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عباداهلل رضایی
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چکیده

رســان ههای هــر كشــور ،بــه نوعــی نــه تهنــا پشــتیبان دیپلمــایس آن كشــور ،بلكــه در مواقعــی خــود بــه
یشــوند.
بیامللــی و عامــل تأثیرگــذار بــر افــكار عمومــی داخــی و خارجــی تبدیــل م 
باز یگــران عرصــه ن 
در ایــن حتقیــق تــاش شــده اســت بــه ایــن پرســش كــه دیپلمــایس رســان های ایــران ،در ده ســال
گذشــته (دهــه ســوم انقــاب) ،در قبــال جهــان اســام (عربســتان  ،عــراق ،پاکســتان ،افغانســتان،
فلسـ ن
ـطی ،امــارات و مصــر) ،ارو پــا (فرانســه ،انگلیــس ،آملــان ،ایتالیــا و روســیه) چگونــه بــوده اســت،
پاســخ داده شــود .بــرای پژوهــش درای 
نبــاره ،بــا ب هکارگیــری روش منون هگیــری سیســتماتیك 360 ،خبــر
روز ،بــه عنــوان منونــه مــورد نظــر ،انتخــاب و بــا روش حتلیــل حمتــوا بــرریس شــد هاند .بــرای ایــن منظــور،
پنــج مقولــه ،كــه بــه ترتیــب بیشــترین تأثیــر را بــر دیپلمــایس ایــران گذاشــته ،گزینــش شــد هاند .ایــن
پنــج مقولــه عبار 
تانــد از :مقول ههــای ســیایس ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و دیــی .مهــه اخبــار
یادشــده براســاس ایــن مقول ههــا بــرریس و طبق هبنــدی گردید هانــد و شــک 
لگیری گفتمــان رســان های
ّ
مجهــوری اســامی ایــران از طریــق مه متریــن شــبکه رســانه مــی بازمنــایی شــده اســت.
واژگان کلیــدی :دیپلمــایس رســان های ،اخبــار شــبکه یــک ســیمای مجهــوری اســامی ایــران ،حتلیــل
حمتــوا ،دهــه ســوم انقــاب اســامی ایــران ،جهــان اســام ،ارو پــا ،امریــکا
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 .1دانشیار دانشگاه امام صادق(ع).
 .2کارشناس ارشد علوم ارتباطات.

مطالعاتپیشین
انــام شــده کــه از مجلــه آهنــا ،حتلیــل اخبــار
دربــاره موضــوع ایــن حتقیــق ،حتقیقــات مشــاهبی ج
آذربایــان دربــاره مجهــوری اســامی ایــران از اول فروردیــن تــا پایــان
شــبک ههای تلو یزیــوین مجهــوری
ج
خ
آبــان  ،31382و نیــز حتلیــل حمتــوای بــش خبــری ســاعت  5:30دقیقــه بامداد شــبکه جهــاین جام جم
(و یــژه ایرانیــان مقــم امریــکا) 4اســت.

مقدمه

در فرآینــد سیاســت خارجــی ،بــرای تأمـ�ن منافــع ،از عوامــی ماننــد دیپلمایس ،حرب ههــای اقتصادی،
نظامــی و فرهنگــی اســتفاده م 
یشــود .در مــورد عوامــی مانند دیپلمایس ،مســائل اقتصــادی و نظامی،
ّ
بیشــتر دولهتــا خماطــب یكدیگرنــد ،ویل در بعــد فرهنگــی ،بیشــتر رابطــه میــان دولهتــا بــا ملهتــا مطــرح
اســت؛ بنابرایــن در بعــد فرهنگــی ،دیپلمــایس رســان های بــه جمموعــه عوامــی گفتــه م 
یشــود كــه دولهتــا
م 
یكوشــند از طریــق رســان هها و ابزارهــای فرهنگــی ،در بلندمــدت الگوهــای رفتــاری و شــیوه تفكــر و
ّ
ن

زندگــی ملهتــای موردنظــر خــود را بــه شــکیل كــه
تأمیكننــده منافــع و خواســهای آنــان باشــد دگرگــون
سازند.
امــروزه ارتباطــات در حوز ههــا و سیاســت ن 
بیامللــی ،جایــگاه حیــایت و راهبــردی دارد و نظامهــای
رســان های خمتلــف در دنیــا ،در كنــار سیاســهای داخــی و خارج 
یشــان ،بــه نوعــی دیپلمــایس مؤثــر
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نتــر م 
یزننــد كــه قــدرت و تأثیرگــذاری آن هــر روزه خــود را منایا 
دســت م 
یکنــد .اینترنــت و شــبك ههای
ن
تلو یزیــوین ماهــوار های ،در كنــار رســان ههای مكتــوب آزاد ،فضاهــای متكثــری را در روابــط 
بیامللــی
ایــاد كــرده اســت كــه دســت دولهتــا و حاكمیهتــا از كنتــرل آنــان كوتــاه اســت و افــكار عمومــی،
كشــورها ج
�ن
احــزاب ســیایس و ســازماهنای غیردولــی از طریــق مهـ فضــای آزاد ،بیشــترین فشــار را بــر سیاســت
خارجــی كشــور خــود وارد م 
یکننــد و ایــن ممکــن نشــده مگــر بــا وجــود فضــای اطالعــایت جدیــدی
ّ
ایــاد كــرده اســت .هــزاره ســوم میــادی مبــدأ
كــه فرصهتــای ز یــادی را بــرای ه مگــرایی دولهتــا و ملهتــا ج
آغــاز ایــن حتــول بنیــادی در روابــط ن 
بیامللــی اســت .آیــا بــه راســی نقــش رســان هها در عرصــه روابــط
بیامللــل را م 
ن
یتــوان انــكار كــرد؟ آیــا رســان هها بــرای تثبیــت یــا تغییــر وضــع موجــود تأثیرگذارنــد؟ آیــا
سگام ،مهــگام یــا پیشــگام در جریا 
رســان هها پ ـ 
نســازی داخــی و خارجــی كشــورها هســتند؟ آیــا
ً
اصــوال م 
یتــوان دیپلمــایس را کــه جــزیئ از سیاســت خارجــی هــر كشــور اســت ،به مــدد رســان هها
تقو یــت کــرد و رونــق خبشــید؟ آیــا دیپلمــایس رســان های ،ب هو یــژه در مدیریــت حبراهنــای ن 
بیامللــی
 .3سید حممود رضا حسیین ،کارشنایس ارشد رشته ارتباطات گرایش حتقیق در ارتباطات.

 .4محیدرضــا خضــری ،پایــان نامــه دوره کارشــنایس دانشــجو ،رشــته ارتباطــات (گرایــش رادیــو و تلو یزیــون)،

هبــار 1383ش.

شآفریــن اســت؟
نق 
خ
ایهنــا مــواردی هســتند کــه م 
یتــوان پاســخ آهنــا را در حتلیل بش مهمی از دیپلمایس عمومی کشــورها
ن
بیامللیل بازمنایی م 
عرســاین و خبرســازی 
که در شــیوه اطال 
یشــود جســت.

مبانی نظری :
 .1تعریف مفاهمی

1ـ .1تعریف دیپلماسی عمومی
«دیپلمــایس عمومــی ،بــه عنــوان حســن تعبیــری بــرای اصطــاح (پرو پاگانــدا) []propaganda
بیامللــی) [ ]international public relationsبــ هکار مــ 
یــا (روابــط عمومــی ن 
یرود (گیلبــوا،
ً
1388ش .)80 ،گور ینــگ پرو پاگانــدا را بــه عنــوان «ارتباطــی ی 
کطرفــه و معمــوال نیم هصــادق کــه
یکند ،درحا 
بــرای اقنــاع افــکار عمومــی طراحی شــده اســت» ) (Grunig, 1993, 147معــریف م 
یلکه
بیامللــی» را بــه عنــوان «تــاش سازمانده 
و یــل کاکــس ،آولــت و ِا گــی «روابــط عمومــی ن 
یشــده و
برنام هر یز 
یشــده یــک شــرکت ،مؤسســه یــا حکومــت ،بــرای برقــراری روابــط دوطرفــه ســودمند بــا
ّ
سیاســهای دیگــر ملهتــا» (  )Wilcox, Ault & Agee, 1992, 409-410تعریــف م 
یکننــد .هســته
نظریــه دیپلمــایس عمومــی از دیــدگاه مالونــه «ارتباطــی هدای 
تشــده بــا افــراد خارجــی ،بــه منظــور
ـرانام ،تأثیــر گذاش ـ�ن بــر دولهتــای آهناســت» (Malone, 1985,
تأثیــر گذاش ـ�ن بــر افــکار آهنــا و سـ ج
یتــوان گفــت کــه «[دیپلمــایس عمومــی] فعالی 
) .199در مهـ�ن زمینــه م 
تهایی در زمین ههــای [تبادل]
اطالعــات ،آمــوزش و فرهنــگ ،بــا هــدف تأثیرگــذاری بــر دولــی خارجــی ،از طریــق تأثیــر گــذاردن بــر
شــهروندان آن اســت» ).(Frederick, 1993, 229

