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ABSTRACT
In today's society, due to development of public information tools, there is no
possibility of ignoring important humanitarian events. If media does not try to
provide people with an impartial approach to providing facts, motives and
intellectual orientations, under the influence of their particular policies will be
shaped in the society. Newspapers, as one of the most important traditional
media, play a significant role in guiding public opinion. Caricature is one of the
branches of visual arts that has a great use in delivering political and social
messages. And cartoonists, who have a fairly quick response to events of the
day, devote some pages of newspapers to political and social caricatures, and
therefore, present their ideas according to the ends of media. The war between
Palestine and Israel is a matter of great importance over the last few decades
in all media across the world. And various press, according to their political
stances, analyze certain parts of the war, some of which are in the direction of
the Palestinian resistance, and some of them act in the opposite direction. In
this study, two popular paper, Haaretz (Israel) and al-Asfir (Lebanon), which
have a significant impact and have two different approaches, have been
analyzed. And by comparing the caricatures in these two newspaper during the
Israeli invasion to Gaza in 2014 World Cup, the success rate of these media
has been investigated in conveying the proposed concept, according to its
policies.
Key words: Israel attack to Gaza, Resistance Art, Caricature, Haaretz
Newspaper, Al-Asfir Newspaper.
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چکیده
روزنامه ها به عنوان یکی از مهم ترین رسانه های سنتی ،نقش قابل توجهی در هدایت افکار عمومی
دارند .کاریکاتور یکی از شاخه های هنرهای تصویری است که کاربرد بسیار زیادی در ارائه پیام های
سیاسی و اجتماعی دارد .و کاریکاتوریست ها که عکس العمل نسبتا سریع به اتفاقات روز دارند ،صفحاتی
از روزنامه ها را به کاریکاتورهای سیاسی و اجتماعی اختصاص می دهند و به وسیله آن ،ایده های خود را
در راستای اهداف آن رسانه ارائه می دهند .جنگ بین فلسطین و اسرائیل ،موضوعی است که در چند دهه
اخیر از اهمیت خاصی در میان رسانه های سراسر جهان برخوردار است .و مطبوعات مختلف با توجه به
مواضع سیاسی خود ،بخش های خاصی از این جنگ را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند که برخی از
آنها در راستای اهداف مقاومت فلسطین و برخی از آنها در جهت مخالف آن فعالیت می کنند .در این
پژوهش دو روزنامه مطرح هاآرتص (اسرائیل) و السفیر(لبنان) که از میزان اثرگذاری قابل توجهی
برخوردارند و دو رویکرد متفاوت دارند ،تحلیل شده است .و با مقایسه تطبیقی کاریکاتورهای این دو
روزنامه در جریان حمله اسرائیل به غزه در جام جهانی  ،4102میزان موفقیت این رسانه ها در رساندن
مفهوم مورد نظر ،طبق سیاست های مورد توجه خود ،بررسی شده است
واژگان کلیدی :حمله اسرائیل به غزه ،هنر مقاومت ،کاریکاتور ،روزنامه هاآرتص ،روزنامه السفیر.
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مقدمه
مساله ای که دراین پژوهش به آن پرداخته می شود ،مقایسه تطبیقی موضعگیریهای رسانههای عمومی
با استفاده از ابزارهای هنری ،حول مساله مقاومت فلسطین در دو سوی موافق و مخالف آن است .موضوع
مورد مطالعه آنچنان که باید مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته و سابقه خاصی باالخص در ایران ندارد.
این موضوع ،خصوصا با توجه به قدمت مساله مقاومت فلسطین از نظر ارزش خبری در رسانههای سنتی
حائز توجه است .در فضای خبری هر از چند گاهی بعضی موضوعات مورد توجه خاص رسانههای عمومی
قرار میگیرند .که یکی از پرمخاطبترین آنها مسابقات ورزشی است .به نظر میرسد رژیم صهیونیستی با
علم به این ماجرا سعی در بهرهگیری ازاین فضای ملتهب رسانهای دارد و دیده میشود که همزمان با این
اتفاقات و در پی بیتوجهی افکار عمومی ،حمالت زیادی برای شکست مقاومت فلسطین انجام میدهد.
رسالتی که رسانههای عمومی دراین مورد دارند روشنگری و پوشش الزم مسائل مهم جامعه انسانی و
مقاومت فلسطین میباشد.
دراین مقاله در یک بررسی موردی و تطبیقی به عملکرد روزنامههای السفیر و هاآرتص در طی جنگ
 4102غزه (همزمان با جام جهانی فوتبال) پرداخته می شود.
هدف این پژوهش این است که میزان و کیفیت پوشش خبری جنگ ،در مقایسه با دیگر مسائل روز و
در دوسوی ماجرا بررسی شود .دراین پوشش ابزار تصویرگری کاریکاتور در نظر گرفته شده که به نظر،
مستقیما با متن جامعه در ارتباط است .فرضیه مورد نظر می تواند اینگونه مطرح شود که رسانه ها از اهمیت
و جایگاه ویژه ای در ایجاد تحوالت اجتماعی و سیاسی برخوردارند و اثراتی که در جامعه برجای می
گذارند ارتباط مستقیمی با موضع گیری و سیاست های مربوط به خود دارد .و در جهان امروز در کمتر
رسانه ای پوشش و تحلیل کامال بی طرفانه نسبت به وقایع موجود ،ارائه می شود.

