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 چکیده
قد ر   » ،بدا اتدادادا ام مد م یاتیداتن ما کادت زاتداتت در زادا   دکد        این مقاله قصد  دارد  

و  گرهدای بد  ن   شدان  فرضیهزه با اتادادا ام  های ذهن و ق ر تحت ینکان شبکه «ارتباطا 

 ای آبشداری مد م برا ییتایدن شدبکه    ،های یتم ایصا  آ اک یک داماتدیک و هانندین  پژوهش

چیک ین هایامن یادک  مدرد  آمریکدا در یاایدت ام  ند        به تحتیت ا اان تکا ساه رابر 

 ند  بردردامد، بده تبیدین     ایدن  بدرای  آمریکا به یراق در شرایط فق ان دالیدت الم  و منققدن   

ایدران در راتداای دتدایابن بده هادین هد          ایآمریکا ام مبایث هساه گیریبهراچیک ین 

بدا تسدتیر اذهدان مدرد       آمریکا تالش  اکداایاال  ماح ا »تت زه ا فرضیه مقاله این .برردامد

ای  اهدکری اتدالمن   آمیت هساههای صتحآمریکا، در راتاای ته ی  آمیت قتا اد اکدن فعالیت

بداما   «ایجداد  تدت  ااید .   گیدری ام آن  ای و بهرافناوری هساهدر دتایابن این زشکر به ایران، 

 باش . اهکری اوباما منام دوران ریاتت پیش مما ن مکرد  ظر این تحقیق 
 

ما کات زاتاتت،  شدا یرهای بد  ن، آ اک یدک داماتدیک، مد م برا ییتایدن        :هاکلیدواژه

 . ای ایرانآمیت هساهای آبشاری، رابر  ا اان، چارچک  ذهن، بر امه صتحشبکه
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 مقدمه
و  هدا هدا شدامت تتکیتیدکن، مداهکارا، روم امده     با پیشرفت و تکتعه فناوری اطالیا ، رتدا ه 

ترین ابتار یاتیا  روا دن و ارااده ا بدار و    مجال ، اینار ت و... به ینکان مؤثرترین و تریع

ش رو را بدا یندکان   ا  ، تا آ جا زه بر دن قدرن پدی   ویکم شنا اه ش ااطالیا  در قرن بیست

 ظدرا  و مبایدث    ،«ق ر  و رتدا ه »شناتن . در رابقه با مقکله مدهکمن یصر اطالیا  من

، ام مادکدرین مکاد    5ماع دی در محافت یتان در  ریان بکدا و هسدت. هربدر  مدارزکما   

های مارزسیسان، رتا ه را به ینکان ابتاری در   مت تتقه فرا کدکر ، تحت تأثیر برداشت

ا سان و  ، اای ، ولن اتار  را در پن دارد و در  ایجه آنطر  منشاارد زه به ظاهر بنبرمن

ای فرد ق ر  تدکر ا اقدادی را ام دتدت   ، در چنین  امعهآی منتایان به و کد  امعه تک

فرهنیدن، رتدا ه را بده گک ده      گدذاران مکاد  مقالعدا    ، ام بنیدان 2ده . اتداکار  هدام  من

دا د  و در ایدن رابقده بده  ظدرا  مکاد        های مستط مدن  اپذیری مرتبط با منافع گرواگریت

تری را پردامان مکا  فرا کدکر ،  قش فعام ال   ظریه شکد، اما بر تدیک من فرا کدکر 

ها، معاقد  اتدت افدراد و    مارزسیست شکد و در برابر تعریف  برگرایا ۀبرای ا سان قاات من

هدا دریافدت   های رتدا ه ها این قابتیت را دارا هسان  زه باکا ن  محاکای اصتن را ام پیا گروا

ها، در برابر ای اکلکژی مستط مقاومدت  عال ه در برابر تتقه رتا هزنن  و به  ای بر کرد مند

 زردا، فعاال ه در تا ان فرهن  و ای اکلکژی مکرد  ظر  کد تالش زنن . 

پردامان  امعه اطالیاتن، با  یاا چن بع ی در مقالعا   کد تدالش  ما کات زاتاتت، ام  ظریه

 امعدده اراادده دهدد . ام  ظددر زاتدداتت، زندد  رویکددردی تتدیقددن را ام  اییدداا رتددا ه در مددن

 دال  دوران   بدر  .ا د  های اطالیاتن تب  تغییر  کامع و  تق د یای   ی  ش اتکنکلکژی

مراتد ، ام طریدق زنادرم مرزدتی     اتاس تتسدته  ها به صکر  شتصن و برگذشاه زه شبکه

ن  زه  ه زنای یات منم پیکتاهه هها به صکر  بش   ، در د یای   ی  شبکهمن تاما  هن

هدای اطالیداتن مسدتح بده فنداوری      های شتصن زده یدکم محدکر شدبکه    یکم محکر شبکه

                                                                                                                                        
1. Herbert Marcuse 
2. Stuart Hall 
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ها  یسان  زه به ینکان ابتاری در دتدت تدتقه   شک  . ام  ظر زاتاتت، این رتا هتاما  هن من

داری بسدارهای مناتد  در  هدت تکتدعه     زنند ، بتکده ماهیدت  ظدا  تدرمایه      قش ایدا من

زند .  مدن  یبارتن ایجاد و تکتعه پارادایم   ی  اطالیاتن را فراهم تکنکلکژی اطالیاتن و به

را  بیندن یافاده زده پدیش    زامالً پینید ا  یالانها های رتا هدر قبام فعالیت مقاومت ،هاننین

ای ا دعدالن یاصدت   تکان دقیق گدت زده در برابدر رتدا ه  ایجده     ان ،. در واقعزن شکار مند

تکا ید   ای  یسان  و شاا  انها هانکن  عبه دربساهرتا ه»گکی : وی من شکد یا فعاال ه؟من

هاین زه در تقح  هان و کد دار  ، ماداوتند  و هاده   چیت را دقیقاً زنارم زنی ... رتا ه هاه

یدک راا و دکد    ،یدام  تکا ن  یکسان یات زنن ... با ایندر رقابت با یک ییر هسان ؛ لذا  ان

زنن . در این یالت ها اطالیا  زتی ی را به طکر زتن مایتی مندارد زه ام طریق آن، رتا ه

 (.266: 5111)بهرامن،  «گکین ...ها در مکرد مکضکین  اص، چیتی  انرتا ه

هدای ارتباطدا  در رابقده بدا تدأثیر      پردامان مرتبط با یکماآ نه پی اتت اینکه تاامن  ظریه

و  هت این تأثیر ا اال   ظر دار  . زتردر در  ها مادق القکم هسان  و فقط در  کع، میتان رتا ه

یا اً بایدث   .5 رتا ه ماکن اتت: ،ده . ام این منظرایااام را ارااه من 6رابقه با تأثیر رتا ه 

 ؛. تغییر را آتان زند  4 ؛. تغییر صکری ایجاد زن 1 ؛.  ا کاتاه تغییر به و کد آورد2 ؛تغییر شکد

 (.165: 5112)مک زکایت،  ما ع تغییر شکد .6 ؛. آ نه مک کد اتت را تقکیت زن 1

رت  اشارا به ی   تأثیر بن ی، یان در دو مکرد آ ر هم زه به  ظر مندتاه 6در تاامن این 

تکان به  حکی تأثیر و ق ر  رتا ه را الاقت در یدظ وضع مک کد تبیدین زدرد.   رتا ه دارد، من

راتداای  هدا در  هانندین  اییداا رتدا ه   ها، تأثیر آن بر افکار یادکمن و  تک ه به ق ر  رتا ه

پدردامان یدکما   ن  دتو مسداات محدکری مدکرد  ظدر  ظریده      های اه ا  رهبران و ق رتان ان،

 ارتباطا   اعن اتت.  

گدتارش   ،افکدار یادکمن ایداال  ماحد ا    ها بدر   اک ه  ال  ام ق ر  تأثیرگذاری رتا ه

. آمریکاتدت  مدرد  گذر تستیر اذهدان  یراق ام را ترممینن ما کات زاتاتت ام ما رای تستیر

تدالش  ادکدا بدا     ،«هدای ذهدن و قد ر    شدبکه »فصتن ام زاا   کد تحدت یندکان    وی در

های یتدم ایصدا  آ اک یدک داماتدیک، میدان       شا یرهای ب  ن و پژوهش فرضیه گیری امبهرا
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ر ذهن های ارتباطاتن، با دا شن زه ام فرآین های ایجادش ا ددا ش ارتباطا  تیاتن و شبکه

ای آبشاری رابر  گیری ام م م برا ییتاین شبکهارتباط برقرار زن  و با بهرا ،به دتت آم ا

ا اان به درک مناتبن ام تا ت روابط ق ر  زه ام طریدق زدنش ا سدان بدر ذهدنش ایجداد       

برای  اایش ق ر  تأثیرگذاری رتا ه، اباد ا بدرای تبیدین     ،در این مقاله شکد، دتت یاب .من

م م یاتیاتن زاتاتت به بررتن فرضیه  شا یرهای ب  ن داماتیک و تعیین چارچک  ذهدن ام  

شد ا تکتدط   ارااده  ترس با اشارا به  اک ه مسان  .یمپرداممنظر م م برا ییتاین آبشاری من

 . بده  2001ای در ما رای  ن  یراق تام  هام ق ر  رتا آمریکاگیری زاتاتت پیرامکن بهرا

آمیدت  بر امده صدتح   اای در رابقده بد  گیری ام ق ر  رتا هتبیین بر امه یاتیاتن آمریکا و بهرا

 . کاهیم پردا تای ایران هساه

 

 نشانگرهای بدنی داماسیو فرضیه .الف
فرضدیه  شدا یرهای    .آ اک یک داماتیک، اتااد یتک  ایصا  در دا شیاا زالیدر یای  ندکبن اتدت  

تکا ن  رفادار و بده    شان ده  فرآین های ایساتن من زن ای اتت زه تالش منب  ن وی  ظریه

زند  زده ارتبداط    این فرضیه اینیک ه مقرح مدن  .تحت تأثیر قرار دهن را  گیری صکص تصایم

در  .(,Bechara 2004 : 30-40) و دکد دارد  فرد گیریتصایمبا  2و ایساس 5مهان میان هیجان

و چیک ین دریافت و پدردامش واقعیدت در درون مغدت    مغت ا سان تا اار درو ن  ،هاین راتاا

هاتت زده در مجادکع   ای ارتباطن ام  کرونشامت شبکهشکد. ام این منظر، مغت ا سان ترتیم من

شد ا ام تدایر   هدر  دکرون ام هدتاران پیک د  منشدع       شک   ومن میتیارد  کرون 500تا  50بین 

در ید  چند ین تریتیدکن بده و دکد       ایپینی ا و گساردا یهازه اتصامها تشکیت ش ا  کرون

