
 

232ـ110 /2234پاييز(/35)پياپي2م/شمارهپنجوهايارتباطي/سالبيستفصلنامهپژوهش

Quarterly Journal of Communication Research, 2018, Vol. 25, No. 3 (95), 191-220 
1 

 های تلویزیونی امریکابازنمایی ایران در اخبار شبکه

سی در ارتباط با توافق بیان و انانگفتمان انتقادی اخبار سی )تحلیل

 (5+1ای ایران و کشورهای هسته

 *دکتر محمدباقر سپهری
 

 چکيده

هـا،موضوعاتياستکهطيدههاخير،درصدراخبـاررسـانهازجملهايايرانهايهستهفعاليت
دسـتيابيبـهنحـوهبازنمـاييپژوهشحاضـر،ازهدفيابد.هايامريکاانعکا ميويژهشبکهبه
يگفتمـانانتقـاديـلتحلروشبا،دروين5+2ايرانوايمذاکراتهستهازسيبيانوانانسي

21خبروحجمنمونـه51جامعهآماري.بودهاستسهسط توصيف،تفسيروتبييندرفرکالف
،هااينشبکهکهدهدهانشانميبررسيگيرد.دربرمي2235سيراطيتيرماهبيانوانانخبرسي
چوبايمنفـيازايـراندرچـارچهـرهارائـهوعنوانناجيدنيامريکابهاکردننقشبابرجسته

.دارنديهراسيراناايجادسعيدر،ازتروريسمحمايتودستيابيبهبمباتمي،دخالتدرمنطقه
عامـلسـيتوافـقرابياناماکنداجباريمتهمميتوافقايرانرابه،مريکااتفاهمباانازانسي

ـداندبرايامنيتاسراييلوعربستانمييخطرقدرتمندشدنايرانو توافـقتکـهومـدعياس
هامواجهسازد.خاورميانهرابابدترينتنشصل جهانيرابهخطربيندازدوتواندايميهسته

 
تروريسم،يهراسيرانوايران،توافقنامهوين،ا5+2اي،کشورهايهسته مذاکراتها:واژهکليد

                                                      

 دکتراي رادیو، تلویزیون و سینما، دانشگاه استانبول ترکیه* 
Email: mohammadbagher.sepehri@yahoo.com 

 7/1/51پذیرش نهایي:       27/9/51یي نظر: تجي       2/1/51تاریخ دریافت: 
DOI: 10.22082/cr.2018.88656.1631 



051  0351یيز پا( / 59)پياپي  3/ شماره پنجم و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 

 مقدمه

ذاري بـر مخاطبـان،   هاي متنوع براي تأثیرگـ رسانه پرقيرت و مؤثر تلویزیون که از روش

عمـومي   کني، نقش مهمـي در کنتـرل افکـار   المللي استفاده مي ینبخصوص در عرصه  به

ین دلیل، موضوعات دیپلماتیا و نظامي سـران کشـورها   به هم(. 2771، 7دارد )هينبره

هـا و   گیرنـي و در ارائـه سیاسـت   هـاي خبـري تلویزیـوني قـرار مـي     یر شـبکه تحت تـأث 

گیرنـي.  مـي  در نظـر تلویزیـوني را   هـاي للي، رویکردهاي شبکهالمهاي بینگیري تصمیم

رونـي   ي، رکني مهم در سیاست جهاني بـه شـمار مـي   خبر هاي یزیونتلوعبارت دیگر،  به

 (.1-1، ص  2777، 2)گیلبوا

چنین کنني. ميدنبال الملل صحنه بینرا در ژ  ها سیاست پرستیرسانه، 3مورگنتا به نظر

قـرار گیرنـي یـا     مبـيأ ها تحت تأثیر قيرت کشـور   ت که دولتبه معناي آن اس سیاستي

. در (751، ص 7353ترجمه مشـیرزاده،  )قيرت آن کشور از سوي سایرین پذیرفته شود 

 بـر  تواننـي تأثیرگـذاري  مي دیپلماتیا، رویکرد با هاي خبريرسانهامتياد چنین قيرتي، 

 .دست آورني به انيرا در گستره جه عمومي افکار همچنین و کشورها ملي امنیت

 نظـام  در محـوري  جایگـاه  و ابزار ترین مهم عنوان به خبري هاي رسانه نقش بنابراین،

 همچنـین  اسـت   تفاهم و ها، همسو با اعتمادسازي دولت با روابط در و الملل روابط بین

 هـا،  دولـت  بـر  فشار منظوربه الملليبین صحنه در آنها بسیج براي عمومي افکار در نفوذ

 بـراي هـا   (. رسـانه 2771، 1)یانگ کننيایفا مي دیپلماسي قال  در که است دیگري نقش

 و هـا  گـزارش  قادرني تصاویر، خود، هاي سیاست و اهيا  عمومي با افکار همسو کردن

 هـی   میـان،  ایـن  در. کننـي  رهبـري  خاص سمت و سوي به و گزینش را، هایي مصاحبه

ولـ ، ترجمـه   ) کنـي  بـازي  احساسـات مخاطبـان   با توانينمي تلویزیون از بهتر اي رسانه

 طریـق  از را رویـيادها  سـریع  انعکـاس  توانایي تلویزیون چراکه( 31، ص 7315افشار، 

 دارد. مختلف ژانرهاي در اخبار ارائه

                                                      

1. Hodenberg        2. Gilboa        3. Morgrntau 

4. Young            
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ها در پیشبرد اهيا  سیاسـي   همین ویژگي مهم تلویزیون باعث شيه است که دولت

هاي فراوان ببرني. کشانين کشوري از آن بهرهو دیپلماتیا براي تفاهم، جنگ یا به انزوا 

کـره  (، انـزواي  2773( و عـراق ) 2777(، حمله به افغانستان )7555بمباران یوگسالوي )

حمایـت از اسـراییل از    تـياوم هـاي رنگـي و   ي، تضعیف قيرت روسـیه، انقـالب  شمال

وار تلویزیـون راه بـراي انجـام آن همـ     خصـوص  بهها و مواردي است که با کما رسانه

گذشته، آماج تبلیغات سـیاه   دهه 1شيه است. ایران نیز ازجمله کشورهایي است که طي 

 هاي غرب بوده است.رسانه

 یافتنـي، انقـالب  ها با سرعت زیاد گسترش و توسعه مـي که رسانه در حالي  7391سال 

دسـت   وقوع پیوست. حکومت پهلوي که حکومتي همسو با غرب بود، به اسالمي ایران به

عنـوان   ها بههاي رایج دنیا شکل گرفت. رسانهنظامي متفاوت با گفتمان م سقوط کرد ومرد

بازوي تبلیغي و سیاسـي کشورهایشـان، رویکردهـاي گونـاگوني نسـبت بـه رویـيادهایي        

بشر اتخاذ کردنـي و   اي، تروریسم و حقوقهاي هستههمچون جنگ ایران و عراق، فعالیت

بـه   یـران ا ياسـالم  يجمهـور هایشان پرداختني.  ت دولتاساس سیاس به بازنمایي ایران بر

انقـالب   هـاي خـارجي کـه برگرفتـه از آرمـان     سیاسـت در هاي مسـتقل  ريیگموضع یلدل

رسـانه تجربـه    ویژه در حوزه هالملل بهاي گوناگوني را در عرصه بین چالش است، ياسالم

که در پـي   يي برتر جهانها هاي قيرتبا اهيا  و فعالیت ایرانهاي  کني. تقابل سیاستمي

ویـژه خاورمیانـه هسـتني، منجـر بـه بـروز        جهان بـه  سترش سلطه خود در نقاط مختلفگ

 .(79-27، ص  7352)متقي و باالزاده،  گفتماني و ایيئولوژیکي شيه است تعار 

هاي اخیر بین ایران و کشورهاي دیگـر، مـورد    هایي که طي مهرومومازجمله تعار 

اي است. ایران از این انرژي براي کاربردهاي علمي هسته هاي عالیتمناقشه قرارگرفته، ف

ویژه امریکـا، مـيعي فعالیـت     که کشورهاي غربي به کني در حاليآمیز استفاده ميو صلح

بررسـي ایـن مسـئله و تعارضـات پيیـي      اني. الزمه  اي هسته ایران براي دستیابي به سال 

هاي تلویزیوني آنهـا  غربي و اخبار شبکههاي  آميه، مطالعه و پژوهش در خصوص رسانه

اي و بـا  صـورت کلیشـه   اي ایـران فقـط بـه   درباره ایران است. تاکنون به موضوع هسـته 
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محتواي برنامه تلویزیوني پرداخته شيه به همین دلیل، مقاله قصـي   هایي چون تحلیل روش

ـ دارد با روش تحلیل  هـاي  رده رسـانه گفتمان انتقادي به وراي متن رفته و واقعیات پشت پ

هـا و دیپلماسـي    بنابراین، مسئله این است که با توجـه بـه سیاسـت    امریکا را آشکار سازد 

اي ایـران، چـه   در ارتبـاط بـا موضـوعات هسـته     هـاي تلویزیـوني  امریکـا، شـبکه   عمومي

 تلویزیوني امریکا چگونه است. نحوه بازنمایي ایران در خبرهاي و رویکردهایي دارني

 ها اهداف و پرسش

ویـن   9+7اي و توافقات بین ایران و هي  اصلي مقاله را نحوه بازنمایي مذاکرات هسته

در  انـي از:  هـا عبـارت   دهي. بـر ایـن اسـاس، پرسـش    سي تشکیل ميبيان و اناندر سي

شـونيو ، چـه   سي رویيادهاي مـرتبط بـا ایـران چگونـه بازنمـایي مـي      بيان و انان سي

هاي شبکه از ایران وجود داردو ، شبکه صویرسازي این دوهایي در تها و شباهت تفاوت

بخـش  هـاي مشـروعیت  مورد نظر در مشروعیت بخشیين به اخبار، از کيام منابع و شیوه

منفي و مثبت از نوع ما و دیگـري، در ایـن    2بنييو قط  7کننيو و مشارکین استفاده مي

 شونيو ها چگونه بازنمایي ميشبکه

 پيشينه پژوهش

بازنمـایي ایـران در مطبوعـات    »نامه دکتراي خود بـا عنـوان   ( در پایان7321ده )زامهيي

