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بخش فارسی صدای امریکا:

توفیق یا شکست رسانه تلویزیونی در دیپلماسی عمومی
سید محمدعلی موسوي
استاديار گروه مطالعات آمريكاي شمالي دانشكده مطالعات جهان ،دانشگاه تهران
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فرهنگی و آموزش��ی آن در ایران ش��د ،رسانههای بینالمللی امریکا بهعنوان یکی از ارکان
دیپلماسی عمومی آن کشور ،نقش تعیینکنندهای در قبال ایران ایفا میکنند .مقالة حاضر با
تکیه بر مطالعة موردی دربارة بخش فارسی شبکه «صدای امریکا» سعی در تخمین ارزیابی
میزان توفیق این رسانهها در جامعه ایران دارد .این مطالعة میدانی بر اساس نظریه جوزف
نای 3و کارشناسانی از قبیل بوید )1997( 4و گیلبوا )2000( 5شکل گرفته که چهار هدف را
برای بهکارگیری رسانههای بینالمللی ارائه میکنند .با توجه به این اهداف ،نگارندگان به
تحلیل محتوای برنامههای صدای امریکا پرداخته و سپس با نظرسنجی از مخاطبا ِن ایرانی،
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مقدمه و طرح مسئله

صدای امریکا 1رسانهای است که در سال  1942با هدف مقابله با تبلیغات آلمان نازی ایجاد شد و

در سال  1996نخستين برنامة تلویزیونی خود را پخش كرد .این رسانه هماکنون به بیش از  45زبان،

برای حدود  134میلیون مخاطب در سراسر جهان برنامه پخش میکند (وبسایت صدای امریکا،
 .)2008بودجة رسمی و علنی آن در سال  2001حدود  147میلیون دالر ،در سال  2007حدود 172

میلیون دالر و در سال  2008حدود  190میلیون دالر بوده و بنابر تخمينها ،در سال  2009حدود
 184میلیون دالر بوده است .صدای امریکا حدود  1100نفر کارمند در بخشهای مختلف رادیو،

تلویزیون و اینترنت دارد (بیبیجی .)23 :2008 2،در این میان ،زبان فارسی و پخش برنامه برای
ایرانیان از اهمیت خاصی برخوردار است .در اهمیت آن همین بس که نخستین پخش تلویزیونی

این رسانه در سال  ،1996به زبان فارسی آغاز شد (بیبیجی.)2002 ،

جوزف نای ( )2004در کتاب خود با نام قدرت نرم :ابزار موفقیت در سیاست جهانی 3دو
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جنبه «سخت» و «نرم» برای قدرت قائل شده و از دیپلماسی عمومی بهعنوان یکی از مهمترین

ارکان ش��کلگیری و افزای��ش قدرت نرم امریکا نام برده اس��ت؛ همچنین یکی از دالیل مهم

پیروزی امریکا در جنگ سرد را بهرهمندی این کشور از ظرفیتهای باالی دیپلماسی عمومی
میدان��د .در ای��ن میان وی جایگاه خاصی برای رس��انههای بینالمللی و بهخصوص «صدای

امریکا» قائل اس��ت .این رسانه که ابتدا در شکل رادیویی و سپس به شکل تلویزیونی فعالیت
میکرد ،بهسرعت به یکی از ارکان اصلی «دیپلماسی عمومی کوتاهمدت» امریکا تبدیل شد.

نای معتقد اس��ت قدرت نرم از س��ه منبع فعالیتهای «کوتاهمدت ،بلندمدت و میانمدت»

تغذیه میکند .فعالیتهای کوتاهمدت ،بیش از هر چیز نقش پاسخگویی سریع به رویدادها و نیز

«برجستهسازی» برخی موضوعات مورد نظر را دارند .رسانههای بینالمللی مانند صدای امریکا
نقش کوتاهمدتی در دیپلماس��ی عمومی امریکا دارند و مث ً
ال در مقایسه با برنامههای میانمدت
و بلندمدتی مانند تبادالت دانش��جویی و فرهنگی ،پس از مدتی قابلیت تأثیرگذاری خود را از

دست میدهند .این در حالی است که برنامههای تبادالتی ،تأثیر بلندمدت داشته و گاهی اثرات

خود را طی سالها نشان میدهند؛ البته در عصر اطالعات ،رسانههایی مانند صدای امریکا نیز
جایگاه خود را حفظ کرده و نقش بسزایی در توسعه و حفظ قدرت نرم امریکا ایفا میکنند.

