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  8/2/91: تاريخ پذيرش

  

رويكردهــاي دوگانــة  نقــد تحليلــي
المللـي در انعكـاس       هاي بين   رسانه

  تحوالت جاري در جهان عرب
 نوشتة

  ∗محمدحسن خاني

 چكيده
 در جهان عرب كه با شورش و انقـالب مـردم تـونس آغـاز و بـا سـرنگوني چهـار                       . م 2011تحوالت سال   

استمرار يافت، كماكـان در     ) ين بن علي، حسني مبارك، معمر قذافي و علي عبداهللا صالح          العابد  زين(ديكتاتور
 حالي در. اند  محققين و نويسندگان از زواياي مختلفي به تجزيه و تحليل اين وقايع پرداخته            .  ادامه دارد  2012سال  

ت اسـت، گـروه ديگـري از      ها ناظر بر فهم چرايي وعلل و عوامل بروز ايـن تحـوال              اي از تحليل    كه بخش عمده    
هاي انگليسي و عرب زبـان        ويژه رسانه  به  المللي و     هاي بين   پژوهشگران هم و غم خود را صرف تبيين نقش رسانه         

اي به بررسي نحوة انعكاس اين تحـوالت          مقالة حاضر در يك مطالعة موردي و مقايسه       . اند  در اين تحوالت كرده   
 هدف آن تحليل، نقد و بررسي دو گانگي حاكم بر نحوة پوشش خبـري               پردازد و   هاي غربي و عربي مي      در رسانه 

 .ها در انعكاس و تحليل تحوالت در كشورهاي دستخوش تحوالت است هاي اين رسانه و نوع تحليل

  .اي دوگانه، بحرين، مصر، سوريه بيداري اسالمي، بهار عربي، رسانه، سياست رسانه :كليد واژه

  مقدمه
هـاي مختلـف      داليل گوناگوني، نقطة عطف مهمي در تاريخ بشر در حوزه           قرن بيستم ميالدي به   

در اين  . اي بود   هاي نوين از جمله فناوري ارتباطاتي و رسانه         سياسي، نظامي، اجتماعي و فناوري    
د و ايـن  شـ هاي نويني وارد معامالت زندگي فردي و اجتماعي جوامع انساني     قرن بود كه پديده   

ها را دستخوش تغييرات فراواني  ها و دولت    روابط ميان جوامع، ملت    ها زندگي اجتماعي و     پديده
هـاي نخـست    هاي نوظهور كه قدمت آن به سختي فراتر از دهـه         يكي از اين پديده   . ساخته است 

هاي كتبي، شفاهي، شنيداري و   حامالن پيام عنوان  به  ها    رسانه. گردد، رسانه است    قرن بيستم برمي  
دهي بـه ذهنيـت افـراد جامعـه،           تنها در شكل     اي را نه    العاده   و خارق  زودي نقش مؤثر   به  ديداري  

____________________________ 
 Khani@isu.ac.ir  )ع( الملل دانشكده معارف اسالمي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق دانشيار روابط بين ∗
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عهـده گرفتنـد     دهي بـه نـوع روابـط جوامـع بـا يكـديگر بـر                بلكه در تعريف مناسبات و شكل     
(Robins, 1996) .  

وجه در چارچوب مرزهاي ملي باقي نماند، گرچه نخـستين آثـار آن در تنظـيم                اين نقش به هيچ   
سرعت توانستند بر نوع  به ها  رسانه. دش عرصه سياسي در داخل كشورها نمايان روابط ميان بازيگران

رابطه ميان دولت و مردم، دولت و احزاب اپوزيسيون و نيز در تعريـف جايگـاه و نقـش هريـك از                      
  .اي را ايفا كنند بازيگران در ذهن و ذهنيت طرف مقابل نقش بسيار حياتي و عمده

 تلقي خود از محيط سياسـي و اجتمـاعي          عنوان  به   ما از آن     توان گفت كه آنچه     ت مي أبه جر 
عيار   ها دستخوش يك دگرديسي تمام      كنيم، در ساية رسانه و اثرگذاري رسانه        اطراف خود ياد مي   

اند تا در ذهـن شـهروندان و مخاطبـان            ها با جادوي سحرآميز خود قادر گشته        رسانه. شده است 
 زشت را به زيبا و زيبا را به زشت، قبيح را به ممدوح              خود عدم را به وجود و وجود را به عدم،         

