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ايران از  اسالمي تصوير انقالب

 ديدگاه مطبوعات آمريكا
 ردبيران سهاي خوانندگان به  بررسي نامه

 نيوزويكو  تايمهاي  مجله
                                  نوشتة 
0TP0Fستارة غفاريدكتر 

* 
  

 

 چكيده
بـين ببرنـد. در    شتر زير ذرهبحران، فرصتي استثنايي براي محققين است تا فعل و انفعاالت موجود را بي هر نوع

كنندة تغييرات جديد هستند، مورد توجه خاص  هاي همگاني، به دليل اينكه خود منعكس شرايط بحراني، رسانه
هـا، در   گيرند، هم از لحاظ تحليل محتوا، هم از لحاظ ديگر اثرات بحران بر آن محققين علوم اجتماعي قرار مي

در غـرب و   1930هـاي دهـة    شناسيم، زاييدة بحران سـال  م ارتباطات ميواقع، علمي كه ما امروزه به نام علو
تبـار، سـرژ    محقـق معـروف روسـي    ،حكومت هيتلر در آلمـان  پروردة جنگ جهاني دوم است. سوءتبليغات

) را مورد مطالعه قرار دهـد. محصـول كـار او    اچاكوتين را بر آن داشت تا فرايند تبليغات سياسي (پروپاگاند
منتشر شـد. در همـين    1939كه در سال  سياسيها از طريق تبليغات  تجاوز به توده ت به نامكتاب مرجعي اس

وجـود   به” فرهنگ“و ” جامعه“دهه، گروه متفكران معروف به مكتب فرانكفورت، جريان فكري نويني در مورد 
و افكـارعمومي را  ” فرهنـگ تـوده  “ها قرار دارند و  آوردند، مبني بر اينكه اين هر دو تحت نفوذ شديد رسانه

اند كـه در همـة    دورنو هربرت ماركوزه و ماكس هوركهايمر مؤسسين اين مكتبآكند. تئودور  عميقاً متأثر مي
 اند. نامي را به خود جلب كرده ادوار محققين به

 
هاي همگاني، تبليغات سياسي، فرهنگ توده، سـلطة فرهنگـي، انقـالب اسـالمي      رسانهكليدواژه: 

 ايران، تصويرسازي
 

فرهنگي غرب بر دنياي مسـلمان و  بحران جهاني ناشي از انقالب اسالمي ايران، كه مسئله سلطة 
گـرا را زيـر سـؤال بـرد.      هاي سـلطه  خود عملكرد رسانه ةنوب سابقه آن را به ميان كشيد، به رد بي

ي و دار ها دارد؟ تأثير نظام سرمايه جو چه اثري بر آن مقاصد سياسي ـ اقتصادي كشورهاي سلطه 
خصـوص   و به ها نگاران غرب از چه ديدي به شرقي ها چيست؟ روزنامه تبليغات بازرگاني بر آن

____________________________ 
   علوم ارتباطات دانشگاه پاريس و مدرس و محقق علوم ارتباطات در دانشگاه پاريس* دكتراي 



 

152 

 
ل 

سا
 /

تم
يس

ب
 / 

ره 
شما

1
 

  

دهند؟ و باألخره واكـنش مخـاطبين چگونـه     نگرند و چه تصويري از آنان، ارائه مي مسلمانان مي
 است؟

شـماري منتشـر شـده كـه دكتـر كـاظم        بـي  هـاي  بامقاالت و كتـ  ،به اين سؤاالت در پاسخ
Pاد كتابشناسي آن را تهيه و تدوين كرده است.معتمدنژ

1
P       نوشـتة زيـر كـه در قالـب روش تحليـل

خبـري آمريكـايي   دو مجله صفحاتي چند از  نبرد بين كند با زير ذره تجربي انجام شده سعي مي
كــه از مجــالت پرتيــراژ جهــاني هســتند، نكــاتي را از علــل و ماهيــت ايــن  تــايم و نيوزويــك

اي تـوأم اسـت و ترفنـد     ا كـه تهـاجم اسـتعماري بـا تهـاجم رسـانه      چر ؛تصويرسازي ارائه دهد
 جويي است. تصويرسازي يكي از ابزارهاي سلطه

 
 نامه به سردبير

طـور كـه فرانسـيس بـال،      وجه مشخصة يك فرايند ارتباطي، دو سـويه بـودن آن اسـت. همـان    
Pهـا و جامعـه   رسانهشناس فرانسوي ارتباطات، در كتاب  جامعه

2
P   در واقـع اگـر   شـود،   متـذكر مـي

رو، مشـغلة   اين شود. از مخاطب استنباط مطلوب را از پيام نكند، امر ارتباط با شكست مواجه مي
هـاي   محقق علوم ارتباطات، هميشه مشاهدة اثر محتواي پيام بـر مخاطـب اسـت. بررسـي نامـه     

هـا جـزء    هاي اين مشاهده است. با علم به اينكـه نويسـندگان نامـه    ارسالي به سردبير يكي از راه
نشريه هستند. چـون اوالً نامـة آنـان از ميـان بسـياري      روزنامه يا ” نخبة“خوانندگان به اصطالح 

هاي ديگر برگزيده شده و ثانياً، نگارندة نامه بـا شـركت در سيسـتم ارتبـاطي نشـريه نشـان        نامه
ن از دو ت 1955است. اصطالحي كه در سال  (Opinion Leaders)” رهبران افكار“دهد كه از  مي

بنيانگذاران آمريكايي علم ارتباطات، ايليهو كاتز و پل الزار سفلد، در قالب تئوري معروف خـود  
P3»اي ارتباطات جريان دو مرحله«به نام 

