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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 :عنوان

 نقش مهندسی افکار عمومی در ایاالت متحده امریکا بر روابط فی مابین ایران و امریکا   

 

 1محمد پور خوش سعادت  

 

                                                                                                                                             

 :چکيده

علیهه  از, مقولة ایران هراسی و مهندسی افکار عمومی آمریکایی های رسانه مقالة حاضر بر آن است , استفاده گسترده

نظام آمریکها و   بر سیطره به توجه با آیپک البی را بررسی نماید . روابط فی مابین ایران و امریکا برای  مهندسی  ,ایران 

ومهندسی افکار عمومی رابه یهک مهدار مهدور ایران هرسی , روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا  ,  آمریکایی های رسانه

 بها و نمهوده تغذیه مدار این از صرفا متحده ایاالت رسمی و ای رسانه , عمومی دیپلماسی که مداری. است نموده تبدیل

 . شود می هدایت مدار این

 :کليدواژگان

 آیپک ایران هراسی,مهندسی افکار عمومی, ,رسانه ,دیپلماسی رسانه ای  , روابط ایران و آمریکا

 

 : قدمهم

عرصه ارتباطات قرار گرفته و پیشبرد سیاست خارجی کشورها در جهان معاصر تحت تأثیر و تعامل تحوالت شگرف در 

 (83 : 1831ه ,اشکر خو )شده است.ای وابسته سازیهای رسانهسیاست خارجی  بیش از پیش به میزان انگاره

رسانه ها به مثابهه حلقهه واسهط ترین ابزار طبقه حاکم برای کنترل و اداره توده مردم هستند. ، قویهای گروهیرسانه

هسهتند  کهه ها این رسهانه .دولت و افکار عمومی نقش اساسی درشکل گیری اراده سیاسی حکومت ها ایفا می کنند 

 های جمعهی در ایهاالتنخستین وظیفه رسهانهنوام چامسکی معتقد است    . دهندنظرات و تمایالت مردم را شکل می

                   .باشههدمی خصوصهی حهاکماسههت کهه بهر دولهت و بخههش  متحهده بسهیح حمایهت مردمههی بهرای منهاف  خاصهی
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تصهمیم  در یمحهور نقهش ها البی و فشار های گروه عمومی ، افکارساختار قدرت  آمریکا ,  در   (2: 1831)چامسکی ,

در راهبهرد امنیهت ملهی  .کنند می بازی آمریکاایاالت متحده  سیاسی فرایندهای دیپلماتیک و  به دهی جهتسازی و 

منتشر شده است، نظام جمهوری اسالمی ایران را به عنوان مهم ترین چالش آمریکا در ابتهدای  2113آمریکا که درسال 

 (The National Secutiry Strategy ,2113 .)می نمایدمعرفی  21قرن 

 چهه و خهواه جمهوری چه آمریکا متحده ایاالت های دولت توسط همواره گذشته سه دهه طی در هراسی ایران راهبرد

 ایرانیهان را های آمریکهایی رسانه است. شده گیری پی پیوسته صورت به دموکرات و رسانه های جمعی ایاالت متحده 

 بهه , غربهی سهبک بهه آزادی مخالف و خواهشرارت ملتی المللی،بین هایارزش و اصول مخالف ملتی عنوان به همواره

بوده اسهت و  و تاثیر گذار نقش البی های ضد ایرانی از جمله آیپک در این فرایند نیز نقشی محرک  .اند کشیده تصویر

نمهوده اسهت .چرخهه ای کهه تبهدیل  مدار مدور عمال با توجه به سیطره بر رسانه های آمریکایی این فرایند را به یک 

 مدار هدایت می شود.تغذیه نموده و با این  مدار دیپلماسی عمومی و رسانه ای و رسمی ایاالت متحده صرفا از این 

 مباحث نظری -1

 2 افکار عمومي - 1-1

 جمعی است و عبارت است از ارزیابی، روش و نظر مشترک گروههی ،روانی اجتماعی و خصلتی ایافکار عمومی، پدیده

و اقشار مختلهف  که همگان به آن توجه و عالقه دارند و در لحظه معینی، بین عده زیادی از افراد ایاجتماعی در مسئله

تأیید یا مخالفت با یک عمل، نظهر،  صورتافکار عمومی به  ند.ذیرپآن را مییابد و عامه مردم نسبتاً عمومیت میجامعه 

   .(811 : 1818)مهرآرا .د یابمیو توصیه تجلی  پیشنهاد ،، مطالبههخواست اشخص و واقعه ب

 3مهندسي  افکار عمومي  -1-2  

ه هدایت و مهندسهی 2ه تنویر افکار عمومی 1وجود دارد. به موضوع هدایت و مدیریت افکار عمومی  دو رویکرد نسبت

