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 اي رسانه ديپلماسي در ملي رسانه مرزي برون هاي شبكه نقش

 هاي العالم و پرس تي وي با تأكيد بر شبكه

 *نصراله ساداتي سيد

 

 چكيده 

  هـاي  و فنـاوري  ابزارها از  استفاده رشد و  ديپلماسي  عرصه به  اطالعاتي  نوين  جريان  شدن با وارد
  بـدون  ظهور يافته است. اي رسانه  ديپلماسي  به  موسوم ، ديپلماسي از جديد  اي شيوه  ارتباطي،  نوين

 هتوانـد در صـحن   نمـي   كشـوري   هـيچ  ، افكـار عمـومي    اقناع  مؤثر براي  و ارتباطي  اي ابزار رسانه
به عنوان رسـانه رسـمي    ملّيانه در اين زمينه، رس. كند  دنبال را  اش ملّي  و اهداف  ، منافع المللي بين

اي است. بر اين اساس، مقاله حاضـر كـه    نظام سياسي ايران داراي جايگاه خاص و مسئوليتي ويژه
، ديپلماسـي بـرد، بـا تعـاريف     ـ تحليلي است و از روش تحليل ثانويه بهره مـي  پژوهشي توصيفي

مـرزي   هـاي بـرون   شـبكه اي و معرفـي و ذكـر مصـاديقي از      رسانه ديپلماسيديپلماسي عمومي، 
اي  ها در ديپلماسي رسـانه  وي، به نقش و اثرگذاري اين شبكه تي صداوسيما همچون؛ العالم و پرس

 پردازد.  مي
مرزي در موضـوعات   هاي برون و به طور خاص، شبكه ملّيرسانه  ،هاي پژوهش بر اساس يافته

گيـري ملوانـان انگليسـي و     نبحران گروگـا   اي، المللي و داخلي همچون؛ انژري هسته حساس بين
 ماجراي غزه موفق عمل كرده است. 
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 مقدمه 

تـر از گذشـته    ها در پردازش و اقناع ديگـران بسـيار كليـدي    نقش رسانهدر عصر جديد، 
 سياسـتگذاري  غيردولتـي  بـازيگران  هـا  رسـانه  . اعتقاد عمومي بر اين است كهشده است

گرفت.  ناديده توان مي نه و كرد كنترل توان مي نه را آنها فعاليت و هستند كشورها امروز
هاي نوين ارتباطاتي و اطالعاتي، گستره ديپلماسي و سياسـت خـارجي    اكنون فناوري هم 

ترتيـب، سياسـتمداران را بـر     اند و به اين هاي تلويزيوني كشانده ها و شبكه را به روزنامه
ها بپردازند و بـا جلـب    اند كه پيش از هر عمل سياسي، به سنجش اخبار رسانه آن داشته

ضـرورت   ،فضـاي نـو ديپلماتيـك   افكار عمومي، بر قدرت عمل سياسي خود بيفزاينـد.  
بـه مـدد    كنـون بـاال بـرده اسـت. ا    هـا  را به واسطه رسانه گيري از ديپلماسي عمومي بهره

 مّلـي ارتباطات و اطالعات، زمينه مناسب براي ارتباط با افكار عمومي  در نوهاي  يفناور
شـده  هـاي جهـاني فـراهم     در كنار اقناع و تأثيرگذاري بر آنها از طريق رسـانه  ملّيو فرا

، شـود  مـي فـراهم   ياست. بازخوردهايي كه در نتيجه عملكرد ديپلماسي عمومي سـايبر 
هـاي   هـا و تعيـين اهـداف آينـده دسـتگاه      سياستگذاري ها، گيري براي بسياري از تصميم

ــه   ــد اســت و درســت ب كــه  همــين دليــل اســتديپلماتيــك و سياســت خــارجي مفي
سازي، تصويرسازي و اقناع ديگران، در تعامالت ديپلماتيك و سياسـت خـارجي    گفتمان

منطقـه خاورميانـه همـواره محـل     ). 151 ص ،1387 (نوابخش،است   جايگاهي نو يافته
ايران، عربستان، مصر و عراق بـوده اسـت كـه در     اي آن، يعني  ت چند قدرت منطقهرقاب

هـاي   اين بين، ايران همواره برتري نسبي بر ديگر رقبا داشته است. اين رقابـت در سـال  
منطقـه، بـويژه در لبنـان، فلسـطين و      اخير، با گسترش حوزه نفوذ جمهوري اسالمي در

ها نيز تسري يافته  را در پي داشته، به حوزه رسانه آلود اعراب هاي خشم عراق كه واكنش
هـاي غربـي، نـاقص و يـا      رساني بسياري از شـبكه  اكنون در شرايطي كه اطالع است. هم

هاي مناسبي فراهم آمده تا مخاطبان از نگـاهي   گيرهاي خاص است، زمينه همراه با جهت
لي جمهوري اسالمي ايـران  المل هاي بين ديگر با حوادث آشنا شوند. به اين ترتيب، شبكه

اي جمهـوري اسـالمي و    وي و ... مسـئوليت ديپلماسـي رسـانه    تي همچون؛ العالم، پرس
المللـي و   نقشي خطير بـر عهـده دارنـد. نداشـتن شـناخت كـافي از شـرايط ويـژه بـين         

تواند موقعيت نظام جمهوري اسـالمي   گيري مناسب از ابزار جديد مي توجهي به بهره بي
دار سازد. بر اين اساس، مقاله حاضر در  ها را در نزد مخاطبان خدشه شبكهو جايگاه اين 
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با توجه به نقـش خطيـر تلويزيـون و بـويژه     «صدد پاسخ به اين پرسش اساسي است كه 
اي، اين رسانه نقش خود را چگونه ايفـا كـرده    مرزي در ديپلماسي رسانه هاي برون شبكه

هـاي   اي و بررسي نقش شـبكه  ديپلماسي رسانه به اين منظور، با بيان تعاريفي از» است؟
 شود. ها پرداخته مي اي، با ذكر مصاديقي، به نقش اين شبكه تلويزيوني در ديپلماسي رسانه

 بيان مسئله

ها، كاركردهاي متفاوت و جديدي براي آنها بيان شـده اسـت؛ چنـان     بدو پيدايش رسانهاز 
ـ    كه هر روز ابعاد گسـترده  ر حيـات بشـري شـاهد هسـتيم. يكـي از      اي از تـأثير آنهـا را ب

الملل و ديپلماسي ميـان كشورهاسـت.    ها، ورود به فضاي روابط بين جديدترين اين عرصه
ها از ديرباز مطرح بوده است، در عصر جديد،  ها به ارتباط ميان دولت هر چند ورود رسانه

آن بـه عنـوان    المللـي و بـويژه آنچـه از    هاي بـين  هاي نوين و رونق شبكه با ظهور فناوري
اي برخوردار شده است. امـروزه   شود، اين موضوع از اهميت ويژه تلويزيون جهاني ياد مي

المللي، تحت تـأثير و   كننده در نظام بين سياست خارجي كشورها به عنوان يك عامل تعيين
بـه  » اي ديپلماسـي رسـانه  «تعامل تحوالت شگرف در عرصه ارتباطات قرار گرفته چنان كه 

هاي دستگاه ديپلماسي و سياست خـارجي پديـدار    هاي اصلي فعاليت كي از شاخهعنوان ي
و بـه   مّلـي توان تأكيد كرد كه رسـانه   ). در اينجا مي2 ص ،1387شده است (خرازي آذر، 

توانند متغيري مهم و اساسي در اثرگذاري ديپلماسي  مرزي مي هاي برون طور خاص، شبكه
المللـي جمهـوري اسـالمي     و درواقـع، تصـوير بـين    ملّياي كشور و معرفي هويت  رسانه