را بررسـي کـرده،   « 1و لومونـي  9ولـت  ، دي1، گـاردین 3تایمزهاي نیویورکغرب، روزنامه

شناسي را منبع و چارچوب بازنمایي ایران در آنهـا دانسـته و   ایيئولوژي و گفتمان شرق

را مـورد واکـاوي قـرار داده اسـت. روش پـژوهش،      بر این اساس، نگاه غرب به ایـران  

ها نشان داده است که ایران در مقابل غـرب،   ي ونيایا بوده و یافتهگفتمان انتقاد یلتحل

 شود.عنوان دشمن بازنمایي مي دیگري و به

                                                      

1. participants         2. polarization        3. New York Times 

4. Gaurdien          5. Die Welt          6. Le Monde 
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هاي امریکا اعراب رسانه»نامه دکتراي خود را به موضوع ( پایان2773) 7جا شاهین
و  محتـوا  یـل تحلاختصـاص داده اسـت. روش پـژوهش،    « کننـي  را چگونه بازنمایي مي

هـاي  موضوع بررسي، سینماي هالیوود بوده است. پژوهش نشان داده اسـت کـه رسـانه   
هاي مختلـف، مـورد تهمـت و افتـرا قـرار      امریکا، همیشه اعراب و مسلمانان را به بهانه

هسـتني، در نتیجـه   درصي مسلمانان عرب  72فقط  که يحالشاهین، در  به نظردهني.  مي
انـي و اعـراب نیـز اقـوامي     محـيود شـيه   قـوم عـرب  ها، همه مسلمانان بـه  سازي کلیشه
انـي کـه تنفرشـان از مسـیحیان و      فرهنگ، تروریست، فاسي و متعص  بازنمایي شـيه  بي

یهودیان، ریشه تاریخي دارد. آنها سعي دارني قيرت و ثروت خود را در جهت ارضـاي  
اي همچون ترکیـه،  یي دارد که حتي کشورهاي پیشرفتهتأکني. وي کار گیر هامیال جنسي ب

 شوني.ایران و... با وجود عرب نبودن، مانني اعراب بازنمایي مي

نامه دکتراي خود را بـا موضـوع بازنمـایي کردهـا در ترکیـه      ( پایان2771) 2اوزگه باینيیر

 مسـائل هـا،  ق بررسـي ي ونيایا بوده و طبگفتمان انتقاد یلتحلنوشته است. روش پژوهش، 

مـیالدي، هویـت    57دهي که تا دهـه  ها نشان ميقومیتي در ترکیه را بررسي کرده است. یافته

فرهنگـي  شيه و بعيها نیز واژه کرد بـا تروریسـم، دزدي و بـي   کردها در مطبوعات انکار مي

 عنـوان هـویتي مسـتقل در مطبوعـات     ، هویت کـرد بـه  27اما از اوایل قرن   همراه شيه است

 کنني. ک بازنمایي ميکشود هرچني که هنوز هم آن را با گروه تروریستي پظاهر مي
هـاي   نامه دکتراي خود را با موضوع گفتمان خبـري در سـایت  ( پایان2772) 3یاسین

ي ونـيایا و  گفتمـان انتقـاد   یـل تحلاینترنتي به نگارش درآورده است. روش پژوهش، 
ها در بازتولیي مشـروعیت بـراي    پذیري سایتیرتأثهي ، بررسي گفتمان مسلط و نحوه 

دهي با وجود اینکه اینترنت فضـاي مناسـبي بـراي    ها نشان ميحاکمیت بوده است. یافته
متفاوت بودن و تفکرات متنوع است، گفتمان حاکم در درون سیسـتم حکـومتي باعـث    

الیت کنني ها هم در ارائه اخبار و رویيادها، به نفع گفتمان مسلط فع شيه است که سایت
بخشـیين بـه   هاي مختلف فکـري باشـني در راه مشـروعیت   و بیش از آنکه نماینيه گروه

 هاي سیاسي دولت گام بردارني.گفتمان
                                                      

1. Jack Shaheen        2. Özge Bayındır        3. Yasin 
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توان سـیر منطقـي در    هاي یاد شيه را از لحاظ شباهت با پژوهش حاضر ميپژوهش

هش، روش هاي این پـژو  هاي انتقادي دانست  از تفاوتها بر اساس گفتمانتحلیل سوژه

کـه بـا اسـتفاده از روش فـرکال       تر به بحث است چنان یقعمپژوهشي متمایز و ورود 

ها را مورد واکاوي قرار دهـي. عـالوه بـر ایـن، در     هاي گفتماني شبکهتوانسته است الیه

هـاي تلویزیـوني نیسـتني و اغلـ ،     هاي مـورد بررسـي شـبکه   هاي دیگر، رسانه پژوهش

هـاي تلویزیـوني   شوني اما در پژوهش حاضر، به شـبکه مي مطبوعات و اینترنت را شامل

 پرداخته شيه است.

 نظري پژوهش چارچوب

ـ  رسانه ایيئولوژي در بازتولیي چارچوب، ارتباطات هانيیشمنيان حوز و  ویـژه اخبـار   ه، ب

 نحـوه  7فـاولر دهني. طبق نظـر  شکل مي يگفتمان تحلیل از طریق مطالعات را ماهیت آن

عمـومي جامعـه   ي با تکرار باورهـا  کار و این شود در خبرها تکمیل مي ،ایيئولوژي ارائه

را بـازي  اجتماعي  وفاقو بازتولیي ایيئولوژي  نقش که شود اخبار دنبال مي هزمیندر پس

 .(21-37، ص  7322السادات، نقی )کني  مي

 اشـاعه  همچـون  هـاي گونـاگون   راهاز کنشـگران   از سويایيئولوژي در همین چارچوب، 

 صـورت  کمتر بـه  ها در ساختارها و رویيادهاي زباني ایيئولوژي بنابراین  شود ر بازتولیي مياخبا

هـاي   گـزاره  شـکل  بـه ها  ایيئولوژيمعتقي است که  2ونيایا شوني. مي نمایانآشکار  و مستقیم

 (.72، ص 7559) شوني ماهیت خود بازتولیي مي کردن مخفي با ،طبیعي به ظاهرکلي و 
گالسکو نیز خبر نـه یـا پيیـيه طبیعـي کـه مصـنوع ایـيئولوژي         از دیيگاه مکت  
هاي اجتمـاعي و   شود  خبر نه تنها واقعیت شکل اجتماعي ساخته مي گفتماني است و به

مياخلـه  نیـز  اجتمـاعي واقعیـت    کني، بلکه در سـاخت  طرفانه منعکس نمي حقایق را بي
خبـر یـا   همـین دلیـل،    . بـه (7359 اليین و کوهي، نقل از شر  به )شکرخواه،کني  مي

شود و در ساختارهاي اقتصـادي   وسیله صنعت تولیي مي همحصول است و این محصول ب
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رتبـاط بـا دولـت و    ا در ،تـر  در پیونـي بـا سـایر صـنایع و از همـه مهـم       ،و دیوانساالري
 ،خـود  نوبـه  بـه هـا   گیري واقعیت شکلبر این اساس،  گیرد. سیاسي شکل مي هاي سازمان

ـ  ارتبـاطي  نظام بنييواسطه طبقه بهگفتماني است. مردم  جبرتابع محيودیت و  جهـان   اب
 متفاوت بـه هاي  واقعیت ي ایيئولوژیا،ها بنيي طبقهدلیل تفاوت در  به .شوني مرتبط مي
تحلیـل  وعبـارت از تجزیـه   ،انتقادي وتحلیلتجزیه دهي کهآیني و این نشان ميوجود مي

هـا   ایـيئولوژي (. 2، ص 7553)فـاولر،   سـت اان پنهـ  نیروهاي کنترل ها و این ایيئولوژي
. گفتمـاني کـه   پردازنـي  به ساخت گفتمان مي ها، نمادها و سوژهها همواره از طریق نشانه

تنها انعکاس واقعیات نیست کـه برسـاختي از    گیرد و نه در چارچوب بازنمایي شکل مي
س و بـا الگـو   شناسي خود را بر ایـن اسـا   واقعیت است. ادوارد سعیي هم رویکرد شرق

 گرفتن از گفتمان فوکو ارائه داده است.

 ها در رسانه بازنمايی؛ برساخت واقعيت

 عنـوان دیگـري   به مسلمانان، همواره از غرب شناسي تأکیي دارد که تحلیلسعیي در شرق
 ماسـت   برابـر  در ها، آنچه غربي نگاه از. است شيه بنا «ما و آنها»هایي همچون  واژه با و
را  شناسـانه  شـرق  هـاي  شود. سعیي، بازنمایي توجیه مي 7گرایي عنوان بیگانه با گفتماني به

. دانـي مـي  غرب در بازنمایي شرقي نظام ارائه باشي، نوعي بینانه واقع آنکه از  بیش و پیش
 بـا  را ایـران  و شـرق، خاورمیانـه   هاي غرب تالش دارني تا واقعیت به همین دلیل رسانه
 (.23، ص 7325اليین،  منفي برجسته کنني )پیرنجم هاي سازي ایماژها و انگاره

اسـت  بـه همـین     آن اختراع بلکه اکتشا  شرق، نه به غرب طبق این رویکرد، نگاه
در ایـن زمینـه،   . خواهنـي، بسـازني   مـي  کـه  گونه آن را سعي دارني واقعیت ها دلیل رسانه

واقعیـت اسـت    بازنمایي مفهومي کلیيي در آشکار ساختن تولیي معنا، ساخت و روایت
 در و دهنـي  شکل را واقعیت که میزان هر به ها هال معتقي است  رسانه (.2771، 2)پرسل

 دیگـر  اي کنني، رسانه عمل گفتماني نظام یا چارچوب در معنا تولیي و ساخت واقعیت
کـرد.   خواهـي  بازنمـایي  را واقعیـت  از دیگـر  رقی ، بخشـي  رسانه از متفاوت نگاهي با
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جهـان خـارج    در هـا  پيیـيه  معنـاي  بازتـاب  و را انعکـاس  بازنمـایي متفکران انتقـادي،  
 گفتمـاني  و مفهـومي  هـاي  چارچوب اساس بر ساخت معنا و تولیي را دانني بلکه آن نمي

