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 چکیده
بر  ییبسزا تأثیر ،یسبه مثابه رکن چهارم دموکرا متحده،االتیا یاصل یهمگان یهارسانه

ر د یاصل یهمگان یهاوجود نقش رسانه نی. با اگذارندیکشور م نیا یداخل استیس
 نیا یخارج استیه سبلکه آنها همواره ب شود،یمحدود نم یداخل استیبه حوزه س متحدهاالتیا

 یهاانهر رسد رانیمسائل مرتبط با ا ،یالب اسالم. در دوران پس از انقدان دهیکشور شکل بخش
 قرار نیاپژوهش از  نیا یرو سوال اصل نیاست. از هم افتهی یعیبازتاب وس متحدهاالتیا یهمگان

ال در قب کایآمر یخارج استیبر س یتأثیرچه  متحدهاالتیا یاصل یهمگان یهااست که رسانه
است و  یفیک یمطالعه مورد قیاله، روش تحقمق قیاست؟ روش تحق شتهدا( ۲۰۰۷-۲۰۲۰) رانیا

نشان  ست آمدهبه د جیاست. نتا کایآمر یهادر رسانه رانیا ییبازنما یچگونگ یهدف آن بررس
از  رانیا یابرنامه هسته لیز قبااز موضوعات  یبرخ ییبا بزرگنما -ییکایآمر یهاکه رسانه دهدیم
 یاند و از سوتهمخرب گذاش یتأثیر رانیز اا متحدهاالتیا یاسیس نسو بر برداشت نخبگا کی
اند. در واقع بوده رانیدرباره ا کایآمر یاسیرهبران س یمنف یهادگاهیدهنده دبازتاب گرید

خبگان نها از نآ یریپذتأثیرو  کایآمر یاسیمتحده بر نخبگان س االتیا یهارسانه یگذارتأثیر
 ه است.داشت طول دو دهه گذشته استمرار در رانیاز ا یمنف یرسازیدر جهت تصو کایآمر یاسیس
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 مقدمه
ای م رسانهمتحده از یک نظااز میان کشورهای صنعتی و یا به عبارت بهتر پسا صنعتی، ایاالت

ین های آموزشی و سرگرمی محور اوردار است. فارغ از توجه به رسانهمنحصر به فردی برخ
بر  ی بر سیاست داخلی و خارجی این کشورتأثیرمتحده چنان های خبری ایاالتکشور، رسانه

ظریات اند که دانشمندان علوم سیاسی و به خصوص علوم ارتباطات جمعی برخی از نجای نهاده
اند. نفوذ های خبری این کشور مطرح کردها براساس نفوذ رسانهر« سی. اِن. اِن تأثیر»خود نظیر 

توان چنین گفت که آنها از یک سو به های همگانی در ایاالت متحده در حدی است که میرسانه
دهنده دهند و از سوی دیگر بازتاببرداشت رهبران سیاسی آمریکا شکل می برداشت و سوء

 ه هستند. متحدهای نخبگان سیاسی ایاالتدیدگاه
تواند به متحده نسبت به یک کشور میهای جمعی ایاالتبنابراین درک رویکرد خاص رسانه

متحده در قبال آن کشور کمک قابل توجهی نماید. در همین راستا فهم سیاست خارجی ایاالت
های خبری جمهوری اسالمی ایران از اوایل پیروزی انقالب اسالمی در صدر اخبار رسانه

های خبری ایاالت متحده در رابطه با ایران به موضوعاتی از متحده قرار داشته است. رسانهایاالت
ای، شیمیایی و بیولوژیک(، دموکراسی، قبیل تسلیحات کشتار جمعی)اعم از تسلیحات هسته

اند. چنین تصویرسازی موجب شده است تا سیاست حقوق بشر و پشتیبانی از تروریسم پرداخته
 رو همین متحده در قبال ایران، الاقل در نظر مردم آمریکا، مشروع به نظر بیاید. ازخصمانه ایاالت

 یتأثیر چه متحده ایاالت اصلی همگانی هایکه رسانه است قرار این از پژوهش این اصلی سوال
براساس فرضیه پژوهش، به  است؟ داشته( ۲۰۰۷-۲۰۲۰) ایران قبال در آمریکا خارجی سیاست بر

 ایهسته برنامه قبیل از موضوعات از برخی بزرگنمایی با -آمریکایی هایرسانه که رسدنظر می
 از و اندگذاشته مخرب یتأثیر ایران از متحدهایاالت سیاسی نخبگان برداشت بر سو یک از -ایران
 منظور به .اندبوده ایران درباره آمریکا سیاسی رهبران منفی هایدیدگاه دهندهبازتاب دیگر سوی

 کیفی هایروش یکی از عنوان به را موردی مطالعه روش نویسندگان پژوهش، این جامان
 شده گرفته بهره نوکالسیک گرایی واقع نظریه از پژوهش این در که جایی آن از. اندبرگزیده

 تأثیر که متغیری) گرمداخله متغیر عنوان به را متحدهایاالت اصلی هایرسانه نویسندگان، است
 علیه آمریکا خصمانه خارجی سیاست یعنی وابسته، متغیر بر سیستمیک، فشار یعنی ل،مستق متغیر

 به سیستمیک فشار راستا همین در. اندداده قرار خود مطالعه مورد( کند می تعدیل و جرح را ایران،
 .است شده گرفته نظر در وابسته متغیر عنوان به متحدهایاالت خارجی سیاست و مستقل متغیر عنوان

های شورای امنیت، ذیل فصل هفتم منشور ملل به بعد با صدور قطعنامه ۲۰۰6ز آنجایی که از سال ا
المللی گسترش پیدا کرد، این پژوهش بازه متحده به سطح بینمتحد، بحران بین ایران و ایاالت

را انتخاب کرده است. همچنین در این بازه زمانی سه رئیس جمهور، با  ۲۰۰۷-۲۰۲۰زمانی 



 

 

 

25  ...تأثیر رسانههای اصلی ایاالت متحده بر سیاست خارجی آمریکا در  
 

( در کاخ سفید 3و دونالد ترامپ ۲، باراک اوباما1رد سیاسی کامالً متفاوت )جرج دبلیو بوشرویک
 اند. حضور داشته

های تلویزیونی و متحده، از میان هر کدام از شبکههای اصلی ایاالتبه دلیل تعدد رسانه
اند.  نتخاب شدههای مورد مطالعه ا، چهار رسانه به عنوان رسانه4«گلچینی»مجالت سیاسی، به روش 

ها و مجالت به یکی از دو تر،  هر کدام یک از این شبکهای دقیقهمچنین برای دستیابی به نتیجه
در « فارین افرز»و مجله « سی. اِن. اِن»طیف سیاسی اصلی آمریکا تعلق دارند. در همین راستا شبکه 

 حافظه کار قرار دارند. در طیف م« فارین پالیسی»و مجله « فاکس نیوز»طیف لیبرال و شبکه 
 

 پیشینه پژوهش  -1
« وآایتان گیلب»به نوشته « متحدهاخبار تلویزیون و سیاست خارجی ایاالت»در پژوهشی با عنوان   

های تلویزیونی ساعته اخبار جهان در شبکه ۲4چنین نتیجه گرفته شده است که پوشش 
ه بر تلویزیون اخبا»کرده است. در واقع  ترعرصه خارجی را پیچیده متحده، سیاستگذاری درایاالت

ست و اده ادمنبع اطالعات سیاستگذاران تبدیل شده و سرعت ارتباطات دیپلماتیک را افزایش 
ر دنهایت  د. درهمچنین سبب شده است تا انتظار عمومی در خصوص دستیابی به نتیجه افزایش بیاب

های اخبار توانند چالشن نمیشاره شده است که سیاستگذارااین پژوهش به این موضوع ا
. (Gilboa, 2003: 109)«ندتوانند آنها را تا حدودی کنترل کنند، بلکه تنها میبرتلویزیونی را از بین 

ها به توان آن را تنعوامل گوناگونی در پیچیدگی سیاست خارجی نقش دارند و در نتیجه نمی
المللی، سیاست خارجی و شش بینپو»شی دیگری با عنوان ها نسبت داد. در پژوهنقش رسانه

، به «ای، افکار عمومی و برنامه ریاست جمهوریهای پوشش رسانهتصویر ملی: بررسی پیچیدگی
که  شود که کشورهاییبر این فرضیه صحه گذاشته می« چارلز ویلیام مدو»و « کیو ژانگ»نوشته 

وجهی ته شکل قابل ریکا بهای آمریکا برجسته می شوند اهمیت آنها در نزد مردم آمدر رسانه
ذ نویسندگان این مقاله دالیل نفو .(Zhang & Meadows, 2012: 88)«کندافزایش پیدا می

فوذ ندهند، در حالی که ها تقلیل میسیاستمداران آمریکایی را تا حدودی به حضور آنها در رسانه
 تواند منابع متعددی داشته باشد. افراد می

متحده آمریکا های همگانی ایاالتصوص پوشش خبری رسانهتاکنون چندین پژوهش در خ 
نیویورک »های چندین روزنامه نظیر از مسائل مرتبط با ایران منتشر شده است. در پژوهشی سرمقاله

                                                           
1- George W. Bush  
2- Barack Obama 
3- Donald Trump 
4- Eclecticism  
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های مورد بررسی قرار گرفته است. این روزنامه« وال استریت ژورنال»و « واشنگتن پست»، «تایمز
دولت جمهوری اسالمی ایران برای »اند که کرده تأکید های خود بر این موضوعدر گزارش