در . ن آیبه و کد من هاتجربهو فرآین  ارتباطن میان آ هاتت زه اتصام این م ارها ام  .آور  من

هدا منجدر   شرایط م  گن روممرا، ا سان در یام تعامت با روی ادهاین اتت زه به ایجاد واقعیت

پدردامد، بتکده روید ادها را بدا     مغت ما به ا عکاس محض و دقیق ایدن روید ادها  ادن     . شکمن

                                                                                                                                        
1. emotion 
2. feeling 



 01 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ..هادر بازنمایی.های ذهن و قدرت رسانهشبکه

ارادی اتت و  ای ام این پردامش غیر. بتش یا ازن الیکهای یصبن  اص  کد پردامش من

ام تصاویری  5برتامی مادیواقعیت برای ما  ه یینن اتت و  ه ذهنن، بتکه  کین  ،ام این منظر

ها درون با ثبت تجربه ،اتداق افاادا -در درون و بیرون ما–الم فیتیکن اتت زه آ نه را در ی

تصاویر در مغدت مدا تکتدط اشدیا و روید ادهای       .(294: 5191)زاتاتت،  زن مغت ما تتدیق من

مغت  زنیم.زنیم بتکه آ ها را پردامش منشک  . ما روی ادها را بامتکلی   انپیرامکن تحریک من

تصکیرتدامی  »زن  زده منجدر بده    ما روی ادها را بر اتاس الیکهای یصبن  کد پردامش من

ش ا را داریدم زده یاصدت    ما در مغت  کد بر ن ام تصاویر باییا ن ،در واقع شکد.من «ذهنن

 ایتجربده باشد  و بده صدکر     من 1یا  ایجه تحتیتن درو ن 2تجربه فیتیکن ام اتداقن بیرو ن

 روی ادهای مرتبط هبام طریق اتصام  .ثبت ش ا اتت های مغتای ام  کروندر شبکه تتکیحن

هدای یصدبن   تا ان دو و ه هیجا ن معدین تکتدط پایا ده   فعام با، پیک  های یصبن و مشابه

های مثبدت   اقت هیجان 1م ار یصبن دوپامین 4.م ن ا ن دتت منهیج  اص به  تق تجار 

شد ا ام تتدیدق   هدای منددن اتدت. تصدکیر یاصدت      اقت هیجان 6، درینو م ار یصبن  کراپن

های ذهندن در مغدت   گیری اشن ام ایساتا  و هیجا ا ، به تقکیت  هت 7ای ذهننفرآین ه

 5191)زاتداتت،   شکدگیری در قال  این فرآین  منزن  و در  هایت منجر به تصایمزاک من

                                                                                                                                        
1. Material Construction 

بکدن تن  در مغت تکما  ، تصکیر وازنشن مبنن بر داغای دتت ما را مدن به تن  گ ا اه. مثالً مما ن زه دتت2
ای را مشاه ا زردیم بده شدکتن   شکد زه در اتداق مشابه دییری زه مثالً آهن گ ا اهما به شکت تجربه پردامش من

 .زنیممدن به آن دوری منش ن و دتتارادی ام  تدیک غیر
مدن به آن مک د  تدک ان پکتدت بد ن      ی دارد و دتتایم زه آ  باتری اتکمبیت یالان اتی. مثالً وقان شنی ا1

ارادی به پدردامش منددن    ایم، مغت ما به شکتن غیرشکد، یا تصکیری ام صکرتن زه به آن اتی پاشن ش ا را دی امن
 .زنیمپردامد زه در  ایجه آن ام روی اد مشابه با آن دوری منآن من

هدای  ب ن ما بر اتاس تجربده پیشدینن اتدت زده در  دکرون     . این تجار  هیجا ن در واقع هاان وازنش هیجا ن 4
 مغتی ثبت ش ا اتت.

5. Dopamine 
6. Norepinephrine 

ها و تجار  پیشین مغت بدا روید ادهای مدرتبط و مشدابهن     . منظکر ام تتدیق فرآین های ذهنن، تتدیق تصکیرتامی7
زند  و  پیک  های یصبن  کد را فعدام مدن   ، رو ش ا اتت. مغت در مکا هه با روی اد   یهاتت زه مغت با آن روب

 شکد.های   ی  منمنجر به  تق و ایجاد تجربه
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قرار گرفاده   هواقعیت   ی ی زه مکرد مکا هتجربه و مغت ما با تتدیق  ،در واقع .(291-294:

زن  زه این بامتامی و آن را پردامش زردا اتت، به بامتامی ظرفیت شنا ان  کد اق ا  من

 هدت یدت مسدئته پدیش رو     در به  کین تقکیت تقحن ام هشیاری و باالبردن تدکان ذهدن   

و ایساتدا  در ذهدن    شکد زه با پیک   میان هیجا ا مما ن تکایت من ،این فرآین  باش .من

گذر به مد یریت رفادار ا ااداین  دکد     فرد ترتیم شکد تا باکا   ام این را«  کیشان»آدمن، 

تکان به  کین الیکی پیکتاه در یام تحکلن در  ظر گرفدت زده   این  کیشان را من 5برردامد.

ام شکد. منبرای شرایط پیش رو و آمادگن برای مکا هه با شرایط آین ا گیری مک   تصایم

میدان ایساتدا  و    پکشدا ن به شکت قابت تدک هن تحدت تدأثیر هدم     گیریاین منظر، تصایم

و « هیجا دا  » ،بایسان به این  کاه تک ده داشدت زده ام منظدر داماتدیک      هیجا ا  قرار دارد.

ای هسان  زه ب ن های به  سبت تاداپاتخ« هیجا ا »دو مقکله ماداو  هسان . « ایساتا »

پاتخ مغت بده ایدن   « ایساتا »ده ، در یالن زه های درو ن و بیرو ن  شان منما به محرک

 گکی :او من .(Damasio, 2000: 46-47) هیجا ا  اتت

مدان  شکد و ر   پکتتم  . دها اان  شک منترتیم، قتباان تن تر منوقان ام چیتی من»

مشداه ا ایدن    دهن . مغدت مدا بدا   ها به صکر  اتکماتیک و  ا کدآگاا روی منپرد. این پاتخمن

گیری هیجا ا  بده و دکد   ایم! پس ایساتا  بع  ام شکتگیرد زه ما ترتی اها  ایجه من شا ه

تغییرا  بده   گیرد. مغت امهای متاتف ب ن تیینام منآین ... مغت به صکر  پیکتاه ام بتشمن

و دکد آمد ا و بده ایدن     بده  « هیجان»گیرد زه های متاتف ب ن،  ایجه منو کد آم ا در بتش

دهدم هیجدان را پاتدخ فیتیکلکژیدک بد ن و      گیرد. مدن تدر یح مدن   شکت من« ایساس»طریق 

 2«ایساس را برداشت مغت ام این پاتخ ب ا م.

                                                                                                                                        
گیدرد در  . فرد تحت تأثیر الیکی فکری  کد زه به تصکیرتامی روی ادهای پیرامکن پردا اه اتدت، تصدایم مدن   5

ای  ادی فدرد تجربده منددن   اگر ام بر کرد با فدالن روید   ،برابر روی اد مذزکر چه وازنشن  شان ده . به ینکان مثام
زن  زه در  ایجه در برابر روی ادی مشدابه بدا   داشاه اتت، ام آن تجربه تصکیری مندن را در ذهن  کد پردامش من

ده . یعنن مغت با چارچک  ام العاتن مانات  با هاان هیجان و ایساس مندن را ام  کد بروم منآن تجربه، یکس
 شکد.گیرد زه منجر به یکس العات مرتبط منمنش ا  کد تصایان مانات  پیش تعیین

2. http://psdc.persianblog.ir/post/31  

http://psdc.persianblog.ir/post/31
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 اتده تدرس و    ای در فرآین های تیاتن دار   زه ام آنها  قش یا ابر ن ام این هیجان

پدردامد، بدا تدرس  اشدن ام     رفادار بدرای آیند ا مدن    ریتی ام آ جا زه امی  به طرح باش .امی  من

زنند  در  سداجکی   . بیم و امید  آدمدن را ترغید  مدن    شکست در  یت به مکفقیت هاراا اتت

   .(151-154: 5191زاتاتت،) هایشان باشن اطالیا  بیشار در با  تصایم

 

 گذر مدل برانگیختگی آبشاریاز ره تعیین چارچوب ذهن .ب
هدا و  های  اص روی ادها یا مکضکعگتینش و تأزی  بر بر ن  نبه»فراین  تعیین چارچک  به 

یتدن  داص    دهند ا تدسدیر، ارمیدابن یدا راا    ای زه تدروی  تا ان آ ها به گک ههاننین مرتبط

رتدا ه منبدع اصدتن ارتباطدا       چدکن ام  ظر زاتاتت،  .(121: 5191)زاتاتت،  اشارا دارد ،«باشن 

تعیدین چدارچک  اذهدان یادکمن بده طدکر یاد ا ام طریدق         شدکد،  ش ا محسک  منا اااین

بند ی و ارااده   ها با تارزت بر قالد  رتا ه افا .گیرد زه در رتا ه اتداق منفرآین هاین شکت من

هدای تیاتدن افدراد را    ها و دی گاازنن  قضاو ش ا ا بار و روی ادها تالش منبن یچارچک 

گیدری ام ارااده گتینشدن و    ها بدا بهدرا  رتا هن . ا و تحت تأثیر ه    کد قرار دهم یریت زرد

های یصبن متاطبان یافاه در شبکهزنن  تصاویر شکتمکضکع یا محاکا تالش من ش ابن یقال 

در چدارچکبن   ها پیا  مدکرد  ظدر  دکد را   رتا ه ،گذرام این را کد را به  کین م یریت زنن . 