واقعیتـي اسـت کـه از طریـق رسـانه سـاخته        بازنمـایي  این توصیف، کنني. با قلمياد مي
 و عینـي  نحـو  بـه  کـه  نيارد جودو فراتاریخي و فراگفتماني فرازباني، امر شود و هی  مي

در  کـه  اسـت  واقعیـت، امـري   از شـناختي  و فهـم  هرگونـه  یابي  بلکـه  انعکاس شفا 
 (.77-77، ص  7321زاده،  شود )مهييو به واقعیت تبيیل مي ها، ساخته رسانه

دانـي )ترجمـه   مي مؤثر ها فرهنگ دیگر بر غرب تفوق یافتن را در غربي هال روایت

ها و بازنمایي واقعیت اسـت کـه سـناریوهاي    (. از همین روایت323، ص 7321برکت، 

 در و مخاطـ   و رسـانه  بـین  ارتبـاط  سـاختار معنـایي،   نبود شود و در غرب آشکار مي

 هـاي  شـود، تـالش   مـي  ارائـه  هاي ارتباطي برنامه طریق از که مخفي دستورالعمل پوشش

. سـازد مـي  شـکار آ را سـناریوهاي مشـکوک   ایجـاد  و پنهـان  راهبـردي  کنش دیپلماسي

 محـور » یا بي، ماننـي  نامتقارن تعبیري ایران، از مثال براي  مخاطبان، نظر در که سناریویي

 دسـتیابي  جـاي  به که است این آميه وجود به رو، تضاد ازاین. کني مي مجسم را «شرارت

 بیشـتر  بـراي  سـناریویي  ایجاد باعث تاریخي طور به دیپلماسي عمومي تفاهم، کارکرد به

 خاورمیانه، به معاني از اي ویژه مجموعه تحمیل با خشونت ارتکاب و ها سوءتفاهم شين

 .شود مي ایران ویژه به

 تصـویر  بـه  يهـا وهیو شـ  ریتصـاو را با ها  دهنيه رسانهشینما يها سیاست یي،بازنما

بـر   توانـي  يمـ  یيعمـل بازنمـا   بنـابراین،  کنـي  تثبیـت مـي   را خاص يهاگروه درآوردن

 باشي مؤثرشين آنها  يهیفهم يها در جهان و چگونگتجارب گروه يریگ شکل يچگونگ

 یيبازنمـا  در داشتن قـيرت  يجمع يها رسانه تیبه اهم نیزامر  نیا (.2773، 7)استفورد

 دنبـال آن هسـتني،   یي را کـه بـه  هـا  و گمـان  ریتصـاو  قیـ طر نیـ چراکه از ا گردد، يبرم

برقـرار   يتعـامل تا نتـوان   کننيکتمان مي آنهایي را که دلخواهشان نیست،و  نمایانني بازمي

هـا نسـبت بـه شـرق      از همین جاست که نگاه برساختي غرب با استفاده از رسـانه کرد. 
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ویژه ایران( با برجسته کردن برخي تصـاویر یـا ایماژهـاي دلخـواه و کتمـان حقـایق        )به

ـ   مثابه واقعیت دامن مي هراسي به هراسي و ایران موجود، به اسالم  ي آن، هـر زننـي و درپ

 کنني. تواني بي و غیرانساني باشي، در نگاه مخاطبان مجسم ميآنچه مي

 یهراس رانيای و اسالم هراس

 2777سـپتامبر   77، پـس از  داوري یا تبعیض علیه اسالم و مسلمانان پیشي، اسالم هراس

دشـمن   بـه دنبـال  مورد استفاده روزافزون قرار گرفت. پس از فروپاشي شوروي، غـرب  

یـابي   در اروپـا و امریکـا و قـيرت    اسـالم  یندگشت و با توجه به گسترش  يجيیيي م

طلبانـه خـود،    اقتصادي کشورهاي مسلمان، سردمياران آن بـراي پیشـبرد اهـيا  سـلطه    

 بـه دنبـال  گرایانه قرار دادني. غرب که  هاي تقابلاسالم و ممالا اسالمي را آماج گفتمان

هـاي تروریسـتي در    و گاز بود، با ایجـاد گـروه  دستیابي به منابع زیرزمیني ازجمله نفت 

ي و تسـلط بـر   لشکرکشـ هاي فـراوان، بهتـرین بهانـه را بـراي      خاورمیانه و ایجاد ناامني

هاي کشتارجمعي عراق، القاعـيه در  هایي ازجمله سال آورد و به بهانه به دستخاورمیانه 

باعـث   ياسالم هراسـ ی ، پيیيه افغانستان و... راه خود را به این منطقه باز کرد. به این ترت

 فقـر جـان  . (7351رشي بیشتري یابـي )قنـيهاري،   جوامع  از ستیزي در برخي اسالم شي تا

هاي سیاسي و اسالمي در زمینه ناشي از قيرت گرفتن کشورهاي را اسالم با غربدشمني 

را از همـواره اسـالم    هـا غربي ،صلیبي هاي از جنگ کني که یي ميتأکوي  .دانيمياقتصادي 

 بـر انـي و ایـن رویکـرد    هـاي تـاریخي نگریسـته    آمیـز و جنـگ  هاي خصومتپشت شیشه

تـا   ،مریکـا اگذاشـته اسـت. اسـالم در     یرنگرششان نسبت به مسلمانان عصر حاضر نیز تأث

 فرهنگـي  اضـطراب  نـوعي تیا بـا  یوپلئمذهبي و تهيیيات ژ هايدلیل خصومت  هب يحي

 یرافـزایش تـأث   همزمـان بـا   ،مریکـا ا خارجي استسی از طریق ياسالم هراس و همراه شيه

 (.2771، 7)ففر شود هاي سیاسي و اقتصادي تقویت مي ميرن در عرصه اسالم

ي که از سوي غـرب و بـه رهبـري امریکـا دنبـال      اسالم هراسي ها مؤلفهین تر مهماز 
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 هازجملـ . رود ميکار  هبهاي مهم سیاست ي ازعنوان یک بهاست که ایران هراسي شود،  مي

با هي  ایجـاد رعـ  و    فارسحاشیه خلیجي عرب ينظامي به کشورها فروش تسلیحات

بـه  اعراب بـا  ـ عنوان دشمن  وحشت در میان سران عرب و خطرناک جلوه دادن ایران به

 بـه فنـاوري   دسـتیابي آن جلـوگیري از   وایران  بهدست آوردن آمادگي الزم براي حمله 

فـارس،   )مرکـز مطالعـات خلـیج   اي  انرژي هسـته  خصوص تولیي و استفاده از پیشرفته به

فرهنـگ، محـور    بـي ي همچـون  بـا عنـاوین   ایـران بي معرفي کـردن   دیگر، مؤلفه (.7325

 بـراي ، طراحـي توطئـه   يصـلح جهـان   و ، تهيیـي همسـایگان  یسـم ترور يحام شرارت،

 .ستاکشي یهودیان و موارد دیگر  نسل

چهـار دهـه نتوانسـت از    طـي   ،انمریکا بـا ایـر  اسیاسي، اقتصادي و امنیتي  هايتنش

 گسـترش نفـوذ   .مریکا جلوگیري کنيااروپا و  خاورمیانه و حتي در نفوذ ایرانگسترش 

 نظام سـلطه  وابسته به يها رسانهدشمني سب  تشيیي  ياسالم یيارياسالم در جوامع و ب

یه، شیعیان در عـراق، سـور   و مسلمانان در میانمار کشتار ،شيه است. نمونه بارز با ایران

 هـا  هاي سلفي، وهابي تروریست ،ائتال  ضيشیعي در مالزي و انيونزي ،مصر و بحرین

 (.7353فومني،  )محميي ستامنطقه در ها  تکفیري و

 افکـار دینـي در میـان    ي، تزلزلاسالم هراسهي  غرب از ، يتا قبل از انقالب اسالم

در میـان  ودبـاوري  و خ ياسـالم  یـياري ب ي،انقـالب اسـالم  وقـوع  بـا  اما   بودمسلمانان 

بـه   ياسـالم  یـياري ب جلـوگیري از گسـترش  غرب براي . سرعت فراگیر شي به مسلمانان

همسـو بـا    هراسـناک از اسـالم روي آورد  و   ترویج تصاویراي با بازنمایي رسانهسمت 

اي ایران، مـوج  هاي هستهاي علیه فعالیتهاي رواني و رسانهچنین هيفي، با ایجاد جنگ

طوري  (، به11، ص 7357احميي،  راه انياخت )فرقاني و هراسي را به جيیيي از ایران

 هـایش ادامـه دهـي، بـه بمـ       هاي خود القا کرد اگر ایران به فعالیـت طریق رسانه که از

کـه   خواهي یافت و دنیا را با خطر بزرگي مواجه خواهي ساخت. درحالي اي دست هسته

 راي اثبات این ادعا با پذیرش مذاکراتآمیز است و بهایش صلحایران ميعي بود فعالیت

 آمیز تالش کرد و در نهایت، بـا توافـق بـه   هاي صلحاي در مسیر رسیين به فعالیتهسته
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اي آن در طرحي به نام برجام عملي شـي تـا هـم    هاي هستهدست آميه در وین، فعالیت

اي هاي هسـته آمیزش را ادامه دهي و هم دیگر کشورها از فعالیت صلح هاي ایران فعالیت

 ایران مطمئن باشني.