محدود  .(Izadi & Saghaye-Biria, 2007: 162)«رودتحده آمریکا یک تهدید به شمار میمایاالت
های خبری تلویزیون در انگاری نقش شبکهکردن دایره تحقیق به دو روزنامه آمریکایی و نادیده

های آمریکایی از دهنده تصویرسازی رسانهکامل بازتاب تواند به طوردنیای امروز چندان نمی
های مکتوب به رو تالش شده است تا عالوه بر رسانهکه در پژوهش پیشایران باشد. در صورتی

در پژوهش دیگری با بررسی دو روزنامه ای خبری تلویزیونی هم توجه شود. هبدیل شبکهنقش بی
های آمریکایی با پوشش خبری رسانه»شد که مشخص « واشنگتن پست»و « نیویورک تایمز»

متحده سازگار بوده به گونه ای که آنها ایران را به عنوان یک دولت سیاست خارجی ایاالت
در این پژوهش نیز تنها به نقش  (Abdul Siraj & Rawan, 2010: 85). «اندبنیادگرا به تصویر کشیده

اوان این دو مقاله خالی از ایراد نیست. عالوه بر دو روزنامه اشاره شده است. همچنین همپوشانی فر
چنین استدالل « تایم»و « نیوزویک»الذکر، در تحقیقی دیگر درباره دو مجله دو مقاله پژوهشی فوق

و منازعه بین تمدنی، اسالم به عنوان یک تهدید در  1«گراییشرق»بر طبق گفتمان »شده است که 
امر در دوران انقالب اسالمی ایران و بحران گروگانگیری در شود و این برابر مدرنیته شناخته می

این پژوهش هم تنها نقش این دو  (Fayyaz & Shirazi, 2013: 69).«های آمریکا بازتاب یافترسانه
رسانه را در یک بستر تاریخی بررسی کرده است و از توجه به رویدادهای دوران جدید امتناع 

ها را در ابتدای قرن بیست و رسانه تأثیرنونی تالش دارد تا که پژوهش کورزیده است، در حالی
 اخبار در ایران بازنمایی»یکم در کانون بررسی خود قرار دهد. همچنین در پژوهشی با عنوان 

 با ارتباط در سی بی ان و ان ان سی اخبار انتقادی گفتمان تحلیل) امریکا تلویزیونی های شبکه
که انجام شده است، با آن« محمدباقر سپهری»که توسط « (1+۵ یکشورها و ایران ای هسته توافق

از طریق روش کیفی توانسته است رویکرد منفی شبکه سی. اِن. اِن در قبال ایران را نشان دهد، اما 
 آن بر سیاست خارجی آمریکا را مورد بررسی قرار نداده است تأثیرفقط به توصیف اکتفا کرده و 

ای جمهوری های هستهتصویرسازی فعالیت»پژوهشی دیگر با عنوان (. در 19۲: 139۷)سپهری، 
« علی احمدی»و « محمد مهدی فرقانی»، نوشته «المللیهای تلویزیونی بیناسالمی ایران در شبکه

المللی های دیگر خبری بینرا به همراه شبکه« فاکس نیوز»و « سی. اِن. اِن»عملکرد دو شبکه 
المللی های بینهای خبری این دو شبکه با دیگر شبکهکه سیاستبررسی کرده است، در صورتی 

، بی. بی. سی، الجزیره و العربیه به طور اساسی تفاوت ۲4ذکر شده در این پژوهش مانند فرانس 
)فرقانی و  کندهای مثبتی درباره ایران منتشر میدارد. به طور مثال، شبکه الجزیره گاهی گزارش

                                                           
1- Orientalist 
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 (.  63: 139۰احمدی، 
متحده از ایران ها و مجالت مهم ایاالتالذکر تنها به تصویرسازی روزنامههای فوقپژوهشدر 

های ترین رسانهمهم تأثیراشاره شده است در حالی که در پژوهش پیش رو کوشش شده است تا 
قبال  متحده درهمگانی اصلی ایاالت متحده )در قالب بنیان درونی( بر سیاست خارجی ایاالت

اند و هگرفت رسی شود و نشان داده شود که آنها چه رویکردی در قبال ایران در پیشایران بر
گذارد ن میمتحده از ایرای بر برداشت رهبران سیاسی ایاالتتأثیرپوشش خبری آنها از ایران چه 

ه متحده )در رابطهای نخبگان سیاسی ایاالتی از دیدگاهتأثیرهای آمریکایی چه و بالعکس رسانه
 یران( می پذیرند.با ا

تعداد  (۲۰۰۷-۲۰۲۰) قبال ایران متحده درها بر سیاست خارجی ایاالترسانهتأثیر برای بررسی 
نامیده « 1رسانه های اصلی»متحده که در این پژوهش های جمعی خبری ایاالتمعدودی از رسانه

اند. این دهاند و موضوع سیاست خارجی در آنها پوشش وسیعی داده می شود، برگزیده ششده
« 4فارین پالیسی»، مجالت «3فاکس نیوز»و « ۲سی. اِن. اِن»شبکه های تلویزیونی ها عبارتند از: رسانه

های رسانه« ترینسیاسی»توان آنها را اهمیت این چهار رسانه به حدی است که می «.۵فارین افرز»و 
 متحده در عرصه سیاست خارجی برشمرد.ایاالت

 
 های آمریکای فهم رسانهنظری برامبانی  -2

 نسبی قدرت گذاریتأثیر» ،خارجی سیاست نظریه یک عنوان به ،نوکالسیک گراییواقع
 و هابرداشت ادراکات، و دولت ساختار طریق از( مستقل متغیر عنوان به) المللبین نظام در دولت

 سیاست بر( میانجی متغیر عنوان به) کشور نسبی قدرت از گیرندگانتصمیم هایسوبرداشت
« کندمی ارزیابی را( وابسته متغیر عنوان به) المللبین نظام در کشورها راهبرد و رفتار و خارجی

گرایی تصریح می کند واقع 6«گیدئون رز»همان طور  (.۲۷9: 139۰)دهقانی فیروز آبادی، 
است. این گرایی ساختاری متفاوت گر داخلی با واقعنوکالسیک از لحاظ الحاق متغیرهای مداخله

ها در برابر فشارهای کنند که آیا، و چگونه دولتگر داخلی مشخص میمتغیرهای مداخله
گرایان تصور می کنند که شالوده سیاست خارجی، استراتژی که همه واقع-المللی سیستمیک بین

متغیرهای »دهند. به طور کلی واکنش نشان می -دهدالملل را تشکیل میکالن و سیاست بین

                                                           
1- Mainstream Media 
2- CNN 
3- Fox News 
4- Foreign Policy  
5- Foreign Affairs  
6- Gideon Rose 
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( ۲، 1( برداشت و تصور رهبران دولتی1 گر داخلی را به چهار دسته کلی تقسیم نمود:خلهمدا
البته سه  .4( ترتیبات )آرایش( نهادی داخلی4، 3( روابط دولت و جامعه3، ۲فرهنگ استراتژیک

متغیر داخلی دیگر را می توان شناسایی نمود که به طور بالقوه واکنش سیاست خارجی ملی در 
( برداشت )از محرک 1 کنند:ک فشارهای سیستمیک را دچار اختالل و انحراف میبرابر محر

 .) ,2016Ripsman & Others :59(«( اجرای سیاست3  6گیری،( تصمیم۲ ۵سیستمیک(،
های گیری تصور و انگارهبا این وجود آن چه که در این پژوهش حائز اهمیت است شکل

متغیر  توضیح ی است. در نتیجه در این بخش تنها بهآن بر سیاست خارج تأثیررهبران سیاسی و 
  .شودداخلی تصور رهبران سیاسی اکتفا می

 یرندگانیگر به باورها و تصورات تصمیم گتصور رهبران یکی از مهمترین متغیرهای مداخله  
ن سیاست توانیم این افراد را مجریاما می»اند. مربوط می شود که در راس یک دولت جای گرفته

زرا و وگذار کابینه دولت، تأثیرضای وزیر، دیکتاتور، اعارجی بنامیم: رئیس جمهور، نخستخ
ا در انه رمشاوران سیاست خارجی و دفاعی. این مجریان سیاست خارجی معموال اطالعات محرم
در  ارند.داختیار دارند و همچنین به اطالعات مرتبط با کشورهای خارجی دسترسی انحصاری 

 وی آنهاری بر ن بازیگرانی که برای تبیین سیاست خارجی و استراتژی کالن بایستنتیجه مهمتری
نها رات آتمرکز کرد، مجریان سیاست خارجی هستند. تصورات رهبران مهم هستند چرا که تصو

های گذارد. بر همین اساس مدلمی تأثیربر برداشت دولت از محرک فشار سیستمیک 
دهند که های شناختی را به دست میدیتز محدوای گسترده اشناختی مجموعهروان

نی کنند یعنی زماگیرندگان سیاسی چگونه اطالعات را در مواقع بحرانی تجزیه و تحلیل میتصمیم
نظیر  ای از عوامل شناختیکه اطالعات فراوان، ناقص و متناقض هستند. این مدل بر مجموعه

ش خ، نقز دشمن و ...(، درس از تاریکدهای عملیاتی)نگاه به سیاست، تعریف از خود و ا
گیرندگان تمرکز دولتی و تصمیماور رهبران های گروه، تفکرگروهی و بشخصیت، پویایی

   .(Ripsman & Others, 2016: 61-62)«کندمی
گذارد، می تأثیردر این میان یکی از متغیرهای درونی که بر تصور و برداشت رهبران سیاسی 

