
  

گفتمان سیاست خارجی بر پوشش خبري؛ بازنمـایی آمریکـا و    تأثیر
یــی و گرا اصــولانگلــیس در مطبوعــات شــاخص ایــران در دو دوره  
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  چکیده  
ها درباره تحـوالت مربـوط بـه روابـط خـارجی       مقاله حاضر به بررسی نحوه پوشش خبري رسانه

پردازد. براي این منظور، نحـوه بازنمـایی آمریکـا و     گفتمان سیاست خارجی حاکم می تأثیرتحت 
طلبـی   اصالحو یی گرا اصولدو کشور غربی در مطبوعات شاخص طی دو دوره عنوان  به انگلیس

عنوان  به »بازنمایی آمریکا و انگلیس«مورد بررسی قرار گرفت. پس از طراحی سؤاالت پژوهش، 
متغیر مستقل در سـطح اسـمی در نظـر    عنوان  به گفتمان حاکم)( »دوره سیاسی«متغیر وابسته و 

آوري  ها جمع دادهسپس روش تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. عنوان  به گرفته شد. تحلیل محتوا
تحلیل شد.  SPSSتوصیفی و تحلیلی) توسط نرم افزار ( و پس از کدگذاري و تهیه جداول آماري

در بخش تحلیلی، رابطه آماري میان بازنمایی مطبوعاتی آمریکا و انگلیس و دوره سیاسی بررسی 
دهد مطبوعـات شـاخص در ایـران هنگـام پوشـش اخبـار        نشان می هاي این پژوهش شد. یافته

و   گفتمان حاکم بر سیاست خارجی قرار داشـته  تأثیرتحوالت مربوط به آمریکا و انگلیس، تحت 
انـد.   این دو کشور غربی را بر اساس سیاست رسمی جمهوري اسالمی در هر دوره بازنمایی کرده

ریزي شده بـود، مطبوعـات شـاخص،     زدایی پی تنشطلبی که سیاست خارجی بر  اصالحدر دوره 
ها با غرب افزایش پیـدا کـرد، آن دو    که تنشیی گرا اصولاما در دوره  ،آمریکا و انگلیس را مثبت

  کشور را منفی جلوه دادند. 
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 مقدمه. 1

شده و تاریخچه سوابق آمریکا و انگلیس در ایران، مردم ایران  هاي انجام بر اساس نظرسنجی
هاي گذشته دارنـد. بـیش    قرنها و شاید  تصویر نامناسبی از این دو کشور غربی در طول دهه

هاي آمریکـا و انگلـیس بـر زنـدگی آنهـا       درصد) معتقدند تحریم 56( از نیمی از مردم ایران
هـا و در   ول اعمال تحریمئدرصد آمریکا را مس 46گذاشته است. از این تعداد،  تأثیرشدت  به

راییل و درصـد اسـ   9درصد دولـت ایـران،    13حدود  ،دانند نتیجه مشکالت معیشتی خود می
  ). Loschky, 2013( دانند اروپا و سازمان ملل را مقصر می ،شش درصد هم کشورهاي غرب

جانبه و چندجانبه آمریکا و انگلیس علیـه مـردم    هاي یک در طول سه دهه اخیر، تحریم
ایران باعث افزایش نفرت و کینه نسبت به این دو کشـور در میـان مـردم ایـران شـده اسـت.       

هاي ایران را ضبط و  اسالمی، آمریکا اولین کشور غربی بود که دارایی کمی پس از انقالب
از ابزار نظامی و اقتصادي علیـه مـردم ایـران اسـتفاده     این کشور مسدود کرد. چند سال بعد، 

هاي ایران اعمال نفوذ کند. در ایـن مسـیر، متحـد     کرد تا شاید از این طریق بتواند بر سیاست
س نیز با آن کشور در اعمال فشار بر ایران همراهی کرده اسـت.  راهبردي آمریکا یعنی انگلی

اند به هـدف اصـلی خـود کـه همـان تغییـر        ها، آمریکا و انگلیس قادر نبوده این تالش رغم به
هاي مقامات آمریکایی و انگلیسـی بـه    هاي راهبردي ایران است و بارها در سخنرانی سیاست

فشـار معیشـتی بـه    شاید بتوان گفت ها،  نظرسنجی آن اشاره شده، دست یابند. بر اساس نتایج
هـاي آن دو   مردم ایران و ایجاد نوعی احساس تنفر از آمریکـا و انگلـیس دسـتاورد سیاسـت    

  کشور در ایران بوده است. 
در اکثـر کشـورهاي   آمریکـا  شـود.   محدود نمی یالبته ایجاد این حس تنفر تنها به ایران

 ي کـه طـور  بـه  ؛اخوشایند از خود به جاي گذاشته استخارومیانه و شمال آفریقا، تصویري ن
 ,Ray( درصـد اسـت   15میانگین محبوبیت آمریکا در منطقه خارومیانه و شمال آفریقـا تنهـا   

نشان داد در حالی کـه   2009نظرسنجی مؤسسه گالوپ در سال در ایران ). براي مثال، 2009
درصد نسبت بـه   16د ندارند، تنها نسبت به نقش دولت آمریکا نظر مساعدر ایران اکثر افراد 
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) در پژوهشـی  2011( الملـل نظـر مسـاعد دارنـد. مـورالس و ري      نقش آمریکا در روابط بین
را رد  ها نسـبت بـه غـرب احسـاس مطلـوبی ندارنـد و رهبـري آن        نشان دادند که اکثر ایرانی

درصدشان رهبري انگلیس را  62ها رهبري آمریکا و  درصد ایرانی 65 ،کنند. براي نمونه می
رسـد چنـین رونـدي در حـال افـزایش       ). به نظـر مـی  Morales and Ray, 2011( قبول ندارند

هـا از آمریکـا و انگلـیس چیسـت و چـرا       دلیل این تنفـر ایرانـی  سؤال اینجاست که است. اما 
  س ندارند؟ ها تصویر مطلوبی از آمریکا و انگلی ایرانی

آمریکا وانگلیس در ایـران   ویژه بههاي معدودي تاکنون درباره بازنمایی غرب  پژوهش
) تحلیلی از بازنمایی غرب در متون نثر فارسـی قـرن هجـدهم    1992( انجام شده است. کول

، میـرزا ابوطالـب خـان در    1805انجام داده است. این متون توسط عبداللطیف خان در سـال  
) به این نتیجه 1992( نگارش شده بودند. کول 1810احمد بهبهانی در سال  و آقا 1812سال 

. بـه نوشـته وي،   دارنـد انگلـیس)  ( رسید که روشنفکران ایرانی دو دیدگاه متناقض از غـرب 
میان دو دیدگاه درباره گسترش قدرت اروپا در دنیاي اسالم قرار دارند: «روشنفکران ایرانی 

رت اروپا در دنیاي اسالم هستند و برخی تمایـل دارنـد بـا    برخی از آنها مخالف گسترش قد
ها همکاري کنند. گاهی اوقات، برخی از آنها هر دو دیـدگاه   اروپا متحد شوند یا با خارجی

اما پـس از مـدتی    ،ها بودند که در ابتدا مخالف ورود خارجی يطور به ،دارا بودند نماأرا تو
  ). Cole, 1992: 5( »شدند موافق همکاري با آنها می

) این تغییر رویکرد در میان برخی روشنفکران ایرانـی را مـدلول شکسـت    1992( کول
مرحله مخالفت با حضور بیگانه در ایران) مقابل انگلـیس و تسـلیم آنهـا    ( آنها در مرحله اول

 ,Cole( داند. با مطالعه متون فارسی قرن هجدهم در این مـورد، کـول   در برابر آن کشور می

هـا یـا عوامـل اروپـایی در      که روشنفکران ایرانی اغلب از دیپلماترسید ین نتیجه ) به ا1992
مطلـب منتشـر    اي گونـه  بهکردند تا درباره وقایع سیاسی روز  دریافت می» حق حمایت«ایران 

هـا درمـورد    هـاي ایرانـی   باشد. وي همچنین نکاتی منفی در نوشته» به سود انگلیس«کنند که 
هـایی همچـون فردگرایـی،     هـا داراي خصیصـه   از جمله اینکه انگلیسی ،کند انگلیس پیدا می

صـداقت در میـان طبقـات     اعتقادي دینی، تمایل به سکوالرگري و عـدم  بی غیرتی، بی ترس،
پایین هستند. براي مثال، به نوشته کول، میرزا ابوطالب خان یک فصل کامل از نوشتار خـود  

مسـتکبر)،  ( خودخـواهی «هـایی همچـون    تن ویژگـی خـاطر داشـ   هـا بـه   را به انتقاد از اروپایی
» اسـتعمار «ویـژه   و بـه » و اسـراف در زنـدگی  گرایـی   توجهی به دیگران، مادي بی زودرنجی،
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  . Cole, 1992: 14(1( دهد انگلیس اختصاص می
بررسی نحوه بازنمایی آمریکا و انگلیس در مطبوعات شـاخص   ،هدف اصلی این مقاله

طلبـی اسـت. در واقـع در ایـن مقالـه نقـش مطبوعـات در         صالحاو یی گرا اصولدر دو دوره 
پـس از تحلیلـی   لـذا  شـود.   سازي از آمریکا و انگلیس براي افکار عمومی بررسی می تصویر

ســازي  شــود نمــایی کلــی از تصــویر آمریکــا و انگلــیس، ســعی مــی ،گــذرا از روابــط ایــران
  ه شود.  ئهاي ایران از این دو کشور غربی ارا روزنامه

 طلبی  اصالحو یی گرا اصولگفتمان سیاست خارجی ایران در دو دوره . 2

نظام جمهوري اسالمی بر پایه اصـول اسـالمی و    ،شمسی 1357پس از انقالب ایران در سال 
اي نـوین در تعامـل بـا     انقالبی شکل گرفت و دوران جدیـدي در سیاسـت خـارجی و شـیوه    

  ).1388موالنا و محمدي، ( ویژه آمریکا و غرب شکل گرفت به ،ها دیگر کشور
براسـاس نفـی هرگونـه    «سیاست خارجی ایران، بـر اسـاس فصـل دهـم قـانون اساسـی،       

جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقـوق   پذیري، حفظ استقالل همه جویی و سلطه سلطه
متقابـل بـا دول    آمیـز  گر و روابط صـلح  هاي سلطه همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت

).همچنین بر اسـاس قـانون، دولـت ایـران ضـمن      87 :1389رونق، ( استوار است» اربغیرمح
طلبانـه   مبـارزه حـق  «از بایـد  خودداري از هرگونه دخالت در امور داخلی کشـورهاي دیگـر   

همچنـین بـر    .)88 :همـان ( حمایت کند» مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان
انداز بیست ساله، سیاست خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران      هایی از سند چشم اساس بخش

ویـژه   بـه  ،هـا  ی بـا دیگـر کشـور   المللـ  بـین اي و  هاي دوجانبه، منطقه باید بر گسترش همکاري
خـواهی و اقـدام    کشورهاي مسلمان، پرهیز از تشنج در روابط بـا کشـورها، مقابلـه بـا افـزون     

قطبی شدن جهان در چارچوب عـزت، حکمـت    در روابط خارجی و مقابله با تکمتجاوزانه 
  و مصلحت مبتنی باشد. 