ایتــان گیلبــوا دیپلمــایس عمومــی را حــوز های وســیع دانســته و یکــی از ابزارهــای مــورد اســتفاده آن را
رســان ههای مجعــی م 
یدانــد .وی معتقــد اســت «دیپلمــایس عمومــی از کاناهلــا و شــیو ههای متعــددی
ن
نپراکین 
یبرد که تهنا یکی از آهنا ،رســان ههای ارتباط مجعی ،ب هو یژه بنگا ههای ســخ 
هبره م 
بیامللیل
اســت» (گیلبــوا1388 ،ش)81 ،؛ بنابرایــن دیپلمــایس عمومــی ،بــر خــاف شــیو ههای کالســیک
ً
سیاســت خارجــی ،کــه مســتقیما از طــرف دولهتــا اعمــال م 
یشــود و بــه عبــاریت یک دیپلمایس آشــکار
اســت ،شــیو های از ب هکارگیــری ابزارهــای خمتلــف ،از مجلــه رســان ههای نو یــن ــــ یعــی مه متریــن ابــزار
در ایــن زمینــه ــــ بــرای حتقــق سیاســت خارجــی اســت کــه بیشــتر بــه صــورت پهنــان یــا غیرمســتقمی
اعمــال م 
یشــود .ســیگنیتزر و کومبــس ایــن معنــا را بــه صــوریت روشــن بیــان کرد هانــد .آنــان معتقدنــد
«[دیپلمــایس عمومــی] شــیو های [اســت] کــه از طریــق آن ،دولهتــا ،افــراد و گرو ههــا ،بــه طور مســتقمی یا
ً
یدهنــد که مســتقیما به تصم 
غیرمســتقمی ،آن نظــرات و نگرشــهای عمومــی را حتــت تأثیــر قــرار م 
میگیری
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یشــود» (.)Signitzer and Coombs, 1992, 137
در سیاســت خارجــی دولــت دیگــر مربــوط م 

2ـ .1دیپلماسی رسانهای
گیلبــوا معتقــد اســت کــه «دیپلمــایس رســان های مهــواره بــا دیپلمــایس عمومــی خلــط شــده اســت»
) .(Gilboa, 1998b, 56وی دیپلمــایس رســان های را چنـ�ن تعریــف م 
یکنــد« :دیپلمــایس رســان های
بــه معنــای اســتفاده از رســان ههای مجعــی ،بــرای برقــراری ارتبــاط بــا باز یگــران دولــی و غیردولــی ،برای
اعتمادســازی ،پیشــرفت مذاکــرات و بســیج محایــت عمومــی از توافقــات اســت» (گیلبــوا1388 ،ش،
.)89

بــرای روش ـ 
نتر شــدن ایــن موضــوع ،مهــان گونــه کــه پیــش از ایــن نیــز اشــاره شــد ،بایــد گفــت کــه
ً
اصــوال در فرآینــد سیاســت خارجــی ،بــرای تأم ـ�ن منافــع ،از عوامــی ماننــد دیپلمــایس ،حرب ههــای
اقتصــادی ،نظامــی و فرهنگــی اســتفاده م 
یشــود .در بعــد ســیایس ،اقتصــادی و نظامــی ،دولهتــا
ّ
خماطــب یکدیگرنــد ،ویل در بعــد فرهنگــی ،بیشــتر رابطــه میــان دولهتــا و ملهتــا مطــرح اســت .در ایــن
زمینــه بایــد تأ کیــد کــرد کــه در بعــد دیپلمایس رســان های نیز دولهتا م 
یکوشــند از طریق رســان هها و ســایر
ّ
ابزارهــای فرهنگــی ،ملهتــای مــورد نظــر را در مســیر تأم ـ�ن منافــع و خواســهای خــود دگرگــون کننــد.
امروزه یكی از عوامل مهم برای تبدیل شــدن به قدرت جهاین ،داشـ�ن رســان ههایی قدرمتند و بانفوذ
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اســت .بعــد از جنــگ جهــاین دوم و آغــاز جنــگ ســرد ،ب هتدر یــج دولهتــا متوجــه امهیــت رســان ههای
گروهــی بــرای تأثیــر بر افــکار عمومــی ،چــه در داخــل و چــه در خــارج ،شــدند؛ ز یــرا تعارضــات
ایدئولوژ یــک و اثبــات برتــری در ایــن عرصــه ،گفتمــان غالــب بــر فضــای روابــط ن 
بیامللل گردیــد؛
مضــاف بــر اینکــه تکنولوژ هیــای ارتباطــی و ّفناور هیــای جدیــد هــر حلظه امکانــات جدیــدی در اختیار
یداد .در ایــن مقطــع خ
باز یگــران ســیایس قــرار م ـ 
تاریــی ،اندیشــمندان رشــت ههای علــوم ســیایس و
روابــط ن 
بیامللــل شــروع کردنــد بــه نظری هپــردازی در ایــن زمینــه و هــر یــک بعــدی از ابعاد تأثیر رســان هها
را بــرریس کردنــد .در میــان نظریــایت کــه دربــاره تأثیــر رســان هها بــر روابــط خارجــی مطــرح گردیــد نظریات
ســازند هگرایان ( )Constructivismاز جایــگاه و یــژ های برخــوردار گردیــد و بــه حلــاظ تأ کیــد بــر نقــش
ّ
هو یــت مــی و تأثیــر آن بــر سیاســت خارجــی ،مــورد پســند تعــداد ز یــادی از اصحــاب فکــر و نظــر
و دانشــگاهیان رشــته روابــط ن 
بیامللــل و علــوم ارتباطــات قــرار گرفــت؛ ز یــرا نظریــات رئالیســی و
ایدئالیســی ب هدلیــل 
یبتوجهــی بــه عناصــر غیرمــادی از توجیــه و تبیـ�ن بســیاری از موضوعــات عاجــز
مانــده بــود (امساعیــی1386 ،ش).
«رســان ههای هــر كشــور ،بــه نوعــی ن هتهنــا پشــتیبان دیپلمــایس آن كشــور هســتند ،بلكــه در مواقعــی،
بیامللــی و تأثیرگــذار بــر افــكار عمومــی داخــی و خارجــی تبدیــل م 
خــود بــه باز یگــران عرصــه ن 
یشــوند.
ضعــف رســان هها در هــر كشــوری ،ارتبــاط مســتقمی بــا ضعــف قــدرت دیپلمــایس در آن كشــور دارنــد.

دیپلمــایس قدرمتنــد در صحنــه جهــاین نیازمنــد رســان ههای قدرمتنــدی اســت كــه تهنا به پیشــبرد منافع
ّ
ییپــرور1382 ،ش) بــا توجــه بــه اینکــه رســان هها م 
مــی بــا كاركــرد حرفـ های بیندیشــند» (ضیا 
یتواننــد
بــا تغییــر در نگــرش افــراد ،چــه در داخــل مرزهــای یــک کشــور و چــه در خــارج از مرزهــای آن ،باعــث
تغییــر در رفتــار ســیایس انساهنا شــوند ،بــه ایــن حقیقت نزدیــک م 
یشــومی کــه دولهتــا بــه عنــوان
نمــرزی ،بــه طــور طبیعــی بایــد از حداکثــر
مالــکان رســان ههای برو 
های
ظرفیهتــای موجــود در رســان ه ًٌ
ّ
آن کشــور ،بــرای پیشــبرد اهــداف سیاســت خارجــی و حتصیــل منافــع مــی اســتفاده کننــد و ایــن دقیقــا
مهــان چیــزی اســت کــه در زمــان حاضــر ،در دیگــر کشــورها شــاهد آن هســتمی.
مهچنـ�ن توجــه بــه افــكار عمومــی را م 
یتــوان یكــی از زمین ههــای مهــم بــرای برنام هر یــزی در دیپلمایس

رســان های عنــوان كــرد و افــزود :دولهتــا در عرصــه دیپلمــایس رســان های م 
یكوشــند بتواننــد تصو یــری
آنــه م 
ایــاد كننــد؛ بنابرایــن
درســت ،مطابــق بــا چ
یخواهنــد ،از كشورشــان در میــان افــكار عمومــی ج
ترســم تصو یــری مناســب از کشــور در افــكار عمومــی مــردم جهــان را نیــز م 
یتــوان از كاركردهــای دیگــر
دیپلمــایس رســان های دانســت.
ایــاد شــهه و ســؤال در افــكار عمومــی م 
ایــاد تغییــرات جوامــع
رســان هها مهچنـ�ن بــا ج
یتواننــد شــرایط ج

را نیــز فراهــم كننــد .عملكــرد امریــكا در شــییل در دور ه حكومــت آلنــده منونــه خــویب بــرای ایــن مــورد
اســت .در ایــن منونــه ،امریك ایهیــا بــا تأثیرگــذاری بــر افــكار عمومــی و بزر 
گمنایی مشــكالت ،در آن زمان
توانســتند شــرایط كودتــای 1973م را علیــه دولــت قانــوین آلنــده فراهــم كننــد.
خ
ایــاد تغییــر در جامعــه ،بــا اســتفاده از برقــراری ارتبــاط بــا نبــگان،
حبــث جنــگ نــرم یــا قــدرت نــرم و ج
ب هو یــژه در ســطح رســان هها ،نیــز منونــه دیگــری بــرای ایــن مدعاســت.