های همگانی بر برداشت رهبران د. در چنین شرایطی از یک سو رسانههای همگانی هستنرسانه

                                                           
1- Images and Perceptions of State Leaders  
2- Strategic Culture  
3- State -Society Relations  
4- Domestic Institutional Arrangements  
5- Perception  
6- Decision Making  
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ها و های همگانی متاثر از دیدگاهگذارند و از سوی دیگر پوشش خبری رسانهمی تأثیرسیاسی 
توانند در قالب دیپلماسی در واقع رهبران سیاسی در آمریکا می»های رهبران سیاسی است. برداشت

های خود سوق دهند. آنها به خوبی ا، افکارعمومی را در جهت سیاستهعمومی و از طریق رسانه
اند که دیپلماسی عمومی و قدرت نرم برای جذب و ترغیب مردم عادی برای حمایت از دریافته

سیاست، چه داخلی و چه خارجی، اهمیت روزافزونی یافته است. در همین راستا پیشرفت فناوری 
 اختیار اطالعات، ابزار مناسبی را برای اقناع افکار عمومی در انتقال ارتباطات با کاهش هزینه

در همین راستا، دیپلماسی عمومی به عنوان یک . (Nye, 2019: 10)«سیاستگذاران گذاشته است
یک بازیگر غیردولتی با یک بازیگر »، «یک بازیگر دولتی با یک بازیگر غیردولتی»فرآیند بین 

در بسیاری از »شود. با این وجود در نظر گرفته می« ولت دیگریک دولت با د»و « غیردولتی دیگر
ها و بازیگران غیردولتی موارد دیپلماسی عمومی به عنوان تبادل شدید اطالعات بین دولت

 .  (Sevin, 2017: 21)«توصیف شده است
های انهایران و حوادث مرتبط با آن از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه رس

گیری از متحده با بهرهدر ایاالت« رسانه های جمعی اصلی»متحده قرار گرفته است. یاالتجمعی ا
در  الذکر تالش دارند تا موضوعات مرتبط با ایران را همواره تازه نگه دارند.های فوقکارویژه

متحده توجه خاصی به مسئله جمهوری های جمعی ایاالتدوران پس از انقالب اسالمی، رسانه
اند. با این ای که هر پدیده مرتبط با ایران را پوشش خبری دادهاند به گونهی ایران کردهاسالم

ز اوجود پوشش خبری مرتبط با ایران در دوران مختلف و در خصوص موضوعات گوناگون 
ط با ر ارتباد« رسانه های جمعی اصلی»شدت و حدت متفاوتی برخوردار بوده است. با این حال 

( 3( حقوق بشر، ۲ان، ( برنامه هسته ای ایر1 موضوع اصلی پرداخته اند که عبارت از:ایران به چهار 
 ( ترویج دموکراسی در ایران.4پشتیبانی از تروریسم، 

های گروه اما در یک دهه اخیر موضوع برنامه هسته ای ایران و ادعای حمایت ایران از 
ای رسانه ار داشته است. به ویژه چهارمتحده قرهای اصلی ایاالتتروریستی در صدر توجه رسانه

 اند.داده اند دو موضوع فوق را به طور گسترده پوششکه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته
  

 ای آمریکا در قبال ایرانهای رسانهای از سیاستاریخچهت -3
های مکتوب از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی و مسئله تسخیر سفارت آمریکا در تهران، رسانه

اند. ای خود قرار دادههای پوشش رسانهمتحده موضوع ایران را یکی از کانونو تصویری ایاالت
کردند، ها را در اخبار شبانه تلویزیونی مشاهده میها آمریکایی که تظاهرات ایرانیمیلیون»

در » ،نینهمچ. (Maloney, 2019)«متحده در جهان را زیر سوال بردندسودمندی و نقش ایاالت
های مکتوب و تصویری آمریکایی از وقایع ایران بسیار دوران انقالب اسالمی، گزارش رسانه
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. از سوی (Dorman & Farhang, 1988: 153)«آمیز بوده استمدارانه، ایدئولوژیک و خیالقوم
وه های آمریکایی از وجود اختالف شدید میان نهادهای حکومتی آمریکا درباره نحرسانه» ،دیگر

، آسوشیتدپرس گزارش 13۵۷دادند. به طور مثال، در هشت دی برخورد با حوادث ایران خبر می
های گذشته، بین وزارت امورخارجه قیدوشرط آمریکا از شاه ایران در ماه داد که بر سر حمایت بی

های وزرات سفید اختالف شدیدی وجود دارد. به گزارش این خبرگزاری مقامآمریکا و کاخ
را در اعالم حمایت بی قیدوشرط « جیمی کارتر»مشاور امنیت ملی « برژینسکی»رخارجه خطای امو

 (. 34۵: 1363موحد، )«داننداز شاه ایران نابخشودنی می
هه های آمریکایی در قبال ایران در طول چهار دبه طور کلی گرایش ایدئولوژیک رسانه

کار ح محافظههای آمریکایی متعلق به جنارسانهانقالب اسالمی ادامه پیدا کرد و فارغ از این که 
ویری اند تا تصده)مانند فاکس نیوز( یا جناح لیبرال )مانند سی.اِن.اِن( باشند، همواره سعی کر

 حمیلیدر دوران جنگ ت»مخدوش از نظام سیاسی ایران به مخاطبان خود ارائه دهند. حتی 
ادآمیز از رویکرد انتق« نیوزویک»و « تایم»، «ویورک تایمزنی»های مشهور آمریکایی نظیر رسانه

شریات که درباره مقاله این ن 163مقاله از  9۲ایران در پیش گرفتند به طوری که در این دوران، 
 بیانقال ایران منتشر شده است، به طور جدی به موضوع تسخیر سفارت آمریکا در ایران

اریخی های آمریکایی در این بستر تچنین رویکردی در رسانه .(Dada, 2007: 34)«پرداختند
توان تصویرسازی منفی از ایران را ای که میساله به صورت متناوب تکرار شده است به گونهچهل

امام  فارس، ارتحالاز خلیج در زمان حوادثی از قبیل سقوط هواپیمای مسافربری ایران بر فر
کامل  به طور 13۷6ریاست جمهوری  ن و نیز انتخاباتهای آمریکا علیه ایرا، تحریم)ره(خمینی

اد، د، که ایران را در محور شرارت قرار «جرج بوش»جمهوری در دوران ریاست»مشاهده کرد. 
فوذ شریه پرنمتحده با لحن مقاالت این سه نتفاوتی بین لحن تند بولتن وزارت امورخارجه ایاالت

های آمریکایی در قبال رسانه رویکرد دهد در برخی مواردآمریکایی وجود نداشت که نشان می
مه اسناد در ه» ،در واقع .(Dada, 2007: 36)«جمهوری اسالمی ایران تا چه اندازه خصمانه است

، نمایی تهدیدات ایرانآمیزی تالش شده است تا با بزرگمتحده به طور اغراق امنیت ملی ایاالت
نین (. پیگیری چ118: 1398نیا، تیامیلا)درج و  «ای امنیتی تبدیل کنندمسئله ایران را به مسئله

متحده های ایاالتتوان در طول دو دهه اول قرن بیست و یکم به خوبی در رسانهرویکردی را می
 هم مشاهده کرد. 

 
  رانیدر قبال ا ی آنخارج استیبر سآمریکا در  یهارسانهنقش  -4

آمریکا در سیاست خارجی تحده مهای اصلی ایاالت شود تا نقش رسانهدر این بخش تالش می
 ه اصلی.و مجلداین کشور در قبال ایران بررسی شود، هم نقش دو شبکه تلویزیونی و هم هم نقش 
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 های تلویزیونیشبکهنقش  -1-4
 میان از عادی مردم اینترنت، شدن فراگیر از پیش ویژه به و کنونی، دوران در که است بدیهی

 ویژگی توانمی را امر این علت». کنندمی و کردندیم انتخاب را تلویزیون متدوال هایرسانه
 جلب خود هب کامل طور به را مخاطب توجه رسانه این که ایگونه به دانست تلویزیون تصویری

 شمار به تلویزیون به یعموم اقبال دالیل از یکی را انتخاب حق امکان توانمی همچنین. کندمی
   .(Dagnes, 2010: 69)«آورد

  که سی. اِن. اِنشب -1-1-4
سی. اِن. »شبکه » ، در آتالنتا و با گرایشی لیبرال تاسیس شد.198۰در سال « سی. اِن. اِن»شبکه 

انجام  199۰که دیدگاهی غربی نسبت به موضوعات مختلف دارد، طبق برآوردی که در سال « اِن
به دلیل  .(Apodaca, 2007: 157)«میلیون مخاطب دارد 1۵۰شد در خارج از ایاالت متحده حدود 

بسیار مرسوم شده است. « سی. اِن. اِن» تأثیراصطالح « سی. اِن. اِن»گذاری شبکه خبری تأثیر
ی به کار برده است که تأثیررا برای اشاره به « سی. اِن. اِن تأثیر»اصطالح « 1استیون لوینگستون»

سی. اِن. اِن را به  أثیرت»متحده می گذارد. پوشش خبری آن بر سیاست خارجی و دیپلماسی ایاالت
بر « اخبار زنده»گذاری احتمالی تأثیراند که به نحوه برخی از سناریوهای خاص نسبت داده

. سی» شبکه  هر چند (.۲۰۰-۲1۰: 1394مونی و دیگران، «)پردازدسیاستگذاری و افکارعمومی می
، اما براساس مدل پلورالیستی متحده قرار دارد ها جریان سیاسی در ایاالتبه طیف لیبرال  «اِن. اِن

