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سیاست بازنمایى؛ تحلیل گفتمان تحریف دفاع مقدس در مستندهاى 
شبکه هاى فارسى زبان خارجى

 2امیرحسین تمنایى1، حسین سارى

چکیده
هشت سال جنگ تحمیلى که از آن با عنوان «دفاع مقدس» یاد مى شود یکى از نقاط عطف تاریخ 
تمامیت  (ره)  خمینى  امام  رهبرى  به  ایران  ملت  مقاومت  و  ایستادگى  پى  در  که  است  ایران  معاصر 
ارضى ایران حفظ و تبدیل به منبعى براى انسجام و هویت یابى ملى شد. طى دهه گذشته هم زمان با 
جریان تحریم و نیز رشد روزافزون رسانه هاى فارسى زبان خارجى (ماهواره اى و اینترنتى) شاهد تولید 
دوران  جمله  از  ایران  اسالمى  انقالب  از  پس  تاریخى  رویدادهاى  و  وقایع  دربارۀ  متنوع  مستندهاى 
پرافتخار 8 سال جنگ تحمیلى هستیم. اینکه شبکه هاى ماهواره اى فارسى زبان دربارۀ جنگ تحمیلى 
سؤال  مى سازند،  مخاطبان»  اذهان  «کنترل  و  واقعیت»  «ساخت  براى  را  گفتمانى  چه  عراق،  و  ایران 
اصلى این مقاله است. براى پاسخ به این سؤال 10 مستند «کودتاى خزنده در سپاه، داستان دو سرباز، 
ماشین روز قیامت، جام زهر، اولین خاکریز، ایران کنترا، فاو، کربالى 5، جنگ براى اروند 1 و 2» که در 
شبکه هاى فارسى زبان تولید و پخش شده  است، با هدف «شناخت گفتمان تحریف و مؤلفه هاى آن»، 
با روش تحلیل گفتمان الکال و موفه، مطالعه شده  است. بر اساس یافته ها «برجسته کردن شکست ها»، 
«پنهان کارى»، «ناالیق بودن مسئوالن جنگى»، «سواستفاده از احساسات مردم»، «تقدس زدایى از جنگ» 
«تدبیر و خدمات محمدرضا پهلوى» براى تثبیت مرزها، مدیریت تنش با عراق و کشورهاى منطقه و 
تقویت بنیه نظامى، «غرب خوب»، «پرداختن به آسیب هاى جنگ» و «دیپلماسى دربرابر جنگ طلبى» 
دال هاى اصلى گفتمان مستندهاى شبکه هاى فارسى زبان خارجى دربارۀ جنگ تحمیلى است که حول 

دال مرکزى «ناکارآمدى نظام جمهورى اسالمى» مفصل بندى  شده  است.
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مقدمه
مستندهاى تاریخى به دلیل تلفیق «عناصر واقعى رویداد» و «عناصر ذهنى و تخیلى سازنده»، 
یکى از گونه هاى پرمناقشه تولیدات تلویزیونى هستند و همواره مورد توجه جدى پژوهشگران 
رسانه  قرار دارند. سازندگان مستندهاى تلویزیونى، بخشى از واقعیت و رویدادهاى تاریخى را 
با زبان تلویزیون مجددا طرح ریزى کرده، جرح و تعدیل نموده و حتى براى آن داستان پردازى 
مى کنند. سازندگان ضرورتًا مستند خود را از یک زاویه خاص دوربین و به صورت مجموعه اى از 
نماها عرضه مى کنند. این گزارش به وسیله جلوه هاى صوتى یا موسیقى خاصى همراه مى شود 
و شاید حتى به شیوه هاى خاصى به گفتار متن همراه باشد (باتلر، 1388: 75). به همین دلیل 
جامعه شناسان رسانه معتقدند که ژورنالیسم اساسًا تفسیرى است (McNair, 2001: 51). آنچه 
در مطالعات رسانه براى ما اهمیت بیشترى دارد این است که «واقعیت» به خودى خود، تعابیر 
را عرضه نمى کند یا بر یک رویداد بیشتر از رویداد دیگر تکیه نمى کند. به بیان دقیق تر واقعیت 
و  اجتماعى  فردى،  از  اعم  گوناگونى  عوامل  از  چندشکلى  واقعیت  این  و  است؛  «چندشکلى» 
سازمانى متاثر است که بر فرآیند تولید محتوا در یک شبکه و سازمان رسانه اى اثرگذار است. 
الزامات  و  ادارى1  روال  مانند  و...  مستند/خبر/گزارش  تولید  ساختارى  ابعاد  به  محققان  برخى 
سازمانى2 توجه داشتند. از جمله عوامل جامعه شناختى موثر بر فرآیند تولید محتوا در یک سازمان 
 North, 2009; Tuchman, 2009; Ross) تحریریه  در  نژاد  و  جنسیت  به  مى توان  رسانه اى 
ترکیب  معناى  به   (& Carter, 2011; Van Zoonen, 1998; Reich, 2014; GMMP, 2010

جنسیتى و نژادى افراد شاغل در تحریریه یک رسانه خبرى، ایدئولوژى به مثابه «چارچوب هاى 
ذهنى از قبیل زبان ها، مفاهیم، مقوله ها، تصورات و سیستم هاى بازنمایى» (فرامرزیانى،1396 
;Hall, 1996) مالکیت رسانه3 به معناى کنترل رسانه ها به عنوان عامل مهمى در تعیین ساختار 
نحوه کارکرد و تولید فرآورده هاى رسانه اى و نیز تولید فکر جامعه (ویلیامز، 1386)، منابع درآمد 
و تبلیغات4 رسانه ها (Herman & Chomsky; 1988)، منابع خبرى5 به معناى منابع کسب خبر 
توسط رسانه ها مانند روابط عمومى دستگاه هاى دولتى و عمومى، گروه هاى فشار6 و فرادستان 
به معناى مداخله، «مواخذه7» و واکنش هاى شدید و در اشکال مختلف گروه هاى صاحب قدرت 

1. Bureaucratic Routines
2. Organizational Imperatives
3. Media Ownership
4. Advertising
5. Sourcing
6. Pressure Groups
7. Flak
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و نفوذ نسبت به رسانه ها (همان)، اخالق ژورنالیسم1 به معناى قوانین اخالقى حرفه اى در تنظیم 
خودسانسورى3  و  سانسور2  و   (Himelboim, 2011; Bertrand, 2000 1388؛  (احدزاده،  خبر 
(Bennett & Naim, 2015; Sturges, 2015) که با هدف کنترل و سرکوب رسانه ها اعمال مى 

شود، اشاره کرد.
ـ  که با ظهور   به دلیل همین توانایى تلویزیون در «تحریف» و «بازسازى جانبدارانه واقعیت» 
فناورى هاى دیجیتال و پیشرفت هاى تکنولوژیک، تسهیل، حرفه اى و پیچیده تر شده اشت ـ  
منتقدان رسانه تمایل دارند با استفاده از استانداردهایى ازجمله قابل اعتماد بودن، منصفانه بودن، 
مستقل بودن، متعهد به یک منطق عملیاتى از واقعیت و سرعت، داشتن مسئولیت اجتماعى و 

.(Deuze, 2005) حساسیت اخالقى، تولیدات تلویزیونى از جمله مستندها را محک بزنند
دفاع مقدس براى جمهورى اسالمى ایران تجربیات ارزشمند و غنى را به همراه داشت. از 
این رو این دستاورد به عنوان جدى ترین موفقیت گام اول انقالب اسالمى تلقى مى شود که 
تجربیات آن مى تواند راهنما و سرمشق بسیارى از مشکالت در گام دوم انقالب اسالمى باشد. 
به دلیل چنین ضرورت و ارزش استراتژیک است که دشمنان، رقبا و مخالفان نظام جمهورى 
اسالمى ایران در مقابل دستاورد دفاع مقدس، از سالح تحریف استفاده مى کنند. موضوعى که 
رهبرى معظم انقالب نیز در آئین گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس به آن اشاره کرده 
و فرمودند: «هر چه از زمان دفاع مقدس دورتر مى شویم باید به معرفت آن نزدیک تر شویم 
چراکه دستهاى تحریف گر در کمین هستند.4» گفتمان، نوعى زبان یا نظام بازنمایى است که 
موضوعى  حیطۀ  درباره  را  معانى  از  مجموعه اي  تا  مى یابد  بسط  اجتماعى  و  سیاسى  لحاظ  از 
مهم، تولید و توزیع کند. این معانى در خدمت آن بخش از جامعه عمل مى کند که گفتمان از 
درون آن سرچشمه گرفته است و از طریق عملکرد ایدئولوژیکى اش تالش مى کند آن معانى را 
به «عقل سلیم» مبدل سازد (معتمدنژاد و مهدى زاده طالشى، 1386: 4)؛ بنابراین مستندهاى 
شبکه هاى فارسى زبان برسازنده گفتمانى از جنگ تحمیلى هستند که از طریق برجسته سازى 
دال ها و مفصل بندى آن مبتنى بر ایدئولوژى شان، به دنبال ارائه روایتى هستند که آن را مرجح 
جدیدى  معانى  کنند  تالش  و  برده  زیرسوال  را  موجود  گفتمانى  نظم  و  دهند  نشان  قطعى  و 
طریق  از  فارسى زبان  شبکه هاى  کنند.  حمل  مقدس،  دفاع  گفتمان  تشکیل دهنده  دال هاى  بر 
رسانه هاى  گسترش  هستند.  اجتماعى»  جهان  در  «تغییر  ایجاد  دنبال  به  گفتمان»  در  «تغییر 
فارسى زبان، تغییر سبد مصرف رسانه اى مخاطبان ایرانى، بهره گیرى از امکانات فنى و فن هاى 
عملیات روانى، دسترسى به آرشیوهاى پخش نشده، تغییر نسلى (جوانان جنگ ندیده) در کنار 

1. Journalism Ethics
2. Censorship
3. Self-Censorship

4. ارتباط تصویرى با مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس؛ 31 شهریور 1399
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تراکم اطالعات و به تعبیر شهید آوینى «انفجار اطالعات»، از جمله عواملى است که مطالعه 
مستندهاى شبکه هاى ماهواره اى در خصوص هشت سال دفاع مقدس را ضرورى مى سازد در 
این مقاله نیز، گفتمان مسلط بر مستندهاى تولید شده توسط شبکه هاى ماهواره اى فارسى زبان 
درباره جنگ تحمیلى هشت ساله، مورد جست وجو است تا از طریق شناسایى آن، چیستى و 

چگونگى تحریف 8 سال دفاع مقدس در شبکه هاى مذکور، فهم شود.