اي نياز به  شمار آيند. با توجه به اهميت موضوع، مفاهيم و ابعاد مختلف ديپلماسي رسانه به
هـاي   بررسي بيشتري دارد. اين مقاله با بررسي نقش تلويزيون در ديپلماسي و ارائـه نظريـه  

 د واكاوي قرار مي دهد.  اي مور را در ديپلماسي رسانه ملّيمرتبط، نقش رسانه 

 مباني نظري

اي بـه   رسـانه  عمـومي و ديپلماسـي   ديپلماسـي ، ديپلماسـي در اين بخش با تعـاريفي از  
 شود. پرداخته مي ديپلماسي  عرصه در رسانه كاركرد

 عمومي ديپلماسيو  ديپلماسي. 1

 گرفته سرچشمه »ونيز«كالسيك، از  عبارتي، ديپلماسي به به لحاظ تاريخي، ديپلماسي يا
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ديپلماسـي   ونيـز، در گسـترش و تكامـل   شهر ايتاليا و در رأس آنها  كشوردولت  .است
 ، شكلدر قرن هفدهم و هجدهم). 22 ص ،1379(محمدي نجم،  ندا هنقش مؤثري داشت

امـر   اين باور كه ديپلماسي يكپديدار شد و پلماتيك ميان كشورها يروابط داز  يجديد
مخصوص بـراي   اي زمان تأسيس وزارتخانه در همينمي است، رواج بيشتري يافت. يدا

اواخر  به ،ديپلماسي به مفهوم فعلي آن واژهكاربرد  د.مطرح شنيز اداره سياست خارجي 
دوران طاليـي ديپلماسـي نـام     قرن هجـدهم كه بر همين اساس،  گرددقرن باز ميهمين 

در روابـط   فصـل جديـدي   1815با انعقاد عهدنامه معروف ويـن، در سـال    گرفته است.
و  1815كنگـره ويـن    ديپلماتيك كشورهاي اروپايي گشوده شد. يكصد سـالي كـه بـين   

ديپلماسي شهرت يافت.  عصر ديپلماسي كالسيكوقوع جنگ جهاني اول سپري شد، به 
سياسـي اروپـا توفيـق زيـادي كسـب كـرد و تعـداد         كالسيك در ايجاد ثبات در صحنه

، 1815بـين اتـريش و آلمـان در سـال      . بـراي نمونـه، در جنـگ   ها كاهش يافـت  جنگ
بيسمارك با توسل به ابزار ديپلماسي، حالت صلح را بـار ديگـر برقـرار كـرد (كـاظمي،      

در جلوگيري از وقوع جنگ جهاني اول  ديپلماسي كالسيك). اما ناتواني 20، ص 1375
ور شدن اين جنگ، باعث شد تا  زعم برخي صاحبنظران ـ نقش آن در شعله   و حتي ـ به 

خواست افكار عمومي به يك نظام ديپلماتيـك جديـد متمايـل شـود. بـه ايـن ترتيـب،        
 نويني پديدار شد كه ناظر بر دو نكته با اهميت بود: ديپلماسي 

 قرار گيرد.» نظارت عمومي«. اين ديپلماسي بايد بيشتر مورد بررسي و 1
تين بـار  المللـي اسـت كـه نخسـ     . ديپلماسي جديد قايل به تشكيل يك سازمان بين2

نام گرفت. تخصصي شدن موضـوعات مطـرح در دسـتور كـار جديـد، از      » جامعه ملل«
 ).32 ص ،1379هاي بارز ديپلماسي نوين است (محمدي نجم،  ديگر ويژگي

 عمومي تعاريف ديپلماسي

 به كار گرفته شـد.  1گاليون از سوي ادموند 1965 سال در بار عمومي نخستين  ديپلماسي
 دربـاره مسـائل  ... عمـومي   ديپلماسـي : «بـود  شـده  ذكـر  مورو مركز راهنماي كتابچه در

 اجـراي  و برقـراري  راسـتاي  در عمـومي  رفتارهاي و تمايالت بر تأثيرگذاري به مربوط
 روابـط  از مختلفـي  ابعـاد  بـه  عمـومي  ديپلماسـي . كنـد  مـي  بحث خارجي هاي سياست

                                                      

1. Edmund Gallion  
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 افكـار  بـه  دهـي  به جهـت  مربوط هاي فعاليت سنتي، ازجمله ديپلماسي از فراتر الملل بين
بخـش   و نفـوذ  ذي هـاي  گروه ميان تعامل ها، دولت طريق از كشورها ساير مردم عمومي

 مربوط آرا و اطالعات ملّيفرا جريان و... ديگر  كشورهاي در خود همتايان با خصوصي 
 ).94 ص، 1384محمدي،  (ولف و روزن، ترجمه گل شود مي

از سـوي وزارت خارجـه    1985در سـال  ديپلماسي عمومي در فرهنگ واژگاني كـه  
هاي تحت  ديپلماسي عمومي به برنامه«امريكا انتشار يافته، اين چنين تعريف شده است: 
رساني و يا تحت تأثير قرار دادن افكـار   حمايت دولت اشاره دارد كه هدف از آنها اطالع

نتشـار  )، ابزار اصـلي آن نيـز ا  5 ص ،1381(درويش، » عمومي در كشورهاي ديگر است
 متن، تصاوير متحرك، مبادالت فرهنگـي، راديـو، تلويزيـون و اينترنـت اسـت (آشـنا و      

بـه   ،معتقد است كه ديپلماسـي عمـومي   1). نيكالس36 ص، 1386، خواني هفت جعفري
 شـود  تالش يك دولت براي برقراري ارتباط با عموم اعضاي يك جامعه ديگر اطالق مي

عقايد جامعـه خـود را بـراي آنهـا توضـيح دهـد و       ها و  ها، سياست ها، فرهنگ تا ارزش
رابطه، وجهه و شهرت خود را در آن كشور بهبود بخشد (ترجمه جمعي از نويسندگان، 

 آوري جمع مواضع، اعالم براي است تماسي مجراي ديپلماسي ). درواقع،98 ص، 1387
ديگـر   كشـوري  از مواضـع  حمايـت  بـراي  كشـور  يك كردن يا قانع راضي و اطالعات

. ديپلماسي، كاركردهاي فراگير و اهداف متعددي دارد )179، ص 1992، 2فرانس ورث(
المللـي، ايجـاد فضـاي     ند از: كسب مشروعيت و شناسايي بـين ا ترين آنها عبارت كه مهم

تـر (ظريـف،    مناسب براي تعامل ميان كشورها و نيز افزايش نفوذ در كشورهاي كوچـك 
. بـر همـين اسـاس    مبحث منافع ملي است يعموم شاه بيت ديپلماسي). 30 ص ،1387

و ارتقاي تصوير يـك   ملّيتحقق منافع  توان گفت كه هدف نهايي ديپلماسي عمومي،  مي
 ).  150 ص ،1390كشور است (دادانديش و احدي، 

 خارجي  سياست ديپلماسي و

مفـروض اسـت.    يانواع رابطه تعـامل ياست خارجي، سو  ميان رسانه در خصوص رابطه
 توان در چهار مدل ارائه كرد.   را مي اين روابط

رسانه با رصد كردن اوضاع سياسي منطقه و از طريق ارتباط نزديك با محيط  .مدل اول
                                                      

1. Nicholas       2. Frans worth 
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سياسي، نكاتي را كه بايد دستگاه ديپلماسي كشـور نسـبت بـه آن حساسـيت يـا واكـنش       
 دهد. و در اختيار مديريت سياسي كشور قرار ميكند  ميبررسي  ،خاصي نشان دهد

 