P ند و همـواره مـورد تأييـد و اسـتفاده محققـين      درواج دا
له است. در ها شامل دو مرح هاي رسانه دهد كه مسير پيام ارتباطي قرار دارد. اين تئوري نشان مي

رسد و در مرحلة بعدي، ايـن افـراد    مرحله اول پيام به افراد واردتر و متنفذتر (رهبران افكار) مي
ها را در خانواده، محيط كـار و غيـره، در قالـب     مندند، همان پيام كه ذاتاً به برقراري ارتباط عالقه

كننـدگان نامـه بـه     كـه ارسـال  توان نتيجـه گرفـت    دهند. بنابراين، مي ارتباطات رودررو انتقال مي
اند، نه كساني كه از اخبـار دسـت    مند به ايجاد ارتباط سردبير، از ميان همين افراد با نفوذ و عالقه
Pكنند. دوم و حتي شايد تحريف شده، استفاده مي

 4 
 تايم ، در دو مجله1980و ژانويه و فورية  1979هاي سه ماه دسامبر  هاي شماره در اينجا نامه

شـود.   شـدند، بررسـي مـي    كشور فرستاده مـي  25، كه در آن زمان هر يك به يش از يكنيوزو و
ها فقط ساخته و پرداختـه نشـريات نيسـتند. در كشـورهاي      ناگفته نماند كه افكار مندرج در نامه

هاي داخلـي بيشـترين نقـش را     خصوص راديو ـ تلويزيون  هاي پرتيراژ و به توسعه يافته، روزنامه
هـا، در لـواي    كارعمومي دارند متأسفانه در ديگـر كشـورها نيـز همـين رسـانه     گيري اف در شكل
Pفرامرزي و جهانيهاي  فعاليت

5
P 1980هاي  دهند. در سال تأثير قرار مي خود افكارعمومي را تحت 
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در يونسكو مـورد توجـه قـرار گرفـت و بـر      ” عدم تعادل در جريان اطالعات“اين مسئله، يعني 
طالعات از كشورهاي صنعتي به طرف ساير كشـورها تأكيـد شـد.    روي يك سويه بودن جريان ا

اقـداماتي  ” يك جهان، چنـدين صـدا  “نام  به” شون مك برايد“در گزارش هشداردهندة كميسيون 
هاي يونسكو، از  هاد شد. اما امروزه، به رغم فعاليتنبراي برقراري تعادل در جريان اطالعات پيش

تلويزيوني فرامرزي كشورهاي در حال توسعه از طريق هاي  يكسو و از سوي ديگر پخش برنامه
مانند الجزيزه، مستقر در قطـر ... نـه تنهـا جريـان اطالعـات       يهاي ها و تأسيس تلويزيون ماهواره

 رود، بلكه مسئله، تهاجم فرهنگي هم به آن اضافه شده است. طرف توازن نمي به
 

 گزارش يك انقالب
اسالمي مبدل گرديد، از همـان آغـاز، توسـط مطبوعـات      ايران، كه به انقالب 1978بحران سال 

آمريكا كامالً اشتباه گزارش شد. در واقع شروع اين بحران به دنبال اعتراض گروهـي از ايرانيـان   
خصوص اعضاي كنفدراسيون دانشجويان ايراني خارج از كشور،  به ،متجدد و الئيك مخالف شاه

ها حتي براي  رت گرفت. تحمل فشار اين سياستهاي استعماري آمريكا در ايران صو به سياست
هاي آخـرش بـا خبرنگـاران     طوري كه خود شاه در مصاحبه رژيم پهلوي هم سنگين شده بود. به

هاي آمريكا را در ايران مورد انتقـاد قـرار داد و اسـتعمارطلبانه خوانـد،      خارجي  شديداً سياست
ها امـروز   اسرائيل معرفي كرد. اين مصاحبههاي آمريكا را تحت نفوذ يهوديان و  حتي كلية رسانه

Pروي سايت يوت تيوب

6
P .قابل مشاهده هستند 

اي ديگر بروز كرد. آنان از جيمي  گونه اما اعتراضات دانشجويان و روشنفكران مخالف شاه به
هـاي انتخابـاتي خـود عمـل كنـد. زيـرا        جمهور جديد آمريكا انتظار داشتند به وعده كارتر رئيس
گذاري كرده بود و نيز در همان  ت انتخاباتي خود را براساس دفاع از حقوق بشر پايهكارتر تبليغا

وقت وزارت امور خارجه آمريكا گزارشي حاكي از نقض حقـوق بشـر توسـط شـش كشـور از      
ما كليـة  «، اعالم كرد 1977ود. كارتر به محض روي كارآمدن در ژانويه بجمله ايران منتشر كرده 

و از ميـان ايـن   » كنند قطع خواهيم كـرد.  ي كه حقوق بشر را رعايت نميها را به كشورهاي كمك
 كشورها صريحاً به ايران متحد ديرينه آمريكا، اشاره كرد.

سپس، عدة كثيري از ايرانيان، اعم از روشنفكران الئيك ـ جناح چپ و راست ـ روشنفكران   
دانشـجويان و بـاألخره    احمد و علي شـريعتي)،  تجددگراي مذهبي (طرفداران تفكرات جالل آل

سـالة آمريكـااز آن ابـراز كردنـد و      25روحانيون، مخالفت خو درا با اختناق پهلـوي و حمايـت   
ها ايراني، از  ها هيزمي بود كه جامعة ايران را همچون آتش زير خاكستر مشتعل كرد و ميليون اين

سر دادند. اما مطبوعات » آزادي«سواد، يك صدا فرياد  مرد و زن، دارا و ندار، درس خوانده و بي
” شورش مسلمانان تندرو“اي ديگر جلوه دادند و آن را در مجموع  گونه آمريكا اين حقيقت را به