اینها اصول کلی و اساسی سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران اسـت. امـا ایـن         
 و هاي سیاسی حاکم بـر هـر دوره قـرار گرفـت     گفتمان تأثیرها پس از انقالب تحت  سیاست

                                                                                                                                        
. کول البته در تحلیل خود از آثار سه نویسنده ایرانی قـرن هجـدهم، سـه نکتـه مثبـت هـم دربـاره انگلـیس         1

هـاي علمـی و    تداري (نظـام پارلمـانی) و پیشـرف    طلبی، نوع حکومت کند. به نوشته وي مساوات شناسایی می
هـاي مثبتـی اسـت     سازي و مکانیزاسیون صنعتی از جنبـه  سازي، اسلحه فناوري از جمله در زمینه چاپ، کشتی

  ). Cole, 1992:6-13ها از انگلیس در قرن هجدهم وجود داشته است ( که در میان ایرانی
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قرار  تأثیررا تحت  مختلف سیاست خارجی ایران و عناصر آنهاي سیاسی به اشکال  گفتمان
 1357از سـال  ( اسـالمی گرایی  ها را به آرمان ) این گفتمان1384( دادند.دهقانی فیروزآبادي

دوران ( اسـالمی گرایـی   دوران جنـگ تحمیلـی)، واقـع   ( اسـالمی گرایی  )، مصلحت1360تا 
طلبـی) تقسـیم کـرده اسـت. هـر       صالحادوره ( ساالر اسالمی مردمگرایی  سازندگی) و صلح
دقـایق و عناصـر    ،هـا  بر اساس نظام صدقی حاکم بر جامعه بـر کـانون  «ها  یک از این گفتمان

 »خاصی ابتنا یافتند و مفاهیم کلیدي و محوري را در بستر گفتمانی خـود بـازتعریف کردنـد   
  ). 11 :1384دهقانی فیروزآبادي، (

شمسـی   1376که با ریاست جمهـوري محمـد خـاتمی در سـال      ،طلبی اصالحدر دوره 
زدایـی   ها و سیاست تنش نظریه گفتگوي تمدن تأثیرشروع شد، سیاست خارجی ایران تحت 

سازي ایشان قرار گرفت و ایـن دو بـه گفتمـان حـاکم و غالـب در روابـط خـارجی         و اعتماد
کننـد   گرایان استدالل می صلح«)، 144 :همان( ایران تبدیل شد. به نوشته دهقانی فیروزآبادي

 اتسـاالري دینـی در کشـور عـالوه بـر جلـوگیري از تهدیـدات و تجـاوز         که استقرار مردم
  ».دهد ی ایران در جهان را نیز افزایش میالملل بیناعتبار ، خارجی

بر اساس این گفتمان، که با استقبال جهانی مواجه شد، تعامل مثبت میان ایران و دیگـر  
. صـادق  داردژه کشورهاي اروپایی در اولویت سیاسـت خـارجی ایـران قـرار     وی به ،کشورها

گفتمان سیاست خارجی  ،خرازي، سفیر پیشین ایران در فرانسه و مشاور ارشد محمد خاتمی
  کند:   توصیف می گونه اینزدایی) را  تنش( طلبی اصالحدوره 

ل به جنگ حـائز  زدایی، جمهوري اسالمی ایران، کاربرد زور و توس در استراتژي تنش
ی المللـ  بـین هیچ موقعیتی نبوده و جمهوري اسالمی ایران در راسـتاي حفـظ صـلح و امنیـت     

مخـالف   کـامالً نماید و با گسـترش تسـلیحات کشـتار جمعـی      همواره از گفتگو حمایت می
  ).1379 خرازي،( است

ــان  ــالحگفتم ــی  اص ــع  طلب ــه واق ــع ادام ــی  در واق ــر   گرای ــی ب ــازندگی و مبتن دوره س
 :1384دهقانی فیروزآبادي، ( بود» در سیاست خارجیبینی  اندیشی خردگرا و واقع مصلحت«

بـه بهبـود روابـط میـان ایـران و      طلبـی   اصـالح در دوره زدایـی   ). دستاورد گفتمان تـنش 137
هاي میان ایران و آمریکا، تقویت روابط میان ایران و کشـورهاي   اتحادیه اروپا، کاهش تنش

اختالفات با کشـورهاي دیگـر منجـر    آمیز  ارسی و حل و فصل مسالمتعربی حاشیه خلیج ف
  ). همان( شد

گفتمـان جدیـدي در    یـی، گرا اصـول و شـروع دوره  طلبـی   اصـالح با پایان یـافتن دوره  
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گفتمـان ماجراجویانـه و   «آمد. برخی از این گفتمان با عنـوان   وجود بهسیاست خارجی ایران 
ی بیشتر علیه ایران و ایجاد تنش الملل بینهاي  کنند که منجر به اعمال تحریم یاد می» تهاجمی

  ). 1392سلیمانی، ( در روابط با کشورهاي غربی شد
راییل، هاي سیاسی تند محمود احمـدي نـژاد در قبـال اسـ     در این دوره، و در پی موضع

سـطح خـود رسـید. بـا ایـن      تـرین   ویژه انگلـیس بـه پـایین    به ،روابط ایران با کشورهاي غربی
سـاختار سـازمان ملـل،     اصـالح ویـژه   بـه  ،یالمللـ  بـین ها در عرصـه   عدالتی بی وجود، مقابله با

هاي آمریکا در سطح جهان، به چالش کشاندن اسراییل و کوتـاه نیامـدن    مخالفت با سیاست
ــب مواضــع انقالبــی و ارزشــی و  در برابــر ف از » مــدیریت جهــانی«شــارها و تهدیــدها در قال
  ). 1387عیوضی، ( شوند محسوب مییی گرا اصولهاي سیاست خارجی دوره  شاخصه

  » شیطان بزرگ«عنوان  به ها در مواجهه با آمریکا تجربه ایرانی. 3
اي آمریکـایی ـ انگلیسـی    پندارند که تصویر غرب در ایران را تنها باید بـه کودتـ   بسیاري می

که منجر به سرنگونی مصدق با دالرهاي آمریکـایی شـد و قضـیه گروگـانگیري      1332سال 
). اما تاریخ روابـط میـان ایـران و آمریکـا و     Gasiorowski, 1987( سفارت آمریکا نسبت داد

جاده . احیاي 1گردد و پس از آن باز می شانزدهمانگلیس به دوران صفویه و قاجاریه در قرن 
زیـادي بـر روابـط     تـأثیر مسیر تجاري شرق با غـرب باعـث   عنوان  به ابریشم در قرن شانزدهم
 دنبـال  بـه  شـدت  بـه ) 1587-1629( شـاه عبـاس صـفوي    ي کهطور به ؛میان ایران و غرب شد

ویژه با اروپا بـود. ایـن روابـط امـا در دوران ناصـرالدین شـاه        ارتباط دیپلماتیک با غرب و به
) به اوج خود رسید. وي اولین شـاه ایرانـی بـود کـه پـس از اسـالم از       1896ا ت 1831( قاجار

بـا فرهنـگ    1885و  1874، 1869هـاي   اروپا دیدن کرد و طی سه سفر خود به اروپا در سال
  آن قرار گرفت.  تأثیراروپایی آشنا شد و تحت 

طـی  ایران و آمریکا تـا پـیش از جنـگ جهـانی دوم تعـامالت زیـادي نداشـتند. ایـران         
 ,Lytle( ها اهیمت یافـت  یعنی در دوران جنگ سرد براي ابرقدرت 1991تا  1945هاي  سال

                                                                                                                                        
گـردد،   یالد مسـیح) بـاز مـی   پـس از مـ   651تـا   224البته تاریخچه روابط ایران با غرب به دوران ساسـانی (  1.

ها براي اولین بار با تمدن اروپا آشنا شدند. در آن دوره، ایران تنها مسـیر معاملـه و ارتبـاط     هنگامی که ایرانی
تجاري بین یونان، روم، آسیا و مصر از یک طرف و چین، هند و آسـیاي میانـه از طـرف دیگـر بـود. در آن      

کـرد.   جمله ابریشم و محصوالت نسـانجی را بـه اروپـا صـادر مـی     زمان، ایران بسیاري از محصوالت خود از 
البته این مزیت جغرافیایی بعدها باعث شد این منطقه تحت استثمار سیاسی، اقتصادي و فرهنگـی غـرب قـرار    

  گیرد. 
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1987; Snyder, 1999 نماینـدگی  «روابـط   1856). ایران و آمریکا البته تا پیش از آن در سال
ــاالیی نبــود  » دیپلماتیــک ــه ؛برقــرار کــرده بودنــد امــا ایــن روابــط در ســطح ب  ي کــهطــور ب

هاي منطقه در ایـران   هاي دیگر قدرت پایش و رصد سیاست«یی تنها به هاي آمریکا دیپلمات
 »زیـرا ایـاالت متحـده در آن دوره منـافع کمـی در روابطـش بـا ایـران داشـت          ،پرداختند می

)Lytle, 1987: 13گونـه  ایـن  1940) تعامل میـان ایـران و آمریکـا را در دهـه     1987( ). الیتل 
  کند:   توصیف می

قادر نبودند ایران را در نقشه جهـان پیـدا کننـد     اصًالها شاید  بیشتر آمریکایی 1941در 
تنها تعداد انگشت شـماري  تا آن زمان، ایران براي آمریکا بود.  یاهمیت بی دهنده که این نشان

کرده هاي آمریکایی از ایران بازدید  هاي نفتی و دیپلمات از مبلغان، سیاحان، مالکان شرکت
میلیون دالر در سال بود. در حقیقـت   15تجارت میان دو کشور حدود  اي که گونه ؛ بهبودند

از لحاظ تاریخی، مشترکات کمی میان ایران و آمریکا وجود داشت که بتواند دو کشـور را  
  ). Lytle, 1987:1( به هم نزدیک کند

تحـوالت  هـاي جهـانی، ایـران بـه کـانون       ها پس از آن و در سایه رقابت قدرت اما سال
عهده گرفـت. اولـین مواجهـه     رکم نقش پررنگی در سیاست ایران ب تبدیل شد و آمریکا کم

هنگـامی کـه دولـت     ،گـردد  شمسی باز مـی  1332سیاسی جدي میان ایران و آمریکا به سال 
 :Snyder, 1999( آیزنهاور تصمیم گرفت از کودتا علیه دولت ایران به نفع شاه حمایت کند

ــت، 277 ــته      ). در حقیق ــه نوش ــران، ب ــی ای ــور داخل ــا در ام ــت آمریک ــورد از دخال ــین م اول
) هنگامی رخ داد که مصدق روابـط دیپلماتیـک   Gasiorowiski, 1987: 266( گاسیوروسکی

طـور   ها مجبور شدند آمریکا را به قطع کرد و انگلیسی 1952اکتبر  16ایران با انگلیس را در 
  عملیاتی انگلیس در کشور فعالیت کند.   بازويعنوان  به رسمی به ایران بیاورند تا

نویسد تحت آن شرایط ایران به مکانی  ) میGasiorowiski, 1987: 267( گاسیوروسکی
سـفارت آمریکـا در مقابـل    » هـاي پنهـان   هاي جاسوسی و دیگر فعالیت فعالیت«مناسب براي 

کارمندان سفارت و مـاموران اطالعـاتی سـازمان سـیا در      ،شوروي تبدیل شد. دولت آمریکا
اندازي جنگ داخلـی در یونـان    را که نقش اصلی راه» 1هنري گردي«تهران را افزایش داد و 

هـاي   سفیر آمریکا در ایران منصوب کرد. همزمان، آمریکـا تـالش  عنوان  به را ایفا کرده بود
هـاي سیاسـی و مطبوعـات ایـران      فراینـد  براي کنترل و دستکاري دررا پنهان اطالعاتی خود 

                                                                                                                                        
1. Henry Grady 
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شمسی جهـت نفـوذ    1327را در سال  1پروپاگاندایی) بدامن( شدت بخشید و پروژه تبلیغاتی
  . )Gasiorowski, 1987: 268( در مطبوعات ایران علیه شوروي و حزب توده عملیاتی کرد

رکوبگر هـاي آمریکـا از رژیـم سـ     رفتارهاي غیرمتعارف دیپلماتیک و حمایت گونه این
مـرداد، و پـس از    28ادامه داشت. بیست و شش سال پـس از کودتـاي    1357شاه تا انقالب 

ــران را تــرك کــرد و دولــت آمریکــا تمــامی     پیــروزي انقــالب اســالمی، ســفیر آمریکــا ای
 هـاي تسـلیحاتی ایـران را بـه حالـت تعلیـق درآورد       هـا و حتـی ارسـال محمولـه     نامـه  موافقت

)Snyder, 1999: 277( چالش مستقیم براي هژمونی «عنوان  به زمان انقالب اسالمی ایران. آن
) و آمریکـا متحـد   Makdisi, 2002: 551( تبـدیل شـد  » آمریکا در منطقه راهبردي خاورمیانـه 

منــافعش بــود از دســت داد. ایــن کننــده  خــود در منطقــه و ژانــدارم خاورمیانــه را کــه تــأمین
)، 2002( انـه متحمـل شـد. بـه نوشـته کـریس      اي بود که آمریکـا در خاورمی  بزرگترین ضربه

انقالب اسالمی ایران نه تنها رابطه نزدیک ایـران بـا آمریکـا را پایـان داد، بلکـه ایـران را بـه        
رقیبی تبدیل کرد که قصد برهم زدن معادالت سیاسـی منطقـه و ایجـاد تغییـرات بنیـادین در      

  ). Criss, 2002: 588( سیاست خاورمیانه را داشت
هاي خود بـا ایـران را شـروع کـرد. در اولـین گـام، دولـت         آمریکا از آن زمان دشمنی

را آن هـاي   هایی علیه ایران اعمال و دارایـی  آمریکا سفارت خود در تهران را بست و تحریم
هاي بعدي، تالش نظامی آمریکا در صحراي طبس بـا شکسـت مواجـه     مسدود کرد. در گام