پیشینه پژوهش
 محمدرضا تاجیک و جواد رمضان نژاد (1393)، در مقاله اى با عنوان «تحلیل گفتمان تلویزیون 
بى بى سى فارسى درباره جنگ عراق با ایران (مطالعه موردى دو فیلم مستند)» نشان مى دهد 
گفتمان رسانه اى تلویزیون بى بى سى فارسى، متمرکز بر نگاه ضدجنگ، بدون در نظرگرفتن 
شان دفاعى آن است. همچنین در این مستندها اعتقادات مذهبى مردم و به ویژه رهبر ایران 

یکى از عوامل اصلى آغاز و ادامه جنگ بازنمایى شده است.
 سلطانى و تفرشى (1394)، در پژوهشى با عنوان «تحلیل گفتمان برنامه هاى تولیدى شبکه من 
و تو»، بیان داشته اند «مردم»، «تساهل و مدارا»، «تجربه هاى جدید»، «خوش گذرانى» و «فرهنگ و 

هنر» به عنوان دال هاى مرکزى گفتمان برنامه هاى این شبکه مورد شناسایى قرار گرفتند.
 فرزانه نزاکتى (1394)، در مقاله اى با عنوان «بازنمایى انقالب اسالمى ایران در تلویزیون 
ماهواره اى من و تو» به تحلیل گفتمان انتقادى مستند «از تهران تا قاهره» پرداخته است. تحلیل 
این مستند نشان داد که گفتمان شبکه «من و تو»، همان گفتمان سلطنت طلبان (پهلوى) و در 
تقابل با گفتمان نظام جمهورى اسالمى است. در گام اول این گفتمان، براى زیر سؤال بردن 
وجهه مردمى انقالب اسالمى و مشروعیت نظام جمهورى اسالمى و ایجاد نفرت در مخاطب 
تالش مى کند. در گام بعدى، هدف، تأیید و مشروعیت بخشى به رژیم پهلوى و ایجاد عالقه 
نسبت به آن است. در گام سوم، زمینه سازى و ایجاد آمادگى ذهنى نسبت به پذیرش دوباره 
حاکمیت پهلوى و ترسیم آیندهاى آرمانى، سرشار از آزادى، توسعه یافتگى، احترام و دوستى 

صورت مى گیرد.
گل بخشى (1387)، در پایان نامه خود با عنوان «تحلیل گفتمان خبرى بى بى سى فارسى 
ایدئولوژى  داده  نشان  اروندرود»،  در  انگلیسى  ملوانان  بازداشت  ماجراى  مورد  در  فردا  رادیو  و 
و  تضعیف  شده،  بررسى  خبرى  متون  در  فردا،  رادیو  و  فارسى  بى بى سى  سایت هاى  رسانه اى 
تخریب چهره ایران و بد وجهه کردن سپاه پاسداران در دفاع از مرزهاى آبى ایران بوده است.

 غفارى قدیر و یاورى (1396)، در پژوهشى با عنوان «بازنمایى دوران دفاع مقدس (جنگ 
عراق و ایران) در سایت و شبکه بى بى سى فارسى» نشان مى دهد دال هایى از جمله: آسیب هاى 
ترسیم کننده  عنوان  به  امریکا  از  منجى سازى  ایران،  براى  ساله  هشت  جنگ  ثمره  اقتصادى 
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پیروزى یا شکست عراق و ایران در جنگ، مقصر نشان دادن ایران به عنوان آغازکننده جنگ 
هشت ساله، نظریه «صدور انقالب» عامل تحریک عراق براى شروع جنگ با ایران و... بوده است.
 نورى زاده (1390)، طى مطالعه اى باعنوان «تلویزیون بى بى سى فارسى و بازنمایى تحوالت 
داخلى ایران در سال 1388»، بسیارى از رویکردها و جهت گیرى رسانه اى این شبکه تلویزیونى 
در بازنمایى انقالب اسالمى در سال 88 به نحو شدیدتر و با سوءاستفاده از تحوالت قبل و بعد 
انتخابات سال 88 ایران، به نحو بارزى در مقایسه با دیگر رسانه هاى مخالف جمهورى اسالمى 

ایران شدیدتر شده است
 محسن گودرزى (1391)، در پایان نامه کارشناسى ارشد خود با عنوان «بازنمایى ایدئولوژى 
و  متضاد  انگارى  دو  سازى،  کلیشه  گرفته  نتیجه  پست»  واشنگتن  روزنامه  در  اسالمى  انقالب 
انگ زنى ازجمله مهم ترین روش هاى استفاده شده توسط روزنامه واشنگتن پست در سال هاى 
1980 و 2010 میالدى به منظور بازنمایى ایدئولوژى انقالب اسالمى بوده است. به اعتقاد محقق 
رسانه اى»  «اسالم  و  شناسى»  «شرق  دیگران»،  و  «غرب  گفتمان هاى  از  برآمده  رویکردها  این 

است.

ادبیات پژوهش
 «بازنمایى تولید معنا از طریق چهارچوب هاى مفهومى و گفتمانى است. به این معنى که معنا 
از طریق نشانه ها به ویژه زبان تولید مى شود» (بیچرانلو، 1391: 74). زمانى که لفظ «تولید» به 
میان مى آید، نشان گر وجود سازوکارها و روش هایى است که به واسطۀ آن «معنا» تولید مى شود؛ 
بنابراین معنا یک «تولیدکننده» و یک «مصرف کننده» دارد. به طور کلّى همان طور که هال1 نیز 
اشاره داشته است، بستر و زمینۀ اصلى این تولید معنا، همواره زبان بوده است. منظور از زبان، 
بسترى است که انتقال معنا از طریق آن صورت گرفته و افراد توانایى آن را دارند که با استفاده 

از این زبان مشترك معنا را به یک دیگر منتقل کنند.
 از سوى دیگر، افرادى که به یک زبان مشترك رسیده اند، با توّجه به زمینه هاى فرهنگى، 
اجتماعى و شخصى اى که توانایى درك مسئله را براى آن ها فراهم مى کند، روایت یا تفسیر 
متفاوتى از یک رویداد ارائه مى دهند. به همین دلیل است که یک واقعۀ واحد از سوى افراد 
مختلف به شکل هاى مختلفى بازنمایى و تفسیر مى شود. توّجه داشته باشید بحث در این جا از 
رویداد هاست و نه نشانه ها؛ زمانى که از رویدادى صحبت مى کنیم منظور ما واقعّیتى است که در 
جهان خارج و فارغ از ذهنیت فرد تفسیرگر در حال وقوع است اّما زمانى که نشانه ها را در نظر 
مى گیریم، این نشانه ها مى توانند حامل معناهاى متفاوتى براى هرکس باشند. گاهى این زبان 
براى هر فرد و براى بازنمایى رویدادهایى است که شخصًا آن ها را تجربه کرده است و یا توّسط 

1. Hall, S.
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رسانه ها براى واقعّیت هایى که در جهان خارج وجود دارد و رسانه ها سعى در نمایش آن براى 
مخاطبان خود دارند. لذا در کل باید گفت واقعّیاتى در جهان اطراف «وجود» دارد که رسانه ها 
با استفاده از ابزارهایى که در اختیار دارند، مانند زبان، تصویر، صدا و غیره سعى در ایجاد تأثیر 

و متعاقب آن حمل معنا به آن دارند.
یکى از راهبردهاى بازنمایى، کلیشه سازى است. کلیشه سازى منجر به دسته بندى افراد و 
گروه ها در رسانه ها به وسیله «برچسب زنى» مى شود وآن ها را در حّد چند خصیصه یا ویژگى کلّى 

تنّزل مى دهد (بیچرانلو، 1391).
راهبرد دّوم بازنمایى، طبیعى سازى است. طبیعى سازى فرایندى است که در آن ساخت هاى 
اجتماعى، فرهنگى و تاریخى به صورتى عرضه مى شوند که امورى طبیعى هستند. طبیعى سازى 
کارکردى ایدئولوژیک دارد و در آن گفتمان هاى طبیعى ساز به صورتى عمل مى کنند که گویى 

نابرابرى هاى اجتماعى، امرى طبیعى بازنمایى شود (هال، 1386).
گفتمان آن چیزي است که به خدمت بازنمایى درآمده است. در واقع این گفتمان است که از 
طریق آن و به وسیله آن، بازنمایى صورت مى گیرد. از طریق گفتمان است که جهان به مخاطبان 
رسانه هاي جمعى عرضه مى شود و بر آن ها تأثیر مى گذارد (گودرزى و مهدى زاده، 1392: 18). در 
کتاب «رسانه و عامه: آن ها و ما در گفتمان رسانه اي»، رسانه هاي ارتباط جمعى «ابزارهاي گفتمانى» 
در نظر گرفته مى شوند. این ابزارهاي گفتمانى مسیري را فراهم مى کنند تا به راحتى از ذهنى به 
ذهن دیگر حرکت کنیم. راهى که چارچوب هاي بازنمایى را براي طرح ریزي کامًال منظم فراهم 
میکند (Coleman & Ross, 2010: 112). چارچوب هاي بازنمایى برآمده از سیاست هاي بازنمایى 
است که درآن ها به تجزیه و تحلیل کامل نقش جنسیت، طبقه، نژاد، قومیت، ملیت، عالئق جنسى 

.(Durham, M. G & Kellner, 2006: 339) و مواردي از این قبیل پردا خته میشود
گفتمان در اینجا، هسته مرکزي بازنمایى را تشکیل مى دهد؛ درنظر داشتن بازنمایى، بدون 
سخن گفتن از گفتمان و صورت هاي گفتمانى، امري بى معنى است؛ به عبارت دیگر، گفتمان 
شیوه بحث کردن از چیزي یا بازنمایى آن است؛ از طریق گفتمان است که دانش تولید مى شود 
شناسان  جامعه  که  است  چیزي  آن  شبیه  گفتمان  مى کنند.  پیدا  شکل  کردارها  و  ادراك ها  و 
«ایدئولوژي» مى نامند: مجموعه اي از گزاره ها و باورهایى که تولید دانش مى کنند و این دانش 

در خدمت منافع گروه یا طبقه اي خاص قرار مى گیرد (هال، 1386).
از  منظور  مى شود.  تولید  معنا  آن  در  که  است  گفتمانى  از  برآمده  بازنمایى  سیاست 
چهارچوب هاى مفهومى و گفتمانى، ساختارهایى هستند که معنا در قالب آن ها امکان ظهور و 
بروز دارد. در واقع معنا در قالب چهارچوب هاى گفتمانى است که بیان، درك و منتقل مى شود. 
خارج از این چارچوب ها هر سخنى الجرم یا اساسًا درك نمى شود یا با مقاومت مخاطبان روبرو 
مى شود؛ بنابراین مى توان گفت بازنمایى مجموعه هاى نشانه اى (شامل زبانى، تصویرى، صوتى 
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و غیره) است که در زمینه و بافت گفتمان هاى موجود در جامعه، معنا خلق کرده و تالش خود را 
براى انتقال این معنا به مخاطب/ مخاطبان به کار مى بندد؛ بنابراین مى توان گفت بازنمایى هاى 
گوناگونى از جنگ تحمیلى 8 ساله وجود دارد که رسانه ها بسته به ایدئولوژى اى که دارند و 
منافعى که از یک نوع بازنمایى به دست مى آورند، از آن استفاده مى کنند. معموًال آن چه در 
بازنمایى به نمایش در مى آید، منطبق با واقعیت نیست و این که چقدر بازنمایى قابل  باور باشد، 

