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چکیده
سقوط رژیم بعث آغازگر تحوالت جدیدی در عرصه سیاسی عراق بود ،به نحووی کوه جوو
سیاسی و اجتماعی این کشور را مسوتعد ذو یرش گفتمانهوای جدیودی نموود در ایون
چارچوب قدرتهای مختلف منطقهای و فرامنطقهای و به خصوص ایران ،آمریکا ،ترکیه و
عربستان تالشهای جدیدی را در راستای تقویت ابعاد رسانهای و گفتمانی خود در افکوار
عمووومی عووراق آغوواز نمودنوود در ای ون چووارچوب دیپلماس وی رسووانهای را شوواید بتوووان
کمهزینهترین و کارآمدترین ابزاری دانست که از ظرفیت اثرگ اری مثبت بر افکار عمومی
دیگر کشورها در راستای تحقق منافع ملوی برخووردار اسوت بوهعبارتیدیگر ،دیپلماسوی
رسانهای ازجمله ابزارهایی است که میتوانود باعوث ارتقواش شواخ های قودرت نوره هور
کشوری شود جمهوری اسالمی ایران نیز در طول سالهای اخیر توالش وافوری را بورای
کاربست این ابزار در قبال کشورهای همسایه و بهخصوص عراق انجاه داده است بور ایون
اساس ،ذرسش اساسی که مقاله حاضر به بررسوی آن میذوردازد ایون اسوت کوه راهبورد
دیپلماسی رسانهای و گفتمانی جمهوری اسالمی ایران در قبال عراق در دوران ذساصوداه
 دانشجوی دکتری روابط ب ین المل  ،دانش ه ح وق و و مل و

یا ی واو رسن اجا دانش اح اد ا م ی

رسناجا ایرا Reza.shokri2112@yahoo.com
 ا تادیار روابط بین المل ،و مضو هیات ملم ی دانش ه ح وق و و مل و

یا ی واو رسن اجا دانش اح اد

ا م ی رسناجا ایرا (نوینا ح نئول) e_anooshin@yahoo.com
 ا

تادیار سق

و

انی وق و ا

م ی مض و هی ات ملم ی دانش

اح ان را ان را ای را

hoseini.sm@ut.ac.ir
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﭼﻬﻞوﺳﻮم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،1398ﺻﺺ 226-196

نسبت دیپلماسی رسانه ای و گفتمانی با منافع ملی جمهوری اسالمی ایران در عراق جدید

197

چه مختصاتی داشته ،چه روندها و تحوالتی را تجربوه کورده و در نهایوت چوه تواثیری در
تحقق منافع ملی جمهوری اسالمی ایران داشته است؟ مقاله حاضر با استفاده از روشهای
مقایسهای و توصیفی–تحلیلی ،این فرضیه را مطرح ساخته که راهبرد دیپلماسی رسانهای
و گفتمانی جمهوری اسالمی ایران در عراق مبتنی بر توسوعه کموی و کیفوی رسوانههای
دیداری و شنیداری با هدف ارتقاش شاخ های قدرت نره و تحقق منافع ملی بوده است
جمهوری اسالمی ایران ،عراق ،قدرت نره ،منافع ملی ،دیپلماسی رسانهای ،دیپلماسی

واژههای کلیدی :جمهوری اسالمی ایران ،عوراق ،قودرت نوره ،منوافع ملوی ،دیپلماسوی
رسانهای ،دیپلماسی

مقدمه
منطقه بینالنهرین که بخش عمدهای از خاک آن در حاا حارار در کراعر عارا
تعریفشده از دیرباز یکی از نقاط ثقل اسارراتیی

در ههاان م مخصعًاان منطقاه

غرب آسیا بعده است .عرا با برخعرداری از ذخایر عظیم نفت ،معقعیت ترانزیرای
ممراز م تأثیر شگرف در ههتدهی به افکار مسلمانان ههان ،همعاره از مناطق مهم
در معادالت قدرت ههانی بعده است .همین مسئله باعث شاده تاا ایان منطقاه باه
آمردگاهی دائمی برای قدرتها تبدیل شعد .مرأثر از راهبردهای مرفامت برخای از
قاادرتهای منطقااهای م فاارا منطقااهای بهخصااع

ایاالتمرحااده آمریکااا ،امنیاات

دسرههمعی در ایان ناحیاه ،هاای خاعد را باه نازا دسارههمعی داده م یکای از
«کمربندهای شکننده» در نظام بینالملل را به مهعد آمرده اسات .در حاا حارار
خطه غرب آسیا خاعد ههاانی از تعارراات اسات م شااید باارزترین نماعد ایان
معرع را برعان در عرا مراهده کرد .مییگیهای همعیرای م ترکیاق قاعمیری م
مذهبی عرا  ،این کرعر را مسرعد همسعیی باا ایاران سااخره اسات م بار هماین
اساس هم میباشد که دیپلماسی عمعمی با تأکید بر دیپلماسی رسانهای میتعاناد از
ابزارهای مهم اثرگذاری در زمینه افزایش قدرت نارم ایاران در عارا م در نری اه
تحقق منافع ملی باشد .همهعری اسالمی ایاران باا تکیاه بار ظرفیتهاا م عناًار
دیپلماسای رساانهای -گفرماانی ،از ظرفیاات بسایاری در عارا برخاعردار اساات.
(ًالحی امیری م محمدی)7 :1392 ،
ایران پس از سقعط ًدام م حمله آمریکاییها ،باا اسارفاده از دیپلماسای عماعمی،
ههت هلق افکار عمعمی کرعر همسایه غربای خاعد تالشهاای بسایاری کارده
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است؛ برآیند این ماقعیتها ،رقابت نرم قدرتهای منطقاهای م فرامنطقاهای چاعن
ایران م آمریکا را در پی داشت .در این رقابت ،دیپلماسای عماعمی م قادرت نارم
بهطعر اعم م شاخه رسانهای آن بهطعر اخص ،بسیار به کار بسره شاده م در عصار
کنعنی که «عصر ارتباطات» لقق گرفره ،این رسانهها هسرند که هایگاه میایهای در
اثرگذاری بر افکار عمعمی یافرهاند .دملت همهعری اساالمی ایاران نیاز از ابرادای
پیرمزی انقالب اسالمی ،همعاره در تالش بعده است تا عالمه بار پیرابرد اهاداف
ملی خعد در حعزه رمابط خارهی ،ارزشها م آرمانهای انقالب را نیاز باه دیگار
کرعرها معرفی کرده م آن را به گفرمان عمعمی در ساط ههاان م منطقاه تبادیل
کند .در این حعزه ،به کار بسرن دیپلماسی رسانهای گفرمانی م اسرفاده از رساانهها
م مزایای آنها در ترمیج م ارائاه ًاحی معاراع انقاالب اساالمی ،از اثرگاذاری
بسزایی برخعردار بعده م معاههه مسرقیم با افکار عماعمی ملتهاای منطقاه را باه
دنبا خعاهد داشت .از همین رم پرسش اساسی کاه مقالاه حارار باه بررسای آن
میپردازد این است که راهبرد دیپلماسی رساانهای م گفرماانی همهاعری اساالمی
ایران در قبا عارا در دمران پساًادام چاه مخرصااتی داشاره ،چاه رمنادها م
تحعالتی را ت ربه کرده م در نهایت اینکه تا چه میزان در تامین مناافع ملای معفاق
عمل کرده است؟
 .2پیشینه پژوهش:
حسن بریر در مقاله «گفرمان خامرمیاناهای همهاعری اساالمی ایاران» ( )1388باا
تکیه بر زبان انقالب به تحلیل سیاست خارهی ایاران پرداخراه اسات .می ععامال
سیاسی ،فرهنگی ،دینی ،امنیری م نظامی را در سط رسمی تعیین کنناده دانساره م
سایر ععامل از قبیل دیپلماسی عمعمی را در سط غیررسامی تعیینکنناده دانساره
است( .بریر)1388 ،
ابعالفضل دهقانی فیرمزآباادی در پایانناماه خاعد تحات عناعان «منطاق سیاسات
خارهی همهاعری اساالمی ایاران در خامرمیاناه» ( )1394باه بررسای برخای از
مهمترین مؤلفههای سیاست خارهی ایران در منطقه م بهخصع

عرا میپردازد.