دوران شدن  آمریکا با حمایت از صدام حسین باعث طوالنی شد. در جنگ عراق با ایران نیز
دیگر علیـه ایـران   آمیز  جنگ و خسارات فراوان به ایران شد. آمریکا چندین اقدام خصومت

هـاي سـنگین    اي ایران و اعمـال تحـریم   آن کارشکنی در برنامه هسته ترین مهمانجام داد که 
باعث شد آمریکا را در ایران بـا  آمیز  متبوده است. تمامی این اقدامات خصوآن علیه مردم 

 نیـز در پـی ایـن اقـدامات    » مبـارزه بـا اسـتکبار جهـانی    «خطاب کنند. » شیطان بزرگ«عنوان 
 متـأثر یکی از اصول اساسی سیاست خارجی ایران انتخاب شد. مطبوعات ایران هـم  عنوان  به

انـد. ایـن    از این اقدامات و سیاست خارجی در گسترش این تصـویر از آمریکـا نقـش داشـته    
  پردازد.  مقاله به بررسی چگونگی این تصویرسازي از آمریکا در مطبوعات ایران می

                                                                                                                                        
1. BEDAMN 
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  انگلیس و مواجهه با افکار عمومی ایران . 4
داشـته اسـت. ایـن    را ان انگلیس شاید تنها کشور غربی باشد که بیشترین روابط متالطم با ایر

اعـزام   1611انگلیس در سال کشور اي به  طور رسمی فرستاده بهبراي اولین بار ایران بود که 
از نماینده ویژه ( ، نوزده فرستاده ایرانی در سطوح مختلف1926تا  1611هاي  کرد. طی سال

سـی و چهـار    1926انگلیس نیز تـا سـال    ،اعزام شدند. به همین ترتیباین کشور تا سفیر) به 
  ). Wright, 1985: 216-220( اعزام شد 1627نماینده به ایران فرستاد که اولین آنها در سال 

دهـد کـه دو کشـور حـداقل      نگاهی گذرا به تاریخچه روابط ایران و انگللیس نشان می
، مـاموران  1838، در سـال  ابتـدا انـد.   روابط دیپلماتیـک خـود را قطـع کـرده    دوره در هشت 
و نظامی انگلیس پس از آنکه نیروهاي انگلیسی جزیره خـارك را بعـد از حملـه     دیپلماتیک

ایران به هرات اشغال کردند، از ایران اخراج شدند. پس از آن، روابـط دیپلماتیـک در سـال    
پس از مجادله شخصی میان سـفیر انگلـیس    1855اما دوباره در سال  ،از سرگرفته شد 1841

مصدق سفارت انگلـیس در ایـران    1952قطع شد. در سال  و دولت وقت ایران 1چارلز ماري
، وزارت خارجه انگلیس با شروع جنگ عراق علیه ایران سفارت خـود را  1980را بست. در 

، 1989یس منتقل کرد. پـس از پایـان جنـگ در سـال     ئبست و کارمندانش را به سفارت سو
سلمان رشدي دوباره تیره روابط دیپلماتیک بین ایران و انگلیس پس از صدور حکم ارتداد 

، شوراي فرهنگـی بریتانیـا دفتـر خـود در ایـران را بسـت و در همـان سـال دو         2009شد. در 
دیپلمات انگلیسی از ایران به اتهـام دسـت داشـتن در اغتشاشـات خیابـانی پـس از انتخابـات        

دولت انگلیس دو دیپلمات ایرانی را اخـراج کـرد. در    متقابًال). Borger, 2009( اخراج شدند
، مجلس ایران تصویب کرد سطح روابط با انگلیس به سطح کاردار تنزل یابد. 2011دسامبر 

دولت ایران مجبور شد سفیر جدیدي بـه انگلـیس معرفـی نکنـد و سـفیر انگلـیس در ایـران        
روهی از افرادي که خـود  بالتکلیف ماند. یک روز پس از تصویب این قانون در مجلس، گ

را دانشجو معرفی کردند تظاهراتی در مقابل سفارت انگلیس در تهران برگـزار کردنـد و در   
هـاي   سـفیر و دیپلمـات  بالفاصله وزارت خارجه انگلیس  ادامه به داخل سفارت هجوم بردند.

را ترك  ساعت فرصت داد تا انگلیس 48هاي ایرانی  و به دیپلماتفراخواند خود را از ایران 
هـا   ترتیب سفارت ایران در انگلیس و سفارت انگلیس در ایران بسته شـد. تـالش   کنند. بدین

هـاي دو کشـور پـس از پیـروزي حسـن روحـانی در انتخابـات         خانـه  براي بازگشایی سفارت
                                                                                                                                        
1. Charles Murray 
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هـاي   هـاي خـود را در پایتخـت    خانه سفارتریاست جمهوري آغاز شد و دو طرف سرانجام 
  بدون حضور سفیر بازگشایی کردند.  1394هریور یکدیگر در تاریخ اول ش

 وجـود  بـه شمسـی   1330نقطه اختالف میان ایران و انگلـیس در دهـه    ترین مهماولین و 
را فراموش نکرده بود، صنعت نفـت   1919دولت ایران که تبعات قرارداد  ،آمد. در آن زمان

لت انگلیس از منابع عظـیم  ، توافق شده بود که دو1919را ملی اعالم کرد. بر اساس قرارداد 
دلیـل پیـروي از    نامـه را بـه   آن توافـق  1921نفتی ایران بهره برداري کند اما پارلمان ایران در 

انگلیس و نیز مخالفت روسیه و فرانسه با آن ملغی » استعمارگرایانه و استثمارگرایانه«اهداف 
  ). Katouzian,1998: 5( اعالم کرد

ان را ملـی اعـالم کـرد، ضـربه سـنگینی بـه منـافع        هنگامی که مصدق صنعت نفـت ایـر  
برداري از نفت پرسـود ایـران را    زیرا مصدق امتیاز بهره ،اقتصادي انگلیس در ایران وارد شد

 هدادگـاه الهـه را بـه همـرا     بـه ها گرفت. این اقدام دولت ایران شکایت انگلـیس   از انگلیسی
انگلـیس   ،کستگی سیاسی و اقتصاديداشت. در نهایت ایران پیروز این پرونده شد. این سرش

را مجبور کرد کودتایی علیه دولت مصدق با همکاري آمریکا طراحی و اجرا کند. در سـال  
دلیـل دخالـت    ها بـه  ها نسبت به انگلیسی بدبینی ایرانیاین ماجرا آغاز این اتفاق افتاد و  1332

ري آمریکا با انگلیس همکا ،)1987( بود. به اعتقاد گاسیاروسکیکشورشان در امور داخلی 
انقـالب اسـالمی ایـران و    » شخصـیت ضـدآمریکایی  «هـاي   مرداد اولین پایـه  28در کودتاي 

  ویژه ضدانگلیسی پس از آن را بنا نهاد.  تحوالت ضدغربی و به
روابط ایـران و انگلـیس پـس از انقـالب اسـالمی پـر از فـراز و نشـیب ناشـی از سـابقه           

، سفارت ایـران در لنـدن مـورد حملـه     1980ست. در سال استعماري انگلیس در ایران بوده ا
نفـر گروگـان گرفتـه     26تروریستی قرار گرفت و یکی از کارمنـدان سـفارت کشـته شـد و     

نیروهاي ویژه انگلیس وارد عمـل شـدند و از شـش تروریسـت      ،شدند. شش روز پس از آن
حاضر در سفارت، پنج تروریست را کشتند. تروریست زنده مانده بعدها پشت درهاي بسـته  
محاکمه شد اما دولت انگلیس او را آزاد و شهروندي خود را به او اعطا کرد. هنوز ابهامـات  

ــس از شــش ر   ــیس پ ــژه انگل ــر ســر آنکــه چــرا نیروهــاي وی وز وارد عمــل شــدند و چــرا ب
  ها را کشتند ادامه دارد.  تروریست

وقت مجلس شوراي اسالمی مالقـات   رئیسکاردار انگلیس در تهران با  1981در سال 
کرد و خواستار بهبـود روابـط شـد. آقـاي رفسـنجانی ایـن درخواسـت را رد کـرد و گفـت          

شـورهایی اسـت کـه    عـدم ارتبـاط دوسـتانه بـا ک    «سیاست اصولی جمهـوري اسـالمی ایـران    
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وزیـر وقـت    نخسـت  ،مارگـارت تـاچر   1986در ». جویانـه دارنـد   تمایالت استکباري و سلطه
انگلیس دوباره خواستار بهبود روابط با ایران شد. این درخواست اما مانند نوبت قبـل جـدي   

به اتهـام جاسوسـی در ایـران     1یک تبعه انگلیسی به نام راجر کوپر 1985زیرا در  ،گرفته نشد
  یک دیپلمات ایرانی در منچستر دستگیر شد.  1987در سال ازداشت شده بود. دو سال بعد ب

روابـط کامـل    ،در پی انتخـاب محمـد خـاتمی بـه ریاسـت جمهـوري ایـران        1998در 
اولین وزیـر   ،وزیر خارجه وقت انگلیس ،دیپلماتیک در سطح سفیر برقرار شد. جک استراو

ایـن   2001از انقالب به ایـران سـفر کـرد. وي در سـال      و مقام بلندپایه انگلیسی بود که پس
بار  سفر را انجام داد و پنج بار دیگر نیز به ایران آمد. همتاي ایرانی وي کمال خرازي هم سه

  از لندن بازدید کرد. 
ادامه داشت اما در آن سـال دولـت ایـران از پـذیرش      یخوببه  2002این روابط تا سال 

اتهـام جاسوسـی    ،ایران خودداري کرد. دلیل این خـودداري  نامزد پست سفیري انگلیس در
بـه اوج خـود رسـید.     2009ها نسبت به انگلیس در سال  . بدبینی ایرانی3بود 2به دیوید رداوي

دخالت آشکار و پنهـان در امـور   «انگلیس را به  ، ایران رسمًا1388پس از انتخابات جنجالی 
اتهامی که توسط دولـت انگلـیس    ؛اخراج کردخود متهم و دو دیپلمات انگلیسی را » داخلی

را بـراي  » خبیـث «لقب  1388خرداد  29رهبر انقالب در سخنرانی مهم  ،رد شد. در آن زمان
هاي برجسته چند کشور غربی کـه تـا    امروز... دیپلمات«برد و گفت:  کار بهاشاره به انگلیس 

برداشـتند! چهـره واقعـی     زدنـد، نقـاب از چهـره    حاالبا تعارفات دیپلماتیک با مـا حـرف مـی   
هـاي خودشـان بـا نظـام اسـالمی را دارنـد نشـان         دهند...دشـمنی  خودشان را دارند نشـان مـی  

  .  »دولت انگلیس استتر  از همه هم خبیث !دهند می
اعتمـادي نسـبت بـه     بی هاي خود در آن سال نوشت: روزنامه گاردین در یکی از نسخه

هـاي دولتـی اغلـب     گردد. رسانه میازاستعماري ب انگلیس در میان مقامات ایرانی به روزهاي
هـاي ایـران    ي و اغتشاش در اسـتان کار بههاي اطالعاتی انگلیس را به حمایت از خرا سرویس
اي  هاي شـوراي امنیـت علیـه برنامـه هسـته      کنند و انگلیس را مقصر تصویب قطعنامه متهم می
  ). Borger, 2009( دانند ایران می

                                                                                                                                        
1. Roger Cooper 
2. David Reddaway 

دچار تالطم شد، زیرا نیروهاي دریایی ایران هشت سرباز انگلیسی را که به آبهاي روابط دوباره  2004. در 3
  ایران تجاوز کرده بودند دستگیر کرد.
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روز مبـارزه بـا اسـتعمار    «، دولـت ایـران   88ربـوط بـه انتخابـات    چند ماه پس از وقایع م
ــیس ــیسشــهریور ســالروز شــهادت   12را تصــویب کــرد و » انگل ــواري توســط   رئ علــی دل
گذاري کرد. تاریخ تحوالت میان ایران  ها و نماد مبارزه با انگلیس را به این روز نام انگلیسی

  ایران شده است. و انگلیس باعث برانگیختگی احساسات ضدانگلیسی در 

گذاري بر افکار عمومی تأثیرچارجوب نظري پژوهش: بازنمایی دیگران و . 5
  در مطبوعات

). Dayer, 1993( پـردازد  هـاي مختلـف یـک واقعیـت مـی      بازنمایی در رسانه به ساخت جنبـه 
عیت ها تا چه اندازه این واق ها مجراي بیان این واقعیت هستند. اینکه رسانه رسانه ،بیان دیگر به

  اي بوده است.   هاي رسانه پژوهشبسیاري از موضوع تاکنون دهند،  را صحیح انعکاس می
هـا در   یکـی از کارکردهـاي اصـلی رسـانه    عنوان  به ) بازنمایی را2006( 1واتسون و هیل