 
مـورد   حظـات دستگاه ديپلماسي معادالت و مراودات سياسي خود را با مال ،در اين مدل

سـي،   بـي  بـي  هـايي همچـون   رسانه، حال حاضر در .كند يرسانه تنظيم و تدوين م عالقه
بـه طـور   دهنـد و   همين عملكرد را از خـود نشـان مـي    ان ان نيوز، يورونيوز و سي فاكس
 .آيند به شمار ميگيران عرصه سياست خارج  ممنابع اصلي براي تصمي از يتقريب

ايـن  گيرد؛ به ايـن معنـي كـه     جريان حالت عكس به خود مي مدلاين در  .مدل دوم
وزارت امور خارجه اسـت كـه بـه رسـانه      ،مشخص به طور خارجي و دستگاه سياست

ـ  بـه منظـور  خواهد كه  دهد و از رسانه مي جهت مي  ،مّلـي  و حفـظ منـافع   مين امنيـت أت
هـاي انجـام    وزارت امور خارجه پـس از بررسـي   ،. در اين مدلدر نظر بگيرددي را موار

بـاني   خواهد كـه در دروازه  هاي كالن حاكم بر كشور از رسانه مي شده و بر طبق سياست
نظـر وزارت امـور خارجـه و يـا      به مطالـب مـورد   ،مرزي هاي برون خبر و پخش برنامه

 .دكنتوجه  ملّيشوراي امنيت 

 
شـايد   .مجري منويات دسـتگاه ديپلماسـي اسـت    رسانه تنها ،اين مدل در .مدل سوم

دانست چرا كـه اسـتبداد    كنندگان اين مدل از مصرفو مستبد را  هاي توتاليتر بتوان نظام
 .رساند ها را به حداقل مي اجازه خالقيت و رشد فكري انسان ،ها موجود در اين سيستم

مل دو سويه ميان رسانه و دستگاه سياسـت  نوعي از تعا چهارم،در مدل  مدل چهارم.
ـ  ،عبارت ديگره ب. شود مي خارجي متصور  صـورت ه رسانه و دستگاه سياست خارجي ب

 .  م هستنديبا يكديگر در تعامل دا )سيستماتيكمند ( نظامو  )ارگانيك( يافته سازمان
 

 رسانه راهنمايي و مشاوره دستگاه ديپلماسي

دستگاه 

 ديپلماسي

 سياستگذاري

هاي دستگاه  يدگاهد

 ديپلماتيك

 رسانه
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 كـه ست خارجي اسـت  سويي رسانه و دستگاه سيا آنچه در اين مدل اهميت دارد هم
پذيرنـد.   كننـد و از يـك مغـز فرمـان مـي      هر دو همچون دو بازوي يك بدن حركت مي

هـا از حـداكثر    گيـرد و دولـت   اين مدل مورد استفاده قرار مي ،امروزه در بيشتر كشورها
 ).89ـ95، صص 1387(اسماعيلي،  برند ظرفيت رسانه براي ديپلماسي خود بهره مي

 ديپلماسي عرصه در رسانه و كاركرداي  رسانه . ديپلماسي2

 ارتقـاي  و تكميل براي ها رسانه كارگيري به معناي به عام صورت به اي رسانه ديپلماسي
هـا بـه طـور     اي، كاربرد رسـانه  به عبارت ديگر، ديپلماسي رسانه .است خارجي سياست

است؛ معتقد  2). تيلور2002، 1سازي سياست خارجي است (گيلبوا ويژه در ترقي و روان
محيط حل و فصل اختالفات را بايد هنر ايجاد ارتباط ميان كشورها، اي  ديپلماسي رسانه

هـاي جهـاني دانسـت كـه در ايـن ميـان،        الملل و اقناع جوامع ديگر از طريق رسـانه  بين
تلويزيون جهاني نقش مهمي در تعامالت سياسي و روابط بين بازيگران سياسـي و حـل   

را هـر   اي رسـانه  ديپلماسـي » 3ابو«). 83، ص 1997( برعهده دارد المللي و فصل مخاصمات بين
 ،1996(كنـد   مـي  ها به منظور بيان و ترويج سياست خـارجي توصـيف   گونه استفاده از رسانه

 كـه  شـود  مـي  اطـالق  اقداماتي مجموعه به اي به عبارت ديگر، ديپلماسي رسانه ).44ص 
 الگوهـاي  بلندمـدت،  در فرهنگي ابزارهاي و ها رسانه طريق از دارند سعي ها طي آن، دولت

 كننـده  تـأمين  كـه  جهتـي  در را خـود  نظر مورد هاي ملت زندگي و تفكر شيوه و رفتاري
 پژوهشـگر  »4پراسـاد « ).1386 دارابـي، (سـازند   دگرگون باشد، آنان هاي خواست و منافع

 ميـان  ديپلماتيك هاي فعاليت در ها رسانه كه نقشي عنوان به را اي رسانه ديپلماسي امريكايي،
پروفسور موالنا، ديپلماسـي   ).122ص  ،2002( است كرده تعريف كنند، مي بازي كشورها

هـاي   گيـري  هاي جهاني نوين بر مذاكرات و تصـميم  اي را كانال تأثيرگذاري رسانه رسانه
                                                      

1. Gilboa        2. Taylor        3. Ebo 

4. Prasad 

 رسانه اي ديپلماسي رسانه دستگاه ديپلماسي

 افكارعمومي

 رهبران سياسي
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جيمـز بـا طـرح مفهـوم ديپلماسـي       ).25، ص 2005، 1(لـو  دانـد  سياست خـارجي مـي  
ها بـراي بهبـود مـذاكرات و گفتگوهـاي      را مجراي تعامل ديپلماتتلويزيون، اين رسانه 

 ). 5ص  ،1998، 2الرسن(كند  سياسي تلقي مي

 اي مرزي صداوسيما و نقش آنها در ديپلماسي رسانه هاي برون . شبكه3

 تـرين ايـن   شـود. مهـم   اي از ابزارهاي متفاوتي استفاده مـي  رسانه براي اجراي ديپلماسي
هستند (سـبيالن    خبري، راديوها و تلويزيون هاي ، مطبوعات، سايتها ابزارها خبرگزاري

ايـن ابـزار از   تـرين   مهـم  به عنـوان  ها تلويزيون). در اين ميان، 22 ص، 1383اردستاني، 
اكنـون نيـز    انـد و هـم   ترين نيروهاي قـرن بيسـتم بـوده    همان آغاز پيدايش، يكي از فعال

، ترجمـه مسـعود   4و پاترسـون  3(اسـميت رونـد   شمار مـي  پرنفوذترين پديده فرهنگي به
هـاي تلويزيـوني جهـاني بـا پوشـش اخبـار و        ). امـروزه شـبكه  76، ص 1381اوحدي، 

هـا و   المللي، افكار عمومي را به وقايع مورد نظـر خـود جلـب و تحليـل     رويدادهاي بين
هـاي تلويزيـوني بـر افكـار جهـاني       كنند. تأثيري كه اخبـار شـبكه   تفاسير خود را القا مي

گيري از تلويزيون جهاني و سـلطه   ها را بر آن داشته است كه با بهره گذارند، ديپلمات مي
و   اي ابزار رسانه  بدون. )1998ي بر روند مذاكرات سياسي تأثير بگذارند (الرسن،   ا رسانه

توانـد در   نمـي   كشـوري   ، هـيچ  يجهان  در سطوح  افكار عمومي  اقناع  مؤثر براي  ارتباطي
  الملل بين  را در نظام  و جايگاهشكند   دنبال را  اش ملّي  و اهداف  ، منافع المللي نبي  هصحن
از   را در خـارج   خـود  مّلـي   بخواهد اهـداف   هك چنان  ، هر كشوري . بنابراينبخشد ارتقا