می با اسرفاده از رمش تعًیفی تحلیلی ،به این نری ه میرسد که سیاست خاارهی
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همهعری اسالمی ایران در منطقه خامرمیانه در قیاس با قبل از پیرمزی انقالب ،سه
تحع اساسی شامل «اساالمگرایی»« ،اسارقال گرایی» م «محادتگرایی» را ت رباه
کرده است( .دهقانی فیرمزآبادی)1394 ،
غالمررا کریمی م حسینعلی تعتی در مقاله «بررسی مؤلفههای دیپلماسی منطقاهای
انقالب اسالمی م ارائه راهبرد» ( )1394این سؤا را طرح کردهاناد کاه دیپلماسای
منطقهای ایاران در نظام خامرمیاناه م ای ااد الگاعی هدیاد منطقاهای دارای چاه
هایگاهی است؟ نعیسندگان در پاسخ به این پرسش ،رمن اشاره به اهمیت منطقاه
خامرمیانه ،به ظرفیتهای مهم قدرت نرم ایران در منطقه می پرداز که تحاعالتی از
قبیل بیداری اسالمی من ر به فعا شدن م دد این ظرفیتها گرره است( .کریمای
م تعتی)1394 ،
مسععد هعفری نیاد ( )1398در مقاله تحت عناعان «بررسای دیپلماسای رساانهای
میان ایران م آمریکا در دمره بعش» ،دیپلماسی رسانهای ایران م آمریکا را در یکای
از حساسترین زمانهای تااریخ رماباط دم کراعر ماعرد بررسای قارار میدهاد.
(هعفری نیاد)1398 ،
« دیپلماسی عمعمی م قدرت نرم با تأکید بر قدرت نرم ایران در عرا هدید» یکای
از پیمهشهای مرتبط با معرع مقاله حارر است که تعسط حسین رفیع م ملیحه
نی رمش نعشره شده است .در این اثر بیان شده که ایران دارای منابع مرعاددی در
زمینههای سیاسی ،فرهنگی م دیپلماسی در عرا هدیاد میباشاد کاه تعلیدکنناده
قدرت نرم بعده م ایران تا اندازهای تعانسره این ماعارد را پیادا کناد م قادرت نارم
خعد را در ابعاد فراملی اهرا کناد .در حاا حارار فضااهای ارتبااطی ،رساانهای،
تبلیغاتی م فرهنگی معهعد در دنیا بهًعرت ابزارهای قابل اعرماد بارای اسارفاده م
تأمین قدرت نرم بعده م از پایههای اًلی قدرت نعین محسعب میشعند( .رفیع م
نی رمش)1392 ،
« دیپلماسی عمعمی م قدرت نرم ،ایران م آمریکا در عرا هدید» ،عنعان مقالهای به
قلم فرهاد عطایی ،رمحاهلل قادری م نبیاهلل ابراهیمی منررر شده است .این مقاله باه
بررسی این معرع میپردازد که با تعهه به افع قدرت نرم ایاالتمرحاده پاس از
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اشغا عرا در مارس  ،2003به علات تکارمی مبرنای بار قادرت ساختافزاری،
همهعری اسالمی ایران میتعاند با تعهه به اشرراکات مذهبی ،تااریخی م فرهنگای
با کرعر همسایه خعد ههت ای اد تغییرات راهباردی م بنیاادی باه تقعیات مناابع
نرمافزاری قدرت در قبا عرا هدید بپردازد .این مقالاه پاس از تبیاین م تراری
قدرت نرم ،دیپلماسی عمعمی ،به سنتهای معهعد در سیاست خارهی آمریکاا در
عرا هدید میپردازد .در پایان نیز ،ررمرتها م الزامات سیاست خاارهی ایاران
در عرا هدید معرد بررسی قرار میگیرد .ایان مقالاه تصاعیر کلای از دیپلماسای
عمعمی م قدرت نرم آمریکا م ایران در عرا هدید ارائه میدهد( .عطایی ،قاادری
کنگامری م ابراهیمی)1390 ،
محمااد اسااماعیلی در کراااب «دیپلماساای رسااانهای» ( )1389بااه بررساای کااارکرد
دیپلماسی رسانهای در دنیای معاًر م نقش سازمان ًدا سیمای همهعری اسالمی
ایران در ایان زمیناه پرداخراه اسات .می رارمرت م اهمیات تحقیاق را یکای از
نیازهای کراعر در ههات پیرابرد سیاسات خاارهی ،همااهنگی م مکمال باعدن
دیپلماسی رسانهای کرعر با سیاست خارهی نظاام میداناد .ایان کرااب دارای دم
بنیاد نظاری در حاعزه رماباط بینالملال اسات .در ارتبااط بینالمللای باه نظریاه
دیپلماسی م رسانهها ،رسانهها م امنیت ملی ،پرسریی ملی م مدیریت بحران ،ارهاا
میشعد( .اسماعیلی)1389 ،
پیمهشهای مرعدد دیگری نیز به راهبرد رسانهای م قدرت نرم کراعرها در ایاران،
منطقه غرب آسیا م عرا پرداخرهاناد .ازهملاه شاکعهی آذر ( )1391در پایمهش
«بررسی تأثیر قدرت نرمافزاری آمریکا بر امنیت ملای همهاعری اساالمی ایاران م
نقش رسانه ملی در مقابله با آن» چارچعب کلیتر رسانهای را برای تبیاین تاأثیرات
راهبردهای سیاست خارهی آمریکا در قبا ایران برگزیده اسات .ناعازانی ()1396
در پیمهش «نقش فضای م ازی در پیربرد دیپلماسی عمعمی مدرن» به بیان کلای
اثرات فضای م ازی در قادرت نارم کراعرها م بهخصاع

دیپلماسای عماعمی

پرداخره است .سلیمی ( )1395در اثر «بررسی مطالعه تأثیر سایبر دیپلماسی آمریکاا
بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای م ازی» مفهعم سایبر دیپلماسی م پیامدهای آن بار
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نظر ایرانیان را تحلیل م ارزیابی کرده است.
 .3چارچوب مفهومی پژوهش:
گرچه مفهعم قدرت نرم1را میتعان کلیدیترین مفهاعم مقالاه حارار دانسات ،اماا
مفاهیم م عباراتی از قبیال دیپلماسای عماعمی 2،دیپلماسای رساانهای3م دیپلماسای
گفرمانی نیز ذیل چارچعب مفهعمی مقاله حارر قرار میگیرند.
 .3-1قدرت نرم:

هعزف نای4از اساتید دانرگاه هارمارد که مبد اًطالح قدرت نرم نیاز میباشاد،
قدرت نرم را تأثیر م هذابیت ایدههای ی
نرم ی

ملت بر ملل دیگر بیان میکناد .قادرت

ملت را قادر میسازد تا بر نرایج معرد نظر خعد در عرًه امعر بینالمللای،

نه با تعسل بر زمر م قعه قهریه ،بلکه به مدد قدرت هاذبه م کرش دست یاباد .در
حقیقت قدرت نرم ی

رمیکرد امنیت طلق است که معطعف به هلاق تعههاات

ههانی به چالشهای هدید میباشد م بر اسااس پاذیرش اسارانداردهای نهادهاای
بینالمللی ،ائرالفها م همکاریهای مبرکرانه در رمابط خارهی بین کرعرها م نیاز
سازمانهای غیردملری ،فکر م عمل میکند .امرمزه رساانهها باهعنعان ابازار اًالی
قدرت نرم به شمار میرمند که نقش کلیدی را در عرًه تحاعالت دیپلماسای بار
عهده دارند .به تعبیر نای قدرت نرم یعنی «تعانایی تعیین املعیتهاای دیگاران» از
طریق تأثیر بر ذهن م قلق آنها

(2008: 96

 .)Nye,انگاره کانعنی قادرت نارم ،دا

بر نیل به اهداف معرد نظر از طریق هذب م اقنا دیگران است کاه پایش از ناای
تعسط اندیرمندان دیگری نیز در قالق مفاهیمی دیگر به کاار گرفراه شاده اسات.
بهعنعان مثا اسریعن لعکس به «چهره سعم قدرت» اشاره کرده م تصری میکند که
در چهره سعم قدرت ،قدرت بر فرد یا گرمه اهرماعی اعما میشعد ،بادمن آنکاه
در معرد این اعما قدرت آگاهی مهعد داشره باشاد .ایان عمال عمادتان از طریاق
ای اد تغییرات م تحعالتی در بسرر اعما قدرت ان اام میگیارد( .