را هـا   اند که شناخت و درك مـا از واقعیـت   هاي جهان بیرونی تعریف کرده انعکاس واقعیت
از طرق مختلف از جمله گزینش و برجسـته سـازي، جهـان را بـراي      ها دهد. رسانه شکل می

کنند. بازنمایی، مبتنی بر گفتمانی است که موّلد نوع خاصی از دانـش و   مخاطبان تصویر می
  .)1387زاده،  مهدي( کند معرفت است و بر آن اساس، مبادرت به تولید معنا می

 2هاسـت. اسـتوارت هـال    طریق رسـانه در حقیقت ابزاري براي نمایش واقعیت از  ،بازنمایی
 دار معنـا م واستفاده از زبان براي تولید یک مفهـ «معتقد است بازنمایی در واقع به معناي ) 1997(

). Hall, 1997: 1( اسـت » بـراي افـراد دیگـر    دار معنـا صـورت   یـا انعکـاس مفـاهیم در جهـان بـه     
بازنمایی در این معنی بخشی اصلی فرایندي اسـت کـه توسـط آن معنـی تولیـد و میـان افـراد و        

هـا و   از طریق زبان، نشـانه  معموًالشود. این مبادله، به نوشته هال،  اعضاي یک فرهنگ مبادله می
شـود بازنمـایی    پذیرد. از ایـن تعریـف، مشـخص مـی     تصاویر در یک فرهنگ ویژه صورت می

کلی، فراینـد بازنمـایی در    طور به وعی تصویر دستکاري شده از واقعیت بیرونی باشد.تواند ن می
 4»گـذاري  چارچوب«، 3»سازي برجسته«گذاري بر افکار عمومی از سه مرحله تأثیرها براي  رسانه

عنـوان   بـه  سـازي  کنـد. در پـژوهش حاضـر نظریـه برجسـته      اخبار عبور مـی  5»گذاري اولویت«و 
                                                                                                                                        
1. Watson and Hill  
2. Stuart Hall  
3. Agenda-setting 
4. Framing  
5. Priming  
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  ستفاده قرار گرفت.  چارچوب نظري مورد ا
هـا امـروزه بـراي اکثریـت مـردم تنهـا منبـع کسـب اخبـار و اطالعـات محسـوب             رسانه

دهی به افکار عمومی و درك آنهـا از بـازیگران و    بدیلی در شکل بی شوند. بنابراین نقش می
رابطـه میـان رسـانه و     ،هـا  کنند. بسـیاري از پـژوهش   بازنمایی) ایفا می( ها نزد مخاطبان کشور
)، 2003( اند. براي مثال، بروئر و همکـارانش  بر افکار عمومی را مورد بررسی قرار داده تأثیر

هایی به این  ) در پی انجام پژوهش2003( ) و یانگ2009( )، چوي2004( وانتا و همکارانش
اند که در معرض اخبار قرار گرفتن باعث افزایش اطالعـات و دانـش مخاطبـان     نتیجه رسیده
  دهد.  قرار می تأثیرتحت  شدت بهشود و نحوه درك آنها از دیگران را  ها می راز دیگر کشو

درباره موضوع پژوهش حاضر یعنی رابطه میان رسانه و بازنمایی غـرب و   ،ویژه طور به
) اثبـات کردنـد کـه پوشـش اخبـار تلویزیـونی       2004( ویژه آمریکا، نیزبـت و همکـارانش   به

در آنها شده است. آنها  1منجر به خلق آمریکاستیزيتحوالت آمریکا در کشورهاي مسلمان 
هـاي عربــی منجـر بـه افــزایش     معتقدنـد درحـالی کـه پوشــش اخبـار آمریکـا توســط رسـانه      
بـی سـی و    بـی  هاي غربی ماننـد  احساسات ضدآمریکایی شده است، تماشاي اخبار در شبکه

 کنـد  دي خنثـی مـی  سی ان ان این بازنمایی منفی از آمریکا در کشورهاي مسلمان را تاحـدو 
)Nisbet et al, 2004: 22.(  

دهد اگرچه  هاي دیگر درباره نقش اخبار و رسانه در سیاست خارجی نشان می پژوهش
هـا و خبرنگـاران    امـا رسـانه   ،طور رسمی بخشی از دستگاه سیاست خارجی نیستند ها به رسانه

هـاي   رسانهدر آمریکا اند. براي مثال  به سیاست خارجی داشتهدهی  مشارکت جدي در شکل
 کننـد  ویـژه در زمـان بحـران بـازي مـی      بـه  ،دولـت » نقش بسزایی در تعیـین سیاسـت  «خبري 

)Auerbach and Bloch-Elkon, 2005: 83 ؛Mishra, 2008یــادآوري 2003( ). گــرگس (
ي گـذار  سیاسـت از ناپـذیر   هـاي آمریکـا بخـش تفکیـک     کند که پوشش اسالم در رسانه می

هـا بـر سیاسـت خـارجی      رسـانه  تـأثیر ). Gerges, 2003: 81-82( زمینـه اسـت  آمریکا در ایـن  
 el-Nawawy and Iskandar( هاي پیشین نیز بـه اثبـات رسـیده اسـت     ها توسط پژوهش کشور

2002; Nisbet et al, 2004; Chan, 1994; Gerges, 2003 بزرگ است که حدي  به تأثیر). این
تا شهروندان خود را از لحاظ سیاسـی  «اند  ار خود گرفتهها را در اختی ها رسانه برخی از دولت

 اسـتفاده کننـد  » ابزار پروپاگاندا«عنوان  به ها ) و از رسانهNisbet et al, 2004: 17( »بسیج کنند

                                                                                                                                        
1. Anti-Americanism 
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)El-Affendi 1993: 165 .(  
 تأثیرها  ي دولتگذار سیاستها هستند که روي  البته هنوز مشخص نیست که آیا رسانه

هاي خود تشویق یـا مجبـور    ها را به پیروي از سیاست ها هستند که رسانه دولتگذارند یا  می
ها در آمریکا نقش زیادي در تعیـین   ) معتقد است رسانه2003( کنند. براي مثال، گرگس می

هـا در   گویـد رسـانه   ) مـی 2004( کنند؛ این درحالی است که چان هاي دولت ایفا می سیاست
هـاي پیشـین در ایـن     ا قرار دارند. چان با اشـاره بـه پـژوهش   ه انتشار اخبار تحت سلطه دولت

  گوید:  ) می1991( 2) و شومیکر1991( 1انتمانپژوهش زمینه از جمله 
الملـل و سیاسـت خـارجی     اي روابـط بـین   ها درباره رابطه میان پوشش رسانه ...پژوهش

الملـل را   روابـط بـین  ها تمایل دارند اخبـار مربـوط بـه     دهد که رسانه کشورها اغلب نشان می
منطبق با نگاه و سیاست دولت پوشش دهند و اگر دولـت همـان رسـانه در آن تحـول نقـش      

ها تمایل دارند که دیدگاهی طرفدار دولـت خـود در انعکـاس آن اتخـاذ      داشته باشد، رسانه
  ). Chan, 2004: 135( کنند

او بـا بررسـی اخبـار     ) نیز مورد تأکید قرار گرفته است.2004( این دیدگاه توسط رایان
هاي آمریکایی به این نتیجـه رسـید کـه مطبوعـات آمریکـا سیاسـت دولـت پـس از          روزنامه

) نیز 1991( یعنی سیاست دخالت نظامی را در پی گرفتند. په و ملکوت ،سپتامبر 11حمالت 
نحوه پوشش خبر مربوط به سرنگونی هواپیماي ایران ایر توسـط ناوآمریکـایی و سـرنگونی    

اي توسط شوروي را بررسی کردنـد. آنهـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه         هواپیمایی کرهمشابه 
ــه ــاي آمریکــایی  روزنام ــی  «ه ــت م ــالی فعالی ــوان کان ــه عن ــق آن   ب ــت ازطری ــد کــه دول کنن
بـراي مثـال، در مـورد سـرنگونی هواپیمـاي ایـران،       ». دهد هایش را به مردم انتقال می دیدگاه
هـاي آمریکــا در خلـیج فــارس    د کردنــد کـه سیاســت وانمـو  گونــه ایـن هـاي آمریکــا   رسـانه 
). ایـن یافتـه،   Peh and Melkote, 1991: 76( ولیت اسـت ئمسـ  بـی  جویانه اما دولت ایران صلح

عنـوان   بـه  ی راالمللـ  بیندهند مطبوعات آمریکایی تحوالت  هاي قبلی را که نشان می پژوهش
  کند.  می تأییدکنند،  نمایی میانعکاسی از سیاست خارجی آمریکا و نه واقعیت رخ داده باز

آن همیشـه در مطالعـات ارتبـاطی مـورد توجـه پژوهشـگران بـوده         تأثیرموضوع خبر و 
 تـأثیر طور کلی، دو دیدگاه غالب در میان پژوهشـگران حـوزه رسـانه در ارتبـاط بـا       است. به

هاي دهه  پژوهش در حالی که). Hjarvard, 2002: 91( »تولید«و » انتخاب«اخبار وجود دارد: 
                                                                                                                                        
1. Entman (1991) 
2. Shoemaker (1991) 
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) 1خلـق تصـویر  ( خبـر » انتخـاب و گـزینش  «گـذار بـر   تأثیربررسی عوامـل   هب 1960تا  1930
بازنمـایی تصـویر) را مـورد    ( »سـاخت و تولیـد  «چگونگی  1970منعطف بود، مطالعات دهه 

متمرکز کردنـد  » برجسته سازي«مطالعات خود را بر  ،بررسی قرار دادند. پیروان دیدگاه اول
» گـذاري  و اولویـت گذاري  چارچوب«هاي خود را در قالب  پژوهش ،دیدگاه دومو پیروان 
چـارچوب نظـري خـود    عنـوان   بـه  سـازي  . پژوهش حاضر نیـز از نظریـه برجسـته   2پایه نهادند

  استفاده کرده است.  
نظریه بـراي بررسـی نحـوه پوشـش خبـري و      دو هاي متعدد دیگري نیز از این  پژوهش

گیري نظریـه  کـار  بـه ) بـا  2002( 3انـد. بـراي مثـال، دائننـز و ورلسـت      کـرده بازنمایی استفاده 
ات در اندونزي را در مطبوعات آلمانی بررسـی کردنـد.   اصالحگذاري، بازنمایی  چارچوب
هاي تلویزیونی آمریکـا از تحـوالت کـره و ژاپـن را بـا       ) پوشش خبري شبکه2003( 4پارك

اخبـار   تـأثیر ) نیـز  2004( 5رسی کرد. اسپنسـر برگذاري  سازي و چارچوب استفاده از برجسته
تلویزیون بر مـذاکرات صـلح ایرلنـد شـمالی را بـا ایـن دو نظریـه مطالعـه کـرد. دیمیتـروا و           

هاي شاخص سـوئد   را روزنامه 2003) پوشش اخبار جنگ عراق در سال 2005( استرومبک
در یـک پـژوهش   . 6بررسی کردنـد گذاري  سازي و چارچوب و آمریکا با استفاده از برجسته

) بازنمایی جنگ عراق در شش خبرگـزاري مطـرح دنیـا را بررسـی     2006( 7مشابه، هورویت
هـاي منـاطق مختلـف چگونـه اخبـار جنـگ عـراق را بـر اسـاس           کرد تا دریابـد خبرگـزاري  

) نیز تصویر اسالم در مطبوعات آلمانی 2007( 8دستورکار خود پوشش دادند. دائننز و بینک
بررسی کردنـد. در ایـن مطالعـات و    گذاري  سازي و چارچوب ظریه برجستهرا با استفاده از ن

هـا و نحـوه پوشـش اخبـار وقـایع و       رسـانه  تـأثیر هاي مرتبط، پژوهشگران  بسیاري از پژوهش
بررسـی  گـذاري   و اولویـت گذاري  ها را با استفاده از نظریه برجسته سازي، چارچوب رخداد
-Yanovitzky, 2002; Yang, 2003; Trivundza, 2004; Auerbach and Bloch( انـد  کـرده 

                                                                                                                                        
1. Production of image 

» نمـایش «و » انتخاب«) معتقد بودند این دو دیدگاه قابل ترکیب هستند؛ به طوري که 1972. مکومز و شاو (2
سازي است. آنها در واقع تفاوتی میان انتخـاب و بازنمـایی خبـر     ترین کارکردهاي برجسته خبر هر دو از مهم