شکل گیری اسرائیل
در اواخر قرن نوزدهم ،قومیتی متشکل از یهودیان طبقه روشنفکر اروپا به نام صهیونیسم رشد پیدا کرد.
هدف این قومیت تشکیل کشوری در فلسطین و گردآوری یهودیان پراکنده بود(الغنوشی.)3-6 :0731 ،
«در پایان جنگ جهانی اول و تجزیه امپراتوری عثمانی ،انگلیس سرپرستی فلسطین را بر عهده گرفت و
اجرای اعالمیه بالفور را تعهد کرد .پس از وقوع تحوالتی ،صهیونیستها به سرعت مشغول جمع آوری سالح
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و جلب افراد از ممالک اروپایی و غصب و خرید اراضی شدند و مقدمات کار با هدایت قدرت های
استعماری فراهم می شد» (مدنی« .)01 :0734 ،از آن پس صفحه سیاهى در تاریخ فلسطین گشوده شد.
ولى مردم فلسطین لحظه اى در مقابله و رودررویى با انگلیسیها و اشغالگران درنگ نکردند و به گواهى اکثر
مورخین خارجى ،ماهیت مبارزات ملت فلسطین از همان آغاز رنگ اسالمى به خود گرفت»(خسروشاهی،
.)3 :0731
«در سایه حمایت هاى انگلیس ،دروازه هاى فلسطین به روى مهاجرت یهودیان گشوده شد .عربها از
خالل قیامها و انقالبها در آوریل  0141و مه  0140و اُگست  0141مخالفت خود را با وعده بالفور و
مهاجرت یهودیان ابراز داشتند .این قیامها زمینه ساز انقالب بزرگ سال  0176و  0171گردید»(الغنوشی،
« .)3 :0731در سال  0123صهیونیست ها حمالت وحشیانه خود را به ساکنین عرب مسلمان فلسطین
شدت بخشیدند و سازمان ملل به کمک انگلیس و آمریکا و نیز همراهی اتحاد جماهیر شوروی در 41
نوامبر  0123با تقسیم فلسطین  ،تاسیس اسرائیل غاصب را به طور رسمی اعالم کردند»(مدنی.)41 :0734 ،
«فلسطین تا قبل از سال  ،0123با اکثریت جمعیت عرب آن متعلق به ملت فلسطین بود ،ولی صهیونیسم

با ایجاد "وطن ملی یهودیان" به نام اسرائیل ،ملت فلسطین را از خانه و کاشانه خویش آواره نمود»(شالیند،
.)6-1 :0713

جنگ های رسمی اسرائیل با اعراب
کشورهای عربی به طور رسمی چندین بار با رژیم صهیونیستی وارد جنگ شدند که در بیشتر موارد
منجر به شکست آنها شد.
جنگ استقالل در سال  ،0123جنگ کانال سوئز در سال  ،0116جنگ شش روزه در سال  ،0163جنگ
یوم کیپور در سال  ،0137جنگ تموز یا جنگ دوم لبنان در سال  4116و جنگ صخره پایدار در سال
 4102که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.
«ارتش رژیم صهیونیستی از صبح سهشنبه ،0717/12/03عملیات نظامی گستردهای را با عنوان «صخره
پایدار» علیه ساکنان نوار غزه آغاز کرده و جنگندههای این رژیم تا پیش از ظهر همان روز ،بیش از 61
حمله به چندین منطقه در مرکز و شمال غزه انجام دادند حمالت اسرائیل به غزه بعد از پیدا شدن جسد سه
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نوجوان اسرائیلی گمشده ،شدت گرفت و بعد از آن شهادت نوجوان فلسطینی به دست صهیونیستهای
افراطی به تنشها دامن زد» (.)40 :0717

جریان های متقابل در رابطه با مقاومت
در بحبوحه جنگ های میان اعراب و اسرائیل ،عده ای از فلسطینی ها ،سازمان های مسلحی را با
تفکرات و دیدگاه های متفاوت تاسیس کردند تا بتوانند در آزادسازی سرزمین فلسطین نقش داشته باشند.
که سازمان فتح به رهبری یاسر عرفات از معروف ترین آنها بود .الکن با گذشت زمان و عدم موفقیت چندان
گروه های مقاومت و همچنین فشارهای مختلف از طرف کشورهای عربی و غربی راهکار مقاومت از
دستورکار بسیاری از این گروه ها به حاشیه رفت و مساله صلح با اسرائیل مطرح شد.
طرح هایی نظیر قرارداد کمپ دیوید ،طرح فهد ،طرح اجالس فاس ،کنفرانس صلح مادرید و ....در پی
این قراردادها ،طرف اسرائیلی اجازه تشکیل یک دولت خودگردان به فلسطین داد که تاکنون ،شکل گیری
این دولت مستقل عملی نشد و «یاسر عرفات» به عنوان مهمترین چهره مقاومت فلسطین تن به صلح و
شناسایی دولت اسرائیل داد .اما آنچه به عنوان راه حل های نظامی و سیاسی در بحران فلسطین پیش
آمده،نتوانسته است راه حلی صادقانه و در برگیرندهی آرمانهای مردم مظلوم فلسطینباشد .از اینجا بود که
مردم فلسطین خود وارد صحنه شدند و با ادامهی انتفاضه راهرهایی از سلطهی رژیم صهیونیست را در پیش
گرفتند (خدادادی.)31-32 :0737 ،

