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  شهید قاسم سلیمانی سرداری  بارهدر یغرب های تحلیل بازنمایی رسانه

 1دکتر محسن معارفی

 چکیده:

بعهد  »و « پیش از شههاد  »، به وضوح به دو بخش ارایه شدهی سردار شهید سلیمانی  غربی درباره های در بازنمایی رسانه که تصویری

های غربی پیش از شهاد  فرمانهدهی پرالهتبت اسهت کهه بها       بازنمایی رسانهایشان قابل تقسیم است. شهید سلیمانی در « از شهاد 

 کند و البته دشمن بسیار سرسختی برای آمریکا های رزم دنبال می استمی ایران را در خط مقدم میدان جمهوری سرسختی استراتژی

کند، در میان نیست.  گناه را ترور می افراد بی ها الحبتی از اینکه او فردی تروریست است که در رسانهو مانعی برای منافع آنهاست و 

ای بعد از شهاد   ها و اخبار رسانه . در تحلیله استی متفاوتی ترسیم شد بعد از شهاد  ایشان به گونهغربی ای ه اما بازنمایی رسانه

االلی آنها در مسیری متفاو  از توان دید که سیر  های بسیار مفیدی وجود دارد، لیکن به وضوح می تحلیلگاه سردار سلیمانی اگرچه 

 بها  عمهدتا  نیاز مورد اطتعا  تبدیل شود.« تروریست درجه یک»به « فرماندهی ضد داعش»شود  گذشته قرار گرفته است و تتش می

گرفته توالیفی مورد مطالعه قرار -انگلیسی زبان گردآوری شده و با روش تحلیلی های  مهمترین رسانه بررسی با و ای کتابخانه روش

 است.

 قاسم سلیمانی، رسانه، ترور، ترامپ، آمریکا کلما  کلیدی:

 مقدمه

ی مسرال  سیاسری    ی مررد  طالععرار رط دربراره    که در آن عامههایی  بر شیوهها  رسانهدر دنیای جدید، 

ی  البقره طمروز فرطتر طز مرزهرای زبرانی، فرهن ری و    ها  رسانه. (1387ربیعی: ) گذطرند می کنند، تأثیر می طستنباط

طجتماعی و سیاسی های  بر بافتطی  کنند و تأثیرطر گسترده می گیری طفکار عمومی طیفای نقش طجتماعی در شک 

تأثیر سیاست ذطرطن بر طفکار عمومی کاهش یافت، با  ها، طگرچه بعد طز جنگ سرد با طفزطیش طستقعل رسانهدطرند. 

منافع و تعصبار سیاسی خود رط دنبرال   همچنان دخو کعنهای  ، در سیاستها بسیاری طز رسانهطینحال همچنان 

شریید ااسرم    ی غرب دربراره طی  خوطهیم به طین سوطل پاسخ  دهیم که : بازنمایی رسانه . در طین مقاله میکنند می

 ؟طی بود تا چه طندطزه مبتنی بر طخعق رسانهطفکار عمومی مرد   دهی در جیتسلیمانی 
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 وطاعیت مختلفهای  جنبه طز جمعی های رسانه که ساختی» :طز طست عبارر ها رسانه در بازنمایی مفیو 

)گری و روی:   کننرد  مری  طیجراد  مجررد  مفراهیم  دی ر و فرهن یهای  هویت طشخاص، طشیاء، ها، مکان طفرطد، مث 

طرطله دطده شده،  که به آنیا طالععاتیی  یهدر سای مرد  طز وطاعیتی طست که  طفکار عمومی بردطشت توده. «(2003

هرا طز   طی ناظر به اوطعد طخعای ناظر به رفترار رسرانه   ( و نیایتا طخعق رسانه1387: )ربیعی گسترش یافته طست

 (.1393های طخعای طست )ااسمی:  منظر بایسته

 هرای   همیمتررین رسران   بررسری  برا  و طی کتابخانره  روش برا  عمردتا  نیاز مورد طالععاردر طین پژوهش 

ی  فرضریه  نیم پاسخی برطی طین سوطل بیابیم.توصیفی بتوط-طست تا با روش تحلیلی طن لیسی زبان گردآوری شده

های غربی در مورد شیید سلیمانی پیش و پس طز ترور طیشان متأثر طز منرافع   تحقیق طین طست که بازنمایی رسانه

هرای غربری رط در     بازنمایی رسانهکور، ی مذ برطی بررسی صحت و سقم فرضیههاست.  و تعصبار سیاسی رسانه

 .نیمک دنبال می« پس طز شیادر»و « پیش طز شیادر»دو بخش 

 از شهادت ایشان پیش شهید حاج قاسم سلیمانیای سردار  بازنمایی رسانه

ها و نوع ن اهی  یا، توطنمندیطی طز سردطر شیید حاج ااسم سلیمانی عمدتا بیان ر ویژگی رسانهی یبازنما

تصویری طست که  تقریبا همسو باجز در موطری که طشاره می شود، که  ای غربی به طیشان دطشتندطست که رسانی

طنندگان با شخصیت طیشران و نیرز   ه به ضرورر آشنایی بیشتر خوتوجبا ؛ بنابرطین دهدج.ط.طیرطن طز طیشان طرطله می

طی غربری پریش طز    دو هدف آشنایی طجمالی با شخصیت طیشان و بازنمرایی رسرانه  طین بخش با  مرطعار طیجاز،

 شیادر طیشان به صورر زیر ترسیم می شود.

 طنقرعب  پاسردطرطن  سپاه ادس نیروی یفرمانده 1376طز سال  سلیمانی ااسم حاجشیید  پیبدس ردطرس

طسرعمی   جمیروری  طسترطتژیهای شخصیتی طو توطنست  نقص و ویژگی ندهی کمرط بر عیده گرفت. فرما طسعمی

 طین طمر در مبارزه برا  طیرطن رط در خط مقد  مبارزه با رژیم صییونیستی و بدخوطهان طیرطن طسعمی عینیت ببخشد.

