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در راه  غرب يخبر هاي رسانه يترفندها ييبر شناسا ي؛ مبتناي رسانهشرفت يپ

 رانياز ا يستيترور يا چهرهمِ يترس

 1يلعل شاطر يمصطف

 

 :دهكيچ

 سدود  شددن  جهداني  يهدا  تيد قابل از زماني هر از بيش ابزار از يريگ بهره مقام در جديد تروريسمر، ياخ يها دههدر 

 از برداري بهره مبناي بر بلكه خشونت، اعمال ابزار در انقالب مبناي بر نه ،آن نوين گونه به تروريسم ارتقاء  ديجو يم

  پردازندد  يم يت سازيبه ذهن اخبار ،آن اساس بر انقالبي كه گرفته است  صور  اطالعاتي انقالب يا اي رسانه انقالب

ن يد ه در اكد سم است يترور ييها ملتران در قاشن يا ژهيو به ياسالم يشورهاكجلوه دادن  شك بين اهداف، ياز ا يكي

از  يكدي امدروزه   يسدم خبدر  ياشيامپر  شدود  مدي محسوب  يبار جهانكاست يارآمد براك يا مهره يسم خبرياشين امپريب

 يدك لره يه تحدت سد  ك باشد مي ها رسانهاز  يه شامل مجموعه اكواژگان در حوزه ارتباطا  است، چرا  نيتر مشخص

آراء  ير مخاطبان و اشقدا ب ي، اثرگذاررقبارون راندنِ يعالوه بر ب آنرد كاركو  شود ميخاص اداره  يدئوشوژيا يكا يفرد 

د، يد قدا  جد يا به تحقكو با ات يليتحل_يفياست تا به رو  توص آنپژوهش حا ر بر  رو ازاين ا  خاص است يو نظر

 ٔ  درزمينده  آن يامدهايو پ يار عمومكاف يده شكلدر  يخبر سمياشيامپر يها وهيش، اهداف و يركف يمبان يبه بررس

را در جهدت   يمدثثر  يارهدا كپرداختده و راه  يغربد  يشدورها ك يخبر هاي نهرسا يران از سويسم جلوه دادن ايترور

 د يان نمايب يراخالقيغمذموم و  ي وهيشن يمبارزه با ا يمخاطبان و اصحاب رسانه برا يش آگاهيافزا

 

 ن، غرب.ي، رسانه، مخاطبيسم خبرياليران، امپريسم، اي: تروريديلكواژگان 

 

 مقدمه-1

عوامل زوال امنيت در جوامع مختلدف بدوده و صددما  جبدران ناپدذيري را بده پيكدر         تروريسم در سال هاي اخير از

اجتماع وارد نموده است  تروريسمي كه اكنون امنيت بيشتر جوامع اسالمي را به خلر انداخته و بعضدا  آن جوامدع را   

ده رسانه هاي خبريِ فعدال  تا مرز نابودي پيش برده است از نوع تروريسم رسانه اي است  استكبار جهاني از بستر آما
                                                           

 (mostafa.shateri@yahoo.comكارشناس ارشد تاريخ ايران اسالمي از دانشگاه فردوسي مشهد )خبرنگار و    1
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در كشورهاي اسالمي نهايت سوءاستفاده را كرده و با تبليغا ِ پوچ و واهيِ خود به تروريسدم جلدوه دادن ايدران مدي     

پردازد  از اين رو شناخت و آگاهي درباره ي پديده ها و رخدادها، نقش مهمي در مو ع گيدري فدرد ايفدا مدي كندد       

ع گيري هاي فردي و اجتماعي تابعي از شناخت و اطالعا  و اخباري اسدت كده   چنانكه مي توان مدعي شد كه مو 

از محيط پيراموني دريافت مي شود  از آنجا كه امروزه رسانه هاي جمعدي مهمتدرين ابدزار اطدالع رسداني در جهدان       

دارندد  در  معاصر به حساب مي آيند، نقشي اساسي در نگر  و بينش انسان ها به محيط خود و برخورد فعال بدا آن  

متون ديني نيز بر شناخت و آگاهي به زمان و رخدادهاي نوين تأكيد شده است، چنانچه امام علي )ع(، در ايدن بداره   

به كميل، مي فرمايند: اي كميل هيچ حركتي )رخداد و حادثه اي( نيست مگدر اينكده تدو دربداره ي آن محتداج بده       

 ( 118 :1394)اشحراني،  شناخت و آگاهي هستي

ام استكباري و سرمايه داري غرب نيز اطالع رساني و وسائل ارتباط جمعي نقش مهمي در تمدن كنوني بشري در نظ

ايفا مي كند  به گونه اي كه بايد گفت به مثابه ي شريان خون در سيستم بدن انسان است  از اين رو حيا  و مدرگ  

به نظدر مدي رسدد نظدام سدرمايه داري، همدواره        نظام حاكم بر غرب، بستگي به تداوم جريان اطالع رساني دارد  شذا

تال  دارد تا در سايه ي سلله بر ابزار اطالع رساني، ابعاد سياسي و اقتاادي امپرياشيسم را حفظ نمايد  بدين جهت 

با حاكميت بر تراست هاي خبري جهان، در صدد است تا افكار عمومي جهاني را در جهت اهداف خود هدايت نمايدد  

ن اهداف تروريسم جلوه دادن ايران از طريق تبليغا  رسانه اي است و از اين رو بر اسداس يدك قاعدده    كه يكي از اي

كلي در مواجهه حق و باطل، جبهه ي باطل با تمسدك بده شديوه هداي تبليغدي چدون درو ، افتدرا و تهمدت، مدانع          

و بدا اسدتفاده از شدعارهاي    دستيابي مردم سرتاسر جهان به حق مي شود و در مقابل در جهت تداوم خدود كوشديده   

زيبنده و فريبنده چهره كريه خود را در وراي آن مي پوشاند  در حقيقت مي توان بيان داشت كه باطل تداوم حيدا   

 خود را در ارتزاق از حق و كتمان خود در وراي حق يافته است  

م جلدوه دادن ايدران صدور     تا كنون پژوهشي مستقل درباره ترفندهاي رسانه هاي خبري غرب در راستاي تروريسد 

نپذيرفته است و تنها اشاراتي گذرا در سخنراني هاي تعددادي از مقامدا  برجسدته كشدوري شدده اسدت  از ايدن رو        

تحليلي به اين پرسش پاسخ دهد كه مباني فكدري، اهدداف و   _پژوهشِ حا ر بر آن است تا با تكيه بر رو  توصيفي

ريسم جلوه دادن ايران چيست؟ واشبته فرض بر آن اسدت كده كشدورهاي    پيامدهاي امپرياشيسم خبري در راستاي ترو

غربي با در دست داشتن مهره هاي امپرياشيسم خبري پيوسته سعي در اشقاي افكار و انديشه هاي خود در ميان توده 
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شيوه ها و مردم جهان را دارند  بر اين اساس در ابتدا به معنا شناسي تروريسم و امپرياشيسم خبري پرداخته و سپس 

 اهداف اين گروه از رسانه هاي مورد مداقه قرار گرفته و در پايان راهكارهاي مقابله اي با آن ذكر شده است 

 مفهوم شناسي تروريسم-2

چون اين كلمه در اصلالح و مفهوم وارداتي است، در فرهنگ نامه ها و دانشنامه هاي شغت تعاريف مختلفي از  ترور:

كه بيشتر آن ها داراي شباهت هداي زيدادي بدا هدم مدي باشدند  اصدل و ريشده واژه تدرور           كلمه آن ارائه شده است

و به معني ترس زياد، بيم، هراس و وحشت مي باشد و معني ماللح سياسي آن كشدتن و از بدين بدردن     1فرانسوي

ريشده شغدوي   (  گروهي ديگر از زبان شناسدان  392: 1387مخاشفان و ايجاد رعن و وحشت ميان مردم است )عميد، 