  داند.  سازي می را نوعی خاص از برجسته گذاري ) نیز اولویت2000قایل نبودند. مک کویل (
3. D’Haenens and Verelst 
4. Park  
5. Spencer  
6. Dimitrova and Strömbäck  
7. Horvit  
8. D’Haenens and Bink  
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Elkon, 2005; D’Haenens, 2005; Gan et al, 2005; Fahmy and Kim, 2008.(  
روشـی بـراي بازنمـایی    عنـوان   بـه  سـازي را  ) برجسـته McQuail, 2000: 461( مک کویل

نـد و  ک معرفـی مـی  » چارچوبی مرجع براي به تصویر کشاندن دنیـا «و ساخت » واقعیت جامعه«
کــه افــراد دربــاره دنیــاي خــارجی در ذهــن خــود را ســازي، تصــویري  متعقــد اســت برجســته

اخبار موضوعاتی را که مـردم  ارائه هاي خبري با  در این راستا، رسانه .کند سازند تعیین می می
). بـه عبـارت دیگـر،    1392فرقـانی و نیکخـواه ابیانـه،    ( کننـد  اندیشند تعیین می درباره آنها می

توانـد در درك افـراد از آن رویـداد بسـیار      هاي مختلف یـک رویـداد مـی    شش جنبهنحوه پو
) مطـرح شـد. آنهـا نقـش     1972( بار توسط مکومز و شاو سازي اولین گذار باشد. برجستهتأثیر
آمریکـا بررسـی کردنـد و بـه ایـن       1968ها را در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهـوري   رسانه

نقـش  «اخبار به افکار عمومی ارائه ها از طریق انتخاب و  رسانهنتیجه رسیدند که خبرنگاران و 
). آنهـا  McCombs and Shaw, 1972: 176( »کننـد  عیت سیاسی ایفا میقوادهی  مهمی در شکل

کننـد چـه چیـز را بخواننـد، بلکـه       نشان دادند کـه نـه تنهـا مطبوعـات بـراي مـردم تعیـین مـی        
که از سـوي مطبوعـات بـراي آنهـا تعیـین شـده اسـت         1خوانندگان نیز از طریق همین تکلیفی

سـازي بعـدها توسـط     آموزند تا چه اندازه موضـوع و سـوژه اهمیـت دارد. نظریـه برجسـته      می
فراینـدي  عنـوان   به سازي را ) برجسته1996( 2دانشمندان دیگر توسعه یافت. دیرینگ و راجرز

اي را بـر   تفاده از آن، سـوژه هـا بـا اسـ    براي ساخت اجتماعی واقعیت تعریف کردند که رسانه
طـور مسـتقیم یـا     هـا بـه   دهنـد. آنهـا دریافتنـد رسـانه     سوژه دیگر ترجیح و پوشـش خبـري مـی   

  غیرمستقیم بر تعیین تکلیف و دستورکار در جامعه نقش دارند.  
نحوه پوشـش اخبـار مربـوط     ،سازي بنابراین در مقاله حاضر، با استفاده از نظریه برجسته

» ایـران «و » جمهوري اسالمی«، »همشهري«، »اطالعات«هاي  یس در روزنامهبه آمریکا و انگل
  گیرد.  مورد بررسی قرار میطلبی  حاصالو یی گرا اصولطی دوره 

 هفتـاد دوران معاصر) ایران بـا بـیش از   ( روزنامهترین  قدیمیعنوان  بهروزنامه اطالعات 
اي از آن در لنـدن   باشـد کـه نسـخه    نیز می یسال انتشار دایم است که داراي انتشارات مختلف

دربـاره روزنامـه    1991شود. در پژوهشـی کـه توسـط شـعار ـ غفـاري در سـال         نیز منتشر می
درصـد اخبـار    61اطالعات انجام شده است، تحلیـل محتـواي اخبـار خـارجی آن نشـان داد      

هاي اصلی  ريمنتشر شده از خبرگزااین روزنامه ساله در  دهخارجی که طی یک بازه زمانی 
                                                                                                                                        
1. Agenda  
2. Dearing and Rogers (1996) 
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. ایـن پـژوهش همچنـین    است گرفته شده 1اي پی اي و اف پی، یو پیاي  غربی شامل رویترز،
نشان داد اطالعات تأکید بیشتري بر پوشش اخبار مربوطه به دنیـاي اسـالم دارد و مبـارزه بـا     

هـاي   همچنین اطالعات در طـول سـال   ،کند. بر اساس این پژوهش ها را برجسته می ابرقدرت
  تصویري منفی از آمریکا نمایش داده است.   1988تا  1979

صـورت رنگـی    هاي دیگر دارد و به روزنامه همشهري بیشترین تیراژ را در میان روزنامه
دهـد. تـاکنون پژوهشـی دربـاره      ضمیمه و مجله نیـز انتشـار مـی    18. همشهري شود میمنتشر 

سـت. روزنامـه ایـران اولـین     بازنمایی آمریکا و انگلیس در روزنامه همشـهري انجـام نشـده ا   
کنـد.   هاي عربـی و انگلیسـی و ورزشـی نیـز منتشـر مـی       روزنامه رنگی کشور است که نسخه

ایـن  شـود.   طور رسمی به دولت وابسته است و رسـانه دولـت محسـوب مـی     روزنامه ایران به
کند. روزنامه جمهوري اسـالمی اولـین    ها و مجالت متعددي را نیز منتشر می روزنامه ضمیمه

طور مسـتمر بـه انتشـار خـود ادامـه       اي است که پس از انقالب منتشر شد و تاکنون به روزنامه
هاي ایران و جمهوري اسالمی نیـز تـاکنون پژوهشـی از بازنمـایی      داده است. درباره روزنامه

  آمریکا و انگلیس انجام نشده است.

  روش پژوهش . 6
در یـی  گرا اصـول و طلبـی   حاصالدوره براي بررسی نحوه بازنمایی آمریکا و انگلیس در دو 

بازنمـایی آمریکـا و   «در این پـژوهش پـس از طراحـی سـؤاالت پـژوهش،       ،مطبوعات ایران
 متغیر مستقل در سطح اسـمی درنظـر  عنوان  به »دوره سیاسی«متغیر وابسته و عنوان  به »انگلیس

توصـیفی و  ( آوري و پـس از کدگـذاري و تهیـه جـداول آمـاري      هـا جمـع   گرفته شـد. داده 
  تحلیل شد.  SPSSتحلیلی) توسط نرم افزار 

ابزاري براي آزمون روابط میان اجـزاي یـک   «) معتقد است تحلیل محتوا 2002( نوئندورف
) چهـار کـارکرد را بـراي    1952( ). برلسونNeuendorf, 2002: 52( است» مدل ارتباطی پایه

معرفی کرده  1998و ویور در سال شده توسط شانون ارائه تحلیل محتوا برپایه مدل ارتباطی 
اسـت. ایـن چهارکـارکرد عبارتنـد از:     » کننـده  منبـع، پیـام، کانـال و دریافـت    «که مربوط بـه  

هاي شـکلی پیـام، برداشـت اسـتنتاج از      هاي محتوایی پیام، توصیف ویژگی توصیف ویژگی
). Neuendorf, 2002: 52( محتـوا روي مخاطبـان پیـام    تأثیرپیام تولیدکنندگان محتوا و تعیین 

                                                                                                                                        
1. Reuters, AFP, UPI & AP  
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براي تحلیل محتوا، پس از تعیین جمعیت آماري و نمونه، متون باید کدگذاري شوند. بـراي  
واژه، حـرف، تـم، بـازه    «توانـد   کدگذاري باید واحد تحلیل انتخاب شود. واحد تحلیـل مـی  

بند، جمله «موجود در پیام یا هر بخش نوشتاري یا گفتاري آن مانند » زمانی و حتی تعامالت
عنـوان واحـد تحلیـل     به» بند«). در پژوهش حاضر، Neuendorf, 2002: 71باشد (» ل خبریا ک

هـا را بـا    ها ارائه شود و بتوان مقوله تر نسبت به مقوله مورد استفاده قرار گرفت تا تحلیلی دقیق
  دقت بیشتري بررسی کرد. 

براي انجام این پژوهش و پاسخ به سؤاالت آن اخبار از چهار روزنامـه شـاخص شـامل    
استخراج شد. دلیل انتخاب این چهار » ایران«و » جمهوري اسالمی«، »همشهري«، »اطالعات«

ویـژه در   هـاي شـاخص هـر کـدام از آنهـا، بـه       روزنامه استمرار انتشار، تیراژ زیـاد و ویژگـی  
  ی (آرشیو) آنها در قالب الکترونیکی بود. هاي قبل دسترس بودن نسخه

هاي موردنیاز این پژوهش اخباري بود که درباره آمریکا و انگلیس در ایـن چهـار    داده
ــالح  ــه در دو دوره اص ــی ( روزنام ــول 1)1376، 1378، 1379، 1380طلب ــی  و دوره اص گرای

اري بود که در ) منتشر شد. جامعه آماري نمونه شامل کل اخب1387و  1386، 1385، 1384(
هـاي مـورد اشـاره در بـاال انعکـاس       هاي منتشرشده از این چهار روزنامه طی سال تمام شماره

دلیل آنکه تحلیل محتواي تمام اخباري که در این هشت سال در چهار روزنامه  یافت. البته به
گیـري   بر است، محققان از این جامعه آماري، نمونه شاخص منتشر شده کاري سخت و زمان

انجام شد تا نتایج آن قابل تعمیم به کـل  » سیستماتیک تصادفی«گیري به روش  کردند. نمونه
مـاه آمـاري)    26هـایی (  گیري و انتخاب ماه جامعه آماري باشد. با استفاده از این روش نمونه

که در آن تحوالت مهمی میان ایران و آمریکا و ایران و انگلیس رخ داده بود (مانند جنـگ  
هاي ملی)، تعداد  اي، تحوالت مربوط به اسراییل و مناسبت غانستان، تحوالت هستهعراق و اف

هـاي دیجیتـالی    هـا بـا مراجعـه بـه نسـخه      نسخه روزنامه استخراج شد. داده 365خبر از  2138
  آوري گردید.  چهار روزنامه جمع

  مقاله حاضر نیز از این کارکردها براي بررسی سؤاالت خود استفاده کرده است.  

  سؤاالت پژوهش . 7
دو دسـته   ،به منظور بررسی نحوه بازنمایی آمریکـا و انگلـیس در مطبوعـات شـاخص ایـران     

                                                                                                                                        
گیري مهم و قابـل تـوجهی در ایـن سـال      طلبی حذف شد، زیرا تحول و موضع از دوره اصالح 1377. سال 1

  میان ایران و آمریکا و انگلیس اتفاق نیافتاد. 
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سؤال اصلی مطرح شد. سؤاالت توصیفی به بررسی کمـی بازنمـایی و سـؤاالت تحلیلـی بـه      
کشور غربی برجسته «هایی همچون  بررسی کیفی بازنمایی آمریکا و انگلیس پرداخت. متغیر

موضـع  «، »موضع خبر در قبال روابط ایران و آمریکا«، »موضوع خبر خارجی«، »شده در خبر
تصـویر دولـت   «و » تصـویر دولـت آمریکـا در خبـر    «، »خبر در قبال روابط ایـران و انگلـیس  

  تعریف و مورد بررسی قرار گرفت.» انگلیس در خبر
  مشخص سؤاالت زیر در این پژوهش مطرح شد:  طور به

ــی در  .1 ــار منکــدام کشــور غرب شــر شــده در مطبوعــات مــورد بررســی در دوره  تاخب
میـان   داري معنـا برجسته شده اسـت؟ آیـا رابطـه آمـاري     طلبی  حاصالو یی گرا اصول

  کشور غربی برجسته شده در خبر و دوره سیاسی وجود دارد؟ 
کدام موضوع در اخبار خارجی مربوط به غرب در مطبوعات مورد بررسی در دوره  .2

میـان   داري معنـا برجسته شده اسـت؟ آیـا رابطـه آمـاري     طلبی  حاصالو یی گرا اصول
 موضع خبر در قبال روابط ایران و آمریکا و دوره سیاسی وجود دارد؟

و یـی  گرا اصـول مطبوعات مورد بررسـی هنگـام بازنمـایی دولـت آمریکـا در دوره       .3
دادنـد؟ آیـا رابطـه آمـاري     ارائـه  مثبت یـا منفـی) از آن   ( طلبی، چه تصویري اصالح

 میان تصویر دولت آمریکا در خبر و دوره سیاسی وجود دارد؟ داري عنام
و یـی  گرا اصـول مطبوعات مورد بررسـی هنگـام بازنمـایی دولـت انگلـیس در دوره       .4

دادنـد؟ آیـا رابطـه آمـاري     ارائـه  مثبت یـا منفـی) از آن   ( طلبی، چه تصویري اصالح
 جود دارد؟میان تصویر دولت انگلیس در خبر و دوره سیاسی و داري معنا

