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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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ویالمللنیبیهادربحرانیسازوبرجستهنینویهارسانه

(7171-7102قطر)کیپلماتیبحراندیموردۀمطالع؛یامنطقه

 یاهلل حاج زرگرباش روح دیس
پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه عالمه  یعلم أتیعضو ه

 .رانیتهران، ا ،یطباطبائ

  یلطف الدیم
دانشجوي کارشناسی ارشد مطالعات منطقه اي دانشگاه تهران، 

.رانیتهران، ا

  چکیده
رسانه نوينامروزه بحرانهاي هستند. اجتماعی و سیاسی مختلف رويدادهاي در مؤثر و مهم عاملی

هايسیاسیمهممنطقۀمیالديکهمنجربهحصرچهارسالۀقطرشدازبحران7102ديپلماتیکقطردرسال
متعدديرادربرداشتهاست.پژوهشحاضرتالشداردتايامدهایغربآسیادردهۀاخیربودهوآثاروپ

روششرسانهنق از استفاده با پژوهش اين در نگارندگان کند. شناسايی را بحران اين در نوين هاي
رسیده-توصیفی نتیجه اين نقشتعیینتبیینیبه به توجه با که رسانهاند امروز،کنندۀ جهان هاينويندر

رسانه و نبوده مستثنا مهم متغیر اين تأثیر از نیز ديپلماتیکقطر بحران خبرگزاريهاي از اعم هاينوين
شبکه شبکههايخبريماهوارهمختلف، بهايو مختلفاينهايمجازي مراحل در محرکیمهم عنوان

اند.درواقع،بحرانديپلماتیک،ازشروع،تشديدتاکاهشبحرانوآغازمصالحهمیانطرفینتأثیرگذاربوده
کهباشروعبحرانوافزايشطورينبحرانبودهاست،بههاينوينازجملهعواملمؤثربرکلیدخوردرسانه

هاحادوتشديدشدهوازسويديگرايمیانعربستانسعوديوقطر؛روابططرفتقابلوجنگرسانه
ايکهباشروعگونههمینعاملدرکاهشمنازعهمیانطرفینوآغازمصالحهنیزعاملیمؤثربودهاست،به

هايايمیانطرفینکاهشيافتودرشرايطمديريتبحران،خبرگزاريمکشرسانهفرايندمصالحه،کش
برايازسرگیريمجددروابطسیاسیواقتصادي تلطیفافکارعمومیمنطقهوجهانزمینهرا مختلفبا
بحرانسیاسیيادشده، در بهذکراستنقشرسانه الزم فراهمآوردند. قطررا میانعربستانسعوديو

بهبه مؤلفه اين بلکه نیست؛ مستقل يکمتغیر مداخلهمثابه متغیري تأثیرعنوان سیاسی رويدادهاي بر گر
گذارد.می

.قطر م،یتحر ،یقطر، عربستان سعود کیپلماتیبحران د ،یساز برجسته ن،ینو یها رسانه :ها واژهکلید
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مقدمه 

(باانتشاراظهاراتیمنتسببهتمیمبنحمد7102سالیم)ماه0931درارديبهشتسال

امیرقطرتوسطوبگاهآژانسخبرگزاريقطر)قنا(تنشديپلماتیکمیانعربستان،آلثانی

سعوديوقطرافزايشيافت.دراظهاراتمنتسببهامیرقطرآمدهبودکهايرانکشوري

وزن و جهاناسالم و غربآسیا منطقۀ قدرتمنددر اينهمهمو است. منطقه ايمهمدر

 بودزمانهماظهاراتکه سعودي عربستان ترامپدر دونالد حضور با يک، در را قطر

روند اين دنبال به داد. قرار چالشجدي حاشیۀ، عربی کشورهاي و سعودي عربستان

سالخلیج که همچنینفارس و ايران اسالمی جمهوري با همکاري به متهم را قطر ها

کردند؛شرايطرامغتنمشمردهوبااستفادهگرامانندحماسمیهاياسالمزگروهحمايتا

خصوصامیراينکشورراآماجحمالتقطروبه،هاياجتماعیايوشبکهازفضايرسانه

خودقراردادند.

ايناظهارات پیانتشار در فضايملتهبشکل، تا دردولتقطرتالشکرد گرفته

آرام بهمنطقهرا بههمینجهتدولتقطرابتدا هايخبريتحتاختیاروسیلۀشبکهکند.

گیريچنینفضايیعلیهقطررايکبازيسیاسیمعرفیکردوانتشاراظهاراتشکل،خود

ايمنتسببهتمیمبنحمدرايکحملۀسايبريدانستهکهتوسطگروهیازهکرانحرفه

تنش باالگرفتن با است. شده عربمنطقۀهاانجام سران مقاماتقطريو يلفظیمیان

دراولینگام،فارسخلیج باطرحسعودي،بحرانديپلماتیکمیانايشانبهاوجرسید. ها

افراط قطرحامیتروريسمو که تمامیروابطسیاسیواينادعا است؛ منطقه گرايیدر

عربستان سوي از اقدام اين کردند. قطع را قطر با خود سعودياقتصادي بحران، اين

بهاوجرساندومواضعتندديگرکشورهايعربیموردحمايتعربستانرا ديپلماتیکرا

فارسدرپیاقدامعربستانسعوديمبنیکشورهايحاشیۀخلیج،نیزدربرداشت.درنتیجه

،آناقدامبهقطعروابطخودباقطرکردندوبهدنبال،برقطعروابطسیاسیوتجاريباقطر

هانیزدرکنارحتیبرخیازکشورهايآفريقايیهمپیمانسعودي،ديگرکشورهايمنطقه

خلیج همکاري شوراي عضو اقداماتکشورهاي و قطع را قطر با خود روابط فارس؛
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طیاينبحرانديپلماتیک،تحريمیخودعلیهدولتقطرراتشديدکردند.بههمینطريق

،عنوانکشورمحوردرجريانتقابلباقطرعربستانبه،انجامیدکهحدودچهارسالبهطول

رسانه حمالت و تحريمی طرحاقدامات با و کرد تشديد را کشور اين علیه خود اي

شروطیدرخواست و ها عقب، به وادار را اينقطر همچنیندر مواضعشکرد. نشینیاز

هاصورتگرفت؛امافعتحريمايازسويقطربرايرهايديپلماتیکگستردهمدتتالش

شد.خنثیمیهايسعودهاهموارهازسوياينتالش

گذاربودهتأثیرتشديدوکاهشاينبحرانمهم،متغیرهايمهمیبرشروعنیبنيدرا

می رسانهاست. فضاي که کرد ادعا چنین رسانهتوان خصوصاً نوينها هاي نقش،

اينبحرانقابل آغاز توجهیدر داشتهتشديد، وکاهشمنازعه اينکهيطوربهاند. آغاز

هايخبريطرفینرسانه،بحرانسیاسیراسايتيکخبرگزاريکلیدزدودرطولبحران

خبرگزاري پوشش)یغربالمللیهايبینو با آمريکايی( خودتأثیرهاياروپايیو ،گذار

رسانهدراينبحرانرازمانیکردند.اهمیتنقشمهمیرادرافزايشتنشمیانطرفینايفا

گانۀکشورهايمحاصرهشويمکهدرمیانشروطسیزدهکنیمکهمتوجهمیبهتردرکمی

هايبستهشدنشبکۀخبريالجزيرهوسايرمحدوديت،وفصلمنازعهکنندۀقطرجهتحل

امیرکويتنیزهايقطريازمهمديگرعلیهرسانه ابتکار ودر ترينشروطبوده اهشک،

عنوانگاماولیهاعتمادسازمعرفیشد.ايبهتنشرسانه

شناسايینقشرسانهبربحرانديپلماتیکقطر،هدفاصلیايننوشتار،برايناساس

میالديتاپايانمحاصرۀقطروآغازمصالحهمیان7102سالیمازشروعاينبحرانازماه

نشستشورايهمکاريخلطرف يکمین و چهل در یجها سال میالدي7170فارسدر

ازاين رواست. رسانه، نقشعامل موردي مطالعۀ با تا شده بحرانتالش اين در را اي

قراردهیم.موردبررسی

وگرفتهشکلاينرويدادمیانهمسايگانجنوبیجمهورياسالمیايرانکهيیازآنجا

رانبرمنافعملیواهدافعنوانکشورهايهمسايهايتعامالتياتعارضاتاينکشورهابه

بررسینقشرگذاریتأثسیاستخارجیجمهورياسالمیايران با پژوهشحاضر است؛
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نوينرسانه جنوبهاي عربی کشورهاي تعامالت نوع و ديپلماتیکمذکور بحران بر

میخلیج منطقه منافعفارسدر بر را اينکشورها تعارضاتمیان نقشتعامالتو تواند

المیايرانشناسايیکند.بهاينمنظورتالششدهتابهاينپرسشاصلیپاسخجمهورياس

7170تا7102هاينوينچهنقشیدربحرانديپلماتیکقطرازسالدادهشودکهرسانه

هاينوينکنندۀرسانهاند؟نگارندگانبراينباورندکهباتوجهبهنقشتعیینمیالديداشته

اينمتغیرمهممستثنانبودهاستتأثیربحرانديپلماتیکقطرنیزاز،یايکنوندرعصررسانه

رسانه اين خبرگزاريو از اعم مختلفها هاي ماهوارهشبکه، مجازيهاي فضاي و اي

مراحلمختلفاينبحرانازشروعبه میانجیدر عنوانيکعاملمحرکو تشديدتا،

البتهناگفتهنماندکهنقشگذاربودهثیرتأکاهشبحرانوآغازفرايندمصالحهطرفین اند.