ای، سیاست خارجی دولت را به سمتی سوق این شبکه تالش می کند با برگزاری مناظرات رسانه
های سیاسی این اخبار و برنامه تأثیردهنده منافع کل جامعه آمریکا باشد. همچنین دهد که بازتاب
وانند در سیاستگذاری خود در قبال تمتحده نمیای است که نخبگان سیاسی ایاالتشبکه به اندازه

 ایران، آن را نادیده بگیرند.
بیش از دوازده هزار گزارش خبری درباره « سی. اِن. اِن»شبکه »، ۲۰۰۷-۲۰۲۰در بازه زمانی 

 (CNN, 2020).«جمهوری اسالمی ایران به اشکال مختلف تصویری و نوشتاری پخش کرده است
ری خاص از ایران همواره سعی کرده است تا با روسای برای ارائه تصوی« سی. اِن. اِن»شبکه 

های سیاسی ایران باشند، گفتگوی جمهور ایران، فارغ از این که متعلق به کدام یک از جناح
های نخبگان سیاسی خود های خاص، دیدگاهتلویزیونی انجام دهد و با مطرح نمودن پرسش

د القا کند. حتی در برخی از موارد انتشار درباره ایران را به صورت غیرمستقیم به مخاطبان خو
گرفته است. در همین راستا این شبکه  دار و مغرضانه در دستورکار این شبکه قراراخبار جهت

، رئیس دولت نهم و دهم، نیز چندین گفتگوی ویژه انجام داد. اما «محمود احمدی نژاد»خبری با 
اشتباه فاحشی را « محمود احمدی نژاد»ی های در یکی از سخنران« سی. اِن. اِن»زمانی که مترجم 

                                                           
1- Steven Livingston  
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م این شبکه عبارت طی آن اشتباه، مترج»انجام داد خبرنگار این شبکه از ایران اخراج شد. 
ترجمه « ایتسلیحات هسته»ایران را به عبارت در سخنرانی رئیس جمهور « ایتکنولوژی هسته»

به عنوان رئیس جمهور و « حسن روحانی»پس از انتخاب . (Covey & Link, 2013: 153)«کرده بود
ای ایران، این شبکه با رئیس دولت یازدهم و دوازدهم نیز وعده وی برای حل و فصل پرونده هسته

حسن »به گفتگو پرداخت. در آخرین گفتگوی این شبکه خبری با رئیس جمهور کنونی ایران، 
ا بسیار باال توصیف کرد و چنین ای برجام رمتحده از توافق هستههزینه خروج ایاالت« روحانی

 «ها حاضر باشند چنین هزینه ای را پرداخت کنندباور ندارد آمریکایی»اظهار داشت که 
(Amanpour, 2017).  ای ای توافق هستهاز ابتدا یکی از پشتیبانان رسانه« سی. اِن. اِن»شبکه خبری

این »انتقاد شدید وی از این توافق، به کاخ سفید و « دونالد ترامپ»برجام بود. حتی پس از ورود 
ها خواستار حفظ این توافق مهم شبکه خبری طی یک نظرسنجی اعالم کرد که اکثر آمریکایی

متحده در این توافق هستند. طبق این نظرسنجی، دو سوم مردم آمریکا خواستار آن هستند تا ایاالت
ده آمریکایی بر این باور هستند که خطر ای چندجانبه باقی بماند. همچنین تنها سه تن از هر هسته

خواهان درصد و از میان جمهوری 8۰ها ایران بسیار جدی است. عالوه بر این از میان دموکرات
  . (Struyk, 2017)«متحده نباید از این توافق کنار بکشددرصد بر این عقیده هستند که ایاالت 48

 گذاران و دولتبه قانون»ق بشر در ایران، ای خبری سی. اِن. اِن درباره وضعیت حقوهگزارش
شوند اقدام بشر معرفی میدهد تا علیه کسانی که ناقضان حقوقمتحده این انگیزه را میایاالت
در زمینه حقوق بشر نشان می « سی. اِن. اِن تأثیر» .(Shannon, 2017: 114)«ای انجام دهندقاطعانه

گیر ت چشململل و پیشرفاوق بشری در نظام بینارزش های حقدهد که به دلیل نهادینه شدن 
ای بشر و سیاست خارجی به گونههای جمعی، حقوقتکنولوژیک در ارتباطات رابطه بین رسانه

بشری قهای حقوبه دلیل وجود یک اجماع نسبی درباره ارزش» بنیادین تغییر کرده است. همچنین
سی. »میت تصویرسازی شبکه خبری لی، اهبشر در ورای مرزهای مو نیز اهمیت حفاظت از حقوق

های چندین ای پیدا می کند. براساس یافتهبشر در ایران اهمیت ویژهاز وضعیت حقوق« اِن. اِن
ادی سیستمیک بر سیاست نظامی و اقتص تأثیربشری ای از موضوعات حقوقپژوهش، پوشش رسانه

   .(Balabanova, 2017: 193)«های ریگان و بوش داشته استمتحده در دولتخارجی ایاالت
متحده درباره تروریسم است. دهنده گفتمان نخبگان سیاسی ایاالتاین شبکه خبری بازتاب

کند و متحده ایران را حامی شماره یک تروریسم در جهان معرفی می هاست که ایاالتسال
متحده را جمهور ایاالتگذاران و روسای های قانونمتحده در این زمینه دیدگاه های ایاالترسانه

با پخش « سی. اِن. اِن»شبکه »منتشر کرده و سعی در تقویت این گفتمان دارند. در همین راستا، 
ماند در زمانی که حمالت جهانی در خبری با تیتر ایران به عنوان در صدر حامیان ترور باقی می

های مورد حمایتش یق گروهثبات کردن خاورمیانه از طرحال کاهش هستند ایران را متهم به بی
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کند و جمهوری اسالمی ایران را عامل اصلی منازعات در سوریه، عراق و لبنان نظیر حزب اهلل می
ای معتبر نظیر زمانی که این نوع از پوشش خبری از سوی رسانه .(Gaouette, 2017)«کندمعرفی می

تدریج برداشتی تهدید آمیز از  شود بدیهی است که بهبه صورت مداوم تکرار می« سی. اِن. اِن»
گیرد و در نتیجه کاخ سفید و متحده شکل میایران در ذهن تمام نخبگان فکری و ابزاری ایاالت

 توانند قوانین ضد ایرانی را تصویب و به اجرا بگذارند. کنگره با مشروعیت بیشتری می
 شبکه فاکس نیوز -2-1-4

« سیس شدأکارانه تیورک و با گرایش محافظهدر نیو 1996در سال »شبکه خبری فاکس نیوز 
(Mifflin, 1996). «دی خود، میلیار 1۲سس این شبکه تلویزیونی، با سرمایه ، مؤرابرت مرداک

هایی هوای رسانای برجام اتخاذ نکرد اما با توجه به این که محتموضعی علنی در برابر توافق هسته
 طریق پخش در کنترل خود دارد، توانست از را« وال استریت جورنال»و « فاکس نیوز»همچون 

این شبکه خبری  .(Jett, 2017: 53)«اخبار و گزارش از این دو رسانه بر ضد این توافق فعالیت کند
نتشر مهزار گزارش و خبر درباره ایران  1۲1بیش از  ۲۰۲۰تا  ۲۰۰۷های بین سال»کار محافظه

 (Fox News, ۲۰۲۰). «اندایران ارائه داده کرده است که تقریبا تمامی آنها تصویری منفی از

کار و های نخبگان سیاسی محافظهدهنده دیدگاههای این شبکه کامالً بازتاباخبار و گزارش
کارانه متحده در قبال جمهوری اسالمی ایران است. همین گرایش محافظهنومحافظه کار ایاالت

متحده علیه ایران کامال خصمانه ایاالتسبب شده است تا این رسانه خبری مشوق سیاست خارجی 
ها درباره ایران سمت و سویی های آمریکاییکند تا به برداشتاین شبکه سعی میباشد. در واقع 

های ایران دارای سوبرداشت ها درباره سیاستخاص بدهد تا همواره حداقل بخشی از آمریکایی
های لل پیدا کنند. در همین راستا چهرهالمشوند و درک نادرستی از رفتار ایران در نظام بین

کنند. های خصمانه خود علیه ایران تکرار میکار سیاسی با حضور در این شبکه دیدگاهنومحافظه
ای ایران چنین اظهار در سازمان ملل، درباره برنامه هسته« جرج بوش»، سفیر دولت «1جان بولتون»

ای اقتصادی است که برنامه تسلیحات هسته هایآن چه ما به دنبالش هستیم تحریم»داشت که 
 ,Fayazmanesh, 2008)«بگذارد و سران آن را مورد هدف قرار دهد تأثیرایران، برنامه موشکی آن 

ای های هستهطلبیتهدید جاه»ای با عنوان با پخش برنامه ۲۰11این شبکه در شش اکتبر . (206
متحده به عنوان یک تهدید فوری علیه منافع ایاالتای ایران را در نظر داشت برنامه هسته« ۲ایران

کند که کننده این برنامه چنین ادعا می، خبرنگار آمریکایی، تهیه«3مایکل توبین»معرفی کند. 
« فاکس نیوز»شبکه  ۲۰1۰در مارس  .(Cort, 2011)«ای بسازدتواند بمب هستهایران به راحتی می»
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به این نتیجه رسیده است که ایران با  .سی. آی. اِی»زمان در یک آیتم خبری چنین ادعا کرد که سا
« پنتاگون»وجود روبرو شدن با برخی از موانع فنی در حال کار برای ساخت بمب هسته ای است و 

نیز درباره نیات جمهوری اسالمی ایران نگران است. اما بعدها مشخص شد که نه تنها ادعای این 
-Boyd)«به نتیجه متضادی دست پیدا کرده است« . آی. اِیسی»شبکه نادرست است بلکه سازمان 

