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چکیده
رسانههای همگانی اصلی ایاالتمتحده ،به مثابه رکن چهارم دموکراسی ،تأثیر بسزایی بر
سیاست داخلی این کشور میگذارند .با این وجود نقش رسانههای همگانی اصلی در
ایاالتمتحده به حوزه سیاست داخلی محدود نمیشود ،بلکه آنها همواره به سیاست خارجی این
کشور شکل بخشیده اند .در دوران پس از انقالب اسالمی ،مسائل مرتبط با ایران در رسانههای
همگانی ایاالتمتحده بازتاب وسیعی یافته است .از همین رو سوال اصلی این پژوهش از این قرار
است که رسانههای همگانی اصلی ایاالتمتحده چه تأثیری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال
ایران ( )۲۰۰۷-۲۰۲۰داشته است؟ روش تحقیق مقاله ،روش تحقیق مطالعه موردی کیفی است و
هدف آن بررسی چگونگی بازنمایی ایران در رسانههای آمریکا است .نتایج به دست آمده نشان
میدهد که رسانههای آمریکایی -با بزرگنمایی برخی از موضوعات از قبیل برنامه هستهای ایران از
یک سو بر برداشت نخبگان سیاسی ایاالتمتحده از ایران تأثیری مخرب گذاشتهاند و از سوی
دیگر بازتابدهنده دیدگاههای منفی رهبران سیاسی آمریکا درباره ایران بودهاند .در واقع
تأثیرگذاری رسانههای ایاالت متحده بر نخبگان سیاسی آمریکا و تأثیرپذیری آنها از نخبگان
سیاسی آمریکا در جهت تصویرسازی منفی از ایران در طول دو دهه گذشته استمرار داشته است.
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مقدمه
از میان کشورهای صنعتی و یا به عبارت بهتر پسا صنعتی ،ایاالتمتحده از یک نظام رسانهای
منحصر به فردی برخوردار است .فارغ از توجه به رسانههای آموزشی و سرگرمی محور این
کشور ،رسانههای خبری ایاالتمتحده چنان تأثیری بر سیاست داخلی و خارجی این کشور بر
جای نهاده اند که دانشمندان علوم سیاسی و به خصوص علوم ارتباطات جمعی برخی از نظریات
خود نظیر «تأثیر سی .اِن .اِن» را براساس نفوذ رسانههای خبری این کشور مطرح کردهاند .نفوذ
رسانههای همگانی در ایاالت متحده در حدی است که میتوان چنین گفت که آنها از یک سو به
برداشت و سوء برداشت رهبران سیاسی آمریکا شکل میدهند و از سوی دیگر بازتابدهنده
دیدگاههای نخبگان سیاسی ایاالتمتحده هستند.
بنابراین درک رویکرد خاص رسانههای جمعی ایاالتمتحده نسبت به یک کشور میتواند به
فهم سیاست خارجی ایاالتمتحده در قبال آن کشور کمک قابل توجهی نماید .در همین راستا
جمهوری اسالمی ایران از اوایل پیروزی انقالب اسالمی در صدر اخبار رسانههای خبری
ایاالتمتحده قرار داشته است .رسانههای خبری ایاالت متحده در رابطه با ایران به موضوعاتی از
قبیل تسلیحات کشتار جمعی(اعم از تسلیحات هستهای ،شیمیایی و بیولوژیک) ،دموکراسی،
حقوق بشر و پشتیبانی از تروریسم پرداختهاند .چنین تصویرسازی موجب شده است تا سیاست
خصمانه ایاالتمتحده در قبال ایران ،الاقل در نظر مردم آمریکا ،مشروع به نظر بیاید .از همین رو
سوال اصلی این پژوهش از این قرار است که رسانههای همگانی اصلی ایاالت متحده چه تأثیری
بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران ( )۲۰۲۰-۲۰۰۷داشته است؟ براساس فرضیه پژوهش ،به
نظر میرسد که رسانههای آمریکایی -با بزرگنمایی برخی از موضوعات از قبیل برنامه هستهای
ایران -از یک سو بر برداشت نخبگان سیاسی ایاالتمتحده از ایران تأثیری مخرب گذاشتهاند و از
سوی دیگر بازتابدهنده دیدگاههای منفی رهبران سیاسی آمریکا درباره ایران بودهاند .به منظور
انجام این پژوهش ،نویسندگان روش مطالعه موردی را به عنوان یکی از روشهای کیفی
برگزیدهاند .از آن جایی که در این پژوهش از نظریه واقع گرایی نوکالسیک بهره گرفته شده
است نویسندگان ،رسانههای اصلی ایاالتمتحده را به عنوان متغیر مداخلهگر (متغیری که تأثیر
متغیر مستقل ،یعنی فشار سیستمیک ،بر متغیر وابسته ،یعنی سیاست خارجی خصمانه آمریکا علیه
ایران ،را جرح و تعدیل می کند) مورد مطالعه خود قرار دادهاند .در همین راستا فشار سیستمیک به
عنوان متغیر مستقل و سیاست خارجی ایاالتمتحده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
از آنجایی که از سال  ۲۰۰6به بعد با صدور قطعنامههای شورای امنیت ،ذیل فصل هفتم منشور ملل
متحد ،بحران بین ایران و ایاالتمتحده به سطح بینالمللی گسترش پیدا کرد ،این پژوهش بازه
زمانی  ۲۰۰۷-۲۰۲۰را انتخاب کرده است .همچنین در این بازه زمانی سه رئیس جمهور ،با
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رویکرد سیاسی کامالً متفاوت (جرج دبلیو بوش 1،باراک اوباما۲و دونالد ترامپ )3در کاخ سفید
حضور داشتهاند.
به دلیل تعدد رسانههای اصلی ایاالتمتحده ،از میان هر کدام از شبکههای تلویزیونی و
مجالت سیاسی ،به روش «گلچینی» 4،چهار رسانه به عنوان رسانههای مورد مطالعه انتخاب شدهاند.
همچنین برای دستیابی به نتیجهای دقیقتر ،هر کدام یک از این شبکهها و مجالت به یکی از دو
طیف سیاسی اصلی آمریکا تعلق دارند .در همین راستا شبکه «سی .اِن .اِن» و مجله «فارین افرز» در
طیف لیبرال و شبکه «فاکس نیوز» و مجله «فارین پالیسی» در طیف محافظه کار قرار دارند.
 -1پیشینه پژوهش
در پژوهشی با عنوان «اخبار تلویزیون و سیاست خارجی ایاالتمتحده» به نوشته «ایتان گیلبوآ»
چنین نتیجه گرفته شده است که پوشش  ۲4ساعته اخبار جهان در شبکههای تلویزیونی
ایاالتمتحده ،سیاستگذاری در عرصه خارجی را پیچیدهتر کرده است .در واقع «اخبار تلویزیون به
منبع اطالعات سیاستگذاران تبدیل شده و سرعت ارتباطات دیپلماتیک را افزایش داده است و
همچنین سبب شده است تا انتظار عمومی در خصوص دستیابی به نتیجه افزایش بیابد .در نهایت در
این پژوهش به این موضوع اشاره شده است که سیاستگذاران نمیتوانند چالشهای اخبار
تلویزیونی را از بین برند ،بلکه تنها میتوانند آنها را تا حدودی کنترل کنند»).(Gilboa, 2003: 109
عوامل گوناگونی در پیچیدگی سیاست خارجی نقش دارند و در نتیجه نمیتوان آن را تنها به
نقش رسانهها نسبت داد .در پژوهشی دیگری با عنوان «پوشش بینالمللی ،سیاست خارجی و
تصویر ملی :بررسی پیچیدگیهای پوشش رسانهای ،افکار عمومی و برنامه ریاست جمهوری» ،به
نوشته «کیو ژانگ» و «چارلز ویلیام مدو» بر این فرضیه صحه گذاشته میشود که کشورهایی که
در رسانههای آمریکا برجسته می شوند اهمیت آنها در نزد مردم آمریکا به شکل قابل توجهی
افزایش پیدا میکند»( .)Zhang & Meadows, 2012: 88نویسندگان این مقاله دالیل نفوذ
سیاستمداران آمریکایی را تا حدودی به حضور آنها در رسانهها تقلیل میدهند ،در حالی که نفوذ
افراد میتواند منابع متعددی داشته باشد.
تاکنون چندین پژوهش در خصوص پوشش خبری رسانههای همگانی ایاالتمتحده آمریکا
از مسائل مرتبط با ایران منتشر شده است .در پژوهشی سرمقالههای چندین روزنامه نظیر «نیویورک
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تایمز»« ،واشنگتن پست» و «وال استریت ژورنال» مورد بررسی قرار گرفته است .این روزنامههای
در گزارشهای خود بر این موضوع تأکید کردهاند که «دولت جمهوری اسالمی ایران برای
ایاالتمتحده آمریکا یک تهدید به شمار میرود») .(Izadi & Saghaye-Biria, 2007: 162محدود
کردن دایره تحقیق به دو روزنامه آمریکایی و نادیدهانگاری نقش شبکههای خبری تلویزیون در
دنیای امروز چندان نمیتواند به طور کامل بازتابدهنده تصویرسازی رسانههای آمریکایی از
ایران باشد .در صورتیکه در پژوهش پیشرو تالش شده است تا عالوه بر رسانههای مکتوب به
نقش بیبدیل شبکههای خبری تلویزیونی هم توجه شود .در پژوهش دیگری با بررسی دو روزنامه
«نیویورک تایمز» و «واشنگتن پست» مشخص شد که «پوشش خبری رسانههای آمریکایی با
سیاست خارجی ایاالتمتحده سازگار بوده به گونه ای که آنها ایران را به عنوان یک دولت
بنیادگرا به تصویر کشیدهاند») .(Abdul Siraj & Rawan, 2010: 85در این پژوهش نیز تنها به نقش
دو روزنامه اشاره شده است .همچنین همپوشانی فراوان این دو مقاله خالی از ایراد نیست .عالوه بر
دو مقاله پژوهشی فوقالذکر ،در تحقیقی دیگر درباره دو مجله «نیوزویک» و «تایم» چنین استدالل
شده است که «بر طبق گفتمان «شرقگرایی»1و منازعه بین تمدنی ،اسالم به عنوان یک تهدید در
برابر مدرنیته شناخته میشود و این امر در دوران انقالب اسالمی ایران و بحران گروگانگیری در
رسانههای آمریکا بازتاب یافت») .(Fayyaz & Shirazi, 2013: 69این پژوهش هم تنها نقش این دو
رسانه را در یک بستر تاریخی بررسی کرده است و از توجه به رویدادهای دوران جدید امتناع
ورزیده است ،در حالیکه پژوهش کنونی تالش دارد تا تأثیر رسانهها را در ابتدای قرن بیست و
یکم در کانون بررسی خود قرار دهد .همچنین در پژوهشی با عنوان «بازنمایی ایران در اخبار
شبکه های تلویزیونی امریکا (تحلیل گفتمان انتقادی اخبار سی ان ان و ان بی سی در ارتباط با
توافق هسته ای ایران و کشورهای  »)1+۵که توسط «محمدباقر سپهری» انجام شده است ،با آنکه
از طریق روش کیفی توانسته است رویکرد منفی شبکه سی .اِن .اِن در قبال ایران را نشان دهد ،اما
فقط به توصیف اکتفا کرده و تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا را مورد بررسی قرار نداده است
(سپهری .)19۲ :139۷ ،در پژوهشی دیگر با عنوان «تصویرسازی فعالیتهای هستهای جمهوری
اسالمی ایران در شبکههای تلویزیونی بینالمللی» ،نوشته «محمد مهدی فرقانی» و «علی احمدی»
عملکرد دو شبکه «سی .اِن .اِن» و «فاکس نیوز» را به همراه شبکههای دیگر خبری بینالمللی
بررسی کرده است ،در صورتی که سیاستهای خبری این دو شبکه با دیگر شبکههای بینالمللی
ذکر شده در این پژوهش مانند فرانس  ،۲4بی .بی .سی ،الجزیره و العربیه به طور اساسی تفاوت
دارد .به طور مثال ،شبکه الجزیره گاهی گزارشهای مثبتی درباره ایران منتشر میکند (فرقانی و
- Orientalist

