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مقدمه

رسانه پرقيرت و مؤثر تلویزیون که از روشهاي متنوع براي تأثیرگـذاري بـر مخاطبـان،
بهخصوص در عرصه بینالمللي استفاده ميکني ،نقش مهمـي در کنتـرل افکـار عمـومي
دارد (هينبره .)2771 ،7به همین دلیل ،موضوعات دیپلماتیا و نظامي سـران کشـورها
تحت تـأثیر شـبکههـاي خبـري تلویزیـوني قـرار مـيگیرنـي و در ارائـه سیاسـتهـا و
تصمیمگیريهاي بینالمللي ،رویکردهاي شبکههـاي تلویزیـوني را در نظـر مـيگیرنـي.
بهعبارت دیگر ،تلویزیونهاي خبري ،رکني مهم در سیاست جهاني بـه شـمار مـيرونـي
(گیلبوا ،2777 ،2ص

.)1-1

به نظر مورگنتا ،3رسانهها سیاست پرستیژ را در صحنه بینالملل دنبال ميکنني .چنین
سیاستي به معناي آن است که دولت ها تحت تأثیر قيرت کشـور مبـيأ قـرار گیرنـي یـا
قيرت آن کشور از سوي سایرین پذیرفته شود (ترجمه مشـیرزاده ،7353 ،ص  .)751در
امتياد چنین قيرتي ،رسانههاي خبري با رویکرد دیپلماتیا ،ميتواننـي تأثیرگـذاري بـر
امنیت ملي کشورها و همچنین افکار عمومي را در گستره جهاني به دست آورني.
بنابراین ،نقش رسانههاي خبري بهعنوان مهمترین ابزار و جایگـاه محـوري در نظـام
روابط بینالملل و در روابط با دولتها ،همسو با اعتمادسازي و تفاهم اسـت همچنـین
نفوذ در افکار عمومي براي بسیج آنها در صحنه بینالمللي بهمنظور فشار بـر دولـت هـا،
نقش دیگري است که در قال

دیپلماسي ایفا ميکنني (یانگ .)2771 ،1رسـانه هـا بـراي

همسو کردن افکار عمومي با اهيا

و سیاستهاي خود ،قادرني تصاویر ،گـزارشهـا و

مصاحبههایي را ،گزینش و به سمت و سوي خاص رهبـري کننـي .در ایـن میـان ،هـی
رسانهاي بهتر از تلویزیون نميتواني با احساسـات مخاطبـان بـازي کنـي (ولـ  ،ترجمـه
افشار ،7315 ،ص  )31چراکه تلویزیون توانایي انعکـاس سـریع رویـيادها را از طریـق
ارائه اخبار در ژانرهاي مختلف دارد.
3. Morgrntau

2. Gilboa

1. Hodenberg
4. Young
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همین ویژگي مهم تلویزیون باعث شيه است که دولتها در پیشبرد اهيا

سیاسـي

و دیپلماتیا براي تفاهم ،جنگ یا به انزوا کشانين کشوري از آن بهرههاي فراوان ببرني.
بمباران یوگسالوي ( ،)7555حمله به افغانستان ( )2777و عـراق ( ،)2773انـزواي کـره
شمالي ،تضعیف قيرت روسـیه ،انقـالبهـاي رنگـي و تـياوم حمایـت از اسـراییل از
مواردي است که با کما رسانهها و بهخصـوص تلویزیـون راه بـراي انجـام آن همـوار
شيه است .ایران نیز ازجمله کشورهایي است که طي  1دهه گذشته ،آماج تبلیغات سـیاه
رسانههاي غرب بوده است.
سال  7391در حالي که رسانهها با سرعت زیاد گسترش و توسعه مـيیافتنـي ،انقـالب
اسالمي ایران به وقوع پیوست .حکومت پهلوي که حکومتي همسو با غرب بود ،به دسـت
مردم سقوط کرد و نظامي متفاوت با گفتمانهاي رایج دنیا شکل گرفت .رسانهها بهعنـوان
بازوي تبلیغي و سیاسـي کشورهایشـان ،رویکردهـاي گونـاگوني نسـبت بـه رویـيادهایي
همچون جنگ ایران و عراق ،فعالیتهاي هستهاي ،تروریسم و حقوق بشر اتخاذ کردنـي و
به بازنمایي ایران بر اساس سیاست دولتهایشان پرداختني .جمهـوري اسـالمي ایـران بـه
دلیل موضعگیريهاي مسـتقل در سیاسـت خـارجي کـه برگرفتـه از آرمـانهـاي انقـالب
اسالمي است ،چالشهاي گوناگوني را در عرصه بینالملل بهویژه در حوزه رسـانه تجربـه
ميکني .تقابل سیاستهاي ایران با اهيا

و فعالیتهاي قيرتهاي برتر جهاني که در پـي

گسترش سلطه خود در نقاط مختلف جهان بـهویـژه خاورمیانـه هسـتني ،منجـر بـه بـروز
تعار

گفتماني و ایيئولوژیکي شيه است (متقي و باالزاده ،7352 ،ص

ازجمله تعار

.)79-27

هایي که طي مهرومومهاي اخیر بین ایران و کشورهاي دیگـر ،مـورد

مناقشه قرارگرفته ،فعالیتهاي هستهاي است .ایران از این انرژي براي کاربردهاي علمي
و صلحآمیز استفاده ميکني در حالي که کشورهاي غربي بهویژه امریکـا ،مـيعي فعالیـت
ایران براي دستیابي به سال هستهاياني .الزمه بررسـي ایـن مسـئله و تعارضـات پيیـي
آميه ،مطالعه و پژوهش در خصوص رسانههاي غربي و اخبار شبکههاي تلویزیوني آنهـا
درباره ایران است .تاکنون به موضوع هسـتهاي ایـران فقـط بـهصـورت کلیشـهاي و بـا
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روشهایي چون تحلیل محتواي برنامه تلویزیوني پرداخته شيه به همین دلیل ،مقاله قصـي
دارد با روش تحلیل گفتمان انتقادي به وراي متن رفته و واقعیات پشت پـرده رسـانههـاي
امریکا را آشکار سازد بنابراین ،مسئله این است که با توجـه بـه سیاسـتهـا و دیپلماسـي
عمومي امریکـا ،شـبکههـاي تلویزیـوني در ارتبـاط بـا موضـوعات هسـتهاي ایـران ،چـه
رویکردهایي دارني و نحوه بازنمایي ایران در خبرهاي تلویزیوني امریکا چگونه است.
اهداف و پرسشها

هي

اصلي مقاله را نحوه بازنمایي مذاکرات هستهاي و توافقات بین ایران و  9+7ویـن

در سيانان و انبيسي تشکیل ميدهي .بـر ایـن اسـاس ،پرسـشهـا عبـارتانـي از :در
سيانان و انبيسي رویيادهاي مـرتبط بـا ایـران چگونـه بازنمـایي مـيشـونيو  ،چـه
تفاوتها و شباهتهایي در تصویرسازي این دو شبکه از ایران وجود داردو  ،شبکههاي
مورد نظر در مشروعیت بخشیين به اخبار ،از کيام منابع و شیوههـاي مشـروعیتبخـش
استفاده ميکننيو و مشارکین 7و قط بنيي 2منفي و مثبت از نوع ما و دیگـري ،در ایـن
شبکهها چگونه بازنمایي ميشونيو
پيشينه پژوهش

مهييزاده ( )7321در پایاننامه دکتراي خود بـا عنـوان «بازنمـایي ایـران در مطبوعـات
غرب ،روزنامههاي نیویورکتایمز ،3گـاردین ،1ديولـت 9و لومونـي »1را بررسـي کـرده،
ایيئولوژي و گفتمان شرقشناسي را منبع و چارچوب بازنمایي ایران در آنهـا دانسـته و
بر این اساس ،نگاه غرب به ایـران را مـورد واکـاوي قـرار داده اسـت .روش پـژوهش،
تحلیل گفتمان انتقادي ونيایا بوده و یافتهها نشان داده است که ایران در مقابل غـرب،
دیگري و بهعنوان دشمن بازنمایي ميشود.
3. New York Times

2. polarization

1. participants

6. Le Monde

5. Die Welt

4. Gaurdien
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جا شاهین )2773( 7پایاننامه دکتراي خود را به موضوع «رسانههاي امریکا اعراب
را چگونه بازنمایي ميکننـي» اختصـاص داده اسـت .روش پـژوهش ،تحلیـل محتـوا و
موضوع بررسي ،سینماي هالیوود بوده است .پژوهش نشان داده اسـت کـه رسـانههـاي
امریکا ،همیشه اعراب و مسلمانان را به بهانههاي مختلـف ،مـورد تهمـت و افتـرا قـرار
ميدهني .به نظر شاهین ،در حالي که فقط  72درصي مسلمانان عرب هسـتني ،در نتیجـه
کلیشهسازيها ،همه مسلمانان بـه قـوم عـرب محـيود شـيهانـي و اعـراب نیـز اقـوامي
بيفرهنگ ،تروریست ،فاسي و متعص