درسـتي و ماهرانـه از       به  بديل است كه هرگاه       و ممدوح را به قبيح تبديل سازند و اين هنري بي          
 در. تواند تأثيرات شگرفي بر عرصة تحوالت جوامع بشري برجـاي گـذارد             آن استفاده گردد، مي   

استفاده از روش تحليل محتوا و با رويكـردي بـه بررسـي           كوشد تا با      راستا، مقاله حاضر مي     اين
هاي مورد مطالعـه پرداختـه و دوگـانگي           نحوه پوشش خبري تحوالت جهان عرب توسط رسانه       

كارگيري الفاظ و تعابير براي      به  ها و حتي نوعي دوگانگي در         ها و تحليل    گيري  موجود در موضع  
  .ندكرسي ها نقد و بر توصيف اين تحوالت را در اين رسانه

  
 المللي ها در تحوالت بين تحليل مفهومي نقش رسانه .1

ها در كنار ايفاي نقش فعال در حـوزه تحـوالت سياسـي داخـل كـشورها قادرنـد تـا بـر                         رسانه
در حـوزه   . المللـي نيـز اثرگـذار باشـند         اي و بـين     تحوالت سياست خارجي در دو سطح منطقـه       

بديل براي اثرگذاري بر افكار عمـومي         يك ابزار بي  مثابه   به  ها در حقيقت      سياست خارجي رسانه  
 ارتباطات مبتنـي بـر دو نقـش         ةهاي اساسي در پروس     مدل. كنند  كشورهاي مقصد ايفاي نقش مي    

 كنندگان پيام و مصرف (Creators of Message)  عناوين خالقان پيامها تحت بنيادي هستند كه از آن
(Consumers of Message) را  ها  پيام در حقيقت، منابع اصلي پيام هستند كه پيامخالقان. شود يادمي

 كننـدگان، مخاطبـان     كنندگان پيام همان دريافت     مصرف. كنند  مي ها را طراحي    به تحرير درآورده و آن    
هـا در محـيط       هـا و صـاحبان رسـانه        رسانه. ها هستند   پيام) اعم از شنوندگان، بينندگان و خوانندگان     (

پردازند بلكه  مي تنها در نقش خالقان پيام به ايفاي نقش يك چنين فضايي نهالمللي در حقيقت، در  بين
ها، ساليق و سطح آگاهي مخاطبان و        كنند كه با ذهنيت     اي طراحي مي    گونه به  هاي مدنظر خود را       پيام

  .(Shannon, 1948)ها در كشورها و جوامع مقصد همسو و هماهنگ باشد كنندگان آن مصرف
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 (Agenda Setting)سازي   و برجسته،(Persuasion) سازي اقناع ،(Image Building)تصويرسازي 
اي جهاني اسـت،   هاي رسانه گونه كه مدنظر صاحبان قدرت هاي گوناگون آن از تحوالت و پديده 

تعريف بازيگر خوب و بازيگر بد، در كنار تعريف دوست و دشمن و يا تهديـد                . شود  تبديل مي 
. الملـل اسـت      مهم رسانه در حوزة سياست خارجي و روابط بين         و فرصت، در زمرة كاركردهاي    

القاي يك تصوير منفي، تهديدگر و مستحق مجازات از بازيگر يا بازيگراني كه در جهت منـافع                 
هـاي عملكـردي      كننـد، از جملـه كاركردهـا و ويژگـي           روند مسلط در نظام سلطه حركت نمـي       

ها قادرند تا در يـك فـضاي خبـري كـامالً              ، رسانه فراتر از اين  . الملل است   ها در نظام بين     رسانه
طلـب،    الملل همچون صلح، جنگ، امنيت، تهديـد، صـلح          شده مفاهيم بنيادي در روابط بين       كنترل
طلب و بسياري ديگر از مفاهيم مشابه را به دلخـواه خـود و در                 طلب، خشونت و خشونت     جنگ

  1.نندكجهت اغراض و منافع خود تعريف و تحريف 

اي به يك ركن مهم و اساسـي از           هاي رسانه   ين فضايي است كه رسانه و سياست      در يك چن  
فـردي   به   ويژه منحصر  ها كار   الملل تبديل شده و رسانه      سياست خارجي كشورها و سياست بين     