سیاسینمايانگر بحران سیاسیمانند رويدادهايمتعدد در نبوده؛رسانه نقشمستقلآن

هابحرانازجملهگربررويدادهايمتعددسیاسیعنوانيکمتغیرمداخلهبلکهاينمؤلفهبه

میمیتأثیر حیث اين از و گذارد و ابزاري نقشی طولتوان در آن براي کارکردي

هايتواناذعانکردکهرسانهالمللیقائلبود.درنتیجهمیايوبینهايسیاسیمنطقهبحران

تواندمراحلمختلفبرافکارعمومیجامعهونخبگانسیاسیمیتأثیرطورخاصبانوينبه

بحرانرامتأثرکند.

 اهمیت و ضرورت پژوهش

نظريه به توجه با پژوهشحاضر روابطدر ارتباطاتالمللنیبهايحوزۀ علوم و نقش،

بحرانرسانه بر نوين بینهاي سیاسی سويهاي از است. گرفته قرار موردبررسی المللی

هادربحرانمذکوروعدمبررسیدقیقوعمیقاينموضوعديگرانکارنقشاينرسانه

ازايتحلیلیتواندحفرهمی اعم اينبحران مراحلمتعدد در نقشرسانه با رابطه در را

شروع ازاين، برتشديدوکاهشآنايجادکند. بررسینقشرسانه با روپژوهشحاضر

هايسیاسیرافراهمبررسیدقیقديگربحرانوتواندزمینۀتحلیلايمیيکبحرانمنطقه

سازد.
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 پیشینۀ پژوهش

رادرسههاآنتواناستکهمیيیشناساقابلادبیاتمتنوعی،هشپیرامونمسئلۀاصلیپژو

بنديکرد:دستهطبقه

هايسیاسیوهادربحرانهايیاستکهصرفاًبهنقشرسانهدستۀنخستشاملپژوهش-0

ازکسانیهستند7وجولیتماچريا0اند.لوزيکموخنگوخارجیکشورهاپرداختهسیاست

اند.موخنگوبهاينموضوعپرداخته9«توسعهرسانهبرکشورهايدرحالتأثیر»کهدرکتاب

هاباانتقالمسائلاجتماعیورسانهاندکهوماچريادرايناثرمهمبهاينموضوعپرداخته

اتقانونتأثیر سیاسیکشورهايدولتنقشپیچیدههايسیاستگذاريو اقتصاد ايدر

درحال اينتوسعهدارند. نقشرسانهدرکشورهايدر با ايناثردررابطه میانبخشیاز

کهدرطیاست.استداللموخنگووماچريادررابطهبااينموضوعايناستتوسعهدرحال

شوندکهخواستهوياناخواستههابهبازيگرانسیاسیتبديلمیرسانه،يکبحرانسیاسی

بهاستفادهازاستدالل ازبرخیمواضعسیاسیباولفاظیترغیبمیشهروندانرا کنندتا

.(Mukhongo & Macharia, 2016)پیامدهايواقعیدرحوزهسیاسیحمايتکنند

هايجهانیدرمیالديرسانهکيوستیبنیزمعتقداستکهدرقرن4نايربرايانمک

کنند.مکنايرازطريقمطالعاتمورديبررويبحرانسیاسینقشبسیارمهمیايفامی

کنداستداللمی،المللیمانندمنازعاتخاورمیانهواوکراينهايسیاسیداخلیوبینبحران

 بازيگرانسیاسیبا اکنون که جهانیشده و عمومیديجیتالیشده حوزۀ روبروکه آن

هايجديديبرايپیشرفتاجتماعیواصالحاتدموکراتیکايجادکردهفرصت،هستند

ازاين رواست. بیننقشرسانه، بحرانهاي در گرفتالمللی جدي بايد را سیاسی هاي

(McNair, 2016).هاومنازعاتنیزازکسانیاستکهدررابطهبابحران5گاديولفسفلد

ورقابتسیاسیونقشرسانه اوبادرنظرگرفتنتحوالتمهمهاآنها بحثکردهاست.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lusike Mukhongo 

2. Juliet Macharia 

3. Political Influence of the Media in Developing Countries 
4. Brian McNair 

5. Gadi Wolfsfeld 

https://qut.academia.edu/BrianMcNair?swp=tc-au-32218490
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انتفاضۀفلسطین،فارسجنگخلیجمیالديمانند0331دهۀهايسالآسیادرمنطقۀغرب

بهوتالشجناحراسترژيمصهیونیستیبرايبهخطرانداختنصلحاينرژيمبافلسطین

آنهايخبريورقابتبرسرکنترلنقشرسانه ومعتقدها منازعاتسیاسیپرداخته در

مشاهدۀرقابت،لمللاهايخبريدرسیاستبینبهترينراهبرايدرکنقشرسانهاستکه

رسانه سر يکرقابتهايخبريبهبر بزرگعنوانبخشیاز قابلتر براياعمالو توجه

هابربحرانمؤثر.ويازبینتعداديازمتغیرهاي(Wolfsfeld, 1997)کنترلسیاسیاست

 اين منازعاتسیاسی میسؤالو مطرح برنامهرا کنترل به قادر رقیبان آيا که هايکند

میرسانه استدالل او خیر؟ يا هستند محیطاي بر مقاماتسیاسی کنترل درجۀ که کند

رسانه استقالل عدم يا استقالل استکه اصلی متغیر يکمنازعۀسیاسی هايخبريدر

.(Wolfsfeld, 1997: 25)کندسیاسیراتعیینمی

هايیاستکهصرفاًبهموضوعبحرانمحاصرۀقطرپرداختهدستۀدومنیزشاملپژوهش-7

کرده بررسی موضوع اين در مختلفرا نقشعوامل عبدالرضاو نیز حوزه اين در اند.

پژوهشیتحتع همکارانشدر عالیشاهیو عربستان»نوان و بررسیروابطسیاسیقطر

روابط قطع بحران تا اسالمی بیداري )از گسستسیاسی تا همگرايی تبیین از سعودي:

7102سیاسیدرژوئن سال(« قطرتا سیاسیعربستانبا و7102بهکلیترابطۀ پرداخته

عامل چند در را قطر و عربستان سیاسی رابطۀ قطع بحران و اختالف بهزمینۀ توجه

حمايتاخوان و کردهالمسلین بررسی قطر تهاجمی رويکرد و الجزيره شبکۀ اندهاي

هاينیزدراينزمینهبابررسیپژوهش0.فرحانمجاهدچاک(0931،)عالیشاهیوديگران

هاياصلیاينبحرانمختلفیکهدرحوزۀبحرانمحاصرۀقطرصورتگرفتهاستبهريشه

المللیوساختارخارجیدرتشديداينبحرانراموردمداقههايبینوژهپرداختهونقشپر

عنوانيکعاملهايبزرگخارجازمنطقهبهقراردادهاستودرنهايتازنقشقدرت

است کرده ياد قطر محاصرۀ بحران در نیز.(Chak, 2020)مؤثر عربی منابع میان در

ممی به پرداختکه مهم مقالۀ دو به پرداختهتوان قطر محاصرۀ بحران دعامروضوع اند.

 قطر و سعودي عربستان اقتصادي و سیاسی تاريخچۀ به توجه با عواد گونهاينهاشم
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نقشعواملبیننتیجه استکه وگیريکرده تشديدتنشمیانايندوکشور المللیدر

ابحرانودرنتیجهعادي بوده يعنیاينسازيروابطقطروعربستانمهموبرجسته ست؛

 با ارزيابیکردهاست)عوادبرعواملسطحتحلیلبینتأکیدبحرانرا ،المللی)خارجی(

قطرازسويعربستان7170 محمدصالحمحمودنیزدرمقالۀخودبهاهدافمحاصرۀ .)

کهسعودي ايننتیجهرسیده ودرنهايتبه اشکالسعوديپرداخته به را سیاستانزوا ها

عنوانيکاصلدرسیاستخارجیخودبرايتنبیهديگرکشورهامورداستفادهبه،مختلف

داده اساسقرار اين بر و اند را، قطر قبال در سعودي عربستان سیاستخارجی محمود

(.7171،واکاويکردهاست)محمود

طورخاصبهبحرانديپلماتیکعربستانسعوديوقطروهايدستۀسومنیزبهپژوهش-9

اند.دراينزمینهنجواهادراينبحرانپرداختهخاصبهمحاصرۀقطرونقشرسانهطوربه

خصوصدرکشورقطرومیانجوانانقطريبهاينهابهباتوجهبهنقشمهمرسانه0الجزر

رسانه که است رسیده ازنتیجه قطري جوان مخاطبان اطالع و فهم در اجتماعی هاي

کبحران در که میهايی اتفاق منطقه و میشور ايفا مهمی نقش کنندافتد؛ بنابراين؛

بهرسانه اجتماعی بحرانهاي در جوانان دست در ابزار يک میعنوان قرار گیرندها

(Gazzar, 2015.)زمینه اين در همچنین میتچل، سیج شبکه7جوزلین هايموضوع

اساجتماعیدرکشورهايحاشیۀخلیج بررسیکرده اوفارسرا ازت. درپژوهشخود

ژوئن از قطرکه مورديبحرانمحاصرۀ از7102طريقمطالعۀ استفاده با بود آغازشده

رشتهروش هايعلومسیاسیهايموجوددر هايديجیتالبهارتباطاتومطالعاترسانه،

نمونهتجزيه نقشزنانوتحلیل هاي و، سرزمینی مرزهاي سال فوتبال جهانی 7177جام

هاياجتماعیدرمنطقهمیالديپرداختهودرنهايتنشاندادهاستکهسیاسیکردنرسانه

شکلنشان میداندهندۀ از استو گیرييکمیدانجنگجديدبرايکشورهايمنطقه

.(Mitchell, 2019)عنوانيکمیدانجنگدردورۀبحرانقطريادکردتوانبهرسانهمی
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پژوهش میان اين بحراندر بر نقشرسانه به نخستصرفاً دستۀ سیاسیهاي هاي

حیثپرداخته اين از که اند با، مقايسه در پژوهشحاضر آنموضوع است.ها نوآورانه

بهماهیتبحرانديپلماتیکعربستانسعوديومحاصرۀپژوهش هايدستۀدومنیزصرفاً

اند؛اماهاوفضايمجازيرادرنظرنگرفتهونرسانهقطرپرداختهونقشعواملمهمیچ

هاتواناذعانکردکهدراينپژوهشدردستۀسوممیشدهیبررسهايدررابطهباپژوهش

نقشرسانه نیز ديپلماتیکقطر بحران طوربهدر بهمشخصو مستقلعنوان يکمتغیر

نشده بررسی مذکورگريدعبارتبهو بحران در نقشرسانه نظرحاشیه، در ثانويه و اي

-بهکنندۀرسانهدرپژوهشحاضرتالششدهتانقشتعیین،وجودنيبااگرفتهشدهاست.