بازنمایي شـيهانـي کـه تنفرشـان از مسـیحیان و

یهودیان ،ریشه تاریخي دارد .آنها سعي دارني قيرت و ثروت خود را در جهت ارضـاي
امیال جنسي بهکار گیرني .وي تأکیي دارد که حتي کشورهاي پیشرفتهاي همچون ترکیـه،
ایران و ...با وجود عرب نبودن ،مانني اعراب بازنمایي ميشوني.
اوزگه باینيیر )2771( 2پایاننامه دکتراي خود را بـا موضـوع بازنمـایي کردهـا در ترکیـه
نوشته است .روش پژوهش ،تحلیل گفتمان انتقادي ونيایا بوده و طبق بررسـيهـا ،مسـائل
قومیتي در ترکیه را بررسي کرده است .یافتهها نشان ميدهي که تا دهـه  57مـیالدي ،هویـت
کردها در مطبوعات انکار ميشيه و بعيها نیز واژه کرد بـا تروریسـم ،دزدي و بـيفرهنگـي
همراه شيه است اما از اوایل قرن  ،27هویت کـرد بـهعنـوان هـویتي مسـتقل در مطبوعـات
ظاهر ميشود هرچني که هنوز هم آن را با گروه تروریستي پکک بازنمایي ميکنني.
یاسین )2772( 3پایاننامه دکتراي خود را با موضوع گفتمان خبـري در سـایتهـاي
اینترنتي به نگارش درآورده است .روش پژوهش ،تحلیـل گفتمـان انتقـادي ونـيایا و
هي  ،بررسي گفتمان مسلط و نحوه تأثیرپذیري سایتها در بازتولیي مشـروعیت بـراي
حاکمیت بوده است .یافتهها نشان ميدهي با وجود اینکه اینترنت فضـاي مناسـبي بـراي
متفاوت بودن و تفکرات متنوع است ،گفتمان حاکم در درون سیسـتم حکـومتي باعـث
شيه است که سایت ها هم در ارائه اخبار و رویيادها ،به نفع گفتمان مسلط فعالیت کنني
و بیش از آنکه نماینيه گروههاي مختلف فکـري باشـني در راه مشـروعیتبخشـیين بـه
گفتمانهاي سیاسي دولت گام بردارني.
3. Yasin

2. Özge Bayındır

1. Jack Shaheen
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پژوهشهاي یاد شيه را از لحاظ شباهت با پژوهش حاضر ميتوان سـیر منطقـي در
تحلیل سوژهها بر اساس گفتمانهاي انتقادي دانست از تفاوتهاي این پـژوهش ،روش
پژوهشي متمایز و ورود عمیقتر به بحث است چنانکـه بـا اسـتفاده از روش فـرکال
توانسته است الیههاي گفتماني شبکهها را مورد واکاوي قرار دهـي .عـالوه بـر ایـن ،در
پژوهشهاي دیگر ،رسانههاي مـورد بررسـي شـبکههـاي تلویزیـوني نیسـتني و اغلـ ،
مطبوعات و اینترنت را شامل ميشوني اما در پژوهش حاضر ،به شـبکههـاي تلویزیـوني
پرداخته شيه است.
چارچوب نظري پژوهش

انيیشمنيان حوزه ارتباطات ،چارچوب بازتولیي ایيئولوژي در رسانه  ،بـهویـژه اخبـار و
ماهیت آن را از طریق مطالعات تحلیل گفتماني شکل ميدهني .طبق نظـر فـاولر 7نحـوه
ارائه ایيئولوژي ،در خبرها تکمیل ميشود و این کار با تکرار باورهـاي عمـومي جامعـه
در پسزمینه اخبار دنبال ميشود که نقش بازتولیي ایيئولوژي و وفاق اجتماعي را بـازي
ميکني (نقی السادات ،7322 ،ص

.)21-37

در همین چارچوب ،ایيئولوژي از سوي کنشـگران از راههـاي گونـاگون همچـون اشـاعه
اخبار بازتولیي ميشود بنابراین ایيئولوژيها در ساختارها و رویيادهاي زباني کمتر بـهصـورت
مستقیم و آشکار نمایان ميشوني .ونيایا 2معتقي است که ایيئولوژيها بـه شـکل گـزارههـاي
کلي و به ظاهر طبیعي ،با مخفي کردن ماهیت خود بازتولیي ميشوني ( ،7559ص .)72
از دیيگاه مکت

گالسکو نیز خبر نـه یـا پيیـيه طبیعـي کـه مصـنوع ایـيئولوژي

گفتماني است و به شکل اجتماعي ساخته ميشود خبر نه تنها واقعیتهاي اجتمـاعي و
حقایق را بيطرفانه منعکس نميکني ،بلکه در سـاخت اجتمـاعي واقعیـت نیـز مياخلـه
ميکني (شکرخواه ،به نقل از شر اليین و کوهي .)7359 ،بـه همـین دلیـل ،خبـر یـا
محصول است و این محصول بهوسیله صنعت تولیي ميشود و در ساختارهاي اقتصـادي
2. Van Dijk

1. Fowler
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و دیوانساالري ،در پیونـي بـا سـایر صـنایع و از همـه مهـمتـر ،در ارتبـاط بـا دولـت و
سازمانهاي سیاسي شکل ميگیرد .بر این اساس ،شکلگیري واقعیتهـا بـهنوبـه خـود،
تابع محيودیت و جبر گفتماني است .مردم بهواسطه طبقهبنيي نظام ارتبـاطي بـا جهـان
مرتبط ميشوني .به دلیل تفاوت در طبقهبنييهاي ایيئولوژیا ،واقعیتهاي متفاوت بـه
وجود ميآیني و این نشان ميدهي که تجزیهوتحلیل انتقادي ،عبـارت از تجزیـهوتحلیـل
این ایيئولوژيها و کنترل نیروهاي پنهـان اسـت (فـاولر ،7553 ،ص  .)2ایـيئولوژيهـا
همواره از طریق نشانهها ،نمادها و سوژهها به ساخت گفتمان ميپردازنـي .گفتمـاني کـه
در چارچوب بازنمایي شکل ميگیرد و نهتنها انعکاس واقعیات نیست کـه برسـاختي از
واقعیت است .ادوارد سعیي هم رویکرد شرقشناسي خود را بر ایـن اسـاس و بـا الگـو
گرفتن از گفتمان فوکو ارائه داده است.
بازنمايی؛ برساخت واقعيتها در رسانه

سعیي در شرقشناسي تأکیي دارد که تحلیل غرب از مسلمانان ،همواره بهعنـوان دیگـري
و با واژههایي همچون «ما و آنها» بنا شيه است .از نگاه غربيها ،آنچه در برابـر ماسـت
به گفتماني با عنوان بیگانهگرایي 7توجیه ميشود .سعیي ،بازنمایيهـاي شـرقشناسـانه را
پیش و بیش از آنکه واقعبینانه باشي ،نوعي ارائه نظام بازنمایي شرقي در غرب مـيدانـي.
به همین دلیل رسانههاي غرب تالش دارني تا واقعیت شـرق ،خاورمیانـه و ایـران را بـا
ایماژها و انگارهسازيهاي منفي برجسته کنني (پیرنجماليین ،7325 ،ص .)23
طبق این رویکرد ،نگاه غرب به شرق ،نه اکتشا

بلکه اختراع آن اسـت بـه همـین

دلیل رسانهها سعي دارني واقعیت را آنگونه کـه مـيخواهنـي ،بسـازني .در ایـن زمینـه،
بازنمایي مفهومي کلیيي در آشکار ساختن تولیي معنا ،ساخت و روایت واقعیـت اسـت
(پرسل .)2771 ،2هال معتقي است رسانهها به هر میزان که واقعیت را شکل دهنـي و در
ساخت واقعیت و تولیي معنا در چارچوب یا نظام گفتماني عمل کنني ،رسانه اي دیگـر
با نگاهي متفاوت از رسانه رقی  ،بخشـي دیگـر از واقعیـت را بازنمـایي خواهـي کـرد.
2. Presl

1. exotism
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متفکران انتقـادي ،بازنمـایي را انعکـاس و بازتـاب معنـاي پيیـيههـا در جهـان خـارج
نميدانني بلکه آن را تولیي و ساخت معنا بر اساس چارچوبهـاي مفهـومي و گفتمـاني
قلمياد ميکنني .با این توصیف ،بازنمـایي واقعیتـي اسـت کـه از طریـق رسـانه سـاخته
ميشود و هی امر فرازباني ،فراگفتماني و فراتاریخي وجود نيارد کـه بـه نحـو عینـي و
شفا

انعکاس یابي بلکـه هرگونـه فهـم و شـناختي از واقعیـت ،امـري اسـت کـه در

رسانهها ،ساخته و به واقعیت تبيیل ميشود (مهييزاده ،7321 ،ص

.)77-77

هال روایت غربي را در تفوق یافتن غرب بر دیگر فرهنگ ها مؤثر ميدانـي (ترجمـه
برکت ،7321 ،ص  .)323از همین روایتها و بازنمایي واقعیت اسـت کـه سـناریوهاي
غرب آشکار مي شود و در نبود سـاختار معنـایي ،ارتبـاط بـین رسـانه و مخاطـ