چهره ای که رسانه ها از مقاومت ترسیم کردند
در جریان مقاومت ،روزنامه های مختلف آمریکایی و اسرائیلی در صفحات سرمقاله و ابراز نظرات خود
فضای بیشتری را ،نسبت به هر موضوع بین المللی دیگر به نزاع اسرائیل و فلسطین اختصاص دادند .که
برای پوششی ناعادالنه و محرومیت سازی به نفع اسرائیل به کار رفت .نوع نگاه این مطبوعات نسبت به
تحوالت دنیا ،پوشش گزینه های ارائه شده توسط سردبیران روزنامه ها ،رادیو ها ،شبکه های تلویزیونی و
محتوای مطالب اینترنت در آمریکا و حتی سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد .از این رو تحریفات
فاحش و طرفداری شدید و آشکار آن ها در نزاع فلسطین و اسرائیل لطمه بی شماری را نه تنها نسبت به
خوانندگان خود بلکه بیشتر به افکار عمومی آمریکا وارد می سازد (کری.)204-213 :0732 ،
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سرمقاله نویسان آمریکایی حداکثر تالش خود را در گسترش این تصور موهوم بین خوانندگان خود به
کار می بردند که فلسطینی های تحت اشغال ،تعمدانه خود و فرزندان خود را در خط آتش پرتاب می کنند
تا موجب شکست اخالقی اسرائیل شوند .گزارش ها درباره آمار کشته شدگان فلسطینی همیشه مبهم و غیر
مشخص بود و برخی اوقات نیز هرگز به مشخصات آن ها اشاره ای نمی شد .در حالی که کشته شدگان
اسرائیلی اغلب با گزارش جزئیات زندگی و مرگشان برجسته و به عنوان انسان هایی متمدن ترسیم می
شدند(همان.)203 :
نوع پوشش خبری در رسانه های غربی به گونه ای است که در آنها ،اعراب با عنوان غیر غربی و جهان
سومی ها و کسانی ترسیم می شوند که به انسانیت و منافع شخصی آنها کم توجهی می گردد .روزنامه
اثرگذار هاآرتص ،این شیوه را در تیتری در  07اکتبر  4111این گونه برجسته کرد :قربانیان ما سرگذشت
انسان ها می باشند ،درحالی که قربانیان آنها تنها اعداد هستند(همان.)244-240 :
«تصویر رسانه های کشورهای عربی از مقاومت اسالمی به کلی با نگرش کشورهای غربی متفاوت
است ،ولی باید توجه کرد که در کشورهای عربی نیز دو تصویر در این زمینه قابل مشاهده است .یکی،
تصویری که از سوی حکومت ها و سازمان های دولتی ارائه می شود و دیگری ،تصویری که از سوی
مطبوعات وابسته به نهادهای مردمی ترسیم می گردد .رسانه های خبری کشورهای عربی به دلیل وابستگی
به رژیم هایی که همواره نگران گسترش بنیادگرایی و بیداری اسالمی و مقاومت و انتفاضه هستند ،نتوانسته
است حمایت قابل قبولی از مقاومت اسالمی به عمل آورد .در این میان ،رسانه های دو کشور لبنان و
سوریه ،وضعیت دیگری دارند ،زیرا آنان همواره پشتیبان مقاومت اسالمی بوده و بر نقش اساسی آن در
آزادی زمین های لبنان و اخراج صهیونیست ها از سرزمین های اشغالی تاکید ورزیده اند» ( رسولی:0730 ،
.)444-440

هنر مقاومت
همزمان با تجاوز اسرائیل به فلسطین ،دولت ها ،ملت ها و انسان های آزاده در سراسر جهان به گونه
های مختلف اعتراض خود را به این جنایت ابراز کرده و حمالت صهیونیست ها را محکوم کردند .هنرمندان
نیز با اثار خود در صدد نشان دادن نفرت خود از ظلم و دفاع از مظلوم برآمدند و آثار خود را تحت عنوان
هنر مقاومت عرضه کردند (حسینی.)36 :0731 ،
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کاریکاتور

«کاریکاتور از ریشه کلمه ایتالیایی "کاریکارا" به معنی غلو و اغراق و پرکردن گرفته شده و نیز به

مفهوم شباهتی که در آن خصوصیات و خصلت های ویژه موضوع به نحوی اغراق آمیز و غیر طبیعی نمایان
شود» ( فارسی  .)6:کاریکاتور صرفا برای خنداندن خلق نشده ،بلکه هنری است نقدپرداز در تمام جهات.
کاریکاتور عالوه بر تبسم ،تاثیرات متعددی را به مخاطب انتقال می دهد (خلیل ،فالحیه.)33 :0731 ،
کاریکاتوریست ها بیش از هنرمند دیگری وابسته به زمان خودند و به ویژه برای کاریکاتوریست های
سیاسی مطبوعاتی درک به روز حوادث اهمیت زیادی دارد و گاه آنها به عنوان دیده بان جریان های
اجتماعی عمل می کنند .ورود به عرصه سیاسی را برای بسیاری از هنرها معموال مرگ هنر می دانند .ولی
در مورد کاریکاتور نمی توان چنین رایی صادر کرد .بسیاری از هنرمندان برجسته این رشته صرفا به خاطر
پرداختن به مسائل سیاست به شهرت رسیده اند (ضیایی.)73 :0736 ،
«از مهمترین اتفاقاتی که به طور همه جانبه به آن پرداخته شد ،جنایات آمریکا در حمله اتمی به ژاپن و
بمباران شهرهای هیروشیما و ناکازاکی بود و متعاقب آن فجایع آمریکا در ویتنام که زمینه را برای چاپ اثار
طنز بیشماری علیه آمریکا فراهم آورد .حمله گسترده صهیونیست ها و غصب سرزمین های فلسطین با
حمایت گسترده آمریکا و انگلیس ،از دیگر مواردی بود که خشم و بیزاری هنرمندان متعهد را برانگیخت .از
معروف ترین چهره ها در این ارتباط می توان از ناجی العلی  ،هنرمند برجسته فلسطینی نام برد که در 44
جوالی  0133در لندن به ضرب گلوله صهیونیست ها به شهادت رسید»(.)46 :0734