(Lukes, 1974:
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42در انرزاعیترین سط  ،دانرمندان م تحلیلگران ،قدرت نرم را قادرت نامراهعد،
غیرقابل اندازهگیری ،غیرمادی یا معنعی تعریف میکنند .برخالف قادرت ساخت،
که بر پاداش م تهدید مبرنای اسات ،قادرت نارم ،بادمن پااداش م تهدیاد اعماا
میشعد .قادرت نارم بار تعاناایی شاکل دادن باه املعیتهاای دیگاران از طریاق
داراییهای نامحسعسی همچعن :هاذابیتهای شخصایری ،فرهنگای م ارزشهاای
سیاسی م نهادی اسرعار است که دیگران را ترغیق ،مررم م اخالقای هسارند .در
این مفهعم ،قدرت نرم تنظیم دسرعرالعملهایی است میکند تاا هماان چیزهاایی را
بخعاهند که ما میخعاهیم .بنابراین ،قدرت نرم تعانایی کسق نرایج از طریق هذب
کردن است نه اهبار م یا پاداش .درماقع ،در قدرت نرم قدرت هماهنگکننادگی م
مرارکت دهندگی حائز اهمیت است)Nye, 2008( .
 .3-2دیپلماسی عمومی:

دیپلماسی دارای تعاریف مرعددی است .در یا

تعریاف بسایط ،دیپلماسای ،هنار

برقراری م تقعیت رمابط دمهانبه م چندهانبه با هدف تأمین منافع ملی است .یکی
از تعاریفی که میتعاند گعیای ماهیت دیپلماسی عمعمی باشد ،درک تعدههای مردم
کرعر مخاطق ،دادن پیام برای آنان ،فعالیت بهمنظعر تأثیرگذاری بر آنهاا ،تعساعه
گفرگع میان شهرمندان م نهادهای ی

کرعر از ی سع م نهادهای کرعر مخاطاق

از سعی دیگر است که این امر باعث تقعیت منافع ملای میشاعد .مطاابق تعریاف
مزارت خارهه ایاالتمرحده آمریکا «دیپلماسی عمعمی» به آن بخش از برناماههای
دملری گفره میشعد که به قصد اطال رسانی م یا اعما نفعذ بر افکار عمعمی ساایر
کرعرها ان ام میشعد )Wolf and Rosen, 2004( .بحث دیپلماسی عماعمی در کال
عبارت است از اینکه دملتها در سیاست خارهی از امکانات م ابزارهای رسانهای
ارتباطی م رمابط عمعمی بارای تأثیرگاذاری بار ماردم کراعرهای دیگار اسارفاده
میکنند.
 .3-3دیپلماسی گفتمانی:

دیپلماسی گفرمانی ،عمدتان معنای انرزاعی م ذهنی م همعی ههانی را ماعرد تعهاه
عمیق قرار میدهد م مدعی است که با فهم درست ،بهمعقع م بر اسااس زمیناههای
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معهعد ،میتعان به معفقیت معرد نظر در سیاسات خاارهی کراعر دسات یافات.
عالمه بر این دیپلماسی گفرمانی بیش از آن به کاربرد زبان م شیعههای باهکارگیری
آن برای انرقا مناسق معنای انرزاعی م ای اد معنای مرررک میان اطراف گعنااگعن
تکیه میکند که میتعاند ًعرت عملیاتی م عینی فهم انرزاعی زباان باشاد( .برایر،
)90 :1395
 .3-4دیپلماسی رسانهای:

دیپلماسی رسانهای بهًعرت عام به معناای باهکارگیری رساانهها بارای تکمیال م
ارتقای سیاست خارهی است .بهعبارتدیگر ،دیپلماسی رسانهای ،کاربرد رساانهها
بهطعر مییه در ترقی م رمانسازی سیاست خارهی است .دیپلماسای رساانهای باه
م مععه اقداماتی اطال میشعد که طی آن ،دملتها سعی دارند از طریق رسانهها
م ابزارهااای فرهنگاای در بلندماادت ،الگعهااای رفراااری م شاایعه تفکاار م زناادگی
ملتهای معرد نظر خعد را در ههری که تأمینکننده منافع م خعاسرهای آنان باشاد،
دگرگعن سازند (ساداتی.)1393 ،
در عصر ههانی شدن م انقالبهای اطالعاتی م ارتباطی ،دیپلماسی م مرارقات آن
(دیپلماسی دی یرالی ،دیپلماسی رسانهای م دیپلماسی علمی) یکی از ارکاان اًالی
سیاست بینالملل گررهاند ،بهگعناهای کاه هرگعناه راعف م نقصاان در دسارگاه
دیپلماسی ،میتعاند پرسریی بینالمللی ،اعربار م قدرت کرعر میزبان را کاهش دهد.
از همین رمی ،دیپلماسی رسانهای از منابع اًلی قدرت نرم محسعب میشعند.
رسانهها درماقع بازیگران غیردملرای سیاساتگذاری خاارهی کراعرها باه شامار
میرمند که فعالیت آنها را نه میتعان کامل مهار کرد م نه میتعان نادیاده گرفات،
آنها در گفرمان سنری سیاست خارهی تغییرات فرامانی ای اد کردهاناد م دملتهاا
را به تحع در تصمیمگیری م اهرای سیاست خارهی مادار کردهاناد .درماقاع ،در
پی هایگااه ناعین گفرماان ساازی م تصعیرساازی در تعاملهاای سیاسای ،نقاش
رسانهها نیز در اقنا دیگران بسیار مهمتر از گذشره شده است .هعزف نای نیاز در
کراب قدرت نرم ،از رمزنامهها م رسانهها باهعنعان بخشهاایی کاه باا اسارفاده از
فنامریهای ارتباطی ،شبکهای از رمابط ای اد کردهاند که برآیناد آن تعلیاد قادرت
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نرم است ،نام میبرد .بر این اساس ،رسانه یکی از تعانمندترین ابزارهای تأثیرگاذار
در اقردار نرم کرعر است .بهعبارتیدیگر میتعان دیپلماسای را م مععاه تادابیر م
اعمالی بدانیم که عمدتان از طریق مسالمتآمیز برای حصع حداکثر تفاهم ،در میان
انبعه اخرالفهای ًحنه رمابط بینالملل برای حفظ منافع ملی م اهارای سیاسات
خارهی به کار گرفراه میشاعد .بایاد گفات در دمران هدیاد م پیرارفت علام م
فنامری در شکل دیپلماسی نیز تغییراتای عماده شاکلگرفره اسات ،در دیپلماسای
نعین بههای دستکاری ماقعیتها به تعلید ماقعیات میپردازناد .باازیگران ساعی
میکنند با اسرفاده از رسانهها م فنامریهای نعین« ،تصعیری م از» از رقیبان خاعد
تعلید نمایند که امکان هایگزین شدن باا ماقعیات را داشاره باشاد .بادین ترتیاق
«ماقعیتهای م ازی» شکل میگیرند کاه از یکساع «م ازناد» چاعن باا آنچاه در
خارج ههان است ،منطبق نیسرند م از سعی دیگر بهرهای از ماقعیت دارناد چراکاه
عمده افکار عمعمی م تصمیم گیران آنها را پذیرفرهاناد م بار اسااس آن تحلیال م
حری اقدام مینمایند( .گلرن پیمه)131 :1391 ،
عملکرد دیپلماسی رسانهای بهگعناهای اسات کاه دملتهاا نیازمناد ای ااد شابکه
ارتباطات حرفهای م گسرردهای هسرند .پیامی که این شابکه باه مخاطاق خاارهی
میرساند ،نراندهنده هعیت م طرز فکر عامه ی

کرعر است م همعاره باید ابعاد

سازگاری م اسرمرار را در خعد داشره باشد .بهرهگیری از رساانه کارآماد در بحاث
دیپلماسی عمعمی ،بسیار حائز اهمیت است .رسانهها با قدرت نفعذ فع العاده خعد
در هعامع گعناگعن ،قادرند تصعیر مثبت یا منفی از ی

کراعر را در ههاان خلاق

کنند .این مسئله باعث شده تا مدیریت رسانهها معرد تعهه خاا

دملتهاا قارار

گیرد( .گلرن پیمه)1391 ،
 .4مثلث روابط ایران ،عراق و آمریکا
ایران همسایه بزرگ عرا است م پیعندهای سیاسای م ماذهبی ایاران باا شایعیان
عراقی غیرقابل اغماض است .پیعندهای ماذکعر ،عامال مهمای در تعمیاق رماباط
سیاسی ایران م عارا دارد .بااینحاا بارخالف اشارراکات تااریخی ،فرهنگای م
مذهبی ایران با عرا  ،با نگاهی به رمند تطعر شکلگیری رمابط دمهانبه از گذشره
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تاکنعن ،به این نری ه میرسیم که مناسبات بین دم کرعر ،اغلق پرتنش بعده اسات.
اهداف م دخالتهای اسارعماری قادرتهای بازرگ مقات م پیامادهای ناشای از
فرمپاشی امپراتعری عثمانی م بالکانیزه شدن منطقه ،منرأ تحعالتی بعده که آثاار آن
همچنان بر مناسبات دم کرعر سایه افکنده است .گرچه ایران پس از هنگ ههاانی
ام با هیچ ی

از همسایگان خعد اخرالف هدی که خطار بارمز هناگ را داشاره

باشد ،نداشره است ملی با کرعر عرا از هماان زماان تراکیل آن در ساا ،1920
م ادالت م تنشهایی داشره است .تنش م خصاعمت پار نعساان ،انعقااد م نقا
پیدرپی قراردادها از سعی طرفین ،اخرالفات تاریخی مرزی ،مسئله عربات عالیاات
م زمار ایرانی ،معرع کردسران ،بحران قعمیتها م شکلگیری گرمههای معاارض
در آن منطقه ،اتهام یا ماقعیت دخالت در امعر داخلی یکدیگر ،بهخصاع

پاس از

اسرقال عرا در سا 1922م حائز اهمیت است( .بلاداهی )276 :1383 ،معماعالن
رمابط هر کرعر باا همساایگانش در قالاق یکای از اشاکا ارتبااطی ،همزیساری
مسالمتآمیز ،همپیمانی م رقابت م منازعه قابلبررسی است کاه ایاران م عارا در
رمابطران این دمران را پرت سر گذاشرهاند.
رمابط ایران م عرا بهخصع

