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 دهیچک

هتای کنگتاران جهت تحقق سیاستت و استارات ی کارآمد ابزاری عنوان ارتباطی، به نوین هایفناوری و رسانه امروزه     

 رسانه ابزار کا برشوند. از جمله کنگاران این عرصه، دولت آمریکا است که همواره با اتالملل محسوب میعرصه روابط بین

-ختود متی منافع جهت تأمین المللبین تحوالت عرصه کنارل و مدیریت در پی ایماعدد و مانوع رسانه هایو تکنیک

-جنتبش پیدایش و همچنین ایراناسالمی اسالمی و نیز جمهوری چند سال اخیر جوامع تحوالت در که موضوعی. باشد

 تحتوالت قبتال آمریکتا در ایرسانه کیفیت مواجهه بنابراین، اینکه .بود شاهد نتوامی کگورهااین  نوین اجاماعی در های

 و معابتر منابع از اسافاده دهد. پرسگی که باپ وهش حاضر را شکل می اصلی به چه شکل بوده است، پرسش این جوامع

آمریکایی درصدد پاسخ بته های مطرح توصیفی و بررسی محاوای اخبار مناگره از سوی رسانه -تحلیلی تکیه بر روشی با

های نوین اجامتاعی بتا استافاده از  ابتزار حاکی از آن است که آمریکا در مواجهه با جنبش پ وهش هایآن هسایم. یافاه

ناشتی از  حامالیا یفرصتها از دهسافاتهدیتد و ا فعد پی ای خود و در چارچوب گفامان غرب محتور، دربازنمایی رسانه

 در جهان اسالم بوده است. جاماعیهای نوین اجنبش

 هاکلید واژه
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 مقدمه

 با باشد. می مطرح بگر اجاماعى زندگى ناپذیراجاناب جزء و کارآمد ابزار یک عنوان به رسانه امروزه     

 حد چه تا انسان تفکر که دریافت توان می یکم، و بیست قرن اانۀآس در هارسانه تاریخی تحوالت به نااهی

 اطالعات اناقال پیچیدۀ ابزارهای تا گرفاه ارتباطی وسیلۀ نخساین عنوان به زبان، از ارتباطی، های ابزار به

 نداشت، وجود ارتباطی ابزارهای این اگر. است مدیون فضایی هایماهواره نیز و الکارونیکی خطوط مانند

 زندگی در رسانه اهمیت و نقش از حاکی موضوعی که(. 5: 1392، دادگران)داشتنمی وجود هم کرتف

 آنها با مرتبط امکانات و تجهیزات و جمعی هایرسانه امروزه از طرف دیار. دارد و حای فردی بگر اجاماعی

 دهی،شکل در اهرسانه مسلط به طوری که نقش .اندشده تبدیل کگورها نرم قدرت منبع ترینمهم به

 منبع جمعی هایرسانه رو،این از. نیست پوشیده کس هیچ بر امروزه عمومی، افکار مدیریت و دادن جهت

 هم ها،رسانه و جمعی ارتباط وسایل. روندمی شمار به کگورها و هاگروه افراد، منافع جهت در قدرت مهم

های جهانی به قدرت یطیاشر چنین در(. 33 :1392، هگیباقری)اندقدرت منبع هم و غیرمادی قدرت ابزار

اند، های علمی و فناوریهای ارتباطی بدست آوردههایی که در زمینهوی ه آمریکا با توجه به برتری و پیگرفت

از موقعیت بهاری برای اسافاده از ابزار رسانه در جهت پیگبرد منافع برخوردارند. در حقیقت تسلط بر 

ها قرار داده است، به گونه ای که با ای در اخایار این قدرتالعادهقدرت عظیم و فوقها، ها و خبرگزاریرسانه

اند بر روند تحوالت مخالف تاثیرگذار باشند و در صورت های خبری و اطالعاتی توانساهبه کارگیری اهرم

 دهند. جهت خود منافع تامین و حفظ راساای در را لزوم آنها

و در راسا آنها جمهوری  اسالمی جوامع در در چند سال اخیر تحوالت عحال با این توضیح، وقو     

و  ایکه به نوعی ماهیاگان ماأثر از فضای رسانه اجاماعی های نوینجنبش پیدایش اسالمی و

 و رسانی، هماهنایآفرینی آنها در این تحوالت با کارکرد اطالعبوده و نقش اجاماعی هایشبکه

 که چرا. گردیدمی محسوب مناطق این در آمریکا منافع برای چالگی نحوی به سازماندهی اعاراضات،

 با نحوی به ها مطرح شده است،جنبش این سوی بسیاری از های ازخواساه و مطالبات بسیاری از

 خاورمیانه منطقه وی ه به و جوامع این در راهبردی و اسارات یک منافع دارای که مواضع غرب و آمریکا،

ابزارهای  در اخایار داشان این قدرتها به وی ه آمریکا با لذا. بود تعارض در باشند،می اآفریق شمال و

ای که نموند. مسأله روند این با مقابله در سعی مخالف ایهای رسانهبکارگیری تکنیک نوین ارتباطی و

شود. داخاه میدهد و در ادامه به بررسی و واکاوی ابعاد آن پرشاکله اصلی مقاله حاضر را تگکیل می
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های نوین ای آمریکا از جنبشاما سوال اصلی این پ وهش به این شرح است که بازنمایی رسانه

( چاونه است؟ و در این چارچوب سواالت فرعی که می تواند 2020-2009اجاماعی در جهان اسالم )

ای چیست و رسانه در تفهیم بهار عنوان پ وهش مطرح شود، عبارت اند از؛ منظور از نظریه بازنمایی

های نوین اجاماعی در جهان اسالم باشد؟ ماهیت و ابعاد جنبشها و مخاصاتی میدارای چه وی گی

باشد؟ و در این ها برگرفاه از کدام منافع میچیست؟ رویکرد آمریکا دوران ترامپ نسبت به این جنبش

-ن تجزیه و تحلیل محاوای اخبار رسانهای و همچنیراساا، مقاله حاضر با اتکا به بررسی منابع کاابخانه

های مورد نیاز پرداخاه است و در ادامه با اتکا بر روشی تحلیلی و آوری دادههای آمریکا، به جمع

که ابادا  است صورت این به نیز پ وهش این های مبادرت شده است. ساخااراسانباطی به بررسی داده

ی مفاهیم اصلی و تبیین چارچوب نظری )نظریه ذیل عنوان مفاهیم و چارچوب نظری به به بررس

 هایای( پرداخاه شده است. بعد از مگخص شدن چارچوب نظری، در ادامه جنبشبازنمایی رسانه

این  قبال در آمریکا کننده رویکردجهان اسالم و ماهیت آنها، منافعی که تعیین در اجاماعی نوین

 جوامع در اجاماعی نوین هایجنبش مواجهه با در آمریکا باشد و در نهایت سیاستها میجنبش

-مورد بررسی قرار گرفاه است. و قسمت پایانی به نایجه (ایرسانه بازنمایی نظریۀ براساس)اسالمی 

 گیری و ذکر منابع اخاصاص یافاه است.

