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Abstract
The Qatari diplomatic crisis in 2017, which led to the four-year siege of
Qatar, has been one of the most important political crises in the West Asian
region in the last decade and has had many effects and consequences. The
present study seeks to identify the role of new media in this crisis. The
authors of this study using a descriptive-explanatory method have concluded
that due to the decisive role of new media in today's world, the diplomatic
crisis in Qatar is no exception to this important variable and new media
including various news agencies, satellite news networks, and virtual
networks have been influential as an important stimulus in the various stages
of this diplomatic crisis, from the beginning, escalation to the reduction of
the crisis and the beginning of reconciliation between the parties. Indeed, the
new media has been one of the factors influencing the crisis, so that with the
onset of the crisis and the escalation of the media war and conflict between
Saudi Arabia and Qatar, relations between the parties have become acute and
intensified, and on the other hand, this factor has been effective in reducing
the conflict between the parties and the beginning of reconciliation, so that
with the beginning of the reconciliation process, media conflict between the
parties decreased and in crisis management, various news agencies, public
opinion in the region and the world paved the way for the resumption of
political and economic relations between Saudi Arabia and Qatar.
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مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


نالمللیو
دربحرانهایبی 

رسانههاینوینوبرجستهسازی

منطقهای؛مطالعۀموردیبحراندیپلماتیکقطر()7171-7102
سید روحاهلل حاج زرگرباشی

طباطبائی ،تهران ،ایران.
داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،
تهران ،ایران.

چکیده
امروزه رسانههاي نوين عاملی مهم و مؤثر در رويدادهاي مختلف سیاسی و اجتماعی هستند .بحران

تاریخ ارسال0066/60/32 :

میالد لطفی



عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه عالمه

میالديکهمنجربهحصرچهارسالۀقطرشدازبحرانهايسیاسیمهممنطقۀ

ديپلماتیکقطردرسال7102
غربآسیادردهۀاخیربودهوآثاروپیامدهايمتعدديرادربرداشتهاست.پژوهشحاضرتالشداردتا
توصیفی-تبیینی به اين نتیجه رسیدهاند که با توجه به نقش تعیینکنندۀ رسانههاي نوين در جهان امروز،
بحران ديپلماتیک قطر نیز از تأثیر اين متغیر مهم مستثنا نبوده و رسانههاي نوين اعم از خبرگزاريهاي
بهعنوان محرکی مهم در مراحل مختلف اين
مختلف ،شبکههاي خبري ماهوارهاي و شبکههاي مجازي 
بحرانديپلماتیک،ازشروع،تشديدتاکاهشبحرانوآغازمصالحهمیانطرفینتأثیرگذاربودهاند.درواقع،


تاریخ پذیرش0066/60/32 :

نقش رسانههاي نوين در اين بحران را شناسايی کند .نگارندگان در اين پژوهش با استفاده از روش

طوريکهباشروعبحرانوافزايش


نبحرانبودهاست،به
رسانههاينوينازجملهعواملمؤثربرکلیدخورد

همینعاملدرکاهشمنازعهمیانطرفینوآغازمصالحهنیزعاملیمؤثربودهاست،بهگونهايکهباشروع

ايمیانطرفینکاهشيافتودرشرايطمديريتبحران،خبرگزاريهاي

مکشرسانه

فرايندمصالحه،کش
مختلفباتلطیفافکارعمومیمنطقهوجهانزمینهرابرايازسرگیريمجددروابطسیاسیواقتصادي
میانعربستانسعوديوقطررافراهمآوردند.الزمبهذکراستنقشرسانهدربحرانسیاسیيادشده،

ISSN: 2538-2209

ايمیانعربستانسعوديوقطر؛روابططرفهاحادوتشديدشدهوازسويديگر


تقابلوجنگرسانه

بهمثابه يک متغیر مستقل نیست؛ بلکه اين مؤلفه بهعنوان متغیري مداخلهگر بر رويدادهاي سیاسی تأثیر


کلیدواژهها :رسانههای نوین ،برجستهسازی ،بحران دیپلماتیک قطر ،عربستان سعودی ،تحریم ،قطر.
نويسندهمسئولs.m.lotfi1997@gmail.com:

eISSN: 2476-


میگذارد .
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مقدمه 
درارديبهشتسال( 0931ماه می سال )7102باانتشاراظهاراتیمنتسببهتمیمبنحمد
آلثانی ،امیرقطرتوسطوبگاهآژانسخبرگزاريقطر(قنا)تنشديپلماتیکمیانعربستان
سعوديوقطرافزايشيافت.دراظهاراتمنتسببهامیرقطرآمدهبودکهايرانکشوري
مهم و قدرتمند در منطقۀ غرب آسیا و جهان اسالم و وزنهاي مهم در منطقه است .اين
اظهارات که همزمان با حضور دونالد ترامپ در عربستان سعودي بود ،قطر را در يک
چالش جدي قرار داد .به دنبال اين روند ،عربستان سعودي و کشورهاي عربی حاشیۀ
خلیجفارس که سالها قطر را متهم به همکاري با جمهوري اسالمی ايران و همچنین

گرامانندحماسمیکردند؛شرايطرامغتنمشمردهوبااستفاده


هاياسالم

زگروه
حمايتا
قطروبهخصوصامیراينکشورراآماجحمالت

ازفضايرسانهايوشبکههاياجتماعی،

خودقراردادند .
در پیانتشار ايناظهارات ،دولتقطرتالشکرد تافضايملتهبشکلگرفته در
وسیلۀشبکههايخبريتحتاختیار


کند.بههمینجهتدولتقطرابتدابه
منطقهراآرام
شکل گیريچنینفضايیعلیهقطررايکبازيسیاسیمعرفیکردوانتشاراظهارات
خود ،
منتسببهتمیمبنحمدرايکحملۀسايبريدانستهکهتوسطگروهیازهکرانحرفهاي

انجام شده است .با باال گرفتن تنشهاي لفظی میان مقامات قطري و سران عرب منطقۀ
خلیجفارس،بحرانديپلماتیکمیانايشانبهاوجرسید.دراولینگام،سعوديهاباطرح

اينادعا که قطرحامی تروريسم وافراطگرايیدرمنطقهاست؛تمامیروابطسیاسیو
اقتصادي خود با قطر را قطع کردند .اين اقدام از سوي عربستان سعودي ،اين بحران
ديپلماتیکرابهاوجرساندومواضعتندديگرکشورهايعربیموردحمايتعربستانرا
کشورهايحاشیۀخلیجفارسدرپیاقدامعربستانسعوديمبنی

نیزدربرداشت.درنتیجه،
برقطعروابطسیاسیوتجاريباقطر،اقدامبهقطعروابطخودباقطرکردندوبهدنبالآن،
ديگرکشورهايمنطقه،حتیبرخیازکشورهايآفريقايیهمپیمانسعوديهانیزدرکنار
کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیجفارس؛ روابط خود با قطر را قطع و اقدامات
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تحريمیخودعلیهدولتقطرراتشديدکردند.بههمینطريق،طیاينبحرانديپلماتیک
عربستانبهعنوانکشورمحوردرجريانتقابلباقطر،

کهحدودچهارسالبهطولانجامید،
اقدامات تحريمی و حمالت رسانهاي خود علیه اين کشور را تشديد کرد و با طرح
درخواستها و شروطی ،قطر را وادار به عقبنشینی از مواضعش کرد .همچنین در اين

فعتحريمهاصورتگرفت؛اما

هايديپلماتیکگستردهايازسويقطربراير

مدتتالش
خنثیمیشد .

يها
اينتالشهاهموارهازسويسعود 
نبین متغیرهايمهمیبرشروع،تشديدوکاهشاينبحرانمهمتأثیرگذاربوده
دراي 
است .میتوان چنین ادعا کرد که فضاي رسانهها خصوصاً رسانههاي نوين ،نقش
يکه آغازاين
بهطور 
قابلتوجهیدرآغازاينبحران ،تشديدوکاهشمنازعهداشتهاند .

رسانههايخبريطرفین
بحرانسیاسیراسايتيکخبرگزاريکلیدزدودرطولبحران ،
و خبرگزاريهاي بینالمللی غربی (اروپايی و آمريکايی) با پوششهاي تأثیرگذار خود،
نقشمهمیرادرافزايشتنشمیانطرفینايفاکردند.اهمیترسانهدراينبحرانرازمانی
شويمکهدرمیانشروطسیزدهگانۀکشورهايمحاصره


کنیمکهمتوجهمی

بهتردرکمی
بستهشدنشبکۀخبريالجزيرهوسايرمحدوديتهاي

کنندۀقطرجهتحلوفصلمنازعه،

هايقطريازمهمترينشروطبودهودرابتکارامیرکويتنیز،کاهش


ديگرعلیهرسانه
ايبهعنوانگاماولیهاعتمادسازمعرفیشد .
تنشرسانه 

برايناساس،هدفاصلیايننوشتار،شناسايینقشرسانهبربحرانديپلماتیکقطر
ازشروعاينبحرانازماهمیسال7102میالديتاپايانمحاصرۀقطروآغازمصالحهمیان
یجفارس در سال  7170میالدي
طرفها در چهل و يکمین نشست شوراي همکاري خل 

است .ازاينرو ،تالش شده تا با مطالعۀ موردي نقش عامل رسانهاي را در اين بحران
موردبررسیقراردهیم .
شکلگرفتهو
ازآنجايیکهاينرويدادمیانهمسايگانجنوبیجمهورياسالمیايران 
تعامالتياتعارضاتاينکشورهابهعنوانکشورهايهمسايهايرانبرمنافعملیواهداف
سیاستخارجیجمهورياسالمیايرانتأثیرگذار است؛پژوهشحاضربابررسینقش
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رسانههاي نوين بر بحران ديپلماتیک مذکور و نوع تعامالت کشورهاي عربی جنوب
خلیجفارس در منطقه میتواند نقش تعامالت و تعارضات میان اين کشورها را بر منافع