ائل و موضهوعات بهه افکار عمومی. در رویکرد اول اعتقاد بر این است که شهروندان در حوزه خصوصی در مهورد مسه

آورند و در قالب سهخنرانی، مقالهه و ... ها را برای تحقق به عرصه عمومی میرسند و سپس این یافتهنتیجه شخصی می

کنند و پس از چالشهای الزم اگر مورد اجماع قرار گرفت تبهدیل بهه افکهار عمهومی، هنجهار و یها به جامعه عرضه می

رویکرد دوم مهندسی و هدایت افکار عمومی است. در این  شود.توسط حاکمیت میبرای تبدیل به قانون  ایزمینهپیش

ها و فنون ارتباطی  تبلیغی که قدرت دسهتکاری اهههان ای با توجه به قدرت رسانهرویکرد حاکمان و کارگزاران رسانه
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کننهد، کهه یهورگن میالش تهافکار عمومی در راستای مناف  خود و نه مناف  شهروندان ایجاد در  ،شهروندان را دارند

 (23: 1831)اردستانی , .پنداردمینهد و آن را امری مذموم و نادرست شدن جامعه نام میته باز فئودالیبه این عمل، هابرماس 

 4ایران هراسي  -1-3

 تاحساسها بهه اشاره هراسیایران  " (1213: 1831 عمید،). گردد می اطالق خوف و ترس بیم، معنای به لغت در هراس

                            (Wikipedia , 2112) "دارد ایران المللیبین نقش یا اقتصاد جامعه، فرهنگ، سیاستها، با دشمنی یا مخالفت

 تهدیدی همچنین و منطقه در بزرگ تهدیدی عنوان به ایران که است آن پی در که است راهبردی پروژه هراسی ایران 

 و منهزوی سهازی  رانهدن حاشهیه به نابودی و یا حد اقل  هدف با  رویکرد این.   سازد مطرح جهانی امنیت و صلح برای

 .گردد می دنبال ایران اسالمی جمهوری

  5دیپلماسي رسانه ای -1-4

ها برای رسیدن به اهداف دیپلماتیهک، تهأمین منهاف ، تکمیهل و ای عبارت است از استفاده از رسانهدیپلماسی رسانه

 ( 23: 1833. ) اسماعیلی , جیارتقای سیاست خار

ه به مدیریت سهازمانهای دیپلماتیهک 1یابد.  ای در سیاست خارجی هر کشور به دو صورت تحقق میدیپلماسی رسانه 

 ه به صورت خودجوش و در راستای سیاستهای کالن کشورها.2رسمی کشور؛ 

های موجهود را بهه انجهام کنند و یا اینکه رسانههای ویژه دیپلماسی میدر شیوه اول، دولتها یا اقدام به تأسیس رسانه

کنند. در نوع دوم با سانسور خبرها، محدودکردن خبرنگاران و اقداماتی در راستای سیاستهای خارجی خود موظف می

ها بها اههداف و یابنهد. شهیوه دوم همگهامی و همراههی رسهانههای خارجی به منویات خود دسهت میغیره در حوزه

 ( 3:  1833ردستانی، ا)ی کشور متبوعشان است.  سیاستهای خارج

 مهندسي افکار عمومي در ایاالت متحده امریکا-1-5

 انسجام و توافق عمومی گسترده افکار عمومی امریکا در زمینه حضور مستمر و فعال آن های جی.وی رابرتز،طبق یافته

ها و نخبگان آن کشور و فراینهد رسانه عملیات روانی المللی و بعضاً مداخالت متعدد، به تبلیغات،کشور در تعامالت بین

  (11, 1832)الیاسی , ، مربوط است.پذیری سیاسی موجود در آنجامعه
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 امهروزه. هسهتند آمریکها عمومی افکار دهی شکل قدرتمند مناب  از یکی ها رسانه که باورند براین محققان از بسیاری

 (13:  1831, مرادی) . دانند می خود اخبار کسب منب  مترینمه را تلویزیون آمریکا مردم درصد 11 از بیش

 و مسهتمر حضهور زمینه در آمریکا عمومی افکار گسترده عمومی توافق و انسجام آمریکایی، محققان های یافته طبق  

 کشور آن ننخبگا و ها رسانه روانی عملیات تبلیغات، به متعدد، مداخالت بعضاً و المللی بین تعامالت در کشور آن فعال

 (Roberts . J.V pp. 2112. .12-32 ).است مربوط آن، در موجود سیاسی پذیری جامعه فرآیند و

گروههی،  هایرسهانه اگر مدیران آمریکایی نتوانند از طریهقاینست که  کنترل رسانه ای آمریکا بر افکار عمومیدلیل 

کننهد،  خود بسهیح مناف  و در جهت توجیه خویش هایستسیا را به جهان کشور خود و بعد مردم مردم افکار عمومی

