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نژاد و  یاحمد یدولت ها یرسانه ا  ی ها استیس یری جهت گ

 ی بر مساله هسته ا د یبا تاک یروحان
 1  فر علی رئیسی 

 * 2آبادی  بهمن کشاورز قاسم 
 3  سید فرشید جعفری پایبندی 
 4 مهدی خوش خطی

 چکیده 
انی در زمینه های سیاسی اقتصادی و فرهنگییی ت ییت  دولت حسن روح   دولت محمود احمدی نژاد و 

ره احمییدی نییژاد و دوره  رسییانه ای دو گیری های متفاوتی داشته اند. این مقاله به ت ییت گیییری   ییی  
ت ت   ی سیاست هییای رسییانه  پرداخته است و در این راستا این سوال را مطرح می  ند  ه  روحانی  

مییوگ گشاشییته شییده  و دوره روحانی چه تفاوتی دارد؟ در پاسخ اسن فرضیه به آز   ای دوره احمدی نژاد 
گییشاری    پایه   سیاسیت رسانه ای دولت احمدی نژاد بر اقناع افیکار عمومی داخ ی ت ت   ی  است  ه  

بیرنامه هیسته ای ایراگ را در پییی آوردا امیییا دولییت روحیییانی بیییا تیا یییید    شد و اتماع ت انی ع یه 
  تم ییوری   همزماگ بر اقناع افکار عمومی داخ ی و خارتیا موتبات شکستن اتمیییاع ت یییانی ع یییه 

گیییری از روت تح ی ییی  انگاری و با ب ره سازه مبنای نظریه    . در این مقاله بر را فراهم آورد   اسالمی ایراگ 
و باتوتییه    اسییت.    تمر ز شده نژاد و روحانی  های احمدی ای دولت های رسانه بر سیاست ایا  مقایسه   -

سیاست هییای رسییانه  به اهمیت و برتستگی مساله هسته ای تم وری اسالمی ایراگ در این دو دوره ب 
مقاله نشاگ مییی دهیید  ار گرفته است. یافته های این  ای دو دولت مش ور حول این مساله مورد توته قر 

قناع داخ ی بر اقنییاع  باید عالوه بر ا   در ت ت منافع م ی   سیاست رسانه ای در موضوعات  الگ م ی  ه 
  نشگراگ ذی نفع خارتی نیز توته داشته باشد. 
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 مقدمه

اخير سياست هـاي ايـران را تحت    دهه  يـک  مهمترين مسائلي کـه در بيش ازيکي از  

قـرارداده  الشعاع بـرنامهخـود  است   ،  ايران  اي  اين  هسته  کـه  ميشـد  تصور  ابتدا  در   .

ضرورت دارد، امـا از اوايل    کشور  توسعه  برنامه يکي از برنامه هاي داخلي است و براي

. از اين زمان  منطقه و جهان قرارگرفـت   کـشورهاي  ـوجهبه سرعت مـورد ت   ١٣٨٠دهه  

تحت  براي  اي  بهانه  بـه  اي  هسته  برنامه  بعد  کشيدن   قـراردادن  فشـار  به  انـزوا  بـه  و 

بـه خاطر پيگـيري اين   را  ايـران  کشور مبدل شد و موج رسانه اي عظيمي تـالش کـرد

ايران    اي  هـسته  معرفـي کنند. برنامـه  بـرنامه تهديد اصلي براي صـلح و امنيـت جهان

مي نشان  که  است  مواردي  مهمترين  از  بهيکي  قادر  چگونـه  هـا  رسـانه   نقش  دهـد 

  تواننـد زمينـه سـاز اجراي سياست ها شـوند.رسانه هاي جهاني به   آفريني هستند و مـي 

انرژي اتمي در سال هاي غربي، از زمـان انـتشار گزارش آژانس بين المللي    رسانه  ويژه

جنبه هايي از اظهـارات رسـمي و کارشناسي تاکيـد کردند کـه بـرنامه هسته    ، بر١٣٨١

ايران اين   تسليحاتي  را  اي  در  نگراني  اظهار  مکرر  به صورتي  ها  رسانه  داد.  مي  جلوه 

را  مي کردند تا در نهايـت تصـويري از يک ايران خطرناک    و بـرجسته  رابـطه را مـنتشر

مقابـل  عمـومي  افکـار  براي در  کننـد.  دولت  ايجـاد  کـه  اي  رسـانه  هــاي  سياسـت   ،

زمان اين  از  ايران  واقع    بعد  به  هاي  در  دارد.  زيادي  توجه  بـه  نياز  گرفتنـد،  پـيش  در 

هاي رسـانه اي ضـعيف و گفتمـان حـاکم بر پيام هاي رسانه اي    سياست   ميتوان گفت 

عوامـل بحرانـي شـدن بـرنامه هـسته اي بـود.    مهمتـرين  ، يکـي ازمدولت نهم و دهـ 

  برنامه   از سياست هاي کالن کشور، بر پيشبرد  خود  دولت احمدي نژاد با تعاريف خاص

تاکيـد  هسته ايران  بـه عـنوان حق مسلم  ايران   داشـت   اي  اين حق  و معتقـد بود براي 

  کند. در   تحمل  تحريم هـاي بين المللي را  و حتي  ادگيبايد در برابر هر نوع فشاري ايست

حق مـردم ايران اسـت اما    اي  روحـاني تاکيـد دارد توسـعه فنـاوري هسته  دولت   مقابـل

توسـعه قرارگـرفتن  الشعاع  تحت  آن  بهاي  رشد  نبايد  دولت    و  باشد.  کشور  اقتصادي 

بـرخالف رويکـرد  روحـاني  با   ، قـبل  از   مـلتعا  دولت  جديد  تعريفي  با  و   سازنده 

هـاي ايـران ، در نهايـت توانست بـه بحـران هسته اي خـاتمه دهد. تـجربـه    سياست 
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تمامي  روحاني  دولـت  از  اسـتفاده  زمينه  صورتي  رسانه  تـوان  در  به  در هدفمند  اي   ،

ند در آينده نيز هسته اي در نوع خود کم سابقه است و ميتوا  مـاه  ٢٢جريان مـذاکرات  

 مورد توجه قرارگيـرد.  ديگر در موارد

آمده در جهـان    توانستند شرايط به وجود  خوبي  به  دولت يازدهم   هـاي  در واقـع مـقام

،  سياسـي   را درک کنند و بفهمند شــيوه هــا و روش هـاي سـنتي گذشـته در دسـتگاه

  نوشتار حـاضـر بــه   .باشد  موثر  کشورها  افاهد  ديگـر نـميتواند بـه تـنهايي در پيشبرد

بر    نتـايج عمدتا  بلکه  نميپردازد  اي  هسـته  مـذاکرات  اقتصـادي  و  سياسـي  حقـوقي، 

. زمـاني کـه  متمرکز است   و روحـاني احمدي نـژاد سياست هاي رسـانه اي دولت هـاي

شود، نميتوان صرفا    بت ميهـا صـح  دولت   اي  رسانه  هـاي  و سـياست   در مورد رسـانه

بـه ابزارهـاي رسـانه اي و روش دولت هـا در اسـتفاده از رسانه ها توجه کرد. دولت ها  

تـا در چ  تالش مـي افکار عـمومي را براي    ـارچوب ديپلماسيپکنند  رسـانه اي خود، 

 اهداف و سياست هـاي مـورد نظرشان متقاعد کنند.

انگاره ها و انديشه موردنظر دولتمردان بـازميگـردد    ايـن امر در وحـله اول بـه عقايد، 

گفتار در  سياست   کـه  مـي  و  پيدا  انـعکاس  آنها  سياست  هاي  بررسي  در  بنابراين  کند. 

آنهـا توجـه کــرد.   ابتدا به مـولفـه هـاي سياسي  هـاي رسـانه اي دولت هـا بـايد در 

کالن تعاريف  و  اصلي  محورهاي  که  دولت   بـراسـاس  را    ها  آنهـا  هويـت  واقـع  در 

ارچوبي است  شود. در چنين چ   مـيسـازد، منافع و سياست هـاي دولت هـا تعريف مي 

ـ  نـوع ابـزار و    . حـتـيکنـدگيرد و معنا پيدا مي  شـکل مي  هـا  کـه رفـتـار و کنش دولت

يابد. مي  معنا  اساس  اين  بر  نيز  آن  بکارگيري  اصلي    چگـونگي  سئوال  اساس،  اين  بر 

 هاي احـمدي   دولت   سياسـت رسـانه ايجهت کلي    نوشتار حـاضر ايـن اســت کـه  

نژاد و روحـاني چـه تفـاوت هايي داشـته است ؟ در پاسخ و به عنوان فرضـيه اصـلي  

گفـت   بايـد  مقالـه  کلي    ايـن  اقناع  جهت  بر  نژاد  احمدي  دولت  اي  رسانه  سياسـت 

بـرنامه هـسته اي ايران را   گذاري شد و اجماع جهاني عليه  پايه  افـکار عمومي داخلي

و   داخلي  افکار عمومي  اقناع  بر  همزمان  تـاکيـد  بـا  روحـاني  دولت  امـا  آورد،  پي  در 

را فراهم آورد.   اسالمي ايران  جمهوري  خارجي، موجبات شکستن اجمـاع جهـاني عليه

و     هويت  مباني  تاثير  به  هويت  سياست  نظري  رهيافت  طرح  با  ادامه  در 
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گفتماني متفاوت در شکل گيري گفتمان ها و سياست هاي متفاوت دو دولت احمدي  

 نژاد و روحاني بر مبناي جهت گيري کلي رسانه اي پرداخته مي شود. 

