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 چكيده

در دولـت   5+1ي ايران با كشورهاي گروه ا هستهي سنتي و نوين در دور جديد مذاكرات ها رسانه
اي ايران با غرب را تغيير داد  آقاي روحاني، حضور فعال داشتند و اين مسئله، روند مذاكرات هسته

اي كمـك كـرد.    نظـر در توافـق هسـته     ايران براي دستيابي به اهداف مورد كننده مذاكرهم و به تي
اي در  ي سنتي و نوين در پيشبرد ديپلماسـي رسـانه  ها رسانهموضوع اين پژوهش، بررسي عملكرد 

و  است. پژوهش به روش، تحليل كيفي انجام شده 5+1اي ايران با كشورهاي گروه  مذاكرات هسته
اي شكل گرفته است. در پژوهش حاضر جامعه  ي آن بر اساس نظريه همگرايي رسانهچارچوب نظر

 رسانه، اصحاب خارجه،  امور وزارت كارشناسان و كننده اعضاي گروه مذاكره مورد بررسي از بين
 مسـائل  و سياسـي  مسـائل  كارشناسـان  و مجلـس  رسانه، نمايندگان دانشگاه، كارشناسان استادان

هـاي نـوين در مقايسـه بـا      دهد كـه عملكـرد رسـانه    ها نشان مي اند. يافته شدهانتخاب  المللي بين
 اي بهتر بوده است. اي مذاكرات هسته هاي سنتي در پيشبرد ديپلماسي رسانه رسانه
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 مقدمه

 بلكـه  نيسـت،  انحصـاري  روابط ديگر ديپلماتيك، روابط اطالعات، و ارتباطات عصر در
 از شـده   حفظ و اي جزيره هاي چرخه در را عمل توانايي و انحصاري ويژگي ديپلماسي،

با توجه . )2011، 2و ديويس 1(باران است شده اي رسانه جديد فضاي وارد و داده دست
ايـران بـا كشـورهاي    اي  به تحوالت رخ داده در عرصه ديپلماتيك، در مـذاكرات هسـته  

 ،خارجـه  امـور  وزارت اي رسـانه  ديپلماسـي  در دولت آقاي روحاني، بخـش  5+1گروه 
 اي هسـته  مـذاكرات  اي رسـانه  ديپلماسي پيشبرد براي داخلي هاي رسانه با را خود تعامل
 مختلـف  هـاي  دوره در سنتي و نوين را هاي رسانه گسترده حضور تعامل، اين كرد؛ آغاز

كـه   شـد  باعث و داشت به همراه 5+1 گروه كشورهاي با ايران اي ستهه مذاكرات انجام
 گـروه  كشـورهاي  اي رسـانه  ديپلماسـي  با ،قدرت با سو يك از ،ايران اي رسانه ديپلماسي

 اهـداف  بـه  ديگـر،  سوي از و بپردازد آنها اي رسانه جنگ كند و به مقابله با رقابت 1+5
 بررسـي  بـا  اسـت  درصـدد  مقالـه  ايـن . دكن پيدا دست اي هسته مذاكرات در شده تعيين

 از ،اي هسـته  مـذاكرات  اي رسـانه  ديپلماسي پيشبرد در نوين و سنتي هاي رسانه عملكرد
 پيشـبرد  جهـت  در اي رسـانه  اجراي ديپلماسي براي را نوين هاي رسانه  ظرفيت ،سو يك

 عملكـرد  داليـل  بررسـي  بـا  ،ديگـر  سـوي  از و سـازد  آشكار ملي منافع و كالن اهداف
 جايگـاه  ارتقـاي  به حوزه، اين در نوين هاي رسانه با مقايسه در سنتي هاي رسانه عيفض

هـاي سـنتي و    اين مقاله همچنين با بررسي عملكـرد رسـانه   .كند كمك سنتي هاي رسانه
 ميـزان  اي كشـور،  اي براي پيشبرد ديپلماسـي رسـانه   نوين در زمان انجام مذاكرات هسته

 و مشـخص  نرم قدرت اصلي ابزار عنوان به ،ها رسانه از ان رااير كننده مذاكره تيم استفاده
   .كند مي آشكار ديپلماسي را تحوالت عرصه در ها رسانه كليدي نقش

 بـه  جـدي  نحـو  به ديپلماسي آينده دهد نشان كه است اين نهايي مقاله حاضر هدف
 سـتفاده ا سـوي  بـه  ضرورتاً ديپلماسي و است وابسته جمعي ارتباط ابزارهاي و ها رسانه
 هـر  خـارجي  سياسـت  آينـده  زيـرا  كند مي حركت ها رسانه از تر گسترده و بيشتر هرچه
روسـت كـه    ضرورت انجـام ايـن مقالـه از آن     .است خورده گره آن هاي رسانه با كشور

اي ايران براي مردم حايز اهميت است و با توجه به ارتباطي كه ميـان   آينده پرونده هسته
هـاي سـنتي و نـوين در مـذاكرات      ارد، بررسي عملكـرد رسـانه  ها وجود د مردم و رسانه
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سازد و نگـاه غـرب    اي ايران آشنا مي هاي مسئله هسته اي، مردم را بيشتر با واقعيت هسته
هـاي   دهد. از نـوآوري  به اين موضوع و چگونگي رويارويي آنها با كشورمان را نشان مي

عنـوان چـارچوب نظـري تحقيـق       اي بـه  اين پژوهش، استفاده از نظريه همگرايي رسانه
اي  هاي گذشته در حوزه ارتباطات، با توجـه بـه فضـاي نـوين رسـانه      است كه طي سال

اي هـر زمـان    دهـد كـه در مـذاكرات هسـته     مطرح شده است. ايـن نـوآوري نشـان مـي    
انـد، ايـران توانسـته     هاي سنتي و نوين در مواجهه با يك موضوع همگرايي داشـته  رسانه

موفقيت كسب كند اما در برخـي مواقـع نبـود همگرايـي الزم، رونـد       است در مذاكرات
اي با مشكل مواجـه سـاخته و بـه     اي ايران را در مذاكرات هسته پيشبرد ديپلماسي رسانه

 غرب در كسب امتياز از مذاكرات كمك كرده است.