جمهورياسالمیايرانشناسايیکند.بهاينمنظورتالششدهتابهاينپرسشاصلیپاسخ
دادهشودکهرسانههاينوينچهنقشیدربحرانديپلماتیکقطرازسال 7102تا7170

اند؟نگارندگانبراينباورندکهباتوجهبهنقشتعیینکنندۀرسانههاينوين


میالديداشته
درعصررسانهايکنونی،بحرانديپلماتیکقطرنیزازتأثیراينمتغیرمهممستثنانبودهاست

شبکههاي ماهوارهاي و فضاي مجازي
و اين رسانهها اعم از خبرگزاريهاي مختلف  ،
به عنوان يک عاملمحرک ومیانجی درمراحلمختلفاينبحرانازشروع ،تشديدتا

گذاربودهاند.البتهناگفتهنماندکهنقش

کاهشبحرانوآغازفرايندمصالحهطرفینتأثیر
رسانه در رويدادهاي متعدد سیاسی مانند بحران سیاسی نمايانگر نقش مستقل آن نبوده؛
بحرانها

عنوانيکمتغیرمداخلهگربررويدادهايمتعددسیاسیازجمله 

بلکهاينمؤلفهبه
میگذارد و از اين حیث میتوان نقشی ابزاري و کارکردي براي آن در طول
تأثیر  
المللیقائلبود.درنتیجهمیتواناذعانکردکهرسانههاي


ايوبین

هايسیاسیمنطقه

بحران
برافکارعمومیجامعهونخبگانسیاسیمیتواندمراحلمختلف

نوينبهطورخاصباتأثیر
بحرانرامتأثرکند .

اهمیت و ضرورت پژوهش
نالملل و علوم ارتباطات ،نقش
در پژوهش حاضر با توجه به نظريههاي حوزۀ روابط بی 
رسانههاي نوين بر بحرانهاي سیاسی بینالمللی موردبررسی قرار گرفته است .از سوي
ديگرانکارنقشاينرسانههادربحرانمذکوروعدمبررسیدقیقوعمیقاينموضوع

میتواند حفرهاي تحلیلی را در رابطه با نقش رسانه در مراحل متعدد اين بحران اعم از

تشديدوکاهشآنايجادکند.ازاينروپژوهشحاضربابررسینقشرسانهبر

شروع،
بررسیدقیقديگربحرانهايسیاسیرافراهم

يکبحرانمنطقهايمیتواندزمینۀتحلیلو

سازد .
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پیشینۀ پژوهش
پیرامونمسئلۀاصلیپژوهش،ادبیاتمتنوعیقابلشناسايیاستکهمیتوانآنهارادرسه
دستهطبقهبنديکرد :

دستۀنخستشاملپژوهشهايیاستکهصرفاًبهنقشرسانههادربحرانهايسیاسیو

-0
خارجیکشورهاپرداختهاند.لوزيکموخنگو0وجولیتماچريا7ازکسانیهستند

سیاست 

بهاينموضوعپرداختهاند.موخنگو

رسانهبرکشورهايدرحالتوسعه»9

کهدرکتاب«تأثیر 
رسانههاباانتقالمسائلاجتماعیو
وماچريادرايناثرمهمبهاينموضوعپرداختهاندکه 
تأثیرات قانونگذاري و سیاستهاي دولت نقش پیچیدهاي در اقتصاد سیاسی کشورهاي
درحالتوسعهدارند.دراين  میانبخشیازايناثردررابطهبانقشرسانهدرکشورهاي

درحالتوسعهاست.استداللموخنگووماچريادررابطهبااينموضوعايناستکهدرطی

هابهبازيگرانسیاسیتبديلمیشوندکهخواستهوياناخواسته

يکبحرانسیاسی،رسانه
ولفاظیترغیبمیکنندتاازبرخیمواضعسیاسیبا

شهروندانرابهاستفادهازاستدالل 
پیامدهايواقعیدرحوزهسیاسیحمايتکنند( .)Mukhongo & Macharia, 2016
ستويک میالديرسانههايجهانیدر
برايانمک ناير4نیزمعتقداستکهدرقرنبی 

بحرانسیاسینقشبسیارمهمیايفامیکنند.مکنايرازطريقمطالعاتمورديبرروي

استداللمیکند

بحرانهايسیاسیداخلیوبینالمللیمانندمنازعاتخاورمیانهواوکراين،

که حوزۀ عمومی ديجیتالی شده و جهانی شده که اکنون بازيگران سیاسی با آن روبرو
فرصتهايجديديبرايپیشرفتاجتماعیواصالحاتدموکراتیکايجادکرده

هستند،
است .ازاينرو ،نقش رسانههاي بینالمللی در بحرانهاي سیاسی را بايد جدي گرفت
نیزازکسانیاستکهدررابطهبابحرانهاومنازعات

(.)McNair, 2016گاديولفسفلد5
سیاسیونقشرسانههاورقابت آنهابحثکردهاست.اوبادرنظرگرفتنتحوالتمهم
1. Lusike Mukhongo
2. Juliet Macharia
3. Political Influence of the Media in Developing Countries
4. Brian McNair
5. Gadi Wolfsfeld
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جنگخلیجفارس،انتفاضۀفلسطین

سالهاي دهۀ 0331میالديمانند
منطقۀغرب آسیادر 
وتالشجناحراسترژيمصهیونیستیبرايبهخطرانداختنصلحاينرژيمبافلسطین به
نقشرسانههايخبريورقابتبرسرکنترل آنهادرمنازعاتسیاسیپرداختهومعتقد
هايخبريدرسیاستبینالملل،مشاهدۀرقابت


بهترينراهبرايدرکنقشرسانه
استکه
بزرگتر و قابلتوجه براي اعمال

بر سر رسانههاي خبري بهعنوان بخشی از يک رقابت 
بربحرانها

کنترلسیاسیاست(.)Wolfsfeld, 1997ويازبینتعداديازمتغیرهايمؤثر
و منازعات سیاسی اين سؤال را مطرح میکند که آيا رقیبان قادر به کنترل برنامههاي
رسانهاي هستند يا خیر؟ او استدالل میکند که درجۀ کنترل مقامات سیاسی بر محیط

سیاسی متغیر اصلی است که استقالل يا عدم استقالل رسانههاي خبري در يک منازعۀ
سیاسیراتعیینمیکند( .)Wolfsfeld, 1997: 25

-7دستۀدومنیزشاملپژوهش هايیاستکهصرفاًبهموضوعبحرانمحاصرۀقطرپرداخته
و نقش عوامل مختلف را در اين موضوع بررسی کردهاند .در اين حوزه نیز عبدالرضا
عالیشاهی و همکارانش در پژوهشی تحت عنوان «بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان
سعودي :از تبیین همگرايی تا گسست سیاسی (از بیداري اسالمی تا بحران قطع روابط
سیاسیدرژوئن»)7102بهکلیترابطۀسیاسیعربستانباقطرتا سال 7102پرداختهو
زمینۀ اختالف و بحران قطع رابطۀ سیاسی عربستان و قطر را در چند عامل توجه به
اخوانالمسلین و حمايتهاي شبکۀ الجزيره و رويکرد تهاجمی قطر بررسی کردهاند

(عالیشاهیوديگران.)0931،فرحانمجاهدچاک0نیزدراينزمینهبابررسیپژوهشهاي
مختلفیکهدرحوزۀبحرانمحاصرۀقطرصورتگرفتهاستبهريشههاياصلیاينبحران

هايبینالمللیوساختارخارجیدرتشديداينبحرانراموردمداقه

پرداختهونقشپر 
وژه
هايبزرگخارجازمنطقهبهعنوانيکعامل

قراردادهاستودرنهايتازنقشقدرت
مؤثر در بحران محاصرۀ قطر ياد کرده است ( .)Chak, 2020در میان منابع عربی نیز
میتوان به دو مقالۀ مهم پرداخت که به موضوع بحران محاصرۀ قطر پرداختهاند .دعامر

اينگونه
هاشم عواد با توجه به تاريخچۀ سیاسی و اقتصادي عربستان سعودي و قطر  
1. Farhan Mujahid Chak
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نتیجه گیريکردهاستکه نقشعوامل بینالمللی درتشديدتنشمیان ايندو کشورو

بحرانودرنتیجهعاديسازيروابطقطروعربستانمهموبرجستهبودهاست؛يعنیاين
برعواملسطحتحلیلبینالمللی(خارجی)ارزيابیکردهاست(عواد،

بحرانراباتأکید 
.)7170محمدصالحمحمودنیزدرمقالۀخودبهاهدافمحاصرۀقطرازسويعربستان
سعوديپرداختهودرنهايتبه ايننتیجهرسیدهکهسعوديهاسیاستانزوارابهاشکال
بهعنوانيکاصلدرسیاستخارجیخودبرايتنبیهديگرکشورهامورداستفاده
مختلف ،
قرار دادهاند و بر اين اساس ،محمود سیاست خارجی عربستان سعودي در قبال قطر را
واکاويکردهاست(محمود .)7171،
-9پژوهشهايدستۀسومنیزبهطورخاصبهبحرانديپلماتیکعربستانسعوديوقطرو
هادراينبحرانپرداختهاند.دراينزمینهنجوا

بهطور خاصبهمحاصرۀقطرونقشرسانه

باتوجهبهنقشمهمرسانههابهخصوصدرکشورقطرومیانجوانانقطريبهاين

الجزر0
نتیجه رسیده است که رسانههاي اجتماعی در فهم و اطالع مخاطبان جوان قطري از
بحرانهايی که در کشور و منطقه اتفاق میافتد؛ نقش مهمی ايفا میکنند؛ بنابراين

رسانههاي اجتماعی بهعنوان يک ابزار در دست جوانان در بحرانها قرار میگیرند
( .)Gazzar, 2015همچنین در اين زمینه ،جوزلین سیج میتچل 7موضوع شبکههاي
اجتماعیدرکشورهايحاشیۀخلیجفارسرابررسیکردهاست.اودرپژوهشخوداز

طريقمطالعۀ موردي بحرانمحاصرۀقطرکهازژوئن 7102آغازشده بود بااستفادهاز
ارتباطاتومطالعاترسانههايديجیتالبه

روشهايموجوددررشتههايعلومسیاسی،

تجزيهوتحلیل نمونههاي نقش زنان ،مرزهاي سرزمینی و جام جهانی فوتبال سال 7177

میالديپرداختهودرنهايتنشاندادهاستکهسیاسیکردنرسانههاياجتماعیدرمنطقه

دهندۀشکل گیري يکمیدانجنگجديد برايکشورهايمنطقهاست وازمیدان


نشان
توانبهعنوانيکمیدانجنگدردورۀبحرانقطريادکرد( .)Mitchell, 2019

رسانهمی

1. Nagwa El Gazzar
2. Jocelyn Sage Mitchell
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در اين میان پژوهشهاي دستۀ نخست صرفاً به نقش رسانه بر بحرانهاي سیاسی
پرداختهاند که از اين حیث ،موضوع پژوهش حاضر در مقايسه با آنها نوآورانه است.