Barrett, 2014: 111) را به عنوان یک رئیس جمهور « باراک اوباما»فاکس نیوز که ». شبکه
ای از وی برای تالش به دستیابی به توافق هسته (McCormack, 2016)«ضدیهودی به تصویر کشید

 کند.    برجام به شدت انتقاد می
جان » ای را با پشتیبانی از تروریسم پیوند دهد.های منطقهکند فعالیتهمواره سعی می این شبکه

ای در در قبال خاورمیانه، با نگارش مقاله« جرج بوش»یکی از حامیان سیاست دولت  1،گیبسون
چنین استدالل کرد که ایران )یا به عبارت بهتر حزب اهلل( به رژیم اسراییل حمله « فاکس نیوز»

دهد ها نشان مینظرسنجی .(Parsi, 2007: 14)«اندمتحده حمله کردهه است بلکه آنها به ایاالتنکرد
از جمله افرادی هستند که بر این عقیده هستند که ایران « فاکس نیوز»بینندگان شبکه خبری »که 

ا ام. (DiMaggio, 2010: 250)«متحده باید با آن تهدید برخورد کندیک تهدید است و ایاالت
درصد بینندگان شبکه خبری فاکس نیوز از  ۵۵»گر آن بوده است که نظرسنجی دیگری نشان

توان گفت که شبکه به طور کلی می .(Jett, 2017: 64)«کنندای برجام پشتیبانی میتوافق هسته
متحده است که تصویری کامال منفی و اهریمنی از ایران به فاکس نیوز تنها رسانه اصلی در ایاالت

متحده، به خصوص دهد تا از این طریق سیاست خارجی خصمانه ایاالتخاطبان خود ارائه میم
کاران( در کاخ سفید حضور دارند، علیه ایران را توجیه کند. خواهان )محافظهزمانی که جمهوری

فارغ از این که چه جناحی در ایران قدرت را به دست گرفته است و جدای از شرایط نظام 
این رسانه آمریکایی همواره درصدد است تا کوچکترین خبر منفی درباره ایران را   الملل،بین

 ای ضد صلح و ضدثبات از ایران در ذهن نخبگان آمریکا حک کند.منتشر کند تا انگاره
  

 مجالت سیاست خارجی -2-4
است در سی این مورد دارای اهمیت اصلی هستنددو مجله فارین پالیسی و فارین افرز، در 

 کنند.خارجی آمریکا در قبال ایران نقش ایفا می
 فارین پالیسی -1-2-4

در واشنگتن دی. سی شروع به انتشار کرد.  19۷۰در سال « فارین پالیسی»کار نشریه محافظه
 آن گذارانبنیان که است اقتصادی-سیاسی خبری مجله )یا سیاست خارجی( نام« فارین پالیسی»
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 وارن دِمیَن» و دوست نزدیکش د دانشگاه هاروارد و تندروی سابق، استا«1هانتینگتون ساموئل»
ماموریت و هدف این نشریه سیاسی به چالش  .شودمی منتشر باریک ماه دو هر و باشندمی «۲منشل

ین و نوین بود. های جایگزکردن تریبونی برای دیدگاههای معمول و فراهمکشیدن دیدگاه
نشریه جدی و نه علمی، و پر شور و هیجان و نه بی »به « فارین پالیسی»امیدوار بود « هانتینگتون»

تحت  ۲۰۰۰و از سال  گردید آغاز 19۷۰ سال از این مجله انتشار»«. محتوا و سطحی تبدیل شود
 ولی شدمی چاپ مهفصلنا بصورت در ابتدا. بود «3المللیبین صلح برای کارنگی» موسسه مالکیت

 امور و جهان سیاست با ارتباط در آن مقاالت عمده. شودمی منتشر باریک ماه دو هر ۲۰۰۰ سال از
به  ۲۰13کرد و در سال  خریداری آن را «واشنگتن پست شرکت» ۲۰۰8 سال در است. اقتصادی

ه این بدان جهت ک .) ,2017The FP Group(«تبدیل شد« 4شرکت گراهام هلدینگ»بخشی از 
متحده قرار دارد، بدیهی است که این مجله سیاست کاران در ایاالتنشریه به طیف محافظه

متحده خواه ایاالتگرا و جمهوریهای نخبگان فکری و ابزاری واقعخارجی، بازتاب دهنده ایده
رین ِافرز به نشریه بیشتر از مجله فا این در دور از انتظار نیست که ایده مهار ایران»باشد. در نتیجه 

 ۷۲مطالبی که در این مجله منتشر شده است نزدیک به  ۲۰۰۷-۲۰۲۰چشم بخورد. در بازه زمانی 
 (Foreign Policy, 2020).«هزار مرتبه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نام ایران اشاره شده است

تبدیل شدن  ای برایکشورهای مختلف را براساس این که در چه مرحله« فارین پالیسی»مجله 
فهرست دولت های »کند و آنها را در بندی میخورده قرار دارند تقسیمبه یک دولت شکست

کند. بر اساس این فهرست کشورها بسته به امکان تبدیل شدنشان دسته بندی می« ۵خوردهشکست
در »، «6باثبات»گیرند که عبارت است از: خورده در چهار دسته قرار میبه یک دولت شکست

، جمهوری اسالمی ایران در طبقه کشورهای ۲۰۰9در فهرست سال «. 9بحرانی»، «8در خطر»، «۷رزم
فارغ از این  .(Webersik, 2010: 104) ای بسازندر گرفت که قصد دارند رآکتور هستهقرا« بحرانی»

ایران ارائه ای ای از برنامه هستهتقسیم بندی، فارین پالیسی در تالش بوده است تا تصویر واقع بینانه
آژانس انرژی »، رئیس وقت «محمد البرادعی»، ۲۰۰۷دهد. به طور مثال، زمانی که در اکتبر سال 
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« فارین پالیسی»متحده در قبال ایران است های ایاالت، اظهار داشت که نگران لفاظی«هسته ای
در همان زمان »کرد. ای ایران را پایین ارزیابی متحده به برنامه هستهاحتمال واکنش نظامی ایاالت

با انتشار نظرسنجی نشان داد که از دخالت نظامی در ایران حمایت اندکی خواهد « فارین پالیسی»
گزارش داد که « فارین پالیسی»در همین راستا مجله  .(Miskimmon & Others, 2014: 136)«شد

درباره « ملیبرآورد اطالعات » ۲۰۰۷آمریکا گزارش سال  متحدهجامعه اطالعاتی ایاالت»
ای جمهوری اسالمی ایران را به روز کرده است. در آن گزارش چنین ادعا شده های هستهقابلیت

 ,NTI)«متوقف کرده است ۲۰۰3ای خود را در سال بود که جمهوری اسالمی ایران برنامه هسته
2011) . 

کرده است. این  از امضای این توافق پشتیبانی« فارین پالیسی»ای برجام، پس از توافق هسته
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 

ایران یک نعمت برای ای توافق هسته»تر شده است. این ادعا در مقاله ای تحت عنوان و منطقه امن
، افسر نظامی رژیم اسراییل، مطرح شده است. «۲کارمی گیلون»نوشته « 1اسراییل بوده است

ای به موفقیت پس از گذشت دو سال، توافق هسته»کند که در مقاله خود اذعان می« گیلون»
د که پذیرمی« فارین پالیسی»عالوه بر این  .(Gillon, 2017)«آشکاری دست پیدا کرده است

است. این نشریه بر این موضوع « 3افسانه»دستیابی به یک توافق بهتر با جمهوری اسالمی ایران یک 
سبب دستیابی به یک نتیجه بهتر « دونالد ترامپ»کند که فشار بیشتر از سوی دولت می تأکید

فارین »ن نخواهد داشت. عالوه بر ای ای در پیای ثمرهشود و تهدید به نابودی توافق هستهنمی
های حداکثری دولت المللی از درخواستیک سو جامعه بین»کند که از تصریح می« پالیسی

دهد که تحت ترامپ پشتیبانی اندکی خواهد کرد و از سوی دیگر حکومت ایران ترجیح می
متحده شود های ایاالتخواسته« 4تسلیم»المللی قرار داشته باشد تا این که های شدید بینتحریم

متحده را برای حفظ جمهوری  های ایاالتا که حکومت ایران تسلیم کامل در برابر خواستهچر
مکس ».  بنابراین (Kahl, 2017)«کندالمللی ارزیابی میهای بینتر از تحریماسالمی ایران خطرناک

کند و نویسنده این نشریه، به دولت ترامپ توصیه می« 6شورای روابط خارجی»، پژوهشگر «۵بوت
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منظور وی از حمله، جلوگیری از «. ای، به رژیم ایران حمله کندهمزمان با حفظ توافق هسته»که 
کند که می تأکیدمتحده است. وی بر این موضوع نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه توسط ایاالت

ر است بر این باو« بوت»کند. متحده را منزوی میای، نه ایران، بلکه ایاالتخروج از توافق هسته
اش مذاکره نخواهد کرد اما ایکه بدون یک تهدید نظامی معتبر ایران بار دیگر درباره برنامه هسته

های ای جمهوری اسالمی ایران با گزینهمتحده برای نابودی تاسیسات هستهدر عین حال ایاالت
خود  ۲۰۲۰های سال ، این نشریه در یکی از گزارشهمچنین .(Boot, 2017)«آسانی روبرو نیست

نویس تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که توسط دولت های بزرگ از پیشقدرت»اذعان کرد که 
 ,Foreign Policy)«اندترامپ در میان اعضای شورای امنیت توزیع شده است، پشتیبانی نکرده

