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نورالدين اكبری كريم  آبادی1
مقدمه 

تأثير رسانه ها و نقش مسلط آنها در شكل  دهی، جهت دادن و مديريت افكار عمومی بر 
هيچ كس پوشيده نيست. از اين  رو رسانه های جمعی، منبع مهم قدرت در جهت منافع 
افراد، گروه ها و كشورها به حساب می آيند.2 امروزه نيز رسانه های غربی نقشی اساسی در 
ايجاد و تغيير نگرش افراد به جهان پيرامون و واقعيت های زندگی دارند، زيرا رخدادها 
را آن گونه كه می خواهند بازنمايی می كنند. از همين رو رسانه ها يكی از عوامل مؤثر بر 
ساخت ذهنيت يكايك افراد جامعه درباره يك موضوع مشخص و به عنوان ابزار بازنمايی 
جهان واقعی و پيرامونی به شمار می روند. در اين جهت رسانه های وابسته به نظام پوسيده 
س��رمايه داری، متناس��ب با اهداف و ايدئولوژی خاص خود، تصويری از ايران و انقاب 
اسامی بازنمايی می كنند كه ميان آن تصوير بازنمايی شده و روايت شكل گرفته از آن با 

واقعيت، تفاوتی آشكار وجود دارد.

1.كارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس 
2. جان گالبرايت، آناتومی قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر، تهران، سروش، 1371، ص58. 

نقش رسانه های غربی در شكل گيری پدیده ایران هراسی 
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بررس��ی آث��ار موج��ود نش��ان می ده��د امروزه 
رس��انه های غربی، وقايع و حوادث جهان را با نگاه 
خود رصد و ب��ه مخاطب��ان منعك��س می كنند و 
مخاطبان آنها به طور عمومی واقعيتی تخريب شده 
را درمی يابن��د و فهم ناقصی از ي��ك رويداد واقعی 
كسب می كنند. در بيش��تر اين متون هدف اصلی 
مقابله با جمهوری اسامی ايران و مهار و جلوگيری 

از گسترش و نفوذ معنوی ايران در منطقه است. 
تئوری پ��ردازان غ��رب و جهت دهن��دگان ب��ه 
رس��انه های ارتباط جمع��ی به طور كام��ل به اين 
نكته اساس��ی واقف اند ك��ه تغيي��ر در واقعيت ها، 
دشوار و گاهی عمًا ناممكن است، اما تغيير دنيای 
ذهنی انس��ان ها و افكار عمومی با ارايه داده های غلط به آنها امكان پذير است؛ بنابراين 
كامًا مشخص است كه هدف از القای س��وژه       های تكراری غيرواقعی، ايجاد يك تصوير 
منفی وارونه و ذخيره و بازياب��ی اطاعات در مورد محرك ه��ا و داده های مربوط به آن 
تصوير اس��ت و در مقابل داده های عينی، حتی اگر اين داده      های جديد مغاير با تصاوير 
ذخيره شده باشند، نوعی سوگيری در پردازش اطاعات جديد به نفع تصاوير ذخيره شده 
قبلی ديده می شود. با عنايت به اين س��وگيری ها و تحريف هاست كه تصورات قالبی و 
غيرواقعی درباره ايران و مردم ش��كل می گيرد، در حالی كه واقعيت چيز ديگری است. 
در پس اين تحريفات، القای وارون��ه مفهوم صدور انقاب در آرمان ه��ای ملت ايران و 
ترويج ايران هراس��ی در رأس اهداف قرار دارد. بنابراين دش��من می كوشد با استفاده از 
جريان سازی خبری به كمك رسانه هايی كه در اختيار دارد يا رسانه های وابسته ای كه 
به نوعی خوراك تبليغاتی خود را از رسانه های امريكا و متحدانش دريافت می كنند و در 
برخی موارد تأمين مالی می ش��وند )از بودجه های اختصاص يافته توسط سنای امريكا 
به اين امر( و همچنين از سوی رس��انه هايی كه دارای اهداف مشتركی عليه جمهوری 
اسامی ايران هستند، س��ناريوی های مختلفی را طراحی كند و به شيوه های مختلف، 
جمهوری اس��امی ايران را در مجامع جهانی محكوم نمايد يا با هدايت و جهت دهی به 
افكار عمومی جهان بس��تر اقدامات را عليه جمهوری اس��امی ايران از تحريم تا ساير 
اقدامات فراهم كند. در اين نوشتار تاش می شود تا با تكيه بر روش های كيفی و تجزيه 

بررسی آثار موجود نشان می دهد 
امروزه رسانه های غربی، وقایع 
و حوادث جهان را با نگاه خود 
رصد و به مخاطبان منعكس 
می كنند و مخاطبان آنها به طور 
عمومی واقعيتی تخریب شده را 
درمی یابند و فهم ناقصی از یک 
رویداد واقعی كسب می كنند. 
در بيشتر این متون هدف اصلی 
مقابله با جمهوری اسالمی ایران 
و مهار و جلوگيری از گسترش و 
نفوذ معنوی ایران در منطقه است
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و تحليل اطاعات و داده های استخراج شده از متون، نش��ريات و سايت های اينترنتی، 
ضمن تشريح علل و زمينه های شكل گيری پديده ايران هراسی، نقش رسانه های غربی 

در تبليغ و ترويج آن بررسی شود. 

الف. زمينه های سياسی- اجتماعی شکل گيری ایران هراسی 
پيروزی انقاب اسامی و فروپاشی رژيم پهلوی در ايران در سال 1979، باعث ظهور 
ايران به عنوان بازيگر عمده منطقه ای و معارض امريكا در خاورميانه شد. به اذعان برخی 
اعضای جامعه سياسی امريكا، انقاب اسامی در ايران به عنوان يكی از مهم ترين وقايع 
منطقه خاورميانه پس از جنگ جهانی دوم، توازن قوا در منطقه را بر هم زد و ايران با اصل، 
»نه شرقی و نه غربی« در سياست خارجی خود به عنوان قطب جديد قدرت كه مبتنی 

بر ايدئولوژی اسامی بود در صحنه ظاهر شد.
مطالعه تحوالت پيشين و بررس��ی تاريخ معاصر ايران خود مؤيد اين واقعيت است كه 
پس از پيروزی انقاب، غرب و قدرت های بزرگ عمًا امتياز حضور و دخالت مس��تقيم 
در جريان مسائل داخلی ايران را از دست دادند و در اين ميان حتی بازيگران حاشيه ای 
نيز به ش��دت تحت تأثير قرار گرفتند. برای مثال، بيش از هش��تاد درصد واردات نفت 
اسراييل از ايران تأمين می شد كه هرگونه خللی در اين امر ضربه سنگينی بر اقتصاد اين 
رژيم وارد می ساخت. از سوی ديگر اسراييل هم پيمان نظامی نيرومندی را از دست داد 
و با سياست های جديد ايران در قبال فلسطين و حمايت آنها تا سر حد حذف اسراييل، 
عمًا منجر به درهم ريختگی برنامه ها و سياست های آنها شد. ژروسالم پست در همين 
زمينه می نويسد: »سقوط ش��اه نه فقط بر وضع جغرافيايی و سياسی خليج فارس تأثير 
خواهد داشت بلكه بر موازنه نيروها به طور اعم تأثير خواهد گذاشت.«1 در واقع انقاب 
اسامی كشوری را كه طی سال ها به عنوان جزيره ثبات، ژاندارم منطقه و يكی از پايه های 
اساسی سيستم سد نفوذ كمونيس��م بود به عامل بی ثباتی و بر هم زننده ساختار و نظم 
مورد نظر امريكا تبديل كرد. اين پديده، انفجاری در دس��تگاه های امنيتی و منطقه ای 
امريكا بود و در كارويژه های آن اختافات جدی ايجاد كرد. اگر در گذشته امريكا با نفوذ 
برون مرزی شوروی سابق درگير بود، امروزه امريكايی ها به اعتراف خود آنها با مشكلی 
به مراتب جدی تر و نگران كننده تر كه افكار عمومی دنيا را تحت تأثير قرار داده اس��ت، 
روبه رو شدند. امريكايی ها از اين كه اين انقاب در دو منطقه حساس و استراتژيك يعنی 

1. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اسامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامی، 1386، ص18.
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خليج فارس و حوزه خزر به وقوع پيوسته و پيامدهای آن همواره تهديدكننده است و نيز 
هژمونی امريكا را بيش از پيش محدود می كند و به چالش كشانده است نگران هستند؛ 
به گونه ای كه كاندوليزا رايس وزير وقت امور خارجه امريكا به صراحت اعام كرد: »ايران 
تنها كشوری است كه مهم ترين چالش های اس��تراتژيك را برای اياالت متحده امريكا 
و شكلی از خاورميانه كه ما )امريكا( خواهان آن هس��تيم پديد آورده است.« در همين 
جهت ری تكيه عضو ارشد شورای روابط خارجی امريكا در مقاله ای با عنوان »هزينه های 
بازدارندگی ايران« كه نش��ريه فارين افرز در تاريخ 29آوريل2008 آن را منتشر كرد به 
برخی از چالش ها اشاره می كند و اذعان می دارد: »ايران مشكاتی اساسی برای اياالت 
متحده پديد آورده است. تاش ايران برای دستيابی به توانايی های هسته ای، دخالت های 
زيركانه آن در عراق، مخالفت های آزاردهنده ايران با فرايند صلح اس��راييل و فلسطين 
فهرستی سهمگين از گايه های امريكا از ايران را تشكيل می دهد.«1 ايران بارها ابرقدرت 
بزرگ جهان )امريكا( را تحقير كرده و موجبات شكست دولت های اين كشور را فراهم 
ساخته است. شكس��ت جيمی كارتر رئيس جمهور امريكا در دور دوم، ناشی از شكست 
وی در برخورد با انقاب اسامی و اشغال سفارت اين كشور در سال 1980بود. رسوايی 
و فضاحت ماجرای مك فارلين برای دولت رونالد ريگان و جرج بوش پدر هنوز به عنوان 
»ايران گيت« زبانزد خاص و عام است. ايستادگی و مقاومت جمهوری اسامی در قبال 
تهديدها، تحريم ها و حتی كودتاهای برنامه ريزی شده و در نهايت جنگ هشت ساله كه 
با تشويق و حمايت ش��رق و غرب عليه جمهوری اسامی راه اندازی شد، دنيای غرب به 

ويژه امريكا را به شدت مستأصل و درمانده كرده است.2 
با اين اوصاف واكنش امريكا و غرب در مقابل اين قدرت نوظهور و شكست های ناشی 
از سياس��ت ها و عملكرد آن، طيف وس��يعی از سياس��ت ها و اقدامات مداخله جويانه و 
سلطه طلبانه نظير بلوكه كردن دارايی های ايران، رويداد طبس، پشتيبانی امريكا از عراق 
در جنگ تحميلی، تحريم فروش جنگ افزار و صدور تكنولوژی با كاربری های دوگانه، 
حضور نظامی امريكا در خليج فارس، حمله به هواپيمای مسافربری ايران، كوشش برای 
منزوی كردن ايران، پيگيری سياس��ت مهار دوجانبه، زدن اتهاماتی چون پشتيبانی از 
تروريسم و نقض حقوق بشر و كوشش برای دستيابی به جنگ افزارهای كشتار جمعی و 
به ويژه جنگ افزار هسته ای دادن القاب و عناوينی به نظام جمهوری اسامی ايران چون 

1. ری تكيه و ولی نصر، »هزينه های بازدارندگی ايران«، ترجمه اعظم مايی، اطاعات سياسی- اقتصادی، س22، 
ش245و246، 1386، ص6-7.