و   ، روانـي  مقـدماتي   هـاي  زمينه به ناچار بايد از قبل، مند،  پيگيري  منطقي  شكل  مرزها به
 هايش فراهم كرده باشد.   به واسطه رسانهها را  سياست  اين  فكري

 المللي العالم شبكه بين

ميانـه، قـرار دادن    هاي بـزرگ در منطقـه خـاور    سپتامبر، با متمركز شدن قدرت 11پس از حادثه 
ايران در محور شرارت از سوي اياالت متحده و تشديد فشارها عليه جمهوري اسـالمي ايـران،   

 يافت.   اي افزايش يري جمهوري اسالمي از قدرت نرم و ديپلماسي رسانهگ ضرورت بهره
                                                      

1. Louw       2. Larson       3. Smith 

4. Patterson 



 v 107اي ...  مرزي رسانه ملي در ديپلماسي رسانه هاي برون نقش شبكه

به زبان عربي تأسيس شـد. ايـن شـبكه     2003فوريه  23بدين منظور شبكه العالم در 
مريكا در عراق و اجنگ  پس ازاما  ساعت پخش اخبار آغاز كرد، 6هاي خود را با  برنامه

سـاعته  24  گذشته بود، اين شبكه به صورتكار العالم   در حالي كه يك ماه از شروع به
 المللي پرداخت.  به فعاليت بين

 88اي كه مركز تحقيقات صداوسيما در ارديبهشـت   گانه هاي جدا سنجي بر اساس نظر
در شهرهاي بيـروت، بعلبـك    88در شهرهاي بغداد، بصره و نجف در عراق و در تيرماه 

لم نزد مخاطبان منطقه، بويژه مخاطبان لبناني و نبطيه، لبنان انجام داده است، موقعيت العا
سـنجي كـه    و عراقي، نسبت به سال گذشته ارتقاي قابل توجهي داشته است. در يك نظر

هـاي   اند، پـس از شـبكه   سال لبنان در آن شركت داشته 18تن از شهروندان باالي  1007
شبكه خبـري   50ر ميان المنار در رتبه اول و الجزيره در رتبه سوم، العالم رتبه هفتم را د

 ).1387مخاطبان لبناني كسب كرده است (مركز تحقيقات صداوسيما، 
دهـد كـه ميـزان بيننـده شـبكه العـالم در مقايسـه بـا          سنجي نشان مـي  نتايج اين نظر

در ايـن كشـور، افـزايش قابـل تـوجهي يافتـه اسـت. طبـق          87نظرسنجي مشـابه سـال   
درصد مخاطب بوده كه اين رقم در سـال  9/6نظرسنجي سال گذشته، شبكه العالم داراي 

اي اين نظرسنجي، از نظـر مخاطبـان،    درصد رسيده است. طبق نتايج مقايسه6/22بعد به 
هاي رقيب  هاي المنار و الجزيره موقعيت برتر را در ميان شبكه شبكه العالم پس از شبكه

الحـره، روسـيا اليـوم و    سي عربي،   بي هاي، العربيه، المستقبل، بي تر از شبكه داشته و قوي
 اللبنانيه ارزيابي شده است (همان).

در شهرهاي بغداد، بصره و نجف، مشخص شـد   88بر اساس نظرسنجي ارديبهشت 
المللـي، ششـمين شـبكه مـورد      اي و بـين  شبكه محلي، منطقه 96كه شبكه العالم از بين 

ره عـراق بـوده اسـت.    سي عربي، االخباريه و الح بي توجه مردم اين كشور و باالتر از بي
گفتني است كه شبكه الجزيره در اين نظرسنجي، رتبه سوم را كسب كرده اسـت (مركـز   

). بر اساس آخرين نظرسنجي صورت گرفته در پايـان سـال   1388تحقيقات صداوسيما، 
اين شبكه همچنان جايگاه خود را حفـظ كـرده و در برخـي مـوارد داراي رشـد       1390

دهـد كـه از ميـان بيننـدگان ايـن       ايـن پـژوهش نشـان مـي     هـاي  خوبي بوده است. يافته
درصد از پوشش اخبـار جهـان اسـالم و     2/79درصد از پوشش اخبار عراق،  1/83شبكه،

درصد از پوشش جهان عرب توسط العـالم در حـد زيـاد و خيلـي زيـاد رضـايت        4/70
 ).  1390اند (مركز تحقيقات صداوسيما،  داشته
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 وي تي پرس لملليا شبكه بين

 بـا بودجـه   ،زبـان ايـران    اولين شبكه خبري تلويزيـوني انگليسـي  به عنوان  1وي تي رسپ
نيـاز بـه    دليلشبكه، به اين به گفته مدير . افتتاح شد 1386تير  11 ميليارد توماني در 25

مـردم   ،متفاوت در مسائل ايـران و خاورميانـه، مخاطبـان اصـلي شـبكه      يوجود ديدگاه
خبـر از نگـاه   «شـعار ايـن شـبكه    . مريكايي هستنداوپايي و زبان و مخاطبان ار  انگليسي

). 1386روزنامـه شـرق،   ( روهـي غربـي اسـت   هاي گ ه رسانهبراي شكستن سلط» جديد
روزنامه جروزالم پست چـاپ اسـرائيل در تحليلـي بـه مناسـبت آغـاز بـه كـار شـبكه          

ياد  »انگليسي آخرين سالح ايران به زبان«وي، از اين شبكه به عنوان  تي اي پرس ماهواره
هاي غربي  وي را مقابله به مثل ايران در برخورد با رسانه تي و هدف از تأسيس پرس كرد

گزارشگر سـابق سـاندي اكسـپرس    ، ترين چهره دفتر لندن، ايوان ريدلي شاخصدانست. 
سياسـي  و هفتگي  هاي برنامهيكي از مجري ه، ميالدي به اسالم گرويد 2001كه در سال 

به نظر من اين شـبكه پـادزهري   «اي با گاردين گفت:  در مصاحبه 2تور كارنام دس ازنده ب
در  را هـاي خبـري   گـزارش  ازانداز متفـاوتي   نيوز است و چشم براي شبكه خبري فاكس

هيچ سانسوري در ايـن شـبكه   «كيد كرد: أهاي غالب ارائه خواهد داد. ريدلي ت مقايسه با رسانه
 .)2009 ،3(گاردين سور كند، من اينجا نبودماگر قرار بود كسي كار مرا سان نيست.

 مرزي جمهوري اسالمي ايران هاي برون اي شبكه . بررسي برخي از مصاديق ديپلماسي رسانه4

 مرزي هاي برون اي شبكه و ديپلماسي رسانه اي فناوري هستهلف) ا

المللـي، يكـي از موضـوعات مهـم و      اي ايران از زمان طرح در عرصه بين موضوع هسته
به لحـاظ داخلـي نيـز توجـه گسـترده و       جالي سياست خارجي كشورمان بوده است.جن

 تبديل كرده است.   ملّياي، در عمل آن را به موضوعي مهم و  عمومي به بحث هسته
 مخفـي  هـاي  فعاليـت  وجـود  مـورد  در 2002دسـامبر   13در ان  ان سي گزارش پخش

 نقـش  مـاهواره،  از طريـق  شـده  گرفته اي هسته هاي سايت عكس دادن نشان و اي هسته
 داشت.   ايران عليه هجمه تبليغاتي افزايش در توجهي قابل

 وارد ناخواسـته  اي هسـته  ديپلماسـي  حكام، شوراي اعالميه با و 2003سال  ژوئن از
                                                      

1. PRESS TV        2. agenda        3. Guardian  
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اي  آفرينـي و شـيطنت رسـانه    نقـش  ترديـد   شد. در اين ميان، بـي  بحران ديپلماسي مسير
 ايـران  بـراي  اي هسـته  بحران ايجاد در غرب ماسيديپل مقدم خط اي، در هاي رسانه غول