1

تأثیر رسانههای اصلی ایاالت متحده بر سیاست خارجی آمریکا در27  ...
احمدی.)63 :139۰ ،
در پژوهشهای فوقالذکر تنها به تصویرسازی روزنامهها و مجالت مهم ایاالتمتحده از ایران
اشاره شده است در حالی که در پژوهش پیش رو کوشش شده است تا تأثیر مهمترین رسانههای
همگانی اصلی ایاالت متحده (در قالب بنیان درونی) بر سیاست خارجی ایاالتمتحده در قبال
ایران بررسی شود و نشان داده شود که آنها چه رویکردی در قبال ایران در پیش گرفتهاند و
پوشش خبری آنها از ایران چه تأثیری بر برداشت رهبران سیاسی ایاالتمتحده از ایران میگذارد
و بالعکس رسانههای آمریکایی چه تأثیری از دیدگاههای نخبگان سیاسی ایاالتمتحده (در رابطه
با ایران) می پذیرند.
برای بررسی تأثیر رسانهها بر سیاست خارجی ایاالتمتحده در قبال ایران ( )۲۰۲۰-۲۰۰۷تعداد
معدودی از رسانههای جمعی خبری ایاالتمتحده که در این پژوهش «رسانه های اصلی» 1نامیده
شده اند و موضوع سیاست خارجی در آنها پوشش وسیعی داده می شود ،برگزیده شدهاند .این
رسانهها عبارتند از :شبکه های تلویزیونی «سی .اِن .اِن» ۲و «فاکس نیوز» ،3مجالت «فارین پالیسی»4
و «فارین افرز .»۵اهمیت این چهار رسانه به حدی است که میتوان آنها را «سیاسیترین» رسانههای
ایاالتمتحده در عرصه سیاست خارجی برشمرد.
 -2مبانی نظری برای فهم رسانههای آمریکا
واقعگرایی نوکالسیک ،به عنوان یک نظریه سیاست خارجی« ،تأثیرگذاری قدرت نسبی
دولت در نظام بینالملل (به عنوان متغیر مستقل) از طریق ساختار دولت و ادراکات ،برداشتها و
سوبرداشتهای تصمیمگیرندگان از قدرت نسبی کشور (به عنوان متغیر میانجی) بر سیاست
خارجی و رفتار و راهبرد کشورها در نظام بینالملل (به عنوان متغیر وابسته) را ارزیابی میکند»
(دهقانی فیروز آبادی .)۲۷9 :139۰ ،همان طور «گیدئون رز» 6تصریح می کند واقعگرایی
نوکالسیک از لحاظ الحاق متغیرهای مداخلهگر داخلی با واقعگرایی ساختاری متفاوت است .این
متغیرهای مداخلهگر داخلی مشخص میکنند که آیا ،و چگونه دولتها در برابر فشارهای
سیستمیک بینالمللی -که همه واقعگرایان تصور می کنند که شالوده سیاست خارجی ،استراتژی
کالن و سیاست بینالملل را تشکیل میدهد -واکنش نشان میدهند .به طور کلی «متغیرهای
- Mainstream Media
- CNN
3
- Fox News
4
- Foreign Policy
5
- Foreign Affairs
6
- Gideon Rose
1
2
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مداخلهگر داخلی را به چهار دسته کلی تقسیم نمود )1 :برداشت و تصور رهبران دولتی)۲ 1،
فرهنگ استراتژیک )3 ۲،روابط دولت و جامعه )4 3،ترتیبات (آرایش) نهادی داخلی 4.البته سه
متغیر داخلی دیگر را می توان شناسایی نمود که به طور بالقوه واکنش سیاست خارجی ملی در
برابر محرک فشارهای سیستمیک را دچار اختالل و انحراف میکنند )1 :برداشت (از محرک
سیستمیک) )۲۵،تصمیمگیری )3 6،اجرای سیاست»).(Ripsman & Others, 2016: 59
با این وجود آن چه که در این پژوهش حائز اهمیت است شکلگیری تصور و انگارههای
رهبران سیاسی و تأثیر آن بر سیاست خارجی است .در نتیجه در این بخش تنها به توضیح متغیر
داخلی تصور رهبران سیاسی اکتفا میشود.
تصور رهبران یکی از مهمترین متغیرهای مداخلهگر به باورها و تصورات تصمیم گیرندگانی
مربوط می شود که در راس یک دولت جای گرفتهاند« .ما میتوانیم این افراد را مجریان سیاست
خارجی بنامیم :رئیس جمهور ،نخستوزیر ،دیکتاتور ،اعضای تأثیرگذار کابینه دولت ،وزرا و
مشاوران سیاست خارجی و دفاعی .این مجریان سیاست خارجی معموال اطالعات محرمانه را در
اختیار دارند و همچنین به اطالعات مرتبط با کشورهای خارجی دسترسی انحصاری دارند .در
نتیجه مهمترین بازیگرانی که برای تبیین سیاست خارجی و استراتژی کالن بایستی بر روی آنها
تمرکز کرد ،مجریان سیاست خارجی هستند .تصورات رهبران مهم هستند چرا که تصورات آنها
بر برداشت دولت از محرک فشار سیستمیک تأثیر میگذارد .بر همین اساس مدلهای
روانشناختی مجموعهای گسترده از محدودیتهای شناختی را به دست میدهند که
تصمیم گیرندگان سیاسی چگونه اطالعات را در مواقع بحرانی تجزیه و تحلیل میکنند یعنی زمانی
که اطالعات فراوان ،ناقص و متناقض هستند .این مدل بر مجموعهای از عوامل شناختی نظیر
کدهای عملیاتی(نگاه به سیاست ،تعریف از خود و از دشمن و  ،)...درس از تاریخ ،نقش
شخصیت ،پویاییهای گروه ،تفکرگروهی و باور رهبران دولتی و تصمیمگیرندگان تمرکز
میکند»).(Ripsman & Others, 2016: 61-62
در این میان یکی از متغیرهای درونی که بر تصور و برداشت رهبران سیاسی تأثیر میگذارد،
رسانههای همگانی هستند .در چنین شرایطی از یک سو رسانههای همگانی بر برداشت رهبران
- Images and Perceptions of State Leaders