2020)  . 
 فارین افرز -2-2-4

آغاز نمود.  عالیت خود رادر شهر نیویورک و با گرایشی لیبرال ف 19۲۲فارین افرز در سال 
ی شود. الملل است که هر سال شش بار در نیویورک منتشر مروابط بین نشریهیک  ،فارین افرز»
س شد تاسی 19۲۲متحده، که در سال  های فکر در ایاالت، یکی از اتاق«شورای روابط خارجی»

حوالت تله، این مج انتشار این مجله معتبر را بر عهده دارد. این مجله، و همچنین وب سایت
های کند. بسیاری از ایدهمتحده و جهان را تحلیل میسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی ایاالت

متحده های مصوب کنگره ایاالتها و قانونشود معموال در سیاستمطرح می« فارین افرز»که در 
ندیشکده دو اخارجی یک از آنجایی که شورای روابط . (Britannica, 2017)«کندبازتاب پیدا می

کار )حزب جمهوری رود هر دو گرایش لیبرال )حزب دموکرات( و محافظهحزبی به شمار می
تر است. بنابراین بدیهی است ها در آن سنگینشود. با این وجود وزنه لیبرالخواه( در آن  دیده می

واند ن لیبرال باشد تا بتشود اشاعه دهنده افکار نخبگاای که توسط این اندیشکده منتشر میمجله
های حزب دموکرات قرار آلهای دولت فدرال در حوزه سیاست خارجی را در مدار ایدهسیاست

متحده یاالتنخبگان و پژوهشگران سیاست خارجی در ا« فارین افرز»دهد. به طوری کلی مخاطب 
ها و ادراکات شتدهی به برداتواند در شکلهستند. از همین رو مقاالت منتشر شده در آن می

 گذار باشد. تأثیرنخبگان سیاست خارجی بسیار 
گزارش و مقاله منتشر  8۰۰تا کنون درباره برنامه هسته ای ایران بیش از « فارین افرز»مجله 

سوزان »، «گیدئون رُز»، «۲رابرت جرویس»، «1کنث والتز»نظرانی همچون کرده است. صاحب
کنث »اند. ان در این نشریه مقاالتی را به رشته تحریر درآوردهای ایردرباره برنامه هسته« 3مالونی

                                                           
1- Kenneth Waltz  
2- Robert Jervis  
3- Suzanne Maloney  
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چنین « 1چرا ایران باید به بمب دست پیدا کند»ای با عنوان با انتشار مقاله ۲۰1۲در سال « والتز
شود. ای سبب ثبات در منطقه خاورمیانه میکند که دستیابی ایران به تسلیحات هستهاستدالل می

ای شود، اسراییل )دارای افزاید که اگر ایران هستهخود چنین میوی در توضیح استدالل 
ای دیگر های هستهشوند همان طور که قدرتیکدیگر می« ۲مانع»تسلیحات هسته ای( و ایران 

ای هرگز تاکنون یک جنگ تمام عیار بین دو دولت هسته»افزاید که کنند. وی میچنین کاری می
ای عبور کند . به باور وی زمانی که ایران از آستانه هسته(Waltz, 2012: 31)«اتفاق نیفتاده است

ای کوچک دست پیدا کرده بازدارندگی اعمال خواهد شد حتی اگر ایران به یک سالح هسته
ای هیچ کشور دیگری در منطقه انگیزه دستیابی به قابلیت باشد. به عقیده وی در چنین مرحله

بحران فعلی محو خواهد شد و در نهایت منطقه خاورمیانه به  ای را نخواهد داشت و در نتیجههسته
، پس از امضای توافق موقت ۲۰13نیز در سال « رابرت جرویس» .(Waltz, 2012: 31)رسدثبات می

موفقیت این توافق تضمین »کرد که  تأکیدای در این نشریه بر این موضوع ژنو، با نگارش مقاله
  .(Jervis, 2013)«متحده و ایران بستگی دارداخلی ایاالتشده نیست و موفقیت آن به سیاست د

های کارشناسان روابط درگزارشی دیدگاه« فارین افرز»پس از امضای توافق هسته ای برجام، 
را منتشر کرد. « آیا کنگره باید توافق ایران را تایید کند؟»متحده درباره این که الملل در ایاالتبین

س کامال موافق، پنج کارشناس موافق، چهار کارشناس بی طرف، کارشنا 3۲طبق این گزارش 
، استاد دانشگاه «3گراهام آلیسون»شش کارشناس مخالف و پنج کارشناس کامال مخالف بودند. 

، از این توافق پشتیبانی کامل کرده است و «4مرکز علوم و امور بین الملل بلفر»هاروارد و رئیس 
الرنس »ای را بسته است. راه دستیابی ایران به تسلیحات هستهکند که این توافق چنین ادعا می

و از موافقان توافق، چنین اظهار داشته است که « 6لندن کالج کینگز »، استاد دانشگاه «۵فریدمن
ایم! همچنین بر اساس این برآورد، هیچ توافقی کامل نیست ولی هم اکنون به آن مرحله رسیده

 استفن»و « 9بری پوزن»، «8جوزف نای»، «۷جان مرشایمر»ه کلمبیا، ، استاد دانشگا«رابرت جرویس»

                                                           
1- Why Iran Should Get the Bomb 
2- Deter  
3- Graham Allison  
4- Belfer Center for Science and International Affairs 
5- Lawrence Freedman   
6- King’s College London 
7- John Mearsheimer 
8- Joseph Nye  
9- Barry Posen  
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الملل از جمله اندیشمندان روابط بین« ۲استفن والت»، اساتید دانشگاه اِم. آی. تی و « 1اِوِرا ون
، «3الیوت آبرامز»گران سیاسی نظیر حامی این توافق هستند. از مخالفان این توافق می توان به تحلیل

)رابرت اٌزگود(، استاد « 4الیوت کوهن»لعات خاورمیانه در شورای روابط خارجی، پژوهشگر مطا
، پژوهشگر موسسه هادسون و «۵مایکل دوران»هاپکینز،  جانز مطالعات استراتژیک در دانشگاه

  .(Foreign Affairs, 2015)، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی اشاره کرد«مارک دوبوویتز»
ای ایران محدود ت این نشریه معتبر سیاست خارجی به موضوع هستهبدیهی است مقاال

های مقابله با جمهوری اسالمی های اخیر به شیوهدر سال« فارین افرز»شود. بسیاری از مقاالت نمی
به « 6چگونه ترامپ باید ایران را مهار کند»ایران اختصاص یافته است. در یکی از مقاالت با عنوان 

یه شده است که برای مهار ایران فشار اقتصادی بر ایران حفظ شود و در قبال دولت ترامپ توص
زدایی از نظام سیاسی ایران در پیش گرفته شود. ایران یک دیپلماسی عمومی با هدف مشروعیت

در همین راستا نویسندگان این مقاله به دولت ترامپ اهمیت لزوم همکاری با اپوزیسیون را 
متحده آمریکا باید بین دولت ایاالت»کنند که می تأکیداین موضوع کنند و بر یادآوری می

. (Joseph & Takeyh, 2016)«اپوزیسیون داخل و اپوزیسیون خارج از ایران ارتباط برقرار کند
به « بازدارندگی»همچنین در مقاله دیگری که در این نشریه منتشر شده است بر بازگشت راهبرد 

متحده شده است. در این چارچوب ایاالت تأکیددر قبال ایران متحده سیاست خارجی ایاالت
گویی گیرانه آن را، که متضمن شفافیت و پاسخبایستی به جای لغو توافق هسته ای، اجرای سخت

در گام نخست کنگره و دولت »بیشتر ایران باشد، در دستورکار خود قرار دهد. در همین راستا 
، به دلیل برنامه موشکی، نقض حقوق بشر و پشتیبانی از ایهای غیرهستهترامپ باید تحریم

متحده باید با تشکیل یک کمپین الملل، را افزایش دهند و در دومین گام، ایاالتتروریسم بین
متحده باید با ای را برجسته سازد و در گام سوم، ایاالتعمومی تخلفات ایران از توافق هسته

مشترک برای مقابله با ایران تشکیل دهد و نهایتاً در گام  های عربی یک ائتالفاسراییل و دولت
در  .(Kahn, 2017)«آخر دولت ترامپ باید ایران را در معرض یک تهدید نظامی معتبر قرار دهد

یکی از جدیدترین مقاالت این نشریه، سیاست خارجی دولت ترامپ علیه جمهوری اسالمی ایران 
 همیشه کند درک باید متحده ایاالت»توصیه این مقاله، اساس  قرار گرفته است. بر تأکیدمورد 

آسیب گرفتن نظر در با اما بدهد شکل خواهدمی خودش آنچه اساس بر را تحوالت تواندنمی

                                                           
1- Stephen Van Evera 
2- Stephen Walt  
3- Elliott Abrams  
4- Eliot Cohen   
5- Michael Doran  
6- How Trump Should Contain Iran 
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 کاهش قدرت حکومت ایران توجهی قابل نقش است قادر هنوز واشنگتن ایران، حکومت پذیری
 و کند انتخاب دقیقی سازوکار تواندنمی ایران حکومت در تغییر برای متحده ایاالت. کند ایفا

 نقش ایفای با تواندمی اما شد خواهد آن جایگزین چیزی چه که کند بینیپیش دقیقا تواندنمی
دهد که این موارد نشان می .(Edelman & Takeyh, 2020)«باشد گذارتأثیر آنها دو هر روی موثر