«  کیشدان »متاطد    ،زنند  زده در آن  تعریف مندهن  و فضاین را به متاط  ا اقام من معین

در ییقه هاین فضدا و چدارچک     کد را و تصایم برداشت  ، کد را شناتاین زردا، قضاو 

 :ده بسط 

رو زه به  ؛ ام آنشکدتامی ذهن محسک  منتاموزاری بنیادین در فعام ،تعیین چارچک »

م د ...  های یصبن مغت پیک د  مدن  ش ا تکتط رتا ه را به شبکهطکر مساقیم تا اار روایت  قت

زنند ا پیدا  و زنشدن اتدت زده      تعیین چارچک  هایشه پیک  ی مساقیم میان پیا ، مغت دریافت

شدان  ها با تک ه به بسام  تکرار و افتایش میدتان اتداعاام  ... چارچک افا ماعاق  آن اتداق من

اش ، به ایااام قرید  بده   ها بیشار بشک  . هرچه میتان تکرار و اتاعاام چارچک اثربتش من

در طیددف - هدا هدا و ا  یشده  بند ی قابتیدت بیشداری در بددرا ییتان ایسداس    یقدین چدارچک   

   .(121-129: 5191)زاتاتت،  «دارد -تری ام متاطبانگساردا
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فرآیندد  تعیددین چددارچک  تکتددط  

شدکد  ها بر این اتاس تقکیدت مدن  رتا ه

ها در مکرد مکضدکین  داص،   رتا هزه 

گکیند   مشتصن را من یهاچیتیکسری 

 گکیند   انام آن مکضکع  و چیت دییری
ا بدار و روید ادها    اقد ا  بده مایدتی    تا

دار فضدای دامنده  در ، گذرام این را .زنن 

بدا گدتینش و تکدرار    ها رتا هاطالیا ، 
یک روید اد  مشتص های بر ن ام  نبه

بدده بددرا ییتان وازددنش مددکرد  ظددر ام  
 ،به یبدارتن  زنن .منمتاط  دتت پی ا 

زنن  بدا ارااده الیدکین    ها تعن منرتا ه

مشتص، تصایم و وازنشن مشتص ام 

چن الیه اتت زه پدیش ام تسدتیر اذهدان     ایپروتهیازن ام  . الباه این فرآین 5متاط  دریافت زنن 

هدا  ا  یشن و گدایکی میان بامییران تیاتن یاد ا،  تبیدان و رتدا ه   شهرو  ان با گذر ام مسیر هم
رابر  ا اان، اتااد رتا ه و دیرتااتن یاکمن دا شدیاا  درو واشدنیان در هادین      آغام ش ا اتت.

میدان   ،اتاس ایدن مد م   بر .زن را مقرح من «ای آبشاریبرا ییتاین شبکه»راتاا م لن تحت ینکان 

ای برقرار اتت زه در  ریان آن ذهدن افدراد   ا  یشن افکار یاکمن رابقههمتعیین چارچک  ا بار و 

 پردامد.راتاای با چارچک  مکرد  ظر به قضاو  و ا  یشه منهم

                                                                                                                                        
زنن  به م یریت افکدار یادکمن   ها تالش من. این  کاه یاات اهایت اتت زه در تراتر مان این  کشاار تأزی  ش ا رتا ه5

به معنای مکضع ا دعالن متاط   یست. چه بسا ماکن اتت در فرآیند  چن الیده تعیدین چدارچک  ذهدن،      برردام   و این 
هدا تدعن   ها شکد. مدثالً اگدر در شدرایقن زده رتدا ه     هاین تکلی  شکد زه مک   تغییر مسیر پیش روی رتا هپادچارچک 

صدتح زا  ید ای    ا باکا ن  بر ن اقد اما  ضد   زا  ی  ا اتاباتن ایجاد زنن ، تع ادی ام رقب زنن  تصکیری صتح طت  اممن
 کیا ده زا  ید ای مدذزکر را  رذیرفاده     مذزکر را به تصکیر بکشن ، ماکن اتت در صکرتن زه ذهن متاط  تصکیر صتح

گک در ذهن  کد ایجاد زن  و ام این منظر تدایر اقد اما  درتدت و صدادقا ه وی  یدت دروغ      اتت، ام وی تصکیری دروغ
 راتایکین آن زا  ی ا باشن .تأزی  بر ها م ا  در تالش برای رچن  رتا هتتقن  کاه  ش ، ه

 ای آبشاریبرانگیختگی شبکه (:1نمودار )
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ام ایدن منظدر،    پردامد.من ا اانم م مقابق با  اکدار مذزکر به تبیین زاتاتت در زاا   کد 

 مرات  تیاتن این م متا اار تتستهش ا در باالترین تقح  ظرهای مقرح ها و اظهارگتارش

هدای  گیدری  ریدان گدتارش   آغامگر شکت باال( در بیشار مکاقعمنصبان ا راین تقکح )صای 

فرآین  تعیین دتاکر زدار تکتدط   در  بتکه غالباً 5،الاتتن  یسان  بری تیاتن در بع  متن و بین

قدرار   ی  اعدن هدا دچار  رح و تع یت ش ا و در ا ایدار رتدا ه   ]تیاتن ردیف دو [  تبیان

فردی بسط یافاه، به یاک  مرد  مناقدت  های میانها و شبکهها در بقن رتا ه. چارچک گیردمن

بام کردهای مرتبط با چارچک  ا بدار،  پس ام آن، شک  . تامی مندر اذهان مرد  فعام ش ا و

یامه مرد  به منتلده   ،در این م م .(114-111: 5191 ،)زاتاتت یابن به  تبیان تیاتن ا اقام من

و به ینکان مصر  زنن گان اطالیا  تیاتن در مقدا  متاطبدا ن ا دعدالن در  ظدر      هاسانزت 

چیدتی زده در ایدن     2.شک   زه زاتاتت به این  کاه ضان  ق  م م مذزکر اشدارا دارد گرفاه من

شدان را  های تیاتدن گتینن  زه  یتهاین را برمن تبیان چارچک »م م قابت تأمت اتت اینکه 

گتینند  زده باکا ند  بیشدارین  اذبده را بدرای       به پیش برا  ؛ ماتصصان رتا ه ا باری را برمن

در  ،بندابراین  ؛های هیجدا ن پرهیدت زنند    متاطبان ایجاد  ااین ، افراد تاایت دار   ام  اهااهنین

. افراد (140: 5191 ،)زاتاتت «هایشان پشایبا ن  ااین هاین هسان  زه ام دی گاا ساجکی رتا ه

گیری تاایت دار   اطالیاتن را به یاد آور   یا د بام زنن  زده بدا تصدکر و  ادای      پس ام تصایم

اتدت زده    «ا ییدتا » کا ن بیشاری داشاه باش . این تاایدت در واقدع هادان    مکرد ا اظارشان هم

بدا  زند .  ایددا مدن   -در هر تقح ام آبشدار -رچک  چا قشن اتاتن در فرآین  اثربتشن تعیین »

های  بدری بیشدار    قش اصتن در تعیین چارچک برا ییتاین آبشاری،  م م تا اار تک ه به

                                                                                                                                        
قیاان در ا ایار دار د  و  زن : یکن آ که این افراد اطالیا  ذی. زاتاتت دو دلیت یا ا برای این مکضکع ارااه من5

پیام های تکلی  ا بدار را  های مربکط به تیاتت  اص ام  ا   آ ان، با بیشارین ایااام ماکن دییر آ که ا اتا 
 ده .الشعاع قرار من تحت

رت  زاتاتت با اشارا به این  کاه زه برداشت ا دعالن ام  اییاا یامه مرد  در این م م تنها متاص به . به  ظر من2
یک زن  میان تستط مقتق به هاین منظکر  یت پیشنهاد من .دی گاا ا اان بکدا تعن زردا به اصالح این م م برردامد

زده دو یدا چند  تدسدیر     –( Frame Parity) «هدا تکامن چدارچک  »و  -ا جام زه به ا دعام متاط  من-چارچک 
رتد  روی  یداا زاتداتت بده     ضان آ که به  ظر من ؛تداو  بیذاریم ،-ده متاتف اما در قالبن یکسان را ارااه من

 ها باش .تکامن چارچک 
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یک مکضدکع ام تکافدق و    ماک ه  تبیان تیاتن اتت، به  صکص مما ن زه  تبیان  سبت به

دو ماغیرهای مربکط به پردامش چارچک  در م م آبشاری بده  » ن بر کردار باشن .ققعیت باالی

یامت اتاتن بساین دارد: تقح ا سدجا  و افادراق یدک مکضدکع در بدین  تبیدان تیاتدن و        

 ،)زاتداتت  «ش ا در باالترین تقح این آبشارهای ارااهتجا س یا ی   تجا س فرهنین چارچک 

سدجا  الم  و دکد   اشداه باشد  و ذیدت      . در شرایقن زه میان  تبیان تیاتدن ا  (111: 5191

شد ا بدا شدرایط    چارچک  مکرد  ظر با یک ییر ا اال  داشاه باشن  یدا اگدر چدارچک  ارااده    

 دکا ن الم  را   اشداه باشد ، شدرایط بدرای ایجداد       فرهنین  امعه و متاطبان مکرد  ظدر هدم  

ا د اما زدافن ق رتاند      تکا ن  بهها مما ن منپادچارچک  ،شکد. الباهفراهم من 5هاپادچارچک 

 ،ش ا تکتط  تبیان تیاتن را به چالش بکشن  و هاننینهای ارااهباشن  زه باکا ن  چارچک 

 . های فرهنین با یاک  مرد   امعه منقبق باشن ام لحاظ تجا س

فرضیه  شا یرهای بد  ن داماتدیک و مد م برا ییتایدن آبشداری      قراردادن هم  زاتاتت ام زنار

زدردا و در   های تیاتن  کد را آمدادا اینیک ه برآین  زن  زه  تبیان تیاتن بر امه  زکشا اان من

ارااه چن  چدارچک  مادکامن و هااهند  ام روید ادهای     ها با دهن ، رتا هها قرار منا ایار رتا ه

بده پدیش ببر د ،    هدای مدذزکر   بر امده تکی با های الم   بری را همزنن   ذابیت بری تعن من

ا  ام د  و مغدت ا سدان    ش ا را در میان افکار یاکمن به  ریان منهای ام پیش تعیینقال ها رتا ه

زند ، معادکالً  یدت مقدابق بدا آن تصدایم       ها را دریافت مدن ش ا ام رتا هبن یزه روی ادهای قال 

، مغدت ا سدان   2هدا هدای مدذزکر تکتدط رتدا ه    بند ی با تکرار و افدتایش اتداعاام قالد    . گیردمن

 ،زند  و در  ایجده  ش ا ترتیم مدن بن یهای ذهنن  کد را منقبق بر روی ادهای قال تصکیرتامی

هادین  بدا   هدت  همشکد زه گیری منجر من کین ام تصایمبه های ذهنن مذزکر غالباً گیری هت

تکا د  تدا ید ود میدادی ام طریدق      ایساتا  و تجربیا  هیجا ن فدرد مدن   ،قال  قرار دارد. پس

زنن  مد م  های  کد تعن منبن یها با ارااه و تکرار قال رتا ه ،ه ایت شکد. به یبارتنها رتا ه

گیری را به متاط  پیشنهاد دهن ، در صکرتن زه ایدن چدارچک  ام ا سدجا     مشتصن ام تصایم

های فرهنین یاک  مدرد   امعده منقبدق باشد ، ام     الم  میان  تبیان بر کردار باش  و با تجا س

                                                                                                                                        
1. Counter-Frames 

 .شکدبه این اق ا  باباران  بری گداه من ای. در اصقالح رتا ه2
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هاین هسدان  زده   به د بام رتا ههای هیجا ن پرهیت زنن  و افراد تاایت دار   ام  اهااهنینآ جا زه 

شدکد و در  صکر  هاین چارچک  تکتط افراد پذیرفاه مدن هایشان را تأیی  زنن ، در اینقضاو 

هدا و اقد اما    گدامن آ هدا بدا تصدایم    شکد زه هدم ای هیجا ن باییا ن منبه ینکان تجربه آ هامغت 