)1. Voice of America (VOA
)2. BBG (Broadcasting Board of Governors
3. Soft Power: The Means to Success in World Politics

این مقاله بر آن است تا با بررسی موارد برجستهشده از سوی صدای امریکا و مقایسة آن با

پاسخ مخاطبان ایرانی ،به نتیجهای نسبی در میزان موفقیت بخش تلویزیونی و فارسیزبان آن
دست یابد .بنابراین میتوان سؤالهای اصلی این مقاله را بهصورت زیر ارائه کرد:
 .1موارد برجستهشده از سوی بخش فارسی صدای امریکا چیست؟

 .2جایگاه این موارد در نزد مخاطبان ایرانیِ دریافتکنندة پیامها چگونه است؟

 .3با مقایس��ة نتایج تحلیل محتوایی و مخاطبپژوهیِ انجامش��ده ،به چه نتیجهای دربارة

فعالیتهای دیپلماسی عمومی امریکا در شکل رسانهای آن میرسیم؟
ضرورت تحقیق

به دلیل نبود ارتباط دیپلماتیک میان ایران و امریکا ،دیپلماس��ی عمومی مهمترین راه ارتباطی
بین دو ملت است که هر دو کشور در حد توان از آن بهره میبرند .شرایط رسانه ِ
ای حاکم بر

ایران موجب شده دولت امریکا از مسیر کانالهای ماهوارهای ،سیاستهای مربوط به دیپلماسی
عمومی خود را اعمال کند؛ ازاینرو ش��بکههای متعدد فارسیزبان با حمایت دولت امریکا به
تولید و پخش برنامه برای ایرانیا ِن داخل کش��ور مشغول هستند .در این میان تنها شبکهای که

با توجه به سابقه و چارچوب قانونی آن مجبور به ارائه مشخص دیدگاههای دولت امریکا در
قبال ایران بوده و تحت نظارت مشخص کنگره قرار دارد ،صدای امریکا است .متأسفانه عملکرد
این رس��انه تاکنون بهطور شایستهای مورد بررسیِ آکادمیک قرار نگرفته است .ب ه جز مقالهای

که چندی پیش دربارة چگونگی مدیریت این مجموعه و کارکرد آن به لحاظ ساختاری به قلم

مهدی خلجی )2007( 1نگاشته شده و چند خبر مختصر ،تاکنون تحلیل محتوایی ـ گفتمانیِ این

رسانه در بخشهای صوتی ،تصویری یا اینترنتی ،مورد توجه قرار نگرفته است.

عدم وجود ادبیات آکادمیک دربارة صدای امریکا تا جایی است که برخی در کنگره امریکا

با زیر سؤال بردن میزان حمایت این رسانه از دیدگاههای دولت امریکا و نیز ایفای درست نقش

دیپلماس��ی عمومی ،خواستار نظارت بیشتر و یا برچیدن این شبکه شدهاند؛ بهطوری که تأیید
رئیس کنونی بخش دیپلماسی عمومیِ وزارت امور خارجه امریکا آقای جیمز گلسمن بهدلیل

ماجرای صدای امریکای فارسی ،چندین ماه به تأخیر افتاد (ن.ک .کوبرن .)2008 2،این مقاله بر
1. Mehdi Khalaji
2. Coburn
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ِ
نظری حوزه قدرت نرم و روش تحقیقی متقن ،به بررسی عملکرد
آن است تا با تکیه بر مبانی

این رسانه در عرصه محتوای و مخاطب بپردازد.
اهداف تحقیق

جوزف نای با اش��اره به وضعیت بحرانی قدرت ن��رم امریکا پس از جنگ عراق در  ،2003از

احتمال عدم موفقیت دیپلماسی عمومی امریکا به دلیل بروز تناقض میان «گفتار و کردار» دولت

خبر داد( .همان) وی نش��انههای این تناقض را در نظرس��نجیهای انجامش��ده در کشورهای
اروپایی ،آس��یایی و بهخصوص خاورمیانهای یافت .با وجود تقابل مش��خص ایران و امریکا و