 

 چارچوب مفهومی

افاده در مقاله، پیش از ورود به بحث اصلی، الزم است تا در ابادا از مهمارین مفاهیم مورد اس    

تعریف روشنی ارائه شود. بنابراین تالش شده است تا به شکل مخاصر به بررسی و تعریف این مفاهیم 

 پرداخاه شود که به ترتیب عبارتند از:

 انسان، بنابراین. دهدمی قرار ما اخایار در اطالعات که است ابزاری تعریف، ترینساده ؛ در1. رسانه1

 با انسان ارتباط به و رفاه فراتر انسان با انسان ارتباط وسایل زمان، گذشت با اام. است رسانه نخساین

 تحت آن از ما امروزه که آنچه وجود این با( 17: 1384، رازقی.)است شده مبدل مصنوعی ابزارهای

: چون مدرن ارتباطی هایرسانه از وسیعی طیف شامل که است اصطالحی کنیم،می یاد رسانه عنوان

 هایبازی شده، ضبط موسیقی مجالت، و هاروزنامه ها،آگهی عکس، رادیو، ویدئو، ینما،س تلوزیون،

                                                                 
1 . Media 
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 دهندۀنگان که شوند،می نامیده رسانه "مجموعه" اغلب ها،این از بسیاری. است اینارنت و کامپیوتری

 را ودمعد مخاطبان به دسارسی تنها هارسانه از برخی حال، این با. است کثیری مخاطبان به دسارسی

 و) هاسایت وب تصاویر، ها،فیلم ها،برنامه رسانه، مفاد. باشند مهم توانندمی نیز آنها و دارند، مدنظر

  (.Buckinghan, 2003: 1شود)می انجام ارتباطات مخالف اشکال این توسط که است( غیره

 هایجنبش بر یامقدمه کااب در دیانی، ماریو و دالپورتا دوناتال ؛1های نوین اجتماعی. جنبش2

 بر مبانی غیررسمی هایشبکه: »نمایندمی تعریف گونه این را جدید اجاماعی هایجنبش اجاماعی،

 موضوعات حول اعاراض، اشکال گوناگون از مداوم اسافادۀ طریق از که همبساای و مگارک اعاقادات

 عنوان به جدید عیاجاما های. جنبش(33:1390دیانی، و دالپورتا.«)شوندمی بسیج آمیزمنازعه

 شدید وابساای و بودن طبقاتیغیر بودن، جهانی: همچون هاییوی گی با فراملی مدنی بازیار بزرگارین

الذکر، . در کنار مفاهیم فوق(128:1390سردارنیا،)انددرخگیده هاماهواره و اینارنت بوی ه هارسانه به

ای که در رچوب نظری گزینش نموده است. نظریهای را به عنوان چامقاله حاضر، نظریه بازنمایی رسانه

شود که در ذیل به تبیین و بررسی این نظریه و تناسب آن با ها مطرح میارتباط با کاربرد رسانه

 موضوع مقاله پرداخاه شده است.

 

 2اینظریۀ بازنمایی رسانه

 دنکر درمابا هنذ به و نشناساند ،توصیف یندآفر نماییزباتوان گفت که در تعریف بازنمایی می     

 رتصو( سیقیمو و تصویر)غیرکالمی یا( رنوشاا و رگفاا)کالمی نباز طریق از که ،ستا عموضو

 ،شتدا دجوو مساقل رتصو به نیز ینا از پیش که افطرا قعیوا و دیما نجها طریق این د. ازمیگیر

 در کلیدی مفاهیم از بازنمایی همچنین اینکه مفهوم (27:1391مجیدی،.)دمیشو معنا جدوا ما ایبر

 ارتباط واقعیت نمایش به مربوط هایبحث به شدیدا   مفهوم این. است ماون و ها رسانه تمام مطالعه

 خود نزد در ما آنچه اما. برسند نظر به واقعی که است این بر ماون از بسیاری سعی زیرا کند؛می پیدا

 در که است تجربی و واقعی امور از جدای ضوعمو این. ندارد وجود بازنمایی از خارج پنداریم،می واقعی

 ینا هارسانه نماییزبا در مهم مسئله. اما (108:1393ف،کرم و بگیر)دهدمی روی ما اطراف جهان

                                                                 
1 . New social movements 
2 . Media representation 
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 سانهر ،یدآنمی بحسا به مپیا ئهارا در فطربی میانجی یک و خنثی اریبزا ههیچاا سانهر یک که ستا

 توسط ادثحو نماییزبا الذ ؛ستا رتقد به ماکی ارهموه نگفاما بچورچا در معنا و نباز به ماکی

 یساارا در و ستا یکژیدئولوا یسوگیر دارای آن دنبو خالقیاغیر و خالقیا بحث ایسو سانههار

 توانمی اساس براین( 27:1391مجیدی،)داردبرمی گام ایهی و نگفاما و رتقد تثبیت یا تضعیف

 یدآنمی بحسا به تصویر ئهارا در فطربی میانجی و خنثی اربزا هگاهیچ تنها نه سانهر یک که گفت

 رتقد به ماکی ارههمو نگفاما بچورچا در نیز معنا و نباز و معناست و نباز به ماکی سانهر بلکه

پرداز حوزه نظریه ل،ها ارتساوا دیکررو سساابر(. در این رابطه و Hall &Jhali, 2007: 32ست)ا

 : دارد دجوو ایسانهر نماییزبا از وتمافا و صلیا شتدابر سهرسانه، 

 بتازبا ،یینهآ یک مانند نباز دکررکا که ستا وربا ینا بر تابیزبا دیکررو 1تابیزبا یهانظریهالف(     

 معنایی «تکلما»د، یکررو ینا در :2یتعمد ینظریههاب( ست. ا نجها با منطبق قیقاد و صحیح یمعنا

 ینا سساا بر :3برساخای ینظریههاج( میکنند.  حمل دوخ با دارد، را آن لناقاا قصد مولف قعاوا که را

 منجاا نگانههاو  مفاهیم نماییزبا یهامسطه نظاوابه  را عمل ینا و یمزمیسا را معانی ما د،یکررو

 یانهابرساختگر دیکررو یعنی مسو دیکررو شپذیر با ل(. ها101:1394سلیمانی و هراتی،هیم)دمی

 به را عمل این و سازیممی را معانی ما بلکه ندارند، ایبسنده خود معنای چیزها» ، معاقد است:نماییزبا