2. منوچهر محمدی، استراتژی نظامی امريكا بعد از11 سپتامبر، تهران، سروش، 1382، ص159.
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بنيادگرايی افراطی، محور شرارت، دولت خودسر 
و ياغی و مهم تر از همه كوش��ش در زمينه صدور 
قطعنامه های چهارگانه ش��ورای امنيت )1835، 
1803، 1737، 1747( بر ضد اي��ران و...1را در بر 
می گيرد و اكنون نيز با پيگيری همان سياس��ت ها 
و در جهت تخفيف و تضعيف قدرت ايران در قالب 
طرح »ايران هراس��ی« می كوشد ايران را تهديدی 
عليه صلح و امني��ت منطق��ه ای و جهانی معرفی 
كنند كه در ادامه به برخی ديگر از مهم ترين علل و 

زمينه های آن اشاره می شود: 
1. قدرت ايران

دقت در تاريخ سياست بين الملل حكايت از آن دارد كه دولت های قدرتمند، همواره در 
ديگران احساس تهديد ايجاد كرده اند؛ زيرا آنان هرگز مطمئن نيستند كه اين دولت ها 
همواره از توانايی های خود اس��تفاده نكنن��د. در واقع به موازاتی ك��ه قدرت يك دولت 
افزايش می يابد، ديگران نگران اس��تفاده احتمالی اين دولت از قدرت خود می شوند و 
در پی جلوگيری از آن بر می آيند. بنابراي��ن افزايش قدرت يك دولت به طور طبيعی به 
افزايش تمايل ديگران ب��رای محدود كردن و موازنه آن خواه��د انجاميد. ايران به طور 
تاريخی به لحاظ قدرت، از همسايگان خود به ويژه همسايگان جنوبی، برتر بوده است. 
از اين رو آنان همواره نگران قدرت ايران بوده اند. دق��ت در تاريخ معاصر روابط خارجی 
ايران نشان می دهد اين نگرانی با فراز و فرودهايی ادامه داشته و هر گاه در قدرت ايران 
تغييرات آش��كاری رخ داده، اين نگرانی به هراس تبديل شده است. ايران در حوزه های 
مختلف قدرت از جمعيت تا وسعت، منابع و موقعيت ژئوپلتيك، از توان درخور توجهی 
در منطقه خاورميانه برخوردار اس��ت و همين امر به طور طبيعی نگرانی و هراس را در 

ديگران برمی انگيزد. 2
از نظر سران كاخ سفيد و اسراييل، وجود كشور مسلمان و نيرومندی مثل ايران ميان 
دو منبع انرژی )خزر و خليج فارس( كه 68 درصد منابع انرژی جهان را به خود اختصاص 

1. جواد اطاعت، »ايران و امري��كا؛ رويارويی يا تعامل«، اطاعات سياس��ی- اقتصادی، 1388، س22، ش11 و 
12، ص8.

2. محسن شريعتی نيا، »ايران هراسی؛ داليل و پيامدها«، روابط خارجی، 1389، س2، ش6، ص194.

به اذعان برخی اعضای جامعه 
سياسی امریكا، انقالب اسالمی 
در ایران به عنوان یكی از 
مهم ترین وقایع منطقه خاورميانه 
پس از جنگ جهانی دوم، توازن 
قوا در منطقه را بر هم زد و ایران 
با اصل، »نه شرقی و نه غربی« 
در سياست خارجی خود به 
عنوان قطب جدید قدرت كه 
مبتنی بر ایدئولوژی اسالمی بود 

در صحنه ظاهر شد
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داده، در قرن بيست و يكم برای استراتژی، اهداف و 
منافع ملی غرب خطرناك است.1

حوزه گس��ترده تمدن اس��امی كه بخش بسيار 
زيادی از منطقه آسيای جنوب غربی و آفريقا را تحت 
نفوذ خود دارد و نيز گستره تمدن ايرانی كه از شرق 
و ش��مال ش��رق تا مناطقی از غرب و شمال غرب را 
تحت تأثير خود قرار داده است بر قابليت و توان ايران 

اسامی در جهت بهره برداری از فرصت ها و افزايش قدرت افزوده است.
بنابراين قابليت های ايران در حوزه های س��نتی و جديد قدرت در مقياس منطقه ای 
به اندازه ای است كه اين كش��ور را به عنوان تنها گزينه بالقوه هژمون منطقه ای مطرح 
می كند. از اين رو يكی از عوامل نگرانی از ايران يا در شكل حاد آن ايران هراسی، قدرت 

ايران است.
2. تضاد ارزشی و ايدئولوژيك

انقاب اسامی ايران از آن رو كه مبانی رفتاری و فلسفی جديدی را كه منبعث از اصول 
و انگاره های اصيل اسام بود، بنا نهاد، در تعارض و تقابل ماهوی با ارزش های حاكم بر 
فلسفه سياسی غرب ملهم از ارزش های ليبراليستی قرار گرفت و از اين رهگذر مقطعی 
جديد كه آكنده از تخاصم و دشمنی ميان آنان بود، پديدار شد. مغايرت های نظام ارزشی 
حاكم بر امريكا با نظام ارزشی حاكم بر جمهوری اسامی ايران را در مواردی چون: نگاه 
تك بعدی به انسان، ش��كاكيت اخاقی، تكثرگرايی ضدالهی، تقابل در امور علم و دين، 
دين و سياست، ماديت و معنويت، دنيا و آخرت، انسان و خدا و از همه مهم تر غلبه خوی 
استكباری و استعماری در غرب و... می توان ذكر كرد. اين مؤلفه امكان همكاری مبتنی 
بر احترام متقابل را منتفی می سازد. غرب پس از رنسانس، سعادت را در نفی خداوند از 
زندگی اجتماعی و نداش��تن حاكميت قوانين الهی بر قوانين حكومتی تعريف كرد. در 
حالی كه در نظام اسامی ايران راه سعادت فردی و اجتماعی مبتنی بر حاكميت قوانين 
الهی در جامعه است. به عبارت ديگر، حكومت های برخاسته از فلسفه اومانيستی غرب 
و حكومت اسامی مبتنی بر وحی، دو فلس��فه حكومتی هستند كه موفقيت هر يك به 
معنای نفی ديگری است. بنابراين هراس نظام س��لطه از جمهوری اسامی ايران امری 

1. خان اوغان خدايی، دكترين امنيت ملی امريكا: ژئوپلتيك نوين تش��يع در خاورميانه، كتاب امريكا)7( ويژه 
دكترين امنيت ملی امريكا، تهران، ابرار معاصر، 1384، ص359.

در واقع انقالب اسالمی كشوری 
را كه طی سال ها به عنوان جزیره 
ثبات، ژاندارم منطقه و یكی از 
پایه های اساسی سيستم سد نفوذ 
كمونيسم بود به عامل بی ثباتی و 
بر هم زننده ساختار و نظم مورد 

نظر امریكا تبدیل كرد
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ذاتی است. ريچارد مورفی معاون پيشين وزير امور خارجه امريكا در گزارشی خطاب به 
نمايندگان كنگره امريكا گفت: 

ارجحيت های امريكا مبتنی بر حفظ جريان آزاد نفت از خليج فارس، 
مهار كردن نفوذ روسيه و جلوگيری از راديكاليسم اسامی است. پديده 
انقاب اس��امی ديگر فقط يك مس��ئله اس��تراتژيك متعارف نيست؛ 
مسئله امواجی است كه اين انقاب پديد آورده و بنيادهای تمدن معاصر 

كاپيتاليستی و سوسياليستی غرب را به لرزه انداخته است.1
ريچارد نيكسون رئيس جمهور سابق امريكا، در كتاب پيروزی بدون جنگ در اين باره 

نوشت: 
اس��ام خمين��ی و بنيادگراي��ی اس��امی ب��رای م��ا خطرناك تر از 
ش��وروی اس��ت... در جهان اس��ام از مغرب )مراكش( ت��ا اندونزی در 
ش��رق بنيادگرايی اس��امی جای كمونيس��م را به عنوان وسيله اصلی 
دگرگون سازی قهرآميز گرفته اس��ت. تغيير در جهان سوم آغاز شده و 
بادهای آن به مرحله طوفان رسيده است. ما قادر نيستيم آن را متوقف 
كنيم؛ نظريه پردازان غربی معتقدند آرام ساختن طوفان اسامی فقط در 
سايه استحاله جمهوری اسامی ايران يا شكست انقاب اسامی ميسر 

است.2 
همچنين جيمز بيل متفكر و محقق امريكايی در فصلنامه مسائل خارجی نشريه وزارت 

خارجه امريكا، امواج پويای انقاب اسامی ايران را چنين توصيف می كند: 
موجی از شناخت و بيداری توده های جهان اسام را فرا گرفته است؛ 
از يوگساوی و مراكش در غرب تا اندونزی و مالزی در شرق تداوم دارد. 
اين موج مولود انقاب اسامی ايران است. اين اسام نوظهور كه به لحاظ 
ظاهری يكپارچه نيست، ولی به لحاظ ايدئولوژيك منسجم است...اين 
نيروی توده ای و مردمی كه اغلب به عنوان بنيادگرا توصيف می شود از 
مرزهای جغرافيايی گذشته و به عنوان ايدئولوژی اسامی حكومت های 
ملی را نيز فرا گرفته اس��ت. دولت ها در بس��ياری از كشورهای اسامی 
شاهد رشد سياسی و اسامی اند، حكومت های محافظه كار طرفدار غرب 

