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 دیپلماسی رسانه ای ایران 
در مذاکرات هسته ای

چکیده
ایاالت متحده  به رهبری  بین المللی، غرب  کار  ع هسته ای جمهوری اسالمی در دستور  گرفتن موضو قرار  با 
کشور را شدت بخشید. در حالی که  با تهدید جلوه دادن آن و با تبلیغات همه جانبه، هجمه رسانه ای علیه این 
در  سوءتفاهمات  رفع  جهت  در  است  داشته  تالش  همواره  سال  یازده  به  قریب  روند  این  در  اسالمی  جمهوری 
گروه 1+5 حضور  کشور اروپایی و چه امروز با  کره به شکلی فعال، جدی و منطقی چه با سه  چارچوب تعامل و مذا
یابد. با این وجود نتوانسته در نبرد رسانه ای هم چون طرف غربی برای تأثیرگذاری و اقناع بین المللی در جهت 

گام بردارد. اثبات منطق و حقانیت خویش 
گرفته و آن چه برایش اهمیت  را به کار  نظر به این که طرف مقابل عمده ظرفیت دیپلماسی رسانه ای خود 
که  ع تفسیر از واقعیت است تا نشان دهد  که هست«؛ بلکه نمایش، نمود و نو دارد، نه واقعیت ماجرا و »آن چه 
هدایت  بدین گونه  و  است  خاطی  و  غیرقابل اعتماد  بازیگری  کنار  در  سازش  و  گفت وگو  اهل  عنصری  به عنوان 
برخورد  آن هستند، نحوه  بررسی  در پی  نگارندگان  آن چه  نظر جلب شود.  مورد  به سمت وسوی  افکار عمومی 
کرات هسته ای در چارچوب عملکرد و دیپلماسی رسانه ای طرفین است  با مذا طرف غربی و جمهوری اسالمی 
کرات برای طرف غربی و  که دستاورد پژوهش حکایت از اولویت اول داشتن »نمود« )appearance( رسانه ای مذا
کرات برای جمهوری اسالمی در دوران  در مقابل اولویت اول داشتن »بود« )existence( و منطق واقع گرایانه مذا
کره کننده است، در این راستا نگارندگان در صدد بررسی این فرضیه  تصدی سعید جلیلی به عنوان مسئول تیم مذا

کید بر نظریات ژان بودریار هستند. با توجه به نظریات پسامدرنیستی و ارتباطات با تأ

کلیدی:  واژگان 
گروه 5+1 کرات هسته ای، جمهوری اسالمی ایران،  دیپلماسی رسانه ای، مذا

هادی آجیلی ▪
استادیار روابط بین الملل -دانشگاه عالمه طباطبایی
hadiajili@yahoo.com

منا مصیبی ▪
کارشناسی ارشد روابط بین الملل -دانشگاه عالمه طباطبایی  دانش آموخته 

مقدمه
دستگاه  کمک  به  امروزه  عمومی،  دیپلماسی  در  قابل توجه  و  جدید  نسبتًا  شاخه ای  به عنوان  رسانه ای  دیپلماسی 
کشورها شتافته است تا آن ها را در جهت تحقق و ارتقای اهدافشان با استفاده از تکنیک های ارتباطی  سیاست خارجی 
روند  در  به ویژه  کشورشان  سیاسی  مواضع  اعالم  برای  سیاستمداران  سوی  از  رسانه  از  بهره گیری  این رو  از  رساند.  یاری 
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کرات شایان  مذا ادامه  کار جهت  تدوین دستور  و  تهیه  و حتی  افکار عمومی  راستای جهت دهی  در  بین المللی  کرات  مذا
کالبدشکافی مفهوم دیپلماسی رسانه ای و نقش و تأثیر این مقوله در روند بین المللی نیاز به استفاده روزافزون  توجه است. 
کم بر آن از سوی جمهوری اسالمی ایران را با توجه به هجمه رسانه ای غرب در برابر پیشرفت های این  و درک ساختار حا
ع دستیابی جمهوری اسالمی ایران به  کشور می طلبد. موضو کشور، لزوم دقت و توجه ویژه را از سوی دستگاه دیپلماسی 
کره کننده،  پیشرفت های هسته ای و نحوه مدیریت رسانه ای آن از سوی دستگاه سیاست خارجی و در رأس آن تیم مذا
کرات  مذا روند  در  ایران  اسالمی  جمهوری  رسانه ای  دیپلماسی  جایگاه  بررسی  به  را  نگارندگان  توجه  که  است  موضوعی 
که: میزان توجه، اهمیت  هسته ای جلب نموده است؛ به عبارت دیگر این نوشتار در صدد است به این سؤال پاسخ دهد 
گروه 5+1  کره کننده جمهوری اسالمی در دوران جلیلی نسبت به  و اولویت بهره گیری از دیپلماسی رسانه ای برای تیم مذا
اساس  بر  مستدل  و  منطقی  روند  به  توجه  که  هستند  اعتقاد  این  بر  نگارندگان  پرسش  این  به  پاسخ  در  است؟  چگونه 
مدیریت  در  ولی  شده،  محسوب  ایرانی  تیم  نخست  اولویت  طریق،  این  از  اهداف  پیگیری  و  کرات  مذا در  واقعیت ها 

کرات و اقناع افکار عمومی جهانی اهتمام و اولویتی همپای تیم مقابل ندارد. رسانه ای مذا
کید در قسمت اول مقاله  که در ابتدا پس از ارائه تعاریفی از واژگان و مفاهیم مورد تأ لذا ساختار مقاله بدین صورت است 
حاضر، به دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسالمی ایران، نحوه استفاده و مصادیق آن )شبکه های برون مرزی غیرفارسی زبان( 
کرات هسته ای و قسمت پایانی به نحوه عملکرد رسانه ای کشورهای غربی در  کلی مذا خواهد پرداخت، قسمت دوم به روند 

کرات سال 2012م )استانبول، بغداد، مسکو( مورد بحث قرار خواهد گرفت. کرات هسته ای با مطالعه موردی مذا مذا
کیفی نقش دیپلماسی رسانه ای و نحوه استفاده از آن، تالش شده است از روش تحلیل محتوای  در جهت فهم تأثیر 
کیفی برای بررسی عملکرد رسانه ای طرفین استفاده شود، از این رو شیوه پژوهش توصیفی، تبیینی، مقایسه ای و تحلیلی، 

کرات است. بر اساس داده های موجود از رسانه های مرتبط و متن مصاحبه های رسمی پیرامون مذا
کتب و مقاالت متعددی در مورد دیپلماسی رسانه ای و تأثیر آن بر موضوعات سیاست خارجی باألخص پرونده  کنون  تا
ع و مسئله مورد  هسته ای جمهوری اسالمی به رشته تقریر در آمده است، با این حال هیچ یک به صورت خاص به موضو
ع معطوف بوده است، به  کلی و نه اختصاصی به این موضو تحقیق این مقاله نپرداخته اند و اغلب نوشته ها به صورت 
یافته علمی و نکته  کنار حجم باالی تولیدات نظری مربوط به دیپلماسی رسانه ای  که به دشواری می توان در  گونه ای 
کرد. ضمن آن که روند و پدیده مورد مطالعه  مدونی در مورد نحوه به کارگیری آن در پیشبرد دیپلماسی هسته ای مشاهده 
که با بررسی عملکرد رسانه ای جمهوری اسالمی  به لحاظ زمانی نوین و متأخر است. از این رو تالش نگارندگان بر این بوده 

کنند. و هم چنین طرف غربی به ذکر پاره ای از اظهارات رسانه ای شده طرفین برای ارتقای پژوهش استفاده 

مفهوم دیپلماسی عمومی1
دیپلماسی سنتی بستر شخصی، رسمی، با حرکتی آهسته و معمواًل بر پنهان کاری مبتنی بود، در حالی که دیپلماسی 
کشورهای دیگر  ع وقت بتواند با  که بعد از جنگ جهانی دوم پدیدار شد، نیازمند رسانه های مدرن است تا در اسر نوین 

تبادل آرا و افکار بپردازد.
ح شد و  گولیون، رئیس مدرسه حقوق و دیپلماسی فلچر2، مطر اصطالح دیپلماسی عمومی اولین بار در آمریکا توسط 
ج از مرزهای جغرافیایی یک کشور است.  عبارت است از ارتباطات معطوف به منافع ملی یک کشور از طریق ارتباط با مردم خار

1 .public diplomacy
2 .fletcher 
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کشور را  گون نگرش های عمومی شهروندان یک  گونا کشورها در دیپلماسی عمومی خود سعی دارند با روش ها و ابزار  در واقع 
کشور دیگر و معادلی مؤدبانه  کشور بر  نسبت به خود به شیوه دلخواهشان شکل دهند؛ به عبارت دیگر نفوذ غیررسمی یک 
گون است. با این تعریف مسائلی از قبیل اعزام  گونا کانال های  برای واژه تبلیغات برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی از طریق 
ج، پذیرش بورس های تحصیلی، همایش ها و سمینارهای فرهنگی و پخش برنامه های صوتی و تصویری و  دانشجو به خار

