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روزنامهنگاری همراه و پوشش خبری جنگ عراق :مطالعة موردی فاکس نیوز
یونس شکرخواه
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استادیار گروه مطالعات بریتانیا دانشگاه تهران

فاطمه کمالی چیرانی
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کارشناسی ارشد مطالعات آمریکا دانشگاه تهران

چکیده
دولتهای آمریکا همیشه تالش میکردند تا رسانهها را در جهت منافع سیاسی و اقتصادی
صاحبان قدرت ،کنترل کنند .تحلیل های نوام چامسکی3سوگیری رسانههای آمریکایی را
به نفع منافع «اقتصاد سیاسی» و «جانبداری از اسرائیل »4نشان می دهد .همچنین ،پژوهشها
مشخص میکند که جهتگیری آمریکا در کنترل پوشش خبری ،در مواقع بحرانی تشدید
میشود .در این پژوهش به بررسی جدید ترین روش آمریکا در سازماندهی رسانه ها در
جنگ  ،2003عراق میپردازیم .همچنین ،روزنامهنگاری همراه 5که برای نخستينبار پنتاگون
(وزارت دفاع آمریکا)آن را بهكار گرفت ،مورد ارزيابي قرار میگیرد .مطالعات انتقادی
فراواني در مورد کارکرد روزنامه نگاری همراه به رشتة تحریر درآمده ،اما پژوهش حاضر
بر آن است تا به ارزیابی عینیت اين پديده بر اساس تئوری میندیچ 6بپردازد .این پژوهش،
محتوای خبری وبسایت فاکس نیوز 7را در دورة زمانی  20مارچ تا  9آوریل  ،2003مورد
بررسی قرار میدهد؛ دورهای كه روزنامهنگاران آن را «سقوط بغداد» می نامند .به همین
دلیل ،عینیت  217خبر از کلیپ های پیاده شده و لید گزارشهاي زنده روزنامهنگاران همراه
كه در فاکس نیوز ارائه شدهاند ،ارزیابی میشود.
كليدواژهها :جنگ  2003عراق ،حکومت آمریکا ،رسانه ،روزنامهنگاری همراه ،عینیت،
فاکس نیوز ،کنترل.
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مقدمه و طرح مسئله

بر اساس پژوهشهاي انتقادي ،رسانهها در جوامع گوناگون تحت تأثير سیاستهای مالكان

آنها اداره می شوند و به این دلیل فقط بخشهایی از واقعیت بازنمایی میشود که در جهت

منافع آنها باشد .برای مثال ،رسانههای انگلیسی «اعتراض کارگران بریتانیا را که برای باال

رفتن دستمزدشان تظاهرات کرده بودند ،به مثابه شورش « بازنمایی کردند .حال آن كه حقيقت

ماجرا بر اساس اینگونه از پژوهشها ،همیشه جنبة بازنمود يافته نيست و یک اتفاق ميتواند

در قالبهاي گفتمانی متنوعی ،ساخت يا شکل بگيرد .به همین جهت ،ابعادی برای رسانهها

مناسب تشخیص داده میشوند که کمترین تناقض را با اهداف گروههای ذینفع داشته باشند.

حکومتها نيز ـ به منزلة متغيرهاي فرارسانهاي و در عين حال ذينفع در رويدادهاي

تحت پوشش ـ به ويژه درمواقع بحرانی ،از رسانهها در جهت منافع خود استفاده میكنند.

پژوهشهاي بسیاری بر وجود رابطة معنیدار بین رسانهها و حکومتها در جهت شکلدادن
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به افکار عمومی تأکید میکنند .مولر 1از وجود روابط دو سویه بین افکار عمومی و رسانهها در
جنگ اول خلیج فارس خبر میدهد .گراسویلر 2نیز معتقد است رسانهها بر شيوة درک اطالعات
و مسائل سیاسی افراد تأثیر میگذارد.

بنت و دیگران نیز با ارزیابی روابط در دورة پس از جنگ سرد ،به این نتیجه رسیدهاند

که پوشش خبری رسانهها بر افکار عمومی در درک مواضع سیاست خارجی تأثیر میگذارد.
پوشش خبری رسانهها با پیشرفت منازعات نظامی پس از  11سپتامبر ،تمرکز خاصی بر

بازنمایی آنها از موقعیت مناطق جنگی دارد ،چه این منطقة جنگی در افغانستان باشد ،چه در

فلسطین یا عراق.

برای نمونه ،گزارشهاي رسانههای آمریکایی دربارة عملیات جنگی از جنبة «درست،

متعادل و عینی» بودن ،گزارشهای ناقصی محسوب میشود .بر اساس نظرسنجیها 75 ،درصد

جمعیت جوان آمریکا معتقدند ،نیروی نظامی آمریکا «کاردرستی »3انجام داده است (میندیچ،4
 ،)4 :2005در حالی كه در مورد مشابه سال  ،1975آمارها نشان میدهد كه فقط  20درصد

از جوانان آمريكايي به درستی کار نیروی نظامی آمریکا اعتقاد داشتهاند .در گذشته نیز ردپای
1. Muller
2. Grosswiler
”3. U.S Military Would Do «the right
4. Mindich

جهتگیریهای رسانهای «به نفع نیروی نظامی آمریکا» (پيش سانسورخبرها و سانسور بعد از

تهیة خبرها) در پوشش خبرهای جنگی دیده میشد.