اينبحرانسیاسیمنطقهعنوان مستقلدر اساسيکچارچوبيکعاملمهمو ايبر

رحاضرنقشعاملرسانهودرنوشتا،نظريوروشیمتمايزبررسیشود.بهتعبیريديگر

عنوانيکمؤلفهمهمدربحرانديپلماتیکقطردرمراحلهاينوينبهخاصرسانهطوربه

مختلفاينبحرانبررسیشدهاست.

 چارچوب مفهومی

وبحراندرعصرحاضررسانه رسانهها يکديگردارند. هاهايسیاسیارتباطتنگاتنگیبا

کنندهنییتععنوانيکبازيگرهابهتحتيکشرايطاجتماعیوسیاسیخاصیدربحران

نقشمی ايفاي کشورکنند. چند يا دو میان بحران بروز شرايط در میرسانه، توانندها

طرف را مقابل بههاي ملیعنوان امنیت براي تهديداتی يکديگر، اجتماعی و اقتصادي

کنند.بههمینمنظوردراينبخشبهارائۀيکمدلترکیبیدقیقازتحلیلمعرفیوالقاء

المللیخواهیمپرداخت.هايبینآنبربحرانتأثیرهابرافکارعمومیونقشرسانه

 سازی نظریۀ برجسته-

بهمعنايتوانايیرسانه0سازيبرجسته گذاريبراهمیتموضوعاتباتأثیرهايخبريدر

توصیفمی عمومی افکار به برجستهتوجه تأکشود. یسازي نقشاساسیکندیمد که

هايخبريرسانه متمرکزکردنتوجهعمومیبرتعدادکمیازموضوعات، بر، خصوصاً
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هاموضوعومؤلفهدرجهانکردکهدهشايدبتوانقبول،موضوعاتکلیدياست.درواقع

 جلببراي رقابتمیتوجه، رسانهباهم گرفتکه ناديده نبايد را نکته اين اما هاکنند؛

تعدادانگشتمی پوششدهندکهبیشترينارزشخبريراتوانندتنها شماريازاخباررا

برجستهسازکنندهنییتعویموضوعاتاصل،قينطريدارندوازا  & McCombsند)را

Reynolds, 2002: 252« 0«مککامبز(. برجستهيصاحباننظرعنوانبه7«دونالدشاو»و ه

ساز برجستگیيی، مقايسۀ در که رسیدند نتیجه اين به دادند انجام که مطالعاتی با

گذاريرسانهبرعمومتأثیرتوانمیزانموضوعاتدرمحتوايخبريباادراکعمومیمی

کندکهیمیسازيراروشیمعرفبرجسته،تعیینکرد.مککامبزبرهمیناساسمردمرا

ازآنبرايرسانه گذاريبرمخاطبوايجادسلسلهمراتبیازشیوعاخباراستفادهتأثیرها

رسانهمی معرضديد در بیشتريدارند قدرتسیاسی کشورهايیکه اينجا در ايکنند.

می قرار )بیشتري بازسازMcCombs, 2005گیرند در توسطي(. که نظريه اين جديد

بانوعیازايجاددستورکاردريسازشده،برجستهانجام4«گلیديسلنگ»و9«کرتلنگ»

وندیپايگونه،بهرسانهبادوعنصردولتومردم،ناساسيسیاستترکیبشدهاست.برا

گلیديس»و«کرتلنگ»ذارند.گمیتأثیرتوأمانبريکديگر،دادهشدهکههرسهمؤلفه

«لنگ يکفرايندجمعیمعرفاينبرهم، ،هاطیآنرسانه»کنندکهمییکنشمتقابلرا

 هم بر مشترکاً شهروندان )گذارندمیتأثیردولتو »Baran & Davis, 2012: 294.)

مینيازا برجستهرو تعاملتوان رابطه در را دولتیمیسازي مؤلفۀ سه ان ، و رسانهمردم

تعريفکردکهدراينوضعیت توجهبهمنافعومطامعحاکمیتیخود، دستور،دولتبا

القاو،استانتخابانيدرجردرافکارعمومیآنچههاوباتوجهبهرسانهۀلیوسبهکاريرا

کندتابهاهدافشبرسد.برجستهمی

توانبهنقشاينمی،آنهادرايجادسازيونقشدولتباتوجهبهدستورکاربرجسته

استیازاشکالسیکعنوانيبهیاسیسيهابحرانازجمله،سیاسیيهادهيپدسازوکاردر
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المللنیب نقشرسانه، که کرد اشاره آن، در مردم برهمینيیشناساقابلدولتو است.

مختلفنپژوهشومراحليالمللیموضوعابینیاسیبحرانسنییوتباساسبرايتوضیح

کلبرچراستفادهکرد.يازمدلتحلیلیماتوانی،مادشدهيهيبااستفادهازنظر،آن

 مدل تحلیلی بحران مایکل برچر-

المللیوهايبیناستکهبهماهیتبحرانیلگرانوپژوهشگرانیتحلازجملهمايکلبرچر

 است. ازنظرمراحلآنپرداخته دارد را بحرانمراحلخاصخود هر برايبررسیاو و

آنمتغیرهارادرمراحلمختلفتأثیربايستنقشمتغیرهايمختلفدربحرانومنازعهمی

به بحرانبحرانواکاويکرد. خاصهر طور آغاز، مرحلۀ چهار از گسترش، کاهشو،

برايناساسمی(0937:71،)برچرشودتشکیلمیتأثیر توانمتغیرهايمختلفدريک.

،ايچونبحراندريککشوربررسیکرد.بهباورمايکلبرچردربررسیپديدهبحرانرا

بههمینوابستهومداخله،متغیرهايمستقلستيبایم گرراموردتحلیلصحیحقرارداد.

منظوردرمراحلمذکور می، عنوانيکمتغیروابستهدرنظرگرفتکهتوانبهبحرانرا

.از(0937:73،)برچرگذارندمیتأثیرگسترشوکاهشآن،زهابرمراحلآغاديگرمتغیر

منظر اين وابسته، متغیر تصمیم، نشانگرهاي و تصاوير از استکه بحران وخود گیري

میمحرک حاصل محیطی مداخلههاي متغیر نیز عملیاتی نظر از درشود. مستقل و گر

به،موضوعاتیچونتهديدات ازطرفیدرزمانوتشديدمنازعهو... هممرتبطهستند.

بحران مکانیسم و فرآيند مداخله، اطالعاتمتغیر جذب و جستجو در گر میان، ارتباط

گزينهتصمیم بررسی و گیرندگان انتخاب)تصمیم(تأثیرها در وابسته متغیر و بوده گذار

.(Brecher, 1979: 452)کندنقشمهمیايفامی

هايبرچرازکردکهيافتهتأکیدتوانهکردهاستمیدررابطهبامدلیکهبرچرارائ

عللبحرانمکتبعقالنیپیرويمی علیرغمتنوعشگرفدر ويدريافتکه وکند. ها

در درگیر آنعوامل ها فرهنگیرغمبهو بزرگ اختالفات تاريخی؛، و سیاسی

مشابهواکنشنشانمیگذارانبرسیاست هارابادهند.برچراينيافتهاساسالگويیکامالً

مشترک»مفهوم دنبالبقاکندکههمۀدولتاستداللمیدرآندهدوتوضیحمی« به ها
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هايکنند.يافتهايعملمیطورمقايسهالوقوعبههادرشرايطآسیبقريبانسانبودهوهمۀ

استوا موضوع اين بر برچر استکه مکتبگذاراناستیسر که اساسروشی بر تقريباً

عقالنیپیش پاسخمیبینیمیبازيگر میکند برچر افزايشمیزاندهند. اثر در گويدکه

بلکهروندیمگیرندگانبهدنبالجستجوياطالعاتبیشتريتنهاتصمیمنه،استرس هاآن؛

.(Fischer, 1995: 438)گیرندتريازمنابعمشورتمیازيکطیفگسترده

 ای المللی و منطقه بین یاسیهای س های نوین در مراحل بحران نقش رسانه-

منظورازهاينوينامروزهيکیازمهمرسانه ترينابزارهاياطالعاتیوارتباطاتیهستند.