به رسانه ها، اعتماد مخاطبان به آن ها و سایر عوامل بستگى دارد.
 «ارنستو الکالئو و شانتال موفه» به عنوان اندیشمندان حوزه گفتمان، معتقدند گفتمان ها 
به واقعیت معنا مى دهند و جهان اجتماعى در نتیجۀ همین فرایند معنابخشى برساخته مى شود 
و تغییر مى کند. تغییر در گفتمان ها موجب تغییر در جهان اجتماعى است. گفتمان الکالئو بسط 
نظریۀ گفتمان فوکو است که در آن به جاي حکم از نشانه ها سخن گفته شده است (کسرایى، 
1389: 341). در اینجا تمام قلمرو اجتماعى گفتمانى است و اساس تمایز زیربنا و روبنا فرو 
مى ریزد. مهم ترین کارکرد نظریۀ گفتمان الکالئو و موفه را باید در حوزۀ جامعه و سیاست به 
ویژه در مفهوم پردازي قدرت دید (مقدمى، 1390: 99). در نظریۀ الکالئو و موفه عدم قطعیت 
معنا همان چیزي است که سیاست را هم ممکن و هم ضروري مى سازد. سیاست عبارت است 
از نزاع معناهایى که در طرح هاي سیاسى قبلى نسبتًا ثابت بوده اند و به کارگیري مجددشان 
در زندانى معانى جدید، تالش براي ترغیب دیگران براي پذیرش اعتبارشان و تثبیت کردن 
آن ها در معانى نسبتًا قطعى که اینها در آن به بخشى از «دستور زبان» زندگى روزمره تبدیل 
مى شوند. به عالوه اگرچه گفتمان در هریک از موارد باال به طور قطعى نمى تواند تثبیت شود، 
از  است  عبارت  قدرت  آن ها  نظر  از  دارد.  بستگى  معناها  این  اعتبار  پذیرش  به  موفقیتش  اما 
قدرت تعریف کردن و تحمیل این تعریف در برابر هر آنچه آن را نفى مى کند و ترسیم مجدد 
مرزها، محدوده، وظایف و توانایى هاي دولت را مى توان تنها نمونه اي از سیاست به این مفهوم 
تلقى کرد (Laclau & Mouffe; 1985). به همین دلیل است که روایت جنگ تحمیلى موضوع 
شبکه هاى فارسى زبان قرار گرفته است. اقدام آن ها براى ساخت مستند از جنگ 8 ساله، در واقع 
تدارك یک نزاع گفتمانى، براى تشکیک در روایت ها و معانى تثبیت شده از جنگ، در حافظه 
شناورى  و  تثبیت شده  دال هاى  براى  جدید  معانى  ایجاد  دنبال  به  آن ها  است.  ایرانیان  جمعى 

هستند که ذیل گفتمان دفاع مقدس مفصل بندى شدند.

روش پژوهش
 روش بـه کار رفتـه در ایـن پژوهـش، روش تحقیق کیفى اسـت. «روش تحقیـق کیفى ارتباط 
خاّصـى بـا مطالعـۀ روابـط اجتماعـى دارد و وام دار ایـن واقعیـت اسـت کـه زیسـت جهان ها 
متکّثـر شـده اند» (فلیـک، 1392: 13). در ایـن مقالـه بـراى تحلیـل گفتمان مسـتندها از روش 
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الکال و موفـه اسـتفاده مى کنیـم. آن ها روش تحلیل گفتمـان انتقادي را کاربردي سـاختند. به 
نظـر الکال و موفـه خلـق معنـا بـه مثابه یـک فراینـد اجتماعى شـامل عمل تثبیت معناسـت. 
درواقـع از طریـق قـراردادن مـداوم نشـانه ها در شـبکه روابـط نشـانه هاى دیگـر اسـت کـه 
معنـاى  نشـانه ها تثبیـت مى شـود (سـلطانى، 1387: 75)؛ امـا «تثبیـت معناى نشـانه ها محتمل 

.(Jorgensen & Philips, 2002: 25) «و مشـروط اسـت
در این پژوهش مستندهاى زیر مورد مطالعه و تحلیل گفتمان قرار گرفته است:

جدول 1 شناسنامه و خالصه مستندهاى مورد بررسى

شبکه تولید / نام مستندردیف
خالصه مستندپخش کننده

کودتاى خزنده 1
در سپاه

شبکه بى بى سى 
فارسى

سپاه  فرماندهان  برخى  جلسه  صوتى  فایل  مستند  این  در 
نحوه  و  او  عملکرد  از  انتقاد  به  که  رضایى  محسن  با  تهران 
فرماندهى جنگ در سال 63 مى گذرد، مورد بررسى و بازخوانى 
بهمنى  حسن  شهید  صحبت هاى  مستند  این  در  مى گیرد.  قرار 
به عنوان نماینده معترضین دربارۀ عدم شایستگى و تخصص 
ستادها،  مثل  آنان  سازوکارهاى  ناکارآمدى  و  جنگ  مدیران 

محور قرار مى گیرد.

شبکه بى بى سى داستان دو سرباز2
فارسى

اسیر  جنگ  در  که  عراقى  و  ایرانى  رزمنده  دو  زندگى  روایتگر 
رزمنده  مى کنند.  مهاجرت  کانادا  به  آزادى  از  پس  و  مى شوند 
عملیات  جریان  در  دارد.  نام  نجا  عراقى  رزمندۀ  و  زاهد  ایرانى 
بیت المقدس زاهد، نجا را از مرگ نجات داده و به ماشین انتقال 
به  خودش  جنگ  اواخر  در  بعد  سال  چند  اما  مى رساند؛  اسرا 
دو  این  سالها  از  پس  حاال  مى آید.  در  عراقى  نیروهاى  اسارت 
نفر یکدیگر را در مرکز روان درمانى آسیب هاى ناشى از جنگ 
و  «صدام»  از  انتقاد  به  و  مى کنند  پیدا  «َوست»،  کانادا،  ونکوور 
«امام خمینى (ره)») مى پردازند که موجب از دست رفتن جوانى، 

سالمتى و خانواده شان شده اند.

شبکه بى بى سى ماشین روز قیامت3
فارسى

آسایشگاه  در  روان  و  اعصاب  جانبازان  روزمره  زندگى  روایتگر 
است. عالوه بر مصاحبه هایى که با جانبازان صورت مى گیرد، 
هنرى،  فعالیت هاى  مانند  آسایشگاه  در  آن ها  روزانه  برنامه 
درمانى، تماشاى تلویزیون، غذا خوردن، نماز خواندن و ... نشان 
داده مى شود. جانبازان به شکل ناشیانه  و بچه گانه اى در انجام 
درمانگرشان  با  ارتباط  در  هستند.  ضعیف  هنرى)  (عمدتًا  امور 
نیز  ظاهرى  نظر  از  و  مى شود  دیده  بچه گانه  حالت  همین  نیز 
باور  را  حکومت  شعارهاى  و  ایدئولوژى  آن ها  برانگیزاند.  ترحم 
و  هستند  راه  این  در  جانفشانى  به  حاضر  همچنان  و  کرده اند 
سالمت  عدم  درنتیجه  باور  این  که  مى شود  برداشت  چنین 

روانشان باشد.
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شبکه بى بى سى جام زهر4
فارسى

هاشمى  جمله  از  کشور  مسئولین  تصمیم  درباره  مستند  این 
رفسنجانى، محسن رضایى و امام خمینى (ره) در نپذیرفتن آتش 
بس، پس از فتح خرمشهر است. به زعم این مستند ادامه جنگ 
براى  زیان بارى  و  سنگین  تبعات  و  بوده  نابخردانه  تصمیمى 
کشور و ملت داشته است. این مستند با مرور وقایع تاریخى و 
مصاحبه هاى افرادى چون محسن رضایى، هاشمى رفسنجانى، 
آزادى  از  پس  را  آتش بس  نپذیرفتن  دالیل  و...  عالیى  حسین 
خرمشهر و نیز در بدو صدور قطعنامه 598 در تیر 66 از نظر 
مسئوالن کشور مرور مى کند و نتیجه آن را 5 برابر شدن تعداد 
شهداى ایرانى و در اشغال ماندن بخشى از مناطق مرزى تا دو 

سال برمى شمرد.

شبکه ایران اولین خاکریز5
اینترنشنال

از  بعد  و  قبل  خرمشهر  آبادانى  مقایسه  به  خاکریز»  «اولین 
جنگ مى پردازد و بیان مى کند بودجه هایى که براى بازسازى 
ویرانى هاى جنگ به این شهر اختصاص داده شده بوده هرگز در 

این راه خرج نشده و اساسًا به خرمشهر نرسیده است.

شبکه ایران ایران کنترا6
اینترنشنال

مستند «ایران کنترا» بر مسئله خرید سالح از دولت ریگان در 
طول جنگ و معامله پنهانى با مک فارلین، مشاور امنیت ملى 
امریکا، تمرکز دارد. روایت این مستند با توصیف امکانات نظامى 
تجهیزات  که  شکل  این  به  مى شود  آغاز  جنگ  نیمه  در  ایران 
عمدتًا  و  شاهنشاهى  ارتش  میراث  چون  و  شده  تمام  ایران 
امریکایى بوده، با رویکرد امریکاستیزى انقالبیون امکان تامین 

مجدد آن وجود ندارد.

شبکه ایران فاو7
اینترنشنال

اشاره  عراق  توسط  فاو  بازپس گیرى  عملیات  به  «فاو»  مستند 
سپاه  از  بابت  این  از  (ره)  خمینى  امام  مى کند  بیان  و  داشته 
ناراضى بوده و تا پایان عمر حاضر به دیدار عمومى با آنان نشده 
است اما این نگاه منفى به سپاه و انزواى آن با روى کار آمدن 

آیت اهللا خامنه اى 180 درجه تغییر مى کند.

شبکه ایران کربالى 85
اینترنشنال

عملیات طول  را پرتلفات ترین  عملیات کربالى 5  این مستند، 
جنگ و اقدامى نسنجیده و عجوالنه از سوى محسن رضایى 
مى داند و معتقد است ایران هرگز آمار صحیح تلفات خود در این 
عملیات را اعالم نکرده و این نشانه اى از مظلومیت قربانیان و 
فریبکارى مسئولین بویژه محسن رضایى و هاشمى رفسنجانى 

است.

