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 ای آمریکا  واکاوی فضاسازی رسانه

  ای ایران هسته  در پرونده
 )بررسی موردی عملکرد صدای آمریکا(

 محمدعلي شيرخاني

 گو جواد حق

 چکيده
ای ایران را تشکیل داده است. در این  سیاست اصلی دولت ایاالت متحده در موضوع هسته ،آفرینی بحران
ای ایران و سپس تداوم این  بدیل در ساخت بحران هسته ای ایاالت متحده نقشی بی دیپلماسی رسانه ،میان

ای  ترین کارگزاران دیپلماسی رسانه عنوان اصلی ها به رسانه ههای گذشت بحران داشته است. در طی سال
افکار عمومی دنیا را  ،شدن حکومت ایران به مرحله ساخت بمب اتم دولت ایاالت متحده با القای نزدیک

تشکیل داده است.  مسئله اصلی این مقاله را ،ای اند. بررسی چگونگی این اقدام رسانه قرار داده تأثیرتحت 
در ساخت و سپس تداوم مناقشه  صدای آمریکاضمن اشاره به نقش اساسی  ،لهدر بررسی این مسئ

 این ماهیت به باتوجه ایم. پرداخته ییرسانه پرسابقه آمریکااین تحلیل محتوایی عملکرد  ای ایران، به هسته
 ،یا کتابخانه منابع از یمند بهره با همچنین. میا برده بهره محتوا لیتحل از روش پژوهش این در ،مقاله
سازی از  بحرانو درنهایت ضمن تبیین چگونگی  پرداخته الزم اطالعات یگردآور به ینترنتیا و یاسناد

و ابعاد گوناگون آن ای  پذیر از این فضاسازی رسانهتأثیربندی مناطق  ای ایران به دسته موضوع هسته
 ایم.  پرداخته

 واژگان کليدی
  هراسی هراسی، اسالم هراسی، شیعه ای ایران، صدای آمریکا، ایران بحران هسته

                                                                                                                                        
 Email: shirkhani@ut.ac.ir                                                تهران دانشگاه الملل بین روابط گروه مدیر و استاد* 

 تهران دانشگاه الملل بین روابط دکتری دانشجوی                                               Email: jhaghgoo@ut.ac.ir 
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 جستارگشایي
دولت آمریکا  ،یکم و های آغازین قرن بیست سال در رانیا یا هسته موضوع طرح آغاز با زمان هم

ای ایران را  آفرینی در موضوع هسته بحران ،ای خود رسانه-های تبلیغاتی مندی از ظرفیت با بهره

ی وابسته به دولت ایاالت ها رسانه که ی رقم خوردا گونه به امر نیا. داد قرار خود دستورکار در

 یا هیرو در ،ای این دولت برعهده دارند متحده که نقشی اساسی در پیشبرد دیپلماسی رسانه

 دیکل راآفرینی  بحران از یدیجد موج ،یا هسته موضوع رهدربا وقوع هر رویدادی از پس مشترک

 را یعموم افکار ،اتم بمب ساخت مرحله به رانیا یعیش حکومت شدن کینزد یالقا با و زده

ای چگونه  این فضاسازی رسانهست که ا آناین پژوهش  اصلیمسئله . اند داده قرار تأثیر تحت

دغدغه اصلی این مقاله ناظر به بررسی چگونگی  ،عبارت دیگر صورت پذیرفته است. به

 صدای آمریکا است.هایی چون  توسط رسانه  ای ایران شدن بحران هسته ساختهبر

ای ایران  آمریکایی نقشی اساسی در برساختن بحران هسته های رسانه. فرضيه اصلي

ای آمریکا با  ترین کارگزاران دیپلماسی رسانه عنوان اصلی ها به رسانه ،اساس  اند. براین داشته

علیه  ای ای و تبلیغاتی خود با هجمه گسترده رسانه های رسانه استفاده حداکثری از ظرفیت

ای  آفرینی و سپس تداوم بحران هسته نقشی اساسی در بحران ،ایران ای آمیز هسته فعالیت صلح

 اند.  ایران داشته

رسی محتوای تولیدشده در رسانه صدای در بر ،لهباتوجه به ماهیت این مقا. روش پژوهش

ایم.  بهره بردهای ایران از روش تحلیل محتوا  در موضوع هسته گیری آن آمریکا و ارزیابی جهت

 تحلیلشرایط و اطالعات موجود به  توصیفتوضیح آنکه در بررسی فرضیه اصلی پژوهش پس از 

ای، اسنادی و  مندی از منابع کتابخانه ایم. در این پژوهش با بهره  و ارزیابی نهایی پرداخته

 ایم.  اینترنتی به گردآوری اطالعات پرداخته

 یساز چارچوب نظری: نظریه برجسته .1
 دنیزهارولد زدایی از آن هستند. تأکیدگذاری بر یک پدیده یا تأثیرها همیشه مشغول به  رسانه

گوید:  می نیل پستمنکند. در همین رابطه  گیری استفاده می برای این اقدام از صفت جهت

کنند و با  گذاری می ها کارشان این است که ساختارهای واقعی را در زمان انتقال ارزش رسانه»

 .(90: 1374)شکرخواه،  «دهند تر نشان می تر و پدیده دیگری را نازل ای را مهم این کار پدیده

یعنی آنها  ؛ها اثری به نام تعیین دستورکار دارند معتقد است که رسانه دومنیک راستا در همین

ه کنند و از این افق باعث شوند ک تأکیدتوانند برخی موضوعات خاص را انتخاب و بر آنها  می
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سازی یکی  نظریه برجسته ،در همین رابطه .هدف برای این موضوعات اهمیت قائل شود ةجامع

 های نظری مهم در علوم ارتباطات است که این موضوع را مورد تدقیق قرار داده است.  از رهیافت

1یساز برجسته
ست. در راستای موضوع این ا خاص یا برنامه بـر یگذار تیاولو یمعن به 

 خبرها،  ارائه بـا یخبر یها رسانه که شهیاند نیا یعنی  یساز برجسته که گفت توان یم مقاله

 یساز برجسته .(1384)شاکری،  کنند یم نییتع شند،یاند یم آنها   درباره مردم که را عاتیموضو

  چه  که ندیبـگو مـا به نکهیا در ها رسانه ییتوانا ؛است ها رسانه قدرتمند اتتأثیر از  یکی  انگریب

 ها، روزنـامه سینو ستون ،پمنیل والتر یالدیم 1922 سال از. هستند توجه قابل و مهم  یموارد

. به باور بود داده هشدار عموم به ،یذهن ریتصاو یده شکل و ارائه  در  ها رسانه  قـدرت بـه نسبت