دیپلماسی عمومی آن در قبال ایران ،در کنار نبود ادبیات دانشگاهی قابل اتکا دربارة این فعالیتها،

این تحقیق میتواند دریچهای باش��د برای سنجش میزان و چگونگی اعمال قدرت نرم امریکا
در ایران که بدون شک دغدغة هر دو کشور در بحث دیپلماسی عمومی است .با بررسی میزان
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موفقیت صدای امریکا میتوان به س��ؤالهایی از قبیل «دلیل نگرانی از فعالیتهای دیپلماسی
عمومی امریکا در ش��کل رسانهای آن» پاس��خ داد .بدون شک نتایج حاصل از این تحقیق ،به

ادبیات حوزة رسانههای بینالمللی و نقش آنها در دیپلماسی عمومی کشورها میافزاید.

در نهایت با توجه به ادعای برخی طرفداران دیپلماسی عمومی امریکا در قبال ایران مبنیبر

توان این برنامهها در ایجاد شکاف میان دولت و ملت ایران و در نهایت تغییر رفتار دولتمردان
جمهوری اسالمی ایران ،میتوان گفت تحقیق پیش رو میتواند گوشههای پنهان چنین ادعایی

را روشن کند.
روششناسی

این مقاله بر اس��اس نظریه «برجستهسازی» 1توسط برنارد کوهن )1963( 2طراحی شده است.
بنابر نظر کوهن ،ممکن است رسانههای امروزی «نتوانند به مردم بگویند چگونه فکر کنند ،اما به

جرئت میتوانند به مردم بگویند به چه چیزی بیاندیشند» (كوهن .)16 :1963 ،بر همین اساس،
این مقاله دو روش تحلیل محتوای و تحقیق پیمایشی از مخاطبان در شکل پرسشنامه را برگزیده
است .در بخش نخست ،مانند کوهن بهدنبال موارد برجستهشده از سوی صدای امریکا خواهیم
1. Agenda Setting
2. Bernard Cohen

بود .در بخش دوم نیز با توجه به اهداف دیپلماسی عمومی امریکا و موارد برجستهشده از سوی
این رسانه ،پرسشنامهای تهیه شده و در اختیار مخاطبان قرار داده میشود تا بازخوردها نسبت

به یکی از برنامههای دیپلماسی عمومی امریکایی سنجیده شود.

صدای امریکا حدود  6س��اعت در روز برنامه پخ��ش میکند .در این تحقیق ،دورة زمانی

بیستروزهای (از  6دسامبر  2007تا  26دسامبر  )2007انتخاب شد و برنامههای پخششده از

وبس��ایت این شبکه 1پیاده و ضبط شدند .یکی از دالیل انتخاب نمونهها بهصورت «متوالی»
ت�لاش ب��رای درک روند معمولی در ی��ک دورة خاص بوده زیرا در ای��ن دوره امکان وجود
رویدادهای مهم در کنار رویدادهای غیرمهم بهصورت مساوی وجود داشته است .رویهمرفته
باید  100برنامه ضبط میشد که با توجه به محدودیتهای پیادهسازی و اینترنتی 12 ،برنامه جا
ماند و در نهایت  86برنامه با مدت زمان کلی  90ساعت وارد فرایند تحلیل محتوایی شد.

با توجه به اهداف دیپلماس��ی عمومی امریکا که بیش از هر چیز حمایت از دموکراس��ی،

حقوق بشر و ارائه دیدگاههای دولت ،فرهنگ و سیاست خارجی امریکا را مدنظر قرار میدهد،
پرسشنامهای تهیه شد تا محتوای برنامهها بر اساس این پرسشنامه کدگذاری شود .در عین حال

در صورت بروز و حضور محتوای پیشبینینش��ده ،فهرست تغییر کرده و موارد جدید اضافه

میش��وند .از آنجا که «برجستهسازی» بیش��تر بر «چه چیزی» تأکید دارد تا «چگونه» ،محتوای
برنامهه��ا نیز با توجه به تیتر برنامهها و نیز تصاویر و کلیت بحثها ،کدگذاری ش��دهاند و بر
نمودار موضوعی بر اساس واحد زمانی «ثانیه» قرار داده شدهاند .یافتههای این تحلیل در کنار

یافتههای مربوط به بخش بازخورد مخاطبان ارائه خواهد شد.