در دمران پساًدام ،مرأثر بازیگر مهم دیگری بعده

است .در طع قرن بیست م یکم ایاالتمرحاده از اسارراتیی ماگاذاری مسائعلیت
ههت کنرر م مهار مرخاًامین م دفاع دشامنان اسارفاده کارده اسات .یکای از
مهمترین خطرهایی که در قرن بیسات م یکام بارای مناافع ملای آمریکاا مرصاعر
میشعد ،ایران پس از انقالب میباشد .ایاالتمرحده پس از انقالب اسالمی معراع
خصمانهای را نسبت به ایران داشره م با ههتگیری ایران پس از انقاالب اساالمی
مبنی بر ًدمر انقالب بهشدت مخالفت کرده است .پس از مقاع انقاالب ایاران،
رمابط بین دم کرعر ایران م آمریکا دچار دگرگعنی شد م زمینه برای قطاع رماباط
فراهم گردید( .هعفری ملدانی)42 :1387 ،
ایران در سا  2002در کنار کراعر عارا محاعر شارارت در نظار گرفراه شاد م
ایاالتمرحده حری از این فراتر رفت م ایاران را بارای خاعد م ههاان یا

خطار

ههانی ترسیم نمعد که در پی بر هم زدن نظم م امنیت بینالمللی است ،لذا مقامات
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ماشنگرن میبایست ایان قادرت منطقاهای را کنرار کنناد .ازهملاه راههاایی کاه
ایاالتمرحده برای کنرر ایران در نظر گرفت ،حمله به عرا م سقعط رژیام بعاث
بعد .از نظر ماشنگرن ،عرا تعانایی الزم را بارای کنرار ایاران دارد .لاذا نفاعذ در
عرا چه در زمینه مالی م چه در زمینه نظاامی بایاد ًاعرت گیارد .ایاالتمرحاده
تالش کرده ایران را برای عرا خطری منطقهای ترسیم نمایاد کاه در بار هام زدن
معازنه به نفع خعد م به زیان عرا است.
ازهمله مؤلفههای مهمی که آمریکا برای مقابله بانفعذ ایران در عرا از آنهاا بهاره
گرفره ،میتعان به معارد ذیل اشاره نمعد:
اختالفات بین شیعیان طرفداا اردران بدا سد یها و کردهدا ردرا
ایدئعلعژی

اخارالف

بین دم کرعر ایران م عرا معهق شده که آمریکا از این اخارالف در

ههت گساررش نفاعذ خاعد اسارفاده نمایاد .درحالیکاه هعیات ماذهبی شایعی،
اًلیترین پایگاه هعیری همهعری اسالمی ایران است ،هامعه چندپاره عرا شامل
شیعیان ،سنیها م کردها میباشد .مهعد اقلیتهای شیعه م سنی هم در ایران م هم
در عرا نیز منازعات بین دم کرعر را تردید کارده باهمییه پاس از انقاالب م در
دمره کنعنی حرکتهایی از هانق گرمههای شیعی بار راد آمریکاا شاکل گرفراه
است.
ملیگراری رربی و تقابل آن با ملیگراری اررانی مسئله دیگری که زمیناه منازعاه
سنیها م کردهای عرا را با ایران فراهم میکند ،تقابل ملیگرایی ایرانای م عربای
است .ازهمله زمینههای مهم این تقابل باه دمران حکعمات پهلاعی در ایاران بااز
میگردد .در این دمره دملت ایران تأکید بسیاری بر باسرانگرایی ایرانی داشات .در
طرف مقابل نیز اعراب م ازهمله اعاراب عراقای ،ایرانیاان را ع ام م غیار اًایل
میدانسرند که این مسئله معهبات منازعه ایران م دنیای عارب را فاراهم مینماعد.
بعد از انقالب نیز عرا از ایان حرباه اسارفاده نماعده م هناگ ایاران م عارا را
بهعنعان هنگ ایران م اعراب تبلیغ مینمعد.
موقعیت ژئوپلیتیک ررا

عرا به دلیل داشارن ذخاایر نفات م گااز م معقعیات

هغرافیایی در منطقه خامرمیانه که عارا از آن برخاعردار اسات ،یکای از بهرارین
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کرعرهای عربی است که آمریکا برای نفعذ خعد م مقابله با ایاران ،از آن میتعاناد
اسرفاده کند م از طریق مرحد کردن سنیها با خعد ،حافظ منافع خعد باشد.
 .5مؤلفههای گفرمانی م قدرت نرم همهعری اسالمی ایران در عرا
یکی از الزامات مهم در شناسایی ابعاد دیپلماسای رساانهای م گفرماانی همهاعری
اسالمی ایران در عرا  ،شناسایی ابعاد کالن آن در سط ههانی م منطقاهای اسات.
بهعبارتیدیگر ،مؤلفههای قدرت نرم م دیپلماسی رساانهای م گفرماانی همهاعری
اسالمی ایران در سط بینالمللی ،منطقاهای م در عارا بهًاعرت تعأماان ماعرد
بررسی قرار میگیرد:
گفتمان انقالب اسدالمی :در طاع چهاار دهاه اخیار زباان انقاالب از مهمتارین
مؤلفههای قدرت نرم م دیپلماسی رسانهای همهاعری اساالمی ایاران باعده اسات.
دیپلماسی رسانهای م گفرمان ایرانی با کاربست ادبیات انقالب از آغاز ظهاعر نظاام
همهعری اسالمی ایران ،پایهریزی شده م با گذشت زمان ،تعسعه م عماق بیرارری
پیدا کرده است .از آن ا که گفرمان انقالب اسالمی ایران بر اخال تأکید دارد ،ایان
حالت از تعانی هذبکننده برخعردار است م قدرت نرم همهعری اساالمی ایاران
در عرا را تقعیت کرده است .انقالب اساالمی ایاران باا احیاای دمبااره مباحاث
اسالم ،تحع فرهنگی عظیمی را در ابعاد منطقاهای معهاق شاد .ایان انقاالب را
میتعان ت لی قدرت نرم به معنای تعانایی نفعذ در رفرار دیگران بدمن تهدید م یاا
اغعا م عمدتان بر پایه ارشاد به شمار آمرد( .دهریری)1385 ،
گفتمان اررانی اسالمی این گفرمان ریره در پایگاههای هاعیری اساالمی م ایرانای
دارد .تحقق منافع ایرانی اساالمی بار اسااس «اعرمااد مرقابال»« ،تفااهم مرقابال» م
«تعانایی مرقابل» در ًحنه بینالمللی امکان تحقق خعاهد داشت .در بعد رساانهای
م گفرمان ملی م فراملی چهار عامل مؤثر مهعد دارد کاه رماباط مخرلاف بار پایاه
آنها شکل گرفراه اسات ،ایان ععامال عبارتاناد از« :ععامال سیاسای»« ،ععامال
فرهنگی»« ،ععامل دینی» م «ععامل امنیری نظامی» که در سط رسامی تعیینکنناده
سیاساات خااارهی م در سااط غیررساامی بااا بهرهباارداری از ععاماال فاارا دملر ای
ترکیلدهنده دیپلماسی عمعمی م قدرت نرم همهاعری اساالمی ایاران میباشاند.
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(بریر)1388 ،
سابقه تمانی و وابط بین فره گی سیاسات خاارهی ایرآنکاه هادایرگر رماباط
خارهی کرعر برشمرده میشعد ،عالمه بر نظرداشت رمابط از طریق سفارتخانهها،
مبرنی بر گسررش رمابط بین فرهنگی م تمدنی نیز میباشد .گفرمان ارتباطات میاان
فرهنگی باا بهرهبارداری از شایعههای دیپلماسای عماعمی در پای سااخت ناععی
طرفداری ،همراه با ارائه اطالعات الزم م تحقق نععی از منافع باعده کاه زمینهسااز
آگاااهی الزم باارای درک ،پیاارمی م عملیاااتی کااردن گفرمااان مزبااعر بااعده

اساات.

