انتخابات شرکت کنند.

امکان مشارکت 
اکثر مردم 
سوریه در 

انتخابات

مشروع بودن 
انتخابات المیادین

انتخابات ریاست جمهوري در سوریه بر اساس قانون اساسي برگزار مي شود 
و مسئله داخلي است و ارتباطي به طرف هاي خارجي ندارد این انتخابات 

پلي براي رساندن سوریه به مرحله پس از بحران خواهد بود و باعث تقویت 
وحدت سوري ها خواهد شد. 

قانوني بودن 
انتخابات سوریه

تبیین 
دموکراتیک 

بودن 
انتخابات

روسیا الیوم

مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 
قانون جدید انتخابات به طور خودکار چهره هاي اصلي مخالف را از نامزد 

شدن محروم مي کند زیرا شرط کرده است که نامزد انتخابات باید در 
ده سال گذشته به طور مستمر در سوریه سکونت داشته باشد و به نظر 

برخي با شرط کردن گرفتن امضاي تأیید 3۵ تن از اعضاي مجلس براي 
هر نامزد احتمالي، زمینه نامزد شدن همه مخالفان از بین رفته است 
لذا این مسئله موجب شده است مخالفان بگویند این قانون بر اساس 

معیارهاي بشار اسد تنظیم شده است.

قانون جدید 
انتحابات مانع 
از نامزد شدن 

مخالفان

دموکراتیک 
نبودن 

انتخابات
الجزیره

جدول 12. 
دموکراتیک 

نبودن انتخابات 
سوریه از نگاه 

رسانه هاي 
مخالف با دولت 

سوریه

در این انتخابات شاهد رقابت حقیقي نیستیم و دو نامزد دیگر به جز 
اسد هم جز طرفداران نظام محسوب مي شوند. بنابراین، این انتخابات 

کشور را به سوي دموکراسي پیش  نمي برد.

نمایشي بودن 
وجود دو رقیب 

در انتخابات

نمایشي 
بودن 

انتخابات
بي بي سي

ماهر حجار و حسان النوري که نامزدي خود را در انتخابات اعالم کردند 
دو نفر از مخالفان داخلي رژیم هستند. اما قانون انتخابات مانع از نامزدي 

مخالفان خارجي است.

قانون جدید 
انتخابات مانع 
از نامزد شدن 

مخالفان خارجي

دموکراتیک 
نبودن 

انتخابات
العربیه

7. نقش اسد در سوريه؛ حين انتخابات

مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 
رئیس جمهور سوریه در جریان بازدید از شهر تاریخی »معلوال« بر ادامه 
تالش ها برای مقابله با تروریسم تأکید کرد. خبرنگار شبکه العالم که روز 
یکشنبه بشار اسد را در این سفر همراهی کرده است، گزارش داد؛ بشار 

اسد در این سفر خاطر نشان کرد که اگر پایداری مردم در کنار نیروهای 
ارتش نبود، دستاوردهای امروز محقق نمی شد. 

مصمم بودن 
اسد با مقابله با 

تروریسم

تأکید اسد 
براي مقابله با 

تروریسم
العالم

جدول 13. 
نقش اسد در 
سوریه از نگاه 

رسانه هاي 
همسو با دولت 

سوریه

در جریان نشست مذاکرات دولت و مخالفان سوري در ژنو پیشنهاد کرد 
بشار اسد رئیس جمهور سوریه بدون برگزاري انتخابات همچنان در 
مسند قدرت باقي بماند ولي دولت سوریه این پیشنهاد را نپذیرفت.

نظر آمریکا 
مبني بر ماندن 
اسد بر قدرت 
بدون انتخابات

مخالفت اسد 
با ماندن در 
قدرت بدون 

انتخابات
المبادین

اگر کسي دیگر غیر از بشار اسد به قدرت برسد اوضاع بدتر مي شود زیرا 
هیچ کس دیگر غیر از ایشان درک درستي از اوضاع سوریه و مسائل مربوط 
به همسایگان و بحراني که علیه سوریه طراحي شده است ندارد. چون همه 

این مسائل توطئه هایي است که علیه سوریه طراحي شده است.

نظر موافقان 
اسد در مورد 

نقش ایشان در 
کنترل بحران 

نقش اسد در 
کنترل بحران 

سوریه 
روسیا الیوم
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مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 
قانون جدید انتخابات به طور خودکار چهره هاي اصلي مخالف را از نامزد 

شدن محروم مي کند زیرا شرط کرده است که نامزد انتخابات باید در 
ده سال گذشته به طور مستمر در سوریه سکونت داشته باشد و به نظر 

برخي با شرط کردن گرفتن امضاي تأیید 3۵ تن از اعضاي مجلس براي 
هر نامزد احتمالي، زمینه نامزد شدن همه مخالفان از بین رفته است 
لذا این مسئله موجب شده است مخالفان بگویند این قانون بر اساس 

معیارهاي بشار اسد تنظیم شده است.