 این بر گرابرساخت به عبارت دیار بازنمایی« دهیم.ها انجام مینگانه و مفاهیم بازنمایی، هاینظام واسطه

 و است جامعه فرهنگ و گفامان به ماکی معنا این اما است، معنا تولید بسار زبان، که اساوار است فرض

زاده و است)حگمت ایجامعه هر در قدرت مناسبات در کلیدی ایوسیله نیز معنا تولید

 از بعضی به که است قدرت نظام یک کنارل و اداره تحت وضعیت (. براین اساس این33:1391دیاران،

 هادهن کنار بقیه و مسلط معانی، و هاایده از بعضی بنابراین،. بخگد و بعضی دیار نهمی مگروعیت معانی

 هارسانه به رنمد هناا نقد بهپست مدرن  انندیگمندشود. همین عامل سبب شده است که ا می

اقدام  شاهدا رجخا عالماز قعی وا هرچه یتصویر سنعکاا به تا نددار شتال سانههار براساس آنخاه)داپر

 مساقیمی طهبرا که معاقدند و دهکر تأکید قعیتوا و حقیقت نمیا فشکا و معنا برساخاای و نمایند(

 توسط که ریخباا ن،ناآ نظر از .دارد دجوو داریسرمایه منظا در حاکم مسلط نگفاما و سانههار نمیا
                                                                 

2 The reflective Theories 
3 The Intentinal Theories 
3 The Constructive Theories 
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 بر یک حاکمژیدئولوی اهارهنجاو  ارزش سساابر که هساند اتقعیوا از یایروا ،میشوند منعکس هاسانهر

ضیحات فوق، در این مقاله نیز با عطف به تو .(50:1391مقدم،شوند)جاودانیمی تولیدزبا یخبر نمازسا

 با پیروی از رویکرد سوم هال در بازنمایی رسانه، به موضوع پ وهش پرداخاه شده است. 

 

 های نوین اجتماعی در جهان اسالمجنبش

ها اند و همچنان خواهند بود. آنهای تغییر اجاماعی بودههای اجاماعی در سراسر تاریخ، اهرمجنبش    

گیرند که زندگی روزمره را برای بیگار مردم غیرقابل تحمل در شرایط زندگی ریگه می معموال  از بحران

-ی جامعه برانایخاه میاعامادی عمیق به نهادهای سیاسی مدیریت کنندهها بر اثر بیکند. آنمی

به بعد جوامع اسالمی از جمله، مصر،  2010های اجاماعی که از سال جنبش (.184:1394شوند)کاسالز،

ونس، لیبی و غیره را دربرگرفت نیز از این قائده مساثنی نیساند و با هدف ایجاد تغییر و تحوالت در ت

ها در میان اند. با این وجود، در ارتباط با علل وقوع این جنبشهای مخالف اجاماعی شکل گرفاهحوزه

ضدغربی و ملهم و ماأثر از ها را حرکاهایی محققان و تحلیلاران اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی این جنبش

دانند، برخی وقوع این تحوالت را ناشی از عواملی چون فقدان دمکراسی و آزادی سیاسی سایزی میغرب

کنند، برخی نیز برای عوامل اقاصادی همچون فقر، بیکاری و تبعیض و همچنین مسائل معرفی می

 که منطقه هایجنبش گیریشکل ایاباد فرهنای و هویای اهمیت بیگاری قائل هساند. در واقع، از

در جریان  1388یا قبل از آن در سال  و شده زده فروش دست جوانی خودسوزی با تونس در آن جرقۀ

 و مصر جمله از عربی کگورهای سایر دومینووار، صورت به ادامه اناخابات ریاست جمهوری در ایران و در

 این ماهیت و هویت از سؤال گذرد، می سال هگت از بیش که امروز به تا برگرفت، در را یمن و لیبی

 مطرح... و یاس انقالب و نان انقالب مانند مخالفی هایدیدگاه هساند، چیزی چه دنبال به هاجنبش

 بهار مانند اصطالحاتی دارد؛ وجود بسیاری مناقگات نیز هاجنبش این نام خصوص در. است شده

 هایجنبش و پراگ بهار یادآور که دموکراسی و الریسمسکو و لیبرالیسای هایآموزه بر تاکید)عربی

 مناقگات این دهندۀنگان( دینی هایارزش و هویت بر تاکید)اسالمی بیداری یا( است شرقی اروپای

 . (79:1393نیا،شهرام)است سیاسی و علمی

 مافاوت هایبرداشت و هاتحلیل که است شده باعث هاجنبش این غیرمناظرۀ گسارش و رشد هرچند   

 هایالیه و اقگار همه ها،جنبش این در که نمود اذعان باید ولی شود، ارائه هاآن دربارۀ ماناقضی بعضا  و
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 دیار و هاچپ ها،لیبرال سکوالرها، مسلمانان، از اعم دارند؛ شرکت عربی کگورهای جوامع به وی ه در

ه و برقراری عدالت اجاماعی اعاراض سیاسی که با شعار نفی سلط و مذهبی فکری، هایگرایش و اقگار

با این وجود آنچه در این  .(47:1390مقصودی و حیدری،)های اساعمار نگان دادندخود را به بازمانده

های دیار خودنمایی می کند، ساخت و احیای هویت اسالمی است. های مردمی بیش از مؤلفهجنبش

عید محصول اساعمار و امپریالیسم بودند، در پی نفی های اقادارگرا، دولت هایی که به زعم ادوارد سدولت

این هویت برآمدند، هویای که مبانی بر جایااه اجاماعی و باورهای اسالمی مردم بود. گرچه به لحاظ 

تاریخی در کگورهای عربی حاکمیت اسابدادی، ه مونی برتر بود، این ه مونی شرایط اقاصادی، 

های اجاماعی مبانی بر نااه طبقاتی، طایفه قاصادی، نابرابریاجاماعی، سیاسی و فرهنای خاصی)فقر ا

ای و مذهبی، خودکامای سیاسی طبقۀ حاکمه همراه با نارش امنیای به جامعه و فقر شدید فرهنای( را 

اند)مخااری و ها شدهتولید کرده است که این شرایط در گذر زمان تبدیل به بسارهای مولد انقالب

ا در جامعه ایران شرایط کمی مافاوت از سایر کگورهای اسالمی بود. به طوری (. ام109:1394دهقانی،

های اناخاباتی و های داخلی شد بیگار مااثر از فضای حاکم بر رقابتکه عواملی که منجر به ایجاد خیزش

نیز فگارهای اقاصادی و وضعیت بد معیگای )که در نایجه تحریم های اقاصادی از ناحیه غرب و 

 نامناسب مسئوالن در مواجهه با آن( در جامعه پدیدار گردید.عملکرد 

ها به عنوان یک پدیدۀ نوین سیاسی اجاماعی، ماأثر از حضور رسانه و اما در مجموع این جنبش    