اي يـاد   عنـوان ديپلماسـي رسـانه       است كه از آن تحت     اي  كنند و اين پديده     در ديپلماسي پيدا مي   
ي غربي در طول جنگ سرد، يك مثال بارز و كالسـيك از چگـونگي بـه               ها  نقش رسانه . شود  مي

  .خدمت گرفتن رسانه در نبرد ايدئولوژيك ميان دو اردوگاه شرق و غرب بود
هاي منتهي به پايـان جنـگ         هاي راديويي از جمله راديو اروپاي آزاد در سال          تأسيس ايستگاه 

خـاص،     طـور    بهو اياالت متحده آمريكا     عام    طور  بهاي غرب     هاي رسانه   سرد در راستاي سياست   
هاي علمي و فناورانه در عرصـة          به موازات پيشرفت   2.در مواجهه با كمونيسم قابل ارزيابي است      

اي و اينترنـت،      هـاي مـاهواره     فناوري رسانه و فراگير شدن ابزارهـاي ارتباطـاتي از قبيـل شـبكه             
هـاي جديـدي فـراروي         و سـازوكار   ها  اي نيز وارد مرحله جديدي شد و روش         ديپلماسي رسانه 

انتهايي  هاي نوين، افق تازه و بي    گيري از روش    اين ابزار جديد در كنار بهره     . ها قرار گرفت    دولت
ان   ان  آفريني شبكه آمريكايي سـي      نقش. الملل گشود   آفريني رسانه در روابط بين      روي نقش   را پيش 

وشش خبري بحران و جنـگ كويـت        هاي دهه هشتاد و سرانجام، نقش آن در پ          در تحوالت سال  
 3.هـاي پايـاني قـرن بيـستم بـود      آفرينـي در سـال   در آغاز دهة نود ميالدي نقطة اوج ايـن نقـش          

 نقطة عطف ديگري در تعامل ميـان  2001ها در تحوالت پس از يازده سپتامبر         آفريني رسانه   نقش
آفريني رسانه   زماني نقشدر اين بازه. رود الملل به شمار مي رسانه و سياست در حوزه روابط بين

. اي بـود    ويژگي نخست آن، تنوع در منبع يا شكستن انحصار مطلق رسانه          : داراي دو ويژگي بود   
اي در كشورهاي مختلـف مـصداق ايـن ويژگـي             هاي تلويزيوني ماهواره    ظهور و گسترش شبكه   

انـدازي شـبكه      هزبان، دولت چين با را      اندازي دو شبكه عربي و انگليسي       دولت روسيه با راه   . بود
هاي الجزيره و العربيه با مخاطب قرار دادن خود در جهان عرب و فراتـر                 ساعته خبري، شبكه  24
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زبان ايران، نمونة بـارزي از ايـن          اي عربي، انگليسي و اسپانيولي      هاي ماهواره   از آن در كنار شبكه    
  4.تنوع است

اي كـه   هـاي مـاهواره   لويزيونويژه ت به هاي ديداري و شنيداري و    با ظهور نسل جديد رسانه    
دادند، بسياري بر اين باور       ساعته تحت پوشش خبري خود قرار مي      24طور   به  تحوالت جهان را    

همه، سير     اين با. افول خواهد گذارد   به   ها رو   ويژه روزنامه  به  هاي مكتوب     بودند كه نقش رسانه   
هـاي مكتـوب بـا در         ، رسـانه  در حقيقت . تحوالت در عرصه رسانه خالف اين ادعا را ثابت كرد         

هاي اينترنتي خود، ديگر منتظر مخاطبان خـود          اندازي پايگاه   اختيار گرفتن فضاي مجازي و با راه      
فروشي نماندند و نسخة برخط خود را همزمان بـا خـروج            هاي روزنامه   براي مراجعه به كيوسك   

. د در سراسر جهان بردند    ها كاربر خو    هاي ميليون   نسخه كاغذي از چاپخانه به روي صفحة رايانه       
ها اين امكان را داشتند تـا   مزيت نسبي اين روش اين بود كه هيئت تحريريه و سردبيري روزنامه        

هاي خـود اقـدام كننـد و بـه            روز كردن اخبار و تحليل     به  در لحظه نسبت به تكميل، تصحيح و        
يك تعامل دوطرفه ايفـاي     مخاطبان خود نيز اين امكان را بدهند تا با ارائة بازخوردهاي خود در              