مطبوعات مورد بررسی هنگام بازنمایی اخبار مربوط به روابـط ایـران بـا آمریکـا در      .5
طلبی، عنصـر برخـورد یـا همکـاري را چگونـه برجسـته        اصالحو یی گرا اصولدوره 
 اند؟  کرده

مطبوعات مورد بررسی هنگام بازنمایی اخبار مربوط به روابط ایـران بـا انگلـیس در     .6
طلبی، عنصـر برخـورد یـا همکـاري را چگونـه برجسـته        اصالحو یی گرا اصولدوره 
 اند؟ کرده

   ها یافته یبررس. 8
شـدند. جـداول آمـاري     SPSSهاي مورد نیاز بر اساس دستورالعمل کدگـذاري و وارد   داده

 وتوصیفی و تحلیلی استخراج شدند و آزمون کاي اسکوئر بـراي تسـت معنـاداري انتخـاب     
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  سپس نتایج تحلیل شد. 
محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از فرمول پی اسکات اسـتفاده شـد. آزمـون پایـایی     براي 

شـود تـا از رسـیدن بـه نتـایج یکسـان در صـورت تکـرار ایـن           انجام میبا این هدف  معموًال
). در تحلیـل محتـوا از ایـن    Neuendorf, 2002:112( پژوهش در آینده اطمینان حاصل شـود 

ق میان دو کدگذار هنگـام کدگـذاري متغیرهـا اسـتفاده     گیري میزان تواف آزمون براي اندازه
، »کشـور غربـی برجسـته شـده در خبـر     «هـاي   شده بـراي متغیـر   شود. میزان پایایی محاسبه می
درصد بود کـه   75در این پژوهش » تصویر دولت آمریکا در خبر«و » موضوع خبر خارجی«

دهد اگر افراد دیگري این پژوهش را انجام دهند بـه احتمـال زیـاد بـه همـین نتـایج        نشان می
  رسند.   می

ؤال بـراي ایـن پـژوهش طراحـی شـد. در ایـن       که در باال اشاره شد، دو دسـته سـ   گونه همان
  شوند.  ه میئهاي مربوطه ارا ها و سپس تحلیل بخش، با اشاره به سؤاالت پژوهش، ابتدا یافته

کدام کشور غربی در اخبـار منتشـر شـده در مطبوعـات مـورد بررسـی در دوره       . 1
ـ  داري معنـا برجسته شده است؟ آیا رابطه آمـاري  طلبی  اصالحو یی گرا اصول ان کشـور  می

  شده در خبر و دوره سیاسی وجود دارد؟  غربی برجسته
، نتـایج ایـن   »شده در خبـر  کشور غربی برجسته«، درباره متغیر 1بر اساس جدول شماره 

درصد در کل  3/9و  1/67ترتیب با فراوانی  بررسی نشان داد آمریکا و پس از آن انگلیس به
فرانسـه و آلمـان) در   ( هـاي غربـی   دیگر کشـور دوره پژوهش بیشترین اخبار را در مقایسه با 

دهـد آمریکـا    نشان می 1مطبوعات شاخص به خود اختصاص دادند. همچنین جدول شماره 
 نیز بیشترین پوشش را در اخبـار مطبوعـات ایـران   طلبی  اصالحو یی گرا اصولدر طول دوره 

 طلبـی،  اصـالح وره درصد) داشته است. البتـه در د  5/68درصد و  4/66با فراوانی به ترتیب (
ــتري   ــري بیش ــاخص پوشــش خب ــات ش ــه دوره    5/68( مطبوع ــبت ب ــا نس درصــد) از آمریک

افتـاده   دهد بیشترین تحـوالت اتفـاق   ها نشان می درصد) داشتند. این یافته 4/66( ییگرا اصول
میان ایران با دنیاي غرب مربوط به تحوالت با آمریکاست. به بیان دیگـر، آمریکـا از لحـاظ    

هاي مربوطه نسبت به دیگر کشورهاي غربی، بیشـترین فراوانـی    نی اخبار و رویدادرسا اطالع
 را در مطبوعات ایران به خود اختصاص داده است.  
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  . رابطه میان کشور غربی برجسته شده در خبر* دوره سیاسی1جدول 

 دوره انتشار کل
 طلبی اصالح ییگرا اصول  

 شمارش 516 919 1435
 آمریکا

 کشور غربی
شده  برجسته
 در خبر

 % در دوره انتشار 5/68% 4/66% 1/67%
 % کل 1/24% 0/43% 1/67%

 شمارش 56 143 199
 % در دوره انتشار %4/7 %3/10 %3/9 انگلیس

 % کل 6/2% 7/6% 3/9%
 شمارش 44 85 129

 % در دوره انتشار %8/5 %1/6 %0/6 فرانسه 
 % کل 1/2% 0/4% 0/6%

 شمارش 30 46 76
 % در دوره انتشار %0/4 %3/3 %6/3 آلمان

 % کل 4/1% 2/2% 6/3%
 شمارش 18 74 92

 % در دوره انتشار %4/2 %3/5 %3/4  1+5گروه 
 % کل 8/0% 5/3% 3/4%

 شمارش 89 118 207
 % در دوره انتشار %8/11 %5/8 %7/9  ذکر نشده

 % کل 2/4% 5/5% 7/9%
 شمارش 753 1385 2138

 % در دوره انتشار %0/100 %0/100 %0/100 کل کل
 % کل 2/35% 8/64% 0/100%
X2=.001* df=5 P<0.05 

  * 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 26.77. 

و » دوره سیاسـی «میـان دو متغیـر   شده براي رابطه  بر اساس جدول باال، کاي اسکوئر محاسبه
و احتمـال خطـاي    5بـا درجـه آزادي    754/20بـه میـزان   » شده در خبر کشور غربی برجسته«

و » دوره سیاسـی «ها، رابطه معناداري میان دو متغیـر   است. بنابراین، بر اساس این داده 001/0
رفتـه شـد،   در جمعیـت آمـاري کـه ایـن نمونـه از آن گ     » کشور غربی برجسته شده در خبـر «

  وجود دارد.
نتیجه آزمون کاي اسکوئر نشان داد رابطه آماري معناداري میان دوره سیاسی و کشـور  

اخبـار مربـوط بـه    طلبـی   اصالحدر دوره  ي کهطور به ؛شده در خبر وجود دارد غربی برجسته
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اما در مـورد انگلـیس،    ،اند دریافت کردهیی گرا اصولآمریکا پوشش بیشتري نسبت به دوره 
  اند.  پوشش بیشتري دریافت کردهیی گرا اصولخبار مربوط به آن کشور در دوره ا

دلیل این تغییر در نحوه پوشش خبري، مربوط بـه سیاسـت خـارجی اسـت کـه دولـت       
 طلبـی،  اصـالح ایران در این دو دوره نسبت به آمریکا و انگلیس اتخـاذ کـرده بـود. در دوره    

ا آمریکا بود و به همین دلیـل اخبـار بیشـتري از    بزدایی  سیاست خارجی دولت بر مبناي تنش
و ایـران در مطبوعـات شـاخص نسـبت بـه دوره      ایـن کشـور   آمریکا و تحوالت مربوطـه بـه   

  که سیاستش مبتنی بر مقابله با آمریکا بود منتشر شد. یی گرا اصول
نسـبت بـه   یی گرا اصولزا در دوره  دلیل افزایش تحوالت تنش در خصوص انگلیس، به

ــه یــی گرا اصــولشــاهد افــزایش پوشــش خبــري انگلــیس در دوره   طلبــی، اصــالح نســبت ب
نتیجـه   گونـه  ایـن تـوان   ، مـی 1هاي جدول شماره  هستیم. بنابراین، بر اساس دادهطلبی  اصالح

گرفت که دوره سیاسی بر انتخاب و بازنمایی آمریکا و انگلیس در مطبوعات شاخص ایران 
  گذار بوده است. تأثیر

موضوع در اخبار خارجی مربوط به غرب در مطبوعـات مـورد بررسـی در     کدام. 2
میـان   داري معنـا برجسته شده است؟ آیـا رابطـه آمـاري    طلبی  اصالحو یی گرا اصولدوره 

 موضع خبر در قبال روابط ایران و آمریکا و دوره سیاسی وجود دارد؟
نتـایج ایـن بررسـی    ، »موضوع خبر خـارجی «، درباره متغیر 2-1بر اساس جدول شماره 

بـه غیـر از ایـران)    ( نشان داد اخبار مربوط به تحوالت آمریکا و انگلـیس بـا دیگـر کشـورها    
درصد نسبت به اخبار مربوط به تحـوالت ایـران    )6/49(بیشترین پوشش خبري را با فراوانی 

 4/1( درصـد) در مقایسـه بـا ایـران بـا آلمـان       7/1( درصد) و ایران با انگلـیس 12( با آمریکا
ها همچنین نشان داد اخبار مربوط به  درصد) داشته است. یافته 4/1( درصد) و ایران با فرانسه

درصد بیشتر از اخبار مربوط به تحوالت ایـران و   12تحوالت میان ایران و آمریکا با فراوانی 
هـا   درصد در مطبوعات شاخص مورد توجه قـرار گرفتنـد. ایـن یافتـه     7/1انگلیس با فراوانی 

دلیـل   کند موضوعات دوجانبه میان ایـران و آمریکـا بـیش از سـایر موضـوعات بـه       میاثبات 
  اند.  اهمیت ارتباط میان این دو کشور توسط مطبوعات شاخص برجسته شده
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 شده در خبر . موضوع خبر خارجی برجسته1-1جدول 

 درصد انباشتگی درصد معتبر درصد فراوانی 
 2/10 2/10 2/10 218 رابطه ایران و غرب
 2/22 0/12 0/12 257 رابطه ایران و آمریکا
 9/23 7/1 7/1 37 رابطه ایران و انگلیس
 4/25 4/1 4/1 30 رابطه ایران و فرانسه
 7/26 4/1 4/1 29 رابطه ایران و آلمان

 6/73 6/49 6/49 1003 رابطه غرب و دیگر کشورها
 0/74 4/0 4/0 8 المللی  ها بین رابطه ایران و سازمان
 3/74 3/0 3/0 6 المللی  ها بین رابطه غرب و سازمان
 0/100 7/25 7/25 550 نامربوط 

در خصوص رابطه میان موضع خبر در قبال روابـط ایـران و آمریکـا و دوره سیاسـی، نتیجـه      
میـان موضـع خبـر در قبـال روابـط       داري معنانشان داد که رابطه آماري  آزمون کاي اسکوئر

 8/9 طلبـی،  اصـالح ترتیب، در دوره  ایران و آمریکا و دوره سیاسی حاکم وجود ندارد. بدین
درصد اخبار عنصر برخـورد را در ایـن روابـط اشـاعه      5/8یی گرا اصولدرصد و و در دوره 

 دادند. 
نسـبت  تري  دیدگاه مثبتطلبی  اصالحدهد مطبوعات ایران در دوره  البته نتایج نشان می

انـد. ایـن نتیجـه،     اتخاذ کردهیی گرا اصولبه تحوالت میان آمریکا و ایران در مقایسه با دوره 
دهـد سیاسـت خـارجی دولـت      کند و نشان می ) را حمایت می1مربوط به جدول ( یافته قبلی

  گذار بوده است.تأثیرنسبت به آمریکا بر نحوه بازنمایی آمریکا در مطبوعات 
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  . رابطه میان موضع خبر در قبال رابطه ایران و آمریکا*دوره سیاسی2-1دول ج

 دوره انتشار کل
 یطلب اصالح ییگرا اصول  

 مثبت شمارش 33 58 91
 همکاري)(

موضع خبر 
درقبال رابطه 
 ایران و آمریکا

 % در دوره انتشار 4/4% 2/4% 3/4%
 % کل 5/1% 7/2% 3/4%

 شمارش 74 118 192
 % در دوره انتشار %8/9 %5/8 %0/9 منفی 

 % کل 5/3% 5/5% 0/9%
 شمارش 20 54 74

 % در دوره انتشار %7/2 %9/3 %5/3 خنثی 
 % کل 9/0% 5/2% 5/3%

 شمارش 626 1155 1781
 % در دوره انتشار %1/83 %4/83 %3/83 نامربوط

 % کل 3/29% 0/54% 3/83%
 شمارش 753 1385 2138

 % در دوره انتشار %0/100 %0/100 %0/100 کل کل
 % کل 2/358/64%%  0/100%

*369/0 X2= 3df= P>0.05   
  * 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 26.06. 

