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 چکیده
س پسابرجام ها و سپهای اقتصادی هوشمند قرار داشت و طبعاً در فضای رفع تحریمصنعت نفت ایران یکی از اهداف اصلی تحریم

خاص  طور بههای اقتصادی و بر تحریم مؤثردار بود. یکی از متغیرهای نیز، این صنعت نقش پیشران اقتصاد ایران را عهده
المللی در دوره تحریم، نقش فعالی در ای غالب بینالمللی است. جریان رسانههای گروهی بینآفرینی رسانههای نفتی، نقشتحریم

فضاسازی جهت اجرای مفاد توافق  ٔنحوهها در در اشکال مختلف داشت. در دوره پساتحریم نیز عملکرد این رسانهها موفقیت تحریم
، المللی؛ شامل رویترزمطرح بین ٔموضع سه رسانه است. در این راستا توجهقابلدر قبال رفع تحریم صنعت نفت  خصوصبهبرجام 

 قرارگرفتهمورد تحقیق « بعد از برجام»و « قبل از برجام»صنعت نفت ایران در مقاطع تایمز؛ در قبال تحریم بلومبرگ و فاینانشیال
)مقارن آغاز سلسله  2102طی مقطع زمانی از ابتدای سال  مورداشارهای سه مرجع خبری حاضر، محتوای رسانه ٔمقالهاست. در 

اصلی مقاله بر  ٔافته. یقرار گرفت یموردبررسرجام(، ب شدن ییاجرا)مقطع  2109اول  ٔماههانتهای سه های هوشمند(، لغایتتحریم
های ای و همچنین بررسی انواع تکنیکسازی و بازنمایی رسانهبرجسته ٔهینظرطور خاص های ارتباطات جمعی و بهمبنای نظریه

بعد از »و « بل از برجامق»در دو مقطع « بلومبرگ»و « رویترز» ٔدو رسانهپوشش خبری و ماساژ پیام، بر این پایه استوار است که 
که  معنا نیبداند. شدهاند، دچار تغییر موضع هایی که این صنعت را نشانه رفتهنسبت به تحوالت صنعت نفت و تحریم« برجام

تر سوق های دارای بار مثبت و حمایتیی تاکتیکسوبهتدریج های پوشش خبری دارای بار منفی؛ بهسوگیری پیام خود را از تاکتیک
توجهی و حاکی از اعتنایی و بیبا استناد به شواهد و محتواهای منتشره در این رسانه، رویکردهای بی« تایمزفاینانشیال»؛ اما اندهداد

و عمالً تغییری در مواضع خود در مقاطع برجام و ادامه داده  نیز را در مقطع بعد از برجام اقتصاد ایران فضای تردید و ناکارآمدی
 د نکرده است.پسابرجام ایجا

  

 .تایمزهای نفتی، برجام، پسابرجام، رویترز، بلومبرگ، فاینانشیالرسانه، صنعت نفت ایران، تحریمواژگان کلیدی: 
 

                                                           
ل(، پست الکترونیک: )نویسنده مسئو اسالمی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران،، دانشگاه آزاد دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی -0

pooya1352@gmail.com 
 ایران تهران، ،زدانشگاه آزاد تهران، واحد مرک ،استادیار -2
 ، تهران، ایرانآموزش کشور سازمان سنجش یعلمئتیاستادیار، عضو ه -3



  1316پاییز دهم / دوازای / سال مطالعات رسانه

 

66 

 مقدمه
های اقتصادی ایران در چالش نیتربزرگیکی از 

المللی بوده های بینتحریم دهیپدسال اخیر،  صدکی
 شدن یملها از زمان است. هرچند که این تحریم

 آنصنعت نفت آغاز گردید، اما شکل هوشمند 
 طوربهاقتصاد کشور و  هیعل 2102اختصاصاً از سال 

 مشخص بر صنعت نفت کشور اعمال شد.
در چگونگی رفع  رگذاریتأثالمللی و های بیننقش رسانه

بر صنعت نفت با توجه به نیازها و  هامیتحرو آثار 
انتقال وجوه به  تولید، تجارت، ازجملهی آن هاضرورت

گذاری از اهمیت ویژه برخوردار سرمایه داخل کشور و
ها از ایران بعد از تصویری که این رسانه درواقعاست. 
ی در اکنندهنییتعکنند، نقش ها ترسیم میتحریم

آن پویایی و  تبعبهتوسعه اقتصادی ملی کشور و 
سازی برای پیشرفت صنعت نفت دارد. در فرآیند زمینه

عوامل سیاسی و  و اجرای آن )و رفع آنها(، هامیتحر
ی دخیل بوده است. یکی شماریبالمللی اقتصادی و بین

توان نقش و المللی است که میهای بینرسانه ها،از آن
الذکر )شامل مراحل فوق ٔهمهجایگاه آنها را در 

ها( رفع و نهایتاً مقطع بعد از تحریم اجرا، ی،سازنهیزم
ی است که در اگونهبهاهمیت این عامل  مشاهده کرد.

 در نظرها هیچ تحلیلی بدون بررسی و تحلیل تحریم
ها تحریمتواند کامل و جامع باشد. گرفتن این نقش نمی
 ریشدت بر صنعت نفت ایران تأثدر چند سال اخیر به

. گذاشته و آن را در محدودیت و تنگنا قرار داده است
قرار است ای مفاد برجام، ای و اجرتوافق هستهبعد از 

فضای  لهیوسنیبدکه  ها نیز رفع گرددکه تحریم
 .شودگشوده میصنعت نفت ایران  فرارویجدیدی 

کمی و کیفی  ریتأثهدف این پژوهش، بررسی 
های نفتی المللی بر روند تحریمهای مهم بینرسانه

پس از رفع  خصوصبهها اجرای تحریم ٔدورهایران در 
 .ها استتحریم

در این میان؛ مهم است که تصویری که از این صنعت 
های المللی توسط رسانهنفت در افکار عمومی و بین

شود، تصویر مثبت و المللی ترسیم و منعکس میبین
 از شدهارائه تصویر در دوران تحریم،ای باشد. سازنده

 ناظر عمدتاً معتبر، المللیبین هایرسانه در صنعت این
 تصویری که ایگونهبه بوده هاناکامی و اهمحدودیت بر

 از یکی. شدمی ارائهنفس افتاده  از و ناکارآمد و سیاه
 از بعد در ایران در صنعت این مهم نیازهای و الزامات
 بدون که است ایسرمایه و مالی منابع جذب ها،تحریم
 مهمی نقش گذارانسرمایه ترغیب و تشویق در تردید
 اقتصادی و سیاسی منظر از هانهرسا که تصویری .دارد

 بسیار کنند،می ارائه و ترسیم ایران نفت صنعت برای
 .است مهم و کنندهتعیین
ی این تحقیق، ابتدا چارچوب نظری دهسازماندر 

سازی و همچنین برجسته ٔهینظربر روی  دیتأکتحقیق با 
و آنگاه  ذکرشدهای رویکردهای مرتبط با بازنمایی رسانه

 ٔرسانهاز سه  هرکدامتحقیق به تفکیک  هاییافته
 2109اول  ٔماههسهتا  2102های مذکور برای سال

گردید( ارائه  اجرایی ٔمرحله وارد )مقطعی که برجام
 خواهد شد.

 

 چارچوب نظری
 ریتأثی از قدرت ریگبهره ها بادر عصر حاضر، رسانه

توانند جریانات و ی میراحتبهالعاده خود، فوق
سیاسی را برای مخاطبان خود راهبری یا های گرایش

ها کارکرد رسانه نیترینیع( 0331 ،تبیین کنند )کازینو
و به تعبیر  ظاهرشدهدر دنیای امروز در همین بخش 

 و ها منفعل استبشر امروز کامالً از رسانه رتافل
خصوص در بعد دموکراسی و امور سیاسی آینه به

 (0331)تافلر،  هاستنمای رسانهتمام
حث مهم در مطالعات مربوط به کارکردهای یکی از مبا

ها بحث کارکردهای سیاسی رسانه ژهیوها بهرسانه
ها در جوامعی اینکه که رسانه است.« قدرت و رسانه»

کنند که در آنها قدرت به اشکال مختلف فعالیت می
میان نیروهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، 

 یااست. در هر جامعه شدهعیتوز ها و طبقاتافراد، گروه
ها به طریقی با ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی رسانه

ای هزینه و ارزشی سیاسی مربوط هستند، زیرا هر رسانه
ها تحت نظارت و اقتصادی دارد. همچنین رسانه

های سیاسی، اقتصادی و حقوقی جامعه عمل نظام
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در ها و افراد سعی کنند. در همه جوامع گروهمی
ها برای کسب و حفظ قدرت وجهه دسترسی به رسانه

 (0361 ،)ساعی خود در جامعه هستند
هایی که در ذهن مطرح بر پایه این مفروضات پرسش

ها را شود، این است که چه کسی و چگونه رسانهمی
کند؟ چه کسانی به کنترل و بر رسانه اعمال قدرت می

واقعیت ارائه ها دسترسی دارند؟ و تصویری که از رسانه
چه کسانی است؟ این سؤاالت از مسائل  دیشود از دمی

ها مطرح در مطالعه نقش و کارکردهای سیاسی رسانه
 در جوامع مختلف است.