تحلیل و بررسی کاریکاتور های روزنامه «هاآرتص» و «السفیر»:
در این بخش به بررسی و تحلیل تعدادی از کاریکاتورهای روزنامه های «هاآرتص» و «السفیر» ،در
روزهای آغازین حمله اسرائیل به غزه در سال  ،4102پرداخته می شود .این دو روزنامه از تاثیرگذارترین
روزنامه های اسرائیل و لبنان به شمار می روند .سعی می شود در یک بررسی کلی ،به بیشترین موضوعاتی
که در این کاریکاتورها مورد توجه بوده ،پرداخته و نمودار آماری تهیه شود .و در نهایت چگونگی عملکرد
و موضع گیری سیاسی این دو روزنامه و ارائه افکار و عقاید مورد نظر ،از طریق کاریکاتور ،تحلیل می
شود.
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روزنامه هاآرتص :روزنامه هاآرتص در اسرائیل ،به تجزیه و تحلیل اوضاع اسرائیل و خاورمیانه می
پردازد .دیپلماسی ،جنگ اعراب و اسرائیل ،روند صلح ،سیاست اسرائیل ،امور اورشلیم ،روابط بین الملل،
ایران ،عراق ،سوریه  ،لبنان ،فلسطین ،و نوار غزه ،دنیای کسب و کار اسرائیل و زندگی یهودیان از
موضوعاتی است که این روزنامه به آن می پردازد.
روزنامه السفیر:
السفیر یک روزنامه قومی عربی است و در آن نویسندگان لبنانی و غیرلبنانی قلم می زنند .تجربه سی
ساله السفیر در اطالع سانی به گونه ای بوده است که این روزنامه عالوه بر وجهه منطقه ای و داخلی ،چهره
ای فرامنطقه ای به دست آورده است .عالوه بر مسائل داخلی لبنان می توان در صفحات آن مهمترین
تحوالت روز جهان را مطالعه کرد.

کاریکاتورهای هاآرتص
تصویر شماره ،0درتاریخ  3جوالی  ،4102در این کاریکاتور ،تصویر «نتانیاهو» (نخست وزیر اسرائیل) و
«لیبرمن»(وزیر امورخارجه اسرائیل) در حال مشاجره دیده می شود و همچنین تصویر «نفتالی بنت» که
پشت نتانیاهو پنهان شده و مانند کودکی است که قدرت و توانایی خاصی در برابر او ندارد .عنوان خبری که
در توضیح این کاریکاتور درج شده« :درگیری لیبرمن و نتانیاهو بر سر جنگ غزه» است .که اختالفات
داخلی سران اسرائیل پیرامون جنگ را نشان می دهد.
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تصویر .1اثر Amos Biderman :تاریخ4112/7/8 :
ماخذwww.haaretz.com :
برچسب ها :اختالفات داخلی در اسراییل در مورد جنگ با
غزه

تصویر شماره ،4درتاریخ  01جوالی  ،4102در این کاریکاتور تصویر «نفتالی بنت» در سمت چپ دیده
می شود که آسیب دیده است و مردی که در وسط ایستاده ،معتقد است این شبیه ترور «اسحاق رابین» است.
نفتالی بنت رئیس حزب بیت یهود و از راست گرایان افراطی اسرائیل است که مواضعی در جهت مخالف
نتانیاهو دارد و معتقد است نتانیاهو از اقتدار کافی در مقابل فلسطینی ها برخوردار نیست .در این کاریکاتور
با تیتر «خشونت چپ» به اختالفات داخلی اسرائیل بر سر مواضع این کشور نسبت به جنگ با غزه اشاره
می شود به این صورت که نفتالی بنت مورد خشم چپ گرایان صهیونیست قرار گرفته است.
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تصویر .4اثر Amos Biderman :تاریخ4112/7/11 :
ماخذwww.haaretz.com :
برچسب ها :اختالفات داخلی در اسراییل در مورد جنگ با
غزه

تصویر شماره  ،7در تاریخ  00جوالی  ،4102سه روز پس از شروع نبرد اسرائیل و غزه ،انتشار یافته
است .در این کاریکاتور ،تصویر نتانیاهو (نخست وزیر اسرائیل) و فرمانده ارتش اسرائیل و وزیر جنگ
مشاهده می شود .نتانیاهو درحالی که آن ها را مخاطب قرار داده ،درخواست نتیجه  3-0در جنگ را دارد.
در تاریخ  3جوالی ،مسابقه فوتبالی بین دو کشور آلمان و برزیل برگزار شد که به نتیجه کم سابقه  0-3به
سود آلمان منجر شد .و در این کاریکاتور اشاره مستقیم طراح به این واقعه که یکی از مهم ترین و
پرطرفدارین اخبار آن روزهاست ،مشاهده می شود .همچنین در پس زمینه کاریکاتور ،تصویر فضای شهری
و درگیر جنگ دیده می شود و موشک هایی که از سوی حماس به سوی خانه های مسکونی در اسرائیل
شلیک می شود .و به نوعی القا کننده این مساله است که مقاومت فلسطین ،به ارزش های انسانی پایبند
نیست.
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تصویر .3اثر  Eran Wolkowsliتاریخ4112/7/11 :
ماخذwww.haaretz.com :
برچسب ها :جام جهانی ،موشک پرانی حماس به مناطق
مسکونی

تصویر شماره ،2در تاریخ  02جوالی  ،4102در این کاریکاتور تصویر «رونی دانیل» ،خبرنگار مشهور
اسرائیلی ،نشسته بر روی یک موشک ،دیده می شود .و اشاره دارد به موضوع کاسبان جنگ ،روزنامه
نگاران و سایر افرادی که با پرداختن به موضوع جنگ به اوج می رسند .در این کاریکاتور از یک استعاره
تصویری استفاده شده و «رونی دانیل» به «دکتر استرنج الو» تشبیه شده .فردی دیوانه که به خاطر عالقه به
جنگ ،بی دلیل باعث به راه افتادن جنگی بزرگ شد .در مجموع این کاریکاتور با اشاره به افراد فرصت
طلب که از جنگ سو می برند ،به اختالفات داخلی اسرائیل در مورد جنگ علیه غزه اشاره دارد.
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تصویر .2اثر Amos Biderman :تاریخ4112/7/12 :
ماخذwww.haaretz.com :
برچسب ها :اختالفات داخلی در اسراییل در مورد جنگ با
غزه