از همین رو ،روشهاي خدمت رسانی دولت آمریکا به رسانهها در مواقعی که نیروی

نظامی نقش فعالی دارد ،اهمیت مییابد .نکتة مهم در اينجا روش سرویسدهی وزارت دفاع

آمریکا در جنگ  ،2003عراق است که طي آن ،روزنامهنگاران براي نخستين بار با نظاميان 1يا

گروها ن نظامی «همراه» 2شدند .این مسئله مورد انتقاد بسیاری از اندیشمندان در حوزة رسانهها
قرار گرفت .به طوري كه «کنترل فرماندهان نظامی بر جریان اطالعات» به نوعی «کنترل نظامی

خبر» نامیده شد.

همان گونه كه گفته شد ،ارزیابی محتوايي فاکس نیوز در كانون این پژوهش است و لذا

مرور مطالعات مرتبط با روزنامهنگاری همراه و تكيه بر بررسي عینیت از زاوية تئوری عینیت
میندیچ ميتواند بستر مناسبي براي طرح مقولة مورد بررسي باشد .به عبارت دیگر ،در این
پژوهش مورد تحلیل ،پوشش خبری «کمپانی خبری فاکس »3از جنگ عراق است (خبرها،

ويديوها و وب سایت فاکس) .دورة زمانی پژوهش نيز از زمان اعالن جنگ علیه عراق در

سخنرانی جرج دبلیو بوش در  20مارس  2003تا سرنگوني مجسمة صدام حسین در  9آوریل

 2003انتخاب شده است .نمونههاي مورد مطالعه از وب سایت فاکس طی  21روز جنگ

انتخاب شدهاند که در ادامه از آن با عنوان فاکس نیوز ياد ميشود .همچنین ،برای ارزیابی
دقيقتر نکات که روزنامهنگاران همراه به آن توجه کرده اند ،کلیپهای ارسالی آنان و همچنين
لید گزارشهاي زنده «خبرنگاران همراه» 4مورد بررسي قرار گرفته است.
اين مقاله تالش میکند تا چهار پرسش ذيل را پاسخ دهد:
«1.1روزنامهنگاری همراه» چیست؟

2.2آیا «روزنامهنگاری همراه» کاستیها و محدودیتهایی هم داشته است؟
3.3گفتمانهای اصلی «روزنامه نگاری همراه» (در فاکس نیوز) چيست؟

4.4آیا «روزنامهنگاران همراه فاکس نیوز» حوادث جنگ  ،2003عراق را «عینی» پوشش

دادهاند؟

1. Troop
2. Embedding
)3. Fox Broadcasting Company (FNC
4. Embeds
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فرضيه پژوهش در مورد کیفیت بهرهگیری فاکس نیوز از روزنامهنگاری همراه در پوشش

خبری جنگ  ،2003عراق این است« :محتوای تولیدی روزنامهنگاری همراه فاکس ،تصویرعینی
جنگ  ،2003عراق را منعکس نکرده است».

روزنامهنگاری همراه چیست؟

روزنامه نگاری همراه نوعی از روزنامه نگاری است که در پوشش خبری جنگ  ،2003عراق

به کار گرفته شد .دولت بوش و در راس آن ،پنتاگون این روش را برای پوشش خبری حوادث

جنگی ابداع کردند که روزنامهنگاران را «در واحدهاي نظامی معین» در «خطوط اول جبهه»

بفرستند (آرتز 1و کمالی پور .)225 :2005 ،2این «خبرنگاران» و «فیلمبرداران» ،روزنامهنگاران

همراه نامیده میشدند ،حوادث را «به طور زنده »3پوشش میدادند و به منزلة «مفسر فوری»

4

عمل میكردند (مایر .)96 :2006 ،5حکومت آمریکا این فرایند را «زندگی کردن ،خوردن و
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جابهجا شدن در منازعات جنگی با گروهانی که (روزنامه نگار) با آن همراه شده است» معرفی

میکند (سازمان اطالعات خبری دفاعی آمریکا.)2003 ،6

در مورد تعداد خبرنگاران همراه ،در جنگ  2003،عراق آمارهای متفاوتی وجود دارد.

برخي از منابع آنها را «بیش از  500نفر» (مایر« ،)96 :2006 ،نزدیک به  600نفر» (ادی و

دیگران 600« ،)6 :2005 ،7نفر» (هال )80 :2004 ،8و برخي منابع دیگر اين تعداد را «»700

و « 775روزنامه نگار ،عکاس خبری و فیلمبردار» (مک فایل )158 :2006 ،9ذكر كردهاند ،اما

بر اساس اسناد وزارت دفاع آمریکا ،روزنامهنگاری همراه برای حمایت از رسانههای آمریکایی
در خاورمیانه ايجاد شده است (اینفو سسدف واشنگتن.)1 :2003 ،

مروری بر سند سیاستهای وزارت دفاع دربارة همراه کردن روزنامهنگاران در گروهانهای

نظامی نشان میدهد:

1. Artz
2. Kamalipour
3. In real time
4. Commentators in ction
5. Maier
6. Department of Defense News Transcript
7. Aday et al.
8. Hall
9. McPhail

 .1روزنامهنگاران در دسترسی به اطالعات نظامی محدودیت دارند.