 ادبيات پژوهش

و مطبوعـات)،   هاي چاپي (كتاب در اين پژوهش، رسانه سنتي به رسانه .هاي سنتي رسانه
روايـت  «شود كه مخاطبـان را از طريـق يـك     ها اطالق مي راديو، تلويزيون و خبرگزاري

 .)1381، ترجمه دهقان، 2و تانكارد 1(سورين كنند هدايت مي» خطي
مورد بحـث در ايـن مقالـه، درواقـع، مجموعـه       »هاي نوين رسانه«هاي نوين.  رسانه

ه خصايص معيني را در كنار نو شدن، امكانات هاي ارتباطي هستند ك متمايزي از فنّاوري
ديجيتال و در دسترس بودن وسيع براي استفاده شخصي به عنوان ابزارهاي ارتبـاطي، در  

هـايي   اي از فعاليـت  ). توجه ما به طور مشـخص، بـر مجموعـه   2008، 3(فلو خود دارند
 در نـوين  ايهـ  بنابراين، رسـانه  شوند؛ مطرح مي »اينترنت«متمركز است كه تحت عنوان 

 .اند...  و بوك فيس توييتر، وايبر، جمله از اجتماعي هاي شبكه شامل مقاله، اين
توان هرگونـه اسـتفاده    اي را مي در تعريفي ساده ديپلماسي رسانه اي. رسانه ديپلماسي

تـر،   ها در راه پيشبرد اهداف سياست خارجي تعريف كرد اما در تعريفـي دقيـق   از رسانه
ها از سـوي رهبـران، بـه     اي شامل استفاده از رسانه ند؛ ديپلماسي رسانهكارشناسان معتقد

منظور بيان منافع در مذاكرات، اعتمادسازي و بسيج حمايت عمـومي از توافقـات اسـت     
 ).1388، ترجمه آشنا و اسماعيلي، 4(گيلبا
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هـا بـراي رسـيدن بـه اهـداف       عبارت است از استفاده از رسـانه «اي  ديپلماسي رسانه
 ).1388(اسماعيلي، » اتيك، تأمين منافع، تكميل و ارتقاي سياست خارجيديپلم

 اي رسانه همگرايي نظريه

 و پيشـين  اي رسانه هاي فناوري بين سنتي مرزهاي شدن محو همگرايي فرايند از منظور 
 تكسـت  تلـه  اي، ماهواره كابلي، هاي سيستم ظهور با ميالدي 1980 دهه در كه است نوين

 حــوزه معاصــر متفكــر و اســتاد ،)2007( 1جنكينــز هنــري. شــد ازآغــ ويدئوتكســت و
 برخـورد  هـم  بـا  جديـد  و قـديم  هـاي  رسـانه  كجا: همگرا فرهنگ« كتاب در ارتباطات،

 .گفت سخن يي» همگرا فرهنگ« پيدايش از» كنند؟ مي
 هـاي  رسـانه  نـوين،  هـاي  فنـاوري  كـه  اسـت  بـاور  ايـن  بر اي رسانه همگرايي نظريه
 پيامـد . كننـد  مـي  بازتعريف را اي رسانه محيط نتيجه، در و آورند مي هم گرد را گوناگون

 محتـواي  بـودن  دسـترس  در توجـه   قابل افزايش كنندگان، مصرف براي همگرايي اصلي
 هـاي  رسـانه  هـاي  سـايت  خبـري،  هـاي  سازمان تلويزيون، و راديو مانند آنالين اي رسانه

 اسـتفاده  در كاربران پذيري انعطاف و صليا اي رسانه منبع چند عنوان به يوتيوب، و اجتماعي
 .)2012، 3و شـرمن  2هاسـت (ميكـل   رسانه مصرف مكان و زمان و اي رسانه ابزارهاي از

 توزيـع  و توليـد  را خـود  نظر مورد محتواي تا سازد مي توانمند را كاربران اي، رسانه همگرايي
 .)1393محمدي،  اجي(ح راحتي در دسترس عموم قرار دهند كنند و از طريق اينترنت به 

 اي هسته مذاكرات در اي رسانه همگرايي مدل

 قـوانين  صنايع، فناوري، فرهنگ، مشترك فصل در همگرايي اي، رسانه همگرايي مدل در
 ولـي  گـذارد،  مـي  اثـر  فناوري و مقررات صنايع، فرهنگ، عرصه بر يا و است مقررات و

 و كـاربران  اسـت،  گـاه  تكيـه  و رمحو و اثرگذار مهم، تحوالت و تغيير اين همه در آنچه
 البتـه . افتدنمي اتفاق چشمگيري تحول و تغيير هيچ آنها بدون كه هستند كنندگان مصرف

 كننـدگان  مصـرف  و كـاربران  بـر  تـأثيري  هـيچ  همگرايـي  كـه  نيسـت  معنـاي آن  به اين
 كننـدگان،  مصـرف  و كاربران و همگرايي بين رابطه كه منظور اين است بلكه گذارد، نمي
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تـوان   ). با توجه به اين مـدل مـي  2008، 2و ويلكينسون 1گرانت(است  طرفه دو اي طهراب
 هـا  اي را ترسـيم كـرد در ايـن مـدل، رسـانه      اي در مذاكرات هسـته  مدل همگرايي رسانه