حتی ایجاد سایت های اینترنتی همه و همه در حوزه دیپلماسی عمومی قابل بحث است. )اسماعیلی، 1389: 25(

مفهوم دیپلماسی رسانه ای1
کشور در محیط بین المللی است. به طور  که در مقدمه اشاره شد، دیپلماسی، مدیریت و پوششی برای یک  همان طور 
کلی دیپلماسی رسانه ای به عنوان شاخه ای از دیپلماسی عمومی است که دستگاه سیاست خارجی در راستای تأمین منافع 
کرات بین المللی و جهت هدایت  کردن اهداف خود در عرصه بین المللی و از جمله آن، اعالم مواضعشان در مذا و عملیاتی 
کنفرانس های مطبوعاتی،  که این فعالیت ها شامل  و بسیج افکار عمومی از طریق فعالیت های متعدد پیگیری می شود 
ارتباط جمعی  از طریق رسانه های  مصاحبه ها و دیدار سران حکومت ها است. )گیلبوآ، 1388: 89( دیپلماسی رسانه ای 
کرات دنبال می شود و پی آمدهای صرفًا سیاسی به همراه دارد و از حیث محتوا، دوره زمانی اهداف روش ها و  در متن مذا

ابزارها از دیپلماسی عمومی متمایز است. )همان: 105(

پسامدرنیسم در ساحت رسانه 
پساساختارگرایان2 معتقدند واقعیت های ساخته وپرداخته ما همه در خدمت اهداف سیاسی هستند و در واقع، »واقعیت« 
گفتمان مسلط اعتماد ما به  نیستند و اعتماد ما به واقعی بودن آن ها در خدمت اهداف سازندگان آن است. قدرت مسلط یا 

واقعیت و هم چنین جلب وفاداری و نحوه کنش ما نسبت به آن واقعیت را شکل می دهد. )چرنوف، 1388: 336(
جهان  و  نیست  موجود  غیرگفتمانی  و  گفتمان  ماقبل  ساختاری،  ذاتی،  واقعیت  هیچ  پسامدرنیست ها،  اعتقاد  به 
هستی  که  است  گفتمان  همان  موجود  »واقعیت«3  تنها  و  می شود  ساخته  می یابد،  شکل  گفتمان ها  با  زندگی  بی شکل 
گفتمان سازی می پردازند و قدرت  نامحصور را محصور و امکاناتی را حفظ و امکانات دیگری را حذف می کند، رسانه ها به 

را در این قالب اعمال می کنند. )شهرود امیر انتخابی و محمد اسماعیلی، 1387: 88(
و  روابط  گفتمان( صورت بخش و شکل دهنده همه اشکال،  تعبیری  به  )و  و فرهنگ  از دیدگاه پسامدرن، رسانه ها 
کلی محصول چارچوب های رسانه ای فرهنگی است. در حالی که  کردارهای اجتماعی، جهان، جامعه و واقعیت، به طور 
گفتمان ها، فرهنگ و رسانه ها بازتاب و آینه واقعیات بیرونی هستند؛ پسامدرنیست ها،  که  مدرنیست ها بر این عقیده اند 
که در عصر جدید در رسانه ها بازتاب می یابد، تعریف کننده و سازنده واقعیات و شیوه زندگی  گفتمان و فرهنگی را  زبان، 

می دانند. )همان: 89(
کرد، او معتقد است رسانه ها و فرهنگ،  در این زمینه می توان به نظریه پرداز برجسته پسامدرن، ژان بوردیار4 اشاره 
و  جامعه  جهان،  خود،  از  ما  برداشت  هستند.  اجتماعی  کارکردهای  و  روابط  اشکال،  همه  شکل دهنده  و  صورت بخش 

1 .media diplomacy
2 .post modernism
3 .reality
4 .Jean baurdrillard
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کلی محصول چارچوب های رسانه ای  فرهنگی است. رسانه ها در انعکاس رویدادها، تهیه خبر، عالوه بر  واقعیت به طور 
انتخاب داده ها، آن ها را بر اساس فرمول ها و قالب های جا افتاده به هم ربط می دهند و معنی دار می کنند، بنابراین این 
که داده ها را برمی گزیند و روابط آن ها را شکل می بخشد.  که قالب را تعیین می کند، بلکه این قالب است  رویداد نیست 
شکل  گرفته،  نگرشی  با  و  می روند  رویدادها  مشاهده  به  پیش  پرداخته  داستانی  و  پیش ساخته  تصویر  با  معمواًل  رسانه ها 
که در عصر پسامدرن میان واقعیت و  گزینش داده ها و بررسی پدیده های اجتماعی می پردازند. بودریار معتقد است  به 
وانمایی واقعیت تفاوتی باقی نمی ماند. جهان واقع همان جهان شبیه سازی ها1 است و انسان ها با تصاویر سروکار دارند تا 

کانونی است. )همان: 91( با خودشان و نقش رسانه ها در این میان 
عبارت  به  واقعیت«.  از  نشانه هایی  با  واقعیت  کردن  »جایگزین  می کند:  تعریف  این گونه  را  همانندسازی  بودریار 
روشن تر، ما با نشانه ها یا نمادهایی از واقعیت سروکار داریم و به جای واقعیت، نشانه ها و سمبل ها را می بینیم. بودریار 
که خیلی بیشتر از خود واقعیت نمایان است، حضور  که به وسیله نشانه ها و الگوها به طریقی فرا واقعیت2، یعنی واقعیتی 
انعکاس  آینه  خود،  رسانه ای  سیاست  در  رسانه ها  نظریه،  این  اساس  بر  است.  شده  جلوه گر  و  یافته  ذاتی  حتی  و  عینی 
رویدادها و واقعیت دنیای اجتماعی و سیاسی نیستند، بلکه به  عکس، آفریننده واقعیت های اجتماعی و سیاسی هستند 
که به  که دارند تصمیم می گیرند  و به برداشت های افراد از دنیای اطرافشان هستی می بخشند. رسانه ها با تکیه بر قدرتی 
هر رویدادی چه معنایی ببخشند، این بازنمایی3 نقش برسازنده و نه صرفًا بازتاب رویدادها را دارند )مهدی زاده، 1387: 
را به  که جای خود  تا جایی  تار می شود  کدر و  ارتباطات سیاسی در رسانه ها  بازنمایی به عنوان یک سازوکار سنتی   )56
که نظم عّلی و منطقی امر واقعی و تکثیر  وانمایی می دهد. تصاویر به عنوان وانمودها آن چنان بر امر واقعی تقدم یافته اند 
که خیلی بیشتر از خود  کلیدی در این عرصه است، یعنی واقعیتی  آن را وارونه  می سازند. فرا واقعیت یا حاد واقعیت مفهوم 

واقعیت نمایان است، حضور عینی و حتی ذاتی یافته و جلوه گر شده است. )بودریار، 1383: 107(
کنش های عقلی و مقوالت مفاهمه ای در حال بروز است. تحلیل  که در  حقیقت موجود فاصله زیادی با واقعیتی دارد 
بودریار به تضاد معنادار و پراهمیت رابطه میان بازنمایی و واقعیت اشاره دارد. پیش از این رسانه به مثابه آینه، بازتاب، 
نهایی  نابودی  به  که  بازنمایی ای  از  است  تابعی  واقعی«  »امر  وقتی  حالی که  در  می شد،  تصور  واقعیت  نمایش دهنده  یا 
به شمار می آید.  واقعی -  از هر  نو  واقعی تر  واقعیت رسانه ای  واقعی، یک  واقعی منجر می شود، رسانه سازنده )حاد(  امر 
که دستاوردهای مدرن انسانی توسط مفهوم وانمایی شناخته می شود. پس این حقیقت نیست  به واقع در این مدل است 
که زاییده می شود.  یا به اصطالح فالسفه متعلق شناخت قرار می گیرد، بلکه به واقع مفهوم بدل است  که مورد شناخت 

)1993,Baudrillard(
کرده اند و جایگزین آن شده اند و یک حاد- که در آن نشانه های واقعیت خود واقعیت را مغلوب  واقعیت و حقیقتی 

که در آن فضای موجود از نشانه ها ساخته شده اند و نه چیزهای واقعی دیگر. در واقع در این جا در  فضا را شکل داده اند 
که رسانه ها حاد واقعیت را می سازند. در حالی که در نگاه  رسانه ها اصل مورد بازنمایی بی اهمیت می شود و چنین است 
که واقعیت را به شکلی ناب بازتاب می دهند. در حالی که امروزه خود واقعیت را می سازند.  سنتی آینه ای فرض می شدند 

)merin،75،2005(
در حقیقت، در جهان پسامدرن تصویر مهم تر و تعیین کننده تر از واقعیت است و تصویر واقعی تر از واقعیت می شود. 