نوينرسانه هاي رسانه، جديدترينِ است. رسانه0«مککوايل»ها را نوين مجموعۀ»هاي

امکانات،داندکهخصايصمعینیرادرکنارنوشدنهايارتباطاتیمیيزيازفناوريمتما

دسترس در و شخصیبهديجیتال براياستفادۀ وسیع ابزارهايارتباطاتیدارابودن عنوان

هايیمتمرکزايازفعالیتطورمشخصبرمجموعهتوجهمابه»کندکهاواشارهمی«.هستند

ويژهوبیشتردرموارداستفادههمگانیآنبه،مطرحهستند«اينترنت»استکهتحتعنوان

شاملاخبارآنالين هايبازرگانیآگهی، ازبرنامه، هايتولیدياستفاده ازشبکه، استفاده

وب جهانی شکلجست، و اطالعات ارتباطیوجوي خاص و بالقوه هاي و« )بابايی

(0930:022،فرفهیمی

 نظريۀ به بحرانبرجستهباتوجه از مايکلبرچر مدل توانالمللیمیهايبینسازيو

رسانه که کرد میاذعان نوين بههاي مداخلهتوانند عاملی بحرانعنوان در نظرگر در ها

 بحراننقشیمهمیايفا از مرحله هر در شوندو رسانهگرفته هايجمعیخصوصاًکنند.

کنندمديرانوشهروندانبهاطالعاتراتسهیلمیگذاران،سیاستدسترسی،هاينورسانه

سرعتجمع افزايشدادهو اطالعاتجديدرا توزيع آوريو مديريت، در نقشآنرا

نقشیمنفیداشتهو،تواننددريکبحرانهامیرسانه،بخشند.باوجوداينبحرانارتقاءمی

 & Ghassabi)رانکمککننددامنۀآنراافزايشدادهيانقشیمثبتداشتهوبهحلبح

Zare-Farashbandi, 2015: 95).اساس اين بر بحراندولت، در متعددها سیاسی هاي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. McQuail 
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سازياخباربپردازندگر(بهبرجستهعنوانمتغیريمداخلهها)بهتوانندبااستفادهازرسانهمی

قرارتأثیرتهايسیاسیازپیشوآغازتاتشديدوکاهشراتحومراحلمختلفبحران

دهند.

همینجهت به يکبحران، آغاز در مطامعسیاسیدولترسانه، به توجه با هايها

برجسته با خود میسازيمتبوع هايمتنوع در آنیدهشکلتوانند به باورهايمربوط به

توانگفتکهرسانهدرشرايطگذارباشند.درنتیجهمیتأثیربحرانوعللوپیامدهايآن

می منازعه بحرانو ازسويسوکيتوانداز و موجبتنشمیانواحدهايسیاسیشود

بهباور(Galtung, 2002: 267)هايمنجربهکاهشمنازعهشکلدهدديگربهمفروضه .

حوزهنظريه اين پردازان بحران، هر آغاز در عالورسانه، عهدهها بر نقشحیاتیه داري

توانندهدايتافکارعمومیرانیزباتوجهبهسازيعناوينخبرمیبابرجسته،رسانیاطالع

.دررابطهبانقشرسانه(Snider, 2006: 45)اتشبرآراوکنشعمومیهدايتکنندتأثیر

طورجديبهبههانکتۀمهمديگرايناستکهحتیاگررسانه،درتشديدياکاهشبحران

جلوگیري مشارکتمثبتدر ، باشند؛هايسیاسیعالقهبحرانوفصلحلمديريتيا مند

به معکوسباشند. مثالعنوانممکناستنتايجنهايیکامالً هارسانه،درمرحلۀپیشگیري،

ممکناستمايلبهايجادآگاهیدرمیانمردمبرايعلليکمنازعهويابحراندرحال

هاآگاهیايجادکنندواقداماتمؤثريبرايجلوگیريازحرکتباشند.اگررسانهظهور

شود انجام بحران سمتتشديد به می، اينپوششباعثنتیجه اگر اما مثبتشود؛ تواند

دولت و مردم میان نگرانی رسانهايجاد کارکرد شود؛ ها بحران، تشديد به منجر عمالً

.(Gilboa, 2009: 106)شودمی

متغیريمهمودرمرحلۀکاهشيامديريتبحراننیزرسانه محسوبکنندهنییتعها

اينمتغیرمیمی شوند. همچنینپیچیدهمراتببهتوانندتالشبرايحلبحرانرا ترکنند.

می تغییراتپیشرسانه اينکهبینیتواند يا بزند رقم تحوالتناخواسته اتفاقاتو يا نشده

هارسانهینيآفرنقشتغییراتمحدوديايجادکردهيازمینهرابرايتغییراتهموارسازد.

بحران مسیر در است باشدممکن مهم نیز بحران بردن بین از و  ,Ahmadi)زدايی
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داردياکنندهنییتععملکردبسیار،هايمختلفبحرانرسانهدرجنبهبنابراين؛(2015:196

ونقشآندرمديريتبحرانبسیارحیاتیاست.


شده توسط  ترسیم) یالملل های بین های نوین بر مراحل بحران سازی رسانه . نقش برجسته0شکل 

 نویسندگان(

 روش پژوهش

اينپژوهشاز نوعتوصیفیدر از-روشکیفیاز استفاده با استو شده تبیینیاستفاده

هاياطالعاتیهايپايگاهمتونوداده،ايمنابعکتابخانه،روشمذکوروگردآورياسناد

ايم.باتوجهبهاينکهموضوعپژوهشپرداختهيرهایمتغشدهبهتبیینرابطهمیانآوريجمع

هابربحرانديپلماتیکعربستانسعوديوقطراست؛رسانهاصلیپژوهشدررابطهبانقش
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داده فیشگردآوري به توجه با رسانهها پوشش از پايگاهبرداري و مختلف هايهاي

المللیدرطیهايبینهايخبرگزاريهايوابستهبهطرفینووبگاهرسانیخبرگزارياطالع

از است. شده میسر يادشده رواينبحران آ، مطالبجامعۀ به محدود نوشتار اين ماري

هايکشورهايدرگیردرايوخبرگزاريهايخبريماهوارهشبکه،خبريهايسايتوب

قطرازجملهبحران عربستان، کشورهاياروپايیوکشورهايحاشیۀخلیج، فارسوبعضاً

آمريکايیاست.

 های پژوهش یافته

 روش و مفهومی چارچوب به توجه با قسمت اين بحراندر بر رسانه نقش ذکرشده

فروکشکردنبحران قطرازشروعتا محاصرۀ شدهیابيارزبنديودرسهقسمتدسته،

سپسنقششده،پرداختهابتدابهنقشرسانهدرپیشوآغازبحرانمحاصرهرونيازااست.

رکاهشرسانهبتأثیرودرنهايتبهچگونگیقرارگرفتهموردبررسیرسانهبرتشديدبحران

ايم.تنشونقشآنبرپايانبحرانپرداخته

 در پیش و آغاز بحران  نقش رسانه .0

درزمرۀبحرانمی صورتمستقیمبرکهعاملرسانهبهقراردادهايیتوانمحاصرۀقطررا

هايوابستههاوديگررسانهسايت،هاشبکه،گذاربودهاست.پیشازبحرانتأثیرشروعآن

هايتندروبهعربستانسعودياقدامبهانتشاراخباريمبنیبرنقشقطردرحمايتازگروه

ايکردند.درواقعنقشعاملرسانهدرسوريهياسیاستخارجیبلندپروازانۀاينکشورمی

به برمیهايسالبربحرانقطر عربستاقبلازشروعمحاصره ناززمانیکهشبکۀگردد.

است. کرده معرفی تروريسم حامی را آن گذاشت؛ وجود عرصۀ به پا الجزيره خبري

الجزيرهرامتهم،اشغالعراقوافغانستانهايسالهايخبريوابستهبهعربستاندرپايگاه

بههااقدامايگروهالقاعدهاستودراينسالکردندکهاينشبکۀخبريپايگاهرسانهمی

الدنکردهانتشاراخبارمربوطبهالقاعدهوهمچنیننوارهايصوتیرهبرالقاعدهيعنیبن

(Miles, 2006: 20)است الجزيره درواقع ماهوارهبه. شبکۀ يک مؤثرعنوان اي در،
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،هايگفتگويگستردهوجنجالیاشغالعراقوافغانستانباپوششاخباروبرنامههايسال

رعمومیجهانعربرامتحولکردواخبارآنباتمرکزبرمنازعۀفلسطینسیاستوافکا

اسرائیل و آمريکايی، توسط عراق شکستمحاصرۀ و بیها رژيمهاي عربی؛شمار هاي

هماياالت و منطقهمتحده اينروايتايپیمانان دلیلدرگیريدرهايرسانهاشدر ايبه

موضوعاتمنطقه ، برجستهشدهشخعنوانبهغالباً  :Lynch, 2006)نداصیتشرورماجرا

51).

به رسانه نیز غربآسیا منطقۀ در اسالمی بیداري شروع مهمبا يکبازوي عنوان

 قطر سیاستخارجی در خیزشموردتوجهاجرايی و گرفت سال در عربی 7100هاي

عواملرسانهمیالديموقعیتمنطقه داد. تغییر را ايقطر که طريقشانهبودجايقطر از

،هاياسالمیدرمصرهايمردمیوجنبشايازخیزشطورگستردهبه،شددولتتأمینمی

تونس ايندورهلیبیوسوريهحمايتمی، در کردند. راهبردهايرسانه، در هاييادشده

 منطقه در اينطريقکنندهنییتعسیاسیقطر از قطر و بودند عمومیمردم، افکار بر هم

گذاشتوهماذهاننخبگانوسیاستمدارانمنطقهراملتهبومتأثرمیتأثیرمنطقهوجهان

.همینموضوعباعثشدتانگرشمنفیکشورهاي(ICG report, 2019: 21)ساختمی

دراينزمانقطر عربینظیرعربستانومصرنسبتبهسیاستخارجیقطرتشديدشود.