1. حسن واعظی، ايران و امريكا؛ بررسی سياست های امريكا در ايران، تهران، سروش، 1381، ص314.
2. همان، ص315-317.
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از خطر حمله اسام مردمی )پوپوليستی( مصون نيستند. بنابراين بقای 
جمهوری اسامی ايران كيان امريكا و غرب را به مخاطره می اندازد.1

اكنون در گزارش هايی كه وزارت دفاع، سازمان اطاعات مركزی و وزارت امور خارجه 
امريكا منتشر می سازند، نام ايران در زمره كش��ورهای تهديدكننده منافع ملی امريكا 
محسوب می شود. اين امر بيانگر آن است كه در استراتژی امريكا، ايران در محور اصلی 

تقابل آنها قرار دارد.
3. بيداری اسالمی و احيای هويت مسلمانان

عامل ديگر مورد توجه در اي��ن چهارچوب، فرايند احيای هويت در جوامع اس��امی 
است. جوامع اس��امی پس از آن كه در طول دهه های قرون پيشين در حالتی انفعالی 
قرار داشتند و بر اثر شكست های پی در پی، مرحله به مرحله در حال عقب نشينی بودند 
و اين تفسير در جوامع غالب شده بود كه در فرايند جهانی شدن بايد از مبانی و مظاهر 
هويت خودی دست برداشت، در دهه های پايانی قرن بيستم به تدريج به مبانی هويتی 
خود برگشتند و چاره موفقيت را احيای هويت اسامی يافتند. پيروزی انقاب ايران از 
نخستين جلوه های اين فرايند در جهان اس��ام بوده و امروز خيزش هويتی در سراسر 
جهان اسام جلوه های متعددی پيدا كرده است. اين خيزش هويتی باعث شد مسلمانان 
در مقابل ظلم، سركوب و تحقير تاريخی ايس��تادگی كنند. مقاومت در مقابل اشغال و 
تجاوزگری در فلسطين، عراق و ساير جوامع اسامی نمود گسترده ای پيدا كرده است. 
هراس از اين احساس مقاومت و ظلم س��تيزی در سردمداران جوامع توسعه طلب باعث 
شد آنها روحيه س��تيزش و مقابله با اسام و مس��لمانان را در جوامع خود ايجاد كنند و 

توسعه دهند.2 
در اين ميان ايران به عنوان كانون بيداری اسامی و سرچشمه الهام بخش ديگر كشورها 
در صدر برنامه ها و توطئه های نظام س��لطه قرار دارد؛ چون بيداری اسامی پيامدهايی 

به شرح زير داشته است:
1. ايجاد هسته های مقاومت و نهضت های آزادی بخش اسامی در سراسر جهان اسام 
مانند حزب اهلل در لبنان، جنبش های اس��امی در مالزی )باس(، »جماعت اس��امی« 
به رهبری شيخ ابوبكر باعشير و »لش��كر جهاد« به رهبری شيخ جعفر عمر در اندونزی 
و جنبش» النهضه« به رهبری راش��د الغنوش��ی در تونس، جنب��ش »جامعه صلح« يا 

1. رضا گرمابدری، »واقعيت يك تهديد؛ تهديدات اس��راييل عليه ايران و پرونده هسته ای«، خبرگزاری فارس، 
.1387

2. بهادر امينيان، »اسام ستيزی در غرب؛ داليل و ويژگی ها«، سياست خارجی، 1387، س22، ش1، ص115.
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»حمس« به رهبری شيخ محفوظ نحناح در الجزاير، جنبش اسامی موريتانی معروف 
به »تواصل« به رهبری افرادی همچون ش��يخ الدود و محمد جميل منصور، گروه های 
اسامی »اخوان المسلمين« و»جماعه االساميه«در مصر و »جماعت عدل و احسان« 
به رهبری شيخ عبدالسام ياس��ين در مراكش، حركت های اسامی در آسيای مركزی 
و جمهوری های مس��لمان فدراسيون روس��يه و... 2. كس��اد ش��دن بازار انديشه های 
سكوالريسم و ليبراليسم و طرد آنها از جوامع اسامی به طوری كه در تركيه بعد از 80 
سال حكومت سكوالرها، احزاب اسامی با بهره برداری از سازوكارهای دموكراسی غربی 
به قدرت رسيدند. 3. دولت های وابس��ته به غرب در جهان اسام تحت فشار ملت های 
مسلمان خود قرار گرفته و اين اوضاع را می توان در بحرين، عربستان سعودی، الجزاير، 
مصر و مراكش مش��اهده كرد. 4. قرار گرفتن غرب به ويژه اياالت متحده به عنوان نماد 
مش��خص كفر جهانی و دش��من جهان اس��ام.1 بنابراين هراس غرب از اسام ناشی از 
ريشه های صرفاً سياسی آن نيست، بلكه ريشه های اسامی سياست غرب را به وحشت 
انداخته است. مذهب و سياست هميش��ه بوده اند، اما برداشت مذهبی از سياست برای 
غرب مشكل آفرين شد.2 هنری كيس��ينجر استراتژيست پير و از اعضای مجامع مخفی 
ماس��ونی و يهودی در س��ال1990 ميادی با درك خطر بزرگی كه از س��وی اسام و 

مسلمانان غرب را تهديد می كند، نوشت: 
در ده سال آينده افزايش چشمگير جمعيت مس��لمانان، بزرگ ترين 
خطر برای امريكا خواهد بود و امريكا بايد برای جلوگيری از اين خطر، با 
همكاری صادقانه و مخلصانه حكومت های كشورهای اسامی، اقدامات 
گسترده ای انجام دهد و در همه كشورهای اسامی استفاده از ابزارها و 

داروهای كنترل كننده جمعيت رواج پيدا كند.3 
از اين رو به نظر می رسد احساسات ضد امپرياليستی كه اكنون متوجه اياالت متحده 
امريكا و اسراييل در هر يك از كش��ورها و در درون جنبش های احياگری است، از آغاز 

احياگری جديد اسامی تاكنون، به عنوان يك خصلت باقی  مانده است.
4. ايجاد ترديد در نظام ليبرال دموكراسی غربی

علت و انگيزه ديگری كه می توان برای ترويج و تبليغ ايران هراسی از سوی نظام سلطه 
عليه جمهوری اس��امی ايران بر ش��مرد، ترس نظام اس��تكباری از تبديل شدن مدل 

1. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اسامی، همان، ص47.
2. حميد حاذق نيكرو، »حساسيت های غرب و گسترده نفوذ انقاب اسامی«، 15خرداد، س7، ش23.

3. محسن مطلبی جونقانی، »اسام ستيزی به سبك قرآن ستيزی«، پيام انقاب، 1389، ش40، ص29.
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حكومت مردم ساالری دينی ايران مبتنی بر اصل مترقی واليت فقيه به الگوی جايگزين 
ليبرال دموكراسی غربی اس��ت. مردم س��االری يكی از ايده های جديد انقاب اسامی 
است كه دشمنان تاب تحمل آن را ندارند، از اين رو برای مقابله با آن دست به هر كاری 
می زنند. سال هاست استكبار اين فكر را به جامعه تزريق كرده است كه غايت آمال بشر، 
نظام ليبرال دموكراسی غربی است و برای سعادت بشر راهی غير از آن وجود ندارد، به 
طوری كه فرانسيس فوكو ياما اس��تاد اقتصاد سياسی دانش��گاه جانز هاپكينز در سال 
1989م در كتاب پايان تاريخ خود با اعام پايان جنگ سرد و شكست كمونيسم توسط 

نظام ليبرال دموكراسی نوشت: 
واقعيتی كه اكنون شاهد عينی آن هس��تيم فقط پايان جنگ سرد يا 
عبور از يك دوران تاريخی جنگ سرد نيست بلكه اين واقعه نقطه پايان 
تحول ايدئولوژيكی بشری و جهانی س��ازی ليبرال دموكراسی غربی به 

عنوان شكل نهايی حكومت بشری است.1 
البته همزمان با ط��رح نظريه پايان تاريخ فوكوياما، نظري��ات ديگری همچون: »موج 
س��وم« آلوين تافلر، »دهك��ده جهانی« مك لوه��ان، »برخورد تمدن های« س��اموئل 
هانتينگتون، »جهانی ش��دن و جهانی س��ازی« رابرتس��ون، هابرماس و گيدنز و نظريه 
»عدالت جهان« راولز به عنوان مكمل های نظريه پايان تاريخ طرح و برنامه ريزی ش��د. 
اما انقاب اسامی با ارايه يك ايده نو و جديد همه معادالت جهانی را بر هم زد و به دنيا 
اثبات كرد راه ديگری به نام مردم ساالری دينی وجود دارد كه با تكيه بر آرا و ديدگاه های 
مردم و اجرای احكام اسام از سوی فقيه اسام شناس می توان جامعه را به خوبی اداره 
كرد. واليت فقيه كه در رأس نظام مردم س��االری دينی قرار دارد، يكی از اصول مترقی 
و نورانی اسامی اس��ت كه دشمن به خوبی آن را شناس��ايی كرده و ضربه زدن به آن را 
در اولويت نخست قرار داده است تا بدين وسيله بتواند الگوی ارايه شده از سوی انقاب 

اسامی را در هم شكند.
اما تا زمانی كه ملت ما به اس��ام معتقدند توطئه های دش��منان ممكن اس��ت برای 
مردم دردسر ايجاد كند اما نخواهد توانست اين بنای مستحكم را متزلزل كند. بنابراين 
گسترش ايده مردم س��االری دينی و نيز جايگزينی آن با مدل ليبرال دموكراسی غربی 
پايانی بر حيات ايدئولوژيك غرب و خط بطانی بر ادعای بی بديل بودن الگوی حكومت 
سكوالر به حساب می آيد. چون فرهنگ اس��امی، ليبرال دموكراسی غرب را تهديد و 

1. افسانه بها، »سازمان سيا و نفوذ به نهادهای دانشگاهی و فرهنگی«، پيام انقاب، 1389، ش40، ص75.
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ماهيت دموكراس��ی دروغين آنها را افشا كرده اس��ت؛ به همين علت امريكايی ها كينه 
شديدی از اين فرهنگ تعالی بخش به دل گرفته اند.