 ،یا رسـانه منابع توسط که است  موضوعات  از یا مجموعه ،یا رسانه یساز برجسته ،کامبز و شاو

 عموم،  توجه  نظر از که است یموضوعات ،یعموم یساز برجسته و شود یم مـرتب و درست

 .(McCombs and Shaw, 1972: 176) ستا تر مهم

در  هیل چپلکامبز و شاو در پژوهش  بار توسط مک ننخستیسازی که برای  نظریه برجسته

کردن بعضی از  اولویت را با برجستههای جمعی  گوید که رسانه توسعه یافت، می 1968سال 

  تحقیق و بررسیشان درآنها  .(90: 1374)شکرخواه،  کنند مسائل برای افکار عمومی، معین می

 ،یشـمال ینایکارول در یالدیم 1968  یجمهور  استیر  یانتخابات  مبارزه در رسانه نقش مورد در

  هیاول   هیفرض .(McCombs and Shaw, 1972: 176) فرضیه اولیه تحقیق خود را مطرح ساختند

 جلوه مهم مـخاطبان  نـزد  را آنها خـاص، یموضوعات بر تأکید با ها رسانه که بود نای ،قیتحق

 نیا  در  .رندیگ یم قرار تیاولو در مخاطبان نظر  در  موضوعات  نیا که  یطور  به دهند، یم

 مورد یدایکاند انتخاب  در  هنوز ،ادشدهی پژوهش انجام زمان تا کـه دهـنده یرأ 100پژوهـش،

  را  یموضوعات ابتدا ،محقق دو نیا .گرفتند  قرار  یبررس و مطالعه مورد بودند،  مـردد خـود نظر

 سپس .کردند  مشخص  بـود بـرخوردار یشتریب تیاهم و تیاولو از دهندگان یرأ نیا نظر از که

 داشت قرار تیاولو در و  بود مـهم ها رسـانه نظر  از  که را یموضوعات  ها رسانه  یمحتوا  به توجه با

 کـه افتندیدر و  هپرداخت  موضوعاتاز  دسته دو نیا  سهیمقا بـه بـعد  مـرحله در .کردند استخراج

 که یجینتا. است  کسانی ها رسانه و دهندگان  یرأ  انیم  در موضوعات  تیاولو و تیاهم بیتـرت

 داشـت  مطابقت ،بـود  شده مـطرح پژوهـش آغاز در که یا هیفرض با آمـد دست هبـ انیپا در

 کـوهن  بـرنارد  آن  از  شیپ که طور همان ،گرید عبارت به .(327-328: 1384)سورین و تانکارد، 

 ندیبگو مردم بـه ـنکهیا در اوقات اغلب در است ممکن ها رسانه ،بود داشته  اظهار 1963 سال  در

                                                                                                                                        
1. Agenda Setting  
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   درباره  کهخود بگویند   خوانندگان بـه نکهیا در آنها  اما نباشند، موفق کـنند  فکر  چگونه که

 .(Cohen, 1963: 120) ندهست  ، موفقکنند  فـکرچیزی   چه

شود.  های جمعی درنظر گرفته می منزله عملکرد رسانه سازی معموالً به برجسته

نسبی موضوعات مختلف را های جمعی اهمیت  سازی فراگردی است که طی آن، رسانه برجسته

ها  یندی است که طی آن رسانهاسازی فر ای، برجسته لحاظ رسانه دهند. به به مخاطب انتقال می

گذارند و افکار عمومی را به  تأثیرنحو دلخواه  بهخود کنند تا بر ذهنیت مخاطبان  سعی می

در  ،شود. درواقع میبندی اهمیت رویدادها، عملی  جهات مورد نظر سوق دهند و این امر با رده

سازند.  های خبری مشخص می نوع رویداد را در بخش هر مقدارهای رسانه،  یند، اولویتااین فر

سازند. رویدادهایی  سازی را مشخص می لحاظ محتوایی، تکرار بیش از حد رویدادها، برجسته به

ولی در  ،شوند یوجود دارند که نه از ارزش خبری برخوردارند و نه برای مخاطبان مهم تلقی م

)شکرخواه،  کند نظر جنبه تبلیغی پیدا می ای است که رویداد مورد اندازه این موارد تکرار به

1374 :90). 

 رندیبگ میتصم دیبا -خـبر یا رسـانه ستمیس در خبربانان -اخبار رانیدب و رانیسردب روز هر

 یمجرا از  که  ییها عنوانبا همة  ن،یا بر عالوه .شود رد ای رفتهیپذ تواند یم یخبر عنوان کدام که

 هیبق و لیتفص به ها یبعض ؛شود ینم رفتار کسانی مخاطبان به ارائه هنگام گذرند، یم یخبربان

 و ییویراد اخبار قالب  در  سرعت به ها عنوان نیا از یبعض شوند؛ یم عرضه کوتاه اریبس طور به

 و تریت  اندازه قیطر از .کنند یم دایپ را تیموقع نیا بعداً هیبق یول شوند، یم پخش یونیزیتلو

  ارزش و بها خبر کی  به  آشکارا  دیجـرا کـه است روزنامه  صفحه در آن قرارگرفتن مکان

 یخبر یها رسانه از را ها یبرجستگ نیا مخاطبان، که کند یم  ادعا  یساز برجسته .دهند یم

  خود  یشخص یدستورکارها در ها ارزش از یمشابه  مجموعه همراه را آن و رندیگ یم

ای ایران یکی از دستورکارهای  موضوع هسته ،شده در این مقاله بنابه فرضیه ارائه .گنجانند یم

های  رسانه ،باور این پژوهش به ،عبارت دیگر های آمریکایی است. به دار در عملکرد رسانه اولویت

در ساخت و تداوم  ،ای ایران دار ابعاد گوناگون موضوع هسته سازی جهت آمریکایی با برجسته

ادعایی که در ادامه با تحلیل محتوایی عملکرد اند.  ای ایران نقشی اساسی داشته بحران هسته

ای دولت ایاالت  ترین کارگزاران دیپلماسی رسانه عنوان یکی از اصلی رسانه صدای آمریکا به

 متحده مورد ارزیابی قرار گرفته است.
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)بررسي  ای ایران کا در قبال پرونده هستهواکاوی رفتار صدای آمری. 2

 موردی(
های وابسته به  خصوص رسانه به ،های مختلف غربی رسانه ،ای ایران زمان با طرح پرونده هسته هم

ای علیه  تبلیغات رسانه ،هنگادر اقدامی هم رژیم صهیونیستیهای آمریکا، انگلیس و  دولت