قانون جدید 
انتحابات مانع 
از نامزد شدن 

مخالفان

قانون 
انتخابات 
بر اساس 

معیارهاي 
بشار اسد

الجزیره

جدول 14. 
نقش اسد در 
سوریه از نگاه 

رسانه هاي 
مخالف با دولت 

سوریه

بشار اسد هیچ برنامه انتخاباتي ندارد و تنها به کشتار مردم مشغول است 
و این انتخابات نیز با ادامه کشتار مردم برگزار مي شود چرا که وي گفته 
بود یک سال از جنگ باقي مانده است شکي در این نیست که بشار اسد 
نمي تواند به اهداف خود برسد و این انتخابات به صورت برنامه ریزي شده 

با نتیجه مشخص شده برگزار خواهد شد.

برنامه نداشتن 
اسد براي 
انتخابات

از پیش برنده 
بودن اسد در 

انتخابات
العربیه

شاید انتخابات فقط تغییراتي در ذهن اسد یا حلقه کوچک اطراف او 
ایجاد کند در هر حال اوضاع براي مردم داخل سوریه که در مناطق 

جنگي زندگي مي کنند اوضاع روز به روز بدتر مي شود.

انتخابات باعث 
تغییراتي 

محدود در 
اطرافیان اسد

بحراني بودن 
اوضاع براي 

مردم با 
وجود اسد

بي بي سي

8.  ميزان مشارکت مردم در انتخابات؛ پس از انتخابات
مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 

برگزاری انتخابات باعث ایجاد ترافیک سنگین در جاده ها شد و هوای 
گرم نیز در جای خود خبرنگاران را کالفه کرده بود. خیل عظیمی از 

رأی دهندگان سوری با پای پیاده و برخی دیگر با وسیله نقلیه خود را به 
مراکز رأی گیری رساندند.

شلوغي 
صندوق هاي 

رأي

مشارکت 
خیل عظیم 

مردم در 
انتخابات

العالم

جدول 1۵.  
میزان مشارکت 

مردم در 
انتخابات  از 

نگاه رسانه هاي 
همسو با دولت 

سوریه

هنگامی که رئیس مجلس سوریه شب گذشته پیروزی بشار اسد رئیس 
جمهوری این کشور در انتخابات ریاست جمهوری را به صورت رسمی 
اعالم کرد، مردم شهرهای مختلف برای شادمانی به خیابان ها ریختند.

شادماني مردم 
پس از پیروزي 

اسد

حمایت مردم 
از روند برگزاري 

انتخابات
العالم

اگر کسي دیگر غیر از بشار اسد به قدرت برسد اوضاع بدتر مي شود زیرا 
هیچ کس دیگر غیر از ایشان درک درستي از اوضاع سوریه و مسائل مربوط 
به همسایگان و بحراني که علیه سوریه طراحي شده است ندارد. چون همه 

این مسائل توطئه هایي است که علیه سوریه طراحي شده است.

نظر موافقان 
اسد در مورد 

نقش ایشان در 
کنترل بحران 

نقش اسد در 
کنترل بحران 

سوریه 
روسیا الیوم

مضمامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 
لوي حسین، رئیس جریان سازندگي سوریه گفت: ملت سوریه در 

انتخابات ریاست جمهوري حق دارد ولي قادر به شرکت در این انتخابات 
نیست بنابراین این انتخابات مشروعیت خود را از دست داده است چرا 

که حداقل نیمي از این ملت نمي تواند نامزد مورد نظر خود را براي 
رهبري کشور معرفي کند. نیمي از این ملت نمي تواند در این انتخابات 
شرکت یا آن را تحریم کند. این عده آواره هستند و در مناطقي زندگي 

مي کنند که تحت کنترل دولت مرکزي نیست. بنابراین شرایط براي 
برگزاري انتخابات در کشور فراهم نیست.

امکان نداشتن 
انتخاب نامزد 
براي نیمي از 

این ملت

امکان 
نداشتن 

مشارکت 
مردم سوریه 
در انتخابات

بي بي سي

جدول16. 
میزان مشارکت 

مردم در 
انتخابات از 

نگاه رسانه هاي 
مخالف با دولت 

سوریه

هفتاد و پنج درصد از مردم سوریه در این انتخابات شرکت نکردند، 
بنابراین این انتخابات قانوني نیست ادعاي نظام سوریه درباره رأي  ده 

میلیون نفر به بشار اسد دروغ است.