 .2سیستم تولید خبر برای پاسخگویی به عامة آمریکاییها و کشورهای متحدی است که

افکار عمومی آن ها بر دوام و بقای جنگ تأثیر دارد.

 .3تولیدات خبری نهایی (بد یا خوب) نمیتواند رویکرد عینی داشته باشد ،زیرا مسئول

تغذیه ،تدارك و اجراي امور روزنامهنگاران همراه فرماندهان جنگی هستند.

 .4روزنامهنگاران همراه فقط برای پوشش حمالت آمریکا حمایت میشوند.

همچنین ،وظايف روزنامهنگاران همراه در جهت منافع وزارت دفاع آمریکا با واژههایی

چون «استراتژیهای نهایی ما»« ،وعدة بلند مدت ما»« ،ایدهآلهای دموکراتیک ما»« ،مردم ما»،
«استراتژی ما» و «گروهان ما» ،مورد تأکید قرار گرفت ه و جهت دهی شدهاند.

این تأكيدات نشان ميدهند كه تزريق چنين ساختار از پيش تعيين شدهاي و به ديگر زبان

پدید آوردن چنین شرایطی در سیستم پوشش خبری همراه ،به طور نظری در تعارض با مفهوم

«رسانه عینی» میندیچ ،قرار میگیرد و با سیستم پروپاگاندا 1قرابت معنایی بیشتری دارد.

فصلنامهعلمی-پژوهشی

پيش از همراه شدن

این اولین بار نیست که روابط نزدیکی بین نیروی نظامی آمریکا و رسانههای آمریکایی در
پوشش خبری حوادث به چشم می خورد .در واقع ،روزنامهنگاری وطنپرستانه 2به طور

تاریخی وجود داشته است .ارنی پایل 3ـ یکی از خبرنگاران معروف در جنگ جهانی دوم که

به پوشش خبری فعالیتهای ارتش آمریکا میپرداخت ـ از اولین نمونهها در تاریخ آمریکا
است .او در عمل خود را یکی از اعضای ارتش آمریکا معرفی میکرد .روزنامهنگاری زرد
وطنپرستانه در جنگ اسپانیا ـ آمریکا نيز یکی دیگر از نمونههایی است که کمپل 4و ناساو

5

مطالعه کردهاند.

همچنین ،اين سابقة نظاميگرايي در خبر ،باعث شد تا سانسور به یکی از محصوالت مه م

همکاری میان نیروهای نظامی و رسانهها تبديل شود .گزارشگران در ماجراي حملة نظامي
1. Propaganda
2. Jingoistic
3. Ernie Pyle
4. Campbell
5. Nasaw
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آمريكا به گرانادا 1در  ،1983اجازة حضور در مناطق جنگی را داشتند ،اما نظامیان خبرهای

آن ها را قبل از انتشار سانسور میكردند .سانسور پس از توليد ،با شروع حمله نظامي آمريكا

به گرانادا آغاز و به کم شدن نفوذ (رسانهها) در جنگهای آینده ( همچون جنگ اول خلیج

فارس) منجر شد.

روش پرس پول ،2براي نخستين بار در جريان حمله نظامي آمريكا به گرانادا به كار گرفته

شد كه نوعي تهیه خبر بود .در این روش يك گزارشگر يا خبرنگار به نمايندگي از ساير رسانهها

در مناطق نظامي حضور مييافت و مشاهدات او مبناي تهيه گزارشها و اخبار قرارمیگرفت.

این روش بهدلیل خطاهای لجیستیکی ،مشکالتی را بهوجود آورد؛ بهطوري كه فرماندهان

جنگی باید پوشش خبری رسانهای و نیازهای پرس پول را هم زمان در منازعات جنگی بهعهده

میگرفتند .روش پرس پول در جنگ اول خلیج فارس هم بهکار رفت که در مواردی چون
حمایت نیروی نظامی آمریکا به سیستم روزنامهنگاری همراه شبیه بود.
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ریشههای همراه کردن روزنامهنگاران با نظامیان را در سة دهه قبل ،يعني جنگ فالکلند (ميان

بریتانیا و آرژانتین در سال  )1982نيز می توان مشاهده کرد .در جنگ فالکلند «خبرنگاران با
کشتیهای نیروی دریایی رویال به سوی جنوب سفر کردند ،کشتیهای مشابهی نیز گزارشگران

را از جزایر فالکلند به آتالنتیک جنوبی حمل میکردند» (مک کورماک و دیگران384 :2005 ،

و  .)385جنگ بوسنی و تا حدودي جنگ افغانستان در سال  ،2002نيز مواردي ديگری هستند،
اما به طور واضح پديده روزنامهنگاري همراه در جنگ  ،2003عراق به طور رسمی معرفی و

اعالم شد .در اين مورد خاص حکومت آمریکا مهمترین حامی سیستم روزنامهنگاري همراه

بود .چنان که برایان وایتمن -مشاور استراتژیک وزارت دفاع در امور عام -از روزنامه نگاری

همراه به مثابه «فرصتی برای اعتماد سازی و بسط فهم عملیات استاندارد تولید کنندگان خبر»

یاد كرد.

