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  :دهيچك
ران و در سطح يل در داخل اين مباحث و مسايتر  از مهميكيران يا  مي جمهوري اسالياهاي هستهبرنامه

مريكا  آهاالت متحدي ا، و در راس آنهاي غربيها، كشورهان برنامهياز زمان مطرح شدن ا .  استيالملل نيب
ن يران در پس ايا  ه ککنند ي ادعا من کشورهاي؛ اکردندابراز  ها تين فعاليا  هي را عليتندمکرر و هاي  واكنش

د است كه ن اعتقايران بر ايا  مي اسالي جمهوريرا دارد؛ ول  ميحات اتي به تسليقصد دسترساحتماالً ها تيفعال
 ن مقالهيا  .است  مي اتي انرژين الملليز و در چارچوب تعهدات آژانس بيآم  صلح،شيا هستهيهاتيفعال  ميتما
 هاي  در بخش فارسي سايتران ي اياهسته يانرژ اخبار سازي برجسته ي چگونگيابيرزا  ه بل محتواي روش تحلبا

در خصوص مذکور هاي  رسانه دگاهيتفاوت دين مقاله در ان يهمچن  .پردازد ميسي بيآمريكا و بي صداي
-١٣٨٥( سه سال يط ،سازي باني و نظريه برجسته  مفهوم دروازهدر نظر گرفتنبا  ،رانيا  مي اتيها تيفعال

  .رديگ ميل قرار يمورد تحل )١٣٨٣
 هـاي    به برنامه   نسبت يالملل نين دو رسانه مهم ب    ينگرش ا  از آن است که      ي حاک پژوهش هاي   افتهي يطور کل   به
 ي سـاز  ي غنـ  باره در  . دارد يشتري ب يو بار ارزشي منفي در اخبار آنها برجستگ       است   يچالشايران، همواره     ميات

ـ ي غربي کشورها،ومياوران بر تعليـق غنـي سـازي     ـ  رانيااي  ههستهاي  تي با توجه به تصورات مشکوک از فعال 
 . کنند يايران اعالم م    ميتا  ه اساسي براي پايان بخشيدن به مناقش      ن اقدام را يک راهحل    ياورانيوم اصرار دارند و ا    

ايـران توجـه کننـد و حـل آن را در              مـي تا  هز ديد حقوقي به پروند    ا  هک جاي اين   کشورهاي مذکور به  ن  يهمچن
ده و  ، اين پرونده را کامالً سياسي تـشخيص دا        مدنظر قرار دهند    ميالمللي انرژي ات   چارچوب تعهدات آژانس بين   

  .يفا کندا  همسئلايد نقش فعالي را در حل اين معتقدند که شوراي امنيت ملل متحد ب
  
  .ايراناي  ه هستبرنامه ،سازي برجسته ،باني دروازه ،  صداي آمريكا،يس بي بي :ها د واژهيكل
 

 :مقدمه
  

 چه در سطح ملي و      ،مومآورند که در آن روز به روز مسايل زندگي ع           مي فراهمرا  اي   ها موقعيت يا عرصه   رسانه
تبـديل  ها به بخش اصلي و مرکـزي صـحنه سياسـي               رسانه  .دنشو متجلي مي بيشتر   ،الملليچه در عرصه بين   

گيـري از   بـا بهـره    ). ١٣٨٢كوئيـل،  کمـ  (انـد  شـده  فايـده  بيز  ينهاي قبلي    به روش  اند و تبليغات سياسي   دهش
هاي خود را به صدها ميليون مخاطب برسانند و          توانند پيام  ها مي   هاي پيچيده و پيشرفته، امروزه رسانه      فنآوري

اينترنت امکان ارتباط را بـراي کـساني کـه بـه      . تواند نقشي حياتي ايفا کنددر چنين برهه زماني اينترنت مي  
نـوردد و در ايـن        اينترنت مرزها را در مـي       .كند راديو، تلويزيون، روزنامه و مجالت دسترسي ندارند، فراهم مي        

 کـشورها باشـد     بـر ضـد   هـاي سـوء      ل ممکن است برخي از مطالب آن مشوق تجزيه کشورها يا حاوي ايده            حا
  ).١٣٨٣دفلور و دنيس،(
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ز سـاير   ا هيکـي منحـرف کـردن زمـان و توجـ          : انـد  ها با توسعه خود حداقل موفق به تحقق دو چيز شده            رسانه
 و هـا    تحقـق ايـده  برايعات مورد نظر خود ها به سوي خود و ديگري ايجاد مجرايي براي رساندن اطال      فعاليت

هـا و فنـون مختلفـي اسـتفاده           از روش  آنهـا  ،نفـوذ در افکـار عمـومي      دستيابي به هدف     به منظور   .اهدافشان
در ) ١٣٨٤(سـورين و تانکـارد       .  اخبار است  iسازي   برجسته ، يکي از اين فنون     که )١٣٨٢کوئيل، مک(کنند   مي
گويند  ها به مخاطبان خود نمي    ين رسانه ا هاند، اگرچ  ها جهان را تسخير کرده      سانهامروزه ر  "گويند که   مي هارب اين

  " .اند موفق،که به چه فکر کنند اي در گفتن اين که چگونه فکر کنند، اما به طرز خيره کننده
كـه  كنند  ميها سعي  بندي موضوعات در رسانه   نمايي رويدادها و درجه    سازي با بزرگ و کوچک       برجسته فرآيند

 ستهـ ي ديدگاه رسانه بـه مخاطـب نيـز          ين امر در راستاي القا    ا ه ک  سازند برجستهرويداد را در ذهن مخاطب      
   ).٩٤:١٣٧٤شکرخواه،(

 يهـا  رسـانه ن  يهمچنـ  و   صدر مـسايل مهـم سياسـت خـارجي         موضوعاتي که طي چند سال اخير در       يکي از 
طـور    بـه  هـا  ن برنامـه  يا مرتبط با    وضوع م  . است iiاي ايران  نرژي هسته ا هکشورهاي بزرگ دنيا قرار گرفته، برنام     

دليـل   طرح شد و از آن پس به      مدنيا   مياسي و در ميان افکار عمو      ميالدي در محافل سي    ٢٠٠٢ز سال   ا هبرجست
ترين خبرها در داخـل   ايران يکي از مهم  ميتا  هبرنام  .بين قرار گرفت رهذي، ايران زير مبارزه با تروريسم جهان

شـود و    يران نمـي  ا ههميت اين موضوع محدود ب    ا  هك طوري به.  ستا  هالمللي بود   در سطح بين   نينکشور و همچ  
از زمـان مطـرح    . سـت ا هالمللي اهميت پيدا نکـرد     تاکنون اين چنين در سطح بين     يران  ا ههيچ موضوع مربوط ب   

و  ابـراز    ها ين برنامه ا ه را علي  هاي تندي   واکنش ت متحده، شدن اين مسئله، کشورهاي غربي و در راس آنها اياال         
  .دندکر آن يساز سعي در برجستهز ينهاي غربي  به تبع آن رسانه
رنـت اسـتفاده    رسـاني و اينت    هـاي اطـالع    اي ايـران از مطبوعـات، تلويزيـون، مـاهواره، شـبکه            در مسئله هسته  

رسـاني و   عهـا و الگوهـاي اطـال    هاي مزبور بـا دسـت يازيـدن بـه روش         قدرت  که يطور  به ،دوش مياي    گسترده
د کـه بـا   وشـ  مي و از سوي ديگر سعي       پردازند يمهاي خود    نظرات، تمايالت و سياست    خبررساني به بيان نقطه   