دروغ بودن میزان 
مشارکت هفتاد و 
پنج درصدي در 

انتخابات 

زیر سؤال 
بردن میزان 

مشارکت مردم 
در انتخابات 

العربیه

قانون جدید انتخابات به طور خودکار چهره هاي اصلي مخالف را از نامزد 
شدن محروم مي کند زیرا شرط کرده است که نامزد انتخابات باید در ده 

سال گذشته به طور مستمر در سوریه سکونت داشته باشد و به نظر برخي 
با شرط کردن گرفتن امضاي تأیید 3۵ تن از اعضاي مجلس براي هر نامزد 
احتمالي، زمینه نامزد شدن همه مخالفان از بین رفته است لذا این مسئله 
موجب شده است مخالفان بگویند این قانون بر اساس معیارهاي بشار اسد 

تنظیم شده است.

قانون جدید 
انتحابات مانع 
از نامزد شدن 

مخالفان

دموکراتیک  
نبودن 

انتخابات
الجزیره
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9.  رسميت انتخابات سوريه؛ پس از انتخابات

مضامين خبري زير مقوله مقوله شبکه موضوع 

نظام سوریه به دنبال برگزاري این انتخابات است ولي این 
انتخابات هیچ تأثیري ندارد و مهم ترین دولت هاي جهان 

این انتخابات را باطل و نمایشي توصیف کرده اند و این 
دولت ها نتیجه این انتخابات را به رسمیت نمي شناسند.

به رسمیت 
نشاختن انتخابات 

از سوي دولت هاي 
مهم جهان 

بي ارزش 
بودن 

انتخابات در 
عرصه جهاني 

الجزیره
جدول 17. 
به رسمیت 
نشناختن 
انتخابات 

سوریه از نگاه 
رسانه هاي 

مخالف دولت 
سوریه

جیم تراوب تحلیلگر سیاست خارجي گفت: به نظر من 
هیچ الزام قدرتمندي در خارج از سوریه وجود ندارد که 
بخواهد با انگیزه منافع اقتصادي یا ژئوپلیتیک، انتخابات 

سوریه و پیروزي اسد را به رسمیت بشناسد.

به رسمیت 
نشاختن انتخابات 

سوریه از سوي 
کشورهاي جهان 

بي فایده 
بودن 

انتخابات در 
عرصه جهاني 

بي بي سي

برخي کشورهاي غربي و عربي حوزه خلیج فارس 
برگزاري انتخابات را نقض دموکراسي دانستند و تأکید 

کردند برگزاري آن تالش ها براي مذاکره و دستیابي به راه 
حل بحران را با شکست رو به رو مي کند.

مخالفت کشورهاي 
عربي و غربي با 

برگزاری انتخابات

به رسمیت 
شناخته 

نشدن 
انتخابات

العربیه

نتيجه گيري
و  درک  براي  مناسبي  عرصه  سوریه  بحران 
جدید  خاورمیانه  در  رسانه ها  نقش  شناخت 
است صرف نظر از نوع جهت گیري رسانه هاي 
مؤثر در خاورمیانه، نکته مهم، گسترش سلطه 
و نقش آفریني رسانه هاي منطقه حتي فراتر از 
رسانه هاي غربي است که به نوعي بر انحصار 
رسانه اي غرب در این منطقه پایان داده است. 
نکته مهم دیگر صف بندي رسانه ها بر اساس نوع 
جهت گیري دولت هاي متبوع آن ها است. چنانکه 
گذشت در بحران سوریه، رسانه هاي دو جبهه 
حامیان و مخالفان دولت سوریه همچنان در حال 
نبرد هستند. در انتخابات مهم ریاست جمهوري 
سوریه نیز شبکه هاي العالم، روسیا الیوم همسو 
با ایران و سوریه، به حمایت رسانه اي از دولت 
سوریه پرداختند و رسانه نوظهور المیادین نیز از 
این خط مشي حمایت کرد که شعارها و اصول 
عمل این شبکه حکایت از حمایت مدیران این 
شبکه از جبهه مقاومت دارد. اما شبکه هاي العربیه 
و الجزیره و بي بي سي عربي همسو با دولت هاي 
عربستان، قطر و بریتانیا در جهت گیري رسانه اي 
خود، به مخالفت با دولت بشار اسد و زیر سؤال 
بردن اساس انتخابات ریاست جمهوري سال 93 

