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  مقدمه
امروزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها به عنوان یک عامل تعیـین کننـده در نظـام    

الملل تحت تأثیر و تعامل تحوالت شگرف در عرصه ارتباطـات قـرار گرفتـه اسـت؛      بین
هـاي دسـتگاه    هـاي اصـلی فعالیـت    به عنوان یکی از شاخه» اي رسانه دیپلماسی«چنانچه 

دیپلماسی و سیاست خارجی پدیدار شـده اسـت و بخـش قابـل تـوجهی از دیپلماسـی       
از این منظـر  . عمومی کشورهاي به ویژه قدرتمند جهانی را به خود اختصاص داده است

اي  اساساً دیپلماسی رسـانه  نمایند که گونه تحلیل می گروهی از محققین و کارشناسان این
کند و رسانه بـه مثابـه    ها در جهت ارتقاي سیاست خارجی کشورها استفاده می از رسانه

ــزار، دیپلمــات  ابــزاري در دیپلماســی تلقــی مــی ــا اســتفاده از ایــن اب هــا و  شــود کــه ب
توانند نیات و مقاصد خود را به عنوان دیپلماسی، مـورد محـک و در    گذاران می سیاست
ها بـر دیپلماسـی    ها، رسانه بر اساس این تحلیل. هاي دیپلماتیک قرار دهند چالشمعرض 

اي نیز عمـدتاً در راسـتاي    و سیاست خارجی کشورها تأثیرگذار بوده و دیپلماسی رسانه
سیاست خارجی، منافع ملی کشورها و تأثیرگذاري بیشتر بـر افکـار عمـومی و تغییـر و     

هـا بـر    گروهی دیگر اعتقادي به تأثیرگذاري رسـانه نماید؛ در حالی که  تحوالت عمل می
نمایند کـه شـواهد مـتقن     گونه تحلیل می هاي سیاست خارجی ندارند و این گیري تصمیم
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هـاي سیاسـت خـارجی وجـود      گیـري  هاي جمعی بر تصمیم در مورد تأثیرگذاري رسانه
. دهند ییر میها تغ هاي خود را به خاطر رسانه ندارد و تصمیم گیرندگان به ندرت تصمیم

در ایـن  . ها، ناگزیر از واکنش نشـان دادن باشـند   هرچند که ممکن است به خاطر رسانه
  .ها بیشتر است تحلیل نفوذ و تأثیر دولت به عنوان تصمیم گیرنده بر رسانه

هاي تهیه جلد دوم  اي از جمله دغدغه پاسخ به سؤاالت مطرح در حوزه دیپلماسی رسانه
ایـن کتـاب شـامل مجموعـه     . باشـد  مـی » اي دیپلماسی رسـانه «کتاب رسانه تحت عنوان 

اي در  باشد که با توجه به تحوالت رسـانه  می» اي دیپلماسی رسانه«مقاالتی در خصوص 
بـه تبعیـت از    و اجتمـاعی  هـاي فرهنگـی   دنیا در راستاي اهداف کـالن گـروه پـژوهش   

  .هاي کالن کشور تهیه و تنظیم شده است سیاست
 آذر نوشته خـانم دکتـر رهـا خـرازي    » اي دیپلماسی رسانه«به مقاله مقاله اول اختصاص 

هاي نوین بـه   نویسنده در این مقاله ضمن بررسی چالش دیپلماسی در عصر رسانه. دارد
تبیین بحث در قالب مباحثی چون دیپلماسی نوین، تبدیل اطالعـات سـري بـه آشـکار،     

اي؛ عرصـه دیپلماسـی افکـار     ها؛ نهادهاي خصوصی دیپلماتیک، دیپلماسی رسـانه  رسانه
هـاي   ها به افکـار عمـومی جهـان، فضـاي جریـان      ها؛ حلقه اتصال دولت عمومی، رسانه

هاي  تله دیپلماسی یا دیپلماسی عمومی و موضوع فعالیت«. سیاسی و غیره پرداخته است
پـور بـه رشـته     مقاله دوم این کتاب است که توسط دکتر رحمن قهرمـان » اي ایران هسته

در این مقاله نویسنده به تحلیل دو رویکـرد اصـلی و متعـارض در    . رآمده استتحریر د
گیـري سیاسـت خـارجی پرداختـه اسـت؛       هـا بـر تصـمیم    خصوص تأثیرگذاري رسـانه 

هاي سیاسـت خـارجی قـرار     گیري ها تحت تأثیر تصمیم کند رسانه رویکردي که ادعا می
نویسـنده در ایـن مقالـه بـا     . ارددارند و رویکردي که در نقطه مقابل رویکرد اول قرار د

  .اي ایران را مورد بررسی قرار داده است هاي هسته رویکرد دوم، موضوع فعالیت
» هـاي مختلـف   هـا و سیاسـت در نظریـه    تحلیل رابطه رسـانه : اي دیپلماسی رسانه«مقاله 

تحلیـل رابطـه میـان     وي در این مقاله بـه . فر ارائه شده است توسط دکتر محمد سلطانی
. ها و سیاست در دیپلماسی رسانه به عنـوان هـدف اصـلی مقالـه پرداختـه اسـت       هرسان
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تبیین و تحلیل دو نظریه عمـده در دیپلماسـی   به نویسنده براي بیان و تحلیل رابطه فوق 
ها و دولت و تعیین شـرایطی   اي پرداخته و در پایان نیز نیاز به رابطه تعاملی رسانه رسانه

  .ناپذیر دانسته است اجتناب براي تأثیرگذاري این دو را
نوشته خانم دکتر رهـا خـرازي آذر مقالـه    » 300اي فیلم  تحلیل گفتمان دیپلماسی رسانه«

به اعتقاد نویسنده، این فیلم در راستاي . بعدي این کتاب را به خود اختصاص داده است
ایـران  سازي روانی در میان افکار عمومی جهانیان براي فشار به جمهوري اسـالمی   زمینه

نمودي از دیپلماسی عمومی و به ویـژه   300مقاله با این دیدگاه که فیلم . تهیه شده است
اي  رشـته  تالش دارد تا الگویی به منظـور مطالعـه میـان     اي آمریکا است، دیپلماسی رسانه

  .را ارائه نماید» تحلیل گفتمان«گیري از روش  محتواي فیلم با بهره
 عنوان مقالـه دیگـري  » اي کشور شناسی دیپلماسی رسانه شناسایی عوامل مؤثر در آسیب«

بـه  . است که دکتر حسن بشیر با بیان ده عامل مهم به تحلیل و واکاوي آن پرداخته است
اعتقاد نویسنده عوامل مزبور از نگاه به خود رسانه آغاز و به نحوه اشاعه پیـام بـا توجـه    

. گـردد  المللی منتهـی مـی   ملی و بینبه زبان و گفتمان اجتماعی و فرهنگی حاکم از نظر 
هـاي   شناسی زمینـه  اي جدي به آسیب اي کشور از این منظر باید به گونه دیپلماسی رسانه

المللی پرداخته و نسبت بـه ارائـه    ممکن و مؤثر در جهت تعامل پیام با محیط ملی و بین
هـاي جهـانی    قعیتبنابراین آنچه که این دیپلماسی را با وا. هاي ممکن گام بردارد حل راه

کند نگاه فرهنگی بیش از سیاسی به تولید و توزیـع پیـام در سـطوح مختلـف      همراه می
  .باشد می

رویکرد پسامدرنیسم بـه دیپلماسـی   «خانم رها خرازي آذر در مقاله دیگري تحت عنوان 
هاي نوین بـر دیپلماسـی و سیاسـت     منظري پسامدرنیستی به تأثیرات رسانه از» اي رسانه

دغدغه نویسنده در این مقاله یافتن جواب این سـؤال اسـت کـه    . پرداخته استخارجی 
  .اي دارد اساساً پسامدرنیسم چه رویکردي به دیپلماسی رسانه

، »اي در عصر جهـان وطنـی   دیپلماسی رسانه«اي تحت عنوان  دکتر وحید غروي در مقاله
د نویسـنده، دیپلماسـی   به اعتقا. ها در عصر حاضر پرداخته است به تحلیل جایگاه رسانه
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اکنون از حالت سنتی و وستفالیایی خود خارج و شکل جهـان وطنـی بـه خـود گرفتـه      
اند و این امر  است؛ به طوري که کلیه ملل دنیا به واسطه این امر به یکدیگر پیوند خورده

. اسـت  ها و دیپلماسی کشورها را مورد چالش و تـأثیر قـرار داده   خود تصمیمات دولت
هـا در   مـردان و دیپلمـات   کند تا دولـت  عتقد است فناوري ا طالعات کمک مینویسنده م

  .ها، رفتارهاي خود را در نظر بگیرند و آن را اصالح کنند گیري تصمیم
بـه قلـم دکتـر    » تصویر یـا واقعیـت  : اي دیپلماسی رسانه«مقاله بعدي اختصاص به مقاله 

اي کشـور بـا توجـه بـه نـوع       بررسی و تحلیل دیپلماسی رسانه. دارد محمدرضا تاجیک
نویسـنده بـر ایـن بـاور     . دهد سیاست و نظام سیاسی هدف اصلی نویسنده را تشکیل می

اي بپردازنـد   اشان باید به تقویت دیپلماسی رسانه است که کشورها براي حفظ منافع ملی
خود را با شرایط و تحوالت موجود وفق دهند تا تحت شرایط موجود و در فضاي به و 

  .عنصري تأثیرگذار باشند ،دهوجود آم
افـزاري دیپلماسـی    افـزاري و نـرم   معضـالت سـخت  «اي تحت عنـوان   همچنین در مقاله

افـزاري دیپلماسـی    افـزاري و نـرم   به قلم دکتر محمدعلی میناوند ابعاد سـخت » اي رسانه
نویسنده در ایـن مقالـه تمـایز دیپلماسـی     . اي مورد بررسی و نقد قرار گرفته است رسانه
اي از سایر اطالعات و مفـاهیم چـون دیپلماسـی دیجیتـال، مجـازي و دیپلماسـی        هرسان

افـزاري و   شناسانه به تحلیل معضالت سـخت  عمومی را ضروري دانسته و با نگاه آسیب
به اعتقاد وي اوالً وسایل انتقال پیـام  . اي کشور پرداخته است افزاري دیپلماسی رسانه نرم

المللـی در   هـاي بـین   افزاري از زبـان  ثانیاً در بحث نرم افزاري مهیا نیست و از نظر سخت
  .اي تاکنون استفاده بهینه نشده است جهت پیشبرد امور در راستاي دیپلماسی رسانه

عنـوان مقالـه پایـانی ایـن کتـاب      » اي به مثابه ابـزار سیاسـت خـارجی    دیپلماسی رسانه«
مفروض نویسـنده  . ه استباشد که توسط دکتر مهرداد نوابخش به رشته تحریر درآمد می

هـا در جهـت    اي از رسـانه  در این مقاله بر این پایه استوار است که در دیپلماسی رسـانه 
اي بـه   از این منظـر دیپلماسـی رسـانه   . شود ارتقاي سیاست خارجی کشورها استفاده می

ها بـراي تکمیـل و ارتقـاي سیاسـت خـارجی کشـورها تلقـی         معناي به کارگیري رسانه
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هاي احتمـالی آن   اي و آسیب سنده در این مقاله ضمن تبیین دیپلماسی رسانهنوی. شود می
  .اي پرداخته است به ارائه راهکارهاي عملیاتی در دیپلماسی رسانه

دانیم از همکاري و مشارکت کلیه اساتید و پژوهشگران محتـرم   در اینجا بر خود الزم می
شـک مقـاالت و مطالـب     بـی . یمسازي مقاالت این مجموعه تشکر نمـای  در راستاي آماده

هـاي   ارائه شده در این حوزه نه تنها مبنا و باب جدیدي بـراي ارائـه تفسـیرها و تحلیـل    
هاي آتی را نیـز فـراهم خواهـد     راهبردي خواهد بود بلکه زمینه تحقیقات بیشتر در سال

  .ساخت
  هاي فرهنگی و اجتماعی گروه پژوهش
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  اي رسانه دیپلماسی
  *رها خرازي آذر

  مهمقد
هـاي اصـلی    بـه عنـوان یکـی از شـاخه    » اي رسـانه  دیپلماسـی «در آغاز هزاره سـوم  

بخـش قابـل    سـت و هاي دستگاه دیپلماسی و سیاسـت خـارجی پدیـدار شـده ا     فعالیت
داده توجهی از دیپلماسی عمومی کشـورهاي قدرتمنـد جهـانی را بـه خـود اختصـاص       

گستره دیپلماسی و سیاسـت   ي نوین ارتباطات و اطالعات،ها تکنولوژيهم اینک . است
هـا و رادیوهـاي جهـانی     هاي اینترنتی، تلویزیون ها، شبکه خارجی را به تحریریه روزنامه

این همان عاملی است که در عصر جامعه اطالعاتی، فضـاي روابـط متعامـل    . اند کشانده
 فضایی که در آن، پیشبرد سیاست خـارجی . ها را الزامی ساخته است ها و رسانه دیپلمات

اي وابسـته   هـاي خبـري و رسـانه    و دیپلماسی بیش از پیش به میزان تاثیرگذاري تاکتیک
تـر و تـاثیر گـذارتر     ها و پوشش خبري پر قدرت که هر قدر این تاکتیک چنان. شده است

در ایـن راسـتا،    .چرخـد  تر مـی  هاي سیاست خارجی روان طراحی و منتشر شوند، چرخ
هاي نوین بر جریان دیپلماسـی و   ی تاثیرات رسانهمقاله پژوهشی حاضر به بررسی اجمال

  .پردازد سیاست خارجی می

                                                           
  .و عضو هیئت علمی دانشگاه ها رئیس انستیتو تحقیقات استراتژیک و بین المللی ارتباطات و رسانه* 
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  هاي نوین رسانهدر عصر  چالش دیپلماسی -1
پایه و اساس دیپلماسی یـک کشـور را تشـکیل    همواره جریان ارتباطات و اطالعات 

ی جایگزین جامعه صنعتی شده، دیپلماسی نیز تحول» جامعه اطالعاتی«اکنون که . اند داده
هـاي   ي نوین ارتباطات و اطالعات ماهیت فعالیتها تکنولوژيتوسعه . عظیم یافته است

به عنوان » ي  رسانه دیپلماسی«دیپلماتیک را دگرگون ساخته است و در آغاز هزاره سوم 
هاي دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی پدیـدار شـده    هاي اصلی فعالیت یکی از شاخه

  .است
م، بخـش قابـل تـوجهی از    ینـام  میاي  رسانهوشتار دیپلماسی هم اینک آنچه در این ن

چـرا کـه    داده است؛دیپلماسی عمومی کشورهاي قدرتمند جهانی را به خود اختصاص 
هاي  در سایه محیط جهانی نوین، محتواي بازي نرم افزاري به عنوان بخشی از دگرگونی

اع دیگـران، در  جدید سیاست خارجی موجب شده است تا گفتمان، تصویرسازي و اقنـ 
هـا نـاظر    در این فضـا دولـت  . تعامالت مربوط به سیاست خارجی جایگاهی نوین یابند

توانی کـه   ؛یابی و تاثیر بر مخاطبان خارجی خود در هر نقطه از جهان هستند توان اطالع
شـود و بـراي دسـتیابی     امروزه به عنوان توان استراتژیک ـ دیپلماتیک درنظر گرفتـه مـی   

  .رسد هدافشان به عنوان شرطی غیرقابل اجتناب به نظر میها به ا دولت
هاي مجهز به  در فضاي نوین دیپلماتیک، شاید بیشترین تعامل دیپلماتیک را دیپلمات

در ارتبـاط بـا   . ي نوین ارتباطات و اطالعات با مخاطبان جهانی داشته باشندها تکنولوژي
ه و مخاطبـان جهـانی را شـامل    اي جهانی داشـت  دستگاه دیپلماسی، افکار عمومی گستره

شود، در این نوع دیپلماسی افکار عمومی مردمان کشور یـا کشـورهاي دیگـر مـورد      می
  .گذاري دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی هستند هدف و مخاطب سیاست

ي نوین ارتباطات و اطالعات، گستره دیپلماسی و سیاسـت خـارجی را   ها تکنولوژي
. انـد  ها و رادیوهاي جهـانی کشـانده   هاي اینترنتی، تلویزیون هها، شبک به تحریریه روزنامه

هـا و   این همان عاملی است که در عصر جامعه اطالعاتی، فضاي روابط متعامل دیپلمات
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  9/ هاي فرهنگی و اجتماعی گروه پژوهش

فضایی که در آن، پیشبرد سیاست خـارجی و دیپلماسـی   . ها را الزامی ساخته است رسانه
. اي وابسـته شـده اسـت    و رسـانه هاي خبـري   بیش از پیش به میزان تاثیرگذاري تاکتیک

تر و تـاثیر گـذارتر طراحـی و     ها و پوشش خبري پر قدرت چنان که هر قدر این تاکتیک
  .چرخد تر می هاي سیاست خارجی روان منتشر شوند، چرخ

  دیپلماسی نوین  -2
قدرت در گذشته در دست شاهزادگان ، اشراف و نخبگان حـاکم  «: به بیان آلن تورن

و به عنوان توان تحمیل اراده بر دیگران و تعـدیل رفتـار آنـان تعریـف     قرار داشته است 
قـدرت  . چنین تصویري از قدرت دیگر با واقعیت دوران ما تطابق نـدارد  . شده است می

اي نـه چنـدان دور دیپلماسـی را ورزش     در گذشـته  .»جـا نیسـت   همه جا هست و هیج
اي همه جانبه بـر مناسـبات    رهتشریفات و پروتکل سیط. نامیدند اختصاصی پادشاهان می

  .کرات داشتودیپلماتیک و وزارت امور خارجه اغلب کشورهاي دنیا، ماهیتی اریست
سري و پنهان بودن امـور، دلیلـی بـر    . فضاي خاصی بر محافل دیپلماتیک حاکم بود

محافـل دیپلماتیـک جزائـر جـدایی از سـایر      . گردیـد  دیپلماتیک بودن آنهـا قلمـداد مـی   
هاي حاکمیتی بودند و این فضـاي   عی و در مواردي حتی از سایر بخشهاي اجتما بخش

بخشید و حـل و   هاي دیپلماتیک می اي به دستگاه بسته و محدود، البته قدرت مانور ویژه
  )1(.رسید فصل امور و رتق و فتق مسائل در چنین فضاهایی چندان صعب به نظر نمی

سـنتی دیپلماسـی متحـول     اما امروزه وضع کامال دگرگـون شـده اسـت و مرزهـاي    
مرزهاي حوزه خصوصی و عمومی در سیاست خـارجی و مرزهـاي جداکننـده    . اند شده

اند و پویایی سیاست خارجی آن چنـان   سیاست داخلی از سیاست خارجی شکسته شده
شـد، در   اند که آنچه ورزش اختصاصی پادشاهان نامیده مـی  فشرده، شامل و فراگیر شده

هاي معمـولی   انسان. گردد ها قلمداد می گی روزمره همه انسانبخشی از زند ،حال حاضر
هاي سیاست خارجی نادیده گرفت، بلکه آنهـا   توان در موضع گیري امروز را نه تنها نمی

هـاي مربـوط بـه دسترسـی بـه       را باید بازیگرانی پنداشت که به کمـک رشـد و مهـارت   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اي دیپلماسی رسانه/  10

ارجی بازیگرانی غیرقابل اطالعات و بروز انقالب ارتباطات، در عرصه عملی سیاست خ
   )2(.اند اغماض

مبتنـی بـر پنهـان     معموالًدیپلماسی سنتی بیشتر شخصی، رسمی، با حرکتی آهسته و 
کـه بعـد از جنـگ جهـانی اول پدیـدار شـد، نیازمنـد        » دیپلماسـی نـوین  « )3(.کاري بود

فکـار  هاي مدرن است تا در اسرع وقت بتواند با کشورهاي دیگر به تبـادل آراء و ا  رسانه
به معنایی این دیپلماسی نوظهور بـه پـردازش جریـان دیپلماتیـک در فضـاي       )4(.بپردازد
  . ها و در پی آن در فضاي عمومی پیوسته است رسانه

گیري از دیپلماسی عمومی را باال  در این میان، فضاي نوین دیپلماتیک ضرورت بهره
اطالعـات، زمینـه مناسـب     ي نوین ارتباطات وها تکنولوژيهم اینک به مدد . برده است

براي ارتباط با افکار عمومی ملی و فراملی در کنار اقناع و تاثیرگذاري بر آنهـا از طریـق   
بازخوردهایی که در نتیجه عملکـرد دیپلماسـی عمـومی     .هاي جهانی فراهم است رسانه

ف ها و تعیین اهدا گذاري ها، سیاست گیري گردد، براي بسیاري از تصمیم سایبر فراهم می
هاي دیپلماتیک و سیاست خارجی مفید است و درست بـه ایـن دلیـل کـه      آینده دستگاه

گفتمان سازي، تصویرسازي و اقناع دیگران، در تعامالت دیپلماتیک و سیاست خـارجی  
تـر از   ها در پردازش و اقناع دیگـران بسـیار کلیـدي    اند، نقش رسانه جایگاهی نوین یافته

  .گذشته شده است

   عات سري به اطالعات آشکارتبدیل اطال -3
 Real – Timeبه دیپلماسی افزوده اسـت  ویژگی نوینی ، هاي نوین رسانه فضاي سایبر

ي نـوین ارتباطـات و اطالعـات،    هـا  تکنولوژي.  Real – Time Diplomacyشدن و ظهور 
هاي فارغ از زمان در وقـایع مهـم جهـانی، از جملـه عوامـل       حضور خبرنگاران و رسانه

Real Time کردن روندهاي دیپلماتیک هستند .  
هـا، بـه    ها، عالوه بر الزام به ایجاد روابـط متعامـل بـا رسـانه     به همین سبب دیپلمات

هـاي خبـري،    ها، سایت ها، مجالت، روزنامه شدت از سوي رقیبان تازه خود یعنی رسانه
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 هـاي  هـا، آژانـس   هـاي سـفارتخانه   هـا، وب  World Wide Webاي،  هـاي مـاهواره   کانـال 
هـا مـرتبط اسـت، بـه       اطالعاتی، خبرنگاران همراه و هر عاملی که به فضاي سایبر رسانه

  . چالش کشیده شده اند
 Realها به عنوان نهادهاي خصوصـی، تاثیرگـذار و    چنین چالشی نشانه ظهور رسانه

Time بـازیگرانی  . دیپلماتیک، در کنار دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورهاست
به عنوان عوامـل ظهـور دیپلماسـی نـوین، بلکـه از جملـه طراحـان سیاسـت          که نه تنها

  . آیند هاي دیپلماتیک عصر حاضر به شمار می خارجی و از مجریان اصلی استراتژي
شفافیت اطالعات و ارتباطات دیپلماتیک در فضاي سایبردیپلماسی، موجبات تبـدیل  

Intelligence  بهInformation و سیاسـت خـارجی فـراهم آورده     را در دستگاه دیپلماسی
ي نـوین ارتباطـات و   هـا  تکنولـوژي در عصر پساوستفالیا؛ رشد سریع و بی وقفـه  . است

هاي انسانی، موجبات تبدیل اطالعـات پنهـان    اطالعات و نفوذ بیش از پیش آن در حیطه
هـا و بـه تبـع آن مخاطبـان      دیپلماتیک به اطالعات آشکار و قابل دسترس بـراي رسـانه  

بســیاري از اطالعــات  ،بــه بیــان دیگــر. سراســر جهــان را فــراهم آورده اســتعمـومی  
  .ند تبدیل شده) اطالعات آشکار( 2ي بهاطالعات سرّ 1دیپلماتیک، از

جهـانی، دیپلماسـی    3با افزایش تعداد، گستره و حوزه نفوذ منـابع آزاد و آشـکارهاي  
  . روي خواهد آورد 4بیش از پیش به شفاف سازي

  ادهاي خصوصی دیپلماتیکنها؛ ه رسانه -4
هـاي دیپلماسـی و سیاسـت     تـرین چـالش دسـتگاه    این موضوع خود مهـم  ،در واقع

اي امروز این اسـت کـه گسـترش اطالعـات از طریـق       خارجی کشورها در جامعه شبکه
المللی و جهانی  اي، بین ها در عرصه منطقه هاي نوین ارتباطات، روابط بین دولت فناوري

                                                           
1. Intelligence 
2. Information 
3. Open-Source 
4. Transparency 
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گرفت را به روابطـی چنـد جانبـه تبـدیل کـرده       ها انجام می پلماترا که پیشتر توسط دی
است که در آن بیشترین تالش دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی برقراري روابـط بـا   

. ها و در فضاي مجازي حاصل از به کـارگیري آنهـا اسـت    ها آن هم از طریق رسانه ملت
پردازنـد و بـا    فوذ به افشـاگري مـی  ها و بازیگران غیردولتی بان که کارکنان رسانه طوري به

ایـن رونـدها موجـب شـده     . پردازند ل میئانگیزه جلب افکار عمومی به دخالت در مسا
زیـرا آنـان بایـد بـا      ؛است که گفتگو و مذاکره با مقامات براي سفیران بسیار دشوار شود

. نـد اطالعات گوناگونی کسب نمای. بازیگران زیاد و در عین حال گوناگونی درگیر شوند
آن هم در شرایطی که شاهد تبدیل بازیگران فراوان به بازیگرانی محدودتر اما هشـیارتر،  

هاي سازمان  هاي غیردولتی هستیم که با برخورداري از توانایی اتخاذ روش مانند سازمان
  . اند ها را در تمام جهان دستخوش تحول کرده یافته و جمعی، نظم دیپلمات

رونیـک اطـالع رسـانی و در راس آنهـا اینترنـت ارائـه       هـاي الکت  خدماتی که سیستم
دسترسـی آزاد، هزینـه   . انـد  دهند به مباحث سیاست خارجی الزاماتی را تحمیل کرده می

کم، سرعت و گستره اطالعات انعکاس رویدادها، تفسیرها و تبلیغـات سیاسـی بـه نفـع     
انـد کـه دیگـر     دهها را به تحلیل کشان اي مفهوم حاکمیت دولت هاي خاص به گونه گروه
در ایـن فضـا مرزهـاي ژئوپلیتیـک     . تفـاوت باشـند   توانند نسبت به آن بـی  ها نمی دولت

  . گیرند دهند و ژئوکالچرها جاي آنها را می خود را از دست میپیشین تدریج اهمیت  به
به دنیایی که بـا یـک کلیـک،    . توان به دنیاي امروز نگریست با زاویه دید گذشته نمی

اي  شاید فردا همه بـه تصـویرهاي رسـانه   . شود با سرعت وارد اتاق ما می ظرف چندثانیه
هاي جهـانی   ها جهان را از ویترین رسانه مگر در حال حاضر دیپلمات. جهان بسنده کنند

  کنند؟ تماشا نمی

  افکار عمومی عرصه دیپلماسی ؛ اي رسانه دیپلماسی -5
جهانی شدن، انقالب  –بط بود که چندین نیروي به هم مرت 1990درست اواخر دهه 

 –الملـل   اطالعات، پایـان جنـگ سـرد و گسـترش دموکراسـی بـه عرصـه روابـط بـین         
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از ایـن رهگـذر، شـاید    . اي مواجـه کردنـد   هاي عدیده هاي دیپلماتیک را با چالش نظریه
دنیـاي نـوین   . دیپلماسی عمومی بیش از سایر وجوه دیپلماتیک دچار تحول شده باشـد 

ي اقناع، آشکارسازي، گشودگی و ایجـاد ائـتالف در مقابـل تـوحش و     اي برا امتیاز ویژه
اهداف دیپلماتیک امروز، بیش از آن که بر . استفاده از زور با خود به ارمغان آورده است

دستیابی به توافقات مبتنی باشد، بر ایجاد جاذبه و خلق پیروانی با انگیـزه و تمایـل بـاال    
عصـر اطالعـات عبـارت اسـت از     : هان بدون سـیم به بیان ناي قدرت در ج. تاکید دارد

  )5(.المللی گیري از عقاید و دانایی به منظور اعمال تاثیرات بین بهره
پیش از این هرگز مرزها تا به این حد به روي جریان عقاید و تصاویر گشوده نبـوده  

با افزایش دسترسی به اطالعات و نیـز افـزایش سـرعت انتقـال اطالعـات، توانـایی       . اند
هاي خـود بـه افکـار عمـومی خـارجی بـه ویژگـی اصـلی          ها براي ترویج دیدگاه ولتد

در عصر اطالعات، نه تنهـا حساسـیت افکـار    » عمومی«بعد . دیپلماسی تبدیل شده است
عمومی نسبت به امور دیپلماتیک را به میزان قابل توجهی برانگیخته است، بلکـه افکـار   

، مشـورت و ارائـه بازخوردهـاي خـود بـه      عمومی را متعهد ساخته است تا با همفکري
  )6(.ندتوسعه امور دیپلماتیک کمک ک

واکـنش نشـان    تبلیغـات تواننـد در برابـر    شوند و مـی  تر می مردمان تحصیلکرده آگاه
و حتـی  » طرفـداران حقـوق بشـر   «تـا  » مخالفان جهانی سازي«از بسیج عمومی  )7(.دهند

ي نوین اطالعـات بـراي   ها تکنولوژيهاي سنتی و  شهروندان معمولی، جملگی از رسانه
هاي نوینی را برانگیخته است بر ایـن   این امر رقابت. گیرند رساندن صداي خود بهره می

  . اي جهانی اتخاذ کنند مبنا که براي جلب اعتماد رویکردي با گستره
ها نزد افکـار عمـومی دیگـر یـک      گذاري تصویرسازي دولت اینک مطالعات سیاست

اي بـراي نهـایی کـردن     عـدادي پژوهشـگر نیسـت، بلکـه عرصـه     ورزش فکري بـراي ت 
  . تصمیمات استراتژیک است

این دیپلماسی بایـد بیشـتر   : اي مهم است دیپلماسی نوین ناظر به نکته ،به این ترتیب
شـود   البته از نظارت عمومی کمتر استنباط می. مورد بررسی و نظارت عمومی قرار گیرد
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لماسـی دخالـت کننـد، بلکـه منظـور ایـن اسـت کـه مفـاد          در فرآیند دیپ که مردم الزاماً
. دیپلماسی و اطالعات مربوط به سیاست خارجی، آشکارا در دسترس عمومی قرار گیرد

رعایت این نکته، دو جزء اصلی و به هم پیوسته در دیپلماسی سنتی را با مشکل مواجـه  
طبقـه ممتـاز و    هـا از  پنهانکـاري شـدید و انتخـاب دیپلمـات    : سـازد کـه عبارتنـد از    می

   )8(.اشراف

   افکار عمومی جهانیها به  حلقه اتصال دولت ها؛ رسانه -6
در متن سیاست دموکراتیک، دسترسی به دیپلماسـی مـوثر بسـتگی بـه تـوان بسـیج       

چرا کـه   ؛ی و جهانی داردالملل بیناکثریت افکار مردم به ویژه مخاطبان دولت در عرصه 
ها، به خصوص تلویزیون، اطالعات کسـب   ریق رسانهاز ط در جوامع معاصر مردم اساساً

  . دهند کنند و عقیده سیاسی خود را شکل می می
مستقل از قدرت سیاسی باشند، کنشگران سیاسی مجبورنـد   ها نسبتاً مادامی که رسانه

ها چـارچوب سیاسـت هسـتند و     رسانه. ها کنار بیایند با قواعد، تکنولوژي و منافع رسانه
هـاي   گیري هاي روزانه تاثیرات بالقوه تصمیم حکومت کردن به ارزیابیتوان گفت که  می

   )9(.یابد نهاد حکومت بر افکار عمومی وابستگی می
هـاي پژوهشـی دیگـر میسـر      هاي روزانه از طریق سـنجش افکـار و تحلیـل    ارزیابی

ها هر  ، پیام شود عالوه بر این در دنیایی که به طور فزاینده از اطالعات اشباع می. شود می
زیرا بدین سـان اجـازه اظهـار وجـود بـه افکـار و        ؛موثرترند ،چه ساده و دوپهلو باشند

. هـا سـازگارند   هـا بـا توصـیف    تصاویر بهتر از بقیه انواع پیـام . دهند احساسات مردم می
  )10(.هاي ذهن مردم هستند کننده ترین تغذیه هاي سمعی ـ بصري مهم رسانه

  اسیفضاي جریانهاي سی ؛ها رسانه -7
هاي سیاسی سنتی و گسترش به شدت فزاینـده   به دلیل تاثیرات همسوي بحران نظام

هاي جدید و نیز از آنجا که اطالعات و ارتباطـات عمـدتا از طریـق یـک سیسـتم       رسانه
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در حـوزه   آیند، اطالعـات سیاسـی اساسـاً    می اي پراکنده ولی فراگیر به گردش در رسانه
تـوان   هاي سیاسـی را مـی   ها فقط حاشیه ن از دنیاي رسانهیابند و بیرو ها جریان می رسانه
  .یافت

در شـوراي روابـط    2006ژانویـه   دونالد رامسفلد وزیـر دفـاع آمریکـا در سـخنرانی    
تـرین نبردهـاي آمریکـا اینـک در      بعضـی از حیـاتی  "کند کـه   اعالم می خارجی صراحتاً

 .در جریان است» هاي خبر اتاق«

اما ایـن بـدان معنـا    . گیرد ها انجام می ي در فضاي رسانها بازي سیاسی به نحو فزاینده
اي فروکاست، یا آن که نتایج سیاسـی   توان به تاثیرات رسانه نیست که کل سیاست را می

گیـري آنهـا    اما بازیگران سیاسی هر که باشند و جهـت . ها و منافع تاثیري ندارد بر ارزش
. شود ها انجام می ق و توسط رسانههر چه باشد، در بازي قدرتی حضور دارند که از طری

شـود   اي که هر روز از تنوع بیشتري برخوردار مـی  این بازي قدرت در کل سیستم رسانه
این حقیقت که سیاست باید در . گیرد، جریان دارد هاي کامپیتوري را نیز دربرمی و شبکه

هـا،   گـی هاي الکترونیکی قرار بگیرد، پیامدهاي شـگرفی بـراي ویژ   چارچوب زبان رسانه
در . سازمان و اهداف فرآینـدهاي سیاسـی، بـازیگران سیاسـی و نهادهـاي سیاسـی دارد      

هـاي   اي حضـور دارنـد، نسـبت بـه قـدرت      هـاي رسـانه   هایی که در شبکه نهایت قدرت
  )11(.ها نهفته است، جایگاهی ثانوي دارند هایی که در ساختار و زبان این رسانه جریان

هـا   دهد، توسط خود رسانه ها رخ می یطره رسانهدر عین حال آنچه در حوزه تحت س
امـا  . بلکه فرآیند سیاسی و اجتماعی باز و بدون قطعیتی در جریان است: شود تعیین نمی

هـا و سـاختارهاي    اي است که چـارچوب  هاي الکترونیک به گونه منطق و سازمان رسانه
ه ویژگـی عصـر   کـ ( ها  هاي سیاست در حوزه رسانه چارچوب. کند سیاست را ایجاد می

هـا و بـر    گیـري  هاي سیاسی، تصمیم نه تنها بر انتخابات بلکه بر سازمان) اطالعات است 
  )12(.دهد گذارد و در نهایت ماهیت رابطه دولت و جامعه را تغییر می حکومت تاثیر می

ها جریان یافت، خود کنشگران سیاسـی از طریـق    زمانی که سیاست در فضاي رسانه
از طریق بروز دادن اطالعـاتی   ها، مثالً ی در حول و حوش رسانهسازماندهی کنش سیاس
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ـ  شـود، حـوزه سیاسـت در     خصـوص مـی   هکه مایه پیشرفت شخصی یا دستگاه سیاسی ب
این امر به صورت اجتناب ناپـذیر باعـث مقابلـه بـه مثـل      .  سازند ها را مسدود می رسانه
ند کـه در آن نیروهـاي   شـو  ها به میدان جنگـی تبـدیل مـی    شود و بدین ترتیب رسانه می

هاي جهانی سعی در تضعیف یکـدیگر، کسـب وجهـه در     ها و گروه سیاسی و شخصیت
  . برداري از تصمیمات حکومتی دارند افکار عمومی، کسب آراء پارلمانی و بهره

ها فضاي سیاست هسـتند بـه ایـن معنـی نیسـت کـه بـه مـردم          این سخن که رسانه
اي  ینکه توان هزینه کردن پول در تبلیغـات رسـانه  خصوص دیکته کنند یا ا ههاي ب تصمیم

هـا   رسـانه  ،در واقع. آید و دستکاري تصاویر به خودي خود عامل مسلطی به حساب می
اي  زیرا سیاسـت رسـانه   ؛توانند نتایج سیاسی را تعیین کنند هیچ کدام به خودي خود نمی

هـاي   وتی بـا مهـارت  ها و کنشگران متفـا  اي تناقض آمیز است که در آن استراتژي عرصه
اي بـه   متفاوت و پیامدهاي گوناگون مشغول فعالیت هستند و گاهی عواقـب غیرمنتظـره  

هـا یـا    هـا، برنامـه   اما نکته اساسی این است که بدون حضور فعال رسـانه  )13(.آید بار می
اي تمـام دنیـاي    سیاست رسـانه . مقامات سیاسی بختی براي کسب حمایت وسیع ندارند

گیـري اثـر    هـا بـر فرآینـد تصـمیم     ها باید از طریق رسانه تمام سیاست سیاست نیست اما
هـاي نـوین    هـا، بـه خصـوص رسـانه     بدین ترتیب، منطق درونی نظـام رسـانه  . بگذارند

چارچوب اساسی محتوا، سازمان، فرآیند و رهبري دنیاي سیاست را تشکیل  الکترونیک،
منبـع  : و آن ایـن اسـت کـه    نکتـه متنـاقض همچنـان وجـود دارد      ایـن  اما )14(.دهند می

دهنـد؟   ها چیست؟ و چگونه چارچوب سیاست را شکل مـی  خودمختاري سیاسی رسانه
اي و بـا   ها که در منافع کاري آنهـا ریشـه دارد بـا ایـدئولوژي حرفـه      خودمختاري رسانه

آنهـا طـرف کسـی را    . ها به خـوبی سـازگار اسـت    مشروعیت ارج و منزلت ژورنالیست
اطالعات هدف اصلی است، تحلیل و تفسیر اخبار باید . کنند ش میگیرند، فقط گزار نمی

ایـن اسـتقالل   . طرفـی یـک قاعـده اسـت     مستند باشد، عقاید باید طبق قواعد باشد و بی
شـود کـه    ها، به واسطه این واقعیـت تقویـت مـی    ها و هم از حرفه دوگانه، هم از شرکت

اي  این رقابت به طـور فزاینـده   وقفه است؛ حتی اگر ها دستخوش رقابتی بی دنیاي رسانه
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اي در قابلیـت اعتمـاد یـک شـبکه      هـر خدشـه  . تحت سیطره چند قدرت محدود باشـد 
شـود مخاطبـان آن در بـازار رقابـت بـین دیگـران        تلویزیونی یا روزنامه معین باعث می

قدر بـه سیاسـت و حکومـت نزدیـک      ها باید آن رسانه ،بنابراین از یک سو. تقسیم شوند
مقـررات و نظـارت بـه نفـع خـود تـاثیر        ه اطالعات دسترسی داشته باشند برباشند که ب

 ،از سـوي دیگـر  . هاي چشمگیري دریافت کننـد  بگذارند و در بسیاري از کشورها یارانه
آنها باید به قدر کافی بی طرف و دور باشند تا اعتبار خود را حفظ کننـد و بـدین سـان    

گیـران دولتـی در تولیـد و مصـرف      صـمیم هاي اتصـال شـهروندان و ت   ها و حلقه میانجی
ها  گیري افکار عمومی و راي گیري هاي اطالعات و تصاویر باشند که ریشه شکل جریان

  )15(.هاي سیاسی است و تصمیم گیري

  سیاستمداراناقتدارگرایی نوین  عرصه ؛هاي جهانی رسانه -8
وجـود   هاي نوین، چهـره جدیـدي از قـدرت را بـه     جهانی شدن حوزه انتشار رسانه

از طریق دو  این امر غالباً. توان آن را چهره نامحسوس قدرت دانست آورده است که می
ها برخالف قـدرت فیزیکـی    قدرت رسانه. عنصر سرعت و پیچیدگی ممکن گشته است

تواننـد بـا مطلـوب جلـوه دادن اوضـاع،       آنها مـی . داراي آثار درازمدت و تدریجی است
بــه همــین ســان نیــز قادرنــد . را بهبــود بخشــندشــان  تصــویر مــردم از خــود و جامعــه

دسترسـی بیشـتر بـه    . هاي موجود داخلـی بـا اقـدامات فراملـی تخفیـف دهنـد       مخالفت
اي از ایـن   دیپلماسی رسانه.  ها، دسترسی به قدرت بیشتر اقناع را نیز به همراه دارد رسانه

  )16(.گیرد قدرت نامحسوس بهره می
عمدتا بـه وسـیله دسـتکاري نمادهـا در فضـاي      ستلز سیاست اطالعاتی که ابه بیان ک

دگرگون شونده روابط قـدرت بسـیار متناسـب     شود، با این جهان دائماً ها اجرا می رسانه
هاي استراتژیک، نمایندگی سفارشـی و رهبـري شخصـی جـایگزین تقسـیم       بازي. است

شوند که ویژگـی سیاسـت در عصـر     بندي طبقاتی بسیج ایدئولوژیک و کنترل حزبی می
  . نعتی بودص
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شـود و نهادهـاي سیاسـی بیشـتر بـه       از آنجا که سیاست بـه یـک تئـاتر تبـدیل مـی     
اي  هاي قدرت، شهروندان سراسر جهان بـه گونـه   مانند تا پایگاه هاي چانه زنی می آژانس

دهند و به جاي سپردن اراده خود به دست دولـت برآننـد تـا از     تدافعی واکنش نشان می
شـود، امـا از نفـوذ     به یک معنا ، نظام سیاسی از قدرت تهی مـی . گزند آن در امان باشند

  )17(.نه
هـاي   قدرت، به مثابه توانایی تحمیل رفتار، در شبکه. ها صاحبان قدرت نیستند رسانه

مبادله اطالعات و به کارگیري ماهرانه نمادها نهفته است که کنشگران اجتمـاعی، نهادهـا   
سخنگویان و تقویت کنندگان فکـري بـه هـم     هاي فرهنگی را از طریق نمادها، و جنبش
زیـرا   ؛مهم نیست چه کسـی بـر سـر قـدرت اسـت      در درازمدت، واقعاً. سازد مرتبط می

دیگر نخبگان قدرتمدار ثابتی وجود . شود هاي سیاسی گسترده و گردشی می توزیع نقش
کوتـاهی صـاحب قـدرت     معمـوالً در عوض نخبگانی که در طی دوره . نخواهند داشت

ند و از جایگاه سیاسی ممتازي براي دسـتیابی پایـدارتر بـه منـابع مـادي و روابـط       ا شده
  .آیند اند، به وجود می اجتماعی برخوردار شده

 ها و سیاست خارجی تاثیرات متقابل رسانهاي؛  دیپلماسی رسانه -9

هـاي نـوین ارتباطـات جهـانی      بسیاري از رهبران و مقامات رسمی هنوز با واقعیـت 
کارشناسـان سیاسـت خـارجی، افسـران اطالعـاتی، مـاموران سـري و        . انـد  هتطبیق نیافت
هـا واگـذار    نگـاران و رسـانه   ها بسیاري از کارکردهاي سنتی خود را به روزنامه دیپلمات