پژوهشهايدستۀدومنیزصرفاًبهماهیتبحرانديپلماتیکعربستانسعوديومحاصرۀ

هاوفضايمجازيرادرنظرنگرفتهاند؛اما


ونرسانه
قطرپرداختهونقشعواملمهمیچ
دررابطهباپژوهشهايبررسیشدهدردستۀسوممیتواناذعانکردکهدراينپژوهشها
بهطور مشخص و بهعنوان يک متغیر مستقل
نیز نقش رسانه در بحران ديپلماتیک قطر  
حاشیهاي و ثانويه در نظر

عبارتديگر نقش رسانه در بحران مذکور ،

بررسی نشده و  
به
نوجود،درپژوهشحاضرتالششدهتانقشتعیینکنندۀرسانهبه-
گرفتهشدهاست.بااي 
عنوانيک عاملمهم ومستقلدراين بحرانسیاسیمنطقهاي بر اساس يکچارچوب
نظريوروشیمتمايزبررسیشود.بهتعبیريديگر،درنوشتارحاضرنقشعاملرسانهو
بهطور خاصرسانههاينوينبهعنوانيکمؤلفهمهمدربحرانديپلماتیکقطردرمراحل

مختلفاينبحرانبررسیشدهاست .
چارچوب مفهومی

هاوبحرانهايسیاسیارتباطتنگاتنگی بايکديگردارند.رسانهها


درعصرحاضررسانه
هابهعنوانيکبازيگرتعیینکننده
تحتيکشرايطاجتماعیوسیاسیخاصیدربحران 

ايفاي نقش میکنند .در شرايط بروز بحران میان دو يا چند کشور ،رسانهها میتوانند
طرفهاي مقابل را بهعنوان تهديداتی براي امنیت ملی ،اقتصادي و اجتماعی يکديگر

معرفیوالقاء کنند.بههمینمنظوردراينبخشبهارائۀيکمدلترکیبیدقیقازتحلیل

هايبینالمللیخواهیمپرداخت .

نقشرسانههابرافکارعمومیوتأثیرآنبربحران
-نظریۀ برجستهسازی

برجستهسازي 0بهمعنايتوانايیرسانههايخبريدرتأثیرگذاريبراهمیتموضوعاتبا

یکند که نقش اساسی
توجه به افکار عمومی توصیف میشود .برجستهسازي تأکید م 
رسانههايخبري،متمرکزکردنتوجهعمومیبرتعدادکمیازموضوعات،خصوصاًبر
1. Agenda-setting
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کردکهدههاموضوعومؤلفهدرجهان

موضوعاتکلیدياست.درواقع،شايدبتوانقبول
جلبتوجه ،باهم رقابت میکنند؛ اما اين نکته را نبايد ناديده گرفت که رسانهها
براي  
توانندتنهاتعدادانگشتشماريازاخبارراپوششدهندکهبیشترينارزشخبريرا


می
نکننده رابرجستهسازند( & McCombs
دارندوازاينطريق،موضوعاتاصلی وتعیی 

«.)Reynolds, 2002: 252مککامبز» 0و«دونالدشاو» 7بهعنوانصاحباننظريهبرجسته
سازيی  ،با مطالعاتی که انجام دادند به اين نتیجه رسیدند که در مقايسۀ برجستگی
موضوعاتدرمحتوايخبريباادراکعمومیمیتوانمیزانتأثیرگذاريرسانهبرعموم

یکندکه
برجستهسازيراروشیمعرفی م 

مردمراتعیینکرد.مککامبزبرهمیناساس،
رسانههاازآنبرايتأثیرگذاريبرمخاطبوايجادسلسلهمراتبیازشیوعاخباراستفاده
می کنند .در اينجا کشورهايی که قدرت سیاسی بیشتري دارند در معرض ديد رسانهاي

بیشتري قرار میگیرند ( .)McCombs, 2005در بازسازي جديد اين نظريه که توسط
شده،برجستهسازي بانوعیازايجاددستورکاردر

«کرتلنگ»9و«گلیديسلنگ» 4
انجام
گونهايپیوند
،به 
سیاستترکیبشدهاست.برايناساس،رسانهبادوعنصردولتومردم 
میگذارند«.کرتلنگ»و«گلیديس
دادهشدهکههرسهمؤلفه،توأمانبريکديگرتأثیر  
طیآنرسانهها،

لنگ»،اينبرهمکنشمتقابلرايکفرايندجمعیمعرفی میکنندکه«
میگذارند» (.)Baran & Davis, 2012: 294
دولت و شهروندان مشترکاً بر هم تأثیر  
نرو میتوان برجستهسازي را در رابطه تعاملی میان سه مؤلفۀ دولت ،مردم و رسانه
ازاي 
تعريفکردکهدراينوضعیت،دولتباتوجهبهمنافعومطامعحاکمیتیخود،دستور
بهوسیلۀرسانههاوباتوجهبهآنچهدرافکارعمومیدرجرياناستانتخاب،القاو
کاريرا 
برجستهمیکندتابهاهدافشبرسد .
میتوانبهنقشاين
باتوجهبهدستورکاربرجستهسازيونقشدولتهادرايجادآن ،
دههاي سیاسی،ازجملهبحرانهاي سیاسی بهعنوانيکی ازاشکالسیاست
سازوکاردرپدي 
1. McCombs
2. Donald Shaw
3. Kurt Lang
4. Glides Lang
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قابلشناسايی است .برهمین
نالملل ،اشاره کردکه نقش رسانه ،دولت ومردمدرآن 
بی 
اساسبرايتوضیحوتبیینبحرانسیاسیبینالمللیموضوعاينپژوهشومراحلمختلف
یتوانازمدلتحلیلیمايکلبرچراستفادهکرد .
آن،بااستفادهازنظريهيادشده،م 

مدل تحلیلی بحران مایکل برچرهايبینالمللیو


استکهبهماهیتبحران
مايکلبرچرازجملهتحلیلگرانوپژوهشگرانی
مراحلآنپرداخته است.ازنظر اوهر بحرانمراحلخاصخودراداردو برايبررسی
نقشمتغیرهايمختلفدربحرانومنازعهمیبايستتأثیرآنمتغیرهارادرمراحلمختلف

بحران واکاوي کرد .بهطور خاص هر بحران ،از چهار مرحلۀ آغاز ،گسترش ،کاهش و
تأثیر تشکیلمیشود (برچر.)71:0937،برايناساسمیتوانمتغیرهايمختلفدريک
بررسیکرد.بهباورمايکلبرچردربررسیپديدهايچونبحراندريککشور،

بحرانرا
وابستهومداخلهگرراموردتحلیلصحیحقرارداد.بههمین

یبايست متغیرهايمستقل،
م 
توانبهعنوانيکمتغیروابستهدرنظرگرفتکه


بحرانرامی
منظوردرمراحلمذکور،
میگذارند(برچر.)73:0937،از
ديگرمتغیرهابرمراحلآغاز،گسترشوکاهشآنتأثیر 
اين منظر ،متغیر وابسته ،خود بحران است که از تصاوير و نشانگرهاي تصمیمگیري و
محرکهاي محیطی حاصل میشود .از نظر عملیاتی نیز متغیر مداخلهگر و مستقل در

موضوعاتیچونتهديدات،زمانوتشديدمنازعهو...به هممرتبطهستند.ازطرفیدر
فرآيند و مکانیسم بحران ،متغیر مداخلهگر در جستجو و جذب اطالعات ،ارتباط میان
تصمیمگیرندگان و بررسی گزينهها تأثیرگذار بوده و متغیر وابسته در انتخاب (تصمیم)

نقشمهمیايفامیکند( .)Brecher, 1979: 452

کردکهيافتههايبرچراز

هکردهاستمیتوانتأکید 

دررابطهبامدلیکهبرچرارائ
مکتبعقالنیپیروي می کند.ويدريافتکه علیرغم تنوعشگرفدرعلل بحرانهاو
بهرغم اختالفات بزرگ فرهنگی ،سیاسی و تاريخی؛
عوامل درگیر در آنها و  
سیاستگذارانبراساسالگويیکامالًمشابهواکنشنشانمیدهند.برچراينيافتههارابا

استداللمیکندکههمۀدولتهابهدنبالبقا

توضیحمیدهدودرآن 

مفهوم«مشترک» 
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کنند.يافتههاي

طورمقايسهايعملمی


الوقوعبه

هادرشرايطآسیبقريب
بودهوهمۀانسان
استگذاران تقريباً بر اساس روشی که مکتب
برچر بر اين موضوع استوار است که سی 
بازيگر عقالنی پیشبینی میکند پاسخ میدهند .برچر میگويد که در اثر افزايش میزان
یروند؛بلکه آنها
تنهاتصمیمگیرندگانبهدنبالجستجوياطالعاتبیشتريم 

استرس،نه
تريازمنابعمشورتمیگیرند( .)Fischer, 1995: 438


ازيکطیفگسترده

نقش رسانههای نوین در مراحل بحرانهای سیاسی بینالمللی و منطقهایهاينوينامروزهيکیازمهمترينابزارهاياطالعاتیوارتباطاتیهستند.منظوراز