1. simulation
2. hyper-reality
3. representation 
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کثر حوزه های زندگی سیاسی و اجتماعی افراد نفوذ یافته است. بر همین اساس رسانه ها با داشتن  تصویرسازی امروزه به ا
کنند، در  ایفا  امنیتی  یا تولید فضای نرم  کانونی در تصویرسازی می توانند نقش بسیار مهمی در ایجاد جنگ نرم  نقش 

جهان پسامدرن تصویر مهم و تعیین کننده تر از واقعیت است.
به یکسان حق  از جانب همه  ادعا  این  و  کند  واقعیت  ادعای  بلعیده است، هر چیزی می تواند  را  واقعیت همه چیز 
کم و یا چه چیزی  که چه چیزی زیاد، چه چیزی  کرد  که نمی توان محاسبه  می نماید، همه چیز در حد افراط است چرا 
که رسانه  ها عماًل به بازنمایی رویدادها  به اندازه است. )تاجیک، 1387: 56( در جمع  بندی بحث نظری باید بگوییم 
زبانی  دنیای  نیز  و  رسانه  منافع  و  عالئق  نمی  گیرد.  صورت  خالص  و  محض  به صورت  واقعیت  ها  بازتاب  و  پرداخته 
کالن  تر  تا رسانه به بازنمایی واقعیت  ها، مطابق عالئق و در راستای اهداف  پیام  آفرینان رسانه در این جهت مؤثر است 
خود، بپردازند. )مجیدی، 1389: 193( از این نظر رسانه  ها به دنبال ترویج گفتمان خود و اثرگذاری با دامنه گسترده برای 

سمت وسو دادن به افکار عمومی هستند.
گفتمان سازی نشان از تغییر ماهیت  گفتیم، بهره گیری غرب از رسانه هایش در راستای  که  حال با توجه به مباحثی 
که امروزه سمت  وسو برای  کشورها دارد، استفاده از دیپلماسی رسانه ای نشانگر این مطلب است  در عرصه دیپلماسی این 
عملیاتی کردن سیاست دولت ها به سوی دیپلماسی رسانه  ای است و بهره  گیری از این امر یکی از الگوهای کلیدی و اساسی 

گفتمان رسانه  ای است. عملیات روانی غرب در 
بازنمایی واقعیت  و  بر اساس دیدگاه پساساختارگرایانه به رسانه  تئوریک نگارندگان  این نوشتار رویکرد  بنابراین در 
است، هر چند معتقد به وجود واقعیت عینی بیرون فضای رسانه ای و سایبری و برساختگی نیز است؛ اما آن چه مد نظر 
کتیکی و اولویت داشتن این بازنمایی رسانه ای برای غرب در یک رویکرد »پسامدرن« در مقابل  است نشان دادن برتری تا

کرات هسته ای ایران است. رویکرد »مدرن« جمهوری اسالمی از استفاده حاشیه ای و درجه دومی در جریان مذا

دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسالمی ایران
خود  رسانه ای  فرصت های  و  امتیازات  از  کشوری  گر  ا که  است  خورده  رقم  گونه ای  به  دیپلماتیک  تعامالت  امروزه 
تأمین  در  بدون شک شانس چندانی  نکند  استفاده  اهداف  به  راستای رسیدن  در  به موقع  و  کاماًل هوشمندانه  به صورت 
بالتبع،  می یابد.  متزلزل  وجهه ای  عمومی  افکار  منظر  در  رفته رفته  و  داشت  نخواهد  خود  کشور  حیاتی  و  ملی  منافع 
جمهوری اسالمی ایران نیز در راستای ارتقا و تأمین منافع خود در عرصه بین المللی از این قاعده مستثنی نیست، از این رو 
که در قضایایی هم چون  گرفته  تالش هایی در داخل از طریق رسانه ملی برای همراه سازی و اقناع افکار عمومی صورت 
از  که  کشوری  را در داخل به سمت وسوی مورد نظر رهنمون ساخته است. هر  افکار عمومی  پرونده هسته ای، حمایت 
کارآمدتری برخوردار باشد در عرصه بین الملل نیز می تواند ظهور و بروز بیشتری از خود نشان دهد و یا  رسانه قدرتمندتر و 
کند.  که غالبًا توسط بنگاه های خبری بزرگ تدارک دیده می شوند، مقاومت  حداقل در مقابل فشارها و طوفان های خبری 
گردیده و مجرای پاسخگویی  کانال رسانه و شبکه های بین المللی انجام  به عبارت ساده تر، این خبرسازی و جوسازی از 
به آن هم باید از طریق رسانه و شبکه ای با برد بین المللی باشد، از این رو صدا و سیمای جمهوری اسالمی برای مواجهه با 
کرده است تا حدی از هجمه  جریان یک طرفه خبر در رسانه های غربی با تأسیس شبکه های عرب و انگلیسی زبان تالش 

کوتاهی از عملکرد این دو شبکه خواهیم پرداخت. رسانه ای غرب بکاهد، در ادامه به توضیح 
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»press TV« شبکه های »العالم« و
از حادثه 11 سپتامبر، با متمرکز شدن قدرت های بزرگ در منطقه خاورمیانه، قرار دادن ایران در محور شرارت  پس 
از سوی ایاالت متحده و تشدید فشارها علیه ایران، ضرورت بهره گیری ایران از قدرت نرم و دیپلماسی رسانه ای افزایش 
که  ع نگاه و زاویه دید ایران به جهان، پوشش اخبار جهان اسالم بر اساس نگاه جدید و تحلیل متفاوت  یافت. انتقال نو
کشورهای اسالمی و در مرحله بعدی مخاطبان جهانی آشکار سازد و هم چنین  بتواند واقعیت های جهان اسالم را برای 
ابزار  می تواند  شبکه  این  شود.  محقق  العالم  تأسیس شبکه  اندیشه  شد  سبب  غرب،  خبری  انحصاری  جریان  با  مقابله 
مناسب برای بیان مواضع جمهوری اسالمی ایران باشد، شبکه العالم در فوریه 2003 به زبان عربی تأسیس شد، با تهاجم 
گسترش داد این  که چند روز از تأسیس آن می گذشت به سرعت فعالیت خود را  ایاالت متحده آمریکا به عراق شبکه العالم 
شبکه برای تأثیرگذاری بر تحوالت عراق به افشای سیاست های اشغالگران و پوشش اعتراضات مردمی به این سیاست ها 

پرداخت. )خبرگزاری ایسنا، 91/3/14(
که در سال 1386 )2007( با هدف شکستن انحصار قوی خبری و به وجود آوردن  پرس تی وی  شبکه دیگری است 
کشور تأسیس شد. این شبکه با ارائه نگاهی جدید  پلی میان فرهنگ های مختلف در راستای ارتقای دیپلماسی رسانه ای 
که بسیاری از رسانه های مهم دنیا به  نسبت به وقایع روز، به پشت صحنه وقایع می نگرد و به بررسی وقایعی می پردازد 
آن نمی پردازند. تمرکز پرس تی وی  تنها بر خاورمیانه نیست حتی به دنبال انعکاس تمامی جنبه ها و ابعاد به یک اندازه و 

به صورت مساوی است. )پرس تی وی ، 1391/6/5(
کشورمان به انرژی صلح آمیز هسته ای به عنوان مجرای  این دو شبکه هم چنین در جریان پرونده هسته ای و دستیابی 
غیررسمی دستگاه دیپلماسی کشور در جهت ارتقای منافع ملی به روشنگری برای اقناع افکار عمومی جهانی اقدام می کنند. 
ج از کشور و مخاطبان غیرایرانی است از  گروه 1+5 برای مخاطبان ایرانی خار کرات هسته ای ایران و  در این راستا پوشش مذا
مصادیق فعالیت هایشان محسوب می شود. البته میزان حضور آن ها در نبرد رسانه ای با رسانه های غربی، استفاده از شگردها 
کتیک های رسانه ای در هنگام مخابره و بازتاب قضایای بین المللی و هم چنین جذب مخاطب با شدت و ضعف هایی  و تا
همراه بوده است. ولی آن چه که مورد بحث ما است این است که برای مقابله با این جریان پرفشار رسانه ای نیازمند تدابیری 

هستیم که ایجاد شبکه پرس تی وی و العالم تنها بخش کوچکی از آن محسوب می شود.

پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
رژیم صهیونیستی  و  انگلیس  آمریکا،  تا سرویس های اطالعاتی  بهانه ای شد  گزارش  این  انتشار  گزارش سی ان ان  با 
با  هم زمان  کنند؛  جلب  ایران  هسته ای  تجهیزات  به  را  غرب  عمومی  افکار  توجه  رسانه ای،  ابزارهای  از  استفاده  با 
گرفت. )شهرود  کار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار  جنجال سازی رسانه ای، پرونده هسته ای ایران دستور 

امیر انتخابی و محمد اسماعیلی،1387: 26(
ج و شکل ویژه به خود  از این رو پرونده فعالیت های هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی از حالت عادی خار
گزاره و سناریو  گروه ها همواره مدعی بودند ایران فعالیت های مخفی هسته ای انجام می دهد؛ بنابراین اولین  گرفت. این 
گرفت.  که بر محور مخفی کاری جمهوری اسالمی در مورد مخفی سازی دستیابی به اورانیوم با غنای باال در رسانه ها شکل 
کرات، در بیانیه  که حاصل این مذا گرفت  اروپایی صورت  کشورهای  ایران و  گسترده ای بین  کرات  به همین جهت مذا
گذاشته شد و تهران داوطلبانه متعهد شد همه فعالیت های هسته ای اش  تهران، بنیان تعلیق فعالیت غنی سازی در ایران 
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به  نیز بالفاصله  را  الحاقی  کند و پروتکل  تعلیق  از تصویب چنین طرحی در شورای حکام، به صورت داوطلبانه  را پیش 
امضای باالترین مقامات قوه مجریه درآورد. جمهوری اسالمی ایران در جهت اثبات حقانیت خود همواره به طور فعال در 
کشورهای اروپایی  گسترده ای بین ایران و  کرات  کرد؛ از این رو مذا کرات ترتیب داده شده در جهت اعتمادسازی شرکت  مذا
کرات پذیرش تعلیق غنی سازی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی  کرات سعدآباد و بروکسل که حاصل این مذا از جمله مذا
از سوی جمهوری اسالمی ایران بود. با وجود این نرمش ها از سوی ایران اجالس تابستانی شورای حکام آژانس در وین، 
گرفته شد و  کار آمدن دولت نهم غنی سازی از سر  کرد. با روی  22 شهریور 1383 شدیدترین قطعنامه را علیه ایران صادر 
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به تعلیق در آمد. در سال 85 با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت فعالیت 
گروه  کرات جمهوری اسالمی با این  گروه 1+5 شد، آغاز شد؛ ادامه مذا پنج عضو دائم این شورا به همراه آلمان موسوم به 

دنبال شد اما نتیجه ای جز صدور قطعنامه های 1696 و 1737 در پی نداشت.
کشورهای 1+5 برخالف تصور  گروه  ایرانی و  کره کننده  که شامل لیسبون و مادرید بود بین تیم مذا کرات بعدی  مذا
طرفین حاصلی در پی نداشت )پرونده هسته ای ایران، 1387: 4(، در مدالیته که سال 2007 بین ایران و آژانس بین المللی 
ح شده بود که ایران به همه آن ها پاسخ داد و در قبال آن آژانس باید  انرژی اتمی برقرار شد، شش سؤال از سوی آژانس مطر
کرده بود وجود دارد به تهران بدهد و پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس  که آمریکا ادعا  مستندات مطالعات ادعایی 
کرد و  گرچه ایران به تکالیف خود در چارچوب مدالیته عمل  کرده و مختومه اعالم شود. ا بازگردد و روال عادی خود را طی 
که ایران به همه سؤاالت پاسخ داده است و هم چنین 16 نهاد اطالعاتی بر صلح آمیز بودن فعالیت های  کرد  آژانس تأیید 
از این روی، صدور قطعنامه جدید شورای امنیت  کردند، ادعاهای بی پایه و اساس غرب آغاز شد  کید  ایران تأ صلح آمیز 
که  سازمان ملل -1803- مبنای حقوقی و فنی نداشت، اعضای شورای حکام به یك جلسه فوق العاده فراخوانده شدند 
که  که آمریکایی ها مدعی بودند از لپ تاپ شخصی یك مسئول هسته ای ایران اطالعاتی به دست آوردند  در آن فیلمی را 
ع  مبتنی بر نظامی بودن فعالیت هسته ای ایران است را نشان دادند و هجمه وسیع رسانه ای را برای القای این موضو
اسالمی  جمهوری  به  بازبینی  برای  اسناد  این  تحویل  از  استنکاف  با  آنان  ادعاهای  کذب  نشانه  گرچه  ا دادند.  ترتیب 
کان در شورای امنیت باقی  کما گذاشت و پرونده ایران  مشخص شد اما آژانس نیز به دالیل سیاسی تعهدات خود را زیر پا 

ماند. )فارس، 90/7/20(
کرات  کرات ژنو با حضور ایران و نمایندگان کشورهای گروه 1+5 انجام شد. این مذا 29 تیرماه سال 1387 اولین دور مذا
گروه 1+5 به ترتیب در اردیبهشت و خرداد 1387 بسته های پیشنهادی خود را رد و بدل  که  ایران و  در شرایطی انجام شد 
گرفت و با تشریح تفصیلی چارچوب  کرات قرار  کرات تعیین شده در دور اول مبنای ادامه مذا کرده بودند، مبنا و محور مذا
کامل  بسته پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران در زمینه های اقتصادی، بین المللی و سیاسی امنیتی، بر لزوم خلع سالح 
کرد؛ اما طرف غربی هم چنان بر خواسته های قبلی خود از جمله تعلیق پافشاری می کرد. پیشنهاد مبادله  کید  جهانی تأ
از این رو  گرفت )ایران و فناوری هسته ای، 89/11/3(،  آژانس قرار  سوخت از سوی ایران در مهرماه 1388 مورد قبول 
کشور برای به سرانجام رساندن این مسئله داشت  کی از عزم این  گروه وین حا جمهوری اسالمی ایران با مشارکت فعال با 

گروه به نتیجه عملی برای مبادله سوخت منجر نشد. با این 
کشور برزیل و ترکیه پرداخت.  جمهوری اسالمی در اردیبهشت ماه 89 به تدوین و صدور بیانیه تهران با مشارکت دو 
ح قطعنامه 1929 از سوی شورای امنیت صادر  کشورهای غربی برای حمایت از این طر راهبرد، علی رغم مواضع مثبت 
گامی  تهران  بیانیه  که  گفت  بیانیه  این  مورد  در  ایران  اسالمی  گرچه جمهوری  ا تیر 1391(  شد )همشهری دیپلماتیک، 
ع هسته ای ایران است. )بی بی سی، 89/2/28( کردن »روند تعاملی به جای روند تقابلی« در موضو مهم برای جایگزین 
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گروه و  گامی عملی از سوی جمهوری اسالمی جهت انتقال میله های سوخت بود با انفعال این  که  بیانیه تهران نیز 
ح مباحثی از جمله: هدف از  کاترین اشتون با طر مخالفت آمریکا مواجه شد. جلیلی در 15 تیرماه 1389 طی نامه ای به 
گروه را در رابطه  کردن آن و هم چنین پاسخ صریح این  گفت و گو و به دور از فشار اداره  گفت وگوها، لزوم پایبندی به منطق 
با تسلیحات هسته ای رژیم صهیونیستی خواستار شد و عنوان کرد: پاسخ شما به مفاد فوق می تواند زمینه را برای چگونگی 
شکل گیری گفت وگوها برای رفع نگرانی های مشترک جهانی در جهت تحقق صلح، عدالت و سعادت ملت ها با حضور سایر 

کند. )فارس، 89/9/15( کشورهای عالقه مند از اول سپتامبر فراهم 
کار جلسات بر اساس نامه  سعید جلیلی صورت  گرفت. دستور  کرات ژنو 3 پس از 14 ماه تأخیر انجام  15 و 16 آذر مذا
ع آن و پرسش های مد نظر خود  کرات می داند نه موضو کرد حقوق خود را مفروض مذا کید  کرات ایران تأ گرفت. در این مذا
که بحث هسته ای به 3  کردند  گفت و گوها متقاباًل دو طرف در این مورد توافق  کرد. در این  ح خواهد  کرات مطر را درون مذا
گیرد. )بی بی سی، 89/9/17( رویکرد  کرات قرار  کار مذا شکل عدم اشاعه، خلع سالح و همکاری های صلح آمیز در دستور 
کرات استانبول نیز از سوی جمهوری اسالمی ایران به عنوان مبنا مورد  گرفت و در مذا گفت وگو برای همکاری مد نظر قرار 

گرفته شد. کید قرار  تأ
اخبار  قالب  در  دنیا  رسانه های مختلف  در  ایران  اسالمی  پرونده هسته ای جمهوری  ع  به ده سال موضو قریب  طی 
ح شده است و در هر بار سناریو تهدید بودن جمهوری اسالمی برای صلح و ثبات  گزارش های خبری و مستند مطر کوتاه، 

بین المللی به اشکال مختلف افکار عمومی جهانی را هدف قرار داده است.
ح می کنند: گزاره هایی را تحت عناوین ذیل مطر این سناریوها 

- ایران مخالف سرسخت غرب است.
- ایران به دنبال دستیابی به بمب هسته ای است.

- ایران بازیگری قابل اعتماد و منطقی نیست.
گروه های تروریستی است. - ایران مدافع 

- ایران به نرم ها و قواعد بین المللی اعتنا نمی کند.
- اجماع جهانی علیه ایران وجود دارد.

- ایران تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی تلقی می شود.