و در

پوشش دستورالعمل مخفي که از طریق برنامههاي ارتباطي ارائـه مـيشـود ،تـالشهـاي
دیپلماسي کنش راهبـردي پنهـان و ایجـاد سـناریوهاي مشـکوک را آشـکار مـيسـازد.
سناریویي که در نظر مخاطبان ،براي مثال از ایران ،تعبیري نامتقارن یا بي ،ماننـي «محـور
شرارت» را مجسم مي کني .ازاین رو ،تضاد به وجود آميه این است که به جـاي دسـتیابي
به تفاهم ،کارکرد دیپلماسي عمومي به طور تاریخي باعث ایجاد سـناریویي بـراي بیشـتر
شين سوءتفاهم ها و ارتکاب خشونت با تحمیل مجموعه ویژه اي از معاني به خاورمیانه،
بهویژه ایران ميشود.
بازنمایي ،سیاستهاي نمایشدهنيه رسانهها را با تصـاویر و شـیوههـاي بـه تصـویر
درآوردن گروههاي خاص را تثبیـت مـيکنـي بنـابراین ،عمـل بازنمـایي مـيتوانـي بـر
چگونگي شکل گیري تجارب گروهها در جهان و چگونگي فهمیيه شين آنها مؤثر باشي
(استفورد .)2773 ،7این امر نیز به اهمیت رسانههاي جمعي در داشتن قـيرت بازنمـایي
برميگردد ،چراکه از ایـن طریـق تصـاویر و گمـانهـایي را کـه بـه دنبـال آن هسـتني،
بازمينمایانني و آنهایي را که دلخواهشان نیست ،کتمان ميکنني تا نتـوان تعـاملي برقـرار
کرد .از همین جاست که نگاه برساختي غرب با استفاده از رسـانههـا نسـبت بـه شـرق
1. Stafford
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(به ویژه ایران) با برجسته کردن برخي تصـاویر یـا ایماژهـاي دلخـواه و کتمـان حقـایق
موجود ،به اسالم هراسي و ایران هراسي بهمثابه واقعیت دامن ميزننـي و درپـي آن ،هـر
آنچه ميتواني بي و غیرانساني باشي ،در نگاه مخاطبان مجسم ميکنني.
اسالم هراسی و ايران هراسی

اسالم هراسي ،پیشداوري یا تبعیض علیه اسالم و مسلمانان ،پـس از  77سـپتامبر 2777
مورد استفاده روزافزون قرار گرفت .پس از فروپاشي شوروي ،غـرب بـه دنبـال دشـمن
جيیيي ميگشت و با توجه به گسترش دین اسـالم در اروپـا و امریکـا و قـيرتیـابي
اقتصادي کشورهاي مسلمان ،سردمياران آن بـراي پیشـبرد اهـيا

سـلطهطلبانـه خـود،

اسالم و ممالا اسالمي را آماج گفتمانهاي تقابل گرایانه قرار دادني .غرب که بـه دنبـال
دستیابي به منابع زیرزمیني ازجمله نفت و گاز بود ،با ایجـاد گـروههـاي تروریسـتي در
خاورمیانه و ایجاد ناامني هاي فـراوان ،بهتـرین بهانـه را بـراي لشکرکشـي و تسـلط بـر
خاورمیانه به دست آورد و به بهانههایي ازجمله سال هاي کشتارجمعي عراق ،القاعـيه در
افغانستان و ...راه خود را به این منطقه باز کرد .به این ترتی  ،پيیيه اسالم هراسـي باعـث
شي تا اسالمستیزي در برخي از جوامع رشي بیشتري یابـي (قنـيهاري .)7351 ،جـان فقـر
دشمني غرب با اسالم را ناشي از قيرت گرفتن کشورهاي اسالمي در زمینههاي سیاسي و
اقتصادي ميداني .وي تأکیي ميکني که از جنگهاي صلیبي ،غربيهـا همـواره اسـالم را از
پشت شیشههاي خصومتآمیـز و جنـگهـاي تـاریخي نگریسـتهانـي و ایـن رویکـرد بـر
نگرششان نسبت به مسلمانان عصر حاضر نیز تأثیر گذاشـته اسـت .اسـالم در امریکـا ،تـا
حيي به دلیل خصومتهاي مذهبي و تهيیيات ژئوپلیتیا بـا نـوعي اضـطراب فرهنگـي
همراه شيه و اسالم هراسي از طریق سیاست خارجي امریکـا ،همزمـان بـا افـزایش تـأثیر
اسالم ميرن در عرصههاي سیاسي و اقتصادي تقویت ميشود (ففر.)2771 ،7
از مهمترین مؤلفههاي اسالم هراسي که از سوي غـرب و بـه رهبـري امریکـا دنبـال
1. Feffer
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ميشود ،ایران هراسي است که بهعنوان یکي از سیاستهاي مهم بهکار ميرود .ازجملـه
فروش تسلیحات نظامي به کشورهاي عربي حاشیه خلیجفارس با هي

ایجـاد رعـ

و

وحشت در میان سران عرب و خطرناک جلوه دادن ایران بهعنوان دشمن ـ اعراب بـا بـه
دست آوردن آمادگي الزم براي حمله به ایران و جلـوگیري از دسـتیابي آن بـه فنـاوري
پیشرفته بهخصوص تولیي و استفاده از انرژي هسـتهاي (مرکـز مطالعـات خلـیجفـارس،
 .)7325مؤلفه دیگر ،بي معرفي کـردن ایـران بـا عنـاویني همچـون بـيفرهنـگ ،محـور
شرارت ،حامي تروریسـم ،تهيیـي همسـایگان و صـلح جهـاني ،طراحـي توطئـه بـراي
نسلکشي یهودیان و موارد دیگر است.
تنشهاي سیاسي ،اقتصادي و امنیتي امریکا بـا ایـران ،طـي چهـار دهـه نتوانسـت از
گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه و حتي اروپا و امریکا جلوگیري کني .گسـترش نفـوذ
اسالم در جوامع و بیياري اسالمي سب

تشيیي دشمني رسانههاي وابسته بهنظام سـلطه

با ایران شيه است .نمونه بارز ،کشتار مسلمانان در میانمار و شیعیان در عـراق ،سـوریه،
بحرین و مصر ،ائتال

ضيشیعي در مالزي و انيونزي ،تروریستهاي سلفي ،وهابيهـا

و تکفیريها در منطقه است (محمييفومني.)7353 ،
تا قبل از انقالب اسالمي ،هي

غرب از اسالم هراسي ،تزلزل افکـار دینـي در میـان

مسلمانان بود اما بـا وقـوع انقـالب اسـالمي ،بیـياري اسـالمي و خودبـاوري در میـان
مسلمانان بهسرعت فراگیر شي .غرب براي جلـوگیري از گسـترش بیـياري اسـالمي بـه
سمت بازنمایي رسانهاي با ترویج تصاویر هراسـناک از اسـالم روي آورد و همسـو بـا
چنین هيفي ،با ایجاد جنگهاي رواني و رسانهاي علیه فعالیتهاي هستهاي ایران ،مـوج
جيیيي از ایران هراسي را به راه انياخت (فرقاني و احميي ،7357 ،ص  ،)11بهطوري
که از طریق رسانههاي خود القا کرد اگر ایران به فعالیـتهـایش ادامـه دهـي ،بـه بمـ
هستهاي دست خواهي یافت و دنیا را با خطر بزرگي مواجه خواهي ساخت .درحاليکـه
ایران ميعي بود فعالیتهایش صلحآمیز است و براي اثبات این ادعا با پذیرش مذاکرات
هستهاي در مسیر رسیين به فعالیتهاي صلحآمیز تالش کرد و در نهایت ،بـا توافـق بـه
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دست آميه در وین ،فعالیتهاي هستهاي آن در طرحي به نام برجام عملي شـي تـا هـم
ایران فعالیتهاي صلح آمیزش را ادامه دهي و هم دیگر کشورها از فعالیتهاي هسـتهاي
ایران مطمئن باشني.
در یا جمع بنيي از پیشینه و مباحث نظري ميتوان بازنمایي منفي رسانههاي غرب
بهخصوص امریکا را علیه ایران بهعنوان یا دیگري و دشمن غرب شاهي بود .درواقـع،
انگارهسازي منفي گرایانه از اسالم و مسلمانان و نگاه تحقیرآمیز این رسانهها کـه حـاکي
از تسلط ایيئولوژي غرب بر شرق است در بازه زماني و بر اساس سیاسـتهـا و منـافع
بلنيميت خود سعي در ایجاد ایماژهاي تقلیلگرایانه از ایران دارد .علیرغم فعالیـتهـاي
صلحآمیز هستهاي ،با اجماع جهاني درباره حمایت ایران از تروریسم ،جنگطلبـي ایـران
و دخالت آن در امور داخلي خاورمیانه ،دشمنسازي ایران از طریق رسانههاي غرب بـه
گفتمان مسلط بر اساس ایيه تهيیي اسـالمي هـانتینگتون تبـيیل شـيه و ایـران در ایـن
چارچوب بهعنوان الگویي خطرناک معرفي شيه است .چنانکه پژوهشهـاي دیگـر نیـز
وجود گفتمان سیاسي غرب بر اساس ایران هراسي را مورد تأکیي قرار دادهاني.
روششناسی پژوهش

روش بهکار رفته ،تحلیل گفتمان انتقادي فرکال  7است .در تحلیل انتقادي گفتمان ،مهم
این است که گفتمان چگونه به نحوي فزاینـيه در بازتولیـي سـاختارهاي کـالن دخالـت
ميکني توجه به اصول بنیادي گفتمان ،چه سازنيه و چه ساخته شـيه ،کـاربرد زبـان در
بافت آن ،ساختارهاي فرهنگي ـ اجتماعي ،کارکرد ایيئولوژیا و تحقیق انتقـادي بـودن
ميتواني در بازتولیي ساختارهاي کالن دخیل باشي.
تحلیل گفتمان انتقادي روشي کیفي است و نیازي به انتخاب نمونههاي زیـاد نیسـت
چراکه در مسیر تحلیل ،آنچه مهم است ،جزییـات موجـود در نمونـههـا و دسـتیابي بـه
1. Fairclough
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آنهاست (اکشي 2و چلیا ،2777 ،2ص  .)772در این پـژوهش ،جامعـه آمـاري ،اخبـار
سيانان و انبيسي در مورد مـذاکرات هسـتهاي ایـران اسـت و از شـیوه نمونـهگیـري
غیرتصادفي هيفمني( 3نمونههاي قضاوتي) استفاده شيه اسـت (نچمیـاس و نچمیـاس،1
 ،2772ص

 .)211- 219پژوهشگر نمونههـا را بـهصـورت ذهنـي و بـا هـي

قبلـي

انتخاب کرده و این انتخاب نه به دلیل سهولت که بر اساس اطالعـات قبلـي اسـت .بـر
همین اساس ،تمامي اخبار پخش شيه از دو شبکه ضـبط شـيه اسـت تـا از میـان آنهـا
خبرهایي که با هي

و ذهنیت پژوهشگر مطابقت دارني ،انتخاب شوني .