متقاعد كردن افكار عمومی از طریق واژ هســازی ،جزء كاركردهای اصیل دیپلمایس رســان های اســت؛
بــرای منونــه ،مبــارزه بــا ترور یســم از مجلــه واژ ههــایی اســت كــه رســان ههای غــریب ،ب هو یــژه امریــكایی ،بــا
مطــرح كــردن آن در ســاهلای اخیــر کوشــیدند افــكار عمومــی جهــان را درباره محله امریكا به افغانســتان
و عــراق توجیــه كننــد؛ مهچنـ�ن توجــه بــه افــكار عمومــی یكــی از زمین ههــای مهــم بــرای برنام هر یــزی
در دیپلمــایس رســان های اســت .دولهتــا در عرصــه دیپلمــایس رســان های م 
یكوشــند تصو یــری درســت،
آنــه م 
ایــاد كننــد.
مطابــق بــا چ
یخواهنــد ،از كشورشــان در میــان افــكار عمومــی ج

در ایــن حتقیــق برآنــم کــه فراینــد اقدامــات رســان های ایــران در خــارج از مرزهــا را بــرریس کنــم .آنچــه
ّ
بــه نظــر ضــروری م 
یرســد برمشــردن ظرفیهتــای موجــود در رســانه مــی بــرای تأثیرگــذاری هرچــه بیشــتر
بــر افــکار عمومــی دنیــا و بــازکاوی و ر یشـ هیایب ســاختاری کاســتهیای موجــود و کنــوین اســت .در ایــن
مســیر ،پیــش از هــر چیــز بایــد بپذیــرمی خبــی از نامقبــول بــودن میــزان مناســبات ســیایس و حجــم
انــدک مــراودات اقتصــادی و فرهنگــی نســبت بــه ظرفیهتــای موجــود در مناطــق خمتلــف دنیــا ،از مجلــه
جهــان اســام ،امریــکا و ارو پــا در ســاهلای بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ،بــه کاســتهیای موجود در
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ّ
یشــود.
عملکــرد رســانه مــی و نبــود دیپلمــایس رســان های مشــخص مربــوط م 

«بــا وجــود اینکــه راهبــرد کیل نظــام در خصــوص فعالیــت تبلیغــایت و اطال عرســاین خــارج از کشــور ،از
شــاکله مشــخیص برخــوردار بــوده اســت ،ویل تاکتیکهــا و تکنیکهــای ب هکارگرفت هشــده در پــار های از
انا مشــده علیــه نظــام بــوده اســت و ب هدلیــل
مــوارد فاقــد کارایی الزم در مقایســه بــا انبــوه هجم ههــای ج
عدم انطباق و مهاهنگی الزم در میان هنادهای ذ 
یربط ،شــاهد از دســت دادن فرصهتای بســیاری
بــود هامی .بــا طراحــی  ،برنام هر یــزی و مهاهنگهیــای الزم ب ـ�ن رســانه و دســتگا ه سیاســت خارجــی،
رســان هها م 
یتواننــد در هــر زمین ـ های ،بــه صــورت ر یش ـ های و عمیــق تأثیرگــذار باشــند» (امساعیــی،
خ
1386ش) .در ایــن حتقیــق تــاش شــده اســت بــا تأ کیــد بــر بــش خبــری شــبکه یــک تلو یزیــون
سترین و پرمســئولی 
مجهوری اســامی ایران ،ب هعنوان یکی از حســا 
تترین خبشــهای صداوســیمای
ّ
مجهــوری اســامی ایــران ،دیپلمــایس رســان های رســانه مــی ایــران بــرریس شــود.

3ـ .1تفاوت دیپلماسی رسانهای و دیپلماسی عمومی
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دیپلمــایس رســان های از مقــوال یت اســت کــه بــه خــودی خــود ،از پیچیدگــی خــایص برخــوردار اســت و
هنــوز در بـ�ن دانشــمندان علــوم ارتباطــات و نظری هپــردازان روابــط ن
بیامللــل اتفــاق نظــر دربــاره تعریــف
 ،ویل مســلم اســت کــه ایــن)(Ramaprasad, 1983; Cohen, 1986دقیــق آن وجــود نــدارد
دیپلمــایس معنــای متفــاویت بــا دیپلمــایس عمومــی دارد و هنــوز بعــی از نو یســندگان و مســئوالن از
یکننــد .ب هاختصار م 
کلمــه دیپلمــایس رســان های معنــای دیپلمــایس عمومــی را مســتفاد م 
یتــوان گفت
دیپلمــایس رســان های از حیــث هــدف ،ابــزار ،متدولــوژی و دوره زمــاین ،بــا دیپلمــایس عمومــی تفــاوت
دارد .ب هعبــارت ســادهتر ،اســتفاده دیپلماتیــک کــردن از رســانه و دســتیایب بــه مقاصــد دیپلماتیــک از
طریــق آن ،حیطــه مشــول دیپلمــایس رســان های اســت ،ویل دیپلمــایس عمومــی تأثیرگــذاری در خــارج
از مرزهــا و تســخیر قلهبــا و مغزهــا بــا اســتفاده از هــر رویش را شــامل م 
یشــود .رســانه یکــی از ایــن
روشهاســت و اعــزام گروههــای هنــری ،برگــذاری جشــنوارهها ،پذیــرش بورســی ههای حتصیــی و چــاپ
و نشــر کتــاب بــه زباهنــای دیگــر ،مهــه و مهــه روشــهای دیپلمــایس عمومــی اســت کــه هــم اینــک در
دســتور کار بســیاری از کارشناســان خبــره در دنیــای معاصــر قــرار دارد.
ّ
آنــه بــه نظــر ضــروری م 
یرســد برمشــردن و شناســایی ظرفیهتــای موجــود در رســانه مــی بــرای حضــور
چ
فعــال در عرص ههــای دیپلماتیــك اســت و بایــد اذعــان كــرد چناچــه ایــن ظرفیهتــا ب هدرســی شناســایی
و ب ـ هکار گرفتــه نشــود ،نظــام اســامی در گرداهبــای ســیایس و حتــوالت ن 
بیامللــی ،در شــرایط بغرنــج
یگیــرد كــه حــل و فصــل آهنــا مســتلزم صــرف هزین ههــای سـ ن
و حبــراین قــرار م 
ـنگی اســت .شــاید بتــوان
گفــت برخــی از كاســتهیای موجــود در روابــط خارجــی مجهــوری اســامی ایــران در عرص ههــای
اقتصادی ،فرهنگی و ســیایس ،از كوتاهی و دســت كم ن
گرفت قدرت شــگف 
تانگیز رســانه سرچشــمه

یگیــرد ،كمــا اینكــه حضــور پررنــگ و ز یركانــه در برخــی از كشــورها ،نتیجــه فعالیهتــای رســان های و
م 
ارســال امــواج افــی و عمــودی بــوده اســت.
یکــی از پرسشــهای اصــی در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه دیپلمــایس رســان های در قبــل ،حـ�ن و بعــد از

وقــوع حبــران ،بــه چــه طریــی عمــل م 
یکنــد تــا بتوانــد بــه هدفهــای موردنظــر دســت یابــد؟

نبــاره بیــان م 
امساعیــی (1386ش) ،درای 
یکنــد :در ایــن زمینــه پاســخهای متعــددی وجــود دارد کــه
بیشــتر متکــی بــر دو دیــدگاه خوشــبینانه و بدبینانــه دربــاره رسان ههاســت .ایــن دو دیــدگاه را ب هاختصــار
م 
یتــوان چنـ�ن توضیــح داد:

 .1نــگاه خوشــبینانه و انترناسیونالیســی (مالكیــت ایدئالیســم یــا آرما 
نگــرایی) :رســان هها در ایــن
ّ
مكتــب ،نقــش فرامــی دارنــد و جریــان آزاد ارتباطــات و اطالعــات در جسـ 
توجو ،كســب ،تنظــم،
یشــود كــه دولهتــا من 
انتشــار و توز یــع اطالعــات ،یــک اصــل پذیرفت هشــده جهــاین قلمــداد م 
یتوانند با
نــگاه ســیایس ،حــزیب ،قومــی و مذهــی خــود مانــع آن گردنــد .ایــن جریــان آزاد ،خــود را حتــت عنــوان
بیامللــی اطالعــات نشــان م 
جریــان ن 
یدهــد .نتیجــه ایــن فرآینــد مهگــرایی جهــاین از طریــق ابزارهــای
ارتباطــی در بازدارندگــی و رســیدن بــه صلــح و آرامــش بــرای جهانیــان اســت.
ّ
 .2نــگاه دوم یــا نــگاه بدبینانــه :نــگاه بــه منافــع مــی ،رســان هها را جمبــور م 
یکنــد در چهارچــوب
منافــع و خواســهای دولــت خــود گام بردارنــد؛ یعــی بــه مس 
توســویی حرکــت کننــد كــه از پرتــو حبــران
ب هوجودآمــده بــه نفــع خــود اســتفاده مناینــد .براســاس ایــن نــگاه ،رســان هها بایــد بیشــتر در جسـ 
توجو
و انعــكاس مطالــی باشــند كــه مســائل راهبــردی موضــوع را كالبدشــكایف مناینــد تــا كشــور از قبــل ایــن
ایاد تعادل در نظریه دوم اســت
آنه امهیت دارد ج
حبران بیشــترین نفع و ســود را ب هدســت آورد ،ویل چ
كــه نیازمنــد تعمــق و بــرریس اســت.
از دیربــاز ،نظری هپــردازان و حمققــان ارتباطــات بــه رابطــه بـ�ن رســاهنها و قــدرت ســیایس (دولــت) توجــه
و یــژه مبــذول کرد هانــد .باای 
نحــال نظر هیهــا گاه خوشــبینانه و بســیاری اوقات بدبینانــه بود هاند.
ّ
در پایــان قــرن بیســم میــادی و بــا گســترش فناور هیــای نو یــن ارتباطــی و اطالعــایت ،هنــوز هــم ایــن

پرســش بــه قــوت پابرجاســت كــه آیــا رســان ههای مجعــی م 
یتواننــد برسیاســت دولهتــا تأثیــر گذارنــد
یــا خــود متأثــر از ایــن سیاســها هســتند .كســاین كــه بــه تأثیــر رســان ههای مجعــی ،ب هو یــژه رســان ههای
یكننــد از «اثــر یس.ان.ان» (CCN
خبــری ( )news mediaمعتقدنــد و میــزان آن را ز یــاد ارز یــایب م 
یســازند.
یكننــد و تأثیرگــذاری ز یــاد رســان ههای خبــری بــر سیاســت را خاطرنشــان م 
 )effectیــاد م 

یکنــد کــه در پنــج ،شــش دهــه گذشــته ،نظری هپــردازان نظری ههــای
امساعیــی (1385ش) ،اضافــه م 
متعــددی دربــاره اثــر رســان ههای مجعــی مطــرح کرد هانــد .این نظری ههــا به طــور كیل در دو جهت عمده
تكامــل یافت هاند:
خ
خنســت ،ایــن نظری ههــا از اعتقــاد بــه اثــر قــوی رســان هها بــر ماطبــان ،بــه اثرهــای حمــدود تغییــر موضــع
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داد هانــد؛ دوم ،بــه جــای تلــی خماطــب بــه عنــوان موجــودی منفعــل ،بــه فعــال بــودن خماطــب در
نبــاره اشــاره م 
در یافــت و تفســیر پیــام رســان هها اشــاره كرد هانــد .بــه برخــی از نظریــات درای 
یشــود:

اثــر یس.ان.ان :براســاس ایــن نظریــه ،رســان ههای خبــری م 
یتواننــد در مواقــع رخــداد فجایــع و حبراهنــای
انســاین (تصفیــه قومــی در بوســی و هرزگو یــن ) ،(Gowing, 1994ســومایل (Livingston and
) ،Eachus, 1995افغانســتان و  )...حكومــت را تــكان دهــد و بــرای مداخلــه در ایــن حبراهنــا ،بــه
حركــت وادارد« .رواج [نظریــه] تأثیــر یس.ان.ان و توجــه بــه آن در مهــه حمافــل ،از مجلــه جوامــع
سیاس ـ 
تگذاری و جوامــع رســان های ،پذیرفتــه شــده اســت» (گیلبــوا1388 ،ش 122 ،ـ .)123

نظریــه تولیــد موافقــت :مهــان گونــه كــه از نــام ایــن نظریــه برم 
یآیــد ،رســان ههای خبــری بــه جــای آنكــه
یدهنــد
بــر سیاســت تأثیرگذارنــد یــا از آن انتقــاد کننــد ،پوشــش خبــری خــود را بــه گونـ های ســامان م 
كــه بــرای تصمیمــات ســیایس موافــق خماطبــان ،تــوده مــردم را جلــب كننــد .بررســهای متعــدد توســط
هرمــن ،هامونــد و چامســكی نشــان داده اســت كــه پوشــش خبــری رســان ههای امریــكا در دورهــای
حبــران بــه گونــ های بــوده كــه نــه تهنــا سیاســهای رمســی حكومــت را نقــد نکــرده ،بلكــه در مســیر
تولیــد موافقــت بــرای آن سیاســت حرکــت کــرده اســت .جنــگ 1991م خلیــج فــارس بــا نــام «طوفــان
صحــرا» ) ،(Shaw, 1996; Cohen, 1994محلــه نظامــی بــه افغانســتان بــه هبانــه نابــودی نیروهــای
ترور یســت القاعــده و ســپس محلــه بــه عــراق از مجلــه مثاهلــایی اســت كــه م 
یتــوان بــرای ایــن نظریــه
خ
برمشــرد .نظریــه تولیــد موافقــت بــرای مقامــات اجــرایی و مهچنـ�ن نظریــه تولیــد موافقــت بــرای نبــگان
از دیگــر نظری ههــای مطــرح در ایــن زمینــه اســت (امساعیــی1386 ،ش).
در ایــن خبــش ،بــه عنــوان یــك مثــال عمــی و بــا نگاهــی بــه اتفاقــات اخیــر در زمینــه مســئله هســت های
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انا مشــده از ســوی رســان ههای امریــکا و
ایــران ،دیپلمــایس رســان های ایــران را در مقابــل اقدامــات ج
کشــورهای ارو پــایی حتلیــل خــواهمی کــرد.
خ
بــا نگاهــی بــه حتلیلهــا و خبرهــای روزنام ههــا و تارمناهــا و ماهوار ههــای پــش مســتقمی ارو پــا و امریــکا

م 
یتــوان بــه ایــن حقیقــت دســت یافــت کــه دیپلمــایس رســان های غــرب (یعــی ارو پــا و امریــکا) در
خصــوص حبــران انــرژی هســت های ایــران نزدیــک بــه هــم و حــی در بعــی از مواقــع مشــترک اســت؛
ّ
ً
ز یــرا اوال ایــن دیپلمــایس رســان های برخاســته از منافــع مــی اســت کــه در ســطح رســان هها جریــان
ً
دارد و اکثــرا ضمــن حمکــوم کــردن ایــران در دســتیایب بــه انــرژی هســت های ،آن را خطــری بــزرگ بــرای
منطقــه و در کل بــرای جهــان م 
یدانــد .در هنایــت دیپلمــایس رســان های در ســطح كالن مدیریــت
حبراهنــای ن 
بیامللــی از ســوی کشــورهای غــریب ،خــود را در ذیــل عناو یــن و شــعارهایی ماننــد مبــارزه با
ترور یســم ،گســترش حقــوق بشــر و دفــاع از آن ،رفــع تبعیضهــا و ...نشــان م 
یدهــد ،ویل در پــس آن،
منافــع اقتصــادی ـ ســیایس و فرهنگــی خــایص هنفتــه اســت کــه رســان هها راه را بــرای کســب آهنــا آســان
یکننــد؛ ز یــرا هــم ابــزار ســخ 
و راحــت م 
تافزاری آن را دارنــد و هــم از توانــایی تصو یرســازی خــایص