در نتیجه؛
گروه های تروریستی به این سالح، به مخاطره افتادن صلح و  »دستیابی ایران به بمب هسته ای به معنای تجهیز 

ثبات بین المللی و به خطر افتادن امنیت اسرائیل است«.
گرفته  ع فعالیت های هسته ای بهره  با توجه به این که جمهوری اسالمی از سیاست اعتمادسازی در ارتباط با موضو
دیپلماسی  از  استفاده  کرده اند،  استفاده  ایران  با  برخورد  در  متفاوتی  کاماًل  الگوی  از  غربی  کشورهای  کنون  تا اما  است 
رسانه ای و تبلیغات منفی و گسترده برای غیرقانونی جلوه دادن فعالیت های هسته ای کشورمان برای فریب افکار عمومی 

کشورها است. کوچکی از عملیات روانی این  و اعمال فشار و تهدید از این طریق تنها بخش 
کرات ژنو 3 و استانبول  از این رو جمهوری اسالمی ایران دور جدیدی از رویکرد همکاری جویانه خود را با غرب پس از مذا
که در استانبول ترکیه برگزار شد،  کرات  کرد. در این دور از مذا که در قسمت باال توضیح آن رفت، در آوریل سال 2012 آغاز 
گرفته  قرار  توافق جمعی  کلی دو اصل مورد  به طور  گرفته شد  از سر  گروه 5+1  با  فروردین ماه  ماه وقفه در  پانزده  از  پس 
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کرات، »مرحله به  کرات بغداد باشد و ثانیًا مذا بود. اواًل پیمان ان .پی. تی به عنوان سند پایه و اصلی و چارچوبی برای مذا
ح شد. )پرس تی وی، 91/1/26( مرحله« به  پیش رود و عمده مباحث شکلی مطر

گامی به جلو برای  کرات و  کردن این مذا کرد، مثبت و سازنده عنوان  ح  آن چه طرف ایرانی در این باره با رسانه ها مطر
کره کننده  گفت وگوها بود. چنان که مذا گرفته و چارچوب قرار دادن معاهده ان پی تی در  از بین بردن سوءتفاهمات شکل 

کشورمان نیز در نشست مطبوعاتی خود به آن پرداخت: ارشد 
کید می کنیم و معتقدیم این حقوق بر مبنای ان پی تی باید مورد احترام قرار بگیرد و بین  »ما بر حقوق هسته ای مان تأ
حقوق و تکالیف مبتنی بر ان پی تی باید توازن باشد. در روند همکارها باید اعتماد ملت ایران جلب شود و رفع تحریم ها 

یکی از مسیرها و راه های جلب اعتماد ایران است«.
»در همکاری های هرگونه همکاری هسته ای باید بر مبنای معاهده ان.پی.تی باشد و در این باره به باقری و اشمیت 
ارائه  همکاری ها  برای  کاری  چارچوب  و  کنند  تهیه  پیش نویسی  بغداد  در  خرداد  سوم  اجالس  برای  شد  داده  مأموریت 
کاری در اجالس سوم خرداد همکاری ها در زمینه های متفاوت می تواند آغاز شود و شاهد  کنند، پس از تأیید این چارچوب 

گام هایی از همکاری در عرصه های مختلف خواهیم بود«. )ایسنا، 91/1/27(
کرات بود: کرات خواهان رویکرد عملی نسبت به توافقات حاصل شده در مذا نماینده 1+5 نیز با مثبت خواندن مذا

که به سوی  کنون خواستار آن هستیم  »ایران باید حق برخورداری از برنامه هسته ای صلح آمیز را داشته باشد، ما هم ا
ما است«.  کار  مبنای  گسترش سالح های هسته ای  منع  پیمان  در وهله نخست  کنیم  کرات حرکت  مذا از  پایداری  روند 

)فارس، 91/1/27(
کرات را مثبت و پیش برنده خواندند؛ اما تعهدات و توافقات شفاهی )نه  کشورهای غربی این مذا گرچه نمایندگان  ا
کرات سوم خرداد  مستند و مکتوب( و هم چنین عدم ورود به بحث های محتوایی باعث شد با توافق دو طرف دور بعدی مذا
کاترین اشتون علی رغم اعتمادسازی های  کرات بغداد، مواضع منفی  گرچه پیش از آغاز مذا سال 91 در بغداد ادامه یابد، ا
استانبول،  توافقات  به  گروه نسبت  این  تغییر مواضع  و  پایبندی  و  از عدم توجه  ایران حکایت  پیاپی جمهوری اسالمی 

که ابراز می کند: گونه ای  تعهدات قبلی و مبنا قرار دادن ان پی تی داشت، به 
باشیم«.  موفقیت  آغاز  شاهد  ما  و  شود  آغاز  ایران  نظامی  هسته ای  برنامه  پایان  کرات  مذا جدید  دور  در  »امیدوارم 

)تبیان، 91/2/24(
کرات گام به گام و اعتمادسازی  ح کردند، گروه 1+5 هم چنان خواستار مذا در این دور نیز دو طرف دیدگاهای خود را مطر
بیشتر از سوی جمهوری اسالمی ایران شد، نماینده کشورمان نیز از حق جمهوری اسالمی برای غنی سازی بر اساس معاهده 

گفت: ان پی تی سخن 
که امروز به پایان رسیده مسیر فشار علیه ملت ایران است و این مسیر، مسیری بن بست و بی نتیجه است و  »آن چه 
گفت وگوها موفق  گفت وگو و همکاری است و ما توصیه می کنیم برای این که  کند بحث  آن چه می تواند موفقیت را تضمین 

گفت وگو و همکاری عمل شود«. )العالم، 91/3/4( رو به جلو باشد در راهبرد 
غلط  مسیر  به  باشد  دوجانبه  باید  همکاری  این که  بر  کید  تأ با  نیز  ایران  خارجه  امور  وزیر  سخنگوی  راستا  این  در 

گفت: کرد و  پیش گرفته شده از سوی غرب اشاره 
از موضع  ایرانی  که طرف  کردن یك سری فعالیت ها باعث می شود  که تحریم، فشار و محدود  کنند  گر چنین فکر  ا
کره شود و از موضع خود دست بردارد، این تصور اشتباه است ما خودمان را عضو فعال و متعهد به ان.پی. ضعف وارد مذا
کوتاه نخواهیم آمد و حقوق ما باید به رسمیت شناخته شود، ولی آماده همکاری  تی می دانیم و به  هیچ وجه از حقوقمان 
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هستیم«. )العالم، 91/3/7(
بر  نیز  اسالمی  جمهوری  پیشنهادی  ح  طر و  یابند  دست  جمع بندی  یک  به  نتوانستند  طرف  دو  کرات  مذا این  در 
گروه غربی به جایی نرسید.  گرفت، با توجه به انفعال  کرات استانبول2 مورد توافق قرار  که در مذا برگزاری جلسات معاونان 
کرده  گفت وگوهای میانی استنکاف  که طرف مقابل از انجام  کرد  کرات بغداد عنوان  چنان چه علی باقری نیز بعد از مذا

کرد: ع را عنوان  کرات بغداد تا مسکو در نامه ای به معاون اشتون این موضو است، چنان چه در بین مذا
فراهم  را  آمادگی  چنین  نتوانسته اید  کنون  تا شما  ایران،  اسالمی  جمهوری  متعدد  نامه های  و  پیگیری ها  »علی رغم 
کارشناسان  که چرا برخالف توافق بغداد از برگزاری نشست معاونان و  کنید. این یک سؤال مهم برای افکار عمومی است 

گفت وگوهای آتی اجتناب می کنید. )العالم، 91/3/21/( کار  برای تهیه دستور 
کردم ولی با  گفت وگوی معاونین اعالم آمادگی  کرات بغداد با هلگا اشمید برای شروع  کاری پس از مذا »در اولین روز 
گفتند درباره برگزاری جلسه معاونین  وجود این که برگزاری نشست مورد توافق دو طرف در گفت وگوهای بغداد بود، ایشان 

کند«. )همشهری دیپلماتیک، تیرماه 1391( کشور مشورت  باید با شش 
گزینه ای منطقی مبنی بر متقاعد ساختن ایران در بر  گروه 5+1 ارائه شد، هیچ  که توسط  در حالی که بسته پیشنهادی 
که هدف آن متقاعد ساختن ایران به توقف فعالیت های غنی سازی اورانیوم تا میزان 20 درصد بود،  نداشت. این بسته 
آن  از سه درخواست  از طرف دیگر، دو درخواست  بلندمدت نمی شد.  به شکلی  اقدامات جبران کننده  و  شامل مشوق ها 
که به عنوان هدف این پروژه ذکر شده  برای مقامات ایرانی غیرقابل قبول بود و هیچ ارتباطی با مبارزه علیه تکثیر اتمی 
گروه 5+1  کرات مسکو در 29 خرداد 91 آغاز شد،  کرات با توافق طرفین مذا بود نداشت. به دلیل ناتمام ماندن این مذا
کره و توافقی  که هیچ مذا که چنین به نظر می رسد  گونه ای  کرد، به  کید  دوباره بر خواسته های قدیمی و به روز نشده خود تأ
را به  کشورهای عضو معاهده ان پی تی  ح  اتفاق نیفتاده است. چنان چه سخنگوی اشتون حتی حقوق مصر گذشته  در 