بنابراین با نمونه هيفمني ،ابتيا تمامي اخباري ( 92خبر) که طي یـا مـاه (تیـر  )7359از
سيانان و انبيسي درباره مذاکرات پخش شيه بود ،مورد بررسي و مطالعـه قـرار گرفـت و
سپس با هي انتخاب نمونههاي خاصـي کـه بازتـابدهنـيه و بازتولیـيکننـيه انگـارههـا و
ایماژهاي مرتبط با مذاکرات باشي ،تعـياد  72خبـر ( 1خبـر سـيانان و  1خبـر انبـيسـي)
بهعنوان شواهي مباحث نظري انتخاب شي تا تمهیيات گفتماني آنها تحلیل انتقادي شود.
عملياتی کردن و مقولهسازي

فرکال  ،از متغیرهاي متنوعي استفاده ميکني که بسته به موضوع ميتوانني تفاوتهـایي
با یکيیگر داشته باشني .بر اساس موضوع خبري هستهاي در سـيانان و انبـيسـي77 ،
متغیر واژگان ،مشارکین ،قط بنيي ،استناد ،اسـتنباط ،مؤلفـههـاي اجمـاع ،سـبا بیـان،
انسجامبخشي ،واژگان ایيئولوژیا ،استعاره و گزارههـاي اساسـي مـورد اسـتفاده قـرار
گرفت .روش فرکال  ،داراي سه مرحله توصیف ،تفسـیر و تبیـین و هـر حـوزه ،داراي
فرایني ارتباطي (تعامل) است .این تعامالت شامل متن (گزارش خبري) ،کنش گفتمـاني
(مرحله تولیي و مصر ) و کنش اجتماعي (ساختارهاي فرهنگي) مي شود که چارچوب
تحلیل یا فرایني ارتباطي را تشـکیل مـيدهنـي .درواقـع ،مـيل سـه بعـيي فـرکال ،
3. porpusive sample

2. Chelik

1. Ekshi

4. Nachmias & Nachmias
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چارچوبي تحلیلي براي تحقیق تجربي درباره ارتباطات و جامعه است و هر نوع تحلیـل
گفتمان رخيادهاي ارتباطي ،بایي ابعاد سهگانه فوق را در برگیـرد (فـرکال  ،7551 ،ص
 .)21در سطح توصیف ،مشخصات صوري مانني واژگـان قـرار دارد .در سـطح تفسـیر،
متون بر اساس فرضیات عقل سلیمي که ویژگيهاي متن را داراي ارزش ميکنني ،تفسیر
ميشوني و تفسیر غالباً ترکیبي است از متن و ذهنیت مفسر که بر اساس دانش زمینـهاي
مفسر بهکار گرفته ميشود .سطح تبیین ،ارتباط میـان تعامـل و بافـت اجتمـاعي را بیـان
ميکني و هي

از تبیین ،نشان دادن گفتمان بهعنـوان بخشـي از یـا فراینـي اجتمـاعي

است (فرکال  ،گـروه مترجمـان ،7315 ،صـ

 .)717-719ارتباط میان ابعاد سهگانه،

گفتمان و مراحل سهگانه روششناختي در شکل  7ارائه شيه است.
شکل  .1ارتباط میان ابعاد سهگانه ،گفتمان و مراحل سهگانه روششناختی



تبيين



تفسير
توصيف




شرايط يا زمينه اجتماعی توليد متن
فرايند توليدومصرف متن
متن
عمل گفتمانی
عمل اجتماعی

يافتههاي پژوهش

براي سیر منطقي یافتهها و وارد شين به سطو مختلف گفتماني فرکال  ،ابتيا سطح توصـیف
که متشکل از  77متغیر است ،در جياول یا و دو ارائه شـيهانـي .ایـن متغیرهـا مبنـاي تحلیـل
گفتماني پژوهش در سطو تفسیر و تبیین هستني .در جيول  ،7توصیف کیفي اخبـار سـيانان
و در جيول  ،2اخبار بررسي شيه انبيسي ارائه شيه و بر مبناي این جياول ،سـطو تفسـیر و
تبیین که الیههاي عمقي تحلیل را تشکیل ميدهني ،مورد بحث قرار ميگیرني.
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سطح توصيف
جدول  .1توصیف کیفی فرایندی ـ تطبیقی (قبل ،حین و بعد از توافق هستهای)
در طول یک ماه بررسی اخبار سیانان
شاخص
مثبت
واژگان
منفی
مثبت

مشارکين

منفی
ما

قطببندي

ديگري

استناد و ذکر شواهد

پيشفرض
استنباط
تلقين
تداعی
مؤلفههاي اجماع و توافق

مقوالت
تفاهم با ایران با هد مسدود کردن فعالیتهای هستهایو تعامل برای رسیدن بده
نقاب مشتریو دفاع اوباماو رضایت ایران
ایران هراسیو انتقاد شددید رهبدر ایدران و سدتاخ خوانددن امریکداو تحدریمهدای
بینالمللی علیه ایرانو خطرنایو افدزایش  20درصددی ذخدایر ایدرانو اختالفدات و
ضرباالجل غرب به ایران
بارای اوباماو جان کریو جواد ظری و روحانیو الفیول
رهبر ایرانو سازمان مللو نمایند ان اروپا
امریکاو همپیمانان منطقهای ازجمله عربستان و اسراییل
رهبر ایرانو تندروهای ایرانیو اسراییل
جان کری :ما در حا پیشرفت هستیمو رهبر ایران :سیاست ایران در برابدر امریکدا
تغییر نخواهد کردو فابیوس و مو رینی :م اکرات سخت استو سازمان ملل :ذخدایر
ایران  20درصد افزایش دارد.
نقش اصلی رهبر ایران در مشخ کردن خطوب قرمز م اکراتو توافدق هسدتهای
موضع ایران را نسدبت بده امریکدا تغییدر نخواهدد دادو حمایدت ایدران از سدوریه و
حزباهللو بیاعتمادی ایران به غرب
م اکرات بهسوی موفقیت و توافق پیش میرودو دولت ایران با فشار امریکدا راضدی
به م اکره شدهو رهبران ایرانو اسراییل و عربستان به م اکرات بدبین هستند.
حمایت ایران از روههای تروریستی
استقبا مقامات و کارشناسان ایران و غرب از توافقو استقال نداشدتن نمایندده ایدران در
وینو برداشته شدن تحریمها علیه ایرانو امیدواری ایرانیان به توافق نهایی

سبک بيان

بیان خاصو کلی وییو ابهامو نامگ اریو تأکیدو واژ ان خاص

انسجام موضعی

انسجام زمانیو شربو علیو موقعیتیو متوالیو انگیزهای و تبعی

استعاره
واژگان ايدئولوژيک
گزارههاي اساسی

شالت باران بر وینو شیطان بزرگو سیگنا های متضاد
مرگ بر امریکاو اسراییل و انگلدیسو نیروهدای تنددروو قلددریو سدتاخی امریکداو
شیطان بزرگ
اعتقاد دولت امریکا به پیشرفت م اکرات برای رسیدن به تفاهمو جدیترین تفداهم
امریکا و ایران طی  10سا اخیرو احترام به خطوب قرمز غرب و ایرانو بدد مانی و
بیاعتمادی به امریکا
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جدول  .2توصیف کیفی فرایندی ـ تطبیقی (قبل ،حین و بعد از توافق هستهای) در طول
یک ماه بررسی اخبار انبیسی
شاخص
مثبت
واژگان
منفی
مثبت

مشارکين

منفی
ما

قطببندي

ديگري

استناد و ذکر شواهد

پيشفرض
استنباط

تلقين
تداعی

مؤلفههاي اجماع و توافق
سبک بيان
انسجام موضعی
استعاره
واژگان ايدئولوژيک
گزارههاي اساسی