 و (لبنران  طهلل حرزب  روزه۳۳ جنرگ  در طزجملره ) لبنان طهلل حزب تقویت ،الالبان در سرطسر طفغانستان پیکارجویان

 پشرتیبانی  و غررب  جدید ی توالئه. یافت عینی نمود (غزه روزه ۲۲ جنگ ر)طز جمله د فلسطینی مبارز های گروه

 و دطعرش  طز طعرم  تکفیرری  تروریسرتی  هرای  گروهک گیری شک  به که سعودی، عربستان مانند هاییکشور مالی

 تیدیدطر طین با مقابلهرط برطی  سلیمانی عز  شیید طنجامید، سوریه به خصوص در دو کشور عرطق و طلنصرة جبیه
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 با و دطد شک  رط( والنی دفاع اوطر) «مردمی بسیج» سوریه در و «طلشعبی حشد» عرطقآور جز  کرد. طو در  رعب

 یبه الور مرثثر  سال، ۶ الی ،نیروهایش مشاوره و هدطیت ،کمکعرطق و  و سوریه های دولت رسمی درخوطست

 ،یطلمرالک  ینرور ی  بره گفتره   .)فارین پالیسی( رط متواف کرد یشورش یگروهیا ریو سا دطعش شرفتیهرگونه پ

 نیرروی نظرامی عررطق   رط اطع کرد و  عرطق حاریتسل نیتأم رهیزنج کایآمرهن امی که سابق عرطق،  ریوز نخست

، نیروی ادس و شیید سلمیانی در کنار مرد  و دولت عرطق طیستادند مبارزه با دطعش ندطشت یبرط یسعح  رید

 و سروریه  در اردس  نیرروی  آفرینری  نقرش  و دطعش شکست با و سریع و اوی طمدطدرسانی کردند)بی بی سی(.

 بره  فلسطین و لبنان و سوریه عرطق، طیرطن، زنجیره و شد تشکی  مقاومت حلقه نا  به مستحکم حلقه یک عرطق،

جمیوری طسعمی مطابق با  خوطست  جدیدی  خاورمیانه بازالرطحیمیمترین عام  شیید سلیمانی  .شد متص  هم

 سرردطر  بردی   بری  برود و آنیرا نقرش    طسرطلی  و آمریکا خوطست خعف موضوع طین شک . بی)گاردین( بودطیرطن 

اردرر معنروی و   روزطفرزون  دیدند و طز نفرو    هایشان به وضوح می رط در بر آب شدن بسیاری طز نقشه سلیمانی

برا   طش دطرهای نزدیک و صرمیمی و دی وطضعتوطنمندی، تشجاعت،  .)نیویورکر(دند ش تر می سیاسی طیرطن بیمناک

مکرر و بدون تشریفار ااسم سلیمانی به کشورهای منطقه باعر  تعجرب   های  ساده زیستی و سفرمرد  عادی، 

 یو .تبردی  کررد  شخصیتی شناخته شده و فرماندهی پر صعبت  بههم انی های  در رسانهو طو رط  دشمنانش بود

طیرن   )فرارین پالیسری(.   شرناخته شرده برود    اکیآمر یخارج استیبود که در محاف  س منطقه یتنیا فرمانده نظام

بازتراب   2009ر سال طلمللی د بینهای  در رسانه 2«مردطن طستی  خط مقد  رز  بیشت گمشده»طو که  ی جمله

 و رشرک  حسرادر  طی موثر ساخته برود کره   طز طو فرمانده یالوالن یطفق زمان کیعم  در  یآزطد فرطوطنی دطشت.

 طند، که طز طین آزطدی عم  و طفق زمانی الوالنی محرو رط متحده  االریط یو طالععات یطز متخصصان نظام یاریبس

 برطن یخته بود )فارین پالیسی(.

رط  یمانیما ااسم سرل : »دیگو یم یمانیدرباره موطجیه با ااسم سل پیشین سنتکا فرمانده « پترطلوس دیوید»

شررور   یمنر ی[ طهرییکایآمر دگاهیو... ]طز د ستهیشا یط ماهر، طز نظر حرفه ک،یزماتیتوطنمند، کار اریطنسان بس کی

، «ی در سرایه  فرمانرده »بره شریید سرلیمانی دطدنرد؛     طلقراب مختلفری    ی غربری هرا  رسرانه  )بی بری سری(  .«میدید

دشرمن  »، «مغرز متفکرر نظرامی طیررطن    »، «کرابوس طسررطلی   »، «جدیدی  الرطحی خاورمیانهزادرتمندترین عام  با»
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، «ی سرفید  شروطلیه »و « دشمنی تحسرین برطن یرز  »، «مردی که همه جا هست»، «ااب  طحترط طی  فرمانده»، «شایسته

هایی طسرت کره    بخشی طز عنوطن« کزیرگرطیی  عم »و  «رگ یک طسترطتژیست محاسبه»،  «و باثبار رهبر مطمئن »

 طند. پیش طز ترور طیشان به شیید سلیمانی دطده های نظامی و سیاسی غربی شخصیتها و  رسانه

باع   -3ژنرطل پیروز و ارطر گرفتن طو در وضعیت به طصطعح –های نبرد  های زیاد طو در عرصه موفقیت  

ی  زنرده و پربیننرده  ی  یرک برنامره   ی همچرون سرتاره   شخصریتی بره   «ی در سایه فرمانده»طز شد شیید سلیمانی 

طین های رز  رعشه بر تن دشمنان بیاندطزد.  تا نا  طو نیز در در میدطن )بی بی سی( تغییر وضعیت بدهدتلوزیونی 

دیدنرد،   جنایتکار دطعش رط نزدیک مرزهای خود میجویان جن که مرد  طیرطن سیاست توسط تیرطن دنبال شد و 