جنگ براى 9
اروند 1

شبکه من و تو

مستند جنگ براى اروند که در 2 قسمت 90 دقیقه اى تهیه شده 
است، مخاصمات ایران و عراق و عملکرد رهبران دو کشور را 
عراق  در  پادشاهى  سلسله  و  دوم  فیصل  ملک  سقوط  زمان  از 
تا وقوع جنگ 8 ساله مرور مى کند. در این مستند شاه فردى 
میهن دوست، مقتدر، دانا و با درایت توصیف شده و ایراِن زمان 
او کشورى باثبات و آباد که وقوع انقالب امنیت و ثبات آن را 

بر هم مى زند.

جنگ براى 10
اروند 2
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و  آن ها  تکرار  میزان  براساس  را  مطالعه  مورد  مستندهاى  اصلى  محورهاى  و  مضامین   
نظر  در  معیار  چند  اصلى  دال  تشخیص  براى  کرد.  خواهیم  استخراج  کارگردان  صریح  تأکید 
گرفته مى شود. در این مورد، تکرار مساله مهمى است. دال یا نشانه اى که بیشتر مورد تأکید 
قرار گرفته است، طبعا نقش مهم ترى دارد. ممکن است تأکید مستندها روى یک دال یا نشانه، 
اصلى و مرکزى بودن آن را نشان دهد و حتى ممکن است هر مستند، دال اصلى یا مرکزى 
خود را صریح و آشکار بیان و گفتمان حاکم بر روایت خود را بر اساس آن مفصل بندى کرده 
باشد؛ اما نکته مهم این است که در تشخیص دال اصلى، معیار ما گفتمانى است. در این معنا 
باید میان دال مرکزى و وقته ها، انسجام و هماهنگى وجود داشته باشد. به آن نشانه اى دال 
مرکزى اطالق مى کنیم که دال هاى دیگر بر اساس آن تعریف شده  باشند و میان آن ها رابطه اى 

شکل گرفته باشد.

یافته هاى پژوهش
 تحلیل گفتمان 10 مستند مورد مطالعه در این مقاله، نشان مى دهد وقته ها و عناصر اصلى به 

شرح زیر است:
1. سواستفاده از احساسات مردم

مى شوند  توصیف  جنگ طلبى  افراد  اسالمى  جمهورى  رهبران  سرباز»  دو  مستند «داستان  در   
که براى مقاصد و باورهاى خود از جان ملت مایه مى گذارند. اینجا برخالف «کودتاى خزنده» 
از شیوۀ مدیریت جنگ و فرماندهى انتقاد نمى شود، بلکه کلیت جنگ زیر سوال مى رود. رهبر و 
سران نظام، جوانان و حتى نوجوانان را براى حضور در جبهه ها تشویق مى کنند بدون آنکه اساسًا 
دلیل موجهى براى جنگ وجود داشته باشد و پس از پایان جنگ وقتى که رزمندگان بازمانده 
به انواع مشکالت جسمى و روانى مبتال گشته اند کسى جز غرِب «انسان دوست» و «متمدن» 
نیست که به فریاد آن ها برسد. براى مثال در مستند «داستان دو سرباز»، راوى که به منزل 
«زاهد» رفته و آلبوم دوران حضور او در جنگ را مى بیند جمله اى را از روى یکى از عکس ها 
مى خواند: «ما جان خود را براى امر والیت1 فدا کردیم پس چه باك که شما ما را فراموش 
کنید.» در ابتداى برنامه نیز راوى در توصیف دیوار نوشته ها و پالکاردهاى شهر تهران مى گوید: 

«پیام هاى تبلیغى رهبران جمهورى اسالمى جوانان نسل جدید را به شهادت تشویق مى کند.»
برخى  ادامه  در  مى شود  بیان  مستند  طول  در  بارها  مضمون  همین  با  دیگرى  جمالت   

نمونه ها ذکر مى شود:
ـ «آیت اهللا خمینى جنگ را دفاع مقدس نامید و از جوانان خواست به جبهه بروند.»

ـ «خمینى جنگ را نعمتى خدادادى خواند و با تئورى موج انسانى، هزاران جوان ایرانى را براى 

1. تاکید از گوینده روایت مستند
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نوشیدن شربت شهادت تشویق به حضور در جبهه ها کرد.»
ـ «خمینى بر ادامه جنگ تا فتح کربال اصرار کرد و جنگ بدون دستاوردى براى هر دو طرف 

ادامه پیدا کرد.»
ـ از زبان زاهد: «مشخص نشد ما براى چى جنگیدیم. گناه ما این بود که سرباز بودیم.»

پس  آتش بس  پذیرش  و  عقب نشینى  با  صدام  است  معتقد  فیلمساز  موارد  این  از  گذشته   
از آزادسازى خرمشهر در پى خاتمه جنگ بود اما امام خمینى (ره) مصرانه مى خواست جنگ 
را ادامه دهد: «در بیشتر جبهه ها نیروهاى عراق به پشت مرزهاى وسیع دو کشور عقب رانده 
او  براى  را  جواب  این  خمینى  آیت اهللا  اما  شد  آتش بس  قبول  به  حاضر  حسین  صدام  شدند. 

فرستاد: من به صدام میگم من یه راه برات سراغ دارم و اون راه انتحاره.»
 مستند «ایران کنترا»، «سواستفاده از احساسات مردم» را در بستر دروغگویى، پنهان کارى 
و فریب تصویر مى کند. مضمون اصلى این مستند تأکید بر این گزاره است که مسئولین در 
ظاهر از دشمنى با امریکا و عزت و استقالل کشور سخن مى گویند و با این شعارها، مردم و 
معامله  آن  با  پنهانى  به طور  و  هستند  امریکا  به  نیازمند  واقع  در  اما  مى کنند  تهییج  را  جوانان 
مى کنند و وقتى ماجرا فاش مى شود نه تنها از ملت عذرخواهى نکرده بلکه فرد مظنون به برمال 

کردن حقیقت را به دار مجازات مى آویزند.
 در مستند «عملیات کربالى 5» مضمون محورى تأکید بر «عدم برنامه ریزى»، «مدیریت 
غلط» و «تکیه بر احساسات ملى و مذهبى سربازان» است که در نتیجه آن، حداقل 40 هزار 
نیروى ایرانى شهید مى شوند. این مستند عالوه بر خطاى مرگبار و گناه نابخشودنى، بر این گزاره 
تأکید مى کند که مسئولین آمار تلفات را 30 هزار نفر کمتر اعالم کرده و نیز اشاره اى به 900 
قربانى حمله شیمیایى در جاده آنتنى نکرده اند: «کربالى 5 غواص دست بسته نداشت تا ابعاد 
تاریکش در اذهان عمومى روشن شود اما شاهدان زنده هستند ... شاید سالها بگذرد تا حقایق 

جنگ آنگونه که بوده آشکار شود.»
 در مستند «ماشین روز قیامت» با نمایش درد و رنج جانبازان و بیان بالفاصله این جمله 
سواستفاده  به  را  ایران  سیاسى  نظام  دانسته»  نعمت  رو  عراق  حمله  اسالمى  «جمهورى  که 
از احساسات رزمندگان و مردم براى پیش برد اهدافش متهم مى کند و به نادیده گرفتن رنج 

جانبازان و مباح دانستن بالیى که بر سر آن ها آمده متهم مى کند.

2. عدم شایستگى مسئولین جنگ و نظام
 مضمون برجسته دیگرى که در آثار مشاهده مى شود عدم شایستگى مسؤولین جنگ و نظام 
است. در مستند کودتاى خزنده سوگیرى (طرفدارى) به سمت معترضین است و از جلسه آنان 
با محسن رضایى به عنوان یک اتفاق تاریخى خاص یاد مى شود و نوار ضبط شده جلسه، سند 
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تاریخى بسیار مهمى معرفى مى گردد. در این مستند، امام خمینى (ره) به دلیل «حمایت بى دلیل» 
از محسن رضایى و «بى تفاوتى» به انتقادات فرماندهان که ناتوان از دیدار با امام هستند و مهم تر 
از آن خائن شمردن و تهدید منتقدان؛ «بى انصاف» و «دور از دسترس» معرفى شده و محسن 

رضایى فرمانده مستبد و بى فکرى که توانایى شنیدن نظر مخالف را ندارد.
 این معانى بیشتر از زبان سپاهیان معترض بیان مى شود به عبارت دیگر نحوه گزینش و 
چینش نقل قول هاى سپاهیان تقویت کننده این ایده است که 1. مدیران جنگ ناالیق بوده و 
تخصص و تعهد الزم براى این مسئولیت را نداشته اند. 2. در حق دلسوزان واقعى جبهه ها ستم 
شده است و 3. آزادى بیان و شایسته ساالرى به هیچ وجه در اداره جنگ و کشور وجود ندارد.

 در ادامـه برخـى از نقل قول هـاى موجـود در ایـن برنامـه کـه بیانگـر مضامین فوق اسـت 
مى شـود: ذکر 

حسن بهمنى (نماینده سپاهیان معترض در جلسه 5 آذر):
ـ «فرمانده فراوونه. میاد میشینه تو قرارگاه توى (نامفهوم). چرا یه بار یکى یه اسلحه دستش 
نمى گیره بیاد توى جبهه. چرا هرکدوم اینها میرسن و کارایى هم ندارن بلد هم نیستن میان 

مسئولیت اصلى مى گیرن.»
ـ «اصل قضیه اینه که برادر محسن رضایى قبل از انتصاب به عنوان فرمانده کل سپاه از مسائل 
نظامى اطالع نداشتند بعد از انتصاب هم تو قرارگاه ها نشستند با دستیارانشون. بچه هایى 
هم که مثل حاج على موحد، حاج احمد متوسلیان تو دل خون و آتش یاد گرفتند منزوى 

مى شوند... اصل مشکل ما اینه که فرماندهى ما آنطورکه باید و شاید نمى تواند کار کنه.»
ـ «تمام ستادهاى ما در مملکت بیکار است. کن فیکونه. آقاى مبلغ کجا آرپى جى زده؟ کجا 
جنگیده؟ کجا میدونه اصًال تیر از سر تفنگ در میاد یا ته تفنگ... چرا هرکدوم اینها میرسن 
و کارایى هم ندارن بلد هم نیستن میان مسئولیت اصلى مى گیرن و درنتیجه شما مى بینید 

که ستاد اصلى سپاه از نظر کیفیت و قدرتش فاجعه آوره.»
ـ «وقتى عملیات شروع میشه نیروها همینطورى به امید خدا رها میشن و ما اصال در صحنه 
عملیات فرماندهى نداریم. وحدت فرماندهى نیست. تمرکز فرماندهى نیست. با تاکتیک هاى 