از آنجا که بدون مطالعة واکنش مخاطبان نیز این تحقیق تا حدی ناکامل مینمود ،با وجود

مش��کالت موجود دربارة تحقیق میدانی درباره شبکههای ماهوارهای در ایران ،نمونة آماری با

ِ
مخاطب صدای امریکا در تهران انتخاب شد .چگونگی پراکندگی این مخاطبان نیز
حدود 600

به این شکل بود :تهران به  3منطقه شمالی ،مرکزی و جنوبی تقسیم و در هر منطقه حدود 200
پرسشنامه توزیع شد .نکات قابل توجه شامل جنسیت ،تحصیالت و سن بود که میتوان گفت
تقریب ًا بهطور عادالنه توزیع شد .هدف این تحقیق مقایسة دیدگاه مخاطبان درباره موضوعهای

مهمی مانند دموکراس��ی ،سیاس��ت خارجی ،حقوق زنان و غیره ،با دیدگاههای برجستهش��ده

از س��وی صدای امریکا بود .پرسش��نامه نیز با توجه به اهداف رس��انههای بینالمللی و نقش
1. www.voapnn.com
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دیپلماسی عمومی در تنظیم مباحث حول محور اهداف دیپلماسی عمومی و پخش بینالمللی
برنامهها تهیه و تنظیم و در پرسش��نامهای  13س��ؤالی بدانها پرداخته شد .میزان تماشای این

برنامه ،میزان رضایت از محتوای برنامهها ،دالیل استفاده از رسانه ،میزان اعتماد به کارشناسان

و مهمانان برنامه و بررسی هدف امریکا از حمله به افغانستان و عراق ،از جمله مواردی بودند
که مخاطبان پاسخ دادند.
تجزیه و تحلیل یافتهها
الف ـ پخش بینالمللی برنامهها و دیپلماسی عمومی

با توجه به اهداف اعالمشده در حوزة دیپلماسی عمومی ،دولتمردان امریکایی بر این عقیدهاند

که با اس��تفاده از روشها و پتانس��یلهای مختلف در زمینه ارتباطات بین فرهنگی ،شناخت از
امریکا و ارزشهای حاکم بر نظام فکری آن را گسترش دهند و به عبارتی مردمِ دیگر کشورها
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را با ارزشهای امریکایی همراه کنند تا دولتها نیز به تبع آنان ،دستخوش تغییر و تحول شوند.

(لرد و دیل )8 :2007 1،از راهکارهای معمول دیپلماسی عمومی عبارتند از :ایجاد کتابخانههای

اهدایی در کشورهای هدف ،ارائه بورسی ة آموزشی بهخصوص در رشتههای علوم انسانی ،ایجاد

مراکز مطالعات امریکا ،مراکز آموزش زبان انگلیس��ی ،تأسیس انجمنهای فرهنگی امریکایی،
تأمین هزینههای مربوط به انتقال روشنفکران و نخبگان به امریکا ،برگزاری کنفرانسهای مربوط
به موضوعات مشترک و در نهایت بهرهگیری از فناوری ارتباطات در شکل رسانههای صوتی،

تصویری و اینترنتی.

رس��انة صدای امریکا نیز با توجه به منش��ور تصویبی خود ب ه دنب��ال تأمین اهداف دولت

امریکاست .در این منشور آمده است:

 .1صدای امریکا باید بهعنوان منبع موثقی عمل کند که دقیق ،بیطرف و جامع باشد.
 .2صدای امریکا باید نمایندة تمامی بخشهای جامعه امریکا باشد.

 .3ص��دای امریکا باید دیدگاههای دولت امریکا را بهوض��وح و پُرنفوذ ارائه کند (صدای

امریکا.)2008 ،

نکتة قابل توجه این اس��ت که این رسانه حق پخش برنامه در داخل امریکا را ندارد؛ یعنی

مردم امریکا نباید تحت تأثیر تبلیغاتی قرار بگیرند که مالیات آن را خود میپردازند.