و به معني ترس و شرز معرفي نموده اند  كلمه ترور در كاربرد نظامي نيز به معندي كشدتن و از    2ترور را از زبان يوناني

بين بردن مخاشفين آمده و اين واژه در فرهنگ اصلالحا  نظامي سياسي به ويدژه در جندگ هداي ندامنظم كداربرد      

به واسله عدم پشتيباني توده هاي مردم از آن ها بده منظدور دفداع از     داشته و به سلسله اعماشي كه چريك ها اجبارا 

 (  266: 1378رستمي، ؛ Webel, 2004: 2خود انجام مي دهند ترور گفته مي شود )

همچنين معلوف بر اين باور است كه اين كلمه در ادبيا  عرب و متون اسالمي سابقه اسدتفاده نداشدته و بده شحداظ     

اي فرانسوي و يا يوناني مي باشد مترادف سازي نگرديده و كلمه اي كده عيندا  انتقدال دهندده     ريشه آن كه از زبان ه

معناي واژه ترور به معناي حقيقي آن باشد وجود نداشته، شذا كاربرد كلماتي با معني مشابه كلمه ترور در زبان عربي 

 (  643: 1379وف، معني شده است )معل« ناگهان كشت»كه « فمتمك»رواج يافته، از جمله كلمه 

از تروريسم تعاريف مختلفي ارائه شده است و هر تعريف ناظر بر رويكرد خاصي است كه ذهنيت و زاويه  تروريست:

آنچه از كتن شغت در مورد معني اين كلمه به دست مدي آيدد ايدن اسدت كده        نگر  تعريف كننده را بيان مي دارد

عني اصلي آن وابسته به جزء اول )ترور( بوده و بخش دوم مكمدل  كلمه تروريست از تركين دو جزء تشكيل شده و م

بده آخدر هدر    « ايسدت »معنا مي باشد  در دستور زبان هايي كه كلمه ترور ريشه در آن ها دارد با ا افه نمودن كلمه 

يدز  واژه معني جديدي از تركين ا افي به دست آمده استخراج مي نمايند كه در بر گيرنده ي انجام دهندده ي آن ن 

تروريسدم را  (  همچندين  1201: 1378مي شود به عبار  ديگر فاعل ترور را تروريست گويندد )جعفدري شنگدرودي،    

ارتكاب هدفمند خشونت يا تهديد به خشونت، براي وحشت آفريني و يا رفتار مقهورانه در قربداني و يدا در مخاطبدان    

 ( 102: 1376، ميرزايي) آن فعل يا تهديد نيز تعريف كرده اند
                                                           

1
 . Terreor 

2
 . Tras 
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با اين حال، تروريست به افراد، گروه ها، احزاب، سازمان ها و دوشت هايي گفته مي شود كه براي دستيابي به اهدداف  

نامشروع و  د انساني خود به جنايا  سازمان يافته مبادر  و براي حفظ خود يا پيشبرد اهداف شدان هدر عملدي را    

شروعي بهره مي برند و نسبت به مباني اعتقدادي و ارز   مجاز مي شمرندو براي رسيدن به هدف از هر وسيله ي نام

 ,Rapin؛Baylis, 2005: 481؛ Fitzpatrick, 2002: 303هاي اخالقدي و انسداني كدامال  بدي اعتندا هسدتند )      

(  همچنين فردي را كه طرفددار حكومدت تروريسدم بدوده و عامدل اجدراي       Phillips, 2005: 404؛  162 :2011

(  شفظ تروريسدت  12: 1390؛ واعظي، 267: 1378تروريست معرفي مي كنند )رستمي،  منويا  آن حكومت باشد را

 1نيز مانند كلمه ترور در متون اسالمي به كار نرفته و در زبدان عربدي نيدز بده جهدت اينكده از اسدماء غيدر منادرف         

مي آن محسوب مي شود يا به صور  تحت اشلفظي ترجمه مدي گدردد و يدا از اصدلالحا  ديگدر بدراي بسدط مفهدو        

را به عنوان واژه معادل تروريست كداربرد دارد  ايدن كلمده در اصدل از     « اِرهابي»استفاده مي كنند، چنانكه گاه كلمه 

بدار در   13« رَهَدنَ »(  كلمدا  مشدتق از ريشده    56: 1379به معنايي تهديدكننده مي باشد )معلوف، « رَهَنَ»ريشه 

( كه به فراخور مو وعا  ملرح در آيده شدريفه بده ترسدي كده      413: 1374قرآن كريم به كار رفته اند )عبداشباقي، 

(  شايد وجه تسميه كداربرد واژه  323: 1378همراه با ا لراب و احتياط باشد ترجمه گرديده است )راغن اصفهاني، 

 به معني تروريست بدين جهت باشد كه عامل ترور حين انجام اقدام تروريستي هم خود ترس ممدزوج بدا  « امالِرهابي»

 ا لراب را همراه دارد و هم بازخورد اقدام صور  گرفته در محيط خارج در ديگران ترس و ا لراب باشد 

 در آن ملاشعده  و اسدت  علمدي  ملاشعده  و تعريدف  هنگدام  بده  برانگيدز  مناقشه مفاهيم جمله از تروريسم تروريسم:

بده   اي را رشدته  بين رويكرد بايست مي آن بررسي و فهم براي ديگر، بيان به گيرد  مي قرار اي رشته بين چارچوب

 مانند و شناسي، جامعه شناسي اشملل، روان بين حقوق اشملل، بين سياسي، روابط علوم دريچه از را آن و كار گرفت

ا افه پسوندي است كه در نامگدذاري مكاتدن علمدي، فرهنگدي،     « ايسم»با اين حال در فرهنگ غربي  نگريست  آن

نري از آن استفاده مي كنند؛ امپراطوري رسانه در راستاي منافع استكبار افكدار عمدومي   اجتماعي، سياسي، ادبي و ه

جهان را با اين مفهوم آشنا كرده و با بهره برداري از واژه سازي و جعل، مفاهيم تروريسم را يك فرهنگ معرفي و آن 

يسم صرفا  يك خشونت عريدان و بدي پدرده    را مترادف با مكتبي داراي ايدئوشوژي قرار داده است  اما در واقع واژه ترور

است كه متأثر از مشكال  فردي و اجتماعي و بعضا  اغراض سياسي شخص تروريست و يا گروه تروريستي مي باشدد  

                                                           
1
   اسم هاي خاص غير عربي كه در زبان عربي كاربرد آن ها رواج يافته را غير منارف مي گويند  
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(Schalgheck, 1986: 2-5 ؛Bruck, 2010:2 ؛Lynch, 2012: 259 ؛Meisels, 2009: 332 ؛Stohl, 

 ( Rasler, 2009: 29؛ و نيز ر ك: 34 :2012

از نگاهي ديگر تروريسم روشي است كه عناصر آن با اشهام از اعمال خشن و وحشيانه بدا ايجداد تدرس و وحشدت در      

(  همچندين رو  كسداني كده    53: 1389؛ مبلغدي،  267: 1378اجتماع درصدد تسلط بر جامعه هستند )رسدتمي،  

اهدداف خدود مبداح مدي دانندد       آدمكشي و تهديد مردم و ايجاد خوف و وحشت را به هر طريقي بدراي رسديدن بده   

معتقد است كه براي نخسدتين بدار واژه تروريسدم در     1عالوه بر اين كرانچاو ( 392: 1387تروريسم نام دارد )عميد، 

 ترور از سيستماتيك استفاده»م  در فرهنگ هاي شغا  انگليسي زبان درج شد و در مقابل آن نوشته شد: 1798سال 

 (Crenshaw, 1995: 77« )سياست نوعي منزشه به

2الكوئر با وجود تعاريف متعدد واشتر
بده   هدم  نزديدك  آيندده  در و نددارد  وجود تروريسم از جامع تعريف است معتقد 

 مختلف تعريف  212حداقل نمود اعالم مختلف، تعاريف آوري جمع از پس ،3سيمون جفري آمد  اما  نخواهد دست