  .دشـو هاي مقابل نقد     ايران برجسته و نظرات طرف      مينظرات مسئوالن جمهوري اسال    ها، نقطه   ز رسانه ا هاستفاد
 مقاصـد   ،هـاي اتمـي    که هـدف از دنبـال کـردن برنامـه         اند   بارها دولتمردان ايران اعالم کرده    "ن خصوص   يدر ا 
پيمانان اين کشور بر اين اعتقادند کـه هـدف ايـران از پيگيـري ايـن                  ست ولي اياالت متحده و هم     ا هطلبان صلح
  ).٥:١٣٨٦ اي ايران، پرونده هسته" (است مييابي به جنگ افزار ات  دست،ها برنامه

سـوي  ز  ا هبا در نظر گرفتن تکرار اخبـار مـرتبط بـا ايـن پرونـد              ني،   در اين برهه زما    پژوهشام اين   بنابراين انج 
ز سوي شوراي   ا  ه تاکنون پنج قطعنام   ها  همين برنامه  دليل که به   طوري به .  است يضرور ،هاي مطرح دنيا    رسانه

 بـه ز آنهـا    ا  ه کـه چهـار قطعنامـ      سـت ا  هايران تـصويب شـد      ميامنيت سازمان ملل متحد عليه جمهوري اسال      
 کـه   سـت ا  هين نتيج ا  هرسيدن ب ن پژوهش   ياهدف  ن  يهمچن . ستا  هبودمربوط  ران  ي در خصوص ا   ييها ميتحر

ک مالکـان و    يدئولوژيـ ا  ه از نگـا   ي که نمـود   -ivسي  بي   و بي  iii هاي صداي آمريکا    سايت ژهيو بههاي غربي،     رسانه
چه ديدي    .پردازند ي ايران مي  ا سازي اخبار مرتبط با برنامه هسته       چگونه به برجسته   -ستها ن رسانه يران ا يمد

چـه    .بيننـد  ايران را در چه چيزي مـي        ميتا  ه راه حل مناقش   . کنند اي ايران را ترويج مي     هاي هسته  از فعاليت 
 ستهيـ کدام مرجـع را بـراي حـل ايـن پرونـده شا              .کنند بيني مي  ايران پيش   ميتا  هعواقبي را براي ادامه برنام    

   ...  ودانند مي
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  يرنه نظيشيپ

  v گالتونگ و روژ. ستا ه انجام شدي موضوعات خبريساز برجسته يها وهي در خصوص شيادي زمطالعات
ي فرآيندآنان به تشريح  . شوند يک رويداد تبديل به خبر شود  که سبب ميکردندهايي را مشخص  ويژگي

شوند و در اختيار  ي تبديل ميا ها به تصاوير رسانه  رسانهوسيله بههاي جهان  پرداختند که بر اساس آن رويداد
 اين دو پژوهشگر در پژوهش خود به تجزيه و تحليل نه عامل مؤثر در جريان انتقال  .گيرند مخاطبان قرار مي

تواتر، آستانه، وضوح يا فقدان ابهام، مجاورت فرهنگي، همخواني، :  اين نه عامل عبارتند از .اند اخبار پرداخته
 . کنندگان بانان خبري و دريافت هاي فرهنگي و اجتماعي دروازه رکيب و ارزشغيرمنتظره بودن، استمرار، ت

توان  اي که مي ترين نتيجه مهم. هاي خبري مؤثرندوند انتخاب يا عدم انتخاب رويدادهمه عوامل ذکر شده بر ر
بيني  قابل پيشمند و تا حدودي   انتخاب اخبار نسبتاً نظامفرآيند گرفت اين است که مطالعه گالتونگ و روژاز 

 كه سه مطالعاتيطي   . انتخاب اخبار خارجي استفرآيندين مدل تنها مربوط به ا هست کا هشايان توج . است
كه منابع اطالعاتي و ارتباطي زيادي وجود  ميازي انجام دادند مشخص شد هنگاس  برجستهپژوهشگرانتن از 

و  vii، هنيviتيپتون . شودفوذ در افراد كمتر ميسازي و در نتيجه ن ها در برجسته داشته باشد قدرت رسانه
سازي  حتمال وقوع برجستها  هعتبار منبع در مبارزات محلي دريافتند كا  ه خود دربارپژوهش در viiiرتها بيش

هاي اجتماعي كه  در مبارزات محلي كمتر از مبارزات ملي است چون در مبارزات محلي مردم قادرند از شبكه
ي پژوهشطي  ixبر اين اساس پالم گرين و كالرك .  منابع اطالعاتي استفاده كنندمنزله ن پايبند هستند به آهب

جايي كه عامه مردم در مورد مسايل محلي بر يكديگر اثر متقابل در  دريافتند ،نجام دادندا هكه در همين زمين
  . )١٣٧٤شکرخواه،  (گيرد ميسازي كمتر انجام   برجسته،دارند

 هنجارها و باورهاي افراد را بر اساس منافع ،اي تجاري هاي رسانه دهند كه نهاد  نشان ميxهرمان و چامسكي
ها مردم را براي حمايت از منافع   رسانه،بنابراين . دهند اجتماعي، سياسي و اقتصادي دولت حاكم شكل مي

مسلط جوامع معيار آنها براي دريافت همگاني و درك عقالني، ايدئولوژي  . كنند اجتماعي نخبگان آماده مي
 كه تمايل داردهايي  بيني هاي معارض و جهان ايدئولوژي مسلط نيز به حذف آن عقايد و ارزش . است
نجام ا هب"نيستند بلكه  يعامل خنثيک  ها نه تنها رسانه  .كنند بيني مشخص هر جامعه را تضعيف مي جهان
هاي   ست كه رسانها  هدين عقي بر اxiگيتلين . "پردازند كه هم ايدئولوژيك است و هم سياسي اي مي وظيفه

 بخشي از نخبگان شركتي، متعهد به حفظ سيستم موجود منزله هاي چاپي به  ها و رسانه بانفوذ مانند شبكه
هر روز، مستقيم يا " ضمني و غيرمستقيم است ، هژمونيكفرآيندين ا  هكند ك  او تأكيد ميهرچند . هستند

 سرگرمي، خبر و آگهي بازرگاني، شکل ز تصاوير يا كلمات، بها  ه استفاد بيان يا حذف، باراهغيرمستقيم، از 
نها ايدئولوژي آشكار و ا آهاز را هكنند ك هايي از معني و ارتباط، نماد و بيان را توليد مي هاي جمعي حوزه رسانه

  ).١٣٨٧، ي و سقايزديا ("شود متعين مي
تواند تاثيرات عميق  هاي خارجي ميدهند كه پوشش خبري از كشور  اخير نشان ميهاي پژوهش

ين نتيجه ا  هب و همکارانش xiiوانتا  ).٢٠٠٤وانتا و همکاران،  (را نشان دهد  مي عموافکارسازي روي  جستهرب
 ن كشورها آههاي منفي دربار منفي زياد درباره كشورهاي خارجي در خبرها با نگرش د كه پوششان هرسيد

   .پيوند دارد
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سازي، بعد محوري افكار عمومي، به موضوعات  برجستهدرباره  كالسيك هاي پژوهشدر الزم به بيان است که 
  .گيرد مي مورد توجه زيادي قرار فرآيندپيامدهاي رفتاري اين اکنون شد اما  ز نظر عموم مربوط ميا  هبرجست

   ).١٩٨٤ ور،يو (كنند  پيوند بين موضوع برجسته و قدرت رفتار و نگرش را گزارش ميمطالعاتبرخي از 
 مختلـف  يهـا   هاي دولت با اهميت موضـوعات سياسـي رسـانه          رزيابيا ه ك  است باورن  يبر ا  )١٩٨٧( xiiiاسميت