زاتاتت برای تأیی  ایدن برآیند  یدک     ها را به هاراا دارد.اتاا اران مرتبط و منقبق با این قال تی

گیران ارش  ایاال  ماح ا آمریکا با اتدادادا ام  ریدان    اک ه یاتیاتن ام اق ا   تبیان و تصایم

 شکد.آوردا من ادامهزن  زه در  بری در  ریان یاته آمریکا به یراق را ارااه من

 

 گذر تسخیر اذهان مردم آمریکاتسخیر سرزمینی عراق از ره. ج
 فریدن  . تکتدط زایاده   2004زده در مدارس   زند   اشارا من 5گتارش وازسان در آغام بهزاتاتت 

 ظدر   اظهدار  217. این گدتارش شدامت   مناشر ش ا بکد  2اصالح یککمانِ زاخ تدی  ایاال  ماح ا

هدای اطالیداتن   آمریکدا بده یدراق در شدااری ام پاییداا      زنن ا در با ِ دالیت یاتهاشاباا یا گاراا

 اهکر  کرو بکش، معاون اوم رایس  اهکر ریندارد چندن،   های رایسش  زه شامت دی گاامن

 521یدس در  ومیر دفاع دو ال  رامسدت ، ومیر زشکر زالین پاوم و مشاور امنیت متدن زا د ولیتا را  

با  ]یراق[ارتباط »، «ای یراقمن ی هساهتکان»مسان اتن دربارا هاننین، و  بر امه یاکمن   اگا ه

 . گدتارش  2004مداا بعد  در ژوادن     1بکد.  «تراامبر 55 قش ص ا  یسین در یادثه »و  «القای ا

بر ی   و کد م رزن مبنن بر رابقه میان ص ا  یسین و القای ا تأزید  زدرد و    1تراامبر 55زایاه 

گدتارش مشدابهن را در مدکرد و دکد تنداقض در       4یاه گتینشن تنا . زا2004ماا بع  در  کالی 

زده   1 . چدارلت دولددر  2004ماا بع   یت یعنن در ازابر  4ادیای مسئکالن ا راین آمریکا ا اشار داد. 

گتارشن را مناشر تا ت زه طبدق   ،ش ا بکد ا اتا تکتط دولت بکش برای بررتن این مکضکع 

زشداار   هایتالحو کد  ش ا در این ممینه هیچ م رزن مبنن برهای ا جا  اکد بررتنآن ادیا من

اظهدار  ظدر اشداباا تکتدط      217آن  ،بدا ایدن یسدا     . را  یافاه اتدت.  5995 اعن پس ام تام 

                                                                                                                                        
1. the Waxman Report 
2. US Sub-Committee on Government Reform 
3. 9/11 Commission Report 
4. Senate Select Committee 
5. Charles Duelfer 
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  و واقعیت زه چیت دییدری  شبایست زنار گذاشاه منمقاما  رتان و  تبیان تیاتن آمریکا من

غتقدن زده    هایاظهار  ظراین  کاه یاات اهایت اتت زه  ،یام . با اینگرفت ظر قرار من م  ،بکد

ها منقبدق  ، با تعیین چارچک  رتا ها اان م م برا ییتاین آبشاری اشارا ش ، مما ن زه بر مبنای

 هدای هدا گدتارش  بدا و دکد آ کده رتدا ه    . آوردمنشکد،  ایجه دییری در مقابت واقعیت به هاراا 

را در گذر ممان مناشر زردا بکد  ، امدا   مقاما  آمریکاین هایمی   صحت اتا ال مبنن بر مذزکر

هدا زاازدان ایاقداد    درصد  ام آمریکداین   11  ،2004در ازابر  5تنجن هریس ظر اای  با تک ه به 

درص  افراد بدر ایدن بداور     62زشاار  اعن را در یراق منه   و  هایتالحداشان  ایاال  ماح ا 

 پژوهشدن زده تکتدط هدریس     ،تام بعد   2 «.ردا اتتزیراق ام القای ا یاایت یا ا »بکد   زه 

زشداار  اعدن    هدای تالحهاین زه معاق  بکد    شان داد شاار آمریکاین ،( ا جا  ش ا بکد2006)

زه ایاقاد داشدان    شاار افرادی ،درص  افتایش یافاه و هاننین 10در یراق یافت ش ا به بیش ام 

 ظدر تدنجن    ،درص  رتدی ا اتدت. هانندین    64 تدیکن با القای ا داشاه به ص ا  یسین روابط 

PIPA2 اید  مندابع دولادن    أداد زه با و دکد ت  . گتارش من2004در آگکتت  ،به ینکان منبع معابر

ها زاازان بر این باور بکد د   درص  ام آمریکاین 11هاین، گک اگکن بر و کد  قا در چنین  یرش

درصد  مدرد  آمریکدا ایاقداد      59زشاار  اعن را در یدراق یافاده و    هایتالحزه ایاال  ماح ا 

تکلید  چندین    بدرای اما یراق در ت ارک بر امده مدصدتن    ،داشان  زه هرچن  تستیحاتن یافت  ش ا

ای ام القاید ا  یاایدت گسداردا  یدراق  »درص  آ ان  یت ایاقاد داشان  یدا   10تستیحاتن بکدا اتت. 

یدراق بده طدکر مسداقیم در     »درص ( یا اینکه 11) «تراامبر  قشن   اشاه 55اما در فا عه  ،زردامن

در دتدامبر   ]ارتباط یراق با القای ا[. درص (51) «مشارزت زردا اتت. 2005 تراامبر 55یکادث 

ها هنکم بدر ایدن   ام آمریکاین درص  15در پژوهشن  شان داد  PIPA .  یت پاییاا  ظرتنجن 2006

ای زشاار  اعن یافت ش ا  یا اینکده ایدن زشدکر بر امده ویدژا      هایتالحباور بکد   زه در یراق 

ها بر این باور بکد   زه صد ا  یسدین   درص  آمریکاین 10 ،هاننین اتت. برای تکلی  آ ها داشاه

اتدت  تدراامبر  قدش داشداه    55به طکر مسداقیم در یدکادث    رابقه تنیاتنین با القای ا داشاه و یا

دهند  بدا و دکد اشدارا هرچند       ها به  کبن  شان منتنجن ظراین  .(144-145: 5191 ،)زاتاتت

                                                                                                                                        
1. Harris 
2. Program for International Policy Attitudes 
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یدراق بدا یادثده      صدکص  ظر اشاباا  تبیان تیاتن آمریکدا در   ها مبنن بر اظهارمتاصر رتا ه

هدا ام چدارچکبن   تکرار و اتاعاام مکرر رتدا ه تراامبر و اق اما  القای ا، به تب  55تروریسان 

مدرد  آمریکدا و در واقدع     تدراامبر،  55اق اما  مرتبط یادثه تروریسدان   لتو  مقابته با تدیک به 

تدراامبر ارتبداطن داشداه     55افکار یاکمن به این باور رتی ا بکد   زه یراق با یادثه تروریسدان  

های هیجا ن پرهیدت زنند    افراد تاایت دار   ام  اهااهنیناتت. هاا قکر زه اشارا ش ، ام آ جا زه 

تکان  ایجه گرفت ذهدن افدراد   هایشان را تأیی  زنن ، پس منهاین هسان  زه قضاو و د بام رتا ه

هدا  تعن زردا آ نه را پذیرفاه، یعنن ارتباط یراق با القای ا را در تکرار و اتداعاام مکدرر رتدا ه   

 .چنین تصکری بکدند بام زن ،  ه  ادرتت

 

 (2779-2778) ها در مورد جنگ عراقدرک نادرست آمریکایی (:1) جدول

 مضمون خبر                 

 تاریخ

 عراق سالح کشتار جمعی دارد.

 )درصد(

صدام حسین با القاعده 

 روابط نزدیک دارد.

 )درصد(

 76 83 ژوئن9

 77 80 آگوست 9

 73 87 اکتبر 9

 70 71 فوریه 7

 73 71 آوریل 7

 83 - ژوئن 7

 82 96 اکتبر 7

 87 98 فوریه 7

 71 28 دسامبر 7

 87 77 جوالی 8
 

 (Harris Poll, 2004a, b, 2005, 2006منبع: )
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زه چرا و چقکر، درص  معناداری ام  زن را مقرح من تؤاماین  ،در این رابقهزاتاتت 

، ؟ وی در پاتدخ ما ن  اآگاا باقن من ، امعه تا این ی  و برای چنین باما مما ن طکال ن

این مقتد   گدان تراامبر با  55به وازنش  کرو بکش در برابر گتارش زایسیکن یادثه 

ای و کد داشاه، بین یراق و ص ا  و القای ا رابقه بر اینکهپافشاری  ایمن بر دلیت»زه 

 زند  و اشارا مدن ، «تت زه شکاه ی مبنن بر ارتباط میان القای ا و یراق یافاه بکد ا آن

 : کیس من

ای ام شدکد، میدر آ کده تدقح قابدت مالیظده       دسه مک   تغییر  یرش  اناطالیا  فن»

افا  زه افدراد اطالیدا  را   های شنا ان و کد داشاه باش . این امر ام آن رو اتداق من اهنجاری

مک د   تأثیرهدای    هدا ]این[ محرک ،گتینن . در واقعشان برمنهای شنا انبا تک ه به چارچک 

هدا را قدکا    گیدری دهن به تصایمهیجا ن هسان  زه شرایط پردامش اطالیا  و هاننین شکت

پذیرفاده در  هدای صدکر   هاین  داص را فعدام تدام  . تدالش    تکا ن  چارچک بتشی ا و من

ن تدامی دو چدارچک  اصدت   ها در یاایت ام  ند  یدراق، بده فعدام    راتاای تهیی  آمریکاین

 .(147: 5191 ،)زاتاتت «پرتان  یتیه ترور و میهنا جامی :  ن

زاتاتت، اتاعارا منبعث ام  ن  یتیه ترور را  اشن ام ایساس تدرس ام مدرو و در پیک د     

پرتان را  اشدن ام هیجدا ن   هاننین اتاعارا منبعث ام میهن و با  شم و اضقرا  معرفن زردا

ها در شدرایط  ش ا تکتط رتا هکیرهای ارااهدا   و با اشارا به تصدر پیک   با شکر و شی این من

گیدرد زده ایدن دو چدارچک  تکتدط       ایجه مدن  ،تراامبر 55های شنا ان یاصت ام یاتهروان

 5.ها قکا  یافاه اتترتا ه

                                                                                                                                        
ا   با تحریک تجار  هیجا ن در متاطبان  کد، وازدنش آ دان را بده ایدن تدات      زرداها تالش رتا ه ،. در واقع5

تراامبر یراقن اتت زه با القای ا در ارتباط بکدا و شدهرو  ان آمریکداین بدا     55تکق دهن  زه یامت اصتن یاته 

ام  ،بده یبدارتن  پاتدخ ماناتدبن    « ند  یتیده تدرور   »ها به چارچک  لتو  پرتان  اشن ام تکرار رتا هتهیی  میهن