های اجاماعی کالسیک ها را از سایر جنبشاند. در واقع عاملی که این جنبشابزارهای نوین ارتباطی بوده

های ها به شدت به رسانهشود. به نحوی که این جنبشبه همین مسئله مربوط می سازد،مامایز می

جمعی و به وی ه اینارنت ماکی بوده که با اتکا بر شبکۀ غیررسمی اطالعاتی، به سازماندهی اعضا پرداخاه 

اما (. 90:1392نیا و میالنی،ها داشاه است)شهرامو گسارش ارتباطات نقش بسزایی در رشد و توسعۀ آن

 این سرآمد که تونس و مصر در وی ه به کگورها، این جوانان خصوص به مردم گرایش دالیل ترینمهم از

 مرزهای و حد و هامحدودیت به توان می اخیر های سال در جدید های رسانه به هساند، هاخیزش

 و کنارل سیاست ،دولامردان و دولت به اناقاد و اظهارنظر نوع هر دربارۀ ها دولت طرف از شده اعمال

 و( کگورها این در تلویزیون و رادیو روزنامه، طریق از مخالف عقاید ابزار امکان عدم یعنی)ایرسانه انحصار

در  .(46:1391امیدی و رشیدی،)کرد اشاره تجمع و گردهمایی هر بودن ممنوع و خفقان همچنین

 فصل عبارتی به. است نبوده غرب فرهنای و سیاسی مهندسی نایجه یک عربی هیچ هایحقیقت انقالب
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 این تمامی. است غرب به بودن وابساه غیر و دیکااتوری ضد بودن، مردمی منطقه، رویدادهای مگارک

سعودی(،  عربساان مارس 20 لیبی، فوریه 17 بحرین، فوریه 14 مصر، ژانویه 25 بوعزیزی، تونس)هاقیام

 دست به را آن رهبری ،مردم هایتوده و بوده برخوردار مردمی عمیق ماهیت از و اعاراضات داخلی ایران

 و هماهنای رسانی،اطالع طریق از اجاماعی و اطالعاتی هایشبکه و هارسانه فرایند، این در و اندداشاه

 این مساقیم ارتباط دلیل به و داشاند منطقه تحوالت گسارش در ایعمده نقش اعاراضات، سازماندهی

 و آقایی)است بوده زیاد آنها تأثیرگذاری انقالب، حرکت موتور عنوان به قگر جوان با هاشبکه و هارسانه

در ایران نیز  1388اناخابات  از پس ( به طوری که در مورد تحوالت مربوط به حوادث10:1391دیاران،

ها به طور غیر های اجاماعی در میان ایرانیاسافاده از اینارنت و این اواخر مخصوصا  شبکه می توان گفت

)معمار و دهد این روند کماکان ادامه داردها نگان میقابل توجهی افزایش یافاه و بررسی

 که بود محسوس آنقدر ایران هایناآرامی در اجاماعی هایشبکه نقش (. در واقع169:1391دیاران؛

 «شهروندی لماسیدیپ چاونای بینیپیش» مقاله در امریکایی هایاندیگکده از صلح امریکایی مؤسسه

 پایااه)کرد بیان اجاماعی هایشبکه کارکرد بارز نمونه را ایران اناخابات از پس حوادث 2011 سال در

 در اجاماعی هایرسانه نقش و ترین کارکرد. در نمودار زیر به مهم(1396 مصداق، تحلیلی تبیینی

  اجاماعی اشاره شده است. های نوینجنبش
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های اجاماعی های اجاماعی در ارتباط با جنبشتوان برای رسانه و شبکها که میدر مجموع نقگی ر     

 بینش بردن (باال2سیاسی،  بینش افزایش و رسانی(اطالع1اخیر در جوامعی اسالمی لحاظ نمود، شامل؛ 

 طریق از نمعارضا بسیج (سازماندهی و مدیریت جریان اعاراضات و4ارتباطات.  دامنۀ (گسارش3سیاسی. 

های (تگویق مگارکت مردم در تظاهرات و جنبش5ت، اناگار اطالعات، طالعاا اریگذاکشارا به

 عوامل از ترکیبی در باید را در جوامع اسالمی اخیر تحوالت حال این باشد. با(. می185:1392انوشه،)مدنی

 اجاماعی ایهرسانه و ارتباطی هایتکنولوژی که کرد بررسی غیره و دینی فرهنای، اقاصادی، سیاسی،

 شدند.  تحوالت این تسریع و تداوم تقویت، به منجر و کردندمی ایفا پروسه این در را کاتالیزور نقش

 

 اسالم جهان منافع راهبردی آمریکا در

های اجاماعی در جوامع به منظور ایجاد درک بهار از رویکرد آمریکا و غرب در قبال تحوالت و جنبش    

ترین منافع راهبردی که غرب و به وی ه آمریکا ابادا نااهی داشاه باشیم به مهماسالمی، شاید بهار است 

همین تأمین و حفظ منافع راهبردی است که غرب در  کند. چرا که بر مبنایدر این جوامع دنبال می
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 نماید. بنابراین مهمارین این منافع را می توان در سه حوزههای خود را اتخاذ میجوامع اسالمی سیاست

 راهبردی تقسیم نمود:

 تأمین انرژی و دسترسی به بازار: . 1

 مبانی را خود سیاست نفای، سرشار و غنی منابع از برخورداری علیرغم در واقع قدرتی همانند آمریکا   

 و حفظ و تولیدکننده کگورهای از نفت خرید طریق از انرژی تأمین خود، زیرزمینی نفای منابع حفظ بر

 انرژی و نفت وضعیت به شدت به آمریکا اقاصاد لذا. است داده قرار خود رات یکاسا منابع گسارش

 از و سو یک از انرژی حاملهای سایر و نفت تقاضای و عرضه چرخه امنیت تضمین. است وابساه و حساس

 خصوص این در آمریکا اصلی راهبرد انرژی، و نفت فراوان و ارزان منابع به دسایابی دیار سوی

های آمریکایی نفت (. به همین خاطر، از نقطه نظر دیپلمات133:1390سی و اسمعیل،است)جالینو

 :Harms, 2012,)شودمهمارین عامل در روابط ایالت ماحده با کگورهای این منطقه محسوب می

ساخت آمریکا، از اهمیت باالیی برای این کگور برخوردار  کاالهای برای فروش همچنین یافان بازار .(72

و گاز و مواد اولیه و  به دلیل درآمد سرشار ناشی از فروش نفت عی که در کگورهای اسالمیاست. موضو

پارسای و )از پاانسیل باالیی برای جذب محصوالت خارجی برخوردارند. بالقوه طور به زیاد، نیز جمعیت