ب. ویژگی رسانه های غربی در روند ایران هراسی
پيش از تحلي��ل ويژگی های رس��انه های غربی، الزم اس��ت انواع گوناگون رس��انه را 
بشناسيم. به طور كلی می توان رس��انه ها را به سه نوع تقس��يم كرد: رسانه های چاپی، 
رسانه های الكترونيك و رس��انه های عصر جديد. به عاوه رسانه های چاپی، خود شامل 
روزنامه ها، مجات، خبرنامه ها، كتاب ها و حتی بروشورها و جزوه ها می شوند. رسانه های 
الكترونيك نيز ش��امل تلويزيون، راديو و نيز فيلم ها، سی دی ها و دی وی دی ها هستند. 
عاوه بر اينه��ا جديدتري��ن ابزارهای الكترونيك��ی از جمله گوش��ی های تلفن همراه، 
كامپيوترها و اينترنت نيز بيشتر به عنوان رس��انه های عصر جديد شناخته می شوند.1 
يك سازمان قدرتمند در غرب بايد همه اين سه نوع رسانه را داشته باشد تا بتواند جای 
پای ثابتی را در بازار جهانی رس��انه ها به دست آورد. لذا رس��انه ها به مثابه مهم ترين و 
مؤثرترين ابزار در خدمت دستگاه های عمليات روانی با القای اغراض دولت های صاحب 
فناوری ارتباطاتی، جهان را به گونه دلخواه خود ش��كل می دهند. تاكنون حدود 170 
نوع روش عمليات روانی شناسايی ش��ده است كه امروزه نظام رس��انه ای از عمده آنها 
عليه جهان اس��ام به طور اعم و عليه جمهوری اس��امی ايران به طور اخص به شكلی 
حرفه ای استفاده می كند. نظام سلطه در راستای پيش��برد گفتمان جنگ بين تمدنی 
هانتينگتون از روش های مختلف عمليات روانی از جمله دشمن  سازی، استعاره سازی، 
اهريمن س��ازی، تفرقه  افكنی، وارونه ك��ردن، القای يأس و نااميدی و غير آن اس��تفاده 
می كند. در واقع استراتژيس��ت های عمليات روانی و متخصصان تبليغاتی و كارگزاران 
رسانه های بين المللی فرماندهان اين نبرد رسانه ای هستند و سربازان اين جنگ در ظاهر، 
نويسندگان، خبرنگاران، مفسران، تصويربرداران، توليدكنندگان خبری و مطبوعاتی، 
كارگردانان، تهيه  كنندگان و عكاسان رسانه  ها هستند. ساح و تجهيزات اين سربازان نيز 
راديو، تلويزيون، اينترنت، ماهواره، خبرگزاری ها، دوربين ها، كاغذ و قلم و دستگاه های 
چاپ و نش��ر و... اس��ت. ليكن واقعيت آن است كه در پش��ت صحنه عمليات رسانه ای، 
سياست رسانه ای قدرت ها و نظام س��لطه به مثابه راهبرد اين حركت قرار گرفته است 

1. U ttara, M. (2010) Different Types of Mass Media, Buzzle. com. [online], available: 
http:// www. buzzle. com/ articles/ different_types_of mass_ media. Html [accessed 20 
sep 2011].
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كه به صورت رسمی و س��ازمان يافته- اما پنهان- با اختصاص بودجه ای سری از سوی 
سازمان های اطاعاتی و امنيتی و دستگاه های جاسوسی و تشكيات ويژه نظامی هدايت 
می شود. در همين جهت در اواخر سال گذش��ته ميادی، كنگره امريكا اليحه ای عليه 
ايران تصويب و باراك اوباما را موظف كرد 90 روز پس از تصويب اين قانون، گزارشی از 
تاش های دولت مردان كاخ سفيد برای پخش برنامه های جهانی و مورد حمايت امريكا 
و استفاده از بودجه مربوط به رس��انه ها و ارزيابی تأثير اين مبالغ در روند تبليغات عليه 
ايران، بيان كند. بر اساس اين اليحه، در بودجه پنتاگون هزينه هايی را برای نفوذ در ايران، 
مقابله با فيلترينگ ايستگا ه های اينترنتی ضدايرانی، تحريك قربانيان سانسور در ايران، 
آموزش الكترونيكی ايرانيان مخالف نظام برای براندازی نرم و شبكه سازی اينترنتی آنها 
و ارايه آموزش های الزم رسانه ای و رايانه ای برای راه اندازی ايستگاه  های اينترنتی برای 
اطاع رسانی به ش��بكه های اختاپوسی غرب پيش  بينی شده اس��ت.1 همچنين اياالت 
متحده با 444 ميليارد دالر سرمايه   گذاری در زمينه اطاعات )IT( در رتبه نخست اين 
فناوری قرار دارد و از بستر الزم برای راه اندازی جنگ رسانه ای و مجازی )سايبر( عليه 
هر كشوری كه در مغايرت با سياست ها و منافع آن باشد برخوردار است. فضايی كه در 
حوادث پس از انتخابات نيز به عنوان جوالنگاه گروه های تابلودار ضد انقاب برای ايجاد 
جو منفی و ايجاد ناآرام��ی و نافرمانی مدنی مورد بهره برداری قرار گرفت و بس��ياری از 

شايعه پراكنی ها و فرا فكنی ها نيز از طريق فضای رسانه و سايبر انجام گرفت.

ج. آفند رسانه ای و تبليغاتی امریکا درباره ایران هراسی
نگاهی به فعاليت های امريكا در زمينه ايران هراسی به ويژه در چند سال اخير حاكی 
از آن است كه اين فعاليت ها در تمامی حوزه ها- كارتون، انيميشن، بازی های رايانه ای، 
صنعت سينما، اخبار و تهمت های كذب و در نوع مبتكرانه- وجود داشته و شدت گرفته 
است. امريكا برای اينكه بتواند وجهه خود را نزد افكار عمومی خود و جهان حفظ كند، 
هميش��ه قبل از انجام هر گونه اقدام خصمانه ابتدا دس��ت به ارايه يك سری تهمت ها و 
آماده سازی اذهان عموم زده و سپس فشارها و اقدامات تجاوزگرايانه عليه فرد يا كشور 
مخالف خود را عملی می كند. به طور كلی می توان گفت كه امريكا رويكرد خود در قبال 
ايران را برای منزوی سازی و اهريمن س��ازی آن افزايش داده است. برای آشنايی با اين 

1. حسين بابايی و علی قاسمی، »نبرد رسانه ای و دكترين امنيت ملی امريكا«، 1389، به نشانی اينترنتی: 
http://www.gerdab.ir/fa/ news/2084 
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فعاليت ها ارايه برخی از آنها قابل توجه می باشد:

موضوعنوع

ادعای كنگره امريكا مبنی بر همكاری ايران با القاعدهخبر1

ادعای سی ان ان مبنی بر كشته شدن ده ها تن از نظاميان امريكا توسط ايرانخبر2

ادعای سناتور امريكا مبنی بر حمله ايران به امريكا تا سال 2015خبر3

متهم كردن ايران به تاش برای ترور سفير عربستان در خاك امريكاخبر4

وب گاه5
نمايشگاه  شماری در وب گاه »اتحاد عليه ايران هسته ای« برای توجيه اقدامات 

خصمانه امريكا عليه ايران

انتشار مستند »ايرانيوم« و متهم ساختن ايران به داشتن ساح هسته ایفيلم مستند6

ادعای حمله ايران به امريكا از طريق بمب ای ام پیفيلم مستند7

ساخت فيلم »تبديل شوندگان 3« و حمله آتوبات ها به كشور هسته ای ايرانفيلم سينمايی8

معرفی ايران به عنوان كشوری تروريستی در قسمتی از فيلم »آشوب«سريال تلويزيونی9

توجيه استفاده بمب اتم توسط امريكا در جنگ جهانی دوم و تجهيز رژيم انيميشن10
صهيونيستی به آن برای مقابله با ايران

توجيه اذهان عمومی برای حمله امريكا به ايران در كارتون »مرد خانواده«كارتون11

تروريست اعام كردن ايران، حمله به تهران و اشغال آنبازی رايانه ای12

كتاب13
انتشار كتاب داستانی آخرين پرواز كارل و معرفی ايران به عنوان آغازگر 

جنگ جهانی سوم

1. انتشار فيلم »ايرانيوم« و متهم كردن ايران به داشتن سالح هسته ای
در 19 بهم��ن 1389 )2011/02/08( فيلم مس��تندی با نام »ايراني��وم« كه تلفيق 
دو واژه »ايران« و »اورانيوم« اس��ت، توس��ط صندوق كاريون منتشر شد. اين مستند 
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60 دقيق��ه ای كه ب��ه زبان های انگليس��ی، عربی، 
فرانسوی و فارسی است، س��عی دارد اين گونه القا 
كند كه ايران تهديدی برای همه كش��ورها بوده و 
به ساح اتمی دس��ت خواهد يافت. در ساخت اين 
مس��تند از مصاحبه با تعدادی ايران��ی و امريكايی 
فعال در عرصه ايران س��تيزی استفاده شده است. 
گفتمانی كه در اين مس��تند و ديگر اخبار مرتبط 
با فعاليت های هس��ته ای ايران به كار گرفته شده 
اس��ت، به گونه ای اس��ت كه به مخاطب اين گونه 
تلقين می كند كه ايران نه تنها در حال ساخت بمب هسته ای است بلكه در نظر دارد از 
آن برای نابودی جهانيان و سلطه بر جهان استفاده كند. چنين ادعاهايی در حالی صورت 
می گيرد كه بازرسان آژانس بين المللی سازمان ملل هيچ گاه نتوانسته اند مدركی دال بر 

ساخت ساح هسته ای توسط ايران ارايه دهند.
2. ادعای سناتور امريكا مبنی بر حمله ايران به شرق امريكا تا سال 2015

س��ناتور اينهوف به عنوان عضو كميته نيروهای مسلح كنگره در صحبت های خود در 
اوكاهاما برای رأی دهندگان، دست به بزرگنمايی در خصوص برنامه هسته ای ايران زده 

و آن را بسيار مرگبار ارزيابی كرد.
وی در سخنان خود مدعی شد: 

ما می دانيم- و حتی اين اطاعات ديگر محرمانه نبوده و من می توانم 
به ش��ما نيز بگويم- كه ايران تا س��ال 2015 به توانمندی س��اح های 
كش��تار جمعی برای هدف قرار دادن غرب اروپا و ش��رق اياالت متحده 
دست خواهد يافت. من اين اتفاق را قريب الوقوع ترين تهديد فعلی كشور 

می دانم. اين مشكلی است كه ما با آن رو به رو هستيم.1
بر خاف بيانيه اينهوف، مايكل المن، كارش��ناس دفاع موش��كی مؤسس��ه مطالعات 
استراتژيك و بين الملل امريكا، موضع وزارت دفاع امريكا را در اوايل سال جاری اين گونه 
توضيح داده اس��ت: »در گزارش وزارت دفاع به كنگره در آوريل 2010 آمده اس��ت كه 
»با كمك های خارجی مناسب، ايران احتماالً بتواند تا سال 2015، برنامه موشك های 