تدراامبر بدکدا    55ا   زه بایسان دولت آمریکا به یراق زه بایث یاته ها چنین  ایجه گرفاهراتااین این محرکهم

 یاته زن  و به ینکان رتالت  کد با ترور و تروریسم به  ن  بر یتد.، اتت
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هدا  بن یزاتاتت با این تؤام زه چه زسا ن برای چه زسا ن چارچک  پس ام ارااه برآین  مذزکر،

 : کیس زن  و منزنن ، تک ه متاط  را به  هادهای تیاتن معقک  منرا ایجاد من

پرتدان  های  ن  یتیه ترور و ایجاد یس میهنمکفقیت اولیه یککمت در زاربرد چارچک »

در بین  تبیان تیاتن ایاال  ماح ا، متالدت بالقکا آ ان را تضعیف زرد. با برقراری پیک د  میدان   

 ن  یراق و  ن  یتیه ترور و دفاع ام متت، هر  دکع ا داال  تدتیقه و تدداو  دید گاهن را      

گدذاری زدرد؛ امدری زده در  ایجده      آمریکاین برچسد   ش  به آتا ن تحت یناوینن چکن ض من

 .(110: 5191 ،زاتاتت) «ا  ا تتیاتاا اران را به  کین به متاطرا من مناص 

های پژوهشدن تکتدط زدکم و هاکداران،     زاتاتت با  اایش   ولن ام دادا ،در هاین راتاا

میتان درک  ادرتت متاطبان ام پکشش  بری  ن  یراق تکتط چن  رتا ه مقرح در آمریکا 

ای مدرتبط بدا   منجر به بامتامی تحکال   ن  یدراق بده گک ده    ،ده  زه در واقعرا  اایش من

ص ا  یسین 
تالح های زشاار 

 اعن را در ا ایار  
داشاه اتت

ص ا  یسین با  
القای ا در ارتباط  

بکدا اتت

القای ا به آمریکا یاته
زردا و ته ی  به یاته 

مج د زردا اتت

یراق ته ی ی  
مساقیم یتیه  
مرد  آمریکا

ترور جنگ علیه  

پرستیمیهن  
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ایدن  د وم    باش .ش ا تکتط یککمت منهای تعیینراتاا با چارچک و هم تراامبر 55یادثه 

هدا و تکدرار مد او  آن در قالد      ارااده ا بدار  ادرتدت تکتدط رتدا ه     ده  منبه  کبن  شان 

در مسیر چه درص  و میتا ن ام افکار یاکمن را  ،پرتانهای  ن  یتیه ترور و میهنچارچک 

ازثریدت مدرد  آمریکدا     ،قرار دادا اتت. آ نه به  کبن پی اتت اینکده  چنین برداشت  ادرتان

 ا  .گیری زرداها تصایمش ا تکتط رتا ههای ارااهتحت تأثیر چارچک 

 

های سه مورد یافتن سالحگو بر مبنای منبع خبر شامل فراوانی درک نادرست هر پاسخ (:2جدول )

 )برحسب درصد( کشتار جمعی، شواهد ارتباط با القاعده و حمایت اکثریت برای جنگ علیه عراق

میزان 

درک 

نادرست 

هر 

 گوپاسخ

فاکس 

 نیوز
 سی.ان.ان ای.بی.سی سی.بی.اس

رسانه های 

مکتوب 

 )مطبوعات(

ان.پی.آر/ 

 پی.بی.اس

یک یا 

 بیشتر
10 75 65 11 47 21 

هیچکدام 

 مورد 9از 
20 10 19 41 11 77 

 (Kull et al. 2003-4:582منبع: )

 رت :بن ی منگک ه به  اعزن ، اینبن ی زتن ام برآین ی زه ارااه منزاتاتت در دتاه

هددا در فرآیندد  مناهددن بدده  ندد  یددراق، بدده شددهرو  ان آمریکدداین ابادد ا ام طریددق رتددا ه»

به واتقه بر امه اتتاذشد ا   ،ارااه ش  و ترس پرتانهاین ام  ن  یتیه ترور و میهنچارچک 

هدا بده تصدکیر زشدی ا     هام تکی یککمت و با رضایت  تبیان تیاتن، آ یک ه زه تکتط رتا 

)یعندن شدکر و اشدایاق( در     های مثبت مدرد  رتا ن  ادرتت صکر  گرفت. هیجانش ، اطالع
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هدای  بدروم  ند  در ردای غدرور متدن و ایسداس      ،راتاای پشایبا ن ام  ظامیدان و در  هایدت  

شدان بده ایدن مبایدث     های اید اکلکژیک پرتاا ه برا ییتاه ش . افراد با تک ه به  ط مشنمیهن

پذیرفاه برای  ن  و اطالیدا  مقدرود زده    های صکر مراقبت ،وازنش  شان داد  . در  ایجه

ناهن ش ... شهرو  ان مضدقر   به  کین ا سجا  و یک تان م ،زشی یقای شان را به چالش من

، چدکن  هایشان بکد  . ام هادین رو در  ساجکی اطالیا  بهار برای پشایبا ن ام  حکا قضاو 

هدای یکدکمان ارااده    هداین اصدیت را بدر اتداس بر امده     ها به طکر یا ا روایدت ازثریت رتا ه

به  ند  بدرای   ها  سبت ش . تکء برداشتزرد  ، پیام   ساجکهای مرد  لتوماً تح ی  منمن

درصد    21 شدان داد   2001در مارس  CBSها ادامه یافت. در واقع،  ظرتنجن  برگتاری تام

تدراامبر   55ام آمریکاییان زاازان بر این باور بکد   زه ص ا  یسین به طکر مساقیم در یادثده  

 .(176-177: 5191،)زاتاتت «د الت داشاه اتت

 

 ای جمهوری اسالمی ایرانهستههای ها از فعالیتبندی رسانهقالب .د
ها بر روی افکار یاکمن آمریکا و با تک ه به آ نه ما کات زاتاتت در رابقه با ق ر  تأثیر رتا ه

در رابقده  ، گذاری به  اایش گذاشاه اتتگیری و قا کندر  ایجه تهکلت پیشبرد فرآین  تصایم

هدا،  رتد  بیشدارین تدالش رتدا ه    بده  ظدر مدن    یدت  ای  اهکری اتالمن ایدران  با بر امه هساه

تامی و ارااه گتینشن اطالیا  در  هان اتدت زده بدا تسدتط بدر افکدار یادکمن بده         بر ساه

ای، غالبداً  دتایابن به فنداوری هسداه   ایران  هتگک ه اق ا    صکص افکار یاکمن آمریکا، هر

روریسدم بده   دتدایابن ت  ، هت دتایابن به باد  اتدم و در  ایجده   در به منتله تالش این زشکر 

شکد تصکیرتامی مذزکر به شکت ته ی  یتیده  تا در  هایت تالش  شکدمنتالح اتان بام ااین 

با رت   تبیان تیاتن آمریکا درص د   به  ظر من تامی شکد.الاتت  هادینهبشریت و صتح بین

ام  ای  اهکری اتالمن ایران، به هیجان ترس برآمد ا های هساهاینیک ه تصکیرتامی ام فعالیت

 ،ش ا ارااه زنن  و ام این مسدیر تراامبر در میان مرد  آمریکا پاتتن یسا  55ما رای پس ام 

در برای آممکن درتان این برداشت،  . یابنهای بتن م    کد  یت دتت ها و بر امهبه اتاراتژی
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 هدای تالش رتا ه و تأثیر آن بدر روی افکدار یادکمن آمریکدا، بدا اتدادادا ام چدارچک         ،ادامه

 گیرد.ش ا تکتط  تبیان آمریکاین مکرد بررتن قرار منتعریف

 

 های برگزیده توسط نخبگانچارچوب .1

، در 5الاتدت دا شدیاا تداکن هدام    زریساکفر فررو، اتااد دا شک ا دیرتااتن و روابدط بدین  

 تروایت ام ایران: ای ا، گداادان و تیاتدت دا تدن در تدا     » امه  کد تحت ینکان پایان

ای ام یناصدر  ، بده بررتدن مجاکیده   2«2001-5990تیاتت  ار ن آمریکا در قبام ایران:

 اهکری اتالمن ایران بده   ارااه تصکیری مندن اممتاتف در ایاال  ماح ا آمریکا  هت 

هدای  بررتدن، وی بدا ارااده آمداری ام چدارچک      در ایدن   .پردامدینکان مظهر شرار  من

منصدبان  )صدای   1آمریکا، در دو دتاه مقاما  رتانش ا تکتط  تبیان تیاتن برگتی ا

 4زارشناتدان -و  یت محقق (شامت مقاما  زابینه، تتنیکیان رتان و... ا راین تقکح باال

بده ایدن    ،(گدران و... تحتیدت  های فکر،) تبیان تیاتن ردیف دو  شامت دا شیاهیان، اتاق

تصکیری مندن ام ایران به ایدای  تبیان تیاتن آمریکا در ارااه روایت و رت  زه  ایجه من

هدای  در طدکم تدام   رت به  ظر من زه ام این میان (Ferrero, 2013: 56) ا   قش پردا اه

بده ادامده    زارشناتدان  /محقدق  .( مقامدا  رتدان دولدت، بدیش ام     2001-5990) مذزکر

در ا د ،  های زشاار  اعن اقد ا  زدردا  دهن ا تالحبن ی ایران به ینکان گسارشچارچک 

زارشناتان بیش ام مقاما  رتان دولت به تصکیر ایران به ینکان دولدت  / زه محقق یالن

 1.ا  تروریست ماعص  اق ا  زردا

                                                                                                                                        
1. Seton Hall University 

2. The Iran Narrative: Ideas, Discourse, and Domestic Politics in the Making of US Foreign 

Policy toward Iran, 1990-2003, 

3. Administration officials 

4. Scholar-experts 

تکان بام اداین  بن ی را دو فام مکات یک فرآین  مشتص در  ظر بییریم، به  کبن من. اگر مجاکیه این دو دتاه1

 اهکری اتالمن ایران به ینکان فعالیان زه در  هت اق اما  تروریسان در یدام  ای های هساهواقعن فعالیت غیر

 در  ریان اتت را درک زرد. ،گسارش
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های منفی از جمهوری اسالمی ایران توسط نخبگان سیاسی میزان ارائه چارچوب (:9)جدول 

 کارشناسان و مقامات رسمی( )محقق/ آمریکا

 مجاکع 01 02 05 00 99 91 97 96 91 94 91 92 95 90 تام 

ترور
 

مقاما  

 رتان
57 29 54 21 11 15 22 51 40 52 50 55 24 11 21% 

محقق/زار

 شناتان
11 7 29 25 11 50 55 29 0 24 50 15 41 44 26% 

تالح
های هساه

ای/
 

تالح
های زشاار  اعن

مقاما   

 رتان
0 500 10 10 16 17 11 56 11 0 51 22 22 21 29% 

محقق/زار

 شناتان
0 21 57 54 67 1 6 17 6 57 27 21 45 17 26% 

 
ص

زنشیر ماع
 مقاما  

 رتان
51 11 7 11 29 15 0 51 9 1 50 0 54 22 57% 

محقق/زار

 شناتان
11 21 25 22 45 1 0 20 0 1 10 21 17 10 26% 

 (Ferrero, 2013: 56منبع )