  .نندكنقش 
در يك چنين فضايي بود كه رقابت براي پوشش خبري و تحليلي تحوالت بيداري اسـالمي                

  . اجتماعي گشودـ و بهار عربي، فصلي جديد را در تاريخ رسانه و نقش آن در تحوالت سياسي
  

  ها و تحوالت جاري در جهان عرب رسانه.2
العابـدين     كه منجر به تظاهرات فراگيـر مخالفـان زيـن          از فرداي خودسوزي شهروند تونسي    

هـاي خبـري      ها و شـبكه     هاي مختلف غربي و عربي اعم از روزنامه         د، رسانه شعلي در تونس      بن
اي رقابت تنگاتنگ و شديدي را براي پوشش خبري و تحليلي وقايع از نظر خـود و در                    ماهواره

در يك نگاه جامع و كلي بـر نحـوة          .  كردند هاي متبوع خود آغاز     راستاي منافع كشورها و دولت    
هاي مطرح، دو رويكرد و راهكـار عمـده را            پوشش خبري تحوالت جهان عرب از سوي رسانه       

  :توان مشاهده كرد مي
است، بر پاية ارائة نوعي     ] آمريكايي و اروپايي  [هاي غربي     راهكار نخست كه متعلق به رسانه     

 اجتمـاعي   ـ ار سياسي ـوالت را در درون ساخت    ـحة اين ت  ـوالت است كه ريش   ـنگاه خاص به تح   
هـاي خودكامـه و       و از اين منظر، برانـدازي حكومـت       . كند  ميوجو    جستحاكم بر اين كشورها     

ساالر با معيارهـاي غربـي مطالبـه اصـلي معترضـان              هاي مردم   فاسد و روي كار آوردن حكومت     
اي باشد تا نوك حملة اصلي        نهگو به  راستا، پوشش خبري تحوالت و حوادث بايد          اين در. است

هاي قدرت در ميان بازيگران داخلي نشان داده و فـساد داخلـي و                سوي مناسبت  به  معترضان را   
نكته مهم و اساسي كه در ايـن  . ندكفراگير حاكم بر جوامع را عامل اصلي اين اعتراضات معرفي  
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مردم به وابستگي و دسـت      رويكرد وجود دارد، تالش براي منتفي دانستن يا كمرنگ جلوه دادن            
ها از هر نوع      هاي خارجي حامي اين حكومت      ها و مĤالً مبرا دانستن قدرت       نشانده بودن حكومت  

  .اتهامي است
ها و    گيري  نكتة اساسي ديگر در نحوة پوشش خبري اين تحوالت وجود دوگانگي در موضع            

توصـيف ايـن تحـوالت      ها و حتي نوعي دوگانگي در به كارگيري الفاظ و تعـابير بـراي                 تحليل
هاي مبتال به در كشورهاي دستخوش تحوالت به دو دسـته دوسـتان و                در اين نگاه دولت   . است

انـد، امـا ديگـر        هايي هستند كه در زمره دوسـتان        گروه سوم البته دولت   . شوند  دشمنان تقسيم مي  
دوسـتان و   در مواجهه با جوامعي كـه       . ها نيست   ها گذشته و اميدي به بقاي آن        تاريخ مصرف آن  

هـا وجـود دارد،       متحدان كليدي غرب محسوب شـده و اميـد بـه دوام و اسـتمرار حكومـت آن                 
 محور با زباني معتدل و با تجـويز لـزوم تغييـرات             ــ هاي غربي از يك ادبيات اصالحات       رسانه

شوند   هايي محسوب مي    هاي مخالف اقليت    در اين ادبيات گروه   . كنند  آرام و تدريجي استفاده مي    
  .شوند اهي تندرو و راديكال و گاهي حتي تروريست معرفي ميكه گ

در تعارض آشكار با اين رويكـرد، در پوشـش خبـري و تحليلـي تحـوالت در كـشورهاي                    
شود كه در مقابل      غيردوست، دولت حاكم دولتي مستبد، خونريز و مستحق سرنگوني معرفي مي          

هـاي مـشروع آن    اده و به خواسـته خواست و عزم ملي و اكثريت قريب به اتفاق مردم خود ايست      
هاي مخالف نيز در اين روايت تحت عنـوان قربانيـان اسـتبداد، و قربانيـان           از گروه . دهد  تن نمي 