دهد   نشان مي  رو و ليبرال    كارانه، ميانه   محافظه هاي    در تحليل محتواي سرمقاله    )١٩٨٩( xivانتمن  .پيوند دارد 
  . شود يادي در بين عموم ميها بر موضوعات ناآشنا، منجر به تغيير نگرش ز ه تاكيد رسانهک
  

  يا  رسانهيساز  برجسته ويدروازه بان: يچارچوب نظر
ست و منابع معني موجود در اين وسايل با اهداف بسيار متنـوع  ا هارتباط جمعي نهفت ل  يوسادر    ميقدرت عظي 

 گفتـه   xvبـان  زهف دروا يـ در تعر  .  در حال توليـد پيـام هـستند        ،شود و امکاناتي که روز به روز بر آن افزوده مي         
 وسـيله  بـه هر شخصي که توانايي محدود کردن، تفسير و يا دوباره تفسير کردن اطالعات ارسـالي             "شود که  يم

بانان آشـکار و پنهـاني در       دروازه . )٨:١٣٨٢ عباسي، ("شود بان تلقي مي   رسانه يا دريافتي از آن را دارد، دروازه       
هـاي   مثالً هر کدام از دسـت انـدرکاران توليـد پيـام            . دارندانتخاب پيام، حذف پيام و تغيير شکل پيام دست          

طالعات ايفـا کننـد و ايـن       ا  هتوانند نقش يک فيلتر را در تبديل يک واقعيت ب          خبري وسايل ارتباط جمعي مي    
کنـد    اغلب از فيلترهاي گوناگون عبور مـي ،ندست ارتباط جمعي ههاي خبري وسايل  اطالعات که محتواي پيام   

   ).١٣٨٤ ،محسنيان راد(
يرند که بـراي محـصول خبـري        گ مياي    اين است که تصميمات عيني و منصفانه       ها  بان اي دروازه  کارکرد حرفه 

ايـن  بـر  شود تا فشارهايي کـه    تالش ميxviباني در بيشتر مطالعات مربوط به دروازه     . ساز است  نهايي سرنوشت 
 معموالً فـشارها از عوامـل    .انند، مطالعه شوندکش ند و يا به مسير تعصب و تبعيض مي  گذار تصميمات تاثير مي  

  :شوند زير ناشي مي
  ؛هاي آنها ها و دوست نداشتن  مانند دوست داشتنها بان نظام ارزشي ذهني خود دروازه .١
  ونها آهوضعيت کاري بالواسط .٢
 هـا  بـان  تـصميمات دروازه  بـر   پذير که    ساالرانه و تجاري شناسايي    هاي قانوني، ديوان   ز نظارت ا هآن دست  .٣

 .)١٣٧٦ :١٧٨ لربينكر،(ند گذار تاثير مي
هاي خبري و  رزشا ههاي شخصي و دستيابي ب ميزان انتخاب خبرها بر اساس معيارهاي ذهني و قضاوت

هدافي است که معموالً در ا  هکنند از جمل  بر اساس آن عمل ميها رسانههاي خبري  گونه که برنامه بدان
 سورين و تانکارد،(فانکاوزر  ). ١٣٨٠مهرداد،(شود   دنبال ميپژوهشگران هيلوس به باني دروازهمطالعه نظريه 

ست که در تاثيرگذاري ا هعالوه بر جريان واقعي رويدادها فهرستي از پنج مکانيسم پيشنهاد کرد) ٣٥٠:١٣٨٤
  :ها عبارتند از  اين مکانيسم.  به يک موضوع دخالت دارندها رسانهبر ميزان توجه 

  ؛ به جرياني از رويدادهاها رسانهسازگاري  .١
 ؛گزارش افراطي رويدادهاي مهم ولي غيرعادي .٢
هايي که به خودي خود داراي ارزش خبري  هاي داراي ارزش خبري موقعيت گزارش گزينشي جنبه .٣

 ؛نيستند
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 ؛شبه رويدادها يا آفريدن رويدادهاي داراي ارزش خبري .٤
اي داراي ارزش خبـري      بري را به شيوه   هايي که رويدادهاي فاقد ارزش خ      خالصه رويدادها يا وضعيت    .٥

   .کنند ترسيم مي
 هاي خبري در گزينش وقايع، رزشا ه است که معيارهاي اصلي مربوط بباور بر اين زين) ٢٠٠٣(چانان ناوه 
  :به ترتيب زير هستند  انواع اخبارآفرينشرويدادها و 

   گرايش مهم سردبير خبر؛منزله  ايدئولوژي به -
 گيز بودن خبر؛ان  تازه و شگفت  -
باشد و بايد از نظـر رهبـران و جوامـع بـه نخبگـان قدرتمنـد        المللي داشته اخبار بايد مهم باشد، جنبه بين -

  جهاني اشاره كند؛
  آميز و به تعبير ديگر، وقايع منفي پوشش بهتري خواهند داشت؛ خشونت وقايع -
و بازتاب داد ها را  ملت ينا ه بايد وقايِع مربوط بدهند، ها آنها را پوشش مي هايي كه رسانه ملت براي جوامع و -

  د؛ وناين وقايع از نظر پوشش قابل دسترسي باش
 مـانوس  گاران دنبال وقايعي هستند كه مطابق با الگوهاي خبري پيشين، شـناخته شـده و   روزنامه در پايان -

  .باشند
امروزه تاثيرات اين  . ن هستندها هميشه مشغول تاثيرگذاري بر يک پديده يا تاکيدزدايي از آ رسانه

"  گيري جهت"رولد دتيز از صفت ها . ستا هتاکيدگذاري و تاکيدزدايي بيش از هر زمان ديگري آشکار شد
گويد  ز ميينيل پستمن ن  ."گيري دارد هر رسانه به خودي خود جهت"گويد که  و مي ا .ندک مياستفاده 

ار كکنند و با اين  گذاري مي  را در زمان انتقال ارزشها کارشان اين است که ساختارهاي واقعي رسانه"
بانان   دروازهبيشتر"استوارت هود معتقد است که  . "دهند تر نشان مي تر و پديده ديگري را نازل اي را مهم پديده
 ،کنند يجاد ميا  هکنند و در حقيقت اجماع و وفاقي ک هاي دلخواه طبقات ميانه را اجرا مي ، سياستها رسانه

 )٩٠:١٣٧٤ شكرخواه، ("شود انجام مي آنان از همين منظر باني دروازهست و گزينش و ا  هعطوف به طبقه ميانم
اي از نيروهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در  و اين موضوع بديهي است که عالوه بر نخبگان قدرت، آميزه

بانان خبري را ايفا  ن حکم دروازه آهگيري، توليد، توزيع و اشاع مراحل شکل  ميکنترل جريان خبرها در تما
  ).١٣٧١موالنا،(کنند  مي

کنند و  ها را در امر ارتباط اجتماعي ايفا مي ترين نقش بانان يکي از مهم بنا به گفته شرام امروزه دورازه
 به  .کنند مان اعمال مي هاي ما نسبت به محيط بانان مهم قدرتي بس عظيم بر ديدگاه معدودي از دروازه

و چه در مجراهاي   مي نظر دارد که چه در مجراهاي رسباني دروازه کار پژوهش در ارتباط بر دليل، همين
رسمي،  هاي غير و در نظام کنندگان معمولي تماس بيشتري با پيام دارند ارتباط نسبت به شرکت  ميرس غير