 سیاست هویت  :چارچوب نظري

ت هاي ايـران ، بـيش از همـه ميان رويکـردهاي نـظري مختلف براي بررسي سياس   از

برمبنـاي   را  کنشگران  رفتـار  عمدتا  انگـاري  سـازه  دارد.  کاربرد  انگاري  سازه  نظريه 

غ انگارهمتغيرهاي  و  فرهنگ  هنجارها،  در   مـورد  هـايرمادي،  دهـد.  قرارمي  ارزيـابي 

له تاکيد  حالي که ديگر نـظريه هـا تا حد زيادي بر متغيرهاي مادي تاکيد دارند؛ از جم

هـا مارکسيست  و  نظـامي  قدرت  موازنه  مـادي  ساختارهاي  بر  ها    بـر   نئورئاليست 

اقتصاد سرمايه داري است  از  ساختارهاي  بـهتـر  انگـاران  از سوي سازه  . چنين تحليلي 

سـاير نظريات قادر به توضيح سياست هاي ايران است که خصلتي ايدئولوژيک دارد و  

طـرف    . ازکـرد  عقالنيت ابـزاري نظريـات خردگـرا تبيين  اساس  بر  تنها  توان آن رانمي

ديگر، نظريات خردگرا به ويژه نئورئاليسم ، هويت دولت را به مثابـه امري ناشي شده از 

  که چنـين تعريفـي از هويت در مورد حالي  ، درميکند  ن الملل تعريفسـاختار نـظام بي

انگاره ها، ارزش ها و    نيست . در نظريـه سازه انگاري  اسالمي ايـران کارآمـد    جمهوري

منافع کشورها و جهت گيـري دارند و شـکل گـيري    تـاثير  آنهـا  هنجارها بر هويت و 

ارچوب سازه  نوشـتار بـه مولفـه هـاي زير در چ  آنـها مبناي گفتماني پيدا ميکند. در اين

 ود: ش  انگاري پرداخته مي

نظريات خردگراي روابط بين    ديگـر  بـا  يکـي از مهمترين تمايزات سازه انگاري  :هویت

براي انگـاران  که سـازه  اسـت  تاکيدي   ، الملل    هـويت   الملل  بين  نظـام  در  هـا  دولت 

دولت  قدرت  مبناي  بر  آنکه  از  بيش  که  توزيع  هاقائلند  الملل    قـدرت  و  بين  نظـام  در 

است که    مفهومي  . هويت باشد، براساس مولفه هـاي معنـايي و ارزشـي تعريـف ميشـود

نقطـه  شناسد.  مي  را  جامعه خود  يا  گروه  فـرد،  آن  طريق  يا    هويت   مقابـل  از  ديگري 

تعلق و تعهد    اسو احس  غيريت است . هويت وجه تمايز بين من يا ما با ديگـري اسـت 

جريان اصلي    مقابل  . درفرد به يک کشور، جامعـه ، گروه ، نژاد و فرهنگ را معين ميکند

مفروض الملل  بين  نظـام  در  را  کنشـگران  هويـت  کـه  الملـل  بين  ثابت  روابط    و 

قرارميدهند، سـازه انگـاران بـر برسـاخته بـودن هويـت کنشگران تاکيد دارند و اهميت  
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: ١٣٨٣و شکل گيري مـنـافع و کــنش هـا مطرح ميکنند )مشيرزاده ،    خلق  در  را  هويت 

که سازه  (.١٧٥ ديگري  مهم  کـه    انگاران  ويژگي  اسـت  ايـن  قائل هستند،  براي هويت 

اثر در  و  است  تکويني  نتيجـه    ساخته  تعامالت  هويت  در  کنـد.  مـي  تغيير  و  مي شود 

 را بازتعريف کنند.   و ديگري خود ه صورتي مستمرتـعامالت دولت هـا ممکن است ب 

ابتدا خودمحور و منفعت جـو    در  هرچند که ونت مي پذيرد که دولت ها ممکن است 

واحدهايي  بــه  و  آورنـد  مي  روي  همکـاري  بـه  مستمر  تعامل  فرآيند  در  اما    باشند، 

اختار مبـدل ميشود.  مبدل ميشوند. تغيير هـويت در بـلندمـدت به تغيير س  غيرخودمحور

مند  تعبير  به نيت  کنشگران  در  ، خصوصيتي  هويت   ، تمايالت    که  است   ونت  موجـد 

يـک ويژگــي ذهـنـي اسـت کـه ريشه در    هـويت   انگيزشي و رفتاري است . در واقع

)ونت  دارد  از خود  کنشگر  هويـت ٣٦٩:  ١٣٨٤،    فهم  ديگـر  طـرف  از  ساخته    تنهـا  (. 

ايجاد هويت يک کشور    باعث   بلکه عناصر بين المللي نيز  ؛نيست   داخلي  نگيفره  عناصر

 ميشوند.

تعريـف منـافع و سياسـت ها است .    در  هـويت در هـر کشور مهمتـرين عامـل  :  منافع

و اقدامات    رفتارهـا  مـي دهـد و منـافع نيـز سرچشـمه  شکل  واقع هويت ، مـنافع را  در

بـازي    کـنشـگران  را در روند تعريف موقعيت ها و نقش هايي کـهاست . منافع خود  

از و  مينمايد  تعريف  در  رفتن  ميان  ميکنند،  شکست  يا  ايجاد  آن  و  يـا  ها   وضعيت 

مي   آشـفتگي نـامعلوم  را  منـافع  و  سـاخته  مشـکل  دچـار  را  ها  نقش   ، هويت  بـراي 

  قبل   و ما  داده شده ، مسلم  ت ، از پيشـ ملي کشورها، همچون هوي  منافع  سازد. در واقع

نيست بلکه برعکس منافع ملي کشـورها درون زاست و در فرآيند   اجتماعي يا برون زا

گيرد مي  اجتماعي شکل  را  . سازهتـعامل  هويـت  و  منافع  بين  رابطه    وسيله   به  انگاري 

واضـع يـا موقعيت هاي (. نقش ها م٤٣:  ١٣٩٤،  )دارابـي  تحليـل مي کند  نـقش   مفهوم

مـبتنيبر هـاي  هويت  هستند.  جمعي  و  عيني  يافته  کنار    با  نقش  قوام  به  و  برگـرفتن 

هـا تـا زمـاني کـه کسي آنها    نـقش  ؛ اماو ميروند   مي آيند  افراد  گذاشتن باورها از سوي

 (. ٣٧٧: ١٣٨٤مانند )ونت ، را ايفا کند، پا برجا مي

ديگـر هويت    لي است کـه هويت ساخته مـيشـود. از طـرفدر کنش هاي تعام  :کنش

هر دولت تلويحا گوياي ترجيحات و کنش هاي بـعدي آن دولـت اسـت . بــا تکوين  
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هويت و منافع خاص براي يک دولت در عرصه نظام بين الملل ، رفتارهـا و کنش هاي  

رفتارها و کنش ها نقش نيز بـراي آن دولت بـه وجود آورده و در مقابل همين  را خاصي

تعيين کننده اي در حفظ و استمرار هـنجارها و هـويت آن دولت دارند و در اين ميان  

تک   هاي  کنش بـا  کـه  عواملي هستند  قواعد  ها، هنجارها و  گفتمان  وين هويتي  کالمي، 

انگاري در    سازه  بخشند. هـافمن معتقد است که، بـه آن قوام ميخـاص براي يک دولت 

بـاوري  عين اجتماعي  حــداقلي  شالوده  هاي  رويه  و  ها  هويت  کشف  خـواهـان   ،

بازتوليد کننده آنها و در مرحله بعد نيز به دست دادن تفسيري از اين مسئله اسـت کـه  

 (.  Howwman, 1987:23د)معيني اشاره دارن هاي هويت ها به کنش اين چگونه

انـگاران ، کنش هاي کنشگ انتظارات  از ديد سازه  ران را هنجارهـا هدايت مـيکنند کـه 

کـنش گر    نـتيجه  بر ارزش ها در مورد رفتارها هستند. در  بين االذهـاني مشترک و مبتني

آنها انسان جامعه شناختي و ايفاکننـده نقـش و نـه انسـان اقتصـادي است . از   از ديد 

خــود مبتني بر پيشينه اي از   رها و قواعد کهااين منظر تـصميم گـيرندگان براساس هنج

و حضـور در نهادهـا است ، تـصميم گيري    تاريخي، فرهنگـي  ، تـجربـهعـوامل ذهني

نتيجه در  و  کنند  مي  تعيـين  را  مناسب  رفتـار  کـه  هستند  هنجارها  گران   ميکنند.  کنش 

. در اين  (٩٣١-٩٣٠:  ١٣٨٢کننـد )هاديـان ،  بـراساس مـنطق زيبندگي يا تناسب عمل مي 

رابطه روش و رويکرد دولت ها در مذاکرات بـين المـللي را بايد در چهارچوب کنشي  

 که برگرفته شده از تعريف آن دولت از هويـت و منافع خويش است .  کردتفسير 

تغييـر    نظر   از  :ابزار جهت  توانايي  و  اراده  داراي  المـللي  بـين  بازيگر  انگاري  سازه 

الگـوهـا بــين االذهـاني  هنجارها و  الملـل و    و مـفـاهيم  بـين  امور  بر  تاثيرگـذاري  و 

از طريق قدرت بحران هاي جهاني  اسـت  حل وفـصل  ابزارهاي غيرنظامي  و    گفتماني 

(. در ايــن رابطــه ابزارهــاي غيرنظامي در قالب سازه  ١٣٦-١٣٣:  ١٣٨٤پــور،    )وهاب

ه هاي غـيرمادي روابـط بـين الملل ، ابزارهـايي  انـگاري با توجه به تاکيد آنها بـر جـنب

ارائه به  قادر  کـه  از جملـه    هستند  و  الملـل  بين  نظام  بازيگران  بعد هنجاري  و  ديدگاه 