1. »ايران تا سال 2015به شرق امريكا حمله می كند«، 1390/6/5، در سايت:
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/63888

از نظر سران كاخ سفيد و اسرایيل، 
وجود كشور مسلمان و نيرومندی 
مثل ایران ميان دو منبع انرژی 
)خزر و خليج فارس( كه 68 درصد 
منابع انرژی جهان را به خود 
اختصاص داده، در قرن بيست 
و یكم برای استراتژی، اهداف و 

منافع ملی غرب خطرناک است
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بالس��تيك قاره پيما با قابليت هدف قرار دادن اياالت متحده را توس��عه داده و آزمايش 
كند.« عبارات مهم در اينجا »توسعه و آزمايش« است. در اين گزارش از در اختيار داشتن 
موشك های بالستيك قاره پيمای عملياتی تا سال 2015 سخنی به ميان نيامده است. 
بلكه ايران می تواند آزمايش های مقدماتی و تأييدی موشك های بالستيك قاره پيما كه 

قادر به رسيدن به اياالت متحده باشند را تا سال 2015 انجام دهد.« 
3. متهم كردن ايران به تالش برای ترور سفير عربستان در خاک امريكا

در 19 مهر 1390 )2011/10/11( شبكه تلويزيونی VOA امريكا در خبری فوری 
ادعا كرد كه ايران در چند ترور و انفجار، مداخله داشته است. اين شبكه مدعی شد كه يك 
ايرانی به اتهام تاش برای ترور سفير عربستان و انفجار سفارت های عربستان و اسراييل 

در امريكا دستگير شده است.
در همين راستا، وزير دادگستری امريكا و رئيس اف بی آی نيز مدعی شدند كه دو ايرانی 
به نام های منصور ارباب سير و غام شكوری كه فرد اول دستگير شده و ديگری به ايران 
گريخته است، قصد ترور سفير عربستان در خاك امريكا را داشته اند. همچنين ادعا شد 
كه اين دو نفر از اعضای سپاه قدس ايران بوده و برای انجام اين عمليات يك و نيم ميليون 

دالر پول دريافت كرده و با كارتل های مواد مخدر مكزيك نيز همدست بوده اند.
مقامات امريكايی حتی س��ليقه به خرج داده و بر روی اين طرح ادعايی نام »عمليات 
ائتاف قرمز« را نهاده اند. تاريخ ميادی اعام اين اتهامات نيز در خور توجه است، چرا 
كه به گونه ای  است كه می توان به آسانی آن را به ذهن سپرد و در ارجاعات بعدی از آن 

استفاده كرد.

د. نقش و عملکرد رسانه های غربی در روند ایران هراسی
در سطح بين المللی، جنگ نرم رسانه ای عليه ايران از ابتدای پيروزی انقاب و به طور 
خاص پس از تسخير النه جاسوس��ی آغاز شد. انقاب اس��امی به عنوان انقابی عليه 
استعمار خارجی و استبداد داخلی، واكنش تند محافل رسانه ای غربی را در پی داشت. 
بافاصله گفتمان شرق شناسی فعال شد و انقاب اسامی به عنوان انقابی ارتجاعی و 
فناتيك و نظام جمهوری اس��امی به عنوان نظامی بنيادگرا، متعصب و خشونت طلب 
بازنمايی شد. از آن زمان تاكنون، ايران با عناوين اسامگرا، افراطی، حامی تروريست ها، 
دشمن، تهديدی برای غرب و صلح جهانی و... مورد حمله قرار می گيرد. مواضع مستقل 
ايران در سياست خارجی به عنوان تمرد و سركشی، مخالفت با روند سازش در خاورميانه 
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با عنوان مخالفت با صلح خاورميانه و حمايت از جنگ جويان اسامگرا، احيای ارزش های 
دينی و فرهنگی با عنوان تعصب و بنيادگرايی و حمايت از جنبش ها و سازمان های مبارز 
و مظلوم فلسطينی و لبنانی با عنوان حمايت از تروريسم معرفی می شود و اخيراً دستيابی 
جمهوری اس��امی ايران به فناوری صلح آميز هس��ته ای به عنوان كوششی برای توليد 

ساح های هسته ای و كشتار جمعی و تهديد برای جهان وانمود می شود.
رس��انه ها به ويژه ش��بكه های تلويزيونی در بازتولي��د و توزيع اين گونه كليش��ه ها و 
انگاره سازی از ايران در سه دهه گذشته بس��يار مؤثر بوده اند، چون اين شبكه ها معموالً 
پوشش��ی فراگير و مخاطبان گس��ترده ای دارند و در مقايس��ه با هر رس��انه ديگری از 
تأثيرگذاری بيشتری برخوردار بوده اند. در طول اين دوره، شبكه های تلويزيونی از ايران 
تصويری ارايه كرده اند كه نزد بيش��تر ايرانيان و مسلمانان ناخوش��ايند، غيرمنصفانه، 
اغراق آميز، خدشه دار و كليشه ای جلوه كردند و نزد بيشتر مخاطبان به ويژه مخاطبان 
غربی تهديدآميز، افراط گرايانه، مشاركت گريز و آش��فته بوده است. آنچه مستندهای 
تلويزيونی، اخبار و گزارش های خبری، كليپ های تبليغاتی، گفت و گوها و ميزگردهای 
تلويزيونی از اي��ران و ايرانی و اس��ام و مس��لمانان بازنمايی كرده ان��د، اغلب حاكی از 
جنگ طلبی و خشونت گرايی آنها، افراط گرايی دينی، حمايت از تروريسم و ارتكاب ترور، 
ظلم و تبعيض در قبال زنان، ارتجاع و عقب ماندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها و 
در مقابل شفقت و دلسوزی، همدلی و همدردی غربی ها و مشاركت جويی و صميميت، 

سخاوت، نرمی و تعامل گرايی آنها به نظر رسيده است.1 
نتيجه و تأثير فعاليت اين رسانه ها را می توان در نگاه بخش��ی از مردم امريكا به ايران 
لمس كرد؛ در يك نظرس��نجی عمومی كه در س��ال 1981 از مردم امريكا انجام شد، 
76 درصد پاسخ دهندگان اظهار داشتند اعتقاد چندانی به ايران ندارند، 56 درصد گفتند 
وقتی به ايران اشاره می ش��ود بافاصله واژه گروگان به ذهن متبادر می شود و بسياری 
معتقد بودند كه شنيدن نام ايران مسائلی نظير خشم، نفرت و آشوب و كشوری دشوار و 
پردرد سر را به ذهن آنها متبادر می سازد.2 همچنين »براساس نظرسنجی مؤسسه گالوپ 
در سال2006، بيشتر امريكايی ها ايران را به عنوان بزرگ ترين دشمن امريكا می دانند. 
در اين نظرسنجی بدون مشخص كردن نام كشور مشخصی، از امريكايی ها خواسته شده 

1. عبداهلل بيچرانلو، »بازنمايی اسام و ايران در رسانه های غرب«، رسانه، س20، ش1، شماره پياپی 77، 1388، 
ص85-86.

2. فوازی جرجيس، امريكا و اسام سياسی، ترجمه محمدكمال سروريان، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی، 
1382، ص89.
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بود يك كشور را در هر نقطه از جهان نام ببرند كه 
از نظر آنها امروز بزرگ ترين دشمن امريكا محسوب 
می شود. نتيجه نظر سنجی نشان داد كه به اعتقاد 
31درصد امريكايی ها، ايران بزرگ ترين دش��من 
امريكاست، در حالی كه 22درصد عراق، 15درصد 
كره شمالی و10درصد چين را بزرگ ترين دشمن 
امريكا دانس��ته بودند.«1 نويس��نده كتاب چگونه 
هاليوود سياست خارجی را ترسيم می كند كه آمار 

نظرسنجی يادشده را ارايه كرده است، در فصل مربوط به ايران اين گونه نتيجه می گيرد: 
امريكا، جمهوری اسامی ايران را يك كشور شر می داند چون مستقل 
است و متحد امريكا نيست. با وجود اتهامات و لفاظی های امريكا درباره 
حمايت ايران از تروريس��م و جاه طلبی های هسته ای اين كشور، امريكا 
از اين موضوع آگاه اس��ت كه ايران، خاری بر سر راه سلطه امريكا و يك 
يادآور تلخ اين موضوع است كه برخی كشورها از مخالفت كردن با امريكا 

هراسی ندارند.2
همچنين بر اس��اس نظرس��نجی كه مؤسس��ه گالوپ در ماه فوريه 2010 انجام داد، 
حدود نود درصد امريكايی ها معتقدند ايران تهديدی جدی برای منافع حياتی امريكا به 
شمار می رود. در يك نظرسنجی ديگر كه در ماه آوريل 2010 از سوی شبكه تلويزيونی 
فاكس نيوز و مؤسس��ه اوپينيون ديناميكس انجام شد، شصت و پنج درصد امريكايی ها 

موافق تدابير نظامی برای مانع شدن از دستيابی ايران به ساح های هسته ای هستند.3
عاوه بر اين، چگونگی پوش��ش اخبار مربوط به فعاليت های هسته ای ايران و مواضع 
مسئوالن جمهوری اسامی ايران و مردم از سوی رسانه های خارجی نيز در همين جهت 
قابل ارزيابی است. رسانه های خارجی و به طورعمده رسانه های كشورهای غربی با هدف 
تحت تأثير قرار دادن تصميم های مسئوالن جمهوری اسامی ايران و نيز ايجاد ارعاب با 
توسل به انواع روش های حرفه ای و روانی اخبار مربوط به فعاليت هسته ای صلح آميز ايران 

1. Totman Sally- Ann, Howlly wood projects foreign policy, palgrave and Macmillan, 
2009p51.

2. Lbid, p70.
3. استيون سيمون، به نقل از پايگاه جهان نيوز، نظرسنجی از مردم امريكا درباره ايران )2010(، )13مرداد1389( 

قابل دسترسی به نشانی اينترنتی: 
http://www.jahannews. com/ prtjvaevtuqe 8 oz. fsfu. html

انقالب اسالمی ایران از آن 
رو كه مبانی رفتاری و فلسفی 
جدیدی را كه منبعث از اصول و 
انگاره های اصيل اسالم بود، بنا 
نهاد، در تعارض و تقابل ماهوی 
با ارزش های حاكم بر فلسفه 
سياسی غرب ملهم از ارزش های 

ليبراليستی قرار گرفت 
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را تا كنون پوشش داده اند. برخی محورهای خبری مرتبط با رويدادهای ايران و چگونگی 
عملكرد رسانه های غربی و اهداف آن به اختصار به اين شرح است:

- رزمايش نظامی ايران؛
- انتقال فناوری هسته ای ايران به كشور های منطقه؛ )اين محورها با هدف نشان دادن 

تهديد آميز بودن ايران برای جهان، از سوی رسانه های غربی پوشش داده می شود.(
- افزايش سفر مقامات امريكا يی به منطقه؛

- هشدار به اين مسئله كه ايران قدرت مسلط آينده در خاورميانه خواهد بود. اين اخبار 
با هدف ترغيب جهان عرب برای مقابله با ايران پوشش داده می شود؛

- ادعای حمله به ايران همزمان با احتمال اعمال تحريم؛
- اعطای تضمين امنيتی به ايران در دستور كار امريكا قرار ندارد؛

- القای نزديك شدن ديدگاه چين و روسيه به ديدگاه اروپا و امريكا عليه ايران؛
- تأكيد بر تشديد تحريم ها؛

- تاش برخی رسانه های امريكا برای نشان دادن اين كه واشنگتن نه فقط برای مذاكره 
مستقيم تصميمی ندارد، بلكه علتی هم برای ارايه تضمين های امنيتی به ايران نمی بيند.