فردي  رتباط ميانا  هآيند و در شبک شمار مي پراکني به هاي شايعه گران مرکزي در نظام بانان، ارتباط اين دروازه
بانان همان گزارشگران، سردبيران خبر، سردبيران  اين دروازه  ميدر مجراهاي رس . نفوذ و قدرت دارند

 ايه سئيرها،   بخشايه سئيراي دواير، ه سئيي گروهي و رها رسانههاي مخابره خبر و نظاير آنها در  سرويس
  ).١٣٧٨ رولدسن،ها بليك و(هستند   ميرسهاي  هيئت مديره و غيره در سازمان
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 آنها يعني ،دارند" تعيين دستور كار"نام  ها اثري به  رسانهمعتقد است که) ١٣٧٨(ک ينيدوم ،ن راستايدر هم
توانند برخي موضوعات خاص را انتخاب كنند و بر آنها تأكيد كنند و از اين افق باعث شوند كه جامعه  مي

 در xviiسازي که براي اولين بار توسط مک کامبز و شاو نظريه برجسته  .ئل شودبراي اين موضوعات اهميت قا
برجسته کردن بعضي با ها را  هاي جمعي اولويت رسانهکه گويد   توسعه يافت، مي١٩٦٨ چپل هيل درپژوهش

عملکرد منزله  سازي معموالً به برجستهده، يک عقيبر بنا . کنند  معين مي،از مسايل براي افکار عمومي
 فراگردي سازي برجسته  .)٢٠٠٧مک کامبز و شاو،  (شود  در نظر گرفته مينظريههاي جمعي و نه يک  سانهر

به لحاظ  . دهند هاي جمعي اهميت نسبي موضوعات مختلف را به مخاطب انتقال مي رسانه،است كه طي آن
نيت مخاطبان به نحو كنند تا بر ذه  سعي ميها رسانهي است كه طي آن فرآيند سازي برجستهاي،  رسانه

بندي   و ردهباني دروازها برا به جهات مورد نظر سوق دهند و اين امر  ميدلخواه تأثير گذارند و افكار عمو
نوع رويداد را در هر  ميزان ،هاي رسانه ، اولويتفرآيند درواقع در اين  .دشو اهميت رويدادها، عملي مي

 را سازي برجستهيي، تكرار بيش از حد رويدادها، به لحاظ محتوا . دنساز هاي خبري مشخص مي بخش
ز ارزش خبري برخوردارند و نه براي مخاطبان مهم تلقي ا ه رويدادهايي وجود دارند كه ن .سازد مشخص مي

 شکرخواه،(كند  اي است كه رويداد مورد نظر جنبه تبليغي پيدا مي ندازها هشوند ولي در اين موارد تكرار ب مي
١٣٧٤  .(  

 سـازي   برجسته پژوهشين دليل به    ا  ه ارتباطات جمعي ب   پژوهشگرانبسياري از   ": گويد مي) ١٩٨١(ز  مک کامب 
 متـصور  دار در سـطوح فـردي      جهـت اي   هتـاثيرات رسـان   اي براي جستجوي     ن را گزينه  ا هگرايش پيدا کردند ک   

ست ا هيت ادراك شد  هاي واقع   ، انتخاب برخي از جنبه    يساز برجسته) ١٩٨٩( نظرات انتمن     براساس  ".شدند مي
ي قرار دارد كـه بـراي تعريـف يـك مـشكل      فرآيندترين موضوع است و در يك       كه در يك متن ارتباطات مهم     

  .شوند هاي رفتاري، به كار برده شده و ترويج داده مي خاص، تفسير علي، ارزيابي معنوي و يا توصيه
 بـه سـطح     ،مثابـه منبـع    فـراد و نهادهـا بـه      ا  از سـازي   برجستهست تا گفتمان    ا هبروز انقالب ارتباطي باعث شد    

سـت تـا مـردم    ا ههاي ارتباطي باعث شـد  به عبارت ديگر نقش کامپيوترها در شبکه    . مخاطبان سوق داده شود   
ين معني است که قدرت ارتباطي از حالت ا  هاين امر ب  .پس بگيرند) ها رسانه(بانان  قدرت ارتباطي را از دروازه

نقـل مکـان کنـد    " گـسترده بـه گـسترده   "بـه حالـت     ) نبع بـراي همـه مخاطبـان      يک م " (محدود به گسترده  "
نهـا  ا ه بلک نها مصرف کنندگان اطالعات نيستند     مخاطبان ديگر ت   ،يا هدر جامعه جديد رسان    ). ١٣٨١شکرخواه،(

 جمع با جمع    شکلارتباط از حالت فرد با جمع به         . توانند به راحتي نقطه نظرات خودشان را منتشر کنند         مي
هـاي    بـود بـراي نهادهـا، گـروه        هـا   رسانه اخبار که زماني عمدتاً در اختيار        سازي  برجستهست و قدرت    ا هدرآمد

ست و امکـان پـژوهش روي اخبـار و    ا همحور شد  ارتباط، مخاطبفرآيند . ستا هوجود آمد کوچک و افراد هم به   
  ). ١٣٨٦افخمي، (ست ا هايجاد شداطالعات براي همگان 

هـاي   ينترنت، خبرهـا و ديـدگاه     ا  هوسيل بهتوانند    وقايع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و غيره مي       امروزه بازيگران 
ها و فيلترهاي خبري آنان نياز داشته باشند، در ميـان             ز رسانه ا هستفادا هکه ب  مستقيم و بدون آن   طور   بهخود را   

بـا  ز آن   ا  هي همان چيزي است کـ     منظور از ارتباطات اينترنت    ). ١٣٨٠سرابي،(مخاطبان پخش يا منتشر کنند      
تـوان ارتباطـات      مي )٢٠٠٠مان و همکاران،    (  نظر الولي   براساس . شود ياد مي " ارتباطات کامپيوتري شده   "نام

 .  ارتباطي مبتني بر متن تعريف کـرد       فرآينديک   ستفاده مستقيم از کامپيوترها در    ا  همنزل کامپيوتري شده را به   
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هـا و ارتباطـات    با در نظر گرفتن وضعيت جاري شبکه" :گويد کل ارتباطي مي در تعريف اين ش)٢: همان (وي
مکـان  ا  هکـ   در حـالي   ،شـود  رسال پيام مبتني بر مـتن محـدود مـي         ا  هشده ب  کامپيوتري، ارتباطات کامپيوتري  

   ."شود تر مي ي، پيچيدهفنآور منزله گنجاندن صدا، طرح و تصاوير ويديويي به
صلي کاربرد ا  ه نظري .شود ميت يا حجم گزارش خبري نيز متمرکز مي روي کسازي برجستهکاربرد 
 فرض را بر اين قرار داده که کل ميزان گزارش خبري مربوط به يک موضوع سياسي به ،سازي برجسته

 وسايل ارتباط سازي برجسته ات اثر .هميت آن موضوع بستگي داردا  هشناخت خوانندگان و بينندگان نسبت ب
خبر نيز بر ) محتوا( بلکه کيفيت گيرد، تاثير ميخبر ) زمان و فضاي تخصيص يافته(کميت  ازجمعي نه تنها 

  ).١٣٨٠اوگاوا،(گذارد  آن تاثير مي
 در نظر و تاثير آن بر روي ادراک عموم را ها رسانه وسيله بهمحتواي رسانه، روابط بين واقعيت و گزينش وقايع 

 ميرتباط مستقيا  هنهايي ک آهويژ به ،شکال ذهني مردما  هست کا  ه ثابت کردسازي برجسته پژوهش . رديگ مي
 ثابت ها رسانهکه، موضوعات مطرح شده در  در حالي  .شوند مي جهت داده ها رسانه وسيله به ،با واقعيت ندارند 