1. Lord and Dale

به هر ترتیب تحلیل محتوای برنامههای بخش فارسی صدای امریکا به نتایجی انجامید که

نشان میداد اهدافی از قبیل پاسخگویی سریع به وقایع مربوط به امریکا با رعایت دیدگاههای
امریکایی ،حمایت از حقوق بش��ر ،دموکراسی ،ارائه سیاست خارجی ،تبلیغ فرهنگ و جامعه
امریکایی ،و حمایت از دکترین لیبرال دموکراسی در مقابل دکترین جمهوری اسالمی ،بهعنوان

موضوعهای برجستهشده ،بهخوبی مدنظر قرار گرفتهاند.
برای طبقه ِ
بندی «برجستهسازی» ،سه گروه «ایران»« ،امریکا» و «جهان» درنظر گرفته شدند
و موضوعات مربوطه در زیرگروه هر کدام مورد بررسی قرار گرفتند .این جدولها و توضیحها
به شرح ذیل است:

ایران :در این بخش موضوعاتی از قبیل حقوق بش��ر ،انرژی هستهای ،مقایسه دکترینهای

اسالمی و غربی و روابط خارجی ایران مدنظر قرار گرفته و بیشترین فضای برنامهای را به خود

اختصاص دادهاند.

جدول  .1پوشش اخبار ایران در صدای امریکا
مهمترین عناوین پوشش دادهشده

زمان اختصاصی ـ (ثانیه)

انرژی هستهای

54280

مقایسه دکترینهای اسالمی و غربی

16940

روابط خارجی ایران

14650

دموکراسی و انتخابات

5374

احمدینژاد

1130

حقوق بشر

فرهنگ و اجتماع
اقتصاد ایران

شبکههای اجتماعی و دوستیابی
کل

94182

12130
2526
910

202122

امریکا :موضوعهایی که دربارة امریکا پخش شدهاند بیش از هر چیز به سیاست خارجی،

پیشرفتهای تکنولوژیک و پزشکی مربوط میشوند .در کنار این موارد هالیوود ،سیاست داخلی،

بوهوای امریکا نیز مدنظر قرار گرفتهاند
امریکاییهای ایرانیتبار ،موس��یقی ،هنر ،جغرافیا و آ 
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(جدول  .)2در واقع یافتههای این جدول نش��ان میدهد صدای امریکا بخش قابل توجهی از

برنامههای خود را متوجه انعکاس و پوشش اخبار جامعه ،سیاست و فرهنگ امریکایی میکند.
این امر در منشور وظایف این رسانه است که در باال اشاره شد و بخش فارسیِ صدای امریکا
نیز نمود عینی آن است.

جدول  .2پوشش اخبار امریکا در صدای امریکا
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مهمترین عناوین پوشش
دادهشده

زمان اختصاصی ـ
ثانیه

سیاست خارجی

80436

فناوری و علوم پزشکی

23780

هالیوود

17180

سیاست داخلی

12480

ایرانیهای امریکاییتبار

11050

موسیقی

9050

هنر

3900

بوهوا
آ 

3730

اقتصاد

1200

کل

162806

جهان :در حین کدگذاری به مواردی برخورديم که در هیچیک از مجموعههای ایران یا امریکا

قابل گنجاندن نبود و نام «جهان» یا همان «اخبار بینالمللی» را به خود اختصاص داد .این موضوعات

شامل سیاست در کشورهایی مانند عراق ،کوزوو ،افغانستان ،پاکستان ،لبنان ،اسرائیل و فلسطین،
اتحادیه اروپا و همچنین موضوعاتی از قبیل گرمای زمین و وزرش میشد (جدول  .)3باید تأکید

کرد پوشش این اخبار نیز از منظر تعریف یا بازتعریف مسائل مربوط به سیاست خارجی امریکا در
مناطق مربوطه قابل تبیین است .به عبارت دیگر بخش «اخبار بینالمللی» در صدای امریکا بهدنبال
اجرای وظیفة سوم خود در منشور فعالیتهای این رسانه است که همانا «ارائه دیدگاههای دولت

امریکا» در بخشهای مختلف و بهطور خاص در سیاست خارجی ،میباشد.