  از اي رسـانه  جنجال« يك جز ايران اي هسته موضوع گفت توان چنان كه مي .قرار داشت
   ).106، ص 1388است (متشكري،  نبوده ديگري چيز »غرب جانب

 داد، قـرار  خـود  سـرلوحه  »اي هسته موضوع« در اساسي راهبرد عنوان به غرب آنچه
بـر اسـاس آن،    كـه  اسـت  ديـدگاهي   همـان  اين بود و ها رسانه طريق از حقايق تحريف
 عصـر  وارد اكنـون  كـه مـا هـم    معتقدنـد  بودريـار  ژان چـون  مـدرن  پسـت  مهم متفكران

 ).1386 ايم (دارابي، شده »ها وانموده«
 ابتكـارات  اسـالمي  جمهـوري  اي، هسـته  جـويي  بهانـه  در غـرب  بيشتر انفعال موازات به

 كـه  اي گونـه  به داد، صورت الملل بين محيط در را تري كارآمد اي رسانه و ديپلماسي سياسي،
 در و نكـرد  كسـب  تـوجهي   قابـل  سـود  اي هسته مذاكرات در طلبانه فرصت اهداف از غرب
 سياسـي  ديپلماتيـك و  ابتكارات از اي  مجموعه و نو هاي ايده مبتكرانه، حضور با ايران مقابل،

 ).  265 ص ،1388كند (احدي،  مهار را غرب جانبه همه رفشا توانست اي رسانه با تحرك و
اي  هاي انجام شده، همصدايي مردم و صداوسيما در زمينه برنامه بر اساس نظرسنجي

در اين باره، بر افكار عمـومي مـؤثر    ملّياي، بيانگر آن است كه هم عملكرد رسانه  هسته
ي صداوسـيما در زمينـه   هـا  بوده و هم مخاطبان بر اسـاس رضـايت و اعتمـاد، بـه پيـام     

اند، بـه طـوري كـه وقتـي از شـهروندان تهرانـي، طـي         اي توجه كرده هاي هسته موفقيت
،پرسـيده  24/1/1385نظرسنجي صورت گرفته در مركز تحقيقات صداوسـيما در تـاريخ   

اي چـه تصـميمي بايـد اتخـاذ      به نظر شما در اوضاع كنوني، دربـاره انـرژي هسـته   «شد 
سازي را بـا جـديت    درصد) اظهار كردند ايران بايد غني5/66ن (بيشتر پاسخگويا» شود؟

پـس   9/10/1385در خاك خود پيگيري كند. جالب آن كه در نظرسنجي ديگري كـه در  
اي كشـورمان صـورت گرفـت،     از تصويب قطعنامه شوراي امنيت درباره تحـريم هسـته  

هـر حـال، بـا     ). بـه 1385نتايجي مشابه قبل به دست آمد (مركز تحقيقات صداوسـيما،  
 مّلـي توان گفت كه رسانه  هاي خبري و پژوهشي صداوسيما مي بررسي و ارزيابي بخش

و خارجي نتوانسته اسـت بـه انـدازه موضـوع      داخلي  در هيچ يك از موضوعات چالشي
 ).  23 ص ،1388اي مخاطب را با خود همراه كند (عنايتي شبكاليي،  انرژي هسته

 نبـود.  مطلـوب  چنـدان  كشـور  از خـارج  در اي نهرسا تحرك در موجود البته وضعيت
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 كـه  داشـت  آن از آمـد، حكايـت   مـي  دسـت  بـه  غربـي  هاي رسانه از كه هايي نشانه برخي
 واقعيـت  يـك  كشور از خارج در ميان ايرانيان حتي افكارعمومي، كردن گمراه و فريبكاري

 بعـد  در اي تههسـ  در موضوع اي رسانه تالش ضرورت است، از اين رو، ناپذير انكار و تلخ
رسـد يكـي از نقـاط     ). به نظر مي1390نيك،  شد (طاليي مي احساس شدت به مرزي برون

اي و در سطح مراكـز   نداشتن حضور فعال در صحنه رسانه  ضعف ايران در اين خصوص،
 و رسـاني  اطـالع  در كـه رسـانه   داشـت  المللي بـوده اسـت. بايـد تأكيـد     سازي بين تصميم

 منشـأ  كه آنجا از است، اما كرده  عمل خوبي به عمومي داخل ارافك سؤاالت به پاسخگويي
در  جديـد  تـدابير  از اي عمـده  بخـش  بايـد  اسـت،  خارجي محيط ايران، اي هسته موضوع

ديـده شـود.    تـدارك  كشور از خارج براي اي، هسته موضوع در اي رسانه تحرك خصوص
 كشور داخل در اي هسته موضوع در اي رسانه سازي جريان از غفلت مفهوم به موضوع اين

 كـه بـه   كشـور،  از خـارج  در اي رسـانه  سـازي  جريان در جدي الزم بود خأل بلكه نيست،
خارجي، نخبگـان، افكـار    هاي رسانه به ساده مراجعه يك .شد، پر شود مشاهده مي وضوح

    دهد. اين مسئله را به خوبي نشان مي المللي بين نهادهاي با مرتبط هاي عمومي و كانون
 بـه  تنهـا  نيسـت،  موجـود  امكانات از استفاده در سستي و كوتاهي مفهوم به اين تهالب

 همكـاري  يـا  و ايـران  سـوي  از خاص امكانات قالب در جديد هاي سازي برخي ظرفيت
 افـزايش  به توجه با رسد مي نظر به كه است نياز خارجي هاي رسانه و نخبگان با مشترك

 رويكـرد  بـين  ديـوار  و فاصـله  بايـد  ايـران،  در هـا  مـاهواره  و خـارجي  هاي رسانه نفوذ
 در سـايبري  هـاي   شـبكه  و ها ماهواره طريق از كه اي رسانه جنگ را با داخلي هاي رسانه
 وضـعيت  از فراتـر  مـا  خـارجي  محـيط  در .كـرد  پر جريان دارد، به نحوي داخل محيط

 بـا  مشـترك  هـاي  همكاري يا خاص امكانات قالب در اي رسانه سازي ظرفيت به موجود،
 بـا  همكاري پذيرش در ها انعطاف برخي با كه داريم راهبردي نياز مرزي برون هاي رسانه
 به عنوان يكي از راهكارهـا، تـا   .كنيم دنبال را همكاري اين توانيم مي خارجي هاي رسانه
 را به دسـت آوريـم،   كشور از خارج اي رسانه امكانات از بيشتري هاي ظرفيت كه زماني

كنـيم.   فكـر  ممكـن  هاي زمينه با متناسب خارجي هاي رسانه با اي سانهر همكاري به بايد
 كـه  خـارجي  هـاي  رسـانه  برخـي  و داخلـي  هاي رسانه بين مشترك توليدات براي مثال،

 و رسـاني  اطـالع  خـأل  اين حدودي تا تواند مي ندارند، غرب اردوگاه به جدي وابستگي
 دهد.  ششپو را ايران اي هسته هاي فعاليت حقايق و ها واقعيت
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 صداوسيما مرزي هاي برون شبكهاي  ب) حوادث غزه و فعاليت رسانه

توان به دو اردوگاه مقاومت؛ شامل االقصي، المنـار،   اي در جنگ غزه را مي آرايش رسانه
وي، العـالم و ...) از يـك سـو، و     تـي  اي جمهوري اسالمي (پـرس  القدس و لشكر رسانه

بنـدي كـرد. در ايـن همـاورد      سـوي ديگـر تقسـيم   هاي وابسته به نظام سـلطه، از   رسانه
شد،  داده در غزه مي اي كه اردوگاه غرب مانع از آگاهي افكار عمومي از فجايع رخ رسانه

شگرد بازكرد خبري در هفته نخستين جنگ به مرحله اجرا گذاشته شد. در همين زمـان،  
انحصـار   هاي وابسته به مقاومـت از جانـب ديگـر كوشـيدند بـا شكسـتن طلسـم        رسانه
رساني، به بسيج افكار عمومي بر ضد رژيم صهيونيسـتي اقـدام كننـد كـه بـه ايـن        اطالع

ها، با پوشش زنـده و   هاي طرفدار مقاومت، با وجود محدوديت هدف نيز رسيدند. رسانه
روزي خود از غزه و تصاوير جنايات جنگي شرايط جديدي را ايجـاد كردنـد كـه     شبانه

وي در غزه و تخريب دفاتر ايـن   تي ار در مصر، العالم و پرستحت فشار قرار گرفتن المن
 دو رسانه را بايد از پيامدهاي آن به دليل خشم غرب از اين تأثيرگذاري ارزيابي كرد.  