اي و کارشناسـان ارتباطـات بـه طـور      هـاي رسـانه   دیپلمـات  ویژه سخنگوها، اند، به کرده
اند و بیش از این  د نقشی تاثیرگذار یافتههاي خو هاي داخلی دولت روزافزونی در جریان

هم اینک از جمله استنادات قابل توجهی » دهند ها خبر می خبرگزاري«: اصطالحاتی نظیر
هستند که سیاستگذاران و سیاستمداران مکررا براي اعتبارسازي نزد افکار عمومی، به آن 

کـارگیري  گـذاري بـدون بـه     اینک دیگـر سیاسـت سـازي و سیاسـت    . شوند متوسل می
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توانند بدون همکاري حکومت به پوشـش   ها نیز نمی ها امکان پذیر نیست و رسانه رسانه
  . ی بپردازندالملل بینامور 

ها با انعکاس رویدادها و رساندن اطالعـات واقعـی بـه مـردم و نیـز پـاالیش        رسانه
هاي عمومی در خصوص مسائل امور خارجه به شفاف سـازي سـناریوها کمـک     دیدگاه

ها و ارزیابی تصمیمات و اجرائیات نوعی تعامـل را در   نند و با تجزیه و تحلیل دادهک می
   )18(.کنند سیاست خارجی کشورها ایجاد می

آنها بـا دفـاع   . اند ها را بازي کرده ها به مراتب نقش ابزار تبلیغات سیاسی دولت رسانه
ته سازي، نسـبت  از سیاست خارجی و با ارزشگذاري و ارزش سازي، القاء پیام و برجس

انـدرکاران   هـاي دسـت   هـاي حکـومتی و رسـاندن پیـام     به مشروعیت بخشی به سیاست
گر افکـار عمـومی را در عرصـه     دیپلماسی کشورها به افکار عمومی جهانی، نقش توجیه

در این نقش آنها اشاعه دهنـده فرهنـگ، عقایـد ، آراء و    . نمایند سیاست خارجی ایفا می
  . کنند هاي سیاست خارجی کشورها عمل می و ایدهتبلیغ کننده ایدئولوژي 

پردازند کـه بیشـتر    ها و تفاسیري می ا به جاي ارائه اخبار به ارائه تحلیله گاهی رسانه
ها در این نقش به درك  رسانه. جنبه آگاهی همراه با آموزش براي مخاطبان جهانی دارند

و فراملـی خـود اقـدام    ابعاد مختلف موضوعات و جریانات سیاسی نزد مخاطبـان ملـی   
  . کنند می

اي غیردولتـی،  هـ  ها همچنین به عنوان نماینده نهادهاي جامعه مـدنی، سـازمان   رسانه
در افـزایش شـفافیت موضـوعات      هاي چندملیتی و افکار عمـومی؛ نقـش عمـده    شرکت

هاي فـوق و ابـزار اعمـال     آنها چشمان ناظر گروه. کنند عرصه سیاست خارجی بازي می
هاي خبـري   برگزاري نشست. ستمداران به منظور پاسخگو کردن آنها هستندفشار بر سیا
هـا فـراهم    اي تاثیرگـذار ایـن زمینـه را بـراي رسـانه      هاي مطبوعاتی به گونـه  و کنفرانس

  )19(.آورند می
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  ها و سیاست خارجی  تعامل رسانهاي؛  دیپلماسی رسانه -10
مرحله اول مرحله . شود اجراي سیاست خارجی دو مرحله مرتبط به هم را شامل می

هـا در   هـا و تاکتیـک   هـاي سیاسـی، موضـع گیـري     گذاري است که در آن گزینه سیاست
هاي ذیربط مورد بحث و بررسی قـرار گرفتـه و دربـاره     چهارچوب محیط داخلی طرف

هـا در   مرحله دیگر یعنی تعامل و دیپلماسی، اجـراي سیاسـت   .شود گیري می آنها تصمیم
، معرفی مواضع و تقاضاهاي تعیین شده در مرحله قبلی و جستجوي قبال بازیگران دیگر

هـاي   رسانه. کند هایی از طریق مبادله، مذاکره و یا ترکیبی از هر دو را ایجاب می راه حل
گذاري خارجی و هم در مراحل مختلـف   ها و سیاست گیري خبري جهانی هم درتصمیم
  . گذارند تعامالت دیپلماتیک تاثیر می

در قبـال سیاسـت   » هـاي مسـتقل   رسـانه «سوال اصلی این است که آیـا   ،اندر این می
کننـد یـا ابـزار     خارجی و روندهاي دیپلماتیک به عنوان بازیگران کنترل کننده عمل مـی 

تري در اختیار مقامات دولتی هستند؟ یافتن پاسخ معتبر بـه ایـن سـوال، نگـاهی      پیشرفته
  .طلبد هاي ارتباطات جهانی می دقیق به چالش

. آفرینـد  امروزه خبر هر جا که تولید و توسط هر کس که سـاخته شـود، قـدرت مـی    
ي هـا  تکنولـوژي گیرد که  نیومن بر اساس مطالعات تاریخی گسترده خود چنین نتیجه می

ها خیلـی کـم مـورد     تکنولوژي رسانه«: اي نوین، معادله قدرت را تغییر نداده است رسانه
گیـرد، درسـت بـه همـان انـدازه کـه در        ها قرار می نهبهره برداري روزنامه نگاران و رسا

توانند استعداد خود را به منظـور بهـره بـرداري از اختراعـات      اختیار کسانی است که می
را بیشـتر بـه منظـور تجهیـز      ها تکنولوژيها، این  بنابراین رسانه )20(».جدید به کار گیرند

گیرنـد تـا اینکـه بـه عنـوان یـک        رهبران و مقامات سیاسی به ابزارهاي نوین، به کار می
  . بازیگر مستقل نسبت به انتشار اطالعات دیپلماتیک اقدام کنند

  :اي مبذول داشت ها به دو عامل باید توجه ویژه در ادراك نقش رسانه
  .پذیرد رسانه از محیط تاثیر می .1
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  )21(.گذارد رسانه بر محیط تاثیر می .2
زیـرا   ؛کننـد  اي ایفا می هاي چندگانه اند که ارتباطات جهانی نقش تحقیقات نشان داده

هـا و   کننـد، فرصـت   ها و مسئوالن سیاست خارجی را مهار می در عین حال که دیپلمات
هـا و   ایـن محـدودیت  . گذارنـد  مقدوراتی نیز براي پیشبرد مقاصدشان در اختیار آنان می

گـذاري و هـم در مراحـل تعـاملی سیاسـت خـارجی ظـاهر         مقدورات هم در سیاسـت 
و تحوالت چشمگیري بر رفتـار رهبـران سیاسـی، مقامـات رسـمی، سـفیران،        شوند می

  . گذارند ماموران اطالعاتی و روزنامه نگاران بر جاي می
هـا   کند، فرصـت  ارتباطات جهانی عالوه بر اینکه رهبران و مقامات رسمی را مهار می

  )22(.ببرنددهد تا اهداف خویش را به پیش  و امکاناتی نیز در اختیار آنها قرار می
ارتباطات جهانی در دو موقعیت به بازیگري مستقل و قدرتمند تبـدیل   ،در عین حال

  : اند شده
هاي  هاي تلویزیون جهانی برجسته به صورت واسطه هنگامی که مجریان برنامه .1

  .شوند المللی ظاهر می سیاسی بین
  .در مواقع خالء رهبري .2

هـا ندارنـد،    هـیچ نفـوذي بـر رسـانه    هـا   توان کامال نتیجه گرفت که دولـت  البته نمی
ي خـود دارنـد و وسـایل    اهایی بر کنند، رسانه هاي مهم را کنترل می ها هنوز رسانه دولت

هـا بسـیار    ها را در اختیار دارند و نکته آخر این که صاحبان رسـانه  تاثیرگذاري بر رسانه
وقتی دولـت چـین   : دکنند تا با دروازه بانان بازارهاي بالقوه تعارض پیدا نکنن احتیاط می

وي متعلق به روپرت مـردوك، ایـن شـبکه را    .اي لیبرال شبکه استار تیه به دلیل دیدگاه
سـی را  .بی.تنبیه کرد، شبکه استار مجبور شد این محدودیت جدید را بپذیرد و اخبار بی

  . گذاري کند سرمایه People’s Dailyاز برنامه چین حذف کند و در شبکه اینترنت 
هـا دارنـد، بیشـتر قـدرت خـود را از دسـت        ا هنوز نفوذي بر رسـانه ه لتاما اگر دو

. هاي اقتدارگرا اسـت  ها که تحت کنترل مستقیم دولت مگر در آن دسته از رسانه ،اند داده
زیرا این امر بـراي   ؛ها مجبورند استقالل خود را کسب و حفظ کنند رسانه ،عالوه بر این
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با توجه به افکار عمومی، بلکـه   ـ آن هم نه صرفاًآنها عنصري کلیدي از اعتبارشان است  
با توجه به تکثر صاحبان قدرت و سفارش دهنـدگان تبلیغـات، زیـرا صـنعت تبلیغـات      

اگر یک رسانه به خصوص به طور قطعـی بـه   . هاست ریشه اقتصادي کسب و کار رسانه
م یک موضع سیاسی آشکار پیوسته باشد یـا انـواع بـه خصوصـی از اطالعـات را مکتـو      

بگذارد، مخاطبان خود را محدود به اقلیـت نسـبتا کوچـک خواهـد سـاخت و نخواهـد       
هـاي   تواند از منافع متعدد جریـان  ها سودي به دست آورد و نمی توانست در بازار رسانه

تـر و   تـر، وسـیع   هر چه یک رسانه مسـتقل  ،از سوي دیگر. گیري کند متکثر موجود بهره
بیشتر و خریداران و فروشـندگان بیشـتري را از طیـف    تواند اطالعات  می ،معتبرتر باشد

هـاي سـودمند    گري صـرفا ایـدئولوژي   اي استقالل و حرفه. تري به خود جلب کند وسیع
از جمله گاهی کـه فرصـت   . شوند آنها تجارت خوبی محسوب می: ها نیستند براي رسانه

. آورنـد  اهم مـی تـر فـر   شود امکان فروش این استقالل را به قیمت گزاف مناسبی پیدا می
شود و هنگامی کـه دولـت ملـی اسـتقالل      ها به رسمیت شناخته می وقتی استقالل رسانه

: شـود  پذیرد دایره کامل مـی  ها را به عنوان سند اصلی ویژگی دموکراتیک خود می رسانه
هاي سیاسی نگینی به دنبال خواهد  ها هزینه هر تالشی براي محدود ساختن آزادي رسانه

از امتیـاز   هروندان که شاید چندان هم در بند دقت اخبار نباشـند، شـدیداً  داشت، زیرا ش
اسـت کـه    به همین دلیل. کنند دریافت اطالعات از منابعی که تابع دولت نباشند دفاع می

  . ها در عصر اطالعات هستند هاي اقتدارگرا بازنده جنگ بر سر رسانه دولت
، نوارهاي ویدیویی، یـا اینترنـت بـه     امکان نشر اطالعات و تصاویر از طریق ماهواره

که مسکوت گذاشـتن یـا سانسـور اخبـار در      طور چشمگیري گسترش یافته است چنان
شود، بـه خصـوص در    مراکز عمده شهرش کشورهاي اقتدارگرا روز به روز دشوارتر می

به عالوه . کنند هاي تحصیلکرده و جایگزینان احتمالی قدرت زندگی می مناطقی که نخبه
هـاي جهـانی    و رسانه» جهانی شوند«خواهند  هاي سراسر جهان نیز می نجا که دولتاز آ

هـاي ارتبـاطی دوجانبـه     ها غالبا وارد مذاکره و توافق با نظـام  دست افزار آنهاست، دولت
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سـلطه آنهـا بـر ارتباطـات را      شوند که حتی اگر آهسته و محتاطانه پـیش رود نهایتـاً   می
  .کند تضعیف می

ــوازات جهــا ــه م ــه لطــف وجــود   نی شــدن رســانهب هــا در بســیاري از کشــورها ب
اي  العـاده  اي شرکتی، رشـد خـارق   ي ارتباطی جدید مانند تکنولوژي ماهوارهها تکنولوژي

اکثـر  . هاي محلی، به ویژه در رادیو و تلویزیون کابلی به وجود آمده اسـت  نیز در رسانه
کننـد پیونـد نیرومنـدي بـا      کت میدر امر برنامه سازي شر هاي محلی که غالباً این رسانه

هـاي متعـارف دربـاره     انـد کـه دیـدگاه    ساخته هاي به خصوصی از مخاطبان برقرار دسته
ها از مجراهاي سـنتی کنتـرل    این رسانه ،بدین ترتیب. کند هاي جمعی را نقض می رسانه
و  هـاي تلویزیـونی   که در برابر شبکه) خواه مستقیم ، خواه غیرمستقیم ( هاي ملی  دولت

هـاي   خودمختـاري سیاسـی فزاینـده رسـانه    . گریزنـد  هاي عمده قرار داشت مـی  روزنامه
کنند به انـدازه   ي ارتباطی انعطاف پذیري استفاده میها تکنولوژياي و محلی که از  منطقه

همچنـین ایـن   . هاي عمومی اهمیت دارند ها در شکل دادن به نگرش جهانی شدن رسانه
هاي جهانی از سوي بازارهاي  هاي رسانه وقتی شرکت مثالً دو روند در بسیاري از موارد

پذیرنـد بـا    هاي محلی را می شوند و خاص بودن مخاطبان رسانه تر خریداري می کوچک
  . یکدیگر همسویی دارند

اي  گریزند و عصر تـازه  هاي ملی می ارتباطات کامپیوتري و سایبر نیز از کنترل دولت
ها از این چشم انداز به هراس  اکثر دولت ظاهراً. کنند ز میاي را آغا از ارتباطات فرامنطقه

ـ در ژنـو نمونـه بـارز ایـن هـراس و        2004اجالس سران جامعه اطالعـاتی ـ   . اند افتاده
  . باشد ها بر فضاي سایبر می تالش در جهت کنترل و نظارت دولت

زدایـی و   یتها و ارتباطات سایبر به مثابه مل رفته جهانی ـ محلی شدن رسانه  هم روي
بـا   .زدایی از اطالعات است؛ دو روندي که در حال حاضر تفکیک ناپـذیر هسـتند   دولت

هاي افراطـی   بیان. ها و سیاست یک رابطه ساده و یک سویه نیست رابطه رسانه، این همه
هـاي   به تـاثیر و نفـوذ بـیش از حـد رسـانه     » اگر رسانه نباشد، جنگی نخواهد بود«نظیر 

. از دیگر سو، موضع طرفداران نظریه تولید موافقت نیز افراطی است .خبري اشاره دارند
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هـایی   ها از لحاظ نظري و تجربـی قـوت   بنابراین، با اینکه هر یک از این دو دسته نظریه
دهند، با این  ها بر سیاست می دارند و تا حدودي توضیحی قانع کننده در مورد اثر رسانه

در . د که توضیحی بهتر از این رابطـه ارائـه کننـد   شو هایی احساس می حال نیاز به نظریه
هـاي خبـري    دو جانبه رسانه -اي نیاز داریم که نخست به رابطه تعاملی واقع، ما به نظریه

هـا بـر سیاسـت     و سیاست اشاره کند و دوم شرایطی را که تحت آن ممکن است رسـانه 
  . تاثیر بگذارند، تعیین کند

هـا وجـود    طرفه بین نخبگان دیپلمـات و رسـانه   اي دو در واقع، باید گفت که رابطه
از سویی، هنگامی که بین نخبگان به قدر کافی در زمینـه سیاسـت خـارجی وفـاق     . دارد

هـا از   هاي حکومت از صراحت و قطعیت برخوردار است، رسـانه  وجود دارد و سیاست
خـورد و   یحال آنکه، هنگامی که بین نخبگان عدم وفاق به چشم مـ . پذیرند آنها تاثیر می
ها بر نخبگـان بیشـتر خواهـد     ها عدم قطعیت وجود دارد، احتمال تاثیر رسانه در سیاست

  . بود
هـا سیاسـت    شـوند کـه رسـانه    اندرکاران و دانشمندان چنین مدعی مـی  برخی دست

هـاي   نفع آژانـس  هاي ذي کنند که گروه ادعا می کنند و برخی دیگر خارجی را هدایت می
هـاي امـور خارجـه را بـه طـور       خانـه  نـد و ایـن عوامـل وزارت   کن دولتی را هدایت مـی 
سازد کـه   این نظر به خوبی روشن می. هایی زائد تبدیل کرده است چشمگیري به دستگاه

  . اند چگونه معناي کنونی مدیریت مسائل بی ثبات شده
  :دهند که نشان می هاي عمیق در این زمینه تحقیق ها اما یافته

هایی با گسـتره جهـانی،    رتباطات و اطالعات و ظهور رسانهي نوین اها تکنولوژيـ 1
شوند، برعکس انفجار اطالعـات نیـاز    هاي امور خارجه نمی خانه موجب تعطیلی وزارت

هـاي   ماموریـت  ،بنـابراین . دهـد  جوامع به منابع داراي اعتبـار اطالعـاتی را افـزایش مـی    
گیـران داخلـی ادامـه     صـمیم دیپلماتیک با نقشی کلیدي در تولید اطالعات معتبر بـراي ت 

 .خواهند یافت
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هـا بـه    آورند، توسط دولـت  که موجبات شفافیت را فراهم می ها تکنولوژيهمین ـ 2
 .شوند تا به نیازهاي حمایتی، شناختی و ارتباطی آنها پاسخ گویند کار گرفته می

اي  اي، بـه گونـه   هـاي جهـانی رسـانه    هاي نوین با اتکا به اینترنت و سازمان رسانهـ 3
هـا   دولت. اند ها را دچار تحول کرده ها و دولت هجدي و افراطی، تعادل قدرت میان رسان

اي، نـوعی   گـذاري خبـري و رسـانه    هاي سیاسـت  انسژبا از دست دادن کنترل خود بر آ
در عـین   و دهنـد  کنند که طی آن رهبري با قدرت باال را از دست مـی  تمرین را آغاز می
قـدرتی کـه در    اي ندرتاً ي رسانهها تکنولوژيگیري از  ا بهرههاي خبري ب حال نیز آژانس
نگاران است را در راستاي اهداف مقامات دولتی و سیاستمداران بـه کـار    دستان روزنامه

 . گیرند می

هـا بسـیار مهـم و     هاي امور خارجه در تمامی رسانه خانه در حالی که حضور وزارت
ائه اطالعات و تصویرسازي کـافی نخواهنـد   هاي کمی ار حیاتی شده است، اما تنها جنبه

ها مجبور خواهند شد در جریان ارائه اطالعـات و تصویرسـازي از سیاسـت     دولت. بود
ریزي و طراحی منسجم و در عین حال کیفیـت بـاال را    خارجی و دیپلماسی خود، برنامه

  . نیز لحاظ کنند

  گیري نتیجهـ 11
هـا و فرآینـدهاي    هـاي طـرح   تژیستگذاران خارجی و استرا رهبران سیاسی، سیاست

آینـد کـه    دیپلماتیک سراسر جهان، به طور روزافزون بـه ایـن نتیجـه نائـل آمـده و مـی      
تـرین بخـش دیپلماسـی عمـومی و یـک اسـتراتژي        را به عنوان مهم اي رسانهدیپلماسی 

العاده براي قرن بیسـت و یکـم    ضروري، محوري، مقتضی، شایسته، قابل دستیابی و فوق
هـا و   براي آنها آشکار شده است که فرهنگ و اطالعات که از طریق رسانه. کنند انتخاب

یابند، ابزارهـاي اصـلی دسـتیابی بـه موقعیـت       ارتباطات جهانی قابلیت انتشار جهانی می
کننـد کـه در عصـر     آنهـا تاکیـد مـی   . المللی بهتر و حداکثرسازي منافع ملـی هسـتند   بین

هـا در   العات این نوع دیپلماسی براي موفقیت دولـت هاي مبتنی بر ارتباطات و اط رسانه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اي دیپلماسی رسانه/  26

ها به طور روزافـزون شـیفته    دولت .ی الزم، ضروري و حیاتی شده استالملل بینصحنه 
شوند که به آنها فرصت دنبال کردن اهـداف دیپلماتیـک مختلـف بـه      دیپلماسی نوین می

جهـان را   کند و به طور مشخص همکاري و مشارکت مـردم  صورت همزمان را اهدا می
  . کند به منظور دستیابی به این اهداف جلب می

خود را ابزاري با قابلیت بـاال و بـه منظـور نائـل آمـدن بـه جـاه         اي رسانهدیپلماسی 
کند که ریسک خطر کمتري بـراي امنیـت ملـی بـه      المللی معرفی می هاي نوین بین طلبی

 کاري را با جسارت و محافظهدیپلماسی قابلیت و توانایی ترکیب این نوع . آورد دنبال می
هـاي نـوین و تـرویج منـافع ملـی را بـدون        برداري از فرصـت  که بهره همچنان. هم دارد

  . سازد ساختن سایر کشورها ممکن می برانگیختن و ناخشنود
دیپلماسی جمعی در واقع اغلب با ایجاد روابطـی هماهنـگ، دوسـتانه و نزدیـک بـا      

بـا توجـه بـه بسـیاري از     . کنـد  می 1افزایی نیرو و هم کشورها و به ویژه مردم آنها، تولید
هـا بـراي متعهـد نمـودن      تـرین راه  مالحظات، این نوع دیپلماسی یکی از کـم خطرنـاك  
هاي طوالنی مدت و پایدار با آنهـا و   مخاطبان خارجی و نیز ساخت روابط قوي و پیمان

اي ارزان از قابلیـت  ضمن دستیابی بـا بهـ   اي رسانهدیپلماسی . هاي آنها است میان دولت
المللـی برخـوردار و نقشـی کلیـدي در      باالیی براي طراحـی چـارچوب مـذاکرات بـین    

بـرداري از نیـروي نظـامی در عـین      در عصري که بهره. کند هاي جهانی بازي می سیاست
رو است؛ دیپلماسـی سـایبر بـا حضـور در قلـب       هگران بهایی و با عدم تاثیر گذاري روب

اف و منافع ملـی فـراهم   دلی ارائه براي دستیابی به اهآ هلماسی ایددیپلماسی عمومی، دیپ
ی، توانایی و قابلیـت مسـاوي را بـه    الملل بینهاي متقابل  این دیپلماسی، در کنش. کند می

کند و به ویژه به بازیگران کوچکتر توان و ابزاري براي جبران تـاخر   همه دولتها اعطا می
  . کند قدرت سخت خود اعطا می

                                                           
1. Synergy 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  27/ هاي فرهنگی و اجتماعی گروه پژوهش

سیاست خـارجی   هاي رويهرلحظه بیش از لحظه پیش براي پیش اي رسانهاسی دیپلم
شـود و تـوان آن را دارد کـه در     هاي دیپلماتیک غیرقابل اجتناب و حیـاتی مـی   و جریان

. طوالنی مدت، به موقعیت کـانونی و محـوري در جعبـه ابـزار دیپلماسـی دسـت یابـد       
یندها و سـناریوهاي دیپلماتیـک؛   گیران سیاست خارجی و طراحان فرآ بسیاري از تصمیم

هـا و پوییـدن راهـی کـه      به این دیپلماسی، به عنوان ابزاري برتر براي پیروزي بـر قلـب  
. نگرنـد  شوند، مـی  ها براي دستیابی به اهداف خود بیشتر و بیشتر به آن وابسته می دولت

جانشـین  ا ر »ها پیروزي بر فکر و قلب ملت« استراتژي یبه این ترتیب، به طور روزافزون
  .کنند می »ها دولت پیروزي بر«استراتژي 

ها متنفر نشویم؛ در هر جاي دنیا و در هر ماموریت دیپلماتیکی کـه هسـتیم    از رسانه
هـایی پویـا    اي رسـانه . ملی و محلی دسترسی  هاي جهانی، رسانه داشته باشیم و به رسانه

  ! شویم
هـاي شـما    هـا و لینـک   رسـانه در فضاي نوین دیپلماتیک، جهانیان شما را از طریـق  

  . شناسد می
You Are Your Media and What You Link! 
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تله دیپلماسی یا دیپلماسی عمومی و موضوع 
  اي ایران هاي هسته فعالیت

  *رحمن قهرمانپور

  مقدمه
گیري سیاست خارجی دو رویکـرد اصـلی و    ها بر تصمیم در مورد تأثیرگذاري رسانه

کنـد   ان نیز مشهور است ادعـا مـی    ان رویکرد اول که به پدیده سی. اردمتعارض وجود د
هـاي   گیـري  اي در دوران پس از جنگ سرد تصـمیم  ساعته ماهواره 24هاي خبري  رسانه

هـا   هـا و دیـدگاه   در نقطه مقابل برخی نظریه. اند سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار داده
هـاي   گیـري  هـاي جمعـی بـر تصـمیم     رسانهشواهد متقن در مورد تأثیرگذاري : معتقدند

گیرنـدگان بـه نـدرت     سیاست خارجی و نه سیاست خـارجی وجـود نـدارد و تصـمیم    
دهنـد، هرچنـد ممکـن اسـت بـه خـاطر        ها تغییر مـی  هاي خود را به خاطررسانه تصمیم
ــنش نشــان دادن شــوند  رســانه ــاگزیر از واک ــا ن ــري  ضــمن اینکــه شــبکه . ه هــاي خب

. توانند مانع یک تصـمیم شـوند   کنند ولی نمی گیري اعمال می هایی بر تصمیم محدودیت
اي  هـاي هسـته   نوشتار حاضر با پذیرش رویکرد دوم این موضـوع را در مـورد فعالیـت   

  .دهد جمهوري اسالمی ایران مورد مطالعه قرار می

                                                           
  .دکتراي علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی *
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  تله دیپلماسی در ایران -1
در این . ان دارد  ان سی اي، ارتباط تنگاتنگی با پدیده تله دیپلماسی یا دیپلماسی رسانه

ان، آن انـدازه    ان سـاعته خبـري نظیـر سـی     24هـاي جهـانی    شود رسانه نظریه فرض می
هاي سیاسی را کنترل کرده و رهبـران را وادار   توانند تصمیم اند که حتی می قدرتمند شده

ریکـا  ان براي مداخله آم  ان توان به فشار سی به انجام برخی اقدامات کنند که از جمله می
و یا وادار کردن آمریکا به خـروج از سـومالی در پـی پوشـش      1995در بوسنی در سال 

در . اشاره کرد 1992شدن سربازان آمریکایی در این کشور در سال  اي کشته وسیع رسانه
. ها، مردم و حکومت اهمیت کلیـدي دارنـد   تله دیپلماسی سه موضوع یا سه ضلع رسانه

بخشد توانایی  ها قدرت و اعتبار می نیستند، آنچه به رسانه نفسه واجد قدرت ها فی رسانه
به همین دلیـل اسـت   . باشد دهی به افکار عمومی له یا علیه حکومت می آنها براي شکل

  .اند ها عنوان رکن چهارم دموکراسی را به خود اختصاص داده که رسانه
  
  
  
  
  

  :ردتوان به صورت زیر خالصه ک مفروضات اصلی این نظریه را می
 ها به حکومت؛ مستقل بودن یا حداقلِ عدم وابستگی کامل رسانه -1

زدایـی از   هـاي دولتـی و مقـررات    هاي خصوصی در کنـار رسـانه   وجود رسانه -2
 ها قوانین رسانه

توانند اطالعات  ها می وجود یک فضاي عمومی فارغ از قدرت که در آن رسانه -3
 طرف را منتقل کنند؛ بی

  ها رسانه   

  
  حکومت                                مردم 
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و به تبع آن تلـه   ان  ان سیت که مفروضات نظریه پدیده اما ادعاي این نوشتار آن اس
  .دیپلماسی در مورد ایران صادق نیست

هاي عمده و به طور مشخص رادیو و تلویزیون در ایـران مطـابق قـانون     رسانه -1
  .اساسی دولتی هستند

 .ساعته جهانی خصوصی وجود ندارد 24هاي خبري  در ایران، شبکه -2

تأثر از خواست حکومت براي شـکل دهـی   فضاي عمومی در ایران به شدت م -3
 .به افکار عمومی است

ساعته نظیر شبکه خبر، چون  24هاي خبري  هاي عمده ایران و به تبع آن شبکه رسانه
توانند افکار عمومی داخلی را در جهتی غیـر از آنچـه    در مالکیت دولت هستند، لذا نمی

رسـمی در وهلـه نخسـت     هـاي  رو چنـین رسـانه   از ایـن . خواهد هدایت کنند دولت می
هاي شهروندان، مگر هنگامی کـه   باشند تا خواست هاي دولت می بازتاب دهنده خواست

  .خواست این دو یکی باشد
بینانـه و البتـه انـدکی     ها در ایران در یک حالت واقع رسانه –حکومت  –مثلت مردم 

در کشـورهاي  سنت دولت ساالري . شود حکومت تبدیل می –ها  بدبینانه به رابطه رسانه
در حال توسعه و از جمله ایران و نگاه ابزاري به رسانه به عنوان ابـزاري بـراي اجـراي    

دهی افکـار   ها مستقل از دولت به شکل شود رسانه هاي حکومت، مانع از آن می خواست
  .عمومی بپردازند

  دیپلماسی عمومی و تله دیپلماسی -2
تـالش یـک   : عمـومی عبارتسـت از   در نقطه مقابل تله دیپلماسی، موضوع دیپلماسی

دولت براي تأثیرگذاري بر افکار عمومی در خارج از یک کشور و بهبود تصویر خود در 
در . تـوان یـاد کـرد    از دیپلماسی عمومی به دیپلماسی فرهنگی هـم مـی  . نزد مردم جهان

مثـل تـالش   . اینجا هدف اصلی تالش براي ایجاد یک ذهنیت یا تصویر تصـحیح اسـت  
متـولی اصـلی دیپلماسـی    . اي بهبود تصویر منفی خود در کشـورهاي اسـالمی  آمریکا بر
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. گیرد هاي خصوصی و مستقل هم بهره می عمومی، دولت است و در این راستا از رسانه
هـاي   هـاي جمعـی و بـه ویـژه تلویزیـون      هرچند دیپلماسی عمومی محـدود بـه رسـانه   

  .کنند ایفا می ها نقش کلیدي در آن اي خبري نیست، اما رسانه ماهواره
بیشـتر در قالـب مفهـوم     IRIB3و  IRIB1 ،IRIB2هـاي جهـانی سـحر،     کارکرد شبکه

کوشد ارتباط خود را  قابل تحلیل است که در آن یک دولت می 1فضاي اجتماعی فراملی
با مهاجران آن کشور در جهان حفظ کند و از آنها در مواقع ضروري براي اعمـال فشـار   

هـاي انگلیسـی    روزنامـه . ي که در آن ساکن هستند بهره گیردهاي کشور گیري بر تصمیم
هاي مقیم ایـران را مخاطـب اصـلی خـود      زبان منتشره در داخل ایران نیز بیشتر خارجی

  .شوند دانند و با هدف مطلع نگه داشتن و نیز تأثیرگذاري به آنها منتشر می می

اي صـلح   هاي هسـته  تله دیپلماسی، دیپلماسی عمومی و موضوع فعالیت -3
  آمیز جمهوري اسالمی ایران
در مــورد وجــود  2002دســامبر ســال  13در  ان  ان ســیهــر چنــد پخــش گــزارش 

اي گرفته شـده توسـط    هاي هسته اي و نشان دادن عکس سایت هاي مخفی هسته فعالیت
ماهواره نقش قابل توجهی در افزایش هجمه تبلیغاتی علیـه ایـران داشـت ولـی آژانـس      

اتمی از چهار ماه قبل این موضوع را در دستور کار خود قرار داده بـود   المللی انرژي بین
و البرادعی بعد از این گزارش و در مصاحبه با کریستین امانپور به ایـن موضـوع اشـاره    

: المللی انرژي اتمـی اعـالم کـرد    حتی در زمان پخش گزارش سخنگوي آژانس بین. کرد
  .آژانس در صدد دسترسی به این دو سایت است

هاي اپوزیسیون ایرانی در خـارج از   نکته جالب توجه دیگر این است که ادعاي گروه
اي گرفته شـده   هاي ماهواره صحت عکس ISISکشور زمانی جدي گرفته شد که مؤسسه 
هـا همـواره مـدعی بودنـد ایـران       ایـن گـروه  . از تأسیسات نطنـز و اراك را تأییـد کـرد   

هـاي   ولی به دلیل نداشتن اسناد معتبر، سـازمان دهد  اي انجام می هاي مخفی هسته فعالیت
                                                           

1. Transnational Social Space 
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بنابراین فشار اصلی بر جمهوري اسالمی ایـران  . المللی ادعاهاي آنها را قبول نداشتند بین
هـاي   اي بلکـه بـه واسـطه تأییـد عکـس      هاي خبري و رسانه نه به واسطه پخش گزارش

المیـه شـوراي حکـام    و با اع 2003بعدها در ژوئن سال . اي گرفته شده آغاز شد ماهواره
اي ایران در آژانس  هاي هسته هاي جمهوي اسالمی ایران، پرونده فعالیت در مورد فعالیت

ایـن نکتـه   . المللی انرژي اتمی از حالت عادي خارج و شکل ویژه بـه خـود گرفـت    بین
اي در همـه   هـاي هسـته   موید آن است که به دلیل پیچیدگی فنی و امنیتی بـودن فعالیـت  

هاي جمعـی غیردولتـی بـه اطالعـات مربـوط بـه ایـن         یابی رسانه ان دستکشورها، امک
. ها بسیار کم است، مگر آنکه چنـین امـري بـا موافقـت آن دولـت همـراه باشـد        فعالیت

کنند اغلـب اطالعـات کـافی در ایـن مـورد       خبرنگارانی هم که در این حوزه فعالیت می
اي جمهـوري اسـالمی ایـران     ستههاي ه هاي انجام شده در مورد فعالیت مصاحبه. ندارند

تـرین آنهـا    در یک سال و نیم گذشته بیانگر آن است که اکثر خبرنگاران و حتی با تجربه
هاي آنها اغلب از قبل  اي اطالع چندانی ندارند و پرسش هاي هسته از مسائل فنی فعالیت

گـاران  رود، خبرن هاي تکراري فراتر می لذا وقتی حوزه بحث از پرسش. تنظیم شده است
  .شوند کننده به یک مستمع تبدیل می به جاي پرسش

به عنوان نمونه واکـنش خبرنگـاران غربـی نسـبت بـه پاسـخ ارائـه شـده در مـورد          
هـاي   هاي عینی ارائه شـده از سـوي ایـران در مـورد عـدم انحـراف در فعالیـت        تضمین
) 1384فـروردین   3( 2005مـارس سـال    23اکثـر آنهـا از پیشـنهاد    . اي جالب بود هسته

هاي عینی خبر نداشتند، به این دلیل که در  جمهوري اسالمی ایران در مورد ارائه تضمین
هاي غربی بندرت به این موضوع به عنوان یک پیشنهاد فنی سازنده از سوي ایران  رسانه

همین طور تعدادي از . پیشنهادي که اروپا تحت فشار آمریکا آن را رد کرد. شد اشاره می
سـازي نطنـز را دلیلـی بـر      دم صدور مجوز براي ورود به تأسیسـات غنـی  خبرنگاران، ع
دانسـتند، امـا وقتـی بـا ایـن جـواب مواجـه         هاي مخفی از سوي ایران می وجود فعالیت

شدند که حتی در توافق پادمانی میان آژانس و کشـورها بـر حفـظ اطالعـات سـرّي       می
ي بسته دارد حتی بازرسان ساز تجاري تأکید شده است و در کشوري مثل برزیل که غنی
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کنـیم   بنابراین مالحظه می. شدند آژانس هم اجازه دیدن این تأسیسات را ندارند، قانع می
رسد چنـد نکتـه را    به نظر می. ها، محکم نیستند که بسیاري از شواهد ذکر شده در رسانه

  :توان در این مورد استخراج کرد می
بـر افکـار مـردم عـادي و حتـی      هـاي غربـی    تأثیرگذاري زیاد تبلیغات رسـانه  -1

اي جمهـوري اسـالمی ایـران، بـه      هاي هسته نگاران در موضوع فعالیت روزنامه
هاي خود را از آژانس مخفـی   اند ایران فعالیت اي که اکثر آنها متقاعد شده گونه
  .کند می

ضعف دیپلماسی عمومی ایران در اقناع افکار عمومی و در خـارج از ایـران در    -2
آمیـز   اي جمهوري اسالمی ایران شفاف و صـلح  هاي هسته الیتاین مورد که فع

ضــعف دیپلماســی عمــومی ایــران حتــی در مــواردي سیاســتمداران و . اســت
هـاي   دهد که همـه فعالیـت   گران سیاسی را به سوي این فرض سوق می تحلیل
  .آمیز نیست اي ایران صلح هسته

هوري اسالمی ایـران  تعارضی که در اینجا وجود دارد این است که از یک طرف جم
هاي خبري جهانی نیاز دارد ولی از سوي دیگر عدم آشـنایی کـافی خبرنگـاران     به رسانه

اي بـه   هـاي هسـته   اي فعالیـت  شود پوشش رسانه اي مانع از آن می با حوزه پیچیده هسته
هاي یک سایت  توان از یک گزارش در مورد فعالیت بندرت می. نتایج مطلوب منجرشود

تصـویر یـک کـودك    . آمیز بودن آن پی بـرد  آمیز یا غیرصلح ابعاد فنی و صلحاي به  هسته
گرسنه، یک کارگر در حال کتک خوردن از سوي پلیس، شکنجه و نظیر اینها احساساتی 

کنـد، ولـی نشـان دادن     کند و او را به موافق یا مخالف تبـدیل مـی   را در بیننده ایجاد می
توانـد بـه یـک     خـار و نظیـر اینهـا بنـدرت مـی     هاي ب اف و لوله سی تأسیسات پیچیده یو

هـا   گیري مشخص در مخاطب منجر شود، مگر آنکه پیشـتر ذهـن وي از قضـاوت    نتیجه
هـاي مخفـی    گوید ایران فعالیـت  هایی که به افکار عمومی غربی می آکنده باشد، قضاوت
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ایران هـم در   مورد نظر 1زمینه یا بستر، قبالً شکل گرفته و لذا متن لذا در اینجا پیش. دارد
  .کند معنا پیدا می 2این بستر

آمیـز   اي صـلح  هـاي هسـته   اما در عبور از حوزه خارج به داخـل، در مسـأله فعالیـت   
  :توان به موارد زیر اشاره کرد جمهوري اسالمی ایران می

آمیز جمهوري اسـالمی   اي صلح هاي هسته اي در حوزه فعالیت دپیلماسی رسانه -1
گیـري و   بـر بهـره   بر امتناع افکار عمومی باشد، مبتنـی  یایران بیشتر از آنکه مبتن

لـذا  . اي بوده است هدایت افکار عمومی در راستاي حمایت از دیپلماسی هسته
ها حذف یا کم اهمیت تلقی شده  ها و دیدگاه به صورت طبیعی بخشی از بحث

این امر همزمـان  . نمایی و مهم جلوه داده شده است ها بزرگ و بخشی از بحث
فرصت . باشد اي می اي در حوزه هسته ت و تهدیدي براي دیپلماسی رسانهفرص

شـود،   اي مـی  است چون منجر به حمایت افکار عمومی داخل از برنامه هسـته 
بـر اطالعـات در دسـترس و علنـی      تهدید است چـون چنـین حمـایتی مبتنـی    

اي ایـران   آمیـز هسـته   هـاي صـلح   لذا در صورتی که مخالفـان فعالیـت  . باشد می
اي از طریـق   توانند از عدم اطالع کافی افکار عمومی در مـورد مسـائل هسـته   ب

گیري افکار عمومی داخلـی را   توانند در بلندمدت جهت ها اقدام کنند، می رسانه
  .تحت تأثیر قرار دهند

اي ما در داخـل، دیپلماسـی عـادي و معمـولی جلـوه       هر چند دیپلماسی هسته -2
و بـا اعالمیـه شـوراي     2003از ژوئن سـال  کند، اما واقعیت امر آن است که می

در . اي ناخواسته وارد مسیر دیپلماسی بحران شده است حکام، دیپلماسی هسته
هاي خـاص را دارد   همه کشورهاي دنیا دیپلماسی بحران الزامات و محدودیت

اي  اي کردن بخشی از مباحث و اطالعات دیپلماسی هسـته  و علنی و غیررسانه
دیپلماسی بحران بنابر ماهیـت خـود بـا عـدم قطعیـت      . تجزو این الزامات اس

                                                           
1. Text 
2. Context 
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اي خـود در صـدد    همراه است و اصحاب رسانه بنابر رسالت و کارکرد حرفـه 
نتیجه آنکه در اغلب موارد مربوط بـه  . باشند رمزگشایی از این عدم قطعیت می

یـابی بـه اطالعـات و     هـایی در دسـت   ها با محدودیت دیپلماسی بحران، رسانه
 .شوند ي بر تصمیم گیرندگان مواجه میتأثیرگذار

دهنـد و نـه    اي را تشکیل می ها فقط بخشی از دیپلماسی هسته دیپلماسی رسانه -3
شـوند   دهد معموالً مقامات باالتر که انتخاب مـی  مطالعات نشان می. همه آن را

بیشتر از کارمندان ثابت نسبت به موضـوع افکـار عمـومی حسـاس هسـتند و      
هـا و   لذا ایـن ادعـا کـه رسـانه    . کنند رت روزمره مطالعه میها را به صو روزنامه

عملکرد و اخبار آنها دغدغه اصلی نهادها و مؤسسات تصمیم گیرنده در حوزه 
باشـد،   اي در حالـت خـاص مـی    دیپلماسی در حالت کلی و دیپلماسـی هسـته  

هاي موجود هم خوانی ندارند و نبایـد در ایـن مـورد اغـراق      چندان با واقعیت
هـا   ژوهشگران و کارشناسان نه تنها عالقه چندانی به اخبار روزمره رسانهپ. کرد

هـا و جرایـد و واکـنش     ندارند، بلکه در عمل وقت کافی براي مطالعه روزنامـه 
 .افکار عمومی را نیز ندارند

اي هم از نظر امنیتی و هـم از نظـر    هاي هسته در اغلب کشورهاي دنیا، فعالیت -4
شـود کـه    هاي حساس محسـوب مـی   جزو بخشحفظ اطالعات محرمانه فنی 

در مـورد ایـران نیـز ایـن ادعـا      . کند ها را محدود می الجرم قدرت مانور رسانه
  .صادق است

اي با پیچیدگی  هاي هسته اي فعالیت نتیجه آنکه در همه کشورهاي دنیا پوشش رسانه
هاي خاص همراه است و در ایـران مشـکالت عمـومی موجـود در حـوزه       و محدودیت

شناسـی   لـذا در آسـیب  . شـود  هاي عمـومی فـوق اضـافه مـی     اي هم به محدودیت انهرس
  :توان به موارد زیر اشاره کرد اي می اي در حوزه هسته دیپلماسی رسانه
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اي و عـدم آشـنایی اغلـب     هـاي هسـته   پیچیدگی و فنی بودن موضوع فعالیـت  -1
اي کـه   هـاي هسـته   گران و خبرنگاران سیاسی با مسایل جزئی و فعالیـت  تحلیل

 .شود منجر به غلبه نگاه سیاسی می

هـاي مطـرح در    اي به مسائل سیاسـی و پرسـش   عدم آشنایی متخصصان هسته -2
 .شود حوزه سیاسی که منجر به غلبه نگاه فنی می