 محـور  دو عنـوان  بـه   خارجـه،  امور وزارت اي رسانه ديپلماسي بخش و) نوين و سنتي(
 بـر  همگرايـي  اين و گيرند مي قرار مدنظر) گراييهم اصلي بازيگران( تأثيرگذار و اصلي
 مخالفـان  ايـران،  عمومي افكار ،5+1 گروه كشورهاي عمومي افكار جهان، عمومي افكار

 تـيم  اعضـاي  و ايـران  كننـده  مـذاكره  تـيم  اعضـاي  ايران، در مذاكرات داخلي منتقدان و
 .گذارد مي تأثير 5+1 كننده مذاكره

 مـدنظر  بايد )1اي (شكل  هسته مذاكرات در اي انهرس همگرايي مدل در كه اول نكته
 عمـومي  افكـار ( مخاطبـان  با همگرايي اصلي بازيگران بين رابطه كه است اين گيرد قرار

 منتقـدان  و مخالفـان  ايـران،  عمـومي  افكـار  ،5+1 گروه كشورهاي عمومي افكار جهان،
 كننـده  مـذاكره  تـيم  اعضـاي  و ايـران  كننده مذاكره تيم اعضاي ايران، در مذاكرات داخلي

اين معنا كه ميان بازيگران اصلي همگرايي با مخاطبـان   به  .است دوسويه اي رابطه ،)1+5
رابطه تعاملي برقرار است و در اين ارتباط بازخورد تعاملي مورد تأكيـد قـرار دارد و بـر    

 شود. اساس بازخوردها، رفتارها مشخص مي
 مـدنظر  ) بايد1اي (شكل  هسته ذاكراتم در اي رسانه همگرايي مدل در نكته دوم كه

هـاي سـنتي و نـوين و     كه رابطه ميان بازيگران اصلي؛ يعنـي رسـانه   است اين گيرد قرار
وزارت امور خارجه نيز بايد دوسويه و تعاملي باشـد؛ چراكـه    اي بخش ديپلماسي رسانه

 اي در تأثيرگـذاري بـر مخاطبـان و    در صورتي بازيگران اصـلي مـدل همگرايـي رسـانه    
اي موفـق خواهنـد بـود كـه      اي غرب در مـذاكرات هسـته   همچنين مقابله با جنگ رسانه

اي ايـران را   بتوانند رابطه دوسويه و تعاملي خود را حفظ كنند و اهداف ديپلماسي رسانه
اي با هم اجرا درآورنـد. اگـر ايـن رابطـه برقـرار نباشـد، ديپلماسـي         در مذاكرات هسته

هاي سنتي و نوين نخواهند توانست عملكـرد مناسـبي    نهاي كشور و همچنين رسا رسانه
اي غـرب و حمـالت و انتقـادات     در پيشبرد مذاكرات و همچنين مقابله با جنگ رسـانه 

 اي داشته باشند. مخالفان داخلي توافق هسته
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 مدل همگرايي رسانه اي در مذاكرات هسته اي ـ1 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيشينه پژوهش

 تلويزيـون  نقـش : خارجي سياست و تلويزيون« عنوان با در پژوهشي) 1390( دعاگويان
 موضـوع  بـر  تأكيـد  بـا ( ايران اسالمي جمهوري خارجي سياست هدايت و پشتيباني در

 جايگـاه  بـه  مربـوط  ادبيـات  بررسي منظور  به را عمده هدف دو)» ايران اي هسته انرژي
 سياسـت  از يپشـتيبان  در ايـران  تلويزيـون  نقش بررسي و خارجي سياست در تلويزيون

 دو از اسـتفاده  با دهد. پژوهشگر مورد توجه قرار مي را ايران اسالمي جمهوري اي  هسته
 انديشـمندان  هاي ديدگاه آوري جمع و تلويزيون سياسي هاي برنامه محتواي تحليل روش

 ،فعلـي  وضـعيت  در كـه  گيـرد  مـي  نتيجه پژوهش فرضيه 9 قالب در اي رسانه و سياسي
 حمايت جلب و اي هسته اخبار در زمينه پوشش را اي گسترده هاي شتال ايران تلويزيون

 تلويزيـون  هـاي  توانـايي  از امـا  است داده انجام مربوط به آن هاي برنامه از عمومي افكار
 .است شده استفاده اي هسته سياست چرخه در كمتر

 شـبكه  شـامگاهي  خبـري  هاي بخش تحليل« عنوان با پژوهشي در) 1391( فلحميده
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 هـاي   مـتن  محتـواي  ،»2009 آخـر  ماهـه  سه در ايران اي هسته پرونده با ارتباط در يهالعرب
 و رويكردها چگونگي و ميزان تا داده قرار تحليل و بررسي مورد را العربيه شبكه خبري

 .شود مشخص ايران اي هسته پرونده مورد در آن پنهان و آشكار هاي سياست
 انـرژي  بحـران  اي رسـانه  مـديريت  اهبردهاير« عنوان با پژوهشي در) 1392( فر اميد

 راهبردهـاي  تـرين  مطلـوب  بـه  دسـتيابي  ،»ايـران  اسـالمي  جمهوري سيماي در اي هسته
 تأكيـد  بـا  ،ايران اسالمي جمهوري سيماي را در اي هسته انرژي بحران اي رسانه مديريت