 قلمداد كردند.
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ها در كشورهاي آمريكاي التـين   نام فرانسوي كه سال  آرمان ماتالر استاد و محقق ارتباطي به
كه در سال  ل ارتباط جمعي در زمان بحرانكاربرد وسايمشغول مطالعه بود در كتاب خود به نام 

هاي خبرسـازي وسـايل ارتبـاط جمعـي غـرب در برابـر        منتشر شد، ضمن انتقاد از شيوه 1979
 نويسد: مي ههاي انقالبي جهان سوم، به انقالب اسالمي ايران اشاره كرد جنبش

زنـد، بـا يـك نـوع كنجكـاوي       به محض آنكه كشوري به يك دگرگوني انقالبـي دسـت مـي   
هاي مناسب، به تجاوز عليه حقوق بشر متهم  گرانه و با تهية مقدمات قبلي و ايجاد زمينه حيله
شود، اخبـار وسـايل    ها مي سازي شود، هنگامي كه يك كشور پيراموني وارد ميدان دگرگون مي

، كه به ”واقعيت“كنند و بر جنبة خاصي از  ارتباط جمعي، ناگهان در مورد آن افزايش پيدا مي
اعتبار كردن يك واقعيت مهم خـارجي   يابند. براي بي شود، تمركز مي واقعيت تبديل مي تمام

 ”انقـالب فناتيسـم  “عنـوان   همچون انقالب ايران در ظرف چند روز و بـا چنـد كلمـه تحـت    
Pآيد نظر پديد مي اتفاق

7
P. ...P

  
 

بـه دوران  و حتـي فراتـر از آن،    1950هـاي   هاي تاريخي بحران انقالب ايران كه بـه سـال   ريشه
طور صـريح، توسـط خبرنگـاران خـارجي بيـان نشـده اسـت. البتـه          گردد، به مشروطيت، باز مي

توان از آنان انتظار داشت كه همچون يك مورخ يا محقق در موضوع خبري خود، تعمـق و   نمي
هـا، كـه    تحليل كنند، اما فقدان تفهيم اين قسمت از تاريخ ايران، از درك حقايق مخاطبين رسـانه 

آشنايي با ايران نداشتند جلوگيري شود. عالوه بر اين خبرنگـاران خـارجي در درج وقـايع     هيچ
 طور مطلوب عمل نكردند.  تاريخي روز نيز به

دهد خبرنگـاران آمريكـايي    كنيم كه به تفصيل نشان مي در اينجا سطوري را از كتابي نقل مي
 اند. طور كه بايد، عمل نكرده به وظيفه خود آن

، كـه در  ايران ومطبوعات اياالت متحده . دورمن و منصور فرهنگ در كتابي به نام ويليام اي
نگـاري، ايـدئولوژي و    انـد روابـط اقتصـادي، روش روزنامـه     منتشر شـد، نشـان داده   1987سال 
گذارنـد   مداري، در چگونگي انعكاس رويدادهاي جهان در مطبوعات آمريكا تأثير مهمي مي قوم

هـاي دولتـي و از جملـه     ة خود، با اثر گذاشتن بر افكار عمومي، سياسـت و مطبوعات، نيز به نوب
 دهند. تأثير قرار مي سياست خارجي را تحت

سال مطالب مربوط به ايران را در مطبوعات آمريكـا بررسـي كـرده و بـه      25اين دو محقق، 
 اند: نتايج زير رسيده

ندگي اجتماعي، اقتصـادي و  هاي خبري آمريكا سعي نكردند به نحو مستقل در مورد ز رسانه .1
ان زمان شاه قضاوت كنند و بيش از آنچه كه بايد از سياسـتگذاران امـور خارجـه    رسياسي اي

 كشورشان پيروي كردند.
طور كه بايد شناختي از جامعه ايران از خود نشـان ندادنـد و بـه     نگاران آمريكايي آن روزنامه .2

ر بسيار به نفع تحقق اهداف سياسـي  گرايانه شدند و اين ام راحتي دستخوش احساسات قوم
 واشنگتن بود.



 

155 

يكا
مر

ت آ
وعا

طب
ه م

دگا
 دي

 از
ان

اير
ب 

قال
ر ان

صوي
ت

 

خبرنگاران صداي مخالفين رژيم ايران را نشنيده گرفتند در صورتي كه مثالً مخـالفين رژيـم    .3
اتحاد جماهير شوروي از توجه كامل برخوردار بودند، و اين در حـالي بـود كـه ايـران مثـل      

نگـاران   د. عالوه بر ايـن، روزنامـه  اتحاد جماهير شوروي يك كشور بسته و غيرقابل نفوذ نبو
يسـي ايـران   لتوانستند به راحتي حقيقت را از محققان و متخصصان مسـلط بـه زبـان انگ    مي

 كسب كنند و در اين راه نيز كوتاهي كردند.
 

كنند: البته منظور ما اين نيست كـه مطبوعـات بايـد آگاهانـه، يـا بـه        نويسندگان كتاب اضافه مي
ا به سياستمداران آمريكا به عالوه مـا احتـرام بسـياري بـراي آرمـان      حكومت شاه خدمت كنند ي

خصوص چون مطبوعات آمريكا در مقابل فشـارهاي خـارجي    آزادي مطبوعات قائل هستيم و به
ريـزي بـراي يـك سياسـت      كنيم كه امكانات آن را دارنـد كـه در برنامـه    مصون هستند، فكر مي

Pمنطقي همكاري كنند. خارجي

8 
يـا  ” ارتجـاعيون عقـب مانـده   “لف شاه را اه مطبوعات آمريكا كلية اقشار مخنتيجه آن شد ك

معرفـي كردنـد و هـدف اصـلي انقـالب را كـه دسـتيابي بـه آزادي و         ” هاي مخرب كمونيست“
هاي جهاني را به سوي ايـران   اي كه توجه بيشتر رسانه ساالري بود، تخطئه كردند. اما واقعه مردم

انگيري در سفارت آمريكا بود كه در پي آن هنوز روابط ايران و و انقالب جلب كرد واقعة گروگ
 آمريكا قطع است.