پی بردند. محبت مرد  واتی بره شریید سرلیمانی    بیشتر در فرطمرزهای طیرطن ها  طو در مبارزه با تروریستبه نقش 

طو شخصیتی های  ویژگیبی ریایی و دی ر خلوص و طیثار و فدطکاری،  صدطات، توطضع، فروتنی،بیشتر شد که با 

دطنشر اه مریلنرد طنجرا  شرد و در طکتبرر      ط که در توسطز مرد  طیرطن ها  آشنا شدند. در یکی طز آخرین نظرسنجی

، سه ماه پیش طز شیادر وی( منتشر شد، شیید سردطر سلیمانی در برین هفرت شخصریت    1398)آبان  2019

در آگوست کشور معرفی گردید.  سیاسی ترین شخصیت زیادی به عنوطن محبوب بسیار ی سیاسی طیرطن، با فاصله

آنیا نظرشران بسریار   درصد  59طو نظر مطلوب دطشته طند که درصد مرد  نسبت به  82( 1398)مردطد  2019

طی و دینی و نمادی طز وحردر ملری تبردی      طسطورهبه شخصیتی  نزد طیرطنیان سردطر سلیمانیخوب بوده طست. 

هرای   طز طرزش« ی طنقرعب  شیید زنده»که بسان  دیدندرط  هم عباس علمدطر سیمای طوطیرطن در شده بود که مرد  

ی  سرباز والرن و فرزنرد شایسرته   »که برطی تما  طرضی طیرطن چونان  رط آرش کمان یر و همکند  می طسعمی دفاع

محبرت طو منحصرر در   نمانرد.   دورهای غربی نیز  طیستد. طلقابی که طز ن اه بسیاری طز رسانه تا پای جان می« طیرطن

هرایی کره طحسراس     حتی در بین عرطاری تبدی  شده بود. طو طی  طسطورهی  چیرهطو حتی در منطقه به طیرطن نبود و 

ااسرم  چطرور شریید    خودشران دیرده بودنرد    کند، محبوب بود؛ چرط کره  کردند طیرطن در طمور آنیا دخالت می می

سعح ظاهر شد تا بتوطند  یمیعظ ریبا مقاد  یدر طربپردطخت و چ ونه به دفاع طز جنوب در برطبر دطعش  یمانیسل

 .)گاردین( کردها دفاع کندطز 
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طی پیش طز شیادر سردطر سلیمانی، هیچ صحبتی طز طینکه طو فردی تروریست  بنابرطین در بازنمایی رسانه

شود طین طسرت کره دشرمن     ی طو گفته می کند، در میان نیست. تما  آنچه درباره گناه رط ترور می طست که طفرطد بی

منافع  ویشان پالین برود و به رطحتی بهگذطرد آنیا آب خوش طز گل هاست که نمی بسیار سرسختی برطی آمریکایی

باع  طفتخرار  سخن وی سابق نیروهای طلتعف در عرطق،  «مارک کیمیت»و به تعبیر  طهدطفشان در منطقه برسند و

فرمانردهی  . (طلجزیرره ) جبیره مقابر  آمریکرا   بین آنیا بود و نره در   فرهاندهی چون طو درطرتش آمریکا بود طگر 

کنرد و   هرای رز  دنبرال مری    میردطن طسعمی طیرطن رط در خط مقد   جمیوری طسترطتژیکه با سرسختی پرصعبت 

 طست. کند که خوطست جمیوری طسعمی طیرطن طی بازالرطحی می خاورمیانه رط به گونههای ادرر و  موطزنه

 فرودگاه در ها پی حمله نظامی آمریکایی در ۱۳۹۸ ماه دی ۱۳ جمعه صبح اه ناپذیر خست ی فرمانده طین

طز میمترین فرمانردهان حشرد    طلمیندس طبومیدی سلیمانی، با شیید همرطه حمله طین در. رسید شیادر به بغدطد

 مسرتقیم  دسرتور  بره  فروق  حمله. رسیدند شیادر به طیرطنی و عرطای رزمندگان طز دی ری شمار و طلشعبی عرطق

 . گرفت صورر متحده طیاالر جمیوری رییس

 از شهادت ایشان پسشهید حاج قاسم سلیمانی ای سردار  بازنمایی رسانه

منتشرر   ی طو دربراره های غربی مطالب بسریار زیراد و متنروعی رط     بعد طز شیادر سردطر سلیمانی، رسانه

شک  بدهند. برا توجره بره کثررر طیرن      ، کنند میطرطله  مرد که به  طالععاتی ی یهسارط در طفکار عمومی کردند تا 

ها رط به شرح زیر  میمترین مطالب و رویکردهای طین رسانهاضاور الز  طست  دطوری و ها، برطی هر گونه نوشته

 بررسی کنیم:

 «حذفو  کشتن» یا « ترور»الف( 

عملی مجرمانه طسرت کره    4«ترور»گفته شده طست های حقوای  طلمعارف چنانچه در اریب به طتفاق دطلره

 دطرطی منصب رسمی به دالی  مختلف سیاسری،مذهبی و فکرری   معموال شود که یک فرد می موطاعی طستفاده

یرک جرر  سیاسری    ترور  .شود کشته میتوسط مخالفینش ی اانونی مناسب  و بدون رویه به الور غافل یرطنه

در حالرت جنرگ رسرمی    « تروریست»و « اربانی» در طین حالت 5اب  طنکار و یک جنایت جن ی طست.غیرا
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تررور  ی  شود؛ چنانچه وطژه طستفاده می 7و یا حذف کردن 6هایی چون کشتن در غیر طین صورر وطژه .ندنیست

؛ چرط که طو فردی با جای اه رسمی و اانونی نبرود و  طفرطدی چون طلبغدطدی طستفاده نشد کشتن هیچ اه برطی

 . گروهک آنیا و آمریکا در وضعیت جنگ رسمی بودند

 ,BBC Newsهای غررب طز جملره    در طولین ساعار بازتاب خبر شیادر سردطر سلیمانی، میمترین رسانه