تصویر شماره  ،1در تاریخ  06جوالی  ،4102در این کاریکاتور تصویر خانواده ای اسرائیلی که در
حال تماشای اخبار مربوط به جنگ هستند ،مشاهده می شود .گوینده اخبار اعالم می کند که این جنگ
ممکن است بین یک یا دو هفته و هزار یا دوهزار سال به طول بیانجامد .این تصویر اشاره دارد به نگرانی
مردم اسرائیل در مورد طوالنی شدن مسئله جنگ و فشارهای ناشی از آن.
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تصویر .5اثر Eran Wolkowski :تاریخ4112/7/11 :
ماخذwww.haaretz.com :
برچسب ها :فشار افکار عمومی راجع به طوالنی شدن جنگ

تصویر شماره ،6کاریکاتوری است که درتاریخ  03جوالی  ،4102به تصویر کشیده شده .در این
کاریکاتور ،تصویر نتانیاهو دیده می شود که ضربه ای به گربه ای کوچک که در سمت راست این تصویر
قرار گرفته است می زند و سعی در دور کردن آن دارد .در حالی که به پلنگ خشمگینی در پشت سرش
ایستاده توجهی ندارد .در اینجا پلنگ می تواند نماد ایران و شرارت بزرگ باشد و گربه کوچک ،نماد
حماس .به این صورت که اسرائیل ،با حماس مبارزه می کند و غلبه می یابد ،در حالی که از ایران و قدرت
بزرگش غافل است .اشاره مستقیم به مبحث جنگ نیابتی که گویی حماس به نمایندگی از ایران در حال
مبارزه با اسرائیل است و نقش ایران در کشمش ها و درگیری های مربوط به این دوکشور را نشان می دهد.
این کاریکاتور که در واقع انتقادی به عملکرد نتانیاهو و غفلت وی از مسائل اطرافش را نشان می دهد،
اختالفات داخلی اسرائیل در مباحث مربوط به جنگ را نیز مطرح می کند.
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تصویر .1اثر  Amos Bidermanتاریخ4112/7/17 :
ماخذwww.haaretz.com :
برچسب ها :ایران ،جنگ نیابتی ،اختالفات داخلی اسرائیل
درمورد جنگ با غزه

تصویر شماره ،3در تاریخ  03جوالی  ،4102در این کاریکاتور تصویر دو سرباز اسرائیلی که در حال
گرفتن عکس پیروزی هستند مشاهده می شوند .که البته هنرمند در طراحی این کاریکاتور به ساختگی بودن
عکس اشاره می کند .و در واقع بی نتیجه بودن جنگ و عدم پیروزی اسرائیل را نشان می دهد .این موضوع
که جنگ علیه غزه نتیجه مطلوبی نداشته و حتی می توان گفت اخباری که در مورد موفقیت و پیروزی رژیم
اسرائیل منتشر می شود ،حقیقت ندارد.

تصویر 7اثر Eran Wolkwoski :تاریخ4112/7/18 :
ماخذwww.haaretz.com :
برچسب ها :بی حاصل بودن جنگ
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تصویر شماره ،3کاریکاتوریست که در  40جوالی  ،4102منتشر شده که فضای جنگ و حضور سران
کشورهای مختلف را نشان می دهد که برای مذاکره و وساطت برای حل اختالف بین اسرائیل و فلسطین،
گرد هم جمع شده تا به مذاکره بپردازند .که درگیری و تنش بین افراد مذاکره کننده را نشان می دهد .که
نشان دهنده اختالفات داخلی و بی نتیجه بودن مذاکرات صلح برای رفع و حل مشکالت است .در این
تصویر نیز شلیک موشک های حماس قابل مشاهده است که نشان دهنده جنگ طلبی مقاومت فلسطین
است.

تصویر .8اثر  Eran Wolkowskiتاریخ4112/7/41 :
ماخذwww.haaretz.com :
برچسب ها :اختالفات داخلی اسرائیل درمورد جنگ با
غزه ،بی نتیجه بودن مذاکرات صلح ،موشک پرانی حماس

تصویر شماره ،1در تاریخ  44جوالی  ،4102در این کاریکاتور تصویر یکی از هنرپیشه های اسرائیلی
به نام «اَرنا رانای» مشاهده می شود که توسط افرادی از درون کشتی به سمت دریا ،پرتاب می شود .تیتر
خبر مربوط می شود به برکناری بازیگری که به سیاست های اسرائیل در مورد جنگ با غزه اعتراض کرده
که در نهایت به اخراج این بازیگر منجر شده است .در این تصویر نیز به اختالفات داخلی اسرائیل در مورد
جنگ علیه غزه اشاره می شود و انتقاد ناپذیری دولت اسرائیل مطرح می شود.
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تصویر .9اثر Amos Biederman :تاریخ4112/7/44 :
ماخذwww.haaretz.com :
برچسب ها :اختالفات داخلی اسرائیل در مورد جنگ با غزه

تصویر شماره  ،01در تاریخ  42جوالی  ،4102در این کاریکاتور تصویر فرودگاه بزرگ «بن گوریون»
مشاهده می شود که به خاطر مسائل مربوط به جنگ ،با مشکالت بسیاری از قبیل تاخیر در پرواز مواجه
است که برای سرگرم نگه داشتن مسافران به دنبال راه حل های موقتی از قبیل فعالیت فروشگاه های بزرگ
همچون «دیوتی فری» هستند .در این تصویر نیز مشکالتی که گریبانگیر دولت اسرائیل است از قبیل
مشکالت اقتصادی ،به وضوح مطرح می شود.