 ،ایران را در دستورکار قرار دادند. در این میانای جمهوری اسالمی  آمیز هسته های صلح فعالیت

نقشی اساسی در انحراف افکار عمومی دنیا  ،ترین رسانه آمریکایی عنوان باسابقه صدای آمریکا به

 د.کرایفا 

 ،داری است که با استفاده از امکانات متعدد خود های سابقه صدای آمریکا از رسانه

سوی دولت  تبلیغ مشغول است. ساالنه مبالغ زیادی از هاست علیه انقالب اسالمی ایران به سال

سسات رسمی است که ؤیکی از م ،عالوه شود و به ایاالت متحده برای تداوم فعالیت آن هزینه می

در های اطالعاتی و امنیتی به افراد خاص از طریق و  های مختلف از سوی دستگاه اعطای کمک

ای صدای آمریکا در این  منظور از شبکه رسانه .(20: 1389)محمدی،  گیرد پوشش آن انجام می

 بخش انگلیسی و فارسی صدای آمریکا است.  ،پژوهش

رادیوی دولتی ایاالت متحده آمریکا با عنوان رادیوی ، میالدی 1942در مارس سال 

کار کرد. هدف  با عنوان صدای آمریکا آغاز بهنیز المللی آن  بخش بین ،چندی بعدو عمومی ملی 

سیس این بخش، بهبود چهره آمریکا در جهان و گسترش آزادی و دموکراسی مورد أت اولیه از

های وزارت  صدای آمریکا ابزاری برای اجرای سیاستدرواقع، نظر در کشورهای دیگر بود. 

که بود ثیر بر افکار مردم جهان نسبت به این کشور رخارجه ایاالت متحده و همچنین تأامو

کننده تلویزیونی  پخش 44شد. مجموعه صدای آمریکا دارای  ال میزبان رسانه دنب وسیلة  به

سیس أگذاری و ت گیری از ابزار دیپلماسی عمومی پایه است. این مجموعه با هدف استفاده و بهره

هشی و  )باقری شود شد که گستره پخش آن آسیا، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا را شامل می

 . (45: 1392دیگران، 

شدت در کانون توجه این  ها به ای ایران یکی از مسائلی است که در این سال تهموضوع هس

محتوای منتشرشده در مورد های مقدماتی در  رسانه آمریکایی قرار گرفته است. نتایج بررسی

ها و  انگلیسی صدای آمریکا و نیز بخش فارسی آن و مروری بر اخبار، گزارش پایگاه اینترنتی

ای ایران داللت بر  دهه گذشته در رابطه با موضوع هسته در فاصله یک های منتشرشده تحلیل

 ،این امر دارد که رسانه مذکور در مدت یادشده با پیگیری یک خط مشخص خبری

 در دستورکار قرار داده است.  ای ایران را آفرینی در موضوع هسته بحران



 ایران ای هسته پرونده در آمریکا ای رسانه فضاسازی واکاوی  10

 

 ای ایران . تحليل محتوایي عملکرد صدای آمریکا در قبال موضوع هسته3

 ای ایران( )چگونگي ساخت بحران هسته
های  مندی از روش رسانه صدای آمریکا با بهره مقاله،پذیرفته در این  های صورت بنابر بررسی

ای ایران پرداخته است. با تحلیل  ای علیه فعالیت هسته ای به فضاسازی رسانه غالب رسانه

 1393تا سال  1383صدای آمریکا از سال اینترنتی های  پایگاهمحتوای اخبار منتشرشده در 

 :شد استخراج زیرآمده است نتایج  زیر نگارهکه اطالعات دقیق آن در _شمسی

 اطالعات کامل جامعه آماری -(1نگاره شماره )

 کلمات کليدی بازه زماني تعداد منبع بررسي اخبار ردیف
لينک دسترسي به صفحه 

 آرشيو

1 
انگلیسی  پایگاه اینترنتی

 صدای آمریکا 
 خبر 5089

 2002آگوست 

 2014تا اکتبر 

Nuclear 

Program of 

Iran 

http://www.voanews.com/sea

rch/search2.aspx#all|Nuclear
%20program%20of%20Iran|0

|allzones|08/01/2002|10/16/20

14|banner 

2 
انگلیسی  پایگاه اینترنتی

 صدای آمریکا
 خبر 2352

 2002آگوست 

 2014تا اکتبر 
Iran Nuclear 

Talks 

http://www.voanews.com/sea
rch/search2.aspx#all|iran%20

nuclear%20talks|0|allzones|08

/01/2002|10/20/2014|banner 

3 
انگلیسی  پایگاه اینترنتی

 صدای آمریکا
 خبر 701

 2002آگوست 

 2014تا اکتبر 
Iran Nuclear 

Dispute 

http://www.voanews.com/sea

rch/search2.aspx#all|Iran%20

nuclear%20dispute|0|allzones|
08/01/2002|10/20/2014|banne

r 

4 
انگلیسی  پایگاه اینترنتی

 صدای آمریکا
 خبر 4686

 2002آگوست 

 2014تا اکتبر 

Iran's 

Nuclear 

Program 

http://www.voanews.com/sea

rch/search2.aspx#all|Iran%27
s%20nuclear%20program|0|al

lzones|08/01/2002|10/24/201

4|banner 

5 
انگلیسی  پایگاه اینترنتی

 صدای آمریکا
 خبر 729

 2002آگوست 

تا سپتامبر 

2014 

Negotiations 

Between 

Iran and US 

http://www.voanews.com/sea

rch/search2.aspx#all|Negotiat

ions%20Between%20Iran%2
0and%20US|0|allzones|08/01/

2002|09/17/2014|banner 

6 
انگلیسی  پایگاه اینترنتی

 صدای آمریکا
 خبر 610

 2002آگوست 

 2014تا اکتبر 

Iran West 

Nuclear 

Talks 

http://www.voanews.com/sea
rch/search2.aspx#all|iran%20

west%20nuclear%20talks|0|al

lzones|08/01/2002|10/08/201
4|banner 

7 
انگلیسی  پایگاه اینترنتی

 صدای آمریکا
 خبر 5552

 2002آگوست 

 2014تا اکتبر 
Nuclear Iran 

http://www.voanews.com/sea

rch/search2.aspx#all|nuclear

%20iran|0|allzones|08/01/200
2|10/22/2014|banner 

8 
فارسی  پایگاه اینترنتی

 صدای آمریکا
 خبر 1863

فروردین 

تا دی  1387

1393 

 یا هسته مذاکرات

http://ir.voanews.com/search/

search2.aspx#all|%D9%85%
D8%B0%D8%A7%DA%A9

%D8%B1%D8%A7%D8%A

A%20%D9%87%D8%B3%
D8%AA%D9%87%20%D8

%A7%DB%8C%7C10|allzon

es|!1387-1-1|!1393-10-
31|banner 
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9 
فارسی  پایگاه اینترنتی