دولت ها باشند که در دنـياي امـروز مهمترين اين ابزارها رسانه ها هستند. رسـانه قادر 

و انـگاره هاي ذهني و ارزشي آن   خـود  از  به ارائه و تـقويت تـصوير جديد يک دولت 

است . به عقيده سازه انگاران ، يک دولت قدرتمند لزوما قـدرت اقتصـادي و نظـامي  
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را فضـاي هنجـاري  آنچنـان  ايجاد  توانايي  بـايد  قـدرتمند  بـلکه دولت  ندارد،    عظيمي 

بپردازد. در    بـاشد کـه بـتواند بـه راحـتي بـه خلق و ايجاد رفتارهاي مـوردنظرش  داشته

و   هنجارسـازي  و  فرهنـگ  انتقـال  ابـزار  مـوثرترين  ميتواند  رسانه   ، چهارچوب  اين 

عوامل انگاره ساز است که از هر    از  سرانجام اعمال قدرت باشد. در واقع ، رسانه يکي

تغيير  امکـان  رسـانه  کمـک  بـه  زيادي  تا حد  و  ميگيرد  افکار عمومي شکل  در  کشور 

 از يک کشور وجود دارد. تصوير و انگاره

   و روحاني هاي احمدي نژادهاي سیاسي دولتهویت در مولفه

گـفتمـان  چهـارچوب  در  روحاني  و  نژاد  احمدي  هاي  دولت  که  تعريفي  که  هرچند 

دارد  تفاوت  يکديگر  با  دادند  ارائه  خود  اماسياسي  در   بايد  ،  دو  هـر  که  داشت  توجه 

اسالمي ايران قرارمي گيرند و نبايد تصـور کـرد کـه    چهارچوب گفتمان کالن جمهوري

دو دو  اين  سياسي  تعاريف  در  گفتمانتفاوت  از  خارج  جمهوري    نـظام  اصـلي  لت 

پيروزي انقالب اسـالمي زمان    از  اسالمي ايران است . در دولت هاي يازده گانه اي که

شده بهتشکيل  دولتها  تحميلـي،  از جنگ  بعد  به خصوص  خاص    فتعريـ   خـاطر  اند، 

لقب  کردند  مطرح  کـه  گفتمانسياسي  اصلي  محـور  کـه  دارنـد  را    آنهـا  سـيسيا   هايي 

 شـکل مـيدهـد. مثـال آن دولـت سـازندگي و دولـت اصـالحات است . 

دو محور اصلي بوده اند که مـورد اتکـا    داراي  نيز  دولت هاي احمدي نژاد و روحاني

دوره هشت ساله خـود )دولت هـاي نـهـم و   دو  دولت احمدي نژاد در  .آنها بوده است 

خود   محوري  گفتمان   ) بردهم  اصول    ايدئولوژي  مبناي  را  به  نو  رجعتي  و  اسالمي 

نظام ساختار  دوره  اين  در  دولتي  مسئوالن  قرارداد.  ناعادالنه   بين  انقالبـي  را  المللي 

به گفتمان  اين  بودند.  آن  در  بنيادين  تغيير  مـحور    عـدالت   گفتمان  دانسـتند و خواستار 

با هدف محقق نژاد  احـمدي  اساسـي،  قـانون    ٤٨ساختن اصـل    مـعـروف شد. دولت 

بـر اجـتماعي،  منطقه  توازن  نـاظر  سياسـي،  هـاي  فرصت  از  عادالنه  استفاده  و  اي 

محيط در  قدرتجهاني  اقتصـادي  بــه   ،  را  آميـز  تبعيض  المللي  بين  و ساختارهاي  ها 

دوگانـه  و در ارتباط با    ديگر  طرف  (. از١٥٠:١٣٨٧چــالش کـشـيد )محمدي و موالنا،  

ساز هويت  عنصر  نژاد  احمدي  دولت   ، ايرانيت  و  اسـالميت    را  اسـالميت  پايه  بر 

ملي    قــرارداد.   دارد و روايت  ارجحيت  گرايي  بر ملت  امت محوري  تعريف  ايـن  در 
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حول محور ايرانيت و ايراني تعريف مـي شـود، جذب مفهوم امت اسالمي    که  گرايانـه

درميشود  .  ، تعريف  اسالمي  اين  انقالب  و  اسالميت  هاي  از    به  نسبت   مؤلفه  ايرانيت 

 (. ٧٩: ١٣٨٦، فيروزآبادي جـايگاه واالتري برخوردار است )دهقاني

  برخالف   در چارچوب عدالت گرايي دولت نهم و دهم ، رويکـردي کـه بـرگزيـده شـد

تنش بـر  کـه  خاتمي  وگوي  زدايي  دولت  گفت  داش   ها  تمدن  و  نوعي  تاکيد   ، ت 

و هويتي ميـان دو اردوگاه تمدن غـرب و جبهـه تمدن   معرفتي  رويارويي و صف آرايي

بـه  -ايرانـي   بـود.  گفتمان    زعـم  اسـالمي  نـژاد، شکست  احمـدي  دولـت  همفکـران 

شرارت از    محـور  بـا قرارگـرفتن نـام ايـران در  کـشور  پيشين در سياست خارجي  هاي

در سياست خارجي    ديگـري  پسر، نشان داد که ايران بايد راه و روشسوي جورج بوش  

و    )محمدي  بـا غـرب نياز است   و برخـورد  خاطر موضع گيري  همين  و به  خود برگزيند

محافل  ١٢٤:  ١٣٨٧موالنا،   و  ها  رسـانه  و  المللـي  بـين  مجامع  در  پررنـگ  حـضور   .)

بـه و  ک   زبان  دانشگاهي  سـخناني  سياست رانـدن  قرمز  خطـوط  افکار   گذاران  ــه  و 

، نمودهـاي ديـدگاه محمود احمدي نژاد براي  بـه چـالش مـي کشـيد  را  غرب  عمومي

معطوف به ائتالف   نگاهي  مقابله بـا نـظام موجود بود. در عين حال دولت احمدي نژاد

کشورهاي آسياي    با  کـه افـزايش همکاري  کـرد  مي  دنبـال  نيـز  سازي ضدهژمونيک را

  جنوب شرقي، به ويژه چين و روسيه ، در چهارچوب سياست نـگاه بـه شرق بود )ثقفي

  دارالمستکبرين   به  ، جهان(. در قالـب تفکـر دولـت احمدي نژاد١٣٨٧،  و احـدي  عامري

 تهاجمي در مقابل اولي  -مي شـد و اتخـاذ استراتژي تقابلي    تقسيم   و دارالمستضـعفين

بـود.   دولت  اين  خـارجي  سياست  راهنماي  دومي  مقابل  در  فعال  تعاملي  استراتژي  و 

سـابق وزارت خـارجه ايران ، تاکيد دارد:    هـمان گونه که منـوچهر محمـدي، مـعـاون

گران و   اردوگاه سلطه  دو  به  تقسيم جهان  زمينـه  در  نـژاد  احمـدي  »سياست خـارجي 

 (. ٥٣-٥٤: ١٣٨٧د قابل فهم است « )محمدي، سلطه ستيزان پس از پايان جنگ سر

، دولت  ١٣٩٢با روي کـار آمـدن دولت يازدهـم در انتخابات رياست جمهوري خرداد  

روحاني محوريترين گفتمان سـياسي خـود را گفتمان اعتدال گرايي قـرارداده است . به  

اعتدال برخي  معن  موردنظر  زعم  به  گاهي  دارد و  ي يک جهت  دولت روحاني دو جنبه 

  گيري و موضع سـياسي و مـترادف بـا ميانه روي در اهداف و سياست هـا و در مواردي 
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با  به مترادف  مشي  خط  کردارهاي    دوري  عنوان  و  رفتارهـا  در  تفـريط  و  افراط  از 

(. در عرصه سياسـت خارجي، اعتدال به  ١٤٠:  ١٣٩٤سياسـي بکار رفته است )دالوري،  

از   پرهيز  و  نفي  مي  هـاي  گـفتمانمعناي  تعريـف  تفريطـي  و  در  شود  افـراطـي   .

دارد،   اسالمي  هـويت  ايـران  ملـت  و  دولت  اگرچه  گرايي،  اعتدال  گفتمان  چهارچوب 

ولي عنصر ايرانيت در هويت بخشي اين دو نيز مـورد تأييـد اسـت و بر اين مبنا نوعي  

اســالمي ايران برقرار ميشود.  و متعادل از مـلت و دولت جـمهـوري    متوازن  هويت ملي

هويت    ، اسالميت  و  ايرانيـت  عنصـر  دو  از  متعـادل  ترکيـب  و  تلفيـق  با   ، بنابراين 

        (.٣٣: ١٣٩٣  ،مـيگيـرد )دهقـاني فيروزآبـاديمـتوازن ايرانـي ـ اسـالمي شـکل 

کـه آن    ت و محوري گفتمان اعتدال گرايي نيز تعامل گـرايي اسـ  عناصر کانوني  از  يکي

، تعامل سازنده از عناصر محوري اعتدال گرايي در    اند. در واقعرا تعامل سازنده ناميده

يازدهـم دولت  دنبال    است   سياست خارجي  به  ايران  اسالمي  آن جمهوري  برمبناي  که 

و در اين    کشورهاست تعامل سازنده براساس احترام متقابل و مـنافع مـشترک بـا ديگر  

در  ، نيست   چارچوب  نيز  امريکا  متحده  اياالت  با  تنش  افزايش  از   پي  تعامل    اين  .  رو، 

و احترام  برابر،  از جايگاه  وگو  گفت  و  تعامل  بـراساس  مؤثر  و  ،    سازنده  متقابل  منافع 

اهداف  از خصومت   کاستن صدر  در  مـتقابل  اعـتمادسازي  و  مـتقابل  زدايي  تنش  و  ها 

؛ زيرا در عصر جهاني شدن و  قراردارد  ايران  خارجي جمهوري اسالمي  عملياتي سياست 

لبانه در روابط بين  المـلل ، دوران انزواجويي ارادي و داوط  دوران گذار در نظام بـين 

يا غياب در عـرصه هـاي مـنطقه بين  الملل سپري شده و عدم نقش آفريني و  -اي و 

)د ميشود  محسوب  کاستي  و  ضعف  نقطه  نوعي  که  امتياز  يک  نه  هقاني المللي 

، حسن روحاني نيز در اولين مصاحبه خود بعد از (. بر اين اساس٢١:  ١٣٩٣وزآبادي،  فير

رياست  ب  جمهوري  انتخابات  تعامل  دنبال  به  که  کرد  اعالم  صراحت  برمحور  به  دنيا  ا 

است  متقابل  چهره  احترام  ارائه  رابطه  اين  در  يازدهم  دولت  اهداف  مهمترين  از  يکي   .