برداری از امروزه منطق گفتمانی و منطق ابزاری و بهره
ها در مورد موضوعات مختلف مورد مناقشه رسانه

ران(؛ الزاماً با های صنعت نفت ای)ازجمله موضوع تحریم
سنجش معیارهای صرف دیپلماتیک عمومی قابل

نیست. نخبگان اجرایی، بازیگران دولتی و غیردولتی و 
گران ، تجار و صاحبان مشاغل و معاملهیتیحاکم ریغ

سازها و  انیبزرگ، صاحبان رسانه )مشتمل بر جر
تر افکار عمومی فرهیخته گفتمان سازها( و از همه مهم

 اهان مشارکت پویا از این دسته هستند.و آگاه و خو
، یاهای مختلف رسانهها با چینشاکنون رسانه

های خود پدید توانند این ظرفیت را برای فعالیتمی
آوردند که کامالً هماهنگ با سیاست خارجی کشور؛ 

الدول باشد تا از این طریق ساز مذاکرات بینزمینه
واقعی  برقراری تفاهمات و جلب همکاری در جهان

 (0363)خرازی آذر،  شود ریپذسیاست امکان
ای در اغلب واقعیت آن است که اعمال دیپلماسی رسانه

اوقات از سوی دو طرف، هماهنگ با سیاست خارجی 
ای هر دو طرف است. مقطع اعمال این دیپلماسی رسانه

نیز حسب مورد متأثر از موضع کشورهای دخیل در 
ای ایران و همراه ستهدر مقطع توافق ه مذاکره است.

تر شدن لزوم دستیابی به توافق، هدف اصلی در با جدی
ایجاد تصویر مناسب و مطلوب از کشور مقصد در خارج 

بر افکار عمومی در کشورهای خارجی  یرگذاریو تأث
 تیمهم این است که فعال ٔ. نکتهشودیدنبال م

 مدت معطوف، در کوتاهرگذاریالمللی و تأثهای بینرسانه
آنکه ابزارهای یج مشخصی است؛ حالابه دسترسی به نت

سیاسی( در اختیار -متعددی )مانند دیپلماسی عمومی
 ندارد.
 یهاامیاست که در زمان واحد، پ یاجمعی رسانه ٔرسانه

 .کندییکسان را برای تعداد زیادی از افراد ارسال م
 ٔلهییک وس ٔمثابهکه رسانه به شودگفته می (0331 پاتر)
آورانه است که از طریق آن اقدام به انتشار پیام نف

گیرد(. گردد )هر نوع رسانه در این تعریف جای میمی
اند از که عبارت وجود داردبدین ترتیب دو نوع رسانه 

پاتر معتقد . های غیرجمعیهای جمعی و رسانهرسانه
تعداد »تواند وت بین این دو رسانه نمیااست که تف

های مخاطبان در هنگام تجربه»و با ها آن« مخاطبان
 جمعی ٔ. منظور از کلمه(0331)پاتر،  دباش« دریافت پیام

ای است آن رسانه ناظر بر های جمعیرسانه در عبارت
که قصد اصلی او عادت دادن مخاطبان به روش ثابتی 

 .استمحتوا  ٔبرای عرضه
ی غربی برای کشورهاها در استراتژی رسانه ازآنجاکه

ی نظام سیاسی جدید جهان نقشی اساسی سازنهینهاد
با بررسی تحوالت معاصر در  زمانهمدارند، جا دارد 

ها نیز مورد الملل، کارکرد رسانهعرصه روابط بین
تحول شگرف  کهنیا ژهیوبهکنکاش قرار گیرد. 

های اخیر، های ارتباطی مدرن در دههآوری رسانهفن
ن و امکانات جدیدی را پیش روی دولتمردا

هایی تازه و ی که نقشاگونهبهسیاستمداران قرار داده، 
ها سابقه در عرصه سیاست خارجی به رسانهکم

 ٔعالقهاست. به همین دلیل، پژوهشگران  واگذارشده
ها در سیاست خارجی نقش رسانه دربارهزیاد به تحقیق 

 (0360. )محکی، اندداکردهیپ
، فنی و فرهنگی، ها با استفاده از عوامل سازمانیرسانه

در فرایند  لهیوسنیبددهند و امور خارجی را پوشش می
شرایط را  ها قادرند کهسیاست خارجی نفوذ دارند. رسانه

تعریف کنند و به یک رویداد یا شخصیت مشروعیت 
سازمان  عنوانبهی(، سازبرجستهاعطا کنند )کارکرد 

شده یا شفاف دهنده عمل کنند؛ موضوعات را تحریف
های دولتی را در موضوع سیاست سیاست ایش دهند؛نم

ی شتاب دهند یا کند سازند، خواسته یا ناخواسته خارج
سازی دهی و پیادهابزار تبلیغات سیاسی در شکل
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سیاست خارجی باشند، مجراهایی برای مبادالت رسمی 
ی دولتمردان، نخبگان و مردم نفوذ وخوخلقدر  شوند و
 (Malek, 1997)یابند. 

 استراتژیک قدرت و توان از مهمی بخش وزهامر
 همین و هاستآن ایرسانه دیپلماسی بر ناظر کشورها،

 و دیپلماسی هایچرخ از بزرگی بار که است عامل
 هارسانه این. دارد دوش بر را هاآن خارجی سیاست

 یالمللنیب و ایمنطقه و ملی هایگستره که هاستسال
 و هاخبرگزاری ٔهیریتحر به را سیاست جهانی و

 هایشبکه و هاتلویزیون و هاسایت و هاروزنامه
 (0361 ،آذر خرازی) اندکشانده ایماهواره

های مرتبط، به در میان رویکردهای مختلف به نظریه
تری با موضوع رسد که دو نظریه سنخیت بیشنظر می

 این تحقیق دارند.

 

 سازیبرجسته ٔهینظر
اجزای اساسی فرایند  یزالآن هایینهدر زم یهنظر ینا

تعریف  در. داردها و محتوا( مورداستفاده ارتباط )رسانه
خبری هنجاری  یسازبرجسته»شده گفته یسازبرجسته

اهمیت رویدادها و  یبنداست که در عرضه اخبار با رده
مستقیم دارد.  یاخبری، رابطه یبانبا دروازه

، کندیمگستره انتقال خبرها را تعیین  یسازبرجسته
شرایط ارجاع دادن و اشاره کردن به مقوالت خبری را 

بحث را مشخص  یهاتیکند و محدودتعیین می
 (0331، )سورین و تانکارد «سازدیم

را که موردتوجه عموم  یدادهاییموضوعات و رو هارسانه
و  یاسیکه از نظر س یهثانو یاند، به نمادهاگرفته قرار

مناسب هستند، وصل  تیمنزلت و موقع یدارا یاخالق
 یک ٔدرباره یریگجهت یکه مردم برا کنند، چرامی

گفته  معموالً و مبنا هستند. یهپا یازمندموضوع، ن
در  ینیتکو یرقابت ی،سازبرجسته یندهایکه فرا شودیم
محققان »توجه  جلب یموضوعات برا یانحام یانم

است.  «یاسینخبگان س»و « عموم» ،«یارسانه
 (0331 ،راجرزدییرینگ و )

 طی که است فرایندی سازیبرجسته ای،رسانه از حیث
 به مخاطبان ذهنیت بر تا کنندیم سعی هارسانه آن

 جهات به را عمومی افکار و رگذارندیتأث دلخواه نحوه
 و یباندروازه طریق از امر این و دهند سوقموردنظر 

 خود به عملی صورت رویدادها، اهمیت بندیرده
 میزان رسانه یهااولویت فرایند، این در درواقع. گیردمی
 .سازدمی مشخص خبری یهابخش در را رویدادها نوع

 بازنمایی ٔهینظر

همان  یا پررئالیها ها در دنیایشده که انسانگفته
ها و رمزهای کنند که در آن نشانهفراواقعیت زندگی می

ن امر ای ارتباط با واقعیت را قطع کرده و خود جایگزیرسانه
مهم در بازنمایی واقعیت توسط  مسئلهاند. شده واقع

ابزاری خنثی و  گاهچیه ها اینجاست که یک رسانهرسانه
آید. حساب نمیدر ارائه تصویر به طرفییک میانجی ب

رسانه متکی به زبان و معناست و زبان و معنا نیز در 
چارچوب گفتمان همواره متکی به قدرت است. 