تصویر .11اثر Amos Biderman :تاریخ4112/7/42 :
ماخذwww.haaretz.com :
برچسب ها :مشکالت اقتصادی اسرائیل به خاطر جنگ
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تصویر شماره ،00در  41جوالی  ،4102با این تیتر« :هزاران نفر در اسرائیل ،سعی داشتند به وسیله
پروازهای کنسل شده خارج شوند» منتشر شد .تصویر خانواده ای که با قایق به سفر می روند و درواقع
قصد خروج از کشور را دارند دیده می شوند .در سمت راست و باالی تصویر ،عبارت آسمان بسته را
مشاهده می شود که اشاره به لغو پروازها دارد .با توجه به تصویری و دیالوگی که از سوی مادر در خانواده،
مطرح می شود«:چه کسی یک وعده غذای گیاهی سفارش داده؟» ،اشاره ای به مشکالت اقتصادی موجود
در اسرائیل به علت وقوع جنگ ،می شود .و همچنین در پس زمینه تصویر ،موشک های حماس که به
سمت مناطق مسکونی اسرائیل شلیک می شوند ،دیده می شود .و بی توجهی مقاومت فلسطین به ارزش
های انسانی را نشان می دهد.

تصویر .11اثر  Eran Wolkowsliتاریخ4112/7/45 :
ماخذwww.haaretz.com :
برچسب ها :مشکالت اقتصادی اسرائیل به خاطر جنگ،
موشک پراکنی حماس به مناطق مسکونی

تصویر شماره ،04در تاریخ  43جوالی  ،4102در این کاریکاتور تصویر نتانیاهو و همسرش با چهره
هایی ناراضی و عصبانی در حال تماشای برنامه تلویزیونی که رئیس جمهور اسرائیل را نشان میدهد،
مشاهده می شوند .همسر نتانیاهو از او می پرسد که آیا می گویی «زنده باد رئیس جمهور؟» و نتانیاهو در
پاسخ می گوید « من فقط لب هایم را تکان دادم» و تیتر خبر از گله و شکایت و نارضایتی نتانیاهو از
رئیس جمهور می گوید .در این کاریکاتور نیز به اختالفات داخلی اسرائیل در مورد جنگ علیه غزه اشاره
می شود.
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تصویر .14اثر Amos Biderman :تاریخ412/7/47 :
ماخذwww.haaretz.com :
برچسب ها :اختالفات داخلی اسرائیل در مورد جنگ با غزه

کاریکاتورهای السفیر:
تصویر شماره  07کاریکاتوری از روزنامه السفیر است که در تاریخ 02جوالی  4102چاپ شده است.
تصویری از چهره رنجور یک مرد فلسطینی را نشان می دهد که آسیب دیده است و اثر چسم زخم روی سر
و صورتش دیده می شود .قسمت باالی سر این مرد ،تبدیل به یک زمین فوتبال شده که اشاره مستقیم دارد
به این مسئله که جام جهانی و اخبار مربوط به آن ،مسائل مربوط به جنگ بین غزه و اسرائیل را تحت
الشعاع قرار داده و توجه جامعه جهانی به مسئله فوتبال و غفلت افکار عمومی نسبت به مسائل انسانی را
مطرح می کند.

تصویر .13اثر :سعدحاجو تاریخ4112/7/12:
ماخذwww.assafir.com :
برچسب ها :جام جهانی ،غفلت افکار عمومی
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تصویرشماره 02در تاریخ  01جوالی  4102منتشر شده است ،یک نوار قرمز رنگ که در واقع
زیرنویس اخبار عربی است را نشان می دهد که درحالی که خبر سقوط موشک را پخش می کند ،مورد
اصابت بمب قرار می گیرد .حضور رسانه در اطالع رسانی اخبار مربوط به جنگ و تاثیرات آن را نشان می
دهد ،که در این تصویر رسانه های عربی درحالتی که مورد ظلم قرار گرفته اند نشان داده می شود.

تصویر .12اثر :سعدحاجو تاریخ4112/7/15 :
ماخذwww.assafir.com :
برچسب ها :حضور رسانه ها در جنگ ،مظلومیت اطالع رسانی

تصویر شماره  01در تاریخ  06جوالی  4102به تصویر کشیده شده است .تصویر کبوتر سفید و شاخه
زیتون که به عنوان نماد صلح در سراسر جهان شناخته می شود را نشان می دهد .در این کاریکاتور کبوتر
سفید یک بمب را نیز به همراه شاخه زیتون حمل می کند .در اینجا می تواند اشاره داشته باشد به اسرائیل و
جنگ طلبی این رژیم که یکی از مهم ترین ارزش های انسانی که صلح است را زیر پا می گذارد و به جنگ
و خونریزی ادامه می دهد.
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تصویر .15اثر :سعدحاجو تاریخ4112/7/11 :
ماخذwww.assafir.com :
برچسب ها :جنگ طلبی اسرائیل ،زیرپا گذاشتن
ارزشهای انسانی

تصویر شماره  ،06در تاریخ  06جوالی  ،4102در این کاریکاتور تصویر مستطیلی سبز رنگ که نماد
زمین فوتبال است مشاهده می شود .و دو چهره خوشحال و ناراحت به رنگ های زرد و قرمز و عبارت
تعایش که به معنی همزیستی است .این کاریکاتور اشاره دارد به موضوع فوتبال و جام جهانی و دعوت تیم
های مختلف جهان به رقابت مسالمت آمیز و دوستانه و به نظر می رسد ارتباط مستقیم و چندانی به موضوع
جنگ اسرائیل و غزه ندارد.