رسمیت نشناخت و اشاره داشت:
عین حال  در  است؛  نیامده  باشد،  داشته  غنی سازی  حق  کشوری  هر  این که  بر  مبنی  واضحی  بحث  ان پی تی  »در   
ج شدن  که ایران ابتدا به درخواست ها و پیشنهادات ما پاسخ و آن توقف غنی سازی 20 درصد، خار اولویت ما این است 
کنون تولید شده است و بسته شدن سایت غنی سازی فردو است، ایران در مقابل در  که تا مواد هسته ای تا غنای 20 درصد 

کمك می گیرد«. )ایسنا، 91/3/29( کتور تحقیقاتی تهران )تأمین سوخت آن(  کمك به رآ زمینه قطعات هواپیما و 
کرات آینده ایران با گروه های 1+5 به قدرت تصمیم گیری  جی کارنی، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، نیز در مورد مذا

کرد. و تعیین کنندگی ایاالت متحده اشاره 
کرات تصمیم خواهند گرفت که این گفت وگوها در روزهای آینده هم ادامه پیدا کند  »مقامات آمریکایی با توجه به مذا

یا خیر؟« )دیپلماسی ایرانی، 91/3/3(
کرات  مذا تشکیل  همکاری جویانه  رویکردهای  بر  مبنی  آنان  ادعاهای  برخالف  غرب  یک جانبه  مواضع  به  توجه  با 
کره کننده هیئت ایرانی، نیز  کرات مسکو به نتیجه ای نرسیده است، چنان چه سعید جلیلی، مسئول مذا کارشناسی تا مذا

به آن اشاره می کند: 
کارشناسی تشکیل  گفت وگوها بخواهد موفق باشد باید جلسات  گر  کردیم ا که ما اعالم  »رسانه های جهان می دانند 
کارشناسی تشکیل شده  گفت وگوها جلسات  که در فواصل بین برگزاری  گفت وگوها وقتی می توانند موفق باشند  شود. این 
کید  کند. ما از فاصله نشست بغداد تا مسکو پنج نامه برای آنان نوشتیم و تأ تا بتواند دیدگاه های دو طرف را به هم نزدیک 

کارشناسی است«. )فارس، 91/3/31( کرات تشکیل جلسات  که الزمه موفقیت در مذا کردیم 
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گروه 1+5 بدون دادن هیچ امتیازی هم چنان بر خواسته های تکراری قبلی خود پافشاری  کرات نیز،  در این دور از مذا
کرات جدی نبوده و به تعبیری، در  که آن ها چندان در مورد محتوای منطقی و واقعی مذا می کند. این بدان معنا است 
کرات می تواند حکایت  کره، شرکت می کنند، چنان چه اظهارات اشتون در بیانیه پایانی مذا کرات به صرف نمایش مذا مذا

کند: از این امر 
کرات بغداد مبنی بر توقف غنی سازی 20 درصدی  بار دیگر بر همان پیشنهاد متوازن بیان شده در مذا »گروه 3+3 
که ما امیدواریم به عنوان نخستین معیار اعتمادسازی میان دو  گام های متقابل  اورانیوم از ایران و در عین حال برداشتن 

کید می کند«. )مشرق، 91/3/30( طرف انجام شود،  تأ
کید بر اصل بودن ان پی تی در  گروه 1+5، دیگر مقامات غربی نیز با وجود تأ کاترین اشتون نماینده  عالوه بر اظهارات 
کید می کنند، وزیر امور خارجه فرانسه در پایان  کرات هم چنان بر اصل بودن قطعنامه های غیرقانونی شورای امنیت تأ مذا

کرات مسکو با اعالم این که تحریم نفتی علیه ایران ادامه دارد معتقد است: مذا
راستای  در  گام نخست  که می توانستند  اقداماتی  نکرد.  ارائه  را  بودیم  آ ن ها  ما منتظر  که  اقدامات ملموسی  »ایران 

کنند«. )فارس، 91/3/31( احترام به قطعنامه های شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی را ایجاد 
که حتی فرانسوآ نیکولو، تحلیلگر فرانسوی، در مقاله اش آن را غیرواقعی و به  گفته ها به قدری برخالف واقع بود  این 

دور از منطق عنوان می کند:
»بسته پیشنهادی مسکو که توسط گروه 5+1 ارائه شد، هیچ گزینه ای مبنی بر متقاعد ساختن ایران در بر نداشت. این 
که هدف آن متقاعد ساختن ایران به توقف فعالیت های غنی سازی اورانیوم تا میزان 20 درصد بود، شامل مشوق ها  بسته 
و اقدامات جبران کننده به شکلی بلندمدت نمی شد. از طرف دیگر، دو درخواست از سه درخواست آن برای مقامات ایرانی 

که به عنوان هدف این پروژه ذکر شده بود نداشت«. غیرقابل قبول بود و هیچ ارتباطی با مبارزه علیه تکثیر اتمی 
کتور تحقیقاتی، بدون معطلی از ذخیره  که قبل از تحویل سوخت مورد نیاز رآ »خانم اشتون از مقامات ایرانی خواست 
کنند. این درخواست به  هیچ وجه منطقی  که ماه ها برای تولید آن زمان الزم بود چشم پوشی  اورانیوم 20 درصدی خود 

) 2012،»Nicoullaud .کرده بود که تهران در پاییز 2009 درخواست مشابه دیگری را قاطعانه رد  نبود، این در حالی است 
نزدیک نیست، چنان چه روسیه و چین مواضعی  به هم  ایران چندان هم  که مواضع اعضای 1+5 در مورد  گرچه  ا
کرات وزیر امور خارجه چین هونگ لی با اشاره به این که همکاری  گروه در پیش می گیرند. در این مذا مقابل دیگر اعضای 

کرد: کید  کرات است از حق ایران برای استفاده از انرژی هسته ای تأ بهترین راه برای به نتیجه رسیدن در مذا
»ایران بر اساس معاهده منع اشاعه هسته ای )ان پی تی( حق برخورداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را 

دارد«. )پرس تی وی، 91/3/30(
کرات مسکو با تعیین زمان برای برگزاری نشست فنی معاونان پایان یافت ولی آن چه هم چنان ادامه دارد اظهارات  مذا
گفته های خود و در این راه استفاده از بازوی  کشورها غربی و همسوکردن آژانس بین المللی انرژی اتمی با  گاه وبیگاه برخی 
و  اسالمی  فعالیت های هسته ای جمهوری  بودن  نظامی  القای  است،  ادعاهای خویش  دادن  برای حق جلوه  رسانه ای 
گزارش پیش از موعد آژانس هم زمان با برگزاری اجالس غیرمتعهدها مبنی بر دو برابر شدن میزان سانتریفیوژهای سایت 
کشورها با  از برخورد صرفًا سیاسی این  کردن این مواضع نشان  کید بر نظامی بودن سایت پارچین و رسانه ای  فردو و تأ

مسئله هسته ای جمهوری اسالمی ایران است.
گرفته  کرات در پیش  که رویکردی جدی را در مذا گویا غرب برخالف جمهوری اسالمی  آن چه قابل اذعان است این که 
کرات صرفًا جهت پیشبرد  کره و استفاده از آن برای اقناع اعضای 1+5 دارد، با در نظر گرفتن مذا کید بر واقعیت مذا است و تأ
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کرات به شیوه مورد نظر خود برای همراهی افکار عمومی است، به نظر می رسد طرف  مقاصد خود در پی نمایش این مذا
کرات برای افزایش فشارها بر ایران  غربی اصواًل قصد رسیدن به توافق را ندارد و آن چه برایش مهم است )نمود(1 این مذا
است تا زمینه را برای تحقق خواسته های خود فراهم نماید. آن چه این مدعا را تأیید می کند توجه به رویکردهای اعالمی 
که پیش از این در ارائه پاره ای از اظهارات رسمی در این نوشتار قابل مشاهده بود. حال در ادامه به بررسی  و اعمالی است 
کره کننده غربی است و )بود(2 آن برای جمهوری  کرات برای تیم مذا که سبب تأیید اولویت »نمود« این مذا اولویت هایی 

اسالمی، خواهیم پرداخت.