رسانه
رسانههاي نوين را «مجموعۀ
رسانههاي نوين ،جديدترينِ رسانهها است« .مک کوايل»  0
هايارتباطاتیمیداندکهخصايصمعینیرادرکنارنوشدن،امکانات


يزيازفناوري
متما
ديجیتال و در دسترسبودن وسیع براي استفادۀ شخصی بهعنوان ابزارهاي ارتباطاتی دارا
توجهمابهطورمشخصبرمجموعهايازفعالیتهايیمتمرکز

اواشارهمیکندکه«

هستند».
بهويژهوبیشتردرموارداستفادههمگانیآن
استکهتحتعنوان«اينترنت»مطرحهستند ،
استفادهازبرنامههايتولیدي،استفادهازشبکه

شاملاخبارآنالين،آگهیهايبازرگانی،
جستوجوي اطالعات و شکلهاي بالقوه و خاص ارتباطی» (بابايی و

جهانی وب ،
فهیمیفر )022:0930،
باتوجه به نظريۀ برجستهسازي و مدل مايکل برچر از بحرانهاي بینالمللی میتوان
اذعان کرد که رسانههاي نوين میتوانند بهعنوان عاملی مداخلهگر در بحرانها در نظر
گرفتهشوند ودرهرمرحلهاز بحران نقشیمهمی ايفا کنند .رسانههايجمعیخصوصاً
مديرانوشهروندانبهاطالعاتراتسهیلمیکنند

سیاستگذاران،

رسانههاينو،دسترسی
و سرعت جمعآوري و توزيع اطالعات جديد را افزايش داده ،نقش آن را در مديريت
هامیتواننددريکبحران،نقشیمنفیداشتهو

بحرانارتقاءمیبخشند.باوجوداين،رسانه

دامنۀآنراافزايشدادهيانقشیمثبتداشتهوبهحلبحرانکمککنند( & Ghassabi

 .)Zare-Farashbandi, 2015: 95بر اين اساس ،دولتها در بحرانهاي سیاسی متعدد
1. McQuail
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گر)بهبرجستهسازياخباربپردازند


عنوانمتغیريمداخله
توانندبااستفادهازرسانه 
ها(به


می
ت تأثیر قرار
ومراحلمختلفبحرانهايسیاسیازپیشوآغازتاتشديدوکاهشراتح 

دهند .
به همین جهت ،در آغاز يک بحران ،رسانهها با توجه به مطامع سیاسی دولتهاي
شکلدهی به باورهاي مربوط به آن
متبوع خود با برجستهسازيهاي متنوع میتوانند در  
بحرانوعللوپیامدهايآنتأثیرگذارباشند.درنتیجهمیتوانگفتکهرسانهدرشرايط
کسو موجبتنش میان واحدهايسیاسی شود وازسوي
بحران ومنازعه میتواندازي 
ديگربهمفروضههايمنجربهکاهشمنازعهشکلدهد (.)Galtung, 2002: 267بهباور

نظريهپردازان اين حوزه ،در آغاز هر بحران ،رسانهها عالوه بر عهدهداري نقش حیاتی

سازيعناوينخبرمیتوانندهدايتافکارعمومیرانیزباتوجهبه

اطالعرسانی،بابرجسته

تأثیراتشبرآراوکنشعمومیهدايتکنند(.)Snider, 2006: 45دررابطهبانقشرسانه
درتشديدياکاهشبحران،نکتۀمهمديگرايناستکهحتیاگررسانهها بهطورجديبه
بحرانهاي سیاسی عالقهمند باشند؛

حلوفصل 
مشارکت مثبت در جلوگیري ،مديريت يا  
رسانهها
عنوانمثال،درمرحلۀپیشگیري ،
ممکناستنتايجنهايیکامالًمعکوسباشند.به 
ممکناستمايلبهايجادآگاهیدرمیانمردمبرايعلليکمنازعهويابحراندرحال
ظهورباشند.اگررسانههاآگاهیايجادکنندواقداماتمؤثريبرايجلوگیريازحرکت
به سمت تشديد بحران انجام شود ،نتیجه میتواند مثبت شود؛ اما اگر اين پوشش باعث
ايجاد نگرانی میان مردم و دولتها شود؛ کارکرد رسانه ،عمالً منجر به تشديد بحران
میشود( .)Gilboa, 2009: 106

نکننده محسوب
درمرحلۀکاهشيامديريتبحراننیزرسانههامتغیريمهموتعیی 

پیچیدهترکنند.همچنین

بهمراتب 
شوند.اينمتغیرمیتوانندتالشبرايحلبحرانرا 


می
بینی نشده يا اتفاقات و تحوالت ناخواسته رقم بزند يا اينکه
رسانه میتواند تغییرات پیش 
نقشآفرينی رسانهها
تغییراتمحدوديايجادکردهيازمینهرابرايتغییراتهموارسازد .
ممکن است در مسیر بحران زدايی و از بین بردن بحران نیز مهم باشد ( Ahmadi,
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کنندهايدارد
ن 
)2015:196؛بنابراينرسانهدرجنبههايمختلفبحران،عملکردبسیارتعیی 
ونقشآندرمديريتبحرانبسیارحیاتیاست .



شکل  .0نقش برجستهسازی رسانههای نوین بر مراحل بحرانهای بینالمللی (ترسیمشده توسط
نویسندگان)

روش پژوهش
دراينپژوهشاز روشکیفیازنوعتوصیفی-تبیینیاستفادهشدهاستوبااستفادهاز
هايپايگاههاياطالعاتی


متونوداده
منابعکتابخانهاي،

روشمذکوروگردآورياسناد،
پژوهشپرداختهايم.باتوجهبهاينکهموضوع

آوريشدهبهتبیینرابطهمیانمتغیرهاي 


جمع
اصلیپژوهشدررابطهبانقشرسانههابربحرانديپلماتیکعربستانسعوديوقطراست؛
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گردآوري دادهها با توجه به فیشبرداري از پوشش رسانههاي مختلف و پايگاههاي
هايبینالمللیدرطی


هايخبرگزاري

هايوابستهبهطرفینووبگاه

رسانیخبرگزاري

اطالع
اينرو ،جامعۀ آماري اين نوشتار محدود به مطالب
بحران يادشده میسر شده است .از 
هايخبريماهوارهايوخبرگزاريهايکشورهايدرگیردر

سايتهاي خبري،شبکه


وب
کشورهايحاشیۀخلیجفارسوبعضاًکشورهاياروپايیو

بحرانازجمله قطر،عربستان،
آمريکايیاست .

یافتههای پژوهش
در اين قسمت با توجه به چارچوب مفهومی و روش ذکرشده نقش رسانه بر بحران
یشده
درسهقسمتدستهبنديوارزياب 

محاصرۀقطرازشروعتافروکشکردنبحران،
پرداختهشده،سپسنقش

است.ازاينروابتدابهنقشرسانهدرپیشوآغازبحرانمحاصره
رسانهبرتشديدبحرانموردبررسیقرارگرفتهودرنهايتبهچگونگیتأثیررسانهبرکاهش
تنشونقشآنبرپايانبحرانپرداختهايم .


 .0نقش رسانه در پیش و آغاز بحران
کهعاملرسانهبهصورتمستقیمبر

توانمحاصرۀقطررادرزمرۀبحرانهايیقرارداد 


می
هاوديگررسانههايوابسته


سايت
شبکهها،
شروعآنتأثیرگذاربودهاست.پیشازبحران ،
بهعربستانسعودياقدامبهانتشاراخباريمبنیبرنقشقطردرحمايتازگروههايتندرو

کردند.درواقعنقشعاملرسانهاي


درسوريهياسیاستخارجیبلندپروازانۀاينکشورمی
قبلازشروعمحاصرهبرمیگردد.عربستاناززمانیکهشبکۀ

بربحرانقطربهسالهاي 
خبري الجزيره پا به عرصۀ وجود گذاشت؛ آن را حامی تروريسم معرفی کرده است.
پايگاههايخبريوابستهبهعربستاندرسالهاي اشغالعراقوافغانستان،الجزيرهرامتهم

کردندکهاينشبکۀخبريپايگاهرسانهايگروهالقاعدهاستودراينسالهااقدامبه


می
انتشاراخبارمربوطبهالقاعدهوهمچنیننوارهايصوتیرهبرالقاعدهيعنیبنالدنکرده

بهعنوان يک شبکۀ ماهوارهاي مؤثر ،در
است ( .)Miles, 2006: 20درواقع الجزيره  
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اشغالعراقوافغانستانباپوششاخباروبرنامههايگفتگويگستردهوجنجالی،

سالهاي

سیاستوافکارعمومیجهانعربرامتحولکردواخبارآنباتمرکزبرمنازعۀفلسطین
و اسرائیل ،محاصرۀ عراق توسط آمريکايیها و شکستهاي بیشمار رژيمهاي عربی؛
اياش در اين روايتهاي رسانهاي به دلیل درگیري در
اياالتمتحده و همپیمانان منطقه 

صیتشرورماجرابرجستهشدهاند( Lynch, 2006:

موضوعاتمنطقه،غالباًبهعنوانشخ

 .)51
با شروع بیداري اسالمی در منطقۀ غرب آسیا نیز رسانه بهعنوان يک بازوي مهم
اجرايی در سیاست خارجی قطر موردتوجه گرفت و خیزشهاي عربی در سال 7100
میالدي موقعیت منطقهاي قطر را تغییر داد .عوامل رسانهاي قطر که بودجهشان از طريق
هايمردمیوجنبشهاياسالمیدرمصر،


ايازخیزش

طورگسترده
دولتتأمینمیشد،به
تونس ،لیبی وسوريهحمايتمیکردند.در اين دوره ،رسانههاي يادشدهدرراهبردهاي
سیاسی قطر در منطقه تعیینکننده بودند و قطر از اين طريق ،هم بر افکار عمومی مردم
می گذاشتوهماذهاننخبگانوسیاستمدارانمنطقهراملتهبومتأثر
منطقهوجهانتأثیر 
میساخت(.)ICG report, 2019: 21همینموضوعباعثشدتانگرشمنفیکشورهاي