 .(117:1393مطهرنیا،

 متحدین: امنیت . تأمین2

ا اگر خواهان حفظ و تثبیت جایااه و رهبری خود در سیاست های آمریکایی، آمریکاز نظر اسارات یست   

ها در آینده است، باید به صورتی فعال در خارج از جهانی و سازماندهی، مدیریت و کنارل دگرگونی

(. این امر نیز نیازمند داشان ماحدین 80:1393آبادی،مرزهای خود فعالیت داشاه باشد)قاسمی و تاج

و حمایت  اسرائیل رژیم تاسیس با مسئله اشد، و در مورد جوامع اسالمی اینبفعال در مناطق مخالف می

 خاورمیانه منطقه ،جدید نظم تعریف در آمریکا چرا که. شودمی محقق نگانده،های وابساه و دستاز رژیم

ار، . از طرف دی(154:1391جعفری،)داد قرار خود حیاتی منافع کنندهتأمین و امنیای حوزه از بخگی را

 نیز و لبنان اهللحزب و حماس جمله از اسالمی تندرو هایگروه سمت از گرفاه نگأت تهدیدات دفع

 عنوان به اسرائیل توسط نقش این که است حیاتی و آمریکا مسئله غرب برای ایران اسالمی جمهوری

 دیار مقابل در آنها از حمایت و غرب ماحدین دیار وجود گردد. همچنین،غرب منطقه اجرا می نماینده

. است اهمیت برای آنها حائز کگورها، این امور در نفوذ از جلوگیری و ایفرامنطقه و ایمنطقه هایقدرت
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چرا که غرب و ایاالت ماحده تا دوران حاضر با تکیه بر رژیمهای وابساه حاکم بر کگورهای منطقه 

 (212:1392پورسعید،)گرفاندای خود را پی میسیاساهای منطقه

  گر:اسالم هایجریان رشد با مقابله سیاسی: اسالم کنترل و مهار .3

ای کگورهای عرب را های منطقهاز آنجا که تأکید مداوم بر اسالم به عنوان یک عنصر هویای، سیاست    

های اقاصادی و های را برای سیاستها و محدودیتها بوده، فرصتکننده رژیمتأثیر قرار داده، تعیینتحت

 های خارجی نیز کمک کرده است)نظری و قنبری،ماعی ایجاد و به باز تعریف روابط با قدرتاجا

توانساه است خود به یک چالش عمده به وی ه در قالب اسالم سیاسی برای گفامان غرب  (.174:1393

د. دهتبدیل گردد. و لذا گسارش اسالم از منطقه خاورمیانه، هراس بزرگ امروز تمدن غرب را تگکیل می

آمده بودند و هم  کاران نو، که پیرامون جرج بوش گردهم طرفداران مکاب سیاست خارجی محافظه

های نئولیبرال، که به سلیقه سیاسی حزب دموکرات و باراک اوباما تمایل دارند، هر دو بر این اسارات یست

نگین یک، از منطقه مسلمانونظر دارند که تهدید اصلی و بزرگ برای دنیای غرب در قرن بیستامر اتفاق

طلبی، که با انقالب اسالمی ایران رونقی دوباره خواهی و دینخاورمیانه آغاز خواهد شد. این معنویت

برانایزی گیر شدن و چالشگرفت. امروز با بیداری اسالمی در سرتاسر منطقه خاورمیانه در حال همه

(. با این حال و با توجه به این اهداف 77:1392 ،کلوافقای آمریکاست)دارا و حامیعلیه ه مونی منطقه

در قبال تحوالت شکل گرفاه در  ها راتوان رویکرد این قدرتراهبردی برای غرب در جوامع اسالمی، می

 های اجاماعی را بهار درک نمود. جوامع اسالمی و جنبش
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 های آمریکاهای نوین جهان اسالم در رسانهبازنمایی جنبش

ای غرب و به وی ه آمریکا، و نقگی که بررسی این موضوع در ابادا الزم است به موقعیت رسانهقبل از     

ای رسانه در تعیین راهبرد و سیاست گذاری ها این قدرت ها به عنوان یک ابزار کارآمد و موثر دارد، اشاره

 داشاه باشیم.

 

 ای آمریکا:. قدرت رسانه1

 در هارسانه مسلط به دلیل نقش ها،خبرگزاری و هارسانه بر سلطآنچه مسلم است در دنیای امروز ت    

 و سیاسی هایصحنه بازیاران به زیادی بسیار عمومی، قدرت افکار مدیریت و دادنجهت دهی،شکل

 امپراتور عنوان به گروهی اسافاده و به نوعی زمینه را برای سوء( 33:1392هگی، باقری)است داده دولای
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 مدیریت چنین ترتیب،بدین .است ساخاه فراهم اطالعاتی اسابداد دهیشکل به نسبت را ایرسانه

 ایجاد ایزمینه و کنند پیدا دسارسی هارسانه به سیاسامداران تا سازدمی فراهم امکاناتی ایرسانه

 حوین . به(254:1388عیوضی،)شود رسانده حداکثر به هارسانه در آنها عمل حضور نمایش که کندمی

 معالا حاا صرا جیرخابطروا رایشو در 2006 نویهژا نیاسخنر در ،مریکاآ اعفد یروز مسفلدرا نالددو که

 اسماعیلی،)ستا نجریا در «خبر یهاقتاا در ینکا مریکاآ یهادنبر حیاتیترین از بعضی» که کندمی

اثیرگذاری آنها های غربی و توان ت. موضوعی که بیگار از شرایط و موقعیت خاص رسانه(15:1394

 تنها ماا. هساند عمومی یخبر ینسهاآژا دارای نجهار کگو 100 از بیشکند. در حقیقت حکایت می

 رگبز اریخبرگز دو ،هااریخبرگز ینا بین در. میکنند فعالیت لمللیابین سطح در اری،خبرگز پنج

 را هافعالیت تریندهرگسا ،ستا رکنیویو شهر در نمقرشا که( لینارناشناا و سسوشیادپرآ)مریکاییآ

 و اخبار پوشش در وی ه به انانسی مانند ایبرجساه . حای شبکه(213:1389معامدن اد،)نددار

 .(31:1391زاده و دیاران،حگمت)کندمی تعیین را خبری منابع دیار دساورکار المللی،بین موضوعات

 که طوری به است نموده فراهم آمریکا و غرب هایرسانه فعالیت برای را خاصی شرایط مسئله همین

 در ایپیچیده هایروش نخباان، و مردم توده بر اثرگذاری از اعم مخالفی سطوح در غربی هایرسانه

 دهندۀاناقال اینکه جای به هارسانه این فضایی، چنین به طوری که در. گیرندمی کار را به روانی، جنگ