 

هدا بده   چه وقت رتا ه»تحت ینکان  در زاا   کد 5، اتااد دا شیاا ایتینکیتآ اک یک دیاا ن

به این مسدئته اشدارا    2،«های متالدترو  : گدااان مستط، افکار یاکمن و مح ودیت ن  من

، ام 1ا د  مدکرد اشدارا قدرار گرفاده     CNNهدای  زن  زه بیشارین افراد شا صن زه در بر امده من

هدا  شتصیان زه بیشار بد ان  20 در ام 51) (4)  وم  ا  های مجریه، مقننه و  ظامن بکدابتش

  .(DiMaggio, 44 :2010) (اشارا ش ا اتت

                                                                                                                                        
1. Illinois State University 
2. When Media Goes to War: Hegemonic Discourse, Public Opinion, and the Limits of 
Dissent 
3.This Week at War Program 
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 CNN: This Week at Warترین افراد در برنامه خبری برجسته (:7) جدول

 4/2007 -6/2006بازه زمانی 

 تع اد اشارا  رتبه 
 471  کرو دبتیک بکش 5
 551  کری الاالکن 2
 91 اتامه بن الدن 1
 91 رامسدت  دو ال  4
 61 أیان الترقاوی 1
 62 زا  ولیتا رایس 6
 65 ص ا  یسین 7
 16  ژادمحاکد ایا ی 1
 16 مقا ی ص ر 9

 14 دیکی  پارااکس 50
 14 رابر  گیاس 55
 40  ان مک زین 52
 40  کرو زیسن 51
 10 بیت زتیناکن 54
 21 پرویت مشر  51
 27 دیک چنن 56
 27  ان آبن می  57
 26 هیالری زتیناکن 51
 21  یات بیکر 59
 21  ا سن پتکتن 20

  (DiMaggio: 2010: 44)منبع: 

هدای  بدری   قدکم  وی هاننین در   ولن دییر  به این  کاه اشارا دارد زه بیشارین  قدت 

]هادان   باشد   یت ام  تبیان تیاتن ایداال  ماحد ا آمریکدا مدن     2و این پن  ت 5تایات  یکیکرک

 .(DiMaggio, 49 :2010) (1)  وم  در ه اوم و صای  منصبان ا راین[ تبیان تیاتن 

                                                                                                                                        
1. The New York Times 
2. The Independent 

http://www.nytimes.com/
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 تایمز و ایندپندنت از نخبگان سیاسی آمریکاهای خبری نیویورکبیشترین نقل قول (:7) جدول

  این پن  ت   یکیکرک تایات

 رتبه
 درص   قت

 ش اهای ظاهرقکم
 رتبه

های قکم درص   قت

 ش ارظاه

 %57 .  کرو دبتیک بکش5 %11 .  کرو دبتیک بکش5

 %54 . تک ن بتر2 %57 . هری ری 2

 %6 .  ان ری 1 %9 .  ا سن پتکتن1

 %1 . منتیس زاربت4 %9 . زارم لکین4

 %1 .  کری الاالکن1 %1 .  ان مکرتا1

 %1 . دس براون6 %1 .  ان وار ر6

 %1 . رینارد د ت7 %6 . دیک چنن7

 %1 زن ی. چارلت 1 %6 . هیالری زتیناکن1

 %1 . گکردون براون9 %6 . میچ مک زا ت9

 %2 . ابراهیم الجعدری50 %6 . دا ا پرینک50

 %2 .  ان مکرتا55 %6 .  ان زری55

 %2 . زا  ولیتا رایس52 %1 . دن بارتتت52

 %2 .  الم طالبا ن51 %1 . تک ن اتنک51

 %2 . هری ری 54 %4 .  ان مک زین54

 %2 . دو ال  رامسدت 51 %4 . باراک اوباما51

 %2 . دیک چنن56 %4 . اتادان هادلن56

 %2 . ادوارد زن ی57 %4 . دو ال  رامسدت 57

 %2 . أیاد ایالوی51 %4 . را  اما کات51

 %4 . زریس داد59
. تیتکیک 59

 برلکتکک ن
2% 

 %2 . هیالری زتیناکن20 %4 .  کری الاالکن20
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ای و مند ی هسداه  دربارا تدکان  NBCمنابع  بری شبکه تتکیتیک ن  ،به طکر  اص دیاا ن

بن ی دتاهرا  . 2007 . تا  کالی 2001های زشاار  اعن در ایران در باما مما ن مارس تالح

میتان پکشش  بری ایدن رتدا ه تکتدط  تبیدان تیاتدن را       ،  ومیک زردا و با ارااه آن در 

 رتان و  تبیان تیاتن ایداال  ماحد ا آمریکدا هسدان     بیشارین آ ها مقاما  ده  زه ارااه من

 .(DiMaggio, :2010 156) (6وم)  

 

 ای/ تسلیحات کشتار جمعیمندی هستهراجع به ایران و توان  NBCمنابع خبری  (:8)جدول 

 2770الی جوالی  2779بازه زمانی مارس 

 %1001 مقاما  رتان ایاال  ماح ا آمریکا

 %2501 آمریکا تبیان ایاال  ماح ا 

 %5001 مقاما  رتان ایران

 %4  تبیان  ار ن

 %4 ارتش ایاال  ماح ا آمریکا

 %4 مقاما  رتان بریاا یا

 %1 اشتاص ایرا ن در  یابان)یاک  مرد (

 %1 دییران

  (DiMaggio: 2010: 156)منبع: 

 

 هاها توسط رسانهگسترش قالب .2
مند ی  هدا در مدکرد تدکان   طن ارااه  د ولن بده گسدارش قالد      آ اک یک دیاا ن در زاا   کد

واشدینیان  »زند  زده ام   ای و هاننین تستیحا  اتان  اهکری اتالمن ایران اشدارا مدن  هساه

زند  زده   گیری مدن اتاتراو ش ا اتت. وی ام بررتن مذزکر اینیک ه  ایجه «گاردین»و  «پست

 ن پروپاگا  امحکرا ده ریه مذزکر بده شدکت  ازثریت واژگان پیرامکن تستیحا  اتان در هر دو  ش

بر امه تستیحاتن اتان اتت یدا ماکدن اتدت     زن  زه ایران در یام تکتعهرح من)تبتیغاتن( مق

 .(DiMaggio, :2010 158) (7)  وم  زه بکدا باش 
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ای در ای/ تسلیحات هستهمندی هستههای پیرامون ایران و توانبندی سرمقالهقالب (:0) جدول

 واشینگتن پست و گاردین

 (1/8/2770الی  1/8/2779) ( و واشینگتن پست91/12/2778الی  1/1/2777) بازه زمانی گاردین

 
 هابن ی ترمقالهدتاه

 واشینیان پست

 ها()ترمقاله
 واشینیان پست

 ها()یادداشت
 گاردین

 )گتارش(

5 
 %74 %91 %90 ای اتتایران در یام تکتعه تستیحا  هساه 

 %29 %56 %0 ای  یستدر یام تکتعه تستیحا  هساه ایران

2 
 %41 %29 %65 الاتتن ا رژی اتان مر ع اتتآژا س بین

 %50 %2 %1 الاتتن ا رژی مر ع هسان  اای  آژا س بین

1 
 %41 %56 %21 طتبا ه )در برابر ایاال  ماح ا/ ماح ان(مبان ماتاصم و  ن 

 %12 %40 %42 برابر ایران(طتبا ه )در مبان ماتاصم و  ن 

 %11 %0 %0 ماح ان/ ماح ا ای ایاال دوگا ین هساه 4

هدای  ایاال  ماح ا/ ماح ان و پیادان مندع گسدارش تدالح     1
 (NPT) ایهساه

1% 2% 11% 

 19% 54% 42% (NPT) ایهای هساهایران و پیاان منع گسارش تالح 6

 %56 %1 %0 تامی ایرانیاایت ایاال  ماح ا برای غنن 7

 %56 %1 %0 (5112مرداد  21)  . تکتط ایاال  ماح ا/ ماح ان5911زکدتای  1

  (DiMaggio: 2010: 158)منبع: 
 

 الاتتدن و امنیادن مریتند     . تکتدط مرزدت مقالعدا  بدین    2051در گتارشدن زده آوریدت     ،اننینه

(CISSM با ینکان )«  روم امده   6تدن  برر، در مناشدر شد ا   5«ای ایدران ای بر امده هسداه  پکشدش رتدا ه

 1، گداردین 4، فایننشام تدایات 1، واشینیان پست2ژور ام اتاریت تایات، وام ، شامت  یکیکرکمبانا یتیسن
، صدکر  گرفاده   . 2052 . الدن  2009های بین تامهای مما ن مشتصن و این پن  ت زه در طکم دورا

زده   اتدت بیشار به تات تروی  این قال  ذهنن  ،ای ایرانشکد پکشش  بری بر امه هساه شان دادا من

 به منتله ته ی ی به تات تکتعه تستیحا  اتان یا تکلی  باد  ای  اهکری اتالمن های هساهفعالیت

                                                                                                                                        
1. Media coverage of Iran’s nuclear program (An analysis of U.S and U.K coverage, 2009-2012) 
2. The Wall Street Journal 
3. Washington Post 
4. Financial times 
5. Guardian 
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تدایات بیشدارین پکشدش    هدای مدذزکر،  یکیدکرک   ا اتابن ام روم امه مقاله 5212. ام مجاکع باش من اتم

اتدادادا ام واژگدان    میدا یین  .را داشاه اتتای ایران و این پن  ت زاارین پکشش  سبت به مساات هساه

بر امده  »هدای  باشد  زده ام ایدن میدان واژا    به شدرح ذیدت مدن    یت ای ایران مدهکمن مرتبط با ا رژی هساه

   :(Ibid, 2013: 11) ام بیشارین فراوا ن بر کردار اتت «ایتستیحا  هساه»و  «ایهساه

 

 باش :های این بررتن شامت مکارد ذیت منگیریام  اته  ایجه
و بیشدار مباندن بدر     مبایث ]صرفاً[ تیاتن ماارزدت شد ا   هاین امها بر روی  نبهپکشش این روم امه -

هاین ب ون تکضیح منات  و زافن مسااتن اتاتن اتت زه بایسدان ]بدرای یادک [ ارمیدابن و      قت قکم
هدای امنیادن آمریکدا،    ای ایدران؛ تدأثیرا  اتداراتژی   اه ا  هساه ها ورتا ن شک  ؛ ام قبیت قابتیتاطالع

 ای و...تأثیرا  رژیم منع گسارش هساه ،اروپا، ایران و اتراایت و هاننین

ای پدردامد، بده گک ده   ای ایدران مدن  های هساهها به اه ا  و قابتیتمما ن زه پکشش روم امه -

باشد . ]ام  های ممدا ن متاتدف مدن   تناقضاتن در دورازنن  زه فاق  دقت الم  و شامت اق ا  من
 ،های معابری برای ]اثبدا [ ادیاهایشدان  یسدان  و در  ایجده    رو[ قادر به ارااه منابع و ممینهاین

 شکد.گذاران منروی تیاتتهای پیشمنجر به ارااه تصکیر  ادرتان برای گتینه

  صدکص مقامدا    همقاما  دولان، بن ام هایایران،  قت قکم ایهساه  امهبیشارین پکشش بر -

 .بکدا اتت آمریکا

ها اغت  با گرایش مقاما  آمریکاین، اروپاین و اتدراایتن هادراا اتدت تدا     پکشش روم امه -

اش قدرار دهد  و بده  قدش تدایر      ایایران را مسئکم یت و فصت  تاع بر تر مسدئته هسداه  

 زشکرها در این  تاع اذیان  کن .