یدهنــد برخوردارنــد .آهنــا  85درصــد
هرآنــه خبواهنــد در معــرض دیــد جهانیــان قــرار م 
بــرای تولیــد چ
ً
خبرهــای دنیــا را دارنــد کــه معمــوال بــه کشــورهای جهــان اول مربــوط اســت .در ایــن خبرها ،تصو یری
روشــن و ایدئــال از زندگــی غربهیــا نشــان م 
یدهنــد 15 .درصــد دیگــر خبرهــا مربــوط اســت بــه جهــان
ســوم .ایــن خبرهــا بیشــتر دربــاره کشــتارها ،قحطهیــا ،ســیلها و زدوخوردهــای انســاین اســت کــه یــأس
و ناامیــدی را در ذهــن جهانیــان ب هوجــود م ـ 
یآورد (ژوزف اســتراهبار و دیگــران1385 ،ش)؛ بنابرایــن
تأ کیــد بــر فشــارهای ســیایس و ن 
بیامللــی از ســوی ایــن کشــورها بــر ایــران از طریــق رســان ههای خــود به
حنــوی نشــان دادن ایــران بــه عنــوان یــک خطــر ن 
بیامللــی در صحــنه جهــاین از طریــق رســان ههای
خــود نوعــی انگار هســازی اســت (مهدیــزاده1387 ،ش) کــه از طریــق امپریالیســم خبــری و تبلیغــات و
جنــگ رواین رســان های در راه کســب منافــع بیشــتر از ایــن حبــران ،خودمنــایی م 
یکند .اگرچــه ارو پاییان
مذاکــرات را پیــش کشــید هاند ،هــدف آنــان از مذاکــرات ،کســب منافــع اســت و در آن ســوی ،امریــکا
نیــز بــه واســطه رقابــت بــا ارو پــا ،بــه منافــع خــود م 
یاندیشــد و هــر از گاهــی بــرای کســب پرســتیژ قــدرت،
هتدیدهــایی را حــی بــه صــورت محلــه نظامــی بــه ایــران نشــان م 
یدهــد؛ بنابراین ،دیپلمایس رســان های
بیامللــی فعالیــت من 
غــرب نــه تهنــا در حــوزه مدیریــت رفــع حبراهنــای ن 
یکنــد ،بلکــه متــام هــم و غــم
آن بــر ایــن هــدف متکــی اســت کــه منافــع خــود را تأمـ�ن و تضمـ�ن کنــد .بــا توجــه بــه ایهنــا من 
یتــوان
ب هطــور مطلــق گفــت بــه مــدد دیپلمایس رســان های م 
یتــوان بر حبراهنا فائق آمد ،بلکه بیشــترین کارکرد
ن
شآفریــی در روابــط 
رســاهنها در ایــن زمینــه ــــ بــه عنــوان یکــی دیگــر از ابزارهــای ســیایس ــــ نق 
بیامللــل
بــرای کشــور متبــوع خــود اســت.

4ـ .1خبر چیست؟
خبــر کلمـ های اســت کــه از نظــر لغــوی ،از زبــان عــریب گرفتــه شــده و معــادل واژه ارو پــایی اطالعــات
( )informationاســت .در حــوزه روزنام هنــگاری ختصــی ،بــرای خبــر ،بــه عنــوان خنسـ ن
ـتی ابــزار
برقــراری ارتبــاط ،تعریفهــای متعــددی بیــان شــده اســت .شــاید قدمی 
یتریــن تعریــف بــرای خبــر را لیــل
اسپنســر ( )Lyle Spencerدر ســال 1917م مطــرح کــرده باشــد .وی در کتــایب بــا نــام خبرنو یــی
( ،)News Writingخبر را «عمل و اندیشه واقعی و جالب توجه برای عده کثیری از خوانندگان»
برمشــرده اســت (وکیــل اخــایق1379 ،ش).

در مطالعــات اخیــر آمــده اســت :خبــر ،گــزاریش از رو یــداد واقعــی و عیــی اســت کــه دارای یــک یــا
چنــد ارزش خبــری باشــد .ارزشــهای مهــم خبــری در ارائــه ایــن گــزارش ،کــه حتــت تأثیر عوامــل «درون
ســازماین» شــکل مــی گیــرد ،عبار 
تانــد از :دربرگیــری ،برخــورد ،شــهرت ،عجیــب و اســتثنایی ،تازگی و
مهجــواری (بدیعــی1369 ،ش).
ن
اگــر خبــر را گــزارش 
یبطرفانــه ،دقیــق و
درعیحــال صحیــح و عیــی از یــک رو یــداد مفــروض کنــم،
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وجــود برخــی از شــاخصها و معیارهــا (ارزشــهای خبــری) بــه انتخــاب آن «رو یــداد» از میــان هــزاران
ن
رو یــداد دیگــر ،بــه عنــوان «خبــر» ،کمــک م 
یکنــد.
درعیحــال نبایــد فرامــوش کــرد :خبــر یــک حــق
اجتماعــی اســت ،نــه یــک کاالی جتــاری (شــکرخواه1374 ،ش) .در حقیقــت خبــر عبــارت اســت از
پیامهــایی کــه اطالعــایت دربــاره برخــی از رو یدادهــا و مســائل اجتماعی در اختیــار خماطب یا خماطبان
قــرار م 
یدهند.

در خبــر دو عامــل بســیار مهــم وجــود دارد :یکــی از آهنــا حنــوه انتشــار پیــام ،یــا بــه عبــارت دیگــر« ،نــوع
ارتبــاط» و عامــل مهــم دیگــر «تازگــی پیــام» اســت .کلمــه «ارتبــاط» در علــوم ارتباطــات ،مفاهــم
ایاد پیوســتگی اجتماعی و اشــتراک فکری و
گوناگوین مانند انتقال و انتشــار آ گاههیا و اندیشـ هها ،ج
یگیــرد .بــه زبــان ســاد هتر م 
مهــکاری عمومــی را دربرم 
یتــوان گفــت :ارتباط شــامل چگونگــی بیان یک
مطلــب بــه یــک فــرد اســت و اطــاع ،خبــر یــا آ گاهــی یکــی از اشــکال ارتبــاط بـ�ن افــراد و گرو ههاســت.
در ایــن شــیوه ارتباطــی« ،پیــام» یــا «خبــر» ،پــس از هتیــه و تنظــم ،بــا اســتفاده از یک وســیله یــا جمرای
ارتباطــی مثــل روزنامــه ،تلو یزیــون و ...خپش م 
یشــود.

دیو یــد برلــو ( )D. Berloمقصــد و هــدف متــام جریاهنــای ارتباطــی را بــا یــک هــدف توجیــه م 
یکنــد و
یگو یــد :قصــد هــر ارتباطــی ایــن اســت کــه در یاف 
م 
تکننــده را بــه طریق مشــخص اقناع کنــد (رضایی،
1378ش).
در این حتقیق اخبار با ن
مهی رو یکرد معنایی انتخاب و حتلیل حمتوایی شد هاند.

 .2جامعه آماری
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در ایــن پژوهــش ،متــام خبرهــای شــبکه یــک ســیمای مجهــوری اســامی ایــران در ســاعت  21طــی
ازآناکــه ســاهلای یادشــده ،دهــه ســوم انقــاب اســامی
ســاهلای  1376تــا  1386بــرریس شــده و ج
اســت ،حمــدوده زمــاین پژوهــش را م 
یتــوان دهــه ســوم انقــاب نامیــد.

 .3نمونهگیری
روش منون هگیــری مــورد اســتفاده در ایــن حتقیــق ،منون هگیــری سیســتماتیك اســت .منون هگیــری
سیســتماتیك ،مهــان طــور كــه از نــام آن برم 
یآیــد ،مشــتمل بــر گزینش واحدها به رویش سیســتماتیك
ً
خ
و در نتیجــه بــه صــوریت غیرتصــادیف اســت .منظــور از ایــن نــوع فــن منون هگیــری ،معمــوال پــش كــردن
واحدهــا بــه طــور یكنواخــت بــر روی چهارچــوب اســت .بــه طــور مشــخص اگــر:

N/n =k

در ایــن حتقیــق بــا توجــه بــه حجــم جامعــه مــورد بــرریس و با توجــه بــه روش منون هگیری مورد نظــر360 ،
تآمده از آن را م 
خبــر ـ روز بــرریس و حتلیــل شــد هاند كــه نتایــج ب هدسـ 
یتــوان بــا  95درصــد اطمینــان

بــه كل جامعــه آمــاری تعمــم داد.