 صدای آمریکا
 خبر 232

فروردین 

تا دی  1387

1393 

 یا هسته پرونده

 رانیا

http://ir.voanews.com/search/
search2.aspx#all|%D9%BE%

D8%B1%D9%88%D9%86%

D8%AF%D9%87%20%D9%
87%D8%B3%D8%AA%D9

%87%20%D8%A7%DB%8C

%20%D8%A7%DB%8C%D
8%B1%D8%A7%D9%86%7

C0|allzones|!1387-1-1|!1393-

10-14|date 

10 
فارسی  پایگاه اینترنتی

 صدای آمریکا
 خبر 2036

فروردین 

تا آذر  1387

1393 

 ای ایران هسته

http://ir.voanews.com/search/

search2.aspx#all|%D8%A7%

DB%8C%D8%B1%D8%A7
%D9%86%20%D9%87%D8

%B3%D8%AA%D9%87%2

0%D8%A7%DB%8C%7C0|a

llzones|!1387-1-1|!1393-9-

14|date 

11 
فارسی  پایگاه اینترنتی

 صدای آمریکا
 خبر 115

فروردین 

تا آذر  1387

1393 

مناقشه اتمی 

 ایران

http://ir.voanews.com/search/
search2.aspx#all|%D9%85%

D9%86%D8%A7%D9%82%

D8%B4%D9%87%20%D8%
A7%D8%AA%D9%85%DB

%8C%20%D8%A7%DB%8

C%D8%B1%D8%A7%D9%
86%7C0|allzones|!1387-1-

1|!1393-9-14|date 

12 
فارسی  پایگاه اینترنتی

 صدای آمریکا
 خبر 49

فروردین 

تا آذر  1387

1393 

مناقشه هسته ای 

 ایران

http://ir.voanews.com/search/

search2.aspx#all|%D9%85%
D9%86%D8%A7%D9%82%

D8%B4%D9%87%20%D9%

87%D8%B3%D8%AA%D9

%87%20%D8%A7%DB%8C

%20%D8%A7%DB%8C%D

8%B1%D8%A7%D9%86%7
C0|allzones|!1387-1-1|!1393-

9-14|date 

13 
فارسی  اینترنتیپایگاه 

 صدای آمریکا
 خبر 109

فروردین 

تا آبان  1387

1393 

 بمب اتم ایران

http://ir.voanews.com/search/
search2.aspx#all|%D8%A8%

D9%85%D8%A8%20%D8%

A7%D8%AA%D9%85%20
%D8%A7%DB%8C%D8%B

1%D8%A7%D9%86%7C0|al

lzones|!1387-1-1|!1393-8-
14|date 

14 
فارسی  پایگاه اینترنتی

 صدای آمریکا
 خبر 775

فروردین 

تا  1387

 1393بهمن

ای  مذاکرات هسته

 ایران با آمریکا

http://ir.voanews.com/search/

search2.aspx#all|%D9%85%
D8%B0%D8%A7%DA%A9

%D8%B1%D8%A7%D8%A

A%20%D9%87%D8%B3%
D8%AA%D9%87%20%D8

%A7%DB%8C%20%D8%A

7%DB%8C%D8%B1%D8%
A7%D9%86%20%D8%A8%

D8%A7%20%D8%A2%D9

%85%D8%B1%DB%8C%D
A%A9%D8%A7%7C0|allzon

es|!1387-1-1|!1393-11-1|date 
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21 % 

 خنثی

22 % 

 مثبت

57 % 

 منفی

1 2 3

44% 

 نظامی

5% 

 صلح آمیز

51% 

 (الادری)خنثی

1 2 3

 ای گيری تيترهای اصلي اخبار منتشرشده درباره موضوع هسته جهت -(1نمودار شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد 2/22کاررفته حدود  گیری مثبت تیترهای به جهت

 درصد 57حدود کاررفته  گیری منفی تیترهای به جهت

 درصد 8/20کاررفته حدود  گیری خنثی تیترهای به جهت

 

 ای ایران آميزبودن برنامه هسته ميزان القای نظامي یا صلح -(2نمودار شماره )

 

 

 

 

 

 

 اند. ای ایران پرداخته بودن برنامه هسته درصد از اخبار به القای نظامی 44 حدود

 د.ان کردهکید أایران ت ای برنامه هستهآمیزبودن  درصد از اخبار بر صلح 5حدود 

 .اند کردهدر قبال این مسئله اتخاذ تفاوت  بیدرصد بقیه اخبار موضعی  51حدود 
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40% 

 شورای امنیت

22% 

 5+1گروه 

38% 

 سایر نهادها

1 2 3

 ای ایران  مرجع حل موضوع هسته .4
شورای امنیت سازمان ملل متحد  ،درصد از اخبار منتشرشده در صدای آمریکا  40در  -1

 ؛ید قرار گرفته استأیای ایران مورد ت  هستهعنوان تنها مرجع برای حل بحران  به

  ؛در جایگاه دوم قرار دارد ،درصد 22 ،با اختالف زیاد 5+1گروه  -2

ای ایران مطرح کرده  عنوان مرجع حل بحران هسته دیگر نهادها را به ،درصد از اخبار 38 -3

 است.

 ای ایران آميزبودن برنامه هسته ميزان القای نظامي یا صلح-(3نمودار شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آماری تحليل و ارزیابي داده .5
های دولتی  دهه پیش توسط رسانه ای ایران از یک گونه که اشاره شد، مسئله هسته همان

ای  سازی قرار گرفته است. در مسئله هسته شکل کامالً پررنگی مورد برجسته متحده به ایاالت

ای شده  رسانی و اینترنت استفاده گسترده های اطالع ایران از مطبوعات، تلویزیون، ماهواره، شبکه

رسانی و  ها و الگوهای اطالع یازیدن به روش که دولت ایاالت متحده با دست طوری به ،است

کشاندن موضع جمهوری اسالمی ایران از  چالش سو و به خبررسانی به تقویت موضع خود از یک

اند که هدف از  تمردان ایران اعالم کردهبارها دول ،خصوص سوی دیگر پرداخته است. در این

پیمانان این  ولی ایاالت متحده و هم ،طلبانه است های اتمی، مقاصد صلح کردن برنامه دنبال
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افزار اتمی است  ها، دستیابی به جنگ کشور بر این اعتقادند که هدف ایران از پیگیری این برنامه