هاي غرب توان بازنمایي منفي رسانهبنيي از پیشینه و مباحث نظري مي در یا جمع

عنوان یا دیگري و دشمن غرب شاهي بود. درواقـع،   خصوص امریکا را علیه ایران به به

کـه حـاکي   ها گرایانه از اسالم و مسلمانان و نگاه تحقیرآمیز این رسانه سازي منفي انگاره

هـا و منـافع    اساس سیاسـت  از تسلط ایيئولوژي غرب بر شرق است در بازه زماني و بر

هـاي  گرایانه از ایران دارد. علیرغم فعالیـت  بلنيميت خود سعي در ایجاد ایماژهاي تقلیل

طلبـي ایـران   اي، با اجماع جهاني درباره حمایت ایران از تروریسم، جنگآمیز هستهصلح

هاي غرب بـه  سازي ایران از طریق رسانه امور داخلي خاورمیانه، دشمنو دخالت آن در 

اسـالمي هـانتینگتون تبـيیل شـيه و ایـران در ایـن        گفتمان مسلط بر اساس ایيه تهيیي

هـاي دیگـر نیـز     که پژوهش عنوان الگویي خطرناک معرفي شيه است. چنان چارچوب به

 اني. رد تأکیي قرار دادههراسي را مو اساس ایران وجود گفتمان سیاسي غرب بر

 شناسی پژوهش روش

است. در تحلیل انتقادي گفتمان، مهم  7ي فرکال گفتمان انتقاد یلتحلکار رفته،  روش به

این است که گفتمان چگونه به نحوي فزاینـيه در بازتولیـي سـاختارهاي کـالن دخالـت      

اربرد زبـان در  کني  توجه به اصول بنیادي گفتمان، چه سازنيه و چه ساخته شـيه، کـ   مي

بافت آن، ساختارهاي فرهنگي ـ اجتماعي، کارکرد ایيئولوژیا و تحقیق انتقـادي بـودن    

 تواني در بازتولیي ساختارهاي کالن دخیل باشي.مي

هاي زیـاد نیسـت   ي روشي کیفي است و نیازي به انتخاب نمونهگفتمان انتقاد لیتحل

هـا و دسـتیابي بـه    د در نمونـه چراکه در مسیر تحلیل، آنچه مهم است، جزییـات موجـو  
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(. در این پـژوهش، جامعـه آمـاري، اخبـار     772، ص 2777، 2و چلیا 2آنهاست )اکشي

گیـري   اي ایـران اسـت و از شـیوه نمونـه    سي در مورد مـذاکرات هسـته  بيان و انانسي

، 1هاي قضاوتي( استفاده شيه اسـت )نچمیـاس و نچمیـاس   )نمونه 3غیرتصادفي هيفمني

ذهنـي و بـا هـي  قبلـي      صـورت  بـه هـا را  (. پژوهشگر نمونه211- 219، ص  2772

اطالعـات قبلـي اسـت. بـر      بر اساسدلیل سهولت که به انتخاب کرده و این انتخاب نه 

همین اساس، تمامي اخبار پخش شيه از دو شبکه ضـبط شـيه اسـت تـا از میـان آنهـا       

ني.خبرهایي که با هي  و ذهنیت پژوهشگر مطابقت دارني، انتخاب شو

( از 7359)تیـر   مـاه  اخبر( که طي یـ  92هيفمني، ابتيا تمامي اخباري ) بنابراین با نمونه

سي درباره مذاکرات پخش شيه بود، مورد بررسي و مطالعـه قـرار گرفـت و    بيان و انانسي

هـا و  کننـيه انگـاره   و بازتولیـي  دهنـيه  بازتـاب هاي خاصـي کـه   سپس با هي  انتخاب نمونه

سـي(  بـي خبـر ان  1ان و انخبـر سـي   1خبـر )  72بط با مذاکرات باشي، تعـياد  ایماژهاي مرت

 عنوان شواهي مباحث نظري انتخاب شي تا تمهیيات گفتماني آنها تحلیل انتقادي شود. به

 سازيعملياتی کردن و مقوله

هـایي   توانني تفاوتکني که بسته به موضوع ميفرکال ، از متغیرهاي متنوعي استفاده مي
 77سـي،  بـي ان و اناناي در سـي موضوع خبري هسته بر اساسکيیگر داشته باشني. یبا 

یـان،  سـبا ب ي اجمـاع،  هـا  مؤلفـه بنيي، استناد، اسـتنباط،  متغیر واژگان، مشارکین، قط 
هـاي اساسـي مـورد اسـتفاده قـرار      و گزاره ي، واژگان ایيئولوژیا، استعارهبخش انسجام

 ، دارايهـر حـوزه  له توصیف، تفسـیر و تبیـین و   گرفت. روش فرکال ، داراي سه مرح
گفتمـاني   خبري(، کنش . این تعامالت شامل متن )گزارشاستارتباطي )تعامل(  ینيافر

که چارچوب  شود مي فرهنگي( اجتماعي )ساختارهاي کنشو  )مرحله تولیي و مصر (
،  فـرکال  بعـيي   درواقـع، مـيل سـه    .دهنـي تحلیل یا فرایني ارتباطي را تشـکیل مـي  

                                                      

1. Ekshi        2. Chelik       3. porpusive sample 

4. Nachmias & Nachmias 
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 یـل هر نوع تحل است و ارتباطات و جامعه هتجربي دربار چارچوبي تحلیلي براي تحقیق
، ص 7551)فـرکال ،   یـرد فوق را در برگ هگان ارتباطي، بایي ابعاد سه گفتمان رخيادهاي

 ،در سـطح تفسـیر  قـرار دارد.   واژگـان  ماننيصوري  در سطح توصیف، مشخصات (.21
، تفسیر کننيميارزش  را داراي هاي متن ه ویژگيک یميعقل سل فرضیاتبر اساس  ونمت
 اي ینـه دانش زمکه بر اساس  مفسر یتذهنترکیبي است از متن و غالباً ي و تفسیر شونمي
را بیـان   يارتباط میـان تعامـل و بافـت اجتمـاع    سطح تبیین،  شود.کار گرفته مي هب مفسر
اجتمـاعي   از یـا فراینـي  عنـوان بخشـي    گفتمان بهنشان دادن هي  از تبیین،  کني و مي

 ،گانهسه دبعاا نمیا طتبا. ار(717-719، صـ   7315گـروه مترجمـان،   است )فرکال ، 
 ست.ارائه شيه ا 7 شکل در شناختيروش سهگانه حلامر و نگفتما

 یشناخت روش گانه سه، گفتمان و مراحل گانه سه. ارتباط میان ابعاد 1شکل 








 ي پژوهشها افتهي

ها و وارد شين به سطو  مختلف گفتماني فرکال ، ابتيا سطح توصـیف  براي سیر منطقي یافته
مبنـاي تحلیـل    انـي. ایـن متغیرهـا   متغیر است، در جياول یا و دو ارائه شـيه  77که متشکل از 

ان ان، توصیف کیفي اخبـار سـي  7گفتماني پژوهش در سطو  تفسیر و تبیین هستني. در جيول 
سي ارائه شيه و بر مبناي این جياول، سـطو  تفسـیر و   بي، اخبار بررسي شيه ان2و در جيول 
 گیرني.دهني، مورد بحث قرار ميهاي عمقي تحلیل را تشکیل ميتبیین که الیه

 فرايند توليدومصرف متن

 متن        

 یعمل گفتمان

 اجتماعی توليد متن شرايط يا زمينه

 

 

 

 

 عمل اجتماعی

 تبيين

 تفسير

 توصيف
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 سطح توصيف

 ( یا حین و بعد از توافق هسته تطبیقی )قبل،ـ  یندیاکیفی فرتوصیف  .1جدول 

 انانسی اخبارماه بررسی  یکدر طول 

 شاخص مقوالت

ایو تعامل برای رسیدن بده  های هستهتفاهم با ایران با هد  مسدود کردن فعالیت
 نقاب مشتریو دفاع اوباماو رضایت ایران

 مثبت

ای هد تحدریم یدران و  سدتاخ خوانددن امریکداو     رهبدر ا انتقاد شددید  و یهراس یرانا واژگان
درصددی ذخدایر ایدرانو اختالفدات و      20خطرنایو افدزایش  المللی علیه ایرانو  بین

 غرب به ایران االجل ضرب

 منفی

 مثبت و روحانیو الفیولی و جواد ظریبارای اوباماو جان کر
 مشارکين

 منفی وپانمایند ان اررهبر ایرانو سازمان مللو 

 ما ای ازجمله عربستان و اسراییلپیمانان منطقه مریکاو هما
 بندي قطب

 ديگري و اسراییلو تندروهای ایرانییرانرهبر ا
سیاست ایران در برابدر امریکدا   : یران: ما در حا  پیشرفت هستیمو رهبر ایجان کر

لل: ذخدایر  تغییر نخواهد کردو فابیوس و مو رینی: م اکرات سخت استو سازمان م
 درصد افزایش دارد. 20ایران 

 استناد و ذکر شواهد

ای توافدق هسدته  یران در مشخ  کردن خطوب قرمز م اکراتو رهبر انقش اصلی 
و حمایدت ایدران از سدوریه و    مریکدا تغییدر نخواهدد داد   انسدبت بده    را موضع ایران

 اعتمادی ایران به غرب یباهللو  حزب

 فرضپيش

 استنباط
رودو دولت ایران با فشار امریکدا راضدی   ی موفقیت و توافق پیش میوس بهم اکرات 

 به م اکرات بدبین هستند. به م اکره شدهو رهبران ایرانو اسراییل و عربستان
 تلقين

 تداعی های تروریستیحمایت ایران از  روه

ان در و استقال  نداشدتن نمایندده ایدر   استقبا  مقامات و کارشناسان ایران و غرب از توافق
 ها علیه ایرانو امیدواری ایرانیان به توافق نهاییوینو برداشته شدن تحریم

 اجماع و توافق يها مؤلفه

 يانسبک ب یدو واژ ان خاصتأک وییو ابهامو نامگ اریو بیان خاصو کلی

 انسجام موضعی ای و تبعی یزهانگانسجام زمانیو شربو علیو موقعیتیو متوالیو 

 استعاره های متضادو شیطان بزرگو سیگنا شالت باران بر وین

و قلددریو  سدتاخی امریکداو    مریکاو اسراییل و انگلدیسو نیروهدای تنددرو   امرگ بر 
 شیطان بزرگ

 واژگان ايدئولوژيک

ترین تفداهم  اعتقاد دولت امریکا به پیشرفت م اکرات برای رسیدن به تفاهمو جدی
وب قرمز غرب و ایرانو بدد مانی و  سا  اخیرو احترام به خط 10امریکا و ایران طی 

 اعتمادی به امریکا یب

 اساسی يها گزاره
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ای( در طول حین و بعد از توافق هسته تطبیقی )قبل،ـ  یندیاکیفی فرتوصیف  .2جدول 

 سیبیان اخبارماه بررسی  یک

 شاخص مقوالت

 ای ایدرانو های هسدته های  سترش سالح فتگو برای رسیدن به تفاهمو بستن راه
 هوشمندانه برای امضای نهایی پیشرفت