ای با ایران ای در سطح وسیع، توافق هستهرسانهدولت ترامپ سعی کرده است از طریق تبلیغات »
علیه ایران ترغیب « فشار حداکثری»را ناقص نشان دهد تا متحدین خود را برای پیوستن به کمپین 

 (. ۵۵: 1398جوانشیری و بصیری، )«کند
 

 گیرینتیجه
های جمعی در در این پژوهش این موضوع مورد بحث قرار گرفت که مهمترین رسانه

های ی سالاند. طمتحده چه تصویری از جمهوری اسالمی ایران در یک دهه اخیر ارائه دادهایاالت
 برنامه نظیر ایران با مرتبط موضوعات ترینمتحده عمدههای اصلی ایاالترسانه ۲۰۲۰تا  ۲۰۰۷
میت اند. با این حال به دلیل اهدموکراسی را پوشش داده وضعیت و بشر حقوق تروریسم، ای،هسته

های رسانه ای در خاورمیانه و امنیت و ثبات در این منطقه،ای، ارتباط آن با اشاعه هستهرنامه هستهب
ای ایران را اند به طوری که هر خبر مرتبط با برنامه هستهای به آن داشتهآمریکایی توجه ویژه

عات های آمریکایی در خصوص موضوتوان چنین برداشت کرد که رسانهاند. میپوشش داده
ش از ل، تا پیمتحده بوده اند. به طور مثامرتبط با ایران سخنگوی نخبگان سیاسی اقتصادی ایاالت

متحده، همانند نخبگان)ابزاری( سیاسی در خطر یک ایران های ایاالتای برجام رسانهتوافق هسته
 اما پس از توافق گذاشتند.های مقابله با ایران را به بحث میکردند و شیوهای را برجسته میهسته
وافق ورزند. عالوه بر این پس از تمی تأکیداری( سیاسی، بر حفظ آن ای، همانند نخبگان )ابزهسته
های خود، بر های خبری خود، و یا مقاالت و گزارشمتحده در بخشهای ایاالتای، رسانههسته

ای دقیقا همان رد رسانهکاند. این رویای و وضعیت دموکراسی در ایران تمرکز کردهنفوذ منطقه
 اند. ای پیمودهمتحده پس از توافق هستهمسیری است که نخبگان سیاسی ایاالت

متحده، از برخی دیگر از این دسته های جمعی اصلی ایاالتدر همین حال برخی از رسانه
 های یکی ازطور مثال یافته گذاری بیشتری برخوردار هستند. بهتأثیرها، از نفوذ و رسانه

دهد که تصویرسازی های انجام شده درباره برداشت مردم آمریکا از ایران نشان میپژوهش
ها از ای ایران، از تصویرسازی دیگر رسانهمتحده از برنامه هستههای جمعی ایاالترسانه
های چاپی، گذاری بیشتری برخوردار بوده است. براساس این پژوهش اخبار اینترنتی، روزنامهتأثیر

های اینترنتی، رادیو و مجالت های خبری تلویزیونی نسبت به وبالگهای اجتماعی و شبکهشبکه
های تلویزیونی، ها، شبکهاند. البته از میان این دسته از رسانهگذاری بیشتری برخوردار بودهتأثیراز 
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ن راستا پخش اند. در همیرا بر مخاطبان بر جای گذاشته تأثیربه دلیل فراگیری و جذابیت، بیشترین 
های تلویزیونی، دسترسی آنها به مقامات حکومتی، ارتباط با افراد آگاه اخبار فوری توسط شبکه

های تلویزیونی، جذابیت بصری در نهادهای حکومتی از یک سو و عالقه وافر افراد عادی به شبکه
ها از ن شبکههای تلویزیونی سبب شده است که ایتر افراد به شبکهتلویزیون و دسترسی آسان

گذاری بیشتری بر افکارعمومی برخوردار باشند. به همین جهت نخبگان سیاسی اقتصادی تأثیر
های مختلف خبری تلویزیونی برای کنند، بسته به موضوعات مطرح در جامعه، در بخشتالش می

برجام  ایگذاری بر افکارعمومی حضور پیدا کنند. به طور نمونه، پس از امضای توافق هستهتأثیر
متحده توانست این توافق را های تلویزیونی ایاالتگیری از پخش زنده شبکهباراک اوباما با بهره

های خبری تلویزیونی و مجالت حوزه سیاست ها تشریح کند. همچنین شبکهبرای آمریکایی
های سنگین اقتصادی علیه ایران توسط خارجی خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم

ولت ترامپ را به طور کامل پوشش داده و در گزارشات متنوع تفاسیر مختلفی از این اقدام د
 ترامپ ارائه دادند. 

کامالً با سیاست  ۲۰۲۰تا  ۲۰۰۷های سال متحده در طولهای جمعی ایاالتنهایتاً این که رسانه
ژیک وب ایدئولوای که آنها در چارچخارجی آمریکا در قبال ایران هماهنگ بودند، به گونه

دند. بسته بوان وانخبگان سیاسی اقتصادی عمل کرده و عمدتاً به منابع خبری مرتبط با حلقه نخبگ
بی به ها، جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور متخاصم که به دنبال دستیاطی این سال

ت. با این های جمعی ایاالت متحده به تصویر کشیده شده اسای است در رسانهتسلیحات هسته
های به متحده، به غیر از رسانههای جمعی ایاالتای برجام اکثر رسانهوجود پس از توافق هسته

ند، یبانی کرد، همگام با دولت باراک اوباما از این توافق پشت«فاکس نیوز»کار نظیر شدت محافظه
رامپ، ت جمهوری دولت تای ایران ادامه دادند. با آغاز ریاسهای منطقههرچند به انتقاد از سیاست

هایی در جهت حمایت از سیاست ترامپ علیه توافق متحده گزارشهای جمعی ایاالترسانه
اند. کرده دتأکیای برجام  منتشر و به طور مداوم بر دستیابی به یک توافق جدید با ایران هسته

ریکایی بر نخبگان های آمگذاری رسانهتأثیری بر توان گفت که فرضیه پژوهش مبنبنابراین می
ت ایجاد های نخبگان سیاسی آمریکا در جهپذیری آنها از دیدگاهتأثیرسیاسی آمریکا و همچنین 

ها کراتسفید تحت کنترل دمویک تصویر مخدوش و منفی از ایران، فارغ از اینکه کنگره و کاخ
  خواهان باشد، در دو دهه اول قرن بیست و یکم قابلیت تایید دارد.یا جمهوری

 
 منابع فارسی

 سیاست در اسرائیل البی نقش مقایسه»(، 1398جوانشیری، امیرصدرا، محمدعلی بصیری ) -
 با ایهسته توافق بر تأکید با) ترامپ دونالد و اوباما باراک دوران در آمریکا متحده ایاالت خارجی

، 61شماره پیاپی ، 1، شماره 16، دوره المللیفصلنامه مطالعات بین، «(ایران اسالمی جمهوری
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 . 31-61تابستان، صص 
سلیحاتی تبیین جایگاه راهبردی اسراییل در سیاست ت»(، 1398نیا )درج، حمید، رضا التیامی -

(، تابستان، صص 61) 1، شماره 16، سال المللیفصلنامه مطالعات بین، «آمریکا در خاورمیانه
1۲۵-1۰3 . 

رجی جمهوری ع گرایی نو کالسیک و سیاست خاواق»(، 139۰جالل )دهقانی فیروزآبادی، سید -
 . ۲۷۵-۲94، تابستان، صص ۲، شماره ۲۵، سال فصلنامه سیاست خارجی، «اسالمی ایران

های تلویزیونی آمریکا)تحلیل بازنمایی ایران در اخبار شبکه»(، 139۷باقر )سپهری، محمد -
(، ۵+1ای ایران و کشورهای هسته سی در ارتباط با توافقبیان و بیانگفتمان انتقادی اخبار سی

 .191-۲۲۰پاییز، صص  (،9۵)پیاپی  3، سال بیست و پنجم، شماره های ارتباطیفصلنامه پژوهش
ای جمهوری های هستهسازی فعالیتتصویر»(، 139۰مهدی، علی احمدی )فرقانی، محمد -

ل هجدهم، ، ساارتباطی هایپژوهشفصلنامه ، «المللیهای تلویزیونی بیناسالمی ایران در شبکه
 .  63-9۰(، پاییز، صص 6۷)پیاپی  3شماره 

 ، تهران: امیرکبیر. دو سال آخر؛ رفرم تا انقالب(، 1363موحد، هادی ) -
 ر. ، علیرضا طیب، تهران: امیر کبیدانشنامه جهانی شدن(، 1394مونی و دیگران ) -
 

English References 
- Amanpour, Christian (2017), “Iran's Rouhani: US will pay a high cost if Trump scraps 
nuclear deal”, CNN, https://edition.cnn.com/2017/09/18/middleeast/iran-deal-rouhani-
amanpour-interview/index.html, Access: 2/11/2017.  
- Apodaca, Clair (2007), “The Whole World Could Be Watching: Human Rights and the 
Media”, Journal of Human Rights, 6, pp.147–164.   
- Balabanova, Ekaterina (2017), “Foreign Policy, Media and Human Rights”, in: Tumber, 
Howard, Waisbord, Silvio (Ed), the Routledge Companion to Media and Human Rights, 
New York, Taylor & Francis.  
- Boot, Max (2017), “Keep the Iran Deal, Attack the Regime”, Foreign Policy,  
http://foreignpolicy.com/2017/10/02/keep-the-iran-deal-attack-the-regime, Access: 
10/11/2017.   
- Boyd-Barrett, Oliver (2014), Media Imperialism, New York: Sage Publication.  
Britannica (2017), “Foreign Affairs Journal”, Britannica,  
https://www.britannica.com/topic/Foreign-Affairs-journal, Access: 10/11/2017. 
- CNN (2020), “Displaying results 1-10 out of 12625 for Iran”, 

https://edition.cnn.com/2017/09/18/middleeast/iran-deal-rouhani-amanpour-interview/index.html
https://edition.cnn.com/2017/09/18/middleeast/iran-deal-rouhani-amanpour-interview/index.html
http://foreignpolicy.com/2017/10/02/keep-the-iran-deal-attack-the-regime/
https://www.britannica.com/topic/Foreign-Affairs-journal