 (0336صفاوردی، )
ها، سوای بحث اخالقی بازنمایی حوادث توسط رسانه لذا

و غیراخالقی بودن آن، دارای سوگیری ایدئولوژیک است 
ای و در راستای تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمان ویژه

از  یرایرانیاین اساس، درک مخاطب غ . برداردیگام برم
 یزیچمعادل آن «یو اقتصاد ینفت هاییمتحر» ٔمقوله

های غربی در وهله اول به مخاطب رسانه رد است که
صورت « ادراکی» یقعرضه از طر ین. اشودیعرضه م

های خبری ساخته و ها و باشگاهکه توسط رسانه گیردیم
دوم این درک وابسته به قدرت و  ٔو در وهله جادشدهیا

ای است که آن رسانه در خدمت آن گفتمان ویژه
و تجربه مردم  یزندگ با بازنمایی ارتباط قرارگرفته است.

ها برای در جهان اجتماعی، پیچیده است، اما بازنمایی
و این پیامدها  مردم واقعی، دارای پیامدهای واقعی است

تواند در های اقتصادی و نفتی ایران میتحریم ٔنهیدرزم
به اقدامات « بخشیمشروعیت»واقعیتی به نام  قالب

چنانکه گفتیم اما ؛ تحریمی آمریکا عینیت پیدا کند
ها پیشی ندارد بلکه توسط بر بازنمایی وجهچیهواقعیت به

 (0333 )گیویان، شودآن ساخته می
رسد که دو با تعمیق بر ابعاد این پژوهش؛ به نظر می

تواند در های ارتباطی میالذکر از میان نظریهفوق ٔهینظر
 راهگشا باشد. نظر مورددرک و بررسی موضوع 
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 هایافته
 بررسی تحت هایرسانه گیریموضع حقیقت این

 مقاطع در را( تایمزفاینانشیال و بلومبرگ رویترز،)
 تحریم هایسیاست کنار دربعدازآن  همچنین و تحریم

 هارسانه آن بودن همراه و همسو مورد در و) ایران نفتی
 را (تحریمی هایسیاست آن قوام به کمک بالطبع و

 در) ایهسته توافق هب نیل از بعد .کرده است بررسی
 نگاه نوع تغییر دنبال به و( 0361 تابستان ابتدای

 در تغییرات ،(ایران همچنین و) کنندهکیتحر کشورهای
 صنعت اخبار انعکاس و خبری پوشش یسو و سمت
. کند بررسی را «راهبرد تغییر» این قبال در ایران نفت

 و رویترز شامل) رسانه دو که بود این شد مشاهدهآنچه 
 در تغییر دچار تحریم از بعد و قبل مقاطع در( بلومبرگ
 هیچ تایمزفاینانشیال اما اندشده ایرسانه سوگیری
 ایجاد مقطع دو این در خود گیریموضع در تغییری
 در «بلومبرگ» و «رویترز» گریدانیب. بهاست نکرده
 ها،تحریم بر حاکم اجرایی راهبردهای نوع تغییر قبال

 هایتاکتیک حتی و خبری پوشش نوع رتغیی به دست
 .اندزده مربوطه خبری
این تحقیق  موردنظر ٔگانهسههای های رسانهفعالیت

همواره در حداکثر هماهنگی و یکپارچگی با خطوط 
ها های متبوع آن رسانهسیاسی و امنیتی و منافع دولت

ها های آنهای و استراتژیروی سیاستدنباله بوده و
سازی و تصویرسازی یگر گفتماناست. حاال د

ای ها از تصمیمات خود، به عرصهو دولت هاتیحاکم
تصمیمات راهبردی رهبران و  کردن یینهابرای 
در  آمده دیپداست. فضای  شدهلیتبدگذاران سیاست

ای مؤید آن است که گونهبه گانه این تحقیقسه ٔرسانه
به  شیازپشیبخارجی پیشبرد دیپلماسی و سیاست

ای آن های خبری و رسانهی تاکتیکرگذاریتأثمیزان 
یی مانند خبرسازی، کارکردها است. شدهلیتبدعرصه 
 درو سناریوسازی خبری  سازی، پوشش خبریجریان

ای است. این تصویری از بازنمایی و واقعیت رسانه واقع
همان مبانی نظری مشخصی  درواقعکارکرد بازنمایی 

سوی  است. از شدهاشارهبود که در فصل دوم به آن 
نمایی نیز سازی و بزرگهایی نظیر برجستهدیگر حوزه

ها تعیین در آن دخالت دارند. بدین معنا که رسانه
ها خواهند کرد که چه چیزی خبر باشد و نیز همان

کنند که در فرآیند پوشش خبری باید چه مشخص می
تر کرد و چه موضوعاتی را در هایی را برجستهگفتمان

ها این رسانه فراموشی سپرد. ٔورطهقالب سکوت به 
هستند که در ساخت « سازیواقعیت»فکری  ٔکارخانه

 سیاسی و دیپلماتیک دخیل هستند.« گفتمان غالب»
فرض بر این است که سبک اقداماتی که مردم  همواره

گذرد، ها میدر ذهن آن آنچهکنند، بستگی به اتخاذ می
 ها نسبتاًرسانه کهیمادام مشخص، طوربهخواهد داشت. 

مستقل از قدرت سیاسی باشند، کنشگران سیاسی 
ها کنار مجبورند با قواعد، تکنولوژی و منافع رسانه

توان ها چارچوب سیاست هستند و میبیایند. رسانه
 راتیهای روزانه تأثگفت که حکومت کردن به ارزیابی

می های نهاد حکومت بر افکار عموگیریبالقوه تصمیم
 یابد.وابستگی می

ها )در هر شکل و شمایلی که خروجی نهایی این رسانه
از تصویرسازی  متأثرباشد(؛ اگرچه به دنبال منافع نوین 

خود در  ٔنوبهسازی است؛ اما این منافع به و گفتمان
 فصل خدمت منافع و امنیت ملی سیاست واقعی است.

مشترک رویکردهای مختلف، صرفاً کسب سهم 
تری از منافع ملی و دستیابی به اهداف ملی و در افزون

های نهایی نیز راستای منافع و امنیت ملی است. مدل
پایین به »و همچنین « باال به پایین»تابع فرآیندهای 

مراتب ها )سلسلهاز هیراشی ایو گستره« باال
جالب آن است که عملیات  ٔنکتهی( است. ریگمیتصم

بلکه طیفی از « دیوسفاهیس» فقطنهها اجرایی آن
 های میان این دو است.رنگ

های تحمیلی بر صنعت نفت ایران از تحریم ازآنجاکه
چارچوب زمانی مشخصی پیروی کرده و از ابتدای سال 

مقاطع پسابرجام  وارد فاز هوشمند خود شده و تا 2102
رسد که استفاده از ادامه داشته است، لذا به نظر می

ای تفسیر چگونگی نگاه آن چارچوب خطی زمانی بر
تواند مبنای صحیحی باشد. لذا در این ها میرسانه

خطی و از  صورتبه زمانی یبندمیتقس مبنای پژوهش
و به شکل ساالنه برای  آغازشده 2102ابتدای سال 



  1316پاییز دهم / دوازای / سال مطالعات رسانه

 

02 

 2109اول  ٔماهه سهو  2101و  2101 ،2103های سال
 است. شده فیتعر

 

 رویترز
ها مقطع استمرار تحریمدر  کهیدرحالاین رسانه 

 ٔتوسعهخبرهایی با محورهای ناامیدکننده از  کراتبه
کرد، از سه گروه کلی خبرها صنعت نفت ایران می