(آالدپعش م تعتعنچیان)6 :1372 ،
فره گی ساز سیاست خا جی :این مؤلفه بدین معنای اسات کاه ارتبااط ماابین
سیاست داخلی با سیاسات خاارهی در دیپلماسای رساانهای م گفرماانی ایاران از
محعریت «فرهنگ قدرت» به محعریت «قدرت فرهنگ» تغییر پیدا کرده است .این
تغییر حیاتی زمینهساز گسررش رمابط دمسرانه همهعری اساالمی ایاران در ساط
بینالمللی م منطقهای بعده است.
استقالل گراری :اسرقال گرایی بر نفی مدامم حضعر سلطه گران غربای در منطقاه
خامرمیانه تأکید دارد .این گفرمان همچنین طرد نیرمهای خارهی از منطقه باهمییه
آمریکا را ترمیج میدهد.
گفتمان اسالمگراری :این گفرمان تأثیر فرامانی در ظهاعر نهضاتها م هنبشهاای
اسالمی در سط ههانی بهمییه در سط منطقه خامرمیانه داشره است .این گفرمان
همچنین بازگرت به هعیت اسالمی م ملی م گسررش ارتباطات بار مبناای احرارام
مرقابل را به ارمغان آمرده اسات کاه البراه شادت م راعف م نیاز ساط م عماق
گفرمانهای مزبعر با تحاعالت زماانی م تغییارات سیاسای – اهرمااعی در ساط

منطقهای م فرامنطقهای رابطه مسرقیم دارد.
گفتمان مذهبی :پیرمزی انقالب ،هنبههای بالقعه مذهبی شیعه را بالفعل کارد م باا
احیای هعیت اسالمی ،سرآغاز هعیتیابی مسلمانان م بهمییه شایعیان در منطقاه م
تحعالت م دگرگعنیهای سیاسی عمدهای در کرعرهای خامرمیانه بهخصاع

در

عرا پس از ًدام به مهعد آمرد .حری پیررر م در زمان پیرمزی انقالب اسالمی،
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شیعیان عرا ازهمله املین گرمههایی بعدند که از انقالب ایاران حمایات کردناد.
(هامدانی مقدم)38 :1391 ،
گفتمان همکا

و تعامل این گفرمان عاملی اساسی برای گسررش رمابط مرقابال

م اطمینان سازی بر پایه تفاهم ،محدتگرایی م انس ام اسالمی است که زمینهسااز
انس ام دینی ،همگرایی سیاسی ،اتحااد اهرمااعی م همسانساازی فرهنگای شاده
است .ازهمله دیگر تأثیرات این گفرمان ،ترمیج رمابط همگرا در تعامل کرعرهای
منطقه میباشد.
گفتمان حمارت از فلسطین :این گفرمان باعاث ظهاعر هریاان حمایات قااطع از
مبارزات مردمی فلسطینیان م طرح هدی محاع اسارائیل در سارزمینهای اشاغالی
شده است.
 .6دیپلماسی رسانهای و قدرت نرم ایران در عراق
دیپلماساای رسااانهای ایااران ،چنااد مرااعلی دارد کااه اًاالیترین آنهااا ،سااازمان
ًدامسیمای همهعری اساالمی ایاران اسات .فعالیتهاای ایان ساازمان در کناار
نهادهای دیگری همچاعن مزارت فرهناگ م ارشااد اساالمی م ساازمان تبلیغاات
اسالمی ،با هدف هلق آرای مثبت مردم عرا  ،دچار نعساناتی باعده اسات اماا در
پیرمی در برخی خطعط کلی ،مری ثابری را طی کرده اسات .نعساانات اشارهشاده
بیررر ناشی از تکثر نهادهای دخیل م بعضان معازی کاری مادیران رساانهای اسات.
مابسرگی بیشازحد رسانهای به دملت ،از دیگر نقاط رعف رسانههای ایران اسات
که باعث شده در پیامهای ارسالی ،خعاسرههای مخاطبان هدف ،کمرر ماعرد تعهاه
قرار گیرد .م بههای ای اد ی

دیالعگ با آنها ،ی

معنعلعگ به مهاعد آیاد .ایان

مسئله ،به تعان «اعرمادسازی» دیپلماسی رسانهای ایران آسایق میزناد .در مقابال،
اخال گرایی م پرهیز از هلاق مخاطاق باا شایعههایی همچاعن ای ااد هاذابیت
هنسی ،یکی از چارچعبهای ثابت سیاست رسانهای ایاران در قباا عارا باعده
است .بهعالمه ،به اعرراف برخی منابع غربی ،ایران در دیپلماسی رسانهای خاعد در
عرا  ،بر شکافهای شیعه – سنی این کرعر تمرکاز نداشاره م محراعای پیامهاای

ارسالی رسانههای ایرانی به عرا نران میدهد که به دنبا ای اد محادت در میاان
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هامعه چندپاره همسایه بعدهاند)Tideman, 2005( .
عرا  ،ازهمله همسایههای مهم ایران بعده که بیرررین مرز مرررک را نیز با کراعر
دارد .هایگاه خطیر این کرعر باعث گردیده تا حضعر م دیپلماسی رسانهای ایاران
در عرا از اهمیت م حساسیت باالیی برخعردار باشد .بر همین اساس به برخی از
مهمترین ابعاد حضعر م فعالیت رسانهای همهعری اسالمی ایران در عرا پرداخره
میشعد.
 .6-1رسانههای مکتوب فعال ایران در عراق

رمزنامه در ایران گرچه سابقهای دیرینه دارد ملی تعداد رمزنامههای ایاران امارمزه
در مقایسه با کرعرهای منطقه چنادان زیااد نیسات .در همهاعری اساالمی ایاران
عالمه بر حدمد پن اه عنعان رمزنامهای که در زمینههای مخرلف سیاسی ،اهرماعی،
خبری ،فرهنگی ،اقرصادی ،هنری م مرزشی ههت تعزیع در داخال کراعر منررار
میشعد ،شش رمزنامه نیز به زبانهای انگلیسی م عربی بهمنظعر انعکااس اخباار م
آشنایی شهرمندان دیگر کرعرها م یا افراد مقیم در ایران با فرهنگ م سیاساتهای
2

داخلی م بینالمللی ایران ،انررار مییاباد .رمزناماههای ایاران نیاعز 1،ایاران دیلای،
تهران تایمز3م کیهاان انگلیسای در تالشاناد تاا مخاطباان خاعد را بیرارر از باین
شهرمندان کرعرهای غربی شامل آمریکا ،کانادا م کرعرهای ارمپاا هاذب نمایناد.
رمزنامههای العفا م کیهان عربی نیز تالش داشارند تاا نیااز مخاطباان کراعرهای
عربزبان خامرمیانه م آفریقا را تأمین نماید( .رفیع م نی رمش)1392 ،
تیراژ پایین رمزنامههای عربی ایران شاامل رمزناماه «العفاا » م «کیهاان عربای» م
همچنین عدم انررار نسخه چاپی در کراعرهای حاشایه خلایج فاارس م ازهملاه
عرا  ،باعث شده تا اثرگذاری این نرریات کااهش پیادا کناد .مسائله دیگاری بار
معفقیت این رسانههای مکرعب اثرگذاری منفی داشره ،انرقا تمرکز خعاننادگان باه
نسل هدید رسانهها است که باعث ناشناخره ماندن این رمزنامهها در هامعه عارا
شده است .بهطعر خالًاه ،رمزناماههای مکراعب ایاران هایگااه قابالتعههی در
Iran News

1

Iran Daily

2

Tehran Times

3
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دیپلماسی رسانهای ایران در عرا م حری در سایر کرعرها ندارند.
 .6-2رسانههای شنیداری فعال ایران در عراق

در حا حارر رادیعهای برمنمرزی به  32زبان مخرلف در قالق پنج گرمه شامل
رادیعهای شبکه عربی م آفریقایی ( 4رادیع) ،رادیعهاای آسایای میاناه م قفقااز (8
رادیع) ،رادیعهای شبهقاره م شر آسیا ( 7رادیاع) ،رادیعهاای ارمپاا م آمریکاا (8
رادیع) م رادیعهای شبکه سحر ( 5رادیع) بهًعرت پخاش فرکانسای م بهًاعرت
اینررنری در قالق مبسایت ،برنامههای خعد را تعلید م پخش میکنند .شبکه عربی
م آفریقایی شامل رادیع عربی ،رادیع سعاحیلی ،رادیع فلسطین م رادیع عبری است.
این شبکه با  4رادیع ،برنامههای خعد را برای مخاطبان در کرعرهای غارب آسایا،
سعریه ،اردن ،لبنان ،فلسطین ،یمن ،عربسران سععدی ،امارات ،کعیت ،قطر ،بحرین،
مصر ،سعدان ،لیبی ،ال زایر ،تعنس ،مراکش م شر م غرب آفریقا همچنین تانزانیا،
کنیا ،نی ریه ،نی ر ،کاامرمن ،سااحلعاج ،زئیار م بعرکینافاساع پخاش میکناد .در
راسرای همافزایی م اسرفاده بهینه از منابع ،در سا های اخیر تعادادی از رادیعهاای
معامنت برمنمرزی در قالق اینررنری به فعالیت خاعد اداماه دادهاناد .هماکناعن 23
رادیع از طریق فرکانسهای رادیعیی (معج کعتاه م مرعسط) به پخش برناماه بارای
مخاطبان خعد پرداخره م  10رادیع دیگر نیز در قالق مبسایت م تعلیاد م پخاش
پادکست فعالیت میکنند .از نکات حائز اهمیت در رادیعهاای عربزباان معامنات
برمنمرزی ًدامسیما ،بهرهمندی گسررده از شابکه خبرنگااران حرفاهای م آزاد از
سراسر ههان بهمییه مناطق بحرانخیز م خبرساز عرا است که رخدادهای مهم را
در سااااریعترین زمااااان ممکاااان بااااه اطااااال مخاطااااق میرسااااانند.
()worldservice.irib.ir/fa/arabic_and_african_network
شبکههای رادیویی حوزه عربی و آفریقایی معاونت برونمرزی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
رادیو