 .(2: 1389زاده،  )گیویان و قلی

ای صدای  شده پیرامون کمیت و کیفیت اقدام رسانه آمار و ارقام تحقیقی مطرحبا استناد به 

که کرد توان ادعا  می ،ای ایران که نتایج اصلی آن مطرح شد آمریکا در قبال موضوع هسته

ای دولت ایاالت متحده با  ترین کارگزاران دیپلماسی رسانه عنوان یکی از اصلی صدای آمریکا به

ای ایران  ای به فضاسازی گسترده علیه موضوع هسته رسانههای  و روشفنون مندی از  بهره

خواستار حضور فعال شورای امنیت  ،ای ایران دادن فعالیت هسته پرداخته و با تهدیدآمیز جلوه

 وفصل مناقشه اتمی ایران شده است. سازمان ملل متحد برای حل

 نهاد شانزده ،2007 سال ردست که ا ای ایران در حالی این ادعاها علیه برنامه هسته

 تسلیحات رویوجه بر  به هیچ ایران کهاعالم کرده بودند  باال اطمینان باآمریکا  اطالعاتی

رهبر ایران است که بارها  ،ای اهلل خامنه آیتفتوای  ،تر از آن مهم .کند نمی کار ای هسته

موضوعی که توسط  است؛ قرار داده تأکیدگونه تسلیحات را مورد  اده از اینـبودن استف حرام

 ای بحران ساختگی؛ داستان ناگفته هراس از ایران هسته نویسنده آمریکایی در کتاب گرت پورتر

(Gareth Porter, 2013) قرار گرفته است. باتوجه به آنکه عقالنیت  تأکیدصراحت مورد  نیز به

 هیپا بر کایآمر یها استیس صولساساً ااو است رفتار دولت ایاالت متحده  أمنش ،ابزاری

مبتنی بر منافع مشخصی  ،ای نیز گونه رفتار رسانه تردید این ، بیاستمحوری  و منفعت یسودآور

توان در سه  ای ایران را می ای علیه برنامه هسته رسانه این اقداماتاست. منافع دولت آمریکا از 

و در ترویج الملل(  بین)نظام  المللی )غرب آسیا( و بین ای )جامعه آمریکا(، منطقه سطح داخلی

موضوعی که در ادامه  مورد توجه قرار داد.هراسی  هراسی و اسالم هراسی، شیعه سه پدیده ایران

 مورد بررسی قرار گرفته است.

سه پيامد اصلي فضاسازی  ؛هراسي هراسي و اسالم هراسي، شيعه ایران .6

 ای ایران عليه پرونده هسته
روانشناختی و مبتنی بر مبادی خاص معرفتی بدانیم که از جهل و نادانی ای   اگر هراس را پدیده

هراسی و  هراسی، شیعه توان سه پدیده اسالم گیرد، می ت میأمخاطب پیرامون یک موضوع نش

ها از ابعاد  شمار آورد که با توسعه و اثرگذاری روزافزون رسانه هایی مدرن به هراسی را پدیده ایران

ست که ا ای گونه ها در عصر جدید به اند. اهمیت و اثرگذاری رسانه هجدیدی برخوردار شد

ها  ای توسط رسانه شده ساخته تعیواقرا  یهراس هایی چون ایران بسیاری از اندیشمندان پدیده

یی چون صدای ها رسانه ،کشورهای منطقه خاورمیانه برای مثالدانند. در این برداشت،  می

های موجود میان ایران با اعراب  سوءاستفاده حداکثری از شکافحسب منافع خود با رآمریکا ب



 15      1394 تابستانم / سال بیست و چهار / پنجشماره هفتاد و 

 

که تا حد  ای است هراسی پدیده ایران ،معنا پردازند. در این ها می به تشدید این شکاف ،منطقه

هراسی  در موضوع ایران برای مثال. توضیح آنکه است ها رسانه و پرداخته ساختهبسیار زیادی 

 به نسبت یا واهمه ،عرب و اهل تسنن رسانه مخاطبان انزب و ذهن در شاهد آن هستیم که

عنوان  شود. وجود چنین خاصیتی است که رسانه را به می جادیاحکومت شیعی ایران 

 های بزرگی چون ایاالت متحده قرار داده است.  خارجی قدرت ترین ابزار سیاست راهبردی

 مجامع در رانیا یا هسته موضوع طرح آغاز با زمان هم که میآن شاهد ،اساس نیا بر

 مانند آمریکایی مطرح یها رسانه ،متحد ملل سازمان تیامن یشورا خصوص به ،یالملل نیب

 نیا. اند داده قرار خود دستورکار در را موضوع نیا قبال در یهراس رانیا خاص خطصدای آمریکا 

 موضوعبارة در رویدادیوقوع هر  از پس مشترک یا هیرو در ها رسانهاین  که ستا یا گونه به امر

 یالقا با و زده دیکل را ای ایران آفرینی در موضوع هسته بحران از یدیجد موج ،یا هسته

 را ایدن یعموم افکار ،اتم بمب ساخت مرحله به رانیا ی و مسلمانعیش حکومت شدن کینزد

ایم(،  پرداخته)که در ادامه بدان  حسب ماهیت جمهوری اسالمی ایرانرب. اند داده قرار تأثیر تحت

هراسی،  هر سه پدیده ایران ،ای و تبلیغاتی علیه این نظام سیاسی اقدام رسانههرگونه با 

د که اقدامات کرتوان ادعا  پذیرند. بنابراین می می تأثیرهراسی از این اقدام  هراسی و اسالم شیعه

همراه داشته   خود به پیشبرد این سه پدیده را با ،ای ایران ای آمریکا علیه پرونده هسته رسانه

همراه و سه پیامد  ،ای ایران ای آمریکا علیه برنامه هسته اقدام رسانه ،عبارت دیگر است. به

 داشته است. هراسانه را دربر هراسانه و ایران هراسانه، شیعه اسالمزمان  هم

از  هر کدام ،(هراسی هراسی و اسالم هراسی، شیعه ایران) این سه پدیدهبا ترویج و گسترش 

اند.  این فضا قرار گرفته تأثیر المللی با درجات گوناگون تحت ای و بین سه سطح داخلی، منطقه

ای این پدیده(، بیش از هر  حسب ماهیت مذهبی و فرقهر)ب هراسی ل جامعه هدف شیعهامثبرای 