دشمن مقابله نمیشه. همین جورى یه مشت نیرو اون وسط ول میشن».
راوى:

ـ «معترضان معتقدند با توجه به عملکرد فرمانده کل و مدیران ارشد سپاه پاسداران پیروزى در 
جنگ ممکن نیست. آن ها دلمشغولى هاى سیاسى این مدیران رو از جمله موانع اصلى در 

مدیریت کارآمد جنگ مى دانند.»
ـ «در پاسـخ بـه انتقـادات محسـن رضایى شـخص آیـت اهللا خمینى رو طرف حسـاب منتقدان 

مى دونـه.»
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محسن رضایى:
ـ «امام به ما تکلیف کرده1. چندبار هم خدمت امام رفتیم ازشون خواستیم [که نباشیم] ولى امام 

محکم فرموده که من به شما میگم که بمانید.»
ازمتن نامه 90 صفحه اى فرماندهان تیپ 10 سیدالشهدا (که پس از شکست در عملیات خیبر 

خطاب به مدیران جنگ نوشته بودند و در این مستند به این بخش از نامه اشاره مى شود):
ـ «بــا شــعار اینکــه تــوکل بــراى پیــروزى کافــى اســت شــدیداً تدبیــر و تعقــل را از صحنــه 

ــد.» ــرون کرده ان بی
دروغ هاى  مردم  روحیه  حفظ  براى  و  مى دهیم  را  خارجیان  تبلیغات  جواب  اینکه  دلیل  «به  ـ 
بزرگى را در رده هاى مختلف اجرایى مى گویند که نه تنها نتیجه عکس مى دهد، بلکه مردم 

را گیج کرده و در ذهن آن ها سوال ایجاد مى کند.»
ـ «هرچه سریعتر باید فرمانده و وزیر سپاه2 تعویض شوند زیرا خودشان دلیل اصلى ضعف ها و 

نارسایى ها هستند.»
راوى:

ـ «همت از محمدرضا دستواره مى خواهد پیش اکبر هاشمى رفسنجانى و محسن رضایى بره 
و عملى نبودن دستورات مدیران جنگ رو توضیح بده ولى هاشمى رفسنجانى با تأکید بر 
خفت  به  را  اسالم  مى گوید:  کند  پیدا  ادامه  عملیات  باید  بدهند  کشته  هم  هرچقدر  اینکه 

نیندازید. بلند شوید بروید توکل کنید ان شاءاهللا راه باز مى شود.»
راوى، به نقل از نامه حسینعلى منتظرى به آیت اهللا خمینى در مهر 64:

ـ «اگر مرجعى قاطع براى بررسى خطاها و ضعف ها و تقصیرات منجر به شکست هاى پى در 
پى در دو سال اخیر در جبهه ها وجود داشت و براى جان هزاران جوان که مفت و در اثر 
بى احتیاطى ها از دست مى روند ارزش قائل بودیم اوضاع جنگ و جبهه ها بهتر از حال بود.»
 همان طور که در نقل قول ها مشاهده مى شود این مستند هرچند از زبان سپاهیان اما به 
جنگ»  «مدیریت  در  شایسه ساالرى»  «نبود  و  تخصص»  «عدم  «ناکارآمدى»،  بر  صراحت 
داللت مى کند اما گذشته از این موارد، نوع نگاه مدیران و رهبران نظام که در بدنه سپاه و شاید 
حتى جامعه نفوذ کرده نیز نقد مى شود و آن نگاهى است «منفعت طلبانه» و «در راستاى منافع 
جناحى»، عارى از منطق و عقالنیت و پوشانده شده با «باورهاى مذهبى نادرست و زیانبار». 
نقد این نوع نگاه در هم در نامه 90 صفحه اى مشاهده مى شود و هم در صحبت هاى سپاهیان 
معترض بویژه اکبر گنجى که معتقد به نفوذ یک جریان فکرى منحط به سپاه هستند و از قول 
آیت اهللا منتظرى آن را کودتاى خزنده در سپاه مى نامند. الزم به ذکر است که در بیان این مستند 

1. تأکید از مستند
2. یعنى به ترتیب محسن رضایى و محسن رفیق دوست
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آیت اهللا منتظرى از اتهامات وارده به مدیران جنگ برى و حامى منتقدین است.
 در مستند «جنگ براى اروند» تفکرات و سیاست هاى امام خمینى (ره) اشتباه و عامل بروز 
و طوالنى شدن جنگ معرفى مى شود. هرچند قسمت اعظم زمان این برنامه به توصیف وقایع 
قبل از انقالب و اقدامات شاه اختصاص دارد اما در پایان نوع برخورد امام خمینى (ره) با صدام، 
رویاى او براى تشکیل امت اسالمى و صدور انقالب و به تبع آن تحریک شیعیان عراق را در 
کنار بلند پروازى هاى صدام موجب شعله ور شدن آتش جنگ مى داند و چنین مى گوید: «رویاى 
امت اسالمى روح اهللا خمینى و تالش صدام براى رهبرى جهان عرب سبب شکل گیرى طوالنى 
ترین جنگ کالسیک قرن شد که حاصل آن چیزى جز صدها کشته، میلیون ها آواره و توقف 
روند توسعه در ایران و عراق نبود». این مستند به طور تلویحى عملکرد شاه و امام خمینى (ره) 
را در مقابله با خطر قدیمى یعنى عراق، مقایسه مى کند و عامل اصلى بروز جنگ را در این 

تفاوت عملکرد مى داند.
مدیران  اشتباه  تصمیم  نتیجه ى  در  عملیات  این  سنگین  تلفات   «5 «کربالى  مستند  در   

جنگ براى طراحى عجوالنه عملیات معرفى مى شود.
 در مستند «جام زهر» ورود به خاك عراق پس از فتح خرمشهر و به تبع آن طوالنى شدن 
جنگ و از دست دادن نیروها و وارد آمدن خسارات سنگین به کشور از زبان محسن رضایى 

ناشى از بى تجربگى رهبران جنگ و نظام بیان مى گردد.

3. پنهان کارى و دروغ گویى
مستندهاى  در  است.  مردم  از  جنگ  حقایق  کتمان  آثار،  موکد  و  محورى  مضامین  از  یکى 
«کودتاى خزنده در سپاه»، «ایران کنترا» و «کربالى 5» به طور صریح و مفصل به این مسئله 
پرداخته شده  است. مستند کودتاى خزنده نوار ضبط شده از جلسه فرماندهان سپاه با محسن 
رضایى را که در تاریخ 5 آذر 1363 برگزار شده بوده موضوع قرار داده و به بسط و تحلیل 
اداره  نحوه  از  انتقاد  فرصت  و  امکان  است  معتقد  مستند  این  در  بى بى سى  است.  پرداخته  آن 
جنگ براى فرماندهان سپاه وجود نداشته و اعتراض مسالمت آمیز آنان توسط محسن رضایى و 
مهم تر از آن امام خمینى (ره)، برچسب خیانت خورده و سرکوب مى شود. در نتیجه این برخورد، 
فرماندهان دلسوز و کاربلدى که خود در دل جبهه ها حضور داشتند و از نزدیک با مسائل و 
مشکالت جنگ آشنا بودند از سمت خود استعفا داده و به عنوان بسیجى ساده و داوطلب در 

عملیات بعدى شرکت کرده و شهید مى شوند.
 ایـن مسـتند بـا صـداى محسـن رضایـى آغـاز مى شـود کـه مى گویـد: «برادرانـى کـه 
ضبطـى چیزى همراهشـون هسـت هم مسـئولیت شـرعى دارید هم مسـئولیت قانونـى دارید. 
مواظـب باشـید کسـى نـوارى چیـزى بیـرون نبـره.» ایـن جملـه در پایـان مسـتند نیـز دوباره 
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تکـرار مى شـود تـا بـر پنهـان کارى نظـام تأکید شـود.
در این مستند جمالت زیادى با مضمون پنهان کارى نظام سیاسى ایران را از زبان «راوى» 

مستند مى شنویم:
ـ «داستان سپاهیان معترض به فرماندهى جنگ تنها یکى از فصل هاى ناگفته اونه که نهادهاى 
حکومتى ایران در طول 3-4 دهه گذشته به دقت از افکار عمومى مخفى نگه داشتند تا ترکیبى 
از سانسور رسمى و مرعوب کردن شاهدان غیر خودى از یک طرف و مرگ شاهدان دیگه و 
پا به سن گذاشتن بقیه اونها از طرف دیگه به تدریج بسیارى از اطالعات کلیدى جنگ رو از 

تاریخ معاصر ایران حذف کنه».
بلکه  نشده  منتشر  تاریخى  سند  این  کماکان  تنها  نه  جنگ  پایان  از  دهه  چند  گذشت  با  ـ 
چهره هاى حکومتى گویى با اطمینان از در دسترس نبودن اون تقریبًا هرچه دوست داشتند 

را در مورد وقایع پاییز 63 تعریف کردند.
ـ «با گذشت چند دهه از جنگ ایران و عراق هنوز اطالعات مرتبط با مقاطع مهمى از جنگ از 

آرشیو محرمانه خارج نشده است.»
ـ «در دهه هاى اخیر رسانه هاى حکومتى ایران روایت هاى پراکنده و به شدت تحریف شده اى 
را از آن جلسه تاریخى منتشر کردند. طبیعتًا از انتشار گزارش واقعى نشست هم در تمام این 

مدت جلوگیرى شده. (موسیقى ملتهب)»
در مستند «ایران کنترا» هم شاهد مضمون پنهان کارى و فریب هستیم. موضوع این مستند 
خرید سالح از دولت ریگان در جریان جنگ و پنهان نگاه داشتن این معامله از مردم است. در 
این مستند همچنین واکنش مسئولین ایران و امریکا به فاش شدن معامله با یکدیگر مقایسه 
مى شود. نهادهاى قانونى و نظارتى امریکا تخلف ریگان در فروش سالح به ایران را سزاوار 
پیگیرى و مجازات مى دانند و خود ریگان نیز به اشتباهش اعتراف کرده و از مردم عذرخواهى 

مى کند اما در مقابل نهادهاى امنیتى ایران فرد مظنون به انتشار این خبر را اعدام مى کنند:
ـ «در ایران براى رفسنجانى و مذاکره کنندگان پنهانى با امریکا مجازاتى در کار نیست اما براى 
افشا کنندگان چرا. مهدى هاشمى برادر داماد ایت اهللا منتظرى که مظنون به انتقال خبر به 
نشریه الشراع است اعدام مى شود؛ اما در امریکا برعکس است. افشا کنندگان که رسانه هاى 

آزاد و نظام حقوقى مستقل است پیروزند و پنهان کاران مجازات مى شوند.»
 مستند کربالى 5 نیز به پنهان نگه داشتن آمار تلفات عملیات کربالى 5 اشاره دارد. راوى تعداد 
شهداى ایرانى را از سوى محققان پنتاگون 40 هزار نفر و به نقل از مقامات عراقى 65 هزار نفر 

مى داند درحالیکه ایران این آمار را 11 هزار نفر اعالم کرده است؛ سپس مى گوید:
ـ «شاید سالها بگذرد تا حقایق جنگ آن گونه که بوده آشکار شود.»