شود كه براي رسيدن به اهداف خود حق مشروع اسـتفاده از هـر ابـزار و                   تبعيض و فساد ياد مي    
ستفاده بـراي مواجهـه بـا       استراتژي خبري و تحليلي مورد ا     . روش حتي جنگ مسلحانه را دارند     

مثال و نمونة عيني اين رويكرد در نحـوة  . الذكر است  دسته سوم در واقع تلفيقي از دو گونة فوق        
هـاي نخـست اعتراضـات مردمـي در           در هفته . پوشش خبري تحوالت مصر قابل مشاهده است      

بنـاي آن   رويكردي كه بر م   . هاي غربي بسيار به رويكرد نخست نزديك بود         مصر، رويكرد رسانه  
شد و با مردم منطقـه از عواقـب ناشـي از              دولت مبارك به انجام اصالحات ترغيب و تشويق مي        

  .آمد گراها سخن به ميان مي روي كار آمدن اسالم
زودي مشخص شد كه حكومت مبارك رفتنـي       به  اين رويكرد اما دوام چنداني نداشت، زيرا        

گيـري    از اين به بعد بود كه لـزوم كنـاره         . بوداست و دير يا زود بايد به فكر مصر پس از مبارك             
ها تبديل شد و مخالفان به دو دسته معتدل متمايل به غرب              مستبد به محور اصلي اخبار و تحليل      

هـا    و تندرو و راديكال تقسيم شده و از هر كدام تصويري خاص كه با اهداف گردانندگان رسانه                
  .همخواني داشت، ترسيم گرديد

هاي مختلف غربي و عربي اسـتخراج شـده،           هاي رسانه   اي زير كه از پايگاه    ه  ها و نمونه    مثال
گيري مغرضانه و هدفمند در نحوة پوشش تحوالت بيـداري            همگي مؤيد اين دوگانگي و جهت     

دپرس خبري را در خـصوص تحـوالت سـوريه          تخبرگزاري آسوشي 5.اسالمي و بهار عربي است    
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 واژگـان  (Bloodshed and Bloodbath)ونريزي هاي حمام خون و خ كند كه در آن واژه نقل مي
 .(Associated Press, 2011/12/22)روند  كليدي به شمار مي

همين كليدواژه . دارد كه اسد سوريه را به حمام خون تبديل كرده است اصل خبر چنين اظهار مي
يان شـد كـه      آمده، منعكس شده است كه در آن ب        تودي  اي  يواسدقيقاً در خبر ديگري كه در روزنامه        

  .(USA Today 2012/2/ 12)خواهند كه جهان حمام خون را در سوريه ببيند  مخالفان اسد مي
 از ديگر واژگاني اسـت كـه بـا محاسـبه دقيـق و در راسـتاي                  (Crackdown)واژة سركوب   

ها به تقاضاهاي معترضـان       برخورد دوگانه با تحوالت جهان عرب فقط براي توصيف نوع پاسخ دولت           
، رويتـرز ،  تـودي  ال  اس،  واشنگتن پـست  ها از جمله      اين واژه در بسياري از رسانه     . شود  ستفاده مي از آن ا  
  .(Washington Post, 2011/7/13) و پايگاه خبري ياهو به كرات به كار رفته است ان بي سي

واژة ديگري كه با همين هدف در خصوص تحوالت سوريه به كار گرفته شـده و داراي بـار معنـايي                     
خبرگـزاري رويتـر و     . ر اثرگذاري بر مخاطب است، واژة انتفاضـه يـا قيـام و خيـزش مردمـي اسـت                  بسيا

هـايي    چاپ بحرين در زمره رسانه    نيوز  گلف و نيز روزنامه     استريت ژورنال   وال ،پست  واشنگتنهاي    روزنامه
  .Washington Post, 2012/1/29)(اند  قرار دارند كه بيشترين تبليغات را در اين زمينه انجام داده

كه در تعريف و توصيف قيام مردم بحرين واژگاني كه حداكثر ضـريب اسـتفاده از                   درحالي
 اسـت؛   (Unrest)و نـاآرامي   (Tension) ، تنش (Protest) هاي اعتراض   خورد، واژه   آن به چشممي  

حملـه بـه    ”هاي بحـرين را       نيوز قلع و قمع انقالبي      براي مثال، در يك عنوان خبري شبكه فاكس       
در همـين راسـتا، نيويـورك تـايمز تحـوالت           . (Foxnews,2011/2/14)كند    قلمدادمي“ ترضانمع