 ،های موجود میان دو مذهب اصلی مکتب اسالم چیز در سطح منطقه جهان اسالم و شکاف

حسب جایگاه ایران هم ر)ب هراسی قابل ردگیری است. حال آنکه ایرانیعنی تشیع و تسنن 

عنوان نمادی از حکومت  عنوان نمادی از اسالم سیاسی و هم به عنوان یک دولت، هم به به

المللی قابل ردگیری است. توضیح آنکه  ای و بین شیعیان(، در هر سه سطح داخلی، منطقه

المللی قابل تعریف  ای و بین هراسی در هر سه سطح داخلی، منطقه رانجامعه هدف پدیده ای

عنوان جمعیت غالباً  )به توان دو سطح داخلی جامعه آمریکا است. با چنین مبنایی می

 شمار آورد.  هراسی به الملل را جوامع هدف اسالم غیرمسلمان( و نظام بین
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دولت ایاالت متحده عليه ای  سطوح اثرپذیر از فضاسازی رسانه -(1)شماره  شکل

 ای ایران برنامه هسته

 
هراسي و  هراسي، شيعه  مناطق اثرپذیر از ترویج سه پدیده اسالم -(2)شماره  شکل

 هراسي ایران

 
های دولتی ایاالت متحده برای تهدید  تالش رسانه ،حسب نوع هویت نظام سیاسی ایرانرب

هراسانه،  سه پیامد بارز و مشخص اسالم ،مردم دنیاای ایران برای تمام  دادن برنامه هسته نشان

همراه داشته است. در ادامه به شرح و بسط این ادعا  هراسانه را با خود به هراسانه و ایران شیعه

 ایم. پرداخته
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 نماد اسالم سياسي  ؛جمهوری اسالمي ایران .7
ست. بنابه نظریه حکومتی کامالً دینی و نماد بارز اسالم سیاسی ا -نظام جمهوری اسالمی

 یرهبر ،امت وحدت مالک و است واحد امت کی اسالم جهان ،محمدجواد الریجانیالقرای  ام

 یمرزها از را خود یرهبر سطح یاسالم حکومت لیتشک با بتواند یکشور اگر. است آن

 پس رانیا ،الریجانی نظر از .ردیگ یم قرار اسالم جهان یالقرا ام تیموقع در برد، فراتر ینیسرزم

 بر یمبتن حکومت سیتأس با ینیخم امام و گرفته قرار یگاهیجا نیچن در یاسالم انقالب از

 رانیا حکومت ،بیترت نیا به. گرفت قرار اسالم امت رهبر و رانیا رهبر جایگاه دو در هیفق تیوال

 رانیا از موظفند زین کشورها گرید و بپردازد زین اسالم جهان منافع به ،یمل منافع بر عالوه دیبا

 منافع و القرا ام منافع انیم که یصورت در. کنند دفاع و تیحما اسالم جهان یالقرا ام عنوان به

 حفظ سر بر مسئله که یحالت در مگر ،است مقدم همواره امت منافع ،دیآ شیپ یتعارض امت

 و دارد تیاولو گرید زیچ هر بر یالقر ام حفظ ،هینظر نیا اساس بر. باشد االقر ام در یاسالم نظام

)فیرحی،  انداخت قیتعو به آن حفظ یبرا هم را یاسالم هیاول احکام توان یم لزوم صورت در

 صدوراین خوانش بر مسئله  تأکیدبراساس چنین خوانشی و باتوجه به  .(261-26: 1382

 ای از اسالم سیاسی و حکومتی جانبه جمهوری اسالمی ایران را باید تجلی همه ،اسالمی انقالب

 شمار آورد. دینی به

 از عیتششیعه در قیاس با اهل تسنن،  کیدئولوژیا های آموزه لیدل به نکته مهم دیگر آنکه

 تیحاکم بودن غاصبانه به اعتقاد با عیتش که چرا است؛ برخوردار غرب یبرا یشتریب تیحساس

 نیهم به اعتقاد ،رو نیا از. داند ینم زیجا را مسلمان بر رمسلمانیغ تسلط هرگونه ،رمعصومیغ

 شتریب یرانیا عیتش های آموزه از غرب ،انیم نیا در. کشد یم چالش به را استعمار اساس ،باور

 یانقالب اسالم یدئولوژیا از شهراس که کرده مطرح کایآمر که یطور به ،کند یم خطر احساس

 در مذهب خاموش و آرام نقش از جیرا فهم چون ؛است خطرناک رانیا یانقالب زبان. است رانیا

 کالن سطح در یاسالم انقالب لیتحل .(231: 1382)فوازی،  دهد یم قرار هدف را استیس

 و ها ارزش و داد رخ الملل نیب نظام با تعارض در اساساً رانیا انقالب که دهد یم نشان

)عزتی،  داشت تعارض موجود وضع حفظ یحام های قدرت منافع با که کرد مطرح را هاییهنجار

 .(301تا:  بی

عنوان  هایی به از چنین ویژگی یبنابه آنچه گفته شد؛ جمهوری اسالمی ایران با برخوردار

)که همواره در تقابل و چالش با تمدن غرب بوده است(،  ترین نماد از قدرت تمدن اسالمی اصلی

از شود تا هرگونه اقدام در راستای ترس و هراس  آید. این امر منجر به آن می حساب می به

ای جمهوری اسالمی  های هسته )در اینجا ایجاد ترس به بهانه فعالیت جمهوری اسالمی ایران
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شده  گونه که اشاره شمار آورد. البته همان هراسی به از پروژه اسالم بخشیعنوان  ایران( را بتوان به

توان  نمیهراسی است و قطعاً  ی از پروژه اسالمبخشتنها  ،ای ایران سازی برنامه هسته برجسته

فضاسازی و تبلیغات  ،عبارت دیگر ای ایران تقلیل داد. به این پروژه عظیم را به موضوع هسته

هراسی قابل تعریف است. همین  عنوان بخشی از پروژه اسالم تنها به ،ای ایران علیه برنامه هسته

ضیح آنکه هراسی نیز قابل استناد است. تو هراسی و ایران نکته در رابطه با دو پدیده شیعه

پذیرفته در  ای از اقدامات صورت تنها گوشه ،ای ایران تبلیغات و فضاسازی علیه برنامه هسته

ها را به  توان کل این پدیده آید و قطعاً نمی شمار می هراسی به هراسی و شیعه راستای هدف ایران

مناسب برای ترویج ای ایران مجالی  پرونده هسته ،حال ای ایران تقلیل داد. با این برنامه هسته

ای است که از جوامع هدف مشخصی در دو  پروژه ،هراسی اسالم این امور را فراهم ساخته است.