روزنامهنگاری همراه ،مفاهیم و تناقضات

نگرانیهایی در حوزة استقالل خبرنگاران همراه در زمان پوشش خبری یک حادثه معین وجود

دارد که محققان حوزة رسانهها درباره آن ،بررسی کرده اند .روزنامهنگاري در کنار نظامیان در
1. Granada
2. Press Pool

داخل واحدهای نظامی ،آنقدر مورد انتقاد قرار گرفت که حتي برخی از محققان آن را «ابتکار

پنتاگون» برای کنترل جریان اطالعات خواندند و نقش فرماندهان جنگی در این میان چنان
پررنگ بود که برخی نیز آن ها را «تولید کنندگان خبر» نامیدند (اسمیت.)349 :2007 ،1

بعضی منتقدان سانسور را «راه دیگری برای مدیریت مرحلهای پوشش خبری جنگ»

مینامند .یافتههای پو و دیگران ( )2004نشان می دهد ،همراهی روزنامهنگاران با نیروی نظامی

تأئیدی است بر خدمات این نوع روزنامهنگاری در جهت منافع نظامیان .پژوهشهای دیگری

هم به موضوع وجود ارتباط میان دولت بوش و رسانهها برای پنهان کردن قسمتهایی از
واقعیت جنگ ،اشاره میکنند.

روزنامهنگاری همراه تا جایی که به مسائل حقوق بشر مربوط ميشود« ،در تناقض با

ماده  79چهارمین کنوانسیون ژنو» است .اين ماده تأکید میكندكه روزنامه نگار هدف قانونی

و مشروع فعالیت نظامی نیست و باید با او مثل یک غیرنظامی برخورد شود (مک کورماک،
 )384 :2005در حالی که در همراهی روزنامهنگار با واحد نظامی با او مثل یک نظامی برخورد

میشود.

پژوهشهايي نيز وجود دارند كه «درستی» خبرهای روزنامهنگاران همراه را به منزله « اولین

رسالت روزنامهنگاری» به چالش میکشند (کواچ و روزنستایل .)37 :2001 ،2مایر نیز از این
منظر درستی خبرهای روزنامهنگاران همراه را که در « یَک وابستگی از پيش تعيين شده” 3قرار

دارد ،مورد نقد قرار میدهد (.)96 :2006

مطالعات دیگر بر این نکته تأکید میکنند که خبرهای همراه بیش از حد معمول وطن

پرستانه اند و در واقع بهجای نهادینه شدن در واحد نظامی «در رختخواب »4آن ها هستند .های
و دیگران 5در بررسی ابعاد عینی پوشش خبری روزنامهنگاران همراه در جنگ  2003عراق ،به

این نتیجه رسیدند که خبرهای آن ها مواضع مثبت تری نسبت به خبرهای خبرنگاران مستقل

داشته است .همچنین ،آن ها بر اساس تئوری نفوذ اجتماعی( 6تیلور و آلتمن)18 :1975 ،7
1. Smite
2. Kovach and Rosenstile
3. A Situated Dependency
4. In bed
5. Haigh et al.
6. Social Penetration Theory
7. Taylor and Altman
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روابط میان فردی خبرنگاران و سربازان را در اعتماد سازی بی چون و چرا به واحد نظامی و
فعالیتهای آن مؤثر میدانند؛ یعنی روزنامه نگار بدون کنکاش دربارة صحت گفتههای منبع

خبری نظامی ،به انعکاس آن می پردازد.

بر خالف انتقاداتی که ـ به دلیل حمایت نیروی نظامی امریکا ـ از روزنامه نگاری همراه میشود،

بعضی محققان شواهد کمی دال بر این انتقادات یافتهاند (ادی و دیگران .)15 :2005 ،سارا نیبالک

1

در تحقیقی دربارة پوشش تلویزیونی جنگ  ،2003عراق به این نتیجه رسید که «روزنامهنگاران

همراه در جنگ  2003عراق نگاه درست و بیطرفی داشتهاند» (نیبالک.)376 : 2003 ،
کمپانی خبری فاکس

کمپانی خبری فاکس ،شبکة تلویزیونی آمریکایی است که ارگان اصلی آن در لس آنجلس
کالیفرنیا ،قرار دارد .صاحب اصلی این شبکه ،گروه انترتینمنت فاکس 2است (دایره المعارف
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ویکی پدیا .)2009 ،فاکس در سال  1986تأسیس شده و کارش تولید برنامههای سرگرم
کننده ،ورزشی ،خبری ،فیلمها و سریالهای تلويزیونی برای  200مرکز گیرنده در سراسر

آمریکاست.

شهرت فاکس در دهة اخیر توجه بسیاری از اهالی رسانه را به خود مشغول داشته است .دبرا

پوتر 3ـ مدیر اجرایی نیولب ـ معتقد است ،دلیل پیشی گرفتن فاکس بر دیگر رسانههای آمریکایی

را باید در مخاطبان خاص این رسانه جست« ،آنچه آیلز ـ مدیر کانال خبری فاکس ـ آفرید،
کانالی است با هویت روشن و شماری از نظرات که به طور مستقیم تماشاگران را با چیزی که

خود آن را نظر لیبرال مینامد ،تغذیه می کند».

دربارة رجحان حرفهای فاکس بر دیگر رسانههای آمریکایی ،اریک سارنسون 4ـ رئیس قبلی

ام .اس .ان .بی.سی ـ  5در مصاحبه با یو .اس.ای .تودی میگوید «فاکس ،تانگو می رقصد ،اما

سی ان ان و ام .اس .ان .بی .سی والس میرقصند .ما والس را قشنگ کار میکنیم ،اما تانگو

رقص مد روز است».