» دوره سیاسـی «بر اساس جدول باال، کـاي اسـکوئر محاسـبه شـده بـراي رابطـه میـان دو متغیـر         
و احتمـال   3بـا درجـه آزادي   153/3بـه میـزان   » موضع خبر در قبـال روابـط ایـران و آمریکـا    «و

دوره «هـا، رابطـه معنـاداري میـان دو متغیـر       اسـت. بنـابراین، بـر اسـاس ایـن داده      369/0خطاي 
  در جمعیت آماري نمونه وجود ندارد.» خبر در قبال روابط ایران و آمریکاموضع «و » سیاسی
و یـی  گرا اصـول مطبوعات مورد بررسی هنگام بازنمایی دولـت آمریکـا در دوره   . 3
 داري معنـا دادند؟ آیا رابطـه آمـاري   ارائه مثبت یا منفی) از آن ( چه تصویري طلبی، اصالح

  میان تصویر دولت آمریکا در خبر و دوره سیاسی وجود دارد؟
، نتـایج ایـن   »تصـویر دولـت آمریکـا در خبـر    «، درباره متغیـر  3بر اساس جدول شماره 

هاي شاخص درپوشش اخبار آمریکا، تصویري منفی از آن کشـور   بررسی نشان داد روزنامه
 1/36صویر دولـت آمریکـا در   دهند. به این ترتیب، در طول کل دوره پژوهش، ت نمایش می

 یـی، گرا اصـول درصد اخبار، منفی بوده است. این در حالی است کـه ایـن تصـویر در دوره    
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با بیشـترین فراوانـی   ( خنثی طلبی، اصالحدرصد) اما در دوره  1/40با بیشترین فراوانی ( منفی
ضـع  مو طلبـی،  اصـالح درصد) بوده است. به بیان دیگر، مطبوعـات شـاخص در دوره    5/29

  اند.  اتخاذ کردهیی گرا اصولنسبت به آمریکا در مقایسه با دوره تري  نرم

  دوره انتشارو  . رابطه میان تصویر دولت آمریکا در خبر2جدول 

 دوره انتشار کل
 طلبی اصالح ییگرا اصول  

 شمارش 13 18 31
 مثبت

تصویر دولت 
 آمریکا در خبر

 % در دوره انتشار 7/1% 3/1% 4/1%
 % کل 6/0% 8/0% 4/1%

 شمارش 215 556 771
 % در دوره انتشار %6/28 %1/40 %1/36 منفی

 % کل 1/10% 0/26% 1/36%
 شمارش 222 308 530

 % در دوره انتشار %5/29 %2/22 8/24 خنثی 
 % کل 4/10 4/14% 8/24

 شمارش 1 1 2
 % در دوره انتشار %1/0 %1/0 %1/0  1اي کلیشه

 % کل 0/0% 0/0% 1/0%

                                                                                                                                        
کار گرفته شد. منظور  در خصوص مطبوعات به 1922بار توسط والتر لیپمن در سال  اولین» کلیشه«. عبارت 1

سـازند. در واقـع    اتی است که افراد در ذهن خود نسبت به محیط اطـراف مـی  از کلیشه همان تصاویر و ادراک
سـازند بـا    هایی که آنها در خصوص واقعیت عینی در ذهن خـود مـی   افراد نه با واقعیت عینی بلکه با بازنمایی

ب تعریفی علمیاتی از کلیشه در چارچو 1933کنند. دانیل کتز و کنث برالی در سال  محیط ارتباط برقرار می
ــه   ــا کلیشــه را ب ــد. آنه ــه دادن ــاطی ارائ ــد کــه   مطالعــات مطبوعــاتی و ارتب صــورت تصــویري تعریــف کردن

دهنده نگرش فرد نسبت به فـرد یـا شـئی دیگـر اسـت، بـه طـوري کـه اعضـاي یـک گـروه بـر پایـه               انعکاس
ي از ا کننـد. کلیشـه در واقـع همـان تصـویر یـا مجموعـه        هاي مشترك با اعضاي کروه دیگر تعامل می کلیشه
هاي ثابتی است که نمایانگر فرد یا شئی مورد بحث است. کلیشه بر اساس این تعریف گـاهی اوقـات    ویژگی

). بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد،      Allport, 1954: 191تلقـی شـود (  » شده یک باور اغراق«تواند به عنوان  می
و یـا  » خساست«را با ویژگی  تواند مثبت یا منفی باشد. براي مثال، مردم یک منطقه خاص کشوري کلیشه می

شـود (در ایـن مثـال، خساسـت کلیشـه       شناسند و این ویژگی در طول زمان به کلیشه تبدیل مـی  می» مهربانی«
» مسـتعمر «یـا  » مسـتکبر «شود). در تحقیق حاضـر، بـراي مثـال، عبـارت      منفی و مهربانی کلیشه مثبت تلقی می

به دولت آمریکا مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. نمونـه      توسط مطبوعات ایران به عنوان کلیشه براي اشاره 
بهمـن مشـت محکمـی بـر      22رئیس مجلس: مردم ایران در راهپیمایی روز «در تیتر » کلیشه«دیگر استفاده از 

اي  بـه عنـوان کلیشـه   » استکبار جهـانی «شود. در این تیتر، عبارت  مشاهده می» کوبند دهان استکبار جهانی می
رئـیس جمهـور پاکسـتان    «کار گرفته شده است. به همین طریق، در تیتر  به دولت آمریکا بهمنفی براي اشاره 

اي مثبت براي اشاره به  به عنوان کلیشه» مهمان نواز«، صفت »نواز گیالن تشکر کرد اي از مردم مهمان در بیانیه
  کار رفته است.  مردم گیالن به
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 دوره انتشارو  رابطه میان تصویر دولت آمریکا در خبر .2ادامه جدول 

اي  کلیشه شمارش 152 171 323
 منفی

  کل

 % در دوره انتشار 2/20% 3/12% 1/15%
 % کل 1/7% 0/8% 1/15%

 شمارش 150 331 481
 % در دوره انتشار %9/19 %9/23 %5/22 نامربوط

 % کل 0/7 5/15% 5/22%
 شمارش 753 1385 2138

 % در دوره انتشار %0/100 %0/100 %0/100 کل
 % کل 2/35% 8/64% 0/100%

*000/0X2=  5 df= P<0.001 
  * 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is.70. 

و » دوره سیاسـی «بر اساس جدول باال، کاي اسکوئر محاسبه شـده بـراي رابطـه میـان دو متغیـر      
 000/0و احتمـال خطـاي    5بـا درجـه آزادي    581/52به میـزان  » تصویر دولت آمریکا در خبر«

و » دوره سیاسـی «هـا، رابطـه معنـادار آمـاري میـان دو متغیـر        است. بنابراین، بر اسـاس ایـن داده  
  در جمعیت آماري که این نمونه از آن گرفته شد، وجود دارد.» آمریکا در خبر تصویر دولت«

میـان تصـویر دولـت     داري معنـا نتیجه آزمون کاي اسکوئر نشان داد که رابطـه آمـاري   
طلبــی  اصــالحدر دوره  ي کــهطــور بــهآمریکــا در خبــر و دوره سیاســی حــاکم وجــود دارد 

تصویري منفـی از آن  یی گرا اصولمطبوعات شاخص، تصویري مثبت از آمریکا و در دوره 
دلیل سیاستی است که در دوره سیاسـی مربوطـه در قبـال     دادند و این بازنمایی بهارائه کشور 

  آمریکا اتخاذ شده بود. 
طلب سیاسـت خـارجی    اصالحکند که دولت  می تأییدنیز این فرضیه را  3نتایج جدول 

در قبال آمریکا اتخاذ کرد که این سیاست بر بازنمـایی   گرا اصولرا نسبت به دولت تري  منر
  گذار بوده است.  تأثیرآمریکا در مطبوعات 

و یـی  گرا اصـول مطبوعات مورد بررسی هنگام بازنمایی دولـت انگلـیس در دوره   . 4
 داري معنـا دادند؟ آیا رابطـه آمـاري   ارائه مثبت یا منفی) از آن ( چه تصویري طلبی، اصالح

 میان تصویر دولت انگلیس در خبر و دوره سیاسی وجود دارد؟
، نتـایج ایـن   »تصـویر دولـت انگلـیس در خبـر    «، دربـاره متغیـر   4بر اساس جـدول شـماره   

هاي شاخص در پوشش اخبار انگلیس، تصـویري منفـی از آن کشـور     بررسی نشان داد روزنامه
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 1/6ین ترتیـب، در طـول کـل دوره پـژوهش، تصـویر دولـت انگلـیس در        دهند. به ا نمایش می
 منفـی  یـی، گرا اصولدرصد اخبار، منفی بوده است. این در حالی است که این تصویر در دوره 

 2/7بـا بیشـترین فراوانـی    ( خنثـی  طلبـی،  اصـالح درصـد) امـا در دوره    4/7با بیشترین فراوانـی  (
تـري   موضـع نـرم   طلبـی،  اصـالح درصد) بوده است. به بیان دیگر، مطبوعات شـاخص در دوره  

  اند.   اتخاذ کردهیی گرا اصولنسبت به انگلیس در مقایسه با دوره 

  دوره انتشارو  . رابطه میان تصویر دولت انگلیس در خبر3جدول 

 دوره انتشار کل
 طلبی اصالح ییگرا اصول  

 شمارش 13 3 16
 مثبت

تصویر دولت 
 انگلیس در خبر

 % در دوره انتشار 7/1% 2/0% 7/0%
 % کل 6/0% 1/0% 7/0%

 شمارش 27 103 130
 % در دوره انتشار %6/3 %4/7 %1/6 منفی

 % کل 3/1% 8/4% 1/6%
 شمارش 54 70 124

 % در دوره انتشار %2/7 %1/5 %8/5 خنثی 
 % کل 5/2% 3/3% 8/5%

 شمارش 1 1 2
 % در دوره انتشار %1/0 %1/0 %1/0 اي  کلیشه

 % کل 0/0% 0/0% 1/0%
اي  کلیشه شمارش 9/2% 25 47

 % در دوره انتشار %9/2 %8/1 %2/2  منفی
 % کل 0/1% 2/1% 2/2%

 شمارش 636 1183 1819
 % در دوره انتشار %5/84 %4/85 %1/85  نامربوط

 % کل 7/29% 3/55% 1/85%
 شمارش 753 1385 2138

 %0/100 %0/100 %0/100 %0/100 کل کل
 % کل 2/35% 8/64% 0/100%

*000/0 X2=  5 df=  001/0 P<   
 * 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is.70.  
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دوره «بر اساس جدول بـاال، کـاي اسـکوئر محاسـبه شـده بـراي رابطـه میـان دو متغیـر          
و احتمـال   5بـا درجـه آزادي    537/33بـه میـزان   » تصویر دولت انگلیس در خبـر «و » سیاسی
دوره «ها، رابطه معنادار آماري میان دو متغیر  است. بنابراین، بر اساس این داده 000/0خطاي 
در جمعیت آمـاري کـه ایـن نمونـه از آن گرفتـه      » انگلیس در خبر تصویر دولت«و » سیاسی

  شد، وجود دارد.  
میـان تصـویر دولـت     داري معنـا نتیجه آزمون کاي اسکوئر نشان داد که رابطـه آمـاري   

 ،طلبـی  اصـالح در دوره  ي کـه طـور  بـه  ؛انگلیس در خبر و دوره سیاسـی حـاکم وجـود دارد   
تصویري منفـی از آن  یی گرا اصولدر دوره مطبوعات شاخص تصویري مثبت از انگلیس و 

دلیل سیاستی است که در دوره سیاسی مربوطه در قبـال   اند و این بازنمایی به دادهارائه کشور 
  انگلیس اتخاذ شده بود.  