)اين محورها با هدف ارعاب ايران پوشش داده می شود.(
- امريكا برای حمله به ايران تحت فشار است؛

- خواست تعدادی از سياست مداران امريكا برای گفت وگوی مستقيم با ايران؛
- برای امريكا گفت وگوی مستقيم با ايران بهترين راه حل برای مناقشه هسته ای است؛

- تاش بيشتر رسانه های امريكا به منظور بزرگ نمايی خواست برخی از مقامات ايران 
برای گفت وگوی مستقيم با امريكا؛

- بی نظير جلوه دادن مجموعه مشوق های غرب برای ايران در ازای توقف غنی سازی؛
- گزارش های تصويری از ايران كه نش��ان دهد مردم ايران خواه��ان ايجاد رابطه بين 
تهران و واشنگتن هستند؛ )اين محورها و اخبار غير واقعی نيز با هدف تشويق مقامات 

ايران برای مذاكره مستقيم پوشش داده می شود.(
- بی.بی.سی، صدای امريكا و ديگر رسانه های غربی حجم زيادی از مطالب خود را به 

مشكات كشور اختصاص می دهند؛
- توجه غيرواقعی به مسئله قوميت ها در ايران؛

- بزرگنمايی كاستی های اقتصادی؛
- بزرگنمايی برخی مشكات اجتماعی نظير مسئله سوخت؛
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- بزرگنمايی تورم؛ )اين محورها نيز با هدف تضعيف دولت از س��وی رسانه های غربی 
پوشش داده شده و می شود.(1 از سويی حمايت از تروريس��م و گروه های تروريستی از 
اتهاماتی است كه به ايران نسبت داده می شود و درباره آن تبليغات گسترده ای صورت 
می گيرد. بنابراين در يك نگاه اجمالی تاش رسانه ها در اين باره در جهت محورهای زير 

به راحتی مشاهده می شود: 
1. برقراری پيوند ميان ايران، اسالم و تروريسم اسالمی از سوی رسانه ها: در اين زمينه 
اگر عناوين خبری و حجم فراوانی ها و مقوله های مرتب��ط، مدنظر قرار گيرد، ماحظه 
می شود كه با مطرح شدن تز اسام- تروريسم در جهان و محكوم كردن همه مبارزات 
آزادی بخش جهان اسام با عنوان عمليات تروريس��تی اين رابطه برقرار خواهد شد. در 
 اين زمينه بی. بی. سی فارسی نقش بيشتری را ايفا كرد ولی نيويورك تايمز و سی.ان.ان2

برخورد محتاطانه تری با اين موضوع داش��ته اند اما در مجموع س��ير حركتی و پوشش 
خبری اسام و تروريسم تقريباً هماهنگ و هم پوشانه بوده است. ماحظه نوسان، شيوه 
عمليات روانی را نش��ان می دهد كه پس از حجم وسيع حمات روزهای نخست پس از 
حادثه 11 سپتامبر به مسلمانان و اسام شاهد حركات نمادينی هستيم كه می خواهد 
بگويد نه؛ همه اسام و مسلمانان مورد نظر ما نيس��ت بلكه نوع خاصی از اسام مدنظر 

است.
2. ايجاد وحشت از مس�لمانان: بر كسی پوشيده نيست با توجه به ذهنيت سازی هايی 
كه درباره مسلمانان از سوی رس��انه ها صورت گرفته است و مس��لمانان همراه با ترور، 
تروريست و تروريسم برجسته و تعريف شده اند اعتماد ميان مسلمانان و غيرمسلمانان 
فرو ريخته اس��ت و نوعی جو رعب و وحش��ت به وجود می آيد. لونت��ال در مطالعه ای با 
عنوان »در گفتمان رسانه های غربی تروريس��ت كيست؟«، به تحليل محتوايی بيش از 
يكصد مقاله منتشرشده در رسانه های عمده اعم از شبكه های تلويزيونی و روزنامه های 
كثيراالنتشار آن كشور طی س��ال های 2003-2001 پرداخته است. لونتال در بررسی 
خود فقط مقاالتی را برگزيده است كه آشكارا يا تلويحی به مسئله تروريسم و حادثه 11 
سپتامبر پرداخته اند. يافته های لونتال نشان داده است كه: الف. در بيش از 80 درصد از 

1. محمدرضا عرفانيان، »تاش رسانه ای غرب برای تأثير بر تصميمات هسته ای ايران«، 1388، نشانی اينترنتی: 
http:www.bashgah.net

2. عملكرد اين سه رسانه در عمليات روانی غرب و در رأس آنها امريكا پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 ميادی 
و در جريان اشغال افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری در اين تحقيق تمام برنامه های خبری شبكه 
تلويزيونی سی.ان.ان شبكه راديويی بی.بی.سی فارسی و روزنامه نيويورك تايمز است كه در چهار مقطع 7 تا 10 

سپتامبر، 11 تا 15 سپتامبر، 3 اكتبر تا 6 اكتبر و 29 اكتبر تا 2 نوامبر انتخاب شده است.
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مقاالت هر جا از تروريسم سخن به ميان آمده است 
بی درنگ نام اس��ام يا مس��لمانان ذكر شده است. 
گويی اين دو، واژگانی متفاوت ب��رای يك مفهوم يا 
منظورند. ب. در اغلب مق��االت مفاهيم بنيادگرايی، 
راديكاليسم اسامی، وحشت آفرينی و تحجر فكری 
توأم به كار گرفته شده اند. ج. هر جا از يازده سپتامبر 
سخن گفته شده است بافاصله بنيادگرايی اسامی 
يا »تروريست های مس��لمان« با آن حادثه همبسته 

شده است.
لونتال از مجم��وع يافته های خود نتيجه گرفته اس��ت كه از نظر اغل��ب تحليل گران 
رسانه ای و نويسندگان غرب، تروريسم همان اسام است و مسلمانان حاميان، عامان و 

مروجان اصلی تروريسم در جهان هستند.1
3. تقسيم جهان به مخالف و موافق تروريس�م: جهان وقتی با شعار »يا با ما هستيد يا 
با تروريست ها« به موافق يا مخالف تروريسم تقس��يم می شود، هرگونه دفاع مسلمانان 
)حكومت ها و ملت ها( را از اس��ام و مس��لمانان با اختال جدی مواجه می س��ازد. زيرا 
همان طوری كه ذكر شد مسلمانان در گفتمان رسانه ای غرب معادل با تروريست ها تلقی 
شدند و از سوی ديگر، در نگاه غرب ايران به عنوان خاستگاه تشيع و نقطه كانونی اسام 
و بيداری اسامی و در كانون طرح اسام هراسی )وحشت و ترس غير منطقی از اسام( 
قرار دارد. در واقع يكی از مهم ترين علل گس��ترش اسام هراسی و همزمان شدن آن با 
طرح ايران هراسی، نفس انقاب اسامی است. تا پيش از پيروزی انقاب اسامی، هدف 
غرب در طرح اسام هراسی، در حقيقت سس��ت كردن افكار عمومی مسلمانان بود. اما 
انقاب اس��امی ايران در نقطه مقابل اهداف آنان در اسام هراسی به وقوع پيوست. در 
واقع شديدترين مخالفت ها در مقابل امريكا در اسام سياسی ريشه دارد و انقاب اسامی 
ايران مهم ترين زمينه اين مخالفت است. از اين رو با انقاب اسامی، بيداری اسامی و 

خودباوری به عنوان دست آوردهای آن به سرعت فراگير شدند.
4. پديد آوردن زمينه ها برای حمله به اسالم و مسلمانان: با تاشی كه از سوی رسانه های 
غربی به ويژه پس از حادثه 11 س��پتامبر صورت گرفت. راه انتقاد و حمله به اس��ام و 

1. افشين متقی دستنايی و محمد آثارمر، »عمليات روانی غرب عليه جهان اسام و تأثير آن بر مسلمانان مقيم 
اروپا«، عمليات روانی، 1386، س4، ش15، به نشانی اينترنتی:

http://www. Swar.ir/quarterly.aspx?qid=50  

هراس غرب از اسالم ناشی 
از ریشه های صرفًا سياسی 
آن نيست، بلكه ریشه های 
اسالمی سياست غرب را به 
وحشت انداخته است. مذهب 
و سياست هميشه بوده اند، اما 
برداشت مذهبی از سياست 