 آنچه در این مستند مدنظر است نه فقط باال و پایین شدن ارقام تلفات بلکه تأکید بر این گزاره 
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است که رهبران نظام اگر باال ایستاده اند به این دلیل است که زیر پایشان کوهى از قربانیان 
قرار دارد. مدیران جنگ و نظام فاتحان دفاع از کشور نیستند بلکه با پنهان نگهداشتن فجایع 
جنگ تنها نقاب پیروزى زده اند این مدیران ضرورت صلح را درك نکرده و با بى خردى کشور 

و ملت را درگیر مصائب و آسیب هاى جبران ناپذیرى کردند.

4. تدبیر و خدمات محمدرضا پهلوى
 یکى از مهم ترین مضامین مستندهاى مورد مطالعه -به لحاظ مدت زمان پرداختن به یک 
مضمون و نیز کیفیت پرداخت- تدبیر و خدمات شاه به ایران است. «جنگ براى اروند» در دو 
قسمت 90 دقیقه اى به تحوالت سیاسى عراق و واکنش هاى شاه به آن مى پردازد. مى توان 
گفت این مستند با اطالعات تاریخى گسترده، روایتى روان و گیرا و تصاویر آرشیوى متنوع و 

مرتبط به لحاظ فنى نسبت به سایر آثار از کیفیت باالترى برخوردار است.
 در این مستند بر درایت، تدبیر و میهن دوستى شاه تأکید مى شود. او با هر تغییر و تحول 
سیاسى که در عراق رخ مى دهد گامى در جهت افزایش قدرت سیاسى و نظامى ایران برمى دارد. 
در یک برهه از کردهاى شمال عراق که علیه دولت مرکزى مى جنگند حمایت مى کند و در 
برهه اى دیگر با صدام پیمان صلح و همکارى امضا مى کند تا ایران را از خطر عراق مصون 
بدارد، مالکیت ایران بر نیمى از اروند رود و نیز جزایر سه گانه را تثبیت کند و سرانجام موقعیت 

سرورى ایران در خلیج فارس را حفظ نماید.
 این مستند مدعى است شاه در رسیدن به اهدافش در مقابله با خطر عراق موفق بوده و 
همواره دست باال را در این رویارویى داشته است؛ اما جغد شوم انقالب اسالمى درست وقتى 
که ایران به لحاظ سیاسى، اقتصادى و نظامى در موقعیت ممتازى بوده سر مى رسد و بر شانه 

جزیره ثبات نشسته و آن را به دریایى طوفان زده و پرآشوب تبدیل مى کند.
به بیان تلویحى این مستند، ارتش و تجهیزات نظامى کشور همه حاصل درایت و دلسوزى 
شاه بوده و اگر موفقیتى در جنگ نصیب نیروهاى ایرانى شده بواسطه همین آینده نگرى شاه و 
رابطه خوب او با امریکا بوده است. از این رو هر پیروزى اى در جنگ مدیون شاه است. این نکته 
در «ایران کنترا» هم به شکل کمرنگ ترى به چشم مى خورد. خرید تجهیزات نظامى از امریکا 

که توسط شاه صورت گرفته تنها برگ برنده ایران در مقابل عراق است.

5. تأکید بر شکست ها و تلفات
 مضمون «تأکید بر شکست ها و تلفات» در تمام آثار مورد مطالعه به چشم مى خورد. تعدد و 
تکرار تصاویر اسراى ایرانى با دست هاى بسته در اردوگاه ها، پشت کامیون ها و به صف شده در 
مناطق عملیاتى محور مستندها است و سازندگان با استفاده گسترده از این نوع تصاویر سعى 
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در القاى منحوس بودن جنگ، عدم موفقیت ایران و ترحم به حال رزمندگان دارند. گذشته 
از بازنمایى اسرا، بکارگیرى تصاویر شهدا نیز همین کارکرد را داشته و حس تحقیر و اندوه را 

جایگزین عزت و افتخار مى کند.
 غیر از تصاویر، کلمات و روایت ها نیز در جهت برجسته سازى شکست ها و تلفات عمل 
مى کنند. در جایى هم که پیروزى کامًال مسلم و غیر قابل چشم پوشى است ـ  مثل عملیات بیت 
المقدس ـ عدم استفاده صحیح از این موقعیت و سوزاندن فرصت مطرح مى گردد. در «کودتاى 
مستقیم  به طور   «5 «کربالى  و  خاکریز»  «اولین  سقوط»،  داستان  «فاو،  زهر»،  «جام  خزنده»، 
به  جزئى  به طور  سرباز»  دو  «داستان  و  کنترا»  «ایران  اروند»،  براى  «جنگ  در  و  مفصل  و 
شکست هاى ایران مقابل عراق، ناتوانى از رسیدن به اهداف و تلفات و خسارات سنگین پرداخته 
مى شود. مستند ماشین روز قیامت نیز که مستقًال بر آسیب هاى روانى ناشى از جنگ تمرکز دارد.

6. غرب خوب
در  که  شده  استفاده  مضامینى  مجموعه  دسته بندى  و  توصیف  براى  خوب»  «غرب  عنوان   
آن ها غرب و مشخصًا امریکا و کانادا به شکلى مثبت بازنمایى شده اند. در این شیوه بازنمایى، 
جمهورى اسالمى در نقطه مقابل غرب یا به آن نیازمند است یا گذشته از ابعاد اقتصادى و 
مستند  مثال  عنوان  به  دارد.  قرار  فروتر»  «موقعیت  در  نیز  تمدنى  و  اخالقى  لحاظ  به  نظامى 
«ایران کنترا» به مقایسه نظام سیاسى، حقوقى، مطبوعاتى، امنیتى امریکا و ایران مى پردازد و 
امریکایى ها را «قانونمند تر»، نسبت به مردم «پاسخگوتر و صادق تر» و در مقابل مسئولین ایران 

را «فریبکار» نسبت به مردم و نظام سیاسى و مطبوعاتى را «بسته و خفقان آور» نشان مى دهد.
در مسـتند «ایـران کنتـرا» نیـاز ایـران بـه امریـکا موضـوع محـورى اسـت. روایـت ایـن 

مسـتند چنیـن آغـاز مى شـود:
ارتش  میراث  که  تجهیزاتى   ... مى شود  تمام  ایران  تجهیزات  مى رسد  نیمه  به  که  «جنگ  ـ 
شاهنشاهى و عمده اش امریکایى است و با رویکرد امریکا ستیزى انقالبیون تامین مجدد 

آن سخت است.»
آن  تبع  به  و  تجهیزات  تامین  در  ناتوانى  علت  انقالبیون  امریکاستیزى  رویکرد  دیگر  بیان  به 
ضعف در جنگ شمرده مى شود. این پیام مستند، چندمعناى ضمنى را براى القاى آن به مخاطب 

دنبال مى کند:
ـ اگـر ایـران بـا امریکا دشـمنى نداشـت مى توانسـت بـه اهداف خـود در جنگ برسـد و تلفات 

کمتـرى بدهد.
ـ مرگ بر امریکاى مسئولین شعارى بیش نیست و آن ها در واقع به امریکا نیاز دارند و اگر 

منافعشان ایجاب کند با او ارتباط خواهند داشت.

سیاست بازنمایى؛ تحلیل گفتمان تحریف دفاع مقدس در مستندهاى شبکه هاى فارسى زبان خارجى
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 در مستند جنگ براى اروند نیز شرایط ایران عصر پهلوى به گونه اى نمایش داده مى شود 
که براى حفظ امنیتش ناگزیر از توسل به امریکاست. به عبارتى دیگر در مقابل بلندپروازى ها و 
شیطنت هاى صدام و قبل از آن دولت «عبدالکریم قاسم» بهترین اقدام ممکن، نزدیک شدن به 
امریکاست. کارى که شاه با درایت انجام داد و توانست از طریق آن خطر عراق را دفع کند اما 
جمهورى اسالمى با دشمنى با امریکا این فرصت را از دست داد و کشور را به کام جنگ کشاند.
 این مضمون در مستند جام زهر نیز وجود دارد البته در آن مستند مشخصًا به امریکا یا 
غرب اشاره نمى شود اما از زبان مسئولین عالیرتبه اى چون محسن رضایى، هاشمى رفسنجانى 
و حسین باقرى بر عدم توانایى ایران در تامین تجهیزات الزم براى ادامه جنگ تأکید مى شود. 
به نحوى که هاشمى رفسنجانى مى گوید حتى براى تهیه بند پوتین سربازان نیز مشکل داشتیم. 
آزادِى  استقالل  غربى  نه  شرقى  «نه  نشان  دهد  مى خواهد  عبارات  این  طریق  از  مستند  این 
جمهورى اسالمى» شعارى بیش نیست و این نظام بدون کمک گرفتن از خارج قادر به براوردن 

نیازهاى ساده اى چون بند پوتین نیز نمى باشد.
 در «داستان دو سرباز» بارها نمایى از پرچم کانادا در اهتزاز نشان داده مى شود و به صراحت 
از زبان دو سرباز ایرانى و عراقى گفته مى شود که زندگى در کانادا را دوست دارند و مهاجرت 
به کانادا حالشان را بهتر کرده است. در جریان این مستند که در طول 11 سال فیلمبردارى 
شده همسر و فرزندش را هم به کانادا دعوت مى کند تا آنچه را که خود نداشته، یعنى فرصت 
تحصیل و زندگى به فرزندانش بدهد. زندگى «زاهد» که در ایران از هم پاشیده در کانادا گرم و 
صمیمى مى شود و خانواده اى که قادر به زندگى با او نبودند حاال از کنار او بودن لذت مى برند.

و «نجا»  که «زاهد»  است  خیریه «َوست»  موسسه  مستند،  این  در  کلیدى  مکان هاى  از  یکى   
در آن یکدیگر را پیدا کرده اند و پس از آشنایى با این موسسه و استفاده از خدمات درمانى آن 
توانسته اند پس از سالها تحمل تروماى روحى جنگ به زندگى عادى برگردند. آنچه در تأکید 
مستند بر نقش مثبت این موسسه و تقابل دادن آن با روحیه جنگ طلبى رهبران ایران به ذهن 

مخاطب متبادر مى شود نقش سیاه و سفید به ترتیب براى جمهورى اسالمى و غرب است.