 سدوي  از آن مدورد  90 تعدداد،  از ايدن  گيدرد كده   مي قرار تفادهاس مورد جهان سراسر در كه دارد وجود تروريسم از

 ( Spencer, 2006: 5ميشود ) گرفته كار به نهادها ديگر و ها حكومت

مجموعه تعاريف ارائه شده از تروريسم در شغت نامه ها و فرهنگ نامه ها مختلف مفاهيمي مانندد ترسداندن، تهديدد،    

د كه بايد سازماني بودن و يا اقدام تشكيالتي را آن افدزود  دقدت در واژه   خشونت و وحشت را مورد توجه قرار داده ان

شناسي تروريسم بيانگر اين واقعيت است كه تمام منابع علمي كه بده ايدن مو دوع پرداختده اندد در كندار تعداريف        

مودن ابعداد  مختلف شاخاه ها و اجزاي مفهومي تروريسم مانند خشونت، قرباني، هدف و انگيزه را نيز جهت آشكار ن

قضيه ترسيم كرده اند؛ اشبته بايد بيان داشت در مفاهيمي كه ناظر به نتيجه هستند تو ديح آن هدا از شحداظ نظدري     

دشوار است و صاحن نظران در اين موارد نمي توانند به تعريفي جامع و مدانعي حتدي از منظدر شغدوي دسدت يابندد       

 نمي باشند( كه ترور و تروريسم از مورد فوق مستثني نيستند    )هرچند تعاريف ارائه شده ترادف معني دارند و جامع

از اين رو افكار عمومي جهان، ملت ها و حتي نخبگانِ آن ها در سردرگمي رسيدن وحد  نظر متوقدف گرديدده اندد    

كه اين اختالف در تعيين مااديق تروريسم و برخورد دوشت ها با آن تدأثير شدگرفي گذاشدته اسدت و هدر كشدوري       

ن با فضاي گفتماني كه در آن كشور حاكم است به مقابله با آن مي پدردازد و در برخدي مدوارد مشداهده مدي      متناس
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گردد كه گروهي كه در كشوري سازمان تروريستي محسوب مي گردد وشي در برخي ديگر از كشورها رسميت داشته 

 ,Ramsay؛ Thackrah, 2004: 265؛ Crenshaw, 2014: 557؛ Lutz, 2011: 2و دفاتر نمايندگي دارندد ) 

(  با اين وجود اينگونه به نظر مي رسد كه دشواري تفكيك برخي مفاهيم، پيچيدگي صدحنه در مقابلده بدا    2 :2015

تروريسم و ابهام ذاتي آن دست مايه ي قدر  هاي بزرگ و زورگوي دنيا گرديده تا در اهداف كدالن از تروريسدم بده    

پاول ملت ها ديگر بهره برده و با توجيه تبليغاتيِ رسدانه اي و بهدره گيدري از    عنوان ابزاري در تأمين منافع خود و چ

 امپرياشيسم خبري، راه را براي ريشه كن كردن اين غده سرطاني ناهموار نمايند 

 امپرياليسم خبري-3

لنت امپرياشيسم در شغت به معندي سدل   و ر شغت به معني امپراتوري، شاهنشاهي و پادشاهي آمده استد 1لامپريا

  تعبيدر كدرد  « سدلله جدويي انحاداري   »  امپرياشيسم را شايد بتوان در معناي اصدلالحي آن بده   كاربرد داردطلبي 

و  اي هاي هنگفدت، تجهيدزا  پيشدرفته مخدابراتي، ارتباطدا  مداهواره       هاي خبري، با در اختيار داشتن سرمايه غول

بر  يجاسوس يها سازمان يها  و كمك يدار  مايهسياسي و اقتاادي نظام سر يها خبرنگاران زبده در پوشش حمايت

اصدلالح  در ايدن ميدان     سلله كامل دارندد  و اسالمي در حال توسعه ياطالعا  و اخبار خاوصا  در كشورها  جريان

هاي ارتباطي براي تحدت   امپرياشيسم رسانه اي براي توصيف نقشي بكار ميرود كه رسانه هاي غربي از طريق سيستم

سدانه اي در حقيقدت ادامده شديوه     رامپرياشيسدم   شورهاي رو به توسدعه جهدان بكدار مدي گيرندد      سلله درآوردن ك

امپرياشيسم زاييده تحوال  پس از رنسانس است  تحوالتي كه بدا فرهندگ    استعمارگري با استفاده از ابزار نوين است 

حا ر محسوب مي گدردد  در   حاكم بر قبل از رنسانس تفاو  جوهري داشته و شاشوده ي فكري امپرياشيسم در عار

م  سلله ي  1880 -1900اوايل قرن بيستم امپرياشيسم به آن دسته از كشورهايي اطالق مي شد كه طي سال هاي 

خود را بر سرزمين هاي آسيايي و افريقا گستر  دادند و امپراطوري به وجود آوردند  امپرياشيسم بدا توجده بده ايدن     

 ,Ndlela؛ Louw,, 2011:33-35) نظامي از سوي كشورهاي غربدي اسدت  پيشينه داراي محرك هاي اقتاادي و 

  ( 70-77 :1367؛ و نيز ر ك به؛ اشهي، 28 :1368آشوري، ؛ Morley, 2006: 37؛ 60 :2009

انسان به مقتضاي طبيعتش اجتماعي است و تال  مي كند همه چيز را در استخدام خود درآورد و حتي دسدت بده   

خود زند و تنها دين است كه از راه تشريع قوانين، در جهدت كنتدرل انسداني تدال  دارد       استعمار و استثمار همنوع

يك سنت پيوسته تاريخ اين است كه تمامي امت هاي پيشين آمده اند و منقرض شده اند  همه آن هدا اجتماعدا  و   
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سعاد  بشري را تضمين كند   تمدن هايي را تشكيل داده دچار اختالف شده اند و تنها تعاشيم انبياء توانسته كمال و

-2/185: آنچه باعث سقوط تمدن ها شده است زياده طلبي و استخدام طلبي انسان ها بوده است )طباطبايي، بي تا

رغم پيشرفت دانش و ترقي تمدن، اقليت هايي اجتماع بشري را تهديد مي كنند و با اسدتثمار  امروزه نيز علي  ( 179

اند و در همين راستا امپرياشيسم تال  مي كند تا با نشدر فرهندگ اشحدادي خدود،      و زورگويي بر بشريت مسلط شده

 بشريت را از خود بيگانه كرده و از اصاشت خويش تهي نمايد 

از اين رو غرب در راستاي ايجاد سلله انحااري و ايجاد امپرياشيسم خبدري و در پدي آن گسدتر  تروريسدم جلدوه      

جريدان آزاد  »ان، طدي دهده هداي پدس از پايدان جندگ جهداني دوم، دكتدرين         دادنِ كشورهاي اسالمي به ويژه ايدر 

را ملرح كرده است  هدف كشورهاي غربي به محوريت امريكا از طرح اين مسأشه، اثبا  برتري مثسسدا   « اطالعا 

طالعا  ملبوعاتي و خبرگزاري هاي امريكايي در قبال سه دوشت بزرگ اروپايي بود  شذا كنفرانس بين اشمللي آزادي ا

م  با حمايت امريكا تشكيل شد  اما پس از چندي كشورهاي غير متعهد و جهان سوم در قاشدن   1948در اوايل سال 

يونسكو در قبال اين مسأشه ايستادند و غرب را متهم به ايجاد سلله انحااري و صدور فرهنگ، شفكار و باورهاي خدود  

 ( 3: 1365به كشورهاي جهان سوم نمودند )روزنامه اطالعا ، 

 مباني فكري امپرياليسم خبري-4

امپرياشيسم خبري بر اصول و پيش فرض هايي استوار است كه عملكرد امروزه آن ها نيدز نتيجده ي منلقدي اعمدال     

چنين پيش فرض هايي است  به عبار  ديگر اگر جامعه ديگري نيز ايدن مبداني فكدري و فلسدفي را داشدته باشدد،       