 ایرسانه موقعیت و توان (. به طور کلی29-28: 1391مجیدی،)هساند واقعیات سازندۀ باشند، واقعیات

که از رسانه به عنوان یک  نموده است فراهم شرایطی هابرای این قدرت ماحده،غرب و در رأس آن ایاالت

 های خود در شرایط مخالف اسافاده نماید.ابزار کارآمد برای پیگبرد سیاست

 الم در رسانه های غرب و آمریکا:های اجتماعی جهان اسای جنبش. بازنمایی رسانه2

 پی محور درای خود و در چارچوب گفامان غرببا این حال غرب و آمریکا با توجه به موقعیت رسانه    

توان و بر این اساس می. هساندبرای خود  حامالیا یفرصتها از دهسافاا و نیز چالشهاتهدید و  فعد

های اجاماعی جهان اسالم، و در قالب ای در قبال جنبشسانهرویکرد آمریکا را بر مبنای نظریۀ بازنمایی ر

  ها شامل: های خاصی مگاهده نمود. این تاکایکبکارگیر تاکایک

 براساس هاپدیده نامیدن در تا شودمی تالش ای،رسانه سیاست از نوع این در :معکوس گذارینام -   

گیرد. چنانچه  صورت کند، ناماذاریمی بالدن رسانه که خاصی اهداف و منافع و حاکم مسلط گفامان

 خواهان و دادندمی انجام آمیزمسالمت صورت به بیگار مردم که اعاراضاتی)یهرسو قایعو توصیف در
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 تتحوال یهاروز نخساین از بنقالا واژه با ،(بودند سیاسی و اداری مخالف هایبخش در اصالحات

. ستا یهرسو رهبادر غربی یسانههار یسو از یخبر زیسابرجساه و زیتصویرسا از ییارد هجلو یهرسو

 و میکند دیا یهرسو بنقالا پایاخت انعنو تحت حمص شهر از بیبیسی یخبر شبکه ساارا همین در

: یهرسو انقالب" انعنو تحت را ایمقاله یهرسو تتحوال زغاآ از پس روز یک تنها شناانپستوا نامهروز

 هایهم شبکه مصر مورد در آن بر (. عالوه89:1391انی،خ)میکند پچا ،"سدا ربگا ضد بنقالا یک زغاآ

 خواساندنمی آنان که چرا. دهند نگان اوباش را معارضین کردند سعی رویارز و انانسی مانند آمریکایی

-می خوبی به آنها دیار سوی از. بدهند دست از بود آنها برای همسو جمهوررئیس یک که را مبارک

 در آنان بیگار سرکوب برای را زمینه خبری مخالف بخگهای در معارضین ندنخوا اوباش با که دانساند

 (. 1390نیوز،کنند)مگرقمی ایجاد خود مخاطبان ذهن

های جمعی در ایجاد مطابق نظریۀ برجساه سازی رسانه: پیام نماییبرجسته و سازیبرجسته -   

کنند. نظریۀ طبان، نقش اساسی ایفا میهای فکری و تعیین موضوعات مهم و مورد بحث عامۀ مخااولویت

تواند ها برجساه شود، میکند که اگر موضوعی از نظر زمان و مکان در رسانهمذکور، پیش بینی می

( به صورتی که 1397)خبرگزاری دانگجو،مخاطبان را به این اندیگه وادارد که موضوع مذکور مهم است

 شکل اجاماعی نوین هایجنبش مطالبات و هاخواساه میان از هارسانه اسالمی نیزدر ارتباط با جوامع

 و آمریکا منافع با راساا هم و دموکراتیک که کندمی برجساه بیگار را آنهایی جوامع، این در گرفاه

 کردن برجساه به انقالب از پیش زمانی بازه در دیار سوی از آمریکا صدای. است غربی کگورهای

( هساند غرب و آمریکا اهداف با راساا هم که)خاص هایگروه و اشخاص از یکسری تحرکات و هادیدگاه

 نیروهای گرفان قدرت مانع تواندمی که را مواضعی و اخبار انقالب از پس بازه در همچنین. پردازدمی

  .(338:1392مؤذن، و بگیر)سازدمی برجساه را شود گرااسالم

های ای در سیاستهدفمند همواره سهم قابل مالحظه سازی و ارائه تصویریانااره :سازیانگاره -   

دهند سازی انجام میها در سازوکارهای اناارهترین کارهایی که رسانهیکی از رایج ای غرب دارد ورسانه

 بر هی و تأکید با بیبیسی (. به طوری که183:1382سرکوب افکار از طریق حذف حقایق است)شکرخواه،

 و شمگو فضایی ،نیایرا نمخاطبا نهااذ به هیدجهت با تا دهبو شتال در ”ردبرخو“ منفی یخبر ارزش

 رکگو در را مدنی نافرمانی و خگونتها تگدید ایبر زمال یمینههاز و کند نماییزبا انیرا از زدهبشوآ

 تحت را بحرین دممر مقیا به طمربو تتحوال تایمز رکنیویوو یا  (.86:1390ن اد،آورد)عبداللهی همافر
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 زیاررو اریخبرگز. ستا داده پوشش تتحوال ینا کوچکنمایی فهد با "بحرین تضااعارا رباخا"ان عنو

 بنقالا همای نیز شناانپستوا و ینردگا اف،تلار یلید یهانامهروز و ،بیبیسی ه،لجزیرا یهاشبکه و

  (.88:1391خانی،)نداداده ارقر رهشاا ردمو "اضعارا” انعنو تحت را بحرین دممر

 آن شده بندیزمان تکرار با موضوع یک ناهداشان زنده برای گاهی هارسانه: پیام تاکید و تکرار -    

 شودمی اسافاده زمانی بیگار تاکایک این از. بماند زنده هست نیاز که زمانی تا موضوع این کنندمی سعی

های . تحلیل رسانه(50:1382هاشمی، و سلطانیفر)باشد باال موضوعی به نسبت جامعه حساسیت که

ای غربی است. به نظام رسانه ای از سویضدایرانی به وضوح گویای به کارگیری مسامر این ترفند رسانه

عنوان مثال رادیوهای فارسی آمریکا برای آنکه پیام خود را موثق نگان دهند، اقلب به منابع و عوامل 

 شکل مصر یا و یمن بحرین، در که هایجنبش این از برخی با ارتباط در و یا کنند.ماعددی اساناد می

 تا میکند شتال منطقه یهارکگو خلیدا رموا در خلهامد با ایران که موضوع این تکرار با مدام بود، گرفاه

 در اخیر جریانات پگت در ایران پنهان هایدست یا و دهد شکل آنها در اسالمیانقالب به شبیه انقالبی

 مخاطبین به موضوع این القاء نیز و هاجنبش این واقعی خواست کگیدن انحراف به در سعی ،...و منطقه