مرزي ايران توانستند با ارائه تصاوير واقعي، زنـده و بـدون شـرح از      هاي برون رسانه
دهاي غليظي كه از نقطه به نقطه شهر غـزه  درپي و دو امان، انفجارهاي پي هاي بي بمباران

هـا،   هاي حمـاس بـه تانـك    انگيز از اصابت موشك هاي حيرت خاست، فيلم به هوا برمي
ها و سرانجام اجساد متالشي يـا پيكرهـاي سـوخته     ابزار نظامي و سنگرهاي صهيونيست

ـ    اي و فسفري صهيونيست هاي خوشه كودكان فلسطيني بر اثر بمب ه ها، بـدون هـيچ گون
هـاي لحظـه بـه     گـزارش شرح و تفسيري، به خوبي واقعيت جنگ را به تصـوير كشـند.   

دفاع غـزه و نمـايش    هاي وقوع حادثه و كشتار مردم بي لحظه خبري و تصويري از محل
 هاي آنان، عمق فجايع را نمايان ساخت.  ها و مصيبت رنج

شـورها عليـه   ها موجب شد فرياد اعتـراض مـردم بسـياري از ك    سازي اين شبكه آگاه
رژيم صهيونيستي بلند شود و تجمعات و تظاهرات مردمي گوناگوني براي تحـت فشـار   

تـوان اذعـان داشـت كـه      قرار دادن اسرائيل صورت گيرد. با يك قضـاوت منصـفانه مـي   
اي را در  ها از حوادث غزه توانست بخشـي از خـأل رسـانه    هاي خبري اين شبكه پوشش

ي بويژه جهان اسالم را از فاجعه غزه آگاه سازد. بـه ايـن   اين زمينه پر كند و جامعه جهان
بيننـد و فريـاد    ترتيب، جهانيان رويـدادهاي تلـخ غـزه را در انـدازه واقعـي فاجعـه مـي       

بايـد اذعـان داشـت توانـايي و قـدرت       شنوند. مظلوميت مردم حق طلب فلسطين را مي
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هاي  لش بكشد و ويژگيهاي مسلط جهاني را به چا ها توانست رسانه اي اين شبكه رسانه
 اي تأثيرگذارتري از خود بروز دهد.   حرفه

و  ملّيها و تفسيرهاي كارشناسانه، رضايت از رسانه  پخش سريع و استفاده از تحليل
 1387موفقيت آن را در پي داشت، به طوري كـه نظرسـنجي صـورت گرفتـه در بهمـن      

حمالت اسرائيل بـه غـزه،    درصد پاسخگويان براي آگاهي از 70دهد، در حدود  نشان مي
درصـد بيننـدگان، عملكـرد صداوسـيما را از نظـر       5/95انـد.   از صداوسيما استفاده كرده

درصد از نظر اسـتفاده   7/84درصد از نظر جامع و كامل بودن و  2/85رساني،  سرعت خبر
درصد بيننـدگان   8/81اند. همچنين  خوب ارزيابي كرده از تصاوير مناسب، خوب و خيلي

هاي صداوسيما در اين خصوص اعتماد دارنـد   زياد به اخبار و برنامه د زياد و خيليدر ح
   ).1387(مركز تحقيقات صداوسيما، 

اي  ج) تجاوز ملوانان انگليسي بـه مـرز آبـي جمهـوري اسـالمي و ديپلماسـي رسـانه       

 مرزي   هاي برون شبكه

غيرقانوني وارد حـريم   به صورت ،ها از زمان اشغال عراق كه انگليسي پس از چندين مرتبه
نـامرتبط،  مقامات لندن با فرافكني و ارائه تفسيرهاي  ،شدند و هر بار آبي جمهوري اسالمي 

، پانزده نظامي انگليسـي پـس   1386سوم فروردين ماه ، در پي توجيه اقدام خويش برآمدند
شـدند   نيروي دريايي سپاه بازداشت از سويهاي سرزميني ايران  از ورود غيرقانوني به آب

در غيـاب سـفير    ،كاردار انگليس در تهران »گيت اسميت«وزارت امور خارجه با احضار و 
هاي سـرزميني   آن كشور در آن ايام، نسبت به تجاوز نظاميان نيروي دريايي انگليس به آب

بعـد از مـدتي كوتـاه، مقامـات لنـدن در       .اعتـراض كـرد   به شدتكشورمان در اروند رود 
 ود غيرقانوني ملوانان خود به حريم دريايي ايران عذرخواهي كردنـد  اي رسمي از ورو نامه

دوستانه و رأفت اسالمي مسـئوالن جمهـوري    بر اساس تصميم انساننيز در نيمه همان ماه 
شـانزدهم  در و  ندآزاد شـد ملوانـان   ،عذرخواهي رسـمي دولـت انگلـيس   پس از  ،اسالمي

 ).152 ص ،1387(اسماعيلي،  دين به كشورشان بازگشتندرفرو
متجاوزان انگليسي كه هنگام خروج از تهـران در گفتگوهـاي تلويزيـوني در مقابـل     

هـاي   عمومي جهان به ورود غيرقـانوني خـود بـه آب    ميليون ايراني و افكار 70ديدگان 
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تـأثير   تحـت  ،د، در بدو ورود به كشورشانه بودناي جمهوري اسالمي اعتراف كرد منطقه
اند تحت فشار بـوده و بعـد    آنچه در ايران گفته ،عي شدندهاي غربي مد رسانه  جوسازي

شـان   نيني جديد، آنها را از انتشار خاطراتااز مدتي هم وزارت دفاع انگليس با وضع قو
اخبار منتشر شده درباره عـذرخواهي رسـمي از    ،نشينان حتي بعد از مدتي لندن منع كرد.

يـان انگليسـي بـه حـريم آبـي      ورود غيرقـانوني نظام را كـه بـه دليـل    جمهوري اسالمي 
. به اين ترتيـب، از شـروع   تكذيب كردند صورت پذيرفته بود،فارس  كشورمان در خليج

عليـه نظـام    جنگ روانيهاي غربي،  اين تجاوز تا مدتي بعد از آزادسازي ملوانان، رسانه
 كردند.اندازي  راهاي  را در بستر رسانه اسالمي

بودنـد ديگـر مرتكـب      كه در آن متعهـد شـده  ي، مسئوالن انگليساما انتشار متن نامه 
چنين اقدامي نشوند و تصاير مربوط بـه دوران بازداشـت ملوانـان متجـاوز در تهـران از      

عليـه نظـام   اي  رسـانه انـدازي جنـگ روانـي     براي راه ن راهاي آنا همه نقشه ،ملّيرسانه 
هـاي   شـبكه  اي اعترافـات ملوانـان انگليسـي در    پوشش خوب رسانه اسالمي خنثي كرد.