برای غرب مشكل آفرین شد
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مس��لمانان بيش از گذشته هموار ش��د؛ به طوری كه متأس��فانه اكنون حمله به اسام 
و مس��لمانان به علل مس��تدل و قوی نياز ندارد؛ زيرا زمينه طوری فراهم شده است كه 
كمتر كسی از آن خواهد پرسيد. از اين رو با پوشش های خبری كه از سوی اين رسانه ها 
صورت گرفت سعی كردند هر اقدام ضد امنيتی در هر جا را، حتی بدون دليل و مدرك 
به مس��لمانان يا مراكز آنها ارتباط دهند. برای مثال مؤسسه گالوپ در آغاز سال 2005 
طی يك نظرسنجی از 1900 ش��هروند پرس��يد: »چه ميزان با اين گفته موافق ايد كه 
خاستگاه اصلی تروريسم جهان اسام است؟« پاسخ 80 درصد آنان به اين پرسش خيلی 
زياد و زياد بود و فقط 20 درصد پاس��خ كم يا هيچ را ذكر كردند. همچنين در پرس��ش 
ديگری آمده است: » آيا با مبارزه فراگير عليه تروريسم اسامی موافق ايد يا نه؟« پاسخ 
80درصد آنان مثبت بود. همچنين در سؤال ديگری شبكه سی.ان.ان در يك نظرسنجی 
از شهروندان، درباره مهم ترين خطری كه كشور آنان را تهديد می كند پرسيده بود، كه 
اغلب پاسخ دهندگان خطر تروريسم اسامی را در صدر تهديدات پيش روی غرب ذكر 
كردند. می توان نتيجه گرفت كه افكار عمومی غرب به راحتی مغلوب دستگاه تبليغاتی و 
عمليات روانی شده است. البته چنين مغلوب شدنی اصًا عجيب نيست؛ زيراپراتكانيس 
و ارنسون از ده ها مورد ياد كرده اند كه افكار عمومی غرب كوركورانه و بدون تعمق در دام 
دستگاه تبليغاتی آن كشور گرفتار ش��ده و به پيام هايی ايمان آورده است كه مدتی بعد 

نادرستی آنها عيان گشته است.1 
به طور كلی گفتمان رسانه ای امپرياليس��م و صهيونيسم خبری درباره ايران بيشتر بر 
سناريوهايی از قبيل حمايت از تروريس��م برای توليد ساح هسته ای، ادعاهای مربوط 
به نقض حقوق بش��ر، مداخله در امور كش��ورهای ديگر و مخالفت با صل��ح ميان رژيم 
صهيونيستی و فلسطينی ها )عامل ايجاد و ادامه تشنج در خاورميانه( محوريت داشته 
است. مهم ترين شاخص های گفتمان اين رسانه   ها در مورد ايران عبارت اند از: ارايه چهره 
ترسناك و خطرناك از اسام و جمهوری اسامی نزد افكار عمومی جهان به ويژه غرب، 
ترس��يم ايران به عنوان محور ش��رارت در منطقه و جهان، تلقين به شكل گيری اجماع 
جهانی عليه ايران، ناكارآمدی دين در اداره امور جامعه، ارايه تصوير آرمانی از ارزش های 
امريكايی و ليبرال دموكراسی امريكايی برای جذب ايرانيان، ارعاب مسئوالن، نخبگان 
و مردم، تبليغات منفی به ويژه از طريق رسانه ها، شايعه پراكنی با هدف ايجاد بدبينی به 
نظام و مسئوالن، افزايش نگرانی و اضطراب مردم، ترور شخصيت و لكه دار كردن قداست 

1. همان.
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ارزش ها، مسئوالن و نظام، ايجاد فضای ناسالم اجتماعی، ايجاد تفرقه در ميان مردم با 
هدف از ميان ب��ردن وحدت و يگانگی، تقويت روحيه گروه ه��ای مخالف، ترغيب مردم 
به مشاركت نكردن سياسی، ايجاد نگرش منفی در مردم به روحانيت، ترغيب مردم به 

كنش های اعتراض آميز و...

جمع بندی و نتيجه گيری
وضع جغرافيايی، كميت و كيفيت جمعيت، سطح توس��عه اقتصادی- تكنولوژيك و 
توان نظامی باعث شده است جمهوری اس��امی ايران به صورت يك قدرت منطقه ای 
تأثيرگذار در س��طح جهانی و منطقه ای درآمده و اين جايگاه و منزلت منطقه ای باعث 
ش��ده كه ايران درصدد ايفای نقش منطقه ای برآيد. ايفای نقش منطقه ای و جهانی در 
شكل بندی های امنيتی، دفاعی و استراتژيك در اوضاعی برای جمهوری اسامی حاصل 
شده كه اين كشور قابليت های الزم را برای كنترل تحوالت منطقه ای و بين المللی خود 
ارتقا داده است. ايران از معدود كشورهايی است كه با چهار حوزه مهم سياسی و اقتصادی 
منطقه ای، اش��تراكات مرزی، تجاری، دينی و هويتی دارد: حوزه آسيای ميانه و قفقاز، 
آسيای غربی و آسيای جنوب غربی و به ويژه خليج فارس. اين چهار حوزه مهم سياسی، 
اقتصادی و امنيتی است كه ايران با هر كدام اشتراكات عمده امنيتی، تجاری، مذهبی 
و ژئوپلتيك دارد، اما كمتر قادر بوده است زمينه های ائتاف درازمدت با اين مناطق را 
فراهم آورد. ولی مهم ترين موانع ائتاف با كشورهای منطقه پيرامونی جمهوری اسامی 
ايران، تداوم و استمرار ايفای نقش سياست ها و منافع امريكا به طور عمده در جهت انزوا 
و برخورد با كشور با محوريت تأمين امنيت و تحميل صلح اسراييلی به منظور تضمين 
دسترسی امريكا و غرب به منابع غنی و سلطه سياسی و اقتصادی بر خاورميانه بوده است 
كه به ويژه در پی پيروزی انقاب اسامی كانون بحران منافع غرب را تشكيل داده است.

از سويی به علت ماهيت متمايز نظام سياسی و ايدئولوژی متفاوت و رويكرد سياست 
خارجی مستقل محدوديت های شديدی از سوی نظام بين الملل بر ايران وارد می شود. 
زيرا ماهيت ايدئولوژيك نظام سياسی و رويكرد سياست خارجی ايران با الگوهای متعارف 
و متداول بين المللی سازگاری و انطباق ندارد. عاوه بر اين كشورهای بزرگ و قطب های 
قدرت بين الملل نيز برای ايران محدوديت ساز هستند. قدرت مسلط جهانی بر آن است 
تا رفتار قدرت های منطقه ای را در مناطقی كه از حيث اهميت ژئواس��تراتژيك و منابع 
طبيعی غنی هستند كنترل كند. ظهور قدرت های منطقه ای در سياست جهانی چندان 
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مؤثر نيست ولی اگر منطقه ای در مناطق استراتژيك 
ظهور كند موجب اف��ول قدرت های ق��وی خواهد 
ش��د. از اين گذش��ته هر چه تفاوت در نگرش های 
جهانی، قدرت های منطقه ای و جهانی بيشتر باشد 
تنش های سياسی ميان آنها بيش��تر خواهد شد. از 
اين رو بيشترين محدوديت های بين المللی بر ايران 
از سوی امريكا اعمال می شود. به گمان امريكايی ها، 
ايران همواره توازن ق��وا را در منطقه به زيان امريكا 
تغيير داده و الگوه��ای امنيتی قدرت مس��لط را به 
چالش كش��يده اس��ت. ايران حداكثر تاش خود را 
برای تضعيف روند صل��ح خاورميانه انجام می دهد؛ 

ايران حامی حزب اهلل است كه به مخالفت مسلحانه خود با صلح با اسراييل ادامه می دهد. 
ايران، كمك های مالی زيادی را در اختيار حماس و جهاد اسامی فلسطين قرار می دهد. 
اين دو سازمان اغلب مسئوليت حمات تروريستی بر ضد شهروندان اسراييل را بر عهده 
می گيرند. رژيم ايران در حال ساخت موشك های دوربردی است كه می تواند خاورميانه و 
بيشتر مناطق اروپای مركزی را مورد هدف قرار دهد. اين كشور مخفيانه در حال ساخت 
ساح های هسته ای به كمك فناوری هايی با كاربری دوگانه غرب و مساعدت های روسيه 
است. بنابراين غرب و امريكا می كوشند برای مهار و كنترل كردن ايران، با ايجاد اجماع 

جهانی به تضعيف و تخفيف قدرت و نفوذ ايران در قالب طرح ايران هراسی بپردازند.
مهم ترين پيامد ايران هراسی، شكل گيری يك ائتاف ضد ايرانی در منطقه با مديريت 
قدرت های فرامنطقه ای اس��ت. اين ائتاف را می توان ائتاف چرخ- پره ای ناميد؛ بدان 
معنا كه اياالت متحده به مثابه چرخ آن و محور ائتاف عمل می كند و اعراب و اسراييل 
با همراهی با آن به پره های اين ائتاف ش��كل می دهند و سعی در موازنه گری در مقابل 
ايران دارند. اين ائتاف با حضور اسراييل در آن تا حدودی شكننده است، اما مأموريت 
آن روش��ن و آن ايجاد موازنه و مهار كردن ايران اس��ت. در پيگيری اين هدف، ائتاف 
چرخ- پره ای تاكنون طيفی از استراتژی های مختلف از جمله موازنه سخت غير نظامی 
)انتقال فناوری های اس��تراتژيك به متحدان و ارايه كمك های اقتصادی استراتژيك به 
آنان(، موازنه سخت نظامی )مسابقه تسليحاتی، تحركات نظامی و شكل دهی به ائتاف 
رس��می(، موازنه نرم غيرنظامی )تحريم ها و محدوديت های سياسی و همكاری نكردن 

گسترش ایده مردم ساالری 
دینی و نيز جایگزینی آن با 
مدل ليبرال دموكراسی غربی 
پایانی بر حيات ایدئولوژیک 
غرب و خط بطالنی بر ادعای 
بی بدیل بودن الگوی حكومت 
سكوالر به حساب می آید. 
چون فرهنگ اسالمی، ليبرال 
دموكراسی غرب را تهدید و 
ماهيت دموكراسی دروغين آنها 

را افشا كرده است
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در حوزه های استراتژيك(، موازنه نرم نظامی )فروش 
ساح به »دشمن دشمن من« و كنترل فروش و انتقال 
تس��ليحات به دش��من( را در قبال ايران به كار گرفته 
اس��ت. به عنوان مثال، در وجه نظامی موازنه س��ازی 
نرم، داده ه��ای فراوان��ی دال بر تجهيز رقب��ای ايران 
از س��وی اعضای ائتاف و ني��ز جلوگي��ری از فروش 
تسليحات به ايران وجود دارد. بحث فروش موشك های 
اس-300 روسيه به ايران و تاش اس��راييل و اياالت 
متحده برای جلوگيری از آن، آخرين و گوياترين نمونه 
چنين اقداماتی است. اين استراتژی كه می توان آن را 
موازنه سازی دوگانه نام نهاد به شدت در حال پيگيری 
است و به موازات افزايش قدرت ايران يا تصور اعضای 
اين ائتاف مبنی بر افزايش توانمندی های ايران، دامنه 
آن گسترده تر می ش��ود. در واقع اعضای اين ائتاف و 
به ويژه امريكا در چند مرحله و در مقاطع مختل��ف از قدرت خود برای مقابله با منافع و 
مطلوبيت های استراتژيك ايران در سطح منطقه ای و بين المللی سخن به ميان آورده اند 