 متعهار   کشهورهای خود را در دیگر کشورها از جملهه و کارهای کرده خود حکومت بر مردم هرگز نخواهند توانست

 (13:1833,)پور خوش سعادت .دهند ادامه

 رسانه ها  در راهبری ها تراست و ها کارتلنقش 

 رویتر , ,آسوشیتدپرس ,یونایتدپرس نامهای به آمریکا  عمده خبرگزاری سه توسط عمدتا جهان در باراخ سری  انتشار

 اخبهار درصهد 31 و کننهد مهی مخهابره دنیا سراسر به خبر کلمه میلیون چهل به نزدیک روزانه که گیرد می صورت, 

 خوراک اینکه به توجه با. شود می پخش و تهیه خبری منب  سه این از جمعی، ارتباط وسایل سایر و ها روزنامه خارجی

 بهه هها رسانه این صاحبان که است فهم قابل سادگی به است خبرگزاری غولهای این از دنیا در ها رسانه بیشتر خبری

 خبهری ههای رسهانه کهه معتقدند تحلیلگران از بسیاری .دهند قرار تأثیر تحت را دنیا عمومی افکار توانند می راحتی

 سهوی از واقه  در و دارنهد قهرار اقتصادی های کمپانی و ها گروه خدمت در که هستند تبلیغاتی های تشرک ، امریکا

 .شوند می کنترل پول و سرمایه صاحبان

فواد ایزدی کارشناس امور امریکا در خصوص مناب  تامین مالی سیاست مداران و رسانه ها ی آمریکایی  معتقهد اسهت  

ریف می شود: رسانه ها، اتاقهای فکر و دیگری سیاستمداران که دولت و کنگهره را در ضل  قدرت تع 8در آمریکا   که :

برمی گیرد. که اینها هر سه مناب  مالی خودشان را از طریق سرمایه داران در آمریکا تأمین مهی کننهد. سیاسهتمداران 

یاز دارند کهه ایهن هزینهه هها را وقتی می خواهند در انتخابات شرکت کنند، هزینه های بسیاری را برای مبارزاتشان ن

سرمایه داران بزرگ تأمین می کنند. رسانه ها هم بهمین صورت. رسانه ها خصوصی هستند و از مناب  دولتهی بصهورت 

واضح استفاده نمی کنند. آنها از طریق تبلیغات، مناب  مالی خودشان را تأمین می کننهد و هزینهه ایهن تبلیغهات ههم 

یه در جامعه که اهرم کنترل رسانه ها هستند پرداخهت مهی شهود. اتهاق ههای فکهر ههم مجدداً توسط صاحبان سرما

ضهل   8همینطور. آنها هم مناب  مالی شان سرمایه داران کالن در جامعه هستند. پس سرمایه داران هستند کهه ایهن 

مناب  مالی این سهه نههاد را  مثلث سیاستمداران، رسانه ها و اتاقهای فکر را کنترل می کنند و بر آنها نفوه دارند. چون

 ( 2:  1811)ایزدی ,   .تأمین می کنند
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 راهبرد دیپلماسي رسانه ای  ایاالت متحده آمریکا در خصوص ایران 

, ایرانی که یک روز به عنوان ژاندارم و حافظ مناف  آمریکها در منطقهه   1111با پیروزی انقالب اسالمی ایران  در سال  

الب  عامل تهدیدی جدی برای مناف  آمریکها در منطقهه اسهتراتژیک غهرب آسهیا  گردیهد .و عمل می کرد بعد از انق

 بها از همین رو پس از انقالب ایران  رسانه های آمریکایی همهواره 3زد . بهم آمریکا را  ایفرامنطقه و ایمنطقه معادالت

 مخاطهب، نظهر در ایهران اسهالمی مههوریج که ای گونه به نموده , منعکس را ایران با مرتبط مسائل تخاصمی رویکرد

رسانه های آمریکایی تالش می کنند تا به مخاطبان خود  1گردد. می معرفی جهان و منطقه امنیت و صلح علیه تهدیدی

ترسهیم ایهران بهه  ,همچنهین است1و ناقض حقوق بشر  3القا کنند که جمهوری اسالمی ایران فاقد مشروعیت مردمی

راهبرد دیگر این رسانه هاست این رسانه ها در راستای القای این نکته اند کهه  11قه و جهانعنوان محور شرارت در منط

 فروپاشهی از پهس رویکهرد ایهن البتهه 11.نه تنها مخالف آمریکا بلکه مخالف اروپا و سایر قدرتهای جهانی است ایران 

 از فرضهی دشهمن یک ساخت دنبال به همواره  ایران خصوص در  آمریکا ای رسانه راهبرد و است گرفته شدت شوروی

 و نباید این موضوع را از نظر دور داشت که :   12.است بوده جهانی جامعه برای ایران

ای و گرای صهیونیست فراهم آورد تها سیاسهت خاورمیانههنظیری را برای افراطیون راستسپتامبر فرصت بی 11حادثه 