خیزشبه دريافتکه بهمحضآنکه سوريه و مصر کشورهاي در رهبراناحتمالها زياد

راتغییر-توسطپوشششبکۀخبريالجزيره-اشموضِععمومی،کندوقتراسرنگونمی

خیزش موضوع با رابطه در تا داد اجازه قطر به اينموضوع و يکداد ازها جلوتر قدم

-Khatib, 2013: 421)اراتمتحدۀعربیحرکتکندرقیبانشيعنیعربستانسعوديوام

رسانه(422 عوامل منطقه. رقیبان که شدند باعث برهه اين در بهاي نسبت قطر اي

خصوصپوششاخبارمنطقهازسويالجزيرهبدبینشوندوايقطروبههايرسانهپوشش

هايتروريستیيتازگروهاقداماتمتقابلرادربرابرآنانجامدادهوقطررامتهمبهحما

کردتافضايهجمهعلیهسیاستقطرتالشمی،کنند.دراينبرههدرپاسخبهاينادعاها

خارجیوسیاسترسانه تلطیفکند. ايدرسالامیرقطردرمصاحبهکهيطوربهاشرا
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هاتروريستاظهارداشتکهقطربودجۀ«انانیس»پوردرمیالديباکريستینامان7104

.(Al-Thani, 2014: site)مدتباداعشمتعهداستکندوبهجنگطوالنیراتأمیننمی

رسانهرونيازا فضاي ايمقولۀ نیز، ديپلماتیک بحران شروع از صورتبهپیش

گذاشت.درواقعمیتأثیرتدريجیبرروابطقطرباديگرکشورهايعربیازجملهعربستان

رسانه نیز بحرانمحاصره شروع قبلاز ماه چند بیناز پوششهايعربیو هايالمللیبا

خبريخود آوردند؛، فراهم قطر سعوديو عربستان رقابتمیان و برايمقابله را زمینه

7102سالیمبرافکارعمومیدرماهتأثیرمنظوربهآمیزکهاقداماتتحريکايگونهبه

هايآمريکايیبرشدتتنشمیانقطروويژهرسانهمیالديشدتگرفت.دراينبرههبه

قطرمنتشرکردهوهايسیاستعربستانافزودندومقاالتسیاسیزياديرادرمخالفتبا

و«فارينپالیسی»کردند.سايتنشريۀآمريکايیعنوانحامیتروريسممعرفیمیقطررابه

رنالاستريتژووال» هايآمريکايیعلیهحکومتقطربودندکهترينرسانهازجملهمهم«

ايحمالترسانه قطر ترامپزمانهمشانعلیه دونالد سفر با بهرئیس، جمهوريآمريکا

باسفرترامپبهزمانهم.:سايت(7102،ديالجدی)العربزدفارسبهبحراندامنمیخلیج

قطررابهمقابله،باانتشاريکپستوبالگیتوسطجانهانانیز«فارينپالیسی»،فارسخلیج

ازطرفیبا(Lee, 2017: site).گرايیمتهمکردمتحدهوهمچنینتمايلبهافراطبااياالت

خلیجگذشتسال در بحران آغاز از ها انگلیسی النیم»فارستحقیقاتسايتروزنامۀ

هاپوندبهبنیاددهدکهدولتابوظبیمیلیونمیالدينشانمی7105دراواخرسال0«ساندي

ايدرانگلیسعلیهدهیعملیاترسانهروابطعمومیکوئیلرمستقردرلندنبرايسازمان

.عربستانسعودي:سايت(7102،ديجدی)العربالمسلمینپرداختکردهاستقطرواخوان

اينزم در نیز بحرين تاکتیکو از فناوريان هايپیشرفتههايمربوطبه مانند فناوريتر

بحرينافراديراکهدرحینوقبلازآغازبحرانمثالعنوانبهکردند.سايبرياستفادهمی

کرد.کردندرابازداشتمیهاياجتماعیباجامعۀقطريابرازهمدرديمیازطريقرسانه

کهازطريقشبکهاماراتمتحدهعربینیزکسانی هاياجتماعیازدولتقطرحمايترا

می به را 9کردند پرداخت05تا و زندان 511سال نقديمحکوم111، جريمۀ درهم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The Mail on Sunday 
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ايقطردهدکهرقبايمنطقه.اينروندنشانمی(Albasoos & et al, 2021: 162)کردمی

قبلازشروعبحرانازماه يهانهی،زمها ايخودفراهمآوردهعواملرسانهلهیوسبهآنرا

بودند.

تواندرککردکهايمیليوسفنقشرسانهدرشروعبحرانرازمانیبهتردرکمی

اينمیالديهکمی7102سالیمآمريکادرمتحدهاالتياالعتیباسفیراماراتدر شود.

0هافاعازدموکراسیهاارتباطبیناماراتمتحدهعربیوبنیادحامیاسرائیلبرايدايمیل

اقدامیتوسطقطروتحريکجوامع افشاکرد.کشورهايعربیادعايهکايمیلرا را

عربیتلقیکردندوبههمینمنظوراختالفبیندوطرفافزايشيافت.درنتیجهدرمقابل

 در روند سال3اين همان ژوئن رسانه، درشبکه سايبري قربانیيکحملۀ الجزيره اي

ودراينبرههحمالت(Shahid, 2017: site)سرورهايمرکزيخبريخودشدسراسر

سايبريطرفینبهاوجخودرسید.

وسیلۀانتشاراخباريهاجرقۀنهايیبحراننیزبهبافراهمشدنزمینۀبحرانمیانطرف

درواقعمنتسببهامیرقطرمبنیبرحمايتازايرانواخوان المسلمینزدهشد. ژوئندر،

اطالع7102 پايگاه قطرو افبی»رسانیمیالديبراساسگزارششبکهخبريالجزيرۀ

آيِ قطر« در آمريکا ، سال مه ماه سايتوب7102در )آژانسخبري سايرقطر و قنا(

دولتهکشدندهاياطالعپايگاه به وابسته دستگاه(Aljazeera, 2017: site)رسانی .

اياالت اطالعاتی هکمتحده پرده پشت در عربی متحدۀ امارات دولت که کرد ادعا

 است داشته قرار )قنا( قطر منازعۀ(Albasoos & et al, 2021: 162)خبرگزاري در .

بررويصفحه،امیرقطر،هکرهااظهاراتیرامنتسببهشیختمیمبنحمد،سايبريطرفین

دراظهاراتمنتسب بهحمدآلثانیآمدهبودرسمیخبرگزاريرسمیقطرقراردادند.

 يکقدرتمنطقه»که: نمیايران اسالمیاستکه چشمايو آن از وتوان پوشیکرد

...«عاقالنهنیستکهدربرابرآنقرارگرفت.ايرانيکقدرتبزرگدرثباتمنطقهاست

(Foxnews, 2017: site)رهايزمینهبرايآغازبحرانفراهمشدوکشو،.درنتیجهاينامر

خلیج ازعربی نقل به خبر اين گسترده پوشش و انتشار با عربستان رهبري به فارس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Foundation for Defense of Democracies (FDD) 
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ابتدابه،هايخودهايمختلفقطريدرفضايمجازيوصفحاتخبرگزاريخبرگزاري

:7170،)عوادايعلیهقطرپرداختهوسپسزمینۀتحريمقطررافراهمآوردندهجمۀرسانه

001)

 رخدادنيازاپسبالفاصله مسدودسازي، و تحريم به اقدام عربی کشورهاي

ايمیانطرفینتشديدتقابلرسانه،رودراينزمانهايمتعددقطرکردند.ازاينخبرگزاري

مقطعمی اين در شود. عربی، متحدۀ امارات ذيصالح مقامات قطر، خبرگزاري سايت

یرساناطالعايتخبريوپايگاهسايتکانالالجزيرهوچندينس،(ي)وکالۀاألنباءالقطر

اماراتپسيهاروزنامه اقدام اين کردند. مسدود را ديگر مقاماتقطري که بود ازآن

،«الوطن»هايايالجزيرهوخبرگزاريقطر)قنا(وسايتهايشبکۀماهوارهعربستانسايت

والجزيرهانگلیسی«هالجزير»مستند،«الجزيره»ايگروهرسانه،«الشرق»،«العرب»و«الرأيا»

عربی اماراتمتحده عربستانسعوديو اقداماتِ چندساعتپساز مسدودکردند. ،را

درواقع کردند. مسدود قطر اظهاراتامیر دلیل به را الجزيره کانال نیز مقاماتبحرينی

اماراتوبحرينيک،هاوصفحاتمجازيازسويعربستانسعوديمسدودشدنسايت

بودصورتروزپسا گزارششده اظهاراتامیرقطرکهتوسطخبرگزاريقطر)قنا( ز

.:سايت(7102،انی)البگرفت

دراينمیان هايعربستانسعوديرسانه، اخباري، انتشار به اقدام نیز مصر اماراتو

هايشانهايعربیبهتبعیتازدولترسانه،علیهقطروامیراينکشورکردند.دراينبرهه

-زمینۀتحريموتنبیهسیاسی،ايعلیهقطرکردندتابهلحاظروانیهايرسانهاقدامبههجمه

 گزارش اساس بر آورند. فراهم را کشور اين الجديد»اقتصادي محتواهاي«الخلیج

رسانه توسط داشتندمنتشرشده شرکت قطر علیه کارزار در که هايی نشان، دهندۀبیشتر

 پادشاهی سیاسی بودهگفتمان قطر علیه عربستان نظارت، تحتمالکیتيا که گفتمانی

قطررانشانههايسیاستهايیکهرسانه،مستقیممحمدبنسلمانبودهاست.دراماراتنیز

بودند گرفته اماراتبودهتابعدستورالعمل، نیزرسانههايسیاسیکشور مصر در هاياند.