این کشور پرداختند. 
شبکه هاي خبري العالم، المیادین و روسیا الیوم 

به عنوان رسانه هاي همسو با دولت سوریه، در 
از  انتخابات  آستانه  در  سوریه  وضعیت  مورد 
برجسته سازي استفاده مي کردند و سعي بر آن 
داشتند که پیشروي و موفقیت ارتش سوریه 
کنند،  برجسته سازي  انتخابات  آستانه  در  را 
اما در مقابل رسانه هاي مخالف دولت سوریه 
)العربیه، الجزیره و بي بي سي عربي( از استراتژي 
کوچک نمایي بهره مي بردند و سعي در کوچک 
مهیا  القاي  ارتش،  پیروزي هاي  دادن  جلوه 
نبودن شرایط برگزاري انتخابات و موقتي بودن 

امنیت سوریه داشتند.
انتخابات،  از  پس  سوریه  آینده  خصوص  در 
رسانه هاي همسو آینده را با امید به دفع بحران 
اما  بازنمایي مي کردند  آینده  به  امید مردم  و 
رسانه هاي مخالف به بازنمایي درگیري ها پس 
از انتخابات، بي اثر بودن انتخابات درآینده مردم 
و نظام سوریه و غیر قابل برگشت بودن بازگشت 

سوریه به قبل از جنگ داخلي مي پرداختند.
در خصوص راه حل بحران سوریه، رسانه هاي 
نهایي  راه حل  که  بودند  آن  دنبال  به  همسو 
سوریه را در چارچوب معنایي سوري- سوري 
تبیین نمایند، اما رسانه هاي مخالف دولت سوریه 
چارچوب معنایي راه حل نظامي را براي حل 
مناقشه سوریه برگزیده بودند و در مورد نقش 
مردم در انتخابات، رسانه هاي همسو به واقع نمایي 
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و تا حدي بزرگ نمایي نقش مردم در انتخابات 
سوریه مي پرداختند و حمایت مردم از انتخابات 
سوریه را برجسته کرده و مخالفت آن ها را با 
دخالت بیگانگان منعکس مي کردند، در صورتي 
که رسانه هاي مخالف، تأکید بر کوچک نمایي و 
یا حتي سکوت و انکار نقش مردم داشتند. در 
رسانه هاي  سوریه،  در  بیگانگان  دخالت  مورد 
همسو با دولت به برجسته سازي نقش آمریکا و 
غرب و کشورهاي عربي در کشور سوریه داشتند 
و رسانه هاي مخالف حمایت آمریکا را از مخالفین 
بازنمایي کرده و به القاي دخالت ایران، حزب اهلل 

و روسیه در این کشور مي پرداختند. 
تبیین  با  سوریه  دولت  با  همسو  رسانه هاي 
مشروع  و  فعلي  انتخابات  بودن  دموکراتیک 
شرایط  برجسته سازي  به  انتخابات  بودن 
اما رسانه هاي مخالف  انتخابات مي پرداختند، 
و  بودن  نمایشي  قالب  در  را  انتخابات  دولت، 

دموکراتیک نبودن چارچوب سازي مي کردند. 
نقش اسد در سوریه از سوي رسانه هاي موافق 
دولت اسد با استرات ژي بزرگ نمایي و تأکید بر 
مقابله با تروریسم، مخالفت اسد با ماندن در 
قدرت بدون انتخابات و نقش اسد در کنترل 
رسانه هاي  اما  بازنمایي مي شد  بحران سوریه 
مخالف از پیش برنده بودن اسد، بحراني بودن 
اوضاع را براي مردم با بودن اسد چارچوب سازي 

معنایي مي کردند.
میزان  سوریه،  دولت  با  مخالف  رسانه هاي 
از  استفاده  با  را  انتخابات  در  مردم  مشارکت 
استرات ژي هاي سکوت و انکار و کوچک نمایي 
با  همسو  رسانه هاي  اما  مي بردند  سؤال  زیر 
دولت سوریه با واقع نمایي حمایت و مشارکت 
مردم در انتخابات را برجسته مي کردند و به 
رسمیت شناخته نشدن این انتخابات از سوي 

قدرت هاي بزرگ را برجسته مي کردند. 
مي توان گفت نتایح حاصل از این تحقیق درباره 
جهت گیري رسانه هاي مورد مطالعه در قالب ها 
انتخابات  از  و با مصادیق متفاوت قبل و بعد 
و  شده  دنبال  نیز  سوریه  جمهوري  ریاست 
لذا نتایج این مقاله از حیث جهت گیري کلي 

رسانه اي  قابل تعمیم به کل دوران بحران سوریه 
است. از این منظر یافته هاي این مقاله مي تواند 
در درک دیپلماسي رسانه اي کشورهاي فعال و 

مؤثر در بحران سوریه سودمند باشد.
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