مقوالت
فتگو برای رسیدن به تفاهمو بستن راههای سترش سالحهای هسدتهای ایدرانو
پیشرفت هوشمندانه برای امضای نهایی
ضرباالجل برای توافقو تندروهای ایرانو بزرگترین حامی تروریسدمو غیدر دیپلماتیدک
بودن و شکست امریکا در م اکراتو ایران قدرتمندترو خطری برای جهان
جمهوریخواهان امریکاو اسراییل (نتانیاهو)و یهودیان
رهبر ایرانو مالهای تندروو دموکراتهای سنای امریکاو اوباماو جواد ظری
نتانیاهوو انقالب سبز ایرانو جمهوریخواهان کنگره امریکا
وزیر خارجه ایرانو مالهای تندرو ایرانو دموکراتهای امریکاو اوباما
نتانیاهو :توافق با ایران بددتر از توافدق بدا کدره شدمالی اسدتو نامده سدناتورهای
جمهوریخواه و هشدار به رهبر ایرانو بده بدنبسدت کشداندن مد اکرات از سدوی
تندروهاو محکومیت م اکرات از سوی جمهوریخواهان
مخالفت اعراب و اسراییل با توافق هسدتهایو بده خطدر افتدادن امنیدت اسدراییلو
دستیابی به سالحهای هستهایو اختالفات درباره تحریمهاو تأکید بر محدود کردن
فعالیت هستهای ایران
اسراییل و جمهوریخواهان مخال توافقاندو کنگره امریکا در پی تودویب نشددن
توافقنامه استو قدرتمندتر شدن ایران
مخالفتهای شدید جمهوریخواهان با توافقو تنشزا بودن روابب ایدران و امریکدا
در آینده
انتقاد جمهوریخواهان از دموکراتهدا در خودوص توافدقو جند سیاسدی بدرای
انتخابات ریاستجمهوری آتی امریکا
بیان خاصو کلی وییو ابهامو نامگ اریو تأکیدو واژ ان خاص
انسجام زمانیو شربو علیو موقعیتیو متوالیو انگیزهای و تبعی
کشتن توافقو رد توافق با حرکت یکقلمو سرد کردن زمانو بده توافقنامده منفجدر
میشوندو آخرین نقطه اشتعا
ساختن بمب هستهایو تحریم های مناقشه آمیزو جن سیاسیو وتوو البدیو حدامی
تروریسم
مخالفت اسراییل و جمهوریخواهان با توافق نهداییو تهدیدد بده تأییدد نشددن در
کنگره امریکاو متهم کردن ایران به حمایت از تروریسمو انتقاد از امریکدا بده خداطر
توافق با ایرانو باال رفتن تنش بین کاخ سفید و کنگره
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سطح تفسير

بررسي اخبار سيانان و انبيسي در سطح تفسیر نشان ميدهي کـه هـر دو ،بـا نگـاهي
جانبيارانه به مذاکرات ،جهتگیريهاي مثبت نسبت به غرب و سوگیري منفـي نسـبت
به مواضع ایران داشتهاني .از این نظر ،سيانان در واژگان مثبت خـود «تفـاهم بـا ایـران
براي مسيود کردن فعالیتهاي هستهاي»« ،تعامل در رسیين بـه نقـاط مشـترک»« ،دفـاع
اوباما» و «رضایت ایران از تفاهم» را برجسته کرده است اما انبيسي عبـاراتي همچـون
«گفتگوي ایران و غـرب بـراي تفـاهم» و در پـي آن «بسـتن راههـاي گسـترش سـال
هستهاي» را بهکار برده تـا سـب

توافـق دمـوکراتهـا بـا مـذاکرات باشـني .در مقابـل،

جمهوريخواهان ،تفاهم را با «تأییي نشين در کنگره» تهيیـي کـردهانـي و بـا ایـن حـال
«پیشرفت هوشمنيانه براي توافق نهایي» را یادآور شيهاني .سيانان در واژگان منفي ،بـا
برجسته کـردن رهبـر ایـران بـه «انتقـاد شـيیي و گسـتاخ خوانـين امریکـا» پرداختـه و
«تحریمهاي هستهاي ،نظامي و تسلیحاتي علیه ایـران» را یـادآور شـيه اسـت .همچنـین
«افزایش  27درصيي ذخایر ایران» را «خطرناک» دانسته ،به «اختالفـات و ضـرباالجـل
غرب به ایران» و «تعطیلي سانتریفیوژها» پرداخته است .در حالي که انبيسـي بـا واژگـان
منفي و با اشاره به «ضرباالجل مذاکرات» و «تنيروهاي ایران» سعي کرده است بـه ایـران
بهعنوان «حامي تروریسم» بپردازد .این شبکه اختالفات دموکراتها و جمهوريخواهـان را
درباره «غیردیپلماتیا بودن و شکست امریکـا در مـذاکرات» برجسـته کـرده و مـذاکرات
پیچیيه وین را که در آن «ایران قيرتمنيتر» شـيه و «خطـري بـراي جهـان» خواهـي بـود،
بازنمایي کرده است .ایـن تفکـر بـا نگـاه «دیگـري» شـرقي و از زاویـه تروریسـم دولتـي
سرچشمه ميگیرد که حاکي از خطرناک بودن ایران براي غرب است .این تقلیـلگرایـي از
شرق (ایران) از نگاه هاوکینز ،تبيیل به انگارههایي از ارجاعات شمایلانگارانه شـيه اسـت
که میزان قابلتوجهي از جنبه مفهومي با انگارههاي مرجح از طریق متون را توجیه ميکنـي
که در رسانههاي غرب ،با برچس هایي همچون بنیادگرایي ،تروریسم دولتي و ...کنشهـا
و واکنشهاي غیرمنطقي به شرق را موج

ميشوني.
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سيانان در ادامه روني گفتماني خود و در مشـارکین مثبـت ،بـا ارائـه دیـيگاههـاي
افرادي همچون «جواد ظریف» که نگاه مثبتي بـه مـذاکرات دارد و «جـان کـري» کـه از
پیشرفت مذاکرات صحبت ميکني ،همچنین «الفیصل» کـه از مـذاکرات و ایجـاد تفـاهم
استقبال کرده است« ،روحاني» که از اجازه رهبر ایران نسـبت بـه تفـاهم پـرده برداشـته
است و اوباما که از مذاکرات دفاع ميکني ،بهنوعي درصـيد نشـان دادن دولـت ایـران و
دموکراتهاي امریکا بـهعنـوان مـيافعان مـذاکرات اسـت .در حـالي کـه انبـيسـي در
مشارکین مثبت ،اغل
«اســراییل» از طــر

«سناتورهاي جمهوري خواهان» مخـالف توافـق از یـاطـر

و

دیگــر را بازنمــایي کــرده اســت .ســيانان در مشــارکین منفــي،

سیگنالهـاي منفـي «رهبـر ایـران» نسـبت بـه مـذاکرات ،نفـرت او از امریکـا و گالیـه
«نماینيگان کشورهاي اروپایي» درباره روني سخت مـذاکرات را برجسـته کـرده اسـت.
انبيسي «بازرسان سازمان ملل»« ،اوباما و دمـوکراتهـا»« ،تنـيروهاي ایـران» و «جـواد
ظریف» را جزء مشارکین منفي بازنمایي کرده است.
در ادامه ،سيانان« ،دمکراتهـاي امریکـا» و «عربسـتان» را در صـورت حمایـت از
مذاکرات ،در جایگاه «ما» نشان داده و «اسراییل»« ،رهبر ایران و طرفياران تنـيرواش» را
در جایگاه «دیگري» برجسته کرده است اما انبيسي مخالفـان داخلـي ایـران ،ازجملـه
«جنبش سبز» را به همراه «جمهوريخواهان» در جایگاه «ما» نشان داده و «وزیر خارجـه
ایران» را که نامه جمهوريخواهان را شگرد تبلیغاتي خوانيه« ،دموکراتهاي امریکـا» را
که جمهوريخواهان را به تضعیف مذاکرات متهم کردهاني و «مالهاي تنـيرو» را کـه بـه
فکر محو امریکا و اسراییل هستني ،بهعنوان «دیگري» قط بنـيي کـرده اسـت .نظـر بـه
بازنمایي دیگران و شکل هاي بازنمـایي تحریـف شـيه ،سـعیي معتقـي اسـت کـه همـه
بازنمایيها در وهله نخست ،در زبان (افراد) و سپس از طریق فرهنگ ،نهادهـا و محـیط
سیاسي (دولت) شکل ميگیرني و در قيرتدهي یا قبض آن مؤثرنـي ،بـه ایـن ترتیـ ،
غرب را بایي به عنوان جامعه متمين ،قيرتمني ،بالغ ،عقالني و باثبات و شرق را بهعنـوان
جامعه تروریست ،بنیادگرا و بيثبات بازنمایي کرد تا قط بنيي در مسیر و خواست این
رسانهها با برچس

غرب «ما» و شرق «دیگري» برجسته شود.
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سيانان در استناد و ذکر شواهي ،به «تأکیي رهبـر ایـران» بـر تغییـر نیـافتن سیاسـت
ایران« ،جان کري» و گفتههاي او درباره پیشرفت مـذاکرات ،سـختي مـذاکرات از زبـان
«فابیوس و موگریني» ،سخنان «اوباما» درباره مذاکرات و همچنین «گزارش سازمان ملل»
مبني بر افزایش  27درصيي ذخایر ایران پرداخته است امـا انبـيسـي اسـتنادات را بـه
«توئیت نتانیاهو» درباره مذاکره بي با ایران ،همراهي اعـراب بـا اسـرائیل در مخالفـت بـا
مذاکرات و محکومیت «سناتورهاي جمهـوريخـواه» نـامزد ریاسـتجمهـوري امریکـا،
اختصاص داده است.
داللتهایي همچون غرب با اخالق ،شرق بـياخـالق ،غـرب صـلحطلـ
جنگطل