هـاي سـازمانی و اداري موجـود در مصـاحبه و اظهـارنظر مقامـات        محدودیت -3
جز چند مقام ارشـد  اي جمهوري اسالمی ایران که  هاي هسته مسئول در فعالیت

اي، ســایر مســئولین بــراي دورمانــدن از پیامــدهاي  دخیــل در موضــوع هســته
 .دهند اظهارنظر اغلب سکوت را ترجیح می

اي کـه   هـاي هسـته   محرمانه بودن ذاتی بخشی از اطالعات مربوط بـه فعالیـت   -4
مختص ایران نیست، اما در ایران به دلیل فرهنگ سیاسی خاص حتی اطالعات 

 .شود اینترنت نیز، گاه سرّي و محرمانه تلقی میموجود در 

اي کـه   تربیت نکردن خبرنگاران و گزارشگران آشـنا بـا حـوزه مسـایل هسـته      -5
 .بتوانند یک دیپلماسی عمومی قدرتمندي را در خارج از کشور پیاده کنند

شود ابعاد خاصی از این  اي که باعث می هاي هسته امنیتی کردن موضوع فعالیت -6
هاي  هاي نادرست از توانایی زرگنمایی شود، امري که باعث برداشتها ب فعالیت

  .شود ایران در افکار عمومی چه در داخل و چه در خارج می

  گیري نتیجه -4
دهـد ایـن    اي در جمهوري اسالمی ایـران نشـان مـی    گیري هسته مطالعه روند تصمیم

هـر  . بـوده اسـت   هاي داخل و حتی خـارجی  ها به ندرت متأثر از عملکرد رسانه تصمیم
اي شده، ولـی   ها باعث افزایش فشار بر مقامات ارشد در حوزه هسته چند عملکرد رسانه

ها نداشته هر چنـد گـاهی منجـر بـه تـأخیر در       این فشار تأثیر مستقیمی بر تغییر تصمیم
  . اتخاذ تصمیم شده است
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عملکرد  اي به شدت متأثر از در حالی که افکار عمومی داخل ایران در موضوع هسته
المللی و به ویژه غرب نیـز   باشد، افکار عمومی در سطح بین هاي دولتی داخلی می رسانه

باشـد، افکـار عمـومی در سـطح      هاي دولتی داخلی مـی  به شدت متأثر از عملکرد رسانه
هاي خبري خارجی در  المللی و مخصوصا غرب نیز به شدت متأثر از عملکرد رسانه بین

همانگونـه کـه   . آمیـز جمهـوري اسـالمی ایـران اسـت      اي صـلح  هاي هسته مورد فعالیت
هـاي   هاي موجود در جمهـوري اسـالمی ایـران مـانع از تأثیرگـذاري رسـانه       محدودیت

المللـی نیـز    در سـطح بـین  . شـود  خارجی و اپوزیسـیون بـر افکـار عمـومی داخـل مـی      
در  هاي موجود میزان تأثیرگذاري جمهوري اسالمی ایران بـر افکـار عمـومی    محدودیت

دهـد و نداشـتن یـک دیپلماسـی عمـومی       خارج را به صورت قابل توجهی کاهش مـی 
  .قدرتمند نیز تشدید کننده این وضعیت است
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  :اي دیپلماسی رسانه
  هاي مختلف ها و سیاست در نظریه تحلیل رابطه رسانه

  *فر سلطانی محمد

  مقدمه
ي دستگاه دیپلماسـی  ها هاي اصلی فعالیت اي به عنوان یکی از شاخه دیپلماسی رسانه

و سیاست خارجی پدیـدار شـده اسـت و بخـش قابـل تـوجهی از دیپلماسـی عمـومی         
هـاي   در ایـن راسـتا نظریـه   . کشورهاي قدرتمند جهانی را به خود اختصاص داده اسـت 

انـد؛ نخسـت    ها بر سیاست خارجی در دو جهت عمده تکامل یافته مربوط به تأثیر رسانه
ها بـر مخاطبـان بـه اثـرات محـدود تغییـر        اد به اثر زیاد رسانهها از اعتق آنکه، این نظریه

اند و دوم آنکه، به جاي تلقی مخاطب به عنوان موجـودي منفعـل، بـه فعـال      موضع داده
در ارتباطـات سیاسـی،   . انـد  ها اشاره کـرده  بودن مخاطب در دریافت و تفسیر پیام رسانه

هاي نظري براي توضـیح رابطـه    هبر پذیرش این دو اصالح نظري به توسعه دیدگا عالوه
هـا را   بـا ایـن وجـود، ایـن نظریـه، گـاه رسـانه       . اند هاي خبري و سیاست پرداخته رسانه

نظریـه تولیـد   (هـا   و گاه از تأثیر سیاست بر رسـانه ) ان. ان. نظریه سی(تأثیرگذار دانسته 
ده است و سخن به میان آور) ها موافقت، نظریه نخبگان و نظریه تعاملی نخبگان و رسانه

هـاي نـوین ارتباطـات و اطالعـات، گسـتره       این در حالی است کـه امـروزه تکنولـوژي   
هـا   هاي اینترنتی، تلویزیـون  ها، شبکه دیپلماسی و سیاست خارجی را به تحریریه روزنامه

این همان عاملی است که در عصر جامعـه اطالعـاتی،   . و رادیوهاي جهانی کشانده است
فضـایی کـه در آن، پیشـبرد    . ها را الزامی ساخته است و رسانهها  فضاي متعامل دیپلمات

هـاي خبـري و    سیاست خارجی و دیپلماسی بیش از پیش به میزان تأثیرگذاري تاکتیـک 

                                                           
  اي مرکز تحقیقات استراتژیک هاي رسانه عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه پژوهش *

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اي دیپلماسی رسانه/  42

تـر و   ها و پوشـش خبـري، پرقـدرت    چنانکه هر قدر این تاکتیک. اي وابسته است رسانه
  .چرخد تر می هاي سیاست خارجی روان تأثیرگذارتر طراحی و منتشر شود، چرخ

  تأثیر رسانه بر سیاست -1
  ان. ان. نظریه سی -1-1

تواننـد در مواقـع رخـداد فجـایع و      هاي خبـري مـی   این نظریه معتقد است که رسانه
ها به حرکـت   هاي انسانی حکومت را تکان دهد و درجهت مداخله در این بحران بحران
ذاران در مـورد نقـش   گـ  این نظریه در وهلـه نخسـت نتیجـه اظهـارات سیاسـت     . وادارد
المللـی در   ان در منازعـات عمـده بـین   . ان. هاي تلویزیونی جهانی و به ویژه سـی  شبکه

موارد مزبور عبـارت بودنـد از پوشـش خبـري سـرکوب      . دوران پس از جنگ سرد بود
، 1989من پکـن توسـط حکومـت چـین در سـال       آن اعتراض دانشجویان در میدان تیان

فارس و جنگی کـه در پـی حملـه عـراق بـه کویـت و        جخلی 1990-91هاي  بحران سال
هاي شهري و  ، جنگ1991ها براي کودتا در سال  اشغال این کشور رخ داد، تالش روس

، روانـدا در  1992، سومالی در سال 1991مداخالت بشردوستانه در شمال عراق در سال 
  .1999و کوزوو در سال  1995، بوسنی و هرزگوین در سال 1994سال 

آنهـا بـا   . انـد  ها نقش ابزار تبلیغات سیاسی دولت را بازي کـرده  ن نظریه، رسانهدر ای
سـازي،   سازي، القاء پیـام و برجسـته   گذاري و ارزش دفاع از سیاست خارجی و با ارزش

انـدرکاران   هاي دست هاي حکومتی و رساندن پیام نسبت به مشروعیت بخشی به سیاست
گر دولت را در عرصـه سیاسـت    ی، نقش توجیهدیپلماسی کشورها به افکار عمومی جهان

کننـده   دهنده فرهنگ، عقاید، آراء و تبلیغ در این نقش، آنها اشاعه. نمایند خارجی ایفاء می
رسد کـه   با این وجود به نظر می. هاي سیاست خارجی کشورها هستند ایدئولوژي و ایده

ر تأثیرگـذاري بـر   هـاي اخیـر و بـه ویـژه توانـایی آن د      شدن این نظریـه در سـال   مطرح
هـا و   هاي حکومتی، ژورنالیست هاي دفاعی و خارجی، توجه سیاستمداران، مقام  سیاست
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هـا بـه    این جذابیت بیشتر ریشه در نقش رسانه. اندیشمندان را به خود جلب کرده است
  .ترین واسط قدرت در سیاست دارد عنوان مهم

  تأثیر سیاست بر رسانه -2
  نظریه تولید موافقت - 1-2

هاي خبري به جاي آنکه بر سیاست تأثیر بگذارند و یا به انتقـاد   در این نظریه، رسانه
دهنـد کـه بـراي     اي سـامان مـی   از حوزه قدرت بپردازند، پوشش خبري خود را به گونه

هـاي متعـدد    بررسـی . را جلـب کننـد  ) توده مردم(تصمیمات سیاسی، موافقت مخاطبان 
هـاي آمریکـا    ر آن است که پوشش خبري رسانهتوسط هرمان، هاموند و چامسکی بیانگ

هاي رسـمی   اي بوده است که نه تنها درجهت نقد سیاست هاي بحرانی به گونه طی دوره
جنـگ سـال   . انـد  حکومت نبوده است، بلکه به تولید موافقت براي آن سیاست پرداختـه 

نـابودي  ، حمله نظـامی بـه افغانسـتان بـه بهانـه      »طوفان صحرا«فارس با نام  خلیج 1991
تـوان   هایی است که مـی  نیروهاي تروریست القاعده و سپس حمله به عراق ازجمله مثال

  .براي این نظریه برشمرد

  نظریه تولید موافقت براي مقامات اجرایی - 2-2
هاي خبري در نحوه پوشش خبري خـود   این نظریه بیانگر آن است که چگونه رسانه

مقامات سـه قـوه و در   (قامات اجرایی کشور کنند که از تصمیمات م اي عمل می به گونه
اگر حادثه موردنظر مربوط به مقامـات اجرایـی   . حمایت کنند) رأس آنان رئیس جمهور

توان از دو حادثـه   به عنوان مثال، می. کشور نباشد طور دیگري با آن برخورد خواهد شد
کـا و  توسـط آمری  1980سرنگون کردن هواپیماي خطوط هوایی ایـران و کـره در دهـه    

هاي خبـري آمریکـا سـرنگونی هواپیمـایی      رسانه. نام برد) سابق(اتحاد جماهیر شوروي 
ایرانی را خیلی ناچیز پوشش دادند و سقوط آنان را ناشی از خطاي فنی دانسـتند، حـال   
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آنکه پوشش خبري سرنگونی هواپیمایی خطـوط هـوایی کـره کـه مربـوط بـه مقامـات        
  .ن به تفصیل پوشش خبري داده شداجرایی شوروي سابق بود، تا حد ممک

  نظریه تولید موافقت براي نخبگان -2- 3
این نظریه اگرچه تا حدود زیادي با نظریـه تولیـد موافقـت بـراي مقامـات اجرایـی       

هاي خبـري و   هایی در بیان رابطه میان رسانه یکسان است، اما در واقع به جرح و تعدیل
  .سیاست پرداخته است

فقت براي نخبگان باید دو اصـالح در نظریـه تولیـد موافقـت     مطابق نظریه تولید موا
  :مقامات اجرایی انجام و آن را تعدیل کرد

هــاي خبــري تنهــا بــه تولیــد موافقــت بــراي مقامــات اجرایــی کشــور   رســانه -1
پردازند، بلکه به تولید موافقـت بـراي نخبگـان شـامل مقامـات اجرایـی و        نمی

  .پردازند غیراجرایی می
پردازند، بلکه صـبغه   ها نه تنها به تولید موافقت نمی رسانهتحت برخی شرایط،  -2

 .گیرند انتقادي نیز به خود می

و ثبـت در شـرایط   » جنگ سانسورنشده«پردازانی چون هالین در کتاب  به زعم نظریه
آنـان سـه   . هـاي خبـري متفـاوت خواهـد بـود      مختلف سیاسی، عملکرد و تأثیر رسـانه 
  :کنند که عبارتند از وضعیت را در این خصوص ترسیم می

  وفاق کامل بین نخبگان؛) الف
  عدم وفاق بین نخبگان؛) ب
  .انحراف و انتقاد از سیاست) ج

، هنگامی که نوعی وفاق نسبی بین نخبگـان دربـاره مسـائل مهـم     »الف«در وضعیت 
هاي خبري در جهت تولید موافقت بـراي تصـمیمات    سیاسی وجود دارد، پوشش رسانه

  .آنان خواهد بود
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، هنگامی که بین سیاستمداران و نخبگان بر سر یک مسئله سیاسـی  »ب«ر وضعیت د
تواننـد بـه انتقـاد بپردازنـد و بـر       هاي خبري مـی  اختالف نظر وجود دارد، آن گاه رسانه

هاي خبري آمریکا مـادام کـه بـین نخبگـان      به عنوان مثال، رسانه. سیاست تأثیر بگذارند
ره، وفاق نسبی بر سر جنگ در ویتنام وجود داشت، سیاسی آمریکا، به ویژه اعضاي کنگ

امـا بـه محـض آنکـه بـین      . کردند ها عمل می در جهت تولید موافقت براي این سیاست
هـاي خبـري    نظر پدید آمد، رسانه اعضاي کنگره درباره حقانیت جنگ در ویتنام اختالف

ابوغُریـب شـاهد    مشابه این وضعیت را در وقـایع سـندروم  . به انتقاد از اوضاع پرداختند
هاي خبري بـه انتقـاد    جنایت اسفبار زندان ابوغریب هنگامی برمالء شد و رسانه. هستیم

اي بـا   از آن پرداختنـد کـه بـوش مخالفـانی در میـان اعضـاي کنگـره پیـدا کـرد ـ عـده           
  .شدن به پایان دوره اول ریاست جمهوري بوش درصدد انتقاد از وي بودند نزدیک

آغـاز   1376که پس از دوم خـرداد سـال   » اصالحات«موسوم به در ایران نیز، جریان 
ایـن  . نظر نخبگان سیاسی و فکري فراهم کرد شد، شرایطی را براي آشکارسازي اختالف

ها فراهم ساخت تا به انتقـاد سیاسـی و اجتمـاعی     شرایط، زمینه مساعدي را براي رسانه
ها خود نیـز   ؛ نقشی که رسانهزده و نقشی بیش از پیش در این عرصه ایفا کنند خود دامن

  .توجه به آن پیش از دوم خرداد در شگفت بودند از عدم
توانند به رغم وفاق نسـبی نخبگـان سیاسـی، بـه انتقـاد       ها می رسانه» ج«در وضعیت 

هـا   در چنین شـرایطی رسـانه  . بپردازند و ازنظر و مواضع سیاسی نخبگان انحراف جویند
  .موکراسی عمل کنندتوانند به عنوان رکن چهارم د می

  ها و قدرت نظریه تعاملی رسانه. 3
هاي تجربی نظریـه تولیـد    هاي نظري و یافته این نظریه، ضمن پذیرفتن برخی توانایی

هـاي خبـري و قـدرت     موافقت، معتقد است که باید جریانی دوسویه میان پوشش رسانه
انبه است و به تعامـل  ج اي یک در واقع، نظریه تولید موافقت، نظریه. سیاسی شکل بگیرد

بـا ایـن حـال، ایـن     . هاي خبـري و سیاسـت توجـه نـدارد     و دوجانبه بودن رابطه رسانه
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وار وقـایع نیسـت،    ها صرفاً انعکاس آینه تأثیرپذیري کامالً انفعالی نیست؛ زیرا کار رسانه
ها بـا تأثیرپـذیري از یکـی از طـرفین، از طریـق نـوعی        بلکه حقیقت آن است که رسانه

در واقـع  . کننـد  کنند و بـه مخاطبـان خـود ارائـه مـی      هی، واقعیت را بازسازي مید قالب
. وار آن متفـاوت اسـت   پردازند که با انعکاس آینه ها به نوعی روایت از واقعیت می رسانه

به بیان . هاست قطعیت سیاست از سوي دیگر، باید به یک مسئله مهم پرداخت و آن عدم
شـه روشـن و قطعـی نیسـت و در ایـن هنگـام       هاي یـک حکومـت، همی   دیگر، سیاست

هرگاه بین نخبگان بـه  : بنابر آنچه گفته شد. تري ایفاء کنند توانند نقش جدي ها می رسانه
هـا بـه قـدر کـافی از صـراحت و قطعیـت        قدر کافی وفاق وجود داشته باشد و سیاست
هنگـامی کـه بـین    اما . ها از نخبگان باشیم برخوردار باشند، باید منتظر تأثیرپذیري رسانه

هـا هـم از صـراحت و قطعیـت کـافی برخـوردار        نخبگان، وفاق وجود ندارد و سیاست
  .ها بر سیاستمداران بیشتر خواهد بود نیست، امکان تأثیرگذاري رسانه

  گیري نتیجه. 4
گونـه تحلیـل نمـود کـه اساسـاً رابطـه        توان این بنابرآنچه در این نوشتار بیان شد، می

هـا   تأثیر و نفوذ بیش از حد رسـانه . سویه نیست اي ساده و یک رابطهها و سیاست،  رسانه
ان از یک . ان. پردازان نظریه سی هاي کشورها توسط نظریه گیري ها و تصمیم در سیاست

هـا از سـوي    سو و نظریات تولید موافقت در حمایت از تأثیر و نفـوذ دولـت بـر رسـانه    
. سـازد  ابطه رسانه و دولت را ضـروري مـی  اي تعاملی براي توضیح ر دیگر، نیاز به نظریه

اي که اوالً به رابطه تعاملی رسانه و سیاست اشاره کند و ثانیاً شرایطی را که تحـت   نظریه
  .ها بر سیاست تأثیر بگذارند را تعیین کند آن ممکن است رسانه

هـا وجـود    اي دوسویه بین نخبگان و رسـانه  رابطه: در واقع، بهتر است که گفته شود
هـاي   از سویی، هنگامی که بین نخبگان به قدر کافی، وفاق وجود دارد و سیاسـت . دارد

. پذیرنـد  ها از نخبگـان تـأثیر مـی    حکومت از صراحت و قطعیت برخوردار است، رسانه
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هـا   خـورد و در سیاسـت   وفـاق بـه چشـم مـی     حال آنکه، هنگامی که بین نخبگان، عـدم 
  .ا بر نخبگان بیشتر خواهد بوده قطعیت وجود دارد، احتمال تأثیر رسانه عدم

ها یکـی از امـوري کـه بسـیار      براي بحث در خصوص رابطه بین دیپلماسی و رسانه
هـا در طـی    هاي وابسته به حکومت رسد رصد کردن سناریوهاي رسانه طبیعی به نظر می

ها قصد دارند به افکـار   تواند اهدافی را که دیپلمات این مسیر می. هاي بحرانی است دوره
از سـوي دیگـر ایـن رصـد کـردن، کشـورها را قـادر        . ومی القاء کنند، روشن نمایـد عم
هـا طراحـی خـود را بـا جهـت       سازد تا بتوانند در برخورد با افکار عمومی و رسـانه  می

براي بررسی و تحلیل رابطـه بـین دیپلماسـی و رسـانه، سـناریوهاي      . بهتري شکل دهند
  .به پیوست آورده شده است هاي بزرگ جهانی در مورد ایران ویژه رسانه
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  ):1(پیوست 

  هـاي بـزرگ جهـانی در مـورد ایـران      بررسی سناریوهاي ویـژه رسـانه  
  1385دي ماه  -فروردین 

  1385فروردین ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه
  سناریو مرتبط  محورهاي رسانه اي

چرا  کند که می يیاد آور ایران نظامی رزمایش
 وسعه احتمالیت نگران المللی بینجامعه 

  .است اي ایران تسلیحات هسته

سناریو تهدید آمیزبودن ایران براي ملل جهان و 
اي تهدیدي براي  دستیابی ایران به انرژي هسته

  همه کشورهاي جهان است
افزایش سفر مقامات آمریکایی به منطقه به 

اي ایران به کشورهاي  منظور القاء تهدید هسته
  .منطقه

  رب براي مقابله با ایرانسناریو ترغیب ملل ع

احتمال حمله به ایران همزمان با احتمال تحریم 
اقتصادي دیپلماتیک برضد ایران از سوي 

  .کشورهاي اروپایی و آمریکا

  سناریو ارعاب و تهدید ایران

آمریکا براي حمله به ایران تحت فشار اسرائیل 
  .است

  سناریو تشویق ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا

رنگ کردن احتمال حمله به ایران در  کم
  .هاي آمریکا از اواخر فروردین ماه رسانه

  سناریو تشویق ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا

حمله نظامی به ایران : هاي اروپایی رسانه
  .غیرمحتمل و غیرعاقالنه است

  سناریو تشویق ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا

مبنی اران آمریکایی تعدادي از سیاستمدخواست 
ایران به منظور گفتگوي مستقیم کشورشان با  بر

  .اي ایران پایان یابد هستهمناقشه  تایافتن راهی 

  سناریو تشویق ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا
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  1385اردیبهشت ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه
  سناریو مرتبط  محورهاي رسانه اي

اي ایران  تأسیسات هسته بهحمله : هاي اروپا و آمریکا رسانه
خواهد  کشورهاي منطقه خلیج فارستبعات وخیمی براي 

  .داشت

سناریو دشمن سازي از ایران 
براي اعراب و ترغیب ملل عرب 
  و مسلمانان براي مقابله با ایران

به اي توسط ایران  فناوري هستهال سناریو تهدید آمیزبودن انتق
  .ي تروریستیها ي منطقه و گروهدیگرکشورها

سناریو تهدید آمیزبودن ایران 
براي ملل جهان و دستیابی ایران 

اي تهدیدي براي  به انرژي هسته
  همه کشورهاي جهان است

زمان گفتگو با ایران است، در حالی که رهبران ایران و آمریکا در 
ها تنها به  برند، اما رسانه سخنان خود تلویحاً از مذاکره نام می

آمریکا به ایران و اظهارات رهبران ایران در مورد  حمله احتمالی
  .پردازند اي می هاي هسته پیشرفت

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
  مستقیم با آمریکا

  

  1385خرداد ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه
  سناریو مرتبط  محورهاي رسانه اي

  ریو ارعاب و تهدید ایرانسنا  .تضمین امنیتی به ایران در دستور کار آمریکا قرار ندارد
اي مشکالت دیگري هم  عالوه بر مساله برنامه هستهآمریکا 

ایران دولتی دارد که به نابودي اسرائیل اعتقاد . دبا ایران دار
  .دارد

سناریو هلوکاست و پیگیري سناریو 
تهدید آمیزبودن اندیشه دولت ایران 

براي ملل جهان حتی فارغ از 
  اي رژي هستهدستیابی این کشور به ان

آغاز القاء نزدیک شدن دیدگاه چین و روسیه با اروپا و 
  .آمریکا بر علیه ایران

  سناریو ارعاب و تهدید ایران

براي آمریکا راه موثرتري براي برخورد با ایران وجود دارد 
  .و آن مذاکره مستقیم با این کشور است

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
  مستقیم با آمریکا

هاي وعده شده آتی در صورت  کوشد طعم تحریم میغرب 
  .هاي جدید را به ایران بچشاند عدم پذیرش پیشنهاد

  سناریو ارعاب و تهدید ایران
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هاي آمریکا، همسو با تندورهاي واشنگتن  برخی رسانه
نه تنها تصمیم به درتالشند تا نشان دهند مقامات واشنگتن 

 آن ه اتمیمذاکره مستقیم با ایران در خصوص برنام
هاي امنیتی به  ارائه تضمین دلیلی برايبلکه  ،اند نگرفته

  .بینند نمیدولت ایران هم 

  سناریو ارعاب و تهدید ایران

هاي آمریکا به منظور بزرگ نمایی  تالش اکثر رسانه
خواست مقامات مختلف و به ویژه تندرو ایران مبنی بر 

  .مذاکرات مستقیم با آمریکا

ن به مذاکره سناریو تشویق ایرا
  مستقیم با آمریکا

ي غرب به مجموعه ي جدید مشوقهابی نظیر جلوه دادن 
  در ازاي توقف غنی سازي ایران

سناریو تشویق ایران براي پذیرش 
و قبول تعلیق  1+5خواست گروه 

  غنی سازي
هاي عربستان نقش مهمی در  هاي عربی بویژه روزنامه رسانه

  .کنند ن ایفا میانتشار اخبار منفی راجع به ایرا
سناریو دشمن سازي از ایران براي 

اعراب و ترغیب ملل عرب و 
  مسلمانان براي مقابله با ایران

هاي  حجم زیادي از مطالب خود را به ناتوانی .سی .بی .بی
  .ه استدولت اختصاص داد

  سناریو تضعیف دولت ایران

  ناریو تضعیف دولت ایرانس  .اند در ایران پرداختهبه مسائل قومیتها ها  اغلب رسانه
اعالم واکنش موافق مذاکره واشنگتن با تهران در 

مریکا براي آسناتورهاي جمهوریخواه  اعمال فشار:قالب
آغاز  و تالش بوش براي گفتگوي کاخ سفید با ایران

  .ایرانمذاکراتی مستقیم با 

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
  مستقیم با آمریکا

این که در صورت آغاز مذاکره  نگرانی رایس در خصوص
اي را به  در نهایت امتیازهاي بیش از اندازه با ایران، آمریکا

  .ایران واگذار کند

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
  مستقیم با آمریکا

مذاکره مستقیم حتی از  با دیک چنی و رامسفلد مخالفت
  .با ایرانطریق کانالهاي غیررسمی 

ذاکره سناریو تشویق ایران به م
  مستقیم با آمریکا

راي آنچه که در شوراي وهایی علیه ایران  اعمال تحریم
  امنیت در جریان است

  سناریو ارعاب و تهدید ایران

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  51/ هاي فرهنگی و اجتماعی گروه پژوهش
هشدار نسبت به ایران به عنوان قدرت : تحلیلگران عرب 

مسلط آینده در خاورمیانه و ضرورت رویارویی با فعالیتهاي 
  .اي ایران هسته

از ایران براي  سناریو دشمن سازي
اعراب و ترغیب ملل عرب و 
  مسلمانان براي مقابله با ایران

اي و مسدود  دستیابی ایران به قدرت هسته: هاي عرب رسانه
  .نمودن آبهاي منطقه خلیج فارس در پی این قدرتمداري

سناریو دشمن سازي از ایران براي 
اعراب و ترغیب ملل عرب و 
  مسلمانان براي مقابله با ایران

ها با گسترش  سناریو تهدید سنی  هاي این کشور نفوذ ایران در عراق و خطر کنار زدن سنی
تعداد و نفوذ شیعیان در منطقه تحت 

  حمایت ایران
نامه رایس به منظور اعالم آمادگی براي : خرداد ماه 13

دیپلماتیک پاتک ها  مذاکره مستقیم با ایران به بیان رسانه
اي به افکار عمومی جهان  اقع نامهو در وبه ایران  آمریکا

بود، افکار عمومی که پیش از این از نامه آقاي احمدي نژاد 
آنچه که به بیان نیویورك تایمز دیپلماسی . متاثر شده بود

هوشمند خوانده شد، پیروزي دیپلماتیک بی سابقه و 
رقم زد و ستایش و  راي دولت واشنگتنباي  برجسته

از جمله کشورهاي ، ي جهانکشورهااستقبال بسیاري از 
  .و عربی را برانگیختاسالمی 

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
  مستقیم با آمریکا

 دولت در صورت خودداري ایران: هاي آمریکایی رسانه
ها هستند که به دنبال گفتگو  تواند بگوید این ایرانی بوش می
، دیگر اتدر عین حال در صورت شکست مذاکر. نیستند

ها علیه  روسیه و چین با اعمال تحریم ي مخالفتراهی برا
  .باقی نخواهد ماندتهران 

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
  مستقیم با آمریکا

مقامات آمریکائی این بار بر خالف گذشته خواستار آن 
شود،  اي که به آنها اعطا می ها با هر دکمه هستند تا رسانه

انی در این یک دست کت و شلوار ندوزند و از جنگ رو
گیري ایران در واکنش به  زمینه بپرهیزند تا فضا براي تصمیم

  .پیشنهادات مساعد باشد

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
  مستقیم با آمریکا
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هاي آمریکا تالش دارند این گونه به ایران خط دهند  رسانه
که حق ایران را خواهند پذیرفت اما به شرطی که چهره 

ن آمریکا، طی این مسیر از بین نرود و بود» قدرت جهانی «
ایران حداقل تعلیقی کوتاه مدت را براي حضور آمریکا در 

  .هیئت مذاکرات بپذیرد

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
  مستقیم با آمریکا

نشان دهد که همه مردم هاي تصویري از ایران،  گزارش
  .واشنگتن هستند –ایران خواهان ایجاد رابطه میان تهران 

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
  مستقیم با آمریکا

 کشور خود به عنوان هاي اتمی برنامه از حمایت مردم ایران
کشور براي مقابله با  بخشی از جستجوي تاریخی این

  .دخالتهاي خارجی و کسب وجهه و احترام جهانی

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
  مستقیم با آمریکا

اي در مورد انتخاب میانجی میان  حدس و گمانهاي رسانه
  .ایران و آمریکا

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
  مستقیم با آمریکا

اي رفتارهاي دیپلماتیک اخیر دولت ایران  تحلیلگران رسانه
را بیشتر در راستاي تمایل ایران به پاسخ مناسب به جامعه 

  .کنند اي اش تفسیر می جهانی در خصوص پرونده هسته

تشویق ایران به مذاکره سناریو 
  مستقیم با آمریکا

سناریو تشویق ایران به مذاکره   .شروع شده است ایران و آمریکا» مذاکره درمورد مذاکره «
  مستقیم با آمریکا

رایس مذاکره مستقیم با ایران را به منظور محک زدن ایران 
و نشان دادن چهره واقعی این کشور به جهانیان پیشنهاد 

  .کرده است

  ناریو ارعاب و تهدید ایرانس

اعراب باید خود را براي فصل : دهد الجزیره هشدار می
آنها ضمن تأکید بر . الملل آماده کنند جدیدي از روابط بین

در جهان  دخالت ایران در داخل عراق، اعتقاد دارند که
  .دستانه صفحه جدیدي از روابط ایران و امریکا قرار دارآ

ران براي سناریو دشمن سازي از ای
اعراب و ترغیب ملل عرب و 
  مسلمانان براي مقابله با ایران

اما گفتمان ضد حقوق بشري بودن اعمال دولت ایران، 
اي را گرفته  درراس تحلیلها قرار گرفته وجاي چالش هسته

  .است

  سناریو ارعاب و تهدید ایران
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  1385تیر ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه
  یو مرتبطسنار  محورهاي رسانه اي

مریکا از این که مقامات ایرانی با بسته پیشنهادي غرب با آدولت 
ن که آکند به ویژه  جدیت برخورد نکردند احساس ناکامی می

غاز ورود به مذاکرات آمقامات ایرانی به این پیشنهاد به عنوان 
  کنند طوالنی نگاه می

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
  مستقیم با آمریکا

هاي نگرانی نسبت به  ایجاد زمینه :هاي عرب رسانهي موج فکر
ارائه نوعی هشدار به کشورهاي   ایران در میان مردمان عرب،

  .غربی و گرم نگه داشتن فضاي ملتهب علیه ایران است

سناریو دشمن سازي از ایران 
براي اعراب و ترغیب ملل عرب 
  و مسلمانان براي مقابله با ایران

هاي جهانی آمریکا و اسرائیل، در تکمیل خبرها  تحلیلهاي رسانه ،ان بحران لبناندر جری: تیرماه 7از 
اي اخیر، ساخت سناریوهاي جنگ  هاي جاري خود به دنبال بهره برداري از جریان رسانه و گزارش

  .را آغاز کردند روانی علیه ایران
هاي  چهره گروهطرحی که تضعیف ؛ مرحله دوم طرح خاورمیانه بزرگبه مثابه جنگ لبنان   

گراي فلسطینی و لبنانی و به تبع آن ایجاد تحرکی تازه در روند صلح اعراب و  اسالم
کند و از دیگر سو، تحت فشار قرار دادن  هاي آمریکا دنبال می اسراییل را در رسانه

. کند اي جدید را دنبال می  همسو شدن با نظم منطقهجهت هاي ایران و سوریه  دولت
بست در روند صلح بین  یکایی در تالشند تا این گونه جا بیندازند که رفع بنمرآهاي  رسانه

منجر به بهبود روابط اسراییل با اغلب کشورهاي عرب  ها، قاعدتاً اسراییل و فلسطینی
  .تر خواهد کرد خواهد شد و ایران و سوریه را در منطقه منزوي

به » انه یبحران خاورم«تیتر واحد انتخاب ؛ بحران از لبنان به خاورمیانه دامنه گسترش   
ها، اخبار و  ، به عنوان تیتر کلی و هدایت گر مجموعه گزارش»جاي بحران لبنان «

تحلیلهاي مرتبط با جنگ در لبنان و اسرائیل؛ و تکرار آن به صورت زیرنویس هنگامی که 
وان مورد گردد، خود نشانی از طراحی و ساخت سناریویی با عن خبر مرتبط با آن منتشر می
  .را داردو گسترش بحران به سطح منطقه نظر 
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هاي خود  ها در راستاي طرح خاورمیانه بزرگ توسط رسانه سناریوي دیگري که آمریکایی  
ست که غرب از حفظ خاورمیانه به عنوان جایگاهی براي اعراب و نه ا کنند این دنبال می

سازي براي این سناریو نیز با  زمینه. کند یک امپراطوري مذهبی براي ایران حمایت می
ایران به دنبال کسب قدرت «هاي مطرح با عنوان  طرح تیترهاي عمده و بزرگ در رسانه

مقابله با ایران به عنوان کشور خواهان امپراطوري . شود دنبال می »برتر در خاورمیانه
قالب اسالمی مذهبی در خاورمیانه در واقع ادامه مبارزه با اسالم سیاسی است که بعد از ان

  .به عنوان هدف اصلی مقابله با ایران از سوي آمریکا طرح ریزي شده است
هاي  هایی که در پی بحران لبنان در رسانه گیري از اصطالح هالل شیعی در تحلیل بهره  

اسرائیلی و آمریکایی شایع گردید، جملگی تالشی در راستاي جلب اعراب محافظه کار 
نگرانی که بیشتر از . سترش تفکر شیعی در منطقه نگران هستندسنی است که از هر گونه گ

  .شود سوي آمریکا و اسرائیل به اعراب گوشزد می
به نفع ایران است و اگر چه  بلکه قطعاً .به نفع اعراب و روند صلح نیست ...اقدام حزب ا  

ت مدرکی دال بر دخالت ایران نیست اما شواهد نشان دهنده نقش مهم ایران در تحوال
  .لبنان است

اي آمریکا و  هاي رسانه اغلب تحلیل؛ اي ایران با بحران لبنان ارتباط مستقیم پرونده هسته  
شوند که جمهوري اسالمی ایران براي منحرف کردن  اسرائیل حول این مطلب ارائه می

اهللا لبنان را براي آغاز  اي خود، حزب توجه سران هشت کشور صنعتی جهان از برنامه هسته
  .نگ با اسراییل تحریک کرده استج

شود،  هاي آمریکا و اسرائیل بر آن تأکید می آنچه که این روزها بیش از پیش در رسانه  
همانا این نکته است که درگیري جاري بین اسراییل و حزب اهللا در واقع جنگی است غیر 

تد، یک درگیري است از این دیدگاه هر آنچه در لبنان اتفاق بیف. مستقیم بین آمریکا و ایران
که ادامه دارد و مهمتر اینکه این جنگی است براي نفوذ بیشتر در منطقه از سوي دو طرف 

  .واقعی جنگ ایران و آمریکا
شکار شدن ناتوانی رژیم صهیونیستی آاي غرب با تداوم بحران و  محافل سیاسی و رسانه  

را به عنوان عوامل بی ثباتی در  ایران و سوریه کوشند در مقابل مقاومت حزب اهللا لبنان می
  .خاورمیانه معرفی کنند

کوشند از گزاره تبلیغی ادعاي دخالت ایران در تحوالت لبنان براي  ها می این رسانه
  .اي ایران براي خاورمیانه و جامعه جهانی بهره برداري کنند نمایی تهدید برنامه هسته بزرگ
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ي غیر مشروع جلوه دادن مقاومت حزب اهللا کوشند برا هاي آمریکا و اسرائیل می رسانه  

هاي آمریکا و  رسانه .نشان دهند لبنان، رد پاي گروه تروریستی القاعده را در تحوالت لبنان
افزایند که ایران در صورتی که  دهند می این زاویه دیدي که از حزب اهللا ارائه میا اسرائیل ب

ر از تروریسم جهانی چه فجایعی اي این کشو اي مجهز شود، حمایت هسته به بمب هسته
  .که به بار نخواهد آورد

اهللا لبنان را به عنوان نمونه کوچکی از تهدید ایران براي صلح  محافل صهیونیستی، حزب  
کنند و مدعی هستند که اگر سرکوب حزب اهللا توام با رویارویی  جهانی ترسیم می

  .قت خواهد بودالمللی با جمهوري اسالمی نباشد در حکم پیروزي مو بین
اي ایران، سایر خبرها  درفضاي برپایی سناریوهاي مرتبط با جنگ لبنان، اخبار مرتبط با پرونده هسته

  .المللی را به حاشیه رانده شد هاي بین و گزارش
ها و جذب افکار  موقعیت زمانی بالفاصله بعد از جنگ، همواره زمان بسیار مناسبی براي القا دیدگاه

اي است  این اصلی رسانه. و خارجی، در راستاي اهداف سیاست خارجی بوده استعمومی داخلی 
در فضاي . شود ها به خوبی درك شده و از آن بهره گرفته می که از سوي سیاستمداران و نیز رسانه

ها  ایران را مسئول درد و رنج لبنانیایجاد شده نزد افکار عمومی در همدلی با مردم لبنان، بوش 
  .دانست

گ روانی بعد از جنگ لبنان بیش از هر چیز با سمت و سوگیري به سوي تضعیف ایران نشانه جن
  .گرفته شد

جمهوري اسالمی ایران » دکترین جدید دفاعی «که به عنوان » ضربت ذوالفقار « رزمایش - تیرماه  29
  .شددر منطقه جنوب شرق ایران آغاز 
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  1385مرداد ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه
  سناریو مرتبط  محورهاي رسانه اي

ضربت «اي حول موضوع رزمایش  مرداد ماه با سناریوهاي رسانه
  .جمهوري اسالمی ایران سپري شد» ذوالفقار 

سناریو تهدید آمیزبودن اندیشه 
دولت ایران براي ملل جهان 

حتی فارغ از دستیابی این کشور 
  اي به انرژي هسته

ا به طور همزمان این رزمایش را ه بسیاري از تحلیلگران رسانه
در پایان جنگ لبنان و در آستانه زمان پاسخگویی ایران به 

اند و معتقدند این رزمایش  شوراي امنیت مهم ارزیابی کرده
تقویت کننده  و پاسخی به تهدیدات نظامی اسرائیل و آمریکا

  .پیروزي حزب اهللا در جنگ لبنان است

هاي ساخته  حمایت کننده سناریو
ده برمبناي بحران لبنان علیه ش

سناریو آماده شدن ایران  -ایران 
  براي مقابله نظامی با آمریکا

پوشش خبري پاسخ احتمالی ایران به بسته پیشنهادي غرب با 
  .تحلیلی مانورهاي نظامی ایران ادغام شد –پوشش خبري 

سناریو آماده شدن ایران براي 
  مقابله نظامی با آمریکا

  :هاي آمریکایی در مورد مانور نظامی ایران نههاي رسا گزاره
  .است  براي جنگ  گی ایران مادآ  ن اد د  نشان  رزمایش  این  ف هد

رزمایش ضربت ذوالفقار، نوعی آمادگی جمهوري اسالمی براي 
  .مقابله با حمله احتمالی آمریکا به ایران است

  ي اینا هاي هسته طلبی خطر ناشی از جاه  مانورهاي نظامی ایران
  . سازد می ایاننم  از پیش  کشور را بیش

با   نکهآ  ون بد  بخشد ت می را شد  اماتش هر روز اقد  تهران
  . شود واکنشی مواجه

سناریو آماده شدن ایران براي 
سناریو  –مقابله نظامی با آمریکا 

غیرصلح آمیزبودن برنامه 
اي ایران و ترغیب مردم  هسته

  رانجهان براي رویارویی با ای
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  1385شهریور ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه
  سناریو مرتبط  محورهاي رسانه اي

هاي جهان، امروز به اتفاق خبر افتتاح  اکثر رسانه: شهریور 4
  .را پوشش دادند بزرگ آب سنگین اراك  پروژه

سناریو غیرصلح آمیزبودن برنامه 
اي ایران و ترغیب مردم  هسته

  ایران جهان براي رویارویی با
، اعتقاد گسترده مردم دولت ایراندر پشت شعارهاي تندروانه 

  .ایران به کشورشان به عنوان ابرقدرت منطقه است
سناریو دشمن سازي از ایران 

براي اعراب و ترغیب ملل عرب 
  و مسلمانان براي مقابله با ایران

سفر خاتمی به آمریکا حتی با هدف غیررسمی و علی رغم عدم 
اتهاي سیاسی، به منزله حرکتی مثبت در راستاي وجود مالق

گردد و در فضاسازي مثبت در  مذاکره ایران با آمریکا تحلیل می
  .این راستا قابل ارزیابی قرار گرفته است

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
  مستقیم با آمریکا

اي  هاي غرب در اقدامی زنجیره از اواسط شهریور ماه، رسانه
شان نسبت به پاسخ  هایی مبنی بر دلسردي ر تحلیلاقدام به انتشا

  .مناسب ایران به طرح غرب، کردند

سناریو غیرصلح آمیزبودن برنامه 
اي ایران و ترغیب مردم  هسته

  جهان براي رویارویی با ایران
هاي مختلف مبنی  ها و گزارش در این روز تحلیل: شهریور 28

ن نشست مجمع ون توجه شصت و یکمیبر این که ایران در کان
هاي  ، از سوي رسانهعمومی سازمان ملل قرار خواهد داشت
  .غربی ارائه شد

نمایی تهدید  سناریو بزرگ
اي ایران براي جامعه  هسته

  الملل بین

مراسم گشایش مجمع در وش و رئیس جمهوري ایران هر دو ب
 .ها و مقامات بودند رسانهعمومی سازمان ملل زیر ذره بین 

ئیس جمهور آمریکا ورئیس جمهور ایران در همزمانی حضور ر
نشست شوراي امنیت ملی و باال گرفتن شدت برخورد این دو 

  .ها با پوشش باال منعکس شد و احتمال مذاکره در رسانه

اي  گرم نگه داشتن فضاي رسانه
براي مخاطبان جهان نسبت به 

  چالش ایران و آمریکا
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  1385مهر ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه
  سناریو مرتبط  محورهاي رسانه اي

که تعلیق موقت غنی با اروپا نزدیک شدن ایران به توافقی شایعه 
ایران و این که شود  را نیز شامل می ایرانسازي اورانیوم 
  .ن است که این توافق مخفی بماندآخواستار 