1

- Strategic Culture
- State -Society Relations
4
- Domestic Institutional Arrangements
5
- Perception
6
- Decision Making
2
3

تأثیر رسانههای اصلی ایاالت متحده بر سیاست خارجی آمریکا در29  ...
سیاسی تأثیر میگذارند و از سوی دیگر پوشش خبری رسانههای همگانی متاثر از دیدگاهها و
برداشتهای رهبران سیاسی است« .در واقع رهبران سیاسی در آمریکا میتوانند در قالب دیپلماسی
عمومی و از طریق رسانهها ،افکارعمومی را در جهت سیاستهای خود سوق دهند .آنها به خوبی
دریافته اند که دیپلماسی عمومی و قدرت نرم برای جذب و ترغیب مردم عادی برای حمایت از
سیاست ،چه داخلی و چه خارجی ،اهمیت روزافزونی یافته است .در همین راستا پیشرفت فناوری
ارتباطات با کاهش هزینه انتقال اطالعات ،ابزار مناسبی را برای اقناع افکار عمومی در اختیار
سیاستگذاران گذاشته است») .(Nye, 2019: 10در همین راستا ،دیپلماسی عمومی به عنوان یک
فرآیند بین «یک بازیگر دولتی با یک بازیگر غیردولتی»« ،یک بازیگر غیردولتی با یک بازیگر
غیردولتی دیگر» و «یک دولت با دولت دیگر» در نظر گرفته میشود .با این وجود «در بسیاری از
موارد دیپلماسی عمومی به عنوان تبادل شدید اطالعات بین دولتها و بازیگران غیردولتی
توصیف شده است»).(Sevin, 2017: 21
ایران و حوادث مرتبط با آن از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه رسانههای
جمعی ایاالتمتحده قرار گرفته است« .رسانه های جمعی اصلی» در ایاالتمتحده با بهرهگیری از
کارویژههای فوق الذکر تالش دارند تا موضوعات مرتبط با ایران را همواره تازه نگه دارند .در
دوران پس از انقالب اسالمی ،رسانههای جمعی ایاالتمتحده توجه خاصی به مسئله جمهوری
اسالمی ایران کردهاند به گونهای که هر پدیده مرتبط با ایران را پوشش خبری دادهاند .با این
وجود پوشش خبری مرتبط با ایران در دوران مختلف و در خصوص موضوعات گوناگون از
شدت و حدت متفاوتی برخوردار بوده است .با این حال «رسانه های جمعی اصلی» در ارتباط با
ایران به چهار موضوع اصلی پرداخته اند که عبارت از )1 :برنامه هسته ای ایران )۲ ،حقوق بشر)3 ،
پشتیبانی از تروریسم )4 ،ترویج دموکراسی در ایران.
اما در یک دهه اخیر موضوع برنامه هسته ای ایران و ادعای حمایت ایران از گروههای
تروریستی در صدر توجه رسانههای اصلی ایاالتمتحده قرار داشته است .به ویژه چهار رسانهای
که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند دو موضوع فوق را به طور گسترده پوشش دادهاند.
 -3تاریخچهای از سیاستهای رسانهای آمریکا در قبال ایران
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی و مسئله تسخیر سفارت آمریکا در تهران ،رسانههای مکتوب
و تصویری ایاالتمتحده موضوع ایران را یکی از کانونهای پوشش رسانهای خود قرار دادهاند.
«میلیونها آمریکایی که تظاهرات ایرانیها را در اخبار شبانه تلویزیونی مشاهده میکردند،
سودمندی و نقش ایاالتمتحده در جهان را زیر سوال بردند») .(Maloney, 2019همچنین« ،در
دوران انقالب اسالمی ،گزارش رسانههای مکتوب و تصویری آمریکایی از وقایع ایران بسیار
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قوممدارانه ،ایدئولوژیک و خیالآمیز بوده است») .(Dorman & Farhang, 1988: 153از سوی
دیگر« ،رسانه های آمریکایی از وجود اختالف شدید میان نهادهای حکومتی آمریکا درباره نحوه
برخورد با حوادث ایران خبر میدادند .به طور مثال ،در هشت دی  ،13۵۷آسوشیتدپرس گزارش
داد که بر سر حمایت بی قیدوشرط آمریکا از شاه ایران در ماههای گذشته ،بین وزارت امورخارجه
آمریکا و کاخسفید اختالف شدیدی وجود دارد .به گزارش این خبرگزاری مقامهای وزرات
امورخارجه خطای «برژینسکی» مشاور امنیت ملی «جیمی کارتر» را در اعالم حمایت بی قیدوشرط
از شاه ایران نابخشودنی میدانند»(موحد.)34۵ :1363 ،
به طور کلی گرایش ایدئولوژیک رسانههای آمریکایی در قبال ایران در طول چهار دهه
انقالب اسالمی ادامه پیدا کرد و فارغ از این که رسانههای آمریکایی متعلق به جناح محافظهکار
(مانند فاکس نیوز) یا جناح لیبرال (مانند سی.اِن.اِن) باشند ،همواره سعی کردهاند تا تصویری
مخدوش از نظام سیاسی ایران به مخاطبان خود ارائه دهند .حتی «در دوران جنگ تحمیلی
رسانههای مشهور آمریکایی نظیر «نیویورک تایمز»« ،تایم» و «نیوزویک» رویکرد انتقادآمیز از
ایران در پیش گرفتند به طوری که در این دوران 9۲ ،مقاله از  163مقاله این نشریات که درباره
ایران منتشر شده است ،به طور جدی به موضوع تسخیر سفارت آمریکا در ایران انقالبی
پرداختند») .(Dada, 2007: 34چنین رویکردی در رسانههای آمریکایی در این بستر تاریخی
چهلساله به صورت متناوب تکرار شده است به گونهای که میتوان تصویرسازی منفی از ایران را
در زمان حوادثی از قبیل سقوط هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس ،ارتحال امام
خمینی(ره) ،تحریمهای آمریکا علیه ایران و نیز انتخابات ریاست جمهوری  13۷6به طور کامل
مشاهده کرد« .در دوران ریاستجمهوری «جرج بوش» ،که ایران را در محور شرارت قرار داد،
تفاوتی بین لحن تند بولتن وزارت امورخارجه ایاالتمتحده با لحن مقاالت این سه نشریه پرنفوذ
آمریکایی وجود نداشت که نشان میدهد در برخی موارد رویکرد رسانههای آمریکایی در قبال
جمهوری اسالمی ایران تا چه اندازه خصمانه است») .(Dada, 2007: 36در واقع« ،در همه اسناد
امنیت ملی ایاالت متحده به طور اغراقآمیزی تالش شده است تا با بزرگنمایی تهدیدات ایران،
مسئله ایران را به مسئلهای امنیتی تبدیل کنند» (درج و التیامینیا .)118 :1398 ،پیگیری چنین
رویکردی را می توان در طول دو دهه اول قرن بیست و یکم به خوبی در رسانههای ایاالتمتحده
هم مشاهده کرد.
 -4نقش رسانههای آمریکا در بر سیاست خارجی آن در قبال ایران
در این بخش تالش میشود تا نقش رسانههای اصلی ایاالت متحده آمریکا در سیاست خارجی
این کشور در قبال ایران بررسی شود ،هم نقش دو شبکه تلویزیونی و هم هم نقش دو مجله اصلی.