 بحـران  از پيش مرحله در ،المللي بين بعد در اي هسته انرژي بحران سياسي زيرسيستم بر
 تـرين  مناسـب  رقـابتي  كـه راهبردهـاي   داد نشـان  پژوهش اين نتيجه. كرده است بررسي

روند. در  به شمار مي اي هسته بحران اي رسانه خصوص مديريت در سيما براي راهبردها
 راهبـرد  تـرين  مهم سيما، براي شده تدوين رقابتي راهبردهاي بندي پايان، پس از اولويت

 موضـوعي  بـه  اي هسـته  موضـوع  تبديل مورد در سازي فرهنگ« پژوهش تعيين شد اين
 در خبري، گزارش و مستندسازي سازي، برنامه طريق از فراملي، حتي و ملي فراجناحي،

 ملـل  سـازمان  همچـون  المللـي  بـين  نهادهاي و عملكرد گزينشي سياسي افشاگري باب
 .»ايران در مقابل جمهوري اسالمي اي هسته انرژي المللي بين آژانس متحد،

 روش پژوهش

اي، يكـي از بهتـرين    اي انجـام شـده اسـت. تئـوري زمينـه      اين پژوهش به روش تئوري زمينـه 
هايي است كه در شيوه پژوهش كيفي، در باب توليد نظريه و طراحـي و پيشـنهاد الگـوي     روش

 ).1390افشار،  تواند مورد استفاده قرار گيرد (اشتراوس و كوربين، ترجمه مفهومي، مي
 و كننـده  اعضـاي گـروه مـذاكره    )1 شـامل » جامعـه مـورد بررسـي   «مقاله حاضر  در

 كارشناسـان  و دانشـگاه  ) اسـاتيد 3 رسـانه،  اصـحاب  )2خارجه، امور وزارت كارشناسان
شـود   مـي  المللي بين مسائل و سياسي مسائل كارشناسان و مجلس نمايندگان )4 رسانه و

همچنـين سـابقه تجربـي در حـوزه      اي و دليل اشراف بر موضـوع پرونـده هسـته    كه به
 اند.   اي انتخاب شده ديپلماسي رسانه

يعنـي در   گيري متعـارف اسـت؛   اي برخالف نمونه گيري در روش تئوري زمينه نمونه
 ).1995، 2است (چمبرلين» 1گيري نظري نمونه«گيري مورد نياز  اين روش، نمونه

                                                      

1. theoretical sampling          2. Chamberlain 
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جامعـه مـورد بررسـي     نفـر از  20ها نيز به روش مصـاحبه عميـق بـا     گردآوري داده
 پژوهشـگر  و دارنـد  انعطاف كامل طور به پژوهش اين هاي پرسشصورت گرفته است. 

 نظرهـاي  عميـق  دريافـت  بـراي  اي تـازه  هـاي  پرسـش  موضـوع،  پيشـرفت  شـيوه  بـر  بنا
 سـازي  مثلـث  روش از پـژوهش  پايـايي  و اعتبـار  براي .است كرده طرح شونده مصاحبه
 تـا  شـده  ارائـه  آنـان  بـه  اجـرا  از پـس  صاحبنظران، از دريافتي اطالعاتشده و  استفاده
 .كنند تأييد را گرفته صورت هاي برداشت درستي

اي بـه شـيوه كدگـذاري اسـت. كدگـذاري در تئـوري        تحليل داده در تئـوري زمينـه  
 مـتن  ،بنـابراين  )؛125، ص 1389گيرد (بازرگـان،   اي به شيوه استقرايي صورت مي زمينه

 استخراج آن مهم هاي مضمون زير و ها مضمون ،درپي پي مطالعه با و تنظيم شد گفتگوها،
 هماهنگي صورت گرفـت  كنندگان شركت پس از هماهنگي با نيز ها مضمون تمامي. شد

 صـورت  بـه  مـوارد  ايـن  با بود آمده دست به مشاهدات از آنچه. شد تأييدها  مضمون و
 كننـدگان  شركت سوي از شده  بيان عناصر به توجه با پايان در شد و وتحليل تجزيه يكجا
 .شدند بندي جمع نتايج

 هاي پژوهش يافته

اي  هاي سنتي و نوين در پيشبرد ديپلماسي رسـانه  شوندگان در مورد عملكرد رسانه مصاحبه
بنـدي   وتحليل و جمع اند كه پس از تجزيه اي نكات متعددي را ذكر كرده در مذاكرات هسته

 ي مقاله در سه محور خالصه شده است.ها در قالب يافته ،اطالعات، در نهايت

 . عملكرد رسانه ملي1

 كشـورمان،  كننـده  مـذاكره  تـيم  اعضاي جمله از بررسي مورد جامعه كارشناسان از طيفي
 را قابل دفـاع  آن و كنند مي ارزيابي موفق را اي هسته مذاكرات در ملي را رسانه عملكرد

 بـه  اي هسـته  مـذاكرات  در را خود قشن مجموع در ملي رسانه كه معتقدند آنها دانند؛ مي
 مختلـف  ابعاد و مذاكرات و اي هسته موضوع درباره را الزم روشنگري و كرد ايفا خوبي

 برابـر  در مـردم  به آن انعكاس و حقايق بيان در اين ترتيب، به و داد انجام جامعه در آن
 نقـد  و مـذاكرات  اخبار پوشش با صداوسيما. كرد ايفا مهمي غرب نقش هاي رجزخواني

 و فـراهم آورد  را هـا   ديـدگاه  مقايسـه  فرصـت  خود مخاطب براي توانست آن، همزمان
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 اظهـارات  زنـده  طـور   بـه  صداوسـيما  بـار،  اولين براي. ببرد باال را مردم قضاوت قدرت
 نقـد  به تا خواست صاحبنظران از بالفاصله و كرد پخش مذاكرات درباره را اوباما باراك