سناریو محک زدن ایران به 
منظور دریافت این نکته که آیا 

درمورد  5+1ایران به خواست 
دهد  اي اش تن می برنامه هسته

  یا خیر؟
کشورهاي اروپایی و آمریکا موفق شدند که براي تحریم ایران، 

  .پرونده را به سمت شوراي امنیت هدایت کنند
سناریو محک زدن ایران به 

منظور دریافت این نکته که آیا 
درمورد  5+1ایران به خواست 

دهد  اي اش تن می برنامه هسته
  ؟یا خیر

کره شمالی یک آزمایش اتمی را با موفقیت به «گزاره : مهر 17
هاي جهان  سرخط خبري امروز اکثر رسانه»  انجام رسانده است

اي جهان  ها نسبت به این موضوع در موج رسانه است و واکنش
  .در حال افزایش است

اي  سناریو اتصال برنامه هسته
گیري  ایران به کره شمالی و بهره

اي کره  ملکرد هستهایران از ع
اي  شمالی به نفع پرونده هسته

  خود
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ها به دنبال بررسی تأثیرات احتمالی آزمایش  در کل، تحلیل

اي کره شمالی، و عملکرد ایران در خصوص برنامه  هسته
هاي جهانی و  هاي این کشور به قدرت اش و واکنش اي هسته

وص بالعکس و عملکرد قدرتهاي جهانی به ویژه آمریکا در خص
اي ایران و واکنش نسبت به این پرونده  مقابله با برنامه هسته

اي کره شمالی  رنامه هستهها اذعان داشتند که ب اغلب رسانه. بودند
  .طلبد هاي متفاوتی را می و ایران متفاوت بوده و راه حل

اي کره شمالی بر پرونده  برخی سناریوهاي تأثیر آزمایش هسته
  :اي ایران هسته

  .شمالی به نفع ایران است بحران کره
به نوعی ) اي هسته(قدرت چانه زنی ایران در مذاکرات جاري 

  .تقویت خواهد شد
در صـورت پیـروي ایـران از کـره شمالی مسابقه تسلیحات 

اتمی به راه خواهد افتاد کـه براي دنیا و نظم جهانی 
  .بسیارخطرناك خواهد بود
ز پیش خود را در کره شمالی نتایج آزمایشهاي اتمی دو رو

  .اختیار جمهوري اسالمی خواهد گذاشت
؛ گروه پنج اعضاء زمایش اتمی کره شمالی بر موضعآ تأثیر

آمادگی شوراي امنیت براي رسیدگی به مساله ایران کمتر شده 
  .است

در واکنش نشان دادن در مورد برنامه احتمال دارد رژیم ایران 
د، زیرا به این باور از روش کره شمالی تبعیت کناي اش،  هسته
ت نکردن کره شمالی، غرب جز یک ببر ارسد که با مجاز می

  .کاغذي نیست
  

  :سناریوهاي مقابل
اي کره شمالی فراهم آورنده فضاي قاطع جهانی  آزمایش هسته

  .علیه ایران
هاي آمریکا علیه ایران کمک  آزمایش کره شمالی به تالش

اي  سناریو اتصال برنامه هسته
گیري  ایران به کره شمالی و بهره

اي کره  ایران از عملکرد هسته
اي  شمالی به نفع پرونده هسته

  خود

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اي دیپلماسی رسانه/  60

) همیلتون –بیکر ( ها به گزارش هیات تحقیق آمریکایی واکنش
ان و سوریه در کمک به استقرار امنیت در که امکان مشارکت ایر

ها  ، از اواخر مهرماه در فضاي رسانهعراق را مطرح کرده بود
  .کند آغاز به سناریوشدن می

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
مستقیم با آمریکا و نیز سناریو 
تشویق مخالفین مذاکره مستقیم 
  با ایران در آمریکا به این امر

  1385آبان ماه  –اي  نهسرخط سناریوهاي رسا
  سناریو مرتبط  محورهاي رسانه اي

اوایل آبان ماه ارتش آمریکا مانوري نظامی در خلیج فارس به راه 
اي وسیعی به خود اختصاص  انداخت و این امر پوشش رسانه
  .داد

  سناریو ارعاب و تهدید ایران

ن نقش ایران جلوه دادهاي عرب تالش دارند تا با بزرگ  رسانه
  .، بر فشارهاي آمریکا علیه ایران بیفزایند منطقهدر 

سناریو دشمن سازي از ایران 
براي اعراب و ترغیب ملل 

عرب و مسلمانان براي مقابله 
  با ایران

یکی از اعضاي بلند پایه خبرهاي امروز حاکیست که : آبان 10
ممکن است مسکو از پیش  روسیه اعالم کرده است کهدوماي 

 .حمایت کند ،ها علیه ایران وص تحریمنویس قطعنامه درخص
مقاومتی در برابر تصویب  جمهوري خلق چین نیز چندان

قطعنامه احتمالی علیه ایران در نشست آتی شوراي امنیت 
  .سازمان ملل نخواهد کرد

  سناریو ارعاب و تهدید ایران

سناریو تهدید آمیز بودن   ).ص(ها نسبت به رزمایش پیامبر اعظم  واکنش
  ایران براي ملل منطقهعملکرد 

ولی به واقع این ایرانیان  ،مذاکره آمریکا با ایران اشتباه است عدم
هستند که امروزه تمایل چندانی به انجام مذاکرات جدي با 

  .واشنگتن ندارند

سناریو تشویق ایران به مذاکره 
  مستقیم با آمریکا
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ها  هاي خلیج فارس به همراه تحلیل مانور نظامی آمریکا در آب

در مورد تحریم ایران از جمله مهمترین موضوعاتی هستند که 
هاي جهانی به  اي هفته دوم آبان را در فضاي رسانه جریان رسانه

  .هاي غربی و آمریکا رهبري کردند ویژه رسانه

  

سناریو محک زدن ایران به   .تهدید آمریکا علیه ایران –گیري تحریم  موضع
منظور دریافت این نکته که آیا 

درمورد  5+1ایران به خواست 
دهد  اي اش تن می برنامه هسته

  یا خیر؟
گران اعتقاد دارند که آمریکا به دنبال آن است تا با جلب  تحلیل

همکاري روسیه و چین راهی فراتر از تحریم سخت ایران در 
  .اي این کشور اتخاذ کند مقابل برنامه هسته

  سناریو ارعاب و تهدید ایران

ه درباره امکان ب ختالف میان آمریکا و انگلیس،در حالی که ا
توسط کارگیري ایران و سوریه در تالشهاي صلح در عراق 

بحث بر سر احتمال حمله به دولت بوش رد شده است، 
در فضاي اغلب دیگر  بار ،تأسیسات نظامی جمهوري اسالمی

  .ه استشدمطرح هاي آمریکایی  رسانه

  سناریو ارعاب و تهدید ایران

گیري از فضاي ایجادشده از مانور  هاي آمریکایی با بهره هرسان
بدبین کردن کشورهاي عربی  ایران در خلیج فارس، به منظور

به ایران و خطرناك نشان دادن این کشور ادعا  نسبت منطقه
 ،توان در امنیت خلیج فارس وارد کرد ایران را نمی کنند که می

هاي عربی به عنوان زیرا امنیت این منطقه باید با حضور کشور
  .بحرین و عمان تامین شود ،کویت ،مثال با حضور عربستان

سناریو دشمن سازي از ایران 
براي اعراب و ترغیب ملل 

عرب و مسلمانان براي مقابله 
  با ایران
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سیاست خارجی ایران در بازي هاي اعراب تأکید دارند که  رسانه
ها  این رسانه .درا رهبري کن با آمریکا این است که جهان اسالم

هایش باآمریکا  ایران به رغم تمامی درگیريکنند که  ادعا می
معامله بااین کشور اقدام به تقسیم منافع  ممکن است بر اثر یک

ها بدون شک تالش  ایرانیاز نظر اعراب، . ندمنطقه، میان خود کن
  .اي خود را به امریکا بقبوالنند دارند تا برنامه هسته

ي از ایران سناریو دشمن ساز
براي اعراب و ترغیب ملل 

عرب و مسلمانان براي مقابله 
  با ایران

هاي غرب نشان  هاي رسانه بررسی عمقی محتواي برخی تحلیل
دهد که آمریکا پیش از تغییرات احتمالی ناشی از حضور  می

گیري عالی این کشور، در راه  هاي تصمیم ها در سیستم دموکرات
نشین کردن تصویر اسرائیل در کمپین ارعاب ایران به دنبال جا

  .ایجاد رعب و وحشت براي ایران است

  سناریوي ارعاب و تهدید ایران

هاي عرب نیز قابل توجه است، به ویژه آن که  رویکرد رسانه
ها  موضوع قدرتمند شدن ایران در منطقه به طور مکرر در رسانه

که  از این رو بی دلیل نیست. گردد و محافل جهانی مطرح می
اي ایران  هاي خود درباره آثار برنامه هسته اعراب بر میزان تحلیل

این سناریو القا شده از .اند بر کشورهاي حوزه خلیج فارس افزوده
توان  سوي غرب به کشورهاي عرب را در تحلیلی از العربیه می

نگرانی شدید مردم و کشورهاي عضو  اخیراً: نویسد دید که می
رس درپی تشدید رویارویی دیپلماتیک شوراي همکاري خلیج فا

شکار و آاي ایران بسیار  بین تهران و غرب به علت پرونده هسته
روشن شده است و ناظران به علت نزدیک بودن مهمترین 

اي ایران به کشورهاي حوزه خلیج فارس بویژه  هاي هسته نیروگاه
، هاي خلیج فارس قرار دارد بآنیروگاه بوشهر که در نزدیکی 

  .دانند را قابل توجه می ناي زیست محیطی آخطره

سناریو دشمن سازي از ایران 
براي اعراب و ترغیب ملل 

عرب و مسلمانان براي مقابله 
  با ایران

شیعه ایران و ایجاد  براي مهار حکومتاست تا  آمریکا در تالش
ثبات، از اعراب متحد سنی خود کمک گرفته و یک ائتالف 

  .ایجاد کنند

سازي از ایران  سناریو دشمن
براي اعراب و ترغیب ملل 

عرب و مسلمانان براي مقابله 
  با ایران
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  1385آذر ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه
  سناریو مرتبط  محورهاي رسانه اي

طالبانی از ایران خواهد خواست عراق را به : سفر طالبانی به تهران
یکا هاي سه دهه گذشته خود با امر عنوان صحنه تسویه حساب

  .استفاده نکند

سناریو دخالت ایران در 
  هاي داخلی عراق بحران

گرچه ایران در ظاهر خواهان خروج نیروهاي آمریکایی از عراق 
ن آمریکا از عراق و بی ثباتی آنگران خروج است، اما در واقع 

  .ر استکشو

سناریو دخالت ایران در 
  هاي داخلی عراق بحران

ن چراغ سبزي از سوي ایران به آمریکا تواند به عنوا جلسه تهران می
تلقی شود و نشان دهد ایران خواستار حل و فصل مسایل عراق 

  .است

سناریو دخالت ایران در 
  هاي داخلی عراق بحران

اي در مورد  هاي رسانه اي از تحلیل سفر چنی به عربستان با دور تازه
ران مواجه استفاده آمریکا از اعراب به منظور وارد ساختن فشار به ای

  .شده است

سناریو دشمن سازي از ایران 
براي اعراب و ترغیب ملل 

عرب و مسلمانان براي مقابله 
  با ایران

هاي عربی بیشتر حول این موضوعات هستند که  ها و تحلیل گزارش
ایران براي گرفتن امتیاز از آمریکا از طرح حل بحران عراق حمایت 

  .خود در منطقه استدر ضمن خواهان تقویت قدرت . کند می

سناریو دخالت ایران در 
 -هاي داخلی عراق  بحران

سناریو دشمن سازي از ایران 
براي اعراب و ترغیب ملل 

عرب و مسلمانان براي مقابله 
  با ایران
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بوش طی چند هفته اخیر زیر فشارهاي فزاینده داخلی و خارجی 
ران و هاي جاري در عراق، باای قرار گرفته تا براي کاهش خشونت

ه اکید کرداما وي در سفر اخیرش تسوریه مذاکراتی را آغاز کند، 
که ایران براي شرکت در مذاکرات مربوط به اوضاع عراق و با  است

ابتدا باید برنامه غنی سازي اورانیوم خود را به حال  حضور آمریکا،
ها اظهارات اخیر بوش را ناشی از عدم  اغلب رسانه .تعلیق درآورد

  .کنند بت وي نسبت به مذاکره مستقیم با ایران تحلیل میرویکرد مث

سناریو تشویق ایران به 
و  –مذاکره مستقیم با آمریکا 

نیز سناریو تشویق مخالفین 
مذاکره مستقیم با ایران در 

  آمریکا به این امر

موافقت واشنگتن با انجام گفتگو با تهران رابه طالبانی در این سفر، 
  .رسانداطالع مقامات ایرانی 

سناریو دخالت ایران در 
هاي داخلی عراق به  بحران

همراه سناریو مذاکره مستقیم 
  ایران با آمریکا

ها در مورد  زنی در پی اعالم خبر سفر حکیم به واشنگتن، گمانه
  .اهداف این سفر رونق خاصی در فضاي مطبوعاتی داشت

سناریو دخالت ایران در 
هاي داخلی عراق به  بحران

اریو مذاکره مستقیم همراه سن
  ایران با آمریکا

مریکا با گزارش بیکر است آمریکا پیش زمینه تعامل آسفر حکیم به 
ن از کاخ سفید خواهد خواست تا براي بهبود اوضاع عراق آکه در 

در نتیجه ممکن  .از کشورهاي همسایه از جمله ایران کمک بخواهد
هاي خود را  زنیاست حکیم پس از بازگشت از امریکا بالفاصله رای

  .با ایران شروع کند

سناریو دخالت ایران در 
هاي داخلی عراق به  بحران

همراه سناریو مذاکره مستقیم 
  ایران با آمریکا

رگه فعالیتهاي مخفی عربستان علیه قدرتمند شدن ایران در منطقه 
ها، در حال تبدیل شدن به سناریو طوالنی مدت و  در اغلب رسانه

گویند  گران می تحلیلدر این راستا برخی . عمیق خبري است
اي، مشخصه فصلی جدید  کشمکش بین این دو قدرت خاورمیانه

  .متزلزل است هدر یک رابط

سناریو دشمن سازي از ایران 
براي اعراب و ترغیب ملل 

عرب و مسلمانان براي مقابله 
  با ایران
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 برخی سواالت در مورد پیشنهاد گروه بیکر ـ همیلتون به منظور

هاي  گیري از ایران و سوریه در حل بحران عراق، که تحلیل بهره
  :اي به دنبال جوابی براي آن بودند عبارتند از رسانه

  ؟رامش و امنیت را به عراق باز گرداندآتوان  چگونه می
  ؟نقش ایران و سوریه در این میان کدام است

یت ي درخواست از ایران و سوریه براي کمک به تامین امنها هزینه
  ؟عراق براي امریکا کدام است

دولت بوش حاضر به پذیرش افزایش نقش ایران و  یا اصوالًآ
  ؟سوریه در عراق خواهد بود یا نه

سناریو تشویق ایران به 
  مذاکره مستقیم با آمریکا

عربستان سعودي هشدار داد که اگر آمریکا نیروهایش را از عراق 
نن و تشیع این کشور خارج کند و به تبع آن جنگی میان اهل تس

از اهل تسنن حمایت مالی به عمل  صورت گیرد، ریاض احتماالً
  .آورد می

سناریو دشمن سازي از ایران 
براي اعراب و ترغیب ملل 

عرب و مسلمانان براي مقابله 
  با ایران

انتخابات شوراها و شوراي نگهبان، به همراه انتشار : آذر 24
ندوقهاي راي، درکانون تصویري از حضورگسترده مردم پاي ص

هاي غربی تالش  رسانه. هاي جهان قرار گرفت توجه اغلب رسانه
کردند تقلب در انتخابات را پررنگ جلوه دهند و انتخابات را 

  .آزمون بقا محافظه کاران القا کنند

سناریو تضعیف موقعیت 
  دولت ایران

ي نتایج انتخابات اخیر ایران، گفتمان جدیدي را در فضا: آذر 28
ها  خطوط این رسانه. هاي جهانی ایجاد کرده است اکثر رسانه

بیشترحول این محور تحلیلی گرایش دارند که نتایج انتخابات اخیر 
  .دهد که سیاست دولت احمدي نژاد شکست خورده است نشان می

سناریو تضعیف موقعیت 
  دولت ایران

منه اخبار داهاي جهانی به نتایج انتخابات ایران،  در پی توجه رسانه
  .شدها کاسته  ایران در این رسانهاي  مربوط به مسئله هسته
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  1385دي ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه
  سناریو مرتبط  محورهاي رسانه اي

قطعنامه ضد ایرانی غرب، از هنگام صدور در راس : دي ماه 3
شوراي امنیت سازمان . هاي جهان قرار گرفت اکثر خبرگزاري

دومین قطعنامه خود را درباره برنامه اتمی ایران با  ملل سرانجام
اجماع و بدون اینکه اعضا به صورت تک تک رأي خود را اعالم 

  .کنند تصویب کرد

  

ها مملو از واکنش کشورهاي مختلف نسبت به  فضاي رسانه
  .صدور این قطعنامه است

  

اي و نظامی ایران  احتمال حمله هوایی آمریکا به تأسیسات هسته
  .ر حال قوت گرفتن استد

  

پرداختن به ضعف صنعت نفت ایران در سوء مدیریت و کاهش 
  .ها گذاري خارجی، در فضاي اغلب رسانه جذب سرمایه

سناریو تضعیف قدرت برآمده 
  از نفت ایران
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  ):2(پیوست 

  هـاي بـزرگ جهـانی در مـورد ایـران      بررسی سناریوهاي ویـژه رسـانه  
  1385دي ماه  -فروردین 

 

 1385فروردین ماه  –اي  رخط سناریوهاي رسانهس -1

ارعاب و تهدید ایران، تهدید آمیزبودن ایران براي ملل جهان درصورت دسـتیابی بـه   
اي و ترغیب ملل عرب براي مقابله با ایران از جملـه مهمتـرین سـناریوهاي     انرژي هسته

رنـگ کـردن احتمـال    کم . اي فروردین ماه بودند که علیه ایران به کار گرفته شدند رسانه
  .هاي آمریکا از اواخر فروردین ماه آغاز شد حمله به ایران در رسانه

  1385اردیبهشت ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه -2
سناریوهاي تشویق ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا، سناریو دشمن سـازي از ایـران   

ایـران و سـناریو تهدیـد    براي اعراب و ترغیب ملل عرب و مسـلمانان بـراي مقابلـه بـا     
هـاي   ي منطقـه و گـروه  بـه دیگرکشـورها  توسط ایـران   اي فناوري هستهال آمیزبودن انتق

  .اي اردیبهشت ماه بودند تروریستی از جمله مهمترین سناریوهاي رسانه

  1385خرداد ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه - 3
خـرداد   13جود آن کـه در  با و. سناریو ارعاب و تهدید ایران در این ماه پر رنگ شد

ماه اعالم آمادگی رایس براي مذاکره مستقیم با ایران مطرح گردید، سناریو هلوکاسـت و  
پیگیري سناریو تهدید آمیزبودن اندیشه دولـت ایـران بـراي ملـل جهـان حتـی فـارغ از        
دستیابی این کشور به انرژي هسته اي، آغاز القاء نزدیک شدن دیدگاه چین و روسیه بـا  

ا و آمریکا علیه ایران، تضعیف دولت ایران، دشمن سازي از ایـران بـراي اعـراب و    اروپ
هـا بـا    ترغیب ملل عرب و مسلمانان براي مقابله بـا ایـران و نیـز سـناریو تهدیـد سـنی      

  .گسترش تعداد و نفوذ شیعیان در منطقه تحت حمایت ایران
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  1385تیر ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه -4
سـناریوهاي  . ماه با اتکاء به بحران لبنـان علیـه ایـران سـاخته شـدند     سناریوهاي این 

از سوي ایـران،   هالل شیعیو ایران، گسترش  بحران از لبنان به خاورمیانهدامنه گسترش 
، خاورمیانه به عنوان جایگاهی براي اعراب و نـه یـک امپراطـوري مـذهبی بـراي ایـران      

لبنـان بـه طـور غیرمسـتقیم      جنـگ ، ن لبنـان اي ایران با بحرا ارتباط مستقیم پرونده هسته
، ایران و سوریه بـه عنـوان عوامـل بـی ثبـاتی در خاورمیانـه      ، آمریکا و ایران جنگ میان

  .اهللا لبنان به عنوان نمونه کوچکی از تهدید ایران براي صلح جهانی حزبترسیم 

  1385مرداد ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه -5
» ضـربت ذوالفقـار   «اي حـول موضـوع رزمـایش     نهمرداد مـاه بـا سـناریوهاي رسـا    
سناریوهاي آماده شدن ایـران بـراي جنـگ و مقابلـه     . جمهوري اسالمی ایران سپري شد

  هـاي رزمـایش ضـربت ذوالفقـار و     ها و گـزارش  نظامی با آمریکا در قالب اخبار، تحلیل
مطـرح    نمانورهـاي نظـامی ایـرا   ایـران بـا تکیـه بـر     اي  هسته بیشتر هاي طلبی جاهخطر 

  .گردید می

  1385شهریور ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه - 6
را پوشـش  بـزرگ آب سـنگین اراك     پـروژه هاي جهان، به اتفاق خبـر افتتـاح    رسانه

الملـل بـه همـراه سـایر      اي ایران براي جامعه بـین  دادند، سناریو بزرگنمایی تهدید هسته
رئـیس جمهـور آمریکـا و رئـیس     همزمـانی حضـور   . سناریوها در این ماه پیگیري شـد 

هـاي   جمهور ایران در نشست شوراي امنیت ملی و باال گرفتن احتمال مذاکره در رسـانه 
  .آنها، با پوشش گسترده منعکس شد
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  1385مهر ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه - 7
 5+1سناریو محک زدن ایران به منظور دریافت این نکته که آیـا ایـران بـه خواسـت     

اي ایـران بـه    دهـد یـا خیـر و اتصـال برنامـه هسـته       اي اش تن مـی  امه هستهدرمورد برن
  . اي این ماه قرار داشتند اي کره شمالی، در راس سناریوهاي رسانه هاي هسته آزمایش

اي ایران عبارت  اي کره شمالی بر پرونده هسته برخی سناریوهاي تأثیر آزمایش هسته
در صــورت پیــروي ایــران از کــره     اسـت،   بحران کره شمالی به نفع ایـران : بودند از

شمالی مسابقه تسـلیحات اتمـی بـه راه خواهـد افتـاد کــه بـراي دنیـا و نظـم جهـانی           
آمادگی شوراي امنیت براي رسیدگی بـه مسـاله ایـران کمتـر     ، بسیارخطرناك خواهد بود

م اي کـره شـمالی فـراه    آزمایش هسته: سناریوهاي مقابل نیز عبارت بودند از. شده است
آزمایش کره شـمالی بـه تالشـهاي آمریکـا علیـه      آورنده فضاي قاطع جهانی علیه ایران، 

  . دارند هاي متفاوت یران و کره شمالی نیاز به راه حل، اکند ایران کمک می

  1385آبان ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه -8
ریم ایـران  ها در مورد تحـ  مانور نظامی آمریکا در آبهاي خلیج فارس به همراه تحلیل

هاي  اي آبان ماه را در فضاي رسانه از جمله مهمترین موضوعاتی هستند که جریان رسانه
دیگر سـناریوها عبـارت بودنـد    . هاي غربی و آمریکا رهبري کردند جهانی به ویژه رسانه

 اي کمـک بـه  ن نقـش ایـران در منطقـه بـر    به منظورجلوه داد هاي عرب تالش رسانه: از
شـیعه ایـران و ایجـاد     آمریکا بـراي مهـار حکومـت   ، تالش ه ایرانفشارهاي آمریکا علی

  ).ص(ها نسبت به رزمایش پیامبر اعظم  و واکنشخود  متحد اعراب سنی ائتالف با

  1385آذر ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه -9
همیلتون، تشویق مخالفین مذاکره مستقیم با ایران در آمریکـا بـه ایـن     -گزارش بیکر

 و احتمـال رایزنـی  مریکا بـا گـزارش بیکـر    آیم به امریکا پیش زمینه تعامل سفر حکامر، 
هـاي داخلـی    آمریکا، دخالت ایـران در بحـران  پس از بازگشت ازبا مقامات ایران حکیم 
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در مقابـل شـیعیان،   اهـل تسـنن    بـه حمایـت از  عربستان سـعودي  عراق، شایعه هشدار 
  .گیري از انتخابات ایران در جهت تضعیف دولت بهره

  1385دي ماه  –اي  سرخط سناریوهاي رسانه - 10
هـاي   قطعنامه ضد ایرانی غرب، از هنگام صدور در راس اکثر خبرگـزاري : دي ماه 3

شوراي امنیت سازمان ملل سرانجام دومین قطعنامـه خـود را دربـاره    . جهان قرار گرفت
د را اعـالم  برنامه اتمی ایران با اجماع و بدون اینکه اعضا به صورت تک تـک رأي خـو  

اي و نظامی ایـران در   ، احتمال حمله هوایی آمریکا به تأسیسات هستهکنند تصویب کرد
حال قوت گرفتن است، پرداختن به ضـعف صـنعت نفـت ایـران در سـوء مـدیریت و       

  .گذاري خارجی کاهش جذب سرمایه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  71/ هاي فرهنگی و اجتماعی گروه پژوهش

  ):3(پیوست 

  هــاي جهــانی  تحلیلــی رســانه  –فراوانــی جریانهــاي خبــري   
  اریوهاي خبري مربوط به ایراندر ارتباط با سن

  2007فوریه  - 2006فوریه 

  عناوین پوشش خبري

آ
دپر

شیت
سو

  س

ترز
روی

ي   
زار

برگ
خ

سه
فران

  

.بی.بی
  سی

یره  ان.ان.سی
جز

ال
  

  1590  6820  4090  3612  5364  6998  اي ایران پرونده هسته
موضعگیري آمریکا در 

  اي ایران قبال برنامه هسته
820  504  609  745  687  703  

گیري روسیه در موضع
  اي ایران قبال برنامه هسته

986  750  1074  514  2460  467  

موضعگیري چین در قبال 
  اي ایران برنامه هسته

840  474  630  364  954  423  

موضعگیري اتحادیه اروپا 
اي  در قبال برنامه هسته

  ایران

1025  640  438  340  828  277  

ایجاد ارتباط میان برنامه 
 اتمی ایران و برنامه

  اي کره شمالی هسته

228  366  642  558  731  235  

اي  گسترش فناوري هسته
از سوي ایران به 
  کشورهاي منطقه

53 36  74  115  133  152  

نگرانی اعراب از برنامه 
  اي ایران هسته

520  318  456  589  464  828  
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تهدید به ارجاع پرونده 
  ایران به شواري امنیت

1250  1998  1428  2820  930  380  

ایران و آمریکا به  ترغیب
  مذاکره مستقیم

724  678  564  906  1890  620  

همیلتون و  -گزارش بیکر
ترغیب بوش به مذاکره با 
  ایران در مورد بحران عراق

64  75  156  79  59  15  

ارعاب ایران با خطر حمله 
  نظامی آمریکا به ایران

367  289  260  420  793  104  

تهدید به تحریم اقتصادي 
  ایران

548  167  148  492  524  91  

تر شدن ایران در  خطر قوي
خاورمیانه و در میان 
  کشورهاي منطقه

214  642  52  418  345  293  

  -  96  76  67  73  58  مانورهاي نظامی ایران
دخالت ایران در 

  هاي عراق ناآرامی
1486  1312  984  1010  1420  837  

دخالت ایران در بحران 
  لبنان

227  516  318  263  360  92  

 جبهه مقدم ایران حزب اهللا
  علیه اسرائیل و آمریکا

540  867  534  934  916  30  

  -  581  539  54  2885  252  سنی –شیعه 
خطر گسترش هالل شیعی 
  از سوي ایران در منطقه

394  1800  372  250  165  -  

وضعیت حقوق بشر در 
  ایران

215  187  204  683  143  33  

  18  461  277  426  298  334  هلوکاست
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  300اي فیلم  ان دیپلماسی رسانهتحلیل گفتم
  *رها خرازي آذر

  مقدمه
اسـنایدر بـا آن    بـه کـارگردانی زاك   300اي کـه فـیلم ضـدایرانی     سابقه با استقبال بی

اهـداف   برخی از به فیلم ظاهراًاندرکاران  و دسترسد سازندگان  رو شد، به نظر می هروب
سازي برادران وارنر اسـت   فیلماین فیلم که محصولی از کمپانی  .خود نزدیک شده باشند

میلیون دالر فروش  70سینماي آمریکا و کانادا تنها در سه روز اولیه اکران،  هاي در سالن
 هـ کـ   IMAX به گزارش کمپانی. سابقه است نوبه خود در تاریخ هنر هفتم بیبه که  کرد

 مملـو از  ها هاي پخش، سالن در تمام سانس ـ  مسئولیت پخش این فیلم را بر عهده دارد

از نظـر  اخیـر  هـاي   ترین فیلم هفته به احتمال بسیار زیاد موفق 300فیلم جمعیت بوده و 
 دان فلمان مسئول پخـش داخلـی تـایم وارنـر نیـز بـا ابـراز        .تماشاگر خواهد بود جلب

هـاي دوران کـاري    موفقیـت  را یکـی از فیلم نظیر، پخش این  رضایت از این استقبال بی
ایرانی به حدي زیاد بـوده اسـت کـه برخـی      بال از این فیلم ضداستق. دانسته است خود

  1.العاده گذاشتند نمایش آن سانس فوق نیز براي دقیقه بامداد 2:30سینماها در ساعت 
هاي  استقبال از فیلمی که داراي ضعف: گونه تحلیل نمود از یک منظر شاید بتوان این

انی اسـت، نشـانگر تشـنگی افکـار     آشکار و برداشت بسیار سطحی از تاریخ ایران و ایر
 فرصـتی همچنـین  . باشـد  نیز» ایرانی«و » ایران«عمومی جهان نسبت به دانستن در مورد 

نـزد اذهـان   » ها هویت ایرانی«تر نسبت به شکل دادن  هالیوود است تا هر چه سریع  براي
  . در شرایط حساس کنونی دست به کار شود ،افکار عمومی جهان

                                                           
ها و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسـالمی،   المللی ارتباطات و رسانه رئیس انستیتو تحقیقات استراتژیک و بین *

  واحد علوم و تحقیقات
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در راستاي زمینه سازي روانی درمیان افکار  این فیلم، :ن معتقدندبسیاري از تحلیلگرا
و در آن تـالش شـده اسـت جـرج     گرفتـه  عمومی جهانیان براي حمله به ایران صورت 

ایرانیـان خطرنـاك و ضـد صـلح      که شجاعانه در برابـر ـ بوش، به فرمانده سپاهیان آتنی  
  .تشبیه شود ـ جنگد می

نمـودي از دیپلماسـی عمـومی آمریکـا،     » 300فـیلم  «حاضر با این دیدگاه که  نوشتار
تالش دارد تا الگویی به منظور مطالعه میـان  اي این کشور است؛  ویژه دیپلماسی رسانه  به

ارائه کند و راهبردهایی نیز » تحلیل گفتمان«گیري از روش  اي محتواي فیلم، با بهره هرشت
  .در این راستا ارائه دهد

  از دیدگاه ایاالت متحده آمریکا ها و امنیت نوین رسانه -1
مقایسـه امتیـاز    2.فرهنگ، اطالعات و ارتباطات ابزار استراتژیک امنیت نوین هسـتند 

تیـک،  دیپلما و نظـامی  ابزارهـاي از جملـه   ابزارهـا با سایر ها  و پتانسیل رسانهارتباطات 
حی چتر فرهنگی خـود را در سـط  «ترغیب کرده است تا ایاالت متحده را  هاست که سال

ملـی، در  امنیت در راستاي حصول خود » استراتژي بزرگ«و با اهمیتی به اندازه » جهانی
 :کـه  2و دبیلیـو اون  1ناي.ژوزفدرست بر اساس این استدالل . بگستراندمحیطی جهانی 

رود کـه تـوان    ها و قدرت نظامی آنانی باال مـی  در عصر اطالعات نفوذ و تاثیر دیپلمات«
ثیرگـذاري بـر افکـار    أدر جهت تامین منافع را داشته باشند و بـا ت انتشار اطالعات معتبر 

  3.»عمومی جهانی، بر رهبران سایر کشورها فشار وارد آورند
صـورت   بـه  هاست کـه  اي سال ات رسانهالمللی و تبلیغ در سطوح بین انتقال اطالعات

راسـاس  ب 4.براي وزارت امور خارجه ایاالت متحده درآمده است» هدفی حیاتی و ممتاز«
مـردم کشـورهاي   ه توسط دستگاه سیاسـت خـارجی آمریکـا،    موثق انجام شد اتتحقیق

هـاي همـدلی     زمینـه  - آمریکا قـرار دارنـد  اي  رسانهکه در معرض دیپلماسی  -خارجی 

                                                           
1. J.Nye 
2. W.Owen 
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هـاي   طـرح . اند هاي خود نسبت به آمریکا ایجاد کرده بیشتري با آمریکا و حتی در دولت

یژه براي مخاطبان خـارج از ایـاالت متحـده طراحـی و     طور و که بهاي  رسانهاستراتژیک 
هـاي   ملت ـگستره و تاثیرات دیپلماسی ایاالت متحده در میان دولت  بر شوند،  منتشر می

طـرح اسـتراتژیک وزارت امـور خارجـه     در این راسـتا،   5.اند جهان، بیش از پیش افزوده
کننـده   عنوان تقویت به ها هرساناهمیت ملی این کشور بر  امنیت تامینایاالت متحده براي 

 ،ایـن سیاسـت   6.ها، هنجارها و آداب و رسوم فرهنگی آمریکـا تاکیـد دارد   انتشار ارزش
افکار عمومی مردمان جهان و همراه کردن آنها بـا  مقاصد حساسی از جمله جلب توجه 

هـاي در رأس   ها و حکومت هاي آمریکا در سطح جهان، حتی هنگامی که دولت سیاست
ایـن  هدف امنیتی دیگـري کـه    7.کند دنبال میها مخالف باشند را  این سیاست کشورها با

تـرویج و همچنـین تقویـت     ،تبلیـغ «براي دستیابی بـه آن طراحـی شـده اسـت      رویکرد
دهـی و کمـک بـه بـازبینی و تحقـق       المللی است که بـراي شـکل   هنجارها و اصول بین

 8.»الزم اسـت ت ملی ایاالت متحده در راستاي تامین منافع ملی و امنی ،تعهدات غیرمتکثر
ها در راستاي سیاسـت خـارجی و تـامین     گیري از رسانه بهره اساسیهاي  از جمله کمک

بر مبناي این اسـتدالالت در دیپلماسـی   . تواند مبارزه علیه تروریسم باشد می امنیت ملی،
نـاع  توانـد از طریـق اق   دراز مـدت، مـی  امنیتـی  کارگیري یک سیاست  بهعمومی آمریکا؛ 
به این صـورت کـه خطـر ناشـی از     . صورت پذیرددنیا سازي عموم مردم  رهبران و آگاه

هـاي   عدم توجه مردم نسبت به تروریسم را در کشورهایی که این مسئله جـزء اولویـت  
آید، از طریق رهبران افکار و از طریق افزایش آگاهی میان آنهـا   امنیتی آنها به حساب می

ان افکار و افکـار عمـومی کشـورها را نسـبت بـه وجـود       یا برعکس رهبر 9.کاهش دهد
  .تروریسم و حامیان تروریسم حساس سازد

طیفی از اعضاء کمیته سیاست خارجی ایاالت متحده این موضوع را خیلی واضـح و  
قوي در پیروزي علیه تروریسم بسـیار حسـاس   اي  رسانهدیپلماسی «: کنند شفاف بیان می

هـا هسـتیم، بایـد طـرح      ز حمـالت آینـده تروریسـت   اگر ما خواهان جلـوگیري ا . است
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بـر   اي باشد که بـا آن بتـوانیم   رسانهترکیبی از نیروهاي نظامی و دیپلماسی  مان، عملیاتی
 ،تمامی مردم کره زمین که داراي اخبار نادرست ضد آمریکائی و نفرت از آمریکا هستند

هـاي   کنـد گـروه   اط مـی تعریف، ایاالت متحده چنین اسـتنب ر اساس این ب 10.پیروز شویم
. هسـتند اند، بسیار خطرنـاك   مردمی جهان که به فهم نادرست از ایاالت متحده نائل آمده

خطرات این موضوع به قدري بزرگ است کـه یکـی از دالیـل عمـده ایجـاد تعصـبات       
به این ترتیب دیپلماسی نرم در حـال حاضـر    11.شود رادیکال نسبت به ایاالت متحده می

ائتالف جهانی ضد تروریسـم، پیـروزي بـر     به اصطالح ند عمومی کردنبراي اهدافی مان
قرار دارند، فوریـت یافتـه   آمریکا ها و اذهان مردمی که در معرض تاثیرات دشمنان  قلب
جنـگ روانـی، در    هـاي  تاکتیـک بـا  ویژه و اغلب طراحی شده انتشار اطالعات  12.است

امـور خارجـه بـراي نبـرد بـا       استراتژي امنیت ملی کاخ سفید و اسـتراتژي ملـی وزارت  
اي  رسـانه ابتکـارات   ،مبارزه علیـه تروریسـم  در این راستا  13.تروریسم قطعی شده است

، را شـامل  هاي تروریستی دارند شورهایی که ظرفیت خطرآفرینیدر مورد ک طراحی شده
ت اي بتوانند انواع مخاطبان ملی و فراملی را نسـب  شود تا این ابتکارات اقناعی ـ رسانه  می

» پرور یا کشورهاي حامی تروریسـت  کشورهاي تروریست«به خطراتی که آمریکا آنها را 
کنـد   در راستاي همین دیپلماسی امنیتی، تالش مـی  300فیلم . کند، آگاه سازند معرفی می

  . پرور و حامی تروریست را به جهانیان گوشزد کند تا به اصطالح خطر ایران تروریست

   300اي فیلم  رسانهمبناي تفکر دیپلماسی  -2
، دسترسی به خارجی نوین آمریکادر متن سیاست طور که پیشتر نیز اشاره شد،  همان

ویـژه مخاطبـان در عرصـه     دیپلماسی موثر بستگی به توان بسیج اکثریت افکار مـردم بـه  
فیلم و  ویژه ها، به از طریق رسانه مردم اساساً ،در جوامع معاصر. المللی و جهانی دارد بین
طـوري کـه    به دهند کنند و عقیده سیاسی خود را شکل می ویزیون، اطالعات کسب میتل

   14.هستندامروز ها چارچوب سیاست  رسانه  :توان گفت می
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هاي خارجی این کشـور بـه نتیجـه     دیپلماسی عمومی ایاالت متحده سیاستاز منظر 

اي قابـل   وهمگر آنکه آمریکا با مخاطبان محلـی و جهـانی خـود بـه شـی      ،نخواهند رسید
آگاه کنـد   به صورت غیرمستقیم اعتماد ارتباط برقرار کند، آنها را از اطالعات دیپلماتیک

مریکـا  آدر ایـن رونـد بایـد تصـویر     . براي آنهـا را فـراهم آورد  و امکان داوري مستقل 
د و ایـن عمـل   طلب و داراي معیارهاي دوگانه زائل شو عنوان قدرتی مستکبر، فرصت به

انی این کشور علیه کشورهاي دیگر، به صورت یک الگو براي تخریـب  هاي رو در جنگ
بر این اساس هر چند بعید است دیپلماسی آشکار،  .کار گرفته شود کشور مورد هدف به

طور موثري انجـام   هاگر ب ، امامریکا را در جهان قانع کندآهاي  مردمان مخالف با سیاست
یکا این موضـوع را روشـن کنـد کـه چـرا      شود ممکن است بتواند براي بدگمانان به آمر

  15.کند دنبال میدر قبال کشور مدنظر ها را  ایاالت متحده این سیاست
ملـی و   هاي نگاران و رسانه روزنامهتولیدکنندگان فیلم و سریال، ترغیب در این میان، 

 يو اجـرا  افکـار عمـومی ملـی و فراملـی،    هـاي تاثیرگـذار بـر     ، براي تولید پیـام فراملی
و تبیـین   یی که به تصویرسازي از کشور مورد نظر نـزد افکـار عمـومی خـارجی    ها طرح
نقشی کلیدي در سیاسـت خـارجی آمریکـا یافتـه     بینجامد،  ها و فرهنگ آن کشور ارزش
هـا و   تبیـین ارزش ایجاد تصویري مجازي از کشورها و نیـز  ها در  رسانهچرا که  16؛است

لـی و جهـانی حضـوري توانمنـد و در     المل اي، بـین  فرهنگ جوامع خود در حوزه منطقه
  17.لحظه دارند

ا، اعــم از مریکــدولــت آو اجــزاء  تمــامی ارکــان بــا ایــن دیــدگاه و در فضــائی کــه
در راسـتاي   هـاي ایـن کشـور،    ها و رسـانه  ها و دانشگاه هاي دولتی تا پژوهشکده دستگاه

اسـت  خـوبی قابـل تصـور     ، بـه گام بردارنـد  ایران علیههاي آن کشور  اهداف و سیاست
در راسـتاي  اي آمریکـا،   دستگاه دیپلماسی رسـانه عنوان یک جزء از کل  هالیوود نیز به که

  . را ساخته و منتشر کند» صدها 300و  300«متبوع خود  کشور خارجی سیاستتقویت 
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انقـالب  لیـه  هاي غرب ع ؛ ادامه خطوط خبري ـ تحلیلی رسانه 300فیلم  -3
  اسالمی
رو هستیم که قبـل از گسـیل    دهد، با قدرتی روبه میپیش از هر چیز نشان  300فیلم 

هـم در قالـب جنـگ روانـی و در      فرسـتد، آن  اي مـی  ارتش خود، امواج قدرتمند رسانه
  .کنند هالیوودي که گاه بسیار موثرتر از پنتاگون عمل می هاي  فرم

کنـونی   باید به شرایط ویژه آن در جهان پـر تـنش   300ورود به تحلیل فیلم پیش از 
اي  سرخط اخبار مهم جهان بـه موضـوع انـرژي هسـته     زمانی کهموقعیت در  .ه کردتوج

دارد و از سـوي دیگـر کشـته و زخمـی شـدن       عنوان پتانسیل نظامی اختصـاص  ایران به
عنوان بنیادگرایـان اسـالمی خبـر     طالبان به ها در عراق و افغانستان توسط القاعده و انسان

شـود کـه بـا اسـتفاده از تکنیـک       ساخته می هالیوود  باشد؛ فیلمی توسط دائمی و روز می
ــان  تبلیغــاتیِ ــهشــرطی ســازي؛ ایرانی ــاوري هســته خواهــان دســتیابی ب اي را شــبیه  فن
ایرانیـان   بـه ایـن ترتیـب در ذهـن جهانیـان،      .دهـد  هـاي بنیـادگرا نشـان مـی     تروریست
اي  هداراي قـدرت هسـت   ،هاي معمولی شوند که عالوه بر بمب ی متجلی مییها تروریست

امنیت بـه   ترین تهدید عنوان مهم غربیان هستند و آنها را به ویژه براي کشتار غیرنظامیان به
  .دهند جهانیان ارائه می

 ر کشـاندن تصـوی بـه   اسـت، نحـوه  اساسـی  ي ا هنکتآنچه در این ارتباط، بیش از هر 

شـاه، بخـش عمـده سـرداران و      خشـایار از اگر کمی دقت شود بـه غیـر    .استایرانیان 
  :باشند ربازان ایران داراي سه خصیصه تصویري میس