7. صلح طلبى و مخرب بودن جنگ
«تخریب  شهر»،  «تخریب  روان»،  «تخریب  جمله  از  تخریب ها  انواع  بر  مستندها  مجموع  در   
ضرورت  بر  و  مى شود  تأکید  جنگ  محصول  عنوان  به  و...  جوانى»  و  عمر  «تخریب  اقتصاد»، 
«صلح طلبى» اشاره مى شود و ایران را متهم به «تداوم جنگ» در دوران جنگ تحمیلى و در 
زمان حاضر متهم به «جنگ افروزى/جنگ طلبى» مى کند. نمونه هایى از محتواى برنامه ها که 

حاوى این مضمون بوده اند اشاره مى شود:
ـ «اولین خاکریز» به اوضاع اسفناك اقتصادى، عمرانى و اجتماعى خرمشهر و مقایسه آن با 
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توجهى  بى  را  وضعیت  این  مقصر  و  مى پردازد  انقالب  از  قبل  شهر  این  رفاه  و  شکوفایى 
و قدرناشناسى دولت هاى مختلف جمهورى اسالمى و سیاست هاى کالن کشور از پایان 
جنگ  تا کنون مى داند. همانطور که معرفى این اثر نیز گفته شد نمایش خرابه   هاى شهر، 
نخل هاى خشک، افراد بیکار و شکایات مصاحبه شوندگان بومى همه حکایت از مظلوم واقع 

شدن خرمشهر و مردمان آن دارد.
چنین  داشته  را  عملیات  این  در  حضور  سابقه  که  رزمندگان  از  یکى   5 کربالى  مستند  در  ـ 
مى گوید: ما باید مثل صلح حدبیه دنبال صلح مى بودیم کارى که عراق به درستى متوجه 

لزوم و اهمتش شد اما ما نه.
ـ آنچه در «داستان دو سرباز» مورد تأکید قرار مى گیرد تبعات منفى جنگ بر زندگى انسان ها و 
ارزش صلح و دوستى است. در این مستند زاهد، رزمنده ایرانى و نجا، رزمنده عراقى جنگ 
را چون هیوالیى مى بینند که همه چیز زندگى شان را از آن ها گرفته است حتى انسانیت شان 
را. زاهد مى گوید: «جنگ هیوالییه که مى خواد همه رو مثل خودش هیوال کنه. منم داشتم 
هیوال مى شدم و دیگه دلم واسه عراقى ها نمى سوخت... جنگ منو بیگانه کرد با اجتماع. 
وقتى بعد بیست سال بر مى گردم پشت سرم رو نگاه مى کنم مى بینم چه بر من گذشت...»

ـ در «ماشین روز قیامت» هم فیلمساز این ماشین را متافورى براى اصل مفهوم جنگ و تبعات 
آن مى داند. تبعاتى که تا نسل هاى بعد باقى مى ماند. او در پایان اظهار امیدوارى مى کند 
که هیچ جنگ دیگرى در راه نباشد و نکبت آن دامن هیچ کسى را نگیرد. در این مستند 

همان طور که پیشتر نیز اشاره شد نگاه به جانبازان نگاهى توام با ترحم و دلسوزى است.

8. دیپلماسى در برابر جنگ طلبى
 یکى دیگر از مضامین کلیدى مستندها اهمیت و ضرورت «دیپلماسى» و بیان ضعف جمهورى 
به  مستقیمًا  کنترا»  «ایران  و  زهر»  «جام  اروند»،  براى  «جنگ  در  است.  حوزه  این  در  اسالمى 
این مسئله پرداخته مى شود. همان طور که درباره مقایسه عملکرد شاه و امام در بخش هاى قبل 
توضیح داده شد؛ در مستند جنگ براى اروند بیان مى شود که شاه تهران را به یکى از مراکز 
زیرکى  و  سیاست ورزى  هشیارى،  گفتگو،  با  بود  توانسته  و  کرده  تبدیل  دنیا  دیپلماسى  مهم 
حمایت هاى خارجى را جلب کرده و از دشمن دوست بسازد. معاهداتى که شاه با کشورهاى 
منطقه ایجاد کرده بود نقش مهمى در امنیت و ثبات ایران داشت و در سایه این امنیت رشد 

اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى نیز شدت گرفته بود.
 در این مسـتند سـخنرانى شـاه در اجالس اوپک در الجزایر به طور کامل پخش مى شـود. 
شـاه در ایـن سـخنرانى کـه به زبان فرانسـوى ایراد مى شـود دربـاره اهمیت اتحاد کشـورهاى 
عضـو سـخن گفتـه و آمادگـى ایـران را بـراى اختصـاص 7 درصـد از تولیـد ناخالـص ملـى و 

سیاست بازنمایى؛ تحلیل گفتمان تحریف دفاع مقدس در مستندهاى شبکه هاى فارسى زبان خارجى
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نیـز اعطـاى وام بـه کشـورهاى فقیـر و بـه منظـور رفع گرسـنگى اعـالم مى کنـد او مى گوید 
توصیـه مـا همیشـه «گفتگـو» اسـت و بـراى پیـروزى بـر خطـرات بزرگـى کـه تمدن مـان را 

تهدیـد مى کنـد بـه این همـکارى نیـاز داریم.
 این تفکر و سیاست شاه در مقابل رویکرد «جنگ جنگ تا پیروزى» امام خمینى (ره) قرار 
گرفته و با نمایش توسعه و آبادانى در دهه هاى 40 و 50 و جنگ و ویرانى پس از انقالب، 

قضاوت ظاهراً به مخاطب واگذار مى شود.
 گذشته از تأکید بر ضعف دیپلماسى ایران براى جلوگیرى از جنگ، بر این ضعف در طول 
رفسنجانى،  هاشمى  چون  مسئولینى  زبان  از  زهر»،  «جام  مستند  در  مى شود.  تأکید  نیز  جنگ 
محسن رضایى و ... یکى از مهم ترین دالیل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر گروگان گیرى 
از عراق براى کسب امتیاز بیان مى شود. منظور از گروگانگیرى تصرف منطقه اى مهم از خاك 
عراق همچون بصره است که عراق حاضر باشد براى آزادسازى آن به ایران امتیاز بدهد امتیازى 
که احتماًال باید غرامت جنگى یا چیزى مشابه آن باشد؛ اما اوًال ایران موفق به چنین تصرفى 
نمى شود و ثانیًا با اشغال فاو یا مناطقى از بصره نیز دیپلمات هاى ایرانى قادر به گرفتن امتیاز 
نیستند یا اساسًا اراده و برنامه اى براى این منظور ندارند. این قصور دیپلماتیک که در مصاحبه 
على شمخانى و حسین عالیى با شبکه هاى تلویزیون ملى ایران بیان شده در این مستند ذکر 

مى شود. به عنوان نمونه از زبان راوى مى شنویم:
ـ «علـى خـرم نماینـده وقـت ایـران در دفتـر اروپایى سـازمان ملـل در اظهاراتى راجـع به کم 
کارى دیپلمات هـا مى گویـد در آن زمـان مذاکـرات دیپلماتیـک براى پایـان جنگ مرعوب 
شـدن و بـى غیرتـى محسـوب مى شـده. حـال و هـواى غالـب در حکومـت ایـران ادامـه 

جنگ تـا پیـروزى کامل اسـت.»
در مستند «ایران کنترا» موضوع اصلى مذاکره با امریکا براى خرید سالح است اما در حاشیه 
«خواب  دلیل  به  تهران  به  فارلین  ورود  به  ایرانى  کنندگان  مذاکره  بى توجهى  به  روایت  این 
ماندن» اشاره مى شود. این نکته هرچند از سوى خود مسئوالن اذعان مى شود اما انتخاب این 

خاطره از سوى فیلمساز در جهت تأکید او بر ناتوانى ایران در دیپلماسى است.

9. تقدس زدایى از جنگ و نظام
مستندها  روایت  در  کلمات  و  عناصر  برخى  «غیاب»  طریق  از  که  اصلى  دال هاى  از  یکى   
مانند  تعابیرى  از  مستندها  این  طول  در  است.  جنگ  از  «تقدس زدایى»  است،  شناسایى  قابل 
اصطالحًا  و  نمى شود  استفاده  و...  «ایثار»  کربال»،  «واقعه  الهى»،  «پاداش  «ایمان»،  «شهادت»، 
معناى  یک  آن «تثبیت  هدف  مى گیرد،  قرار  اشاره  مورد  نیز  که  مواقعى  در  و  هستند  «غایب» 
جدید» به جاى معنایى است که ایدئولوژى آن را به عقل سلیم مبدل کرده است؛ به عبارت 
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احساسات  از  سوءاستفاده  براى  ابزارى  را  جنگ  ساختن  مقدس  مستندها،  این  مجموع  دیگر، 
دینى و ملى مردم مى دانند که در خدمت جنگ افروزى و قدرت طلبى مسئوالن نظام قرار گرفته 
است. زیر سؤال بردن تصمیمات رهبر و مسئوالن جنگ و نیز تالش براى متهم کردن آنان 
به پنهان کارى، فریب و دروغ گویى، اقدام دیگر این مستندها براى تقدس زدایى از مسئوالن 

جمهورى اسالمى به خصوص امام خمینى (ره) است.
از  شده  استخراج  اصلی  محورهاى  و  مضامین  تفسیرى  و  تفصیلی  مرور  از  پس  اکنون   
مستند ها و با تکیه بر نظریه گفتمان الکال و موفه می توانیم با توجه به مفصل بندى عناصر 
«جنگ  گفتمان  شکل گیرى  از  نظام»  «ناکارآمدى  مرکزى  دال  محوریت  بر  فوق  گانه  هشت 
ایران و عراق» در مقابل گفتمان «دفاع مقدس» سخن بگوییم. نمودار زیر این گفتمان را به 

شکل خالصه نشان مى دهد.

شکل 1. مفصل بندى  گفتماِن تحریِف دفاع مقدس در مستندهاى شبکه هاى فارسى زبان  ماهواره اى

10. ناکارآمدى نظام (دال مرکزى)
بررسى گفتمانى مستندهاى شبکه هاى فارسى زبان دربارۀ جنگ تحمیلى نشان  مى دهد همۀ 
دال هاى پیرامونى برآمده و معنایافته از دال مرکزى «ناکارآمدى نظام جمهورى اسالمى» است. 
این ناکارآمدى هم در سطح ایده / ایدئولوژى و هم در سطح عملیاتى / اجرایى قابل مشاهده 
از  سواستفاده  دشمن انگارى،  دیگرى سازى،  جنگ طلبى،  به  ایدئولوژى،  ایده /  سطح  در  است. 