 
 گروگانگيري در سفارت آمريكا

مربوط به جريـان گروگـانگيري    نيوزويك و تايمهاي چاپ شده در مجالت  بيشترين تعداد نامه
ه داخلـي يـا   در سفارت آمريكاست، زيرا از آن تاريخ، براي همگان، بحران ايران ديگر يك مسئل

هـاي منتشـره، كـه از اقصـي      يك اختالف ميان دولتي بين اين كشور و آمريكا نبود. در تمام نامه
نقاط جهان به سردبيران اين دو مجله نوشته شده، از ايران انتقاد به عمـل آمـده اسـت و از ديـد     

بـه   تعدادي بيگناه توسط قـومي وحشـي  «هاي ديپلماتيك جهاني توهين شده و  همگي به ارزش
هاي آمريكـا مسـلمانان افراطـي را مقصـر معرفـي       در اين جريان باز هم رسانه» اند. اسارت رفته

ترين و قدرتمندترين مبارز ضـدآمريكا امـام خمينـي بـود بـه       قديمي ،از ديد دانشجويان .كردند
شـان مبـارزه بـا     همين جهت، خود را دانشجويان پيرو خط امام معرفي كردند. پايـه ايـدئولوژي  

هـا مطـرح    جويي آمريكا بود. البته در اينجا مسـئلة قضـاوت در مـورد عمـل آن     ثمار و سلطهاست
نگـري، فقـط    نگاري غربي است كه با تعجيـل و سـطحي   هاي روزنامه نيست، بلكه موضوع شيوه

شد به چند دليل دانشجويان اقـدام   كنند، در حالي كه مشاهده مي يك طرف قضيه را منعكس مي
 ند.به گروگانگيري كرد

ترسيدند سناريوي سال  كردند شاه براي معالجه به آمريكا رفته است و مي باور نمي اول اينكه
، كه سازمان سيا در ايران كودتا و دولت مصدق را سرنگون كـرد و شـاه را بـه ايـران بـاز      1953
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گرداند، تكرار شود. شكي نيست كه بيم از حملة آمريكا به ايران در بسياري از محافـل سياسـي   
گيري، سـفارت   ها، در زمان شاه يكي از مراكز مهم تصميم وجود داشت. دوم اينكه از ديدگاه آن

آمريكا بود. با تسخير سفارت، كه آن را النه جاسوسي ناميدند، دانشـجويان خـط امـام خـود را     
خصوص امام خميني هم از آنان حمايـت كردنـد. و از آن    مستقيماً وارد صحنه قدرت كردند. به

ها شدند.  گيري رّ امام در جماران و النه جاسوسي به جاي مجلس و دولت، محل تصميمپس، مق
هايي كـه دانشـجويان    مهدي بازرگان، استعفا كرد و بنا بر افشاگري ،وزير وقت در نتيجه، نخست

رابطـه بـا   “بـه جـرم    كم دولتمردان ديگري كردند، كم در پي كشف مدارك در النه جاسوسي مي
توانـد    دليل ديگر قابل ذكر ميشدند و قدرت به روحانيون اصولگرا منتقل شد.  طرد” امپرياليسم

ها شايد تنها راهي بـود كـه    اين باشد كه از نظر دانشجويان پيرو خط امام گروگانگيري ديپلمات
گـوش جهانيـان برسـانند و     صـداي ضدامپرياليسـم را بـه   توانستند  المللي مي ها در صحنة بين آن

هـا طالـب    رو آن هاي آمريكا را در امور داخلي ايران برمال كنند و نيـز از همـين   ها و دخالت ظلم
 محاكمه شاه بودند.

يك از اين اهداف را بازتـاب ندادنـد و پيوسـته ايرانيـان،      اما متأسفانه مطبوعات آمريكا هيچ
Pرهبر انقالب و اسالم را مورد حمله قرار دادند.

9
P ري سيك مشاور اصلي كـاخ سـفيد در زمـان   گ 

 همه چيز فـرو ريخـت: برخـورد    عنوانانقالب اسالمي و بحران گروگانگيري، در كتاب خود با 
در مورد ايران اشاره كرده است. همچنين طبق  ”ناآگاهي آمريكا“، بارها به اسفناك آمريكا با ايران

P10،پوشش خبري اسـالم  نوشتة ادوارد سعيد در كتاب
P   هـاي   مؤسسـه ” كارشناسـان خبـري  “اكثـر

هاي گوناگوني كه به مناسبت وقوع  تباط جمعي اياالت متحدة آمريكا، در خبرها و مقالهبزرگ ار
كردنـد، بـه علـت فقـدان شـناخت       هاي اسالمي اين انقالب، تهيه مي انقالب ايران، دربارة ريشه
نمودنـد. وي در   هاي قالبي و سطحي خود را به مخاطبان عرضـه مـي   عميق از اين زمينه، ديدگاه

ضمن يادآوري هجوم صدها خبرنگار آمريكايي در جريان گروگانگيري بـه تهـران،   همين مورد، 
ها به زبان فارسي و فرهنگ اسالم و ايران آشنايي نداشـتند، انتقـاد كـرده     كدام از آن از اينكه هيچ

 است.
العاده و  نگاران در اين بحران از اهميت خارق ها در حالي بود كه نقش روزنامه  و اين واقعيت

كليـه   هـاي آمريكـايي در تهـران    گروگـان برخوردار بود. دكتر نوشين يـاوري در كتـاب    خاصي
كنـد و انحـاء تصويرسـازي از ديگـري در جنـگ       مطبوعات زمان گروگـانگيري را بررسـي مـي   

 گيرد كه: دهد و چنين نتيجه مي تبليغاتي را نشان مي
ها  تفسير اخبار بود، زيرا آننگاران خيلي بيش از ارائه و  در بحران گروگانگيري نقش روزنامه

گاه در قالب سياستمدار و گاه مشاور ظاهر شدند و حتي به علت عدم روابط ديپلماتيك ميان 
Pايران و آمريكا، نقش رابط و ديپلمات را نيز ايفاء كردند.