تأثیر رسانههای اصلی ایاالت متحده بر سیاست خارجی آمریکا در31  ...
 -1-4نقش شبکههای تلویزیونی

بدیهی است که در دوران کنونی ،و به ویژه پیش از فراگیر شدن اینترنت ،مردم عادی از میان
رسانههای متدوال تلویزیون را انتخاب میکردند و میکنند« .علت این امر را میتوان ویژگی
تصویری تلویزیون دانست به گونهای که این رسانه توجه مخاطب را به طور کامل به خود جلب
میکند .همچنین میتوان امکان حق انتخاب را یکی از دالیل اقبال عمومی به تلویزیون به شمار
آورد»(.)Dagnes, 2010: 69
 -1-1-4شبکه سی .اِن .اِن

شبکه «سی .اِن .اِن» در سال  ، 198۰در آتالنتا و با گرایشی لیبرال تاسیس شد« .شبکه «سی .اِن.
اِن» که دیدگاهی غربی نسبت به موضوعات مختلف دارد ،طبق برآوردی که در سال  199۰انجام
شد در خارج از ایاالت متحده حدود  1۵۰میلیون مخاطب دارد») .(Apodaca, 2007: 157به دلیل
تأثیرگذاری شبکه خبری «سی .اِن .اِن» اصطالح تأثیر «سی .اِن .اِن» بسیار مرسوم شده است.
«استیون لوینگستون» 1اصطالح «تأثیر سی .اِن .اِن» را برای اشاره به تأثیری به کار برده است که
پوشش خبری آن بر سیاست خارجی و دیپلماسی ایاالتمتحده می گذارد« .تأثیر سی .اِن .اِن را به
برخی از سناریوهای خاص نسبت دادهاند که به نحوه تأثیرگذاری احتمالی «اخبار زنده» بر
سیاستگذاری و افکارعمومی میپردازد»(مونی و دیگران .)۲۰۰-۲1۰ :1394 ،هر چند شبکه «سی.
اِن .اِن» به طیف لیبرالها جریان سیاسی در ایاالت متحده قرار دارد ،اما براساس مدل پلورالیستی
این شبکه تالش می کند با برگزاری مناظرات رسانهای ،سیاست خارجی دولت را به سمتی سوق
دهد که بازتابدهنده منافع کل جامعه آمریکا باشد .همچنین تأثیر اخبار و برنامههای سیاسی این
شبکه به اندازهای است که نخبگان سیاسی ایاالتمتحده نمیتوانند در سیاستگذاری خود در قبال
ایران ،آن را نادیده بگیرند.
در بازه زمانی « ،۲۰۰۷-۲۰۲۰شبکه «سی .اِن .اِن» بیش از دوازده هزار گزارش خبری درباره
جمهوری اسالمی ایران به اشکال مختلف تصویری و نوشتاری پخش کرده است»).(CNN, 2020
شبکه «سی .اِن .اِن» برای ارائه تصویری خاص از ایران همواره سعی کرده است تا با روسای
جمهور ایران ،فارغ از این که متعلق به کدام یک از جناحهای سیاسی ایران باشند ،گفتگوی
تلویزیونی انجام دهد و با مطرح نمودن پرسشهای خاص ،دیدگاههای نخبگان سیاسی خود
درباره ایران را به صورت غیرمستقیم به مخاطبان خود القا کند .حتی در برخی از موارد انتشار
اخبار جهتدار و مغرضانه در دستورکار این شبکه قرار گرفته است .در همین راستا این شبکه
خبری با «محمود احمدی نژاد» ،رئیس دولت نهم و دهم ،نیز چندین گفتگوی ویژه انجام داد .اما
زمانی که مترجم «سی .اِن .اِن» در یکی از سخنرانی های «محمود احمدی نژاد» اشتباه فاحشی را
- Steven Livingston
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انجام داد خبرنگار این شبکه از ایران اخراج شد« .طی آن اشتباه ،مترجم این شبکه عبارت
«تکنولوژی هستهای» در سخنرانی رئیس جمهور ایران را به عبارت «تسلیحات هستهای» ترجمه
کرده بود») .(Covey & Link, 2013: 153پس از انتخاب «حسن روحانی» به عنوان رئیس جمهور و
وعده وی برای حل و فصل پرونده هستهای ایران ،این شبکه با رئیس دولت یازدهم و دوازدهم نیز
به گفتگو پرداخت .در آخرین گفتگوی این شبکه خبری با رئیس جمهور کنونی ایران« ،حسن
روحانی» هزینه خروج ایاالتمتحده از توافق هستهای برجام را بسیار باال توصیف کرد و چنین
اظهار داشت که «باور ندارد آمریکاییها حاضر باشند چنین هزینه ای را پرداخت کنند»
) .(Amanpour, 2017شبکه خبری «سی .اِن .اِن» از ابتدا یکی از پشتیبانان رسانهای توافق هستهای
برجام بود .حتی پس از ورود «دونالد ترامپ» به کاخ سفید و انتقاد شدید وی از این توافق« ،این
شبکه خبری طی یک نظرسنجی اعالم کرد که اکثر آمریکاییها خواستار حفظ این توافق مهم
هستند .طبق این نظرسنجی ،دو سوم مردم آمریکا خواستار آن هستند تا ایاالتمتحده در این توافق
هستهای چندجانبه باقی بماند .همچنین تنها سه تن از هر ده آمریکایی بر این باور هستند که خطر
ایران بسیار جدی است .عالوه بر این از میان دموکراتها  8۰درصد و از میان جمهوریخواهان
 48درصد بر این عقیده هستند که ایاالتمتحده نباید از این توافق کنار بکشد»).(Struyk, 2017
گزارشهای خبری سی .اِن .اِن درباره وضعیت حقوق بشر در ایران« ،به قانونگذاران و دولت
ایاالتمتحده این انگیزه را میدهد تا علیه کسانی که ناقضان حقوقبشر معرفی میشوند اقدام
قاطعانهای انجام دهند»)« .(Shannon, 2017: 114تأثیر سی .اِن .اِن» در زمینه حقوق بشر نشان می
دهد که به دلیل نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری در نظام بینالملل و پیشرفت چشمگیر
تکنولوژیک در ارتباطات رابطه بین رسانههای جمعی ،حقوقبشر و سیاست خارجی به گونهای
بنیادین تغییر کرده است .همچنین «به دلیل وجود یک اجماع نسبی درباره ارزشهای حقوقبشری
و نیز اهمیت حفاظت از حقوقبشر در ورای مرزهای ملی ،اهمیت تصویرسازی شبکه خبری «سی.
اِن .اِن» از وضعیت حقوقبشر در ایران اهمیت ویژهای پیدا می کند .براساس یافتههای چندین
پژوهش ،پوشش رسانهای از موضوعات حقوقبشری تأثیر سیستمیک بر سیاست نظامی و اقتصادی
خارجی ایاالتمتحده در دولتهای ریگان و بوش داشته است»).(Balabanova, 2017: 193
این شبکه خبری بازتابدهنده گفتمان نخبگان سیاسی ایاالتمتحده درباره تروریسم است.
سالهاست که ایاالت متحده ایران را حامی شماره یک تروریسم در جهان معرفی میکند و
رسانههای ایاالت متحده در این زمینه دیدگاههای قانونگذاران و روسای جمهور ایاالتمتحده را
منتشر کرده و سعی در تقویت این گفتمان دارند .در همین راستا« ،شبکه «سی .اِن .اِن» با پخش
خبری با تیتر ایران به عنوان در صدر حامیان ترور باقی میماند در زمانی که حمالت جهانی در
حال کاهش هستند ایران را متهم به بیثبات کردن خاورمیانه از طریق گروههای مورد حمایتش