  )سیاه(رنگ تیره 
  داشتن ریش بدون سبیل

  ی شبیه لباس اعرابلباس
بـا کمـی    اسـت؟  این سه ویژگی ظاهري تجلی دهنده چه افرادي در اذهان جهانیـان 

به سرکردگی طالبـان  » بنیادگرایی اسالمی«: کند تامل فقط یک مصداق به ذهن خطور می
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را آفریدنـد و پـس از آن هـر روز در     2001سپتامبر یازدهم  فاجعه کسانی که. هو القاعد

فکـر را   هاي تروریستی غربیان و دیگر مسلمانان غیـر هـم   عملیات گوشه و کنار جهان با
از  .پذیرنـد  هاي خشن خـود را نیـز مـی    سرافرازي مسئولیت رفتار کشند و با غرور و می

هـاي بـزرگ، تحـت لـواي      در اکثر اخبار رسانه هاي اخیر طی سالآنچه که سوي دیگر، 
، مبناي فلسفی حضـور آمریکـا در منطقـه را بـراي     »دموکراتیزاسیون خاورمیانه«دکترین 

اذهان عمومی آمریکا در وهله اول و بعد افکار عمومی منطقـه و جهـان قابـل اسـتناد و     
 طلـب  ؛ گسـترش آزادي و دموکراسـی بـه مـدد یـورش سـپاهیان حـق       سـازد  منطقی می

تم تکراري آزادي و آزادگی در این فیلم بر این مبنا تکـرار  . آمریکایی به خاورمیانه است
گسـتري   شود تا اوالً حمله احتمالی آمریکا به ایـران را بـر اسـاس منطـق دموکراسـی      می

  .توجیه کند؛ ثانیاً افکار عمومی داخل آمریکا و ایرانیان را محک بزند
در قبـال  آمریکـا   دیپلماسی امروزبه تحکیم ست تا در نهایت نیز این فیلم در تالش ا

و هـدف آن همانـا القـاي    بپـردازد  جهـان  خود و کشورهاي شهروندان کشور ایران، نزد 
در » حـامی تروریسـت  «و » محور شـرارت «عنوان  ایران و کشورهاي اسالمی بهمبارزه با 

فرهنگـی ـ    تخریب چهره. است »حمایت از آزادي و دموکراسی«و به بهانه  سطح جهان
عنوان نماینـده مسـلمانان در زمـان     سیاسی ایرانیان و ترسیم هویت غیرانسانی ایرانیان به

هاي متوحش به جهان تشنه اطالعات در مورد ایران و ایرانـی   ارائه تصویر ایرانیحال و 
آنهـا درخصـوص    اذهـان  براي آماده سـازي و به منظور موج سواري بر روي این افکار 

؛ از علیـه ایـران و ایرانـی   و حتی نظامی موجه ر گونه اقدام ضد قانونی طراحی و اجرا ه
آمریکا با ایـن فـیلم   : توان گفت طوري که می به ؛روند دیگر اهداف این فیلم به شمار می

  : ازجمله. کند اهدافی داخلی را نیز دنبال می
 5 الـی  4هاي خسته از جنگ و کشاندن سربازان خسته خود بعـد از   تهییج آمریکایی

چرا که هم اینک این نگرانی وجـود دارد   ؛سال جنگ در خاورمیانه با سرنوشتی نامعلوم
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هـا بماننـد و در کـارزار جنگـی      سـال در پادگـان   5توانند پس از  که آیا این سربازان می
  جدید بجنگند؟
گسترش دموکراسی در جهـان  منادیان آزادي و قهرمانان که شما  آمریکا ترغیب مردم

 .بجنگیمو  یممانبباید در عراق و خاورمیانه ما ین منظور مبه ه. هستید

  ؛ تصویر به جاي واقعیت300اي فیلم  ساخت رسانه -4
سـمعی  اي  محتواي رسانه و ها سازگارند ها با توصیف انواع پیام سایرتصاویر بهتر از 

  . دهستن ن مردماذهاهاي  کننده ترین تغذیه ـ بصري مهم
  :واقع وجود دارد ص ارائه تصویر از جهاندر ارتباطات سه نظریه درخصو

  1انعکاسنظریه 
  2ازنماییب

  3سازي یا شبیه وانمایی
ها از دو عبـارت بازنمـایی و وانمـایی بیشـتر اسـتفاده       و رخداد مروزه در نشر وقایعا
نظریـه   از، 300در فـیلم  خـود   اهـداف براي تحقـق  نیز هالیوود   اندرکاران دست. شود می

شایان ذکر  ژان بودریاردر توضیح این نظریه اظهارات . اند تفاده کردهاي اس وانمایی رسانه
ایفـا   هـاي فرهنگـی   کننـده در فرهنـگ و کـردار    نقشی تعیـین  ها رسانه: گوید میاست که 

دیـدگاه  در . رونـد  فرهنگی فراتر می هاي دهنده پیام از حد رسانه و قالب انتقال کنند و می
 روابـط و ، دهنده همـه اشـکال   رت بخش و شکلصو ،ها و فرهنگ رسانه ،ها مدرن پست

طـور کلـی    برداشت ما از خود، جهان، جامعه و واقعیت به. ندهست کارکردهاي اجتماعی
 ،زبـان  مدرنیسـم،  از دیـدگاه پسـت   .فرهنگـی اسـت   ـاي   هاي رسـانه  چارچوب محصول

کننده و سازنده  تعریف یابد، ها بازتاب می گفتمان و فرهنگی که در عصر جدید در رسانه

                                                           
1. Reflex 
2. Representation 
3. Simulation 
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تـر از   کننـده  تر و تعیـین  مهم ،مدرن، تصویر جهان پست در. واقعیت و شیوه زندگی است
مدرن،  در جهان پست .شود تر از واقعیت می تصویر واقعی واقعیت است؛ به گفته بودریار

. شـود  جانشـین واقعیـت مـی    ،تصویر برند و مافوق واقعیت به سر می ها در عرصه انسان
بندد و جـاي خـود را بـه تصـویر      معنا و واقعیت رخت بر می ،مدرن پستدر عصر  پس
سلطه تصـورات در  . است» رژیم تصورات« طور خالصه درباره هبحث بودریار ب .دهد می

محو شـده و دیگـر حقیقـت،     کامالً قدر گسترش یافته است که امر واقع جهان امروز آن
سـازي تنهـا واقعیـت     تصور یا شـبیه  نتیجه نهایی آنکه. مصداق و علل عینی وجود ندارد

. مانـد  است، جز آن واقعیتی دیگر بـاقی نمـی  » واقعی« نیست و هم» واقعی«گرچه  ،است
 18.شود اي ساخته می دانیم، همان است که در تصورات رسانه آنچه ما در باره واقعیت می

ز گیـري ا  مریکـا بـا بهـره   آعمـومی   تصویر شکل گرفته توسط دیپلماسـی از این دیدگاه، 
نظریه وانمایی ژان بودریار؛ در ذهن جهانیان، پیامدهاي نـاگوار مسـتقیم و غیـر مسـتقیم     

  .خواهد داشت براي کشور به همراه

  300 فیلم اي رسانه قالب -5
افکـار عمـومی   شـود کـه    اي محسـوب مـی   اي از محتواي رسانه جزء طبقه 300فیلم 

ارائـه محتـواي ضـد ایرانـی در      .دنـ ده تاثیر قرار می ترین سطوح را تحت جهان در پایین
و » اخبـار «بـه اقشـاري از جوامـع کـه تمـایلی بـه دنبـال کـردن         » فـیلم «اي  قالب رسانه

پسند و تصاویري مهیـیج، حماسـی و    اي ندارند؛ با زبانی ساده و عامه رسانه» هاي تحلیل«
 عنوان هویـت مـادر و   مملو از زیبایی هویت و فرهنگ آمریکایی که در هویت یونانی به

آن هم به این دلیل که این افراد تحت تاثیر اخبـار و  . ویت تاریخی نداشته، نهفته استه
اي  رسـانه  ـهاي سیاسی روز نبوده و شـانس تاثیرپـذیري از سـناریوهاي سیاسـی       تحلیل

بـر  بیشـتر   همچنـین  ها کامیک استریپ 19!روز، براي ساخت اندیشه ضد ایرانی را ندارند
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بنـابراین  . گذارنـد  هـا اثـر مـی    خـواه رسـانه   ن سـرگرمی و مخاطبـا مخاطبان کودك روي 
  . تاثیرگذاري تربیتی آنها باالست

  300فلسفی دیدگاه آمریکایی از خالل فیلم  ـبررسی فرهنگی  -6
ویـژه حکومـت کـوروش و شـاهان      هاي ایران زمین؛ به ایران، ایرانی و نوع حکومت

ـ  نظري هخامنشی همواره با تنگ هـاي   عنـوان سـازندگان پایـه    ههاي فیلسوفان آمریکایی ب
عنـوان   فکري ـ فلسفی هژمونی و رهبري آمریکا بر جهان، در کنار الگوگیري از آنان بـه  

عنوان فیلسوف  لئواشتراوس به. هاي بزرگ جهانی همراه بوده است سازندگان امپراطوري
 آیا حکومـت جهـانی،  «: کند کاران این دغدغه فلسفی را چنین تفسیر می مکتب نومحافظه

  20»یک استبداد جهانی شرقی نیست؟
ها، همواره خود را فرزنـدان   سازي خویش، مانند سایر غربی ها براي هویت آمریکایی

 .هـا متصـور نیسـت    چرا که تاریخی پیشتر از یونـان بـراي غربـی    ؛دهند یونان نسبت می
، بر اساس تاریخ تمدن ویل دورانـت و روایـت تـاریخی    نیز نگاري آمریکا سیستم تاریخ

رودت، به یک بازنویسی تاریخی دست زده و کـل وقـایع تـاریخی کـره زمـین را بـر       ه
 یـان هـاي یونان  ویل دورانت از ابتـدا، تـالش  . کند اش روایت می گرایانه اساس نگاه غرب

نویسد و تـاریخ   با نگاهی به بحث دموکراسی می رابراي آزادي از زیر یوغ ایران باستان 
کومت هخامنشی، یک حکومت پادشاهی و دیکتـاتوري  نگارد که چون ح گونه می را این
   .اند ها در پی آزادي و دموکراسی بوده یونانی ،بوده

در میـان ملـت خـود و    » نژاد برتـر «هالیوود براي ساخت تصویر   تالشدر این میان، 
هـا   گونه فیلم بنیان ساخت این .است همواره مورد بحث جدي بودهافکار عمومی جهان 

 .باشـد  مـی  ها  انا ساخت تصنعی تاریخ، تمدن و فرهنگ نداشته آمریکاییهالیوود، هم  در
واقعـی   تصویربا فرمانده اسپارتی رود که  بینی تا آنجا پیش می این خود کم 300در فیلم 

  !شود ، ترسیم میهاي تخت جمشید وجود دارد در نقش برجستهکه  هخشایارشا از
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کند تا فرهنـگ و   مریکایی، تالش میگیري از خصلت افکار عمومی آ هالیوود با بهره

شـده   هویت نداشته آمریکاییان را براي آنها بسازد و آن را در اذهان افکار عمومی مسـخ 
عـالوه   هـا  آمریکاییچرا که  ؛آید در این امر نیز به پیروزي نائل می .ها جاري سازد رسانه

تحـت  نیـز  شـدت   به ،اطالعات کافی ندارند» جغرافیا«و » تاریخ«در مورد بر آنکه اغلب 
هـاي   قرار دارند و هر آنچـه رسـانه   ها تلویزیونهالیوود و  هاي  فیلمویژه  ها به رسانه تاثیر

راحتـی   بـه را  »تـاریخ «، از جملـه  تصویري به زیبایی و مهارت بتوانند به آنها القاء کننـد 
 .سرگرمی بر فرهنگ آمریکایی مشـهود اسـت  و حضور باالي تاثیر از این رو . پذیرند می

محدود  ،پردازند میمردم این کشور این تنها بر دانش پژوهانی که به مطالعه سیستماتیک 
  21.همگان بر این امر واقفند. شود نمی

کیل شـ ست که عمر منش آنهـا بـا عمـر ت   ا ها این زندگی آمریکایییکی از مشکالت 
رهنـگ  اي منزه از عـین ف  چرا که جوامع مستعمراتی اغلب گونه ؛یکی استآنها  در ملت

گذاشـتند و احتمـال    اي خارج از تمـدن گـام مـی    گونه  آنها به. کشور مادر را دارا هستند
  22.زوال و گمراهی آنها وجود داشت

. فرهنگ و هنر آمریکایی، برخالف رشد باالي کمـی، داراي قـدمت چنـدانی نیسـت    
بـراي بـه دسـت    آمریکایی تواند شرایط سختی را که سکناگزینان نخست  هیچ کس نمی

ـ  در سـرزمین آمریکـا    زندگیردن جاي آو زمـین  . رو بودنـد را انکـار نمایـد    هبـا آن روب
همه به معنی آن بود کـه   ،خاصم، تکنولوژي ابتدائی و بیماريتناشناخته، جمعیت بومی م

نـزد  ایـن موضـوع   . توانست در اولویت قرار داشـته باشـد   تحت چنین شرایطی هنر نمی
بـراي بشـر مفیـدتر اسـت بـر       اًکه آنچه اساس است بر این اصل استوار صرفاًآمریکاییان 

  .آنچه که کمتر ضروریست ترجیح دارد
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  300 فیلم اي رسانهـ  هاي سیاسی تاکتیکبرخی  -7
  تاکتیک ساخت دشمن فرضی - 1-7

این فرمـولی  . به دنبال ساخت یک دشمن فرضی از ایران براي جهان است 300فیلم 
ویـژه طـی    رضی از ایران براي جامعه جهانی بهدشمن ف«: اند ها ساخته است که آمریکایی

المللـی،   هـاي بـین   عنوان ملتی مخالف اصول و ارزش ایرانیان همواره به. »چند سال اخیر
ها به تصـویر   خواه و مخالف آزادي به سبک غربی شناخته شده و در رسانه ملتی شرارت
  .اند کشیده شده

  تاکتیک محک زدن -2-7
ـ حک زدن واکنش مردم ایران بیشتر به دنبال م 300فیلم  ایـن  . ا دولـت ایـران  است ت

ملـت  «"آمریکا قابل بررسـی اسـت کـه    گفتمان سیاست خارجی مطلب در راستاي این 
. "دولتی ضد دموکراسی و حامی تروریسـم اسـت  » دولت ایران«ملتی شریف، اما » ایران

در » بردگـان «ابـه  لیاقت که مردمان ایـران را بـه مث   دیکتاتور و بی» شاه«ارائه تصویري از 
کند؛ به منظور تحریک ایرانیان براي مقابله با نظام انجام  آورده است و آنان را هدایت می

  .گیرد می

  » کاران دیپلماسی نئومحافظه«تفهیم دیپلماسی از نوع  -7- 3
هایی که نسـبت بـه ایـران و ایرانـی شـده       ها و خصومت در حالی که فیلم از کاستی

ـ از جملـه هنگـامی کـه فرسـتاده و سـفیر خشایارشـاه توسـط        دارد   است، پرده بـر مـی  
شود که آیا دیپلماسی امـروز یعنـی    شود ـ این سوال طرح می  لئونیدوس به چاه پرت می

ــوحش ــورد نظــر    ؟دیپلماســی ت ــی م ــوع دموکراســی غرب ــه ن ــیلم توجی ــا سراســر ف ام
دسـت  کاران است که براي گسترش آزادي و دموکراسی به جهان غیر غـرب   نئومحافظه

ایـن مردمـان دورمانـده از    «آن هم تنها بـا ایـن توجیـه کـه     . زنند به هرگونه توحشی می
  »!شناسند آزادي، آزادگی و دموکراسی، زبان دیگري نمی
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  ایجاد ترس و وحشت از دشمن خیالی -4-7

شـوند کـه غیـر از     در این فیلم ایرانیان به صـورت موجـودات ترسـناك فـرض مـی     
اي از جمجمـه   نیستند؛ ورود سفیر ایران در حالی که کیسهخشونت با چیز دیگري آشنا 

. توان اطمینـان کـرد   هاي ایرانی نمی به همراه دارد، نشانگر آن است که حتی به دیپلمات
هر چه باشد آنها نیز از سوي همان قبیلـه مسـلمانان تروریسـت و مخـالف دموکراسـی      

ها بروند، افکار  نظامی به سراغ ایرانی ها حتی اگر با ابزار بنابراین آمریکایی. اند اعزام شده
  .عمومی جهانیان آنها را محق خواهد شناخت

  »عنوان کشور قدرتمند در منطقه خاورمیانه ایران به«القاء واهی بودن  -5-7
! تو برده زیاد داري خشایار شـاه «: گوید لئونیدوس شاه اسپارت در بخشی از فیلم می

دولت ایران همواره این بـوده اسـت کـه ایرانیـان     ادعاي غرب در مورد  .»اما جنگجو کم
طلبـی   المللی ارائه کنند، اما ایـن جـاه   کنند تصویر بزرگی از خود در صحنه بین تالش می

به اعتقاد آنها، دولت ایـران شـاید توانسـته    . مقامات ایرانی ظاهري بوده و واقعیت ندارد
اشد، اما اینها کسانی نیستند که باشد افراد زیادي را در داخل کشور با خود همراه کرده ب

  .توانایی مقابله با نیروهاي غربی را داشته باشند

  ایجاد حس حقارت در مردم ایران نسبت به خودشان -7- 6
هاي تحقیر ایرانیان به اشـکال گونـاگون اسـت و ترسـیم      سراسر فیلم مملو از صحنه

دیکتاتور خود، از رشـد   گران مستبد و هایی که همواره توسط حکومت عنوان توده آنان به
توده مردان جنگی که با وجود داشتن امکانات جنگی، در : اند و پیشرفت انسانی بازمانده

جـاي تعقـل    آیند؛ مردانی که به ها به زانو در می هاي بسیار بزرگ در مقابل اسپارت دسته
دانـی  انـد؛ مر  استراتژیک و عملکرد تاکتیکی، تنها از توحش برخوردارند و آموزش ندیده

  ...شان از زنان اسپارتی کمتر است و  گري که به تعبیر آنها، توان نظامی
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  تاکتیک ارعاب و تهدید -7- 7
هـا بـار    چون با این ویژگـی یان به این امر که مردان آنها تهدید ایرانارعاب و تاکتیک 

چهـره  نشـان دادن   بـا تاکتیـک  از سوي دیگر  .دارندایرانیان را  بردن اند توان از بین آمده
، انـد  هاي دیکتاتوري تربیـت شـده   مردمان ایران که تحت حکمفرمایی رهبرانی با ویژگی

  .ـ تاکتیکی برخوردار نیستند قابلیت انسانیگونه تلقین کردند که ایرانیان از  این

  منظور ترغیب آنان به همراهی با آمریکا تحقیر ایرانیان به -8-7
د یهسـت هایتـان   دولتبرده ود که شما در واقع ش به ایرانیان چنین القا می 300در فیلم 
 شـما، راه نجـات آزادي و آزادگـی    تنها از این رو. هستند آزاده) ها آمریکایی(و یونانیان 

کفایـت   بـی  چیزي که با وجـود سـپاهیان   ؛است) ها در منطقه آمریکایی(پیروزي یونانیان 
  .رسد ترین کار به نظر می آسان ایرانی

کشد که ایـن بردگـان از نیـزه     طولی نمی«: کند ي چنین ادعا میا لئونیدوس در مکالمه
هـا علیـه    یعنی ترس داخلـی آنهـا بـه تـرس از جنـگ ابرقـدرت       .»هراسند من بیشتر می

  .شود و مردم ایران در نهایت از آمریکا حمایت خواهند کرد کشورشان تبدیل می

  گیري از مصادیق حقوق بشر بهره -9-7
همراه با ادعاي مدافع حقوق بشر بودن آمریکا و تالش این تحقیر توان مردان ایرانی 

کشور در کنار سایر ملل غرب در اتهام ایران به اعمال ضد حقوق بشري، در مـتن فـیلم   
اي از فیلم لئونیـدوس در پاسـخ    در صحنه. شود با نگاه ویژه لئونیدوس به زنان دنبال می

با توجه بـه آنچـه کـه اینجـا     . نداريهاي ما  مسلماً شناختی از زن«: گوید خشایارشاه می
   .»آمدي دیدم، بهتر بود با آنها به جنگ می

شـود   عنوان فردي با شهامت درنظر گرفته مـی  اي دیگر همسر لئونیدوس به در صحنه
که با صالبت و آزادي که دارد بـه دنبـال گـردآوري سـپاهی در حمایـت از لئونیـدوس       
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یارشاه اسـت کـه تنهـا در خـدمت عـیش      نقطه مقابل این صحنه زنان همراه خشا. است

  .سپاهیان ایرانی هستند

  ها هانتینگتون در مقابل نظریه گفتگوي تمدن تاکید بر نظریه  - 7- 10
بیـا از طریـق گفتگـو    «: دهـد  در میدان جنگ، خشایار شاه به لئونیدوس پیشنهاد مـی 

د تـا  از صبح که جنگ شروع شـ «: دهد لئونیدوس به او جواب می .»موضوع را حل کنیم
ایـن نیـز در واقـع پاسـخ آمریکـا بـه تبـادل         .»کردیم هم اینک داشتیم تبادل فرهنگی می

در » هـا  هـا و فرهنـگ   تئوري گفتگـوي تمـدن  «فرهنگی مورد پیشنهاد ایران، که در قالب 
  د، است؛ یعنـی تاکیـد آمریکـا همچنـان پیـروي از تئـوري      شدوران آقاي خاتمی مطرح 

  .»هاست مدنبرخورد ت«هانتینگتون مبنی بر 

  در نهایت -8
امروز تنهـا صـداي   . کشد نویسد و به تصویر می امروز قوم پیروز، قومی است که می

امـروز دیگـر   . رسـد  تري دارند، به گوش مردمـان جهـان مـی    هاي قوي کسانی که رسانه
بـراي مقابلـه بـا تهـاجم فرهنگـی ـ       . شود هاي ملی معطوف نمی سازي به عرصه فرهنگ

  .گیري از استراتژي دفاعی کافی نیست اي و بهره انهسیاسی، انفعال رس
معطـوف  » هـاي فرهنگـی   ساخت عناصر و ارزش«سازي تنها در قالب  امروز فرهنگ

هـا و محتـواي    از این دیدگاه بایـد رسـانه  . گذاشته شود» نمایش«نیست، فرهنگ باید به 
هان کـه غـرق   اي براي رساندن محتواي فرهنگی ـ فکري ایران زمین به مردمان ج  رسانه

  .هاي بزرگ جهانی هستند، گام بردارند در انواع سناریوهاي ساخته شده توسط رسانه
اي، ضـررهاي پنهـان بـاالي     هاي آشـکار در کـار رسـانه    جویی ها و صرفه نظري تنگ

 .اي کنونی به دنبال دارد استراتژیکی براي ایرانیان در جهان رسانه
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  300ات فیلم راهکارها و راهبردهاي مقابله با اثر -9
هـا بـه وجهـه ایرانـی و هویـت       آمریکایی همجه و ضربهبیش از آنچه که  300فیلم 

ها، محققـان و تحلیلگـران تـاریخ، رایزنـان      شود، تلنگري به اصحاب رسانهتلقی  انایرانی
اي و  ویـژه دیپلماسـی عمـومی، دیپلماسـی رسـانه      فرهنگی و دستگاه دیپلماسـی مـا بـه   

اي کـه در جهـان تصـاویر     بـا انفعـال رسـانه   ما چرا که  ؛تاسدیپلماسی فرهنگی کشور 
ایـن فـیلم   و تاثیرگذاري  ساخت اي غیرمستقیم به ایم، در واقع به گونه اي برگزیده رسانه
ی آن جانشـین  واي  رسـانه  ما، تنها بـا پویـایی   هاي رفع نقصاز این رو، . ایم رساندهیاري 

 ،در ایـن راه . شـود  میسر مـی اي  رسانهـ   حساسیت بیش از حد و وسواس فکري جاي به
  :ندا هکارها و راهبردهاي زیر قابل تاملار

در حـال حاضـر بـه مـدد     . براي همگان باز است اي امروز جهان رسانهفضاي  -1-9
کـاهش   وتوانند بدون وقوع نبردهاي نظـامی   هاي نفوذ و تاثیرگذاري می گستره ها، رسانه

موجـب شـده   اي  رسـانه ویژگـی دیپلماسـی   همین . معناي استراتژیک آنها، فراهم شوند
هـا، جـذابیت بسـیار     فرهنگی بـراي بسـیاري از دولـت    ـاست تا عملکرد ایدئولوژیکی  

ایـران نیـز بایـد خـود را بـه نـوع نـوین         .بیشتري نسبت به اقدامات نظامی داشته باشـد 
 .اي ـ مجهز سازد دیپلماسی نفوذ ـ دیپلماسی رسانه

یعنـی  آنهـا   ؛ باید از ابزارهاي خـود اي هنگی ـ رسانه فربراي مقابله با مقوالت  -2-9
بهره گرفت که در این راسـتا وزارت   اما در قالب پنهان سیاسی» رسانه، فرهنگ و تاریخ«

عنـوان صـداي حاکمیـت     متولی دیپلماسی و سازمان صداوسیما بـه  عنوان امور خارجه به
اي  امـا دیپلماسـی رسـانه    .مقابلـه کننـد  ) جنگ روانـی (فرهنگی  با این تهاجمباید  رسماً

 .دشوها اعمال  گذارد که توسط غیردولتی هنگامی تاثیر واقعی خود را می

اي مستقل، با هدف تاثیر بـر افکـار    اي یا مراکز رسانه هاي رسانه تاسیس بخش -3-9
 .ویژه انگلیسی هاي رایج دنیا به اي به زبان عمومی خارج از ایران و انتشار محتواي رسانه
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هـاي کشـور بـا     رش همکاري مشترك دسـتگاه دیپلماسـی و نیـز رسـانه    گست -4-9
 .المللی و جهانی اي، بین هاي بزرگ منطقه رسانه

اي و نوع عملکـرد متقابـل دسـتگاه سیاسـت خـارجی       شناخت ساختار رسانه -5-9
هاي کشور خود و نیـز بـا    اي موثر هستند با رسانه کشورهایی که داراي دیپلماسی رسانه

ها در سایر کشورها، به منظور طراحی نوعی ارتبـاط مـوثر دسـتگاه سیاسـی      سایر رسانه
ها به منظور اعمال نفوذ بر آنها و در راستاي تـامین منـافع و امنیـت     کشور با انواع رسانه

 .ملی کشور

ویژه  اي روز و به هاي سیاسی ـ رسانه  شناخت ساختار و محتواي انواع گفتمان -6-9
اي در راسـتاي   ه منظور ساخت و انتشار گفتمان سیاسی ـ رسانه هاي علیه ایران، ب گفتمان

 .منافع و امنیت ملی کشور

هـاي بـزرگ    هـاي رسـانه   سـازي  ها، سناریوها و جریـان  شناخت انواع تاکتیک -7-9
اي  اي و نیـز غیررسـانه   هـاي رسـانه   سازي ها، سناریوها و جریان منظور ساخت تاکتیک به

 .مقابل آنها

هایی که مخاطبان در اقصی نقاط جهان به سهولت به  انواع رسانه گیري از بهره -8-9
هـاي نـوین کـه     ویژه رسـانه  به(آنها دسترسی دارند، براي انتشار محتواي مورد نظر خود 

 .)اي جهانی و عملکردي فارغ از زمان و مکان دارند گستره

بـه سـواد    غیرمسلح«اي که اغلب مخاطبان  هاي رسانه گیري از انواع قالب بهره -9-9
 . هاي سرگرمی هاي کامپیوتري و فیلم کنند، از جمله بازي از آنها استفاده می» اي رسانه

  راهبردهاي محتوایی -10
مردمـی آمریکـا و سـایر     ـهاي فرهنگی   تحقیقاتی به منظور شناخت حساسیت انجام

 شایان ذکر است که این گونه تحقیقات در ایران از سوي هـیچ نهـادي  (کشورهاي غربی 
گیري از آنها در ساخت انواع سناریوهاي خبري ـ تحلیلـی و    و بهره) انجام نگرفته است
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هـا و گسـترش    تاسیس مراکز پژوهشی بـا همکـاري دانشـگاه   در این راستا . ها انواع فیلم
هـاي   همکاري مشترك با مراکز علمی ـ پژوهشی کشورهاي اسالمی و مخالف سیاسـت  

 .شود آمریکا پیشنهاد می

  :خواهند بگویند، عبارتست از گویند و یا نمی نمی 300 فیلمامروز و آنچه غرب 
  ؛هویت واقعی ایرانیان گذشته و امروزـ 
   ؛خوي و منش واقعی ایرانیانـ 
طلبانـه   با تأسی از تعـالیم صـلح   ایران قدرت فرماندهی و راهبري نظامی فرماندهانـ 

  دین مبین اسالم؛
هـاي   ا از غارت و تخریب و کشتار در سرزمیننهآ طلب بودن ایرانیان و پرهیز صلحـ 

  .تحت سلطه
ها باید بر این موضوعات تاکید کرد و آنهـا را بـه تصـویر     بنابراین در محتواي رسانه

  .کشید
المللی بـراي خـود    هاي بین ریشه در عرصه از کشورهاي بی بسیاريدر روزگاري که 
را حداقل براي خود مـرور   خودفرهنگی ـ تاریخی  هاي  داشته ،ندساز هویت تاریخی می

 .هـا بپردازنـد   بازنمایی و وانمایی بیشتر این واقعیت ،به انعکاسي کشور ها و رسانه کنیم
چراکـه در   ؛واکنشی بیشتر است  مدت این مطالب در شرایط متعادل و غیر البته تاثیر بلند

  .ها کمتر دچار تعصب است محیط متعادل و آرام لحن نوشته
بـه تـاریخ    هاي ایرانـی، بـا رجـوع    یخی در تدوین سناریوي فیلمدرایت و تحلیل تار

؛ زمینـه  شناخت کافی از تاریخ باسـتانی  و کسب هاي باستانی و ملی کشور کهن و ارزش
هـاي غیرواقعـی از    هایی غنی و در نتیجه جلوگیري از تاثیرات تخریبی فیلم ساخت فیلم

امـروز را هـر چـه بیشـتر فـراهم      تاریخ و فرهنگ ایرانیان و نیز تخریب چهـره ایرانیـان   
 .سازد می
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ویژه تلویزیـون   ها به رسانه تاثیر به شدت تحتو اغلب کشورهاي غربی مردم آمریکا 

هاي تصویري به زیبایی و مهارت بتوانند به آنها القـاء کننـد    قرار دارند و هر آنچه رسانه
اي،  سـانه خبرنگـاران، سناریوسـازان ر  بـراي  و فرصـت  ایـن یـک مزیـت    . پذیرند را می

تا بر مبنـاي تولیـد فـیلم، افکـار،      ایرانی و تولیدکنندگان فیلم کشور است يها سناریست
 .ها و فرهنگ واقعی ایرانیان را به آنها منتقل کنند ارزش

حتـی در مـورد   . اطالعـات کـافی ندارنـد   » جغرافیا«و » تاریخ«آمریکا در مورد عوام 
هایی که به دنبال ساخت هویـت خـود    ییهاي تاریخی براي آمریکا فیلم. تاریخ خودشان
بنیـان سـاخت   . سـازي خواهـد داشـت    هالیوود هستند، زمینه هویـت   هاي از خالل فیلم

هـالیوود، همانـا سـاخت تصـنعی تـاریخ، تمـدن و فرهنـگ نداشـته           ها در گونه فیلم این
توانـد سـرآغاز سـاخت     عنوان نقطه ضـعف آنهـا بـوده و مـی     آنچه به. هاست  آمریکایی

  .باشدعلیه ایران اسالمی این کشور  براي مقابله با جنگ روانییوهایی جدید سنار
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شناسی  شناسایی عوامل مؤثر در آسیب
  اي کشور  دیپلماسی رسانه

  *حسن بشیر

  مقدمه
ــه حــوزه مطالعــات   1»شناســی آســیب«واژه  عمــدتاً از حــوزه مطالعــات پزشــکی ب
ررسی مسائل و مواردي است که به یـک ارگـان یـا    شناسی انتقال یافته و ناظر به ب جامعه

شناسـی بـه ویـژه در حـوزه      البته آسیب. رساند یک مجموعه منسجم اجتماعی آسیب می
هاي آسیب و زیان منتهی نگشته و در صدد آن اسـت کـه    علوم اجتماعی به کشف زمینه

جهـت رفـع    هاي معالجه و پیشنهادات تکمیل کننده هاي مزبور، راه در کنار بررسی زمینه
هـاي ممکـن بـراي عـدم لغـزش در       نواقص و کمبودهـا و بـاالخره افـزایش توانمنـدي    

  .هاي بعدي را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد آسیب
ها و ابزارهـاي مهـم حضـور اجتمـاعی، سیاسـی و       به عنوان یکی از زمینه» ها رسانه«

هـا و   اربـاب رسـانه  فرهنگی همیشـه مـورد توجـه دولتمـردان، اندیشـمندان، محققـان،       
در کشورهایی همچون ایران که علیرغم جریـان جهـانی شـدن و    . عالقمندان بوده است

هاي چـاپی همچـون    هاي دیجیتالی هنوز سلطه رسانه و هژمونی رسانه 2جامعه اطالعاتی
اي   شناسی رسانه مطبوعات در آنها به حاشیه رانده نشده است، مطالعات مربوط به آسیب

هـاي مربـوط بـه     در این رابطه، بحث. گردد اي برخوردار می  اهمیت ویژه به طور کلی از
دیپلماسی، به ویژه با توجه به شرایط کنونی کشور و فشارهاي جهانی در مـورد پرونـده   

                                                           
  .)ع(استادیار و معاون پژوهشی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق  *

1. Pathology 
2. Information Society 
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 يا رسـانه  یدیپلماسـ  یشناسـ  آسـیب «اي، حائز اهمیت بوده و بدین لحاظ بررسی   هسته
  .باشد از ضرورت باالئی برخوردار می »کشور

آنچه کـه در ایـن مقالـه ارائـه خواهـد شـد، نگـاهی بـه ده عامـل مهـم و مـؤثر در            
این بحث . هاي داخلی و خارجی است اي کشور در حوزه  شناسی دیپلماسی رسانه آسیب

در صدد این نیست که پیشنهادات خاصـی را در ایـن زمینـه ارائـه و یـا راه حلهـائی را       
  .شود یا بحث دیگري واگذار می ارائه چنین مواردي به مقاله. توصیه نماید

  زمینه بحث -1
باشـد،   الزم به تأکید است که آنچه که بر کل بحث سایه افکنده و دربرگیرنده آن مـی 

سـال از سـکونت اینجانـب در     15ترسیم یک مقایسه عملی میان آنچـه کـه در حـدود    
. باشـد  د، مـی انگلستان مورد مطالعه و مشاهده قرار گرفته با آنچه که در ایران وجـود دار 

ها وجـود   بدون درك این وضعیت دوگانه میان آنچه که در غرب و ایران در مورد رسانه
پذیر نخواهـد   هاي آسیب، امکان دارد، به تصویر کشیدن واقعیت موجود و شناخت زمینه

  .بود
هاي مدرن در محیط غربی با در نظر گرفتن عوامـل فرهنگـی، سیاسـی و     تولد رسانه

هاي سکوالریستی موجود در تکنولوژي مزبـور، جـوامعی    جه به ریشهاجتماعی و نیز تو
را به عرصه ظهور رسانده است که با آنچه در شرق و بـه ویـژه در کشـورهاي اسـالمی     

تـر بـه جـاي     کـه آن را تعبیـري مناسـب    1هاي بومی رسانه. باشد وجود دارد، متفاوت می
موجود در کشور همچـون مسـجد،   هاي  توان براي رسانه دانم را می می 2هاي سنتی رسانه

  .منبر، موعظه، خطابه و مراسم مختلف آئینی به کار برد
هاي بـومی و   آنچه که در این زمینه حائز اهمیت است نگاه موجود در رابطه با رسانه

هاي مدرن غربی است که علیرغم وجود آنها در کشور، هنوز شکل وارداتی خـود   رسانه

                                                           
1. Domestic Media 
2. Traditional Media 
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عـدم حضـور همـه جانبـه اجتمـاعی،      . اند نهادینه نشده را از دست نداده و در جامعه ما
هاي مدرن در سـطح فـردي و اجتمـاعی در کشـور معضـالت       فرهنگی و سیاسی رسانه

هـاي مزبـور را بـا مشـکالت      شناسی رسانه شماري را به وجود آورده است که آسیب بی
  .جدي همراه کرده است
هاي مختلف جوامع انسـانی   هاي مدرن آنچنان قوي است که حوزه البته قدرت رسانه

و از جمله جامعه ایران را زیر پوشش خود قرار داده و هم اکنـون امکـان جـدائی میـان     
هـاي موجـود در    رسانه. جامعه و رسانه نه تنها ممکن نیست، بلکه غیر قابل تصور است

هاي حیـات تبـدیل شـده و خـود جزئـی مهـم از        حقیقت به امتداد انسان در کلیه زمینه
  .اند سان شدهزندگی ان

  اي شناسی رسانه عوامل تأثیرگذار در شناخت آسیب -2
اي   شناسی دیپلماسی رسـانه  در این نوشتار ده عامل مهم تأثیر گذار در شناخت آسیب

  .گیرند کشور، به اختصار مورد بحث و بررسی قرار می

 نگاه به خود رسانه - 1-2

د شـده و مـنعکس کننـده    هاي مدرن در محیط فرهنگی و اجتماعی غرب متول رسانه
اي  تعامل مزبور به گونه. باشد نوعی از تعامل انسان با تکنولوژي در آن فضاي خاص می

هـا عمـدتاً در اختیـار مـالکین خصوصـی       نهادینه شده است که علیرغم اینکه این رسانه
هاي تولید شده از خصوصیت عمومی برخوردار بوده و در جهـت اهـداف    است، اما پیام
ها به لحاظ همین تعامـل، در   اصوالً جایگاه و معناي رسانه. شوند طراحی می کلی جامعه

  .باشد تر می تر و روشن ذهن فرد و جامعه غربی مشخص
داللت داشته و لذا نگـاه کلـی    1»حمل و نقل«بر » ارتباطات«در ایران، معناي باستانی 

و مفهوم مورد نظر از هاي مدرن نیز هنوز ریشه در همین رویکرد معنائی داشته  به رسانه

                                                           
1. Transportation 
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و تعامل ارتبـاطی افـراد و جامعـه بـا     » همگرایی«که در جهان غرب ریشه در  1ارتباطات
  .کند یکدیگر دارد را منعکس نمی

هاي مدرن به معناي وسایل حمل و نقل ارتباطی با دیدگاه غربی  نگاه مزبور به رسانه
گذشت زمان، این دیدگاه کـامالً  توان ادعا کرد که علیرغم  کامالً متفاوت بوده و هنوز می

  .تغییر نیافته و بیش از آنکه تصور شود در ذهن و روان جامعه ما نهادینه شده است
هاي مدرن، جنبه مالکیت خصوصی  از سوي دیگر نگاه ابزاري حمل و نقلی به رسانه

هاي مزبور یـا کمرنـگ و    و شخصی آنها را تعمیق بخشیده و لذا نگاه اجتماعی به رسانه
هاي فراوانی را بر جامعـه مـا تـا     دیدگاه مزبور مشکالت و آسیب. باشد کالً مفقود می یا

اي را   زمینـه . نگاه ابزاري همراه با مالکیت خصوصی و شخصی. کنون تحمیل کرده است
هـا مخفـی    هـا و ذهـن   هاي مدرن از چشم به وجود آورده است که نه تنها ماهیت رسانه

  .کارگیري آنها نیز مخدوش و غیر منطقی شده استهاي به  مانده است، بلکه شیوه
عالوه بر آن، فاصله و شکاف زمانی و مفهومی میان ارتباطات به معناي حمل و نقـل  
و ارتباطات به مفهوم همگرایی و تعامل انسانی آثار منفـی زیـادي را بـر پیـام رسـانی و      

نظر به ویژه در حوزه  هاي مدرن در انتقال معانی و مفاهیم مورد نحوه به کارگیري رسانه
توان به یک وضعیت مطلـوب در   دینی و آئینی به جاي گذاشته که بدون زدودن آن نمی

  .این زمینه دست یافت

 الملل المللی به جاي ارتباطات بین حرکت در فضاي روابط بین - 2-2

المللـی   ها وحضور قوي در تعامل بین المللی فضاي حاکمیت دولت فضاي روابط بین
فضا پس از جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد، جهان سیاسـت را در خـود    این. است

تـر   ظهور گسترده. قدرت به مفهوم کمی و نظامی آن بر این فضا حاکم بود. فرو برده بود
المللی به ویژه دیجیتالی در دو دهه آخر قرن بیستم، فضاي جدیدي را در  هاي بین رسانه

در فضـاي جدیـد،   . معـروف گردیـد  » الملـل  بـین  ارتباطات«جهان به وجود آورد که به 
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. ها و پیـام بـه جـاي قـدرت نظـامی و تسـلیحاتی نشسـت        قدرت مردم، فرهنگ، رسانه
هـا و   گیري حرکت ها تأثیرگذار در شکل ها بیش از روابط بین دولت ارتباطات میان ملت

لـه  پیام از حـوزه ملـی، فـردي و محلـی بـه مرح     . المللی گردید تصمیمات سیاسی و بین
در عصر کنونی ارتباطات، پیام ملی، بـه معنـاي توقـف در    . المللی و جهانی گام نهاد بین

تواند بار و پتانسـیل   دولت، مفهوم خود را از دست داده و هر پیام می -محدوده ي ملت
  .المللی و جهانی را در خود داشته باشد بین

گونه است؟ آیا مـا  حال باید پرسید موقعیت ما در فضاي ارتباطات جهانی موجود چ
ایم و یا همانگونه که بسیاري  در این فضاي ارتباطی جهانی جایی براي خود ترسیم کرده

هاي جدید به صورت تزریقی و تحمیلی در جامعه ما وارد گردیدند، ما نیز  از تکنولوژي
در این فضاي موجود ناخواسـته و بـدون آداب و ترتیـب خاصـی رهـا شـده و پرتـاب        

  .ایم گشته
وضعیت نیز وابسته به همان نگاه ما به اصل رسـانه و ارتباطـات جهـانی مـدرن     این 

است که به صورت کامل از مرحله حمل و نقل به مرحله ارتباطات و همگرایـی منتقـل   
المللی با همه سخت افزارهاي آن بر ذهن و عمـل   هنوز وضعیت روابط بین. نشده است

. هـاي تبلیغـاتی مـا حکمفرماسـت     ر برنامهها ب قدرت بازو و کمیت. ما سایه افکنده است
اي که داریم ولی هنـوز در صـدد بهـره بـرداري کـافی و        علیرغم فرهنگ قوي و سازنده

  .ایم جامعی از آن بر نیامده
الملل جدید مستلزم دور شدن حساب شده و تـدریجی از   درك جهانی ارتباطات بین

هـا ي   رسـانه . فرهنگی است هاي میان المللی و حضور جدي در عرصه فضاي روابط بین
ما هنوز درك واقعی و روشنی از وضعیت ایجاد شـده در جهـان کنـونی نداشـته و الزم     

درك ایـن  . است که در این زمینه به یک تعادل مطلـوبی میـان گذشـته و آینـده برسـند     
هـا در ایجـاد آن کمتـر از نقـش      جهان، نیازمند فضا سازي مناسبی است که نقش رسـانه 