1. Sarah Niblock
2. Fox Entertainment Group
3. Deborah Potter
4. Erik Sorenson
5. MSNBC

با اینکه دربارة جهتگیریهای سیاسی فاکس زیاد گفته شده ،اما نه تحقیق عمیقی دربارة

فاکس صورت گرفته است و نه مطالعات مفصلی دربارة این جهتگیریها وجود دارد .رابرت

گرینوالد 1در مقدمة کتاب اخیر خود دربارة فاکس میگوید”آنچه مرا متعجب میکرد این بود که

چقدر در حوزة نقد فاکس کم نوشته و تولید شده است .به نظر میآید تمام دوستان رسانهای

من -نویسندگان ،تولیدکنندگان ،سردبیران و گزارشگران -بدون سؤال پذیرفتهاند که فاکس
نیوز جهتگیری سیاسی دارد؛ به وضوح خط فکری جمهوریخوهان را دنبال میکند و روابط
آشکاری میان نو محافظهکاران جمهوریخواه و فاکس نیوز وجود دارد ،اما چیزهای بسیار کمی

دراینباره نوشته شده است» (گرینوالد .)4 :2005 ،در نهایت ،گرینوالد در تحقیق خود به این

نتیجه میرسد که «فاکس تنها یک شبکة محافظه کار از نظر سیاسی نیست» ،بلکه ماهها مطالعة
او نشان میدهد «بسیاری از صداهای محافظه کار که با دولت بوش مخالف هستند ،به ندرت
در فاکس وجود دارند یا حذف میشوند» (گرینوالد .)5 :2005 ،محبوبیت رو به افزایش شبکه

ب جمهوریخواه
فاکس «باعث شده است تا جهتگیریهای محافظه کارانهاش در خدمت حز 

تیتربندی شوند» (وان.)177 :2007 ،2

دربارة مخاطبان فاکس نیز این نکته قابل ذکر است که بیشتر آنها از طرفداران حزب

جمهوریخواه هستند .پروژة اکسلنس این جورنالیسم 3گزارش می دهد که «فاکس درصد

بیشتری از تماشاگران جمهوریخواه را نسبت به دیگر شبکههای کابلی به خود اختصاص داده
است» 52 .درصد از کل تماشاگران فاکس خود را «محافظه کار» معرفی و یک سوم جمهوری

خواهان ادعا میکنند که به طور مرتب این شبکه را تماشا میکنند (وان.)177 :2007 ،
جدول .1درصد مخاطبان رسانهها به تفکیک تمایالت سیاسی
رسانه

دموکرات

جمهوری خواه

مستقل

سی ان ان

%28

%19

%22

فاکس

%21

%35

%22

ام اس ان بی سی

%12

%10

%12

1. Robert Greenwald
2. Vaughn
3. Project for Excellence in Journalism
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گزارش پروژه اکسلنس این جورنالیسم نشان میدهد که فاکس نیوز نسبت به دیگر رسانه ها

میزان کمتری از خبرهایش را به پوشش خبری جنگ  2003عراق اختصاص داده است.
جدول .2درصد خبرهای اختصاص یافته به جنگ 2003عراق
رسانه

پخش روزانه

پخش شبانه

سی ان ان

%20

%26

فاکس

%6

%17

ام اس ان بی سی

%18

%36

روزنامهنگاران همراه فاکس

ریک لونتال ،گرج کلی ،کل اولیور نورث ،جرالدو ریورا ،کارلوس وان میک و مایا زوم والک
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خبرنگاران فاکس نیوز در گروها ن نظامی جنگ  ،2003عراق هستند .از میان این شش خبرنگار،

ریک لونتال ،گرج کلی ،کل اولیور نورث بیشترین گزارشهای زندة ارسالی به فاکس نیوز را
داشته اند و از این رو میتوان آنان را افراد کلیدی فاکس در پوشش خبری جنگ عراق دانست.

پیشینة سیاسی دو تن از این سه روزنامه نگار ،همبستگی و منافع مشترک آنها را با نیروی

نظامی آمریکا و حزب جمهوریخواه نشان میدهد.

الیور نورث به دلیل نقش کلیدی اش در ماجرای «ایران کنترا»( 1پارنتی )333 :2007 ،2در

دولت رئیس جمهور جمهوری خواه رونالد ريگان ،فارغ التحصیلی از دانشگاه نیروی دریای

ایاالت متحده و بازنشستگی با درجه لژیونری 3ارتش (جفرز ،)248 :2003 ،4و نامزدی حزب

دموکرات برای سناتوری ایالت ویرجینیا در انتخابات ( 1994دوره بیل کلینتون) (سوئینت،5
 )113 :2006سابقة سیاسی مشخصی دارد.