تأثیر رسانههای اصلی ایاالت متحده بر سیاست خارجی آمریکا در33  ...
نظیر حزب اهلل میکند و جمهوری اسالمی ایران را عامل اصلی منازعات در سوریه ،عراق و لبنان
معرفی میکند») .(Gaouette, 2017زمانی که این نوع از پوشش خبری از سوی رسانهای معتبر نظیر
«سی .اِن .اِن» به صورت مداوم تکرار میشود بدیهی است که به تدریج برداشتی تهدید آمیز از
ایران در ذهن تمام نخبگان فکری و ابزاری ایاالتمتحده شکل میگیرد و در نتیجه کاخ سفید و
کنگره با مشروعیت بیشتری میتوانند قوانین ضد ایرانی را تصویب و به اجرا بگذارند.
 -2-1-4شبکه فاکس نیوز

شبکه خبری فاکس نیوز «در سال  1996در نیویورک و با گرایش محافظهکارانه تأسیس شد»
)« .(Mifflin, 1996رابرت مرداک ،مؤسس این شبکه تلویزیونی ،با سرمایه  1۲میلیاردی خود،
موضعی علنی در برابر توافق هستهای برجام اتخاذ نکرد اما با توجه به این که محتوای رسانههایی
همچون «فاکس نیوز» و «وال استریت جورنال» را در کنترل خود دارد ،توانست از طریق پخش
اخبار و گزارش از این دو رسانه بر ضد این توافق فعالیت کند») .(Jett, 2017: 53این شبکه خبری
محافظهکار «بین سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۲۰بیش از  1۲1هزار گزارش و خبر درباره ایران منتشر
کرده است که تقریبا تمامی آنها تصویری منفی از ایران ارائه دادهاند»).(Fox News, 2۰۲۰
اخبار و گزارشهای این شبکه کامالً بازتابدهنده دیدگاههای نخبگان سیاسی محافظهکار و
نومحافظه کار ایاالتمتحده در قبال جمهوری اسالمی ایران است .همین گرایش محافظهکارانه
سبب شده است تا این رسانه خبری مشوق سیاست خارجی کامال خصمانه ایاالتمتحده علیه ایران
باشد .در واقع این شبکه سعی میکند تا به برداشتهای آمریکاییها درباره ایران سمت و سویی
خاص بدهد تا همواره حداقل بخشی از آمریکاییها درباره سیاستهای ایران دارای سوبرداشت
شوند و درک نادرستی از رفتار ایران در نظام بینالملل پیدا کنند .در همین راستا چهرههای
نومحافظهکار سیاسی با حضور در این شبکه دیدگاههای خصمانه خود علیه ایران تکرار میکنند.
«جان بولتون» ،1سفیر دولت «جرج بوش» در سازمان ملل ،درباره برنامه هستهای ایران چنین اظهار
داشت که «آن چه ما به دنبالش هستیم تحریمهای اقتصادی است که برنامه تسلیحات هستهای
ایران ،برنامه موشکی آن تأثیر بگذارد و سران آن را مورد هدف قرار دهد» (Fayazmanesh, 2008,
) .206این شبکه در شش اکتبر  ۲۰11با پخش برنامهای با عنوان «تهدید جاهطلبیهای هستهای
ایران» ۲در نظر داشت برنامه هستهای ایران را به عنوان یک تهدید فوری علیه منافع ایاالتمتحده
معرفی کند« .مایکل توبین» ،3خبرنگار آمریکایی ،تهیهکننده این برنامه چنین ادعا میکند که
«ایران به راحتی میتواند بمب هستهای بسازد») .(Cort, 2011در مارس  ۲۰1۰شبکه «فاکس نیوز»
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در یک آیتم خبری چنین ادعا کرد که سازمان «سی .آی .اِی .به این نتیجه رسیده است که ایران با
وجود روبرو شدن با برخی از موانع فنی در حال کار برای ساخت بمب هسته ای است و «پنتاگون»
نیز درباره نیات جمهوری اسالمی ایران نگران است .اما بعدها مشخص شد که نه تنها ادعای این
شبکه نادرست است بلکه سازمان «سی .آی .اِی» به نتیجه متضادی دست پیدا کرده است»(Boyd-
) .Barrett, 2014: 111شبکه «فاکس نیوز که «باراک اوباما» را به عنوان یک رئیس جمهور
ضدیهودی به تصویر کشید») (McCormack, 2016از وی برای تالش به دستیابی به توافق هستهای
برجام به شدت انتقاد میکند.
این شبکه همواره سعی میکند فعالیتهای منطقهای را با پشتیبانی از تروریسم پیوند دهد« .جان
گیبسون1،یکی از حامیان سیاست دولت «جرج بوش» در قبال خاورمیانه ،با نگارش مقالهای در
«فاکس نیوز» چنین استدالل کرد که ایران (یا به عبارت بهتر حزب اهلل) به رژیم اسراییل حمله
نکرده است بلکه آنها به ایاالتمتحده حمله کردهاند») .(Parsi, 2007: 14نظرسنجیها نشان میدهد
که «بینندگان شبکه خبری «فاکس نیوز» از جمله افرادی هستند که بر این عقیده هستند که ایران
یک تهدید است و ایاالتمتحده باید با آن تهدید برخورد کند») .(DiMaggio, 2010: 250اما
نظرسنجی دیگری نشانگر آن بوده است که « ۵۵درصد بینندگان شبکه خبری فاکس نیوز از
توافق هستهای برجام پشتیبانی میکنند») .(Jett, 2017: 64به طور کلی میتوان گفت که شبکه
فاکس نیوز تنها رسانه اصلی در ایاالتمتحده است که تصویری کامال منفی و اهریمنی از ایران به
مخاطبان خود ارائه میدهد تا از این طریق سیاست خارجی خصمانه ایاالتمتحده ،به خصوص
زمانی که جمهوریخواهان (محافظهکاران) در کاخ سفید حضور دارند ،علیه ایران را توجیه کند.
فارغ از این که چه جناحی در ایران قدرت را به دست گرفته است و جدای از شرایط نظام
بینالملل ،این رسانه آمریکایی همواره درصدد است تا کوچکترین خبر منفی درباره ایران را
منتشر کند تا انگارهای ضد صلح و ضدثبات از ایران در ذهن نخبگان آمریکا حک کند.
 -2-4مجالت سیاست خارجی

دو مجله فارین پالیسی و فارین افرز ،در این مورد دارای اهمیت اصلی هستند در سیاست
خارجی آمریکا در قبال ایران نقش ایفا میکنند.
 -1-2-4فارین پالیسی