کرات برای 5+1 مصادیق اولویت )نمود( مذا

کار3 کرات جهت تنظیم دستور  گسترده از عملیات رسانه ای در روند مذا الف( استفاده 
کشور ها نقش زمینه سازی. برای  رسانه ها در غرب به عنوان یک ضلع بسیار قدرتمند از مجموعه عملیات های این 
کشورها را بر عهده دارند. از سوی دیگر ارتباط میان سیاستمداران و رسانه ها  اجرای تصمیمات سیاستمداران و سران این 
کشور ها،  کشور ها در استفاده از ابزار رسانه دارند و نیز تأثیر گذاری باالی رسانه ها در این  که این  به جهت تجربه طوالنی ای 
و  اجرای تصمیمات سردمداران  برای  زمینه سازی  از مأموریت های رسانه ها در غرب  تنگاتنگ است. یک بخشی  بسیار 
کنار آن زمینه سازی  برای پذیرش عمومی این تصمیم ها است. در مواقعی هم رسانه ها  کشور ها و در  تصمیم سازان این 
القای  از رسانه ها در جهت  اجرای تصمیمات  از  بعد  فراهم می کنند. هم چنین  را  اتخاذ یک تصمیم  برای  مقدمات الزم 
گروه 1+5 بعد  کرات هسته ای بین تیم ایرانی و  صحیح بودن تصمیمات و توجیه افکار عمومی استفاده می شود. با آغاز مذا
از هر نشستی سخنگوی خانم اشتون در مقابل خبرنگاران حاضر و اخبار داخلی نشست را ارائه می کند؛ و رسانه ها پیش از 
کرات  کلی مذا شروع جلسات مطبوعاتی طرفین خبرها را سریع مخابره می کنند و جهت گیری های مورد نظر در مورد برآیند 

شکل می گیرد.
در این مرحله سناریوسازی آغاز می شود و بسیج افکار عمومی برای القای عدم حقانیت ایران شکل می گیرد، رسانه ها 
کنند و بر آن ها  کار رسانه ای« دارند، یعنی آن ها می توانند برخی موضوعات خاص را انتخاب  ابزاری به نام »تعیین دستور 
که جامعه برای این موضوعات اهمیت قائل شود، رسانه های جمعی اولویت ها را با  کنند و از این افق باعث شوند  کید  تأ
برجسته کردن بعضی از مسائل برای افکار عمومی، معین می کنند. از آن جا که رسانه ها نقش مهمی در تخصیص توجهات 

)10 :2012 ،wolfe( .دارا است؛ در نتیجه جایگاه اساسی برای تأثیرگذاری در فرایند تصمیم سازی دارند
کرات و وقایع بین المللی رأسًا در مورد پیشبرد  که در جریان مذا ح می شوند  و از این رو رسانه ها به عنوان بازیگری مطر
کنار پوشش  گام برمی دارند. این رسانه ها با پوشش های خبری و تحلیل های خود در  امور در راستای منافع صاحبانشان 
از برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران و به نتیجه رساندن  از واقعیت به دنبال ایجاد تصویری یکسان  تقلیل یافته 
افکار عمومی جهانی در عواقب هسته ای شدن جمهوری اسالمی ایران و هم چنین در مرحله آخر ارائه راه حلی برای خاتمه 
دادن مناقشه با پشتیبانی افکار عمومی است، از این رو در ادامه به برسی پرتعدادترین تیترهای خبری این رسانه ها در 

کرات می پردازیم. هنگام مذا

1 . appearance
2 . existence
3 . agenda-setting
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ب( القای عدم جدیت و فاقد منطق جلوه دادن درخواست های ایران
کردند بسته های پیشنهادی ارائه شده از سوی جمهوری  گروه 1+5 تالش  کرات ایران و  رسانه های غربی در حین مذا
کنند، از  گوشزد  که هر بار طرف غربی مجبور شده اند این موارد را به ایران  اسالمی را به دور از منطق جلوه دهند؛ به طوری 

که رسانه های غربی به آن پرداختند. طرفی عدم تعامل ایران با 1+5 موضوعی بود 

مصادیق:
کامل  کرد: ایران از غنی سازی دست برنخواهد داشت و ما خواستار برداشتن  گفت وگوها اعالم  - سعید جلیلی در آغاز 

تحریم ها از ایران هستیم. )صدای آمریکا، 91/3/3(
کرات و پافشاری لجوجانه بر مواضع است(. )که منظور از این لید خبری القای بی منطقی ایران در مذا

گفت وگو نمی کنیم. گفت وگو،  - مایکل مان: ایران هنوز خود را درگیر نکرده است، ما محض انجام 
 )صدای آمریکا، 91/3/29( 

کرات مسکو شد. )صدای آمریکا، 91/3/29( - 1+5 خواستار تعامل جدی ایران در مذا

کره با ایران ج( القای محکوم به شکست بودن مذا
از  نتیجه مشخص  به  برای رسیدن  ابهام  و  تردید  ایجاد فضای  کرات  از مذا آغاز هر یک  این رسانه در  عمده تالش 
کرات است و بر صلح آمیز  کرات بود؛ القای این مطلب به ذهن مخاطب که جمهوری اسالمی مانع به نتیجه رسیدن مذا مذا

بودن برنامه اتمی خود با وجود ابهامات فراوان اصرار می ورزد.

مصادیق:
کرات موفق به اعتمادسازی درباره برنامه اتمی خود خواهد بود. )بی بی سی، 91/3/3( - آیا ایران در این مذا

کرات با بن بست مواجه است. )بی بی سی، 91/3/3( - با توجه به مواضع ایران مذا
کرات بر نگرانی ها از ایران افزود. )صدای آمریکا، 91/3/30( - یأس در مذا

کرات در هاله ای از ابهام. )صدای آمریکا، 91/3/29( - ادامه مذا
کرات. )بی بی سی، 91/3/29( - تردید درباره پیشرفت مذا

گشایشی عمده. )صدای آمریکا، 91/3/4( کرات اتمی ایران و قدرت ها بدون  - پایان مذا
د( القای فشار روانی از طریق پرثمر جلوه دادن تحریم ها

کارشناسان صحبت از افزایش تحریم ها و خطر آن برای جامعه  در بخش های خبری و مصاحبه های این شبکه ها با 
که این رسانه ها  کرات در ادامه تحریم ها و هم چنین افزایش آن خطری است  ایرانی است، در این راستا بی ثمر ماندن مذا

به مخاطبان ایرانی القا می کنند.

مصادیق:
- چه بر سر مردم ایران می آید. )بی بی سی، 91/4/8(

- مردم بازندگان اصلی تحریم های خزنده علیه ایران. )بی بی سی، 91/3/30(
- تحریم ها، زیستن در نقطه صفر. )بی بی سی، 91/4/8(
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- بازخوانی یک تجربه، تحریم بر سر عراق چه آورد. )بی بی سی، 91/4/8(
کرات هسته ای و تالش بی سرانجام ایران برای لغو تحریم ها. )بی بی سی، 91/4/7( - مذا

کرات ه( عدم جدیت برای به نتیجه رساندن مذا
کرات استانبول2 و بعد هم بغداد و در نهایت مسکو مربوط به مدل برگزاری گفت وگوها  برخی از پیشنهادات ایران در مذا
اعتمادسازی  ضرورت  جنس  از  هم چنان  ایران  پیشنهادهای  گفت وگو،  مدت ها  از  بعد  است.  دوجانبه  نشست های  و 
کرات، تعیین مدالیته و مواردی  کردن اهداف مذا ع، مشخص  گام ها، نحوه ورود و خروج به موضو متقابل، هم وزن بودن 
کید بر  از این دست است؛ یعنی بخش مهمی از پیشنهادات ایران نه فنی و حقوقی و محتوایی هسته ای، بلکه یادآوری و تأ
گروه 1+5 نشان از عدم جدیت  گفت وگویی است، اصرار بر پیشنهادات به روز نشده غیرعقالنی و غیرموازی  یک مدل ساده 

گرفتن نتیجه است. )سایت خبری الف، 91/4/3( کره و  غرب در مذا

و( تعلل در برگزاری نشست فنی معاونین
کرات استانبول، ایران مصرانه  که از مذا کارشناسی با حضور معاونین  تصمیم دیرهنگام در پذیرش تشکیل جلسات 
در پی برگزاری آن است، طفره رفتن اعضای 1+5 از تشکیل این جلسات نشان از دست خالی و موضع ضعیف آنان جهت 
ل های جمهوری اسالمی نشان از به  بحث بر سر مباحث فنی و حقوقی است. برای تشکیل جلسات فنی و شنیدن استدال
کرات شکل گرفته برای شنیدن انعکاس صدای  زیر سؤال رفتن جلسات تشکیل شده تا به امروز است؛ چرا که تا به حال مذا

خودشان بوده است.