عربینظیرعربستانومصرنسبتبهسیاستخارجیقطرتشديدشود.دراينزمانقطر
احتمالزياد رهبران

بهمحض آنکه دريافت که خیزشها در کشورهاي مصر و سوريه به

وقتراسرنگونمیکند،موضِععمومیاش-توسطپوشششبکۀخبريالجزيره-راتغییر

داد و اين موضوع به قطر اجازه داد تا در رابطه با موضوع خیزشها يکقدم جلوتر از
رقیبانشيعنیعربستانسعوديواماراتمتحدۀعربیحرکتکند(Khatib, 2013: 421-

 .)422عوامل رسانهاي در اين برهه باعث شدند که رقیبان منطقهاي قطر نسبت به
ايقطروبه خصوصپوششاخبارمنطقهازسويالجزيرهبدبینشوندو

پوششهايرسانه
يتازگروههايتروريستی

اقداماتمتقابلرادربرابرآنانجامدادهوقطررامتهمبهحما
قطرتالشمیکردتافضايهجمهعلیهسیاست

کنند.دراينبرههدرپاسخبهاينادعاها،
امیرقطردرمصاحبهايدرسال

يکه 
بهطور 
خارجیوسیاسترسانهاشراتلطیفکند .
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میالديباکريستینامان پوردر«سیان ان»اظهارداشتکهقطربودجۀتروريستها

 7104
کندوبهجنگطوالنیمدتباداعشمتعهداست( .)Al-Thani, 2014: site

راتأمیننمی
بهصورت
نرو مقولۀ فضاي رسانهاي ،پیش از شروع بحران ديپلماتیک نیز  
ازاي 
میگذاشت.درواقع
تدريجیبرروابطقطرباديگرکشورهايعربیازجملهعربستانتأثیر  
از چند ماه قبل از شروع بحران محاصره نیز رسانههاي عربی و بینالمللی با پوششهاي
خبري خود ،زمینه را براي مقابله و رقابت میان عربستان سعودي و قطر فراهم آوردند؛
بهمنظور تأثیر برافکارعمومیدرماه می سال 7102
گونهايکهاقداماتتحريکآمیز 
به 

میالديشدتگرفت.دراينبرههبهويژهرسانههايآمريکايیبرشدتتنشمیانقطرو

سیاستهاي قطرمنتشرکردهو

عربستانافزودندومقاالتسیاسیزياديرادرمخالفتبا
عنوانحامیتروريسممعرفیمیکردند.سايتنشريۀآمريکايی«فارينپالیسی»و


قطررابه
ازجملهمهمترينرسانههايآمريکايیعلیهحکومتقطربودندکه

والاستريت ژورنال»
« 
همزمان با سفر دونالد ترامپ ،رئیسجمهوري آمريکا به
حمالت رسانهايشان علیه قطر  
همزمان باسفرترامپبه
فارسبهبحراندامنمیزد(العربی الجديد:7102،سايت) .


خلیج
خلیجفارس«،فارينپالیسی»نیزباانتشاريکپستوبالگیتوسطجانهانا،قطررابهمقابله

متحدهوهمچنینتمايلبهافراطگرايیمتهمکرد)Lee, 2017: site(.ازطرفیبا


بااياالت

گذشت سالها از آغاز بحران در خلیجفارس تحقیقات سايت روزنامۀ انگلیسی «میالن
میالدينشانمیدهدکهدولتابوظبیمیلیونهاپوندبهبنیاد

ساندي»0دراواخرسال7105
دهیعملیاترسانهايدرانگلیسعلیه


روابطعمومیکوئیلرمستقردرلندنبرايسازمان
قطرواخوانالمسلمینپرداختکردهاست(العربیجديد:7102،سايت).عربستانسعودي

و بحرين نیز در اين زمان از تاکتیکهاي مربوط به فناوريهاي پیشرفتهتر مانند فناوري
عنوانمثال  بحرينافراديراکهدرحینوقبلازآغازبحران
به 
سايبرياستفادهمیکردند .
کردندرابازداشتمیکرد.

ازطريقرسانههاياجتماعیباجامعۀقطريابرازهمدرديمی

راکهازطريقشبکههاياجتماعیازدولتقطرحمايت

اماراتمتحدهعربینیزکسانی
میکردند را به  9تا  05سال زندان و پرداخت  111 ،511درهم جريمۀ نقدي محکوم

1. The Mail on Sunday
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دهدکهرقبايمنطقهايقطر

میکرد(.)Albasoos & et al, 2021: 162اينروندنشانمی

عواملرسانهايخودفراهمآورده

بهوسیله 
ازماههاقبلازشروعبحران،زمینههاي آنرا 

بودند .
نقشرسانهدرشروعبحرانرازمانیبهتردرکمیتواندرککردکهايمیليوسف

میالديهکمیشود.اين

االتمتحده آمريکادر می سال  7102
العتیباسفیراماراتدراي 
ايمیلهاارتباطبیناماراتمتحدهعربیوبنیادحامیاسرائیلبرايدفاعازدموکراسیها0

راافشاکرد.کشورهايعربیادعايهکايمیلرااقدامیتوسطقطروتحريکجوامع
عربیتلقیکردندوبههمینمنظوراختالفبیندوطرفافزايشيافت.درنتیجهدرمقابل
اين روند در  3ژوئن همان سال ،شبکه رسانهاي الجزيره قربانی يک حملۀ سايبري در
سراسرسرورهايمرکزيخبريخودشد ( )Shahid, 2017: siteودراينبرههحمالت
سايبريطرفینبهاوجخودرسید .
هاجرقۀنهايیبحراننیزبهوسیلۀانتشاراخباري


بافراهمشدنزمینۀبحرانمیانطرف
منتسببهامیرقطرمبنیبرحمايتازايرانواخوانالمسلمینزدهشد.درواقع،درژوئن

میالديبراساسگزارششبکهخبريالجزيرۀقطروپايگاهاطالعرسانی«افبی

 7102
وبسايت آژانس خبري قطر (قنا) و ساير
آيِ» آمريکا در قطر ،در ماه مه سال   7102
پايگاههاي اطالعرسانی وابسته به دولت هک شدند ( .)Aljazeera, 2017: siteدستگاه

اطالعاتی اياالتمتحده  ادعا کرد که دولت امارات متحدۀ عربی در پشت پرده هک
خبرگزاري قطر (قنا) قرار داشته است ( .)Albasoos & et al, 2021: 162در منازعۀ
سايبريطرفین،هکرهااظهاراتیرامنتسببهشیختمیمبنحمد،امیرقطر،بررويصفحه
رسمیخبرگزاريرسمیقطرقراردادند.دراظهاراتمنتسب بهحمدآلثانیآمدهبود
که« :ايران يک قدرت منطقهاي و اسالمی است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد و
عاقالنهنیستکهدربرابرآنقرارگرفت.ايرانيکقدرتبزرگدرثباتمنطقهاست»...
(.)Foxnews, 2017: siteدرنتیجهاينامر،زمینهبرايآغازبحرانفراهمشدوکشورهاي
عربی خلیج فارس به رهبري عربستان با انتشار و پوشش گسترده اين خبر به نقل از
)1. Foundation for Defense of Democracies (FDD
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هايمختلفقطريدرفضايمجازيوصفحاتخبرگزاريهايخود،ابتدابه

خبرگزاري
هجمۀرسانه ايعلیهقطرپرداختهوسپسزمینۀتحريمقطررافراهمآوردند(عواد:7170،

 )001
پسازاين رخداد ،کشورهاي عربی اقدام به تحريم و مسدودسازي
بالفاصله  
تقابلرسانهايمیانطرفینتشديد

هايمتعددقطرکردند.ازاينرودراينزمان،

خبرگزاري
میشود .در اين مقطع ،مقامات ذيصالح امارات متحدۀ عربی ،سايت خبرگزاري قطر

اطالعرسانی
(وکالۀاألنباءالقطري)،سايتکانالالجزيرهوچندينسايتخبريوپايگاه 
روزنامههاي قطري ديگر را مسدود کردند .اين اقدام امارات پسازآن بود که مقامات

هايشبکۀماهوارهايالجزيرهوخبرگزاريقطر(قنا)وسايتهاي«الوطن»،


عربستانسايت
گروهرسانهاي«الجزيره»،مستند«الجزيره»والجزيرهانگلیسی

«الرأيا»و«العرب»«،الشرق»،
رامسدودکردند.چندساعتپسازاقداماتِعربستانسعودي و اماراتمتحدهعربی،
مقامات بحرينی نیز کانال الجزيره را به دلیل اظهارات امیر قطر مسدود کردند .درواقع
مسدودشدنسايتهاوصفحاتمجازيازسويعربستانسعودي،اماراتوبحرينيک

روزپسازاظهاراتامیرقطرکهتوسطخبرگزاريقطر(قنا)گزارششدهبودصورت
گرفت(البیان:7102،سايت) .
دراين میان ،رسانههايعربستانسعودي ،امارات و مصر نیزاقدام به انتشاراخباري
هايعربیبهتبعیتازدولتهايشان

علیهقطروامیراينکشورکردند.دراينبرهه ،
رسانه
هايرسانهايعلیهقطرکردندتابهلحاظروانی،زمینۀتحريموتنبیهسیاسی-

اقدامبههجمه
اقتصادي اين کشور را فراهم آورند .بر اساس گزارش «الخلیج الجديد» محتواهاي
منتشرشده توسط رسانههايی که در کارزار علیه قطر شرکت داشتند ،بیشتر نشاندهندۀ
گفتمان سیاسی پادشاهی عربستان علیه قطر بوده ،گفتمانی که تحت مالکیت يا نظارت
مستقیممحمدبنسلمانبودهاست.دراماراتنیز،رسانههايیکهسیاستهايقطررانشانه
گرفتهبودند ،تابع دستورالعملهايسیاسیکشور امارات بودهاند.در مصر نیزرسانههاي
فعال در بحران يادشده ،تحت کنترل بودجۀ ارتش اين کشور يا دولت يا عربستان قرار
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داشتند .جريان مقابله با قطر در عربستان نیز بهطور مستقیم توسط شبکه «العربیه» و
سايتهاي خبري «عکاظ»« ،الوطن» و «االقتصاديه» که رسانههاي در اختیار پادشاهی

شرسانههاييادشده

:سايت).ازاينرو،نق

عربستانهستند؛هدايتمیشد(الراجحی7102،

بهعنوان ابزاري مهم در دست دولتهاي رقیب و مقابل را هم نمیتوان انکار کرد و

سازآنبودهاند .