 نمود:پیروی می
ها و محور اول: خبرهای اعمال تحریم علیه شرکت

اشخاصی که با صنعت نفت ایران ارتباطاتی در خارج از 
 اند.هها داشتموردقبول تحریم یهاچارچوب

محور دوم: خبرهای مرتبط با امکان جایگزینی نفت 
 ایران به طرق مختلف

ها بر تحریم راتیمحور سوم: خبرهای مرتبط با تأث
 ایران و بازار

در ذیل هرکدام از این محورها نیز حسب مورد 
های مختلف متفاوت با تاکتیک« های خبریگروه»

 ح زیرگروه کلی به شر 6 اند که دری شدهدهسازمان
 .اندشدهیبندطبقه

صورت مخالفت آن کشورها با کاهش واردات از اول( به
 ایران

دوم( معرفی عربستان، عراق، امارات و چند کشور دیگر 
 عنوان آلترناتیوهابه

کاهش واردات  ٔسوم( خبرهایی ناشی از آغاز مشاهده
 نفت آن کشورها از ایران

رهای آوردن کشو یچهارم( خبرهایی با محوریت رو
 مشتری نفت ایران به سایر کشورهای تولیدکننده

مستند به  Fact bookپنجم( انتشارهای آماری و 
 آماری مراجع معتبر نفتی؛ یهاگزارش

ششم( انتشار خبرهایی که مصدق نزول صادرات نفت 
 ایران است.

آمارهای  دییهای ماهانه حاوی تأهفتم( انتشار گزارش
 بند ششم

های انتقال سازی محدودیتههشتم( معرفی و برجست
 وجه به ایران

اساساً تولید  کهنینهم( حرکت خزنده در قالب تلقین ا
نفت ایران در حال کاهش است و بالطبع توان صادراتی 

 ایران نیز دچار کاهش شده است.
نیز برای خود « هاخرده گروه»هرکدام از این 

کردند های پوشش خبری متفاوتی را دنبال میتاکتیک
شده امکان تخصیص یک های انجامما حسب بررسیا

« هاخرده گروه»تاکتیک خاص برای هرکدام از این 
های تاکتیک ٔهیپااما عمدتاً بر ؛ وجود ندارد

های مغرضانه، افشا، خبر به همراه دیدگاه، پیشگویی
یی، منابع ناشناخته و مبهم، تکرار و گویکلانتخاب، 

در پشت  موثق ریغمنبع  و اختفای ، منابع چندگانهدیتأک
 بارزتر بوده است. منبع موثق و چند تاکتیک دیگر

به  شدن کینزدتحرکاتی در  ٔمشاهدهبا  زمانهماما 
توان تغییراتی در می 0361ای در تابستان توافق هسته

نیز رصد نمود. « رویترز»های خبری نوع نگاه و پوشش
و  همسو با اظهارات مقامات دیپلماتیک حال نیع در

کنندگان، نوساناتی از ماه سیاسی نزدیک به مذاکره
تا  (0361)اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت آوریل 

. در ماه می شودمشاهده میمقطع اعالم توافق 
تجدید ساختارها « بر بودنزمان»خبرهایی با محوریت 

ها )و نه ای و عدم تمایل بانکدر صورت توافق هسته
با ایران منتشرشده است.  ها( برای معاملهشرکت

عنوان عاملی ای بهکرات از توافق هستههمچنین به
شود. از این تاریخ برده میبرای کاهش قیمت نفت نام

های روز نفت خام به بعد، تقریباً در تمامی خبرها؛ قیمت
 شود.در متن خبرها گنجانده می

اختصاصاً بعد از انتشار  کهنیامشهود است  آنچه
چندین خبر با موضوع  ای،افق هستهخبرهای تو

افزایش صادرات نفت »، «افزایش تولید نفت ایران»
 شود.منتشر می« ورود ایران به بازار نفت»و « ایران

تعداد خبرهای مرتبط در این ماه )جوالی( بیشتر است. 
های معظم نفتی در حضور شرکتاز  بعد از توافق نیز
عد از توافق در ماه ب است. ادکردهی چارچوب توافق

. یابدمیمایتی افزایش ح( سهم خبرهای 2101)آگوست 
های توان به تقالی شرکتاز جمله خبرهای مرتبط می

المللی جهت ورود به صنعت نفت خدمات نفتی بین
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با ایرانی  هایایران و مذاکرات مقامات ارشد شرکت
 ها اشاره کرد.ها و اقمار آنرجیاخ

مربوط به جایگزینی  سهم خبرهای 2101در طول سال 
نفت ایران بسیار کمتر شده و فقط در آخر سال فقط به 

عنوان شاخص کاهش خرید درصد به 0962رقم 
اجرای  2109 ٔهیدر ژانو شده است. دیها تأکآسیایی

و لذا سهم خبرهای  رقم خوردهعملی و نهایی برجام 
در این ماه نسبت به دو ماه بعدی،  منتشره در این رسانه

ها همچنان روند در این ماه قیمت. بیشتر است بسیار
همراه با  رویترزشروع این سال از منظر  کاهنده دارند.

گیری سهم موضع ایران برای بازپس پوشش خبری
و سیاست الیتغیر « طبیعیحق »عنوان بازار خود به

در دستور کار این رسانه قرار دارد. این موضع کشور 
 ش قرار دارد.بارها از سوی رویترز تحت پوش

خبرهای رویترز عمدتاً حمایتی  2109در اوایل سال 
گیری منفی رویترز، حول محور بوده و تنها موضع

ها )ناشی از ورود ایران به بازار نفت( کاهش قیمت
است. در اواخر ژانویه خبرهای رویترز حاکی است که 

ترین افزایش صادرات نفت ایران در این ماه، عمالً بیش
وله مو سال قبل از آن بوده و ایران اولین محرقم طی د

 را به اروپا فروخته است.
های فوریه و مارس نیز دقیقاً به چنین سیاستی در ماه

خبر منفی از  چیکند و تقریباً ههمین شکل ادامه پیدا می
 صنعت نفت ایران منتشرنشده است.

 اهداف و فرضیه طبق 2103چنین و هم 2102 سال در
ح ممط رویترز خبرهای در مثبت هاییسوگیر پژوهش،

اول  ٔماهه سه و 2101و  2101های سال نیست. در نظر
 هایسوگیری شده،انجام یهایبررس فرضیه طبق 2109
 (0شود. )جدول می مشاهده رویترز خبرهای در مثبت

از ابتدای  زمان مرور بهچنان که مشهود است، این نسبت 
ای گونه دهد؛ بهشان میروند رو به رشدی را ن 2101سال 
 23به رقم  2101متوسط سال  درصد در 01حدود  که از

به  2109اول  ٔماههسهرسیده و در  2101درصد برای سال 
 رسد.درصد می 13مرز حدود 

های قبلی ی است بر یافتهدییتأ واقع دراین نسبت 
 شده ارائههمین تحقیق که قبالً در قالب تحلیل محتوا 

 است. شده اثباتآماری نیز  ٔواسطه هببود و اینک 
 (0)نمودار 

 

 بلومبرگ
مشخص  طوربه 2102ها در سال با آغاز تحریم

صنعت  ٔعرضهبلومبرگ معتقد است که شرایط ایران در 
های عرضه در طول ترین کاهشنفت، یکی از بزرگ

ها را باال ببرد. تواند قیمتاخیر است که می ٔدههسه 
دهد که طی آن در ایی ارائه میبلومبرگ سپس آماره

ها، تولید ایران به میزان صورت اجرای کامل تحریم
یابد )آماری که بعدها بشکه کاهش می ونیلیمکی

شد(.  دییتأصحت آن از سوی مقامات نفتی ایران هم 
ای که از صنعت نفت ایران توسط بدین ترتیب چهره

 و «تاریک»شود، دارای دو ویژگی بلومبرگ منعکس می
است. تاریکی از این بابت که با اتمام مهلت « تقصیر»

قراردادهای خرید دیگر مشتری چندانی برای ایران باقی 
هستند، تولید نفت  ریتأثها در حال نمانده است؛ تحریم

ایران رو به نقصان گذاشته؛ صادرات نفت نزولی است، 
های و مشتری افتهیکاهشسهم ایران در بازارهای نفت 

از این بابت که « تقصیر»اما ؛ است دادهازدستخود را 
است؛  شدهانداختهها به گردن ایران گناه افزایش قیمت