نشریه محافظهکار «فارین پالیسی» در سال  19۷۰در واشنگتن دی .سی شروع به انتشار کرد.
«فارین پالیسی» (یا سیاست خارجی) نام مجله خبری سیاسی-اقتصادی است که بنیانگذاران آن
- John Gibson
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تأثیر رسانههای اصلی ایاالت متحده بر سیاست خارجی آمریکا در35  ...
«ساموئل هانتینگتون» ،1استاد دانشگاه هاروارد و تندروی سابق و دوست نزدیکش «وارن دِمیَن
منشل» ۲میباشند و هر دو ماه یکبار منتشر میشود .ماموریت و هدف این نشریه سیاسی به چالش
کشیدن دیدگاههای معمول و فراهمکردن تریبونی برای دیدگاههای جایگزین و نوین بود.
«هانتینگتون» امیدوار بود «فارین پالیسی» به « نشریه جدی و نه علمی ،و پر شور و هیجان و نه بی
محتوا و سطحی تبدیل شود»« .انتشار این مجله از سال  19۷۰آغاز گردید و از سال  ۲۰۰۰تحت
مالکیت موسسه «کارنگی برای صلح بینالمللی» 3بود .در ابتدا بصورت فصلنامه چاپ میشد ولی
از سال  ۲۰۰۰هر دو ماه یکبار منتشر میشود .عمده مقاالت آن در ارتباط با سیاست جهان و امور
اقتصادی است .در سال « ۲۰۰8شرکت واشنگتن پست» آن را خریداری کرد و در سال  ۲۰13به
بخشی از «شرکت گراهام هلدینگ» 4تبدیل شد») .(The FP Group, 2017بدان جهت که این
نشریه به طیف محافظهکاران در ایاالتمتحده قرار دارد ،بدیهی است که این مجله سیاست
خارجی ،بازتاب دهنده ایدههای نخبگان فکری و ابزاری واقعگرا و جمهوریخواه ایاالتمتحده
باشد .در نتیجه «دور از انتظار نیست که ایده مهار ایران در این نشریه بیشتر از مجله فارین ِافرز به
چشم بخورد .در بازه زمانی  ۲۰۰۷-۲۰۲۰مطالبی که در این مجله منتشر شده است نزدیک به ۷۲
هزار مرتبه ،به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نام ایران اشاره شده است»).(Foreign Policy, 2020
مجله «فارین پالیسی» کشورهای مختلف را براساس این که در چه مرحلهای برای تبدیل شدن
به یک دولت شکستخورده قرار دارند تقسیمبندی میکند و آنها را در «فهرست دولت های
شکستخورده» ۵دسته بندی میکند .بر اساس این فهرست کشورها بسته به امکان تبدیل شدنشان
به یک دولت شکستخورده در چهار دسته قرار میگیرند که عبارت است از« :باثبات»« ،6در
مرز»« ،۷در خطر»« ،8بحرانی .»9در فهرست سال  ،۲۰۰9جمهوری اسالمی ایران در طبقه کشورهای
«بحرانی» قرار گرفت که قصد دارند رآکتور هستهای بسازند ) .(Webersik, 2010: 104فارغ از این
تقسیم بندی ،فارین پالیسی در تالش بوده است تا تصویر واقع بینانهای از برنامه هستهای ایران ارائه
دهد .به طور مثال ،زمانی که در اکتبر سال « ،۲۰۰۷محمد البرادعی» ،رئیس وقت «آژانس انرژی
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هسته ای» ،اظهار داشت که نگران لفاظیهای ایاالتمتحده در قبال ایران است «فارین پالیسی»
احتمال واکنش نظامی ایاالتمتحده به برنامه هستهای ایران را پایین ارزیابی کرد« .در همان زمان
«فارین پالیسی» با انتشار نظرسنجی نشان داد که از دخالت نظامی در ایران حمایت اندکی خواهد
شد») .(Miskimmon & Others, 2014: 136در همین راستا مجله «فارین پالیسی» گزارش داد که
«جامعه اطالعاتی ایاالتمتحده آمریکا گزارش سال « ۲۰۰۷برآورد اطالعات ملی» درباره
قابلیتهای هسته ای جمهوری اسالمی ایران را به روز کرده است .در آن گزارش چنین ادعا شده
بود که جمهوری اسالمی ایران برنامه هستهای خود را در سال  ۲۰۰3متوقف کرده است» (NTI,
).2011
پس از توافق هستهای برجام« ،فارین پالیسی» از امضای این توافق پشتیبانی کرده است .این
حمایت تا جایی پیش رفته است که این نشریه برای راضی نگه داشتن اسراییل ،این توافق را نعمتی
برای رژیم اسراییل توصیف کرده است و چنین ادعا کرده است که پس از امضای توافق اسراییل
و منطقه امنتر شده است .این ادعا در مقاله ای تحت عنوان «توافق هستهای ایران یک نعمت برای
اسراییل بوده است» 1نوشته «کارمی گیلون» ،۲افسر نظامی رژیم اسراییل ،مطرح شده است.
«گیلون» در مقاله خود اذعان میکند که «پس از گذشت دو سال ،توافق هستهای به موفقیت
آشکاری دست پیدا کرده است») .(Gillon, 2017عالوه بر این «فارین پالیسی» میپذیرد که
دستیابی به یک توافق بهتر با جمهوری اسالمی ایران یک «افسانه» 3است .این نشریه بر این موضوع
تأکید میکند که فشار بیشتر از سوی دولت «دونالد ترامپ» سبب دستیابی به یک نتیجه بهتر
نمیشود و تهدید به نابودی توافق هستهای ثمرهای در پی نخواهد داشت .عالوه بر این «فارین
پالیسی» تصریح میکند که از «یک سو جامعه بینالمللی از درخواستهای حداکثری دولت
ترامپ پشتیبانی اندکی خواهد کرد و از سوی دیگر حکومت ایران ترجیح میدهد که تحت
تحریمهای شدید بینالمللی قرار داشته باشد تا این که «تسلیم» 4خواستههای ایاالتمتحده شود
چرا که حکومت ایران تسلیم کامل در برابر خواستههای ایاالت متحده را برای حفظ جمهوری
اسالمی ایران خطرناکتر از تحریمهای بینالمللی ارزیابی میکند») .(Kahl, 2017بنابراین «مکس
بوت» ،۵پژوهشگر «شورای روابط خارجی» 6و نویسنده این نشریه ،به دولت ترامپ توصیه میکند
- The Iran Nuclear Deal Has Been a Blessing for Israel
- Carmi Gillon
3
- Myth
4
- Capitulation
5
- Max Boot
6
- Council of Foreign Relations
1
2

تأثیر رسانههای اصلی ایاالت متحده بر سیاست خارجی آمریکا در37  ...
که «همزمان با حفظ توافق هستهای ،به رژیم ایران حمله کند» .منظور وی از حمله ،جلوگیری از
نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه توسط ایاالتمتحده است .وی بر این موضوع تأکید میکند که
خروج از توافق هستهای ،نه ایران ،بلکه ایاالتمتحده را منزوی میکند« .بوت» بر این باور است
که بدون یک تهدید نظامی معتبر ایران بار دیگر درباره برنامه هستهایاش مذاکره نخواهد کرد اما
در عین حال ایاالتمتحده برای نابودی تاسیسات هستهای جمهوری اسالمی ایران با گزینههای
آسانی روبرو نیست») .(Boot, 2017همچنین ،این نشریه در یکی از گزارشهای سال  ۲۰۲۰خود
اذعان کرد که «قدرتهای بزرگ از پیشنویس تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که توسط دولت
ترامپ در میان اعضای شورای امنیت توزیع شده است ،پشتیبانی نکردهاند» (Foreign Policy,
).2020
 -2-2-4فارین افرز