جدول  .3پوشش اخبار بینالمللی در صدای امریکا
مهمترین عناوین پوشش دادهشده

زمان اختصاصی ـ ثانیه

عراق

1828

کوزوو

2352

افغانستان

2624

پاکستان

4080

گرمای زمین

4440

اسرائیل و فلسطین

4494

لبنان

4712

اتحادیه اروپا

7586

ورزش جهان و سایر

7760

کل

39876
فصلنامهعلمی-پژوهشی

در کن��ار این جدولها که برخی از عناوین مورد بررس��ی نیز هس��تند ،م��وارد دیگری که

بهصورت جزئیتر در تحلیل محتوای کش��ف ش��دند حاکی از آن هس��تند که صدای امریکا
از نظر محتوایی (با کمترین دخالت قضاوت ش��خصی) موضوعهایی را برجس��ته میکند که

خواس��ت دول��ت امریکا بوده و در بخش نظری بدان پرداخته ش��ده ب��ود .نمونههای موجود
عبارتند از :ارائه اطالعات دربارة سیاست خارجی ایاالت متحده دربارة ایران و توجیه و تفسیر
آن .بهعنوان مثال «حقوق بشر» و «انرژی هستهای» که از تأکیدات دولت ایاالت متحده دربارة
ایران هستند ،بیشترین فضا را در رسانة صدای امریکا به خود اختصاص میدهند .تالش برای

تغییرهای ایدئولوژیک و دینی نیز سومین حجم از دادههای مربوط به ایران را به خود اختصاص
میدهد .همچنین سیاست خارجی امریکا ،پیشرفت تکنولوژیک و پزشکی ،و هالیوود بهعنوان

موضوعهای برجسته در صدای امریکا ،اهدافی مانند توجیه سیاست خارجی و ارائه تصویری
مطلوب از این کشور را دنبال میکنند .پوشش قابل توجه اخبار مربوط به جامعة امریکایی ِ
های
ایرانیتب��ار نی��ز در پی درک متقابل ایرانیها و امریکاییهاس��ت .در بخش بینالملل نیز اخبار
پوشش دادهشده ،بیش از هر چیز مربوط به مناطقی هستند که محل منافع امریکا بوده و به تبیین

سیاست خارجی این کشور مربوط میشوند.
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ب ـ مطالعة مخاطبان

یکی از بهترین راههای بررس��ی رس��انهها در کنار مطالعة منبع ارسال و نیز خود پیام ،بررسی
مخاطب و دریافتکنندة پیام است .در این بخش به مطالعه نمونهای از مخاطبان صدای امریکا
و دیدگاههای آنها میپردازیم.

از میان کسانی که مخاطبان ماهواره هستند حدود  58درصد صدای امریکا را دیده و نسبت

به گذشته توجهشان به آن بیشتر شده است .در میان  6برنامه پخششده از صدای امریکا برنامه
«خبرها و نظرها» بیش��ترین میزان مخاطب را داش��ته ( 30درصد)؛ پس از آن نیز برنامة «تفسیر

خبر» قرار دارد ( 24درصد) .س��ایر برنامهها هر کدام با حدود  17درصد مخاطب ،در ردههای

بع��دی قرار میگیرند .در بخش دالیل اس��تفاده از صدای امری��کا« ،آگاهی از اخبار داخلی که
معموالً موجود نیست» بهعنوان مهمترین دلیل انتخاب شده است( 47درصد) .نکتة جالب ،عدم

توجه به دالیل سرگرمی و موسیقی برای مشاهدة این رسانه است.
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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یکی دیگر از س��ؤالهای قابل توجه ،سنجش نظر مخاطبان دربارة مهمترین مسائل 1روز

ای��ران بود .در اینباره حدود  49درصد مخاطبان از دولت خواس��تند به «وضعیت معیش��تی
(تورم ،بیکاری و مسکن) رسیدگی کند 11 .درصد به دنبال جدایی دین از سیاست و حدود

 10درصد نیز خواهان افزایش س��طح آگاهی و دانش اجتماعی بودهاند .این پاسخها نشان از
عدم ارتباط میان موارد مهم کش��ور از نظر مخاطبان ایرانی و موارد مهم از نظر صدای امریکا

دارد (جدول .)4

در بخش بعدی که یکی از مهمترین اهداف پخش بینالمللی یعنی توجیه سیاست خارجی

امریکا مدنظر قرار گرفت ،به دالیل حملة امریکا به افغانستان و عراق پرداخته شد 62 .درصد
مخاطبان «گس��ترش هیمنه و س��لطة امریکا در خاورمیانه» و  24درصد نیز «دستیابی به ذخائر
نفتی» را از دالیل اصلی حملة امریکا به این دو کشور دانستند .جالب توجه اینکه تنها  5درصد،

دلیل اصلی را «دموکراسی و نجات از دست ظالمان» ـ که توسط صدای امریکا تبلیغ میشد ـ
میدانستند.