 .ارتباط کمتري دارد) عامه مردم(ين موضوعات با مخاطب ا  ه کندا کرده
ي ها رسانهتحليل محتواي  . کند ميفتارهاي انساني از اين موضوع پيروي ترين ر و حتي مهم  ميعمو افکار

رويکرد تحليل محتواي رسانه در مورد همه متون  . رود ميشمار   بهسازي برجستهژوهش پنوين، اولين گام در 
 درصد اخبار منتقل شده به ١٠٠دهد که  مي نشانفکار عمومي، ا  هدهنده ب ي جهتها رسانهمنتشر شده در 

  ).http://www.agendasetting.com/research.php( دنکن ميمردم، از اين واقعيت حکايت 
ترين   مهممنزله ند و در نتيجه مردم به چنين مطالبي، بهشو  مينداده  پوشش ها رسانهها در  بيشتر واقعيت

باشند که عموم مردم در پيوند داشته ن وقايع با مسايلي ا  ه کويژه زماني به . دهند يم توجهي نشان ن،مطالب
توان در  مي مثالً اين نوع تاثير را . شود مي ناميده xviii"تقليل اولويت"اين تاثير  . گاهي دارند آهياز بمورد آنها ن

  ).php.research/com.agendasetting.www://http( گزارشگري در مورد فجايعي مثل ماالريا يا ايدز ديد

سازي، تقليل واقعيت و تاثير مستقيم را در توليد و  برجستهموضوعات مطالعه شده در باال يعني  ١شکل 
هد و قسمت دوم د مياي را نشان  سازي بين رسانه   قسمت اول اين شکل برجسته.دهد ميانتشار خبر نشان 

  .  شوند ميسازي، چه موضوعاتي مطالعه  گويد که در پژوهش برجسته ميبه ما 
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  سازي کار رفته در پژوهش برجسته اي به اي و محتواي رسانه برجسته سازي بين رسانه. ١شکل 
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  رانيااي  هبرنامه هست
و   مي اتيس سازمان انرژي با تأسيهلومحمدرضا شاه پ در دوران سلطنت ۱۳۵۳ران در سال ي ايا برنامه هسته

، به  ميالدي۱۹۵۸ در سال رانيا . خود گرفت به ي شکل جد،بوشهر  ميتا  هروگاين قرارداد ساخت يامضا
را  xxيا  هستهيها ر سالحيمان عدم تکثيپ، ۱۹۶۸ در سال .  درآمدxixي اتمي انرژيالملل نيآژانس بت يعضو

  .)١٣٨٧بتکار، ا هروزنام (رساندب ي به تصوي مليمجلس شورا آن را در ۱۹۷۰امضا کرد و در سال 
، در دستور کار يالدي م۲۰۰۲برنامه در سال ن يا . افتيز ادامه ي نيانقالب اسالمران پس از ي ايا برنامه هسته

 در روابط ييها روز بحرانب قرار گرفت و به ت سازمان ملل متحدي امنيشوراو   مي اتي انرژيالملل نيآژانس ب
  .ادامه داردتا امروز  که  منجر شديالملل نيران و جامعه بيا
 يا ه سوخت هستهيران، خبر از تهيجمهور وقت ا سي، رئيمحمد خاتمي ميالد ۲۰۰۳ه سال ي فور۹خ ير تارد

ميالدي  ۲۰۰۶ل سال ي در آورسرانجامداد و را ران ي ايا  هستهيها روگاهين ي برايرانين ايتوسط متخصص
ل امکان استفاده يدل هب . ستا ه درصد شدسه و نيمزان يم  بهومي اورانيساز يغن اعالم کرد که موفق به رانيا

 يا حات هستهيد تسلي در تولفنآورين يز اا هدوگان
)http://www.wisconsinproject.org/pubs/testimonies/٠٠-٢٦-٢٠٠٠/٥.htm(، ران مورد اعتراض يا

 قرار ،است آن ياعضيکي از از يران نيا  ه ک،ي اتمي انرژيالملل نيآژانس ب يگر اعضايژه ديو هگر بي ديکشورها
 با يا  هستهفنآوريز ا  هز بودن استفاديآم رامون صلحيبهام پا  ه و رفع هرگونيران با هدف اعتمادسازي ا. گرفت
  .  خود ادامه دادندهاي  عتراضا ه اما کشورهاي غربي همچنان ب. دکر موافقت يا  هستهي آژانس انرژيها يبازرس

 دوگانه و ينه برخوردين زميکا در ايمر آهن باورند کي کارشناسان بر ايبرخ، کشورهااين رامون مخالفت يپ
به باشند و   نحصار خود داشته را در ايساز ي قصد دارند دانش غني غربيست و کشورهاا  هز داشتيآم ضيتبع

 کنند ي ميري جهان سوم جلوگي کشورهاياز دسترسهمين دليل 

)٨٨٣٨٩=NewsItemID?aspx.ShowNewsItem/fa/ir.iscanews://http.( گفته روزنامه واشنگتن پست ه  ب
س سازمان يس بلر، رئيبه گفته دن . است "زيدآمي تهديها استيس"ران يا  ميتا  همخالفت با برنامل ي از داليکي

در اوت  . ران استيا  ميتا  هشرفت برنامي از پيريل مصمم به جلوگي، اسرائ)ايس(کا ي آمرياطالعات مرکز
ران را ي ا،کايمر آهکنگر به ي در گزارشکايمر آهاالت متحديندگان ايمجلس نمامنتخب   ميته دائي، کم۲۰۰۶

 لزوم يبرا  ميل محکي را دل"کايمر آهيران عليا  هموضع خصمان" دانست و "کاي آمريت مليمنا  هيد عليتهد"ک ي
  دانستيا  هستهفنآوري به يابي از دستيريشگيپ
)http://intelligence.house.gov/media/pdfs/iranreport٠٨٢٢٠٦v٢.pdf(.  

) نيه و چـ يا، فرانـسه، روسـ  يتانياالت متحده، بريا(ت ي امني پنج عضو دائم شوران،رايااي  ههست  پروندهبارهدر
ا يـ هـا   ميا و تحـر هديـ  انـواع تهد يري از به کارگي و گفتاريسطوح رفتار ر دري چند سال اخدر ،لمانا هضافا هب
 از جملـه  ــ  ايدن يکشورهابيشتر ران و يا  هاگرچ . اند ه تهران سخن گفتهيعل يهيتنب ـ يقي تشوهاي  استيس
 داننـد،  مـي ت سازمان ملل متحد را مخدوش يامن يران به شورايااي  ههست ت ارجاع پروندهي کلـ رمتعهدهايغ

  .ست اها  نگرشيدر واقع متاثر از تضاد ماهو، يا هسته سر مسئله بر ران و غربيا ني بها نظر اختالف
  
  



 ١٠

  يشناس روش
 يکيرا تکن تحليل محتوا ،xxiبرنارد برلسون . ، روش تحليل محتواستپژوهشروش مورد استفاده در اين 

  ).١٣٧٦نکر، يلرب(داند  ميات  آشکار ارتباطيمحتوا  ميمند، عيني و ک نظامفيمنظور توص به يپژوهش
چگونـه بـه    سـي  بـي  صـداي آمريکـا و بـي      هـاي    سـايت  يبخش فارسـ  ن است که    ين پژوهش ا  ي ا يسوال اساس 

 ينيم و مـضام   ياز چـه مفـاه    ن خصوص   يدر ا  و   پردازند ميايران  اي   هسازي اخبار مرتبط با برنامه هست       برجسته
  .کنند مياستفاده 