11 
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نگاران آمريكايي به جاي تحقيق و تفهيم مسائل تنها بـه شـيطاني نشـان     در اين امر مهم، روزنامه
ادن اهداف انقالبيون ايران و درج تيترهاي جنجالي بسنده كردند. همچنين بـر واهمـة ايـران از    د

اهللا  خصومت شخصـي آيـت  “سرپوش گذاشتند و استرداد شاه را در  1953تكرار سناريوي سال 
 نويسد: مي گزارش يك انقالبخود با عنوان ند. وينانيالم در كتاب دخميني با او جلوه دا

ژ مثل تايم و نيوزويك و همچنين راديو ـ تلويزيون همه جا پخش كرده بودنـد   مجالت پرتيرا
شود در مـورد او گفـت ايـن     طور حتم مي نها چيزي كه بهخميني يك معماست و ت ]امام[كه 

هـا، سـازمان    خواهد از شاه انتقام شخصي بگيرد، آن هم با حمايـت ماركسيسـت   است كه مي
Pبخش فلسطين و اتحاد جماهير شوروي... آزادي

 12 
 

طبق نوشتة محقق مذكور، از ابتـداي انقـالب، تصـاويري كـه از ايـران در مطبوعـات و راديوــ        
دادند كه گروهـي   شدند، اغلب اين صحنه را نشان مي هاي اقصي نقاط جهان پخش مي يونتلويز

و شـعارهاي ضـدغربي ديگـر    » مـرگ بـر آمريكـا   «هاي گره كرده شـعارهاي   از ايرانيان با مشت
دهند. پس از جريان گروگانگيري، براي همه اين امر محرز شد كه يگ گروه ضدغربي امـور   مي

خصـوص آمريكـا رو بـه     اند و روابط ايران با دنياي غـرب بـه   ت گرفتهمملكت را به كلي به دس
 روند. تيرگي مي

ها، چه جهاني چه محلـي، ايرانيـان را بـه     توان گفت كه از آن پس كلية رسانه طور كلي مي به
حرمتـي قـرار    فرهنگ معرفي كردند، رهبر انقالب را هدف بي تمدن و بي عنوان ملتي وحشي، بي

 ايرانيان را به حساب انتقامجويي گذاشتند.دادند و مبارزات 
از  نيوزويك هاي چاپ شده در مجلة طبيعتاً افكارعمومي نيز همين روند را دنبال كردند. نامه

اند مثل اتريش، زالنـدنو، انـدونزي، غنـا، هنـد ... همگـي رهبـر        نقاط مختلف جهان ارسال شده
انـد و بـه    ي را تنها مقصر گروگانگيري شـناخته اند، و شديد قرار داده را مورد انتقاد ايرانانقالب 

اند. چندنامة ارسالي از كشورهاي مسلمان نيز گروگـانگيري را در اسـالم    دفاع از آمريكا پرداخته
هـاي   توانند خود را مسلمان بداننـد. نامـه   اند كه مسئولين اين امر اصالً نمي حرام دانسته و نوشته

شد كـه   اهللا بهشتي ديده مي رنگار اين نشريه با آيتاعتراض ديگري هم پس از چاپ مصاحبة خب
 كند.   چرا او امام خميني را با گاندي مقايسه مي

سـعي كـرده جريانـات را بهتـر و      تـايم رسد كه مجلـة   ، چنين به نظر مينيوزويكبرخالف 
هـاي آمريكـا را خـاطر نشـان      تر به خوانندگان خود توضيح دهد و اشتباهات و مسـئوليت  عميق

 نويسد: اي با طنز مي رچه در تفهيم اين مسائل كامالً موفق نبود چرا كه خوانندهسازد. گ
طور حكومت ايران به خاطر زلزلة اخير شمال شرقي در اين كشور، آمريكـا را  چدر عجبم كه 

، 1980ژانويـه   7، تايم(دهد. شايد هنوز به اين موضوع فكر نكرده است  مورد حمله قرار نمي
 ).1صفحه 
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 نويسد:   ديگر همين مجله مي خوانندة
هـا،   موج عظيم ضدآمريكايي كه در ايران به راه افتاده ممكن است فقط شـروعي باشـد، شـاه   

انـد كـه    هاي جهان دنيايي از افراد خشمگين را برجاي گذاشته ها و ماركوس سوموزاها، پارك
همة ما فداي يك كنند.  خاطر حمايت از اين ديكتاتورها سرزنش مي همگي اياالت متحده را به

 ).1، صفحه 1979سپتامبر  24، تايمايم ( فكرانه شده سياست خارجي كوته
 

است  نيوزويكراجع به ايران بسيار كمتر از  تايم هاي چاپ شده در كالً در اين دوره، تعداد نامه
 متـاي شوند. در حالي كه در همين دوره،  ها ديده نمي هاي انتقادي و شديدالحن در بين آن و نامه

انتخاب كرد. در مجموع  1979امام خميني را به عنوان مردسال، يعني خبرسازترين شخص سال 
 هاي موافق و يا مخالف با اين انتخاب است. العمل بيشتر عكس تايم هاي مندرجه در نامه