سیاست بازنمایى؛ تحلیل گفتمان تحریف دفاع مقدس در مستندهاى شبکه هاى فارسى زبان خارجى
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احساسات دینى و ملى مردم، استفاده ابزارى از مفاهیم ایمان، شهادت، پاداش اخروى، به عنوان 
مبانى فکرى اشاره مى شود که نتیجه آن در سطح عملیاتى / اجرایى چیزى جز پنهان کارى، 

شکست در جنگ، تلفات انسانى، خسارات مادى و انزواى جهانى نبوده  است.

بحث و نتیجه گیرى
 شـبکه هاى فارسـى زبـان بـا جـذب و طـرد عامدانـه برخـى مفاهیـم از گفتمان دفـاع مقدس 
«ناالیـق  دروغ گویـى»،  و  «پنهـان کارى  شکسـت ها»،  بـر  «تأکیـد  «عناصـر»  مفصل بنـدى  و 
جنـگ»،  از  «تقدس زدایـى  مـردم»،  احساسـات  از  «سواسـتفاده  جنگـى»،  مسـئوالن  بـودن 
«تدبیـر و خدمـات محمدرضـا پهلـوى»، «غـرب خـوب»، «پرداختـن بـه آسـیب هاى جنـگ» 
و «دیپلماسـى دربرابـر جنگ طلبـى» حـول محـور دال مرکـزى «ناکارآمـدى نظـام جمهـورى 
اسـالمى، آن هـا را بـه «وقتـه» تبدیـل کـرده و به گفتمـان جدیـدى از دفاع مقـدس  ـ که آن 

را «گفتمـان تحریـف» مى نامیـم ـ شـکل داده انـد.
عناصرى که در این گفتمان طرد شده و به حوزه گفتمانگونى انتقال پیدا کرده اند، مفاهیم 
دفاع، ایثار، وطن دوستى، شجاعت، معنویت، عشق به خدا ائمه و امام خمینى (ره)، شهادت، 
ایمان و اعتقاد، استعداد و توانمندى در نبرد، وحدت و همدلى و ... است که در هیچ یک از آثار 
مشاهده شده نامى از آن ها برده نشده است و در مقابل عناصر جنگ (به جاى دفاع) قربانى 
یا تلفات (به جاى شهید و جانباز)، امام خمینى (ره) (به معناى جنگ طلب و هم شان و مشابه 
صدام)، شاه (به معناى دلسوز کشور و فرد با درایت)، صلح، گفتگو، فریب، دروغ، نقاب، ظلم، 
جنگ طلبى، عدم کفایت و ... استفاده شده و درون گفتمان «جنگ ایران و عراق» حول دال 
مرکزى که عبارتست از ناکارآمدى جمهورى اسالمى به هم پیوند خورده (مفصل بندى)، تبدیل 

به «وقته» شده و «گفتمان تحریف» را شکل داده اند.
شده اند و  رهسپار  جبهه  به  ایمان  عشق و  شور و  با  رزمندگان  دفاع مقدس،  گفتمان  در   
مى کنند.  افتخار  آن  به  و  دانسته  کربال  شهداى  راه  ادامه  را  مسیر  این  در  جانبازى  و  شهادت 
آن ها که به شهادت رسیده اند رستگار شده و بازماندگان، دلتنگ آن روزها و یاران شهیدشان 
جسمى،  روحى،  مشکالت  انواع  درگیر  بازمانده،  رزمندگان  تحریف»  «گفتمان  در  اما  هستند 
اسارت  و  جنگ  سالهاى  در  رفته شان  دست  از  جوانى  بر  و  هستند   ... و  اجتماعى  خانوادگى، 
افسوس مى خورند. آن ها باورى به ارزش هاى منتسب به دفاع و جهاد ندارند و جنگ 8 ساله را 
بازى سیاسى بر سر هیچ و پوچ مى انگارند؛ به عبارت دیگر در این گفتمان از جهاد، شهادت، 
جانبازى و آزادگى ارزش زدایى شده و افرادى که در جنگ شرکت کرده اند نه قهرمانانى شایسته 
تقدیر و تحسین بلکه قربانیانى بخت برگشته هستند که مورد سوءاستفاده و فریب قرار گرفته 

و سزاوار ترحم اند.
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 در گفتمان دفاع مقدس دال «والیت» به مدلول تبعیت از امرى الهى و مقدس، همراستا 
با والیت ائمه ارجاع دارد اما در گفتمان جنگ ایران و عراق معناى والیت در ارتباط با سایر 
دال ها تغییر کرده و به پیروى از هواى نفس فردى کم خرد و حالتى از فریب و پروپاگاندا نزدیک 
مى شود. به این معنا که والیت پذیرى نه امرى عاقالنه است و نه مقدس بلکه پوششى است 
بر فریب افکار عمومى و بسیج جوانان بى گناه در خدمت مقاصد بى ارزش از طریق روش هایى 

نسنجیده و نادرست.
 در «گفتمـان تحریـف»، عامـل تعییـن کننـده در معـادالت جنـگ و رابطه بین دو کشـور 
تجهیـزات نظامـىـ  عمدتـا امریکایىـ  اسـت. چه در طول جنگ و چه در سـال هاى سـلطنت 
محمدرضـا پهلـوى برتـرى تسـلیحاتى در سـایه اتحاد و دوسـتى بـا امریکا عامل سـربلندى و 
موفقیـت معرفـى مى شـود و بـه نقـش تیروى انسـانى تنهـا در وجه سـلبى آن اشـاره مى گردد 
یعنـى انتقـاد از نحـوه مدیریـت جنـگ توسـط فرماندهـان رده بـاال. مـواردى چـون دالورى، 

فـداکارى، اسـتعداد، تدبیـر و ترفنـد فرماندهـان و رزمندگان جایـى در این گفتمـان ندارند.

راهبردها و توصیه هاى راهبردى
دستگاه هاى  مؤثرتر  حضور  براى  راهبردهایى  تحریف»،  «گفتمان  اصلى  دال هاى  به  باتوجه 

فرهنگى، هنرى، رسانه اى در عرصه نزاع گفتمانى حول موضوع دفاع مقدس ارائه مى گردد:

1. ضرورت رعایت «توزان» در روایت گفتمان دفاع مقدس
با  نباید  شاید؛  و  باید  که  آنگونه  مقدس  دفاع  گفتمان  حاشیه رانِى»  و  «برجسته سازى  فرآیند 
یکجانبه گرایى و نپرداختن به ضعف ها و خطاها، راه را براى «گفتمان تحریف» به گونه اى باز 
کند که با برمال کردن یک دروغ یا پنهان کارى، کلیت گفتمان دفاع مقدس زیر سوال برود. بیان 
خطاها، کم تجربگى ها و قصوراتى که در جنگ رخ داده از زبان رسانه هاى داخلى در کنار بیان 
موفقیت ها و پیروزى ها، در قالب یک «روایت متوازن»، رسانه هاى معاند را خلع سالح مى کند؛ 
اما اگر چنین مواردى مغفول بماند رسانه هاى معاند با برجسته کردن آن ها اساس اعتبار گفتمان 

دفاع مقدس را زیر سوال خواهند برد.

2. استفاده از منابع جدید
و  مسئوالن  از  «اعتبارزدایى»  بر  متمرکز  خارجى  فارسى زبان  رسانه هاى  اینکه  به  باتوجه 
منابع  از  تحمیلى  جنگ  روایت  براى  دارد  ضرورت  هستند،  جنگ  دوران  در  ایران  فرماندهان 

متعدد و خارج از گفتمان رسمى، بهره گرفته شود.
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3. ضرورت توجه نگاه منطقى و عقالنى به جنگ در کنار رویکرد احساسىـ  حماسى
تولیدات  در  (به ویژه  جنگ  دوران  وقایع  به  پرداختن  براى  متوازن،  روایت  راهبرد  تکمیل  در 
رسانه اى) باید رویکرد تبیینى- تحلیلى مدنظر قرار گیرد و در بررسى رویدادهاى تاریخى به 

ریشه ها و ابعاد مختلف موضوع نگریسته و بصورت مستدل و مستند بیان شود.

4. روایت متوازن از خدمات رفاهى به جنگ زدگان و بازسازى شهرها
باتوجه به اینکه بخشى از تمرکز مستندهاى تولیدى در شبکه هاى فارسى زبان خارجى، معطوف 
به عدم بازسازى و توسعه شهرهاى جنگ زده و نیز بى توجهى به بازماندگان جنگ (جانبازان، 
خانواده هاى جنگ زده) است، ضرورت دارد روایت متوازنى از خدمات رفاهى ارائه شده به جانبازان 
در  انجام شده  اقدامات  نیز  و  آسایشگاه ها)  در  بسترى  جانبازان  (به خصوص  آن ها  خانواده هاى  و 
بازسازى شهرها ارائه گردد. منظور از روایت متوازن، لحاظ کاستى ها، کوتاهى ها و ضعف ها است.

5. برجسته سازى دشمنى هاى غرب با ایران
یکى از مضامین اصلى گفتمان تحریف، ارائه تصویرى مثبت از غرب است. پرداختن به نقش 
غرب در حمایت از صدام و جنگ فراگیر علیه ملت ایران با لحاظ مولفه بهره گیرى از منابع 

جدید، مى تواند دال اصلى گفتمان تحریف مبنى بر «غرب خوب» را، به حاشیه براند.

6. تأکید بر اهمیت و نقش موثر نیروى انسانى در دفاع مقدس
در مستندهاى تحلیل شده، پیروزى ایران در برهه هاى مختلف جنگ تحمیلى، تابعى از تجهیزات 
نظامى تصویر شده است و نقش مدیران، فرماندهان، تاکتیک ها، رشادت ها و فداکارى ها به حاشیه  
شایستگى  عدم  و  نظامى  تجهیزات  تأمین  در  ایران  ناتوانى  نیز  شکست ها  در  شده است.  رانده 
مسئوالن جنگى برجسته شده است. این تناقض در فرآیند برجسته سازى و حاشیه رانى «گفتمان 

تحریف» درباره «نقش فرماندهان، طراحى عملیات ها و تاکتیک ها» باید مورد توجه قرارگیرد.

7. توجه به ارزش و اهمیت صلح
در مجموع مستندهاى تحلیل شده، رهبر و مسئوالن جمهورى اسالمى افرادى تندرو و جنگ 
و  توانایى  فاقد  بلکه  ندارند  دیپلماسى  و  مذاکره  به  اعتقادى  تنها  نه  که  شده اند  تصویر  طلب 
درایت الزم براى آن نیز هستند. برجسته سازى «چگونگى شروع جنگ تحمیلى و متجاوز بودن 
صدام»، «عملکرد غرب در قبال ایران و سایر کشورها»، «تأکید بر اینکه ایران شروع کننده هیچ 
توجه  مورد  باید  ایران»  مسئوالن  و  رهبران  ضدجنگ  مواضع  و  و «سخنرانى ها  نبوده»  جنگى 

گفتمان دفاع مقدس قرار گیرد.
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