نمايي ايـن     با هدف كوچك  “ اخبار اعتراضات بحرين  ”عنوان   مربوط به قيام مردم بحرين را تحت      
هـاي    سي، و روزنامـه     بي  هاي الجزيره، بي    خبرگزاري رويترز و شبكه   . تحوالت پوشش داده است   

“ اعتراض”عنوان    نيز همگي انقالب مردم بحرين را تحت       پست  واشنگتن و   اردينگ،  تلگراف  ديلي
خط خبري ديگري كه در تحوالت بحرين توسـط  ). Reuters, 2011/3/24(اند  مورد اشاره قرار داده

اوج .ها به تهران اسـت      ها به ايران و وابستگي آن       شود، انتساب انقالبي    هاي غربي و عربي دنبال مي       رسانه
قربـاني  ”: ديد كه عنوان بحـرين    اي به قلم ميچل بلفر      توان در مقاله    ليغات مزورانه و دروغين را مي     اين تب 

  . (Belfer,WS Journal, 2011/10/6)را براي مقاله خود انتخاب كرده است“ توطئه ايراني
 پوشش خبـري تحـوالت جهـان عـرب واژه           ةواژه كليدي ديگري كه استفاده از آن در نحو        

هاي غيردولتي چه كل نظـام حكـومتي و چـه             است، معموالً در توصيف رژيم    ) ورديكتات(مستبد  
العـاده زيـاد بـراي     صفت استبدادي بـا ضـريب اسـتفاده فـوق      . شخص اول آن به كار رفته است      

هاي حكومتي ليبي و سوريه و براي توصيف شخصيت معمر قذافي و بـشار اسـد بـه كـار                      رژيم
هـاي آخـر حكومـت     هاي غربي واژه مستبد تـا هفتـه   سانهكه در بسياري از ر    رفته است؛ درحالي  

عدم كاربرد مستبد در خصوص توصيف      . رفت  ندرت براي وي و حكومتش به كار مي        به  مبارك  
تـصويرسازي از رهبـران حكـومتي و نـوع          . حكومت بحرين و پادشـاه آن كـامالً مـصداق دارد          
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در . شـود   محـدود نمـي  هـا بـه يـك واژه    حكومت حاكم بر كشورها فقط به متصف سـاختن آن        
واژه بـه     تر از تـك     بسياري از موارد واژه مستبد در قالب يك جمله با معناي بسيار فراتر و عميق              

شـود كـه در آن عنـوان مقالـه      ديـده مـي  پـست   واشنگتناي در مثال بارز آن در مقاله. رود  كار مي 
  ؟“ هستآيا خودكامة سوريه قادر به انجام اصالحات”: گونه انتخاب شده است اين

مقاله چه تحليلي را براي اقنـاع خواننـده انتخـاب كـرده     نظر از اينكه نويسنده در متن        صرف
اي و هدفمند انتخاب شده است كـه بـه خواننـده القـا         قدر حرفه   باشد، نوع عنوان كوتاه مقاله آن     

عيار استبدادي است كه قابليـت اصـالح شـدن را             كند كه حكومت سوريه يك حكومت تمام        مي
عنـوان   به چاپ رسيده است كه از بشار اسد تحـت          تايماي در مجله      در همين راستا، مقاله   .ندارد

 ،“هشدار ويليام هگ به مستبد اسـد    ”،“توان ديكته كند    مستبدي كه نمي  ”.كند  مستبد خجول ياد مي   
 و  ميل  ديلي و   گاردينهاي    از جمله ديگر عناويني است كه در روزنامه       “ ذهن دوگانه يك مستبد   ”

  . (Guardian, 2011/5/31)اند ه چاپ لندن در همين راستا انتخاب شدتلگراف ديلي
توصيف وقايع سوريه با واژه انقالب از نخستين روزهاي تحـوالت سـوريه جلـوه ديگـري از                  

در همين راسـتا    .هاي غربي درباره سوريه است      سازي خبري از سوي رسانه      تصويرسازي و برجسته  
كنـد و روزنامـه    عنوان پايتخت انقالب سوريه ياد مـي   سي از شهر حمص تحت     بي  شبكه خبري بي  