وي و العالم در اين خصوص از نقش قابل تـوجهي برخـوردار بـود. در مرحلـه      تي پرس
اي  ها و سپس پوشش رسانه نخست، پخش اظهارات ملوانان انگليسي از سوي اين شبكه

كامل از آزادي ايـن ملوانـان حـاكي از آن بـود كـه سـربازان انگليسـي از شـيوه رفتـار          
د و سپاسگزار بودند. شبكه العالم به خوبي افشـا كـرد كـه    دولتمردان ايراني بسيار خرسن

هاي داخلي ايران، همـواره   هاي غربي در مسئله تجاوز دريانوردان انگليسي به آب دولت
اند تا ديدگاه غيرمنطقي خود را با زورگويي هر چه تمام بـر كشـورها تحميـل     در تالش

  بالفاصـله بـا انتشـار    لوانان، هـم با درايت تمام، هم در ايام دستگيري مصداوسيما كنند. 
و هـم بـا نشـان دادن     ،محل نگهداري آنها در تهـران  تصاويري از وضعيت بسيار خوب

؛ به طوري را خنثي كرد ها نقشه هاي آنان در خصوص اقرار بر تجاوز، به خوبي مصاحبه
   .ها حتي به عنوان منابع خبري آن دوره مورد استفاده قرار گرفتند كه اين برنامه

ها در اين زمينه نوشت: بعد از مدتي كـه از مـاجراي بـه اسـارت گرفتـه       يكي از سايت
هـا   گذرد، يك قضيه بسيار مهم همچنان از نگاه تن از نيروهاي دريايي انگليس مي 15شدن 

تـرين بـازيگر و    ها و بخصوص شبكه العالم، به عنـوان بـزرگ   دور مانده و آن نقش رسانه
هـاي بسـياري در انگلـيس در     گيري، بحث ابتداي قضيه گروگانبرنده اين رويداد است. از 

هـا   مرزي ايران بـود. ايـن شـبكه    هاي برون ترين آنها مربوط به شبكه گرفت كه يكي از مهم
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هايي بودند كه منبع خبـري   تقريباً تمام خبرهاي اين ماجرا را پوشش دادند و از اولين شبكه
اي، قدرت ديپلماسـي   كه در اين نبرد رسانه توان گفت شدند. مي در اين زمينه محسوب مي

هـايي كـه از    اي جمهوري اسالمي است. تمامي فيلم اي به خوبي بيانگر توانايي رسانه رسانه
آمد و ايـن امـر باعـث خشـم      مي ها پخش شد، ابتدا در العالم به نمايش در اسارت انگليسي

وير سـربازان انگليسـي در   سياستمداران انگليسي شده بود، تا آنجا كه بسياري، پخش تصـا 
دانستند. اين امر تا آنجا پيش رفـت   ها را شكستن ابهت انگليس در خاورميانه مي اين شبكه

 ها درخاورميانه به جايگاه باالتري دست يافتند.   كه اين شبكه
هـاي   اي در رسـانه  پخش تصاوير تلويزيوني از نظاميان دستگير شده بازتاب گسـترده 

تصـاويري كـه   «؛ روزنامه لوپاريزين فرانسه در مطلبي با عنـوان  غرب داشت. براي نمونه
نوشت: پانزده تن از سربازان نيروي دريـايي انگلـيس، روز جمعـه    » انگليس را تكان داد

رود دستگير شدند. فاي ترنـي، سـرباز زن انگليسـي در      توسط نيروهاي ايراني در اروند
هـاي ايـران بـوده اسـت.      ، در آببرنامه اين شبكه اعتراف كرد كـه در زمـان دسـتگيري   

خبرگزاري آلمان نيز در گزارشي درباره پخش تصاوير نظاميان انگليسي از شـبكه العـالم   
اعالم كرد؛ پخش اين تصاوير موجب خشم انگليس شـده اسـت و ادامـه داد، ايـران بـا      
پخش اين تصاوير ويدئويي قصد دارد ثابت كند كه با نظاميان به شكلي اسالمي، انساني 

المللي را نيز نقص نكرده است. ايـن   كند و در عين حال حقوق بين و با احترام رفتار مي
اي جمهوري اسالمي در كنار ديپلماسي اين كشور دارد. شـبكه   امر نشان از قدرت رسانه

اي  مارس، شبكه تلويزيوني مـاهواره  30سي نيز فاش كرد كه روز جمعه  بي تلويزيوني بي
يكـي از پـانزده   » ناتان توماس سامرز«ق به ايران، تصوير ويديويي زبان العالم، متعل عرب

قانوني نظاميان  نظامي دستگير شده بريتانيايي را پخش كرد و طي آن، سامرز به ورود غير
دهنده موفقيت قابـل توجـه    ها نشان هاي ايران اعتراف كرد. تمامي اين واكنش انگليسي به آب

 اي مجهز غرب است.   ي در مقابل آرايش رسانهمرزي جمهوري اسالم هاي برون رسانه
مرزي جمهوري اسالمي به خوبي توانستند  هاي برون به واقع بايد تأكيد داشت رسانه

 انعكاس مسائلي كه بسياري اي در خصوص تا حد قابل توجهي در نبرد ديپلماسي رسانه

وص عمـل كننـد. البتـه در ايـن خصـ      موفـق  ،كـرده  آن غفلـت  هـاي غربـي از   رسانه از
توان به ماجراي مروه كـاواكچي اشـاره    هايي نيز وجود دارد كه به عنوان نمونه مي ضعف

 .داشت، كه در اين مقاله مورد اشاره قرار گرفته شده است
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 د) ماجراي مروه كاواكچي

توانست رقباي خـود را كنـار   » مروه كاواكچي«در شهر استانبول تركيه  70در اواخر دهه 
فهرست منتخبان مجلس تركيه ثبت كند. كاواكچي كـه بـه حـزب    بزند و نام خود را در 

گراي فضيلت وابسته بود، به دليل اصرار بر حفظ حجاب اسالمي ناگهان به بمـب   اسالم
وزير وقـت) او   گرايان به رهبري بولنت اجويت (نخست خبري آن روزها بدل شد. چپ

ركيه، روسري خـود را كنـار   را تحت فشار قرار دادند تا در احترام به قوانين غيرمذهبي ت
گونه قوانين، حقوق فـردي او   بگذارد؛ اما مروه زير بار نرفت. او اعتقاد داشت كه در اين

جمهـور وقـت)    در انتخاب نوع پوشش ناديده گرفته شده است. سليمان دميـرل (رئـيس  
 كاواكچي را متهم كرد كه با رفتار راديكاليستي، قصد ستيز با نظام تركيه را دارد.

سـيما و برخـي    و اي صدا سازي رسانه همان روزها در ايران، با تبليغات و برجسته در
ها و برخـي   گيري رسانه ها، تظاهراتي در حمايت از كاواكچي برگزار شد. موضع روزنامه

هاي ايراني، به تيرگي روابط تهران با آنكارا انجاميد و سـفير ايـران    ها و مقام از شخصيت
زده كـرد،   كيه فـرا خوانـده شـد. امـا آنچـه نـاظران را شـگفت       به وزارت امورخارجه تر

هـاي داخلـي و فرهنگـي     مصاحبه خانم كاواكچي بود. با سخنان خـود تفـاوت سياسـت   
جمهوري اسالمي و هدف خود با مقامات ايران را گوشزد كرد. صداوسيما همه ابعـاد و  

). 48 ص، 1388يي، پيامدهاي اين مسئله را مورد توجه قرار نداده است (عنايتي شـبكال 
در زمينه ديپلماسي، پرداختن بيش از حد به موضوعات كوچك و كـم اهميـت، ممكـن    

 است پيامدهايي را به دنبال داشته باشد.  