. در اين  المللي و خروج از انزوا بوده است مختلف بين  مسائل  حـلران بـراي  مثبت از اي

ه مـذاکرات هستهرابطه دولت روحاني  و در جـريان  برد  مواره  ديپلماسي  به  برد    -اي 

که است  مـعتقد  و  اسـت  داشـته  در    اکنون  تاکيد  صـفر  جـمع  حاصل  با  بازي  دوران 

، به سـر آمـده و  رف ديگر است يک طرف متضمن باخت ط  روابط ميان کشورها که برد
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دنبال مثبت  جـمع  حاصل  رويکرد  با  طرف  کـه  مـيشود  تعامالت  دو  هـر  آن    با   در 

دهند، امتيازاتي را کسب  توافقي را پذيرفته و در عـين حـال که امتيازاتي را مي  رضايت 

 کنند.  مي

 ايسـیاست و ابـزارهاي رسانه

مول بررسي  از  منـافع  هـاي  فهبعد  تعريـف  مهـويتي،  و  سياسـت  اي  ،  هسـته  ـذاکرات 

اين بخش به سياست دولت هاي احمدي رسانه اي دو دولـت    هاي  نژاد و روحاني در 

مي هستهپرداخته  اي  رسانه  هاي  سياست  مـذاکرات    دو  ايشود.  در  ويـژه  بـه  دولـت 

اين سياست هـا بر    طريق  ازقراردارد که نشان داد چگونه ميتوان    تـوجه  مـورد  هسته اي

ديگـر مانند   مـذاکرات  افکار عمومي داخلي و جهاني تاثير گذاشت . در واقع ، امـروزه

تواند نمي  بسته  پشت   گذشته  بين  درهاي  افکـار    دولت   و  بلکـه  شــود،  انـجام  هـا 

 . رت دارنـدبـه کـمک رسـانه ها بر ديپلمات ها و مذاکره کنندگان خود نظـا نيز عمومي

نژاد و روحاني در  در از رسـانه  مقايسه دولت هاي احمدي  تفـاوت    هـا  زمينه استفاده 

تـا حـد زيادي به نوع تعريف آنهـا از نظـام بـين الملـل ،    کـه  بسيار زيادي وجود دارد

چهارچوب مـذاکرات    در  چه  هاي هسته اي و رفتارهاي آنها  و سياست   تـعريف مـنافع

 از مذاکرات بازميگردد. خارج چه و

براي اقناع افکار عمومي عـمـدتا از دو ابــزار اســتفاده کـرد: رسانه    احمدي نژاد  دولت 

رسـاندن براي  قدرتمنـد  پيـام  ها  و  فعـال  حـضـور  و  هـا  ملـت  بين   در  بـه    مجـامع 

يه پردازان دولـت احمدي  (. به گفته نظر١٥٠:  ١٣٨٧)محمدي و موالنا،    و داخلي  المللي

و رســانه هـا واسطه    داشــت   نژاد، سياست رسانه اي اين دولت فعاليت قابل تـوجهي

به پيام  ترويج  ها  ملت   رساندن  بودنـد  گفتمان  و  ايران  حـضور    . همچنـينايدئولوژيک 

 فـعال ايران در مجامع جهاني و سفر رئيس جمهوري وقت به ديگر کشورها و انعکاس 

در  بـراي  در  رسانه  آن  دولـت  بخشـي  رهـايي  پيـام  رساندن    بـود   جـهان  چهارچوب 

 (. ١٤٥: ١٣٨٧، و موالنا )مـحمدي

بـر   زيـادي  حـد  تا  عمومي  افکار  به  خود  پيام  رساندن  براي  نژاد  احمدي  دولت 

  بـکارگيري صـداوسيما و مـطبوعات متمرکز بود. در قالب فعاليت هاي صداوسـيما در 

تالش شد تا به تقويت و راه اندازي شـبکه هـايي بـه زبان هـاي مختلـف بـه    اين دوره
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بــه   خاصي  عالقه  همچنين  احمدينژاد  محمود  شود.  پرداخته  عربي  و  انگليسي  ويژه 

و در طـول   ١٣٩٠؛ بـه طـوري کـه تـا سـال    داشـت   مـصاحبه با رسانه هاي خارجي

بار در    ٣١به با رسانه هاي بين المللي انجام داد و  مـصاح  ١١٢رياست جـمهوري خـود  

(. تحليلگـران ١٣٩٠مهر    ١٠قـانون ،    )روزنـامه  کنفرانس هاي خبري جهاني حاضر شد

بــا   مصاحبه  زمينه  در  بااليي  آمار  که  آمار  اين  بودند  معتقد  احمدينژاد  دولت  طرفدار 

در رساندن  ميشد  رسـانه هـاي خارجي محسوب نقش مهمي  بـه جهـان و    وي  پيـام، 

تقويت ديپلماسي عمومي ايران داشت . يکي ديگــر از ابـزارهـاي رسـانه اي محمـود  

بااحمدي داخلي  عرصه  در  که  بود  وي  مختلف  سفرهاي  در    سفرهاي  نژاد  و  اســتاني 

خـارجي بـه    نيز  سـفرهاي  خطابـه  طريـق  از  کرد  تالش  مختلف  مجامع  در  با حضور 

بـپـردازد. احـمـدي نـژاد در دوره اول رياسـت    تاثيرگذاري افکار عمومي جـهـاني  بر 

(.  ٨٧اســفند  ٤)پايگاه خبري تابنـاک،    داشت   سفر خارجي  ٦٠جمهوري در کارنامه خود  

هاي خاص دولت هاي نهم و دهم حضور هر ساله احمدينژاد در نشست  يکـي از ويژگي

بـه زعم براي    مناسبي  دولـت احمـدينـژاد، فرصـت   ساالنه سازمان ملل متحد بود کـه 

مي   رساندن مـحسوب  جـهان  هاي  ملت  به  خود  تريبون    نـژاداحمديشد.  صداي  از 

طرح مبـاني فرهنگـي، اسـالمي و اعتقادي و    مجمع عمومي سازمان مـلل مـتحد بـراي

ـل استفاده کرد.  نظـام بـين المل  بـر  حـاکم  انقالب اسـالمي بـراي تأثيرگذاري بـر تفکـر

در   خـود  جـمهوري  رياست  طول  در  نژاد  احمدي   ، مـلل  سـازمان  بر    نشستعالوه 

سـران سـازمان هـاي منطقه اي از قبيل سازمان همکاريهاي اقتصـادي آســياي جـنوبي  

در سـازمان همکاري    همکاري  ( و سازمان)سارک  نـاظر و  به عنـوان عضـو  شانگهاي 

واقتصادي   فرامنطقـه  )اکـو(  هـاي  ازسـازمان  دي  اي  گـروه  هـشت    ٨قبيـل  )شـامل 

آسـيايي، عربـي، افريقايي    )مـتشکل از کشـورهاي  ١٥کشور پيشرفته اسالمي( و گـروه  

 ( شرکت کرد.  التـين و امـريکاي

در کنار بهره گيري دولت احمدي نژاد از صداوسيما، مصـاحبه بـا رسـانه هـاي خارجي  

سـخنراني نيز    و  هـا  رســانه  ديگـر  بـکارگيري  چگونگي  به  بايد  خارجي،  و  داخـلي 

آغاز زمان  از  کـرد.  در سال    تـوجه  نژاد  احـمدي  دولت  کـار  ،  ١٣٩٢تا سال    ١٣٨٤به 

مـقـام هـاي دولـت   بـه گـفتـه  اينترنت در کشور به سرعت رشـد کـرد.  نفوذ  ضريب 
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هـزار نـفر بــوده    ٦٠٠ميليون و    ٧،  ١٣٨٤  لسـا  احمدي نژاد، تعداد کاربران اينـترنت در

 نفر در کشور رسـيد.  ٢٧٥هزار و  ٦٩٦ميليون و  ٣٢اين تعداد بـه  ١٣٩٢که در سال 

سال   در  مبنا  اين  نفـوذ  ١٣٨٤بر  سـال    ٩٥/ ١٠  اينترنـت   ضـريب  در    ٤٣بـه    ١٣٩٢و 

 (. ١٣٩٢فروردين  ١٦درصد رسـيد )خـبرگزاري مهر، 

خبرگزاري از  ايـن  استفاده  در  نـيز  اجـتماعي  هـاي  شـبکه  و  خـارجي  و  داخلي  هاي 

ز بـسياردوره  رشد  نـژاد داشت   چـشمگيري  ماني  احمدي  دولت  اين حال سياست  با   .