داشت  فرايند اطالع رساني از تهيه خبر توسط خبرنگاران گرفته تا گزينش، انتشار و  همين نقش و كاركرد را خواهد

تفسير و تحليل خبر مبتني بر اين پيش فرض ها و مباني است  بنيان فكري ايدن پديدده، مندتج از تحدوال  فكدري      

سم خبدري مدرتبط مدي    است كه پس از رنسانس در مغرب زمين به وجود آمد  بسياري از نظريه هايي كه با امپرياشي

باشد نظير نظريه هاي توسعه جهان سوم نيز از اين منبع فكري تغذيه مي كنند و توسدعه از ديددگاه آندان شزومدا  بدا      

سكوالريسم همسويي دارد و به باور آن ها كشورهاي جهان سوم نيز بايستي همان راهي را بروند كده غدرب پيمدوده    

ها بر اين مفروض استوار است كه توسعه شزوما  بدا سكوالريسدم همسدويي     و ديگر نظريه «1واشت روستو»است  نظريه 

دارد و كشورهاي جهان سوم بايستي همان راهي را بروند كه غرب پيمود  از اين رو مهم ترين اصوشي كه امپرياشيسدم  

 خبري بر آن مبتني است عبارتند از:
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 نگرش به خدا و جهان-4-1

ر خبر در تجزيه و تحليل مسائل سياسي نقش مهمي دارد  غرب امروز بدر  اصل تأثير جهان بيني و فضاي حاكم ب

اساس سكوالريسم بنا نهاده شده است  در اين سيستم فكري، جهانِ خلقت هدفمند نيست و آنچه اصاشت دارد حدق  

ر و شر  و خير نيست  بلكه در اين رويكرد، چه بسا جهان خلقت مبتني بر پوچي و بلالن باشد و يا آميخته اي از خي

در حاشي كه در رهيافت اسالمي اصاشت در هستي با حق و خير است  شذا عملي كه مبتني بر اين جهان بيني و متأثر 

 از آن است با جهان بيني ديگر تفاو  دارد 

يكي از متخااان ارتباطا  جمعي،  من تال  در جهت تمايز بين كداركرد رسدانه هداي اسدالمي و     « 1شليفر»

عامده مدردم و   « حدقِ دانسدتن  »ندوين مبتندي بدر     2غربي معتقد است كه اصول مبنايي ژورناشيسدم رسانه هاي نوين 

است  به شحاظ هدفمندي نيز با توجه به پديش فدرض هداي دو ديددگاه، رسدانه هداي جمعدي        « مقدس نبودن امور»

تأييد و باطدل را تقبديح   اسالمي با غربي تمايز دارد  شذا شليفر بر اين باور است كه رسانه هاي جمعي اسالمي حق را 

مي كنند  شذا با رسانه هاي نوين متفاوتند كه اخبار را براي تضاد و تنازع مي خواهند و نه بدر اسداس صدلح و ثبدا      

هددايت نيسدت  بلكده ماديدت و     « حق طلبدي »(  بنابراين معيار حاكميت بر امپرياشيسم خبري 18: 1370)صديقي، 

 توسعه همواره با سكوالريسم است  

 تقسيم كار بين المللي-4-2

و نفوذ عقايد اشحدادي و كدذب در راه     تقسيم كار يكي از مكانيزم هاي غربي در جهت حفظ وابستگي جوامع به غرب

نشان دادنِ چهره اي ناصحيح از ساير كشورها است  جهان سوم به توشيد مواد خام مي پردازد  امپرياشيسم تال  مدي  

وم جلوگيري كند و اين روابط از طريق او صور  گيرد  در زمينه ارتبداطي هدم   كند از داد و ستد كشورهاي جهان س

قضيه همين گونه است  اگر حادثه اي در بنگالد  اتفاق بيفتد ابتدا در ملبوعا  غرب نظير انگلديس مدنعكس مدي    

شود و سپس جوامع جهان سوم مللع مي شوند  بده شحداظ سداختاري هدم امدروزه در درك حدواد  يدك كشدور و         

رداز  آن، جوامع به سرا  خبرگزاري هاي معروف مي روند  زيرا اخباري كه از منابع جهان سدوم اخدذ مدي شدود     پ

بيشتر جنبه ي تبليغاتي داشته و قابل اعتماد نيست  در حاشي كه تراست هاي خبري به جاي جنبده هداي تبليغداتي    
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تارف مي كنند بسيار زيركانه اسدت و سدعي    تال  مي كنند جنبه اطالع رساني داشته باشد و اگر در اخبار دخل و

  ( 26: 1370مي كنند اصول ظاهري خبر را مراعا  كنند )غفاري، 

 استثمار-4-3

خاستگاه شكل گيري امپرياشيسم خبري، استثمار جوامع است  شذا پيش فرض غربي ها سلله جويي نسبت به جهان 

منافع آن ها را ايجاب كند  استثمار و تال  در جهدت   است  نگر  آن ها به جهان به گونه اي است كه احتياجا  و

دستيابي به بازار جوامع جهان سوم، يكي از باورهداي امپرياشيسدم خبدري اسدت  در پيشدينه تداريخي شدكل گيدري         

امپرياشيسم، آن ها خود را محق در غار  و كشتار مردم محروم مي دانستند و از اين امر هديچ احسداس شدرم نمدي     

ربي كه گزارشگر بر اساس آن تربيت شده است تاويري كه از جهان دارد، حاكميت بحران، فساد و كردند  ذهنيت غ

بي ثباتي و تبعيت اين جوامع از غرب است  بديهي است اخبار و رخدادهايي كه جلن توجده مدي كندد نيدز در ايدن      

روشدنگري و غدارتگري بدي     زمينه است  از اين رو استثمار به صور  يكي از اجزاي عرصه سياسدتِ غدرب درآمدده و   

  ( 25: 1364رحمانه ي غرب، دو روي يك سكه اند )اسميت، 

 ابزار قدرت-4-4

امپرياشيسم خبري در خدمت تحكيم پايه هاي قدر  جهان سرمايه داري عمل مي كند  در اين راستا، بدون نيداز  

ل ارز  هداي غربدي بده جوامدع     به ششكركشي نظامي، با تجزيه و تحليل رخدادهاي سياسي به طور دشخواه و تحميد 

ديگر در استحكام اقتدار خود مي كوشد و با تغيير نظام ارزشي جوامع، افكار را در جهت منافع خود شكل مدي دهدد   

(Altschall, 1948: 225-230)     از سوي ديگر امپرياشيسم خبري به منزشه خرده سيستم مكمل ديگر اجدزاء نظدم

خدمت سوداگري اقتاادي، نظاميگري و فرهنگ نظام سلله اسدت )روزنامده    امپرياشيستي است  به اين معني كه در

(  امپرياشيسم خبري در اعمال سياست هاي خود تمامي ويژگي هاي يدك سيسدتم واقعدي را دارا    5 :1359اطالعا ، 

 ، است اگر چه شخايت حقوقي مستقلي ندارد  اين سيستم تال  مي كند تا با تغيير نظام ارزشي و كنترل اطالعدا 

فرد در اين سيستم فكر مي كند آزاد است امدا در حقيقدت چندين      فرد و جوامع اسالمي را در اختيارِ خود قرار دهد 

 ( 35 :1372نيست )زورق، 

 نحصار طلبي-4-5

رغدم  انحاارطلبي وسائل ارتباط جمعي جزء جوهره ي امپرياشيسم خبري است  در تحقق اين انحاار، غرب علدي 

العا  در سيستم اطالع رساني جوامع جهان سوم ايجاد اختالل مي كند  در حاشي كه يونسدكو و  شعار جريان آزاد اط
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جندوب از حاكميدت انحاداري امپرياشيسدم      -برخي كشورهاي جهان سوم تال  مي كنند با گستر  ارتباط جنوب