NBC News, DW News, Time, The Guardian و  تنظیم خبرر شتاب در به خاالر طحتماال  و ... خبر رط(

که معنای ضرمنی آن طیرن برود کره      پوشش خبری دطدند« ترور ااسم سلیمانی»با عنوطن  طلیی( غیبی طلبته با تدبیر

یک  ها در رسانه طین تقریبابعد طز فروکش کردن تب خبری طین جنایت فجیع، . آمریکا مرتکب جنایت شده طست

شک  « ترور»طستفاده کردند. ولی طفکار عمومی با همان  «کشتن»ی  خبرهای بعدی خود طز وطژه طادط  هماهنگ در

سما طعع  کرده بود طین طادط  به دستور مستقیم رلیس جمیور ترطمپ طنجرا   که رآمریکا دولت گرفته بود و حال 

طیرن   کار عمومی مرد  جیان پاسخ و باشد.در برطبر طف «دولت تروریست»بایست در جای اه یک  میشده طست، 

تر نسبت به محکومیت و ترور بودن طین طادط   تر و رطحت طمر باع  شد کارشناسان علمی و سیاسی خیلی سریع

جنرگ در دطنشرکده    نیطلمل  و اوطن نی، کارشناس حقوق بطلن طوکان  یمرخانم گیری کنند؛ به الور مثال  موضع

 یو نظرام  یدولت هیمقا  بلندپا کیهدفمند  کشتنی طین طادط  دولت آمریکا گفت:  درباره حقوق دطنش اه نوتردط 

د. تررور برو   کیر آشرکارط  »بردون طینکره حالرت جن ری برین دو کشرور باشرد         رطنره یحملره غافل   کیر  با رطنیط

(Daniszewski:2020)    غیر اانونی بودن ترور سردطر شیید سلیمانی به سرعت در بسیار طز محافر  خبرری و

 به دالی  زیر مطرح شد:سیاسی 

طمنیتی برطی مبارزه با گروه تروریستی دطعش برود و  های  حضور نیروهای آمریکا در عرطق بر طساس توطفقنامه( 1

 ارطر بود که تما  تحرکار نظامی آمریکا در خاک عرطق با هماهن ی دولت مرکزی طنجا  پذیرد. 

 طز فرماندهان طرشد سپاه و طلحشد طلشعبی در طیرطن و عرطق بودنرد کره   ،طبومیدی طلمیندسسردطر سلمیانی و ( 2

کشورهایشران  ک  نیروهای مسلح ی  عرطق و تحت طمر فرماندهطیرطن و مع رسمی نیروهای نظامی کا وجز هر دو

نوعی تجاوز نظامی به  طین کشورها ونقض صریح حاکمیت هستند. ترور فرماندهان نظامی و رسمی یک کشور 
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شد؛ به خصوص طینکه حضور سردطر سلیمانی در عرطق با دعور رسمی آن کشور طنجا  شرده   محسوب می آنیا

کره   شده بودندخود  یها یلفاظ ی شیفته و فریفته ها ییکایآمرو یک حضور مخفی و عملیاتی نبود. در وطاع  بود

طی برر   طز نظر حقوای، فایدهلکن  ،کردند نییتع یستیسازمان ترور کیرط به عنوطن  یسپاه پاسدطرطن طنقعب طسعم

 طز طینکره طین طعع  دولت آمریکا، سپاه و حشرد طلشرعبی رط    در عرف حقوایمترتب نیست و ها  طین گونه لفاظی

سرازمان   آنیا رط همانند یرک  عملکرد طندطزد و هستند، نمی مستق  نیروی نظامی رسمی یک کشور بخشی طزآنیا 

 )گاردین(. کند نمی یستیسازمان ترور

های یکدی ر بودند و حتی  طمریکا، مخالف سیاستی  ( طگرچه هموطره جمیوری طسعمی طیرطن و طیاالر متحده3

کردند؛ ولی هیچ اه میان طیرطن و آمریکرا حالرت جنرگ مسرلحانه      میو نیابتی یکدی ر رط متیم به جنگ در سایه 

طیراالر متحرده    ایرد. گیری نظامیان دشمن رط موجه و مشرروع نم  طست تا البق اوطنین جن ی هدف د ندطشتهوجو

رط توجیه کند، سعی نمود آن رط در االب دفاع مشروع طز خود و ترور هدفمند ارطر « دولتیترور »برطی طینکه طین 

طز سوی دولت مدعی دفاع طعع  « 8طلواوع تیدید اریب»ترین، باید وجود دهد؛ در حالی که برطی طستناد به طین دک

مع علمی، حقوای و سیاسی ها و مجا در بسیاری طز رسانه« تیدید اریب طلواوع»به سرعت عبارر  .طثبار شود و

 ی توجیه  ترور شیید سلیمانی به بح  گذطشته شد. کلید وطژه به عنوطن

هرای رلریس    ها و تولیرت  های پنتاگون، سخنرطنی در بیانیه طظیارطر متنااض و مختلف مقامار آمریکایی

مردطرک و   ینچنر نره تنیرا بیران ر فقردطن     نشران ر   جمیور، وزیر خارجه، وزیر دفاع و دی ر مقامار آمریکرایی 

بیران کررد کره    بعفاصرله   ترطمپ بعد طز عملیار تررور، . رط نیز متعجب ساختشوطهدی بود، بلکه طفکار عمومی 

و  هرا  پلمرار ید هیر رط عل طی رطنهیو شرر  طلواروع  بیار یط حملهطو  زیرطتروریست شماره یک جیان رط کشته طست 

اصرد   یمانیشرد کره سرردطر سرل     یمدع وزیبا فاکس ندر گفت و گو ترطمپ . دیده بودتدطرک  ییکایکارکنان آمر