كه در اين باره سند امنيت ملی امريكا در سال 2006 گوياست.
در راهبرد امنيت ملی امريكا ضمن توجه به اهميت رسانه     ها، تأكيد شده است كه »ما 
می خواهيم با برخی راديو و تلويزيون های خصوصی و امريكايی در كاليفرنيا و نيوجرسی 
و واشنگتن دی س��ی همراه ش��ويم تا به آنها كمك كنيم پيام امريكا را به داخل ايران 
برسانند.« بر همين اساس و با توجه به راهبرد يادشده مشخص است كه تاش دشمن 
در تضعيف ايران و هراس��اندن كش��ورهای ديگر منطقه و جهان از روند افزايش قدرت 
ايران، از طريق جنگ نرم جدی است و در اين مسير رسانه قدرتمندترين ابزار به شمار 
می آيد؛ چون امروزه مقام و موقعيت يك كشور در جامعه جهانی با توانمندی رسانه ای 
آن كشور گره خورده است. اگر كشوری بخواهد در عرصه بين المللی نقش مؤثری داشته 
باشد، بايد بتواند ديپلماسی رسانه ای هماهنگ و مؤثری را اجرا كند. بنابراين دشمنان 
می كوشند با استفاده از جريان سازی خبری به كمك رس��انه هايی كه در اختيار دارند 
يا رسانه های وابس��ته ای كه به نوعی خوراك تبليغاتی خود را از رسانه های امريكايی و 
متحدانش دريافت می كنند و همچنين توسط رس��انه هايی كه دارای اهداف مشتركی 

به گمان امریكایی ها، ایران 
همواره توازن قوا را در منطقه 
به زیان امریكا تغيير داده و 
الگوهای امنيتی قدرت مسلط 
را به چالش كشيده است. 
ایران حداكثر تالش خود 
را برای تضعيف روند صلح 
خاورميانه انجام می دهد؛ 
ایران حامی حزب اهلل است كه 
به مخالفت مسلحانه خود با 
صلح با اسرایيل ادامه می دهد. 
ایران، كمک های مالی زیادی 
را در اختيار حماس و جهاد 
اسالمی فلسطين قرار می دهد
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عليه جمهوری اسامی ايران هستند، سناريوهای مختلفی را طراحی كنند و به شيوه های 
مختلف، جمهوری اس��امی ايران را در مجامع جهانی محكوم نماين��د و يا با هدايت و 
جهت  دهی به افكار عمومی جهان بستر اقدامات را عليه جمهوری اسامی ايران از تحريم 

تا ساير موارد فراهم كنند.1
در اين جهت در ايران توجه به چند نكته حائز اهميت اساسی است: 

نكته نخست، نخبگان سياسی نبايد وضع سياسی كش��ور را به سمتی سوق دهند كه 
حوادث لحظه ای كش��ور، خوراك اخبار سياسی رس��انه های بيگانه شود. اتخاذ مواضع 
ناصواب كه به تضعيف اعتماد عمومی منجر شود، در واقع گام نهادن در مسير مطلوب 

اربابان رسانه های بيگانه است. 
دوم، مقامات تصميم گير در رسانه های دولتی يا متصل به دولت بايد بكوشند تا زمينه 
اعتماد به رسانه های داخلی را ميان مردم و به ويژه طبقه متوسط و گروه تحصيل كرده 
ايجاد كنند. در اين اوضاع، بی اعتمادی به رس��انه ملی و دولتی مانن��د كاتاليزوری در 
خدمت عمليات روانی دشمن عمل و قدرت تأثيرگذاری آن را دو چندان می كند. بروز 
حساسيت منفی در جامعه نسبت به صداقت رسانه های دولتی، باعث هدر رفتن منابع 
انبوه صرف شده در رسانه می ش��ود و تأثير مواضع و تبليغات مسموم دشمن را در مردم 
تقويت می كند. از نظر روانی تأثير خبری كه مخاطب پنهانی دريافت می كند به مراتب 
بيشتر از حالت بمباران اخبار و تبليغات رسانه ای است. در فضای ملتهب سياسی كه بازار 
شايعات بسيار داغ است ميزان نفوذ مراجع رسانه ای رسمی بسيار كاهش می يابد. دراين 
هنگام ديپلماسی رسانه ای بيگانه به عنوان س��اح نرم افزاری به راحتی بخش مهمی از 

مبانی مشروعيت نظام های سياسی را نشانه می گيرد. 
با توجه به اين گفتار، نخس��تين گامی كه بايد رسانه های ملی و دولتی در دهه چهارم 
انقاب بردارند، تقويت اعتماد عمومی به رسانه هاس��ت. نبايد از ي��اد برد كه در اوضاع 
كنونی، رسانه های بيگانه از توان و ظرفيت های اپوزيسيون داخل و به ويژه خارج كشور 
نهايت اس��تفاده را می كنند، پس هرگونه س��هل انگاری در سياس��ت ها، به آسيب  های 
جبران ناپذيری برای نظام منتهی می شود. از اين رو با نگاهی به روند تحوالت عمليات 
روانی رسانه های بيگانه در گذشته می توان جدولی را به عنوان موضوعات دستور كار اين 

رسانه ها در دهه جديد انقاب اسامی مطرح كرد: 

1. كميس��يون تدوين اس��تراتژی امنيت ملی امريكا، اس��تراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، ترجمه جال 
دهمشگی، بابك فرهنگی و ابوالقاسم راه چمنی، تهران، ابرار معاصر، 1380.
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موضوعات احتمالی جنگ روانی رسانه های بيگانه ضد ايران در دهه چهارم 
انقالب اسالمی 

مصاديق احتمالیموضوع كلی

پرونده 
هسته ای ايران

- ادعای غنی سازی اورانيوم با درصد زياد
- ادعای حركت ايران به سوی ساخت كاهك های اتمی

- ادعای اقدام ايران به گسترش اين فناوری به كشورهای خطرناك مانند سوريه و سودان
- ادعای ايجاد تأسيسات هسته ای جديد

- نقض مصوبات شورای امنيت سازمان ملل و تشديد تحريم های اين شورا
- ادعای نقض مصوبات شورای حكام آژانس بين المللی انرژی اتمی

- ادعای خريد و ورود تجهيزات سری هسته ای به ايران
- ايجاد حساسيت نزد كشورهای عربی و منطقه درباره توان هسته ای ايران

- مخاطرات مسائل زيست محيطی در برنامه های هسته ای ايران
- اشاره به نبود انسجام در تصميم گيری در كشور درباره مسائل هسته ای

- تغيير مكرر تيم مذاكره كننده ايرانی در پرونده هسته ای
- تشكيك در توان هسته ای ايران از نظر فنی

- بيان احتمالی حمله اسراييل به ايران
- ارجاع دادن مشكات معيشتی و اقتصادی مردم به پيگيری سياست های نظامی و هسته ای، 

به وسيله رسانه های بيگانه

مسائل حقوق 
بشر در ايران

- نقض حقوق زنان 
- گسترش مسائل فمنيسم 

- نقض حقوق كودكان 
- محدوديت آزادی بيان 

- محدوديت ها در مطبوعات و رسانه ها 
- فشار بر خبرنگاران 

- نقض حقوق قوميت ها و اقليت های قومی- مذهبی

- القای جنگ قدرت ميان مسئوالن كشور مسائل داخلی
- القای پنهان كاری مسئوالن كشور 

- القای تماميت خواهی حكومت 
- القای زمينه فساد اقتصادی در ايران 

- القای زمينه فساد دولتی در ايران
- القای دخالت نهادهای نظامی در سياست و حكومت
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- القای غلبه نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی در كشور 
- ادعای دولتی بودن اغلب رسانه ها در ايران به ويژه صدا و سيما 

- ادعای كمك های وسيع دولتی به رسانه های حامی دولت 
- القای تقلب در انتخابات رياست جمهوری و انتخابات بعدی 

- ارايه آمار و گزارش از وضع تجمعات مخالفان 
- ارايه گزارش های تحريك كننده و تهييج اقوام ضد نظام 

- تهييج اقليت های ضد نظام 
- ناامن سازی فضای اقتصادی از طريق طرح و رواج شايعات و بزر گنمايی مشكات اقتصادی 

)تورم، بيكاری ، فقر، شكاف اقتصادی و...( از سوی رسانه های بيگانه 
- تاش برای تحري��ك اقليت های قومی، زبان��ی و مذهبی از طريق الق��ای تبعيض، ظلم و 
تضييع حقوق آنها از س��وی حكومت و بزرگنمايی تمايزهای موجود ميان آنها و نظام حاكم 

در رسانه های بيگانه
- تاش برای زير سؤال بردن مشروعيت نظام از طريق القای شبهات درباره واليت فقيه و طرح 

مسئله جدايی دين از سياست در رسانه های بيگانه
- القای سركوب اهل هنر

- القای سركوب و امنيتی كردن فضای دانشگاه ها 
- القای نارسايی قانون اساسی 

- القای محدوديت استادان و دانشگاهيان 
- بزرگنمايی اخبار پناهندگی ايرانيان به كشورهای غربی به ويژه هنرمندان، دانشگاهيان، 

اعضای خانواده مسئوالن كشوری 
- انتشار اخبار ساختگی درباره فساد اخاقی و يا ميزان دارايی مقامات كشوری و يا اعضای 

خانواده آنان 
- بيان گزارش های آماری و تصويری از وضع نابس��امان معيشتی طبقات كم درآمد و وجود 

شكاف طبقاتی در كشور 

روابط خارجی 
ايران

- اعام خطر درباره گسترش روابط ايران با كشورهای امريكای التين و جنوبی 
- ادعای حمايت مالی و تجهيزاتی ايران از اقدامات تروريستی در جهان 

- ادعای مداخله ايران در امور كشورهای مختلف مانند يمن و عراق و تحريك گروه های مبارز 
شيعی و سنی در آنها 

- ادعای كمك های مالی وسيع ايران به حزب اهلل لبنان و گروه های مبارز فلسطينی 
- ممانعت ايران از روند مصالحه ميان فلسطينی ها و اسراييل

- ادعای وجود روابط پنهانی دولت با برخی از دولت ها مانند چين و فدراسيون روسيه
- ادعای ناكارآمدی سياست خارجی كشور در عرصه منطقه ای جهان اسام و نظام جهانی

- پوشش خبری وس��يع اظهارات ضدايرانی مقامات كشورهای بيگانه به ويژه روشنفكران و 
هنرمندان خارجی