گرج کلی نیز ـ به دلیل فعالیتهای گسترده در خبررسانی جنگ عراق ،برای مثال ،اولین گزارش

زندة روز پنجم آوریل و ورود به شهر بغداد که از تصاویر زندة گزارش کلی به دنیا مخابره شد-
1. Iran-Contrast Affair
2. Parenti
3. Lieutenant
4. Jeffers
5. Swint

(دایره المعارف ویکی پدیا )2009 :1مثل نورث سالها در خدمت ارتش بوده است و درجه لژیونری

ارتش دارد .عالوه بر این بریان وایت من ،مشاور وزیر دفاع آمریکا ،در برنامة زندة فاکس نیوز در 16

آوریل  2003به تحسین گزارشگری او پرداخته است (هاسکینز 60 :2004 ،2و .)61
مبانی نظری و روشي

درباره ساز و کار رسانهها در تولید خبر ،نظریات زیادی وجود دارد؛ مثل دروازهبانی خبر 3اسلوان و
استیکز 4و برجسته سازی 5کامبز و شاو .6در این پژوهش فقط برمتن تولیدات خبری فاکس تمرکز

و به جاي استفادة از نظریاتي مثل دروازهبانی خبر و برجستهسازی ،از نظریة عينيگرايي میندیچ

7

استفاده کردیم .میندیچ برای ارزیابی عینیت رسانه ،پنج عامل را مورد توجه قرار میدهد:
1 .1وابستگی نداشتن
2 .2بی طرفی

3 .3سبک هرم وارونه
4 .4تجربه نگری

فصلنامهعلمی-پژوهشی

5 .5رعایت تعادل

در اين از روش تحلیل کیفی و کمی استفاده شده است .متن خبرهای فاکس نیوز در دسته پنجم

از تعریف وایمر و دومینیک 8از گونههای تحلیل کیفی قرار میگیرد .آن ها دامنه گونههای تحلیل

کیفی را به حوزة مشاهده ،9فوکس گروه ،10مصاحبة عمیق ،11مطالعة موردی 12و قوم نگاری 13تقسیم
میکنند (وایمر و دومینیک .)120 :2005 ،تحلیل خبرهای فاکس نیوز در بخش مطالعه موردی

1. Free encyclopedia of Wikipedia: 2009-01-25
2. Hoskins
3. Gate Keeping
4. Salwen and Stakes
5. Agenda setting
6. McCombs & Shaw
7. Mindich
8. Wimmer & Dominick
9. Field Observations
10. Focus Groups
11. Intensive Interviews
12. Case Studies
13. Ethnography
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میگنجد .در مورد تحلیل کمی خبرها که در خدمت روش کیفی تحقیق قرار گرفته است ،لحن،
سرفصول مهم ،اعتبار خبری و شیوة نگارش متن ارزیابی میشوند.

بر اساس راهنمای تحلیل رسانة کمپانی داگالس ،برای ارزیابی دقیق رسانه ،انتخاب  50تا

 60نمونه برای تعمیم به کل دادههای آن رسانه (در بازه زمانی مشخص) کافی است ،اما در این

پژوهش براي افزايش ضریب اطمينان 217 ،خبر روزنامهنگاران همراه فاکس نیوز تحلیل شده

است .بافت مورد بررسي را از نظر تعداد و نوع محتوا در قالب جدول ميتوان ديد:
جدول  .3تعداد خبرهای تحلیل شدة تحقیق
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متن

تعداد

کلیپ پیاده شده گزارش های روزنامه نگارهای همراه

161

لید خبر های زنده روزنامهنگاران همراه

56

کل

217

خبرها در بازة زمانی  20مارس 2003ـ نطق اعالم جنگ جرج بوش ـ تا  9آوریل 2003ـ

سقوط مجسمة صدام ـ قرار دارند.
دربارة تکنیکهای تحلیل متن

شکل دهی :1اتمن در توصیف شیوههای شکلدهی به متن توجه به موارد خاص یک رویداد

را که می تواند بر مخاطب تأثیر داشته باشد» مد نظر قرار میدهد .مفاهیم و کلماتی که در یک
متن به کار میروند ،نیز شکل متن را تعیین میکنند.

برای ارزیابی شکل متون خبری ،ادی و دیگران مطالعه ای دربارة پوشش خبری جنگ

 2003عراق از سوی پنج شبکة خبری آمریکایی انجام داده و آن را با الجزیره مقایسه کردهاند.

نزاع ،استراتژی ،دیپلماسی ،بازسازی ،صدام ،رسانه ،اسرای جنگی ،تلفات جنگ ،مخالفت ،افکار
عمومی ،بحران حقوق بشر و سالح کشتار جنگی سرفصل های خبری ارزیابی شده در کل

رسانه های این تحقیق هستند .این پژوهش با به کار گیری این فضای گفتمانی ،سرفصل های
پوشش خبری فاکس را مورد تحلیل قرار میدهد ،اگرچه در بسط گفتمانی خبرها ،مواردی به
دلیل تعداد کم حذف و مواردی نیز به جهت کثرت اضافه شده اند.