و سعي مدي   اما غرب تال  مي كند اين سلله انحااري را حفظ كند (Hamelink, 1997: 417)  خبري بكاهند

كند با طبيعي جلوه دادن جريان خبر رساني جهاني، رعايت اختفا در محتوا، اشقداي بدي طرفدي و ايفداي نقدش دوار      

عادل و اختفا در سلوح مختلف سازماندهي حاكميت منحار به فرد خود را حفظ كند  بر پايه اين مباني فكري و بر 

ه و منتشر مي كند  فيلترهايي كده نظدام امپرياشيسدم خبدري از     اساس نظام ارزشي غرب، خبرنگار غربي اخبار را تهي

تهيه تا انتشار از آن استفاده مي كند، برخاسته از نظام فكري آن است  از اين رو  روري است كه در جهت مواجهده  

 با امپرياشيسم خبري، بستري كه امپرياشيسم خبري در آن شكل گرفته و نظام ارزشدي كده از آن تغذيده مدي كندد را     

 ( 6 :1361شناسايي و راهكارهاي مقابله اي با آن ترسيم شود )روزنامه جمهوري اسالمي، 

 اهداف امپرياليسم خبري-5

امپرياشيسم خبري با ايجاد انحاار خبر رساني در سلح جهان، كه امروزه يكي از پايه هاي قدر  غرب محسوب مدي  

خود تعقيدن مدي كندد  مهمتدرين اهدداف امپرياشيسدم       شود، اهدافي را در راستاي سياست هاي كشورهاي پشتيبانِ 

 خبري را در اين زمينه مي توان در محورهاي ذيل خالصه كرد:

 تحميل و حاكميت باورهاي سياسي-5-1

يكي از كاركردهاي وسايل ارتباط جمعي، فرهنگ سازي است  امپرياشيسم خبري اين نقش را در قاشن تبليغ و اشقداي  

گيري مي كندد  يكدي از اهدداف امپرياشيسدم خبدري      سياسي جوامع پي-ابستگي فرهنگيارز  هاي غربي و باشتبع و

اثبا  برتري جهان بيني غربي و تال  در جهت تسخير اذهان انسان ها براي پدذير  آن اسدت  آن هدا در صدددند     

رهنمدون  كشورهاي مسلمان را با طرز جهان بيني و انديشه هاي سياسي سراسر كذبِ غربدي، آشدنا نمدوده و بددان     

  ( 49 :1374سازند تا از آن ها در جهت منافع غير مشروع خود بهره برداري كند )دادگران، 

آيزنهاور پس از جنگ جهاني دوم در دهه ي پنجاه اعالم كرد كه بزرگترين جنگي كه در پيش داريم، جنگدي اسدت   

يدد و افكدار جهداني نفدوذ كدرده و آن را      براي تسخير اذهان انسان ها، شذا آن ها با تمام توان تال  مي كنندد در عقا 

مخدو  سازند و نظم نويني را بر اساس تفكر غرب پي ريزي و حاكم نمايند  اشبته اين رسانه ها در كشورهاي غربدي  

كه عقايد و ارز  هاي مخاطبين همسو و منلبق با خواست و اهداف رسانه ها است، در صددد تثبيدت و تقويدت آن    

ع مسلمان و بويژه ايران، امپرياشيسم خبري در جهت تغييدر و تحميدل افكدار سياسدي هدا      ارز  هستند  اما در جوام

امپرياشيسم خبري باورهاي سياسي خود را در اين كشورها تسري مي دهدد و از شدگردهاي مختلدف      تال  مي كند 
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مخداطبين عر ده    در جهت ايجاد شبهه در عقايد و حقايق بهره مي برد و اهداف خود را با رنگ و پوشش حقيقت به

مي كند، چنانچه تروريسم جلوه دادن ايران نخست در ميان ايرانيان و سپس در سرتاسر جهدان، يكدي از ايدن امدور     

 ( 58محسوب مي شود )همان: 

 مشروعيت بخشي به نظام سياسيِ غرب-5-2

از مكتن « 1بارا ديويد »يكي ديگر از اهداف امپرياشيسم خبري حق جلوه دادن سيستم سياسي غرب است، چنانچه 

بر اين باور است كه مهم ترين هدف شيوه هاي خبر رساني غرب حركت در جهت تثبيت مندافع حداكم   « 2گالسكو»

نظامي در غرب -نيز معتقد است كه وسايل ارتباط جمعي بازوي سياسي نظام صنعتي« 3جورج گرينر»بر غرب است  

ئه مي دهد ناظر بر منافع كارفرمايان نظامي غدرب اسدت  از   هستند، به همين دشيل اخباري كه امپرياشيسم خبري ارا

بسياري از تئوري پردازي ها نيز در سياست بين اشملدل، مبتندي بدر     اين رو سرشار از جانبداري و فقدانِ بي طرفي و 

مشروعيت بخشي حاكميت غرب بر كل جهان است؛ به گونه اي كه قدر  هاي جهاني به تبع قدر  خويش منافعي 

جهان براي خود قائل هستند و در حركتي سلله جويانه به تخرين وجه ساير ملت ها مي پردازند )شكرخواه، در كل 

1374 :121 ) 

 شكل دهي افكار عمومي-6

امپرياشيسم خبري مدعي آزادي ارتباطا  و بي طرفي آن است، اما نگاهي به عملكرد و شيوه هاي اطدالع رسداني آن   

ملبوعا  و ارتباطا ، افسانه اي بيش نيست  اين شبكه ي گسدترده ي خبدري بده    گوياي اين است كه شعار آزادي 

منظور هدايت و سامان دهي افكار عمومي در جهت منافع نامشروع و خواسته هاي خود از تهيده خبدر تدا انتشدار آن     

و گدزينش   كنترل ها و گزينش هاي بسياري را اعمال مي كند  يكي از شيوه هاي امپرياشيسم خبري بي شك انتخاب

دهدي  اخبار و اطالعا  مي باشد  انتخاب و گزينش اخبار و اطالعا  يكي از شيوه هاي رسانه هداي خبدري در شدكل   

افكار عمومي است  اكثر روزنامه، مجله يا گزار  اين گونه ازخبرگزاري ها، مشتمل بر مجموعه اي از انتخداب اسدت    

بري فعاشيت دارند، گزينشگر مي گويند  گزينشگر بر اساس معيارهدا  به افرادي كه در فرايند تهيه و ارائه پيام هاي خ

و  وابلي اقدام به گزينش اخبار و اطالعا  مي كند  از معيارهاي مهمي كه بر گزينش اخبار حاكم است مدي تدوان   

 اشاره نمود « دخاشت ارز  هاي حاكم بر سازمان»و « دخاشت ارز  هاي حاكم بر روزنامه نگار»به 
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 ارزش هاي حاكم بر خبرنگار دخالت-6-1

امپرياشيسم خبري آن گونه به جهان و محيط پيرامون خود مي نگرد كه احتياجا  و منافع او ايجداب كندد و سدلله    

جويي در فكر و برداشت غربي ها نسبت به جهان امري اجتناب ناپذير و  روري است  خبرنگاران و گزارشگران نظام 

ا و جهان بيني حاكم بر غرب آموز  مي بينند  مهم ترين كاركرد نظدام ارزشدي   امپرياشيسم خبري بر اساس ارز  ه

آن است كه به انسان اوشويت هايي را مي دهد كه بر اساس آن فرد را قادر به اتخاذ تاميم و انتخاب مي كندد  پدس   

يندي اسدت  برخدي    انتخاب و گزينش هاي فرد تابعي از نظام ارز  ها و نظام ارز  ها تحت تأثير باورهدا و جهدان ب  

معتقدند كه دخاشت ارز  هاي حاكم بر خبرنگار بر روزنامه نگاري و تهيه خبر، غير قابل اجتناب است  به هدر حدال   

روزنامه نگاران نيز مانند هر فرد ديگري داراي عقايد و افكاري هستند و نمي توانند حواد  را در يك شكل عدادي از  