  .دولت نیست
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 هژمونی تصورات خارجی بر جریانات داخلی -2- 3

الملل وضعیتی را به وجـود آورده اسـت کـه هـر      حضور جهانی عصر ارتباطات بین
کند کـه جزئـی مهـم و فعـال از آن گشـته       کشد تصور می کسی که در این فضا نفس می

دن ها و جوامعی که علیرغم پرتاب ش ها، دولت در حالی که بسیارند افراد، سازمان. است
گذرد بیشـتر بـه    اند، بلکه هر لحظه که می در این فضا نه تنها در مرکزیت آن قرار نگرفته

  .شوند حاشیه آن رانده می
آنهـا در فضـاي ذهنـی    . هاي ما کم و بیش دچار چنین معضلی هستند متأسفانه رسانه

الش ت. کنند الملل حضور داشته؛ ولی عمالً در خارج از آن فضا زندگی می ارتباطات بین
اینجاست . کنند آنچه که در ذهن خود از تلقی جهان دارند بر جامعه خود تطبیق کنند می

هـا   هاي ما با معیارها، ساختارها و تأثیرات رسانه رسانه. کند که تضاد واقعی نمود پیدا می
در جهان غرب آشنا بوده ولی در پیاده کردن همان معیارها و ساختارها در جامعه ما بـه  

هـاي خـود    د توجه نداشته و با همان دیدگاه به دنبال پیاده کـردن خواسـته  فضاي موجو
طبیعی است که این تضاد ذهنی در عمل بروز کرده و صحنه را بـراي فعالیـت   . باشند می

ما با . ها نیز همین وضعیت حاکم است در بسیاري از ارزیابی. واقعی مسدود خواهد کرد
خـواهیم ایـران را نیـز در همـان چـارچوب       مـی ایـم   ایم و شنیده آنچه که در غرب دیده

  . باشند بررسی و ارزیابی کنیم در حالی که این دو فضا با همدیگر مجزا و متفاوت می
یکی از مسائل مهم در ایجاد این فضاي ابهام انگیز نحـوه خلـق معنـا بـا فضاسـازي      

د را بـا  هاي خـو  خواهیم بحث ما اصوالً می. غربی و به کارگیري اصطالحات التین است
این مشروعیت در حقیقت ناشـی از هژمـونی   . استفاده از لغات التین مشروعیت بخشیم

فضاي غربی بر ذهنیت ما بیش از واقعیت غالب بر شرایط اجتماعی و فرهنگـی جامعـه   
  .است
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 عدم توازن میان دیپلماسی داخلی و دیپلماسی خارجی - 4-2

با دیپلماسـی خـارجی اسـت تـا از     دیپلماسی داخلی نیازمند تعاملی عقلگرا و واقعی 
پیام بر پایه دیپلماسـی داخلـی نبایـد تنهـا در چـارچوب      . موفقیت نسبی برخوردار باشد

بـر همـین اسـاس آنچـه کـه در      . هاي جغرافیایی تفسیر و تبیین و توزیع گـردد  محدوده
هـاي   یابد به معناي ایـن نیسـت کـه خـارج از محـدوده      دیپلماسی خارجی حاکمیت می

الملـل در تعامـل دائمـی در     این دو در فضاي جدید ارتباطات بـین . لی استداخلی و م
هاي ما را دچار نوعی سـردرگمی و   عدم درك این واقعیت، رسانه. باشند همه سطوح می

درگیر شدن در وضعیت پارادوکسیکالی کرده است که نتیجه آن تضاد روشن پیام رسانی 
درك صـحیح از منـافع ملـی،    . باشد کشور میالمللی با منافع  هاي ملی و بین ما در صحنه

المللی و نهادینه کردن آن در رویکردهاي دیپلماسی کشور در ابعـاد   در سطح ملی و بین
هاي کشور، و بـه وجـود    تواند نقش مهمی در جهت دادن به رسانه داخلی و خارجی می

با توجه به  پیام رسانی در این زمینه. آوردن بستري مطمئن براي حرکت آنان داشته باشد
هاي داخلـی و خـارجی مـا بـه      عدم وجود صدا و تصویر مناسب براي انعکاس سیاست

ملل جهان با استفاده از زبان و ابزارهاي مناسب، زمینه را براي سوء اسـتفاده بسـیاري از   
هاي جهانی آماده کرده است که به هـر شـکلی    هاي توجیه شده کشورها و سازمان رسانه

یکـی از  . اختن افکـار عمـومی جهـان علیـه مـا وارد عمـل گردنـد       که مایل باشند در س
مشکالت جدي ما در این زمینه اهمیت ندادن به آراي عمومی جهانی به ویژه در سـطح  

ها به عنوان مثال وحدت اسـالمی   البته باید اذعان کرد که در برخی از زمینه. هاست ملت
امـا بـه   . ایم چند زودگذر داشته هایی هر هاي اتخاذ شده در این رابطه موفقیت و سیاست

اي   طور کلی باید گفت که همگرایـی سیاسـت و دیپلماسـی داخلـی و خـارجی رسـانه      
المللـی دخالـت جـدي     هاي ما در سطح ملی و بـین  تواند در افزایش تأثیرگذاري پیام می

 .داشته باشد
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 1گرایی گري بر فرهنگ سلطه سیاسی - 5-2

المللی، تـا کنـون بـر     گري نگاه روابط بین لطهژئوپلتیک، مفهومی است که به لحاظ س
هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی سایه  هاي جهانی در حوزه بسیاري از فعالیت

گري و سیاسی نگري بـه یـک شـیوه اجتمـاعی و فـردي در       اصوالً سیاسی. افکنده است
آنکـه   سیاست زدگی نیـز بـیش از  . اي تبدیل شده است  سطوح مختلف و از جمله رسانه

اي در جهت طرح نگاه سیاسی   هاي سیاسی باشد، حاکی از حرکت رسانه کاشف واقعیت
این جریان در بسیاري از مواقع با اهداف حاکمیـت همـراه نبـوده    . به ابعاد زندگی است
اي در تغذیه دائمی   گري رسانه هاي حاکم جهانی امکان فرار از سلطه ولی به علت جریان
  .این نگاه وجود ندارد

گرایی نیز مفهومی است که ریشه در معناي گسترده فرهنگ داشـته و حـاکی    فرهنگ
گرایـی بـه ویـژه در     فرهنگـی . از دیدگاه عمیق فرهنگی به حوادث مختلف زندگی است

تواند مفهوم ژئوپلتیک را به ژئوکالچر تبـدیل سـاخته و از شـدت     اي می  دیپلماسی رسانه
هاي مناسب  ایجاد زمینه. ه و بر ابعاد فرهنگی بیفزایداي کاست  گرایی در نگاه رسانه سیاسی

براي غلبه دیدگاه فرهنگی بر نگاه سیاسی یکی از مواردي است کـه بایـد مـورد توجـه     
ایجاد وضعیت غیر واقعی از سیاست منهاي فرهنگ به مراتـب  . ها قرار گیرد جدي رسانه

امـروزه  . فرهنگـی اسـت  تر از ایجاد نگاه کلی فرهنگی و تحلیل سیاست از بعـد   مخرّب
هاي جهانی بیش از آنکه از دریچه سیاست، فرهنـگ را اشـاعه نماینـد، در تـالش      رسانه

هاي خود را بیش از آنکه به صبغه  هستند که از دریچه فرهنگ به سیاست پرداخته و پیام
ي سیاسی آغشته نمایند، به آن شکل فرهنگی داده تا سیاسـت در سـایه آن بـه حرکـت     

اي کشـور در ایجـاد     توانـد در دیپلماسـی رسـانه    توجه به این مساله می. هدخود ادامه د
اي نه تنها دور کـردن    زدگی رسانه سیاست. توازن میان فرهنگ و سیاست تأثیرگذار باشد

هاي سیاسی  ها در کشمکش هاي سیاسی است، بلکه درگیر کردن رسانه جامعه از واقعیت

                                                           
1. Hegemony of Politics upon Culture 
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ها بپردازد، به محدودیت و محجوریت  گی رسانهاست که بیش از آنکه به تقویت و بالند
آنها کمک خواهد کرد که بـه معنـاي حـذف تـدریجی و ایجـاد نـوعی وصـایت بـراي         

  .مدیریت از آنها منجر خواهد شد

 اي عدم شفافیت مرزهاي قانونی و غیرقانونی در دیپلماسی رسانه -2- 6

ین مرزهـاي میـان امـور    تعیـ . شفافیت قانون در اجرا و مدیریت آن تأثیر فراوان دارد
قانونی و غیر قانونی در مدیریت اصولی جامعـه از مسـائل حیـاتی در سیاسـت گـذاري      

اي نیز متاثر از شفافیت یا عدم شفافیت مرزهـا و تـداخل     دیپلماسی رسانه. عمومی است
هاي مختلف اجتماعی، سیاسی،  هاي غیر قانونی در حوزه هاي قانونی و دخالت مسئولیت

اي در ایـن زمینـه تـداخل      هـاي مهـم رسـانه    یکـی از آسـیب  . فرهنگی استاقتصادي و 
هـاي دولتـی بـا غیـر      هاي پیامی بر مبناي تداخل و همپوشانی غیر واقعی مسئولیت حوزه

هاي مزبور تا آنجـایی کـه امکـان دارد در جوامـع      حوزه. دولتی و عمومی با فردي است
گرچه وضـعیت مزبـور در   . اند ین شدهغربی تفکیک شده و از نظر قانونی و اجتماعی تبی

اي روشن گشته اسـت، امـا هنـوز      کشور به لحاظ تجربه نسبتاً طوالنی حاکمیت تا اندازه
ایـن وضـعیت تـا    . باشد پذیر و آسیب گذار می یکی از مواردي است که به شدت آسیب

ار هاي قدرت در امور حکومتی و فردي را مورد تفکیک قانونی قـر  زمانی که نتوان حوزه
هاي فراوانی را در امر پیام رسانی و تأثیرگـذاري آن در   داد، ادامه خواهد داشت و آسیب

هـاي حکـومتی بـراي     تعدد کانـال . المللی به جاي خواهد گذاشت هاي ملی و بین عرصه
تواند وضعیت مزبـور را تشـدید و    هاي رسمی از مواردي است که می تبیین موضعگیري

بنـاي همگرایـی سیاسـی و اجتمـاعی، در پیشـبرد اهـداف       هاي مزبـور بـر م   تنظیم کانال
  .هاي مورد نظر تأثیر مثبت و مفید داشته باشد اي در رساندن پیام  رسانه
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 اي در جامعه توده 1اي هاي توده هاي رسانه فعالیت -2- 7

اي و جوامـع    اي در جوامع توده  هاي توده هاي مدرن در شرایط کنونی به رسانه رسانه
تـوان   یل شده که شکل کامل این وضعیت را در برخی از جوامع غربی مـی اطالعاتی تبد
باشد، اما به علت گسـتردگی   گر چه این وضعیت مختص جوامع مزبور می. مشاهده کرد

تئوریکی و تحلیلی جوامع مزبور در سطح جهانی و شبیه سازي ایجـاد شـده در جوامـع    
عمومی چنین شده است کـه ایـن   دیگر، به ویژه جوامع شرقی و از جمله اسالمی، تلقی 

  . باشد تشابه یک تشابه واقعی با کلیه ابعاد آن می
هـاي   اي در فـروریختن موانـع تکنولـوژیکی و رسـیدن پیـام       هـاي تـوده   ریشه رسانه

هـاي   اي است که حضور یکسـان بـراي آنـان در عرصـه      گوناگون به اجزاي جوامع توده
چنین وضعیتی قطعاً با شـرایط  . ده استمختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادي مهیا گردی

تکنولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی ما متفـاوت بـوده و توزیـع گسـترده پیـام بـه شـکل        
شـبیه سـازي و   . اي باشـد   هـاي تـوده   گیري رسـانه  تواند حاکی از شکل یکسویه نیز نمی

مطالعه تطبیقی شرایط دیگران با شرایط موجود در کشور بـا توجـه بـه حضـور دوگانـه      
کننـد،   هاي بومی و مدرن که بعضاً در جهت واگرایی به جاي همگرایی حرکت می انهرس

نگاه تلفیقی . اي کشور است  یکی از موانع عمده در جهت درك واقعیت دیپلماسی رسانه
هـاي   اي باید در شرایطی مورد تأکید قرار گیـرد کـه امکانـات و زمینـه      یا دیدگاه مقایسه
ي همتراز حضور حداکثري داشته باشد تا بتـوان بـر اسـاس    ها ها و مکان یکسان در زمان

  . هاي واحدي دست یافت هاي مشابه به نتایج و تحلیل وضعیت

 اي رسانه 2مشکل معرفتی و شناختی - 8-2

بـدون  . هاي مدرن نیازمند درك شرایط تولد آنها در محیط غربی است شناخت رسانه
ناخواسـته همـراه    3گرایی با یک تقلیلهاي مزبور  این شناخت معرفتی به کارگیري رسانه

                                                           
1. Mass Media 
2. Epistemological Problem 
3. Reductionism 
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ها به معناي تـالش در ایجـاد شـرایط مشـابه اجتمـاعی،       شناخت این رسانه. خواهد بود
فرهنگی و سیاسی براي درك آنها نیست ـ گرچه بسیارند کسانی که از عصر مشروطیت  
که جامعه ایرانی با جامعه غربـی آشـنائی بیشـتري یافـت، تـا کنـون، در تـالش ایجـاد         

انـد ـ ایـن شـناخت بـه       هاي مشابه براي ایجاد تحول و توسعه به سبک غربی بوده ینهزم
ها در محیط غربی و شرایط  معناي دست یابی به درك معرفتی چگونگی تولد این رسانه

رود کـه هـر آنچـه کـه در      بدون این شناخت تصور می. تکنولوژیکی حاکم بر آنها است
بـراي امکـان پـرورش و انعکـاس آن توسـط      محیط فرهنگی مـا وجـود دارد زمینـه را    

توانـد در   اي در ایـن زمینـه مـی     شناسی رسانه آسیب. آورد هاي مزبور به وجود می رسانه
هاي مدرن علیرغم اختالف مبنائی میان محیط تولد آنهـا   چگونگی بهره برداري از رسانه

  .با محیط استفاده کردن از آنها مؤثر باشد
تواند مطرح گردد و پاسخ آن نیازمند شـناخت   رابطه میترین پرسشی که در این  مهم

هاي مختلف  دقیق حوزه تولد، حوزه انتقال و حوزه پرورش رسانه در شرایط و وضعیت
هاي مدرن به معناي امکان استفاده کـردن از   آیا بهره برداري از رسانه: است این است که

باشـد؟ پاسـخ بـه ایـن      هاي موجود در فرهنگ و جامعه ما توسط آنهـا مـی   همه ظرفیت
هاي مـدرن در جامعـه    هاي مهم در حوزه به کارگیري رسانه پرسش هنوز یکی از چالش

  . ایرانی است

 اي معضل بازیگران و دروازه بانان رسانه - 9-2

اي کشور وضعیت مربوط بـه بـازیگران و دروازه     هاي مهم رسانه یکی دیگر از آسیب
هـاي   در غرب به لحاظ زایمـان طبیعـی رسـانه    این وضعیت. اي است  بانان صحنه رسانه

مزبور در شرایط اجتمـاعی و فرهنگـی آن، طبیعـی و از یـک تعـادل و تـوازن خاصـی        
این تعادل محصول تولد طبیعی از یک طرف و تجربه قـانونی طـوالنی   . برخوردار است

 هـاي  رسـانه . هاي غربی و عدم نگاه غریبانه به این ابزار اطـالع رسـانی اسـت    در محیط
بر عکـس همـه در   . کنند مدرن در محیط مزبور غربت اجتماعی و سیاسی را تجربه نمی
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اند که در حوزه تعریف شده قانون و جامعه به اقدامات خود مشروعیت بخشـیده   تالش
  .و از خارج شدن از دایره قانون تا آنجا که امکان دارد جلوگیري نمایند

هاي متنوع و نسبتاً طوالنی،  لیرغم تجربهدر ایران وضعیت بازیگران و دروازه بانان، ع
هنوز نه از دیدگاه قانونی و نه از نگاه تطبیقی قانون با اقـدامات انجـام گرفتـه روشـن و     

تواند وضعیت موجود را متزلزل یا تثبیت  عنصر مهمی که در این رابطه می. واضح نیست
الق حاکم متفـاوت  هاي مختلف و اخ است که مفهوم آن با توجه به فرهنگ» آزادي«کند 

رود در کلیه شرایط و جوامع بـه   تواند به همان معنائی که در غرب به کار می بوده و نمی
هاي ایجاد شده پیرامـون   متأسفانه عدم درك این واقعیت، بسیاري از تنش. کار برده شود

آزادي بازیگران در اشاعه مطالب و آزادي دروازه بانان در کنترل آنها را باعـث گردیـده   
نکته قابل توجه در این زمینه این است که نه بازیگران هر آنچه را که باید، اشـاعه  . است

قـانون و درك  . دهنـد  پسندند اجـازه نشـر مـی    داده و نه دروازه بانان هر آنچه را که نمی
توانـد در زمینـه بهینـه     هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه توسط هـر دو مـی   حوزه

عـدم  . ترل پیام مؤثر، و وضعیت را به حالـت تعـادل برسـاند   سازي وضعیت اشاعه و کن
شناخت و یا چشم پوشی از منافع و مصالح ملـی در سـطح داخلـی و خـارجی توسـط      
بازیگران به همان اندازه نامطلوب و غیر معقول است که شـرایط مزبـور نیـز بـه همـان      

هـر دو طـرف    .شکل و سیاق توسط دروازه بانان مغفول و مورد توجه جدي قرار نگیرد
پیـام رسـانی   . توانند نقشی فعال داشته باشند اي می  در ایجاد یک دیپلماسی موزون رسانه

مطلوب باید میان آزادي بی حد و حصر و کنترل بی حد و حصر راهی را انتخـاب کنـد   
که در آن بازیگران و دروازه بانان هر دو به اصـل پیـام، ضـرورت اشـاعه آن و حقـوق      

  .فتن از پیام، عالقمند گردندجامعه در اطالع یا
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 میان محتوا و توزیع پیام 1عدم تجانس -2- 10

اي برخـودار اسـت امـا اهمیـت       گر چه محتواي پیام در اطالع رسانی از اهمیت ویژه
محتـواي  . باشـد  شیوه توزیع آن نیز در شرایط کنونی جهـان کمتـر از محتـواي آن نمـی    

گـردد کـه بـا درك     ی شکل یافتـه و تـالش مـی   الملل اي بر پایه نیازهاي ملی و بین  رسانه
تواند نه تنها  هاي تولید شده می اما شیوه توزیع پیام. وضعیت و شرایط موجود تهیه گردد

بنـابراین  . در خنثی سازي پیام رسانی مؤثر باشد که در جهت تخریب آن نیز گام بر دارد
بـه عوامـل مزبـور،     توزیع و اشاعه پیام به عوامل بسیاري مرتبط بوده کـه بـدون توجـه   

بایـد توجـه   . افتـد  محتواي پیام از خاصیت آن جدا شده و از مطلوبیت خود به دور مـی 
داشت که پیام در چه زمانی، با چه محتوایی، به چه شکلی، و در چه قـالبی، بـراي چـه    

. شـود  کسانی، از چه طریق و کانالی و باالخره با چه زبان و گفتمانی خلق و اشـاعه مـی  
در اینجا فقط بـه موضـوع   . وامل مزبور نیازمند بحث و تفصیل فراوان استهر یک از ع

زبـان پیـام بـه معنـاي زبـان      . شود زبان پیام و شرایط گفتمانی آن به اختصار پرداخته می
گفتگوي فارسی، انگلیسی یا عربی نیست، که آن نیز در نحـوه طراحـی پیـام از اهمیـت     

مانی مورد نیاز در طراحی، تولیـد و نشـر پیـام    زبان پیام، زبان گفت. ویژه برخوردار است
عدم شناخت گفتمـان موجـود اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی در سـطح ملـی و        . است
طراحی یک دیپلماسـی مناسـب   . کند المللی، پیام رسانی را دچار ضایعات زیادي می بین

از بسـیاري  . اي نیازمند درك به موقع، فوري و همه جانبـه گفتمـان مزبـور اسـت      رسانه
هاي خوب تولید شده در سطح کشور به علت عدم شناخت همین گفتمان صـبغه ي   پیام

عقب افتادگی پیدا کرده و از صحنه خبري و پیام رسانی حذف و یا به فراموشی سـپرده  
کانـال  . درك گفتمانی موجود، شاخصی مهم براي تولید پیامهاي مناسـب اسـت  . اند شده

ي معنا و اهمیت پیام در ذهـن مخاطـب تـأثیر فـراوان     گیر انتقال دهنده پیام نیز در شکل
هاي توزیع پیام به گفتمان غالب اجتماعی نیز بستگی داشـته کـه بـیش از آنکـه      راه. دارد

                                                           
1. Incongruity 
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. این وضعیت به محتواي پیام ارتباط داشته باشد به قدرت و سلطه گفتمان بسـتگی دارد 
عه بـیش از ژئوپلیتیـک   در شرایط کنونی اهمیت دادن و توجه به وضعیت ژئوکالچر جام

آن در انتقال و اشاعه پیام مؤثر بوده که هر دو زائیده نحوه نگاه به هژمونی گفتمان غالب 
گفتمان سیاسی هر چند کـه  . براي جهت دهی و جریان سازي اجتماعی و سیاسی است

از قدرت بیشتري برخـوردار اسـت امـا در بسـتر گفتمـان فرهنگـی و اجتمـاعی شـکل         
ن درك عمیق آن امکان پیام رسانی به موقع، تأثیرگـذار و مفیـد نخواهـد    گیرد که بدو می
  .بود
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  اي رویکرد پسامدرنیسم به دیپلماسی رسانه
  *رها خرازي آذر

  مقدمه
بخـش قابـل تـوجهی از دیپلماسـی عمـومی      اي  رسـانه دیپلماسـی   در عصر حاضـر 

نظـم  (جدید ط چرا که در سایه محی ؛داده استکشورهاي قدرتمند را به خود اختصاص 
محتواي بازي نرم افـزاري بـه عنـوان بخشـی از دگرگـونی هـاي جدیـد        ) نوین جهانی

سیاست خـارجی موجـب شـده اسـت تـا گفتمـان، تصویرسـازي و اقنـاع دیگـران، در          
  . المللی پیدا کند ی در عرصه بینجایگاهی نوین ،تعامالت سیاست خارجی

هـا،   را بـه تحریریـه روزنامـه   گستره دیپلماسی و سیاست خـارجی  هاي نوین،  رسانه
فضـایی   ؛است ها کشانده رادیوهاي جهانی و سایر رسانه ،ها هاي اینترنتی، تلویزیون شبکه

که در آن، پیشبرد سیاست خارجی و دیپلماسـی بـیش از پـیش بـه میـزان تأثیرگـذاري       
هـا و   چنان که هـر قـدر ایـن تاکتیـک    . اي وابسته شده است هاي خبري و رسانه تاکتیک
تر و تأثیرگذارتر طراحی و منتشر شـوند، چـرخ هـاي سیاسـت      خبري پر قدرت پوشش

  .دنچرخ تر می خارجی روان
سیاست خارجی  - که افکار عمومی در آن جایگاهی مهم دارد -در دیپلماسی نوین 

هـاي انقالبـی در    پیشرفتبه طور کلی، . یابد در جریان دیجیتالی اطالعات جریان مینیز 
همگرایی اطالعات، صدا و تصویر در یک کانال ارتبـاطی   همچون اتهاي ارتباط فناوري

هاي جهانی تلویزیونی، در ترکیب بـا   و به ویژه افزایش کاربرد اینترنت و گسترش شبکه
تـأثیر  هاي جوامع مدنی در سراسر جهـان، بـر رونـد اعمـال دیپلماسـی       گسترش فعالیت

  .گذارند می

                                                           
  .ها و عضو هیأت علمی دانشگاه المللی ارتباطات و رسانه رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک و بین *
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ورت بخش و شکل دهنـده همـه اشـکال،    ها و فرهنگ ص از دیدگاه پسامدرن، رسانه
برداشت ما از خود، جهـان، جامعـه و واقعیـت بـه     . ندهست  روابط و کردارهاي اجتماعی
هـا،   به اعتقاد پسامدرنیست 1.فرهنگی است –اي  هاي رسانه طور کلی محصول چارچوب

جهـان   و وجـود نـدارد  هیچ واقعیت ذاتی، ساختاري، ماقبـل گفتمـان و غیـر گفتمـانی     
موجـود  » واقعیـت «تنها لذا . شود یابد و ساخته می ها شکل می ل زندگی با گفتمانشک بی

را حفظ و امکانات موجود  امکانات ،همان گفتمان است که هستی نامحصور را محصور
   2.کند دیگري را حذف می

جهانی مافوق واقع است که در آن مردم بـا تعبیرهـا    ،به نظر بودریار، جهان پسامدرن
. اسـت  دهنـده البته کانونی و تغییر ،ها در این میان وکار دارند و نقش رسانهو تصاویر سر

تـر از واقعیـت اسـت؛ در     تر و تعیـین کننـده   در جهان پسامدرن، تصویر مهم ،در حقیقت
جانشـین   ،برند و تصـویر  به سر می» مافوق واقعیت«ها در عرصه  جهان پسامدرن، انسان

از شخصـیت سیاسـتمداران    نوینهاي  که رسانهتصویري به طور مثال، . شود واقعیت می
    3.شود تر می تر و معمولی از شخصیت خود آنها واقعی ،کنند به ما عرضه می
بـر  تصـاویر ارائـه شـده از خـود     یابی و تـأثیر   ها ناظر توان اطالع دولت ،در این فضا

ان توانی کـه امـروزه بـه عنـوان تـو     . مخاطبان خارجی خود در هر نقطه از جهان هستند
هـا بـه اهدافشـان بـه      شود و براي دستیابی دولـت  نظر گرفته می راهبرد ـ دیپلماتیک در 

  .رسد عنوان شرطی غیرقابل اجتناب به نظر می
اطالعاتی قرار داریـم کـه در    یدر آستانه انقالببنابراین باید توجه داشت که اکنون ما 

ون گـذاري و مقـررات   آن اشکال الکترونیکی ارتباطات، آن هم فـارغ از هـر گونـه قـان    
 1998پایـه گـزارش سـال     بـر . پذیري، اشکال اصلی ارتباطات آن را تشکیل خواهند داد

هاي سلسله مراتبی جاي خود را  مدل« : المللی واشنگتن مؤسسه مطالعات راهبردي و بین
و  »انـد  ي را درنوردیدهمرزهاي اطالعات سرّ ،گشودگی و شفافیت واند،  ها داده به شبکه

هـا،   اي حول یک شبکه جهـانی متشـکل از دولـت    سابقه ها با سرعت بی و ثروت عقاید«
در ایـن میـان، پیشـگامان عرصـه      4.»هاي غیردولتی در جریان هستند ها و سازمان شرکت
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کننـد کـه نتیجـه     اي عمل مـی  هاي تسریع کننده هاي اطالعات به عنوان کاتالیست فناوري
  . المللی کنونی است ا همگرایی در سیستم بینتقویت تکثرگرایی همزمان ب ،عملکرد آنان

افزایش توان دستیابی، میزان دسترسـی و سـرعت انتقـال حجـم بـاالیی از اخبـار و       
مـدیریت سیاسـت خـارجی کشـورها را بـیش از پـیش        ،5اطالعات به مخاطبان جهـانی 

هاي چندوجهی ارتباطات، جایگزین مدل سنتی سلسله مراتبی  مدل. پیچیده ساخته است
این امر نشـانه آن اسـت کـه    . شده است )یک فرستنده به گیرندگان بسیار(ک سویه، و ی

  .اي از اطالعات را از دست خواهند داد ها به زودي لذت کنترل بر حجم گسترده دولت
 ،افکار عمومی مردمان کشور یـا کشـورهاي دیگـر   اغلب در فضاي نوین دیپلماتیک، 

با ایـن زاویـه    .ی و دیپلماسی هستندمورد هدف سیاست گذاري دستگاه سیاست خارج
حاصـل از   هـاي نـوینِ   محصول فضایی مملو از پیشامدها و موقعیت ،موازنه جدیددید، 

هـاي نـوین ارتباطـات و     تکنولـوژي هـاي مبتنـی بـر     رسانهگیري از  رشد وگسترش بهره
اطالعات است که در نتیجه آن، پیچیـدگی حاصـل از وابسـتگی متقابـل، جهـانی شـدن       

المللـی   ها و عالوه بر اینها جریـان بـین   امپراطوري افکار عمومی، انقالب رسانهفرهنگ، 
س سـایر عوامـل،   أفرهنگ، عقاید و اطالعات جملگی بـه عنـوان عوامـل نـوین و در ر    

بـه تجدیـد نظـر در     سازند تا سـریعاً  آورند و آنها را وادار می هاي ملی فشار می بردولت
دیپلماسـی خـود و ایجـاد تحـول در آنهـا      ساختارهاي مدل سیاسـت خـارجی و رونـد    

را به عنوان کـانون مرکـزي   اي  رسانهکند تا دیپلماسی  این فشار آنها را وادار می. بپردازند
  .هاي دیپلماتیک خود، رشد و توسعه دهند تالش

رویکـرد پسامدرنیسـم در روابـط    بر آن است تا دریابد حاضر  نوشتاراز این دیدگاه، 
هاي نوین بـر دیپلماسـی و سیاسـت خـارجی چگونـه       یرات رسانهالملل نسبت به تأث بین

  اي چیست؟  به بیان دیگر، رویکرد پسامدرنیسم به دیپلماسی رسانه .است
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  الملل رویکرد پسامدرنیسم به روابط بین -1
موضوع محوري پسامدرنیسم، عدم وجود واقعیت منحصر به فرد و عینی اسـت؛ بـه   

توان آنها  ها، به سادگی نمی کثرت تجارب و برداشتاي که به واسطه چندگانگی و  گونه
هـا تأکیـد    همچنین در این رهیافت، بر متون، معانی مخفـی و گفتمـان  . بندي کرد را طبقه

کند ضمن بـازخوانی دیـدگاه متفکـران کالسـیک، بـه بازسـازي        ده و محقق سعی میش
گیـري   بپـردازد و نحـوه شـکل    غیـره مفاهیمی چون دولت، حاکمیت، آشـوب زدگـی و   
پسامدرنیسم بر این اعتقـاد اسـت کـه    . گفتمان سیاست خارجی را تجزیه و تحلیل نماید

هیچ داور نهایی براي تشخیص حقیقت وجود ندارد و آمیزش زبان و قدرت سبب ارائـه  
  6.شود الملل می تفسیر جدیدي از روابط بین

ـ       از منظر پسامدرنیسم، ارزش ا شـرایط  هـا، اعتقـادات و رفتارهـاي انسـانی مطـابق ب
کنند و هیچ ویژگی یـا ارزشـی وجـود نـدارد کـه       تر تغییر می فرهنگی و اجتماعی وسیع

هاي خـاص، تنهـا    بنابراین رفتار و اعمال افراد و ارزش. کاربرد عام و جهانی داشته باشد
  7.ممکن است برحسب معانی خاص درك و قضاوت شوند

الملل نیستند، تنهـا معتقدنـد    ها منکر نقش و اهمیت مفهوم آن در روابط بین پسامدرن
ضمن آنکه مفاهیم دولـت و  . توان دولت را به عنوان نقطه آغازین در نظر گرفت که نمی

برخی . ملت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، ولی در عین حال از یکدیگر جدا هستند
 ؛شـود  مـی ) دیگـري (ها بر این باورند که ایجاد دولت، باعث ایجاد خصـم   مدرن از پست

زیرا گفتمان تهدید یا خطر، از موضوعات محوري براي به وجود آوردن مرزها و هویت 
در این راستا، دولت نه تنها براي حفظ هویت خویش به مفهوم خطـی  . روند به شمار می

ضمن اینکـه  . نیاز دارد، بلکه براي مشروعیت بخشیدن به قدرت خود نیز به آن نیاز دارد
دانند؛ اما بـراي آنهـا بـه     ا تبیین مهمی از اجتماع سیاسی میها دولت ـ ملت ر  مدرن پست

رود و معتقدند که توجه صرف به واحـد   عنوان تنها تبیین هویت یا اجتماع به شمار نمی
شود؛ به طور  هاي مهم اجتماع و هویت می دولت ـ ملت، سبب نادیده گرفتن سایر جنبه 
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ل، سـبب بـه حاشـیه فرسـتاده شـدن      المل مثال، تأکید بر مدل دولت محور در روابط بین
  8.شود هاي اجتماعی می بسیاري از جنبش

بر اساس دیدگاه پسامدرن، بعید اسـت بتوانـد ادعاهـاي خـود را در روابـط      رئالیسم 
هـا   بدین ترتیب، موضوعاتی که آنها در ارتباط با دولـت . الملل به سادگی توجیه کند بین

هـایی کـه    کننـد و یـا تحلیـل    ملل مطرح مـی ال به عنوان تنها بازیگران اصلی سیاست بین
بنـابراین، از  . آورند، مقبول نیست درخصوص یکپارچگی و عینی بودن منافع به عمل می

تـوان یـک سلسـله     نظر پسامدرنیسم، واقعیت عینی منافع وجود ندارد و به راحتی نمـی 
  9.عمومیت داد) ها دولت(ها یا منافع را به کلیه واحدهاي سیاسی  ارزش

انـواع  ) المللـی  تنها بازیگر بسـیط بـین  (ان نتیجه گرفت که در پشت این نقاب می تو
گوناگون بازیگران وجود دارند که به محـض تغییـر و تحـول در شـرایط، وارد عرصـه      

  10.شوند الملل می سیاست بین
الملـل   به هر حال پسامدرنیسم درصدد شکستن ساختارهایی نظیر دولت و نظام بـین 

و تأکیـد بـر    11برنـد  الملل نـام مـی   از آن به عنوان ماهیت روابط بینگرایان  است که واقع
  :مواردي چون

ها، زنان، جنسیت، قومیت، مذهب، محیط زیست، افراد، سیاست داخلـی،   نقش رسانه
هـاي   طبقات اقتصادي و سایر بازیگران غیردولتی و حتی بازیگران حکومتی چون دولت

  .جنوب
بزرگ، تجربـه کشـورهاي جهـان سـوم را نادیـده      هاي  گرایی با تأکید بر قدرت واقع

گرفته است؛ ضمن آنکه با بها دادن بیش از اندازه به اشکال نظامی اهرم قـدرت، باعـث   
  . هاي غیرنظامی شده است اهمیت ندادن به جنبه

ها بر این اعتقادند که ادعاهاي علمی دایر بر بـودن جهـان بـه     به طور کلی، پسامدرن
هـاي قـدرت ارتبـاط دارد و بـه جـاي وجـود یـک         به رژیـم  یک شکل یا اشکال دیگر،

بـر اسـاس   . شـود  اي در مورد هر رویدادي گفته می هاي چندگانه حقیقت، همیشه داستان
این تحلیل، یک واقعه منحصر به فـرد وجـود نـدارد، بلکـه چنـدگانگی تفسـیري دیـده        
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» هـاي  یـت واقع«بـدین ترتیـب،   . شود که در آن، واقعیت عینی چندان روشـن نیسـت   می
اهمیـت تلقـی    انـد، بـی   الملل حائز اهمیـت  هاي روابط بین اجتماعی که براي اکثر تحلیل

  .12شوند و امکان دارد جملگی محو شوند می

  همزمانی عصر رسانه و پسامدرنیسم -2
متضمن تردید در مدرنیته یا از دست دادن اعتقاد به آن، اتخـاذ   ،دوران پسامدرنیست

سرانجام انکار عالم بـه عنـوان    تردید در آداب و عادات سنتی وانگارانه،  دیدگاهی کثرت
بـراي  . هاي کامـل اسـت   یک کل مطلق و نومیدي نسبت به یافتن راه حل نهایی و پاسخ

باید به جاي وضوح و بداهت، پرمایگی و غنـا را جسـتجو کـرد، از     ،مدرنیسم درك پسا
. را پـذیرفت » ایـن و هـم آن   هـم «پرهیز کرد و » این و آن«انتخاب میان سیاه و سپید و 

هـاي   اي از کـانون  مفهوم را در مراتب و سطوح متعدد دریافت و توجـه را بـه مجموعـه   
هـایی اسـت    الژ تصاویر و اندیشهمتناظر با کُ ،مدرنیستی وضع پسا. معطوف کرد تفاوتم

نی جهـا  ، آن  حـوزه  ـ و  پذیر ستیزانه و انعطاف آمیز، سنت طعنهـ   کنند که بر آن داللت می
سر، به طور یکسان در بر  است و همه را اعم از خواص و عوام، اشخاص جدي و سبک

 .گیرد می

هـا از بسـیاري    رسـانه . هاي گروهی تقـارن یافتـه اسـت    مدرنیسم با دوران رسانه پسا
هـا   رسـانه . روح زمانه و مشخصه اصـلی پسامدرنیسـم هسـتند    و  نیروي محرکه ،جهات

کنند و  دهند، تربیت می کنند، آموزش می ده ما را سرگرم میالعا بدون وقفه و با تنوع فوق
ها به عنوان عامل اولیه تبیین هـر   حضور فراگیر و قدرتمند رسانه. کشانند به گمراهی می

مـورد   »هـا  درك رسـانه «در چند سـطر اول کتـابش    »لوهان مارشال مک«توسط  ،فرهنگ
ن از پیدایش فناوري برقـی، مـا   امروز با گذشت بیش از یک قر«: ه استتأکید قرار گرفت

جـا کـه بـه     ایم و تا آن دستگاه مرکزي اعصاب خویش را به وسعت جهان گسترش داده
  .»ایم شود، زمان و مکان را از میان برداشته خودمان مربوط می  سیاره
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خطر استالین یا هیتلر «: زنگ خطر را به صدا درآورده است ،لوهان در این کتاب مک
کـه   - ماست و برخورد آن با فناوري گوتنبرگ  ناوري برقی درون خانهاما ف ،ظاهري بود

گنـگ و   ،ما را کور و کر - زندگی آمریکایی بر اساس و از طریق آن شکل گرفت  شیوه
لوهـان در پـرداختن بـه     جهانی مارشال مک  دهکده  استعاره. مات و مبهوت ساخته است

شـده  پذیرفتـه   جهـانی ر ما دهکـده  در عص. مدرنیستی حائز اهمیت است هاي پسا رسانه
  13.»است

به . ستا بیشتر با تفکر پسامدرنیستی از رسانه همسو» رسانه همان پیام«ایده معروف 
ویژگـی  . قائـل شـد   »کنندگی تعیین«و  »انتقال«توان دو ویژگی  براي رسانه میطور کلی، 

توانند  ها می نهمتضمن این معناست که رسا، کنندگی که از سوي آلتوسر رواج یافته تعیین
هاي خـارج از خـود را تعیـین     چگونگی به گفتار در آمدن یا روایت ،در مقاطع متفاوت

گیـرد و   کننـدگی قـرار مـی    براي مثال، در مقطعی، دستگاه رسانه در موقعیت تعیین. کنند
به گفتـار  .... سازد کدام روایت از نظم اجتماعی، شهروندي، فرهنگ، توسعه مشخص می
را  هنـوعی ویژگـی مدرنیتـ   که بـه  رویکرد انتقالی برعکس . خاموش بماند درآید و کدام

 هنوعی ادعاي پسامدرنیت ) رسانه همان پیام است(رویکرد تعیین کنندگی  ،سازد نمایان می
  14.است

گونـاگون را   تصـاویر التقـاط و اخـتالط   و مدرنیسم همجواري مباحث مختلـف   پسا
ذوق و سلیقه التقاطی است و منظر این دیدگاه، از . کند ترغیب می آن رادارد و  مجاز می

  15.دیدگاه، آزاد و فارغ از محدودیت
اش، چنـین   هـاي دوگانـه   در قابل اثرگـذارترین روایـت  در خصوص پسامدرنیسم و 

که ریشـه   ـ  و آزادي انسان  پیشرفت ارتباط با در» هاي کالن روایت«شود که  احساس می
اند و نوعی فرهنگ ساخته  ر خود را از دست دادهاعتبا ـ  ي روشنگري دارندها یشهاند در

هاي گروهی بر صحنه آمده اسـت تـا دنیـاي واقعـی را      هاي سرد در رسانه شده از انگاره
و واقعیـت    انگـاره   رابطه خصوصهاي کهنه در بر آن پیشی گیرد و نگرانی ،سرکوب کند

نمایی، همه چیـز را بـه   مشروعیت و باز  این بحران گسترده و دوگانه 16.را از میان بردارد
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آور نیست که خود اصـطالح پسامدرنیسـم نیـز بـه پـرواز       تعجب. هوا پرتاب کرده است
هـا و سلسـله مراتـب ثـابتی کـه هنـر و فرهنـگ را         مدرنیسم از مقولـه  پسا. درآمده است

عقالنـی و    اعتمـادي بـه اندیشـه    و آکنده از بـی جدا گشته  ،داشت همچنان بر پا نگاه می
هایی که قصد بررسـی آنهـا را دارد    ها و سخن ها، رسانه یر پرپیچ و خم فرموفاق، در مس
  17.لذا تثبیت کردن آن امري دشوار است ،رود به پیش می

  ها  یسم به گفتمان سازي رسانهپسامدرنرویکرد  -3
صورت بخش و شکل ) و به تعبیري گفتمان(ها و فرهنگ  از دیدگاه پسامدرن، رسانه

برداشت مـا از خـود، جهـان،     و ندهست  بط و کردارهاي اجتماعیدهنده همه اشکال، روا
در . فرهنگـی اسـت   –اي  هـاي رسـانه   به طور کلی محصول چارچوب ،جامعه و واقعیت

هـا بازتـاب و    ها، فرهنگ، زبان و رسانه اند که گفتمان ها بر این عقیده مدرنیستحالی که 
کـه در عصـر   را گفتمان و فرهنگی  ،، زبانها تآیینه واقعیات بیرونی هستند، پسامدرنیس

 تعریف کننـده و سـازنده واقعیـات و شـیوه زنـدگی      ،یابد ها بازتاب می جدید در رسانه
   18.نددان می

هـا، هـیچ واقعیـت ذاتـی، سـاختاري، ماقبـل گفتمـان و غیـر          به اعتقاد پسامدرنیست
 سـاخته  ،یابـد  هـا شـکل مـی    شکل زندگی با گفتمـان  جهان بی و گفتمانی موجود نیست

موجود همان گفتمان است که هستی نامحصـور را محصـور و   » واقعیت«تنها  و شود می
   19.کند را حفظ و امکانات دیگري را حذف می امکاناتی

ترین نظریه پـرداز فرهنگـی    متفکر فرانسوي و مهم - این دیدگاه در آثار ژان بودریار
کتاب  ،یار در این زمینهترین اثر بودر مهم. شود دیده میترین وجهی  به روشن -پسامدرن
کنـد کـه جهـان در مرحلـه تکامـل اجتمـاعی و        هاست کـه در آن اسـتدالل مـی    وانمایی
توان حوزه اقتصادي یا تولیـدي   اینک به جایی رسیده است که دیگر نمی ،خود ياقتصاد

هـاي   ها، تصورات و وانمایی وردهآزیرا فر ؛را از حوزه ایدئولوژي یا فرهنگ جدا ساخت
از . انـد  صـاد شـده  تجزئی از جهـان اق  ،حتی احساسات و ساختارهاي روحیفرهنگی و 
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بلکه اسـاس   ،نیست ءطرف دیگر، جامعه غربی دیگر امروزه مبتنی بر تولید کاالها و اشیا
   20.ن تولید اطالعات استآ