يادشده بحران در فعال بودجۀ، قرارتحتکنترل عربستان دولتيا يا ارتشاينکشور
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به نیز عربستان در قطر با مقابله جريان داشتند. شبکه توسط مستقیم العربیه»طور و«

خبريسايت «عکاظ»هاي الوطن»، » االقتصاديه»و رسانه« پادشاهیکه اختیار در هاي

هاييادشدهشرسانهنق،رو:سايت(.ازاين7102،)الراجحیشدعربستانهستند؛هدايتمی

دولتبه دست در مهم ابزاري نمیعنوان هم را مقابل و رقیب وهاي کرد انکار توان

اند.سازآنبودهزمینه،هايمذکورازقبلازبحرانتوانادعاکردکهرسانهطورکلیمیبه

 ها . نقش رسانه در تشدید بحران و تنش میان طرف2

میان ديپلماتیک بحران که خلیجزمانی عربی کشورهاي و گرفتقطر شدت فارس

افکاررسانه بر موضوع اين کردند. يکديگر ضد بر اخباري نشر به طرفاقدام هايدو

گذاربود.دراينمیانکهمحاصرۀهوايیوزمینیودريايیتأثیرعمومیدوطرفبسیار

 بودآغازشدهقطر ، يکالتیماتیوم در سعودي اقدام74عربستان شروطساعته نشر به

اينشروطگانهسیزده مطابقبا رفعمحاصرۀقطرمستلزم،ايبرايرفعمحاصرهقطرکرد.

اينشروطايناستکه با نکتۀمهمدررابطه بود. عملیشدنهمۀسیزدهشرطيادشده

 سايتخبريتوئیتابتدا چند0«اسکاينیوز»ر پساز و اينشروطکرده انتشار به اقدام

ساعتنیزشبکۀخبريالجزيرهوچندخبرگزاريمرتبطبادولتقطراينشروطرابازنشر

:سايت(.ازطرفینکتۀمهمدررابطهبااينشروطايناستکه7102،کردند)عبدالرحمن

توسطدولت«الجزيره»ايبستنکانالماهواره،يکیازشروطمهمجهترفعمحاصرۀقطر

بود در(Mitchell, 2019: 204).قطر رسانه جايگاه بودن مهم حکايتاز اينموضوع

می نشان طرفداشتو دو بین تعیینروابط و مهم ابزار رسانه که دردهد قطر کننده

عربستاندرمنطقهازجملهکشورهايرقیبهايسیاستاشبرايمقابلهباسیاستخارجی

اخیربودهاست.بههمینمنظورعربستانسعوديدرطیبحرانمذکورهموارههايالسدر

هاوصفحاتمجازيخبريقطرازجملۀکانالخبريالجزيرهبود.خواهانبستهشدنکانال

میان اين در رسانه، قطر با سعودي عربستان بحران اوج در آمريکايی ازجملههاي

کردندوافکاررابهحمايتازتروريسموايرانمتهممیقطر«نیوزفاکس»يماهورهاشبکۀ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sky News 
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.طبق(Chak, 2020: 176)پذيرفتمیتأثیرايعمومیمردمآمريکاازاينحمالترسانه

درزماناوجبحرانقطرازهردهآمريکايیبیشازشش0«عربنیوز»نظرسنجیسايت

بسیاريازنفرازاقداماتالجزيرهآگاهیداشته اما برداشتمنفیازاقداماتوهاآناند؛

منفیبرتأثیر«الجزيره»داشتهونیمیازافرادمعتقدبودندکه«الجزيره»هايخبريپوشش

اکثرکسانیکهدرايندرخارجازکشوردمتحدهاالتياوجهۀ داشتندنیزموردنظرارد.

هايتروريستیمرتبطبااسامهايرابرايگروهايزمینهمعتقدبودندکهاينشبکهماهواره

میالدنبن Arab News, 2017: site).کندفراهم ) طرفی ترامپتوئیتاز دونالد هاي

آمريکادرمقابلبحرانمذکوریاستدهندۀسنیزنشانمتحدهاالتياجمهورسیرئعنوانبه

هايشتوئیتايازهاافزود.ترامپدرمجموعهبودهوتاحديبرتشديدبحرانمیانطرف

ديپلماتیکخلیج بحران که کرد استفارسمهندسیادعا با(BBC, 2017: site)شده .

نیز قطر شروعمحاصرۀ پیام، از استفاده بههايتوئیترشترامپبا ابزاريجديددرعنوان

دستبهکارشد.اودرهمانروز،شناختهشده«توئیپلماسی»ديپلماسیمجازيکهباعنوان

درسفراخیرمنبهخاورمیانهاظهارکردمکهديگر»اولدرصفحهتويترشاعالمکردکه

نمی تأمینکرد. بهقطراشارهرهبران)توانبودجۀايدئولوژيراديکالرا –کردندعربی(

يکساعتونیمبعدازانتشار(RealDonaldTrump, 2017: Twitter).«مالحظهکنید

خوباستکهعربستانسعوديباپادشاه»اعالمکردکهتوئیتاودوبارهدرتوئیت،اين

ديدارکندو آنکشوردرحالنتیجهگرفتنهستند.51]امیرقطر[ گفتندکهدرموردها

ايخواهندداشتوهمۀکشورهابهقطراشارهگرايیموضعسختگیرانهطتأمینبودجۀافرا

باشد تروريسم وحشت پايان آغاز اين شايد  :RealDonaldTrump, 2017).«داشتند.

Twitter)بهگردنقطر7«اينديپندنت»ژوئننیزروزنامه3در ازقولترامپتقصیراترا

ندوضمناينکهاظهارداشتقطربودجهخوا«سخت؛اماضروري»انداختومحاصرهرا

می تأمین بااليی بسیار سطح در را راتروريسم کشور اين در موجود ايدئولوژي کند؛

درنتیجه(Mindock, 2017: site)يکايدئولوژيافراطیتوصیفکردصورتبه . نوع،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Arab News 

2. Independent 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Independent_Print_Limited&action=edit&redlink=1
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انعکاسآندرالمللیوهمچنینبرداشترهبرانغربیازاينبحرانوهايبیننگاهرسانه

هايمختلفبرشدتبحرانمیانطرفینافزود.خبرگزاري

برروندتشديدبحرانوهجمهعلیه،هايخبريعربیباتحريفاخبارازطرفیسايت

درگزارشیغیرواقعیاعالمکرد0«گازت»طورمثالسايتخبريسعوديافزودند.بهقطر

ايبهموريسباصدوربیانیهريوزنخستاونومعشدهقطعکهروابطکشورموريسباقطر

اين(SaudiGazett, 2017: site).حمايتکشورشازعربستانسعوديمتعهدشدهاست

مشابهگزارش اخبار ديگر و ها کشورهايعربی، بر عالوه که کرد ايجاد ايننگرشرا

عربستانسعوديکشورهايغیرعربینیزدرحصروانزوايقطربا،حامیعربستانسعودي

بااينهمراهشده لی»ايايباگروهرسانهوزيرموريسدرمصاحبهمعاوننخست،حالاند.

ايصادرنشدهووزارتامورخارجۀاينکشورموريسادعاکردکهچنینابالغیه7«دِفی

بیانیه قطرصادرکردنیز مبنیبرادامۀروابطديپلماتیکموريسبا )الشرقايرا ،7103:

.سايت(

قطر انزواي و بحران تشديد روند بر زمان اين در نیز صهیونیستی رژيم موضع

قبلازبحرانفراهمکردههايسالايکهقطرعلیهاينرژيمدرگذاربود.فضايرسانهتأثیر

ايخودعلیهقطرراآغازکند.وزيرحمالترسانه،بودموجبشدتااسرائیلدراولینگام

لیبرمناينرژيمدفاعسابق 9آويگدور فرصتیمناسببرايرقباعنوانبهاينوضعیترا

الجزيره»ايتوصیفکردوشبکۀماهواره عنوانپروپاگاندايمحض« با معرفیکرد.4را

 نتانیاهو سرزمینريوزنخستبنیامین در الجزيره تعطیلیدفاتر خواستار نیز هاياينرژيم

نیزبا«هاآرتص»سايتخبريوروزنامۀ.(The Times of Israel, 2017: site)اشغالیشد

رسانهسرمقاله هجمۀ به اقدام خود هاي خبري شبکۀ و قطر علیه الجزيره»اي کرد.«

مطابقايالجزيرهراطرفدارفلسطینوروابطباتهرانتلقیکرد.شبکۀماهواره،«هاآرتص»

هايشبکۀخبريالجزيرهدرجبهۀفلسطینششآمیزپوتحريکتأثیر«آرتصها«باگزارشِ
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برانگیختهاستواورشلیمبااستفادهازاينبحران،وروابطقطرباايران خشماسرائیلرا