 های مورد بررسیای در روزنامهتعداد فراوانی مقاالت مرتبط با ایران و انرژی هسته (:3) نمودار

 ایهای هستهطلبیجاه
 ایبمب هسته

 ایتوانایی هسته
 ایایران هسته
 ایبرنامه هسته
 ایتهدید هسته

 ایتسلیحات هسته
 ایتوانایی تسلیحاتی هسته
 ایبرنامه تسلیحاتی هسته
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ای در ایران ایساتا  مندن در مکرد ایران را زده بده طدکر گسداردا     ایپکشش بر امه هساه -

 5زن .تقکیت و منعکس من ،میان یاک  مرد  آمریکا، اروپا و اتراایت گساردا ش ا اتت

 

 هایای در روزنامهتعداد فراوانی مقاالت مرتبط با ایران و انرژی هسته (:4) نمودار

 های زمانی متفاوتمورد بررسی و در بازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روم امده بر سداه آمریکداین شدامت      1هدای  در مقاله دییری زه به تحتیت گدااان تدرمقاله 
، ای ایران پردا اه شد ا اتاریت ژور ام دربارا بر امه هساهپست و وامتایات، واشنیان یکیکرک

هدای هدر تده    ای ایدران در تدرمقاله  مشدکت بر امده هسداه   »گیری یاصت ش ا زه  یت این  ایجه

وم امه با اصقالیا  مشابهن مشتص ش ا ]و[ باور بر این اتت زه دولدت ایدران در آرموی   ر

ایدران دارای بر امده    ،ای اتت...]هاننین[ فرض بر این اتدت زده در واقدع   داشان تالح هساه

گیدری ققعدن، ماکدن بده     های اتان اتت. هر ته روم امه برای ایدن  ایجده  متدیا ه برای تالح

این  ایجه به دتت آم  زده   ،به یالوا «رتان ایاال  ماح ا و اتراایت هسان .اظهارا  مقاما  
هدای  ها با مضاکندرص  باالین ام ترمقاله ،های مکرد اشارا ته روم امه مذزکرام میان مضاکن

درصد (  26)« اتدال  بده مثابده ته ید     »درص ( و 40) ای ایرانبر امه هساه «قابت ایااادی غیر»

 .(554-556: 5117 ،تدی)ای ا  تقکیت ش ا

                                                                                                                                        
1. Media coverage of Iran’s nuclear program, Ibid.Pp V-VI 
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 Fox Newsو CNN دییری زه به تحتیت محاکای دو رتا ه بترو آمریکداین شدامت   مقاله ،هاننین

 . پردا اه، به این  ایجه رتی ا زه دو شبکه مذزکر مجاکیداً بدا   2009تا  2005تراامبر 55در باما مما ن 

 224مدکرد،   459ا   و ام ایدن   بر، گتارش و تدسیر به یاتیا  روا ن یتیه ایران اق ا  زردا 459ا اشار 

 ،اه اتدت. هانندین  ا اصاص داش Fox Newsدرص ( به  46) مکرد 591و  CNNدرص ( به  11) مکرد

 76درصد (، یقدکق بشدر     61) مدکرد  264ای با بیشارین یجم یاتیا  روا ن به ترتی  به ا رژی هساه

درص ( مدرتبط بدکدا    1) مکرد 12درص ( و صتح  اورمیا ه 55 ) مکرد 47 درص (، تروریسم 51) مکرد
 .(211-277 :5119، )تا یک  کاری اتت
 

 11روانی دو شبکه سی.ان.ان و فاکس نیوز در چهار حوزه از تعداد و فراوانی عملیات (: 6) جدول

 م. علیه ایران2773تا  2771سپتامبر 

 درص  فراوا ن مکضکع رایس  اهکر شبکه

CNN 

 تی  محا   اتان
 )دورا دو (

 %40 22 ایا رژی هساه
 %20 55 یقکق بشر
 %1207 51 تروریسم

 %701 4 صتح  اورمیا ه
 500 11 جمع کل

  ژادمحاکد ایا ی

 %6902 557 ایا رژی هساه
 %51 22 یقکق بشر
 %707 51 تروریسم

 %5005 57 صتح  اورمیا ه
 500 569 جمع کل

Fox News 4502 54 ایا رژی هساه )دورا دو ( تی  محا   اتان% 

 

 

 %2601 9 یقکق بشر
 %2101 1 تروریسم

 %101 1 صتح  اورمیا ه
 500 14 جمع کل

  ژادمحاکد ایا ی
 

 %6109 555 ایا رژی هساه
 %2505 14 یقکق بشر
 %1 1 تروریسم

 %1 1 صتح  اورمیا ه
 500 565  اع زت
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67%

23%

9%

1%

علیه ایران در چهار حوزه از  Fox Newsمجموع عملیات روانی شبکه (: 9)جدول 

.م2009تا 2001سپتامبر 11

انرژی هسته ای

حقوق بشر

تروریسم

صلح خاورمیانه

62%15%

14%

9%

علیه ایران در چهار حوزه از  CNNمجموع عملیات روانی شبکه (: 10)جدول 

.م2009تا 2001سپتامبر 11

انرژ هسته ای

حقوق بشر

تروریسم

صلح خاورمیانه
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آمیتبکدن در  هت ته ید  ها رتا هچارچک   بری  ،در مجاکع آ نه ام این  اای  پی اتت آ که

طکر زه در مد م زاتداتت در مدکرد  ند  یدراق       هاانش ا اتت. تقکیت ای ایران های هساهبر امه

بدا ادامده تقکیدت چدارچک       ای ایران قادر هسان ها با ته ی  کا  ن اق اما  هساهاشارا ش ، رتا ه

هدای  طکر زه در مکرد  ن  یراق صکر  گرفت، وازنش هاان ،«پرتانمیهن»و «  ن  یتیه ترور»

اقد اما     زده  ند افکار یاکمن را در این مسیر ه ایت زنگیری هیجا ن یامه مرد  و در  ایجه تصایم

هدای  زه در  هدت تکلید  و تدا ت تدالح    آمیت ای  اهکری اتالمن ایران  ه در  هت صتحهساه

 ،ایدتارتن ایران بده فنداوری هسداه    ، ایجه  هاین والتصکص با  اتان اتت  زشاار  اعن یتن

به ایااام میاد با این زار با  اتدم بده    و کداتکلی  با  اتم تکتط دولان اتت زه یامن تروریسم ب

این در یالن اتت زه گدتارش مرزدت بدرآورد اطالیدا  متدن        کاه  رتی . یت ها دتت تروریست

تدکان گددت تهدران    با اطاینان بسیار میاد من» . صرایااً ایال  داشت زه 2007( در تام NIE) آمریکا

البرادین در ایدن   ،هاننین .« کدش را ماکقف زردا اتتای های هساه . بر امه تالح2001ام پاییت 

ای زده تکتدط   های هساهای مرتبط با تالحو کد بر امهرابقه اظهار داشت زه هیچ شکاه ی مبنن بر 

 چدکن این، و کد با  5 ش ا در ایران   ارد.ای ایال ایران در یام ا جا  اتت یا و کد تأتیسا  هساه

ای ایران در میان افکار یاکمن آمریکا تحکدیم یافاده بدکد، ایننندین     هساههای تصکیر مندن ام فعالیت

 ها مقرح ش ، اما در زدکران اتداعاام و تکدرار   هرچن  تکتط رتا ه به ینکان پادچارچک  اطالیاتن

ها هانکن چارچک   ن  یتیه ترور، چن ان دید ا  شد .   رتا ه ش اهای ام پیش تعیینقال  م او 

ش  به د بدام تأیید  هادان    های هیجا ن مک   منراد  هت پرهیت ام  اهااهنینتاایت اف ،به یبارتن

  ،  ه واقعیان زده بعد اً   بکد در ذهن  کد ترتیم زرداای ایران مندن باشن  زه ام فعالیت هساه تصکیر

 بر  ال  این تصکر ارااه ش ا اتت.

دادا اتدت. وی بدا ارااده     امه  کد به  کبن این مکضکع را  شان پایانزریساکفر فررو، در  

)مبنن بر ارااه تصدکیری منددن و ته ید آمیت ام ایدران( و      2های غال   ولن به مقایسه روایت

هدای  در تام ( کیا ه با ایرانو هاکاری )مبنن بر ارااه تصکیری مثبت ش اارااهی 1هاپادروایت

 .(55)  وم  پردامد . من2001 . الن 5990

                                                                                                                                        
1. http://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/2007/prn200722.html  & 
http://www.envirosagainstwar.org/know/read.php?itemid=12043  
2. Dominant Narrative 
3. Counter Narrative 

http://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/2007/prn200722.html
http://www.envirosagainstwar.org/know/read.php?itemid=12043
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 های ایران در آمریکاها و پادروایتهای روابیتها و زمینهمقایسه چارچوب(: 11) جدول

 هامیا یین پادروایت های غال میا یین روایت تام

5990 21% 57% 

5995 2101% 2501% 

5992 2701% 55% 

5991 16% 9% 

5994 10% 1% 

5991 40% 401% 

5996 15% 401% 

5997 1401% 5001% 

5991 1001% 51% 

5999 2401% 9% 

2000 2101% 701% 

2005 1501% 5401% 

2002 17% 5201% 

2001 4201% 1% 

  (Ferrero: 2013: 70)منبع: 

 

های مثبادن  زه هرچن  در آمریکا روایتاتت  آن آی به دتت من فررو آ نه ام بررتن

مندن و  ام ایران  یت  ریان دارد، اما روایت غال  به طکر میا یین در  هت ارااه تصکیری

اتاس مد لن زده تکتدط     بر ،در  ایجه .ام  اهکری اتالمن ایران ماارزت اتت واقعن غیر

گیدری تاایدت دار د     افدراد پدس ام تصدایم    اتاس فرضیه داماتیک ترتدیم شد ،   زاتاتت بر

 دکا ن  اطالیاتن را به یاد آور   یا د بام زنن  زه با تصکر و  ادای  مدکرد ا اظارشدان هدم    

  .(,Ferrero :2013 70) باش بیشاری داشاه 
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 بر افکار عمومی آمریکا هابندیتأثیر قالب .9
دهد   یداا  هدا ن     شان من ، . مناشر ش ا2051ژوان  55 در 5گتارشن زه تکتط پاییاا  ظرتنجن پیک

ای دتایابن ایران به فناوری هساهای  سبت به بت به ایران به ش   مندن ش ا و هنکم متالدت گساردا س

 به دتت آم اری گیاین  ایجه ،زشکر 19قی  ش ا زه با بررتن مؤتسه روی  ،در این گتارش و کد دارد.