 

 

 

43  ...تأثیر رسانههای اصلی ایاالت متحده بر سیاست خارجی آمریکا در  
 

https://edition.cnn.com/search?q=Iran 
- Cort, Hugh (2011), the American Hiroshima, New York: iUniverse. 
- Covey, Stephen M. R., Greg Link (2013), Smart Trust, New York: Simon & Shuster.  
Dada, Farideh (2007), “Iran in U. S. media: a framing analysis of Newsweek, Time, and - 
The New York Times”, Master's Theses, San Jose State University.  
- Dagnes, Alison (2010), Politics on Demand: The Effects of 24-hour News on American 
Politics, Santa Barbara: Praeger.  
- DiMaggio, Anthony (2010), When Media Goes to War: Hegemonic Discourse, Public 
Opinion, and the Limits of Dissent, New York: NYU Press.  
- Dorman, William A. & Mansour Farhang (1988), the U.S. Press and Iran: Foreign 
Policy and the Journalism of Deference, Los Angeles: University of California Press.  
- Fayyaz, Sam & Roozbeh Shirazi (2013), “Good Iranian, Bad Iranian: Representations of 
Iran and Iranians in Time and Newsweek (1998–2009)”, Iranian Studies, 46:1, pp. 53-72. 
- Fayazmanesh, Sasan (2008), the United States and Iran: Sanctions, Wars and the 
Policy of Dual Containment, New York: and Rutledge.  
- Foreign Affairs, September 7 (2015), “Should Congress Approve the Iran Deal?”, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2015-09-07/should-congress-approve-iran-
deal, Access: 11/11/2017.  
- Joseph, Robert & Ray Takeyh (2016), “How Trump Should Contain Iran”, Foreign 
Affairs,  https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2016-12-15/how-trump-should-
contain-iran, Access: 12/11/2017.  
- Kahn, Tzvi (2017), “How Trump Can Win in Iran”, Foreign Affairs, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2017-02-16/how-trump-can-win-iran, Access: 
12/11/2017.  
- Edelman, Eric & Ray Takeyh (2020), “The Next Iranian Revolution; Why Washington 
Should Seek Regime Change in Tehran”, Foreign Affairs, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2020-04-13/next-iranian-revolution 
- Foreign Policy (2020), “71,852 search results”, 
https://foreignpolicy.com/?s=Iran#start_date=1167597000&end_date=1592854200 
- Foreign Policy (2020), “Trump Administration Unveils Security Council Resolution 
Extending Iran Arms Embargo”, https://foreignpolicy.com/2020/06/23/trump-iran-nuclear-

https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2015-09-07/should-congress-approve-iran-deal
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2015-09-07/should-congress-approve-iran-deal
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2016-12-15/how-trump-should-contain-iran
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2016-12-15/how-trump-should-contain-iran
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2017-02-16/how-trump-can-win-iran
https://foreignpolicy.com/?s=Iran#start_date=1167597000&end_date=1592854200


 

 

 

44    9139 بهار(، 46) 4، شماره 16المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

united-nations-european-allies-russia-china-sanctions/ 
- Fox News (2020), “Showing 10 out of 121,000 results found for”, 
https://www.foxnews.com/search-results/search?q=Iran 
- Gaouette, Nicole (2017), “Iran remains top terror sponsor as global attacks decline”, 
CNN, https://edition.cnn.com/2017/07/19/politics/state-country-terror-report/index.html, 
Access: 2/11/2017.  
- Gilboa, Eytan (2003), “Television News and U.S. Foreign Policy”, Press/Politics, 8(4), 
Fall, pp. 97-113. 
- Gillon, Carmi (2017), “The Iran Nuclear Deal Has Been a Blessing for Israel”, Foreign 
Policy, http://foreignpolicy.com/2017/07/13/the-iran-nuclear-deal-has-been-a-blessing-for-
israel-jcpoa/, Access: 10/11/2017.  
- Izadi, Foad & Hakimeh Saghaye-Biria (2007), “A Discourse Analysis of Elite American 
Newspaper Editorials: The Case of Iran’s Nuclear Program”, Journal of Communication 
Inquiry, Volume 31, Number 2, April, pp. 140-165.  
- Jervis, Robert (2013), “On the Road to Yes with Iran”, Foreign Affairs, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2013-11-29/road-yes-iran, Access: 
11/11/2017.  
- Jett, Dennis C. (2017), the Iran Nuclear Deal: Bombs, Bureaucrats, and Billionaires, 
New York: Palgrave McMillan. 
- Kahl, Colin (2017), “The Myth of a ‘Better’ Iran Deal”, Foreign Policy,  
http://foreignpolicy.com/2017/09/26/the-myth-of-a-better-iran-deal/, Access: 10/11/2017.  
- Maloney, Suzanne (2019), “1979: Iran and America”, BROOKINGS, 
https://www.brookings.edu/opinions/1979-iran-and-america/ 
- McCormack, James (2016), Unexpected Treason: Barack Hussein Obama, New York: 
BookBaby.  
- Mifflin, Lawrie (1996), “At the new Fox News Channel, the buzzword is fairness, 
separating news from bias”, The New York Times, 
http://www.nytimes.com/1996/10/07/business/at-the-new-fox-news-channel-the-
buzzword-is-fairness-separating-news-from-bias.html. Access: 3/11/96.   
- Miskimmon, Alister & Ben O'Loughlin & Laura Roselle (2014), Strategic Narratives: 
Communication Power and the New World Order, New York: Routledge.  

https://edition.cnn.com/2017/07/19/politics/state-country-terror-report/index.html
http://foreignpolicy.com/2017/07/13/the-iran-nuclear-deal-has-been-a-blessing-for-israel-jcpoa/
http://foreignpolicy.com/2017/07/13/the-iran-nuclear-deal-has-been-a-blessing-for-israel-jcpoa/
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2013-11-29/road-yes-iran
http://foreignpolicy.com/2017/09/26/the-myth-of-a-better-iran-deal/
http://www.nytimes.com/1996/10/07/business/at-the-new-fox-news-channel-the-buzzword-is-fairness-separating-news-from-bias.html
http://www.nytimes.com/1996/10/07/business/at-the-new-fox-news-channel-the-buzzword-is-fairness-separating-news-from-bias.html


 

 

 

45  ...تأثیر رسانههای اصلی ایاالت متحده بر سیاست خارجی آمریکا در  
 

- NTI (2011), “Iran Nuclear Chronology”, Nuclear Threat Initiative, 
https://www.nti.org/media/pdfs/iran_nuclear.pdf?_=1316542527, Access: 9/11/2017. 
- Nye, Joseph (2019), “Soft Power and Public Diplomacy Revisited”, Jian Wang, Jan 
Melissen, Debating Public Diplomacy: Now and Next, Boston: BRILL NIJHOFF.  
- Parsi, Trita (2007), Treacherous Alliance: The Secret Dealing of Israel, Iran, and the 
United States, New York: Yale University Press.  
- Ripsman, Norrin M.& Jeffrey W. Taliaferro & Steven E. Lobell (2016), Neoclassical 
Realist Theory of International Politics, New York: Oxford University Press. 
- Sevin, Efe (2017), Public Diplomacy and the Implementation of Foreign Policy in the 
US, Sweden and Turkey, New York: Palgrave.  
- Shannon, Kelly J. (2017), US Foreign Policy and Muslim Women’s Human Rights, 
New York: University of Pennsylvania.  
- Siraj, Syed Abdul & Bakht Rawan (2010), “The Image of Iran in Op-Ed Pages of Elite 
US Newspapers”, Media Asia, 37:2, pp. 85-93.  
- Struyk, Ryan (2017), “CNN poll: Two-thirds want to stay in Iran nuclear deal”, CNN, at: 
https://edition.cnn.com/2017/10/20/politics/poll-trump-iran-deal-north korea/index.html, 
Access: 2/11/2017.  
- The FP Group (2017), “History”, Foreign Policy, at: 
https://fpgroup.foreignpolicy.com/about/history/, Access: 8/11/2017.  
- Volkmer, Ingrid (2015), “CNN”, in: Donsbach, Wolfgang, the Concise Encyclopedia of 
Communication, New York: John Wiley& Sons Inc.  
- Waltz, Kenneth (2012), “Why Iran Should Get the Bomb”, Foreign Affairs, July/ 
August, at: https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2012-06-15/why-iran-should-get-
bomb 
- Webersik, Christian (2010), Climate Change and Security: A Gathering Storm of 
Global Challenges, New York: ABC-CLIO. 
- Zhang, Cui & Meadows, William Charles (2012), “International Coverage, Foreign 
Policy, and National Image: Exploring the Complexities of Media Coverage, Public-
Opinion, and Presidential Agend, International Journal of Communication, 6, pp. 76-95.  

 

https://www.nti.org/media/pdfs/iran_nuclear.pdf?_=1316542527
https://edition.cnn.com/2017/10/20/politics/poll-trump-iran-deal-north%20korea/index.html
https://fpgroup.foreignpolicy.com/about/history/