جهت گيري در اخبار را امري صدحيح مدي داندد امدا بده      « 1هربر  گاتر»هرگونه جهت گيري ملرح كنند  از جمله 

  ( 36: 1370شرطي كه به شكل منلقي ملرح شود )تگرين، 

در واقع برداشت هر فرد و تفسير وي از يك رويداد با ديگري متفاو  است  اين تفداو  برداشدت از سدويي ناشدي از     

ناشي از مجموعه باورها و عقايد فرد است  با توجده بده مبداني    مسائل تربيتي، جامعه و محيط است و از سويي ديگر 

نظري امپرياشيسم خبري، بديهي است كه تربيت خبرنگار توسط امپرياشيسم خبري بر اساس آن چارچوب شكل مدي  

گيرد  در سايه اين جهان بيني و نظام ارزشي اينكه چه رخدادي خبر محسوب مي شود و ارز  خبري دارد با آنچده  

  ( 95: 1364يك خبرنگار مسلمان ملرح است تفاو  مي كند )اسميت،  در نزد

م  همزمان با سقوط شاه و پيروزي انقدالب اسدالمي تهيده شدده     1978 -79تهيه خبرهايي كه از ايران در سال هاي 

ادي است مبين نقش مباني نظري امپرياشيم است  اين خبرنگاران و خبرگزاري ها از مبارزان مسلمان كه در جهدت آز 

تال  مي كردند، به متعابين مذهبي و تروريست ها ياد كرند  عكس اشعمل مردم مسلمان در قبال سال ها اختناق، 

كه با متعابين قرون وسلايي به وحدد  رسديده اندد تلقدي      2به مثابه صحنه سازي مشتي فرصت طلن ماركسيسم

شاه در جهت غربدي كدردن كشدور نفدت     »نويسد: گرديد و از اين رو روزنامه ي شوس آنجلس تايمز در اين زمينه مي 

خيز و  د كمونيست ايران و كاستن از نفوذ سنتي روحانيون تال  مي كند و افراطيون مذهبي بده خداطر مخاشفدت    

نتيجه آن كه گزار  دهدي، تهيده ي خبدر و      ( 96)همان: « با اين سياست ها اكثر تظاهرا  را سازماندهي مي كنند
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م امپرياشيسم خبري همواره با مبداني ارزشدي و رفتداري غدرب اسدت و ارزيدابي آن نيدز بدا         آموز  خبرنگاري در نظا

معيارها و مالك هاي غربي مي باشد به نحوي كه اين امور را در گستر  تروريسدم جلدوه دادنِ ايدران كده تدا حدد       

 زيادي متاثر از امپرياشيسم خبريِ غربي مي باشد شاهد هستيم 

 بر سازمان هاي خبريدخالت ارزش هاي حاكم -6-2

همانلور كه جهت گيري افراد گزارشگر برخاسته از نظام ارزشي مسلط بر آنها است، نهادهايي كه اخبار را مخدابره و  

ارائه مي كنند و به فرهنگ سازي جهت مباحث تروريستي مي پردازد، بده منزشده ي شخاديت هداي حقدوقي اداري      

بار را از زاويه ي خاصي بررسي مي كنند  از ايدن رو مكتدن گالسدكو    خاستگاه اجتماعي و سياسي بوده در نتيجه اخ

معتقد است اخبار محاول صنايع ارتباطي است و اشزاما  با واقعيا  منلبق نيست، رويدادهاي جهان عيندي در عبدور   

  ( 123: 1374از رويه هاي كاري به خبري رسانه اي تبديل مي شود )شكرخواه، 

اي حاكم بر كشور اخبار را تهيه، گزينش و منتشر مدي كنندد  عوامدل مدثثر در تهيده      سازمان ها بر اساس سياست ه

خبر به شحاظ سازماني گاه درون سازماني اند، نظير اعمال نظر مديريت مثسسه، سياست خبري و كاركنان، با توجده  

هداي حقيقدي و   به ارز  هاي حاكم و گاه برون سازماني اند نظير محدوديت هاي قدانوني، اعمدال نفدوذ شخاديت     

از سوي ديگر سازمان ارتباطي در تعامل با ديگر سازمان ها از آن ها متأثر مي شود  دوشت ها از جمله عوامل  حقوقي 

برون سازماني مي باشند كه در بسياري از كشورها فرايند كنترل اخبدار را در دسدت دارندد  در كشدورهاي مسدلمان      

در كشورهاي غربي كه مدعي آزادي ملبوعا  و عددم دخاشدت دوشدت در     سيستم اطالع رساني اكثرا  دوشتي است  اما

اين امر هستند نيز شاهد دخاشت دوشت ها هستيم، از جمله دوشت انگليس از طريق دفتر ملبوعاتي نخست وزيري به 

  ( 37: 1370كنترل اخبار دست مي زند )تگرين، 

ه را كه به صالح خود نمي بينند، برمي خيزند و مهم تدرين  دوشت ها و سياستمداران به انحاي به مقابله با انتشار آنچ

هدف اين رفتار مشروعيت بخشي به و عيت موجود و حفظ قدر  است  اگرچه تحدت پوشدش حفدظ مندافع ملدي      

صور  مي گيرد؛ در جامعه ي امريكدا بيشدتر ملبوعدا  و وسدايل ارتبداط جمعدي بده طدور مسدتقيم تحدت نفدوذ            

را نبايد از نظر دور داشت  بديش از   1ته در اين ميان نقش سازمان سياصهيونيست هاي يهودي است  اشب
3

1
بودجده   

از شگردهاي اين سازمان انتخاب روزنامه  اين سازمان در جهت تبليغا  در خارج از كشورها سرمايه گذاري مي شود 

هداي آمريكدا اسدت  بدديهي اسدت ايدن افدراد در        نگاران از كشورهاي افريقايي و آسيايي و تربيت آن ها در دانشگاه 
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كشورهاي خود در جهت خط مشي هاي تعيين شده از سوي سيا قدم برمي دارند  سيا به طدور مسدتقيم بدا انتشدار     

نشريه و روزنامه توسط عناصر خود در سراسر جهان و به طور غيرمستقيم از طريق نفوذ در هيأ  نويسندگان و كادر 

اكثر كشورهاي جهان سوم حضور فعاشي دارد  بر اساس افشاگري مجلس سناي امريكا، سديا   خبرنگاران در ملبوعا 

نمايندگي و ايستگاه راديو، روزنامه و مجله و اداره انتشدارا  در سراسدر جهدان     240ميالدي بيش از  70در دهه ي 

  ( 8: 1365داير كرده است )روزنامه كيهان، 

 پيامدهاي عملكرد امپرياليسم خبري  -7

عملكرد امپرياشيسم خبري در شكل دهي افكار عمومي، نتايج و پيامدهاي سويي به دنبال دارد  برخي از اين پيامددها  

 عبارتند از:

 از خود بيگانگي-7-1

از جمله پيامدهاي امپرياشيسم خبري از خود بيگانگي و نفي خردورزيِ سياسي است كده منجدر بده احسداس خدأل و      

يجه دنباشه روي اصول اشغا شده ي سياسي بيگانه مي شود  سياست امپرياشيسم خبري خود كم بيني مخاطن و در نت

در اشقاي سياست هاي اشحادي و خالف واقع، موجن مي شود انسان ها از واقعيا  فاصله گيرند و دچدار بدي تفداوتي    

خبردهدي اصدول و    شوند و به مثابه ابزاري در خدمت صاحبان زر و زور قدرار گيرندد  در رويكدرد ديندي در سيسدتم     

معيارهاي ثابتي حكمفرماست  از جمله اين اصول، حق پويي، صداقت و درستي، معتبر بودن منبع وغيدره اسدت كده    

معتقد است كه تجدد و توسعه با خود خردگرايدي و رهدايي بده      «1يورگن هابرماس»برخاسته از فلر  انساني است  

ود بيگدانگي اسدت  سدرمايه داري در رهگدذر تجددد و توسدعه بدا        ارمغان نمي آورد، ره آورد آن ها بي خردي و از خ