طلب سیاسـت خـارجی    اصالحکند که دولت  می تأییدنیز این فرضیه را  4نتایج جدول 
در قبال انگلیس اتخاذ کرد که این سیاست بر بازنمـایی   گرا اصولرا نسبت به دولت تري  نرم

  گذار بوده است.  تأثیرانگلیس در مطبوعات 
مطبوعات مورد بررسی هنگام بازنمایی اخبار مربوط به روابط ایران بـا آمریکـا در   . 5
  اند؟  عنصر برخورد یا همکاري را چگونه برجسته کرده طلبی، اصالحو یی گرا اصولدوره 

موضع خبـر خـارجی در قبـال روابـط ایـران و      «، درباره متغیر 5ول شماره بر اساس جد
هاي شـاخص هنگـامی کـه تحـوالت مربـوط بـه        نتایج این بررسی نشان داد روزنامه» آمریکا

سـازي   را برجسـته » برخـورد «دهند، تمایل دارنـد عنصـر    روابط ایران و آمریکا را پوشش می
اسـت. بـه ایـن    آمیز  ن ایران و آمریکا از نوع تنشدهد جنس ارتباطات میا کنند. این نشان می

درصد اخبار فاقـد موضـعی در قبـال     3/83 در حالی کهترتیب، در طول کل دوره پژوهش، 
درصد  3/4درصد اخبار مخالف همکاري ایران و آمریکا و  9روابط ایران و آمریکا بودند، 

اخبار موافق همکاري این دو کشور بودند. به عبـارت دیگـر، در طـول کـل دوره پـژوهش،      
ــران، مخــالف سی    ــاره آمریکــا در مطبوعــات شــاخص ای ــار منشترشــده درب ــر اخب اســت اکث

و یی گرا اصول( نیز نشان داد متغیر دوره سیاسی 2با آمریکا بودند. جدول شماره زدایی  تنش
  ي در این نحوه پوشش خبري نداشته است. تأثیری) طلب اصالح
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 دوره سیاسیو  . موضع خبر خارجی در قبال رابطه ایران و آمریکا4 جدول

 دوره انتشار کل
 یطلب اصالح ییگرا اصول  

 رویکرد مثبت شمارش 33 58 91
 1همکاري)( 

موضع خبر در 
قبال روابط 
 ایران و آمریکا

 % در دوره انتشار 4/4% 2/4% 3/4%
 % کل 5/1% 7/2% 3/4%

 رویکرد منفی شمارش 74 118 192
 % در دوره انتشار %8/9 %5/8 %0/9 برخورد)( 

 % کل 5/3% 5/5% 0/9%
 شمارش 20 54 74

 % در دوره انتشار %7/2 9/3 %5/3 خنثیرویکرد 
 % کل 9/0% 5/2% 5/3%

 شمارش 626 1155 1781
 % در دوره انتشار %1/83 %4/83 %3/83 نامربوط

 % کل 3/29% 0/54% 3/83%
 شمارش 753 1385 2138

 % در دوره انتشار %0/100 %0/100 %0/100 کل کل
 % کل 2/35% 8/64% 0/100%

مطبوعات مورد بررسی هنگام بازنمایی اخبار مربوط به روابط ایران با انگلـیس در دوره  . 6
  اند؟ عنصر برخورد یا همکاري را چگونه برجسته کرده طلبی، اصالحو یی گرا اصول

» موضع خبر در قبـال روابـط ایـران و انگلـیس    «، درباره متغیر 6بر اساس جدول شماره 

                                                                                                                                        
و آمریکا رویکردي منفی، مثبت، خنثی و یا نـامرتبط اسـتفاده   توانند در قبال رابطه ایران  . اخبار خارجی می1

زدایـی تـرویج    کنند. اگر در خبر فضاي روابط دوستانه و همکاري میان ایران و آمریکا حاکم باشـد و تـنش  
آلود، خصمانه و تضاد حـاکم   شود، رویکرد خبر در قبال رابطه ایران و آمریکا مثبت است و اگر فضاي تنش

بر منفی خواهد بود. اگر در خبر نه تنش (تضاد و برخورد) و نه آشتی (همکـاري و تعامـل)   باشد، رویکرد خ
در قبال رابطه ایران و آمریکا ترویج شود، رویکرد خبـر خنثـی اسـت و اگـر خبـر مربـوط بـه رابطـه ایـران و          

المانـه علیـه   هـاي ظ  آمریکا به مدت سه دهـه تحـریم  «آمریکا نباشد، خبر نامربوط است. براي مثال، در جمله 
» هـاي مختلـف بـه ملـت ایـران نشـان داد       جمهوري اسالمی ایران اعمال کـرد و خصـومت خـود را در برهـه    

رئیس جمهور آمریکا در نطق سالیانه خود از ایران به عنـوان  «رویکردي منفی ترویج شده است. اما در جمله 
رویکـرد  » ملـت و دولـت ایـران شـد    یک کشور متمدن با سابقه کهن تاریخی اشاره کرد و خواستار آشتی با 

مقامات ایرانی و آمریکـایی در مجـامع   «مثبتی در قبال روابط ایران و آمریکا اتخاذ شده است. رویکرد جمله 
هـاي   شنبه اعـالم کـرد تحـریم    دولت انگلیس روز پنج«خنثی است. جمله » گونه تعاملی ندارند المللی هیچ بین

  نسبت به رابطه ایران و آمریکا نامربوط است. » خواهد داد جانبه علیه ایران را افزایش بانکی یک
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هاي شاخص هنگامی که تحوالت مربوط به روابط ایـران   امهنتایج این بررسی نشان داد روزن
سـازي کننـد. بـه ایـن      را برجسته» برخورد«دهند، تمایل دارند عنصر  و انگلیس را پوشش می

درصد اخبار فاقـد موضـعی در قبـال     6/96 در حالی کهترتیب، در طول کل دوره پژوهش، 
مکـاري ایـران و انگلـیس و یـک     درصد اخبار مخالف ه 4/1روابط ایران و انگلیس بودند، 

درصد اخبار موافق همکاري ایـن دو کشـور بودنـد. بـه عبـارت دیگـر، در طـول کـل دوره         
شرشده درباره انگلیس در مطبوعات شاخص ایران، مخالف سیاسـت  تپژوهش، اکثر اخبار من

، 6بـر اسـاس جـدول شـماره      طلبـی،  اصـالح بـا آن کشـور بودنـد. امـا در دوره     زدایـی   تنش
اتخـاذ  یـی  گرا اصـول نسبت به انگلیس در مقایسه بـا دوره  تري  مطبوعات شاخص موضع نرم

رویکـردي مثبـت    طلبی، اصالحدر دو درصد اخبار منتشر شده در دوره  ي کهطور به ؛کردند
کـرد  شـد. ایـن روی  ارائه یی گرا اصولبه روابط ایران و انگلیس در مقایسه با نیم درصد دوره 

کنـد   هـا اثبـات مـی    یافتـه بنـابراین  درصد، منفی بود.  6/1با فراوانی یی گرا اصولاما در دوره 
  رو گفتمان سیاست خارجی حاکم بر جامعه هستند.   مطبوعات در بازنمایی انگلیس دنباله

 دوره سیاسیو  . موضع خبر خارجی در قبال رابطه ایران و انگلیس5 جدول

 دوره انتشار کل
 یطلب اصالح ییگرا اصول  

 رویکرد مثبت شمارش 15 7 22
 همکاري)( 

موضع خبر 
درقبال روابط 
 ایران و انگلیس

 % در دوره انتشار 0/2% 5/0% 0/1%
 % کل 7/0% 3/0% 0/1%

 رویکرد منفی شمارش 7 22 29
 % در دوره انتشار %9/0 %6/1 %4/1 برخورد)( 

 % کل 3/0% 0/1% 4/1%
 شمارش 9 12 21

 % در دوره انتشار %2/1 %9/0 %0/1 رویکرد خنثی
 % کل 4/0% 6/0% 0/1%

 شمارش 722 1344 2066
 % در دوره انتشار %9/95 %0/97 %6/96 نامربوط

 % کل 8/33% 9/62% 6/96%
 شمارش 753 1385 2138

 % در دوره انتشار %0/100 %0/100 %0/100 کل کل
 % کل 2/35% 8/64% 0/100%
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  گیري   نتیجه .4
این پژوهش چگونگی بازنمایی آمریکا و انگلـیس در مطبوعـات شـاخص ایـران طـی دوره      

هاي پـژوهش اثبـات کـرد آمریکـا از میـان       را بررسی کرد. یافتهطلبی  اصالحو یی گرا اصول
دیگر کشـورهاي غربـی بیشـترین پوشـش خبـري را در مطبوعـات شـاخص ایـران بـه خـود           

دهد بیشتر تحوالت ایران با غرب مربوط بـه آمریکاسـت.    اختصاص داده است. این نشان می
همچنین موضعی که در بازنمایی آمریکـا در مطبوعـات شـاخص نسـبت بـه روابـط ایـران و        

نیسـت.  » مثبـت «را بـه همـراه دارد و ایـن بازنمـایی     » برخـورد «عنصر  ،شود آمریکا اتخاذ می
ي میان دوره سیاسی و کشـور غربـی برجسـته شـده و نیـز دوره      ازطرف دیگر، رابطه معنادار

  سیاسی و تصویر دولت آمریکا و انگلیس در خبر وجود دارد.  
هماننـد مطبوعـات    ،ها نشان از آن دارد که مطبوعات شـاخص در ایـران   نتیجه این یافته

هنگامی که به پوشش اخبار خـارجی   ،شاخص در بسیاري از دیگر کشورها همچون آمریکا
شـود در   رسد، تمایل دارند از موضع و سیاست خارجی که توسط دولت ایران اتخاذ مـی  می

  بازنمایی کشور خارجی مربوطه پیروي کنند.  
وجـود تحـوالت مثبـت     رغـم  بـه در مورد آمریکا و انگلیس، مطبوعات شـاخص ایـران   

انتشار اخباري که دهند. مطبوعات ایران با ارائه تمایل دارند تصویري منفی از این دو کشور 
کنـد سـعی    معرفی مـی » استعمارگر«عنوان  به و انگلیس را» مستکبر«عنوان  به چهره آمریکا را

ارتباطات میان ایران و آمریکا و انگلیس را بازنمـایی کننـد. بـر کسـی     » زخم کهنه«کنند  می
هـا و   قرناي منفی در روابط خود با ایران در طول  پوشیده نیست که آمریکا و انگلیس سابقه

اند و ایـن موضـوع در پوشـش اخبـار مربـوط بـه ایـن دو کشـور در مطبوعـات           ها داشته دهه
  دهد.  شاخص ایران خود را نشان می

هـا رابطـه مسـتقیم میـان بازنمـایی       هاي مـرتبط در دیگـر کشـور    که پژوهش گونه همان
ن تحوالت خارجی در مطبوعات یک کشور با سیاست خارجی رسمی همـان کشـور را نشـا   

داد، این پژوهش نیز اثبات کرد رابطـه معنـاداري میـان بازنمـایی آمریکـا و انگلـیس و دوره       
. بنابراین مطبوعات شاخص ایران در بازنمایی آمریکـا و انگلـیس   1سیاسی حاکم وجود دارد

 گفتمان) سیاسی حاکم که خود تابعی از سیاسـت خـارجی دولـت حـاکم    ( دوره تأثیرتحت 
                                                                                                                                        

ویژه در غرب) بـر سیاسـت خـارجی کشورشـان      ها (به دهند رسانه هاي قبلی نشان می . در حالی که پژوهش1
هـا   تأثیرگذارند، این پژوهش نشان داد در ایران این سیاست خارجی دولت حاکم است که بر پوشش رسـانه 

  تأثیرگذار است. الملل از تحوالت بین
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گیرند. البته سیاست خـارجی رسـمی ایـران     ) است قرار میطلب حاصالو چه  گرا اصولچه (
روابط خـارجی ایـران بـا آمریکـا و      تأثیربرگرفته از اصولی است که در طول تاریخ و تحت 

که در مرور اجمالی تاریخچه روابـط   گونه هماناند و این اصل  انگلیس تدوین و تثبیت شده
غـرب سـتیزي و آمریکاسـتیزي)    ( یزيتبارسـ کایران با آمریکا و انگلیس مشخص شد، بر است

ها در پیشبرد سیاست خـارجی کشـورها    توان نتیجه گرفت که رسانه استوار است. بنابراین می
  کنند.   هم نقش بسزایی ایفا می

هـاي آمریکاسـتیزي در    ) بعـد چهـارمی بـه ریشـه    2004( در این زمینـه، نیزبـت و دیگـران   
یـزي  چ و آن» هـدف  يها پوشش خبري آمریکا در رسانه نحوه«اند و آن  خاورمیانه اضافه کرده

 ,Nisbet et al( خواننـد  مـی » رسـانی نـامؤثر توسـط دولـت آمریکـا      اطـالع «را  آنها آن است که

ها در ایجاد احساسات ضـدآمریکایی در خاورمیانـه را باکسـتر و     ). نقش حیاتی رسانه12 :2004
ی نحـوه پوشـش اخبـار مربـوط بـه زنــدان      انـد. آنهـا بـا بررســ    ) هـم نشـان داده  2008( اکبـرزاده 

 گونـه  ایـن اي در خلـق   هاي محلی به این نتیجه رسیدند که این پوشش رسانه ابوغریب در رسانه
هـاي گذشـته    ). تفاوتی که یافته پژوهشBaxter & Akbarzadeh, 2008:172( احساسات مؤثرند

ی آمریکـا و انگلـیس در   هـاي بازنمـایی منفـ    با یافته پژوهش حاضر دارد شاید مربوط بـه ریشـه  
  .  استایران 
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