 اند.گرفاه شکل خارجی عامل تحریک به واقع در هاجنبش این که بوده خود

 که. ستا تقعیاوا نماییزبا در هاسانهر دبررپرکا نفنو از یارد یکی فرافکنی فرافکنی: و زنیاتهام -    

 گروه یا طرف یک کردن تبرئه یا و کردن محکوم شده، عیینت پیش از طرح یک از اسافاده با آن در هدف

 از سیبیبی وی ه به غرب خبری هایرسانه کلی طور به. باشدمی خاص عمل یک در داشان دست از

 و دادند نگان اغاگاش نوعی نخست خبری، فرافکنی با را حرکت این بحرین، در ابادایی هایجرقه همان

همچنین در رابطه . (1393دهند)عمادی، نگان ایران هایدخالت از رفاهگنگات را آن کردند سعی سپس

از مفاهیمی همانند نظام سرکوبار، رژیم دیکااتور، ناقض حقوق بگر، در ایران  88های سال با آشوب

دفاع، آینده تاریک که دارای بار روانی و هیجانی شدیدی هساند، به منظور فضای بساه، معارضین بی

 شد.اسالمی در افکارعمومی اسافاده میدر انزوا قراردادن جمهوریمحکوم کردن و 

-بی موضع یک اتخاذ دلیل به رسانه :مخاطب ذهن به دهیجهت و القا طرفی،بی به تظاهر -    

 بیطرفی پوشش حفظ با رسانه همچنین. کندمی کسب خود مخاطبان میان در بیگاری اعابار طرف،

 برای گاهی. نماید تامین را خود مدنظر اهداف و کند القاء مخاطبان به سانیآ به را خود پیامهای تواندمی

 که طوری به. شودمی اتخاذ آن به نسبت ای طرفانهبی مواضع ابادا در موردنظر سوژه نمودن تخریب
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 در دارد، وجود بیطرفی نوعی و مخالفان برای احارام حفظ نوعی جریان، این در کنندمی تصور دیاران

 و سلطانیفر)کنندمی اعمال را خود موردنظر مطالب القاء مؤدبانه طور به بیطرفی، پوشش با هک حالی

جهان  در نوین اجاماعی یهاجنبش لقبا در آمریکایی یسانههار د(. عملکر46-45 :1382هاشمی،

 یلقاا به ،بیطرفی به تظاهر با تا نددکر شتال دیماعد اردمو در سانههار ینا که هددمی ننگا اسالم

 رسانسو سیاست شکست از پس سانههار ینا ینکها جمله از. نددازبپر دخو نمخاطبا به خاصی هنیتذ

 یا هابنقالا ینا با بغر هیاهمر یلقاا به معارضین، ننداخو شوبارآ و تحوالت وعشر ایبادا در یخبر

 و الیبرل صخا تجریانا یا و نقالبیا تجاماعاا به ماندهیزسا در جاماعیا یسانههار برجساه نقش

 در که مابانهبغر تیکاموکرد تصالحاا ایبر نناآ یهاستاخودر و تحوالت ینا یهبرر در رسکوال

 دجوو جدید منظا در شریعت مذهبی محکاا ایجرا بر ارصرا بر مبنی مگخصی نگانه هاآن از امهیچکد

 . خاندداپر... و اردند

-بزرگ و کردناغراق با که است هاییروش از یکی روش این :آماری دستکاری و مبالغه شایعه، -    

 در گیرد، سعیانجام می ارقام و آمار کردن پایین و باال و آماری دساکاری معموال  با موضوع، که یک نمایی

 یهرسو تتحوال و اعاراضات جریان ردمو در سانههار ینا همچنانکه .(1388قربانی،)دارد واقعیت یک اثبات

 به نناآ پیوسان و یهرسو نظامی انسر دهگسار ییاجد مانند اتیشایع به موثقی منبع هیچ کرذ ونبد

 رکگو ینا در نمیااغیرنظ تتلفا ادتعد از منبعی ونبد مخالف یهارماآ ئهارا با و میگویند سخن نمخالفا

 از با ایران یکی رابطه در . یا(61:1391مقدم،جاودانی)کنند تگدید را یهرسو در انبحر دبعاا تا کنندمی سعی

 هایشبکه طریق از که بود هاییآفرینیموج و تحریکات شد، فانه گیریشکل سبب که هاییزمینه

 سعی اسالمیجمهوری مبانی به زدنبرچسب و پردازیدروغ شایعه، گسارش با و گرفتمی شکل اجاماعی

 .کنند صحنه وارد و کرده تهییج و تحریک مدنینافرمانی و اغاگاش بروز در را مردم داشاند

 یهامپیا یا و رخباا از برخی هاسانهر روش، ینا سسابرا: (آگاهانه تحریف یا حذف)گزینشگری -    

 تغییر موجب که شکلی به ؛میکنند تحریف یا و فحذ را آن از بخگی و هنددمی سنعکاا را هشد مناگر

 دو قبال در کاآمری هایواکنش برای نمونه در .دشو نمخاطبا هیدگاد در لتحو و خبر معانی و امحاو در

 هایجنبش و تتحوال صخصورا در یحدوا و مگابه یلاوا هماحدتیاالا بحرین، و سوریه کگور

 ویپیر نتاکنو ایگانهدو یهااردسااندا از عمال  و نارفاه پیش در( بحرین و سوریه)کگور دو ینا اجاماعی

 ماناقض یهایعگیرموض نشد رشکاآ سبب رکگودو  تتحوال لقبا در مریکاآ گانهردوفاار. ستا دهنمو
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 تیاالا که ستا حالیدر  ینا ه،یددگر بگرقحقو و سیاموکرد نهمچو موضوعاتی به نسبت رکگو ینا

 لتدو تضعیف در سعی مخالفی یهاروش با و ستا نمعارضا حامی یهرسو نهمچو ریکگو در هماحد

 و دهکر عمل وتمافا ایبهگونه بحرین در را آن مگابه نمونه که حالی در دارد، منظا ضینرمعا مقابل در

 به پگایبانی ضمعار ادفرا مقابل در لتدو از و حمایت خلیفهآل یمرژ سرکوبی یسیاستها از راشکاآ

   .(945:1392خورشیدی، و سلطانی)آوردمی عمل

 اجاماعی سازیذهنیت و زمینه ایجاد بیگار برای مغرضانه پیگاویی تاکایک :مغرضانه پیشگویی -   

 می مطرح پیگاویی قالب در را جامعه سیاسیون آرزوهای و امیال عمدتا  روش این. است مدنظر

سازی و الاهاب. به طوری که با اسافاده از این تاکایک زمینه را برای (56:1382هاشمی، و سلطانیفر)کند