به دلیلی که خود ایران تمایلی به آن نداشته و  همآن
 داند.آن را غیرقانونی می

طی چندین مورد تاکتیک  2103 سالاین رسانه در 
 عنوانبهدهد. افشاگری را در دستور کار خود قرار می

یک بانک اسکاتلندی برای نقض  ٔمهیجرنمونه خبر 
میلیون دالری و عذرخواهی  011 ٔمهیجرها و تحریم

خبر مهم دیگر،  نیهمچنو  شدهمطرحمدیران آن بانک 
انتقال  ٔگسترده»اما  «یررسمیغ» ٔشبکهافشای یک 

که توسط تجار ایرانی  هاستمیتحرپول برای دور زدن 
اعتماد »ارکرد آن بر اساس و اساس ک جادشدهیا

تجار است. بلومبرگ در ادامه از انواع « متقابل
کند های دور زدن تحریم و فرار از تحریم یاد میروش

مانند تجارت چمدانی، معامالت نقدی، انتقال مبالغ از 
)یک ابزار غیررسمی است( که همگی  حوالهطریق 

 شود.به کار گرفته می« غیررسمی ٔشبکه»توسط این 
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بلومبرگ دست به راهبردهای  2101با آغاز سال 
زند. چهار منبع آگاه در ژانویه به بلومبرگ غیرمتعینی می

های خبر داده است که ایران در حال اعطای تخفیف
چنین  تاکنون 2111مارس »ای است که از سابقهبی

تر در با بررسی عمیق«. هایی داده نشده استتخفیف
یری مثبت یا منفی گتوان جهتنمی 2101طول 

اما از ؛ مشخصی را برای خبرهای بلومبرگ تعیین کرد
 13ها سهم خبرهای با دیدگاه مثبت حیث مقایسه

درصد است که به یکدیگر  12درصد و با دیدگاه منفی 
های نزدیک هستند. البته این نسبت در طول ماه

 مختلف فرق دارد.
 لتحلی –های بعدی بلومبرگ طی چندین خبر در ماه

 کنندههای مذاکرههایی به گروهتوصیه ٔارائهدست به 
که مذاکرات خود را با  0+1زند از جمله توصیه به می

« باال»احتمال حصول به توافق  چراکهایران ادامه بدهد، 
است و در این صورت ارزش آن را دارد که تالش 

این دسته از  بیشتری برای نیل به توافق صورت بگیرد.
شود، منتشر می«« دیدگاه بلومبرگ» ٔمقوله ها ذیلتحلیل

ی ریمرز پذتوان خط و خطوط مشخص و نمی واقع بهاما 
خبرهای منفی به خبرهای مثبت پیدا  نبودن یسنگبرای 

ی هامقولهکرد. در متن این دسته از محتواهای بلومبرگ، 
 ترکیبی از شود که الجرمتحلیلی به کار گرفته می

 .ستمدلوالت مثبت و منفی ا
سالی که در تابستان آن توافق ) 2101اما در سال 

رفته  شود(، از اواخر ماه مارس رفتهای محقق میهسته
های بزرگ نفتی در متن خبرهای بلومبرگ نام شرکت
ها . هدف آن است که این شرکتدیآیمبه میان 

ناجی صنعت نفت ایران قلمداد  عنوانبهها( )اروپایی
اره به صنعت نفت ایران، بارها قبل از اش چراکهشوند 
ها بر سر اقتصاد ایران آورده است؛ یاد تحریم ازآنچه

کلی به  ٔاشارهگریخته ضمن  گردد. بلومبرگ جستهمی
ها را های نفتی، مواضع آنموضوع نیاز ایران به شرکت

سازد. این هم در قبال صنعت نفت ایران منتشر می
 ه کرد.خالص« گونه»توان در دو مواضع را می

 عنوانبهتحریم  ٔمقولهی طورکلبهاول آن است که  ٔگونه
 های فوق است.سد راه ورود شرکت

دوم آن است که برخی اظهارنظرهای مقامات آن  ٔگونه
شود ها توسط بلومبرگ انتخاب و منتشر میشرکت

)مصداق تاکتیک انتخاب(. در این خبرها مجدداً معضل 
همواره  گونهنیا چند خبرهای ؛ هرشدهمطرحتحریم 

ها بر حضور و فعالیت در ایران ناظر بر تمایل آن شرکت
 کراتبه« هاتحریم»از سدی به نام  اما همچنان؛ است

 شود.یاد می
ها در یک ماه از تحقق موافقت ٔفاصلهو در  جیتدربه

و « لنگ» های آمریکا راتابستان، بلومبرگ تحریم
مهم  جهتازآن کرده. این تعبیر تعبیر« فروپاشیده»

هایی برای اولین بار است که از چنین واژه است که
است.  شدهاستفادهو آثار آن  هاتوصیف موقعیت تحریم

ها با مقامات شرکت ٔمذاکرهاز  کراتبهاین خبرگزاری 
ها کند که اینمقامات نفتی ایران خبرهایی منتشر می

اجالس اوپک صورت گرفته است.  ٔهیحاشبیشتر در 
« سد تحریم»ها با هرچند شرکت که ذکر شدچنان
رو هستند اما برخی دیدارهای وزیر نفت با روبه

چندین خبر از سوی  ٔهیدستماهای نفتی کمپانی
 است. قرارگرفتهبلومبرگ 

 2101ای در اوایل تابستان با اعالم خبر توافق هسته
باید اظهار داشت که مواضع بلومبرگ در مورد آثار و 

ج مترتب بر آن عمدتاً مواضع مثبتی است. تبعات و نتای
ای تا اوایل نوامبر، دو اعالم توافق هسته ٔفاصلهدر 

رویکرد در دو نوع از محتواهای بلومبرگ مشاهده 
 شود.می

واجد نگاه  های بلومبرگ در بخش مربوطه عمدتاًتحلیل
منفی و بدبینانه به صنعت نفت ایران است. در بخش 

حاکمیت ندارد. با بررسی متون اخبار اما چنین نگاهی 
خبری میزان نگاه مثبت بیشتر است. در قسمت خبرها 
بارها به اظهارات وزیر نفت ایران در مورد سیاست نفتی 

است. این  شدهاشارهایران در مقاطع بعد از تحریم 
اظهارنظرهای وزیر نفت ایران در بیشتر خبرهای مرتبط 

از تاکتیک که مصداقی  ذکرشدهبا صنعت نفت ایران 
در این مقطع زمانی بلومبرگ بارها  است. دیتأکتکرار و 
کند که های صنعت نفت ایران اشاره یاد میبه مزیت

، «تولید از میادین ایران بودن نهیهزکم»عبارت از 
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نزدیکی مناطق تولید »، «ثبات سیاسی نسبی در کشور»
تالش وزارت نفت »و « نفت وانتقالنقل ٔشبکهنفت به 

 است. «بازنگری در متون قراردادهای خارجی خودبرای 
در ماه  کهنیاو با توجه به  2109سال  ابتدای در ادامه و

اجرایی رسید، لذا حجم  ٔمرحلهژانویه عمالً برجام به 
چشمگیری بیشتر از دو  طوربهخبرهای مرتبط با آن نیز 

زمانی هرچند  ٔدورهاست. در این  2109ماه بعدی سال 
الذکر یدگاه منفی نسبت به موضوع فوقخبرهای با د

وجود داشته اما تعداد خبرهای حمایتی در این دوره به 
 21به  31 ترتیبنسبت خبرهای منفی از نسبت به

 کند.تبعیت می
در اوایل ژانویه و قبل از امضای برجام، بلومبرگ 

کند. های متعددی از صنعت نفت ایران اشاره میگزارش
ب بلومبرگ در خصوص این تدقیق در محتوای مطل

ها از چند جهت مهم و حمایتی محسوب گزارش
ی بر حضور و دییتأتواند عالوه بر آنکه می شود زیرامی

های بزرگ نفتی در ایران باشد، فعالیت شرکت
های جاری توانایی دییتأتا حدی ناظر بر  حالنیدرع

 صنعت نفت ایران هم هست.
ارت دارد که با توجه ی به این نکته اشدرستبهبلومبرگ 

به نقش مسلط نفت در اقتصاد کشور، هرگونه گشایش 
و  توسعهمصداقی بر  تواندیمصنعت نفت  ٔتوسعهدر 

 ٔفاصلهاما به ؛ های کشور باشدپیشرفت در تمامی حوزه
های گزارش منفی ناظر بر محدودیت بعدازآنیک روز 