 ايـران اسـت کـه روي بخـش فارسـي       اي   هخبار مرتبط بـا برنامـه هـست       ا ههمعبارت از   ن طرح   ياماري   آ هجامع
نـد و در    ا هارسـال شـد   ) به مدت سه سال    (١٣٨٥ تا   ١٣٨٣هاي  سي و صداي آمريکا طي سال     بيبيهاي   سايت

 خبر را در بـر  ٢٤٤ روز است که در مجموع ١٠٨شامل اخبار حجم نمونه   .موجود هستند  ها تيآرشيو اين سا  
منظور تجزيه و تحليل اطالعات از        به پژوهشدر اين    .  تصادفي سيستماتيک است   ،گيري وش نمونه ر  .گيردمي

  .دوش ميآمار توصيفي، استنباطي و آزمون خي دو استفاده 
  پژوهش هاي  افتهي

 هاي  ايران در بخش فارسي سايت    اي   هگيري مثبت در تيتر اخبار هست      دهند که جهت   مي نشان   ١نتايج جدول   
گيـري خنثـي      درصد و جهت   ٢/٥١گيري منفي     درصد، جهت  ٨/١٦طور ميانگين     و صداي آمريکا، به    سي  بي  بي
گيري منفي در تيتر هر دو سايت، حجم بيشتري را           دهد که جهت   مي نشان   ها اين يافته  . ستا  ه درصد بود  ٣٢

  .ستا  هبه خود اختصاص داد
  ب جهت گيري تيترسي و صداي آمريکا بر حس بي  بيهاي  مقايسه سايت. ١جدول 

   نام سايت            
  گيري تيتر جهت

  جمع کل  صداي آمريکا  سي بي بي

  مثبت  ٤١  ١٧  ٢٤  فراواني
  ٨/١٦  ٥/١٤  ٩/١٨  درصد 
  منفي  ١٢٥  ٥٧  ٦٨  فراواني

  ٢/٥١  ٧/٤٨  ٥/٥٣  درصد

  خنثي  ٧٨  ٤٣  ٣٥  فراواني
  ٣٢  ٨/٣٦  ٦/٢٧  درصد 
  جمع  ٢٤٤  ١١٧  ١٢٧  فراواني
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  درصد 

                         X٢,٥٧٨ :٢                    df: ٢                    Sig: .٢٧٦  

 درصد و در سـايت صـداي        ٩/٤٠سي    بي  هاي با بار معنايي اقناعي در سايت بي       دهند که تيتر   مي نشان   ها يافته
 درصـد و بـراي   ١/٥٩سي  بي  سايت بيهمچنين تيترهاي فاقد بار اقناعي براي      . ستا  ه درصد بود  ٤/٢٧آمريکا  

دهند کـه تيترهـاي فاقـد بـار اقنـاعي در ايـن دو        مياين نتايج نشان  .  درصد است٦/٧٢سايت صداي آمريکا  
  .)٢جدول  (ستا  ه درصد بود٤/٣٤ درصد تقريباً دو برابر تيترهاي اقناعي با ٦/٦٥سايت با 

 درصد،  ٥/٦١ درصد و سايت صداي آمريکا با        ٧/٧٨با  سي    بي   که سايت بي   نگر آن است  پژوهش حاضر بيا  نتايج  
خبار در هر دو سايت مورد تحليـل، در رتبـه           ا  هند و اين گون   ا هاستفاده کرد " متن و تصوير  "صورت ترکيبي از     به

 درصد و در صداي     ٧/٤سي    بي  ند، در سايت بي   ا ه به صورت متن انتشار يافت     تنهااخباري که    . نخست قرار دارند  



 ١١

" تـصوير + لينـک + مـتن " و اخباري که بـه صـورت         ندا هبه خود اختصاص داد    را   خبرهاکل  درصد از    ٣٥آمريکا  
 ايـن  ٣  جـدول  .دنـ ده مـي  اين دو رسانه را تـشکيل      اخبار درصد از کل     ٢/١٠طور ميانگين     به ،ندا همنتشر شد 

   .دهد مينتايج را نشان 
   معنايي تيترسي و صداي آمريکا برحسب بار بي هاي بي  مقايسه سايت.٢جدول 

          نام سايت             
   بار معنايي تيتر

  جمع کل  صداي آمريکا  سي بي بي

   اقناعي  ٨٤  ٣٢  ٥٢  فراواني
  ٤/٣٤  ٤/٢٧  ٩/٤٠  درصد 
  فاقد بار اقناعي  ١٦٠  ٨٥  ٧٥  فراواني
  ٦/٦٥  ٦/٧٢  ١/٥٩  درصد 
  جمع  ٢٤٤  ١١٧  ١٢٧  فراواني
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  درصد 

                         X٤,٩٨٥ :٢                         df: ١                           Sig: .٠٢٦  
  

  انتشار خبر  نحوهسي و صداي آمريکا برحسب  بي هاي بي  مقايسه سايت.٣جدول 

    نام سايت                        
  نتشار خبرا  ه نحو

  جمع کل  صداي آمريکا  سي بي بي

  متن  ٤٧  ٤١  ٦  فراواني
  ٣/١٩  ٣٥  ٧/٤  درصد 
  تصوير+ متن  ١٧٢  ٧٢  ١٠٠  فراواني
  ٥/٧٠  ٥/٦١  ٧/٧٨  درصد 
  لينک+ تصوير+ متن  ٢٥  ٤  ٢١  فراواني
  ٢/١٠  ٤/٣  ٥/١٦  درصد 
  جمع  ٢٤٤  ١١٧  ١٢٧  فراواني
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  درصد 

                            X٤١,٨٤٢ :٢                      df: ٢                        Sig: ٠ 

  

سي و صداي آمريکا از لحاظ انعکاس  بي بيهاي  بخش فارسي سايتدهد،  مي نشان ٤طور که جدول  همان
اين   .ندا هايران در اخبار خود، درصدهاي تقريباً مشابهي را به خود اختصاص داداي  هبودن برنامه هست  مينظا

 درصد اخبار ٦/٢ درصد و صداي آمريکا با ٣/٦سي با  بي سايت بي .  درصد است٧/٣٥طور ميانگين  ميزان به
ين دو ا  ه از ديدگاها  مشکوک بودن اين برنامه. ايران دارنداي  ههستهاي  بودن برنامه آميز خود، اعتقاد به صلح

  .  درصد است٨/٤١طور ميانگين  رسانه به
حل   راهمثابه با بيشترين درصد به" سازي اورانيوم تعليق غني"کننده غربي، گزينه  از نظر کشورهاي مذاکره

 درصد و در سايت صداي ٩/٤٤سي  بي ايران مد نظر قرار گرفته که ميزان آن در سايت بياي  هپرونده هست
 ٢/١٦سي و با  بي  درصد در سايت بي٤/٢٤با " گفتگو و راه حل ديپلماتيک" گزينه  . درصد است٨/٥٣آمريکا 

 درصد در ٧/١سي و با  بي  درصد در بي٤/٩با " ر نظام جمهوري اسالميتغيي"درصد در صداي آمريکا و گزينه 
  .)٥جدول  (ستا  هايران مورد توجه قرار گرفتاي  هرفت از بحران هست برونهاي   گزينهمنزله صداي آمريکا، به

  