1. Frame

لحن :1لحن خبر به «مثبت-منفی» بودن (کوپش )27 :2000 ،2یا «محبوب -غیر محبوب»

بودن (کنرادت 3و دیگران )73 :1995 ،نسبت گفته می شود ،اما از آن جا که این دسته بندی

چندان علمی نیست ،در این تحقیق لحن به پنج دسته اصلی بسیار منتقدانه نسبت به نیروی
نظامی آمریکا ،منتقدانه نسبت به نیروی نظامی آمریکا ،خنثی ،بسیار حامی نیروی نظامی آمریکا
و حامی نیروی نظامی آمریکا تقسیم شده است:

جدول  .4کدگذاری لحن های خبری فاکس نیوز در پنج سطح
لحن

کد

بسیار منتقدانه نسبت به نیروی نظامی آمریکا

1

خنثی

3

منتقدانه نسبت به نیروی نظامی آمریکا
حامی نیروی نظامی آمریکا

بسیار حامی نیروی نظامی آمریکا

2
4

5

اعتبار 4خبری :منظور از اعتبار خبری در این جا همان قابل اطمینان بودن منبع خبری است

فرایندی که به تعبیر فرهنگ لغت انکارتا 5به «استناد و نشان دادن عمق دانش منبع خبری» یک

موضوع بر میگردد .قدرت منابع خبری در اعتبار بخشی به خبر از آن جهت مهم است که
«اطالعات مورد نیاز برای آگاهی از اتفاق مورد نظر» ونیز موجبات « جلب توجه» نسبت به

اعتبار منبع خبری را فراهم میکنند.

بعضی از مطالعات ،افراد را (برای مثال مجریان تلوزیونی )به منزلة منابع معتبر خبری مورد

توجه قرار میدهند(های و دیگران ،)45 :2006 ،در حالی که برخی دیگر اعتبار منابع خبری را
ت های  6پیرامون آن نسبت میدهند
به حوزة وسیعتر نحوة نوشتن گزارشهای خبری و قضاو 

(گولد اسمیت 7و دیگران .)43 :2000 ،اعتبار منبع خبری از جهت تأثیر بر مخاطبان نیز قابل
1. Tone
2. Kupsh
3. Conradt
4. Authoritativeness
5. Encarta Dictionary
6. Expertise
7. Goldsmith
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تأمل است .از نظر اسالتر و رانر 1در مطالعة خود ،کیفیت پیام (از جهت نوشتار خوب) بر درک

مخاطبان از پیام تأثیر میگذارد .آرمسترونگ و نلسون نیز نشان میدهند که «چگونه خوانندهها
یک ماجرا را بر اساس محتوای خبری و منابع مورد استفاده در آن ،تفسیر میکنند» .در تحقیق
حاضر ،روزنامهنگاران همراه اولین گروه اعتبار دهنده به خبرند ،چرا که خود تولیدکنندة خبرند.

در مرحلة دوم ،باید دید آنها مشروعیت خبر خود را از کدام منابع میگیرند .در تحلیل منابع
خبری فاکس ،ما آن ها را به سه دسته تقسیم کردهایم:

جدول  .5کدگذاری منابع خبری در  3سطح
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کد

منبع

1

مراکز رسمی نیروی نظامی امریکا

2

مراکز رسمی نیروی نظامی عراق

3

مراکز غیر اداری

ارزیابی کدها

 217خبر منتخب فاکس خط به خط مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و از آنجا که در این روش

ممکن است ،خطاهایی صورت گیرد ،از یک گروه تصحیح گر نیز برای بازبینی کار کمک گرفته

شده است تا به کیفیت کار با توجه به چارچوب روشی کار نمره بدهند.
جداول يافتهها
تحلیل گزارش های ویدئویی

گزارش های ویدئویی پیاده شدة فاکس نیوز اولین دسته از داده های تحلیلی این تحقیقاند.
فرض بدیهی این بود که برگردادن گزارش های تصویری به روی کاغذ (پیاده کردن کلیپ ها)
با جهتگیری نبوده است؛ چرا که این کار برای فروش نسخة اصلی فیلم ازسوی کمپانی آی.
تی .ان 2انجام شده است و جهتگیری سیاسی در توصیف تصاویر ویدئویی معنی ندارد161 .

نمونه از کلیپ ها از  16مجموعه رول آرشیوی آی تی ان انتخاب و تحلیل شدهاند.

1. Slater & Rouner
2. ITN source

بر اساس یافتههای جدول  6نیروی نظامی آمریکا و فعالیتهای نظامیان آمریکایی (33%

و  ،)32%بیشترین نمود را در گزارشهای ویدئویی داشته است؛ در حالیكه نیروی نظامی و
نظامیان عراقی کمترین بازنمایی ( 2%و  )2%را داشتهاند.

جدول  .6درصد سر فصول مختلف در گزارشات ویدئویی پیاده شده
سر فصول مهم خبری
نبروی نظامی آمریکا

نظامیان آمریکایی

نیروی نظامی عراق

نظامیان عراقی

اامور غیر نظامی

نزاع

پرچم آمریکا

گزارشات ویدئویی پیاده شده

صدام

متن

%33

%32

%2

%2

%13

%6

%1

%3

تحلیل لید گزارش های خبری مستقیم

 56لید که گزارشات خبری مستقیم خبرنگاران همراه فاکس را معرفی میکند ،به منزلة دومین

دسته از دادههای تحلیلی این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته اند .از آن جا که این لیدها تمام
 21روز دورة زمانی سقوط بغداد را در بر میگیرند ،منبع مهمی در دریافت مسائل مورد اهمیت

خبرنگاران همراه محسوب می شوند .همان طور که جدول شمارة  7نشان میدهد ،اکثریت
قاطع لیدها بدون جهتگیری هستند و لحن منتقد یا حمایتگری ندارند ( .)68%نیروی نظامی

آمریکا بخش اعظم سر فصلها را به خود اختصاص داده است ()67%؛ در حالی که نیروی
نظامی عراق تنها در  10درصد از لیدها بازنمایی شده است.