تصویر .11اثر :سعدحاجو .تاریخ4112/7/11 :
ماخذwww.assafir.com :
برچسب ها :جام جهانی ،بی ارتباط با جنگ اسرائیل
و غزه
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تصویر شماره  ،03در تاریخ  03جوالی  ،4102در این کاریکاتور تصویر قلبی به رنگ صورتی که یک
کاله جنگی بر سر دارد ،دیده می شود ،که تیرهای دشمن بر آن بی اثر است .قلب که جایگاه اعتقادات و
احساسات شناخته می شود در این تصویر می تواند نمایانگر مبارزان فلسطینی باشد که چون بر مبنای
ارزش ها و اعتقادات خود به جنگ می پردازند در حقیقت شکست نمی خورند و پیروزی از آن آنان است.

تصویر .17اثر :سعدحاجو .تاریخ4112/7/17 :
ماخذwww.assafir.com :
برجسب ها :مبارزه مبتنی بر اعتقاد

تصویر شماره  ،03تاریخ  03جوالی  ،4102در این کاریکاتور تصویر دو بمب که در مقابل هم قرار
گرفته و در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند ،مشاهده می شود .در انتهای هر بمب تصویر دو پرنده
سفید که در مقابل هم قرار گرفته و به نظر می رسد در حال گفتگو هستند نیز دیده می شود .می توان گفت
کشورهای در حال جنگ ،شعار صلح می دهند در حالی که همچنان به مبارزه می پردازند و در واقع به
هردو کشور فلسطین و اسرائیل انتقاد می کند .و یا اینکه گفتگوی این دو پرنده سفید که نماد صلح هستند را
بی نتیجه دانسته که در نهایت منجر به جنگ و مقابله می شود .همچنین از طرفی این بمب ها شباهتی به
میکروفون که یک ابزار رسانه ای است نیز دارند که می تواند به جنگ رسانه ای نیز اشاره داشته باشد.
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تصویر .18اثر :سعدحاجو تاریخ4112/7/17 :
ماخذwww.assafir.com :
برجسب ها :جنگ رسانه ای ،بی نتیجه بودن مذاکرات صلح
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تصویر شماره  ،01کاریکاتوری است که در  03جوالی  4102در این روزنامه منتشر شده .در سمت
راست تصویر یه دست که به نشانه دوستی دراز شده و در سمت چپ تصویر یک بمب که به سمت این
دست حرکت می کند ،دیده می شود و عبارت «هدنه» که در باالی تصویر نوشته شده است .هدنه در زبان
عربی به معنای متارکه است ،که شاید بتوان در اینجا معنای ترک جنگ و آتش بس را نیز از آن برداشت
کرد .اگر تصویر دست را در اینجا نماد فلسطین و بمب را نماد اسرائیل در نظر بگیریم ،این کاریکاتور به
جنگ طلبی اسرائیل اشاره می کند که حاضر به پذیرفتن صلح و پایان دادن به جنایت نیست.

تصویر .19اثر :سعدحاجو تاریخ4112/7/18 :
ماخذwww.assafir.com :
برچسب ها :جنگ طلبی اسرائیل ،زیرپا گذاشتن ارزشهای
انسانی
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تصویر شماره  ،41در تاریخ  01جوالی  ،4102در این کاریکاتور تصویر یک انشان گرفتار در زندان،
که تبدیل به یک بمب در حال انفجار شده است دیده می شود .انسان زندانی می تواند نماد انسان های
مظلوم غزه باشد و همچنین اشاره به بحرانی شدن جنگ و وخامت اوضاع مردم غزه دارد که مانند یک بمب
آماده انفجار هستند.

تصویر .41اثر :سعدحاجو تاریخ4112/7/19
ماخذwww.assafir.com :
برچسب ها :وضعیت وخیم غزه

تصویر شماره  ،40در تاریخ  40جوالی  ،4102در این کاریکاتور چهره یک مرد مشاهده می شود و
نواری قرمز رنگ که درواقع زیرنویس اخبار در تلویزیون است و خبرهای فوری را منتشر می کند .زیر
نویس اخبار شبیه لوله اسلحه ای است که ماشه آن توسط فردی دیگر کشیده می شود و اشاره دارد به وخیم
بودن اوضاع غزه و اخبار مربوط به آن که توسط رسانه ها مطرح می شود.

تصویر .41اثر :سعدحاجو تاریخ 4112/7/41
ماخذwww.assafir.com :
برچسب ها :حضور رسانه ها در جنگ ،وضعیت وخیم غزه
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تصویر شماره  ،44در تاریخ  44جوالی  ،4102در این کاریکاتور نقاشی خطی از سه کبوتر مشاهده
می شود و همچنین تصویری از یک پا که روی سر کبوترها قرار گرفته و به یک شاخه زیتون که نماد صلح
است متصل شده .در واقع در این کاریکاتور کبوترها به عنوان نماد صلح تحت فشار قرار گرفته و به نوعی
قربانی شده اند.

تصویر .44اثر :سعدحاجو تاریخ4112/7/44:
ماخذwww.assafir.com :
برچسب ها :قربانی شدن صلح
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تصویر شماره  ،47در تاریخ  44جوالی  ، 4102در این کاریکاتور ،تصویر مردی که روی زمین افتاده
در حالی که ماسکی بر روی صورت دارد ،دیده می شود و عبارت هدنه با رنگ سبز که از دهان مرد خارج
می شود .و موشکی که به سمت این مرد حرکت می کند .مرد می تواند نمادی از مردم غزه باشد که خواهان
ترک جنگ و خونریزی از سوی اسرائیل هستند و بمب نشان دهنده اسرائیل و بی توجهی به مسئله صلح
است و در حقیقت جنگ طلبی این دولت را نشان می دهد.