. بـود  مخاطبـان  بـر  اثرگـذاري  براي مفيد مدل يك اين. پردازندب وي اظهارات ارزيابي و
اي  هسـته  هايي مناظره برگزاري يا ملي رسانه به كننده مذاكره مسئول مـــقامات از دعوت

 مطـرح  موضـوعات  شدنتر  تخصصي به مذاكرات، نتايج از روشن تصويري ارائه ضمن نيز،
 .بود مفيد مخاطبان براي و كرد كمك حوزه اين در

 تمـام  از نتوانسـت  ملـي  رسانه كه معتقدند شوندگان مصاحبه از ديگر طيفي مقابل رد
 ايـن  كنـد؛  اسـتفاده  اي هسته مذاكرات اي رسانه ديپلماسي پيشبرد براي خود هاي ظرفيت

 خبـري  هـاي  تـيم  با 5+1 كشورهاي كننده مذاكره هاي هيئت كه طور همان معتقدند طيف
 كـامالً  خبرهـا  برخـي  گـرفتن  ناديـده  يـا  سـازي  برجسته و خبري فضاي ايجاد در خود

 اي رسـانه  راهكارهـاي  از استفاده با توانست مي هم صداوسيما كردند، مي عمل هماهنگ
 از ملـي  رسـانه  گوينـد  مي همچنين آنها. باشد داشته كننده مذاكره تيم با بيشتري همراهي

 دنيـاي  در را رسانه ناي نفوذ امر اين و كرد استفاده كمتر مستقل و نام صاحب تحليلگران
 روزهـاي  در صداوسـيما  عملكـرد  ديگـر نيـز   سـوي  از داد. كـاهش  اي رسـانه  پررقابت

 . بود تاحدي متفاوت آن از بعد و اي هسته برگزاري مذاكرات
 اي هسـته  مـذاكرات  جزئيـات  سـازي  شـفاف  در صداوسيما پررنگ نقش به طيف دو هر
 دفـاع  اي هسـته  پرونـده  موضـوع  خصـوص  رد ملـي  رسانه هاي برنامه تنوع از و دارند تأكيد

 سـند  تدوين براي اي هسته مذاكرات در اسالمي جمهوري منطق از نگاه آنها، تقويت .كنند مي
 اي هسـته  مـذاكرات  طـول  در ملـي  رسـانه  كه بود مهمي رسالت اي هسته جامع توافق نهايي
 شـده   مطـرح  هاي دروغ برخي نقد و تهران سازنده رويكردهاي سازي برجسته با و كرد دنبال

 تـدوين  براي اي هسته مذاكرات را در ايران منطق توانست مذاكرات، در غربي طرف سوي از
 در انقـالب  معظـم  رهبـر  كـه بيانـات   معتقدند طيف دو هر همچنين .كند تقويت نهايي سند

 طراحـي  بـراي  محور بهترين موضوع، اين بيشتر طرح و مذاكرات روند شناخت با خصوص
 .است آينده در اي هسته گفتگوهاي پوشش براي ملي نهرسا راهبردهاي

 ها . عملكرد مطبوعات و خبرگزاري2

 مـذاكرات  حواشـي  و متن لحظه به لحظه پوشش اينكه وجود با ،شوندگان مصاحبه نگاه از
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 در هـا  خبرگـزاري  و مطبوعات زياد هاي فعاليت جمله از آن با مرتبط روندهاي تحليل و
 مذاكرات اي رسانه ديپلماسي پيشبرد در آنها عملكرد مجموع، در بود، اي هسته مذاكرات

 خـود  هاي ظرفيت تمام از نتوانستند ها رسانه اين چراكه رسيد نظر مي به ضعيف اي هسته
 ،ديگـر  سـوي  از. كننـد  كمك مذاكرات انجام در كشور ديپلماسي دستگاه به كمك براي
 رقابـت  كـه  داشـتند  توجه مهم نكته اين به كمتر اي هسته مذاكرات طول در ها رسانه اين
 تهديـد  را نظـام  ملي منافع اي، هسته مذاكرات موضوع كردن جناحي و ملي منافع سر بر

 در هـا  رسـانه  ايـن  همچنـين . نـدارد  را جنـاحي  دعواهـاي  تحمـل  ،ملي منافع و كند مي
 هـر  اين معنـي كـه   نكردند؛ به طي را درستي مسير اي هسته مذاكرات در خبر باني دوازه

داخلـي نيـز در    هـاي  رسانه كردند، مي منتشر مذاكرات درباره خارجي هاي را رسانه نچهآ
 بازنويسي به اقدام خارجي، هاي رسانه اخبار باني دروازه در اينكه بدون كشور نشر دادند

 .نمايند آن تحليل يا خبر
شود  رو دو طرف هاي برگ نبايد اي هسته مذاكرات در كه معتقدند شوندگان مصاحبه

 هـاي  خبرگـزاري  و مطبوعـات . آيـد  مـي  پايين شان زني چانه قدرت زيرا در اين صورت،
 اند. كرده رو را ها برگه اين مواقع برخي در داخلي

 ديپلماسـي  پيشبرد در داخلي هاي خبرگزاري و مطبوعات ضعيف عملكرد ديگر دليل
 هـا  رسـانه  يـن ا ضعيف ساختار به ،شوندگان مصاحبه نگاه از اي هسته مذاكرات اي رسانه
 عمـومي  افكـار  بـه  دسترسي داخلي هاي خبرگزاري و مطبوعات ،آنها نگاه از گردد؛ برمي