داخـلـي و خــارجي   با مخاطبان  ارتباط  از شبکه هاي اجتماعي براي برقراري  استفاده 

ويژه به  که  زمينه  اين  در  فعاليتي  هيچ  ايـران    بـا  مـرتبط  نـبود.  اي  هـسـته  بـرنامـه 

ديدهـ بـاشـد يا  نشد   ،  ها  سايت  برخي  نيز  اينترنت  فضاي  از  استفاده  مورد  در   .

داشتند و   فعاليت   فارسي  خبرگزاريهـاي منتسب به دولت يا حامي دولت ، عمدتا به زبان

رداختنـد. در  حمله بـه مواضع منتقـدان پ  يا  بيشـتر بـه انعکاس مواضع دولت نهم و دهم

رسـانه   سـريع  رشـد  گرفتن  ناديده  بيشتر  احمدينژاد  دولت  اي  رسانه  سياست  واقـع 

 . بود جديد هـاي

بـراي سـخنراني از دست    محمود احمدي نژاد معموال در سفرهاي خود هيچ فرصتي را

ساالنه نشسـت  در  شرکت  براي  نيويورک،  به  خـود  سـفرهاي  در  ويژه  به  و  داد   نمي 

شايد   که  تالش ميکرد در ديگر محافل در خـاک امريکـا نيـز سـخنراني کند  ملل  نسازما

از   ديپلماتيک  اقـدام  اين  بود.  کلمبيا  دانشگاه  در  نژاد  احمدي  سخنراني  آن  معروفترين 

 ديپلماسي کلمبيا نام گذاري شد که به عقيـده آنها هدف از آن   وي  دولت   سـوي حـاميان

طبان به صورت مسـتقيم ، تأثيرگـذاري بـر افکـار عمومي بـين المـللي  اقناع مخا  از  بيش

تبيين راه  ترويج  از  قرائـ  گفتمـان  و  پايـه  بــر  اســالمي  بود  انقـالب  گرايي  اصول  ت 

 (. ١٢٨: ١٣٨٨ادي و رادفر، آب)دهقاني فيروز

ي عمومي اين  محورهايي که حاميان دولت احمدينژاد آن را نمـود بـارز ديپلماسـ   از  يکي

کشورهاي    دانستند  مي  دولت  بــين  در  ايـران  وجـهـه  افـزايش  باعث  بودند  معتقد  و 

 فلسـطين و انکـار هولوکاسـت بـود.  مـردم عربي شده اسـت ، حـمايت از

سال   در  نژاد  المللي١٣٨٥احمدي  بين  کنفرانس  در  اين    تهران  در  ،  هولوکاست  درباره 

اين زمان   . از  سئوال برد و آن را ساخته و پرداخته رژيم صهيونيستي دانست واقعه را زير  
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گفته اين  ، احمدينژاد در هر فرصتي  کار دولت  پايان  مـحـو شدن    تکـرار  را  تا  بــر  و 

در خـود  مسئوليت  دوره  در  وي  کرد.  تاکيد  گيتي  صفحه  از  به   که  نقـدهايي  اسرائيل 

کشورها    ديگـر  است ، تالش کرد تا افکار عمـوميغرب داشت و با طرح بحث هولوک 

 به ويژه جهان سوم و مسلمان را براي مـقابله بـا غرب بـا خود همراه سازد. 

احمدي  که  هرچند دولت  در  ها  رياسـت    مقام  دوران  در  کـه  بودنـد  معتقـد  نژاد 

خـارجي صـورت  وي  جمهوري هــاي  رسـانه  بـا  زيـادي  ايـن    ـاام  گرفتـه  تعامالت 

با شخص مصاحبه  شامل  تنها  هـاي    رئيسـ   تعامالت  رسانه  معموال  که  مـيشد  جـمهور 

  موارد   منعکس مـيکردنـد و حتـي در برخـي  را  خبري به هر صورتي که ميخواستند آن 

ـ   عـليه   زيـادي وجود    بسـيار  قرارمي گرفت . در ايـن زمينـه مـوارد  استفاده  مورد  ايران

بازتاب مـييافـت که مورد    ها  ه تنها بخشي از گفته هـاي احـمدينژاد در مـصاحبهدارد ک 

و    خـبرنگار  اين رابطـه مصـاحبه فريـد زکريـا  در   ضدايراني بود. يک مثال  نظر روايت 

روزنامـه هـا    در  مجري سي.ان .ان با محمود احمـدي نـژاد اسـت کـه ايـن بخـش هـا

 :شـد يافــت و دائمـا تکـرار انـعکـاس و اسـرائيلي و رســانه هـا غربـي

اي ايـران ، هيچ  متوقف کردن برنامه هسـته    براي  »تهديدهاي امريکا و رژيم صهيونيستي

  وسـيعي اسـت و اگـر چنـد بمب هم   کشور  هاي ايران ندارد«، »ايرانتأثيري بر سياست 

تصميم رژيم صهيونيستي    نـخواهد شد«، »در صورت  ويران  ، کشورمنفجر شود  بخواهد

بايد به   « و »شما  براي حمله به ايران ، اين امر تأثيري بنيادين بر کشور نخواهـد داشـت 

است و به   محبوب  کامال مردمي و کـامال  نژاد  احمدي  هک   بدانيد   عنوان عضوي از رسانه

دارد«   دوسـت  نيـز  را  همـه   ، نـسـبت  فيروز)هـمـين  رادفر،  آبدهقاني  و    ١٣٨٨ادي 

:١٢٨ ) 

روحاني دولت  که  چهـارچوب  به  آغاز  زماني  در  هـا  رسانه  بکارگيري  کرد،    حل  کار 

مورد توجه بـود. تبليغـات عليـه ايران در  وجهه ايران در جهان    و بهبود  اي  هسته  بحران

کنار عوامل ديگر باعث شـد تـا تصويري غيرواقعي در جهان از ايران شکل بگيرد و در 

و    حالي آب  شديد  تغييـرات  و  تروريسـم  نظير  بزرگي  و  واقعي  خطرات  با  جهان  که 

لت روحاني و  هوايي روبرو است ، ايران تهديد اول جهان جلوه داده شـد. از ايـن رو دو

ايـران کننـده  مذاکره  از   تــالش  تيم  خود  معمول  ديپلماتيـک  رونـد  کنـار  در  کــرد 
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در   مقاله  درج  بودنـد:  زيـر  مـوارد  شـامل  عمدتا  که  کند  استفاده  اي  رسانه  ابزارهاي 

متعـدد بـا رسانه ها و شبکه    هـاي  رسانه هاي مطرح و تاثيرگذار خارجي، انجام مصاحبه

م خار هـاي  تـلويزيوني  رسـانهـهم  در  فعال  داخلي، حضور  و  هاي  جي  شـبکه  و  هــا 

مخاطبان با  مستقيم  ارتباط  و  مجازي  مذاکره    خارجي  اجتماعي  تيم  تسـلط  داخلـي.  و 

مخاطبان    به  کننده و  المـلـل  بــين  نـظـام  شـرايط  بـه  کامـل  آشنايي  و  انگليسي  زبان 

  ه در بازتـاب هــاي بــين المللـي، در رسانه ها جهاني، چه در جريان مـذاکرات و چـ 

 مهم و کليدي داشت .  نقش 

افکار عمومي    از  يکي اقدامات موثر دولت يازدهم در تالش براي رساندن پيام خود به 

ديگر   بـين  در  رويـه  ايـن  اسـت.  جهان  مطرح  هاي  رسـانه  در  مـقاالتي  درج  جـهان، 

برجسته هاي  مخت  در  مقام  مورد  کـشورهاي  در  بـه خصـوص  و  است  معمول  نيز  لف 

مسائل مهم از طرف آنها مطالبي هرچنـد کوتـاه بـه چـاپ مـي رســد. دولـت يازدهـم 

بهره به خوبي  ابزار  اين  از  از  برده  نـيز   . اولـين حضـور حسن    است  آستانه  در  جمله 

ر ، د١٣٩٢هريورشـ   روحـاني بـه عنوان رئيس جمهور در نشست ساالنه سازمان ملـل در

چـاپ رسـيد. وي در اين مـقاله    به  وي  ، مقاله اي ازستون آزاد روزنامه واشنگتن پست 

اي ايـران قرارداد و تاکيد    هسـتهبـا اشـاره به مسائل منطقه نقطه تمرکز خود را بر برنامه  

ايران    فقط براي  نـه  اي  کـرد تـکميل چـرخه توليد سوخت اتمي و توليد انرژي هسـته

و حيثيتي است .    از نظر دستيابي به منابع مـتنوع انـرژي مـهم ، بلکه يک مسـئله هـويتي

بـه نـتايج برد    وي همچنين از آمادگي ايران براي تعامل سازنده و مدبرانـه بـراي رسيدن

 ( ٢١: ١٣٨٨ادي و رادفر،  آبدهقاني فيروز. )هاي مختلف خبر دادعرصه در برد –

اين از  و    بعد  هــا  روزنـامـه  در  خارجـه  وزيـر  توسـط  متعـددي  مقاالت   ، مقاله 

هدف  مهمترين  که  رسيد  چاپ  به  اروپايي  و  امريکايي  مطرح  برقـراري    مـجالت  آنها 

 ارتباط با نخبگان و انـديشمندان خـارجي و بيان نظرات ايران بود. 