هـا پيداسـت كـه خواننـدگان هـر دو مجلـه، كـامالً از         موضوع قابل توجه آن كه از متن نامه
هـاي   هاي زندانيان سياسي توسط سـاواك و اعـدام   اقي محمدرضا شاه، شكنجههاي اختن سياست

اند، اما حتي يك نامه هم طالب استرداد شاه نيست و خوانندگان هر دو مجله  مخالفين رژيم آگاه
اي چـاپ   نامـه  نيوزويـك اند. در همين حـال   اين كار را مخالف دموكراسي و حقوق بشر دانسته

ـ  كننـد. البتـه    ه تحـريم و حتـي مداخلـه نظـامي در ايـران تشـويق مـي       كرده است كه آمريكا را ب
كشـند و   ها همانند سياستمداران آمريكايي تجربة تلخ ويتنام را بر دوش نمي نويسندگان اين نامه

وجه طالـب ويتنـام    آورند. اما قدر مسلم اين بود كه كارتر به هيچ حتي شايد آن را به ياد هم نمي
هـاي نظـامي دور    كـرد كـه ايـاالت متحـده را از درگيـري      ايجاب مـي ديگري نبود و سياست او 

االمكان در دنيا فضاي صلح ايجاد كند. در واقع جنـگ سـرد وارد مرحلـة بسـيار      و حتي ددار نگه
 حساسي شده بود. 

انـد.   لوحانه نشريه بسيار ساده وهاي ارسالي براي سردبيران د با توجه به اين نكات، متون نامه
طـور   دهنـد، بـه   هاي جهاني را نشان مـي  ، طرز تفكر مخاطبين نگاه اغلب رسانهرتاما به هر صو
 نويسد: اي از بالفور آفريقاي جنوبي مي مثال، خواننده

هـا رد كـرده    شود كه آمريكا استفاده از هر نوع اسلحه را براي آزاد كردن گروگـان  نمي مباور
تـرين كشـور صـادركنندة     و بـزرگ  هـاي جهـان را داريـد    است. بيدار شويد، شما بهترين سالح

توانيـد ايرانيـان را مجبـور كنيـد كـه       موادغذايي هستيد. با جلوگيري از فرستادن غذا به ايران مي
ها را آزاد كنند. آمريكا بايـد مقـدار زيـادي از بودجـة تسـليحاتي خـود را بـه ايـن امـر           گروگان

، تـايم (به ايران نفروشند.  اختصاص دهد و از كشورهاي دوست خود نيز بخواهد كه موادغذايي
 ).6، صفحه 1980ژانويه  7

 نويسد: خوانندة ديگري از هلسينكي فنالند مي
ها توانست يك ملت پانزده ميليوني افغانستان را  كننده نيست كه يكي از ابرقدرت آيا مبهوت

هاست بدون هيچ موفقيتي سعي  در مدت چند روز آزاد كند، در حالي كه ابرقدرت ديگر ماه
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، صـفحه  1980فوريـه   4،نيوزويك( اند؟دكندكه پنجاه نفر از اتباع خود را به آمريكا برگر يم
6.( 

العمـل   نامة ديگري از يك استاد دانشگاه از ايبـادان نيجريـه در تجليـل از عكـس      و باألخره نقل
 رسد: آميز كارتر، جالب به نظر مي مسالمت

رو شدن آقـاي كـارتر بـا بحـران      طرز روبه كردم و از من از نزديك وقايع ايران را دنبال مي
ايران بسيار متأثر  شدم. به رغم تمام تحريكات مسئولين ايران، كارتر با صبر و حوصله با اين 

 : زدند موضوع برخورد كرد، در حالي كه بسياري از آمريكاييان فرياد مي
بـا خـودداري از   ، به نظر من كارتر و دولت آمريكا »بفرستيد نيروي دريايي را به ايران«

ها از طريق مذاكرات  ن نهايت خردمندي خود را نشان دادند. اگر گروگاناپاسخ نظامي به اير
رسد كه آمريكا كوماندوهاي هوايي خـود را بـراي    وقت موقع آن مي سياسي آزاد نشدند، آن

كـرد. و بسـياري از    مبه ايران گسـيل دارد و مـن از ايـن عمـل حمايـت خـواه       نجات آنان
، نيوزويـك » (يان من در دانشگاه ايبادان نيجريه نيز پشتيبان اين عقيده خواهند. بـود دانشجو

 ).4، صفحه 1980ژانويه  28
 

 مدارانة غرب نگاه ايدئولوژيك و قوم
هـاي راديوــ تلويزيـوني     ي كارآمدن روحانيون در ايران بـراي برنامـه  روجريان گروگانگيري و 

وعات غربي زمينة بسيار وسيعي فراهم كرد. تيترهـاي  نويسي درمطب جهاني و گزارشگري و مقاله
جنجالي هر روز به نحوي به جلب توجه خوانندگان پرداختند، زيرا فقط ايران مورد بحث نبـود  
و موجوديت اسالم هم در ميان بود و ايـن موضـوع هميشـه احساسـات و تخـيالت غريبـان را       

نفر، دلسـوزي، احسـاس برتـري ... بـه     ها ممكن است با نگراني حيرت، ت كند. آن دار مي جريحه
 نيوزويـك اي از نروژ بـه   سنجند. خواننده هاي غربي مي شرق نگاه كنند اما هميشه آن را با ارزش

 نويسد: مي
هـا هـم اكنـون     اندازند. حالتي كه ايـن  هاي زيردست آدلف هيتلر مي ايرانيان مرا به ياد نازي