سال

تعداد ساعات

راهاندازی

پخش روزانه

شعار رادیو

منطقه پوشش

آدرس وبسایت

عبری

1380

2

همنوعت را مانند
خودت دوست بدار

فلسطین اشغالی

parstoday.com/he

عربی

1336

24

ذیاهرسان شریعت

کشورهای حاشیه خلیج فارس،

arabicradio.net
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سوریه و شامات ،لبنان ،اردن،
فلسطین ،یمن ،عراق ،خاورمیانه
عربی ،شمال و شرق آفریقا

هوسا

1373

14

همه با هم بهسوی
فلسطین

فلسطین

سواحیلی

1373

3

راه سبز هدایت و
حقیقت

کشورهای شرق آفریقا ،تانزانیا ،کنیا،
اوگاندا ،روآندا ،بروندی ،کنگوی
برازاویل ،کنگو ،ماالوی ،موزامبیک و
آفریقای جنوبی

parstoday.com/sw

ارائه سیاساتهای همهاعری اساالمی ایاران در قباا مساائل مهام بینالمللای م
منطقهای بهمییه عارا باه افکاار عماعمی ههاان م آشانا کاردن ماردم ههاان باا
ظرفیتهای ایران اسالمی در حعزههای مخرلف همچاعن :گردشاگری ،اقرصاادی،
علمی ،پزشکی ،علم م فنامری ازهمله مأمعریتهاای مهام رادیعهاای برمنمارزی
ًدامسیمای همهعری اسالمی ایران است)worldservice.irib.ir( .
 .6-3شبکههای تلویزیونی فعال ایران در عراق

املین شبکه برمنمرزی م عربزبان ایران« ،سحر» بعد که از امایل انقالب کار خعد
را با رمزی  90دقیقه برنامه آغااز کارد .شابکه ساحر باهمرمر برناماههای خاعد را
افزایش داد تا آنکه در سا  ،84تبدیل به شبکه ماهعارهای م مسرقل به ناام الکاعثر
شد .الکعثر ابردا رمزی  14ساعت برنامه ارائه میکارد ملای از ساا  ،1389برناماه
کاریاش  24ساعره شد .بخش عمدهای از تمرکز ایان کاناا بار رمی گساررش م
تقعیت بنیانهای فکری شیعی م نزدی تر کردن شیعیان ههان عرب باه همهاعری
اسالمی ایران است )Torfeh, 2017: 3( .م شاید به همین علت ،مخاطباان اًالی آن
از لبنان م عرا گزارش شدهاند .گفرنی است این شبکه ،هم بر هنباه خبررساانی م
هم بر هنبه سرگرمی دیپلماسی رساانهای تمرکاز داشاره اسات .شابکه تلعیزیاعنی
دیگری که زمینه نفعذ بر افکار عمعمی بخرای از هامعاه عارا را داشات ،شابکه
سحر کردی است( .نی رمش م هعفری )14 :1395 ،هرچند شابکه ساحر ،هرگاز
مانند همرای عربی خعد پرمبا نگرفت ،ملی باههرحا مخااطبینی از هامعاه کارد
عراقی داشره است.
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اما العالم به اعرقاد برخی ،مؤثرترین رساانه خاارهی ایاران باعده اسات( .

Torfeh,

 )2017: 3این شبکه از  15اسفند  )2003( 1381م هنگام ت امز نظاامی آمریکاا باه
عرا کار خعد را با شعار «دقت ،سرعت م ًحت» آغااز م در چهارگعشاه منطقاه
(بیرمت ،دمرق ،بغداد م تهران) دفرر ای ااد کارد .تحلیال محراعای برناماههای آن
حکایت بر تمرکز آن بر هنبه خبرپراکنی داشره است .همچناین ،پیامهاای ارساالی
این شبکه ،بیررر در راسرای مقابله با آمریکا م ای اد محدت در عرا باعده اسات.
در کنار رمایت قضایای منطقهای از زامیه نع ،اساالمگرایی ایان کاناا تلعیزیاعنی،
یکی از ععامل هذب مخاطق در ههاان عربای باعده اسات .عاالمه بار محراعای
برنامههای العالم ،نمعد اسالمگرایی آن را میتعان در ح اب م ریان این شبکه هم
دید که امری کمنظیر در شبکههای خبری عرب بعده م هن ا های زیاادی آفریاده
است .تحلیل محرعای برنامههای العالم ،نران میدهد که پس از سا  ،2011تمرکز
آن بر رمی حعادث عرا  ،بحرین ،یمن م سعریه بعده است م همین مسئله طبیعراان
باعث هلق شیعیان م افت مخاطبان سنی آن شده است .در م مع میتعان العاالم
را رسانهای پرنفعذ در ههان عرب بهطعر اعام ،م عارا باهطعر اخاص ،برشامرد،
چراکه به دلیل گسررش مخاطبان آن م ترس از آن ،دملتهای نزدی
باعث برچیده شدن آن از رمی معجهای آتالنری

به عربساران،

برد  ،2عرب ست م نائال سات

شدند.
فعالیت شبکه العالم در سه بخش خبری ،تعلیدی م سایت آن قابل تفکیا
این شبکه با ی

اتا خبر پیررفره م دی یرا  ،با فعالیت نزدی

اسات.

به  60خبرنگاار م

دارا بعدن  4دفرر رسمی در تهران ،بیرمت ،بغداد م دمرق م چند دفرار غیررسامی
در  20نقطه ههان ،رمزانه در بخشهای مرعدد کعتاه م مررمح خبری ،رمیدادهای
مهم بینالمللی را همراه با تحلیل م گزارش باه اطاال بیننادگان خاعد میرسااند.
هرچند مسائل تأثیرگذار ههان اسالم معرد اهرمام بخشهاای خباری م برناماههای
تحلیلی این شبکه است ،لکن برخی از آنها به دلیل اهمیت ،ساهم بیرارری را باه
خعد اخرصا

داده است .مسائل مرتبط با همهعری اسالمی ایران ،سعریه ،عارا ،

فلسطین ،یمن ،لبنان ،بحرین ،لیبی ،ال زایر ،مغرب ،مصار ،معریراانی ،خامرمیاناه ،
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شما آفریقا م همچناین تمرکاز میایه بار حعزههاای بیاداری اساالمی م محاعر
مقاممت ازهمله این معرععات هسرند .مبگاه شبکه العالم نیز در آباان مااه ساا
 1382شمسی راهاندازی شد .این تارنما امکاان دسررسای باه آخارین م مهمتارین
رمیدادهای خبری دنیا را به زبان فارسی م عربی برای مخاطبان امکانپاذیر سااخره
م کاربران با مراهعه به سایت ،میتعانند برنامههای شبکه شامل مسارندهای داخلای
م خارهی ،برنامهها ،میان برنامهها م آخرین بخشهاای خباری العاالم را مرااهده
نمایند .همچنین در مبگاه شابکه ،رمزاناه نظارات م دیادگاههای دههاا کارشاناس
منطقااهای م بینالمللاای کااه بهًااعرت مهمااان در برنامااهها یااا بخشهااای خبااری
مرارکت کرده م در معرد مهمترین معرععات سیاسی ساخن گفرهاناد ،بارگاذاری
میشعد که عالقهمندان میتعانند از آنها اسرفاده نمایند .آخرین گزارشها ،اخبار م
تصامیر شبکه العالم ،همچنین بر رمی شبکههای اهرماعی مخرلف مانند فیسبعک،
تعییرر ،یعتیعب ،ماتسآپ ،اینسراگرام م  ...در دسررس قارار میگیارد کاه بازتااب
بسیار خعبی دارند .بدمن در نظر گرفرن بخشهاای خباری م باازپخش برناماهها،
حادمد  4ساااعت از آنارن شاابکه العاالم در شاابانهرمز باه برنامااههای تعلیاادی آن
اخرصا

دارد .عالمه بر  56بخش خبری مررمح ،کعتاه م اخبار تخصصی که هار

رمز پخش میشعند ،در حعزه تعلید نیاز  25عناعان برناماه در قالقهاای مخرلاف
تلعیزیعنی ،هدم پخش هفرگی این شبکه را آراسارهاند .همچناین هار هفراه ساه
م مععه مسرند داخلی م خارهی شامل« :مثائقیات االیرانیه»« ،محطات العراقیاه» م
«حکایات مدیناه» باه شاکل مسارمر تعلیاد م تقادیم مخاطباان میشاعد .نماایش
مسرندهای مییه تهیهشده در دیگر دفاتر العالم در خاارج از ایاران (غازه ،بیارمت،
راماهلل ،قدس ،معریرانی م غیره) نیز هرکدام در نع خاعد باعاث هاذب مخاطباان
برای این شبکه شده است)www.alalamtv.net( .
در کنار شبکههای خبری بررسیشده که مرکاز آنهاا در ایاران اسات ،شابکههای
دیگری نیز مهعد دارند که هرچند مرکزشان در ایاران نیسات ،ملای در ارتبااط باا
همهعری اسالمی ایران هسرند م پیامهایی را مخاابره میکنناد کاه در ذهان ماردم
عرا  ،تصعیر مثبری از همسایه شرقی میسازد .ازهمله این شابکهها ،المناار اسات
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که با مدیریت گرمه رسانهای حزباهلل لبنان فعالیت میکند .این شبکه هم در زماره
بنگاههاااای خباااری نزدیااا

باااه ایاااران در منطقاااه محساااعب میشاااعد.