رس بـا  مصـاحبه  انجـام  بر  نژاد  احمدي  دولت  همچون  روحاني  بـين  دولت  هـاي  ـانه 

هسته مذاکرات  زمان  در  اما  دارد،  تـاکيد  را    اي  المـللي  هـا  مصـاحبه  اين  کرد  تالش 

تلقـي   ايـران  حيـاتي  منـافع  کــه  دهــد  انجام  موضوعاتي  و حول  شده  بسيار حساب 

نشسـت  حاشـيه  در  ويـژه  بـه  خـارجي  سـفرهاي  در  ديگر  طرف  از    هــاي   ميشدند. 
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سـازمان بـه ملل  سـاليانه  خـود  پيـام  رسـاندن  بـراي  مغتنمي  فرصت  روحاني  دولت   ،

ن ، رئـيس  جهان يافت . در اواخر دولت دهم به خاطر انـزواي ايجـاد شـده عليـه ايـرا

بـا سـران ديگر  نشست   جمهور در حاشيه براي مالقات  امکان چنداني  المللي  بين  هاي 

نفي عليه ايران مبـدل شـد. روحـاني در  کشورها نداشت و اين مسئله خود به تبليغي م

نـيويـورک  به  خود  سفر  سـران  انجـام  بــا  اولين  بـا  متعـدد  هـاي    اغلـب  مالقـات 

ايـران   کشورهاي امريکـا،  با رئيس جمهـور  تلفني  مطرح جهان و حتي گـفت وگـوي 

 . گذاشـته اســت  سـر  پشـت  متفاوتي را به نـمايش گـذاشت کـه انزواي بين المللـي را

و مصاحبه هاي متعـدد رئـيس جمهـور و    ها  انـعکاس تصاوير و فيلم هايي از مالقات

 وزرا اولين گام براي نمايش ايران مـتفاوت بـه افکار عمومي داخلي و خارجي بــود. 

داشــت ايـران را    تـقابل بـا تـبليغات رسانه اي منفي غرب بـود کـه تــالش  در  اين امر

 شوري مسئوليت ناپذير و غيرمنعطف در مذاکرات نشان دهد. ک 

يـازدهم کـه در جـريان    دولـت   توسط  شايد بتوان مهمترين ابزارهاي بـکار گـرفته شده

به   خوبي  ٢نزديک  به  نـيز  مـذاکره  هـاي    از  سال  شـبکه  را  شــد  گـيري  بهره  آنها 

استفاده از ايـن رسـانه هــا    به  بت نس  اجتماعي مجازي دانست . تا قبل از آن در ايران

در واقع بـاعث شـد    ها  تـرديدها و حتي مخالفت هايي وجود داشـت و اين مـخالفت 

اي رسانه  ابـزارهاي  مـهمترين  از  يکي  از  نتواند  دولت  رابطه  کند  استفاده  تـا  اين  در   .

بتواننـد    کشـورها  نگـاه صرفا منفي و ناديده گرفتن چنين فضايي باعث شـد تــا ديگــر

ارتبـاط ايـران  جـمعيت  از  مـهمي  بخش  بـا  خـوبي  به  عرصه  اين  طريق   داشـته  از 

خارجـه   باشـند. وزارت  زبان  فارسي  سابق  سخنگوي  اير،  آلن  صفحه  امر  اين  نـمونه 

  که در فيسبوک با پست هاي مـتعدد بـه زبـان فارسـي بـه سـرعت مـورد   بود  امريکـا

قـرارگرفت   خاطبانمـ   تـوجـه زبـان  کـنار   .فـارسي  را  سـلبي  نگاه  يازدهم  دولت 

دولتـي هـاي  مقـام  از  برخي  و  بـه  گذاشت  درج    و  بـه  شـروع  خارجه  وزير  ويژه 

هـاي اجـتماعي کـردند. اين روش   شبکه  از نظـرات خـود در فيسـبوک و برخـي ديگـر

توجه جلـب  موجـب  اي  هسـته  مـذاکرات  زمان  عـمومي  در  و    داخـلي  افـکار 

 شــد. در ايـن رابـطـه بـه ويـژه پسـت هـاي محمدجواد ظريف در فـيس  خــارجي

شـبکهبـوک  چنـدين  و  ايسـنتاگرام   ، يوتيـوب  تـويتر،  توجه  ،  مورد  مجازي  اجتماعي 
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ارتباط با مخاطبان فـارسي زبان   بـراي  قرارداشته است . ظريـف از فـيس بـوک عمـدتا

آخـرين تحوالت مذاکرات هسته اي خبر    از  استفاده مي کرد و با روايـت هـايي سـاده

در نوع خود بينظير بود.   ميشد هـايي کـه در زيـر هـر پسـت گذاشته کامنت  . تعداد ميداد

زبـان بــه  تـوييتر  در  همچنـين  خارجه  امور  مختلف    انگليسي  وزير  هاي  مناسبت  در 

تـوييترکنـد  مـيپست    را  مطالبي پرطرفدار  .  ايران  از  خارج  در  به    است   عمـدتا  و 

طول   . درورد توجه است خصوص بـراي درج نظـرات سياسـتمداران در سراسر جهان م

نيز استفاده درسـت از پيچيدگي و   و ذکر  فـضـاهاي جـديد رسانه اي  مذاکرات  داليل 

ه هاي غربي نتوانند ايران را مقصر شکست باعـث مـيشد رسان  مـذاکرات  کند پيش رفتن

به مذاکرات  کـشورهاي  خاطر  احتمالي  برخي  انعطاف  غيرقابل    نـشان   ٥+١  مواضـع 

ايـن در  »آنـچه  رابطـه  دهنـد.  دارد:  تـاکيـد  اندازه   در  ظريـف  به  ميگذرد  مذاکره  متن 

شود« )ايسنا،  رائه ميمذاکرات ا  از  تعيين کنندگي تصويري نيست کـه از سوي رسانه ها

 (. ١٣٩٤ مرداد ١٧

گـزارش هـايي را از رونـد مـذاکرات در    سال اول مذاکرات مرتب   در  ويژه  ظريف به

ها بود. برخي مطالـب که    و موفقيت   فيس بـوک خـود قرارميداد که روايتي از مشکالت

رارگرفـت و در رسانه  ق   توجـه  شـدند، بسـيار مـورد  پسـت   مذاکرات  حساس  دوران  در

پست   همچنـين  خارجـه  وزيـر  کردنـد.  پيـدا  زيـادي  بازتـاب  خارجي  و  داخلي  هاي 

 . بودنـد کوتـاه  اجتماعي داشت که به خاطر ماهيت اين شبکه تـوييتر در هايي نـيز

عبـاس    اين  با از جملـه  قرارگرفتنـد.  توجه  مورد  مذاکرات  زمان  در  به خصوص  حال 

معاون وزير امور خارجه و يکي از اعضاي برجسته تـيم مــذاکره کـننـده ، در    عراقچي،

باره بـود کـه    اين  ايـران هنگـامي  نقـاط اوج ديپلماسـي رسـانه اي  از  مـيگويد: يکـي 

محمدجواد ظريف ، در توئيتر خود به زبان انگليسي نوشت »سخت در تـالش هسـتيم  

هــا را  ه باشيد: شـما نمـيتوانيـد اســب را از من داشت  حرف  ولي عجله اي نداريم . اين

وسـط مسابقه عوض کنيد«. اين توئيت بالفاصله بازتاب وسيعي پيـدا کـرد و بـه ايـن  

را بــه اطـالع    ايجـاد شـده در مــذاکرات    ظـاهرا  ترتيب ، ايران زودتر از امريکا مشکل

امريکا   تمايل  آن را  براي عوض کردن اسب در وسـط مسـابقه  جهانيان رساند و علت 

کاخ سفيد بـود. بـه گفتـه وي    ناگهاني  اي ديپلماتيک به تغيير موضع  اشـاره  دانـست کـه
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اين توييت با هدف تحت تـأثير قراردادن نشست مطبوعـاتي وزيـر خارجـه امريکـا در 

 (.١٣٩٤ شـهريور ١١شد )عراقچي،  انجام زماني بسيار حساس از مذاکرات

با وجودي که ارسـال پسـت در صفحات شـبکه هـاي اجتمـاعي وزيـر خارجـه ابتکار  

، اما به خـاطر حساسـيت موضـوع هسـته اي هـر پسـت بـه صــورت  فردي وي است 

مشــورت بــا  و  مــدنظر مــي  ارســال  جمعــي  آن  احتمــالي  تبعــات  و  شــد 

-ديـديم و مي هـا را مـيي تاکيـد دارد کــه »بازتـاباقچـ . در اين رابطه عرقرارميگرفت 

مثبت    عمـومي خيلـي  افکار  . تا جايي که بنده با آن روبرو بودم بازتاب ها درسنجيديم

پديد   جامعـه  در  کننـده  مـذاکره  تـيم  بـا  شخصي  نزديک  ارتباط  احساس  يک  و  بود 

تقيم وزيـر امـور خارجه  يک طـيف وسيعي خـود را مخاطـب مسـ   ميآمد؛ يعني وقـتي

برايشان جالب و تأثيرگذار بود؛ به ويژه وقتي مي ديدند کـه خودشان    ، خيليديدند   مي

بنويسند. گاهي هم فرصـتي دسـت مـي داد کـه    رامي توانند براي وزير خارجه مطلبي  

ب بنده  يا  داديـم  مطالب   اين  هآقاي وزير  مـي  ف پاسـخ  تـأثيراتش  ديگـر  کـه  العاده  ،  وق 

تـيم و بخصـوص شـخص وزيـر خارجه با سطح   بود. اما در کالن قضيه ارتباط مسـتقيم

در کامنت هايي    را  بـرجاي گذاشت ؛ نتيجـه آن  عمومي جامعه خيلي اثرات خـوبي را

 ١١که زير مطالب و توئيت ها در فيس بوک گذاشـته مـيشـد مـيتـوان ديد« )عراقچي،  

 (. ١٣٩٤شهريور 

اعضـاي تـيم نـيز از    جز شبکه هاي اجتماعي که در اختيار وزير خارجه بود، ديگربه  

شـبکه اجـتماعي ديگري استفاده مي کردند. از جـمله گـروه هـايي در شبکه وايبـر که 

زمان م آن  ايران داشت در  در  زيادي  استفاده  معاونان وزيـر خارجـهورد  توسط    ايجاد   ، 