 .4سوال تحقیق
دیپلمــایس رســان های رادیــو و تلو یزیــون ایــران در قبــال جهــان اســام ،ارو پــا و امریــكا طــی دهــه ســوم
انقــاب (البتــه خبــش اعظــم دهــه یادشــده) بــه چــه صــورت بــوده اســت؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ،در پژوهــش پیــش رو ،اخبــار و اطالعــات ارائ هشــده در دهه یادشــده در
ســازمان صداوســیمای مجهــوری اســامی ایــران بــرریس و حتلیــل شــده اســت؛ ازمهـ�ن رو ایــن پژوهــش
بــه نوعــی بیانگــر نــوع دیپلمــایس رســان های کشــور در قبــال کشــورهای ســه منطقــه مهــم از جهــان
اســت.

 .5روش تحقیق و تجزیه و تحلیل دادهها
در این حتقیق ،روش حتلیل حمتوا ( )content analysisب هكار گرفته شده است.

خبــر :خبــر بــه عنــوان منبعــی كــه جتزیــه و حتلیــل خواهــد شــد ،خــود و یژگهیــایی دارد كــه پیــش از بــرریس
و جتزیــه و حتلیــل اخبــار دهــه ســوم انقــاب ،الزم اســت بــه برخــی از آهنــا اشــاره شــود.

در مهــه بررســهای حتلیــل حمتــوایی ،یکــی از پنــج واحــد الــف) کلمــه یــا منــاد ،ب) موضــوع ،ج)
شــخصیت ،د) مجلــه یــا پاراگــراف ،و) عنــوان ،بــه کار گرفتــه م 
یشــود (ســاالرزاده1385 ،ش) کــه در
ایــن حتقیــق از کلمــه یــا منــاد اســتفاده شــده اســت.
ً
کتریــن واحــدی اســت کــه در پژوهــش حتلیــل حمتــوایی از آن اســتفاده م 
معمــوال کلمــه کوچ 
یشــود.
ً
در گذشــته ،معمــوال از ب هکارگیــری ایــن واحــد بــرای پژوهــش دربــاره (حمتــوای) رســان ههای مجعــی کــه
حجــم وســیعی از اطالعــات را در برداشــتند پرهیــز م 
یشــد .در ایــن مــورد یــک اســتثنا وجــود دارد و آن
ً
هــم بررســهای آر.آی.دی.آی.آر اســت کــه در آن ،تقریبــا بیسـ 
تهزار ســرمقاله بــرای یافـ�ن هنادهــای
ســیایس معـ�ن مــورد پژوهــش قــرار گرفــت .در ســاهلای اخیــر ،برنام ههــای حتلیــل حمتــوای کامپیوتــری
تآوری حتلیلهــایی کــه واحــد ثبــت کلمه یا منــاد را بـ هکار م 
باعــث شــد هــم هزین ههــا و هــم کســال 
یگیرند
ن
کاهــش یابــد و
درعیحــال ،مشــکل پایــایی نیــز در مــورد کلیــه نتایــج عمــی از میــان برداشــته شــود.
مســئله اصــی در هــر طــرح پژوهــی ،گزینــش و تعریــف مقول ههاســت؛ فضــایی کــه واحدهــای حمتــوا
بایــد در آن طبق هبنــدی شــوند .بررســهای معیــی کــه مقول ههایشــان بــه طــور صریح تنظمی و با مســئله
و حمتــوای پژوهــش بــه خــویب تطبیــق داده شــده ،خ
مثربــش بود هانــد .در ایــن حتقیــق ،مقول ههــایی
مهچــون ســیایس ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و دیــی انتخــاب و بــرریس گردیــده کــه در جــدول
مشــاره  1نشــان داده شــد هاند.
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جدول  .1ن
تعیی مقولههای مورد مطالعه
امریکا
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اروپا

جمموع کل

جهان اسالم

مقوله

فراواین

درصد

فراواین

درصد

فراواین

درصد

فراواین

درصد

سیایس

480

63

273

37

552

39

1305

45

اقتصادی

45

6

138

19

288

21

471

16

اجتماعی

84

11

111

15

180

13

375

13

فرهنگی

90

12

126

17

210

15

426

15

دیین

60

8

84

12

168

12

312

11

جمموع کل

759

100

732

100

1398

100

2889

100

مهــان طــور کــه در جــدول مشــاره  1آمــد ،بیشــترین فــراواین مربــوط بــه مقولــه ســیایس خبرهــای مــورد
بــرریس بــا  1305مــورد و  45درصــد فــراواین اســت کــه درصــد بــاالی مقولــه مربــوط بــه مســائل ســیایس
را در دیپلمــایس رســان های ایــران نشــان م 
یدهــد .مقول ههــای دیگــر بــه ترتیــب اقتصــادی ،بــا  471مورد
و  16درصــد کل فــراواین ،ســپس فرهنگــی بــا  426مــورد و  15درصــد کل فــراواین و پــس از آن مقولــه
اجتماعــی بــا  375مــورد و  13درصــد فراوانهیــای کل و باالخــره در آخــر نیــز مقولــه دیــی بــا  312مــورد
یدهنــد .مها 
و  11درصــد کل فراوانهیــا را تشــکیل م 
نطــور کــه در بــاال نیــز بــه آن اشــاره شــد ،مقولــه
ســیایس از عمد هتریــن مقول ههــایی اســت کــه بــا حجــم بســیار بــاالیی ،مؤ یــد ســیایس بــودن دیپلمــایس
رســان های ایــران در قبــال کشــورهای دنیاســت .در ادامــه ،ایــن مقولــه در ســه خبــش امریــکا ،ارو پــا و
جهــان اســام ،جداگانــه بــرریس شــده اســت (جــداول  3 ،2و .)4
جدول  :2مقوله بهدستآمده در مورد امریکا

مقول هها
آمریکا

سیایس

اقتصادی

اجتماعی

فرهنگی

دیین

فراواین

درصد

فراواین

درصد

فراواین

درصد

فراواین

درصد

فراواین

درصد

480

63

45

6

84

11

90

12

60

8

بــا توجــه بــه داد ههــای ب هدسـ 
تآمده در جــدول مشــاره  ،2مقولــه ســیایس بــا  480فــرواین و  63درصــد
کل فراوانهیــا در خصــوص کشــور امریــکا مؤ یــد ایــن مســئله اســت کــه دیپلمــایس رســاین ایــران در
قبــال کشــور امریــکا ،بیشــتر حتــت تأثیــر مســائل ســیایس حاکــم بـ�ن دو کشــور اســت .فــراواین بــاالی
ایــن مــورد از نامهســویی ایــن دو کشــور در ســایر مقول ههــا نیــز حکایــت م 
یکنــد .در خصــوص امریــکا،

یتــوان بــه ترتیــب ســیایس ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،دیــی و اقتصــادی طبق هبنــدی کــرد.
مقول ههــا را م 

انا مشــده دربــاره ارو پــا نیــز مؤ یــد ایــن مطلــب اســت کــه مقولــه ســیایس بــر دیپلمــایس
بررســهای ج
رســان های ایــران نســبت بــه ارو پــا ،بســیار تأثیــر گذاشــته اســت .در جــدول مشــاره  ،3مهــه مقول ههــا
دربــاره ارو پــا بــرریس شــده اســت.
جدول  :3مقوهلهای بهدستآمده در مورد اروپا
مقولهها
اروپا

سیایس

اجتماعی

اقتصادی

دیین

فرهنگی

فراواین

درصد

فراواین

درصد

فراواین

درصد

فراواین

درصد

فراواین

درصد

273

37

138

19

111

15

126

17

84

12

مهــان گونــه کــه در جــدول مشــاره  3نشــان داده شــده اســت ،پــس از مقولــه ســیایس ،بــه ترتیــب
مقول ههــای اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و دیــی بیشــترین تأثیــر را بــر دیپلمــایس رســان های ایــران
نســبت بــه ارو پــا گذاشــت هاند.
برریس مقول ههای مورد نظر در حبث جهان اسالم نیز در جدول مشاره  4آمده است.