عنوطن به  ،طظیارطر نیط نوشت یدر گزطرش «ستیب یلید»  اهیپاه طست؛ رط دطشت کایحمله به چیار سفارتخانه آمر

حتری باعر  تعجرب و     مطررح و  همچنران بردون هریچ مسرتندی     سلیمانی،کشف جزلیاتی طز علت ترور شیید 

ط عران کنرد    یط مجبور شد در مصاحبه کایدفاع آمر ریوز تا آنجا که شده طست یمل تیطمن میت یطعضاغافل یری 

طز آنچه که در جلسرار   یبخش نیایتا معلو  شد ترطمپ .ندطشته طست خبر یدیتید نیکه دستکم طو طز وجود چن
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هرا، بره عنروطن     حمله به سفاررو  مطرح کرده طست فیرط با غلو و تحر طست دهیشن یتیطمن یها با مقا  یییتوج

 نیر حملره بره ط   یبرط یزیر در وطاع و به صورر فعال در حال برنامه رطنیط نکهیبوده و نه ط رطنیط یطهدطف طحتمال

باشد. ترطمپ که تحت فشار ارطر گرفته بود مستندطر و طالععار خود رط کره نشران دهرد تررور شریید      طهدطف 

طلواروع   تیدیدی اریرب که باید حتما  بوده طست، نوشت: طین «اریب طلواوع تیدیدی»سلیمانی به خاالر طالعع طز 

در  براالخره  ی وحشتناکی دطشرته طسرت! و   وطاعا موضوع میمی نیست! میم طین طست که طو گذشته در کار باشد،

( کایدرباره کشور ما )آمر یبد یها حرفطو » گفت:  خوطه یحزب جمیور یمال انیخطاب به حامسخنرطنی خود 

 «!م؟یدطد یچرند گوش م یها حرف نیبه ط دیبا ما چقدر .زد یم

علمری و   بسیاری طز خبرگان، طز طین طادط  سخیف ترطمپ و متحدطنشو شادی مصنوعی  رغم جشنیعل

ترطمرپ   میتصرم . در وطارع  طرزیابی کردندطو ضعف دلیلی بر ، بلکه ترطمپادرر  ی ، طین طادط  رط نه نشانهسیاسی

کره  ترطمرپ  بررطی  طوسرت.   «فشرار حردطکثری   یطسرترطتژ » تیر نشان ر عد  موفق طیرطن،خصومت با  دیتشد یبرط

گرفرت طز   میو در عوض تصم درها کر 2018در سال  رطنیمحدود کردن ط یبرط یرط به عنوطن طبزطر «یپلماسید»

تنیرا  بسیار سخت و دشوطر برود کره ببینرد نره     ، طستفاده کند رطنیبر طبرطی فشار حدطکثری  یطاتصاد یها مجازطر

 ادرربرد و با  یم شیپبا  طبعاد وسیعتری خود رط  یط هسته برنامه رطنیط برعکسبلکه  ،هندطشتطی  نتیجهکارهایش 

وطارع طز سرر طستیصرال و     . طیرن تررور غیرارانونی و خشرونت برار در     )گاردین(کنرد  یدر منطقه عم  م یشتریب

خصوصا آنکره گزطرشری   . جیان نخوطهد دطشتتر شدن طیاالر متحده در  طی جز بدنا  که نتیجه بود درماندگی طو

دطد علیرغم تعش روزطفزون ترطمپ در پروژه ی طیرطن هرطسی، پیش تییه کرد نشان می Pewکه مرکز نظرسنجی 

نسبت بره طیررطن بیبرود     طز جمله مرد  آمریکاهاست که نظر مرد  بسیاری کشورها  طز ترور شیید سلیمانی، سال

 .شمارند یافته طست و طیرطن رط تیدیدی برطی خود نمی
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  های اجتماعی هماهنگ در  مهمترین شبکه سانسور خبریب( 

تصمیم گرفتنرد بخشری طز    جریان آزطد طالععار مدعیان، طنفعالیبا ارطر گرفتن دولت آمریکا در موضع 

با فشار کنند. یکسویه جریان طالععار رط طالععار وطاعی درباره ترور شیید سلیمانی رط در تاریکی ارطر دهند و 

هرایی کره بره تررور      طجتماعی دنیا )فیس بوک، تولیتر و طینستاگرط ( تما  پستهای  دولت آمریکا میمترین رسانه

طی )ربرطن رط به حالت تعلیق درآوردندانسور کردند و حساب بسیاری طز کاشیید سلیمانی طعترطض کرده بود رط س

بعرد طز شریادر   دن کوهن، فیلمساز و خبرن ار آمریکایی که مدتی در خاورمیانه حضور دطشته طست،   .(بی سی

هرای   دطد چ ونه رسرانه  می به طشترطک گذطشت که نشان ی فیس بوک خود در صفحه رط سردطر سلیمانی ویدلویی

طلبته فیس بوک  تبدی  کنند؛ «ی یک تروریست درجه»رط به  «ی ضد دطعش فرمانده»کنند  سعی می غرب هماهنگ

رط پذیرفت و طعع  کرد طین حذف به خاالر تبعیت  هافسبوک طین سانسورطی  غول رسانهپست طو رط حذف کرد. 

  9(IJFن رارطن )  بین طلمللی روزنامه ! به هر حال طنجمنطز اوطنین تحریم طیاالر متحده آمریکا شک  گرفته طست

، طادط  اانونی بعمر  خوطهرد   ز طعع  کرد در برطبر طین سانسورنسبت به طین طمر طعترطض کرد. دولت ج.ط.طیرطن نی

 آورد.