اين گروه ها صرفا با هدف اطـالع رسـاني در مـورد مسائل عادي  شد. به گفته عراقچي  

-پيام  ن گروه هـاتشکيل شدند، اما به سرعت مـورد تـوجه رسانه ها قرارگرفتند. در اي

 .  هايي که از نظر امنيتي و اطالعاتي مشکلي نداشت ، قرارميگرفـت 

گروه انعکاس مي يافت  بـراي مثـال آخرين واکنش هـا و اخـبار پيرامـون مذاکرات در  

اخبار تمامي  کـننده  مذاکره  تيم  اعضـاي  رويدادهاي  کـه  در    و  را  خارجي  و  داخلي 

اختيـار داشـته باشند. از نظر تيم مذاکره کننده ضرورت استفاده از شبکه هـاي اجتمـاعي  

عـالم  ويـژه ال  بـه  ايـران  نــوين در جـايي اهـميت پيدا ميکند که شبکه هـاي رسـانه اي
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تي.وي پـرس  ،   مـحدودي  توان  و  .ان  سي.ان  مانند  بزرگي  هاي  شبکه  با  مـقايسه  در 

هـر که  هرچند  داشتند.  ديگر  شبکه  ها  ده  و  .سي  پرس    شـبکه  دو  بي.بي  و  العـالم 

اند، اما هـر دو نوپا هـستند و توان    قبل  تـي.وي نسـبت بـه تجربه هاي موفق تر بوده 

 محدودي دارند. 

 و تحلیل یافته ها تجزیه 

پيامد است، در   المللي همواره داراي  بين  دو دهه گذشته کنشگري دولت ها در عرصه 

تالش  رقباي منطقه اي و بين المللي جمهوري اسالمي ايران در حوزه هاي ژئوپوليتيکي  

هاي   کنش  مثابه  به  را  ايران  اسالمي  تدافعي جمهوري  هاي  کنش  که  اند  مخاطره  کرده 

بکارگيري ابزارها  آميز براي جامعه بين المللي تعريف کنند، که از اين طريق قادر شوند  

توجيه   ايران  اسالمي  جمهوري  منافع  عليه  را  غيرمعمول  هاي  شيوه  جلوه  و  مشروع  و 

 دهند. 

تالش شده است که جمهوري اسالمي ايران به خاطر سياست هاي هسته  راستا  در اين  

تهديد شناخته شود يا به عبارتي جمهوري اسالمي  اي و سياست هاي منطقه اي به مثابه  

ا و فشارهاي خارجي بر عليه آن ، تا بتوانند اعمال تحريم هايران را امنيتي سازي نمايند

مشروع کنند. لذا ضرورت داشته است که دولت هاي جمهوري اسالمي ايران در اين  را  

ايران در قلمرو بين ري  برهه سياست هاي اقناعي را در خصوص ماهيت تدافعي کنشگ

المللي اتخاذ مي کردند، در دوه محمود احمدي نژاد جهت کلي سياست هاي رسانه اي  

داخلي   اقناع  اقناع  متمبر  براي  به ضرورت  اي  بايسته  توجه  بوده است و  کنشگران رکز 

بين المللي نشده است. در صورتي که ضرورت داشته و دارد که جهت گيري  ذي نفع  

روابط   و  مجريه  قوه  مسئول  عنوان  به  ايران  اسالمي  جمهوري  هاي  دولت  اي  رسانه 

شمنان براي برسازي ايران خارجي و ارتباطات خارجي در پاسخ به تالش هاي رقبا و د

 به مثابه خطر از ظرفيت هاي رسانه اي استفاده بهينه شود.  

متفاوت از دوره احمدي نژاد تالش شده است در دوره رياست جمهوري حسن روحاني  

و از ظرفيت  گران ذي نفع خارجي نيز مورد توجه قرار گيرند  که ضمن اقناع داخلي، کنش

ده شود تا بتوانند با برسازي نارواي جمهوري اسالمي ايران به عنوان  استفاهاي رسانه اي  

مباني  به  رويکرد  در  تفاوت  اين  شود.  مقابله  المللي  بين  جامعه  عليه  امنيتي  تهديدي 
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و خرده پاردايم هاي متمايز متفاوت هويتي و گفتماني دو دولت احمدي نژاد و روحاني  

 آنها برمي گردد.  

 

 گیري نتیجه

شد و    تـحميـل  ک دهــه اي کــه بـر کـشـوربرنامه هسته اي ايران و بحران بيش از ي

به   نزديک  از  بعد  نهايت  رسيد  ٢در  پايان  بـه  مـذاکره  ازسال  قابـل    ،  گوناگون  ابعاد 

است  کتاببررسـي  و  مقاالت  و    متعددي  هاي  .  فارسي  هاي  زبان  بـه  تـاکنون  نيز 

کمتـر مـورد توجـه    ه . با ايـن حـال يکــي از ابـعـادي کـ شـده است   تشـرمن  انگليسـي

تــاثيرقـرارگرفتـه رسانه  ،  هاي  درسياست  هسته  پيشبرد  اي  حل  اي  برنامه  بحران   و 

. دولت ها امروزه بـراي پيشـبرد  آن از طـريق مذاکرات است   ـاط باايجـاد شـده در ارتب

ابزارهاي سنتي قدرت متکي  تنهـا  اهـداف خـود ديگـر بر  اقناع  باشند و    نميتوانند  بايد 

از مهمترين ابزارها براي اين امر نـيز رسـانه ها   . يکيرا نيـز در نظر بگيرند عمومي افکار

از اسـتفاده  بحث  مختلف  رسانه  هستند.  هـاي  دولت  در  ـ   در  هـا  جمله   ايران از 

.  تکنولوژيهاي ارتباطي مورد توجه قراردارد  روزه  که بـا پيشــرفت هر  است   مـوضوعاتي

اي بـراي جـلب افکار عمومي    رسانه  با اين حال در بحـث رسـانه و استفاده از فضاي

. بکارگيري رسـانه  رسـانه اي اشـاره کرد  ابـزارهاي  بـه  ، تنها نـميتـوانو خارجي  داخلي

  از  . زماني کهي از اجزاي ديپلماسي عمومي است بـراي تاثيرگذاري بر افکـار عمـومي يک

که اين   داشت   توجه  ، بـايدمـيشود  ي عمـومي و ديپلماسـي رسانه اي صـحبت ديپلماس

سـياسي    ديپلماسـي  نوع گـفتمان  از  مـتاثر  و  کـشور  يک  سـنتي  ديپلمـاسـي  ادامـه 

  مخاطـب  ، آنها پيام يا تصـوير خاصـي را بـه  واقـع  . درهستند که آن را به پيش ميبرند 

رو در بررسـي سياست هاي رسانه اي دولت ها ابتدا بايد مولفه  ايـن . ازمـيرسـانند عـام

نهايت   در  و  ها  سياست   ، منافع  و  هـويت  از  آنهـا  خـاص  تعريـف  سياسـي،  هاي 

، دولت ها تصـويري  ارچوب بررسـي قرارگيـرد. در قالب اين چ   رفتارهـاي آنهـا مـورد

 نه اي نيز اين تصوير را بازنمايي ميکنند.کـالن از خـود ارائـه مـيدهنـد. ابزارهـاي رسا

احمدينژاد و روحــاني در مــورد برنامه    هاي  در مقايسه سياست هاي رسانه اي دولت 

هسته اي نيز در ابتدا بايد به تعريفي که اين دولت ها از هويت و منـافع ايـران ارائه داده  
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اند، با  چهارچوب اصول انقالب ا  در  اند، توجه کرد. هر دو دولت  سـالمي عمـل کرده 

  . داشت  بـر  در  مهمـي  پيـام  خـود  کـردنـد  دنـبـال  که  اصلي  هاي  اولويت  حال  اين 

عدالت   احمدينژاد  دولت  را  خود  اصلي  بين   گرايي  اولويت  نظام  سـاختار  بـا  مقابله  و 

تعامل  امــا  تـاکيـد دارد،  بر اجراي عـدالت  را    الملل قرارداد. در مقابل دولت روحاني 

پيام دوم   . انعکـاساعـتدال گرايي قرارمـي دهـد  را  برمي گزيند و اولويت اصلي خـود

توانست   بـود،  المللـي  بـين  فشـارهاي  شـديدترين  تحت  ايران  که  زماني  در  ويژه  به 

بازتاب بسيار مثبتي پيدا کند. از طرف ديگر دولـت روحـاني بـين دوگانـه اسـالميت و  

و براي هـر دو اهـميت قائل شد. اين امر باعـث شد تا بتواند   برقرارکرد  ايرانـيت توازن

با کليت ايران ارتبـاط برقـرار کنـد و احسـاس اميـدواري و تعلـق در کشور را تقويت 

نيـز  اي  نمايد. در حل مسئله هسته کارآمدي   ايـران  دولـت روحاني  تعـاملي  رويکـرد 

ببرد که هيچ    اف موردنظر خود را با تقابـل پيشداشت . دولت قبل سعي داشـت اهـد

پيـامي نکـرد.  اي  هسـته  مـذاکرات  پيشـبرد  به  رويکرد    دولـت   کـه  کمکي  با  روحاني 

و    هـمکاريتعاملي به افکار عمومي در جهان داد، اين بود که ايران کشوري عالقمند بـه  

 جناح هايي را در غرب   حل مـسالمت آميـز مشـکالت اسـت . ايـن رويکـرد موضـع

 که خواهان مذاکره و تعامل با ايران بودند.  کرد تقويت 

. دولت احمدي  بـا يکديگر داشت   وت هـاي زيـاديلحـن و ادبيات دو دولـت نيـز تفـا

لحني بود،  داده  ارائه  کـه  تعريفي  خاطر  به  برگزيده  نژاد  را  تند  و  محمود    .بود  تقابلي 