جدول  :4مقولههای بهدستآمده در مورد جهان اسالم

مقول هها
جهان
اسالم

سیایس

اقتصادی

اجتماعی

فرهنگی

دیین

فراواین

درصد

فراواین

درصد

فراواین

درصد

فراواین

درصد

فراواین

درصد

552

39

288

21

180

13

210

15

168

12

انا مشــده مؤ یــد ایــن اســت کــه مقولــه ســیایس بــا  552فــراواین در ایــن خبــش نیــز
برریسهــای ج
بیشــترین تأثیــر را بــر رونــد دیپلمــایس رســان های ایــران در قبــال جهــان اســام برجــای گذاشــته اســت و
بــه ترتیــب مقولــه اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و دیــی نیــز بیشــترین تأثیــر را داشــت هاند .شــایان ذکــر
اســت کــه بیشــترین مقولــه مطر 
حشــده در خبــش امریــکا ،ارو پــا و جهــان اســام ،مقولــه ســیایس بــوده
کــه بیشــترین فــراواین را در خبــش جهــان اســام داشــته اســت.
در ادامــه ،مقول ههــا بــا توجــه بــه شــاخص ههای خمتــص خــود ،کــه در بــرریس خبرهــا ،مترکــز و توجــه بــر
آهنــا بــوده اســت ،بــرریس شــد هاند.
در خبــش ســیایس ،شــاخص ههایی مهچــون مهگــرایی ،واگــرایی ،مهــکاری و خمالفــت مــورد توجــه
بود هانــد کــه بــه ترتیــب تعار یــف ز یــر مــورد توجــه هــر یــک از مفاهــم بــوده اســت.
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منظــور از «مهگــرایی» ،مهســو بــودن کشــورها و بــه عبــاریت مهســویی در برخــی از حبهثــای ســیایس
اســت کــه در ایــن خبــش ،مهگــرایی نامیــده م 
یشــود .منظــور از «واگــرایی» نیز غیرمهســویی کشــورها در
برخی از مســائل ســیایس اســت« ،مهکاری» نیز به نوعی روابط دیپلماتیک ســیایس میان کشــورها
اشــاره م 
یکنــد و در مقابــل تعریــف نداشـ�ن روابــط و بــه نوعــی تقابــل میــان کشــورها قــرار دارد.

در جدول مشاره  ،5متام موارد گفت هشده برریس شد هاند.
جدول  :5ن
تعیی شاخصهای اخبار سیایس
مقوله

سیایس

شاخص

امریکا
فراواین

درصد

مهگرا
واگرا
مهکاری
مخ الفت

کــل

اروپا
فراواین

درصد

جهان اسالم
درصد
فراواین

---

---

63

23

102

18

45

9

57

21

60

11

---

435

480

---

105

38

360

65

100

273

100

552

100

91

48

18

30

6

تآمده در جــدول مشــاره ،شــاخصه خمالفــت و تأثیــر آن در مقولــه سیاســت در خبــش
داد ههــای ب هدسـ 
خ
امریــکا را نشــان م 
یدهــد؛ ز یــرا ایــن داد ههــا ،فــراواین صفــر از کمتریــن میــزان مهگــرایی در ایــن بــش ،و
خ
فــراواین  435از میــزان بــاالی مالفــت در آن حکایــت م 
یکند.
در خبــش ارو پــا نیــز شــاخصه مهــکاری بــا  105فــراواین توانســته اســت بیشــترین تأثیــر را بــر مقولــه
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سیاســت بــر دیپلمــایس رســان های ایــران در قبــال ارو پــا داشــته باشــد.
در خبــش جهــان اســام نیــز شــاخصه مهــکاری بــا  360فــراواین توانســته اســت تأثیــر ز یــادی بــر مقولــه

سیاســت و بــه مهـ�ن ترتیــب بــر دیپلمــایس رســان های ایــران در قبــال جهــان اســام داشــته باشــد.
در خبــش فرهنگــی نیــز شــاخص ههایی بــرای شــناخت هبتــر مقولــه فرهنگی مــورد توجه قرار گرفته اســت

کــه در ادامــه ،بــه ترتیــب ،تعریــف هــر یــک از آهنا بیان شــده اســت:

منظــور از «تقابــل» اقدامــات یــک کشــور در مقابــل اقدامــات کشــور دیگــر یــا یــک رســانه اســت.
«هتاجــم» بــه اقدامــات فرهنگــی یــک کشــور در برابــر کشــور دیگــر گفتــه م 
یشــود« .تفاهــم» ،به برخی
وجــوه مشــترک میــان دو کشــور اشــاره م 
یکنــد کــه بــر آن نیــز تکیــه و تأ کیــد داشــت هاند« .مهــکاری» بــه
برخــی از روابــط دو کشــور و یــا رســانه در خصــوص یــک موضــوع مشــترک اشــاره م 
یکنــد« .شــاخصه
توگــوی متدهنــا و اتفاقــات پیرامــون آن توجــه م 
توگــو» ،کــه بیشــتر بــه مســئله گف 
گف 
یمنایــد.

در ادامــه ،در جدوهلــای مشــاره  8 ،7 ،6و  ،9دربــاره هــر یــک از ایــن شــاخص هها توضیحــایت بیــان

شــده اســت.
جدول  :6ن
تعیی شاخصهای اخبار فرهنگی
مقوله

شاخص
تقابل
تفاهم

فرهنگی

مهکاری
گفتوگو
هتاجم
کل

آمریکا

فراواین

اروپا

جهان اسالم

درصد

درصد

فراواین

درصد

فراواین

45

50

21

17

---

---

---

---

15

12

45

21

---

---

42

33

60

29

39

43

36

29

105

50

6

7

12

9

---

---

90

100

126

100

210

100

یتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه شــاخصه
تآمده در جــدول مشــاره  6م 
بــا توجــه بــه داد ههــای ب هدسـ 
گف 
توگــو بیشــترین تأثیــر را بــر مقولــه فرهنــگ در خبــش جهــان اســام برجــای گذاشــته اســت کــه بــه
نوعــی دیپلمــایس رســان های ایــران را در مقولــه فرهنــگ در مقابــل جهــان اســام بیــان م 
یکنــد.
در خبــش امریــکا نیــز شــاخصه تقابــل بــا  45فــراواین ،بیشــترین تأثیــر را بــر مقولــه فرهنــگ و بــه مثابــه
آن بیشــترین تأثیــر را بــر دیپلمــایس رســان های ایــران در خبــش فرهنگــی در قبــال امریکا برجای گذاشــته

است.
در خبــش ارو پــا نیــز شــاخصه مهــکاری بــا  33فراواین توانســته اســت نقش مهمــی را در مقوله فرهنگ
انام دهد.
و به تبع آن در دیپلمایس رســان های ج

مقولــه دیــن ،در ایــن حتقیــق ،یکــی از مقول ههــای مهــم مــورد بــرریس در خصوص دیپلمایس رســان های
اســت؛ ازمه ـ�ن رو ،شــاخص ههایی را بــرای بــرریس هبتــر ایــن مبحــث مــورد نظــر قــرار داد هامی .وحــدت
یکــی از ایــن شاخص ههاســت کــه در ایــن خبــش مطــرح شــده اســت .هــدف از بــرریس ایــن شــاخصه،
توجــه بــه برخــی وجــوه اشــتراکات کشــورها در خصــوص رعایــت برخــی الزامــات دیــی و مذهــی
اســت.
تعصبــات ،بــه عنــوان شــاخصه دیگــر مــورد بــرریس ،بــر برخــی از مســائل خــرایف حاکم بــر مباحث دیین
یبتوجهــی بــه برخــی از مباحــث مطر 
یکنــد .منظــور از خمالفــت نیــز 
تأ کیــد م 
حشــده در دیــن و بــه نوعــی
ابــراز خمالفــت بــا آن از جانــب برخــی از کشــورها و رسان ههاســت.
در جدول مشاره  7به مقوله دین و شاخص ههای مورد توجه در آن اشاره شده است.
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جدول  :7ن
تعیی شاخصهای اخبار دیین
مقوله

دیین

امریکا

شاخص

جهان اسالم

اروپا

فراواین

درصد

فراواین

درصد

فراواین

درصد

وحدت

6

10

45

54

138

82

تعصبات
مخ الفت

21

35

21

25

24

14

33

55

18

21

6

4

کل

60

100

84

100

168

100

یدهــد کــه در خصوص جهان اســام بــا  138فــراواین« ،وحدت»،
جــدول مشــاره  7ب هخــویب نشــان م 
از مجلــه شــاخص ههای مطــرح در مقولــه دیــن اســت کــه بــه نوعــی از دیپلمــایس رســان های مناســب
ایــران در قبــال جهــان اســام حکایــت م 
یکنــد .ایــن شــاخصه در خبــش ارو پــا نیــز بــا  45فــراواین
توانســته اســت نقــش مهمــی را در ایــن زمینــه ایفــا منایــد.