و شـرق

که در بازنمایي شرقشناسانه انعکاس ميیابي و در نوشتههـاي انيیشـمنياني

چون هانتینگتون با ایيه «تهيیي اسالمي» نسبت به غرب برجسته ميشود در رسانههـاي
غرب بازتابي پررنگ دارد .در این زمینه ،سيانان در مباحث مرتبط با استنباط و داللت،
پیشفر

هایي همچون «نقش رهبر ایران و مشخ

کـردن خطـوط قرمـز مـذاکرات»،

«تغییر نیافتن رفتار ایران در مقابل امریکا»« ،حمایت ایران از سوریه و حزباهلل لبنان» که
با هي

حمایت از تروریسم و ایران هراسي برجسته ميشـود« ،بـياعتمـادي ایـران بـه

امریکا» و «امیيواري ایرانیان به توافق و برداشتن تحریمهـا» را برجسـته کـرده اسـت و
انبيسي به بازنمایي «مخالفت اعراب و اسـراییل بـا توافـق»« ،بـه خطـر افتـادن امنیـت
اسراییل»« ،اختال

درباره تحریمهاي سازمان ملل» و «تأکیي بر محيودیت فعالیـتهـاي

هستهاي» در متون خبري پرداخته است.
در ارائه اخبار مربوط به مذاکرات هستهاي ،سـيانان در پـي تلقـین ایـن اسـت کـه
«مذاکرات بهسوي توافق پیش ميرود» ،هرچني عامل اصلي ایـن موفقیـت امریکاسـت و
دیگران نقش چنياني در این زمینه نيارني و دولت ایران نیز با سیاستها و فشار امریکـا
بر سر مذاکره است .در این میان ،دولت ایران و امریکا نسبت به توافقات ،خوشبین امـا
رهبر ایران ،اسراییل و عربستان بيبین هستني .در حالي که انبيسي در پـي تلقـین ایـن
نکته است که «اسراییل و جمهوريخواهـان امریکـا مخـالف توافـق» هسـتني و کنگـره
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امریکا در پي تهيیي به تغییر یافتن توافقنامه است .از سوي دیگر ،ایران بـا دسـتیابي بـه
توافق ميتواني قيرتمنيتر شود و براي امنیت منطقه خطرآفرین باشي.
سيانان در مبحث اجماع و توافق «پیشرفت مـذاکرات»« ،رهبـر ایـران قـيرت اول در
تصمیمگیري مذاکرات و عيم استقالل نماینيه ایران»« ،برداشتن تحریمهاي ایـران»« ،انتقـاد
سازمان از افزایش فعالیتهاي هستهاي» و «امیيواري ایرانیان به توافق نهـایي» را برجسـته
کرده است و انبيسي «انتقاد جمهوريخواهان از توافق» را که بیشتر یا «جنـگ سیاسـي
براي انتخابات ریاستجمهوري در امریکا» اسـت .در خصـوص سـبا بیـان ،سـيانان و
انبيسي هر دو از سبا بیان خاص ،کليگویي ،ابهام ،نامگذاري ،تأکیي و واژگـان خـاص
براي بیان مطال

استفاده کردهاني و در انسجامبخشي نیز هر دو شـبکه از انسـجام زمـاني،

شرط ،علي ،موقعیتي ،متوالي ،انگیزهاي و تبعي بهره بردهاني کـه نشـان مـيدهـي از تمـامي
اصول انسجامآور خبري در تحمیل ایيئولوژي خود به مخاط

بهره ميبرني.

سيانان ،استعاراتي چون «شالق باران بـر ویـن»« ،شـیطان بـزره»« ،سـیگنالهـاي
متضاد» و انبيسي ،استعارههایي چون «سرد کردن زمان»« ،با یا حرکت قلم»« ،کشـتن
توافق»« ،به توافقنامه منفجر ميشوني» و «آخرین نقطه اشتعال» را بازنمایي کـرده اسـت.
سيانان واژگاني چون «نیروهاي تنيرو ،قليري ،مـره بـر امریکـا ،انگلـیس ،اسـراییل،
شیطان بزره ،گستاخي امریکا» و انبيسـي واژگـاني چـون «سـاختن بمـ

هسـتهاي،

تحریم ،وتو ،البي ،حامي تروریسم» را بهکار بردهاني.
گزارههاي اساسي سيانان و انبيسي نیـز بـر پایـه ایـيئولوژي و گفتمـان حـاکم بـر
سیاستهاي این شبکهها بوده است .در سيانان گزارههاي اساسي همچون «اعتقاد دولـت
امریکا به پیشرفت مذاکرات»« ،جييتـرین تعامـل ایـران و امریکـا طـي  37سـال اخیـر»،
«احترام به خطوط قرمز ایران و غرب»« ،برداشتن تحریم»« ،بيگماني و بـياعتمـادي ایـران
به امریکا» برجسته شيهاني در حالي که انبـيسـي «تهيیـي بـه تأییـي نشـين توافقنامـه در
کنگره»« ،متهم کردن ایران بهعنـوان حـامي بـزره تروریسـم»« ،تهيیـي اوبامـا بـه وتـوي
توافقنامه»« ،افزایش تنش بین کاخ سفیي و کنگره» را در اخبار منعکس کرده است.
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سطح تبيين

به باور متخصصان رسانه ،با گسترش اینترنـت و مـاهواره ،رسـانههـا در حـوزه روابـط
بینالملل تأثیرات شگرفي بر فرایني تيوین سیاستهاي جهاني داشتهاني بهطوري کـه از
«رسانهاي شين سیاستها» سخن ميگویني .امروزه ،بهواسطه آنکه هيایت تصمیمسـازي
در حوزه سیاست خارجي ،رسـانهاي شـيه اسـت ،برخـي اسـتيالل مـيکننـي پیـيایش
رسانههاي نـوین و تلویزیـونهـاي جهـاني ،ماهیـت روابـط را تغییـر دادهانـي .بـه نظـر
انيیشمنيان ،برخال

تبلیغات پرهیاهو و ژستهاي فراوان مقامات کشـورهاي غربـي و

بهویژه امریکا ،رسانهها بهعنوان ابزار سلطه به خيمت گرفته شيهاني تا ایـيئولوژي نظـام
سرمایهداري را بسط دهني و تحکیم بخشني .از این منظر ،آنچه رسـانههـاي بـینالمللـي
انجام ميدهني ،چیزي جز پیروي از الگوها و رونيهاي نظام سلطه نیست.
بر این اساس ،سازوکار تبلیغات سیاسي به یا صنعت بزره در غرب تبيیل شيه و
در گفتمانهاي سیاسي و دیپلماسي عمومي با رویکردهاي رسـانهاي دخالـت دارد .ایـن
سازوکار اغل

در تولیي اخبار و درز اطالعات نادرست به رسـانههـا فعالیـت مـيکنـي

ازجمله ترکی

رویيادهاي درست و غلط و دادن آن به رسانهها براي بياعتبـار سـاختن

یا کشور .رسانههاي غربي ژانر جيیيي از اخبار خارجي تولیي ميکنني تا از طریـق آن
تودههاي مردم را تحریا کنني .در این فرایني ،این شبکهها منافع غرب و بهویژه امریکـا
را در رویيادهاي بینالمللي شبیهسازي ميکنني .تصاویر تلویزیـوني شـبکههـایي چـون
سيانان و انبيسي اغل

از تصاویر مهیج و احساسبرانگیز آکنيهانـي و بـا خودنمـایي

کارشناساني که دیيگاههاي خود را بر پایه این تصاویر تفسـیر مـيکننـي ،ترکیـ

شـيه

است .این کارکرد بارها از سوي رسانههاي بینالمللي علیه ایران بهکار گرفته شيه اسـت
تا با تحریا افکار عمومي به گسترش ایران هراسي دامن بزنني.
شبکههاي تلویزیوني سيانان و انبـيسـي بـهعنـوان دسـتگاه ایـيئولوژیا امریکـا
هرچني در ابعاد سیاستهاي داخلي امریکا نگرشها و سیاسـتهـاي متفـاوتي را دنبـال
ميکنني ،در ابعاد بینالمللي ،تالشهـاي مسـتمري در رونـي عملیـاتيسـازي دیپلماسـي
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صورت دادهاني تا راهبردهاي این کشور را در گستره جهاني تحمیل کنني .ایران هراسي بـا
ابعاد ویژهاي از اسالم هراسي در اخبار شبکهها بهوفور قابل مشاهيه است .آنها براي ایجاد
هراس جهاني از ایران و نشان دادن این کشور بهعنوان تهيیي منطقهاي ،اقيام بـه بازنمـایي
غیرواقعي از وقایع ميکنني و در این راه با استفاده از قابلیتهاي رسانهاي از هـی تالشـي
فروگذار نیستني .ایجاد رع

و هراس از ایران از سوي رسانههـاي امریکـا ،هـي

بـزره

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

اصلي سيانان نشان دادن قيرت و امپراتوري امریکا بر جهان است تا امریکـا را

بهعنوان گفتمان مشروع و همچنین تأمینکننيه امنیت جهـاني بازنمـایي کنـي .سـيانان دو
گفتمان موازي را نیز برجسته ميکني و در خبرهاي مرتبط بـا مـذاکرات هسـتهاي بـر آنهـا
تأکیي دارد :یکي ،تأمین امنیت اسراییل و حل نگراني آن بهعنوان متحي اسـتراتژیا امریکـا
و دیگري حفظ منافع با شریا استراتژیااش عربستان و تعهي امریکا بـه حمایـت از آن
در مقابل ایران .در این زمینه ،سيانان قبل از مذاکرات ،با نشان دادن ایران بـهعنـوان یـا
تهيیي ،در مسیر پیشبرد اهيا

ایران هراسي است و امریکا بهعنوان ژانيارم جهاني ،نقـش

اصلي را در تأمین امنیت جهاني دارد .این شبکه با برجسته کردن ضرباالجل مـذاکرات و
بزرگنمایي وضعیتي همچون غیرقابلاعتماد بودن ایران ،سعي در تحمیل تفکـر امریکـا بـر
جهان دارد یعني ایران بایي فعالیتهاي هستهاي خود را محيود سازد و آن را به  1درصـي
برساني تا هی شانسي براي دستیابي به بم

اتمي نياشته باشي.