ريا مقام  در  نژاد  در احمدي  خطابـه  و  سخنراني  که  بود  تصور  اين  بر  جمهوري  ست 

بـين المللي تاثيرگذاري بااليي بر افکار عمومي جهاني دارد. در حالي کـه ايـن    مـجامع  

زبـان فـارسي و با اصطالحاتي به مخاطـب عمومي جهـاني ارائـه    سخنرانيها عمدتا به

انه هـاي غربي گاه معنـي اشتباهي بـه  ميشد که براي آنها قابل فهم نبود و در تفسير رس

رسانه اي دولت احمدي نژاد بايـد گفـت    هاي  مخاطب منتقل ميشد. در ارزيابي سياست 

که سـياست هـا در اين دوره عمدتا با اتکا بر رسانه هـاي داخلـي و بـه زبـان فارسـي،  

داخل کشور افکار عمومي در  اقناع  دنبال  تـوان محـدودي  بود  بـه  بـا    و  بـراي مقابلـه 

داشتند.  فعاليت  ايران  عليه  روزانه  صورت  به  که  شد  صرف  جهاني  هاي  رسانه  مـوج 

موفقيت رساند. دولـت    به  همين امـر سياست اجماع سازي جهاني امريکا عليه ايران را
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روحـاني بـا آگاهي از اين ضعف به ويژه در زمـان مـذاکرات هسـته اي، تـالش کـرد تا  

تمـا نظراز  بتواند  تا  کـند  اسـتفاده  اي  ابزارهاي رسانه  در جهـان    عمـومي  افکار  مي  را 

ازتغييـر دهـد مذاکره    طرف   .  دار مسئوليت هاي حساس  در دولت عهده  افرادي  ديگر 

ساختار از  خوبي  به  و  بودند  مسلط  انگليسي  زبـان  بـه  که  و    بين  نظام  شدند  الملل 

آ جهـان  در  کـنـوني  بنابراينشــرايط  داشتند.  افکـار    دولت   گاهي  توانست  روحاني 

و  کنـد  همراه  خود  با  اي  هسته  برنامه  پيشبرد  براي  را  خـارجي  و  داخلـي  عمـومي 

اجماع جهاني عليه ايران بود. صـرف نـظر از ابعـاد    شکسـتن  نيز  مهمتـرين دسـتاورد آن

همترين دستاوردهاي اين توافق  ، يکي از م، سياسـي و اقتصـادي توافـق برجامحقـوقي

بين المللي همه جانبه   هاي  تحريم  تضعيف روند امنيتي سازي ايران است که زمينه ساز

عـمومي جـهاني تهديد شماره يک تلقي   افکار  و انزواي ايران شد. اينکـه ايـران در نزد

 باشد. اخير هاي نشود، شايد يکي از بهترين موفقيت هاي ايران در سال

 

 

 
 بع منا

 ( »میقدمه ای بر روت سیاستگشاری فرهنگی« نشر تامعه شناساگ 13٩1اشتریاگ ا  یومرث )

افسانه ا  ایراگ  احدی  احدی  برنامه هسته ای  افیکار عیمومی در  اقیناع  »تیاثیر سیاست رسانه ای در  :    ا  

 روحیانی« دولت های احمدی نژاد و  موردی  مطالعه

 . آمارهای تالب از پر اری احمدی نژاد. ٨٧اسفند  4پایگاه خبری تابناک. 

 . اولین سخناگ احمدی نژاد در سازماگ م ل .13٩1م ر  4. تابناک  خبری پایگاه

 !«تیبیاگ  سیتاره بیا ( »خداحافظی دانشجویاگ13٩2تندقیا محسن )

در ایراگ « ت راگ : انتشارات    تحول گفتار دمکراسی  ( »نظم و روند13٨٦حسینی زاده ا سید محمدع ی )  

 گام نو.

ا چ ارچوبی نظری برای تبییین منازعیه اییراگ و امریکیاا فص نامه  انیگاری  . سیازه(13٩4)دارابیا عی ی.  

 . ٥2-33:  114 ا شماره2٩سیاست خارتیا سال 

  . بایسته هیای سیاسیت اعتیدال در سپ ر سییاسی  و تیعادل  گیرایی  . اعتدال(13٩4)دالوریا ابوالفضل   :  

 13٩-1٦٧:.٧٥ نونی ایراگ ا فص نامه راهبردا سیال بیسیت و چ یارم ا شیماره  سیاسی
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  . سیدتالل  فیروزآبادیا  در (13٨٦)دهقانی  محیور  عیدالت  گراییی  اصیول  گفتماگ  خارتی   سیاسیت  . 

 . ٩٨-٦٧: ٥ دولت احمدی نژادا دانش سیاسیا شیماره 

 خارتی تم وری  سیاست . گفتماگ اعتدال گرایی در(13٩3).  ا سیدتاللنی فیروزآبادیدهیقا

  عیالی )چالش ها و راهکارها(ا«نشر: پژوهشکده   ( »سیاستگشاری فرهنگی و آمیوزت  13٩3رحمانیا تبار)

 و اتتماعی  فرهنگی مطالعات

دیپ ماسیی(13٩0).  نا حسروحانی و  م ی  امنیت  ت یراگا  ای  هسیته  .  ا  مر یز  چیاپ سیوم  تحقیقات    : 

 استراتژیک . 

دنیای الریجیانی13٨٥  می ر  2٧.  اقیتصاد  روزنامه  امنییت.  عالی  شورای  دبیر  تشیریح  رد:    ا  م یی 

 :.13٩0م ر  10سناریوهای آینده مسئ ه هسته ای. روزنامه قانوگ . 

ا چاپ دوم ا ت راگ : دفتر نشر فرهنگ  گواهی  عبدالرحیم  »شرق شناسی«تیرتمه  ا(13٧٩سعیدا ادوارد )  

 اسالمی. 

گفتماگ سیاسی رسانه    ( »تح یل13٨٧اصغر؛ تیفض یا بییژگ ؛ صیدقی چو ان وا رضا )  س طانیا سید ع ی

 ها«ا در فص نامه ع وم.. 

  ( هادی  » تنبش  13٧٧سمتیا محمد  گفتمانی    اتتماعی  هیای  (  تح یل  «  و  تیا  نش تمعی  رفیتار  از 

 11٧-103ا پاییز.2ا شماره گفتماگ

 (؛ سایت برهاگ ) سر دبیر سایت برهاگ ( 1سی تریاگ انحرافی )شنا گفتماگا (13٩0) عبدال  یا محمد

 : نشر نی. « ت راگ »گفتماگ و تامعه ا(13٨0عضدان وا حمید )

:    « ت راگایرانی  »دانشگاه و آموزت عالی امنظرهای ت انی و میساله های  ا(13٨٩مقصود )  اخواهفراست

 نشرنی

نورمن ا  گف 13٧٩)  فر الف  انتقادی  »تح یل  و (  مطالعات  مر ز   : ت راگ  ا  دیگراگ  و  پیراگ  ترتمه   » تماگ 

 تحقیقات رسانه ها 

 مر ز اطالعات و مدارک ع می ایراگ ا (13٧٥فرهنگ ع وم سیاسی )

 ( » اربرد تح یل گیفتماگ « نیشر قدیانی 13٩2) نظریا تواد. اا حسینع یقجری

نگیاه بیه شیرق ا ت یراگ : پژوهشکده    و سیاسیت  . اییراگ(13٨٧)قفی عامریا نیاصر و احدیا افسانه .  

 مر ز تیحقیقات اسیتراتژیک . 

عالی )دوره دو ت دی(بنیاد دانشنامه    آموزت  ( »دایرةالمعارف13٨3)  احمیدرضا آراسته   اقورچیاگا نادرق ی

 فارسی 

تبیین پدیده های    گفتماگ  »نظریه  .(13٨٨)  ا سراییا محمد ساالر ف م و  ابزاری  ارامد در  ال ال و موف 

 3ا ت 3٩سیاسی«ا سیاسیت ا دوره 

. آینده نیظام بیین المی ل و سیاست خارتی تم یوری اسیالمی ایراگ ا ت راگ (13٨٧)محمدی ا منیوچ ر. 

 : دانشکده روابیط بیین الم ل . 
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بیین الم یل ا مج یه دانیشکده   روابیط  بیه عنیواگ فرانظرییه در  . سازه انگاری (13٨3)ا حمیرا.  مشیرزاده

 . 143-113: ٦٥حیقوق و ع وم سیاسیا شماره 

 و برنامه ریزی رسانه ها   مطالعات »رسانه ها و بازنمایی« نشردفترا (13٨٧سید محمد ) ازادهم دی

الکساندر.  ونت  : (13٨4)ا  ت راگ  ا  مشییرزاده  حمییرا  ترتمیه  ا  الم یل  بیین  سیاست  اتتماعی  نظریه   .

 وزارت امورخارته .دفیترمطالعات سییاسی و بین الم  ی 

نیگاریا مج ه پژوهش حقوق و  ا  سیازه  آفرینی اتحادیه اروپایی از منظر  . نیقش(13٨4).  وهاب پورا پیماگ

 . 14٧-12٥: 14ا شیماره سیاست

. سییازه انگیاری: از روابیط ین المی ل تیا سییاسیت خارتیا فصیی نامه سیاست  (13٨2)ا نیاصیر.  هادیاگ

 .٩٥0-٩1٥: 4 ارها شیم1٧خارتیا سیال 

( میرا  ب روز  نوروزا  زهیا  »تح یل13٩2هاشم  ازبیرنامیه    مقایسیه  (  اییراگ  دانیشیگاهیاگ  ارزشییابی  ای 
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