 مثبت
 واژگان

یپلماتیدک  د یدر غ حامی تروریسدمو  ینتر بزرگتندروهای ایرانو االجل برای توافقو  ضرب
 خطری برای جهان بودن و شکست امریکا در م اکراتو ایران قدرتمندترو

 منفی

 مثبت و یهودیان(نتانیاهواسراییل ) مریکاواخواهان جمهوری
 مشارکين

 منفی ی جواد ظرو مریکاو اوبامااهای سنای کراتورهبر ایرانو مالهای تندروو دم

 ما مریکااخواهان کنگره نتانیاهوو انقالب سبز ایرانو جمهوری
 بنديقطب

 ديگري و اوبامامریکاا یها کراتوایرانو دم وزیر خارجه ایرانو مالهای تندرو

نامده سدناتورهای    واسدت  یفدق بدا کدره شدمال    نتانیاهو: توافق با ایران بددتر از توا 
بسدت کشداندن مد اکرات از سدوی     یرانو بده بدن  رهبر ابه  و هشدارخواه جمهوری

 خواهانتندروهاو محکومیت م اکرات از سوی جمهوری

 استناد و ذکر شواهد

افتدادن امنیدت اسدراییلو     بده خطدر  ایو مخالفت اعراب و اسراییل با توافق هسدته 
 محدود کردنید بر تأکهاو ایو اختالفات درباره تحریمی هستهاه سالحدستیابی به 
 ای ایرانفعالیت هسته

 فرضپيش

ی تودویب نشددن   در پو کنگره امریکا اند توافقخواهان مخال  اسراییل و جمهوری استنباط
 توافقنامه استو قدرتمندتر شدن ایران

 تلقين

مریکدا  اا بودن روابب ایدران و  زخواهان با توافقو تنشای شدید جمهوریهمخالفت
 یندهدر آ

 تداعی

یاسدی بدرای   جند  س هدا در خودوص توافدقو    خواهان از دموکراتانتقاد جمهوری
 جمهوری آتی امریکاانتخابات ریاست

 اجماع و توافق يها مؤلفه

 سبک بيان یدو واژ ان خاصتأک وییو ابهامو نامگ اریو بیان خاصو کلی

 انسجام موضعی ای و تبعی یزهانگموقعیتیو متوالیو  انسجام زمانیو شربو علیو

سرد کردن زمانو بده توافقنامده منفجدر    و قلم یککشتن توافقو رد توافق با حرکت 
 شوندو آخرین نقطه اشتعا  یم

 استعاره

 های مناقشه آمیزو جن  سیاسیو وتوو البدیو حدامی   یمتحریو ا هستهساختن بمب 
 تروریسم

 واژگان ايدئولوژيک

ییدد نشددن در   تأ خواهان با توافق نهداییو تهدیدد بده    فت اسراییل و جمهوریمخال
 بده خداطر  یسمو انتقاد از امریکدا  ترورکنگره امریکاو متهم کردن ایران به حمایت از 

 ید و کنگرهکاخ سفتوافق با ایرانو باال  رفتن تنش بین 
 هاي اساسیگزاره
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 سطح تفسير

بـا نگـاهي    هـر دو، کـه   دهينشان ميتفسیر  حسط سي دربيان و انانبررسي اخبار سي

گیري منفـي نسـبت   سوبه غرب و  نسبت هاي مثبتگیريجهت ،جانبيارانه به مذاکرات

تفـاهم بـا ایـران    »ان در واژگان مثبت خـود  انسي ،اني. از این نظربه مواضع ایران داشته

دفـاع  » ،«ط مشـترک تعامل در رسیين بـه نقـا  » ،«ايهاي هستهمسيود کردن فعالیت براي

 عبـاراتي همچـون  سي بيان امارا برجسته کرده است   «رضایت ایران از تفاهم»و  «اوباما

  هـاي گسـترش سـال    بسـتن راه »و در پـي آن   «تفـاهم بـراي  ایران و غـرب   يگفتگو»

 ،در مقابـل  .مـذاکرات باشـني   بـا هـا  کراتودمـ  توافـق  سـب   کار برده تـا  را به «اي هسته

حـال   یـن بـا ا  انـي و  تهيیـي کـرده   «هدر کنگرنشين  ییيتأ »تفاهم را با  ،خواهانجمهوري

بـا   ي،واژگان منف دران ان. سيانيرا یادآور شيه «یيتوافق نهابراي پیشرفت هوشمنيانه »

پرداختـه و   «مریکـا او گسـتاخ خوانـين    یيانتقـاد شـي  »بـه   یـران برجسته کـردن رهبـر ا  

 یـادآور شـيه اسـت. همچنـین    را  «یـران ا یهلاي، نظامي و تسلیحاتي عهسته يها تحریم»

االجـل   اختالفـات و ضـرب  »به  ،دانسته «خطرناک»را  «درصيي ذخایر ایران 27افزایش »

واژگـان   بـا سـي  بيکه ان  حالي پرداخته است. در «سانتریفیوژها تعطیلي»و  «غرب به ایران

ایـران  بـه   است کردهسعي  «یرانا يتنيروها»و  «االجل مذاکرات ضرب»با اشاره به و  يمنف

را خواهـان   ها و جمهوريکراتوبپردازد. این شبکه اختالفات دم «یسمترور يحام»عنوان  به

کـرده و مـذاکرات    برجسـته  «مریکـا در مـذاکرات  ا شکست غیردیپلماتیا بودن و» درباره

، خواهـي بـود   «خطـري بـراي جهـان   »شـيه و  « قيرتمنيتر یرانا»را که در آن  وین پیچیيه

شـرقي و از زاویـه تروریسـم دولتـي     « دیگـري »ایـن تفکـر بـا نگـاه      کرده است. بازنمایي

گرایـي از  گیرد که حاکي از خطرناک بودن ایران براي غرب است. این تقلیـل سرچشمه مي

انگارانه شـيه اسـت   هایي از ارجاعات شمایلشرق )ایران( از نگاه هاوکینز، تبيیل به انگاره

کنـي  هاي مرجح از طریق متون را توجیه ميفهومي با انگارهتوجهي از جنبه م که میزان قابل

هـا  هایي همچون بنیادگرایي، تروریسم دولتي و... کنشهاي غرب، با برچس که در رسانه

 شوني. مي هاي غیرمنطقي به شرق را موج و واکنش
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 هـاي  دیـيگاه بـا ارائـه    ،مثبـت  خود و در مشـارکین  يان در ادامه روني گفتمانانسي

کـه از   «يجـان کـر  »و  داردمـذاکرات   نگاه مثبتي بـه که  «یفجواد ظر»دي همچون افرا

تفـاهم   یجـاد کـه از مـذاکرات و ا   «لالفیص»همچنین  کني، صحبت ميمذاکرات  یشرفتپ

نسـبت بـه تفـاهم پـرده برداشـته       یرانکه از اجازه رهبر ا «روحاني» است،استقبال کرده 

و  یـران درصـيد نشـان دادن دولـت ا    ينوع به ،کني دفاع مي مذاکرات ازکه اوباما  است و

سـي در  بـي کـه ان  يدر حـال  .ذاکرات اسـت مـ ن اعنـوان مـيافع   مریکا بـه ا يها کراتودم

و  طـر   یـا مخـالف توافـق از    «خواهان جمهوري سناتورهاي»مثبت، اغل   مشارکین

ــرده اســت رااز طــر  دیگــر  «لاســرایی» ــي ان در مشــارکینانســي .بازنمــایي ک  ،منف

گالیـه  مریکـا و  ا نفـرت او از  ،نسـبت بـه مـذاکرات    «یـران رهبـر ا » هـاي منفـي   سیگنال

 برجسـته کـرده اسـت.    رامـذاکرات   سخت روني درباره «یياروپا ينماینيگان کشورها»

جـواد  »و  «یـران ا يتنـيروها »، «هـا  کراتواوباما و دمـ »، «ملل بازرسان سازمان»سي بيان

 است. بازنمایي کرده منفي شارکینرا جزء م« یفظر
در صـورت حمایـت از   را  «عربسـتان »و « مریکـا ا هـاي  ترادمک»ان، انسي در ادامه،
را  «طرفياران تنـيرواش ایران و  رهبر»، «اسراییل»و  نشان داده «ما»در جایگاه  ،مذاکرات
ازجملـه   ،ایـران  مخالفـان داخلـي   سيبيان امابرجسته کرده است   «دیگري»در جایگاه 

 خارجـه  یروز»نشان داده و  «ما»در جایگاه  «خواهانجمهوري» راههم  بهرا  «سبز جنبش»
 را« مریکـا اهاي کراتودم»خوانيه،  یغاتيخواهان را شگرد تبلکه نامه جمهوريرا  «ایران

کـه بـه   را « وتنـير  هايالم»و  انيخواهان را به تضعیف مذاکرات متهم کرده که جمهوري
. نظـر بـه   بنـيي کـرده اسـت   قط  «دیگري»ن عنوا مریکا و اسراییل هستني، بهافکر محو 

هاي بازنمـایي تحریـف شـيه، سـعیي معتقـي اسـت کـه همـه         بازنمایي دیگران و شکل
ها در وهله نخست، در زبان )افراد( و سپس از طریق فرهنگ، نهادهـا و محـیط   بازنمایي

، بـه ایـن ترتیـ ،    مؤثرنـي دهي یا قبض آن گیرني و در قيرتسیاسي )دولت( شکل مي
 عنـوان  بهعنوان جامعه متمين، قيرتمني، بالغ، عقالني و باثبات و شرق را  را بایي به غرب

بنيي در مسیر و خواست این ثبات بازنمایي کرد تا قط  جامعه تروریست، بنیادگرا و بي
 برجسته شود.« دیگري»و شرق « ما»ها با برچس  غرب رسانه
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ییـر نیـافتن سیاسـت    تغ بـر   «ایـران  بـر رهیي تأک»به  ،ان در استناد و ذکر شواهيانسي

سـختي مـذاکرات از زبـان     ،پیشرفت مـذاکرات  هاي او درباره و گفته «يجان کر»، ایران

 «ملل گزارش سازمان»مذاکرات و همچنین باره در «اوباما»، سخنان «فابیوس و موگریني»

را بـه   اسـتنادات سـي  بـي درصيي ذخایر ایران پرداخته است  امـا ان  27مبني بر افزایش 

، همراهي اعـراب بـا اسـرائیل در مخالفـت بـا      مذاکره بي با ایران درباره «توئیت نتانیاهو»