ز( تعیین مایکل مان به عنوان سخنگو
مایکل مان، افسر ارشد عملیات روانی در عراق بوده است، استفاده از مان برای مخابره لحظه به لحظه اخبار درون 
جلسات و نقش قابل توجهی در آغاز گمانه زنی های رسانه های غربی برای پیش بینی و پیشبرد برآیند افکار عمومی جهانی 

کرات ایفا می کند. از مذا

گفته ها و اصول توافق شده ح( عدم پایبندی به 
از سوی  کرات استانبول  انرژی هسته ای در مذا از  از برخورداری  کید بر حق ایران  کید بر اصل بودن ان پی تی و تأ تأ
در  است.  کرات  مذا در   5+1 گروه  بودن  کار  دستور  فاقد  و  سرگشتگی  از  نشان  مسکو  و  بغداد  کرات  مذا در  آن  رد  اشتون، 
از حقوق  ایران  انتقال به معنی محروم ساختن  اما تعطیلی، تعلیق و  بر مبنا قرار دادن ان پی تی است  کید  تأ گفت وگو ها 

کرات به مبنا بودن این معاهده اشاره شده است. مصرحه در ان پی تی است، چنان چه در تمامی مذا
گروه و از جمله ایاالت متحده ط( پیگیری اهداف سیاسی توسط اعضای 

و  تصمیم گیری ها  روند  در  ایاالت متحده  سنگین  سایه  غربی،  کشورهای  با  ایران  گرفته  صورت  کرات  مذا تمامی  در 
کردن نظرات اعضای شورای امنیت برای صدور قطعنامه های  کار به خوبی مشاهده می شود، همسو  تهیه و تدوین دستور 

گویای این امر است. متععد و غیرقانونی این شورا، 
کره  گروه 1+5، با اعمال سیاست دوگانه فشار و مذا از این غیرمستقیم و امروزه در قالب  گرچه ایاالت متحده پیش  ا
سازنده،  و  گام به گام  رویکردی  هم چون  ادعاهایی  برخالف  اما  است؛  گرفته  پی  را  کشورمان  هسته ای  پرونده  ع  موضو
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کرات و رویکرد منعطفانه  کره زیر سؤال است، استمرار تحریم ها و به دنبال آن ادامه روند مذا کشور برای مذا جدیت این 
کشور، مخالفت با خواسته نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسالمی و نمایش آن در رسانه ها  به پیگیری آن از سوی این 
کشور اهمیت قابل توجهی دارد، آن چه باعث می شود تیم آمریکایی  کرات برای این  علی رغم به نتیجه رسیدن این مذا
به عنوان تصمیم گیرنده اصلی در 1+5 آمادگی ورود به بحث جدی و سازنده را نداشته باشد را می توان نزدیکی انتخابات 
که در مبارزات انتخاباتی از جانب رقبای جمهوری خواهش  ک اوباما به این دلیل  کشور دانست، بارا ریاست جمهوری این 
کوتاه آمدن در مقابل ایران نشود، آمادگی تبدیل هیچ بحثی به یک توافق با ایران را نخواهد داشت؛ بنابراین  متهم به 
کرات تا قبل از نوامبر قابل تحقق نیست. از این رو عمده تالش ایاالت متحده بهره برداری  جدی شدن تیم آمریکا در مذا
کشور درخور  کرات برای اهداف سیاسی از جمله انتخابات است، برای تحقق این مهم عملکرد رسانه ای این  از اطاله مذا

توجه است.

کرات برای جمهوری اسالمی ایران مصادیق اولویت )بود( مذا

کرات الف( حضور فعال در مذا
کرات هسته ای با سعه صدر شرکت  جمهوری اسالمی ایران در جهت اثبات حقانیت خود همواره به طور فعاالنه در مذا
گرفته است؛ هدف غایی  کرده است و از این رو تمام تالش خود را در جهت ابهام زدایی از برنامه صلح آمیز هسته ای به کار 
کره کنندگان مبنی بر صلح آمیز  جمهوری اسالمی تولید انرژی و حفظ چرخه سوخت هسته ای است و در این راه اقناع مذا

بودن برنامه هسته ای اش است.

کرات ب( رویکرد حل مسئله به مذا
برایش  کرات  مذا این رو  از  می کند،  شرکت  کرات  مذا در  مسئله  حل  رویکرد  با  اسالمی  جمهوری  غربی  تیم  برخالف 
کشورمان به جهت از بین بردن سوء تفاهمات موجود و در اثبات حق خود و اعالن آن به  طریقیت دارد تا موضوعیت، و 
جهانیان با رویکردی مثبت در جلسات حاضر می شود، از این رو جدیت و منطق و تعهد و عدم یک جانبه نگری از جمله در 

کره کننده ایرانی از 1+5 است. خواست های تیم مذا

کید بر چارچوب های حقوقی و فنی ج( تأ
کید بر مبانی و اصول پذیرفته شده حقوقی از جمله معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای )ان پی تی( و تالش در  تأ
گرفتن ان پی تی و تکیه به اصول آن برای دستیابی  جهت اثبات غیرقانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت و مبنا قرار 
شنیدن  برای  حقوقی  و  فنی  جلسات  تشکیل  به   5+1 کشورهای  دعوت  همین رو  از  است.  هسته ای  صلح آمیز  انرژی  به 

ج در ان پی تی است. ل های حقوقی و فنی بر محور حقوق مندر استدال

د( تنظیم و تهیه بسته های پیشنهادی
ارائه بسته های معقول، متوازن و مکتوب از سوی جمهوری اسالمی بر اساس حسن نیت، روحیه همکاری، احترام 
متقابل، در نظرگیرنده منافع طرفین، متعهد به ان پی تی، جامع، طوالنی مدت، پایدار، سازنده، مبتنی بر رویکرد قدم به قدم؛ 
و بر اساس اقدام متقابل با هدف بازگرداندن پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام به حالت عادی با 



60

لغو کامل تحریم های یک جانبه و چندجانبه شورای امنیت علیه ایران و دستیابی به همکاری هسته ای پایدار برای انتقال 
کرات هسته ای است. که معیار تیم دیپلماسی جمهوری اسالمی جهت مذا فناوری های پیشرفته، از نمونه مواردی است 

جمع بندی
ح شد، رسانه ها واقعیت را به شکلی ناب بازتاب نمی دهند،  که در ابتدای بحث مطر با توجه به بحث های نظری 
که از اصل آن واقعی تر می شود.  ح شد، »فرا واقعیت« در واقع شکل دادن به واقعیتی  که از سوی بوردیارد مطر اصطالحی 
آن چه رسانه های غربی از پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ایران بازتاب می دهند، متمایز از واقعیت آن است. در واقع 
قرار  هدف  با  غربی  رسانه های  است.  افتاده  اتفاق  که  آن چه  لزومًا  نه  و  می شود  ساخته  که  می شود  چیزی  آن  واقعیت 
گام  ع پرونده هسته ای جمهوری اسالمی  دادن افکار عمومی جامعه بین المللی به دنبال مدیریت برداشت آنان از موضو
کرات بین المللی  برمی دارند، هم زمان سردمداران آن ها سوار بر موجی که این رسانه ها ایجاد کرده اند به اعالم مواضع در مذا
و فشار بر جمهوری اسالمی اقدام می کنند. در این هنگام با انعطاف به وجود آمده در افکار عمومی جهانی، آمادگی پذیرش 
هرگونه پیامی برای مواجه جهانی با جمهوری اسالمی ایران از هر زمان آسان تر به نظر می رسد. پرونده هسته ای جمهوری 
جمهوری  هسته ای  کرات  مذا ع  موضو و  می گیرد  قرار  رسانه ها  این  توسط  شده  پیش ساخته  فرم های  در  ایران  اسالمی 
عبارت  به  است؛  سیاست ها  اجرای  زمینه سازی  و  توجیه گر  که  دارد  رسانه ای  پشتوانه   5+1 کره کننده  مذا تیم  با  اسالمی 
که معماری و مهندسی افکار عمومی و جهانی را بر عهده دارند، آن چه اهمیت دارد آن چیزی  ساده تر این رسانه ها هستند 

که در افکار عمومی می گذرد. است 
و  داخلی  عمومی  افکار  هدایت  بر  کند،  تمرکز   5+1 میزگردی  پیشنهادات  بر  آن که  از  بیش  باید  ایران  هسته ای  تیم 
کشورمان باید مطالبه افکار عمومی باشد نه لزومًا  ع مورد توجه در دستگاه دیپلماسی  کند. مهم ترین موضو کید  خارجی تأ
تیم  که  است  چیزی  همان  این  و  شد؛  نخواهد  محقق  امر  این  نخواهند  که  زمانی  تا  که  چرا   5+1 اعضای  اقناع سازی 
گرفتن  کم توجه است؛ اما 1+5 با شیطنت وصف ناپذیری آن را دنبال می کند. با در نظر  کره کننده ایرانی نسبت به آن  مذا
گذشته در دستگاه سیاست خارجی نمی تواند به تنهایی پاسخگوی  گفت شیوه ها و روش های سنتی  این واقعیت می توان 

تغییر و تحوالت اساسی روز باشد.
کارایی الزم را  به طور قطع تجربه ها و سیاست های اصولی و مبنایی ما در عرصه روابط بین الملل می تواند هم چنان 
گرفت. امروز افکار عمومی  داشته باشد اما برای رسیدن به اهداف تعیین شده باید روش ها و تکنیک های جدیدی را به کار 
هر  انتخاب  کرات  مذا میز  پای  ل  استدال قدرت  صرفًا  نه  می شود،  محسوب  فشار  اهرم  به عنوان  کشورها  قدرت  وجوه  از 
گزارش نمی کند بلکه آن را  سیاستی با مطالبه مردم جهت می گیرد، نه قدرت منطق در رویارویی. رسانه امروز واقعیت را 
که باعث افزایش قدرت چانه زنی در روند  کتوری  که رهبران به افکار عمومی به عنوان فا می سازد، از این رو شایسته است 

کرات بین المللی می شود، توجه داشته باشند. مذا
که: کند  کره کننده هسته ای جمهوری اسالمی می بایست توجه  در نتیجه تیم مذا

»رسانه صرفًا نمایش دهنده صحنه بازی نیست بلکه یکی از بازیگران اصلی صحنه است«.
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