بهطورکلیمیتوانادعاکردکهرسانههايمذکورازقبلازبحران ،
زمینه


 .2نقش رسانه در تشدید بحران و تنش میان طرفها
زمانی که بحران ديپلماتیک میان قطر و کشورهاي عربی خلیجفارس شدت گرفت
رسانه هاي دو طرف اقدام به نشر اخباري بر ضد يکديگر کردند .اين موضوع بر افکار
عمومیدوطرفبسیارتأثیر گذاربود.دراينمیانکهمحاصرۀهوايیوزمینیودريايی
قطر آغازشده بود ،عربستان سعودي در يک التیماتیوم  74ساعته اقدام به نشر شروط
گانهايبرايرفعمحاصرهقطرکرد.مطابقبااينشروط،رفعمحاصرۀقطرمستلزم
سیزده 

عملیشدنهمۀسیزدهشرطيادشدهبود.نکتۀمهمدررابطهبااينشروطايناستکه
ابتدا توئیتر سايت خبري «اسکاي نیوز» 0اقدام به انتشار اين شروط کرده و پس از چند
ساعتنیزشبکۀخبريالجزيرهوچندخبرگزاريمرتبطبادولتقطراينشروطرابازنشر
کردند(عبدالرحمن:7102،سايت).ازطرفینکتۀمهمدررابطهبااينشروطايناستکه
يکیازشروطمهمجهترفعمحاصرۀقطر،بستنکانالماهوارهاي«الجزيره»توسطدولت
قطر بود )Mitchell, 2019: 204( .اين موضوع حکايت از مهم بودن جايگاه رسانه در
روابط بین دو طرف داشت و نشان میدهد که رسانه ابزار مهم و تعیینکننده قطر در
سیاستخارجیاشبرايمقابلهباسیاستهاي کشورهايرقیبازجمله عربستاندرمنطقه
الهاياخیربودهاست.بههمینمنظورعربستانسعوديدرطیبحرانمذکورهمواره
درس 
خواهانبستهشدنکانالهاوصفحاتمجازيخبريقطرازجملۀکانالخبريالجزيرهبود .
در اين میان ،در اوج بحران عربستان سعودي با قطر رسانههاي آمريکايی ازجمله
فاکسنیوز»قطررابهحمايتازتروريسموايرانمتهممیکردندوافکار

شبکۀماهورهاي«
1. Sky News
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میپذيرفت (.)Chak, 2020: 176طبق
عمومیمردمآمريکاازاينحمالترسانهايتأثیر  

نظرسنجیسايت«عربنیوز» 0درزماناوجبحرانقطرازهردهآمريکايیبیشازشش
نفرازاقداماتالجزيرهآگاهیداشتهاند؛امابسیارياز آنهابرداشتمنفیازاقداماتو

پوششهايخبري«الجزيره»داشتهونیمیازافرادمعتقدبودندکه«الجزيره»تأثیر منفیبر
االتمتحده درخارجازکشوردارد.اکثرکسانیکهدراينموردنظر داشتندنیز
وجهۀاي 
ايرابرايگروههايتروريستیمرتبطبااسامه


ايزمینه

معتقدبودندکهاينشبکهماهواره
بنالدن فراهم میکند )Arab News, 2017: site( .از طرفی توئیتهاي دونالد ترامپ

نیزنشاندهندۀسیاست آمريکادرمقابلبحرانمذکور

االتمتحده 
بهعنوانرئیسجمهور اي 

هاافزود.ترامپدرمجموعهايازتوئیتهايش


بودهوتاحديبرتشديدبحرانمیانطرف
ادعا کرد که بحران ديپلماتیک خلیجفارس مهندسیشده است ( .)BBC, 2017: siteبا
شروع محاصرۀ قطر نیز ،ترامپ با استفاده از پیامهاي توئیترش بهعنوان ابزاري جديد در
ديپلماسیمجازيکهباعنوان«توئیپلماسی»شناختهشده،دستبهکارشد.اودرهمانروز
اولدرصفحهتويترشاعالمکردکه«درسفراخیرمنبهخاورمیانهاظهارکردمکهديگر
نمیتوانبودجۀايدئولوژيراديکالراتأمینکرد.رهبران(عربی)بهقطراشاره کردند–

مالحظهکنید» )RealDonaldTrump, 2017: Twitter( .يکساعتونیمبعدازانتشار
اينتوئیت،اودوبارهدرتوئیت اعالمکردکه«خوباستکهعربستانسعوديباپادشاه
[امیرقطر]ديدارکندو 51کشوردرحالنتیجهگرفتنهستند .آنهاگفتندکهدرمورد
گرايیموضعسختگیرانهايخواهندداشتوهمۀکشورهابهقطراشاره

تأمینبودجۀافرا 
ط
داشتند .شايد اين آغاز پايان وحشت تروريسم باشد»RealDonaldTrump, 2017: ( .

 )Twitterدر 3ژوئننیزروزنامه«اينديپندنت» 7ازقولترامپتقصیراترابهگردنقطر
انداختومحاصرهرا«سخت؛اماضروري»خواندوضمناينکهاظهارداشتقطربودجه
تروريسم را در سطح بسیار بااليی تأمین میکند؛ ايدئولوژي موجود در اين کشور را
بهصورت يکايدئولوژيافراطیتوصیفکرد (.)Mindock, 2017: siteدرنتیجه،نوع

1. Arab News
2. Independent
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هايبینالمللیوهمچنینبرداشترهبرانغربیازاينبحرانوانعکاسآندر

نگاهرسانه
خبرگزاريهايمختلفبرشدتبحرانمیانطرفینافزود .
ازطرفیسايتهايخبريعربیباتحريفاخبار،برروندتشديدبحرانوهجمهعلیه

افزودند.بهطورمثالسايتخبريسعودي«گازت»0درگزارشیغیرواقعیاعالمکرد


قطر
موريسباصدوربیانیهايبه

نخستوزير

قطعشدهومعاون
کهروابطکشورموريسباقطر 
حمايتکشورشازعربستانسعوديمتعهدشدهاست)SaudiGazett, 2017: site( .اين
گزارشها و ديگر اخبار مشابه ،اين نگرش را ايجاد کرد که عالوه بر کشورهاي عربی

حامیعربستانسعودي،کشورهايغیرعربینیزدرحصروانزوايقطرباعربستانسعودي
وزيرموريسدرمصاحبهايباگروهرسانهاي «لی


معاوننخست
همراهشدهاند.بااينحال،

موريسادعاکردکهچنینابالغیهايصادرنشدهووزارتامورخارجۀاينکشور

دِفی» 7
نیزبیانیه ايرامبنیبرادامۀروابطديپلماتیکموريسباقطر صادرکرد (الشرق:7103،

سايت) .
موضع رژيم صهیونیستی نیز در اين زمان بر روند تشديد بحران و انزواي قطر
گذاربود.فضايرسانهايکهقطرعلیهاينرژيمدرسالهايقبلازبحرانفراهمکرده

تأثیر
حمالترسانهايخودعلیهقطرراآغازکند.وزير

بودموجبشدتااسرائیلدراولینگام،
دفاعسابقاينرژيمآويگدورلیبرمن 9اينوضعیترابهعنوانفرصتیمناسببرايرقبا
توصیفکردوشبکۀماهوارهاي«الجزيره»راباعنوانپروپاگاندايمحض 4معرفیکرد.

نخستوزير اين رژيم نیز خواستار تعطیلی دفاتر الجزيره در سرزمینهاي

بنیامین نتانیاهو 
اشغالیشد(.)The Times of Israel, 2017: siteسايتخبريوروزنامۀ«هاآرتص»نیزبا
سرمقالههاي خود اقدام به هجمۀ رسانهاي علیه قطر و شبکۀ خبري «الجزيره» کرد.

شبکۀماهوارهايالجزيرهراطرفدارفلسطینوروابطباتهرانتلقیکرد.مطابق

«هاآرتص»،
تحريکآمیزپوششهايشبکۀخبريالجزيرهدرجبهۀفلسطین

هاآرتص»تأثیر
باگزارشِ» 
1. Saudi Gazette
2. Le Défi Media Group
3. Avigdor Lieberman
4. pure propaganda
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وروابطقطرباايران،خشماسرائیلرابرانگیختهاستواورشلیمبااستفادهازاينبحران
میتواند تهديد تهران ،الجزيره و اخوان المسلمین را خنثی کند)Harel, 2017: site( .