، مریکـا ا جمهـوري  ریاسـت نـامزد   «خـواه سناتورهاي جمهـوري »و محکومیت  مذاکرات

 .اختصاص داده است

طلـ  و شـرق   اخـالق، غـرب صـلح    هایي همچون غرب با اخالق، شرق بـي داللت

هـاي انيیشـمنياني   یابي و در نوشته شناسانه انعکاس مي ایي شرقطل  که در بازنمجنگ

هـاي  شود  در رسانهنسبت به غرب برجسته مي« تهيیي اسالمي»چون هانتینگتون با ایيه 

 ،ان در مباحث مرتبط با استنباط و داللتانسيغرب بازتابي پررنگ دارد. در این زمینه، 

، «شخ  کـردن خطـوط قرمـز مـذاکرات    و م یراننقش رهبر ا»همچون  هایي فر  یشپ

که  «اهلل لبنانحمایت ایران از سوریه و حزب»، «مریکاارفتار ایران در مقابل  ییر نیافتنتغ»

ـ »، شـود  برجسته مي يهراس یرانبا هي  حمایت از تروریسم و ا ایـران بـه    اعتمـادي  يب

 اسـت و ه کـرده  را برجسـت  «هـا  تحریم نامیيواري ایرانیان به توافق و برداشت» و« مریکاا

 یـت بـه خطـر افتـادن امن   »، «مخالفت اعراب و اسـراییل بـا توافـق   » به بازنمایي سيبيان

 هـاي  یـت فعال یتبر محيود یيتأک»و  «هاي سازمان مللاختال  درباره تحریم»، «ییلاسرا

 است. پرداختهدر متون خبري  «يا هسته

پـي تلقـین ایـن اسـت کـه      ان در انسـي  ،ايهسته در ارائه اخبار مربوط به مذاکرات

مریکاسـت و  اهرچني عامل اصلي ایـن موفقیـت    ،«رودتوافق پیش مي يسو مذاکرات به»

مریکـا  اها و فشار  نیز با سیاست یراندیگران نقش چنياني در این زمینه نيارني و دولت ا

بین امـا  خوش ،مریکا نسبت به توافقاتادولت ایران و  ،بر سر مذاکره است. در این میان

 سي در پـي تلقـین ایـن   بيکه ان ي، اسراییل و عربستان بيبین هستني. در حالیرانبر اره

هسـتني و کنگـره    «مخـالف توافـق   یکـا خواهـان امر ياسراییل و جمهور»است که  نکته
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ایران بـا دسـتیابي بـه     ،دیگر سوياز  .ستاتوافقنامه  ییر یافتندر پي تهيیي به تغ یکاامر

 منطقه خطرآفرین باشي. یتبراي امنو  ودشتواني قيرتمنيتر توافق مي

قـيرت اول در   یـران رهبـر ا »، «مـذاکرات  یشرفتپ»ان در مبحث اجماع و توافق انسي

انتقـاد  »، «هاي ایـران تحریمن برداشت»، «نماینيه ایران عيم استقاللگیري مذاکرات و تصمیم

را برجسـته   «یيوافق نهـا امیيواري ایرانیان به ت»و  «يا هسته هاي یتافزایش فعال ازسازمان 

 یاسـي جنـگ س »شتر یا یکه ب را« توافقخواهان از انتقاد جمهوري»سي بيان کرده است و

 ان وان، سـي یـان سـبا ب  خصـوص در  اسـت.  «در امریکا يجمهور یاستبراي انتخابات ر

و واژگـان خـاص    یيم، نامگذاري، تأکابها ،گویيخاص، کلي یانسي هر دو از سبا ببيان

نیز هر دو شـبکه از انسـجام زمـاني،     يبخش اني و در انسجامیان مطال  استفاده کردهبراي ب

دهـي از تمـامي   اني کـه نشـان مـي   اي و تبعي بهره بردهشرط، علي، موقعیتي، متوالي، انگیزه

 برني.مي خود به مخاط  بهره یيئولوژيآور خبري در تحمیل ااصول انسجام

هـاي  سـیگنال »، «شـیطان بـزره  »، «اران بـر ویـن  شالق ب»استعاراتي چون  ،انانسي

کشـتن  »، «با یا حرکت قلم»، «سرد کردن زمان»هایي چون استعاره ،سيبيان و «متضاد

را بازنمایي کـرده اسـت.    «نقطه اشتعال ینآخر»و  «شونيبه توافقنامه منفجر مي»، «توافق

انگلـیس، اسـراییل،    مریکـا، ابـر   تنيرو، قليري، مـره  نیروهاي»ان واژگاني چون انسي

 ،يا سـاختن بمـ  هسـته   »سـي واژگـاني چـون    بيان و «یکاامر يبزره، گستاخ یطانش

 .انيکار برده را به« یسمترور يحام البي، وتو، ،یمتحر

 بـر ایـيئولوژي و گفتمـان حـاکم     یـه سي نیـز بـر پا  بيان و انانسي ياساس يها گزاره

اعتقاد دولـت  »همچون  ياساس يها ان گزارهاناست. در سي بودهها هاي این شبکه سیاست

، «سـال اخیـر   37مریکـا طـي   اتـرین تعامـل ایـران و    جيي»، «مذاکرات یشرفتپ به یکاامر

ایـران   ياعتمـاد  بـي بيگماني و »، «یمتحرن برداشت»، «احترام به خطوط قرمز ایران و غرب»

در  توافقنامـه  نشـين ییـي  تأ تهيیـي بـه   »سـي  بـي که ان ياني در حالبرجسته شيه «مریکاابه 

وتـوي   بـه اوبامـا   یـي تهي» ،«یسـم بـزره ترور  يعنـوان حـام   متهم کردن ایران به»، «کنگره

 .منعکس کرده استدر اخبار  را «و کنگره یيتنش بین کاخ سف افزایش»، «توافقنامه
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 سطح تبيين

هـا در حـوزه روابـط    با گسترش اینترنـت و مـاهواره، رسـانه    ،متخصصان رسانهبه باور 

 کـه از  يطور اني  بههاي جهاني داشته ثیرات شگرفي بر فرایني تيوین سیاستأت الملل ینب

سـازي  واسطه آنکه هيایت تصمیم ، بهامروزه .گوینيسخن مي «ها اي شين سیاسترسانه»

پیـيایش   کننـي اسـتيالل مـي  ، برخـي  اسـت  اي شـيه ، رسـانه يخارج یاستدر حوزه س

 بـه نظـر  انـي.  داده، ماهیـت روابـط را تغییـر    يجهـان  هـاي  یزیـون و تلو یننـو  يها رسانه

ـ  يهاي فراوان مقامات کشـورها انيیشمنيان، برخال  تبلیغات پرهیاهو و ژست و  يغرب

اني تا ایـيئولوژي نظـام   عنوان ابزار سلطه به خيمت گرفته شيه ها بهمریکا، رسانهاویژه  هب

المللـي  هـاي بـین  ه رسـانه آنچ  منظر، یناز ا .تحکیم بخشني دهني ورا بسط  داريسرمایه

 یست.چیزي جز پیروي از الگوها و رونيهاي نظام سلطه ن ،دهنيانجام مي

ل شيه و یبيتبه یا صنعت بزره در غرب  یاسيس یغاتتبل سازوکار ،اساس ینا بر

اي دخالـت دارد. ایـن   رسـانه  عمومي با رویکردهاي دیپلماسي و هاي سیاسيدر گفتمان

  کنـي هـا فعالیـت مـي   به رسـانه  نادرستخبار و درز اطالعات اغل  در تولیي ا سازوکار

اعتبـار سـاختن    ها براي بيترکی  رویيادهاي درست و غلط و دادن آن به رسانه ازجمله

آن  از طریـق کنني تا تولیي مي يهاي غربي ژانر جيیيي از اخبار خارجرسانه. یا کشور

مریکـا  ایژه و به ها منافع غرب و شبکههاي مردم را تحریا کنني. در این فرایني، این  توده

هـایي چـون   کنني. تصاویر تلویزیـوني شـبکه  سازي ميالمللي شبیه را در رویيادهاي بین

و بـا خودنمـایي    انـي  انگیز آکنيهبر سي اغل  از تصاویر مهیج و احساسبيان و انانسي

ي، ترکیـ  شـيه   کننـ  خود را بر پایه این تصاویر تفسـیر مـي   هاي یيگاهکارشناساني که د

کار گرفته شيه اسـت   هایران بعلیه المللي هاي بیناین کارکرد بارها از سوي رسانهت. اس

 بزنني.دامن ي هراس یرانبه گسترش ا يتا با تحریا افکار عموم

مریکـا  ا دسـتگاه ایـيئولوژیا  عنـوان   سـي بـه   بـي  ان و انانهاي تلویزیوني سيشبکه

هـاي متفـاوتي را دنبـال     و سیاسـت  ها مریکا نگرشاداخلي  هاي یاستدر ابعاد س هرچني

 یپلماسـي د يسـاز  یـاتي هـاي مسـتمري در رونـي عمل   المللي، تالشدر ابعاد بین ،کننيمي
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ي بـا  هراس یرانا کنني. تحمیلجهاني  را در گستره این کشور اني تا راهبردهاي صورت داده

ابل مشاهيه است. آنها براي ایجاد ق وفور بهها ي در اخبار شبکهاسالم هراساي از ابعاد ویژه

اي، اقيام بـه بازنمـایي   عنوان تهيیي منطقه ي از ایران و نشان دادن این کشور بههراس جهان

اي از هـی  تالشـي   هاي رسانه کنني و در این راه با استفاده از قابلیتغیرواقعي از وقایع مي

هـاي امریکـا، هـي  بـزره     فروگذار نیستني. ایجاد رع  و هراس از ایران از سوي رسانه

 استعمار نوین براي تسلط بر خاورمیانه و همراه کردن دیگران با خود است.