 گيري  بحث و نتيجه

اي و  فضـاي رسـانه  ديپلماسـي را بـه    گسـتره  ،نوين ارتباطـات و اطالعـات   هاي فناوري
بـيش از پـيش بـه ميـزان      ،شبرد ديپلماسيپي در آن فضايي كه ست،ده انكشامرزي  برون

ي پلماسيد ،امروز ياير دن. داي وابسته شده است هاي خبري و رسانه ثيرگذاري تاكتيكأت
ديپلماسي امـروز   .شود ينگرش افراد محسوب م رييتغ يابزار برا نيقدرتمندتر اي، رسانه
ح آشـكار  تـري از آن در سـط   گيـرد، بخـش بـزرگ    هاي دربسته شكل نمي در اتاق صرفاً

هـا نقـش    رسـانه  هاي نوين ارتباطي و در برابر چشم ديگران و به كمك فناوري ،عمومي
ي و ملـ  تيـ و امن ياسـ يتواند در معـادالت س  يكشور م كي يا رسانهي پلماسيد. بندد مي
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ـ ابـه سـزايي داشـته باشـد.      ريتـأث  آن اي منطقه نيـز   ياز حـداقل و حـداكثر   راتيتـأث  ني
اخـالل   جـاد يملت و ا كي ياذهان و افكار عموم شيتشو برخوردار است كه حداقل آن

ـ   كيـ  يسـرنگون  زيآن ن يحداكثر ريو تأثاست جامعه  كي يروان تيدر امن ه دولـت را ب
توانـد باعـث تحـوالت قابـل      يرسانه مـ  زين يمل تيمثبت بر امن ريثأبعد ت دردنبال دارد. 

ورهايي كه از ابـزار  بر همين اساس، امروزه كش كشورها شود. ياسيس طيدر شرا يتوجه
اي قدرتمندتري برخوردارند، با سهولت به مراتب بيشـتري قادرنـد اهـداف ملـي،      رسانه

المللي و حتي نظامي خود را بـه پـيش ببرنـد. يـك ملـت بـا اسـتفاده از ديپلماسـي          بين
المللي داشته باشـد؛ از ايـن رو، مزيـت     هاي بين تواند نفوذ بيشتري بر رسانه اي مي رسانه

خواهد داشت. به عبارت ديگـر،   ملّيالمللي خود با هويت  در تنظيم تصوير بين بيشتري
المللـي و   هـاي بـين   اي ضعيفي دارند، به دليل نفوذ رسـانه  هايي كه ديپلماسي رسانه ملت

كننـد، در هـدايت    هاي خارجي براي كسب اطالعـات پيـدا مـي    نيازي كه به منابع رسانه
بـر همـين   المللي خـود، ناكارآمـد خواهنـد بـود.      دهي به تصوير بين و شكل ملّيهويت 
حفظ و  يبراما كشور  ي،انقالب اسالم يروزياز پبويژه پس  و رياخ يها سال دراساس، 

است  يهيبد ست.داشته ا يتحركات قابل توجه ،رسانه قيخود از طر يمل تيدفاع از امن
ـ  پرس همچون العالم و يالملل نيمتعدد ب يها شبكه يانداز راه و  يو گسـترش كمـ   يو يت
ـ بـه ا  ،يرسـانه ملـ   ناز وقـوف مسـئوال   يا نشانه ،يمرز برون يها شبكه يفيك جنـگ   ني

حضـور در   يبـرا  يآغازتنها  ،ها شبكه نيبتوان گفت افتتاح ا ديشا هر چند كه اريع تمام
تـوان تأكيـد    بر اساس نتايج به دست آمده از مقاله حاضر مي اي است. هماورد رسانه نيا

مجمـوع، عملكـرد صداوسـيما در پوشـش اخبـار و تحـوالت داخلـي و        داشت كـه در  
گيري ملوانان انگليسي و بحران  اي، ماجراي گروگان هاي هسته المللي همچون؛ برنامه بين

هـاي مركـز    هـاي پيمايشـي و نظرسـنجي    غزه مثبت بوده اسـت. ايـن نكتـه را پـژوهش    
دم و صداوسيما در زمينـه  دهند. همصدايي مر تحقيقات صداوسيما نيز به خوبي نشان مي

اي بيانگر آن است كه هم عملكـرد صداوسـيما در ايـن بـاره بـر افكـار        هاي هسته برنامه
هـاي   عمومي مؤثر بوده است و هـم مخاطبـان بـر اسـاس رضـايت و اعتمـاد، بـه پيـام        

هــاي  انــد. بـا بررســي يافتــه  اي توجــه نشــان داده صداوسـيما در زمينــه موفقيــت هسـته  
هـا   تحقيقات صداوسيما در اين خصوص و با تحليل ثانويه پژوهش هاي مركز نظرسنجي

اي و  هاي رسانه در اين باره، اين نتيجه حاصل شده است كه صداوسيما، با وجود كاستي
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رساني، در اين خصـوص موفـق عمـل     مشكالت ساختاري و كاركردي در بازتاب و پيام
شـده اسـت مخاطبـان بـا     هاي مختلف، روشـن   اي كه در نظرسنجي كرده است، به گونه

اند. البته در اين زمينـه، افـزون    ميانگين بااليي، عملكرد صداوسيما را مثبت ارزيابي كرده
سـازي ايـن رسـانه و پـذيرش و كـاربرد راهبردهـا و        بر عملكرد مناسب خبري و برنامه

منـدي   دهي به افكـار عمـومي، عالقـه و رضـايت     هاي نظري و تجربي براي شكل روش
 تأثير به سزايي در موفقيت صداوسيما داشته است. مخاطبان نيز

در برخي موضوعات همچون؛ مـروه   ملّياما با وجود بسياري از موارد موفق، رسانه 
جانبه،  كاواكچي، چندان موفق عمل نكرده است. الزم است كه رسانه، نگاهي كالن، همه

 نگر و درازمدت به موضوعات داشته باشد.   آينده

 پيشنهادها

هاي مربوط و آشنايي آنها بـا ايـن    ي صداوسيما در زمينه ديپلماسي، با آگاهي حوزهكارآمد
هاي مرتبط با اين حوزه بايد بـا   موضوع رابطه نرديك دارد. كارشناسان و تحليلگران بخش

الملل و ديپلماسي رسانه، آشنايي كامل داشته باشند. بـه   مباحث و مباني تحليل سياست بين
 ريـزي كنـد و بـراي    بايد راهكارها و تدابيري مناسـب را پـي   ملّينه اين منظور منظور رسا

 دهد: قرار خود هاي فعاليت سرلوحه را عمل اي غرب، سه ديپلماسي رسانه هجوم با مقابله
 را خود هايش توانايي و امكانات تمامي كه مفهوم اين به خود؛ تبليغاتي بنيه تقويتـ 

 تعـدد  كـاري،  پراكنده از و گيرد كار به بينانه واقع راهبردي با هم آن خاص، مسير يك در
 بكاهد. مورد بي تنوع و

 بـراي  خبـري  خأل گونه هيچ كه مفهوم اين خود؛ به خبري و اطالعاتي بنيه تقويت ـ
 نكند. فراهم بيگانگان استفاده سوء
 را دشـمنان  تبليغـات  تمـامي  تواند مي زمينه اين در ضد تبليغ؛ هاي شيوه از استفاده ـ
 دهد.  واكنشي مناسب نشان آنها در برابر هر يك از سپس د وكن رصد

 احقـاق  به منظـور  ديگر كشورهاي ملّيفرا و ملّي هاي رسانه هاي ظرفيت از استفادهـ 
   كاذب و منفي هاي نگرش تصحيح و خود حقوق

و خارج كشور به منظـور   از اي در داخل جذب همكاري صاحبنظران مسائل رسانهـ 
 تبيين تحوالت آيندهو تي آبيني تحوالت  براي پيش نناآ هاي هديدگااستفاده از 
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