حبــث تعصبــات نیــز بــا  24فــراواین بــه نوعــی تأثیــر خــود را در ایــن خصــوص بــر دیپلمــایس رســان های
ایــران در قبــال جهــان اســام برجــای گذاشــته اســت .ایــن مقولــه در ارو پــا و امریــکا نیــز بــه ترتیــب با 21
و  21فــراواین ،تأثیــر چشــمگیری دارد.
شــاخصه خ
«مالفــت» ،بــا  33فــراواین ،تأثیــر بســزایی بــر مقولــه دیــن در دیپلمــایس رســان های ایــران
گذاشــته اســت .ایــن فــراواین از ایــن جنبــه امهیــت دارد کــه فقــط در خبش امریکاســت .این شــاخصه

بــه ترتیــب در ارو پــا بــا  18فــراواین و در جهــان اســام بــا  6فــراواین کمتریــن میــزان تأثیر را داشــته اســت.
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در مقولــه «اجتماعــی» ،کــه نقــش مــردم را در دیپلمــایس رســان های مهــم م 
یدانــد ،ســه شــاخصه
مدنظــر قــرار گرفتــه اســت .ایــن ســه شــاخصه عبار 
تانــد از« :ان.جی.او»هــا ( ،)NGOبــه عنــوان
تشــکلهای مردمــی کــه بــه صــورت خودجــوش شــکل م 
یگیرنــد« ،اصنــاف» ،بــه عنــوان یکــی دیگــر از
تشــکلهای اجتماعــی حاکــم بــر جامعــه ،و «اعتراضــات» اجتماعــی کــه در هــر کشــوری بــه صــورت
خودجــوش یــا سازمانده 
یشــده ،علیــه کشــور خــود یــا کشــور مقابــل وجــود دارد .در خبــش «ان.
جی.او»هــا ،جهــان اســام بــا  75فــراواین ،ارو پــا بــا  60فــراواین و امریــکا بــا  45فــراواین بــه ترتیــب
بیشــترین تأثیــر را بــر مقولــه اجتماعــی ،کــه یکــی از مقول ههــای مــورد بــرریس در خصــوص دیپلمــایس
رســان های ایــران بــوده اســت ،داشــته اســت.
در خبــش اصنــاف نیــز جهــان اســام بــا  93فــراواین ،ارو پــا بــا  42و امریــکا بــا  24فــراواین ،دیپلمــایس
رســان های مناســب ایران را در این خبش تأیید م 
یکند .در خبش اعتراضات اجتماعی هم خبشــهای

مــورد بــرریس را از نظــر میــزان فــراواین بــه ایــن ترتیــب بیــان کــرد :امریــکا ،بــا  15فــراواین ،جهــان اســام،

بــا  12فــراواین ،و ارو پــا ،بــا  9فــراواین .اعتراضــات اجتماعــی در امریــکا و ارو پــا اغلــب بــر ضــد کشــور
خــود و در جهــان اســام بیشــتر بــر ضــد کشــورهای اســتکباری ،ب هو یــژه امریــکا و انگلیــس ،اســت و
ایــن شــاخصه تأثیــر خــود را بــر رونــد دیپلمــایس رســان های کشــور مــا در زمینه اجتماعی گذاشــته اســت
(رک :جــدول .)8
جدول  :8ن
تعیی شاخصههای اخبار اجتماعی
مقوله

اجتماعی

امریکا

شاخص

جهان اسالم

اروپا

فراواین

درصد

فراواین

درصد

فراواین

درصد

( NGOتشکلهای مردمی)

45

54

60

54

75

42

اصناف

24

28

42

38

93

51

اعتراضاتاجتماعی

15

18

9

8

12

7

کل

84

100

111

100

180

100

شــاخصهای اخبــار اقتصــادی نیــز بــه عنــوان یکــی از مقول ههــای مهــم مــورد بــرریس قــرار گرفتــه اســت.
در ایــن زمینــه« ،روابــط اقتصــادی» و «عــدم برقــراری روابــط اقتصــادی» از مجلــه ایــن شــاخص هها
ب همشــار م 
یآینــد.

مهــان طــور کــه از نــام ایــن شــاخص هها پیداســت ،روابــط اقتصادی و عــدم برقراری روابــط اقتصادی،
بــه برقــرار بــودن یــا نبــودن ایــن روابــط میــان کشــورها اشــاره م 
یکنــد .روابــط یــا عــدم رابطــه اقتصــادی،
خ
در ســطح خــرد و کالن یــا خصــویص و دولــی ،م 
یتوانــد در زمین ههــای متلــف وجــود داشــته باشــد
(رک :جــدول )9

شــاخصه «روابــط اقتصــادی» بــا  270فــراواین در جهان اســام نقش مهم خــود را در مقوله اقتصادی
و به تبع آن در دیپلمایس رســان های ایران در خبش اقتصاد نشــان م 
یدهد .این شــاخصه در ارو پا با
 114فــراواین و در امریــکا بــا  6فــراواین بــه ترتیب کمترین تأثیر را داشــته اســت.

«عــدم ارتبــاط» نیــز از شــاخص ههای دیگــر بــوده کــه بــاز هم به ترتیب در جهان اســام ،بــا  18فراواین،
در ارو پــا ،بــا  24فــراواین و در امریــکا ،بــا  39فــراواین ،تأثیــر خــود را بــر رونــد دیپلمــایس رســان های ایــران
در مقوله اقتصاد گذاشــته اســت.
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جدول  :9ن
تعیی شاخص ههای اخبار اقتصادی
مقوله

اقتصادی

امریکا

شاخص

جهان اسالم

اروپا

فراواین

درصد

فراواین

درصد

فراواین

درصد

روابط اقتصادی

6

13

114

83

270

94

عدم روابط اقتصادی

39

87

24

17

18

6

کل

45

100

138

100

288

100

نتیجه
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دیپلمــایس رســان های ایــران ،بــا توجــه بــه  5مقولــه مــورد بــرریس ،مهــان طــور کــه در ادبیــات حتقیــق نیــز
بارهــا بــه آن اشــاره شــد ،دیپلمــایس پو یــا و فعــایل در مهــه زمین ههــا نیســت .بــه نوعــی م 
یتــوان نتیجــه
گرفــت کــه برنام هر یــزی مشــخیص کــه بتــوان نتایــج ب هدسـ 
تآمده از آن را ارز یــایب کــرد در ایــن زمینــه
ّ
وجــود نــدارد .رســانه مــی ،طــی دهــه ســوم انقــاب ،بــرای گســترش و شناســاندن اهــداف خــود بــه
خماطبــان بســیار تــاش منــوده اســت ،امــا مهــان طــور کــه در جدوهلــای خمتلــف نشــان داده شــد ،نبــود
ّ
یــک برنام هر یــزی منســجم در ایــن زمینــه ،نتوانســته اســت اهــداف کشــور و ب هو یــژه رســانه مــی را
حمقــق ســازد.
ّ
بیشــترین مقول ههــای مــورد توجــه در رســانه مــی نســب بــه جهــان ،مقولــه ســیایس اســت .ایــن مقولــه
ّ
گرایــش جــدی رســانه مــی را ،کــه بــه عبــاریت جمــری دیپلمــایس عمومــی دولــت اســت ،بــه ایــن مقولــه
نشــان م 
یدهــد .در مهـ�ن زمینــه ،گرایــش «مهگــرایی» نســبت بــه امریــکا در کمتریــن حــد و نســبت به
جهان اســام در بیشــترین میزان اســت.
در خبــش فرهنگــی ،بیشــترین مقولــه بــه شــاخص «گف 
توگــو» تعلــق دارد کــه بیشــترین نســبت آن بــا

جهــان اســام و کمتریــن آن نســب بــه امریــکا بــوده اســت .در مقابــل ،بیشــترین گرایــش در این زمینه
نســب بــه امریــکا در حــوزه «تقابــل» بــوده اســت.
ّ
در حــوزه دیــی ،شــاخص «وحــدت» بیشــترین مقولـ های اســت کــه مــورد توجــه رســانه مــی در قبــال
جهــان اســام بــوده اســت .در مهـ�ن زمینــه ،شــاخص خ
«مالفــت» نســبت بــه مقول ههــای مربــوط بــه
امریکا بیشــترین نســبت را داراســت.
در خبــش مقول ههــای اجتماعــی نیــز شــاخصهای متعلــق بــه جهان اســام بیشــترین نســبت را در برابر
ارو پــا و امریکا داشــت هاند.

در حــوزه اقتصــادی نیــز بیشــترین شــاخص ،کــه متعلــق بــه «گســترش روابــط اقتصــادی» اســت ،بــه
جهــان اســام تعلــق دارد و کمتریــن آن (نداشـ�ن روابــط اقتصــادی) بــه امریــکا متعلــق اســت.
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