
یخبرامپریاليسمروایتی از 
نبا رویکردی به نقش رسانه ها در تاثيرگذاری بر افکار عمومی مردم جها

محسن کرامتی مقدم



استحکومتتشکيلمعنیبه"امپراتوری"ریشهاز"امپریاليسم"

رافضعيبرقویسلطهوارضیتوسعهگسترش،هرگونهمعانیدیگردر
می گيردبردر

امپریاليسم



؛ازشدآغاروپااستعمارگریصورتبهشانزدهمقرندرجهانیامپریاليسم
رددبازمی گمنوزدهقرنبهامپریاليسمبهمربوطبررسی هایوبحثاما

جستجویدرقدرتمندکشورهایکهشدسبباستعمار،سریعسقوط
گسترش.کندتامينراجوامعدیگربرآنهاتسلطکهباشنددیگریراه های

ومیرساستعماریحکومتبرایجانشينیعنوانبهغيررسمیامپراتوری
بغالقدریبهدوم،جهانیجنگازپسکنترل،جدیدمکانيسم هایایجاد

شد"استعمارنو"اصطالحپيدایشسببکهبود

امپریاليسم



ویکاآمرسرمایه داریگسترشبامستقيماًاطالعاتیامپریاليسم
بهییآمریکاارتباطاتفناوریورسانه ایمحصوالتگستردهصدور

استمرتبط،توسعهحالدرکشورهای

بیغربزرگشرکت هایاختياردرجهاناطالعاتیشریان هایبيشتر
اهدافبامجراهااینهدایتوسياستگذاریاست،بدیهی.هستند
استماهنگهاشرکت هاینصاحبان

اطالعاتامپریاليسم



وتوجهموردکهایمسئلهدراجتماعیکمردممشترکنظروعقایدبه
لشکبهعمومیافکار.شودمیگفتهعمومیافکاراست،همگانعالقه
ه،خواستصورتبهنظر،وعملغالبدرواقعه،یکبامخالفتیاتأیيد

می یابدنمودتوصيه،وپيشنهادمطالبه،

عمومیافکار 



:استعقاید و افکار مردم در چهار دسته قابل تقسيم بندی 

ص اندمربوطه متخصافکار حوزه که در عقيده کسانی ؛ کارشناسیعقاید ♦

ارندمعقولی با حوزه عقاید مربوطه دآشنایی ؛ کسانی که آگاهانهعقاید ♦

ند بلکه ؛ کسانی که نه تخصص و نه آشنایی با عقاید دارپذیرفتهعقاید ♦

تنها از این عقاید تاثير پذیرفته اند

نمی گيرد گروه های باال قرار در که کسی : عمومی به طور کلیافکار ♦

افکار عمومی



استممکناجتماعیواقعيتیبه عنوانعمومیافکاراندیشمندان،نظربه
ارافکازمنظورکهزمانیبه ویژه.باشدآسيب هاییوضعف هابهمبتال

تاثيرگذارتاتاثيرپذیرندبيشترکهباشندمردمیعمومی،

در خصوص افکار عمومینگرانی ها 



ههمبرایبه سادگیعمومیامورازاطالعوشناخت؛قابليتفقدان♦
زااستفادهباراخودتفکراتآن هامعموالونيستميسرشهروندان

می دهندشکلواقعیرویدادهایباتماسبدونوناقصگزارش های

یبرامناسبوسایلوابزارمهارت ها،شهروندانهمه؛منابعفقدان♦
ارجمعیارتباطرسانه هایخصوصااطالعاتجمع آوریوعمومیارتباطات

ندارنداختياردرخودافکارمناسبانعکاسجهت

در خصوص افکار عمومینگرانی ها 



صلی ؛ چنانچه نظرات اکثریت جامعه به عنوان محور ااستبداد اکثریت♦
جامعه افکار عمومی مسلط در جامعه مسلط باشد، ممکن است نظرات اقليت

حتی در صورت ارزشمند بودن پنهان بماند

حریک ؛ سياستمداران می تواند با ت( اقناع توده ای)تبليغ سياسی ♦
احساسات و عواطف مردم، افکار و نظرات عمومی جامعه را هدایت کنند 

؛ مربوط به کاهش ( اهلی سازی توده)مسلط شدن برگزیدگان ♦
چشمگير قدرت توده مردم از طرفی و تسلط برگزیدگان جامعه از طرف

استدیگر 

در خصوص افکار عمومینگرانی ها 



ينه هایزم،"شدنجهانی"مفهومتبليغباخبریستیامپریاليهایسازمان
دهآورپدیدسومجهانکشورهایدرراغربیزندگیسبکهویتیوفکری

می کنندتثبيتراآنهابرراخود(هژمون)اجتماعی-فرهنگیسلطهو

امپریاليسم خبری 



پيشرفته،تجهيزاتهنگفت،سرمایه هایباخبری،غول های
یحمایت هاپوششدرزبدهخبرنگارانومدرنماهوارهایارتباطات

سازمان هایکمک هایوسرمایه دارینظاماقتصادیوسياسی
مسوجهانکشورهایدربویژهاخبارواطالعاتجریان برجاسوسی

دارندسلطه

امپریاليسم خبری 



غربسویازیامی گيرندشکلغربدررسانه هاعمدهکهآنجااز
نيزمی کشندتصوربهکهجهانیمی شوند،هدایتومدیریت

تیوق.غربثروتمندانوسياستمدارانميلمطابقاستجهانی
حقيقیرغيتصویریمی کشند؛تصویربهرافلسطينهارسانهاین

ميکنندروایتمخدوشو

امپریاليسم خبری 



وجوداآمریکجمعیارتباطوسایلاخباردرآنچهاستعتقدمچامسکینوآم
خبریآزادبازاریکنهاست،خبریشدههدایتبازاریکدارد،

دادنپوششامردرویژهبهآمریکاییرسانه هایدربارهکاپالنتحقيقات
درعمومینارسایییکازحکایتتوسعه،حالدرکشورهایرویدادهای

داشتشدهمنتشرخبرهاینوعوميدانحجم،

امپریاليسم خبری 



فارسبازخوانی جنایت خونين آمریکا در خليج 
ایرانبه هواپيمای مسافری شليک 



مجامعذهناززودخيلیکهایرانمردمقبالدرآمریکاجنایاتازیکی
فارسجخليدرمتحدهایاالتجنگیناوموشکیحمله،شدپاکبين المللی

12درکهتلخجنایتیبود؛ایراناسالمیجمهوریمسافربریهواپيمایبه
شدپروازاینخدمهومسافر290شهادتبهمنجرودادرخ1367تير 



فارسبازخوانی جنایت خونين آمریکا در خليج 
«ایرانهواپيمای مسافری حمله به »

نگاهی به نقش رسانه های آمریکایی
در پوشش خبری این رویداد

با رویکردی به تکنيک ها و تاکتيک های آنان
در تاثيرگذاری بر افکار عمومی مردم جهان



مله بازخوانی نقش رسانه های آمریکایی در پوشش خبری ح/ فيلم►
1367ناو جنگی ایاالت متحده به هواپيمای مسافری ایران در تير