انبيسي نیز بهعنوان بازوي رسانهاي امریکا ،نگاهي چنيجانبه به مذاکرات هسـتهاي
دارد و با برجسته کردن دیيگاههاي جمهوريخواهان بهعنـوان بلنـيگوي سیاسـتهـاي
ضي ایراني ،همسـو بـا سیاسـتهـاي جمهـوريخواهـان و اسـراییل ،بـه پخـش اخبـار
ميپردازد .این شبکه با اتخاذ سیاستي دوجانبه هم به مباحث داخلي امریکا و رقابتهاي
سیاسي آنهـا در عرصـههـایي همچـون مسـائل جهـاني و انتخابـات ریاسـتجمهـوري
ميپردازد و هم با طرفياري از سیاستهاي اسراییل و عربستان ،سعي در بازنمایي ایـران
بهعنوان تهيیيي منطقهاي و جهاني دارد .انبيسي قبل از مذاکرات ،با بازنمایي منفـي و
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متهم کردن ایران به تنيروي ،در پي ایجاد چهرهاي منفي از ایـران بـود و بـا نشـان دادن
ضعف دولت اوباما و پررنگ کردن مخالفتهاي جمهوريخواهان سـعي در نشـان دادن
دولتي ضعیف از دموکراتها داشت .سیاستهاي رسانهاي انبـيسـي بـر اسـاس ایـران
هراسي با تأکیيات آنها بر مواردي چـون تشـيیي تحـریمهـا ،محـيودیت فعالیـتهـاي
هستهاي ،قيرتگیري ایران و ادعاي نابودي امریکا همراه است .همچنین اشاره به حامي
تروریسم بودن ایران و اینکه دنیا بایـي در برابـر آن بایسـتي .ایـن سیاسـتهـا نشـان از
دیيگاههاي تني این شبکه در مواجهه با ایران دارد که بر اساس سیاستهـا و دیپلماسـي
مورد نظر جمهوريخواهان و اسراییل پیش ميرود.
در طي مذاکرات ،سيانان با اتخاذ رویکرد مثبت به امریکا و رویکرد منفي به ایـران،
در پي القاي این نکته بود که مردم از حکومت ایران ناراضي هستني چراکه سیاستهـاي
حکومت با خواستهها و آرمانهاي مردم ایران متفاوت است .در گزارشهـاي سـيانان،
نقش امریکا بهعنوان قيرت برتر بازنمایي ميشود و کشورهاي انگلیس ،فرانسـه ،چـین،
روسیه و آلمان تحت رهبري امریکا هستني و نقش مهمي در مذاکرات نيارني .سـيانان
همچنین با برجسته کردن خواسته هاي اصـلي مـردم بـا عنـاویني چـون برداشـته شـين
تحریمها ،احترام به حقوق ایران و حق استفاده از فناوري غیرنظامي و با اشاره بـه نقـش
منفي رهبر ایران بهعنوان مانع اصلي توافق ،درصيد ایجاد تضاد در میان مـردم و دولـت
است .این شبکه در تز گفتماني خود ،با تأکیي بر ایران هراسـي سـعي دارد تـا خطرنـاک
بودن ایران را از جان

اروپایيها مطر سازد روسیه و چـین را بـایکوت و در مقابـل،

امریکا را بهعنوان بازیگر اصلي مذاکرات بازنمایي کني .این تفکرات امپریالیستي همسـو
با تحمیل عقیيه امریکاي خوب ،اروپاي خنثي و شرق بي است.
انبيسي نیز با دیيگاهها و زوایاي سیاسي رسـانهاي خـود بـه انعکـاس مـذاکرات و
مسائل مرتبط با آن ميپردازد .این شبکه در اخبار خود نشان ميدهـي کـه سیاسـتهـاي
جمهوريخواهان و البي صهیونیسم در این شبکه نمود عیني دارد و با بازنمایي مخالفان
مذاکرات در پي ایجاد تفکر نرسیين به توافق اسـت .انبـيسـي در گـزارشهـاي خـود
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اسراییل و عربستان را بهعنوان همپیمانان امریکا و مخالف مذاکرات نشان مـيدهـي و از
سیاست هاي دولت امریکا به خاطر توافق انتقاد ميکني .پس از انعکاس خبر تفاهم فنـي
در سطح کارشناسان که نشان از پیشرفت مذاکرات داشت و اغل

شبکههـا آن را جـزء

اخبار مثبت و امیيوارکننيه منتشر کردني ،انبيسي با بـياهمیـت شـمردن آن چشـم بـه
روزهاي آینيه دوخت تا نشان دهي که از مذاکرات و پیشرفتهاي پيیي آميه ،ناراضي و
منتظر به بنبست رسیين مذاکرات است.
حاصل شين توافق و اعالم مفاد تفاهمنامه ،خبر خوشي بود کـه نشـان از امیـيواري و
صلح و نشاط داشت اما سيانان بهجاي تأکیي بر مشترکات و جمالت مثبـت ،سـعي کـرد
ابعاد مثبت را به اوباما و امریکا نسبت دهي و دیيگاههاي منفي را از طر

ایرانیان برجسته

کني .همچنین بهجاي پخش شـادي مـردم و امیـيواري بـه توسـعه و پیشـرفت ایـران ،بـا
برجسته کردن سخنان رهبر ایران مبني بر اینکه توافق هستهاي موضع ایران در برابر امریکـا
را تغییر نخواهي داد و با برجسته کردن مسئلهاي غیر مرتبط با توافق وین ،دربـاره حمایـت
ایران از سوریه و حزباهلل لبنان و تعامل نياشتن با امریکـا در مسـائل دیگـر ،سـعي کـرد
تصویري منفي از ایران در قال

گفتمان اسالم هراسي و ایران هراسي ارائه دهـي و مـيعي

شي که ایران بهعنوان کشوري مسلمان از کشـورهایي چـون سـوریه ،لبنـان و گـروههـاي
تروریستي حمایت ميکني .همچنین در تبلیغات این شبکه ميتوان رویکرد مياخلهجویانـه
نسبت به ایران را شاهي بود .سيانان با مطر کردن نبود استقالل در دولت ایـران ،در پـي
ایجاد آشوب در چارچوب سیاسي کشور است .این شبکه ادعا ميکنـي کـه دولـت ایـران
تمایل به تعامل دارد و خواسته مردم نیز همـین اسـت امـا حکومـت ایـران و در رأس آن
رهبر و افراطیون ،اجازه چنین کاري به دولت نمـيدهنـي بـه ایـن ترتیـ  ،در پـي القـاي
ایيئولوژي استبيادگونهاي از ایران است که به اصول دموکراتیا پایبني نیست.
انبيسي نیز با نگاه منفي نسبت به توافق هسـتهاي ،سـعي در نشـان دادن قيرتمنـي
شين ایران و شکست امریکا دارد .انبيسي هر کسـي یـا حزبـي را کـه موافـق مـذاکره
باشي ،بهعنوان دشمن یا «دیگري» ترسیم ميکني .در ایـن قطـ بنـيي ،ایـران دشـمن و
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دموکراتها دیگري هستني ،یعني گفتمان سیاسي ـ رسانهاي انبيسي این است که هـی
حزب و کشوري نبایي با ایران تعامل داشته باشي و بایي ایران را به بيترین شکل ممکـن
تنبیه کرد .حال که  9+7و در رأس آنها دولت اوباما با ایران به تفاهم رسـیيهانـي ،اوبامـا
شایستگي اداره امریکا را نيارد و این از زبان نـامزد جمهـوريخواهـان بـراي انتخابـات
ریاستجمهوري مطر ميشود که ميگویني ما به رئیسجمهوري نیاز داریم که با ایران
به تفاهم نرسي و این نشاندهنيه گفتمانشناسي ایـن حـزب در برابـر ایـران و دشـمني
همیشگي با ایيئولوژي حاکم بر این کشور است .انبيسي با استناد بـه نظـر مخالفـان و
برجسته کردن آنان قصي دارد مخاطبان را به این نتیجه برساني که توافق بـا ایـران بسـیار
بي است و منفعتي براي امریکا و جهان نيارد چـون ایـران مـيتوانـي بـا سوءاسـتفاده از
توافقنامه ،به ماجراجویي بیشتر در منطقه دست بزني توافقنامهاي کـه دشـمنان تـاریخي،
یعني اسراییل و اعراب را در یا جنا قرار داده و به دلیل اهمیت مسـئله ،علیـه ایـران
متحي کرده است .امریکا براي از بین بردن چنین رسوایي بایي سر عقل آیي و تصمیمات
درست و منطقي بگیرد تا هم احزاب امریکایي و هـم کشـورهاي منطقـه از تصـمیمات
درست خشنود باشني .این دیيگاه یعني کنار گذاشتن مذاکره یـا گفتگـو ،وارد شـين بـه
جنگ با ایران و برپایي جنگ جهاني سوم .این شبکه بياعتنا به مردم ایـران و خواسـت
آنان ،درصيد بازنمایي یا چارچوب سیاسي شر محور از ایران است.
تبیین کلي این دو شبکه ،نشان از دیيگاه منفي آنها نسبت به ایران دارد چنانکـه هـر
دو به دنبال تثبیت ایران هراسي هستني .پروپاگانـياي سـيانان و انبـيسـي در جریـان
مذاکرات هستهاي و نحوه پوشش خبري آنها ،بیانگر آن است که تا چه حي براي تقویت
مواضع امریکا ميکوشني .شبکههاي مذکور سعي دارني با تقویت فضاي ایـران هراسـي،
دستیابي به توافقي که قيرت ایران را افزایش ميدهي ،خطرناک معرفي کنني .سـيانان و
انبيسي ميعياني که ایران با توافق هستهاي ،قيرت مـيگیـرد و بـه کشـوري مهـم در
عرصه بینالمللي تبيیل ميشود .کارشناسان آنها اعتقاد دارني که در مذاکرات ویـن ،چـه
توافق هستهاي حاصل شـود و چـه نشـود ،قـيرت ایـران افـزایش مـيیابـي .بـه بـاور
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تحلیلگران ،این فقط بلنيپروازيهاي هستهاي نیست که توجـه همگـان را جلـ