 الملل برخوردار است.  سطح داخل جامعه آمریکا و سطح نظام بین

 نماد قدرت شيعه ؛جمهوری اسالمي ایران. 8
اسالم شکل گرفته و  از دوازده امامینظام جمهوری اسالمی ایران بر اساس خوانش شیعه 

 یعیش اسالم ،یاسالم انقالب ندیفرا درآید.  شمار می القرای جهان تشیع نیز به ام ،تعبیری به

 خمینی)ره( امام اقدام ترین مهم. شد گر جلوه ساز ییرها و عمل یراهنما یدئولوژیا مثابه به

 یاجتهاد تفکر در یاساس راتییتغ جادیا نه،یزم نیا در ی(اسالم انقالب دئولوگیا عنوان )به

 ها آموزه م،یمفاه از امام که بود یدیجد ریتفس ،راتییتغ نیا یمبنا. بود استیس به نسبت عهیش

 های افق ران،یا در عیتش تیحاکم تحقق .(301تا:  )عزتی، بی داد انجام یعیش اسالم ینمادها و

 و ای منطقه تحوالت در گذار تأثیر یعنصر به انیعیش و گشود جهان انیعیش یرو به ای تازه

 (116: 1385نیا،  )فاضلی شدند لیتبد یجهان

 یزمان عهیش یکیدئولوژیا های آموزه تیحساس که معتقدند یغرب نظران صاحب از برخی

 عهیش کیتیژئوپل. شود گرفته درنظر هم عهیش یکیتیژئوپل های تیموقع که شد خواهد شتریب

 رانیا هارتلند با بزرگ انةیخاورم مختلف یکشورها در عهیش یاسیس یایجغراف امتداد مفهوم به

 و ردگی یدربرم را اسالم یخیتار و راهبردی ،یاقتصاد اتیح ع،یتش از یکمربند درواقع،. است

 و پاکستان افغانستان، ران،یا ن،یبحر ت،یکویمن،  عربستان، عراق، ه،یسور لبنان، از هایی بخش

 میتقس عهیش تیاقل و تیاکثر به مختلف یکشورها در که کمربند نیا. پوشاند یم را هندوستان

: 1984)تشیع،  یابد می انتقال سرعت به آن در گوناگون اتتأثیر که است ییایدن خود شود، یم

 عه،یش کیتیژئوپل حوزة در واقع یکشورها یکیتیژئوپل اتیخصوص به توجه با ،یطرف از .(36

 واحد کی منزله به که دهیبخش آن به را یصفات عه،یش کیتیژئوپل یانسان و یعیطب ساختار

نحوه  ت،یجمع منابع، مانند یصفات. کند یم عمل یجهان نظام در مؤثر و فعال یکارکرد
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 اتیعمل ،یانرژ رینظ یجهان مهم مسائل در را منطقه آن، رینظا و ییایجغراف تیموقع ،یریگ قرار

 از .است هکرد ریدرگ...  و یجهان تجارت ،یالملل نیب تیامن ،ینید شةیاند ،ینظام راهبرد و

 و انهیخاورم زیخ نفت منطقه نتری بزرگ قلب در یراهبرد لحاظ به عرب عةیش تیجمع ،یطرف

 کتاب در فولر موضوع، نیا به توجه با. دارند قرار فارس جیخل ینفت های شاهراه عرض در

 انیعیش ،ینظر دعبُ از که کند یم انیب ،(Fuller, 2001) شده فراموش مسلمانان عرب، انیعیش

زاده  )تقی درآورند خود کنترل در را فارس جیخل ینفت منابع شتریب توانند یم رانیا همراه به عرب

 .(183: 1383داوری، 

تا چند سال  که سازد یم روشن منطقه انیعیش تیجمع یاسیس یاقتصاد طیشرا به ینگاه

شیعیان در دیگر مناطق یت اکثر شیعیان دارای قدرت سیاسی بودند و رانیا تنها در ،پیش

سو  از یک جانبه همه های تیمحرومبردند. تداوم این  سر می ی بهنابسامان تیوضع در جهان اسالم

زاده،  )متقی احیای شیعیان را به ارمغان آورده است ،و وقوع انقالب اسالمی ایران از سوی دیگر

عیان در بسیاری از میالدی( شی 2014)سال  ای که در دوران کنونی گونه به (203: 1384

 ،اند یمن از قدرت باالی سیاسی برخوردار شدهنطقه ازجمله عراق، لبنان، بحرین و کشورهای م

 اند.  میان آورده تیک نوین شیعه سخن بهیی که بسیاری از ژئوپلنحو به

ثیر أت وقوع پیوسته در دنیای تشیع را تحت تحوالت به ،ناباتوجه به آنکه بسیاری از ناظر

زدن به این  هایی چون صدای آمریکا با دامن رسانه ،دانند میاقدامات جمهوری اسالمی ایران 

های ایران در امور داخلی دیگر  ثیر دخالتأت تحت ،موضوع که این اقدامات بیش از هر چیز

ای  پرونده هستهشدن  مطرحاند. این امر در دوران  هراسی پرداخته به ترویج شیعه ،کشورهاست

ای که تالش حکومت شیعی  گونه به ،ان از شدت و حدت بسیار بیشتری برخوردار شده استایر

هایی  های خبری رسانه ترین گزاره ایران برای احیای امپراتوری شیعی صفویه، به یکی از برجسته

هراسی از جامعه هدف  های اخیر تبدیل شده است. پدیده شیعه چون صدای آمریکا در سال

 طقه خاورمیانه و جهان اسالم برخوردار است. مشخصی در سطح من

 به نام ایران نماد قدرت دولتي ؛جمهوری اسالمي ایران. 9
ای ایران که در  از برنامه هسته شدهءالقاعنوان دو برداشت  هراسی به هراسی و شیعه در کنار اسالم

 تأکیدشکل جدا نیز قابل  هراسی به های غربی قرار گرفته است، پدیده ایران دستورکار رسانه

های خاص نظام سیاسی جمهوری  حسب ویژگیرگونه که اشاره شد ب است. هرچند همان

ای  غلب در برنامه هستهاهای واضحی را در این سه پدیده که  توان همپوشانی می ،اسالمی ایران

انشی که در هراسی با خو پدیده ایراناما  ،درنظر گرفت ،ایران به موازات یکدیگر پیش رفته است

الملل درنظر گرفته  دولت( در عرصه بین-)ملت عنوان یک واحد سیاسی فعال آن ایران به
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ای  توان هر سه سطح داخلی، منطقه دارد. براساس آنچه گفته شد می توجه ویژهشود، نیاز به  می

 هراسی مورد تدقیق قرار داد. عنوان جوامع هدف پدیده ایران المللی را به و بین

 فرجام
ترین  تجهیزات و امکانات مرتبط با آنها به مهم ،های جمعی توان گفت که رسانه رحال حاضر مید