فارین افرز در سال  19۲۲در شهر نیویورک و با گرایشی لیبرال فعالیت خود را آغاز نمود.
«فارین افرز ،یک نشریه روابط بینالملل است که هر سال شش بار در نیویورک منتشر می شود.
«شورای روابط خارجی» ،یکی از اتاقهای فکر در ایاالت متحده ،که در سال  19۲۲تاسیس شد
انتشار این مجله معتبر را بر عهده دارد .این مجله ،و همچنین وب سایت این مجله ،تحوالت
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و نظامی ایاالتمتحده و جهان را تحلیل میکند .بسیاری از ایدههای
که در «فارین افرز» مطرح میشود معموال در سیاستها و قانونهای مصوب کنگره ایاالتمتحده
بازتاب پیدا میکند») .(Britannica, 2017از آنجایی که شورای روابط خارجی یک اندیشکده دو
حزبی به شمار میرود هر دو گرایش لیبرال (حزب دموکرات) و محافظهکار (حزب جمهوری
خواه) در آن دیده میشود .با این وجود وزنه لیبرالها در آن سنگینتر است .بنابراین بدیهی است
مجلهای که توسط این اندیشکده منتشر میشود اشاعه دهنده افکار نخبگان لیبرال باشد تا بتواند
سیاستهای دولت فدرال در حوزه سیاست خارجی را در مدار ایدهآلهای حزب دموکرات قرار
دهد .به طوری کلی مخاطب «فارین افرز» نخبگان و پژوهشگران سیاست خارجی در ایاالتمتحده
هستند .از همین رو مقاالت منتشر شده در آن میتواند در شکلدهی به برداشتها و ادراکات
نخبگان سیاست خارجی بسیار تأثیرگذار باشد.
مجله «فارین افرز» تا کنون درباره برنامه هسته ای ایران بیش از  8۰۰گزارش و مقاله منتشر
کرده است .صاحبنظرانی همچون «کنث والتز»« ،1رابرت جرویس»« ،۲گیدئون رُز»« ،سوزان
مالونی» 3درباره برنامه هستهای ایران در این نشریه مقاالتی را به رشته تحریر درآوردهاند« .کنث
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والتز» در سال  ۲۰1۲با انتشار مقالهای با عنوان «چرا ایران باید به بمب دست پیدا کند» 1چنین
استدالل میکند که دستیابی ایران به تسلیحات هستهای سبب ثبات در منطقه خاورمیانه میشود.
وی در توضیح استدالل خود چنین میافزاید که اگر ایران هستهای شود ،اسراییل (دارای
تسلیحات هسته ای) و ایران «مانع» ۲یکدیگر میشوند همان طور که قدرتهای هستهای دیگر
چنین کاری میکنند .وی میافزاید که «تاکنون یک جنگ تمام عیار بین دو دولت هستهای هرگز
اتفاق نیفتاده است») .(Waltz, 2012: 31به باور وی زمانی که ایران از آستانه هستهای عبور کند
بازدارندگی اعمال خواهد شد حتی اگر ایران به یک سالح هستهای کوچک دست پیدا کرده
باشد .به عقیده وی در چنین مرحلهای هیچ کشور دیگری در منطقه انگیزه دستیابی به قابلیت
هستهای را نخواهد داشت و در نتیجه بحران فعلی محو خواهد شد و در نهایت منطقه خاورمیانه به
ثبات میرسد)« .(Waltz, 2012: 31رابرت جرویس» نیز در سال  ،۲۰13پس از امضای توافق موقت
ژنو ،با نگارش مقالهای در این نشریه بر این موضوع تأکید کرد که «موفقیت این توافق تضمین
شده نیست و موفقیت آن به سیاست داخلی ایاالتمتحده و ایران بستگی دارد»).(Jervis, 2013
پس از امضای توافق هسته ای برجام« ،فارین افرز» درگزارشی دیدگاههای کارشناسان روابط
بینالملل در ایاالتمتحده درباره این که «آیا کنگره باید توافق ایران را تایید کند؟» را منتشر کرد.
طبق این گزارش  3۲کارشناس کامال موافق ،پنج کارشناس موافق ،چهار کارشناس بی طرف،
شش کارشناس مخالف و پنج کارشناس کامال مخالف بودند« .گراهام آلیسون» ،3استاد دانشگاه
هاروارد و رئیس «مرکز علوم و امور بین الملل بلفر» ،4از این توافق پشتیبانی کامل کرده است و
چنین ادعا میکند که این توافق راه دستیابی ایران به تسلیحات هستهای را بسته است« .الرنس
فریدمن» ،۵استاد دانشگاه « کینگز کالج لندن» 6و از موافقان توافق ،چنین اظهار داشته است که
هیچ توافقی کامل نیست ولی هم اکنون به آن مرحله رسیدهایم! همچنین بر اساس این برآورد،
«رابرت جرویس» ،استاد دانشگاه کلمبیا« ،جان مرشایمر»« ،۷جوزف نای»« ،8بری پوزن» 9و «استفن
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ون اِوِرا» ، 1اساتید دانشگاه اِم .آی .تی و «استفن والت» ۲از جمله اندیشمندان روابط بینالملل
حامی این توافق هستند .از مخالفان این توافق می توان به تحلیلگران سیاسی نظیر «الیوت آبرامز»،3
پژوهشگر مطالعات خاورمیانه در شورای روابط خارجی« ،الیوت کوهن»( 4رابرت اٌزگود) ،استاد
مطالعات استراتژیک در دانشگاه جانز هاپکینز« ،مایکل دوران» ،۵پژوهشگر موسسه هادسون و
«مارک دوبوویتز» ،مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی اشاره کرد).(Foreign Affairs, 2015
بدیهی است مقاالت این نشریه معتبر سیاست خارجی به موضوع هستهای ایران محدود
نمیشود .بسیاری از مقاالت «فارین افرز» در سالهای اخیر به شیوههای مقابله با جمهوری اسالمی
ایران اختصاص یافته است .در یکی از مقاالت با عنوان «چگونه ترامپ باید ایران را مهار کند» 6به
دولت ترامپ توصیه شده است که برای مهار ایران فشار اقتصادی بر ایران حفظ شود و در قبال
ایران یک دیپلماسی عمومی با هدف مشروعیتزدایی از نظام سیاسی ایران در پیش گرفته شود.
در همین راستا نویسندگان این مقاله به دولت ترامپ اهمیت لزوم همکاری با اپوزیسیون را
یادآوری میکنند و بر این موضوع تأکید میکنند که «دولت ایاالتمتحده آمریکا باید بین
اپوزیسیون داخل و اپوزیسیون خارج از ایران ارتباط برقرار کند»).(Joseph & Takeyh, 2016
همچنین در مقاله دیگری که در این نشریه منتشر شده است بر بازگشت راهبرد «بازدارندگی» به
سیاست خارجی ایاالتمتحده در قبال ایران تأکید شده است .در این چارچوب ایاالتمتحده
بایستی به جای لغو توافق هسته ای ،اجرای سختگیرانه آن را ،که متضمن شفافیت و پاسخگویی
بیشتر ایران باشد ،در دستورکار خود قرار دهد .در همین راستا «در گام نخست کنگره و دولت
ترامپ باید تحریمهای غیرهستهای ،به دلیل برنامه موشکی ،نقض حقوق بشر و پشتیبانی از
تروریسم بینالملل ،را افزایش دهند و در دومین گام ،ایاالتمتحده باید با تشکیل یک کمپین
عمومی تخلفات ایران از توافق هستهای را برجسته سازد و در گام سوم ،ایاالتمتحده باید با
اسراییل و دولتهای عربی یک ائتالف مشترک برای مقابله با ایران تشکیل دهد و نهایتاً در گام
آخر دولت ترامپ باید ایران را در معرض یک تهدید نظامی معتبر قرار دهد») .(Kahn, 2017در
یکی از جدیدترین مقاالت این نشریه ،سیاست خارجی دولت ترامپ علیه جمهوری اسالمی ایران
مورد تأکید قرار گرفته است .بر اساس توصیه این مقاله« ،ایاالت متحده باید درک کند همیشه
نمیتواند تحوالت را بر اساس آنچه خودش میخواهد شکل بدهد اما با در نظر گرفتن آسیب
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پذیری حکومت ایران ،واشنگتن هنوز قادر است نقش قابل توجهی کاهش قدرت حکومت ایران
ایفا کند .ایاالت متحده برای تغییر حکومت در ایران نمیتواند سازوکار دقیقی انتخاب کند و
نمیتواند دقیقا پیشبینی کند که چه چیزی جایگزین آن خواهد شد اما میتواند با ایفای نقش
موثر روی هر دو آنها تأثیرگذار باشد») .(Edelman & Takeyh, 2020این موارد نشان میدهد که
«دولت ترامپ سعی کرده است از طریق تبلیغات رسانهای در سطح وسیع ،توافق هستهای با ایران
را ناقص نشان دهد تا متحدین خود را برای پیوستن به کمپین «فشار حداکثری» علیه ایران ترغیب
کند»(جوانشیری و بصیری.)۵۵ :1398 ،
نتیجهگیری
در این پژوهش این موضوع مورد بحث قرار گرفت که مهمترین رسانههای جمعی در
ایاالتمتحده چه تصویری از جمهوری اسالمی ایران در یک دهه اخیر ارائه دادهاند .طی سالهای
 ۲۰۰۷تا  ۲۰۲۰رسانههای اصلی ایاالتمتحده عمدهترین موضوعات مرتبط با ایران نظیر برنامه
هستهای ،تروریسم ،حقوق بشر و وضعیت دموکراسی را پوشش دادهاند .با این حال به دلیل اهمیت
برنامه هستهای ،ارتباط آن با اشاعه هستهای در خاورمیانه و امنیت و ثبات در این منطقه ،رسانههای
آمریکایی توجه ویژهای به آن داشتهاند به طوری که هر خبر مرتبط با برنامه هستهای ایران را
پوشش دادهاند .میتوان چنین برداشت کرد که رسانههای آمریکایی در خصوص موضوعات
مرتبط با ایران سخنگوی نخبگان سیاسی اقتصادی ایاالتمتحده بوده اند .به طور مثال ،تا پیش از
توافق هستهای برجام رسانههای ایاالتمتحده ،همانند نخبگان(ابزاری) سیاسی در خطر یک ایران
هستهای را برجسته میکردند و شیوههای مقابله با ایران را به بحث میگذاشتند .اما پس از توافق
هستهای ،همانند نخبگان (ابزاری) سیاسی ،بر حفظ آن تأکید میورزند .عالوه بر این پس از توافق
هستهای ،رسانههای ایاالتمتحده در بخشهای خبری خود ،و یا مقاالت و گزارشهای خود ،بر
نفوذ منطقهای و وضعیت دموکراسی در ایران تمرکز کردهاند .این رویکرد رسانهای دقیقا همان
مسیری است که نخبگان سیاسی ایاالتمتحده پس از توافق هستهای پیمودهاند.
در همین حال برخی از رسانههای جمعی اصلی ایاالتمتحده ،از برخی دیگر از این دسته
رسانهها ،از نفوذ و تأثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند .به طور مثال یافتههای یکی از
پژوهشهای انجام شده درباره برداشت مردم آمریکا از ایران نشان میدهد که تصویرسازی
رسانههای جمعی ایاالتمتحده از برنامه هستهای ایران ،از تصویرسازی دیگر رسانهها از
تأثیر گذاری بیشتری برخوردار بوده است .براساس این پژوهش اخبار اینترنتی ،روزنامههای چاپی،
شبکههای اجتماعی و شبکههای خبری تلویزیونی نسبت به وبالگهای اینترنتی ،رادیو و مجالت
از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بودهاند .البته از میان این دسته از رسانهها ،شبکههای تلویزیونی،