مریکـا را  ا تامریکا بر جهان است ا وريتان نشان دادن قيرت و امپراانهي  اصلي سي

ان دو انکنـي. سـي  بازنمـایي   يجهـان  یتامن کننيه ینعنوان گفتمان مشروع و همچنین تأم به

اي بـر آنهـا   مرتبط بـا مـذاکرات هسـته    يو در خبرها کني ميرا نیز برجسته  يموازگفتمان 

مریکـا  اعنوان متحي اسـتراتژیا   به ییل و حل نگراني آناسرا یتامن ینتأم ،یکي :دارد یيتأک

حمایـت از آن   بـه  یکاو تعهي امر اش  عربستان یابا شریا استراتژ و دیگري حفظ منافع

عنـوان یـا    با نشان دادن ایران بـه  ،ان قبل از مذاکراتانسي ،زمینه در مقابل ایران. در این

نقـش   ي،عنوان ژانيارم جهان مریکا بهاو  ي استهراس یرانپیشبرد اهيا  ا مسیردر  ،تهيیي

االجل مـذاکرات و   برجسته کردن ضرب . این شبکه باداردجهاني  امنیتین اصلي را در تأم

ریکـا بـر   امل تفکـر  یسعي در تحم ،عتماد بودن ایرانابزرگنمایي وضعیتي همچون غیرقابل

درصـي   1و آن را به  سازدخود را محيود  يا هسته هاي یتایران بایي فعال یعني  داردجهان 

 شانسي براي دستیابي به بم  اتمي نياشته باشي.  ی برساني تا ه

اي هسـته  تنگاهي چنيجانبه به مذاکرا ،مریکاااي عنوان بازوي رسانه سي نیز بهبيان

هـاي   بلنـيگوي سیاسـت   عنـوان  به خواهانهاي جمهوريو با برجسته کردن دیيگاه دارد

بـار  خبـه پخـش ا   ،خواهـان و اسـراییل   هـاي جمهـوري   سیاسـت  یراني، همسـو بـا  ضي ا

 يها مریکا و رقابتاپردازد. این شبکه با اتخاذ سیاستي دوجانبه هم به مباحث داخلي  مي

جمهـوري  همچـون مسـائل جهـاني و انتخابـات ریاسـت     هـایي  سیاسي آنهـا در عرصـه  

ایـران   بازنمایيسعي در  ،هاي اسراییل و عربستان سیاست طرفياري ازبا  هم پردازد و مي

منفـي و   با بازنمایي ،قبل از مذاکرات سيبيان. دارداي و جهاني عنوان تهيیيي منطقه به
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نشـان دادن   بـا  و از ایـران بـود   اي منفيدر پي ایجاد چهره ،يرومتهم کردن ایران به تني

نشـان دادن   سـعي در  خواهان يجمهور يها ضعف دولت اوباما و پررنگ کردن مخالفت

 یـران سـي بـر اسـاس ا   بـي ان يا رسانه هاي یاست. سا داشتهکراتودولتي ضعیف از دم

 هـاي  یـت فعالیت هـا، محـيود   تحـریم  مواردي چـون تشـيیي   برآنها  یياتبا تأک يهراس

 يحامبه همچنین اشاره  و ادعاي نابودي امریکا همراه است.ایران  یريگ تقير ي،ا هسته

هـا نشـان از    بایسـتي. ایـن سیاسـت    آندنیا بایـي در برابـر    اینکه و بودن ایران یسمترور

 یپلماسـي هـا و د  هاي تني این شبکه در مواجهه با ایران دارد که بر اساس سیاستدیيگاه

 .رود پیش مي خواهان و اسراییلنظر جمهوري مورد

 ،منفي به ایـران  رویکرد مریکا وا بهان با اتخاذ رویکرد مثبت ان، سيمذاکرات طي در

هـاي   که مردم از حکومت ایران ناراضي هستني چراکه سیاست بوددر پي القاي این نکته 

 ،انانهـاي سـي  متفاوت است. در گزارش یرانمردم ا هاي آرمانها و حکومت با خواسته

شود و کشورهاي انگلیس، فرانسـه، چـین،   عنوان قيرت برتر بازنمایي مي ا بهمریکانقش 

ان انهستني و نقش مهمي در مذاکرات نيارني. سـي  یکاامر يروسیه و آلمان تحت رهبر

هاي اصـلي مـردم بـا عنـاویني چـون برداشـته شـين        همچنین با برجسته کردن خواسته

و با اشاره بـه نقـش    یرنظاميغ فناوريه از و حق استفاد یرانها، احترام به حقوق اتحریم

درصيد ایجاد تضاد در میان مـردم و دولـت    ،عنوان مانع اصلي توافق به یرانرهبر ا يمنف

سـعي دارد تـا خطرنـاک     يهراسـ  یرانبر ا یيتأک با ،است. این شبکه در تز گفتماني خود

 و در مقابـل، کوت روسیه و چـین را بـای   سازد مطر   ها یيبودن ایران را از جان  اروپا

همسـو  . این تفکرات امپریالیستي کنيمذاکرات بازنمایي  ياصل یگرعنوان باز ریکا را بهام

 مریکاي خوب، اروپاي خنثي و شرق بي است.اتحمیل عقیيه  با

خـود بـه انعکـاس مـذاکرات و      يا رسـانه  یاسيو زوایاي س ها یيگاهسي نیز با دبيان

هـاي   دهـي کـه سیاسـت   ن شبکه در اخبار خود نشان مي. ایازدپردمسائل مرتبط با آن مي

در این شبکه نمود عیني دارد و با بازنمایي مخالفان  یونیسمصه يخواهان و البجمهوري

هـاي خـود   گـزارش در  سـي بـي ان. نرسیين به توافق اسـت تفکر  یجادمذاکرات در پي ا



 103 هاي تلویزیوني امریکا ... ي ایران در اخبار شبکهبازنمای

 

دهـي و از  رات نشان مـي مذاک مخالف ومریکا اپیمانان عنوان هم اسراییل و عربستان را به

انعکاس خبر تفاهم فنـي  پس از کني. به خاطر توافق انتقاد مي یکاهاي دولت امر سیاست

 ءهـا آن را جـز  و اغل  شبکه داشتپیشرفت مذاکرات  نشان ازدر سطح کارشناسان که 

چشـم بـه    اهمیـت شـمردن آن  با بـي سي بيان ،اخبار مثبت و امیيوارکننيه منتشر کردني

و  ناراضي ،آميه پيیيهاي مذاکرات و پیشرفتاز  دهي کهنشان تا  ینيه دوختروزهاي آ

 بست رسیين مذاکرات است.به بن منتظر

نامه، خبر خوشي بود کـه نشـان از امیـيواري و    مفاد تفاهماعالم و توافق  حاصل شين

بر مشترکات و جمالت مثبـت، سـعي کـرد     یيجاي تأک هان باناما سي داشتصلح و نشاط 

منفي را از طر  ایرانیان برجسته  هايو دیيگاه دهيمریکا نسبت اعاد مثبت را به اوباما و اب

بـا  ایـران،   امیـيواري بـه توسـعه و پیشـرفت    و مـردم   يشـاد  ي پخشجا به همچنین. کني

مریکـا  اموضع ایران در برابر  يا توافق هسته ینکهمبني بر ا یرانبرجسته کردن سخنان رهبر ا

، دربـاره حمایـت   ینمرتبط با توافق و یرغ يا داد و با برجسته کردن مسئلهرا تغییر نخواهي 

 کـرد سـعي   ،مریکـا در مسـائل دیگـر   ابا  نياشتن اهلل لبنان و تعاملایران از سوریه و حزب

و مـيعي   ارائه دهـي  يهراس یراناو  يمنفي از ایران در قال  گفتمان اسالم هراس تصویري

 يهـا  لبنـان و گـروه  ، مان از کشـورهایي چـون سـوریه   مسل عنوان کشوري ان بهرای شي که

جویانـه   توان رویکرد مياخلهاین شبکه مي تبلیغاتدر  همچنینکني. حمایت مي یستيترور

در پـي   یـران، دولت ا نبود استقالل دران با مطر  کردن اننسبت به ایران را شاهي بود. سي

 یـران دولـت ا کنـي کـه    يم این شبکه ادعااست.  کشور یاسيایجاد آشوب در چارچوب س

 آنو در رأس  یـران و خواسته مردم نیز همـین اسـت امـا حکومـت ا     داردتعامل  تمایل به

بـه ایـن ترتیـ ، در پـي القـاي        دهنـي نمـي  به دولت يکار یناجازه چن ،رهبر و افراطیون

 کراتیا پایبني نیست.وکه به اصول دم استاز ایران  اي ایيئولوژي استبيادگونه

قيرتمنـي   در نشـان دادن سـعي   ي،ا هسـته  با نگاه منفي نسبت به توافقیز سي نبيان

مـذاکره  موافـق  را کـه  سي هر کسـي یـا حزبـي    بي. انداردمریکا اشين ایران و شکست 

ایـران دشـمن و    بنـيي، قطـ  در ایـن  کني. ميترسیم  «دیگري»عنوان دشمن یا  به ،باشي
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سي این است که هـی   بياي انرسانهي ـ  یعني گفتمان سیاس هستني،ها دیگري کراتودم

ایران تعامل داشته باشي و بایي ایران را به بيترین شکل ممکـن   باحزب و کشوري نبایي 

انـي، اوبامـا    و در رأس آنها دولت اوباما با ایران به تفاهم رسـیيه  9+7تنبیه کرد. حال که 

انتخابـات   هـان بـراي  خوازبان نـامزد جمهـوري  از  اینمریکا را نيارد و اشایستگي اداره 

جمهوري نیاز داریم که با ایران  یسئما به ر گویني يمشود که  مطر  ميجمهوري ریاست

ایـن حـزب در برابـر ایـران و دشـمني       يشناس دهنيه گفتمانو این نشان نرسيتفاهم به 

سي با استناد بـه نظـر مخالفـان و    بيان. است این کشورحاکم بر  یيئولوژيهمیشگي با ا

مخاطبان را به این نتیجه برساني که توافق بـا ایـران بسـیار    آنان قصي دارد کردن برجسته 

توانـي بـا سوءاسـتفاده از    ایـران مـي   چـون مریکا و جهان نيارد او منفعتي براي  استبي 

کـه دشـمنان تـاریخي،     ايتوافقنامه  به ماجراجویي بیشتر در منطقه دست بزني، توافقنامه

ایـران   یـه عل ،اهمیت مسـئله  دلیلر یا جنا  قرار داده و به اسراییل و اعراب را د یعني