: انقـالب سـوريه   ”عنوان    اي را تحت     تنها يك روز پس از آغاز تحوالت سوريه مقاله         پست  واشنگتن
دوربين سالح مـادر انقـالب    : عناوين ديگري چون  . كند  مي ، چاپ “آغاز يك انقالب ضد بشار اسد     

سي، هـافينگتون    بي  بيهايي چون     خونين سوريه، يا انتفاضه سوريه از جمله عناويني است كه رسانه          
اي تـودي و كريـستين سـاينس          يـواس  اس نيوز، الجزيـره،     بي  پست، فاكس نيوز، استار تريبون، سي     

  .(CSMonitor, 15/4/2011) اند براي توصيف تحوالت سوريه از آن استفاده كرده مانيتور

 گيري نتيجه
 گذشته توسط   گونه كه دراين مقاله ابعاد و چگونگي انعكاس تحوالت جهان عرب در سال              همان
ها در قـرن   د، در بخش نخست مقاله به اهميت جايگاه رسانه  شهاي غربي و عربي بررسي        رسانه

 تحليلـي تحـوالت     ــ  ريـوشش خبـ  ـتنها در پ    ها نه   انهـش رس ـد و بر نق   ـاره ش ـبيست و يكم اش   
ـ . المللي، بلكه در شكل دادن به روند اين تحوالت تأكيد مضاعفي صورت پـذيرفت         بين ه در مقال

 اهرم سياست خارجي و ابزار ديپلماتيك مـورد  عنوان به ها  همچنين سابقه تاريخي كاركرد رسانه    
با استناد به اين مقدمات مقاله وارد بحث اصلي كه تجزيه و تحليـل    . بحث و بررسي قرار گرفت    

  .دشهاي عربي و غربي در تحوالت بيداري اسالمي و بهار عربي است،  تطبيق نقش رسانه
توان چنـين نتيجـه گرفـت كـه برخـورد              ادله و شواهد مورد استناد مقاله حاضرمي       بر اساس 

گاه در چارچوب دو اصل انصاف و توازن و در راسـتاي انعكـاس             هاي غربي و عربي هيچ      رسانه
پوشش خبري تحوالت جهان عرب براسـاس       . واقعيات و انتقال آن به مخاطبان خود نبوده است        
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هاي مورد بحـث و كـشورها و          بر مبناي اهداف و منافع رسانه     يك سياست گزينشي و دوگانه و       
در مقاله نشان داده شد     . گيرد  اي صورت گرفته و مي      هاي عظيم رسانه    هاي صاحب شركت    دولت

كه رابطه مستقيم و آشكاري ميان نحوه انعكاس اخبار و دوست يا غيردوست بـودن كـشورهاي                 
رفتـه در   كـار   بـه گان و اصوالً نوع ادبيـات  گزينش مفاهيم و واژ  . دستخوش تحوالت وجود دارد   

ها و منـافع كـشورهاي غربـي و           نقل خبر يا تحليل تحوالت هريك از كشورها تابعي از اولويت          
هاي متبوع آن كشورها بـا كـشور دسـتخوش            ها مورد مطالعه و رابطه دولت       عربي صاحب رسانه  
  .تحوالت بوده است

دهد كه ما شاهد يك    در جهان عرب نشان مي     ها در تحوالت سال گذشته       نقش رسانه  ةمطالع
تلفيـق ميـان ابزارهـاي نـوين در         . انقالب بزرگ در تعامل ميان رسانه و سياست خارجي هستيم         

خاص از رسانه يـك        طور   بهاي و اينترنت      هاي ماهواره   عام و تلويزيون    طور به  فناوري ارتباطات   
ـ   بديل خلق كرده است كهمي      پديده قدرتمند و بي    د در حكـم يـك عامـل اثرگـذار در نظـام         توان

تحوالت جهان عرب در يكـسال گذشـته نـشان داد كـه ايـن بـازيگر          . الملل ايفاي نقش كند     بين
الورود توانايي آن را دارد كه در حكم و جايگاه يك كنشگر همسان دولت ايفاي نقش كند            جديد

تواننـد در     راه شوند، دقيقاًمي  صدا و هم    و آنگاه كه چند رسانه در مواجهه با يك رخداد با هم هم            
نقش يك اتحاد و ائتالف ميان چند دولت را براي حمايت از يك دولـت يـا بـا هـدف از پـاي                        