کـرده

بلکه این واقعیت که مقامات ایراني در حال مذاکره بـا قيرتمنـيترین کشـورهاي جهـان
هستني ،جایگاه بینالمللي ایران را ارتقا داده است .تهران در حال ایجاد تحرکات جيیـي
در بازي بزره ژئوپلیتیـا خاورمیانـه اسـت و بـه ایـن ترتیـ  ،بـا ترسـانين متحـيان
واشنگتن ،تأثیر و جایگاه امریکا را در منطقه به چالش ميکشي.
بررسي دقیق یافتهها بر اساس ادبیات پژوهش ،نشان از آن دارد که در هر سه سـطح از
روش فرکال

ميتوان شاهي بازنمایي منفـي از ایـران ،ایجـاد ایـران هراسـي در منطقـه و

انعکاس رویيادها بر اساس دیپلماسي عمومي و منافع امریکا بود همان چیزي که فاولر را
بر آن داشته تا نحوه ارائه ایيئولوژي و تکمیل آن را در اخبار ببینـي و بـا تکـرار در بافـت
باورهاي عمومي جامعه که در پسزمینه اخبار دنبال ميشود ،نقش بازتولیـي ایـيئولوژي و
وفاق اجتماعي را در اذهان مخاطبان تثبیت کني .سيانان و انبـيسـي نیـز در چـارچوب
چنین گفتماني ،با بازنمایي ایران هراسي ،در پي تغییر نتایج به نفع امریکا هستني.
بحث و نتيجهگيري

امروزه تلویزیون و بهخصوص شبکههاي خبـري بـهعنـوان مهـمتـرین ابـزار در روابـط
بین الملل و در روابط با دولت ها ،در راه اعتمادسازي یا ایجاد تنشهاي سیاسي و نظامي
قيم برمي دارني .همچنین نفوذ در افکار عمومي با هي

بسیج آنها در صحنه بینالمللـي

و فشار بر دولت ها ،قيرت مانور این شبکهها را افـزونتـر کـرده اسـت .غـرب در پـي
استعمار جيیي در خاورمیانه ،ماهرانه از دیپلماسي رسانهاي بهـره مـيگیـرد و بـا ایجـاد
جنگ رواني در پي تضعیف سیاستها و ایـيئولوژي جنـا مقابـل و تقویـت و تـياوم
سلطه خود است .امریکا در بازيهاي سیاسي ،نهایت بهره را از رسـانههـا مـيبـرد و در
تحکیم دیپلماسي عمومي خود با برجسته کردن تقابلهاي دوجانبه ازجمله ما و دیگري،
زدن برچس هایي چون تروریسم دولتي و ...درصيد انزواي کشورهاي مسـتقلي چـون
ایران است با موضوعي که در مذاکرات هستهاي وین ،بهخوبي آشکار و برجسـته شـي.
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چنین چارچوبي در سیستم شرقشناسي غـرب و پروپاگانـياي آنهـا در ایجـاد رعـ

و

وحشت جهاني از ایران بهعنوان حامي تروریسم و خطـرات ناشـي از آن در نهایـت بـه
پي ریزي گفتماني با عنوان ایران هراسي انجامیي تا بعي از سقوط شوروي سابق با ایجـاد
دشمني بزره به نام اسالم و ایران بتوانني در قط بنـيي مـا و دیگـري ،ابتـيا اسـالم و
سپس ایران را جایگزین شوروي سابق سازني و از این طریق ،گفتمان استعماري خود را
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،
مذاکرات و رفتارهاي منطقي ایران ،اغل

توطئههاي غرب را ناکام گذاشـته اسـت ،آنهـا

براي دستیابي به اهيافشان ،هر روز به بهانههایي ،در پي خروج از توافـق خواهنـي بـود.
همانگونه که جمهوريخواهان تهيیي کردني رئیس جمهور بعي از اوباما ،توافـق ویـن را
پاره خواهي کرد و اروپا نیز که وابسته به سیاستهـاي امریکاسـت ،بـهطـور ضـمني از
توافق حمایت ميکني اما به دلیل منافع خود مجبور به همراهـي بـا امریکـا شـيه اسـت.
چین و روسیه هم با تمامي محافظهکاريها ،در نهایت جان

حق نميایستني تا ایران در

چارچوب شرقشناسي بهعنوان «دیگري» تنها بماني و منزوي شود.
بر این اساس ،مقاله حاضر ،اخبار سيانان و انبيسي را بر محور مذاکرات هسـتهاي
ایران و کشورهاي  7+9بر اساس تحلیل گفتمان انتقادي فرکال

در سه سطح توصـیف،

تحلیل و تبیین مورد توجه قرار داده است .نتایج مهمي که از این پژوهش حاصـل شـيه
نشان ميدهي ،شبکههاي امریکایي ،ازجمله انبيسي و سيانان ،به دنبال ارائه تصـویري
منفي از فعالیتهاي هستهاي ایراناني و این مسئله را با گفتمانهاي خاص خود تولیـي و
بازتولیي ميکنني .این شبکهها با بزرگنمایي و اغراق در خبرهاي مرتبط با ایران ،درصـيد
بازنمایي منفي و تحمیل ذهنیت ایران هراسي هستني .چنین چارچوبي بر اسـاس اسـالم
هراسي ناشي از آن ،در نهایت ،به بازتولیي تصـویر منفـي و هـراس جهـاني از ایـران در
ارتباط با فعالیتهاي هستهاي آن ميانجامي و این وضعیت ،سب

افـزایش بـیشازپـیش

تعصبات ،نابرابريها ،تبعیض و ترس از کشورهاي جهانسومي در غرب ميشـود .ایـن
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تصویرسازيها بر اساس گفتمانسازيهاي گوناگوني همچـون ایـران هراسـي ،حمایـت
ایران از تروریسم ،قط بنيي ما و دیگري ،قابـل اعتمـاد نبـودن ایـران ،تضـمین امنیـت
اسراییل و عربستان ،نارضـایتي مـردم ایـران از حکومـت جمهـوري اسـالمي و امریکـا
بهعنوان ناجي دنیا صورت ميگیرد .
پيشنهادها

● در حوزه دیپلماسي رسانهاي ،ایران بایي حضوري آگاهانه و برنامهریزي شـيه داشـته
باشـي و بـا اسـتفاده از متخصصـان حـوزه رسـانه و دیپلماسـي بتوانـي از فرصـتهـا و
چالشهاي پیشرو موفق بیرون بیایي.
● بهرهگیري از ظرفیت رسانهاي و خبرگزاريهاي مشترک کشـورهاي اسـالمي بـا
هي

ایجاد خرد جمعي در کشورهاي اسالمي
● کشورهاي منطقه ازجمله عربستان ،با نگاهي عمیق و آینيهنگرانه ،بهجـاي اعتمـاد

به سیاست هاي استعمارگرانه امریکا ،ميتوانني با کشورهاي منطقه دست دوستي دهني و
با تقویت همبستگي ،به پیشبرد اهيا

ملي و منطقهاي کما کنني.

● مذاکرات هستهاي نشان داد که با تعامـل و گفتگـو مـيتـوان اغلـ

مشـکالت و

تضادهاي سیاسي را حل کرد .پیشنهاد ميشود که دولـت ایـران در مسـائل منطقـهاي و
جهاني به همین رویه ادامه دهي تا در مسائل و اختالفات منطقـهاي و جهـاني نقـش آن
کمرنگتر شود.
● تيوین راهبردهـاي فعـال و گفتمـانسـاز در حـوزه دیپلماسـي رسـانهاي ،ایجـاد
سازوکارهاي پویا و فراگیر ،تقویت رسـانههـاي بـینالمللـي کشـور از لحـاظ سـاختار،
امکانات و منابع انسـاني متخصـ

و توانمنـي ،همچنـین جلـ

رسانههاي مستقل و مردمي در عرصه دیپلماسي رسانهاي.

مشـارکت و همراهـي
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