استفاده از وسايل ارتباط جمعي به دستكاري افكار عمدومي مدي پدردازد و ايدن يعندي تحميدل نيازهداي اجتمداعي          

نيز به اين مو وع مي پردازد كه كارِ وسايل ارتباط جمعي امريكا دسدتكاري در مغزهدا و قلدن    « 2هربر   اي  شيلر»

 ( 98: 1374)شكرخواه، هاست 

 وابستگي سياسي-7-2

هر چند امپرياشيسم در حوزه سياسي مقوشه اي بسيار سخت قابل شناسايي مي باشد و نظدرا  گونداگوني دربداره آن    

اما بايد دانست انهدام مباني سياسي و انقلداع  (، Lee, 1980: 41–42؛ Tomlinson, 1991: 9بيان شده است )

جوامع به غرب مي شود  شيوه هايي كه امپرياشيسم خبري در اطالع رسداني اعمدال مدي     سياسي، منجر به وابستگي
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كند، به اعتقاد بسياري جامعده ي دريافدت كنندده را بديش از پديش در وابسدتگي نوميدد كنندده فدرو خواهدد بدرد            

Schiller, 1976: 9))مبستگي بدين    اگر يك سيستم اطالع رساني بومي وجود نداشته باشد، چيزي براي ايجاد  ه

درگيدري   گروه هاي سياسيِ بومي و قومي با گويش هاي مختلف اعم از شدهري و روسدتايي وجدود نخواهدد داشدت      

شفظي كه در سازمان يونسكو از دهه هفتاد ميالدي به اين سو در جريان است، تال  جهت تجديدد نظدر در ماشدين    

 ؛Schiller, 1970:125)  ن داشدته باشدد  ارتباطا  بين اشمللدي اسدت كده اثدرا  شدگرفي مدي توانسدت بدر جهدا         

Bauman, 1998: 64 23: 1364اسميت، ؛ ) 

 راه كار هاي مقابله اي-8

يكي از راه هاي مقابله با تهاجم تبليغاتي و امپرياشيسم خبري غدرب در راه تروريسدم جلدوه دادنِ ايدران، حركدت در      

ز آن سدود مدي برندد  يكدي از شديوه هداي       جهت مخاشف شيوه هايي است كه اين رسانه ها در جهت اهدداف خدود ا  

امپرياشيسم خبري جعل و تحريف واقعيت هاي اجتمداعي اسدت  از ايدن رو رسدانه هداي گروهدي كشدورهاي جهدان         

مسلمان و بويژه ايران بايستي تال  كنند حقايق را در اختيار مخاطبان خود قرار دهندد  وسدايل ارتبداط جمعدي بدا      

ي سلله امپرياشيسم خبري گام بردارند و وحد  و همدشي را بين نيروهاي جامعده  بيان حقايق مي توانند در جهت نف

ورزد شناسدايي  حكمفرما سازند و نقاط آسين پذير فكري و فرهنگي جامعه را كه امپرياشيسم خبري بر آن تأكيد مي

اسالمي از سدوي رسدانه   و آن را ترميم كنند  در جوامع اسالمي توجه به محتواي برنامه ها و بيان منسجم ايدئوشوژي 

ها كه امروزه به طور پراكنده صور  مي گيرد يكي از راه هاي مقابله محسوب مي شود  اشبته امروزه جهان اسدالم از  

فقدان يك اشگوي موفق جهاني رنج مي برد و متأسفانه تبليغا  در جوامع اسالمي تحت تدأثير سياسدت هداي غدرب     

 قرار دارد 

ه با اين تبليغا  خبري در راستاي آشكار سازي اتهامدا  وارده بده ايدران، تعميدق بيدنش      يكي ديگر از راه هاي مقابل

سياسي و قدر  تعقل در مخاطبان است  جهت مقابله با امواج امپرياشيسم خبري بر روي مردم بايستي قدر  تعقدل  

ار دهد  داشدتن شدم فرهنگدي،    و تفكر و بينش سياسي آن ها را باال برد، تا امواج خبري كمتر آن ها را تحت تأثير قر

توانايي تبيين و تحليل خبر و تشخيص خبر صحيح از ناصحيح و برخورد علمي با اخبدار وسديله اي اسدت كده مدانع      

كاربرد شيوه هاي تبليغي غرب است  نگاهي اجماشي به و عيت كنوني امپرياشيسم خبري، بيدانگر آن اسدت كده ايدن     

اي مي گذارند و به عندوان عامدل سدلله سياسدي و حفدظ و دع موجدود و        وسايل نقشي تخدير كننده بر افكار بر ج

 سازگاري اجتماعي محسوب مي شود 
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در آخرين گام، راه مقابله با انحاار خبري غرب در بعد تروريسم و ارسال عمودي خبر از شمال به جندوب، آن اسدت   

  هرچندد در ايدن ميدان اقدداماتي     كه كشورهاي مسلمان با محوريت ايران به همكاري خبري خود را افدزايش دهندد  

صور  گرفته، اما اقدام عملي در اين زمينه كمتر صور  پذيرفته است  در اين راستا بايستي مواندع ايدن همرأيدي را    

بازشناسي و با آن مقابله كرد  فقر و بي سوادي از عوامل مهم عدم توسعه ارتباطا  در ايدن كشدورها محسدوب مدي     

و پراكندگي ارتباطا  از ناهمگوني هاي كشورهاي مسلمان به شمار مي رود  نابرابري در شود از سوي ديگر نابرابري 

داخل كشور و نابرابري امكانا  در سلح جهان از موانعي مهم محسوب مي گردد كه بايستي اقداما  اساسي در رفع 

جريدان ارتباطدا  بيدان    از سوي ديگر مي توان يكي از راه هداي مواجهده را در دو سدويه سداختن       آن صور  گيرد 

 داشت  

 نتيجه-9

 رسدانه،  هويدت،  هدا همچدون   پديدده  و مفداهيم  ديگر از بسياري همانند امروز دنياي در كه است مفهومي تروريسم

 همچدون  آن بدر  مترتدن  حددود  و اشمللدي  هداي بدين   محدوديت ديگر، و گرديده جهاني جنبش، و جنگ اطالعا ،

جهان بيني رسانه اي، جهان بيني چنددان دقيقدي   از سويي ديگر  .نمي پذيرد را ملي قلمرو يا دوشت و مرز سرزمين،

نمي باشد كه اين امر ناشي از مسائلي است كه تا حد بسيار زيدادي نشدا  گرفتده از امپرياشسدم خبدري مدي باشدد         

كندد   امپرياشيسم خبري با انتخاب تيتر و عر ه اطالعا  به مخاطن خود زنددگي فرهنگدي روزمدره ا  را اشقدا مدي     

چنانچه تروريسم جلوه دادنِ ايران يكي از اين امور است؛ اينكه امروزه بايستي درباره اين عنداوين فكدر نمدود و فدردا     

و بده   پيرامون عناوين ديگر  به عبار  ديگر شيوه هاي امپرياشيسم خبري موجد خلق واقعيت هداي اجتمداعي اسدت   

ر نظام امپرياشيسم خبري همواره با مباني ارزشي و رفتداري  عبارتي گزار  دهي، تهيه ي خبر و آموز  خبرنگاري د

غرب است و ارزيابي آن نيز با معيارها و مالك هاي غربي مي باشد  اگر در اين نظام، رخدادي به عنوان خبر گدزار   

از شود واقعيت اجتماعي محسوب و بر افراد اثر دارد و اگر گزار  نشود به عنوان واقعيت سياسي تلقدي نمدي شدود     

اين رو كنترل اخبار بر فرايند تاميم گيري افراد تأثير دارد چرا كه تاميم گيري افراد مندوط بده اطالعدا  محديط     

پيراموني است  كنترل اين اخبار و اطالعا  به مفهوم تأثيرگذاري بر تاميم گيري ها و تحليل هاست كه بي شك با 