اينهجمۀرسانهايموجبتأثیر برافکارعمومیمنطقهوبهخصوص رقبايقطر

درنتیجه،
شده و شرايط سختی را براي تشديد اختالفات میان قطر و عربستان بهعنوان محور
هايقطرينیزدراينوضعیتتنشآلودساکتنماندند


کشورهايعربیايجادکرد.رسانه
واقداماتکشورهايعربیعلیهقطررادرراستايتضعیفآرمانفلسطینوتوطئۀرژيم
صهیونیستی معرفی میکردند .شبکۀ ماهوارهاي الجزيره که در اين زمان بهعنوان پايگاه
رسانهاي رسمی قطر براي دفع حمالت رسانهاي طرف مقابل عمل میکرد اين بحران

ديپلماتیک را فرصتی براي رژيم صهیونیستی تلقی کرده که اين رژيم با استفاده از آن
عالوهبرتضعیفآرمانفلسطین،بهدنبالضربهزدنبهجنبشمقاومتاسالمی(حماس)
بهصورتديپلماتیک،ترويجپذيرشاسرائیلدرجهانعربوحذفتلقیدشمنازآنو

یدارد(وتد:7102،سايت) .
يسازيروابطباايشانبهبهانۀمبارزهباتروريسمگامبرم 
عاد 
نبرههنیزازنگاهرسانههايمختلف

کمکهايارسالیايرانوترکیهبهقطردراي

یاغراقآمیزتالشکردندتااقداماتايرانوترکیهرا

بهصورت
پوشیدهنماندواينرسانهها 

در راستاي تشديد بحران و فشار حداکثري بر قطر جلوه دهند)Sahbaz, 2018: site( .
رسانههايی مانند العربیه اقدام به نشر اخباري مبنی بر رابطۀ ايران و ترکیه با قطر و
شکل گیري يک محور امنیتی در مقابل عربستان و ديگر کشورهاي حاشیۀ خلیجفارس

کردهوزمانیکهايراناقدامبهحمايتازقطردرجريانمحاصرهکردحمالترسانهاي

علیهايرانوقطرتشديدشد.سايتخبري«العربیه»طیسلسلهمقاالتی،رابطۀايرانوقطررا
نگونه بازنمايیکردکهقطردرتالشاستتا
فراترازيکرابطهسیاسیجلوهدادهواي 
پساز رفعمحاصره ،ايرانرا درتحريمهاي وضعشدهتوسط غرب ياري کند«.العربیه»
هرجومرج وگسترش
گزارشکردکهايرانبااستفادهازمحاصرۀقطرخواهانگسترش 
بیثباتی در منطقه است )al-Dosary, 2017: site( .همچنین در جريان حمايت ايران و

ترکیهازقطررسانه هايوابستهبهکشورهايعربیايناقدامايرانوترکیهرادرراستاي
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پیشبردن اهداف سیاسی-اقتصادي ترکیه و ايران تلقی کرده و اين اقدامات را،

انوترکیهدرمنطقهبرايمقابلهباعربستانوکشورهايعربیخلیجفارس

طلبیهاياير
جاه 

معرفیکردند(.)Alarabiya, 2018: siteدرنتیجه،باگذشتزمانروندتقابلوتعارض
رسانه ايمیاندوطرفتشديدواينتقابلذهنیبرتقابلعینیومیدانیدوطرفنیزتأثیر

گذاشت .

 .0نقش رسانه در کاهش روند تنش و آغاز مصالحه میان طرفها
بحرانديپلماتیکخلیج فارسکهنتیجۀآنتحريمومحاصرۀقطربودحدودچهارسالبه

طول انجامید؛ لیکن ابزار رسانه در اين برهه ،در زمینهسازي براي پايان دادن به حصر
سیاسی-اقتصاديقطرنیزتأثیرگذاربود.البتهاينتأثیربهمعناينقشمستقلرسانهدرآرام
کردنفضايايناختالفنیست؛بلکهمیتوانرسانهرابهعنوانمتغیريمهمدراينبحران
یديگر ،اين رسانهها در ماههاي منتهی به فروکش شدن
بهعبارت 
چهارساله ارزيابی کرد  .
بحران قطر ،اذهان و افکار عمومی طرفهاي درگیر و ديگر کشورهاي جهان را براي
برقراريمجددروابطمیانقطروکشورهايعربیآمادهکردند .
درماههايآخر بحران سايت خبري «فايننشال تايمز» درمقالهاي نوشت«:پادشاهی

سعوديدرحالپاياندادنبهمحاصرۀسال 7102میالديعلیهدولتقطرپسازپیروزي
بهعنوان يک شبکه خبري
جو بايدن رئیسجمهور منتخب آمريکا است ».فايننشال تايمز  
مهمدرحوزۀسیاسیبهنقلازکارگزارانسیاسیعربستانسعوديواماراتمتحدهعربی،
هديهاي براي بايدن» خوانده و اين
تغییر در سیاست پادشاهی عربستان در قبال قطر را « 
نبرايگامبرداشتنبهسوي

موضوعرانشاندهندۀتمايلمحمدبنسلمان،ولیعهدعربستا

حل اختالفات با قطر دانست ( .)Financial Times, 2020: siteرسانههاي وابسته به
جمهوريخواهانآمريکانیزاينطوروانمودکردندکهدولتترامپدرپايانعمرخود،از

عربستانسعودي می خواهد تامرزهاي هوايیخودرا برايپروازهايقطر بازکند؛زيرا
تحريمخطوطهوايیقطرموجبشدهبودتاقطرفقطبتواندازطريقآسمانايرانبراي
ارتباطبادنیااستفادهکندواينموضوعموجبشدهبودتامیلیونهادالردراختیارايران-
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ترامپقصدفشارحداکثريبهايرانراداشت -قرارگیرد)Jakes, 2020: site( .درنتیجه
بهوسیله ابزار
هردوطیفسیاسیآمريکا،هريکبراساسداليلمختلفیباتلطیففضا 
داشتند.دولت ترامپکهدرماههايپايانی


رسانهدرراستايرفعمحاصرۀقطرگامبرمی
هايداخلیوخارجیمحکوممیشدکه

عمرخودبهسرمیبرد،ازسويبسیاريازرسانه

دروقايعدورۀبحراندرمنطقه،ازجملهتلفاتدرجنگيمن،بازداشتفعاالنسیاسی،قتل
جمالخاشقچیو...ازدولترياضحمايتکردهوباتغییردولتدرآمريکا،زمینهبراي
فراهممیآيد.يوسفالعتیبا،سفیر

بازگشتصلحوثباتمیانکشورهايعربیخلیجفارس
اختالفاتباکشورمحاصرهشده

اماراتدرآمريکانیزاظهارداشتکهدردورهترامپ،
(قطر) استمرار داشته و پايان دادن به اين اختالفات براي آمريکا و کشورهاي منطقه در
اولويتنبودهاست(.)Financial Times, 2020: siteدرنتیجهدراينبرههکهبايدنپیروز
االتمتحده شده بود؛ سايتهاي خبري آمريکايیِ طرفدار او ،مطالب ونتايج
انتخابات اي 
گفتگوهاي راهبردي قطر و اياالتمتحده را تبیین میکردند و مدعی بودند که اين
نشاندهندۀ ازسرگیري روابط دو کشور و تمايلشان براي آغاز مجدد
مذاکرات  ،
حلوفصل مشکالت فعلی
همکاريهاي دوجانبه در تمامی زمینهها بهويژه در خصوص  
نیويورکتايمز» نیز اينطور القا کرد که حل بحران خلیجفارس در فهرست

است« .
اولويتهاي دولت آمريکا است (علی :7171 ،سايت) .از سويی ديگر ،در اين برهه که

حلوفصل اختالفاتمیان
اياالتمتحدهخواستارفشارحداکثريبرايرانبوده،تالشبراي 

ینراستاارزيابیمیکردهاست.باهمین

کشورهايعربیحاشیۀخلیجفارسرانیزدرهم

بهمنظور آماده کردن افکار عمومی مردم خود و
رويکرد بود که رسانههاي آمريکايی  
آنمیپرداختند .

حلوفصل
جهان،بهتبیینپیامدهاياستمراربحرانونیزآثارمثبت 
هايعربینیزدرماههايپايانیسال 7171میالدي


هاوروزنامه

درطرفديگررسانه
سازيافکارعمومیمردمکشورهايعربیحرکتمیکردند.باوجوداين،


درمسیرآماده
بعضیازرسانههايعربی ،مصالحۀاحتمالیمیانقطروعربستانراصرفاًدرجهتخواست

آمريکادرمنطقهتلقیکردهواظهارداشتندکهمصالحهايظاهريخواهدبودوصرفاًبا
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حمايتآمريکامیسرخواهدشد(الحرۀ:7171،سايت).رسانههايقطرينیزدراينزمانبا
مشاوررياستجمهوريآمريکابهقطر،ازموضوعحلاختالفمیان

ورودچارلزکوشنر،
عربستانسعوديوقطرخبردادهوبازسازياعتمادمیانايندوکشوررامهمترينموضوع
درجريانمذاکرهکوشنروامیرقطرعنوانکردند.درجرياناخبار،اينموضوعالقامیشد
که دولت آمريکا در ماههاي پايانی خود درصدد رفع اختالف میان دو متحد سابق و
برطرفکردنفشارحداکثريبرقطراست(الجزيرۀنت:7171،سايت) .
سايتهاي عربی نیز فرصتها و پیامدهاي

ديگر شبکههاي خبري ماهوارهاي و  
وب
بهخصوص پس از
حل اختالفات ديپلماتیک خلیجفارس را موردبحث قرار میدادند  ،
آنکهاحمدناصرالصباح،وزيرامورخارجۀکويتدرروزهايابتدايماهدسامبر7171

حلبحرانخلیجفارسخبرداد.ناصرالصباحدربیانیۀچهارم


میالديازنزديکشدنراه
دسامبر خود اعالم کرده بود که «بحثهاي مثمرثمري در طول اجالس گذشته (نشست
طرفهاعالقۀخودرادرموردهمبستگیوثباتدر
آنهمۀ  
سرانشورا)انجامشده کهدر 
خلیجفارس و رسیدن به توافق نهايی نشان دادهاند (بیبیسی عربی :7171 ،سايت).