 ١٢

  سي و صداي آمريکا برحسب سوگيري خبر بي هاي بي  مقايسه سايت.٤جدول 
  ام سايت    ن                       

  سوگيري خبر
  جمع کل  صداي آمريکا  سي بي بي

صلح آميز بودن برنامه   ١١  ٣  ٨  فراواني
  ٥/٤  ٦/٢  ٣/٦  درصد   ايراناي  ههست

اي  هبودن برنامه هست مينظا  ٨٧  ٤٤  ٤٣  فراواني
  ٧/٣٥  ٦/٣٧  ٩/٣٣  درصد   ايران

مشکوک بودن برنامه   ١٠٢  ٤٦  ٥٦  فراواني
  ٨/٤١  ٣/٣٩  ١/٤٤  درصد   ايراناي  ههست

  هيچکدام  ٤٤  ٢٤  ٢٠  فراواني
  ١٨  ٥/٢٠  ٧/١٥  درصد   

  جمع  ٢٤٤  ١١٧  ١٢٧  فراواني
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  درصد   

X٣,٢٢٤ :٢                         df: ٣                       Sig: .٣٥٨  
  

  ناي ايرا حل پرونده هسته سي و صداي آمريکا برحسب راه بي هاي بي  مقايسه سايت.٥جدول 
   نام سايت                                
  اي  هراه حل پرونده هست

  جمع کل  صداي آمريکا  سي بي بي 

 IAEAران با ي ايهمکار  ١٢  ٥  ٧  فراواني
  ٩/٤  ٣/٤  ٥/٥  درصد 
  گفتگو و راه حل ديپلماتيک  ٥٠  ١٩  ٣١  فراواني
  ٥/٢٠  ٢/١٦  ٤/٢٤  درصد 
   ايراندرتغيير نظام   ١٤  ٢  ١٢  فراواني
  ٧/٥  ٧/١  ٤/٩  درصد 
  تعليق غني سازي اورانيوم  ١٢٠  ٦٣  ٥٧  فراواني
  ٢/٤٩  ٨/٥٣  ٩/٤٤  درصد 
 ر در خبرهاين متغيعدم وجود ا  ٤٨  ٢٨  ٢٠  فراواني

  ٧/١٩  ٩/٢٣  ٧/١٥  درصد 
  جمع  ٢٤٤  ١١٧  ١٢٧  فراواني
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  درصد 

X٢:١١,٥٩٩                           df: ٤                           Sig: .٠٢١ 
  

با " شوراي امنيت سازمان ملل متحد"از نظر دو رسانه مورد تحليل، دهد  مي نشان ٦طور که جدول  همان
  .ستا  هايران معرفي شد  ميتا  ه تنها مرجع براي حل مناقشمثابه به)  درصد١/٣٦ميانگين (بيشترين ميزان 

 تنها مرجع براي منزله  درصد به٩/٤ين دو رسانه با ميانگين ا  هاز ديدگا" اياالت متحده"اين در حالي است که 
 درصد و ٨/٢٥با " ٥+١گروه " درصد، ٧/١٠با " للالم جامعه بين" . ستا  هنام برده شداي  هحل پرونده هست

  مرجع حل پروندهمنزله طور ميانگين در هر دو سايت، به  درصد به٩/١١نيز با " المللي انرژي اتمي آژانس بين"
 براساسالمللي،  شايان ذکر است که شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين . ندا همذکور معرفي شد



 ١٣

المللي و يک مجري نظم در   يک ميانجي در حل و فصل اختالفات بينمنزله شش و هفت منشور، بههاي  فصل
  ).١٣٧٥کرمي، (کند  ميموارد تهديد و نقض صلح و عمل تجاوز، اقدام 

  
  سي و صداي آمريکا برحسب  بي هاي بي قايسه سايتم. ٦جدول 

  اي ايران مرجع نهايي براي حل پرونده هسته
     
  
  
  
  
  
  

X٢:١٠,٥٦٢                            df: ٥                             Sig: .٠٦١ 

 هشمار آمده ک به" تهديد منافع غرب"ي، ا هنرژي هستا  هيکي از اهداف ايران از دستيابي ب، ٧براساس جدول 
تبديل شدن ايران به " .  درصد است٥/٨ درصد و در سايت صداي آمريکا ٤/١٣سي  بي ين ميزان در سايت بيا 

 ١/٥ درصد و در صداي آمريکا ٧/٨سي  بي هدف ديگري است که ميزان آن در سايت بي" يا هيک قدرت منطق
ست که ميزان ا  ه هدف ديگري ذکر شدمنزله به" تامين انرژي برق"ور،  از ديدگاه دو رسانه مذک .درصد است
 درصد از اخبار دو ٥/٤طور ميانگين  به . است درصد ٤/٣ درصد و در صداي آمريکا ١/٧سي  بي آن در بي

يش ا ه هستهاي  را هدف ديگري از سوي ايران در قبال تعقيب برنامه" بقاي نظام اسالمي"سايت مذکور، 
   .دانند مي

 مياتهاي  ترين عواقبي است که در قبال دنبال کردن فعاليت جزء مهم" تحريم ايران"دهد که  مينتايج نشان 
 درصد و در ٢/٤٠ ميزان اين مقوله در سايت صداي آمريکا . ستا  هدر نظر گرفته شد  ميبراي جمهوري اسال 

يران در نظر ا  هقوالتي است که براي تنبينيز جزء م" يرانا  هعلي  مياقدام نظا " . درصد است٢/٣٦سي  بي بي
طور  به .  درصد است٣/١٠ درصد و در صداي آمريکا ٤/١٣سي  بي  اين ميزان در سايت بي. ستا  هگرفته شد
تحريک کشورهاي خاورميانه براي وارد شدن به " درصد و ٤/٧با " انزواي ايران در سطح جهاني"ميانگين، 

  .)٨جدول  (دهند مي درصد، اخبار دو رسانه مورد تحليل را تشکيل با کمتر از يک" مسابقه تسليحاتي

                                         نام سايت
  مرجع نهايي براي 
  ايراناي  هحل پرونده هست

  
  سي بي بي

  
  صداي آمريکا

  
  جمع کل

  مريکاا هاياالت متحد  ١٢  ٨  ٤  فراواني
  ٩/٤  ٨/٦  ١/٣  درصد 
 آژانس بين المللي انرژي اتمي  ٢٩  ٨  ٢١  فراواني

  ٩/١١  ٨/٦  ٥/١٦  درصد 
  متحد مللت شوراي امني  ٨٨  ٤٣  ٤٥  فراواني

  ١/٣٦  ٨/٣٦  ٤/٣٥  درصد 
  ٥+١اعضاي گروه   ٦٣  ٣٦  ٢٧  فراواني
  ٨/٢٥  ٨/٣٠  ٣/٢١  درصد 
  جامعه بين الملل  ٢٦  ٩  ١٧  فراوان
  ٧/١٠  ٧/٧  ٤/١٣  درصد 
  ر در خبرهاين متغيعدم وجود ا  ٢٦  ١٣  ١٣  فراواني
  ٧/١٠  ١/١١  ٢/١٠  درصد 
  جمع  ٢٤٤  ١١٧  ١٢٧  فراواني

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  درصد   
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  اهداف ايران ازسي و صداي آمريکا برحسب  بي هاي بي مقايسه سايت. ٧جدول 
  کننده  اي از نظر کشورهاي غربي مذاکره دنبال کردن برنامه هسته

   نام سايت                          
   اهدف ايران از

  خوداي  هادامه برنامه هست

  جمع کل  مريکاآصداي   سي بي بي

  گرفتن امتياز از غرب  ٨  ٢  ٦  فراواني

  ٣/٣  ٧/١  ٧/٤  درصد 
  تامين انرژي برق  ١٣  ٤  ٩  فراواني
  ٣/٥  ٤/٣  ١/٧  درصد 
  بقاي حاکميت نظام اسالمي  ١١  ٤  ٧  فراواني
  ٥/٤  ٤/٣  ٥/٥  درصد 
  تبديل شدن ايران به   ١٧  ٦  ١١  فراواني