 ايـران  سـنتي  هاي رسانه ضعيف ساختار. بودند ضعيف حوزه اين در و نداشتند خارجي
 ايـن  در مـالي  مشـكالت  و گـذاري  سـرمايه  كمبـود  ،دليـل اول  اسـت؛  علت داراي چند

 سياسـت  حـوزه  در ميـان خبرنگـاران   تخصـص  نبود به ديگر علت هاست و دليل رسانه
زبـان   مشكل داخلي خبرنگاران اكثر گردد؛ برمي اي هسته مذاكرات موضوعات و خارجي

 جهـان  عمـومي  افكار به اخبار انعكاس در توانند نمي كشور از خارج به سفر در و دارند 
 مذاكرات موضوع به د،كنن مي كار حوزه اين در ايران در كه خبرنگاراني هم. باشند موفق
 و اتمـي  انـرژي  المللـي  بـين  آژانـس  بـه  مربوط مباحث ايران، اي هسته پرونده اي، هسته

 انـدازي  راه سـانتريفيوژها،  جملـه  از ،آن بـه  مربوط مباحث يا ايران اي هسته هاي فعاليت
 ندارند. تسلط...  و اورانيوم درصد اتمي، هاي نيروگاه
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 هاي نوين . عملكرد رسانه3

هـاي   رسـانه  ،اي هسـته  مـذاكرات  در كه دهد مي نشان شوندگان مصاحبه نظرهاي عمجمو
 و به ايفاي نقش پرداختنـد  رساني اطالع هاي شبكه حكم در ،اجتماعي هاي شبكه و نوين

 در درواقـع  .كردنـد  خـارج  رسـمي  خبـري  هـاي  رسـانه  دسـت  از را اخبار مطلق انتشار
 اخبــار پوشــش در نــوين هــاي انهرســ ويــژه آفرينــي نقــش شــاهد، اي هســته مــذاكرات

 هـا  گزارش در او همراه هاي ديپلمات و ظريف محمدجواد. بوديم مذاكرات لحظه به لحظه
 صـفحه  يـا  ظريـف  بـوك  فيس صفحه در و كردند مي تهيه مذاكرات از كه هايي  عكس و

 غيررسـمي  خبـري  فضـاي  بـه  را مـذاكرات  رسمي فضاي شد، مي منتشر عراقچي توييتر
 اختيـار  در را مـذاكرات  اي رسـانه  فضاي ،طريق اين از و زدند پيوند ماعياجت هاي شبكه

 گـردش  در انكـاري  غيرقابل نقش اي هسته مذاكرات در نوين هاي رسانه درواقع. گرفتند
 كننـده  مـذاكره  تـيم  بسـيار  مواقـع  در و گرفتنـد؛  مـذاكرات  اخبار انتشار و اطالعات آزاد

 مـذاكرات  در غـرب  اي رسـانه  سـلطه  از هـا،  نهرسـا  از اين استفاده با توانست كشورمان
 نظـام  منـافع  و اهـداف  راسـتاي  در مـذاكرات  اخبار انتشار به اقدام و كند عبور اي هسته

 .نمايد ايران اسالمي جمهوري
 گيرنـد  مـي  قرار سنتي هاي رسانه از تر پايين ارتباطات هرم در نوين هاي رسانه اينكه وجود با

 در )،1389 كنند (كونـگ، ترجمـه فرهنگـي و همكـاران،     مي ايفا را رساني اطالع حلقه نقش و
 نقـش  گسترده مخاطبان، به توجه با ها رسانه اين كه بوديم شاهد اي هسته مذاكرات طول

 ،اي هسـته  برگـزاري مـذاكرات   زمـان  در كردند؛ بازي سنتي هاي رسانه كنار در را مكمل
. دادنـد  مـي  قـرار  مخاطبـان  اختيار در و كردند مي انتخاب را پيام محتواي مهمي از بخش

 اخبـار  آخـرين  رسـاني  اطالع براي ها رسانه اين از نيز كشورمان كننده مذاكره تيم اعضاي
 صـفحه  ،مثـال  بـراي . كردنـد  استفاده جهان عمومي افكار با گفتگو همچنين و مذاكرات

 ،خبـري  مهـم  منبـع  يـك  عنوان به ،مذاكرات انجام زمان در ظريف دكتر آقاي بوك فيس
 ايـن  درواقـع . گرفـت  مي قرار كشور از خارج و داخل در سنتي هاي رسانه استفاده مورد
افـزايش   را اي هسـته  مـذاكرات  اخبـار  آخرين را به مخاطبان دسترسي سرعت ،ها رسانه

 و رسـاني  اطـالع  بـراي  نوين هاي رسانه از همچنين اي هسته مذاكرات طول در. دادند مي
 سـنتي  هـاي  رسانه در كشورمان كننده مذاكره تيم اعضاي كه هايي پيام به مخاطب هدايت

 رسـانه  يـك  بـا  ظريـف  دكتـر  آقـاي  كه زماني مثال براي. شد مي استفاده كردند، مي ارائه
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 خبـر  كرد، مي مصاحبه كشور از خارج تلويزيوني هاي خارجي، براي مثال، يكي از شبكه
 و رسـيد  مي مخاطبان طالعا به مجازي و نوين هاي رسانه طريق از مصاحبه اين برگزاري