سازي است کـه اشـاره بـه     فرهنگ وانمایی یا شبیه ،به نظر بودریار، فرهنگ پسامدرن
بـه نظـر وي، دیگـر    . فرهنگـی و هنـري در عصـر تولیـد مکـانیکی دارد     ثار آتولید انبوه 

و این همان فرآینـد   قائل شدز یتوان میان اصل و رونوشت آثار هنري وفرهنگی تمی نمی
خالصه آنکه، به اعتقاد بودریار، تحلیل اجتماعی بایـد قـادر   . سازي و وانمایی است شبیه

و نیز نقش زبان در جامعـه باشـد چـرا    ها و رمزهاي اجتماعی  به درك نقش اصلی نشانه
موجـب برتـري    ،سازي و باز تولید م ابزارهاي فنی تقلید، شبیهیکه انفجار و گسترش عظ

   21.ها بر امور واقعی شده است نشانه
در . امروزه دیگر نسخه اصلی فیلم و نوار موسـیقی معنـا نـدارد    :بودریار معتقد است

در عصر پسامدرن میان واقعیـت و وانمـایی   سطحی باالتر، نتیجه این بحث آن است که 
بـه   ؛ها و وانمایی است سازي جهان واقع همان جهان شبیه. ماند واقعیت تفاوتی باقی نمی

، »خودشان«ها در عصر مدرن با تصاویر یکدیگر سروکار دارند نه با  عبارت دیگر، انسان
ه نظر بودریار، بدین سان، ب. تصویر محصول جمعی است و هیچ انعکاسی از خود ندارد

جهانی مافوق واقع است که در آن مردم با تعبیرها و تصـاویر سـروکار    ،جهان پسامدرن
در  ،در حقیقـت . ده اسـت دهنـ البته کانونی و تغییـر   ،ها در این میان دارند و نقش رسانه

 ،بودریـار  تعبیـر بـه   .تـر از واقعیـت اسـت    تر و تعیین کننده جهان پسامدرن، تصویر مهم
ایـن   براي نشـان دادن هاي اخیر فیلم هایی  در سال(شود  تر از واقعیت می قعیوا ،تصویر

بـه گفتـه    22.)سـاخته شـده اسـت   هـا   جعل سـازي  ،ح دیگربه اصطال یاها  تصویر سازي
در جهـان پسـامدرن،   . شـود  تـر از واقعیـت مـی    تصویر واقعـی  یبودریار، در چنین دنیای

. شـود  جانشین واقعیت مـی  ،رند و تصویرب به سر می» مافوق واقعیت«ها در عرصه  انسان
 ،کننـد  هاي گروهی از شخصیت سیاستمداران عرضه می تصویري که رسانهبه طور مثال، 

شـود؛ چنـان کـه بودریـار خـود تأکیـد        تر مـی  تر و معمولی از شخصیت خود آنها واقعی
ر بلکـه تـأثی   ،نیسـت ) اي ایـدئولوژیک  بـه شـیوه  (له، وانمایی کاذب واقعیت أمس ،کند می
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عصر تجدد، عصر  ،به نظر بودریار. دهد که واقعیت دیگر واقعی نیست وانمایی نشان می
اصـل و معنـا و یـا     ،بود؛ به این معنی که در پس ظواهر و روبناها» هرمنوتیک بدگمانی«

شد، اما در عصر پسامدرن که تصـویر جانشـین واقعیـت شـده      ساختار جست و جو می
توان از اصل و معنا و  دیگر نمی ،برند به سر می» واقعمافوق «است و انسان ها در حوزه 

وانمایی تصـویر   ،هیچ واقعیتی در پس ظاهر نیست؛ بنابراینو تار نهفته سخن گفت خسا
بنـدد و جـاي    معنا و واقعیت رخـت برمـی   ،پس در عصر پسامدرن. همان واقعیت است

حال «فرهنگ  ،سامدرنفرهنگ پ ،به نظر بودریار ،از همین رو. دهد خود را به تصویر می
   23.هاي فرهنگ گذشته ساخته شده است هاست که از خرده ریز» حاضر

سـلطه تصـورات در   . اسـت » رژیـم تصـورات  «بحث بودریار به طور خالصه درباره 
دیگـر حقیقـت،   «محو شـده و   جهان امروز آنقدر گسترش یافته است که امر واقع کامالً

در . مراحلی را طی کرده اسـت  ،این وضعیت روند گذار به. »مصداق و علل عینی ندارد
ه بـر  ندر مرحله دو، صورت یـا نشـا   ؛بازتاب واقعیت اساسی است ،آغاز نشانه یا تصویر

بر غیاب واقعیت سـرپوش  ، در مرحله سوم، صورت یا نشانه ؛گذارد قعیت سرپوش میاو
پیشـرفت   سرانجام در مرحله چهارم که مرحله فعلی است و در آن دیگر نه راه و نهد می

 ،اي با واقعیت نـدارد  و نه راه عقب گردي هست، صورت یا نشانه دیگر هیچ گونه رابطه
ه تصـور یـا   کـ نتیجـه نهـایی آن  . بلکه صورت یا نشـانه نـاب و خـالص خـویش اسـت     

اسـت،  » واقعـی «نیست و هم » واقعی«است و گرچه هم موجود سازي تنها واقعیت  شبیه
دانیم، همان است کـه   ها می آنچه ما درباره واقعیت و ماند جز آن واقعیتی دیگر باقی نمی

  24.شود اي ساخته می در تصورات رسانه

  ژان بودریار آراء  :رسانه و پسامدرنیسم -4
 ازتحلیل جامعه نـوین   درژان بودریار از نویسندگان پسامدرنی است که مطالعات او 

هـاي   سـازي  هاو بر آن است کـه در عصـر جدیـد، شـبی    . است خاصی برخورداراهمیت 
هاي کنترل سیبرنتیک، و سازماندهی جامعه  ها، سیستم اي، پردازش اطالعات، رسانه رایانه
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، جایگزین تولید، به عنوان اصل سـازمان دهنـده   25سازي ها و کدهاي شبیه بر اساس مدل
یابنـد؛ آنهـا راه خـود را     اي مـی  ها اهمیت فزاینده»نشانه«در این شرایط، . شود جامعه می

ند هسـت   بر زندگی اجتماعی حـاکم  و بخشند و به نظم جدید اجتماعی، قوام می روند می
در  .)انـد  هـایی از ایـن شـرایط    جلوه... هاي سینمایی، اخبار تلویزیون، دیزتی لند و  فیلم(

سـازي و   جامعه معاصر، به تدریج تمایز میان مدل و واقعیت، مرز میان تصـویر یـا شـبیه   
  .شود نابود می 26ه با آن، نفس تجربه و زمینه امر واقعیشکند و همرا واقعیت در هم می

بر واقعی«بودریار با طرح مفهوم  بر آن است کـه در ایـن شـرایط، امـر غیرواقـع       27»اَ
بیشتر از خود واقعیت، واقعی است؛ یعنی واقعیتی که بـه شـکل مصـنوعی تولیـد شـده      

تـر از واقعـی اسـت و     واقعـی ...) هاي خبري، عکس، دیزنی لنـد و   مانند فیلم، گزارش(
شـوند و   تـر مـی   ها از نهادها واقعی سازي شوند، شبیه ها در آن جایگزین واقعیت می مدل

بـه ویـژه در   (مرز میان اطالعات و سرگرمی، سیاست و سـرگرمی، جنـگ و سـرگرمی    
حتی قدرت هم دیگر مفهوم قدیمی خود یا حتی . ریزد در هم می) هاي تلویزیونی برنامه

در هیچ نهـادي، چـه   (ود را ندارد و به امري انتزاعی تبدیل شده است مفهوم فوکویی خ
اسـت کـه از   » مـرده «، امـري   در این شـرایط ). خرد چه کالن، دیگر قدرت وجود ندارد

صـورت  «کنـد و در نتیجـه، قـدرت بـه یـک       ها حرکت می طریق چرخش نامتعین نشانه
  28.شود تبدیل می» خیالی

ها و تصاویر بـه عنـوان سـاز و     هد که چگونه نشانهد به این ترتیب، بودریار نشان می
برداشت او به رغـم اینکـه قـدرت را در    . کنند کارهاي کنترل در فرهنگ معاصر عمل می

که قابل پیگیـري نیسـت و اساسـاً مبـارزه بـا آن بـه نـوعی         -داند  این دوره انتزاعی می
جامعه و قدرت که  با این حال معتقد است که توجه به ابعاد جدیدي از –ناممکن است 

  29.شود، حائز اهمیت است ها دیده می ها و نشانه در رسانه
بودریار مدعی است کـه جامعـه مـدرن از مرحلـه متالوژیـک بـه مرحلـه نمـادین و         

بـراي نمونـه،   (هـا   هـا و نمـوده   در جامعـه جدیـد، نشـانه   . وانمودگی سـیر کـرده اسـت   
رنـد و نظـم نـوینی را پدیـد     اعتبار و اصالت خـاص خـود را دا  ) تصویرهاي تلویزیونی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اي دیپلماسی رسانه/  120

با ظهور این پدیـده جدیـد کـه     وکند  هاي زبانی خاصی تبعیت می نگارهاآورند که از  می
هاي زیسـت   ها، هر چه بیشتر بر شئون و جلوه گاري است، نشانه موسوم به فرآیند نموده

  30.شوند انسان چیره می
یابنـد و بـه ماهیـت     ي مـی ا اهمیت ویـژه  ،هاي داللتی ها، رمزها و مدل در اینجا نشانه

در جوامـع نشـانه شـناختی، ایـن      .دنبخشـ  تجربه فرهنگی و اجتماعی شکل نـوینی مـی  
د و تفاوت و تمایز آشـکار میـان   نبخش ها جهت می که به تجربه ندسته ها ها و رمز انگاره

کارگیري اصطالح معروف مـک لوهـان،    بودریار با به. برند واقعیت و نشانه را از میان می
مدعی است که در دوران کنونی، مرز میان وانموده یا تصـویر   ،م به انفجار از درونموسو

و به طور کلی، در راسـتاي ایـن   قرار گرفته است با واقعیت در معرض انفجاري درونی 
و چیزي به منزلـه واقعیـت مجـازي     هستنددر معرض زوال  ،هاي واقعیت جریان، زمینه

  31.گیرد هان تلویزیونی جاي جهان واقعی را میبراي نمونه، ج. شود جانشین آنها می
تفـاوتی   ،شود که در عصر پسامدرن، میان واقعیت و وانمـایی واقعیـت   نتیجه این می

بـه عبـارت    ؛ هاسـت  هـا و وانمـایی   سـازي  همان جهان شبیه ،ماند و جهان واقع باقی نمی
 نه با خود آنها ها با تصویرهاي یکدیگر سر و کار دارند، دیگر، در عصر پسامدرن، انسان

البته، باید یـادآور شـد    .محصولی جعلی است که هیچ انعکاسی از خود ندارد ،تصویر و
چنان که بودریار خـود تأکیـد   . کننده است اصلی و تعیین ،ها که در این میان، نقش رسانه

بلکه ایـن اسـت کـه تـأثیر      ،وانمایی واقعیت به شیوه ایدئولوژیک نیست ، کند، مسئله می
  32.دهد که واقعیت، دیگر واقعی نیست ی نشان میوانمای

. واقعیت از هم متالشی شده و به مرز فروپاشی رسـیده اسـت  «: معتقد استبودریار 
پردازي، جعل، ظاهرسـازي، تقلیـد    امروزه، واقعیت کامالً به صورت تصویر، توهم، خیال

نده آن بـه شـمار   که الگوي مزبور نمای -مدل یا الگو از واقعیتی  و و تصنع درآمده است
  33.»تر است واقعی - رود می

ـ بودریار در مورد جامعه پسامدرن هم نظرا ـ ی را ارات بـه گفتـه وي،   . ده اسـت نمـو ه ئ
اطالعات بـا سـرعت زیـاد در حـال      ،جامعه پسامدرن از نظر فنی، پیچیده است و در آن
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عظیم مردم امکان دسترسی به منابع وسیع و اطالعات  ،اي در چنین جامعه. استگردش 
فنـاوري و  . اي هسـتند  هاي رسـانه  را دارند و شیفته و مسحور کاالهاي مصرفی و تصویر

 ؛کننـد  سازي را مبهم و نامشخص مـی  خطوط جداکننده واقعیت از تقلید و شبیه ،سرعت
اي شبیه یـا تقلیـدي از واقعیـت     زیرا تلویزیون، ویدیو، سینما، تبلیغات و الگوهاي رایانه

را بخشی از زندگی خـود   هاشوند و آن مردم شیفته و مسحور آن میبا این حال،  هستند؛
در . هاي تصورات است ویژگی درخصوص، بحث بودریار تر واضح  به کالمی 34.دانند می

جهان امروز، سلطه تصورات آن قدر گسترش یافته است که امر واقع کامالً محو شـده و  
  . دیگر حقیقت، مصداق و علل عینی ندارد

 ،مراحلی را طی کرده است، بدین صـورت کـه در آغـاز    ،ه این وضعیتروند گذار ب
واقعیـت   ،در مرحله دوم، صورت یا نشانه. نشانه یا تصویر بازتاب واقعیتی اساسی است

بودریار ظهور و رواج ایدئولوژي را با ایـن  . دهد اي از ابهام قرار می بنیادي را پشت پرده
بـر همـه شـئون     ،اهی کـاذب در ایـن مرحلـه   آگمعتقد است که داند و  مرحله مرتبط می

در مرحلـه سـوم، نشـانه، نبـود واقعیـت بنیـادین را        35.زندگی افراد جامعه مسلط اسـت 
سـت و  ادر مرحله چهارم، دیگر نه راه پیشـرفت و نـه راه بازگشـتی    . گذارد سرپوش می

ش اي ندارد، بلکه ناب و خـالص خـوی   گونه رابطه دیگر با واقعیت هیچ ،صورت یا نشانه
هـر چنـد هـم واقعـی      ،سازي تنها واقعیـت اسـت   نتیجه نهایی آنکه تصور یا شبیه. است

آنچـه دربـاره   . مانـد  نیست و هم واقعی است، اما جز آن، واقعیـت دیگـري بـاقی نمـی    
  36.شود اي ساخته می همان است که در تصویرهاي رسانه ،دانیم ها می واقعیت

  الملل بین ها در روابط رویکرد پسامدرنیسم به رسانه -5
  رسانه؛ عرصه سیاست بازنمایی - 1-5

» عرصه سیاست گفتمانی«یا  37»عرصه سیاست بازنمایی«توان  بازنمایی و آنچه را می
. الملـل اسـت   ها در روابط بـین  نامید از جمله مواردي است که مورد توجه پسامدرنیست

مسـتقیماً تجربـه   الملـل را   هـا، روابـط بـین    در جهانی که تعداد بسیار معدودي از انسـان 
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کننـد و اغلـب از طریـق روزنامـه، تلویزیـون، کتـاب، فـیلم و داسـتان آن را تجربـه           می
ها، باید مدنظر قرار گیـرد   نمایند، ساخته شدن معنا از طریق دستکاري کلمات و نشانه می

بـر  . شـوند  ها از طریق فنون خطابی و ساز و کارهاي عینی، خلـق و منتشـر مـی    و انگاره
هـا و   پژوهشگران پسامدرنیسم به بررسی نقش نمادها، متون، تصویرسازي همین اساس،

هـاي ذهنـی،    دهند که چگونه برداشت پردازند و از طریق نوعی نقد ادبی، نشان می می... 
  .شوند دستکاري می

فرهنـگ  «هاي مهم قدرت و بـازي در سیاسـت جهـانی را     یکی از بینامتن »دردریان«
اي از رقابـت   ایـن بینـامتن، حـوزه   .  دانـد  مـی  38»مللـی ال مردمی در خـدمت توطئـه بـین   

هـاي نهـایی    نماید که در آن، راهبردهاي امنیت ملی همراه با بازي ایدئولوژیک را باز می
توان بارهـا و بارهـا و محـض     هاي واقعی ناممکن و با نابودي دسته جمعی را می جنگ

کنند، منافع برخورد پیدا  میها رقابت  سازي جنگی که در آن دولت تفریح، به عنوان شبیه
. اي بـازي کـرد   شـود، بـراي مصـرف تـوده     کنند، و جاسوس با جاسوس رویارو مـی  می

هاي مختلـف دولـت    ها و بازنمایاننده بنابراین این فضا، فضایی پیچیده است که بازنمایی
ـ  هاي تیـره  کنند تا مرزها را ترسیم کنند و بر حاشیه امنیتی ملی مدرن در آن رقابت می ر ت

  39.الملل سلطه یابند روابط بین
یا نوع مهم و پرطرفدار ادبی است، در روایت غالـب  » ژانر«ادبیات جاسوسی که یک 

جهان بیرون از مرزهاي ایاالت متحـده جهـانی بیگانـه،    . دولت امنیتی مدرن سهیم است
شود و قلمرو جاسوسـی بـه یـک فضـاي گفتمـانی بـدل        پیچیده، و نامنسجم ترسیم می

خورنـد و سـرانجام همـه     گرایی و خیالبـافی در آن بـه هـم پیونـد مـی      ه واقعد کشو می
رسند، به شکلی تخلیـل آمیـز و مبتکرانـه حـل و فصـل       مشکالتی که به نظر الینحل می

  40.شوند می
کوشـد برخـی از    مـی » هـاي حـاکم   سیا، هالیوود و توطئه«دردریان همچنین در مقاله 

هـاي جاسوسـی    الملـل، از طریـق فـیلم    ابط بینروندها را در ماهیت بازنمایی سیاسی رو
هـاي   هالیوود دنبال کند و به بررسی عناصر مخفـی کـاري و توطئـه کـه در همـه فـیلم      
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جاسوسـان، تـرور، سـرعت و    :  کتاب ضددیپلماسـی . پردازد شود، می جاسوسی دیده می
  .هاي غرب اختصاص دارد جنگ سرد نیز به چارچوب رسانه

و سـرعت  ) متأثر از فوکـو (، نظارت )متأثر از بودریار(ي ساز دردریان سه مفهوم شبیه
اي مطـرح   ، را بـه عنـوان نیروهـاي جهـانی    )متأثر از پل ویریلیو و تغییر مفهومی زمـان (

هاي متعـارف   زیرا بر خالف برداشت ؛اند الملل تغییر ایجاد کرده کند که در روابط بین می
مکـانی، بیشـتر فـارغ از زمـان و مکـان،      الملل، بیشتر جنبه زمانی دارند تـا   از روابط بین

او این سه مفهوم را . اند تا مبادله کاالها ها گره خورده اند تا مجرد و بیشتر به نشانه شفاف
کننـد؛   هاي تحلیل سنتی مقاومـت مـی   داند که در برابر روش هاي جدید فناورانه می رویه

شـته باشـد، جنبـه    دا) مکـانی (قدرت گفتمانی آنهـا بـه جـاي آنکـه جنبـه ژئوپولیتیـک       
ند یعنی فناوري را مورد اسـتفاده قـرار   هست دارد؛ و تکنوراهبردي) زمانی(کرونوپولیتیک 

 ؛قدرت گفتمانی نیـز دارنـد  . کند دهند و فناوري از آنها براي هدف جنگی استفاده می می
کننـد و از   زیرا بیانات موقت تاریخی واسط میان ما و رویدادهاي تجربـی را تولیـد مـی   

هـاي مختلـف روابـط     دردریـان تأکیـد دارد کـه در عرصـه    . شـوند  آنها حفظ مـی طریق 
ها  سازي شامل مدل(سازي  شبیه. شود الملل، تفکیک میان واقعیت و مدل، ناممکن می بین

ها فضاي جدیدي  سازي شبیه. است» ادامه جنگ از طریق شباهت به واقعیت«) ها و بازي
کننـد، رویـدادها در    بازیکنان در درون آن عمل میاند که  الملل ایجاد کرده در روابط بین
اي جــز فضــاي ســیبرنتیک مصــنوعی خــود  دهنــد و نتــایج هــم سرچشــمه آن رخ مــی

هاي جنگ است کـه بـا وضـعیت واقعـی      سازي نمونه آن هم، شبیه. ها ندارند سازي شبیه
سـازي   متفاوت است، اما حتی در وضعیت واقعی هم بازیگران بر اسـاس مـدل و شـبیه   

  41.کنند می عمل
هایی چون  بر خالف محیط(الملل  که مورد توجه فوکو است، در روابط بین» نظارت«

هـاي   نـه بـه شـکل بـرج    ) ها که مورد توجـه فوکـو اسـت    هاي روانی و زندان بیمارستان
یا ابزارهاي جدید الکترونیک جاسوسـی  ... ها، رادارها و  بانی، بلکه به شکل ماهواره دیده

هاي مدرن و علمی  الملل نیز از طریق روش لعه این ابعاد از روابط بینمطا. شوند دیده می
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اي دیپلماسی رسانه/  124

قابل آزمون براي تعیین چگونگی کنترل، کاربرد و تأمین بودجه آنها ممکن نیست و تنها 
از  42.متنی، به بررسی آنهـا پرداخـت   توان با استفاده از فنون پسامدرنیستی تفسیر میان می

هـاي انتقـال    الملـل، سـرعت ـ از سـرعت سیسـتم      سوي دیگر، در مطالعات روابط بـین 
تسلیحات و کاهش زمان واکنش انسانی تا نظارت بر دشـمن ـ و همچنـین رابطـه میـان      

ها در پیوند با سرعت مورد توجـه قـرار نگرفتـه     سیاست، قدرت، ثروت، جنگ و رسانه
، گیـري  هاي تسلیحات، ارتباطات و تصمیم است و به تأثیرات سیاسی سرعت در سیستم

در جهان پسامدرن، فضا دیگر در جغرافیا نیست، بلکه در الکترونیـک  . توجه نشده است
بـه کرونوپولیتیـک صـورت    ) ژئوپولیتیک(در نتیجه حرکتی از سیاست جغرافیایی . است
همچنـین بـا توجـه بـه     . دهد گیرد و توزیع سرزمین، جاي خود را به توزیع زمان می می

یت و جایگزینی زمان بـه جـاي مکـان ـ بـه عنـوان       اهمیت بیشتر تصویر نسبت به واقع
اي ـ الزم اسـت    هـاي هسـته   میدان اصلی راهبردي و زیر سئوال رفتن مفید بودن سـالح 

  45.شود 44و جنگ بازنمایی 43هاي ذهنی توجه بیشتري به جنگ برداشت
ابزارهـاي  » وضعیت پسـامدرن «به این ترتیب، دردریان بر آن است که اثبات کند در 

ند، بلکـه در واقـع، کـارایی خـود را از     هسـت  رن نه تنها به طور عام قابل نقدشناختی مد
    46.استفاده کرد» امدرنیستیسپ«اند و در این شرایط، باید از فنون تحلیلی  دست داده

  اي ها و دیپلماسی رسانه پسامدرنیست - 2-5
 سایبردیپلماسـی؛ «با زاویه دیدي که مطرح شد و براساس نتایج حاصـل از پـژوهش   

هـاي نـوین بـر     الملـل نسـبت بـه تـأثیرات رسـانه      رویکرد پسامدرنیسم در روابـط بـین  
هاي نوین با ایجاد شرایطی چند بـر   ها اعتقاد دارند که رسانه پسامدرنیست 47،»دیپلماسی

 : اند دیپلماسی تأثیر گذاشته

 .»قدرت« با تغییر در ماهیت  §

 .ملت –با کاهش حاکمیت دولت  §

 .الملل ضور بازیگران متعدد در روابط بینبا فراهم آوردن زمینه ح §

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  125/ هاي فرهنگی و اجتماعی گروه پژوهش

 .هاي تغییر در مفهوم امنیت، به ویژه امنیت ملی با ایجاد زمینه §

 .در منافع ملیمفهوم منفعت هاي دگرگونی  با ایجاد زمینه §

با فراهم آوردن شرایط افزایش نفوذپذیري مرزها، موجب تغییر در رویکرد  §

 .اند آن شده و دیپلماسی مبتنی بر» ژئوپلیتیک«صرف به 

ي تبـدیل اطالعـات سـرّ   (با فراهم آوردن موجبات ظهور دیپلماسی آشکار  §

 .1)به اطالعات آشکاردیپلماتیک 

 .هاي دموکراتیک کردن دیپلماسی با ایجاد زمینه §

اقتصـادي، سیاسـی، ایـدئولوژیک و    (با فراهم آوردن شرایط نوین تأمین منافع ملـی  
 .سی استکه از جمله اهداف مهم دیپلما) امنیتی

  

                                                           
1. Intelligence to Information 
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الملـل بـه    بر این اساس، مدل آرمانی برگرفته از دیدگاه پسامدرنیسم در روابـط بـین  
  :توان به صورت زیر به تصویرکشید اي را می دیپلماسی رسانه

  ١)دموکراتیک جهانی(اي آرمانی  دیپلماسی رسانه
مکتب انتقادي و  به ويژه آراء(الملل  مدل آرماني برگرفته از ديدگاه پسامدرنيسم در روابط بين

  )گستره همگاني جهاني هابرماس

   ٢محلي –هاي ملي  غيردولتي

  افکار عمومي ملي  و محلي      دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي 

  

  ها رسانه

  هاي خارجي رسانه                     هاي خارجي دولت

  ٣المللي غيردولتي هاي بين                افکار عمومي خارجي

  TNCs هاي فرامليتي شرکت
  

                                                           
الملل نسبت به تأثيرات رسانه هـاي نـوين    مدرنيسم در روابط بينسايبرديپلماسي؛ رويکرد پسا« خرازي آذر، رها،  .١

  .۱۳۸۶، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، گروه ارتباطات، مرداد  ، پايان نامه دکتري تخصصي»بر ديپلماسي
2. National NGOs 
3. Global NGOs 
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  اي اقتدارگرا مدل دیپلماسی رسانه
  افکار عمومي ملي  و محلي      دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي

  

  

  ها رسانه

  

  هاي خارجي رسانه            هاي خارجي دولت

  

  افکار عمومي خارجي

  اي دموکراتیک مدل دیپلماسی رسانه
  )ملت  –رویکرد عصر دولت ( 

  افکار عمومي ملي و محلي                   دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي
  

  

  ها رسانه

  هاي خارجي رسانه                  هاي خارجي دولت

  افکار عمومي خارجي            
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  گیري نتیجه -6
اي آرمـانی   هاي ارائه شـده کـه در مقایسـه بـا مـدل دیپلماسـی رسـانه        براساس مدل

دیپلماسی، با عـواملی نظیـر    رتأثیرگذاري و نفوذ رسانه باند،  ها ترسیم شده پسامدرنیست
همچنـین   ،شـود  تعریف مـی  در آندیپلماتیک نوع حکومتی که پیام اي و  رسانهنظام نوع 

؛ به بیـان  اي مستقیم دارد رابطه خودرسانه در جامعه مخاطبان و اعتماد میزان تأثیرگذاري 
اي  هاي هر کشور با توجه بـه نـوع نظـام حکـومتی و نظـام رسـان       دیگر، دیپلماسی رسانه

  .شود برآمده از آن، طراحی و اجراء می
اي در کشورهاي مختلف جهان در جریان است، اما تقـدم   هم اینک دیپلماسی رسانه

اي آن  و تأخر، تأثیرگذاري و نیز کندي یا سرعت آن به نوع حکومت و نوع نظام رسـانه 
بـه نظـام   اي در کشورهاي مختلف با توجـه   مطالعه دیپلماسی رسانه. کشور بستگی دارد

هاي آنها، حاکی از آن است که کشورهاي مختلـف بـا تقـدم و     اي و نوع حکومت رسانه
ها، دیپلماسـی سـایبر    اي آرمانی پسامدرن تأخر نسبت به رویکرد و مدل دیپلماسی رسانه

  . اند هاي مختلف به اجراء گذاشته خود را طراحی و آن را با سرعت
موکراتیک، رویکرد آرمانی پسـت مدرنیسـم   اي د برخی جوامع با رویکرد نظام رسانه

اي را زودتـر پذیرفتـه و بـا سـرعت بیشـتري در راه آن قـدم        نسبت به دیپلماسی رسـانه 
اي بـه   دارند؛ برخی از این جوامع، در مراحل اجرایی و کاربردي دیپلماسـی رسـانه   برمی

آگاهی یافتـه   برند؛ اما برخی دیگر با فاصله زمانی و تأخیر، نسبت به این رویکرد سر می
  .کنند و یا نسبت به آن اقدام می
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ها نوشت پی
                                                           

1. “It’s a sin: Essays on Postmodernism, Politics, and Culture”, Grossberg, L. 
Sydney: Power , 1988 
2. “A Primer on Postmodernism”, Stanley J. Grenz , Paperback - 1996  
3. Ibid. 
4. Harold A. Innis, “The Bias of Communication”, Toronto: University of Toronto 
Press, 1951. p. 8. 
5. Real Time 
6. Kumar, Krishan, “From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of 
the Contemporary World”, ,Paperback - 2004 
7. Ibid. 
8. Margaret A. Rose ,“The Post-Modern and the Post-Industrial: A Critical 
Analysis”, Hardcover - 1991 
9. Gianni ,Vattimo, “The end of modernity: Nihilism and hermeneutics in post-
modern culture”, 1988 
10. Ibid. 
11. Ibid. 
12. Rosenau “Post-Modern Magick”, Paperback - 2004 
13. Murphy, Patrick, "Global Media Studies: Ethnographic Perspectives ", Paperback 
- 2003 
14. Durham , Meenakshi Gigi and Douglas Kellner , "Media and Cultural Studies 
(Keyworks in Cultural Studies)", Paperback - 2005 
15. Ibid. 
16. Andersen , Robin and Lance Strate ,  "Critical Studies in Media 
Commercialism", Paperback - 2000 
17. Ibid. 
18. Grossberg, L.  “It’s a sin: Essays on Postmodernism, Politics, and Culture”, 
Sydney: Power , 1988 
19. J. Grenz , Stanley , “A Primer on Postmodernism”, Paperback - 1996 
20. Negoita, Constantin, “Post Modern Logic”, Paperback - 2002 
21. Ibid. 
22. Ferre, Frederick, “Shaping the future: Resources for the post-modern world ”, 
Oxford - 1976 
23. Ibid. 
24. Seth ,  “Post-Modern Magick”, Paperback - 2004 
25. Simulation 
26. the real 
27. hyper real 
28. Miles, Steven, ”Social Theory in the Real World”, Paperback - 2001 
29. Ibid. 
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30. Kellner,  Douglas, “Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics 
Between the Modern and the Postmodern", Paperback - 1995 
31. Ibid. 

 ، پست مدرنیسم، نظریه مجـازي در روابـط   نظریه انتقادي«،  ریچارد و جیمز دردریان، دیوتاك. 32

  .1380:، گام نو، تهران ، چاپ اول، ترجمه حسین سلیمی»الملل بین
33. Ibid. 
34. Ferre, Frederick , “Shaping the future: Resources for the post-modern world ”, 
Oxford - 1976 
35. Ibid. 
36. Theobald, John,  "The Media and the Making of History ", Hardcover - 2004 
37. politics of representation 
38. popular culture of international intrigue 
39. Rosenau , James N. and James Der Derian, “Global Voices: Dialogues in 
International Relations”, James N. and James Der Derian, Paperback - 1993 
40. Ibid. 
41. Ibid. 
42. Ibid. 
43. war of perception 
44. war of representation 
45. Sarup, Madan,  “An Introductory Guide to Post-Structuralism and 
Postmodernism”, Paperback - 1993 
46. Ibid. 

ــا،   .47 ــین    « خــرازي آذر، ره ــط ب ــرد پسامدرنیســم در رواب ــی؛ رویک ــل  سایبردیپلماس نســبت بــه  المل
، دانشـگاه آزاد واحـد علـوم و     ، پایان نامه دکتري تخصصی»تأثیرات رسانه هاي نوین بر دیپلماسی

  1386تحقیقات، گروه ارتباطات، مرداد 
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  اي در عصر جهان وطنی دیپلماسی رسانه
  *سید وحید غروي

  مقدمه
هـایی مثـل انفجـار     در ایـن دوره واژه . عصر حاضر به عصر اطالعات معروف است
 شود و کلیه تحوالت با توجه به شـرایط  اطالعات و انقالب اطالعات به کرات شنیده می

هاي فناوري صنعتی، فناوري  تحوالتی که در قرن بیستم در زمینه. شود جدید سنجیده می
اي، انقالب الکترونیک، معرفی کردن اینترنت به تمام دنیا، به وجـود آمـده اسـت،     رسانه

اکثـر  . زن مطـرح بشـود   به جاي سـیتی  1زن اي به نام نتی همگی باعث شده است که ایده
ایـن  . کننـد  یعنی کسانی که دارند با نت و نـت ورك کـار مـی   . دان زن شده مردم دنیا نتی

هـاي   انقالب الکترونیک اطالعاتی باعث شـده اسـت تغییـرات قابـل تـوجهی در زمینـه      
از سـوي دیگـر   . اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی و حقوقی انسان امروزي مشاهده کنیم

هـا و   ، دیپلمـات مـداران  این فناوري اطالعات کمک کـرده اسـت کـه مـدیران، سیاسـت     
سازي خود تحت تأثیر قرار بگیرنـد و رفتـار خودشـان را اصـالح      دولتمردان در تصمیم

  .بکنند
توانیم مسئله انقالب اصالحات و تـأثیر آن را بـر سیاسـت، روابـط      امروزه واقعاً نمی

: توانیم تا آنجایی پـیش بـرویم کـه بگـوییم     الملل و دیپلماسی نادیده بگیریم بلکه می بین
گیـرد و حتـی مـورد     میت ملی و قدرت سیاسی کشورها تحت تأثیر رسانه قرار مـی حاک

  .دهد ها را مورد چالش قرار می گیرد و این مسأله حاکمیت دولت چالش قرار می
ها تـأثیر گذاشـته اسـت، بحـث احـزاب و       گذشته از آنکه انقالب اطالعات بر دولت

مطلـب مهـم دیگـر در ایـن     . اسـت  ها هستند نیز مطرح هاي مردم که سازنده رسانه توده
حوزه این است که اینترنت خودش به خودي خود روندي را به وجـود نیـاورده اسـت،    

                                                           
  .الملل وزارت امور خارجه رئیس دانشکده روابط بین *

1. Netizen 
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. هـا در سرعتشـان اسـت    هنر اینترنـت و مـاهواره  . بلکه روندها را سرعت بخشیده است
ها و سایر وسایل ارتباط جمعی به عنوان یک نـوع رسـانه باعـث شـده      اینترنت، ماهواره

طلبی به شدت  دنیا بعد از نیمه دوم قرن بیستم احساسات ضد جنگ و صلح است که در
هاي خبـر درسـت کننـد و بـه      هاي زیادي پیدا شدند که گروه افزایش پیدا کند و سازمان
میل بفرسـتند و آنهـا را دعـوت بـه انجـام عمـل خاصـی علیـه          هزاران نفر ایمیل و جی

  .هاي خاص نمایند ها و اقدامات برخی دولت سیاست

  ها و ایده جهان وطنی رسانه -1
رسد که مسـأله مرزبنـدي    ها دیگر به نظر نمی شدن ارتباطات و رسانه در عصر جهانی

از ایـن منظـر نـوعی ایـده جهـان      . ها آن مفهوم وستفالیایی خود را داشته باشد میان ملت
. دهـد  شود که کلیه ملل دنیـا را بـه یکـدیگر پیونـد مـی      ها مطرح می وطنی توسط رسانه

هایی که در حمایت از موضوعی خاص توسـط   ها و عریضه ها، وبالگ سایت امروزه وب
شوند عمالً بیانگر یک نوع جهان وطنـی   کاربران اینترنتی در مناطق مختلف دنیا امضا می

. تفـاوت باشـد   تواند نسبت به مسائل پیرامونش بـی  اي که در آن کسی نمی ایده. باشد می
شـود کلیـه    هـا ایجـاد مـی    کـه در دنیـا بـه وسـیله رسـانه     تحت چنین شرایطی با موجی 

بنابراین بـا  . گیرند ها و دیپلماسی کشورها تحت تأثیر این موج قرار می تصمیمات دولت
هـا را نادیـده گرفـت و از آن     تـوان نقـش رسـانه    توجه به تحوالت به وجود آمده نمـی 

طبوعـات در بـین   به عنـوان مثـال در ایـران در انقـالب مشـروطیت، م     . پوشی کرد چشم
یکی از عواملی که باعث ). علما، روشنفکران، تجار(اي داشتند  نخبگان نقش تعیین کننده

گیرنــدگان و  هــا از اهمیــت بــاالیی بــراي تصــمیم شــده اســت در زمــان حاضــر رســانه
گذاران برخوردار باشد، مسئله شفافیت در سیاست است که بسیار حائز اهمیـت   سیاست

ترین  در الهه است و مهم (CWC)هاي شیمیایی  نوانسیون سالحایران عضو ک. شده است
ایـن شـفافیت شـامل    . باشـد  ها مسئله شفافیت اعضـاي آن مـی   مسئله در این کنوانسیون

این شفافیت یک اسـتثنا دارد و آن اسـتثناء مسـائل بسـیار مهـم      . باشد ها می تمامی زمینه
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غیـر از مـورد مطـرح شـده،     ولـی  . منافع ملی و امنیتی آن است که همیشه مخفی اسـت 
این شفافیت باعث شده است کـه مـردم سخنشـان را از    . کشورها باید شفاف عمل کنند

هـا از سـوي دیگـر     ها سخنگوي توده مردم از یکسو و دولـت  رسانه. ها بزنند زبان رسانه
  .باشند می

  :کنیم اي به ذکر مثالی اکتفا می در اینجا براي تبیین دیپلماسی رسانه
که ایران تحت سلطه انگلیس و روسیه بود و به منطقه نفوذ این دو  20قرن در اوایل 

در پی این بحـران روسـیه اولتیمـاتومی بـه     . ابرقدرت تبدیل شده بود، بحرانی پیش آمد
تر از کشـور اخـراج    ایران داد که ایران مستشار مالی آمریکا آقاي شوستر را هرچه سریع

هاي ایرانـی   اي توسط یکی از دیپلمات ماسی رسانهدر همان زمان نیز به نحوي دیپل. کند
فارغ از نتیجه بحث، خبر مظلومیـت ایـران در برخـی    . ترین شکل نمود پیدا کرد به عالی
یک دیپلمات ایرانی در واشنگتن به نـام میـرزا   . هاي دنیاي آن زمان انعکاس یافت رسانه

از حقـوق ایـران بـه وزارت     الدوله به عنوان کاردار ایران بـراي دفـاع   علی قلی خان نبیل
خارجه آمریکا رفت و عالوه بر مذاکره بـا مقامـات وزارت خارجـه آمریکـا بـا مـدیران       

صحبت و آنها را وادار کرد  1هاي آن زمان آمریکا مثل نیویورك آمریکن معروف روزنامه
. در مورد مظلومیت ایران از دست روس و انگلـیس مطلـب بنویسـند    1911که در سال 
چنین اقـداماتی  . هاي این شخص به نفع ایران مطلب نوشت رالد نیز با تالشنیویورك ه

شـد؛ چنانچـه روزنامـه تـایمز لنـدن نیـز در        توسط کاردار ایران در انگلیس هـم انجـام   
از این منظر شاید بتـوان او را  . خصوص طرفداري و حمایت از ایران، گزارشی تهیه کرد

بـه دفـاع از منـافع ملـی در چـارچوب      اي دانسـت کـه مبـادرت     یک دیپلمات برجسـته 
هـاي دوران   اي کرد، ولی به دلیـل آنکـه در زمـان پهلـوي اول سیاسـت      دیپلماسی رسانه

گرفت، چنین اقداماتی نیز اصالً به چشم نیامدند و مطـرح   قاجار مورد نقد شدید قرار می
  .نشدند

                                                           
  .هاي این درخواست در مرکز اسناد انقالب اسالمی موجود است نوشته دست. 1
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شناسـی دیپلماسـی مـا     ها چه تعاملی دارند و آسیب دیپلماسی و دولت -2
  یست؟چ

. هاسـت  ها با رسانه بحث و محور اصلی پاسخ به این سؤال چگونگی برخورد دولت
در  1985بـه عنـوان مثـال در نیمـه اول سـال      . ها آزادند هاي غربی، رسانه در دموکراسی

نگار در گزارشی به این نکته اشاره کرده بـود کـه خـانم مارگـارت      انگلیس یک روزنامه
به ملکه انگلیس گزارش داده است که اگـر دسـت از    تاچر نخست وزیر اسبق انگلستان

 1.پاشـد  المنـافع از هـم مـی    حمایت آفریقاي جنوبی و آپارتاید بر ندارد جامعـه مشـترك  
ملکه در این نشست به تاچر گفته است کـه ایـن   : نویسد خبرنگاري در گزارش خود می

سطه ایـن اقـدامات   المنافع به وا قدر از آفریقاي جنوبی حمایت نکند زیرا جامعه مشترك
بالفاصله بعد از انتشار این خبر، مدیر کل تشریفات کـاخ واکینگهـام   . فرو خواهد پاشید

در . این خبر را تکذیب و اعالم کردند که به زودي از خبرنگـار شـکایت خواهنـد کـرد    
آمد  شد و کوتاه می یا اینکه باید تسلیم می: مقابل این تهدید سردبیر دو راه بیشتر نداشت

سـردبیر، راه دوم را انتخـاب کـرد و از    . کـرد  ا اینکه از خبرنگار خـود حمایـت مـی   و ی
اگر کاخ واکینگهام دسـت  : خبرنگار خود حمایت کرد و در دفاع از خبرنگار خود گفت

از این ریاکاري برندارد چیزهایی را افشاء خواهند کرد که باعـث پشـیمانی سـران کـاخ     
العملی از سوي سردبیر روزنامه، مدیر کـل   سبه محض چنین عک. واکینگهام خواهد شد

اي از حالـت   ایـن یـک نمونـه   . (تشریفات کاخ واکینگهام شکایت خود را پـس گرفـت  
  )هاي دنیا بود دموکراسی در رسانه

شـود کـه    از این منظر شاید بتوان گفت کـه دیپلماسـی مـا تـازه وارد ایـن فـاز مـی       
جه از چند سال گذشـته در خیلـی از   در وزارت خار. هاي مطبوعاتی داشته باشیم وابسته

هاي مهم ایران در سراسر جهان افرادي را به عنوان وابسته ارتباطـات انتخـاب    سفارتخانه

                                                           
رود و در آن اتاق کسی وجـود نـدارد و نخسـت     وزیر در انگلیس پیش ملکه می اي یک بار نخست معموالً هفته. 1

  .دهد وزیر به صورت تشریفاتی به ملکه گزارش می
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در حـالی کـه اکنـون و در عصـر جهـانی      . دهند اي انجام می اند که بیشتر کار رسانه کرده
ان مثـال سـفرا   به عنـو . ها بیشتر هزینه کرد  شدن ارتباطات و اطالعات باید در این حوزه

نگـاران کشـورهاي پذیرنـده خـود در ارتبـاط باشـند و در        باید با خبرنگاران و روزنامـه 
باید بـراي  . هایی که با آنها دارند به آنها ایده دهند و ارتباطشان با آنها قطع نشود مالقات

. فـارس کـرد   اینگونه اقدامات هزینه کرد نمونه دیگر این هزینه را آمریکا در جنگ خلیج
هاي خبري در جریان جنگ اول و دوم خلیج فارس سعی کردند  ها و کانال عنی ماهوارهی