مال مي شود، جمع كثيري از كشورهاي مسلمان خواسته يدا  ابزار و قدرتي كه از سوي صاحبان امپرياشيسم خبري اع

ناخواسته در برابر آنان سر تسليم فرود مي آورند  اما در اين بين مي تدوان بدا راهكارهدايي از جملده بيدان حقدايق و       
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جنوب تا حدي به مقابله با حربه ي _واقعيت ها، تعميق بينش سياسي و قدر  تعقل در مخاطبان و همكاري جنوب
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 كتابنامه

 ، فرهنگ سياسي، تهران، مرواريد (1386)آشوري، داريو ،   1

 ، ژئوپوشيتيك اطالعا ، ترجمه فريدون شيرواني، تهران، سرو  (1364)اسميت، آنتوني،   2

 گي، تهران، بي نا ، امپرياشيسم و عقن ماند(1367)اشهي، همايون،   3

، مبسوط در ترمينوشوژي حقوق، جلدهاي دوم و چهارم، چداپ اول،  (1378)جعفري شنگرودي، محمد جعفر،   4

 تهران، گنج دانش

 ، تحف اشعقول، بيرو ، اعلمي (ق1394)اشحراني، حسن بن علي بن اشحسين،   5

 سال اول  4 ، ترجمه پيروزفرد، رسانه، شماره«خبر و تهيه خبر»، (1370)تگرين، راشف،   6

 ، مباني ارتباطا ، تهران، نقره (1374)دادگران، سيد محمد،   7

 ، آيين برنامه سازي راديويي، تهران، سرو  (1372)زورق، محمد حسن،   8

 ، مفردا  اشفاظ قرآن، مترجم حسين خداپرست، چاپ اول، قم، نشر نويد اسالم(1387)راغن اصفهاني،   9

 نظامي، چاپ اول، تهران، انتشارا  ستاد مشترك ارتش ج ا، فرهنگ واژه هاي (1378)رستمي، محمد،   10

 ، خبر، تهران، مركز گستر  رسانه ها  (1374)شكرخواه، يونس   11

، تفسير اشميزان، ترجمده سديد محمدد بداقر موسدوي همدداني، قدم،        (بي تا)طباطبايي، سيد محمد حسين،   12

 اسالمي 

 4ترجمه مهددي منتظدر قدائم، رسدانه، شدماره      ، «رسانه هاي اسالمي: امروز و فردا»، (1374)صديق محمد،   13

 سال سوم 

 ، معجم اشمفهرس الشفاظ اشقرآن اشكريم، چاپ دوم، تهران، انتشارا  اسالمي(1374)عبداشباقي، محمد فواد،   14

 ، فرهنگ فارسي عميد، چاپ سي و ششم، تهران، انتشارا  اميركبير(1387)عميد، حسن،   15

 سال دوم  4نابرابر اخبار و اطالعا ، رسانه، رسانه، شماره ، جريان يكسويه و (1370)غفاري، شعار،   16

، درآمدي بدر تروريسدم پژوهدي، چداپ اول، قدم، انتشدارا  پژوهشدگاه علدوم و         (1389)مبلغي، عبداشمجيد،   17

 فرهنگ اسالمي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                                                مجموعه مقاالت هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفت           

 

680 

 

 ، اشمنجد االبجدي، مترجم احمد سياح، چاپ چهارم، تهران، انتشارا  فرحان(1379)معلوف، شوئيس،   18

 (، فرهنگ اصلالحا  معاصر، قم: داراالعتاام1376جف علي )ميرزايي، ن  19

 ، ريشه يابي تروريسم، چاپ چهارم، تهران، انتشارا  سرو (1390)واعظي، حسن،   20

  20/7/1359؛ 7/10/1365روزنامه اطالعا  مورخه   21

  16/2/1361روزنامه جمهوري اسالمي، مورخه   22

  19/11/1365روزنامه كيهان، مورخه   23

24. Altschall,H, (1948), The News Agecles and Cultural Imperialism, New York, 

Longman. 

25. Bauman, Z,(1998), Globlization: The human consequences. Cambridge, Polity. 

26. Baylis, John, (2005), The Globalization of World Politics, An Introduction to 

International Relation, oxford: Oxford Up, the Second edition. 

27. Bruck, Tilman, (2010), “Comparing the determinants of concern about terrorism and 

crime”, Global Crime,Vol 11: Pp 1-15. 

28. Crenshaw, Martha, (1995), Terrorism in Context, Penn St. University Press. 

29. Crenshaw, Martha, (2014), “Terrorism Research: The Record”, International 

Interactions: Empirical and Theoretical Research in International Relations, Vol 40: 

Pp556-567. 

30. Rapin, Ami‐Jacques, (2011), “What is terrorism?”, Behavioral Sciences of Terrorism 

and Political Aggression, Vol 3: Pp 161-175. 

31. Rasler, Karen, (2009), “Looking for Waves of Terrorism” , Terrorism and Political 

Violence, Vol 21: Pp 28-41. 

32. Schalgheck, Donna, (1986),  International Terrorism: An Introduction to Concepts 

and Actors, Lexington, MA: Lexington. 

33. Fitzpatrick, joan, (2002), sovereignty, territoriality, and the rule of law, 25 Hastings 

Int'l & Comp. L. Rev.  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفتمجموعه مقاالت   

681 

 

34. Hamelink, C,(1997), World communications: Business as usual? In M. Baillie & D. 

Winseck (Eds.), Democratising communication? Comparative perspectives in 

information and power, Cresskill, NJ, Hampton. 

35. Louw, P.E, (2011),  Revisiting cultural imperialism. In H. Wasserman (Ed.), Popular 

media, democracy and development in Africa, Abingdon: Routledge. 

36. Lutz, James, (2011), Terrorism : the basics, New York. 

37. Lynch, Orla, (2012), “Deadliness, organisational change and suicide attacks: 

understanding the assumptions inherent in the use of the term ‘new terrorism’”, 

Critical Studies on Terrorism, Vol 5: Pp 257-275. 

38. Morley, D, (2006), Globalisation and cultural imperialism reconsidered: Old 

questions in new guises. In J. Curran & D. Morley (Eds.), Media and cultural theory, 

London, Routledge. 

39. Phillips, Peter, (2005), “The ‘Price’ of Terrorism”, Defence and Peace 

Economics, Vol 16: Pp 403-416. 

40. Ramsay, Gilbert, (2015), “Why terrorism can, but should not be defined, Critical 

Studies on Terrorism”, DOI: 10,1080/17539153,2014,988452. 

41. Meisels, Tamar, (2009), “Defining terrorism – a typology”, Critical Review of 

International Social and Political Philosophy,Vol 12: Pp 331-351. 

42. Ndlela, N, (2009), “African media research in the era of globalization”, Journal of 

African Media Studies, Vol 1, Pp55–68. 

43. Schiller, H, (1976), Communication and cultural domination, White Plains, NY: ME 

Sharpe. 

44. Schiller, H, (1970),  Mass communications and American empire. New York, NY: 

Augustus M Kelley. 

45. Stohl, Michael, (2012), “Don't confuse me with the facts: knowledge claims and 

Terrorism”, Critical Studies on Terrorism, Vol 5: Pp 31-49. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                                                مجموعه مقاالت هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفت           

 

682 

 

46. Spencer, Alexander, (2006), "Questioning the Concept of New Terrorism", Peace 

Conflict & Development, Issue 8, January. 

47. Tomlinson, J, (1911), Cultural imperialism, London, Pinter. 

48. Hamelink, C, (1997), World communications: Business as usual? In M. Baillie & D. 

Winseck (Eds.), Democratising communication? Comparative perspectives in 

information and power, Cresskill, NJ, Hampton. 

49. Thackrah, J.R. (2004). Dictionary of terrorism. New York: Routledge. 

50. Webel, Charles, (2004), Terror, Terrorism, and the Human Condition,United States of 

America. 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