 در آمریکا ی جنگ سایه ناشی از شدن ترس راگیرج( ف 

و  اهر  بسریاری طز رسرانه  و  سردطر شیید سلیمانی تنش بین طیرطن و آمریکرا رط بره حردطکثر رسراند    ترور 

جنگ  واوعبه لرزه درآمدن منطقه و ی  های سیاسی آنرط به آتش زدن طنبار بارور تشبیه کردند و درباره شخصیت
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هرا   بین طیرطن و آمریکا هشدطر دطدند. برخی نیز گفتند شاید تاریخ در آینده، طین لحظره رط زمران آغراز دگرگرونی    

ه خطاب به ترطمپ گفتی سردطر شیید سلیمانی رط منعکس کرده بودند که  گفته های غربی طین تر رسانه پیش. بنامد

گرطن نسبت به پیامردهای مربیم و    تحلی  «.کنیم می میرط ما ترس انشیطما پا دیکن یجنگ رط شما شروع م نیط»: بود

آمریکا خوطستار ی نامعلو  طین جنگ هشدطر دطدند. بسیاری طز سرطن کشورها در تماس با مقامار طیرطن و  گستره

خویشتندطری الرفین شدند و دبیر ک  سازمان  مل  طظیار کررد کره خاورمیانره تراب جنرگ جدیردی رط نردطرد.        

طیرطن تأکید کردند طین  بسیاری طز مرد  آمریکا با حم  پعکاردهای ضد جنگ با طیرطن، به خیابان آمدند. مسثوالن

فرطخور خوطهند دطد. تصویر شیید سرلیمانی برا    پاسخ نظامیبه آن  ترور یک طادط  نظامی بوده و سوگند خوردند

م پررچ کرد.  ی جنگ رط تقویت  می گمانه ،یک شبه در همه جای طیرطن نصب شد که همه« طنتقا  سخت»عبارر 

 ی خون به ناحق ریخته شده و فرطخوطنی بررطی طنتقرا  طسرت    که در فرهنگ تشیع نشانه ها باال رفته ارمز طز مناره

ط  نابخردطنه رط لمرس  رلیس جمیور طیرطن گفت شیروندطن آمریکایی برطی سالیای متمادی طثر طین طاد. )گاردین(

ی آشکار مقا   گریهشود.  کردند که زمان و مکان آن متعاابا طعع  می خوطهند کرد و طلبته مقامار طیرطنی طعع  می

های غربری در برروز طحسراس خرود      رسانه که به تعبیر هن ا  نماز گزطردن بر پیکر شیید سلیمانی معظم رهبری

 در طبعادی نامعلو کند، دی ر جای شکی ن ذطشت که باید منتظر طادطمار نظامی طیرطن  بسیار هوشمندطنه عم  می

و  سرلیمانی  ها گفته بودنرد  تر رسانه . پیشهای ساکنان آمریکا کشاند رط تا درون خانه «ترس»طین وضعیت باشند. 

رط طز شرق آسریا   ، حدود سی عملیاریارطنش در سپاه ادس تقریبا همه جا حضور دطرند و آنیا فقط الی دو سال

که تنیا چند مایر    رستورطنگرفته تا آفریقا و آمریکا هماهنگ کرده و در یک مورد، هماهن ی رط طز سر میز یک 

 «ی طیررطن  طادط  جن ی تعفری جویانره  »طنتظار برطی  .(2013نیویورکر: طند ) سفید فاصله دطشته، طنجا  دطدهبا کاخ 

در ترولیتر   10«طیرطن عزیرز »و « جنگ جیانی سو »های  طفکار عمومی آمریکا رط به خود مشغول کرده بود. هشتک

خوطستند طیرطن بره  به زبان جدی و النز می ی بود کهمرد  و جوطنانبیان ر ترس بین کاربرطن آمریکایی ترند شد که 

آمریکرایی نیرز سررطیت     به طینکه طین ترس حتی به کودکان کند و دست به طادط  جن ی نزد. با توجهآنیا حمله ن

ترایم   خبرگزطریکرده بود، مقاالتی درباره طینکه با کودکان چ ونه در طین باره صحبت کنیم، منتشر شد. طز جمله 

در طین باره نیاز وطلدین و توضیح دطد که طگر  طی در طین باره منتشر کرد مقالهسه روز بعد طز ترور شیید سلیمانی 
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طیم چطور طیرن وضرعیت رط بره کودکانتران توضریح دهیرد. در پایران نیرز          به  کمک دطرید، ما در طین مقاله نوشته

 ها طرطله کرده طست.  رطهکارهایی طز یک روطنشناس برطی آرط  کردن بچه

نظرامی طیررطن رط برشرمردند کره     ی  محتمر  حملره  هرای   مرطکز مختلفی طز جمله وزطرر طمنیت آمریکا گزینه

. ترطمرپ  (گراردین ) ی آنیا بود ها طز جمله ها و نظامی حمعر سایبری، حمله به تأسیسار آمریکا، ترور دیپلمار

های نظامی  طگر طیرطن به هر یک طز پای اهگفت: وطر  دیوطنهدر تولیت خود  ،که خود طز طین ترس مصون نمانده بود

ی طیرطن طز جمله برخی مرطکز خیلی میم فرهن ی شان  نقطه 52آمریکایی حمله کند، بدون درنگ  ما و یا به یک

 دهیم.  طظیارطتی که بسیاری آنرط محکو  و ناشی طز عصبانیت و درماندگی ترطمپ دطنستند. رط مورد حمله ارطر می

 ترامپ برانگیخته شدن موج انتقادات علیهد( 

 «پیش رفتن به سوی جنگ با طیرطن»بردطشت کرده طست که  طو چنین که دهد یمترطمپ نشان  یها تیتول

بارهرا و   ش،یسال پر  ۹طز  طورط مضاعف خوطهد کرد.  در آمریکا طفزطیش و شانس طنتخاب مجددش محبوبیتش رط

سرال  نروطمبر   ۲۹ به الور مثال ترطمرپ در تولیرت  حربه متیم کرده بود. ی طبزطری طز طین  طوباما رط به طستفاده بارها

بره رطه خوطهرد    رطنیط هیرط عل یشدن در طنتخابار، جن  روزیپ یبارطک طوباما برط»( گفته بود: ۱۳۹۰آ ر  ۸) ۲۰۱۱