 (12: 1833,جیمز پتراس ) .نه با دشمنان اسرائیل هدایت کنددستاقدرت نظامی امریکا را در مسیر دکترین جنگ پیش

                                                      
 دفاع و مستکبران برابر در جهان مستضعفان از حمایت اسالم، جهان وحدت و اسالمی ملل اتحاد و ائتالف سبیل، نفی از عبارتند ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست اصول -3

 در مقهاومتی هسته اگر داد از همین روست که آمریکایی ها معتقدند که  قرار شوروی و آمریکا همچون جهانی، ابرقدرتهای با تقابل در مسلمانان واین اصول ایران را همه حقوق از

 است. بوده ایران اسالمی انقالب از مالها با کرده، ایجاد مشکل متحدینش و امریکا طلبی سلطه برای و گرفته شکل اسالم جهان از نقطه هر

 و اسهت اسالمی انقالب های آرمان و اسالمی ایدئولوژی پرچمدار در این نزاع ایران . است گرفته خود به ایدئولوژیک بوی و رنگ امریکا و ایران نزاع اسالمی انقالب پیروزی با - 1

  بر دوش دارد .  سکوالریسم و دموکراسی لیبرال ایدئولوژی دار پرچم نیز آمریکا

 .مربوط است ایران در سیاسی نظام بودن و اسالمی بیشترین حجم عملیات روانی آمریکا علیه ایران به موضوع حقوق و آزادیهای مردمی  - 3

 درج بشهر حقهوق ناقض کشورهای لیست در را اسالمی یجمهور دولت نام ساله هر و گرددنمی رعایت بشر حقوق اسالمی جمهوری در که است نموده ادعأ بارها امریکا دولت:- 1

 امهری نیهز غربی معیارهای لحاظ از حتی بشر حقوق رعایت چونهم موضوعاتی طرح از کشور این سران هدف که دهدمی نشان امریکا، خارجی سیاست از عینی تجربه. نمایدمی

 همهه کننهده پایمهال کهه انقالب از قبل ایران دولت با امریکا روابط در. است کشور این ایمنطقه و المللیبین هایسیاست اعمال برای آویزیتدس بلکه نیست جدی و بینانهواق 

 انتخابهات نهه سهعودی، عربسهتان در مهثالً. نماینهدنمی ایترع را بشر حقوق امریکا دوست کشورهای از بسیاری نیز امروز. نبود میان در بشر حقوق از حرفی بود، انسانی حقوق

 . هستند برخوردار رانندگی حق منجمله اولیه حقوق از زنان نه و دارد وجود دموکراتیکی

 در بشهر حقهوق نقهض  -ز حوادث تروریستیهای اسالمی و به اصطالح شرکت در برخی احمایت از گروه - صدور انقالببه عنوان مصداق می توان از جو سازی در خصوص ) -11

های پیگیهری سیاسهت -ای منطقهه ثبهات و صهلح با ایران مخالفت القاء -کشورها امور در ایران اسالمی جمهوری دخالت-ایران  دفاعی های فناوری بودن تهاجمی القاء- ایران

 هکر نمود . (ایهای کشتارجمعی و هستهای و تالش برای به اصطالح دستیابی به سالحهسته

 جهت اجماع سازی و مهندسی افکار عمومی  جهانی علیه ایران 11-

. اسهت"دیگرهراسهی"دوم جههانی جنهگ از پهس خصوصهاً گذشهته قهرن دو طهی آمریکا متحده ایاالت خارجی سیاست از بخشی و غالب ایرسانه هایتکنیک از یکی - 12

   .دارد اآمریک "دیگرهراسی" سیاست همین به اشاره "هراسیایران"
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و با استفاده از قهدرت هوشهمند ایهاالت متحهده آمریکها  ابعاد سیاسی اقتصادی و امنیتی و فرهنگیکه این جنگ در 

 همچنان علیه ایران ادامه دارد . 

 عليه ایران آفرینان مهندسي افکار عمومي  نقش

ویسندگان، خبرنگاران، مفسران، تصهویربرداران، تولیدکننهدگان خبهری و مطبوعهاتی، سربازان این جنگ در ظاهر، ن

کارگردانان، تهیه کنندگان و عکاسان رسانه ها هستند. سالح و تجهیزات این سربازان نیز رادیو، تلویزیهون، اینترنهت، 

لیکن واقعیت آنسهت کهه در   18.اشدماهواره، خبرگزاری ها، دوربین ها، کاغذ و قلم و دستگاه های چاپ و نشر و... می ب

سهازمان و   11تصهیونیس مسیحیاناز   گروهی,  اسرائیل طرفدار یهودی ثروتمند افرادپشت صحنه عملیات رسانه ای، 

 این حرکت قرار گرفته است   به مثابه راهبر,  های اطالعاتی و امنیتی و سرویس های جاسوسی و تشکیالت ویژه نظامی 

   .هدایت می شود  سازمان یافته اما پنهان با اختصاص بودجه ای سریکه به صورت رسمی و .