تأثیر رسانههای اصلی ایاالت متحده بر سیاست خارجی آمریکا در41  ...
به دلیل فراگیری و جذابیت ،بیشترین تأثیر را بر مخاطبان بر جای گذاشتهاند .در همین راستا پخش
اخبار فوری توسط شبکههای تلویزیونی ،دسترسی آنها به مقامات حکومتی ،ارتباط با افراد آگاه
در نهادهای حکومتی از یک سو و عالقه وافر افراد عادی به شبکههای تلویزیونی ،جذابیت بصری
تلویزیون و دسترسی آسانتر افراد به شبکههای تلویزیونی سبب شده است که این شبکهها از
تأثیرگذاری بیشتری بر افکارعمومی برخوردار باشند .به همین جهت نخبگان سیاسی اقتصادی
تالش میکنند ،بسته به موضوعات مطرح در جامعه ،در بخشهای مختلف خبری تلویزیونی برای
تأثیر گذاری بر افکارعمومی حضور پیدا کنند .به طور نمونه ،پس از امضای توافق هستهای برجام
باراک اوباما با بهرهگیری از پخش زنده شبکههای تلویزیونی ایاالتمتحده توانست این توافق را
برای آمریکاییها تشریح کند .همچنین شبکههای خبری تلویزیونی و مجالت حوزه سیاست
خارجی خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمهای سنگین اقتصادی علیه ایران توسط
د ولت ترامپ را به طور کامل پوشش داده و در گزارشات متنوع تفاسیر مختلفی از این اقدام
ترامپ ارائه دادند.
نهایتاً این که رسانههای جمعی ایاالتمتحده در طول سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۲۰کامالً با سیاست
خارجی آمریکا در قبال ایران هماهنگ بودند ،به گونهای که آنها در چارچوب ایدئولوژیک
نخبگان سیاسی اقتصادی عمل کرده و عمدتاً به منابع خبری مرتبط با حلقه نخبگان وابسته بودند.
طی این سال ها ،جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور متخاصم که به دنبال دستیابی به
تسلیحات هستهای است در رسانههای جمعی ایاالت متحده به تصویر کشیده شده است .با این
وجود پس از توافق هستهای برجام اکثر رسانههای جمعی ایاالتمتحده ،به غیر از رسانههای به
شدت محافظهکار نظیر «فاکس نیوز» ،همگام با دولت باراک اوباما از این توافق پشتیبانی کردند،
هرچند به انتقاد از سیاستهای منطقهای ایران ادامه دادند .با آغاز ریاست جمهوری دولت ترامپ،
رسانههای جمعی ایاالتمتحده گزارشهایی در جهت حمایت از سیاست ترامپ علیه توافق
هسته ای برجام منتشر و به طور مداوم بر دستیابی به یک توافق جدید با ایران تأکید کردهاند.
بنابراین میتوان گفت که فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری رسانههای آمریکایی بر نخبگان
سیاسی آمریکا و همچنین تأثیرپذیری آنها از دیدگاههای نخبگان سیاسی آمریکا در جهت ایجاد
یک تصویر مخدوش و منفی از ایران ،فارغ از اینکه کنگره و کاخسفید تحت کنترل دموکراتها
یا جمهوریخواهان باشد ،در دو دهه اول قرن بیست و یکم قابلیت تایید دارد.
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 «تبیین جایگاه راهبردی اسراییل در سیاست تسلیحاتی،)1398(  رضا التیامینیا، حمید، درج صص، تابستان،)61( 1  شماره،16  سال، فصلنامه مطالعات بینالمللی،»آمریکا در خاورمیانه
.1۲۵-1۰3
 «واقع گرایی نو کالسیک و سیاست خارجی جمهوری،)139۰(  سیدجالل، دهقانی فیروزآبادی.۲۷۵-۲94  صص، تابستان،۲  شماره،۲۵  سال، فصلنامه سیاست خارجی،»اسالمی ایران
 «بازنمایی ایران در اخبار شبکههای تلویزیونی آمریکا(تحلیل،)139۷(  محمدباقر، سپهری،)۵+1 گفتمان انتقادی اخبار سیانان و بیبیسی در ارتباط با توافق هستهای ایران و کشورهای
.۲۲۰-191  صص، پاییز،)9۵  (پیاپی3  شماره، سال بیست و پنجم،فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
 «تصویرسازی فعالیتهای هستهای جمهوری،)139۰(  علی احمدی، محمدمهدی، فرقانی، سال هجدهم، فصلنامه پژوهشهای ارتباطی،»اسالمی ایران در شبکههای تلویزیونی بینالمللی
.63-9۰  صص، پاییز،)6۷  (پیاپی3 شماره
. امیرکبیر: تهران، دو سال آخر؛ رفرم تا انقالب،)1363(  هادی، موحد. امیر کبیر: تهران، علیرضا طیب، دانشنامه جهانی شدن،)1394(  مونی و دیگران-
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