تصویر .43اثر :سعدحاجو تاریخ 4112/7/44
ماخذwww.assafir.com :
برچسب ها :جنگ طلبی اسرائیل
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تصویر شماره  ،42در تاریخ  0آگوست  ،4102در این کاریکاتور تصویری از بیمارستان مشاهده می
شود که مورد اصابت موشک ها و گلوله های دشمن قرار گرفته .اشاره دارد به این موضوع که اسرائیل به
ارزش های انسانی کامال بی توجه است و این در حالی است که اوضاع غزه و مردم بی دفاع روز به روز
بحرانی تر می شود.

تصویر .42اثر:سعدحاجو تاریخ 4112/8/1
ماخذwww.assafir.com :
برچسب ها :وضعیت وخیم غزه ،زیرپا گذاشتن ارزش های
انسانی

به طور کلی از هر روزنامه دوازده کاریکاتور که از ابتدای جنگ تا بیست روز بعد از آن منتشر شده بود،
بررسی شده است که با توجه به برچسب های انتخابی مطابق موضوع و محتوای کاریکاتورها ،نموداری
برای هر روزنامه رسم شده تا مشخص شود بیشترین موضوعاتی که این روزنامه ها به آن پرداخته اند چه
مسائلی بوده است .این موضوعات نشان دهنده جهت گیری سیاسی و اجتماعی این روزنامه ها نسبت به
جنگ بین اسرائیل و غزه در جام جهانی  4102است.
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نتیجه گیری

درجریان حمله اسرائیل به غزه ،در جام جهانی  ،4102درحالی که بسیاری از مردم جهان به حواشی
مربوط به مسابقات فوتبال توجه می کردند ،رسانه های بسیاری به بررسی وقایع مربوط به نزاع این دو
کشور پرداختند .روزنامه ها به عنوان رسانه هایی که مخاطب عام دارند ،نقش بسیاری در پوشش اخبار
مربوط به حوادث جنگ دارند .در این پژوهش به مقایسه کاریکاتورهای دو روزنامه اثر گذار اسرائیلی و
لبنانی پرداخته شد تا نقش آنها در جریان جنگ و اطالع رسانی مربوط به این حوزه مشخص شود .روزنامه
هاآرتص که یک روزنامه اسرائیلی با سابقه فعالیت بسیار طوالنی است و تاثیر بسیار زیادی در افکار
عمومی دارد ،تقریبا به طو ر روزانه ،یک کاریکاتور مربوط به جنگ را منتشر می کرد .بیشترین موضوعی که
در این کاریکاتورها به آن پرداخته شد اختالفات داخلی در اسرائیل در رابطه با جنگ علیه غزه بود ،و
همچنین مشکالت اقتصادی که مردم اسرائیل را درگیر آن کرد .در کاریکاتورهای این روزنامه به طور
ز یرکانه ای سعی شده چهره مقاومت فلسطین ،خشن نمایش داده شود و مردم فلسطین تروریسم معرفی
شوند .در این کاریکاتورها از تصاویر سران سیاسی و طرح های متنوع و متناسب با اخبار روز جهان و در
صدر آن اسرائیل ،استفاده شده است و در مجموع از نظر کارکرد و القای مفهوم و ارائه پیام ،از میزان موفقیت
مناسبی برخوردار است .این روزنامه از دو هنرمند برای طراحی کاریکاتورهایش استفاده کرده و در نتیجه
طرح های این روزنامه از نظر تکنیکی از کیفیت باالیی برخوردار است.
روزنامه السفیر که در موضعی موافق جریان مقاومت فلسطین و حمایت از مردم غزه به وقایع می
پردازد ،بیشترین موضوعات خود را به جنگ طلبی اسرائیل و زیرپا گذاشتن ارزش های انسانی توسط آنها،
اختصاص داده و سعی دارد تا اوضاع بحرانی و مظلومیت مردم غزه را در تصویرهایش نشان دهد .این
روزنامه لبنانی ،اسرائیل را فاقد صداقت در جنگ می داند ،و سعی دارد با ارائه نقش موثر رسانه ها در
اطالع رسانی ،به افکار عمومی جهت دهد و از بی تفاوتی جامعه جهانی نسبت به این واقعه جلوگیری کند.
در ظاهر کاریکاتورهای روزنامه السفیر در مقایسه با هاآرتص ،از سادگی بیشتری برخوردار است .اما این
سادگی نتوانسته مفهوم و پیام ک اریکاتورهارا به سرعت انتقال دهد و می توان گفت نشان دهنده ضعف
تکنیکی طراح می باشد .کاریکاتورهای روزنامه السفیر مربوط به یک طراح است ،که شاید دلیل موجهی
برای پایین بودن میزان موفقیت این طرح ها باشد .و تاریخ طراحی و انتشار کاریکاتورها نشان می دهد ،که
در این ر وزنامه ،بعضا در یک روز بیشتر از یک طرح دیده می شود که شاید بتوان به این موضوع اشاره کرد
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که در روزنامه السفیر بیشتر به کمیت کاریکاتورها توجه شده است نه کیفیت آنها و توجه هنرمند ،بیشتر
معطوف به موضوعات کلی است در حالی که هنرمندان روزنامه هاآرتص به تمام اخبار و حوادث و اتفاقاتی
که در خالل جنگ در جامعه رخ می داد توجه نشان می دادند.
در مجموع این روزنامه ها با توجه به گرایشات سیاسی خود ،به مقوله جنگ بین اسرائیل و غزه
پرداختند و طبیعتا پیامی که مخاطب از این رسانه ها دریافت می کند ،با افکار و اعتقادات روزنامه مربوط،
مطابقت دارد.
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