  ایران عليه ی آمریکایيها رسانه هدایت در اسرائيل البي نقش

 اسهتراتژیک عمق از دولت، دو نزدیک تعامالت بر عالوه روابط این بوده و  تنیده درهم بسیار 13اسرائیل و آمریکا روابط

 ریهزی برنامهه مهنظم، سهازماندهی یک از فعال البی یک عنوان به متحده ایاالت در ئیلاسرا البیاست.  خوردار بر نیز

 و پیچیهده اسهت ای مجموعهه اسهرائیل البهی .است مند بهره ای گسترده تبلیغاتی و ای رسانه مالی، قدرت و مناسب

 روابهط کمیتهه چهون اییهسازمان  اسرائیل حامیِ سیاسیِ فعال های سازمان برخی از شده تشکیل که نیافته سازمان

از این جملهه  آمریکا یهودی هایسازمان روسای انجمن و آمریکا یهودیان کمیته ،(16آیپک) اسرائیل آمریکایی عمومی

 ههایگروه قدرتمنهدترین و تهرینبزرگ از یکهی اسرائیل-آمریکا عمومی روابط قرار دارد.  آیپک  آنها راس که دراند 

 نامزدههای از مهالی ههای حمایهت از اعهم)  گوناگون ههای را از اسرائیل البی .است کاآمری متحده ایاالت در گریالبی

 در( پژوهشهی و علمی محافل در نفوه اعمال نیز و ها رسانه در تبلیغاتی فشارهای جمهوری، ریاست و کنگره انتخابات

البتهه ایهن موضهو ع  .اسهت لاسرائی از حمایت سمت به آمریکا گذاری سیاست دستگاه نیز و عمومی افکار هدایت پی

                                                      
 هسهتند تصویری مدیون را واین بخشند الهام دیگران وآرزوهای رویاهای به توانند می...  زیرا هستند قدرتمند آمریکاییها:  بود گفته آمریکا خارجه امور سابق وزرای از یکی -18

 (13:1831نای) آورده بوجود برایشان وتلویزیون برفیلم آنها جهانی سلطه که

14- stsChristian Zioni: (اند که بیش از پیش به پیروی از های دور بر بسیاری از احکام مسیحی سایه افکنده است و روحانیان ناآگاه نشان دادهتفکر یهودی از سال

 (11:1832فورد،  ().القائات یهودی گرایش دارند

 لهذا بهود خواههد سهاز خطر و کرد خواهد مهار منطقه در را صهیونیستی نظام گسترش و ثبات اسالمی ایران  انقالب کرد احساس که بود رژیمی نخستین صهیونیستی رژیم -15

 البهی توجه مورد زمان آن کرد و این نکته در خواهد نابود را اسرائیل که است ای زلزله اسالمی انقالب که کرد اعالم صهیونیستی رژیم سابق دفاع وزیر و خارجه وزیر دایان موشه

 .گرفت شکل انقالب جریانات از بعد هراسی شیعه و هراسی ایران پروسه و گرفت قرار صهیونیستی

16 - American Israel Public Affairs Committee   -  www.aipac.org 
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 نفوه و ها رسانه گرفتن اختیار در با صهیونیسم17.هدایت افکار عمومی برای صهیونیست ها جنبه ایدئولوژیک نیز دارد

 که هستیم این هم اکنون  شاهد داده و  سوق خود های اندیشه و سالیق سمت به را دنیا عمومی افکار آنها، ساختار در

 .هستند صهیونیسم سلطه و نفوه تحت آمریکایی، های رسانه ویژه به هانج جمعی های رسانه اغلب

 اینترپرایهز آمهریکن چون آمریکا مطالعاتی و تحقیقاتی مراکز ترینمهم در گذشته سال81 طی همچنین اسرائیل البی 

 هادسهن نستیتوا هریتیح، بنیاد خارجی، سیاست تحقیقات انستیتو امنیتی، سیاست مرکز بروکینگ، انستیتو انستیتو،

نقهش    آمریکها 18مطالعاتی و تحقیقاتی مراکز .دارد مطالعاتی مراکز این در کننده تعیین حضوری و استکرده نفوه... و

 (John Mearsheimer  - Stephen Walt2111  ) .کنند  می تئوریزه و تبلیغ را اسرائیل مناف  جهت در سیاستگذاری

 از شهده تعریهف مناف  خالف بر که کند اتخاه موضعی تواند نمی کشور این در گذاری قانون هیچ و آمریکا مسئول هیچ