  ٧  ١/٥  ٧/٨  درصد   يا هيک قدرت منطق
  تهديد منافع غرب در  ٢٧  ١٠  ١٧  فراواني

  ١/١١  ٥/٨  ٤/١٣  درصد    منطقه خاورميانه
  ر در خبرهاين متغيعدم وجود ا  ١٦٨  ٩١  ٧٧  فراواني
  ٩/٦٨  ٨/٧٧  ٦/٦٠  درصد 
  جمع  ٢٤٤  ١١٧  ١٢٧  فراواني
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  درصد 

X٩,١٣٥ :٢                         df: ٥                        Sig: .١٠٤  
  

  سي و صداي آمريکا برحسب  بي هاي بي قايسه سايتم. ٨جدول 
  ايرانبراي اي  هاي  هسته عواقب دنبال کردن برنامه

      نام سايت                                
  عواقب دنبال کردن

  براي ايراناي  ه برنامه هست

  
  سي بي بي

  
  صداي آمريکا

  
  جمع کل

وارد شدن   کشورهاي خاورميانه برايتحريک  ٢  ٠  ٢  فراواني
  /.٨  ٠  ٦/١  درصد   مسابقه تسليحاتيبه 

  انزواي ايران در سطح جهان  ١٨  ٤  ١٤  فراواني
  ٤/٧  ٤/٣  ١١  درصد 
  ها تحريم  ٩٣  ٤٧  ٤٦  فراواني

  ١/٣٨  ٢/٤٠  ٢/٣٦  درصد   
  اقدام نظامي  ٢٩  ١٢  ١٧  فراواني

  ٩/١١  ٣/١٠  ٤/١٣  درصد   
  ر در خبرهاين متغيجود اعدم و  ١٠٢  ٥٤  ٤٨  فراواني
  ٨/٤١  ٢/٤٦  ٨/٣٧  درصد 
  جمع  ٢٤٤  ١١٧  ١٢٧  فراواني

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  درصد   
X٨,٣٨٦ :٢                           df: ٤                      Sig: .٠٧٨                           
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سي و صداي آمريکا، دو کشور روسيه و چين  بي بيهاي  يتز ديدگاه ساا  هدهند ک مي نشان ٩هاي جدول  يافته
 هاي  ايران معتقد به گزينهاي  ه درصد، در قبال پرونده هست٧/١٩طور ميانگين براي هر دو سايت با  به
 درصد، واکنش اين دو کشور را ٢/١٥ با مورد تحليلهاي  که رسانه   در حالي. هستند" ديپلماتيک و گفتگو"
  .دانند مي" ايراناي  هکننده در پرونده هست  و يا همراهي با کشورهاي غربي مذاکرهموافق با تحريم"
  

  سي و صداي آمريکا برحسب  بي بي هاي  مقايسه سايت. ٩جدول 
  اي ايران واکنش کشورهاي روسيه و چين به پرونده هسته

     نام سايت                                        
  واکنش روسيه و 

  ايراناي  ه پرونده هستچين به

  
  سي بي بي

  
  صداي آمريکا

  
  جمع کل

  تحريما موافق بهمراهي با غرب و   ٣٧  ١٧  ٢٠  فراواني
  ٢/١٥  ٥/١٤  ٧/١٥  درصد 
  يا ه هست پروندهحل ديپلماتيک  ٤٨  ٢٤  ٢٤  فراواني
  ٧/١٩  ٥/٢٠  ٩/١٨  درصد 
  ر در خبرهاين متغيعدم وجود ا  ١٥٩  ٧٦  ٨٣  فراواني
  ٢/٦٥  ٦٥  ٤/٦٥  درصد 
  جمع  ٢٤٤  ١١٧  ١٢٧  فراواني

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  درصد   
                  X١٤٢. :٢                         df: ٢                        Sig: .٩٣٢             

  

 گيري نتيجه
 ياصـد هـاي    تيسـا  يبخـش فارسـ   ران در   يااي   ههستهاي    اخبار مرتبط با برنامه    يل محتوا ين مقاله به تحل   يا

ه يـ  و نظر  يبـان   از مفهـوم دروازه    پـژوهش ن  يدر ا  . پردازد مي ١٣٨٥ تا   ١٣٨٣هاي    سال يطسي    بي  بيکا و   يآمر
 خبـر را  ٢٤٤سـت کـه در مجمـوع     روز ا١٠٨ حجـم نمونـه شـامل اخبـار      .ستا  ه استفاده شد  يساز برجسته

   .گيردميدربر
ن دو رسـانه  يـ  کـه نگـرش ا  دهـد  مـي شان نسي،  بي کا و بيي آمري صدايفارسهاي  تي سايل بخش فارس  يتحل

 ي بوده و بار ارزشي منفي در اخبـار آنهـا برجـستگ            يچالشايران، همواره     مياتهاي    نسبت به برنامه   يالملل نيب
  و دهند مي شکل   ها تين فعال يرامون ا ي را پ  يزينگا همناقش ي شگردها ن دو رسانه  يا  هک  يطور  به .  دارد يرشتيب

 هـاي   هدف ايران از ادامه فعاليـت     ن  يهمچن . کنند مي را ترويج    رانيااي   ههستهاي   هبرنام مشکوک از    يگاهديد
تـصورات مـشکوک و    ،ليـ ت مـورد تحل يدر دو سـا کـه   از آنجـا   .داننـد مـي   ميمقاصد نظا  يدر راستا را    ميات

 توانـد  مـي  يدگاه در سـطح جهـان     يـ ن د يـ  دارد، لذا انعکاس ا    يشتريران غلبه ب  يا  مياتهاي   تيبودن فعال  مينظا
يـران بـه   ا  ه يعنـي انتقـال پرونـد   . باشـد  قدرتمند غربيهاي   دولت يهيرانه و تنب  يشگيپ براي اقدامات    توجيهي

ـ تي و در نهاها شوراي امنيت و اعمال تحريم ـ هـا  ميک و تحـر يپلماتيدهاي  تيجه بودن فعالينت ي در صورت ب    
  . رديگمدنظر قرار   مياقدام نظا
 هاي  ن قدرت يز ب يوم ن ي اوران يساز ي غن مورددر  ،  نامبرده ينترنتياهاي   تي در سا  م شده انجاهاي   لي تحل براساس

تواند دو نوع کاربرد صلح آميـز يـا          ميوم  ي اوران يساز يکه غن  از آنجا   .ددگاه وجود دار  يران اختالف د  ي و ا  يغرب
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ـ ي غربيداشته باشد، کشورها  مينظا ـ رانيااي  هستههاي  تي با توجه به تصورات مشکوک از فعال   بـر تعليـق    
ايـران    مـي تا  هحل اساسي براي پايان بخشيدن به مناقـش        ن اقدام را يک راه    يسازي اورانيوم اصرار دارند و ا      غني

   .داند مي را حق مشروع و مسلم خود ومي اورانيساز يران غنيا  هک ي در حالکنند مياعالم 
  مـي تا  هز ديد حقـوقي بـه پرونـد       ا  هک جاي اين   به يغرب نشانگر آن است که کشورهاي       پژوهشن نتايج   يهمچن

، ايـن   مـدنظر قـرار دهنـد       مـي المللي انـرژي ات    ايران توجه کنند و حل آن را در چارچوب تعهدات آژانس بين           
 و معتقدند که شوراي امنيت ملل متحد بايد نقش فعالي را در حـل   ندده ميپرونده را کامالً سياسي تشخيص      

  .اين بحران ايفا کند
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