 منتشرشدهگذاری خارجی سرمایه ٔحوزهاقتصاد ایران در 
های منفی در جزء محدود گزارش است. این گزارش

 است. 2109در سال  موردنظرمقطع 
توجهی از مطالب و عمالً تعداد قابل با امضای برجام

محتواهای منتشره در بلومبرگ، شکل حمایتی و مثبت 
گیرد. نسبت تعداد خبرهای مثبت به منفی خود می به

 نظرمداست. محورهای متعددی  2به  6مانند نسبت 
برابری  1امکان رشد »بلومبرگ قرار دارد از جمله 

به نسبت سال  2109درآمدهای اقتصادی ایران در سال 
که در همین ابتدا تاکتیک غلو در این خبر « قبل از آن

میزان پنج برابر شدن درآمدهای  کامالً مشهود است و
تواند موضوعیتی داشته باشد. توجه نمی« اقتصاد ایران»

ه ضروری است که در موقعیت پس از برجام، به این نکت
ها بیشتر خواهد بود. خصوصاً در کاریقاعدتاً محافظه

و ارتباط با صنعت نفت ایران و هرگونه  های تعاملشیوه
 کهیهنگاماظهارنظر در این مقوله. به همین خاطر 

خواهد از استقبال نمایندگان کشورها از بلومبرگ می
ند، آن را از قول یک نفت ایران مطلبی منتشر ک

تواند مصداقی از دارد که احتماالً میبیان می« مشاور»
قصد دارد  کهیهنگاماما ؛ زنی هم باشدتاکتیک محک

ها ی نام شرکتراحتبهیاد کند « هانمایندگان شرکت»از 
را برده است )انی؛ شل و توتال( که مایل هستند به 

 صنعت نفت ایران بازگردند.
ارس، بلومبرگ آماری در مورد تولید ایران با شروع ماه م

 2109 ٔهیفورمنتشر کرده که طی آن مدعی است در 
میلیون بشکه رسیده که از  3میزان تولید ایران به حدود 

سابقه است )چند روز بعد این بی تاکنون 2102جوالی 
 میلیون بشکه هم اعالم کرده است( 3603 رقم را

ی بلومبرگ را رخبرسد سیاست کلی لذا به نظر می
توان تابعی از راهبردهای سیاسی در مقاطع تحریم و می

 برجام و پسابرجام تلقی کرد.
 اهداف و فرضیه طبق 2103و  2102های سال در

 بلومبرگ خبرهای در مثبت هایسوگیری پژوهش،
و  2101و  2101های نیست. برای سال نظر مطمح

 هایبررسی و فرضیه طبق 2109اول  ٔماههسه
 بلومبرگ خبرهای در مثبت هایسوگیری شده،نجاما

 (2)جدول  شود.می مشاهده

 تایمزفاینانشیال
 2102ها از سال دیگر، شروع تحریم ٔرسانهدو  مانندبه

مقارن استفاده از تاکتیک افشاگری توسط این رسانه 
تایمز نیز همانند فاینانشیال ٔمورداشارهاست. مدلوالت 

اما هرکدام از این دو رسانه به رویترز و بلومبرگ است 
ها و مصادیق مختلفی از این ها و زوایا و نامگوشه

تایمز به نقل از اند. فاینانشیالتاکتیک خبری پرداخته
بر این اعتقاد است که « یو مقامات غرب یلگرانتحل»

 یچیدهپ یهاطرح ینفت و اجرا یمتباال رفتن ق
اند بر فشار کمک کرده تا بتو یرانبه دولت ا یاقتصاد

استاندارد چارتر به  یسیبانک انگل) غلبه کند هایمتحر
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و  یرانبا ا یهزار مبادله مال 91در انجام  یکاریمخف
 شده است(کشور متهم  ینا یهعل هایمنقض تحر

های متوجه محدودیت بازهمهای بعد این رسانه در سال
 زعمبهایران در تولید و صادرات نفت است. 

همانا  یراندر مورد نفت ا یدیکل یمز، متغیرتافاینانشیال
شده متوقف یداست که با استفاده از آن تول یروش»

ها منظم، سر چاه یلیتعط یکدر بدین معنا که «. است
 ینو کمتر ماندهیخود باق یدر جا یزاتشده و تجهبسته

 واردشده است. هادانیبه م یشناسنیاز نظر زم یبآس
گوید که یی میدرجای خود هااین روزنامه در تحلیل

است و پس از  یامدهفرود ن ایراندر خاک  یبمب هیچ
داشته است  یادیدولت فرصت ز ها،یمانتشار خبر تحر

نفت خود را  یدتول یزانمخود،  فروش یزانتا بسته به م
 کاهش دهد.

نگرش منفی  ٔهیروتایمز همچنان فاینانشیال حالنیدرع
از  پیشگویی مغرضانه طی تاکتیک خود را ادامه داده و

اطالعات از صنعت نفت  دریافت یاط تجار دراحت»
چنین القا  کند. این رسانه حتی تلویحاًیاد می« یرانا

فاقد »کند که آمارهای رسمی کشوری ایران می
که از نظر تجار باید با  است« های واقعیجنبه

یکی از این تجار گفته  و تفسیر شود. لیتأو« احتیاط»
 دانیمیما نم ماندیم یاهجعبه س یکمثل  یرانا»که 

دانستن  یناند؛ بنابراشدهبسته یو چه زمان یادینکدام م
به سطح  یراننفت ا یدتول یزانم یزمانواقعاً چه ینکها

یی درجاو حتی  «است یرممکنخواهد گشت، غ قبل باز
گیری مشخص این ادعا را مطرح در یک جهت دیگر

در  ژهیوبه ی،نفت یهاپروژه ٔتوسعه برای»کرده که ایران 
 یگاز یدانم نیترکه بزرگ یپارس جنوب یدانم ٔتوسعه

به « امتیازهایی»در گذشته « یدآجهان به شمار می
 داده است.« یو داخل یاییآس یهاشرکت یبرخ»

زیادی به پوشش مواضع کشور  ٔعالقهاین روزنامه 
عربستان در مباحث نفتی دارد. موضع کشور عربستان 

ای بوده و به قاعدتاً مخالف هرگونه توافق هسته )که
ای خود ادامه داده صادرات نفت فراقانونی و فراسهمیه

های مختلف بارها از سوی این رسانه به بهانه است(
شود. در چند مورد، حتی زبان بدن وزیر وقت منتشر می

ماند. آنجا نفت عربستان نیز از دید این رسانه پنهان نمی
در مورد  یت عربستان در واکنش به سؤالنف که وزیر

 یاخود را کاهش دهد  یدتول یدعربستان با یاآ ینکها
در  یدمنظور وفق دادن با رشد تولصادرات خود را به

لبخند زد و با  یاورد،ب یینپاایران( ) یگرد یکشورها
نوبت به یاد  کهیهنگاماما اشاره دست آن را رد کرد؛ 

پاسخ نامتعارف وزیر نفت  همبازشود، کردن از ایران می
تایمز است. وقتی از او فاینانشیال موردتوجهعربستان 

برداشته شوند،  یرانا هاییمتحر شود که اگرپرسیده می
عربستان مجبور به کاهش صادرات نفت خود خواهد  یاآ

شما مرتب اگر اگر »دهد که او جواب می شد،
 .«ید( نشوی)احتمال یوهایوارد سنار …کنیدیم

 تایمز قصد دارد موضع عربستان راگویی فاینانشیال
بازتاب بدهد، بدین شکل که عربستان هرگونه افزایش 

یک سناریوی »تولید و بازگشت جدی ایران به بازار را 
ویژه توسط این رسانه  طوربهداند! که می« احتمالی
و در اوایل بهار  2101سال  در است. شدهدادهپوشش 

صادرات  ٔسابقهیب افزایش»تایمز از لاین سال، فاینانشیا
است. طبق  ادکردهی« هایمبعد از تحر یراننفت ا

صادرات نفت خام المللی انرژی، گزارش آژانس بین
باالتر از صادرات ماهانه  یماه متوال ینسوم یبرا یرانا

بشکه در روز( بوده و  ونیلیمکی)حدود  2103در سال 
ح خود پس از اعمال سط ینبه باالتراین سال  یهدر فور

ی این خوببهتایمز فاینانشیال است. یدها رسهیمتحر
هدف این روزنامه از  کند.سازی میگزارش را برجسته

بیان توفیقات ایران در تولید و صادرات نفت، کامالً 
 یشافزا یناتایمز، فاینانشیال زعمبه چراکهعیان است؛ 

 یرانکه ا باشد یمعن ینبه ا تواندیصادرات نفت خام م
است که  «یزانیباالتر از م»در حال فروش نفت 

هدف گرفته  متحدهاالتیاروپا و ا یهاتحاد هاییمتحر
های خود در چند مورد از تحلیل یمزتا فایننشال بودند.