و تصمیمات  آیيمریکا براي از بین بردن چنین رسوایي بایي سر عقل ا .متحي کرده است

مریکایي و هـم کشـورهاي منطقـه از تصـمیمات     ادرست و منطقي بگیرد تا هم احزاب 

وارد شـين بـه    ،گفتگـو  یـا این دیيگاه یعني کنار گذاشتن مذاکره  .باشني خشنود درست

خواسـت  به مردم ایـران و   اعتنابياین شبکه و برپایي جنگ جهاني سوم.  با ایرانجنگ 

 .ایران است ازشر محور  یاسيدرصيد بازنمایي یا چارچوب سآنان، 

کـه هـر    چناندارد نسبت به ایران  آنها منفي دیيگاهنشان از  ،تبیین کلي این دو شبکه

سـي در جریـان   بـي ان و انانسـي  پروپاگانـياي هستني.  هراسي  نیرادو به دنبال تثبیت ا

براي تقویت  تا چه حيبیانگر آن است که  ،اي و نحوه پوشش خبري آنهامذاکرات هسته

هراسـي،   با تقویت فضاي ایـران  سعي دارنيهاي مذکور . شبکهکوشنيميمریکا امواضع 

ان و انسـي  ني.نخطرناک معرفي ک، دهي ميدستیابي به توافقي که قيرت ایران را افزایش 

و بـه کشـوري مهـم در     گیـرد يمـ   اي، قيرتبا توافق هستهایران  اني کهميعيسي بيان

چـه   ویـن، در مذاکرات  اعتقاد دارني که. کارشناسان آنها شودميالمللي تبيیل عرصه بین

ر بـاو  بـه  .یابـي  ، قـيرت ایـران افـزایش مـي    نشـود اي حاصل شـود و چـه    توافق هسته
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نیست که توجـه همگـان را جلـ  کـرده      اي هاي هسته بلنيپروازياین فقط  ،تحلیلگران

بلکه این واقعیت که مقامات ایراني در حال مذاکره بـا قيرتمنـيترین کشـورهاي جهـان     

تهران در حال ایجاد تحرکات جيیـي   .المللي ایران را ارتقا داده است هستني، جایگاه بین

اسـت و بـه ایـن ترتیـ ، بـا ترسـانين متحـيان        ورمیانـه  خا یتیـا در بازي بزره ژئوپل

 کشي. به چالش ميدر منطقه  رامریکا اتأثیر و جایگاه  واشنگتن،

از  سه سـطح ادبیات پژوهش، نشان از آن دارد که در هر  بر اساسها بررسي دقیق یافته

و  در منطقـه توان شاهي بازنمایي منفـي از ایـران، ایجـاد ایـران هراسـي      روش فرکال  مي

ي و منافع امریکا بود  همان چیزي که فاولر را عموم یپلماسيدانعکاس رویيادها بر اساس 

در بافـت  بر آن داشته تا نحوه ارائه ایيئولوژي و تکمیل آن را در اخبار ببینـي و بـا تکـرار    

و بازتولیـي ایـيئولوژي    ، نقششود اخبار دنبال مي هزمیندر پسکه عمومي جامعه ي اورهاب

سـي نیـز در چـارچوب    بـي ان و انانرا در اذهان مخاطبان تثبیت کني. سي ماعياجت وفاق

 چنین گفتماني، با بازنمایي ایران هراسي، در پي تغییر نتایج به نفع امریکا هستني.

 گيريبحث و نتيجه

 روابـط  در ابـزار  تـرین  مهـم  عنـوان  هاي خبـري بـه  خصوص شبکه امروزه تلویزیون و به

 هاي سیاسي و نظاميیا ایجاد تنش اعتمادسازي راه در ها، دولت با بطروا در و الملل بین

 المللـي بین صحنه در بسیج آنها با هي  عمومي افکار در نفوذ همچنین دارني. قيم برمي

غـرب در پـي    تـر کـرده اسـت.    ها را افـزون ها، قيرت مانور این شبکه دولت بر فشار و

گیـرد و بـا ایجـاد    اي بهـره مـي  یپلماسي رسانهاستعمار جيیي در خاورمیانه، ماهرانه از د

ها و ایـيئولوژي جنـا  مقابـل و تقویـت و تـياوم       یاستسجنگ رواني در پي تضعیف 

بـرد و در  هـا مـي   هاي سیاسي، نهایت بهره را از رسـانه سلطه خود است. امریکا در بازي

و دیگري،  هاي دوجانبه ازجمله ماتحکیم دیپلماسي عمومي خود با برجسته کردن تقابل

انزواي کشورهاي مسـتقلي چـون    درصيدیي چون تروریسم دولتي و... ها برچس زدن 

برجسـته شـي.    ي آشکار وخوب بهاي وین، ایران است  با موضوعي که در مذاکرات هسته
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شناسي غـرب و پروپاگانـياي آنهـا در ایجـاد رعـ  و      چنین چارچوبي در سیستم شرق

مي تروریسم و خطـرات ناشـي از آن در نهایـت بـه     عنوان حا وحشت جهاني از ایران به

ریزي گفتماني با عنوان ایران هراسي انجامیي تا بعي از سقوط شوروي سابق با ایجـاد  پي

بنـيي مـا و دیگـري، ابتـيا اسـالم و      دشمني بزره به نام اسالم و ایران بتوانني در قط 

مان استعماري خود را سپس ایران را جایگزین شوروي سابق سازني و از این طریق، گفت

با به دست آوردن میلیاردها دالر از کشورهایي مانني عربستان، ایجاد منطقه امنیتي بـراي  

اسرائیل و همراه کردن اروپا و دیگر کشورهاي قيرتمني تحقق بخشني. هرچنـي تـاکنون،   

هاي غرب را ناکام گذاشـته اسـت، آنهـا    مذاکرات و رفتارهاي منطقي ایران، اغل  توطئه

هایي، در پي خروج از توافـق خواهنـي بـود.    راي دستیابي به اهيافشان، هر روز به بهانهب

جمهور بعي از اوباما، توافـق ویـن را    یسرئخواهان تهيیي کردني که جمهوري گونه همان

ضـمني از   طـور  بـه هـاي امریکاسـت،    پاره خواهي کرد و اروپا نیز که وابسته به سیاست

ه دلیل منافع خود مجبور به همراهـي بـا امریکـا شـيه اسـت.      کني اما بتوافق حمایت مي

ایستني تا ایران در ها، در نهایت جان  حق نميکاريچین و روسیه هم با تمامي محافظه

 تنها بماني و منزوي شود.« دیگري»عنوان  شناسي بهچارچوب شرق

اي رات هسـته محور مذاکرا بر سي بيان و انانسي اخبار بر این اساس، مقاله حاضر،

گفتمان انتقادي فرکال  در سه سطح توصـیف،   لیبر اساس تحل 7+9ایران و کشورهاي 

. نتایج مهمي که از این پژوهش حاصـل شـيه   مورد توجه قرار داده استتحلیل و تبیین 

به دنبال ارائه تصـویري   ،انانسي و سيبيازجمله ان ،مریکایياهاي شبکهدهي،  مي نشان

هاي خاص خود تولیـي و  و این مسئله را با گفتماناني  اي ایرانهاي هستهمنفي از فعالیت

صـيد  در ،ایراني مرتبط با ایي و اغراق در خبرهامها با بزرگنکنني. این شبکهبازتولیي مي

چنین چارچوبي بر اسـاس اسـالم    .هستني يهراس رانیبازنمایي منفي و تحمیل ذهنیت ا

از ایـران در   يو هـراس جهـان   يمنفـ  ریبازتولیي تصـو به  در نهایت، ،ناشي از آن يهراس

ـ   انجامي و این وضعیت، آن مياي هاي هستهارتباط با فعالیت  شیازپـ  شیسب  افـزایش ب

ایـن  شـود.  در غرب مي يسوم یض و ترس از کشورهاي جهانعها، تبتعصبات، نابرابري



 101 هاي تلویزیوني امریکا ... ي ایران در اخبار شبکهبازنمای

 

ـ اهاي گوناگوني همچـون  سازيها بر اساس گفتمانتصویرسازي ي، حمایـت  هراسـ  رانی

 تیـ تضـمین امن ، قابـل اعتمـاد نبـودن ایـران    ، بنيي ما و دیگري قط ، تروریسم از رانیا

 مریکـا ي و ااسـالم  ينارضـایتي مـردم ایـران از حکومـت جمهـور     ، و عربستان لییاسرا

گیرد.صورت مي ناجي دنیا عنوان به

 ها شنهاديپ

شـيه داشـته    ریزيبرنامهحضوري آگاهانه و بایي اي، ایران در حوزه دیپلماسي رسانه ●

هـا و  از فرصـت بتوانـي  باشـي و بـا اسـتفاده از متخصصـان حـوزه رسـانه و دیپلماسـي        

 رو موفق بیرون بیایي.هاي پیش چالش

بـا  هاي مشترک کشـورهاي اسـالمي    اي و خبرگزاريگیري از ظرفیت رسانهبهره ●

 در کشورهاي اسالمي يایجاد خرد جمع هي 

اعتمـاد   يجـا  به ،نگرانهبا نگاهي عمیق و آینيه ،عربستان کشورهاي منطقه ازجمله ●

و  دهنيبا کشورهاي منطقه دست دوستي  ينتوان يمریکا، ماهاي استعمارگرانه  به سیاست

 .کما کننياي پیشبرد اهيا  ملي و منطقه به ،با تقویت همبستگي

ت و تـوان اغلـ  مشـکال   مـي  و گفتگـو  اي نشان داد که با تعامـل مذاکرات هسته ●

اي و دولـت ایـران در مسـائل منطقـه     شود کهميحل کرد. پیشنهاد  راتضادهاي سیاسي 

نقـش آن  اي و جهـاني  جهاني به همین رویه ادامه دهي تا در مسائل و اختالفات منطقـه 

 .تر شود رنگ کم

اي، ایجـاد  سـاز در حـوزه دیپلماسـي رسـانه    فعـال و گفتمـان   راهبردهـاي تيوین  ●

المللـي کشـور از لحـاظ سـاختار،     هـاي بـین  رسـانه  فراگیر، تقویتپویا و  سازوکارهاي

جلـ  مشـارکت و همراهـي     همچنـین  امکانات و منابع انسـاني متخصـ  و توانمنـي،   

 .ايهاي مستقل و مردمي در عرصه دیپلماسي رسانهرسانه
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