تهرانمی تهديد تواند کند، خنثی را المسلمین اخوان و (Harel, 2017: site).الجزيره

رقبايقطرخصوصبهیمنطقهوبرافکارعمومتأثیرايموجباينهجمۀرسانه،درنتیجه

به عربستان و قطر میان اختالفات تشديد براي را سختی شرايط و محورشده عنوان

آلودساکتنماندندهايقطرينیزدراينوضعیتتنشکشورهايعربیايجادکرد.رسانه

واقداماتکشورهايعربیعلیهقطررادرراستايتضعیفآرمانفلسطینوتوطئۀرژيم

ماهوارهصهیونیستیمعرفیمی شبکۀ کردند. اينزمان در که الجزيره بهاي پايگاهعنوان

رسانهرسانه حمالت دفع براي قطر رسمی میاي عمل مقابل طرف بحرانکرداي اين

آن از استفاده با اينرژيم که تلقیکرده فرصتیبرايرژيمصهیونیستی ديپلماتیکرا

بهدنبالضربهزدنبهجنبشمقاومتاسالمی)حماس(،فلسطینعالوهبرتضعیفآرمان

ترويجپذيرشاسرائیلدرجهانعربوحذفتلقیدشمنازآنو،ديپلماتیکصورتبه

.:سايت(7102،)وتدداردیبرمروابطباايشانبهبهانۀمبارزهباتروريسمگاميسازيعاد

هايمختلفنبرههنیزازنگاهرسانههايارسالیايرانوترکیهبهقطردرايکمک

آمیزتالشکردندتااقداماتايرانوترکیهرایاغراقصورتبههاپوشیدهنماندواينرسانه

دهند جلوه قطر حداکثريبر فشار و بحران راستايتشديد (Sahbaz, 2018: site).در

رابطۀرسانه بر مبنی اخباري نشر به اقدام العربیه مانند وهايی قطر با ترکیه و ايران

خلیجشکل حاشیۀ کشورهاي ديگر و عربستان مقابل در امنیتی يکمحور فارسگیري

ايکردهوزمانیکهايراناقدامبهحمايتازقطردرجريانمحاصرهکردحمالترسانه

ررارابطۀايرانوقط،طیسلسلهمقاالتی«العربیه»علیهايرانوقطرتشديدشد.سايتخبري

قطردرتالشاستتابازنمايیکردکهگونهنيافراترازيکرابطهسیاسیجلوهدادهو

رفعمحاصره پساز تحريم، در هايوضعايرانرا توسطغربياريکند. «العربیه»شده

ازمحاصرۀقطرخواهانگسترش استفاده وگسترشومرجهرجگزارشکردکهايرانبا

استبی منطقه و(al-Dosary, 2017: site).ثباتیدر جريانحمايتايران همچنیندر

درراستايترکیهازقطررسانه هايوابستهبهکشورهايعربیايناقدامايرانوترکیهرا
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سیاسیپیش اهداف را-بردن اقدامات اين و کرده تلقی ايران و ترکیه ،اقتصادي

فارسانوترکیهدرمنطقهبرايمقابلهباعربستانوکشورهايعربیخلیجهايايرطلبیجاه

باگذشتزمانروندتقابلوتعارض،(.درنتیجهAlarabiya, 2018: siteمعرفیکردند)

تأثیرايمیاندوطرفتشديدواينتقابلذهنیبرتقابلعینیومیدانیدوطرفنیزرسانه

گذاشت.

 ها روند تنش و آغاز مصالحه میان طرف . نقش رسانه در کاهش0

فارسکهنتیجۀآنتحريمومحاصرۀقطربودحدودچهارسالبهبحرانديپلماتیکخلیج

برهه اين در رسانه ابزار لیکن انجامید؛ طول زمینه، حصردر به دادن پايان براي سازي

بهمعناينقشمستقلرسانهدرآرامتأثیرگذاربود.البتهاينتأثیراقتصاديقطرنیز-سیاسی

متغیريمهمدراينبحرانعنوانبهتوانرسانهراکردنفضايايناختالفنیست؛بلکهمی

 کرد. ارزيابی گريدیعبارتبهچهارساله رسانه، ماهاين در فروکششدنها به منتهی هاي

قطر بحران عمومیطرف، افکار و کشورهاياذهان ديگر و برايهايدرگیر را جهان

برقراريمجددروابطمیانقطروکشورهايعربیآمادهکردند.

ماه بحرانسايتخبريدر تايمز»هايآخر مقاله«فايننشال در پادشاهی»اينوشت:

میالديعلیهدولتقطرپسازپیروزي7102سعوديدرحالپاياندادنبهمحاصرۀسال

رئیس بايدن منتخبجو جمهور است.آمريکا تايمز« خبريبهفايننشال عنوانيکشبکه

،مهمدرحوزۀسیاسیبهنقلازکارگزارانسیاسیعربستانسعوديواماراتمتحدهعربی

 را قطر قبال در سیاستپادشاهیعربستان در بايدنهديه»تغییر براي اي اين« و خوانده

نشان سوينبرايگامبرداشتنبهولیعهدعربستا،دهندۀتمايلمحمدبنسلمانموضوعرا

( دانست قطر با اختالفات رسانهFinancial Times, 2020: siteحل به(. وابسته هاي

از،طوروانمودکردندکهدولتترامپدرپايانعمرخودخواهانآمريکانیزاينجمهوري

عربستانسعوديمی کند؛ باز برايپروازهايقطر را مرزهايهوايیخود تا زيراخواهد

تحريمخطوطهوايیقطرموجبشدهبودتاقطرفقطبتواندازطريقآسمانايرانبراي

-هادالردراختیارايرانارتباطبادنیااستفادهکندواينموضوعموجبشدهبودتامیلیون
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جهی(درنتJakes, 2020: site)قرارگیرد.-ترامپقصدفشارحداکثريبهايرانراداشت

ابزارلهیوسبههريکبراساسداليلمختلفیباتلطیففضا،یفسیاسیآمريکاهردوط

برمی قطرگام دولترسانهدرراستايرفعمحاصرۀ ماهداشتند. هايپايانیترامپکهدر

شدکههايداخلیوخارجیمحکوممیازسويبسیاريازرسانه،بردعمرخودبهسرمی

قتل،بازداشتفعاالنسیاسی،ازجملهتلفاتدرجنگيمن،منطقهدروقايعدورۀبحراندر

زمینهبراي،جمالخاشقچیو...ازدولترياضحمايتکردهوباتغییردولتدرآمريکا

سفیر،آيد.يوسفالعتیبافراهممیفارسجیخلبازگشتصلحوثباتمیانکشورهايعربی

نیزاظهارداشتکهدرد ترامپاماراتدرآمريکا وره شدهاختالفاتباکشورمحاصره،

در کشورهايمنطقه و ايناختالفاتبرايآمريکا به پاياندادن و داشته استمرار )قطر(

(.درنتیجهدراينبرههکهبايدنپیروزFinancial Times, 2020: siteاولويتنبودهاست)

سايتمتحدهاالتياانتخابات بود؛ اوهايخبريآمريکايیِشده طرفدار نتايج، مطالبو

اياالت و قطر راهبردي میگفتگوهاي تبیین را اينمتحده که بودند مدعی و کردند

مذاکرات نشان، مجدديریازسرگدهندۀ آغاز براي تمايلشان و کشور دو روابط

زمینههمکاري تمامی در دوجانبه بههاي خصوصها در مشکالتفعلیوفصلحلويژه

 تايمزنیويورک»است. اين« خلیجنیز بحران حل که کرد القا فهرستطور در فارس

است)علاولويت هايدولتآمريکا سويیديگر7171ی، از سايت(. : که، اينبرهه در

اختالفاتمیانوفصلحلتالشبراي،متحدهخواستارفشارحداکثريبرايرانبودهاياالت

نیزدرهمکشورهايعربیحاشیۀخلیج ارزيابیمیفارسرا باهمینینراستا کردهاست.

رسانه که بود رويکرد آمريکايی ومنظوربههاي خود مردم عمومی افکار کردن آماده

پرداختند.آنمیوفصلحلبهتبیینپیامدهاياستمراربحرانونیزآثارمثبت،جهان

میالدي7171سالهايپايانیهايعربینیزدرماههاوروزنامهدرطرفديگررسانه

باوجوداينسازيافکارعمومیمردمکشورهايعربیحرکتمیدرمسیرآماده ،کردند.

مصالحۀاحتمالیمیانقطروعربستانراصرفاًدرجهتخواست،هايعربیبعضیازرسانه

باآمريکادرمنطقهتلقیکردهواظهارداشتندکهمصالحه ايظاهريخواهدبودوصرفاً
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هايقطرينیزدراينزمانبا:سايت(.رسانه7171،تآمريکامیسرخواهدشد)الحرۀحماي

ازموضوعحلاختالفمیان،جمهوريآمريکابهقطرمشاوررياست،ورودچارلزکوشنر

ترينموضوععربستانسعوديوقطرخبردادهوبازسازياعتمادمیانايندوکشوررامهم

شداينموضوعالقامی،وامیرقطرعنوانکردند.درجرياناخباردرجريانمذاکرهکوشنر

ماه در دولتآمريکا وکه سابق متحد دو اختالفمیان رفع درصدد خود پايانی هاي

:سايت(.7171،رۀنتيبرطرفکردنفشارحداکثريبرقطراست)الجز

 خبريماهوارهيهاشبکهديگر فرصتهايسايتوبايو پیامدهايهعربینیز و ا

ديپلماتیکخلیج اختالفات میحل قرار موردبحث را دادندفارس ازبه، خصوصپس

7171وزيرامورخارجۀکويتدرروزهايابتدايماهدسامبر،کهاحمدناصرالصباحآن

ناصرالصباحدربیانیۀچهارمحلبحرانخلیجمیالديازنزديکشدنراه فارسخبرداد.