 رطنیر طوبامرا برا کرارر ط    دین ذطر و دیمرطاب باش خوطهان یجمیور » نیز تأکید کرد که 2012. در سال «طندطخت

طو کرره در کارزطرهررای طنتخررابی برره حامیرران  .«تررا دوبرراره طنتخرراب شررود.  نرردطزدیکنررد و جنررگ برره رطه ب یبرراز

برا  ، حرال  خاتمره دطد  «خاورمیانهجنگ طحمقانه بی پایان » باید به طین طعع  کرده بود کهمکرر  خوطهش جمیوری

ی جن ی رط کشریده برود کره بسریاری پایران آن رط       ماشه طز رابایش، تر و خشونت آمیزتر عمیقبه مرطتب ی طادطم

 .دطنستند فرطتر طز خاورمیانه مینامعلو  و طبعاد آنرط 

دطد که بسیاری طز مرد  جیان  نشان میها  اریب به طتفاق نظرسنجی در آن سوی مرزهای طیاالر متحده طمریکا نیز

بر طساس نظرسنجی مرکز پژوهشری   .دطنند طعتمادترین رلیس جمیور آمریکا می ترطمپ رط خطرناکترین و غیرااب 

Pew   در درصرد   22ی طوبامرا بره    درصد در پایران دوره  64طز  رلیس جمیور آمریکاکشور به  37طعتماد مرد

ی  آمریکرا رط بره آسرتانه   غیرمستند  و وطهی دالی  به که ی ترطمپ طادط  نابخردطنهترطمپ کاهش یافته بود. ی  دوره

مروج طنتقراد علیره     ،طو مکررر  هرای  گرویی  و تنااض جن ی غیراانونی با طیرطن و بدون موطفقت کن ره کشانده بود
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توسط طندیشمندطن و سیاستمدطرطن  های غربی در بسیاری طز رسانه کلیدی رطین سثطال و به رطه طندطخت رط ترطمپ

موجرود   یطلملل نیب یهنجارها» کایهوشمندطنه طست که آمر ایآکه منعکس شد در خارج و دطخ  طیاالر متحده 

طادطمار طمنیت  گونه آیا طین ثباتی بکشاند؟ و جیان رط به سمت بی زیر پا ب ذطردرط  «یکشتن مقامار خارج هیعل

  «چرط طکنون؟ چرط؟ و»و طینکه  ها رط در سرطسر دنیا کاهش خوطهد دطد یا طفزطیش؟ آمریکالی

نظامیان و شیروندطن  ترور طین طز پس کهند آمریکا بر طین باور  مرد  طکثردطد که  ها نشان می برخی نظرسنجی

ترطمرپ رط مرتیم کردنرد کره در     نیرز  بسریاری   .(ترودی طی  یرو طس ) دندطر طمنیت اب  طز کمتر مرطتب به آمریکایی

 ی لبره ، خوطسته با بردن طیراالر متحرده بره    «11جلب توجه به د  سگ»ی طستیضاح، با طستفاده طز سیاست  آستانه

. با طینحال طین طادط  نه تنیا )گاردین(ی طمنیت ملی، توجه مرد  رط به طمر دی ری بکشاند جنگ و طیجاد یک مسأله

 هریچ نره تنیرا    کره  معرفی کردبرنامه، مغرور و گستاخ  رط فردی بی باع  طفزطیش محبوبیت ترطمپ نشد، بلکه طو

در جای اه یک طو   ،غیراانونی ندطرد، بلکه با طین طادط   کشور طمنیتی و ملی منافع طز حرطست برطی خاصی رطهبرد

 194رطی موطفرق، در مقابر     224مجلس نمایندگان آمریکرا برا    ارطر گرفته طست.« تروریست در کت و شلوطر»

 رطی مخالف، خوطستار کاهش طختیارطر جن ی ترطمپ در منازعار نظامی شد.

 وابسته های و رسانه آمریکا دولتی  ، تزویر و رفتار دوگانهانعکاس گزینشی اخبار

ی  ی، برا طرطلره  ترییترو  ا یر در پ کشرورش  یستیطادط  ترور یدر پ کایطمور خارجه آمر ریپمپئو، وز کیما

طاردط  شراد هسرتند و در     نیر طز ط هرا  یشد که عرطا یمدع تیبا وطرونه جلوه دطدن وطاع ،فیلمی طز چند جوطن

سلیمانی در عرطق و طیررطن   در تشییع پیکر مطیر شیید «دریای طنسانی»طو واتی با د! کنن یم یکوبیپا ها ابانیخ

نرابع  و نمایشی حکومتی خوطهند کره برا م   یجو طستبدطدآن رط ناشی طز  ،موطجه شد، با توهین به مرد  عزطدطر

 طند.  حکومتی در مرطسم حضور یافته

موارت عررطق، در جلسره     ریر نخسرت وز  ،«یعرادل عبدطلمیرد  »دو روز بعد طز شیادر سردطر سلیمانی 

و در  بره عربسرتان   رطنیر ط ا یر طنتقرال پ  یبررط  «یمانیااسم سل»سپیبد  دیکشور طعع  کرد که شی نیپارلمان ط

 یبا و یبه وات محل قهیدا ۸:۳۰ارطر بوده طست ساعت  ووطرد بغدطد شده  زدطیی بین دو کشور رطستای تنش

رط  «تروریست دولتی ی عمق فاجعه» طین طظیارطر که کند. یو میبه عربستان رط تسل رطنیکند و پاسخ ط دطرید
                                                           
11

 Wag the dog 
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کنش به های آمریکایی و غربی بازتاب چندطنی نیافت. در وط بسیاری رسانه دطد به الور هدفمندی در نشان می

ی  بردون طرطلره  با گسرتاخی و ریشرخند،    در یکی طز جلسار و در پاسخ به سثطل حاضرین،  طین خبر، پمپئو