ها تا ماهو در نایجه آن هیجان آفرینی زود هناام اناخاباتی، تگکیک در سالمت اناخابات و ادعای تقلب، 

 در توانمی بیگار را ایرسانه سیاست . هر چند ایندنبال نمودند 88را در سال  ایرانغاگاش آفرینی در ا

 غرب هایرسانه که. نمود مگاهده تونس یاسمن انقالب نیز و مصر آوریل 6 همچون هایجنبش قبال

 به را آنها یا و سازنند منحرف شاناصلی خواست از را جریانات هایپیگاویی اعمال با داشان سعی

 نوین هایجنبش نماییزبا نحوی با ارتباط در غربی یهارسانه حقیقت در. سازند قانع ممکن حداقل

 از پس اگرمسالا یهانجریا حاکمیت ردمو در نماییهسیا و نیزمتهاا و اسالمی مناطق در اجاماعی

در مجموع  .(63:1391مقدم،یجاودان)کردند مغرضانه یپیگاوییها به اقدام هاربا ها،جریان ینا وزیپیر

 در اریثرگذا و توجه قابل جایااه و نقش دارای امروزه رسانه چند ای، هربراساس نظریۀ بازنمایی رسانه

 مپیا ئهارا در فطربی و خنثی اریبزا را سانهر تواننمی وجود این با اما باشد.می مخالف تحوالت روند

 در گیریموضع و اخبار اناگار به اقدام خود بر حاکم یدئولوژیا و گفامان فضای مااثر از آنها بلکه دانست

 نماید. می پیرامون دنیای در مخالف رویدادهای قبال

 

 نتیجه گیری

توان گفت که جوامع اسالمی و بخصوص مناطق خاورمیانه و این پ وهش می هایدر مجموع یافاه   

غنی انرژی و مواد اولیه فراوان و ارزان، همچنین شمال آفریقا، به دلیل موقعیت ژئوپلیایکی و وجود منابع 

های بزرگ و بوی ه آمریکا و غرب العاده، از اهمیت بسیاری برای قدرتبازار مصرف با ظرفیت فوق

ها را با چالش روبرو تواند منافع این قدرتگیری هر گونه تحوالتی در این مناطق میبرخوردارند. لذا شکل
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های اخیر در برخی از جوامع اسالمی و به وی ه تحوالت اجاماعی و خیزشسازد. در این راساا وقوع 

های نوین اجاماعی، گیری جنبشاسالمی ایران و کگورهای عربی منطقه و درپی آن شکلجمهوری

های غربی جهت پیگبرد منافع خود در این کگورها اقدام نمایند. بر این اساس با باعث گردید که قدرت

پیگایرانه و اسافاده از ابزارهای مانوعی که در اخایار دارند، به مقابله با هرگونه تهدید های اتخاذ سیاست

احامالی برخیزند. و با توجه به اینکه امروزه رسانه به عنوان یک ابزار کارآمد جهت تاثیرگذاری بر 

 شریانات بر آنها ای غرب و آمریکا و سلطهشود و نیز توان و موقعیت رسانهافکارعمومی شناخاه می

اند تا از این ابزار ها در تالششرایط مناسبی ایجاد نموده است، لذا این قدرت خبری، برای این کگورها

 های خود اسافاده نمایند. باال، جهت پیگبرد سیاست نفوذ توانایی و قابلیت با عنصر یک عنوان کارآمد به

اسالمی و ماناسب با آن شکل گیری برخی بنابراین در پی رویدادهای چند سال اخیر در جوامع      

ها و مطالبات مطرح شد که در های و تحوالت در بسیاری از این کگورها، یکسری خواساهخیزش

الملل نبوده، و به آمریکایی حاکم بر نظام بین -بسیاری از ابعاد در راساای منافع و در کل گفامان غربی

شدند. همچنین در برخی از کگورهای اسالمی مخالف نوعی چالگی در مقابل این گفامان محسوب می

سیاست های غرب، همانند ایران نیز برخی اتفاقات مااثر از فضای رقابت اناخاباتی و نیز وضعیت نامناسب 

های داخلی در ایران گردید. لذا وجود همین معیگای ایجاد شد که منجر به شکل گیری برخی نارضایای

ها های غربی فراهم نماید و باعث شود تا این قدرترا برای مداخالت قدرتعوامل، توانست به نوعی فضا 

ها سعی در مدیریت و کنارل این ای و خبرگزاریهای رسانهبا بکارگیری ابزارهای مانوع از جمله تاکایک

ا های نوین در جوامع اسالمی، بدر مواجهه با جنبش های غربیرویدادها نمایند. در واقع آمریکا و قدرت

 تاکایک معکوس، ناماذاری قبیل؛ های مخاص به آن ازای خود و تاکایکاسافاده از ابزار بازنمایی رسانه

-بزرگ و کردن اغراق گزینگاری، فرافکنی، و زنیاتهام پیام، تکرار ی،خبر زیسارهنااا سازی،برجساه

ترین ابزارهای آمریکا در قرن یکی از مهم کهمغرضانه  هایپیگاویی و طرفیبی به تظاهر همچنین نمایی،

ای، سایبر و همچنین تغییر حکومت در های جنگ فرهنای، رسانهبرای اجرای پروژه بیست و یکم

 و نیز چالشهاتهدیدات و  فعد پی در، گرددمحسوب می ایراناسالمیجمهوریکگورها، به خصوص 

 در جهان اسالم بودند.گرای نوین های اسالمناشی از جنبش حامالیا یفرصتها از دهسافاا
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 .76-45 ، صص49، شماره ارتباطات فرهنگ مطالعاتفصلنامه («. 2011
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 .192-169 ، صص16، شمارۀ لیالمل بین و سیاسی تحقیقاتفصلنامه 

ای فارسی زبان در های ماهوارهنقش شبکه» (.1392) محسن، آقامحمدو مرتضی ، جاویدکار؛ مهدی، باقریهگی

و  فصلنامه رسانه، «پیگبرد اهداف آمریکا در جمهوری اسالمی ایران)بررسی موردی صدای آمریکا(

 .58-29 ، شمارۀ اول، صصفرهنگ

سی عربی، بیسایت های بیای بحران سوریه در وببازنمایی رسانه(. »1393علیاصغر )، فرکرمو حسن ، بگیر

 .122-105، صص 38 شماره ،اسالمی انقالب مطالعات فصلنامه، «العربیه و العالم

؛ تحلیل 2011ر قبال بیداری اسالمی سال ای آمریکا ددیپلماسی رسانه(. »1392کاظم )، موذنو حسن ، بگیر
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 آبان ماه. آدرس:«. شد؟ برجساه دنیا در خاشقچی قال چرا» (.1397) خبرگزاری دانگجو
https://snn.ir/fa/news/ 
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