جدول 7 .درصد لحنها و سر فصول مختلف لیدهای گزارشات ارسالی روزنامهنگاران همراه فاکس
لحن

خیلی منتقد

منتفد

خنثی

حامی

خیلی حامی

نیروی نظامی آمریکا

نیروی نظامی عراق

نزاع

سالح کشتار جمعی

لید خبری

امور غیر نظامی

متن

4

5

کشته های غیر نظامی

1

2

3

سر فصول مهم خبری

0

0

%68

%25

%7

%67

%10

%5

%3

%3

%3
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یافتههای مطالعه

نتایج تحلیل دادهها نشان میدهد:

1.1نیروی نظامی آمریکا ،سر فصل مسلط در شکلدهی به خبرهای فاکس در بازة زمانی 21

روزه جنگ  2003عراق بوده است.

2.2صدام دومین گفتمان مورد توجه فاکس در خبرها بوده است.

3.3بیشتر خبرها لحن خنثی داشته ،ولي اعتبار خود را از منابع رسمی نیروی نظامی آمریکا

گرفتهاند.

4.4روزنامهنگاری همراه روشی است که از آن به منزله پروپاگاندای جدید دولت آمریکا

یاد میکنند.

5.5روزنامهنگاری همراه بهخاطر وابستگی به خدمات نظامی آمریکا در واحدهای نظامی،

اتكاي ناگزیر روزنامهنگاران را به کسانی که با آن ها زندگی میکنند (نظامیان) در پي دارد.
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6.6نیروی نظامی آمریکا ،مهمترین سرفصل خبری فاکس در پوشش خبری جنگ 2003

عراق بوده است.

7.7از تلفات عراقی ،تلفات غیر نظامی ،سالح کشتار جنگی ،مخالفت و فرایند آزادسازی

مردم عراق باید به منزلة سرفصلهاي ناديده گرفته شدة فاکس یاد کرد.

8.8فاکس نیوز ،با رعایت نکردن مسائلی چون تعادل ،انفصال و تجربهگرایی ،تصویری عینی

از جنگ  2003عراق ارائه نکرده است.
نتیجهگیری

روزنامهنگاری همراه روشی است که دولت آمریکا آن را برای اولین بار در پوشش خبری

جنگ  2003عراق ،برای حمایت از روزنامهنگاران غربی و آمریکایی ،به كار گرفت .رسانهها
میتوانستند خبرنگاران خود را به صورت مستقل نیز به مناطق جنگی بفرستند ،اما به دلیل امنیت

روزنامهنگاران در این سیستم  ،ترجیح بسیاری از رسانهها قرار گرفتن در همین سیستم بود.

روش همراه کردن روزنامهنگاران در گروهانهای جنگی محاسنی چون تأمین امنیت جانی

روزنامهنگاران و دسترسی سهل و آسان به منابع خبری خط مقدم جنگ را داشته است ،اما

بسیاری از مطالعات رسانهای زاویه دید روزنامهنگاران همراه و وابستگی آنها را به نیروی
نظامی آمریکا به چالش کشیده اند.

مطالعة حاضر با مرور ادبیات تحقیقی موجود در حوزة روزنامهنگاری همراه و رسانه های

آمریکایی ،عینیت خبرهای تولیدی روزنامهنگاران همراه فاکس نیوز (یکی از رسانههای پر

مخاطب آمریکایی) را بر اساس نظریة رسانه عینی میندیچ مورد ارزیابی قرار داده است .در این

گذار  217خبر از گزارشات ویدئویی و لید گزارشات مستقیم روزنامهنگاران همراه فاکس نیوز
در دورة زمانی  21روزه  20مارس تا  9آوریل  2003مورد تحلیل قرار گرفته اند.

در رابطه با عینیت خبرهای تولیدی روزنامه نگاری همراه در فاکس نیوز ،باید گفت که

یافتههای تحقیق دو پاسخ آری و خیر را توأمان دارند .از آنجا که ساختار خبرهای فاکس

به شیوة هرم وارونه و لحن بیشتر نمونههای تحلیل شده ،خنثی بوده است (میتوان گفت

بیطرفانه) ،عینیت پوشش خبری فاکس در الیه های ظاهری رعایت شده است .به این دلیل

که سرفصل نیروی نظامی امریکا تفاوت فاحشی با سرفصل های دیگر ،چون صدام یا نیروی
نظامی عراق داشته است ،باید گفت ،در پوشش خبری تعادل حفظ نشده و در نتیجه عینی نبوده

است .در مورد تجربهگرایی نیز دو اشتباه فاکس در اهمیت دادن به بحث بیپایة سالح کشتار
جمعی عراق و القاعده در عراق ،عینیت را با مخاطره مواجه میکند.

به این ترتیب در قضاوت دربارة رد یا قبول فرضیه تحقیق باید گفت:

1.1محتوای خبر تولیدی خبرنگاران فاکس نیوز ،فقط فرمت سبک هرم وارونه را در پوشش

جنگ  2003عراق رعايت کردهاند.

2.2محتوای خبر تولیدی خبرنگاران فاکس نیوز ،با رعایت نکردن عواملی چون تعادل،

انفصال و تجربهگرایی ،تصویری عینی از جنگ  2003عراق ارائه نکرده است.
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