    .11باشد آمریکا یهودی فشار گروههای و اسراییل دولت طرف

اند، حاکمان و دولتمردان هم به خاطر مقاصهد و نیهات هایی برای حفظ دولت بودهیهودیان همواره در جست و جوی راه

کهالینز  .)کردند، از مساعدت و تعامل با یهودیان خشنود بودنهدکه از آنان دریافت میخودشان اغلب در ازای خدماتی 

 (21: 1833, پایپر

  ایهران مسئلهخود را  کاری های حوزه ترین مهم 21 بر نظام آمریکا داردو اسرائیل با توجه به سیطره ای که    آیپک البی

 ای، هسهته مسهئله ماننهد مسهائلی بهر تمرکهز با ساالنه یها کنفرانس و ها نشست برگزاری با آیپک. قرارداده است 

                                                      
 را نگهاری نامههروز و مطبوعات جریان ما: »است آمده گردید تشکیل هرتزل تئودور ریاست به 1311 سال در سوئیس بال شهر جهانی  که در صهیونیسم دوازدهم  پروتکل در 11

 افسار دشمنان که بگذاریم نباید ما کنیم، می حرکت آن کردن صهیونیستی طرف به سپس ساریم، می منعطف خود سمت به آرام آرام آوریم، درمی خویش خدمت در صورت بدین

 مهردم میهان در ما نظارت و کنترل بدون نباید خبری هیچ یابند، دست اشد،ب آنان نظریات و آراء بیانگر که خبری های رسانه و ها روزنامه به و گرفته دست به را مطبوعات عنان و

 (213 :  1838 ، )سماواتی .شود منتشر

13 - Think Tanks 

 مناف  , رائیلاس از امریکا جانبه همه حمایت که کنند می عنوان مفصل تحقیقی و   با استفاده از   کردند منتشر کتابی 2113 سال در  شایمر میر جان و والت استیفن - 11

 دیگری عامل باید که گیرند می نتیجه هست و  هم بخش زیان آمریکا استراتژیک مناف  برای حمایت این بلکه)ندارد  راهبردی توجیه لذا و کند نمی تامین را آمریکا استراتژیک

 از که است اسرائیل البی تاثیر این واق  در که دهند می نشان مدارک از نبوهیا دادن نشان با آنها. گذارد می آمریکا خارجی سیاست روی بر را تاثیری چنین که باشد کار در

 البی این که تبلیغاتی و مالی های کمک به گردد می بر هم مزبور البی قدرت و نفوه . زند می رقم اسرائیل نف  به را ها سیاست آمریکائی سیاستمداران گذاشتن فشار زیر طریق

 این اگر که است این امر این مخالف مفهوم. آورد می فراهم( سنا و کنگره نمایندگان و جمهور رئیس از اعم) شوند می انتخاب مردم توسط اهندخو می که سیاستمدارانی برای

 (7002  ,شایمر یرم  , والت) یابد. می کاهش شدت به شدن انتخاب برای او شانس کنند قط  کاندیدائی از را خود تبلیغاتی و مالی حمایت گروه

هستند. اما چگونه یک کشوری ابرقدرت است وقتی که کل حکومت و اکثریتی از اتبهاع آن، بهه ویهژه « تنها ابرقدرت دنیا»کنند حکومت ایاالت متحده و اتباع آن فکر می - 20

چگونه یک کشوری ابرقدرت است، وقتهی کهه فاقهد قهدرت افتند؟ زنند و به خاک میوزیر اسرائیل زانو میآنهایی که عضو کلیساهای اوانجلیک هستند، در مقابل پاهای نخست

 (Craig Rolerts,2112 ).نشانده استگیری در سیاست خارجی خود در خاورمیانه است؟ چنین کشوری، یک ابرقدرت نیست، یک دولت دستتصمیم
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 در المللهی بین اجماع یک و آمریکا گیری تصمیم ساختار در داخلی اجماع یک تا کرده سعی ایران، تحریم و تروریسم

 21 .آورد بوجود ایران اسالمی جمهوری علیه را جهان سطح

 برای  مهندسي رابطه آمریکا و ایران  عمومي افکار مهندسي چگونگي

 اسهتفاده هراسهی ایران  و عمومی افکار مهندسی جهت مختلف  روشهای و ها تکنیک از عمدتا  آمریکایی های رسانه

 و اخبهار سهینما، صهنعت ای،رایانهه هایبازی انیمیشن، کارتون،  از اعم  هاحوزه تمامی در هافعالیت این و  نمایند می

 : از عبارتند خالصه بصورتبخشی از آن ها   که .باشد می  ای رسانه سازی فضا و بکذ هایتهمت

 و  گرایهی بنیهاد دادن نسهبت) عمهومی افکار در برانگیز حساسیت مفاهیم و کلمات ها، واژه منفی بار از گیری بهره-1