ها بـا دولـت    هاي بوش پدر و پسر را به دنیا تحمیل کنند و تا حدود زیادي رسانه حرف
اگـر چـه در کوتـاه    . گنجد همراهـی کردنـد   بوش به دالیل مختلفی که در این مقال نمی

هـاي   د؟ االن افکار عمومی آمریکا نشان داد کـه دروغ ولی بعداً چه ش. مدت موفق بودند
هـا بـه ویـژه در دیپلماسـی      توان منکـر قـدرت رسـانه    اما نمی. اي را قبول نکردند رسانه

کشورها بود چنانچه چند ماه پیش چند خبرنگار با ژاك شیراك مصاحبه کردند، شـیراك  
ئیل بیـان کـرد ولـی بـه     هاي جنجالی در مورد ایران و تهدیدات اتمی ایران و اسرا حرف

هاي شیراك توسط این خبرنگاران به تمام دنیا مخابره شد ـ فـرداي    محض آنکه صحبت
  .نشینی کرد خواهی کرد و از مواضع قبلی خود عقب آن روز ـ شیراك معذرت
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  اي؛ تصویر یا واقعیت دیپلماسی رسانه
  *محمدرضا تاجیک

  مقدمه 
شـاهد  . تر از دیپلمات شـده اسـت   فربهرسد که در عصر حاضر دیپلماسی  به نظر می

نوعی شکاف میان دیپلماسی و دیپلمات هستیم به ویژه در کشـورهاي در حـال توسـعه    
تـوان   در شرایط کنـونی در مـورد سیاسـت و دیپلماسـی نمـی     . این شکاف مشهود است

داران خـارج شـده و در    زیـرا امـر سیاسـی از حیطـه حکومـت      ؛الفراغی قائل شود منطقۀ
دیگر تالش براي شکل دادن بـه انقالبـات،   . شخصی افراد نیز وارد شده استهاي  حوزه

شود بلکه برعکس گپ زدن دو نفر در زیرزمین یک خانه نیـز ممکـن    سیاسی تلقی نمی
از این منظر نوع سخن گفتن، نوع لباس پوشیدن، نـوع آرایـش   . است سیاسی تعبیر شود

براین سیاسـت تمـامی زوایـاي    بنـا . کردن افراد نیز ممکن است سیاسـی توصـیف شـود   
تحت چنین شرایطی، سؤالی کـه مطـرح   . عمومی و شخصی جوامع را در بر گرفته است

اند رشـد   مداران هم به همین اندازه توانسته ها و سیاست شود آن است که آیا دیپلمات می
توان این خأل را پـر   کنند؟ اگر پاسخ به این سؤال منفی است، در این صورت چگونه می

  ؟ کرد
اگر بحث را از حالت نظري خـارج کنـیم و چـارچوبی ارائـه شـود کـه در تحلیـل        

اي در وضعیت امروز هم بتواند کاربرد داشته باشـد دو محـور    وضعیت دیپلماسی رسانه
  :را باید قائل شد

. دهیم داراي چه نظام و چه سیاسـتی اسـت   کشوري را که مورد بحث قرار می -1
فراسیاست یا ابرسیاسـت،   –ا پیراسیاست آیا کهن سیاست در آن حاکم است ی

                                                           
  .عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی *
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هـاي مختلـف سیاسـت     پسا سیاست و یا سیاست راستین؟ اینها همگـی چهـره  
 .هستند که هر کدام استلزامات و اقتضائات خاص خود را دارند

آیا سیاست به معناي تدبیر منزل است؟ و یا اینکه کماکان به صورت سنتی بـه   -2
ایـم کـه سیاسـت زدایـی      شـرایطی رسـیده  کنیم؟ و یا اینکه به  سیاست نگاه می

ایم که سیاست همه زوایاي زندگی مـا را در بـر    کنیم و یا وارد فضایی شده می
ایم و در آن فضـا   ها به پست سیاست رسیده گرفته است و به تعبیر پست مدرن

کدام یک از شرایط فوق در فضاي کنـونی جامعـه مـا حـاکم     . کنیم حرکت می
کنیم از همان منظر  ري که به سیاست خارجی نگاه میاست؟ بنابراین از هر منظ

نیز باید کنش و واکنش و کارکرد دیپلمات به یکدیگر و در نهایـت دیپلماسـی   
  .اي را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم رسانه

  اي در عصر اطالعات دیپلماسی رسانه -1
 تغییر و تحوالت سریع و شگرفت عصـر حاضـر بیـانگر آن اسـت کـه مـا در عصـر       

اگـر در گذشـته در بیابـانی بـه     . بـریم  دیجیتال و انقالب اطالعات و ارتباطات به سر می
. گشتیم، امـروز در اقیانوسـی از اطالعـات شـناوریم     دنبال برکه کوچکی از اطالعات می

ها را از بین بـرده اسـت، اطالعـات فشـردگی زمـان، مکـان و فضـا را         اطالعات، فاصله
اطالعات مایکرو فیزیک قدرت را به میکروفیزیک قدرت  .برایمان به ارمغان آورده است

ــرده اســت ــدیل ک ــه   . تب ــدیل ب ــایکرو پولیتیــک را تب ــونی م اطالعــات و ارتباطــات کن
هاي بسیار نوینی مواجه هستیم که این پدیـده باعـث    با پدیده. میکروپولیتیک کرده است

اسی از حیطه دیپلم. مداران کهن و سنتی خارج شود شده است سیاست از حیطه سیاست
بنابراین در آن فضا هـم بایـد تکلیفمـان را مشـخص     . اي خارج شود هاي حرفه دیپلمات

آیا جزء کسانی که به شدت گروه اول، ولی به . کنیم که باالخره جزء چه گروهی هستیم
کنـیم و یـا اینکـه جـزء کسـانی هسـتیم کـه بـا          هر حال داریم در این مسیر حرکت می

کنـیم و   ها را پرداخـت مـی   ایم و کلیه هزینه ین مسیر روانه شدههایی در ا پرداخت هزینه
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ایم که در این مسیر گام بگذاریم و پیش بریم و یا اینکه خرامان خرامـان   تمایل پیدا کرده
ایم و تصـمیم   ایم و یا اینکه تازه شروع کرده کنان و تفریح کنان در این مسیر گام برداشته

  .داریمایم که در این مسیر گام بر گرفته
برآیند موارد فوق با این مسئله که داراي چه نوع نظام سیاسی هستیم موقعیـت مـا را   

تـوانیم   ایـم و آیـا مـا مـی     کند که در کجاي این جغرافیاي پهناور قرار گرفته مشخص می
طرحی نو دراندازیم و از الك سنتی خودمـان بیـرون بیـاییم و دیپلماتمـان را بـه همـان       

یا اینکـه کماکـان در خـم یـک کوچـه گرفتـاریم و دیپلماسـی         فربگی دیپلماسی بکنیم
شاید این مسـأله  . هاي جامعه ما فاصله دارد اي است که با واقعیت اي مفهوم و ایده رسانه

تر به بحث در مـورد دیپلماسـی    تر و دافعی چارچوبی براي ما ارائه کند که بتوانیم علمی
  .اي بپردازیم رسانه

  اي و دیپلماسی رسانه ها تسلط بر زبان رسانه -2
. هایی سـخن گفـت   اي با نقل قول توان از محاسن دیپلماسی رسانه از منظر نظري می

. اما گاه در همان فضـاي دیپلماسـی سـنتی بـا مشـکالت بسـیار جـدي مواجـه هسـتیم         
جمهوري اسالمی ایـران بـا مشـکالت جـدي در سـطح داخلـی و بـه ویـژه در سـطح          

اي بـراي بـازیگري بـراي     حال عرصه بسـیار گسـترده  المللی مواجه است و در عین  بین
هـاي مـا    هـا دیپلمـات   اینکه چقدر در این صـحنه . هاي کشور فراهم شده است دیپلمات

موفق هستند و موقعیـت خـود را مرهـون چـه چیـزي هسـتند و از سـوي دیگـر عـدم          
کند بحثی آسیب شناسانه اسـت کـه مجـالی دیگـر      موفقیتشان به چه چیزي ربط پیدا می

  .طلبد می
تـوانیم دیپلماسـی را بـا شـرایط خـاص خودمـان تعریـف و         در شرایط حاضر نمـی 

در عرصه و ساحت سیاسـت  . کند دیپلماسی فراسوي مرزها معنا پیدا می. محصور بکنیم
کنـد کـه در عرصـه اطالعـاتی پیشـرفته       خارجی و در مواجهه با بازیگرانی معنا پیدا می

هـایی باشـند کـه بسـیار متفـاوت بـا آن        نظام هستند و از لحاظ سیاسی نیز ممکن است
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اما مسئوالن نظـام بایـد   . چیزي باشد که امروز در جامعه و محیط پیرامون ما حاکم است
از این منظـر  . کشور را در تقابل و تعامل با این کشورها مطرح بکنند  به ناچار دیپلماسی

بایـد تـالش کـرد کـه     یعنی بـه تبـعِ بـازیگرانِ دیگـر     . دیپلماسی یک ماهیت تبعی دارد
توان گفت کـه چـون یـک کشـور      نمی. تحوالت را در عرصه دیپلماتیک به وجود آورد

هـاي قـوي اطالعـاتی و ارتبـاطی نیسـتیم بنـابراین        پیشرفته نیستیم و داراي زیرسـاخت 
کماکان در فضاي دیپلماسی سنتی خود به سر ببریم و با این موضوع که سایر بـازیگران  

ایـن در حـالی اسـت کـه اگـر      . انـد کـاري نـداریم    گام برداشـته  جهانی در کدام عرصه
خواهیم در ایران تعامل و تقابل منافع خود را پوشش دهیم و هویـت خـود را حفـظ     می

کنیم الجرم باید در این عرصه گام برداریم و به سویی گام برداریم کـه بتـوانیم شـرایط    
  .الزم را پیدا بکنیم

شاهد هستیم و آن گذار از دیپلماسی عمـومی بـه    در این شرایط، ما تحولی دیگر را
تواند بـه نـوعی در نقـش یـک      دیپلماسی خصوصی است؛ یعنی هر بازیگر اجتماعی می

  . دیپلمات نقش بازي کند و در فضاي سیاسی کنونی تأثیرگذار باشد
هاي بسیار جدي و جدیدي در این فضـا تحـت عنـوان سـایبر دیپلماسـی و       با بحث

تواننـد یـک    هایی هستند کـه هـم مـی    دار ابررسانه جهیم که عمدتاً وامتکنودیپلماسی موا
را ایجاد کنند که کشورها » فضاي حاد واقعیت«فضاي تخیلی و هم به تعبیر بودریار یک 

شرایطی که مرز بین حقیقـت بـا   . ها چیزي که واقعیت ندارد را واقعیت بپندارند و انسان
ها در فضایی به سر ببرند که  شود و انسانغیرحقیقت، واقعیت و غیر واقعیت مخدوش ب

توانند رفتارشان را بـه جهـت گیـري و     آن فضا ما به ازاي بیرونی ندارد و در آن فضا می
در فضاي تخیـل و فضـاي نمـادینی کـه     . تعامالت، دوست و دشمنشان ساماندهی کنند

بایـد و نبایـد،    ها، خوب و بد، زشـت و زیبـا،   کنند انسان ها ایجاد می ها و ابررسانه رسانه
توان گفـت   این فضایی است که می. کنند دوست و دشمن و نوع رابطشان را تعریف می

کننـد بلکـه    ها را تولید مـی  اند؛ یعنی نه تنها گفتمان ساز شده ها گفتمان در این فضا رسانه
گیـري و   دهند و آنها را در شرایط تصـمیم  کنند، نشر می آنها را هژمونیک و اجتماعی می
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یعنی شرایطی که در آن فضاي گفتمانی که مـا  . دهند گیري خاصی قرار می ن تصمیمفقدا
گیریم که مطلوب آن کسی اسـت کـه آن گفتمـان را     تصمیماتی را نمی, را محصور کرده

کنیم که خواسته آن کسـی اسـت    کنیم یا تدبیري نمی تدبیري می. بر ما محاط کرده است
نـوع    تعقـل مـا،    بنابراین آن گفتمان، منظر مـا، . تکه این گفتمان را بر ما محاط کرده اس

کنـد و درون آن گفتمـان بـه تعبیـر الکـان مـا        نگرش ما را نسبت به جهان مشخص می
شـود کـه توسـط     مندي ما مرهـون آن فضـاي گفتمـانی مـی     سوژه. شویم می» مند سوژه«

وقتـی مـا در   . شود شود و در جوامعی مثل جامعه ما رسوب داده می ها تولید می ابررسانه
بنابراین اگر . بینیم گویم و با آن چشم می شویم با آن زبان سخن می مند می آن فضا سوژه

تواند سوژه بشود، دیپلمات هم بدون مسلط شدن به  به تعبیر الکان سوژه بدون زبان نمی
مند شدن دیپلمات هـم معنـا و    پس سوژه. زبان کنونی هرچه باشد دیگر دیپلمات نیست

هـا آشـنایی    هـا و ابررسـانه   است که این دیپلمات باید بتواند به زبان رسانه مفهومش این
داشته باشد و بتواند در این فضاي گفتمانی تشخیص بدهد که چه نـوع قـدرتی رویـش    

تواند از گزند ایـن قـدرت مصـون بمانـد و منـافع خـود را        شود و چگونه می اعمال می
اش را پوشـش   منـافع و مصـالح جامعـه    آنگونه ببیند که هست و مواضعی اتخاذ کند که

شـود کـه بـه     در غیر این صورت گرفتار چنبره خشن و زمخت چنین قدرتی مـی . بدهد
اي  ها را تبـدیل بـه سـوژه    انسان. کشد ها را به تسخیر می تعبیر فوکو ابدان و اذهان انسان

ایـن   در. خواهـد  کند که آنگونه بیندیشند و آنگونه ببینند که چشم مسلط قـدرت مـی   می
گیري اسـت و بـه یـک معنـا      فضا ما شاهد آن هستیم که تغییر و تحوالتی در حال شکل

یعنـی فضـایی   . شـود  یک ژئوکالچر یا ژئوگفتمان که داراي جایگزین ژئوپولتیک هم می
. توانیم خـارج از حـوزه پولیتیـک بـه حـوزه سیاسـت فکـر بکنـیم         شود که می ایجاد می

بسـیاري از ابزارهاسـت کـه خـارج از     . تیک بشـود دیپلمات نباید محصور در حوزه پولی
کنـد کـه دیپلمـات اگـر بتوانـد آنهـا را        اش معنا پیـدا مـی   حوزه پولیتیک به معناي سنتی

  .تواند در ذهن و رفتار مخاطبش تأثیر بگذارد تشخیص بدهد و به کار بگیرد می
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 اعمـال قـدرت کنـد، امـا قـدرت     ) دال(کار دیپلمات این است که بـه تعبیـر سـنتی    
. دوران قـدرت کوفتمـانی گذشـته اسـت    . گفتمانی باید اعمال کند نه قـدرت کوفتمـانی  

گفـت و   قدرت نظامی کامالً منتفی نیست اما به هر حال شاید آن چیزي که ماکیاولی می
اینکـه  . هـا نهفتـه باشـد    قدرت بیشتر در اسـتراتژي : گوید ها می مدرن آن چیزي که پست
ها  در دست بازیگران جهانی کارت. کند لمات بازي میهاي اندك، دیپ چگونه با این برگ

اي بنشـیند کـه    تواند پـاي میـز مـذاکره    طبیعی است که یک دیپلمات نمی. متفاوت است
همان اندازه کارت براي بازي کردن داشته باشد که یک دیپلمـات آمریکـایی و اروپـایی    

استراتژي که ماکیـاولی   با همان -هاي اندك  اما هنر در آن است که با همان کارت. دارد
طوري بازي کند که بتواند حریف را کیش و مـات بکنـد،    –گذارد قدرت  اسمش را می
هـاي مـا    دیپلمـات . هاي اندك را هم بگذارد روي میز و از دسـت بدهـد   نه اینکه کارت

هـا اسـتفاده    ها عبور کنند و چگونه از فرصـت  امروز باید یاد بگیرند که چگونه از روزنه
ها باید از قدرت اقناع کنندگی و از قـدرت اشـباع کننـدگی     این راستا دیپلمات در. بکند

ها در اشکال گوناگونش استفاده کنند تا بتواند در ذهـن   ها استفاده کند و از رسانه گفتمان
  .و رفتار رقیب تأثیرگذار باشند

  گیري نتیجه -3
بـه شـدت در    1اربریم که مواد خام اطالعات و اطالعات آشـک  در شرایطی به سر می

ها بـراي تصـمیم و تـدبیر     زمانی بود که دولت. است 2حال جایگزینی به اطالعات پنهان
کـه از یـک    -خودشان نیازمند اطالعات پنهان بودند اما امروز اطالعـات بـاز و آشـکار    

مبنا قرار گرفتـه    -خاصیت آشکار بودن برخوردار است و به فراوانی در دسترس هست 
، کشورها بـا یکـدیگر در فضـاي دیپلماسـی تعامـل و       مین اطالعاتاست و بر اساس ه

تـوان در آن ایجـاد    کنـد، فضـایی کـه مـی     این فضا یک شفافیتی ایجاد می. کنند تقابل می

                                                           
1. Information 
2. Intelligence 
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الشـعاع دیپلماسـی    معموالً در فضاي اطالعات پنهـان، اعتمادهـا تحـت   . اعتمادزایی کرد
امـا فضـاي   . گیرنـد  آید قرار مـی  زیرزمینی یا دیپلماسی که از مجاري خاص به دست می

. تر اعتمادسازي کـرد  تون در آن راحت اطالعات باز و آشکار، فضاي شفافی است که می
این فضا یک دنیاي شـفافی را بـه   . اند ها مستقل شده معنا و مفهومش این است که دولت

تـر   کنـد تـا دیپلمـات راحـت     وجود آورده است که آن فضا موجبات اعتماد را فراهم می
بـریم کـه تـا     ما در دنیایی به سر مـی . تر بتواند تأثیر بگذارد تواند سخن بگوید و راحتب

اند و فضاي خاصـی   اند و آکتورها حالت جهانی پیدا کرده حدود زیادي مرزها کدر شده
تـوان بـه شـکل سـنتی بـه       براي بازیگري دیپلماتیک و سیاسی فراهم شده که دیگر نمی

هـا در ایـن مسـیر     ها و ابررسـانه  ش کرد که در دنیاي رسانهباید تال. دیپلماسی نگاه کرد
هــایی کــه در اختیارمــان اســت در وادي سیاســت   حرکــت کــرد و بتــوانیم از فرصــت

المللـی بـا    اي و بین مان کمک بگیریم تا بتوانیم در حل مشکالت در سطح منطقه خارجی
  .باشیمدرایت بیشتر از ابزاري که عصر ما در اختیارمان قرار داده موفق 
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افزاري  افزاري و نرم معضالت سخت
  اي دیپلماسی رسانه

  *محمدعلی میناوند

  مقدمه
اي از سایر اصطالحات و مفـاهیم چـون دیپلماسـی دیجیتـال،      تمایز دیپلماسی رسانه

دیپلماسی مجازي، دیپلماسی عمومی، سایبر دیپلماسی و غیره از ضروریات بحث بـراي  
براي ورود به این بحث در نظر گرفتن چنـد نکتـه   . اشدب اي می ورود به دیپلماسی رسانه

  .به عنوان مفروض الزامی است
اي به آن معنا نیست کـه از رسـانه در راسـتاي دیپلماسـی      نکته اول؛ دیپلماسی رسانه

  .استفاده کنیم
اي با دیپلماسـی عمـومی تفـاوت دارد و تفـاوتش در آن      نکته دوم؛ دیپلماسی رسانه

هـا   یعنی در دیپلماسی عمـومی، دولـت  . ی، اسپانسر دولتی دارداست که دیپلماسی عموم
سعی  -که فقط یکی از آنها رسانه است  -هستند که از طریق ابزارهاي مختلف ارتباطی 

هایشان تأثیر بگذارنـد و   ها بر دولت اي خط بدهند که آن ملت ها به گونه کنند به ملت می
درواقـع هـدف   . ساخته است Aدولت  تحت تأثیر افکار عمومی قرار بگیرد که Bدولت 

اي با دیپلماسی سنتی تفاوتی ندارد منتهی یک ابزار دیگـر بـه ابزارهـاي     دیپلماسی رسانه
شـد، افـزوده    هاي دیگر به کار برده مـی  قدرت که در دیپلماسی براي وادار کردن قدرت

  .شده است

                                                           
  .قائم مقام مدیر کل آموزش و پژوهش صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران *
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گوتـه بـراي    هاي مطبوعاتی، مؤسسه نکته سوم؛ آنکه در دیپلماسی عمومی، کنفرانس
ها بـراي تأثیرگـذاري بـه کـار      آلمان، شوراي بریتانیا براي انگلیس و انواع و اقسام روش

  .اي فقط رسانه محور است شود؛ در حالی که دیپلماسی رسانه برده می
چهارم؛ در خصوص دیپلماسـی دیجیتـال و سـایبر دیپلماسـی تنهـا بـه آن وجـه از        

در واقع اینهـا بـه   . اي مربوط است هاي شبکه انهکنند که به حوزه رس دیپلماسی اشاره می
اي را  کنند که همه جانبگی دیپلماسی رسـانه  هایی از دیپلماسی اشاره می ها و جنبه بخش
  .ندارد

گاهی اوقات وقتی در مورد دیپلماسـی  . اي نظرات متفاوت است در دیپلماسی رسانه
الشعاع ایـن امـر    یز تحتشود که همه چ شود، اینگونه فضاسازي می اي صحبت می رسانه

قرار دارد و هیچ امري جز رسانه و ارتباط معنا ندارد و ارتباطات همه چیز شده اسـت و  
اینکه ارتباطات فضـا  . رسد چنین نباشد در حالی که به نظر می. اي دارد نقش تعیین کننده

 شـود، ولـی   و زمان را از بین برده و کم کرده است و نظراتی که وجـود دارد نفـی نمـی   
گـري و   و نظـامی ) شمشـیر (تجربه یک دهه گذشته بیانگر آن است که همچنان قـدرت  

بنابراین از ایـن  . شوند ابزارهاي سنتی به عنوان عامل تغییر دهنده جهان به کار گرفته می
توانـد بـا    ها نقش مکمل و تکمیل کننده دارند و هرگز کسی در جهـان نمـی   منظر رسانه

. که به وسیله و کمک رسانه، تغییرات را تسهیل خواهـد کـرد  بل. رسانه دنیا را تغییر دهد
هایی دانسـت کـه کشـورها در امـور نظـامی صـرف        توان در هزینه دلیل این مدعا را می

هاي نظامی در چند سال گذشته همـواره در حـال افـزایش     به عنوان مثال هزینه. کنند می
  .شود  بوده است و این در اکثر کشورها مشاهده می

  ه، ابزار دیپلماسیرسان -1
تواند به عنـوان یـک بـازیگر     می. تواند به کار برود رسانه به عنوان ابزار دیپلماسی می
، یکـی از دالیلـی   )فراگیر(در نظریه دولت بزرگ . فعال و مستقل وارد امر سیاست شود

که در ایران دعواهاي سیاسی در داخل ساخت دولت زیاد است به دلیل بزرگـی قـدرت   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  147/ هاي فرهنگی و اجتماعی گروه پژوهش

را ... هـاي زنـدگی اجتمـاعی و     لیل آنکه دولت بزرگ است تمـامی عرصـه  است و به د
تحت کنترل خود درآورده است، یا در آن حوزه وارد شده، نظـر داده و یـا اینکـه در آن    

بنابراین تمامی دعاوي به طـور ناخودآگـاه در   . گذاري کرده است حوزه اقدام به سیاست
ایزشان با گذشته نیز در این است کـه اکنـون   ها تم االن رسانه. افتد حوزه دولت اتفاق می

ها به قدري در زندگی ما حضور دارند که فضاي خصوصی و عمومی تمـایزش از   رسانه
این بدان معنا اسـت کـه اگـر کسـی در وبـالگ شخصـی خـود مطلبـی         . بین رفته است

 نویسد به طور ناخودآگاه در مورد سیاست نظر داده است و نتیجه، آن است که ما در می
هاي  ت ها و قدر بنابراین دولت. شویم اي در همه دنیا با هم روبرو می درون فضاي رسانه

ایـن مسـئله   . کننـد  سیاسی، دیپلماسی و ابزارهاي دیگرشان را در درون رسانه منتقل مـی 
به عنوان مثال اکنون ما رسماً بـا  . تر را از بین برده است هاي دنیاي سنتی خیلی از ویژگی

آقاي احمدي نـژاد بـه عنـوان    . کنیم نداریم اما هر روز با آمریکا مذاکره میآمریکا رابطه 
گویـد اگـر شـوراي امنیـت بخواهـد       رئیس جمهور ایران خطاب به شوراي امنیـت مـی  

بعد از ظهـر رایـس در   . کنیم اي علیه ایران صادر بکند از االن بگویم ما قبول نمی قطعنامه
کنـیم و ایـران قطعنامـه را     ران قطعنامه صـادر مـی  علیه ای: گوید هاي خبري دنیا می رسانه

ایران نیز متعاقباً شروط خـود را از  . خواهد پذیرفت چون ما به ایران فشار خواهیم آورد
بنابراین اگر . شنود ها می کند و جواب خود را نیز از همان رسانه ها اعالم می طریق رسانه

مسئله این نیست کـه یـک دیپلماسـی     بینیم اي امروز با گذشته را می ویژگی دنیاي رسانه
کننـد   هایی رسوخ می ها در حوزه رسانه. اي سنتی داشتیم و االن طوري دیگر است رسانه

یعنـی دیپلماسـی در موضـع    . که پنهان نگه داشتن دیپلماسی کاري مشـکل شـده اسـت   
هایی از مسائل نزد رسـانه   انفعال قرار گرفته است که چگونه از علنی شدن حداقل بخش

  .لوگیري کندج

  اي مسائل اساسی در دیپلماسی رسانه -2
  . اي ایران با دو مسئله اساسی مواجهیم در حوزه دیپلماسی رسانه
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  افزاري در زمینه سخت - 1-2
افزاري پاسخ به این سؤال مهم است که آیا پیغام مـا بـه دنیـا منتقـل      در زمینه سخت

کاري وجود دارد؟ در پاسخ بـه ایـن    شود؟ و آیا اساساً وسایل انتقال پیام براي چنین می
شـبکه رادیـو و تلویزیـون در ایـران، تعـداد       38سؤال باید اذعان داشـت کـه از حـدود    

. ها به زبان انگلیسی است که در دنیا قابـل اسـتفاده اسـت    ها و یا شبکه معدودي از کانال
ست مرزي هم هست به زبان فارسی ا هاي ما که به صورت برون اي از شبکه بخش عمده

کنـیم و ایـن در    و این بدان معناست که ما در بیرون از مرزها نیز با خودمان صحبت می
  .حالی است که با دیگران باید به زبان مشترك صحبت کرد، نه با زبان خودمان

یابد و در  استفاده از برخی مفاهیم و اصالحات که در درون گفتمان خودمان معنا می
بـه عنـوان   . ك نیست، یکی دیگر از این معضالت اسـت المللی قابل فهم و در عرصه بین

هاي شوراي امنیت در داخـل گفتمـان    مثال بحث استکبار جهانی و سیاسی بودن قطعنامه
ایـن  . الملل معناي خاصی نـدارد  جمهوري اسالمی داراي معناست و در عرصه نظام بین

 عنوان مثـال در هاي انگلیسی زبان ایران نیز صادق است، به  مسئله در خصوص روزنامه

شود کلمات و اصطالحات بـه   یا تهران تایمز نیز با آنکه به انگلیسی منتشر می ایران نیوز
کار برده شده ایرانی است و هضمش براي مخاطبین احتمالی خارجی با مشـکل مواجـه   

کنیم از این منظر نیز در استفاده از یک گفتمان مشـترك در   بنابراین مالحظه می. شود می
  .ا مشکل مواجهیمرسانه ب

  در زمینه نرم افزار - 2-2
بحـث زبـان، ایجـاد وب    : ترین مباحث مطروحه عبارتنـد از  افزاري مهم در زمینه نرم

اي بـین همـه شـرکت     در دیپلماسـی رسـانه  . المللـی  هـاي بـین   هاي قومی به زبان سایت
. ارداي اعم از مطبوعات خصوصی و دولتی اتفاق نظر وجود نـد  کنندگان در بازي رسانه

اي در  هاي خارجی انتظار تبلیغات و دیپلماسی رسانه تحت چنین شرایطی نباید از رسانه
  .جهت منافع ملی خود را داشته باشیم
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اي ما نیاز به این دارد که یک تفاهم و توافق عـام صـورت بگیـرد و     دیپلماسی رسانه
اصـول کلـی   هـا بـر سـر     ابزار قدرت سیاسی و سیاست خارجی از طریق تفاهم با رسانه

ها کمک کنند آن اهداف و سیاست خارجی را به کمک ایـن   شکل بگیرد و سپس رسانه
  .مان برسیم اي در دنیا پیش ببریم و به اهداف ملی پیغام رسانه
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اي به مثابه ابزار سیاست  رسانهدیپلماسی 
  خارجی

  *مهرداد نوابخش

  مقدمه
هـاي   سـازي  ان انگـاره پیشبرد سیاست خارجی در جهان معاصر بیش از پیش به میـز 

شود  اي به مجموعه سازوکارهایی اطالق می دیپلماسی رسانه. اي وابسته شده است رسانه
هـا،   ها را بر مردم، احزاب، سیاستمدارن، گـروه  توان بخشی از سیاست که از طریق آن می

 . ها اعمال نمود حتی دیگر دولت و المللی سازمانهاي بین ،نهادها

هـا بـراي تکمیـل و     ه صورت عام به معناي به کـارگیري رسـانه  اي ب دیپلماسی رسانه
را بـه   اي دیپلماسـی رسـانه   ،مریکاییآمحقق  »راماپراساد« .ارتقاي سیاست خارجی است

کننـد تعریـف    هاي دیپلماتیک میان کشورها بازي می ها در فعالیت عنوان نقشی که رسانه
 :شـود  ط به هم را شامل مـی در واقع اجراي سیاست خارجی دو مرحله مرتب. کرده است

هـا و   گیـري  هاي سیاسـی، موضـع   مرحله اول مرحله سیاستگذاري است که در آن گزینه
هاي ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفته  ها در چارچوب محیط داخلی طرف تاکتیک

مرحلـه دیگـر یعنـی تعامـل و دیپلماسـی، اجـراي        .شود و درباره آنها تصمیم گیري می
ال بازیگران دیگر، معرفی مواضع و تقاضـاهاي تعیـین شـده در مرحلـه     ها در قب سیاست

هایی از طریق مبادله، مذاکره و یا ترکیبی از هـر دو را ایجـاب    قبلی و جستجوي راه حل
هـا و سیاسـتگذاري    گیـري  هاي خبري جهانی هم درتصـمیم  رسانهدر این راستا، . دکن می

  .گذارند ک تاثیر میخارجی و هم در مراحل مختلف تعامالت دیپلماتی

                                                           
  .معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات *
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  اي ـ ابزارهاي دیپلماسی رسانه1
  :عبارتند از اي مهترین ابزارهاي دیپلماسی رسانهبه طور کلی 

  ها تلویزیون -1-1
  :باشند ها هم شامل موارد ذیل می تلویزیون

  هاي عادي تلویزیون -1-1-1
  هاي خبري تلویزیون -2-1-1
  VOAاي مانند  منطقه ـهاي ویژه  تلویزیون -3-1-1

  رادیوها - 2-1
  :رادیوها نیز به دو نوع اصلی قابل تقسیم هستند که عبارتند از

  دیوهاي عاديرا -1-2-1
  و آزادي VOAرادیوهاي ویژه مانند  -2-2-1

  ها خبرگزاري -1- 3
  استفاده مستقیم -1-3-1
  استفاده غیر مستقیم -2-3-1

  مطبوعات - 4-1
  مطبوعات ملی -1-4-1
  مطبوعات فراملی -2-4-1

  هاي خبري سایت - 5-1
  info USA persian, VOAهاي ویژه  سایت -1-5-1
  وجوگر موتورهاي جست -2-5-1
 .هاها و هکر پست الکترونیک، فیلترشکن -3-5-1
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  :اي نیز عبارتند از رسانه ترین مخاطبان دیپلماسی مهمدر این راستا، 
، غیردولتـی  هـا و نهادهـاي دولتـی و    هـا، سـازمان   گروه، سیاستمداران، احزاب، مردم
  .المللی هاي بین سازمانو  ها دولت

 اي در سیاست خارجی هاي تحقق دیپلماسی رسانه ـ شیوه2

اي در سیاست خارجی هر کشور به دو صورت تحقـق   دیپلماسی رسانهبه طور کلی 
  :یابد می

  هاي دیپلماتیک رسمی کشور؛ مدیریت سازمان اب -1-2
و مطبوعـات و در راسـتاي   هـا   به صـورت خودجـوش توسـط خـود رسـانه      -2-2

 . هاي کالن کشور سیاست

کننـد و یـا    هاي ویژه دیپلماسـی مـی   ها یا اقدام به تأسیس رسانه در شیوه اول، دولت
هـاي خـارجی خـود     هاي موجود را به انجام اقـداماتی در راسـتاي سیاسـت    اینکه رسانه
  .کنند موظف می

در و از نوع اول است سی  یب بیو صداي آمریکا مرزي مانند  تأسیس رادیوهاي برون
هـاي خـارجی بـه     نوع دوم با سانسور خبرها، محدودکردن خبرنگاران و غیره در حـوزه 

ریزي دستگاه حاکمـه بـراي همـاهنگی     در این شیوه، برنامه. یابند منویات خود دست می
ریـزي شکسـت آن    ها ضروري است و در صورت عـدم برنامـه   ها با رسانه تمامی بخش

مریکـا در جنـگ جهـانی اول    آها در امر دیپلماسی  بانی هدایت رسانه .دقطعی خواهد بو
اي به  مریکا، بود که در هنگام ورود به جنگ، کمیتهآودرو ویلسون، رئیس جمهور وقت 

هـاي   رسـانه نام کمیته کریل را براي هماهنگی بین وزارت امور دفاع و امور خارجـه بـا   
اي مربـوط بـه پـس از جنـگ جهـانی دوم       البته اوج دیپلماسی رسانه. وقت تأسیس کرد

  . گردد است ولی ریشه تاریخی آن به جنگ جهانی اول بر می
هـاي خـارجی کشـور     ها بـا اهـداف و سیاسـت    شیوه دوم همگامی و همراهی رسانه

ها دستورات خاصـی از طـرف حکومـت     در این شیوه هرچند که رسانه. متبوعشان است
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اي در  پـذیري حرفـه   اي و همچنـین مسـئولیت   فهکنند ولی به علت بلوغ حر دریافت نمی
کننـد و چـون مسـتقل از     هاي کالن نظام خود در سطح جهان عمـل مـی   جهت سیاست

  . تأثیرگذاري آنها بیشتر است ،دولت و حاکمیت هستند
سـت هـر دو حـوزه    ا اي الزم هـاي دیپلماسـی رسـانه    از این رو، در بررسـی آسـیب  

  .ورد کاوش قرار گیرندها و دیپلماسی از این منظر م رسانه
، سواالتی چند مطـرح  اي رسانههاي احتمالی در دیپلماسی  راستاي شناخت آسیب در

  :اند از جمله این که
ـ دسترسـی دار  اي دیپلماسـی رسـانه   به ابـزار  ها حکومتهمه آیا ـ 1 د و از آن بهـره  ن

  د؟نگیر می
 ت؟اي مناسب اس رسانه اي به منظور اعمال دیپلماسی چه نوع رسانهـ 2

اي  رسـانه ها به منظور اعمـال دیپلماسـی    میزان تاثیرگذاري هر یک از انواع رسانه ـ 3
  چقدر است؟

  ها در جهت اعمال دیپلماسی چه زمانی است؟ زمان مناسب بهره برداري از رسانهـ 4
 ها چیست؟ شرایط حاکم بر رسانهـ 5

لماتیـک، منتشـر   آیا مردم و مخاطبان اعتماد الزم به منظـور پـذیرش محتـواي دیپ   ـ 6
گیرد، را دارند یا  هایی که دستگاه دیپلماتیک به کار می شده توسط مطبوعات و رسانه

  خیر؟
اي خود را طراحی و اجرا کنـیم تـا بیشـترین تـاثیر را در      رسانه چگونه دیپلماسیـ 7

  حداقل زمان ممکن دریافت کنیم؟
  ند؟ ا اي مناسب کدام سناریوهاي رسانهـ  8
ها با دستگاه دیپلماسی یکطرفه است یا دو طرفه؟ کـدام نـوع ارتبـاط     رابطه رسانهـ 9

  تر است؟ مناسب
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 اي ـ راهکارهاي مقابله با هجوم دیپلماسی رسانه3

اي، کشـور آمـاج سـه عمـل را بایـد سـرلوحه        براي مقابله با هجوم دیپلماسی رسانه
  :هاي خود قرار دهد فعالیت

گونـه خـأل خبـري     این مفهوم که هیچ تقویت بنیه اطالعاتی و خبري خود، به -1-3
  .براي سوء استفاده بیگانگان فراهم نکند

هـاي   تقویت بنیه تبلیغاتی خود، به این مفهوم کـه تمـامی امکانـات و توانـایی     -2-3
بینانـه بـه کـار گرفتـه و از      خود را در یک مسـیر خـاص و آن هـم بـا اسـتراتژي واقـع      

یعنی داشتن یک شبکه کارآمد، خیلی بهتر از  مورد بکاهد؛ کاري، تعدد و تنوع بی پراکنده
  .تأثیر خواهد بود ها شبکه بی ده

توانـد تمـامی تبلیغـات     هاي ضد تبلیغ کـه در ایـن راسـتا مـی     استفاده از شیوه -3-3
العملی ارائه دهـد و دوم   دشمنان را رصد کند و سپس براي یکایک آنها جوابیه یا عکس

و فراملی کشورهاي دیگر در جهت احقـاق حـق    هاي ملی هاي رسانه استفاده از ظرفیت
  .هاي منفی و کاذب علیه خود خود و تصحیح نگرش

  ـ راهکارهاي عملیاتی4
  :تواند شامل موارد زیر باشد با توجه به موارد فوق راهکارهاي عملیاتی می

  راها توسط سف شناسایی مطبوعات و رسانه - 1-4
هـاي کشـور خـود و مطبوعـات و      تواند شـامل مطبوعـات و رسـانه    ها می این رسانه

  .هاي محل مأموریت باشد رسانه
هاي داخلی و خارجی هر دو از فقر اطالعات و تحلیـل در مـورد    مطبوعات و رسانه

لـذا  . ارائه اطالعات و تحلیل به هر دو گروه بسیار حائز اهمیت است. برند ایران رنج می
گـاه نبایـد از    ت نشـود و هـیچ  از ارائه اطالعات به صورت موردي و روتین به آنها غفلـ 

در ایـن  . برگزاري یا شرکت در کنفرانس مطبوعاتی کشور محل مأموریت خود غافل شد
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ها مصاحبه اختصاصی داشـته باشـند، در    شود سفرا با مطبوعات و رسانه راستا توصیه می
این خصوص باید به این نکته توجه داشت که حتی اگر به رسـانه، اطالعـات جدیـد و    

داده خواهد شد و این اعتبار موجبات ارتباط » اعتبار«ه نشود، باز به آن رسانه خاصی داد
  .قوي سفرا به رسانه مذکور را فراهم خواهد آورد

هــاي مطبوعــاتی و  در شــرایط بحرانــی و حســاس دیپلماتیــک نیــز انجــام مصــاحبه
ـ   اي، اقدامی منطقی است به طوري که توصیه می رسانه ک شود سفرا هر از چند گـاهی ی

هاي برگزیده در داخل و خارج از  سري اطالعات و کامنت مربوط به مطبوعات و رسانه
  .کشور ارائه کنند و به مطبوعات و رسانه مذکور محرمانه بودن آن را گوشزد کنند

  گذاشتن اطالعات به صورت محرمانه در میان - 2-4
شـتر بـه   در میان گذاشتن اطالعات به صـورت محرمانـه، اعتمادسـازي را هرچـه بی    

کنـد تـا در زمـان مناسـب از آن      آورد و فرایند ارتباطـات را تأثیرگـذارتر مـی    ارمغان می
شـود از خبرهـاي سـاختگی محرمانـه در جهـت       در این راستا توصیه مـی . استفاده شود

هـاي   اعتمادسازي استفاده شود و یـک سـري خبـر اختصاصـی بـه مطبوعـات و رسـانه       
  .مشخص ارائه شود

  هاي کشور پذیرنده به رسانهتحلیل ارائه  -4- 3
هـا و مطبوعـات    هاي خاص به رسانه یکی دیگر از راهکارهاي عملیاتی، ارائه تحلیل

هـاي غیررسـمی در    هـا و میهمـانی   برگـزاري نشسـت  . باشـد  کشور محل مأموریت مـی 
ها در این راسـتا   اي ویژه به اهالی مطبوعات و رسانه سفارتخانه و گاه ارسال گل و هدیه

  .موش شودنباید فرا

  هاي ویژه با خبرنگاران هماهنگی - 4-4
هـاي آنهـا،    ویژه خـانواده  هاي الزم جهت صدور روادید به خبرنگاران و به هماهنگی

در ایـن زمینـه، ترتیـب دادن    . هاي نفوذ و تأثیرگذاري بر آنـان اسـت   یکی از بهترین راه
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در ایـن  . تأثیرگذار است هاي آنان نیز بسیار سفرهایی به ایران براي خبرنگاران و خانواده
راستا اولویت کاري برقراري تورهاي خبري ویـژه بـه ایـران بـراي اهـالی مطبوعـات و       

  .شود ها توصیه می رسانه

  هاي محل مأموریت داخلی با رسانه هاي تعامل میان رسانه - 5-4
هـاي داخـل کشـور بـا      برقراري ارتباط و ایجاد همکاري میـان مطبوعـات و رسـانه   

هـاي محـل مأموریـت بـه منظـور تبـادل اخبـار و عقـد قراردادهـاي           انهمطبوعات و رس
  .همکاري

هاي داخلی و خارجی به نکات زیـر   شود سفرا در تعامل با رسانه همچنین توصیه می
  :توجه نمایند

  .ها قائل باشند ـ احترام خاصی براي اهالی مطبوعات و رسانه
هـا و   ا آنها هستند که از شخصیتـ در ارتباط خود با آنها بسیار دقیق عمل کنند؛ زیر

  .سازند اي می مسئوالن کشورها تصویر رسانه
  .ـ حضور سر وقت مالقات با آنها فراموش نشود

در سـرلوحه کـاري   ) داخـل (هاي کشور خـود   ـ سر زدن و برقراري ارتباط با رسانه
  .قرار گیرد

ی در هـاي اختصاصـ   هـاي داخلـی، زمینـه مصـاحبه     ـ براي اهالی مطبوعات و رسانه
  .ها و سفرهاي رسمی فراهم شود مالقات

نگاران توانمنـد داخلـی فـراهم     ها و خدمات خاصی براي روزنامه ـ همواره سرویس
  .شود

نگاران داخل کشور، ارتباطـات شخصـی و مـؤثري برقـرار      ـ با خبرنگاران و روزنامه
  .شود

هـا   ه با رسانههایی ک هاي غیردولتی و گروه ـ همواره همکاري بسیار خوبی با سازمان
   .ارتباط خوبی دارند، برقرار شود
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