()www.almanar.com.lb
همچنیان دم شابکه عراقای نیاز در راسارای دیپلماسای رسانهای ایااران فعالیاات
میکنند کاه مهمترین آنها ،عبارتاند از االت ااه م الغدیاار؛ امااا پرمخاطاقترین
رساانه غیر ایرانی کاه در پااز دیپلماسای رسانهای ایاران قارار دارد« ،المیادیاان»
اسات .المیادیان شبکهای اساات بااا مرصادیان عاارب بااا سااابقه حضااعر در
شبکههای بازرگ عربای همچعن ال زیاره م مقار آن در بیاارمت اساات .تحلیال
محراعای برنامههای ایان خبرگزاری ،نراان از تالش آن در راسرای ای اد محادت
در عرا دارد.
شبکههای یادشاده عمدتاان مرمرکاز باار بُعااد خبرپراکناای دیپلماساای رساانهای
هسارند ،اماا ایاران در هنبااه سارگرمکننده دیپلماساای رساانهای نیااز گامهاایی
برداشاره اسات .ازآن اکاه املیان گام باارای دیپلماساای رساانهای بایااد تغییاار
افکار مااردم دنیااا در قباا زندگاای رمزمااره ایاران باشااد پخااش برناماههای
سرگرمکننده م غیرسیاسای یاا باا زمایاای سیاسای پنهاان ،میتعاناد عاملاای کاارا
در هناگ نارم باشاد کاه البراه همهااعری اسااالمی ایاران خااعد از آن آساایق
خعرده اسات( .ریایی پاعر)1391 ،
باا تعهاه باه ایان معرع  ،ایاران در ساا

1389شابکه تلعیزیعنای «آی فیلاام»

را راهاندازی کرد که سریا های ایرانای را باه زباان عربی دمبلاه م در کرااعرهای
عربای منطقه پخش میکناد کاه شااهرمندان عراقاای در میااان مهمتارین دنبااا
کننادگان برنامههای این شابکه هسارند .در میااان ساریا هایی کااه از آی فیلاام
پخاش شاد ،بیرارر سریا هایی باا هنبههای تاریخای م مذهبای مااعرد اساارقبا
عراقیها (هام شایعیان هام اهاال تساانن) قرارگرفرهاناد .سااریا امااام علاای،
یعساف پیامبار ،مخراار (ساریالی بهشدت محباعب در میان شایعیان عاارا ) تااا
آن حد که حرای ناعری المالکای در تبلیغاات انرخاباتای ،خاعد را «مخراار زماان»
معرفای میکارد م عکسهاایی از باازیگر مخرااار را در کنااار عکسهاای خاعد
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گارمه نظامی غیردملرای در عرا باا نام «هیش المخرار»

تأسایس شاد م فیلم ساینمایی «محمد رسع اهلل» سااخره م یاد م یدی ،بایش از
هماه عراقیها را باه خااعد هلااق کاارده اساات .در مقاباال ساریا هایی کااه
حکایرگر زندگای مدرن ایرانای هسارند ،چنادان نرعانسرهاند مخاطبااان زیااادی را
هاذب کنناد م ایان نراان میدهد کاه در هنبه سرگرمکننده دیپلماسای رسانهای،
ایاران با سااخت محصعالت رسانهای تاریخای م مذهبی معفقتر خعاهاد باعد تاا
آنکه همچااعن ترکیااه بار رمی مسااائل سااب

زنادگی ماادرن تمرکااز کناد.

(رحمانی م شمسآبادی)88-87 :1397 ،
شبکه العالم تمرکز بسیاری بر معرععات مربعط به عرا دارد م تعداد قابلتعههی
از اخبار این شبکه ،به عرا اخرصا

دارد .رمیکرد اخباار م تحلیلهاای پعشاش

داده شده ردیت با مداخله آمریکا ،تقعیات همگرایای میاان کردهاا ،مساایحیان م
عربها ،نزدیکای ایاران به تمامی طیفهای عاارا  ،تقعیاات رمابااط همههانباه
بغاداد با تمامای بازیگاران منطقاه ،راادیت باا عادیساازی رابطااه بااا رژیاام
ًهیعنیساااری م راادیت بااا هااداییطلبی کاااردی باااعده اسااات( .رحمااانی م
شمسآبادی)88 :1397 ،
شبکه ههانی «الکعثر» نیز فعالیت رسمی خعد را از 17بهمن ماه  1384همزمان باا
عید سعید غدیر خم آغاز نمعد .پیش از آن ،در سا  1359بخش سیمای عربای در
سازمان ًدامسیما با ی

ساعت م نیم پخش راهاندازی شد م بهتدریج برناماههای

آن در قالق سیمای عربی شبکه سحر گسررش یافت ،تا اینکاه همهاعری اساالمی
ایران ههت ًدمر پیام انقالب اسالمی م تحات پعشاش قاراردادن ههاان عارب،
ررمرت تأسیس ی

شبکه مسرقل عربیزباان را احسااس نماعد م از ساا 1384

سیمای عربی بهعنعان ی

شبکه ماهعارهای مسرقل م با نام «الکعثر» باا  14سااعت

پخش ،کار خعد را اداماه داده م پخاش آن در ساا  1389م باا آغااز مااه مباارک
رمضان به  24ساعت ارتقا یافت .شبکه  24ساعره الکعثر با رمیکردی معارفی م باا
طیف مرنععی از برنامههای اهرماعی ،معارفی ،کاعدک ،سیاسای م خبار در تاالش
است عالمه بار در اخریاار گذاشارن محراعایی ساالم بارای خانعادههاای مسالمان
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عربزبان در سراسر ههان ،سب

زندگی اسالمی مبرنی بر معارف اًیل اسالمی را

با تکیه بر اًع اتحااد امات اساالمی تارمیج نمایاد .برخاعرداری از گرمهای از
خبرنگاران در کرعرها م شاهرهای مخرلاف ،ایان امکاان را بارای شابکه ههاانی
«الکعثر» ای اد کرده است تا تازهترین رمیدادها م دغدغاههای ههاانی را در قالاق
برنامههای گزارشی م خبری منعکس نمایاد .تناع برنامهساازی ،پخاش م آرایاش
رسانهای در شبکه «الکعثر» در معرععات ماذهبی ،اهرمااعی ،سیاسای ،کاعدک م
نعهااعان ،فاایلم م سااریا م غیااره معهااق شااده اساات مخاطبااان ههااان عاارب،
مسلمانان با سلیقههای مخرلاف برعانناد از برناماههای شابکه «الکاعثر»

بهخصع

بهرهمند شعند)www.alkawthartv.com( .
معرفی شبکههای تلویزیونی عربزبان معاونت برونمرزی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
شبکه

سال
راهاندازی

مدت
ذخش روزانه

شعار تلویزیون

منطقه تحت ذوشش

آدرس وبسایت

العالم

1381

24

جهان در دستان تو

اروذا ،آسیا ،خاورمیانه ،اقیانوسیه،
آمریکای شمالی و مرکزی

fa.alalamtv.net/

العاااااالم

1396

4

امید و آینده

خاورمیانه ،سوریه

fa.alalam.ir/Syria

سوریه
الکوثر

1384

24

الکوثر چشمهای خشک
نشدنی

مناطق خاورمیانه ،اروذا و شمال
افریقا و آمریکای شمالی

www.alkawthartv.
com

آیفیلم

1389

24

شبکه نمایش برای
خانواده

اروذا ،خاورمیانه ،شمال
آفریقا،آمریکای جنوبی و شرق
آمریکای شمالی

ar.ifilmtv.com/

کردی

1376

24

شبکه سحر شبکه
همدلی و همزبانی

کردستان عراق و ترکیه

kurdish.sahartv.ir/

 .7نسبت درپلماسی گفتمانی و سانها ارران د ررا با تحقق م افع ملی
همهعری اسالمی ایران در دمران پس از پیرمزی انقاالب ،دیپلماسای رساانهای م
گفرمانی مییهای را در سطعح مخرلف بینالمللی م منطقهای پیگیری کرده است که
ماهد تفامتهای مهمی با دمران قبل از انقالب باعده اسات .مؤلفاههای گفرماانی
سیاست قدرت نرم ایران مبرنی بر گفرمان انقالب اسالمی ،گفرمان ایرانی اساالمی،
سابقه تمدنی م رمابط بین فرهنگی ،فرهنگای ساازی سیاسات خاارهی ،اسارقال
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گرایی ،گفرمان اسالمگرایی ،گفرمان مذهبی ،گفرمان همکاری م تعامل م همچناین
گفرمان حمایت از فلسطین است .با عنایت باه ایان مؤلفاههای گفرماانی ،میتاعان
گفت که گفرمان پس از انقالب تفامتهای آشکاری با محعرهای گفرمانی قبال از
انقالب داشره م تصعیر کامالن مرفامتی را به مهعد آمرده است کاه تاا حادمدی در
تأمین م تحقق منافع ملی معفق عمل کرده اسات .تحاع باه مهاعد آماده در ایان
گفرمان بیش از هر چیز به علت حضعر عامل «فرهنگی – دینی» باعده کاه در ایان