 .خواند فرامي سنتي هاي رسانه در مصاحبه مشروح خواندن به را آنان

 گيري نتيجه و بحث

 ايجـاد  و اي هسـته  مـذاكرات  در خارجه وزارت دستگاه اي رسانه ديپلماسي بخش شدن فعال
 مـذاكرات  اخبـار  مديريت و رساني اطالع  حوزه در توجهي درخور اتفاقات ها، رسانه با تعامل
 يـك  در اي، هسـته  مـذاكرات  در نوين و سنتي هاي رسانه حضور با. داشت همراه به اي هسته
  بـه  ايـن  از پـيش  تـا  كـه  اي هسته مذاكرات رساني اطالع مديريت از زيادي بخش كلي، نماي
 در بـود،  گرفتـه  قـرار  آنان هاي رسانه و غربي كننده مذاكره هاي ديپلمات سيطره در عمده طور
 ديپلماسـي  تـا  بگيـرد  قـرار  هـم  ايران اختيار حوزه در توانست اي   هسته مذاكرات يدجد دور

 مند شود. بهره مذاكرات كنار در اثربخش رساني اطالع از كشورمان اي هسته
 در سـنتي  هاي رسانه با مقايسه در نوين هاي رسانه كه دهد مي نشان مقاله اين هاي يافته
 هـاي  رسـانه  ميان در. اند داشته بهتري عملكرد اي هسته مذاكرات اي رسانه ديپلماسي پيشبرد
 .است بوده بهتر ها خبرگزاري و مطبوعات با مقايسه در ملي رسانه عملكرد نيز سنتي

 هـاي  شـبكه  حكـم  در اجتمـاعي  هاي شبكه و نوين هاي رسانه اي، هسته مذاكرات در
 خبـري  هاي رسانه دست از را اخبار مطلق انتشار و به ايفاي نقش پرداختند رساني اطالع
 كاركردهـايي  در بتوان شايد را فرصتي چنين از استفاده رواج دليل. كردند خارج رسمي

 كـه  گويـد  مـي  رسـانه  دانـش . انـد  شـده  مترتـب  اجتماعي هاي شبكه بر كه كرد جستجو
 نيسـتند  ملي منافع و امنيت مخل وجه هيچ  به اجتماعي هاي شبكه نظرها، برخي برخالف

هسـتند   قدرتمنـد  و هوشمند، سريع هايي رسانه مردم، بر تكيه دليل به ها نهرسا اين بلكه
 رويـدادها  در. نيسـت  ايران امر، مختص اين. )1388(گروسين و بولتر، ترجمه قاسميان، 

 انـد  داده رخ مختلـف  كشـورهاي  در گذشـته  هـاي  سـال  طي كه نيز اجتماعي حوادث و
 كـه  هولناكي تصاوير. اند كرده نقش يفايا رساني اطالع مقدم خط در اجتماعي هاي رسانه

 از زودتـر  شوند مي منتشر مختلف كشورهاي در زلزله و سيل همچون طبيعي حوادث از
 سياسـت  عرصه در. يابند مي انتشار اجتماعي هاي شبكه از طريق همين رسمي هاي رسانه

 را بـاطي ارت نـوين  هـاي  فنّـاوري  و اجتماعي هاي رسانه قدرت ديده، جهان دولتمردان نيز
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 و تهديدها كه دانند مي و هستند آشنا آن هاي مزيت و ها قابليت ها، ظرفيت با شناسند،  مي
 ايـن  از و اسـت  ناچيز بسيار گذارد، مي ما روي پيش كه هايي فرصت برابر در آن معايب
كنند (ميلسـن   مي استفاده مردم با ارتباط برقراري و خود اهداف به دستيابي براي فرصت

 در سـنتي  هـاي  رسـانه  عملكـرد  چرا ). اينكه1389ن، ترجمه كلهر و روحاني، و همكارا
 كارشناسـان  رسد، داليل متعـددي دارد كـه   نظر مي به  ضعيف نوين هاي رسانه با مقايسه

 كنند؛ مي مطرح را برخي از آنها
 اسـت،  ديپلماتيـك در جريـان   مـذاكرات  بحـث  كه زماني كشورها از بسياري در .1
 پـر  خود هوشمندانه هاي مخالفت با را كنندگان مذاكره دست موافق، و مخالف هاي رسانه

 در. شـوند  حاضـر  مـذاكرات  در پـر  دست با و باشد شان دست در برنده برگ تا كنند مي
 تـيم  بـراي  اي برنـده  بـرگ  نتوانسـتند بـه   مخـالف  هـاي  رسـانه  ايران، اي هسته مذاكرات

 دليـل   بـه  هـا  مخالفـت  از زيـادي  بخـش  چراكـه  كننـد  دست پيدا كشورمان كننده مذاكره
 .نبود هوشمندانه درواقع و گرفت مي صورت جناحي هاي رقابت
 جملـه ز ا سنتي هاي رسانه ايران، المللي بين نگاري روزنامه جايگاه بودن پايين دليل .2

 بـراي  نيسـتند.  برخـوردار  بـااليي  جهاني و اثرگذاري سطح از ها خبرگزاري و مطبوعات
 در را الزم تخصـص  و توانـايي  بايـد  ايرانـي  نگاران روزنامه گذاري،اثر سطح اين ارتقاي
 چنـد  يا يك به آشنايي ببينند، اي حرفه هاي آموزش به دست آورند و خود فعاليت حوزه
 خيـز،  بحران مناطق در حضور است، المللي بين نگاري روزنامه ملزومات از خارجي زبان

 هـاي  حـوزه  در خبـري  توليدكننـده  يـك  وانعن به را ايراني نگاران روزنامه و خبرنگاران
 و ايرانـي  نگـاران  روزنامـه  ميـان  اي حرفه تجربيات مبادله. كند  مي عرصه وارد المللي بين