ای، یاک  مرد   هان به متالدت های هساهت گساردا  سبت به دتایابن ایران به تالحزه با و کد متالد

                                                                                                                                        
1. Pew Research Center 

 ای ایران با فعالیت هسته. 1
در حال دستیابی به بمب

اتمی است

ایران محور شرارت و  . 2
حامی تروریست می باشد  
پس ممکن است بمب اتم  

را به تروریست ها بدهد

تروریست ها در . 3
له  سپتامبر به آمریکا حم11

کرده اند و تهدید به حمله 
مجدد نموده اند

ایران تهدیدی برای . 4
امنیت منطقه و جهان  

بین الملل به حساب می آید

 جنگ علیه ترور

پرستیمیهن  
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 51تسده در  گتارش مشابهن زه تکتدط ایدن مؤ   دهن .منای[ تهران ادامه  کد  سبت به تیاتت ]هساه

 اتت. یافاهبه  ایجه مشابهن دتت زشکر  40با مقالعه   . مناشر ش ا  یت2054ژوان 
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در بررتن  ظر  5های  کد(  یت در آ رین  ظرتنجنGALLUP) مؤتسه  ظرتنجن گالکپ

زشکر مهم  اورمیا ده شدامت ایدران، تدکریه، یدراق، فتسدقین، لیبدن،         1مرد  آمریکا  سبت به 

  ایجه دتت یافاده اتدت زده ازثریدت آمریکاایدان  سدبت بده       یربساان، مصر و اتراایت به این 

زشدکر مدذزکر در    1( و  اهکری اتدالمن ایدران ام میدان    %6101) اتراایت  ظر مسای ی دار  

 .(%5004) ترین  اییاا قرار داردپایین

                                                                                                                                        
1. Feb 18.2014 
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زه روی پاییاا اینار ان  کد مناشر زردا، با ارااه لیسدان ام   5این مؤتسه در بررتن دییری

متاطبدان  دکد    تام آین ا، ام 50ته ی های ایااالن یتیه منافع ایاال  ماح ا آمریکا در طکم 

 کاتاه مشتص زنن  زد امیک ام مدکارد مدذزکر را بده یندکان ته ید  بحرا دن یتیده آمریکدا          

م ولن  ه چن ان بحرا ن و ز امیک را اصالً به یندکان  شناتن ، ز امیک را به ینکان ته ی  مهمن

مشتص ش  تکتعه تستیحا  اتادن تکتدط ایدران،     ،آور  . در این بررتنته ی  به شاار  ان

ترین ته ی  بالقکا یتیه مندافع آمریکدا شدنا اه شد ا و     الاتت به ینکان مهمپس ام تروریسم بین

 ن .دا تام آین ا من50اح ا آمریکا در متاطبان، ایران را ته ی  بحرا ن ایاال  م 76%
 

 سال آینده 17ایاالت متحده در حیاتی تهدیدات منافع (: 12جدول )

ته ی ی بحرا ن  

 )به درص (

ته ی ی مهم ولن  ه چن ان 

 بحرا ن )به درص (

 59 77 الاتتتروریسم بین

 51 76 ای ایرانتکتعه تستیحا  هساه

 27 17 بنیادگراین اتالمن

 16 11 زرا شاالن و زرا  نکبنتعارض 

 16 12 ق ر  اقاصادی چین

 45 46 ق ر   ظامن چین

 42 46 تعارض اتراایت و فتسقینیان

 49 12 ق ر   ظامن روتیه

 41 21 تعارض هن  و پازساان

 

هدای  ده  چیک ده چدارچک   من  شانهای دو مؤتسه گالکپ و پیک به  کبن  اای  بررتن

 ظر و یقی ا مرد  آمریکا  یت تأثیر گذاشداه و  یداا آ هدا را     آمریکاین برهای غربن اصتن رتا ه

زه به رغم افشای مدکاردی مبندن بدر     ی یتا   اکدا تثبیتای ایران های هساه سبت به فعالیت

  اای .ی   صحت ادیاهای مذزکر، پذیرش واقعیت تکتط متاطبان دشکار من

                                                                                                                                        
1. Feb 28, 2014 
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 گیرینتیجه
ای زده طدن دوران  ند  یدراق     مذزکر، با تک ه به  ریان رتا ههای ام مجاکع مقال  و دادا

ای ای بر ترتدیم اقد اما  هسداه   تکان دلیت تارزت رتا ه . به وقکع پیکتت، به  کبن من2001

منجر به تا ت تالح اتان شدکد و   «ایااام دارد» اهکری اتالمن ایران به ینکان تالشن زه 

ها بدا تارزدت بدر یدک     رتا ه .درک زرد اراا داشاه باش ،را به ه الاتتتکا   ته ی  امنیت بینمن

ای  اهکری های هساهو ا اصا  آ ها به فعالیت ها و یبارا  ته ی آمیت و امنیانتری زتی واژا

دتایابن این زشدکر بده   ای ایران را به منتله آمیت هساهتالش زرد   اق اما  صتح ،اتالمن ایران

هدای  طتبدن با  داا ش  زه ایران به ینکان زشکری تتقن من ،منظربا  اتان تصکیر زنن . ام این 

و این تالش برای دتایابن به با  اتادن   باش منای  کد در ص د دتایابن به با  اتان هساه

تکتط ایران در شرایقن اتت زه این زشکر به یندکان زشدکری یدامن تروریسدم و در لیسدت      

در صکر  دتایابن  اهکری اتالمن ایران  ،زشکرهای محکر شرار  قرار دارد. با این یسا 

ها به با  اتدم دتدت   ای،  ها ن را بایسان تصکر  اکد زه در آن تروریستمن ی هساهبه تکان

امنیت  ها ن در معرض  قدر  د ی قدرار گرفاده و هدر لحظده        ،ا  . در این شرایطپی ا زردا

بده  هدا  یاته اتان تروریسدت پایان یار ممین طن  ن   ها ن بسیار گساردا و بایسان مناظر 

شک   بدا اتدادادا ام تتریدق    ها مکفق منرتا ه ،با این شرایط ام  اته آمریکا باشیم.زشکرهاین 

ای ایدران را در  هدای هسداه  فعالیدت  ،های  بری  کد یکم مکضکع مدذزکر پن چارچک درپن

زاتداتت ام زندار هدم    مقابق با آ نه  الاتتن  هادینه تام  .قال  ته ی ی یتیه صتح و امنیت بین

قراردادن فرضیه  شا یرهای ب  ن داماتیک و م م برا ییتاین آبشاری ا اان مقرح  اکدا بدکد،  

شدد ا مددذزکر پیرامددکن بندد یمغددت ا سددان زدده در معددرض دریافددت مدد او  رویدد ادهای قالدد 

منقبدق  های ذهنن  کد را تصکیرتامی گیرد،ای ایران قرار منهای هساهته ی آمیتبکدن فعالیت

 هدت بدا هادین قالد  تصدایم      هدم  ،زن  و در  ایجده ش ا ترتیم منبن یبر روی ادهای قال 

ای های مشابه، تصکیر مندن ته ی بکدن ایدران بده یندکان تجربده    و با تکرار مج د قال  گیردمن

   شکد.افراد باییا ن و  هادینه منهیجا ن در ذهن 

مقاما  ایرا ن بارهدا اذیدان    در شرایقن اتت زهش ن این قال  ذهنن در ذهن افراد  هادینه

ای برای تکلید  ا درژی و اتدادادا در    آمیت هساها   در  ساجکی دتایابن به فناوری صتحداشاه
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پس ام وقکع ا قال  اتالمن زه شدرایط بدام یری ادامده     .تجهیتا  داروین و زشاورمی هسان 

فراهم ش ا بکد، ایران به یضکیت  (NPT) ایهای هساهیضکیت در معاه ا منع گسارش تالح

هاا ند    ، کد در این معاه ا ادامه داد، در صکرتن زه اگر قص  دتایابن به با  اتم را داشدت 

، ایران یضک پروتکدت الحداقن   NPTش . یالوا بر پازساان و اتراایت یضک این پیاان  ان ،هن 

CTBT یادالً تیسدام  ظدارتن و زنارلدن دقیقدن را بدرای        ،بدا ایدن یضدکیت    زده باش   یت من

پذیرفاده اتدت. برگدتاری زنددرا س      اایت  کد  هت دتایابن به با  اتمآمماین ی   تراتان

ای بدرای  ای برای هاه، تالح هسداه ا رژی هساه»الاتتن  تع تالح و اشایه تهران با شعار بین

در و دزادر رویدا ن در تداممان متدت      دژاد  اق اما  آقایان دزار ایا ی ،و هاننین« هیچ زس

در تحدریم   رهبدر معظدم ا قدال  اتدالمن    ای، هاراا با مکاضع صدریح   هت  تع تالح هساه

الاتتن ا رژی اتان مبنن های متاتف آژا س بیناتان یا گتارشتکلی ،  یه اری و زاربرد تالح

( مبنن بر اینکه NIE) اای ایران؛ گتارش مرزت برآورد اطالیا  متن آمریکبر ی   ا حرا  هساه

ای   اشاه یا اظهارا  محا  البرادین مبنن بدر  زنکن بر امه  ظامن هساه  . تا2001ایران ام تام 

ای ایدران  د ارد، هایدن ام  اتده     بدکدن مسدیر تکنکلدکژی هسداه    اینکه هیچ دلیتن بدر  ظدامن  

زه  اهدکری اتدالمن    به این معنا ،باش بن ی مذزکر منن  ال  قال های تأیی  مقتبترفصت

تتریدق و  های غربدن بدر   تارزت رتا ه ،یام با اینرص د دتایابن به تالح اتان  یست. ایران د

، مسدیری را پدیش   ط  تبیان تیاتن آمریکا تعیین ش اهاین زه تکتچارچک  ام مکرر اتادادا

 واقعیدت ، یدافان  شد ا پردامش گذارد زه در گسارا پهناور اطالیا روی متاطبان آمریکاین من

    . اای بسیار دشکار من برای آ ان
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