 ایرانهی ضهد  فیلمهای مایشن و تهیه مثال) ایران درخصوص نمایی سیاه  -2( ایران اسالمی جمهوری به طلبی خشونت

 , 811  ,هرگهز دخترم بدون مقدس، ترس تهران، جدید نسل مستند تهران، از فرار ،118 هواپیمای ، مه و شن بر ایخانه

  سهینمایی فهیلم,  پهیامای بمهب طریهق از آمریکها بهه ایهران حمله ادعای و ایرانیوم مستند, آرگو , پادشاه با شبی

 از قسمتی در تروریستی کشوری عنوان به ایران معرفی, ایران ایهسته کشور به هاآتوبات هحمل و , 8 شوندگانتبدیل

و  تصهور قابهل فهیلم غیهر خهانواده مهرد  کارتون در ایران به آمریکا حمله برای عمومی اههان توجیه,  «آشوب» فیلم

 مهی جلوه خطرناک بسیار را ای تههس ایران فیلم این که است شده ساخته زمینه همین در نیز "میجر" فیلم همچنین

 قهراردادن) هدفمنهد ههای سازی انگاره-3( ایران موشکی فناوری خطر القاء) ارعاب تاکتیک از گیری بهره- 8(  .دهد

 در سهپاه نهام دادن قهرار) سازی همسان تاکتیک از استفاده -3.. (  و هیتلر تصویر کنار در ایرانی عالی مقامات تصویر

 هسهته ههای پیشرفت کردن معرفی آمیز غیرصلح) ایران با مرتبط اخبار تحریف -1( تروریستی های سازمان فهرست

 از گیهری بههره -1 جههان در شرارت کانون و محور عنوان به ایران معرفی) غیرمستقیم و مستقیم القاء -3( ایران ای

  (  22هراسی هشیع) باشد می منطقه کشورهای بر استیال دنبال به ایران) رسانه در تکرار تکنیک

 گونه هیچ و ندارد وجود تولیدات رسانه های آمریکایی علیه ایران  میان واقعی تفاوت هیچ ظاهری، تنوع وجود علیرغم

 بها آنهها. ندارد وجود بدهد، را دیگری تفکر ارائه امکان آنها به که مردمی های توده دسترس در متفاوتی حقیقی مناب 

 تهدیهد یهک عنوان بهایران  شود . وانمود چنین تا شود می تالش یکپارچه هستند، مواجهایران  به نسبت دیدگاه یک

  ،هستند  بدی افراد ایرانی ها  و اصوال  آیند می شمار به ها تروریست  حامی عنوان به ایران،که  این شود، می محسوب

                                                      
نگرد   می ایران مسائل به است نموده تعبیر نها آ های چشم روی بر راییلیهااس که عینکی پشت از سفید، کاخ گیرندگان تصمیم و گران فولر  معتقد است که  تحلیل گراهام  - 21

 ( 28:   1832, مستکین )

 ههای ملهت مبهارزات مسهیر در انحراف ایجاد در سعی  فاز چند در  است ایران اسالمی انقالب از حاصل  که اسالمی بیداری مقوله با مبارزه برای آمریکا - 22

 نموده سعی همواره آمریکا.  پرداخت بد اسالم و خوب اسالم بندیتقسیم به اصطالح به  و نمود  معتدل لیبرالی اسالم و تندرو وههایگر و فرق ایجاد با مسلمان

 جریان و عرب گراییملی برای که متحجر و تروریست افراطی، نظیر عناوینی و القاب.  کند معرفی بنیادگرا و افراطی بد، اسالم از جزئی را ایران انقالب  تا است

 .شودمی برده کار به ایران اسالمی انقالب برای اکنون رفت،می کار به  طالبان و القاعده همچون ای ساخته خود های
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 آن براساس. دهند تطبیق هائی یدها چنین بامی بایست   را خود افکار آمریکا مردمفشار رسانه هاب بگونه ای است که 

 28.کند پیدا مطابقت آن با تا دهند شکل نوعی به را خود زندگی و داده  رأی

   گيری نتيجه

غرب آسیا و مناف  اسهرائیل  دارد و در تمام شئون مربوط به سیطره آمریکایی های بر نظام آمریکا و رسانه آیپک البی 

و مهندسهی افکهار  سفید کاخ گیریهای تصمیم در تاثیرگذاری طریق از نفوه عمالا این دخالت و اعمال نفوه می نماید .