و چنرین دیپلمرار   چنرین مررد میربرانی     حراال  تا طز کی :رط طنکار کرد و گفت ی میم هیچ سندی طین مسأله

دطنریم کره طیرن درسرت      مرا مری   !کننرد  بره بغردطد مرأمور مری    پیرامی صرلح آمیرز     طرسال برطیرط دطری  درجه

 .)یورونیوز(نیست

 در مبارزه با تروریست شیید سلیمانیدر چندین نوبت طز سیم  های غربی رسانهطگرچه چنانچه گذشت 

، با هردطیت رلریس جمیرور آمریکرا،     وی)طعم طز الالبان و دطعش( سخن گفته بودند؛ با طینحال بعد طز ترور 

سعی کردند شیید سلیمانی رط یک تروریست معرفی کنند هر چند نتوطنستند توفیقی در طیرن زمینره بیابنرد و    

ی تزویر و نفاق موضع گرفتند.  حتی در دطخ  آمریکا بسیاری طز سیاستمدطرطن و هنرمندطن نسبت به طین رویه

کره طو دشرمن    دیدطنسرت  یمر  ایآها نوشت:  ساز آمریکایی، در طین باره خطاب به آمریکایی مایک  مور، مستند

 .دیکه طز طو متنفر باش شود یطمروز به شما آموزش دطده م انیتا پا  د؟یط دهیشماست؟  نشن

 کرر یپ عیمشید، تیررطن، ارم و کرمران رط در تشر     مرد  خوزستان،پرشور حضور  یغرب یها رسانه بسیاری طز

ی تشییع کنندگان سعی  درباره تعدطد و طن یزه با طیجاد شبیهخوطندند و  یهزطرطن نفر یتیجمع ،شیید سلیمانی

 یمسرافربر  مرا یسرقوط هوطپ ی نراگوطر   ها سرانحه  همین رسانه حماسه بزرگ گذطشتند. نیکاهش طعتبار ط در

و برا شروق و    (سری طن طن )نامیدندبرطی نظامی طسعمی ی چرنوبی   و طعترطضار بعد طز آن رط لحظه ینیطوکرط

نمرودن  بررطی الرب   ، وطاعیت یینما وطرونه وق هتاکی به پوستر شیید سلیمانی رط پوشش خبری دطدند تا با 

 طی شیید سلیمانی الرفی ببندند.  شخصیت طسطوره

 و نتیجه گیری جمع بندی

 بره ، به وضوح طستی سردطر شیید سلیمانی طرطیه شده  غربی درباره های رسانهدر بازنمایی  که تصویری

هرای   در بازنمایی رسرانه  طیشان ااب  تقسیم طست. شیید سلیمانی «بعد طز شیادر»و  «پیش طز شیادر»دو بخش 

طسرعمی طیررطن رط در خرط     جمیوری طسترطتژیفرماندهی پرصعبت طست که با سرسختی پیش طز شیادر  غربی

کند که خوطسرت   طی بازالرطحی می خاورمیانه رط به گونههای ادرر و  کند و موطزنه های رز  دنبال می میدطنمقد  
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مغرز متفکرر   »، «ادرتمنرد  یط فرمانده». طو طست ها در منطقه و در تضاد با منافع آمریکایی جمیوری طسعمی طیرطن

گذطرد آنیا بره   هاست که نمی دشمن بسیار سرسختی برطی آمریکاییو طلبته « گرط گر و عم  محاسبه»، «نظامی طیرطن

گنراه رط   صحبتی طز طینکه طو فردی تروریست طست که طفرطد بری ها  در رسانه رطحتی به طهدطفشان در منطقه برسند.

در ی متفراوتی ترسریم شرد.     شران بره گونره   طی بعد طز شیادر طی بازنمایی رسانه طماکند، در میان نیست.  ترور می

های بسیار مفیردی )هماننرد غیرارانونی     تحلی  عد طز شیادر سردطر سلیمانی طگرچهطی ب ها و طخبار رسانه تحلی 

لریکن بره وضروح     ،( وجرود دطرد تروریسرت آمریکرا  رلیس جمیور گستاخ و  توسطی  ترور نابخرطدنهبودن طین 

و  ها در مورد شیید سلیمانی پیش و پس طز تررور طیشران مترأثر طز تعصربار     رسانهبازنمایی طین توطن دید که  می

و « پریش طز شریادر  »در دو بخش طی  ی تحقیق در طتخا  رویکرد متفاور رسانه سیاسی آنیاست و فرضیه منافع

یک فرمانده ی شجاع، و طلبتره مخرالف   تعش کنند ترور  ی آن هاه هارسانطینکه . درست طست« پس طز شیادر»

، عملی موجه جلوه دهند و بعد هرر فریرادی رط برر    که عملی برخعف اوطنین جنگ و بشردوستانه طستآنیا، رط 

با طنعکاس گزینشی طخبار، مزورطنه در جیت منرابع  علیه طین ظلم آشکار و بین طلمللی خاموش و سانسور کنند و 

کره  سرسرپردگی آنیرا دطرد.   سیاسی دولت تروریست آمریکا تعش کنند، نشان طز وطبسته بودن طین رسرانه هرا و   

سریر طصرلی آنیرا در     دطرنرد.  «طی حرفهطخعق »و  «طستقعل»ی زیادی با  ها فاصله طین رسانه هنوز نشان می دهد 

« ی یک تروریست درجه»به « فرماندهی ضد دطعش»شود  تعش میو  مسیری متفاور طز گذشته ارطر گرفته طست

ر جیان بریش طز پریش   رط د آمریکاطی آنیا رط زیر سثطل برد، حیثیت  طعتبار رسانهبار دی ر تعشی که . شود تبدی 

 خدشه دطر نمود و خروش ضد آمریکایی و ضد طستکباری رط در جیان جانی تازه بخشید. 
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