زمینه میتعان «تحع فرهنگی – دینی در سیاسات خاارهی» را مهمتارین مییگای
دیپلماسی رسانهای م گفرمان ایرانی در عرا دانست که مزیت نسابی قابالتعههی
را در قیاس با سایر رقبای ایران ای اد نمعده است.
با مهعد تمرکز قابل تعهاه ایاران در تقعیات دیپلماسای رساانهای م گفرماانی در
عرا  ،اما همچنان فاًله قابلتعههی باا مراعیت مطلاعب در تاأمین مناافع ملای
مهعد دارد .برای رسیدن به مرعیت مطلعب همهعری اساالمی ایاران در شارایط
مخرلف منطقهای م ههانی ،رعایت ععامل ذیال میتعانناد تأثیرگاذاری دیپلماسای
رسانهای م گفرمانی همهعری اسالمی ایران در تأمین منافع ملی را ارتقاء دهند:
-

ای اد تحع در زمینه انررار م تعزیع رسانههای مکرعب در بین مخاطباان
هدف بهخصع

در کرعرهای عربی

لزمم همگرایی م تعامل بیررر نهادها م سازمانهای دخیال در دیپلماسای
رسانهای م گفرمانی از قبیال ًدامسایما ،مزارت اماعر خارهاه ،ساازمان

-

تبلیغات اسالمی م مزارت فرهنگ
با تعهه به حضعر پررنگ کردها م اهل سنت در عرا  ،تأکید ًارف بار
هعیت مذهبی (شایعی) ،هامعاه مخاطباان شابکههای فعاا در عارا را
کاهش داده است که الزم است در ارتباط با اهل سنت عارا بار هعیات
اسالمی تأکید شده م در ارتباط با کردها نیز بر هعیات م ساابقه مراررک

-

تاریخی تأکید گردد.
ای اد ظرفیت م تعاناییهای الزم در ساطعح سیاسای ،فرهنگای ،دینای م
امنیری برای ارائه به هامعه مخاطبان عرا .
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-

تقعیت بخشهای غیردملری از دیپلماسی رسانهای م گفرماانی همهاعری
اسالمی ایران در عرا م سایر کرعرهای منطقه غرب آسیا.
تقعیت م تغذیه مدامم قدرت نرم م دیپلماسی عماعمی باا بهرهبارداری از
کلیه ععامل م ساخرارهای فرا دملری در کنار ععامل م ساخرارهای دملرای
برای پیربرد سیاست خارهی در ههت تحقق مناافع ملای م محافظات از

هعیت ایرانی – اسالمی م باالخره حراسات از دسارامردهای انقاالب دم
کرعر.
نتیجهگیری:
هدف دیپلماسی گفرمانی م رسانهای ایران در عرا  ،ای اد همگرایی ارتباطی م در
نهایت نیز تأمین منافع ملی با کمررین هزینه است .همگرایی ارتباطی ایران م عارا
میتعاند قدرت نرم ایران را در هامعه مخاطبان عرا افزایش دهاد م بادین طریاق
پیعندهای سیاسی ،اقرصادی م اهرماعی باین دم کراعر را افازایش دهاد .گفرماان
سازی م بهرهگیری از گفرمانهای مخاطق پسند در دیپلماسی رسانهای م گفرماانی
برای تأمین منافع ملی مهمترین حرکری است که باید تعساط سااخرارهای مخرلاف
ای اد شعد تا برعانند آغازگر دیپلماسی عمعمی با سایر کراعرها م ملتهاا باشاند.
این حرکت دیپلماسی چنانچه من ر به هیمعنی

سازی گفرمان مطرح شده گاردد،

معفقیت خعد را تضمین میکند ،در غیر این ًعرت طارح یا
نمیتعاند اهداف ی

گفرماان باهتنهایی

کرعر در ای اد همگرایی ارتباطی با سایر کراعرها م ملال را

محقق سازد .با تعهه به مباحث گفرهشده ،تحلیال دیپلماسای رساانهای م گفرماان
خامرمیانهای ایران برای تأمین منافع ملی در عرا با تکیه بر قادرت نارم م تعامال
سیاست م فرهنگ میباشد .ایران پس از انقالب اسالمی ،فرهنگ م گفرمان مییهای
را در سط ههان بهمییه خامرمیانه به مهعد آمرده است که نهتنها اخرالف اساسی
با قبل از انقالب داشره ،بلکه ماهیت آن نیز مرفامت است.
بنابراین دیپلماسای رسانهای ،بهعنعان شاخهای از دیپلماساای عمعماای ،یکاای از
ابزارهاای بسایار مهام همهعری اسالمی ایران بارای هلاق آرای عمعماای ملات
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عاارا بااعده اسااات .در همااین راسااارا ،ایاااران از گعنااههای مخرلاااف رساااانه
(نعشاراری ،شانیداری م دیاداری) بارای هلااق افکاار عمعماای عارا پاس از
ساقعط ًادام برای تأمین منافع ملی بهاره برده کاه نقاش رساانههای تلعیزیاعنی
برهسرهتر از سایر انعا رسانه میباشاد .در هماین چاارچعب همهاعری اساالمی
ایاران قادر بعده تا در حعزه خبرپراکنای دیپلماسای رسانهای خاعد ،بااا اساارفاده
از تلعیزیعنهای خباری ایرانای یاا غیرایرانای نزدی

به خاعد ،پیامهاای خاعد را

باه مردم عرا مخابره کند .مرای سیاسای رساانههای تلعیزیاعنی ایاران در عارا
عمدتان مبرنی بر ردیت با آمریکا م مخالفت با مداخلهگری خارهی است.
در حعزه برنامههای سرگرمکننده ،دیپلماسای رساانهای ایااران باه اناادازه هنبااه
خبرپراکنای فعاا نبااعده اساات .بناابراین بهطعرکلاای میتاعان گفاات کااه در
عرًاه دیپلماسای رسانهای ،گرچه ایاران در خبرپراکنای تا حدمدی معفاق عمال
کرده ،اما در سایر بخشها معفقیت کمرری داشره م بیررر معفقیتهاا نیاز ماعردی
بعدهاند.
مسئله مهمی که در این مقاله باه آن پرداخراه شاد ،نسابت دیپلماسای رساانهای م
گفرمانی ایران در عرا با منافع ملی است .گرچه همهعری اسالمی ایاران تعانساره
معفقیتهایی را در عرًه دیپلماسی رسانهای م گفرمانی در عرا کسق نماید ،اماا
هنعز با مرعیت مطلعب در زمینه تأمین منافع ملی فاًله دارد .ازهمله دالیلی کاه
میتعان برای این مرعیت برشمرد ،میتعان به معارد ذیل اشاره نمعد:


عدم تعزیع مناسق تعلیدات رساانهای ایاران شاامل رساانههای مکراعب،
شنیداری م تلعیزیعنی



عدم تعان در هذب مخاطبان در گسرره مسیع همچاعن شابکههای معفاق
خبری از قبیل ال زیره



مهعد اخرالف م عدم همگرایی در باین نهادهاای مرعادد دخیال در امار
دیپلماسی رسانهای م دیپلماسی عمعمی



تمرکز بیش از حد بر رسانههای تلعیزیعنی م تالش کم در زمیناه تقعیات
رسانههای مکراعب م شانیداری
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فعالیت رعیف در شبکههای اهرماعی پرمخاطاق عارا از قبیال اسان
چت ،اینسراگرام ،فیسبعک م تی



تعک

تمرکااز باایش از حااد باار حااعزه خبرپراکناای م تمرکااز کمراار در بخااش
برنامههای سرگرمکننده.

در نهایت میتعان نری اه گرفات کاه دیپلماسای رساانهای م گفرماانی همهاعری
اسالمی ایران با برخعرداری از طیف مسایعی از رساانههای مکراعب ،شانیداری م
تلعیزیعنی تا حدمدی در تأمین منافع ملی همهعری اسالمی ایران در عارا معفاق
عمل کرده است ،اما ایان معفقیات ،نسابی باعده م همچناان ظرفیتهاای مغفاع
بسیاری باقی ماندهاند که با رفع کاسریها م بهباعد راهبردهاا ،قابلیات بیرارری در
زمینه تأمین م تحقق منافع ملی همهعری اسالمی ایران خعاهد داشت.
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