های دولت )دولت یازدهم در ایران( به بررسی وعده
ن یک سال گذشت رسد که باپرداخته و به این نتیجه می

 یدائم یهنوز توافقرآمدن دولت جدید، از روی کا
ها یمو تحر یامدهبه دست ن یابرنامه هسته ٔنهیدرزم

 .همچنان پابرجا هستند
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تایمز در مقابل دولت حسن البته لحن فاینانشیال
نژاد( روحانی در مقایسه با دولت قبلی )محمود احمدی

« تاجر»قول یک  فرق کرده است. این رسانه از
؛ اما یدیمدنمی یکیجز تار یزیبالً چا قم»گوید که می

. «یمکنیتونل مشاهده م یدر انتها ینور اکنون
مذاکرات  یدتمداین رسانه معتقد است که  حالنیدرع

 چهارماهه)که در آن مقطع عمالً یک تمدید  یاهسته
در بازار  یشترب یفیمنجر به بروز بالتکلاتفاق افتاده بود(، 

با  یفعاالن اقتصاد ایرشده است، ز یرانوکار اکسب
تجارت با جهان خارج  یشمنتظر افزا یاضطراب و نگران

 هستند. یدجد یهایآوربه فن یشترب یو دسترس
ترشدن مذاکرات در جدی ٔآستانهو در  2101در سال 

زمان همکه  اعالم کرد یمزتا یننشیالفاتابستان این سال 
 یهاو قدرت یرانا دهدیکه نشان م یبا انتشار اخبار

 ینفت در بازارها یمتق اند،یدهرس ییبه توافق نها یجهان
تایمز عمدتاً فاینانشیال دیتأک .یافتکاهش  یجهان

هاست و به همین خاطر بعد از توافق معطوف به قیمت
ای با ایران، موضع چندان حمایتی و مشخصی را هسته

 ٔرسانهاما در یک اقدامی که در دو ؛ گیرددر پیش نمی
 ه نشده است، مجدداً روی به تاکتیکقبلی مشاهد

آورد. این بار تاکتیک فوق مربوط به افشاگری می
مؤسسات آمریکایی است از جمله اینکه این رسانه به 

بانک استاندارد  ی استحاککه  داکردهیپاسنادی دست 
موافقت کرد به  2113در سال  نکهیازاچارترد پس

را  دالر لیونیم 993 ٔمهیجر دهد و یانپا یرانیمبادالت ا
 یاز جمله شرکت مل یرانیا یانمشتر همچنانقبول کرد، 

 2116قرار دارد، در سال  یمرا که تحت تحر یراننفت ا
با تاکتیک تکرار به  این روزنامه مجدداً .دنبال کرده است

میلیارد دالری آن بانک فرانسوی  6 ٔمهیجرموضوع 
که چرا سازد این سؤال را مطرح می حاًیتلوو  کردهاشاره

 گونهنیاها در برخورد با کشورهای اروپایی آمریکایی
فعال هستند، اما در برخورد با خودشان، دچار تساهل و 

 شوند.تسامح می
تایمز همین است که هیچ بیت مواضع فاینانشیالشاه

اقتصاد ایران و بخش انرژی وجود  ٔندهیآقطعیتی در مورد 
مه در سردرگمی شده این است که هندارد. تصویر ارائه

بوده و عناصر و فعالین اقتصادی همگی محتاط هستند و 
 یبرا همهنیباااما  اندرفته یراناز آنها به اهرچند برخی 

و  یمال یهاشرکت. بستن قرارداد شتاب نخواهند کرد
به  یندهدو سال آ یکیتر ممکن است تا بزرگ یتیچندمل

 یدارت خزانهها درصددند از وزارشرکت ین. ایایندن یرانا
که از خطوط قرمز عبور  یرندبگ ینتضم ینوعبه یکاآمر
این در حالی است که یکی از کارگزاران  ؛ وکنندینم

ماه گذشته  03 یطتایمز گفته که خارجی به فاینانشیال
 اند.ی به ایران رفتهخارج یگروه تجار 031بر بالغ
 زیچههمگویی قرار نیست که اتفاقی بیفتد.  همهنیباااما 

مشروط است و این چیزی است که این رسانه حتی در 
دارد. در سال  دیتأکای نیز بر آن بعد از توافق هسته

دیگر به آن توجه نشان  ٔرسانهدو  آنچهبرخالف  2109

تمرکز  2109ابتدایی  ٔماههسهتایمز در دادند، فاینانشیال
ه نفت قرار داده است. ابتدا ب رازیغبهخود را بر صنایعی 

صنعت هواپیمایی عالقه نشان داده اما چند روز بعد از 
ابتدا بر  این رسانه بازهمبرجام،  شدن ییاجراانتشار خبر 

به سراغ  بار نیاروی صنایع غیرنفتی تمرکز دارد و 
 حال نیا بااما ؛ رودصنعت خودروسازی می

و  گذارانهیسرمامعتقد است که  تایمز مجدداًفاینانشیال
دقت تحوالت بهو نه آمریکایی( ) ییوپاار یهاشرکت

کشور سود ببرند؛  ینرا تحت نظر دارند تا از بازار ا یرانا
تغییری در  نیز 2109اول سال  ٔماههسهبنابراین در 

تایمز ی فاینانشیالتیحما ریغمواضع محتاطانه و عمدتاً 
 شود.دیده نمی

های توان با استناد به شواهد و مدلولی میطورکلبه
تشره در این رسانه به این نتیجه رسید که من

فضای تردید و سیاهی  رویکردهای نامطلوب و حاکی از
و ناکارآمدی، هیچ تغییری در مقاطع قبل و بعد از برجام 

 تایمز دربرای فاینانشیال و پسابرجام نداشته است.
 اهداف و فرضیه طبق 2103و  2102های سال

این  ٔمنتشرهای محتواه در مثبت هایسوگیری پژوهش،
و  2101های نیست. برای سال نظر نشریه مطمح

رود فرضیه، انتظار می طبق 2109اول  ٔماههسهو  2101
 این رسانه مشاهده شود. در مثبت هایسوگیری که

 (3)جدول 
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گویاتر شود. « تعدادی»اما نیاز است که این میزان 
ها در قالب نسبت بین آن« نسبت ریاضی»بدین ترتیب 

اد خبرهایم مثبت به منفی برای مقاطع مورداشاره تعد
 (3نمودار )است.  شدهمحاسبه

این تحقیق  ٔهیفرضآماری دقیقاً مطابق با  ٔافتهاین ی
است و اکنون بعد از تحلیل محتوای خبرهای مربوطه 

های آماری نیز در بلومبرگ، با استفاده از رهیافت
 شود.صحت این بخش از فرضیه نیز اثبات می

الذکر فوق ٔرسانهروند منحنی سه  قرار دادنکنار هم  از

رویترز و بلومبرگ در  ٔرسانهشود که دو مشخص می
های مثبتی نشان گیریمقاطع بعد از برجام موضع

تایمز به فاینانشیال ٔروزنامهاند اما این روند برای داده

 موردنظر ٔهیفرض گریدعبارتبهصورتی دیگر بوده است. 
های رویترز و بلومبرگ و رای رسانهاین تحقیق ب

 (1)نمودار  کند.تایمز صدق میفاینانشیال

 

 گیرینتیجه
ای از موضوع این پژوهش و نتایج حاصل از آن نمونه

المللی در خصوص یک های بینعملکرد و رفتار رسانه
در کل  های نفتی ایران( بود.موضوع دیپلماتیک )تحریم

گانه های سهه رسانهتوان این نتیجه را گرفت کمی
له( ایران ) هیعلبه اتخاذ موضع  1+0گروه  ٔباارادههمراه 

فعالیت داشتند. در مقاطعی که راهبرد سیاسی در قالب 
های نمایی آن بود، رسانهها و بزرگشدت این تحریم