 و اسهتمرار را ایهران اسالمی جمهوری علیه آمریکا خصمانه رفتار موجبات عمومی توسط  رسانه ها صورت می گیرد و 

 ای، هسهته مسهئله ماننهد مسهائلی بهر تمرکز با ساالنه های کنفرانس و ها نشست برگزاری با آیپکمی بخشد. فزونی

 در المللهی بین اجماع یک و آمریکا گیری تصمیم ساختار در داخلی اجماع یک تا کرده سعی ایران، تحریم و تروریسم

بگونهه ای اسهت کهه  ی وابسته به البی آیپک فشار رسانه ها بیاورد.بوجود ایران اسالمی جمهوری علیه را جهان سطح

 نوعی به را خود زندگی و داده  رأی آن براساس. دهند تطبیق هائی ایده چنین ابمی بایست   را خود افکار آمریکا مردم

در چنین فضایی هرگونه تغییر در روابط ایران و امریکا بدون نظر البهی آیپهک و .کند پیدا مطابقت آن با تا دهند شکل

ود روابط میان آمریکا و ایهران را و عمال آیپک به واسطه رسانه های خمقدور نخواهد بود . و رسانه های وابسته  اسرائیل

 مهندسی می نماید . 
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 فصهلنامه , عمهومی افکهار کنتهرل و دههی شهکل عوامل به تئوریک رویکردی , 1831  ,سبیالن , اردستانی -2

 sabilan.blogfa.comمنتشر شده در  , 1831 تانتابس ،1 شماره سوم، سال ,1 شماره روانی عملیات

 بهرای کشهور آن تبلیغهاتی و حکهومتی دستگاه روانی عملیات و امریکا عمومی افکار , الیاسی,محمدحسین -8

اول  , سهال 1832 تابسهتان روانهی، عملیهات پژوهشی ه علمی فصلنامه,عراق جنگ بر تأکید با سازی،مجاب

 . 11ص ،  ،2 ,شماره

شایمر و استفن ام.والت، گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی امریکا، ترجمة رضها کامشهاد، یر جان جی.می -1

   1831تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، 

                                                      
 هب را دوستی و تمایل بیشترین که سؤال این برابر در ها امریکایی گرفت, انجام 1113 سال در که شیکاگو خارجی روابط شورای سنجی نظر در مثال برای - 28

 .بود عراق از باالتر رده یک تنها ایران و دادند قرار رده ترین پایین در را اعراق و صدر در را کانادا نمایند، می ابراز کشوری چه
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پور خوش سعادت , محمد ,  مهندسی افکار عمومی در ایاالت متحده امریکا علیه ایران) با تاکید بهر موضهوع  -3

,  1833,کارشناسهی ارشهد , تابسهتان نامهای امریکا( پایان حقوق بشر و  مساله هسته ای  در ادبیات رسانه 

 13ص . مرکزدانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران 

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعهات و , زاده، تهرانجیمز ، نفوه اسرائیل در امریکا، مترجم غدیر نبی,پتراس  -3

 ،1833المللی ابرار معاصر تهران، تحقیقات بین

 .  1833تی، تهران: روایت فتح، مایکل ، قدرت پنهان در امریکا، ترجمة علیرضا عباد,ر کالینز پایپ -1

 متهرجم   عمومی , افکار کنترل در متحده ایاالت های رسانه نقش , 1831هرمان ادوارد  , .  اس ,چامسکی نوام  -3

 18 تا 12 , از  1 شماره - 1831 زمستان , کتابداری و رسانی اطالع  سندسی,

شهوند  می اداره کسانی چه توسط و اهدافی چه با آمریکا متحده ایاالت در ها , رسانه1838زهرا  ,  , سماواتی -1

 213 صفحه ,  13 شماره ،1838 بهار , ,حضور

دیپلماسهی  و فرهنهگ , نشهریه فهردا و امهروز از تصویر چند ها رسانه و خارجی شکرخواه, یونس , سیاست -11

 www.e-resaneh.com  منتشر شده در ,

        امیرکبیر انتشارات عمید، فارسی فرهنگ,  1831 ,حسن,عمید  -11

 ، 1832الملل، ترجمه علی آرش، تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی ضیاء اندیشه، یهود بین , هنری فورد، -12

 http://www.psyop.ir/?p=1211-/  , عملیات روانی ایزدی فواد دکتر با, گفتگو   کامران کرمی, -18

 مهرداد انتشارات,اجتماعی شناسیروان زمینه ,1818, اکبرعلی مهرآرا، -11

 ،8سهال روانی، عملیات آمریکا ، عمومی افکار به دهی شکل مناب  و فرایند  1831 اله, تابستان مرادی , حجت -13

 13 ص ، ،1 شماره

ضمیمه روزنامهه همشههری )همشههری  ,کا صهیونیسم در روابط ایران و آمری  1832, عبدالمهدی ,مستکین -13

 1832نیمه دوم آهرماه , دیپلماتیک(، شماره سوم 

 مهدی و روحانی سیدمحسن ،ترجمه الملل بین سیاست در موفقیت ابزارهای نرم قدرت ،( 1831) جوزف ، نای -11

 صادق امام دانشگاه نشر ، تهران ، دوم چاپ ، هوالفقاری

 

 

http://www.e-resaneh.com/
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