  .درآوردن و سرنگوني يك دولت به اقدام بپردازند
لحظـه و بالانقطـاع تظـاهرات        بـه    نظران بر اين باورند كه پوشـش لحظـه          بسياري از صاحب  

هاي خبري عربي و غربي نقش بسيار مهمي          ر قاهره توسط شبكه   جوانان مصري در ميدان التحري    
از همـين   . را در تشديد و تسريع حركت اعتراضي مردم مصر در سرنگوني رژيم مبارك داشـت              

ها از پوشش خبري مشابه حضور مردم         برد كه چرا و چگونه همين رسانه        توان پي   خوبيمي به  جا  
پاره و ناقص تظـاهرات در   ده و تنها به گزارش پاره    بحرين در ميدان لؤلؤ شهر منامه استنكاف كر       

ها و سانـسور شـديد ابعـاد و عمـق مطالبـات مـردم                 خاموش كردن دوربين  . ندكردبحرين اكتفا   
وهمـه    نمايي ابعاد و سركوب همه      نمايي نقش نيروهاي خارجي و كوچك       بحرين به همراه بزرگ   

  .ا در قيام مردم بحرين استه كننده نقش بازدارنده و دوگانه رسانه مصداق و تبيين

  ها نوشت پي
 

 Jacobs, 1999 :ك.باره ر  دراينتر براي مطالعه بيشتر و عميق. 1
  :.ك.براي آگاهي از سابقه و اهداف راديو اروپاي آزاد، ر. 2

http://www.nytimes.com/2001/12/03/world/a-nation-challenged-news-media-radio-free-europe-hopes-to-
expand-in-afghanistan.html?src=pm 

  :ك.ان در جنگ كويت ر ان هشتاد و نود از جمله نقش سيها در تحوالت دهه  در خصوص نقش رسانه. 3
http://www.azcentral.com/ent/celeb/articles/2011/01/14/20110114nightline-cnn-abc-war-american-

hostages-news-gulf-iran-tv-coverage.html 
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 ، چـين بـا شـبكه   )Russia Today(زبـان روسـيا تـودي     زبان روسـيا اليـوم و انگليـسي    هاي عربي با شبكه روسيه. 4
 ةدولت عربستان با شبكه العربيه، دولت قطر با دو شـبك  ،)Central China TV (CCTV)(تلويزيوني مركزي چين 

 به زبان انگليسي، العالم به (Press TV)وي   شبكه پرس تيسهزبان الجزيره، و سرانجام، ايران با  عربي و انگليسي
دنبال جذب مخاطبان خود و اثرگذاري بر افكـار عمـومي منطقـه و     به اسپانيولي  به زبان   يك شبكه زبان عربي و    

 .جهان در راستاي اهداف خود هستند
هاي مورد مطالعه در خصوص تحوالت سـال گذشـته در     هاي خبري مورد استفاده رسانه       برخي از سرخط   ةگزيد. 5

  ):بدون دخل و تصرف و به زبان اصلي(كشورهاي مختلف 
  

Aljazeera: Deaths heighten Bahrain tension  
Associated Press: Tureky says Assad turning Syria into 'bloodbath' 
BBC News: Protests on anniversary of Bahrain unrest 
BBC: Protests on anniversary of Bahrain unrest 
BBC: Homs: Syria revolution's 'capital' 
BBC: Syria: 'Our weapon is the camera' in bloody revolution 
CSMonitor: Syrian revolution spreads, with largest protests yet 
CBS News: Syrian Uprising: Why It Matters 
CNN: Syrian opposition says Bloodbath could be imminent in Homs 
FoxNews: Clashes In Bahrain Before Planned Protest Rally  
Guardian: Teenage victim becomes a symbol for Syria's revolution 
Huffingtonpost: Syrian Uprising- Assad's Forces Shoot At Refugees In Turkey 
Reuters: Bahrain says suspects say had contact with Iran 
Reuters: Bahrain serious on reform but youth violence poses obstacle  
Reuters: Bahrain unrest brings economy to standstill   
STL Today: Syrian crackdown intensifies as cease-fire nears. 

Washington Post: Syrian crackdown continues Protesters opposed to Syrian President Bashar al-Assad 
face violent responses from security forces 

USA Today: Activists ensure that the world sees Syria's bloodbath 
USA Today: Syria is in 'race against time' to end its uprising 
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