 .كند مي كمك ايران المللي بين نگاري روزنامه جايگاه ارتقاي به نيز خارجي
 يـا راهبـرد   از اي، هسته مذاكرات عرصه در حضور براي خارجي سنتي هاي رسانه .3
 ازجملـه  داخلـي  سـنتي  هـاي  رسـانه  در حالي كه بودند، برخوردار اي رسانه پيوست يك

 پيوسـت  ايـن  تـدوين  بـراي . بودنـد  راهبـردي  چنـين  فاقـد  ،هـا  خبرگزاري و مطبوعات
 علـوم  اسـتادان  رسـانه،  اصـحاب  صـاحبنظران  بـا  بيشـتري  تعامـل  الزم اسـت  اي، رسانه

 .گيرد صورت خارجه امور وزارت جموعهم كارشناسان و الملل بين روابط و ارتباطات
 سـطح  در كـه  اسـتراتژيك  ارتباطـات  مركـز  يا اي رسانه ديپلماسي مركز يك نبود .4
 داخلـي  هاي رسانه مسير و كند كمك فراجناحي موضوعات كردن مشخص به بايد كالن
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 باعـث  كنـد،  تعيين شوند، مي تعريف ملي منافع عنوان به كه موضوعاتي با مواجهه در را
 بـا  خـود،  جنـاحي  منـافع  اسـاس  بـر  هـا  خبرگزاري و مطبوعات از برخي ه است كهشد

 .كنند برخورد اي هسته پرونده موضوع
 دوسـويه  تعامـل  بـر  اي، هسـته  مـذاكرات  بـراي  اي رسانه همگرايي مدل در كه چنان
 نكتـه  ايـن  پژوهش، هاي يافته و نظرها بندي جمع شد، تأكيد مخاطبان بر اصلي بازيگران

 ديپلماسـي  بخـش  و) نوين و سنتي( ها رسانه ميان تعامل يعني هر زمان كند؛ مي دتأيي را
 ديگـر  سوي از نوين و سنتي هاي رسانه ميان تعامل و سو يك از خارجه وزارت اي رسانه
 و داشـته  مـوفقي  عملكـرد  اي هسـته  مـذاكرات  در ايران اي رسانه ديپلماسي بوده، برقرار

 در تـوان  مي را تعامل اين. يابد دست اي هسته اكراتمذ در خود اهداف به توانسته است
زمان ديگر  اما خوبي مشاهده كرد؛  به اي هسته مذاكرات در غرب رواني جنگ با مواجهه

 .شد مي مواجه كندي با اي هسته مذاكرات پيشرفت نبود، برقرار تعامل اين كه

 منابع

 جم. جام تهران: .اي رسانه ديپلماسي ).1388( محمد. اسماعيلي،
 توليـد  مراحل و فنون: كيفي پژوهش مباني). 1390. (جوليت كوربين، و انسلم اشتراوس،

 .ني: تهران). افشار ابراهيم ترجمه( اي زمينه نظريه

 سـيماي  در اي هسـته  انـرژي  بحران اي رسانه مديريت راهبردهاي). 1392. (احمد فر، اميد
 صداوسيما. دانشگاه :هرانت. ارشد كارشناسي نامه پايان .ايران اسالمي جمهوري

 رويكردهـاي ( آميختـه  و كيفـي  تحقيـق  هاي روش بر اي مقدمه). 1389. (عبـاس  بازرگان،
 .ديدارد: تهران ).رفتاري علوم در متداول

 قـم: مركـز   المللـي.  بـين  تحـوالت  و نـوين  هـاي  رسـانه  .)1393(  علي.  محمدي، حاجي
 صداوسيما. اسالمي هاي پژوهش

 و پشـتيباني  در تلويزيـون  نقـش : خـارجي  سياست و تلويزيون). 1390. (داود دعاگويان،
 انـرژي  موضـوع  بـر  كيـد أت بـا ( ايـران  اسالمي جمهوري خارجي سياست هدايت

 .  طباطبايي عالمه دانشگاه: تهران. دكترا نامه پايان ).ايران اي هسته
 بـا  طارتبا در العربيه شبكه شامگاهي خبري هاي بخش تحليل). 1391. (مصطفي فلحميده،

: تهـران . ارشـد  كارشناسـي  نامـه  پايان .2009 آخر ماهه سه در ايران اي هسته پرونده
 صداوسيما. دانشگاه



 v 83 اي اي مذاكرات هسته هاي سنتي و نوين در پيشبرد ديپلماسي رسانه بررسي عملكرد رسانه

 اكبـر  علي (ترجمه) اجرا تا نظريه از( رسانه در راهبردي مديريت .)1389( لوسي. كونگ،
 دانش. تهران: همكاران). و فرهنگي

 رحـيم  (ترجمـه  اي رسـانه  تحـول  منطق .)1388( ديويد. جي بولتر، و ريچارد گروسين،
 .نيوشا مهر نشر و صداوسيما دانشگاه قاسميان). تهران:

 و آشـنا  الـدين  حسـام  (ترجمـه  خارجي سياست و جهاني ارتباطات .)1388( ايتان. گيلبا،
 ).ع( صادق امام دانشگاه . تهران:)اسماعيلي محمدصادق

 الملـل  بين روابط در نرم قدرت ربردكا نوين؛ عمومي ديپلماسي .)1389(همكاران.  و ژان ميلسن،
 (ع). صادق امام دانشگاه روحاني). تهران: محسن سيد و كلهر ترجمه رضا(

 دهقـان).  عليرضـا  (ترجمـه  ارتباطـات  نظريـه  .)1381( .تانكارد، جيمـز  و ن، ورنريسور
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