ده شدن جنگ جهاني دوم داشتند. ايران بايد ها در موقع آما دارند شبيه حالتي است كه نازي
 ).4، صفحه 1979دسامبر  17، نيوزويك» (وسيله ساير دنيا محكوم شود به

 

 نامة زير را از ايندياناپليس آمريكا منتشر كرده است: تايمو 
اش  اي تصديق كرديد كه شـاه بـراي حفـظ رژيـم     شد وقتي ديدم كه شما در مقاله باورم نمي

خـاطر   خود شما در همين مقاله او را به يزده است. ولي از طرف جنايت مي دست به شكنجه و
اعمال ديگرش بخشيده بوديد، با ذكر اين دليل كه او به بدي هيتلر نبود. خداي من... خـوب  

دي هست؟ مگر اعمال يك ديكتاتور تا چه حد بايد وحشينانه باشد تـا بـر   بچه كسي به اين 
 )6، صفحه 1980ژانويه  7، تايم» (چربد؟رسد، ب نفعي كه از وجود او مي
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شـان را فـراهم    ان را به خود جلـب كـرده و موجـب نگرانـي    ياما آنچه در شرق بيشتر توجه غرب
آورده، اسالم است. مسئله سازترين اختالفات شرق و غـرب نيـز از ظهـور اسـالم آغـاز شـد و       

ز دنيـاي اسـالم نقـش بسـته     هاي آنان ا ان و همچنين در رسانهيتصويري كه امروزه در ذهن غرب
است در اثـر همـين اختالفـات بـه وجـود آمـده اسـت. البتـه، ادوارد سـعيد در كتـاب مشـهور            

تـر، يعنـي بـه چنـد      قبعهاي اين تصويرسازي به زمان  خود، معتقد است كه ريشه شناسي شرق
از سـال قبـل    900(حـدود   اوديسه هـومر و  ايليادهاي  گردد و كتاب صدسال قبل از مسيح برمي
هـاي   و كتـاب  سـال قبـل از مـيالد مسـيح)     525ــ 456(ها اثـر اشـيل    ميالد مسيح)، كتاب پارس

كند كه چگونـه، بـا ادبيـاتي     زند و تأكيد مي سال قبل از ميالد مسيح) را مثال مي 400هرودوت (
Pدهند.  يان خرد و ضعيف نشان مينماهرانه، ايرانيان را در مقابل يونا

13 
هاي صـليبي كـه از سـال     ت اسالم در اروپا طي قرون وسطي، جنگمبارزه كشيشان با پيشرف

آغاز شد و دو قرن به طول انجاميد و باألخره دوران گسترش استعمار، باعث انتشـار آثـار    1095
نما، در مورد شـرق و اسـالم شـدند. افكـار ضدشـرقي،       پسند و علمي ادبي فراواني، اعم از عامه

ها نسبت به اسالم به قدري در اين آثـار   هاي تحقيرگرانة آن همدارانة غربي و شيو هاي قوم ديدگاه
كننـد، در   تر در مورد مسلمانان قضـاوت مـي   طرفانه هايي كه با ديدگاه بي زيادند كه معدود نوشته

كم عظمت تمدن اسالمي و  تأثيرند. اين تصويرسازي منفي تا جايي اثر داشت كه كم ها بي بين آن
دانشمندان و فالسفه مسلمان در رنسانس اروپا، به كلـي از اذهـان پـاك    تأثير غيرقابل انكار آثار 

 شود.  
هاي ديگر، همين روش تصويرسـازي   يكي از عوامل مهم پيشرفت استعمار اروپا در سرزمين

معرفـي  را پسـت و بربـر   غيراروپاييـان  و بود كه طي قرون متمادي اروپاييان را برتـر و متمـدن   
ملـل  “بخشي نسـبت بـه    اند كه غربيان مأموريت بشردوستانة تمدننماي طور مي وحتي اينكرد  مي

ها كمك كنند تا از گمراهي و قهقـرا نجـات پيـدا كننـد. در      شرق دارند و بايد به آن” مانده عقب
شد كه مستعمرات استحقاق استثمار را دارند و حتي بايد از اين وضـع   طور تداعي مي نتيجه، اين

 ها را زير بال خود گرفته است. آن ”ه غربيتمدن پيشرفت“خوشحال باشند كه 
از طرف كشورهايي كـه در   ”استعمارنو“و به دنبال آن، مبارزه با  ”استعمارزدايي“هاي  فعاليت

هاي جديدي را وارد صحنة ارتباطات جهاني  به نام گرفتند، چالش ”جهان سوم“، 1950هاي  سال
هاي يونسـكو، دسـتيابي بـه     وب كوششطور كه ذكر شد، در چارچ ها، همان كرد. يكي از چالش

تهـاجم  “بـا آن، مسـئلة بغـرنج     همزمـان ، اسـت و  ”ارتباطـات  رسـاني  نظم نوين جهاني اطـالع “
رسـد كـه در غـرب     اند، اما به نظـر مـي   به كشورهاي جهان سوم بسيار مؤثر واقع شده ”فرهنگي

كـر دورة  طـرز تف  ه،روش تصويرسازي از شـرق و اسـالم شـامل تغييـر نشـده اسـت. در نتيجـ       
استعماري و نواسـتعماري كماكـان تـداوم دارد و بـه انحـاء مختلـف و بـه كـرات در محتـواي          

خصوص  هاي غربي به بينيم كه بعضي از ارزش شود. به عنوان مثال مي هاي جهاني ديده مي رسانه
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اند براي تحقير جوامعي كه به داليـل مختلـف (فرهنگـي،     اي شده بشر وسيله دموكراسي و حقوق
 ها نيستند. هاي اختناقي...) قادر به پياده كردن آن ادي، سياستاقتص