سايتهايخبريکويتیدرموردخاتمهبخشیدنبهاختالفات

بهخصوصدراينروند 
وب

کردند.خالدالطراحيکیازسرمقالهنويسانمعروفسايت

فارساظهارخوشبینیمی


خلیج
ماهمهبرندۀخلیجفارسهستیم»گفت:

خبريالقبسکويتدرسرمقالهايتحتعنوان«

امیدبهبازگشتوحدتکشورهايشورايهمکاريخلیجفارس،درجمعهچهارمدسامبر

«
بهواقعیتتبديلشد»(الطراح:7171،سايت) .
باتوجهبهروندتلطیففضايمصالحهمیانقطروديگرکشورهايعربی،آنچهمهم
هايآمريکايیوکويتیبهعنواندو

بهنظرمیآيدايناستکهدراينفضا،نقشرسانه

کشوري که خواهان واسطهگري در رفع محاصرۀ قطر و پايان بحران ديپلماتیک میان
گیرترازنقشديگررسانههاي


بسیارچشم
کشورهايشورايهمکاريخلیجفارسبودند،

هايکويتیوآمريکايیدراينروندبهعنوان


المللیبودهاست.درواقعرسانه
عربیوبین
هايخودعملکردهوفضارابرايشکلگیرييکگفتگومیانقطروديگر


بازواندولت
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کشورهاي شوراي همکاري خلیجفارس آمده کردند؛ اما در کنار رسانههاي يادشده،
رسانههايمحورهايمتقابلهمدربحراننیزدرجهتکاهشتنشوتلطیففضاياذهان
عمومیجامعۀ خود  ،جهان ومنطقه گام برداشتند .درواقع دردوطرفماجرا نیز نیاز به
يکه بسیاريازرسانهها
بهطور 
گفتگووتلطیففضامیانطرفینتوسطرسانههامیسرشد؛ 
درجهتاينامراقدامبهنشراخباريمبنیبربازگشتقطربهآغوشبرادرانعربخودو
همچنینکنارگذاشتنحرکتهايیمبنیبرحمايتازتروريسمدرمنطقهکردند(سکاي

نیوزعربیۀ:7171،سايت) .
در اوايل ژانويه  7170میالدي نیز رسانههاي دو طرف از احتمال حضور قطر در
نشست شوراي همکاري خلیجفارس که قرار بود در «العُالي» عربستان برگزار شود خبر
دادند.دراينزمانهمراهباآغازسالمیالديجديد،شبکۀخبري«الجزيره»براياولینبار

در تاريخ چهارم ژانويه  7170میالدي اعالم کرد که کويت بهعنوان همسايۀ عربستان
سعودي و قطر و يکی از اعضاي شوراي همکاري خلیجفارس ،به همراه اياالتمتحده
آمريکا بهطور مشترک ،واسطۀ حل بحران شدهاند .بر اساس اين طرح ،عربستان بايد به
محاصرۀهمسايۀخودپاياندادهومرزهايخودرادوبارهبازکند ( Al Jazeera, 2021:

 .)siteيکروزقبلازانتشاراينطرحنیزشبکۀخبري«فرانس 0»74خبرازنزديکبودن
حل اختالف و تنشزدايی میان عربستان سعودي و قطر داد .به گزارش اين شبکۀ
بهمنظور
ماهواره اي وابسته به دولت فرانسه رياض در اين برهه در حال تهیه طرحی  

يننشستشورايهمکاريخلیجفارسبود ( France 24,

نزديکتر

تنشزدايیباقطردر


.)2021: siteدرنتیجهباافزايشاحتمالازسرگیريرابطۀمیانقطروعربستانسعوديو
انعکاساخباروشايعههايمتعدددراينرابطهازسويرسانههايمختلفدرجهان،در

اولیننشستساالنۀشورايهمکاريخلیجفارسدرسال،7170ازامیرقطربرايشرکت

در اين نشست دعوت شد و درنهايت با حضور امیر قطر در اين نشست ،زمینه براي
ازسرگیري رابطه میان قطر و ديگر اعضاي شوراي همکاري خلیجفارس فراهم آمد.
ازاينرو میتوان اذعان کرد رسانهها در اين عرصه توانستند بهعنوان يک محرّک مهم

1. France 24

 | 222فصلنامه مطالعات رسانههای نوین | سال هفتم | شمارة  | 21زمستان 7011

فضايآرامیرابرايکاهشتنشوآغازمصالحهمیانقطروعربستانسعوديوديگر
کشورهايعربیفراهمآورند .

نتیجهگیری
درنوشتارحاضرتالششدتانقشرسانههاينوينبربحرانديپلماتیکومحاصرۀقطر

واکاوي شود .میتوان اذعان کرد که در عصر انقالب ارتباطات و جهانیشدن ،رسانه
عنوانيکمتغیرمهمدررويدادهايمختلفدرنظرگرفتهمیشود.رويدادهايسیاسی


به
میپذيرند.بحرانديپلماتیکیکهدرسال7102
منطقۀغربآسیانیزازاينمتغیرمهمتأثیر 
درمنطقۀخلیج فارساتفاقافتادومنجربهقطعروابطعربستانسعوديوبهتبعآنديگر

کشورهاي عربی با قطر و محاصرۀ چهارسالۀ اين کشور شد نیز متأثر از فضاسازيهاي
ايوحمالتسايبريو...بودهاست.البتهدرنوشتارحاضررسانهبهعنوانيکمتغیر


رسانه
مستقلدرنظرگرفتهنشده،زيراروندتقابلمیانقطروديگرکشورهايعربیخلیجفارس
هايژئوپلیتیکیوساختاريعمیقتريبرخورداربوده


بامحوريتعربستانسعوديازريشه
است .بهطور خاص تقابل میان قطر و عربستان روندي طوالنی و تدريجی را طی کرده
است.بهخصوصبعدازاينکهقطرازدهۀ0331میالدياقدامبهتغییرمسیرسیاستخارجی
خودوفاصلهگرفتنازعربستانسعوديوديگرکشورهايعربیکرد.درنتیجهدربحران
توانستهاستبهعنوانيکمؤلفۀمستقل

ديپلماتیکقطردرسال 7102میالديرسانهنمی
بهصورت مستقیم بر بحران تأثیر بگذارد .به عبارتی بهتر ،نقش رسانه در اين بحران را

نمیتوانخارجازتأثیرديگرمتغیرهايمستقلبربحراندرنظرگرفت .

میتواناذعانکردکهدربحرانيادشده،رسانههاي
براساسيافتههاي اينپژوهش ،
گذاربودهاند.بدين معنا

نوينبهعنوانيکمتغیرمداخلهگربرمراحلمختلفبحرانتأثیر

که رسانهها در جريان آغاز بحران بهعنوان يک محرّک عمل کرده و با شرايط
ايکهدرفضايمنطقهايوبینالمللیايجادکردند،زمینهرابرايکلیدخوردن

ملتهب 
گونه

هايعربیوبینالمللیوابستهبهمحور

اينبحرانفراهمآوردند.درطولبحراننیزرسانه
قطررامتهمبهافراطیگريکردهوازاينطريق

عربستانسعوديباملتهبکردنشرايط،
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برشدتمحاصرۀقطرافزودند.اينموضوعگواهازمهمبودنجايگاهرسانهدربحرانهاي
سیاسی و رقابتهاي منطقهاي است .در اين شرايط ،رسانهها بهعنوان يک ابزار براي
طرفهايمختلفدرجهتپیشبرداهدافخودعملکردهاست؛زيراباتوجهبهمراحل

رسانهها با توجه به منافع و اهداف سیاسی
بحران مشاهده شد که در طول اين فرايند  ،
دولتهادرمراحلینظیر ايجادتنش ،شدت بحران وهمچنینکاهش وفروکش بحران

بتهاوتعارضاتمختلف
اند.اينبدينمعنااستکهازفضايرسانهايدررقا 

مؤثربوده

ايمیتوانباعنوانيکمیدانرزميادکردکهدرآنرسانهدرکنار


المللیومنطقه

بین
ساير ابزارهاي سیاست خارجی کشورهاي درگیر در رقابت مانند ،ديپلماسی ،فناوري،
تواندمسیررقابترابهسمتمسئلهسازي،بحرانوحتیجنگ

تسلیحاتنظامیو...می
طرفهايبحرانرابهسمتحلشدنوکاهش
پیشببرديادرمقابلدرصورتتمايل ،
نمیتواننقشمستقلی
تنشسوقدهد.درنتیجهباتوجهبهايننگاهکارکرديوابزاري ،
گذاريبررويدادهايمختلفسیاسیوبحرانهايبینالمللی

برايرسانههاينويندرتأثیر

در جهان امروز قائل بود .اگرچه پیشرفت و توسعۀ رسانههاي نوين در جهان امروز و
گذاريبرافکارعمومیوسطوحمختلفجوامعغیرقابل انکاراست؛لیکنبهادعاي

تأثیر
نمیتوانادعا
نويسندگاناينپژوهشوباتوجهبهبررسیمورديبحرانديپلماتیکقطر ،
سیاسیازجملهبحرانهايمختلفيا

دههاي 
کردکهرسانهخودمیتواندعلتاصلیپدي 

حتی علتاصلی پايانمنازعهوکاهشتنشباشد.برايناساس،نويسندگانبارويکردي
عنوانابزاريکنترلشدهدر دست

مبتنی بر نگاهکارکرديمعتقدندکهرسانه میتواند به
دولتها در راستاي منافع سیاست خارجی ايشان مورد استفاده قرار گیرد و با ايجاد

نکننده ،در مواقع
مؤلفههاي مهم و تعیی 
سازوکارهاي مبتنی بر برجستهسازي اخبار و  
منطقهاي و
ضروري بر افکار عمومی و همچنین افکار نخبگان سیاسی در سطوح ملی  ،
بحرانهاي سیاسی را

بینالمللی تأثیر گذاشته ،رويدادهاي مختلف سیاسی ازجمله 

رسانهها همسو با سیاست خارجی و از طريق
یديگر  ،
تحتالشعاع قرار دهد .بهعبارت 

سازي؛نسبتبهمشروعیتبخشیسیاستبه


القاءپیاموبرجسته
ارزشگذاري،ارزشسازي،
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خارجی و رساندن پیام سیاسی کشورها به افکار عمومی ،بهعنوان ابزاري براي تحقق
یکنند.درنتیجهمیتوانرسانهرابهعنوانمتغیريمهم
اهدافسیاستخارجیايفاينقشم 
وتأثیر گذاردررويدادهايسیاسیمختلفدرمنطقهوجهانشناسايیکردونقشآنرا
درتحوالتمختلفسیاسیازجملهبحرانهايسیاسیبررسیوتبیینکرد .
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الف .عربی
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