کردند و الذکر دقیقاً در همین راستا فعالیت میفوق
رتبط با آن را در های مها و تصویرسازیتعابیر و گفتمان

دستور کار خود داشتند. در مقاطعی دیگر که راهبرد 
ها سیاسی ناظر بر کاستن از شدت و حدت این تحریم

های فوق در همین راستا عمل کرده و بود، آنگاه رسانه
سازی تصویری و سازی و برجستهی و انگارهنشگریگز

 ها قرار دادند.تفسیری را بر حول تخفیف تحریم
 رویکرد تحریم، مقاطع در آشکاراطور به رویترز ردمو در 

 کشورهای منافع با همسویی و هاتحریم از حمایتی
 قالب در رویکرد این. است مشخص کنندهتحریم غربی

 پوشش یهاتاکیتک طریق از و مختلف محورهای
 ٔماههسه انتهای از اما؛ گیردمی صورت متفاوتی خبری

 هایسوگیری در ییریتغ که رسدمی نظر به 2101 اول
 سهم که ترتیب بدین. است جادشدهیا رسانه این

 رو رفتهرفته ایران ایهسته توافق از حمایت خبرهای
 مقطع تا ویژهطور به اتفاق این. گذاردمی ازدیاد به

 و است جریان در برجامشدن  یینها و 2109 ٔهیژانو
 از حمایتی خبرهای نسبتشدت شدن به یینها از پس

 تحلیل بررسی با خاطر همین به. یابدمی ازدیاد ایران
 ریاضی هاینسبت طریق از آن اثبات همچنین و محتوا

 این گیریموضع که گرفت نتیجه توانمی مربوطه،
 تحریم از بعد و تحریم از قبل مقاطع در رسانه
 است. داشته هاییتفاوت

 و 2101 و 2101 هایسال برای بلومبرگ مورد در 
 هایبررسی و فرضیه طبق 2109 لاو ٔماههسه

 بلومبرگ خبرهای در مثبت هایسوگیری شده،انجام
 نسبت شده،انجام هایبررسی طبق. شودمی مشاهده
 به رو منفی سوگیری به مثبت سوگیری واحد خبرهای

 این ٔهیفرض با مطابق دقیقاً آماری ٔافتهی این. است رشد
 برهایخ محتوای تحلیل از بعد اکنون و است تحقیق
 آماری هایرهیافت از استفاده با بلومبرگ، در مربوطه

 لذا. شودمی اثبات نیز فرضیه از بخش این صحت نیز
 از بعد و تحریم از قبل مقاطع در رسانه این گیریموضع
 .است داشته هاییتفاوت تحریم

 به استناد با توانمی یطورکلبه تایمزفاینانشیال مورد در
 نتیجه این به رسانه این در منتشره هایمدلول و شواهد
 تردید فضای از حاکی و نامطلوب رویکردهای که رسید

 و قبل مقاطع در تغییری هیچ ناکارآمدی، و سیاهی و
 حسب یافته این است نداشته پسابرجام و برحام از بعد

شده ثابت نیز آماری و ریاضی هاینسبت و محاسبات
 .است

خبر یا  صورتبهواقعیت از حیث علوم ارتباطات، بازتاب 
شود و ای دیگر منتشر میگزارش یا هر محتوای رسانه

چیزی خارج از  درواقعشود واقعیت نامیده می آنچه
سازی و بازنمایی نیست. بررسی فرآیند گفتمان

این تحقیق نشان داد که  ٔگانهسههای رسانه
سازی بر اساس بازنمایی، الزاماً نه انعکاس و گفتمان
ها در جهان خارج، بلکه همانا تولید تحریم ٔمقولهبازتاب 
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های مفهومی و و ساخت معنا بر اساس چارچوب
مهم است که  جهت آن ازگفتمانی است. این موضوع 

های گانه به دنبال آن بودند که به واقعیتهای سهرسانه
ببخشند « معنا» جورکمخاطبان خود، ی اطرافجهان 

ن خود از جهان اطراف تصاویر ذهنی مخاطبا آنچهتا 
که واضعان تحریم در نظر داشتند؛  گونهآنها را آن

 شکل بدهند.

 

 
 

 نسبت ریاضی تعداد محتواهای مثبت به منفی رویترز ٔمحاسبه - 1جدول 

سال

تعداد محتواهای 

واجد سوگیری

 مثبت

تعداد محتواهای 

واجد سوگیری

منفی

تعداد کل 

خبرها

نسبت

ریاضی تعداد 

محتواهای 

مثبت به منفی

2014986950.10

20151971900.27

سه ماهه ی

2016
2859870.47

 
 

 

 
 
 

 
 رویترز –های مثبت به منفی روند نسبت سوگیری - 1نمودار 
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 بلومبرگ -ها تعداد محتواها و وضعیت سوگیری آن - 2جدول 

سال

تعداد 

محتواهای 

واحد سوگیری

 مثبت

تعداد محتواهای 

واحد سوگیری

 منفی

تعداد کل محتواها

نسبت

ریاضی تعداد 

محتواهای مثبت 

به منفی

20148223036.36

20159263534.62

سه ماهه ی

2016
6142042.86

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 روند حرکت نسبت تعداد محتواهای مثبت به منفی - 2نمودار 
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 تایمزفاینانشیال –تعداد محتواها و وضعیت سوگیری آنها  - 3جدول 

سال

تعداد 

محتواهای با 

سوگیری

 مثبت

تعداد محتواهای با 

سوگیری

 منفی

تعداد کل 

محتواهای 

تحت بررسی

نسبت

ریاضی 

محتواهای 

مثبت به منفی
2014213150.15

2015114150.07

سه ماهه ی

2016
014140.00

 
 
 

 
 تایمزفاینانشیال –روند حرکت نسبت تعداد محتواهای مثبت به منفی  - 3نمودار 

 
 

 
 تعداد محتواهای مثبت به منفی برای سه رسانه روند حرکت نسبت - 7نمودار 

 

ایمزتفاینانشیال  

 بلومبرگ

زرویتر  
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بازنمایی  (.0333)محمد  ،زرگرعبداهلل و سروی ،گیویان
تحقیقات  ٔفصلنامه :تهران، .هالیودایران در سینمای

 .هشت ٔشماره .دور دوم .فرهنگی

الملل ارتباطات و روابط بین (.0360)اصغر علی ،محکی
مطالعاتی  ٔفصلنامه .گسترهای جهاندر عصر رسانه

 .مایهای سازمان صداوسمرکز تحقیقات برنامه

Malek, Abbas (1997). "News Media 

and Foreign Relations: A 

Multifaceted Perspective", Norwood, 

New Jersey: Ablex Publishing 

Corporation 

also more than 970 news outline for 

Reuters and 145 outline for 

Bloomberg and 70 articles and 

reports for Financial times were fully 

adopted, translated, classified and 

studied for this research. 
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Abstract  

Iran’s petroleum industry has been one of the main targets of the sanctions. 

The same sector also was the pioneer and made the greatest gains after the easing of 

international restrictions. 

One of the key variables that influenced and paved the way for either imposition or 

removal of the sanctions was the role of International mass media. 

As a matter of fact, the media streams did play a key role in the success of the sanctions 

during imposed sanctions. 

In the post-sanctions setting, the same media did set the ground for implementation of the 

articles of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) especially with regard to the 

oil sanctions on Iran. 

The present article considers the role of three leading international media outlets, namely 

Thomson Reuters, Bloomberg and Financial Times, regarding the sanctions on Iran’s oil 

industry in two settings: Prior to the JCPOA implementation and after it. 

For the purposes of the study, all the news releases of these agencies regarding Iran’s oil 

industry and sanctions from the beginning of 2012 through the first quarter of 2016 were 

meticulously studied. 

The result of the studies indicated that Reuters and Bloomberg did in fact change their 

standing with regard to Iran’s oil industry and the sanctions before and after the JCPOA 

implementation. 

The results showed that the two media outlets changed their attitudes for coverage of the 

related news from negative to more positive and more supportive attitudes through the 

two settings. 

However, the Financial Times, based on the content it has published during the two 

periods, did not change its attitude towards Iran’s oil industry and the sanctions, and 

maintained its nonchalant, unmoved, and skeptical stance towards the issue throughout 

the two settings. 

 

Keywords: Media, Iran’s Oil Industry, Oil Sanctions, Joint Comprehensive Plan of 

Action (JCPOA), Post-JCPOA, Reuters, Bloomberg, Financial Times. 

 