در انعكاس اخبار مربوط به انقالب ايران و بحران روابط ايران و آمريكا، بـه كـارگيري ايـن    
بشـر، بـه كـرات     هاي غربي مثل دموكراسي و رعايت حقـوق  شود. ارزش وضوح ديده مي رويه به

شد كه مسـلمانان   در حالي كه به انحاء مختلف نشان داده مي ؛گرفتند مورد تأكيد و تأييد قرار مي
هاي گـره كـرده و اعمـال تروريسـتي غـرب را       بند هيچ نوع قوانيني نيستند و با مشت ايران پاي
كنند، چنين تصاويري به تمامي دنياي مسلمان نيز لطمه زدند و باعث شدند بسياري از  تهديد مي

 نيوزويكها را مرتد قلمداد كنند. يكي از خوانندگان  و حتي آنمسلمانان از ايرانيان منزجر شوند 
 نويسد: از تونس در جواب يكي از مقاالت اين مجله مي

آميزي تمام مسلمانان را به يـك چـوب زده بـود و رفتـار      متأسفانه مقالة شما به طرز اغراق
.. ممكن اسـت  غيرمنطقي يك اقليت مسلمان را در تهران به عموم مسلمانان نسبت داده بود.

اند انتقام باشد اما  محرك اصلي دانشجويان ايراني كه سفارت آمريكا را در تهران اشغال كرده
هاي بسياري در مورد بخشـش و انتقـام نگـرفتن     تمام مسلمانان چنين نيستند. در قرآن آيه

 ).4، صفحه 1980ژانويه  14، نيوزويك» (وجود دارد...
 

 عملكرد تصويرسازي
يكـي از پـدران علـم ارتباطـات در فرانسـه معتقـد اسـت كـه مطبوعـات، وراي           ژان استوتزل“

اي هستند كه به افـراد   خبررساني، كاركردهاي ديگري نيز دارند. اول، اجتماعي شدن يعني وسيله
گير شوند. اطالعاتي كه  خود، جاي زندگي  طور كلي محيط اجتماع يا به، روهدهند در گ امكان مي

هـا،   هـا و نيازمنـدي   دهند، خصوصاً صفحات حـوادث، آگهـي   فراد قرار ميمطبوعات در اختيار ا
هاي سـطحي در مـورد اخبـار بـه      وار هستند. به عالوه، صحبت راهنماي زندگي در جوامع توده

كنند، كاربرد ديگر مطبوعـات از نظـر    در اين نوع جوامع كمك مي معاشرشدن مخاطبين ناهمگن
نظـر   توانند از درج صفحات تفريحـي صـرف   وعات نميطوري كه مطب استوتزل فراغت است، به

كنند و حتي گاه مجبورند مطالب جدي را نيز با لطيفـه و شـوخي تـوأم سـازند. كـاركرد آخـر،       
 كند. دارد، به اين صورت كه روان افراد را پااليش مي يروانتسكين همانند كاركرد فراغتي جنبة 

كنـد و واژه      عقايـد ارسـطو رجـوع مـي    زل براي توضيح اين قسمت از نظريه خود بـه  تاستو
موسيقي روان انسـان  استماع گيرد. از نظر ارسطو  مي ترا از او به عاري Catharsisدهنده  پااليش

كند و اين هـر دو موجـب    كند و تماشاي تراژدي روان را پااليش مي را از هواي نفس تخليه مي
شناختي مورد استفاده قـرار   علوم روان تسكين روان است. منظور از پااليش دهنده، كه امروزه در

گيرد، رهايي فرد از احساسات سركوب شده و نهفته در نهاد وي است. طبق نظريه استوتزل،  مي
دهند. يك طريق آن انتشـار مطـالبي از    مطبوعات، به طرق مختلف، دقيقاً همين عمل را انجام مي

ي دوردسـت و دور از  هـا  هـا و سـرزمين   و يـا از جمعيـت  زندگي خصوصي اشخاص معـروف  
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صورت مجازي، وارد چارچوبي بسيار متفاوت بـا   دهد به دسترس است كه به مخاطبان امكان مي
شـده   موقعيت اجتماعي خود شوند، شرايط ديگري را تجربه كنند و به قسمتي از عاليق سركوب

ها و  گرير استوتزل افشاظخود پاسخ دهند. شيوه ديگر، برمال كردن تخلفات و جرائم است. از ن
هـاي معترضـانه اسـت و از ابـراز      جوابگوي نياز ما به واكنش“بوعات طتوسط م معرفي مجرمين

كم يك نوع رضايت ولو خيـالي ايجـاد    كند و دست مطالبات... جلوگيري مي  ها و طلب خشونت
Pنمايد. مي

14 
Pبا توجـه بـه نظريـات ادوارد سـعيد    

15
P   تـوان گفـت كـه رونـد      مـي  شناسـي  شـرق در كتـاب

سازي كه در اينجا مورد بحث ماست نيز مانند دو عملكرد مطبوعات در نظريه اسـتوتزل،  تصوير
كه جوابگوي بعضـي از احتياجـات خـاص بسـياري از مخـاطبين       دارد، چرا رواني تسكين جنبه 

غرب است. مثل نياز به حس برتري، احساس اطمينان از اينكه او در مهـد تمـدن و دموكراسـي    
اي ديگر و در جاي ديگر است. احسـاس آرامـش    گونه ديكتاتوري به كند و توحش و زندگي مي

هـا خـود ماننـد     كنـد. و ايـن   دفاع مـي  ”بربرها“از اينكه دولت او حامي اوست و از او در مقابل 
هـا مشـكالت    كننـدگان رسـانه   شـود مصـرف   بخشي است كه در غرب باعث مـي  داروي آرامش

 روزمرة خود را جزيي و اندك ببينند.
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