اع خود دسامبر که بود کرده )نشستبحث»الم طولاجالسگذشته هايمثمرثمريدر

هاعالقۀخودرادرموردهمبستگیوثباتدرطرفۀهمآنکهدرشدهانجامسرانشورا(

دادهخلیج نشان نهايی توافق به رسیدن و )بیفارس عرببیاند سی سايت(.7171ی، :

یدرموردخاتمهبخشیدنبهاختالفاتخبريکويتهايسايتوبخصوصدراينروندبه

نويسانمعروفسايتکردند.خالدالطراحيکیازسرمقالهبینیمیفارساظهارخوشخلیج

گفت:«فارسهستیمماهمهبرندۀخلیج»ايتحتعنوانخبريالقبسکويتدرسرمقاله

مدسامبردرجمعهچهار،فارسامیدبهبازگشتوحدتکشورهايشورايهمکاريخلیج»

:سايت(.7171،)الطراح«بهواقعیتتبديلشد

آنچهمهم،باتوجهبهروندتلطیففضايمصالحهمیانقطروديگرکشورهايعربی

عنواندوهايآمريکايیوکويتیبهنقشرسانه،آيدايناستکهدراينفضابهنظرمی

واسطه خواهان که کشوري پايان و قطر محاصرۀ رفع در ديپلماتیکمیانگري بحران

هايگیرترازنقشديگررسانهبسیارچشم،فارسبودندکشورهايشورايهمکاريخلیج

عنوانهايکويتیوآمريکايیدراينروندبهالمللیبودهاست.درواقعرسانهعربیوبین

گیرييکگفتگومیانقطروديگرهايخودعملکردهوفضارابرايشکلبازواندولت
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خلیج همکاري شوراي کردندکشورهاي آمده فارس رسانه؛ کنار در يادشدهاما ،هاي

کاهشتنشوتلطیففضاياذهاندرجهتهايمحورهايمتقابلهمدربحراننیزرسانه

خود عمومیجامعۀ به، نیاز نیز دوطرفماجرا درواقعدر برداشتند. گام منطقه جهانو

هابسیاريازرسانهکهيطوربههامیسرشد؛گفتگووتلطیففضامیانطرفینتوسطرسانه

درجهتاينامراقدامبهنشراخباريمبنیبربازگشتقطربهآغوشبرادرانعربخودو

یبرحمايتازتروريسمدرمنطقهکردند)سکايهايیمبنهمچنینکنارگذاشتنحرکت

:سايت(.7171،نیوزعربیۀ

 ژانويه اوايل رسانه7170در نیز درمیالدي قطر حضور احتمال طرفاز دو هاي

نشستشورايهمکاريخلیج در بود قرار العاُلي»فارسکه خبر« شود برگزار عربستان

براياولینبار«الجزيره»شبکۀخبري،ديجديدمیالدادند.دراينزمانهمراهباآغازسال

 ژانويه چهارم تاريخ 7170در که کرد اعالم بهمیالدي عربستانکويت همسايۀ عنوان

خلیج همکاري شوراي اعضاي از يکی و قطر و فارسسعودي اياالت، همراه متحدهبه

به مشترکآمريکا طور شده، حلبحران اساساينطرحواسطۀ بر اند. به، بايد عربستان

 :Al Jazeera, 2021)محاصرۀهمسايۀخودپاياندادهومرزهايخودرادوبارهبازکند

site).خبرازنزديکبودن0«74فرانس»يکروزقبلازانتشاراينطرحنیزشبکۀخبري

تنش و اختالف شبکۀحل اين گزارش به داد. قطر و سعودي عربستان میان زدايی

ماهواره طرحی تهیه حال در برهه اين در رياض فرانسه دولت به وابسته منظوربهاي

 ,France 24)فارسبوديننشستشورايهمکاريخلیجترنزديکزدايیباقطردرتنش

2021: site)درن افزايشاحتمالازسرگیريرابطۀمیانقطروعربستانسعوديو. با تیجه

هايمختلفدرجهانهايمتعدددراينرابطهازسويرسانهانعکاساخباروشايعه در،

ازامیرقطربرايشرکت،7170فارسدرسالاولیننشستساالنۀشورايهمکاريخلیج

حضور با درنهايت و شد دعوت نشست اين نشستدر اين در قطر امیر براي، زمینه

خلیج همکاري شوراي اعضاي ديگر و قطر میان رابطه آمد.ازسرگیري فراهم فارس

میازاين رسانهرو کرد اذعان بهتوان توانستند عرصه اين در يکمحرّکمهمها عنوان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. France 24 
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برايکاهشتنشوآغازمصالحهمیانقطروعربستانسعوديوديگ رفضايآرامیرا

کشورهايعربیفراهمآورند.

 گیری نتیجه

نقشرسانه قطردرنوشتارحاضرتالششدتا هاينوينبربحرانديپلماتیکومحاصرۀ

می شود. جهانیواکاوي و ارتباطات انقالب عصر در که کرد اذعان شدنتوان رسانه،

يدادهايسیاسیشود.روعنوانيکمتغیرمهمدررويدادهايمختلفدرنظرگرفتهمیبه

7102پذيرند.بحرانديپلماتیکیکهدرسالمیتأثیرمنطقۀغربآسیانیزازاينمتغیرمهم

تبعآنديگرفارساتفاقافتادومنجربهقطعروابطعربستانسعوديوبهدرمنطقۀخلیج

فضاسازي از متأثر نیز شد کشور اين چهارسالۀ محاصرۀ و قطر با هايکشورهايعربی

عنوانيکمتغیرايوحمالتسايبريو...بودهاست.البتهدرنوشتارحاضررسانهبهرسانه

فارسزيراروندتقابلمیانقطروديگرکشورهايعربیخلیج،مستقلدرنظرگرفتهنشده

تريبرخورداربودههايژئوپلیتیکیوساختاريعمیقبامحوريتعربستانسعوديازريشه

به طیکردهطواست. تدريجیرا رونديطوالنیو عربستان و قطر خاصتقابلمیان ر

میالدياقدامبهتغییرمسیرسیاستخارجی0331قطرازدهۀنکهيبعدازاخصوصاست.به

خودوفاصلهگرفتنازعربستانسعوديوديگرکشورهايعربیکرد.درنتیجهدربحران

عنوانيکمؤلفۀمستقلتوانستهاستبهمیالديرسانهنمی7102ديپلماتیکقطردرسال

صورتبه بحران بر عباتأثیرمستقیم به بهتربگذارد. رتی را، بحران اين در نقشرسانه

ديگرمتغیرهايمستقلبربحراندرنظرگرفت.تأثیرتوانخارجازنمی

هايرسانه،تواناذعانکردکهدربحرانيادشدهمی،اينپژوهشيهاافتهيبراساس

بدينگذاربودهتأثیرگربرمراحلمختلفبحرانعنوانيکمتغیرمداخلهنوينبه معنااند.

رسانه بهکه بحران آغاز جريان در شرايطها با و کرده عمل محرّک يک عنوان

زمینهرابرايکلیدخوردن،المللیايجادکردندايوبینايکهدرفضايمنطقهگونهملتهب

المللیوابستهبهمحورهايعربیوبیناينبحرانفراهمآوردند.درطولبحراننیزرسانه

گريکردهوازاينطريققطررامتهمبهافراطی،ديباملتهبکردنشرايطعربستانسعو
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هايبرشدتمحاصرۀقطرافزودند.اينموضوعگواهازمهمبودنجايگاهرسانهدربحران

رقابت و منطقهسیاسی شرايطهاي اين در است. اي بهرسانه، برايها ابزار يک عنوان

اهدافخودعملکردهاست؛زيراباتوجهبهمراحلهايمختلفدرجهتپیشبردطرف

فرايند اين طول در که شد مشاهده بحران اهدافسیاسیرسانه، و منافع به توجه با ها

تنشدولت ايجاد مراحلینظیر در ها فروکشبحران، شدتبحرانوهمچنینکاهشو

اينبدينهمؤثربود ازفضايرسانهاند. استکه وتعارضاتمختلفبتايدررقامعنا ها

توانباعنوانيکمیدانرزميادکردکهدرآنرسانهدرکنارايمیالمللیومنطقهبین

ابزار مانندساير رقابت در درگیر کشورهاي خارجی سیاست هاي فناوري،ديپلماسی، ،

می بهسمتمسئلهتسلیحاتنظامیو... گبحرانوحتیجن،سازيتواندمسیررقابترا

هايبحرانرابهسمتحلشدنوکاهشطرف،پیشببرديادرمقابلدرصورتتمايل

تواننقشمستقلینمی،تنشسوقدهد.درنتیجهباتوجهبهايننگاهکارکرديوابزاري

المللیهايبینگذاريبررويدادهايمختلفسیاسیوبحرانتأثیرهاينويندربرايرسانه

 قائل امروز جهان رسانهدر توسعۀ پیشرفتو اگرچه وبود. امروز جهان در نوين هاي

کنبهادعايیانکاراست؛لگذاريبرافکارعمومیوسطوحمختلفجوامعغیرقابلتأثیر

توانادعانمی،نويسندگاناينپژوهشوباتوجهبهبررسیمورديبحرانديپلماتیکقطر

هايمختلفياسیاسیازجملهبحرانيهادهيپدتواندعلتاصلیکردکهرسانهخودمی

نويسندگانبارويکردي،پايانمنازعهوکاهشتنشباشد.برايناساسیعلتاصلیحت

می رسانه کارکرديمعتقدندکه نگاه دردستعنوانابزاريکنترلتواندبهمبتنیبر شده

راستادولت در ايها خارجی سیاست گيمنافع قرار استفاده مورد ايجادیشان با و رد

برجسته بر مبتنی سازوکارهاي و اخبار يهامؤلفهسازي و کنندهنییتعمهم مواقع، در

مل سطوح در سیاسی نخبگان افکار همچنین و عمومی افکار بر ضروري ومنطقهی، اي

بین گذاشتهتأثیرالمللی ، سیاسی مختلف رابحرانازجملهرويدادهاي سیاسی هاي

دالشعاعتحت قرار گريدیعبارتبههد. طررسانه، از و خارجی سیاست با همسو قيها

بخشیسیاستبهسازي؛نسبتبهمشروعیتالقاءپیاموبرجسته،سازيارزش،گذاريارزش
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سیخارج پیام رساندن عمومییاسیو افکار به بهکشورها ، تحققيبرايابزارعنوان

عنوانمتغیريمهمتوانرسانهرابههمیکنند.درنتیجینقشمياهدافسیاستخارجیايفا

گذاردررويدادهايسیاسیمختلفدرمنطقهوجهانشناسايیکردونقشآنراتأثیرو

هايسیاسیبررسیوتبیینکرد.درتحوالتمختلفسیاسیازجملهبحران
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