اند.  تمندی چون ایاالت متحده تبدیل شدهرویژه کشورهای قد به ،منبع قدرت نرم تمام کشورها

کس  دادن و مدیریت افکار عمومی بر هیچ دهی، جهت ها در شکل نقش مسلط رسانهامروزه 

ها و  های جمعی منبع مهم قدرت در جهت منافع افراد، گروه رو، رسانه نیست. از اینپوشیده 

قدرت غیرمادی و هم منبع ها، هم ابزار  جمعی و رسانه روند. وسایل ارتباط شمار می کشورها به

 ،آورند که در آن ای فراهم می ها موقعیت یا عرصه رسانه .(58: 1371)گالبرایت،  ندهست  قدرت

المللی، بیشتر متجلی  ز مسائل زندگی عموم، چه در سطح ملی و چه در عرصه بینرو روزبه

اند و تبلیغات سیاسی به  ها به بخش اصلی و مرکزی صحنه سیاسی تبدیل شده شوند. رسانه می

های  گیری از فناوری با بهره .(1: 1389دیگران، گیویان و ) اند فایده شده های قبلی نیز بی وشر

 .را به صدها میلیون مخاطب برسانندهای خود  توانند پیام ها می پیشرفته، امروز رسانهپیچیده و 

اند: یکی منحرف کردن زمان و توجه از سایر  شده امرموفق به تحقق دو  ،ها با توسعه خود رسانه

سوی خود و دیگری ایجاد مجرایی برای رساندن اطالعات مورد نظر خود برای  ها به فعالیت

ها و  منظور دستیابی به هدف نفوذ در افکار عمومی، آنها از روش ها و اهدافشان. به تحقق ایده

اقدامی که در سازی اخبار است.  کنند که یکی از این فنون برجسته فنون مختلفی استفاده می

هایی چون صدای آمریکا  ای ایران از همان ابتدا در دستور کار رسانه پرداختن به موضوع هسته

 قرار گرفت.

توانست خوراک الزم خبری را  2013تا  2003های  ای ایران در فاصله سال موضوع هسته

مین منافع دولت ایاالت متحده در سه سطح یادشده أهای آمریکایی و ت برداری رسانه بهرهبرای 

المللی با  ای ایران از همان ابتدای طرح در مجامع بین پرونده هسته ،د. بر چنین مبناییکنمهیا 

به ورطه  ،ضمن خروج از مسیر بررسی فنی و حقوقی ،صدای آمریکا مانندهایی  ی رسانهکنشگر

 هایی چون ایاالت متحده افتاد.  دولت کاری سیاسی

 فارسي منابع
زبان در  ای فارسی های ماهواره نقش شبکه" ،(1392)بهار و تابستان  محمدی و محسن آقا جاویدکارمرتضی ، هشی، مهدی باقری

، سال سوم، مجله رسانه و فرهنگ، ")بررسی موردی صدای آمریکا( اهداف آمریکا در جمهوری اسالمی ایرانپیشبرد 

 .29-58 :اول مارهش
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میالدی(،  1984المللی دانشگاه تالویو ) مجموعه مقاالت کنفرانس بین، "تشیع، مقاومت و انقالب" ،(1368مارتین، کرامر )

 .جا بی :تهران

 فصلنامة، "یچالش و یتعامل یایجغراف های حوزه یبررس گر،ید مذاهب و عهیش" ،(1383)زمستان  ی، محمودداور هزاد یتق

 .2(8) ،يشناس عهيش يتخصص

تهران: انتشارات دانشگاه  ،تحليل عمليات رواني آمریکا عليه جمهوری اسالمي ایران ،(1391) ذوالفقاری، مهدی

 (.عصادق) امام

تهران: تارنمای رسمی محسن  ،ها( )درآمدی بر عبور تمدن مناقشه اتمي ایراناقتصاد سياسي ( 1392) رنانی، محسن

 رنانی.

 جنگ از پس یالملل نیب داتیتهد و غرب یتیامن نگرش" ،(89)بهار و تابستان  سجادپور، سیدمحمدکاظم و سعیده اجتهادی

 .25-60 :6(1) ،فصلنامه دانش سياسي ،"(رانیا یاسالم یجمهور یا هسته برنامه یمورد مطالعه) سرد

 دانـشگاه انتشارات :تهرانم، سوچاپ  دهـقان، رضایعل  ترجمه ،ارتباطات های نظریه ،(1384) تانکاردجیمز  و ورنر ن،یسور

 .تهران

 .مایس و صدا یاسـالم یها پژوهـش مرکز :قـم .یجمهور استیر انتخابات و يجمع یها رسانه ،(1384) یمجتب ،یشاکر

 .191-208 :2(6، )فصلنامه روابط خارجي، "ادهـامیپ و لـیدال :یهراس رانیا" ،(1389)تابستان  نیا، محسن شریعتی

 های رسانه. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش ،خبر ،(1374) شکرخواه، یونس

 ی.هد: تهران ،ياسالم انقالب و يانقالب اسالم ،تا( )بی ابوالفضلی، عزت

 فصلنامه، "(عهیش کیژئوپلت عنصر بر تأکید با) یاسالم انقالب از غرب ینگران علل" ،(1385)زمستان  نیا، نفیسه فاضلی

 .111-124 :36شماره ، (ع) دانشگاه باقرالعلوم ،سياسي علوم

  ی.راهبرد مطالعات پژوهشکدة: تهران، انیسرور محمدکمال ترجمه ،ياسيس اسالم و کایآمر ،(1382) ی، جرجیسفواز

 سمت.: تهران ،اسالم در دولت و ياسيس نظام(، 1382) فیرحی، داوود

 .827-852 :42، شماره فصلنامه مطالعات راهبردی ،"ای ایران آمریکا و بحران هسته" ،(1387)زمستان  قنبرلو، عبداهلل

 ترجمه محبوبه مهاجر، تهران: سروش. ،آناتومي قدرت ،(1371) گالبرایت، جان

های  ای ایران در بخش فارسی سایت سازی اخبار انرژی هسته برجسته" ،(1389)زمستان  زاده قلی گیویان، عبداهلل و بهنام رضا

 .9، شماره رسانه يجهان، "1385تا  1383های  سی و صدای آمریکا طی سال بی بی

 ی.شناس عهیش موسسة: قم ،فارس جيخل منطقة انيعيش ياسيس یايجغراف ،(1384) زاده، زینب یمتق

های وزارت فرهنگ و ارشاد  ریزی رسانه تهران: دفتر مطالعات و برنامه ،مروری بر صدای آمریکا ،(1389) محمدی، مسعود
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