در بخش دیدگاه مخاطبان نسبت به این رسانه نیز حدود  32درصد ،آن را حاوی مطالب و

موارد انتقادی و مفید دانستند 29 ،درصد آن را «در راستای منافع دولت امریکا» توصیف کردند

و  21درصد نیز «هیچ تفاوتی بین صدای امریکا و سایر رسانهها» مشاهده نکردند.

1. Agenda

نتیجهگیری

بوید ( )446 :1997و گیلبوا ( )2000چهار دلیل برای پخش برنامههای بینالمللی از سوی یک
کشور ارائه میکنند که عبارتند از:

 .1افزایش سطح پرستیژ ملی (فرهنگ ،سیاست و مذهب داخلی)؛
 .2ایجاد تصویر دلپذیر همراه با توجیه سیاستهای خارجی؛
 .3تالش برای تغییر ایدئولوژی و مذهب؛

 .4برقراری ارتباطات فرهنگی میان دو ملت؛

از سوی دیگر نای معتقد است ممکن است فرایند یکطرفة «صحبت» با مخاطبان بدون در

نظر گرفتن فرایند «گوش دادن» ،به نتایج دلخواه دیپلماسی عمومی موفق نیانجامد.

یافتههای این مقاله ضمن تأیید نظرات گیلبوا و بوید در بخش نقش و عملکرد صدای امریکا ،و

با توجه به محتوای این رسانه معتقد است صدای امریکا نتوانسته در بخش مخاطب ـ همانطور که
جوزف نای ادعا میکند ـ به توفیق دست یابد .به عبارت دیگر ،فرایند برجستهسازی در رسانههای

بینالمللی با رویکرد دیپلماسی عمومی در بخش فارسی صدای امریکا بهخوبی صورت پذیرفته؛ اما
هنگامی که این موضوعات برجسته شده و در شکل پیامهای ارتباطی به مخاطبان ایرانی میرسند،
بازخورد امر که در پاسخهای مخاطبان نمایان میشود ،حاکی از آن است که مردم ایران این پیامها

را با توجه به ضرورتها و نیازهای روزمرة خود دریافت میکنند .البته باید توجه داشت عدم توفیق

صدای امریکا در برجستهسازی بدان معنا نیست که نظریة برجستهسازی خدشهدار شده باشد زیرا

تحلیل محتوا ثابت کرد این سیاست صدای امریکا بوده و موارد خبری ـ تحلیلی ،بهطور واضحی
ِ
سازی گزینههای خود در ذهن مخاطبان
برجسته شدهاند؛ در عین حال باید توجه داشت در برجسته
با موانعی مواجه است که ممکن است به مخاطبان و نظریههای دریافتی مربوط باشد.

همانطور که در جدول زیر نمایان است ،موارد برجستهشده از سوی صدای امریکا با موارد

برجستهش��ده از سوی مردم ایران متفاوت اس��ت .این تفاوت را میتوان بر اساس تئوریهای

دریافت و بهخصوص نظریه اس��توارت ه��ال 1به نام «دریافت تعاملگ��را» 2نیز تببین کرد که
مخاطبان در آن بهجای مخالفت محض با پیامهای ارائهشده یا تسلیم محض در مقابل آنها« ،با
توجه به نیازهای فردی خود با پیامهای ارسالی ،ارتباط برقرار میکنند» (هال.)138 :2002 ،

1. Stuart Hall
2. Negotiable Reading
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جدول  .4مقایسة موضوعات برجسته از سوی صدای امریکا با موضوعات مدنظر مخاطبان
زمان اختصاصیافته
در صدای امریکا
(ثانیه)

رتبه در صدای
امریکا

رتبه در نزد
مخاطبان ایرانی

انرژی هستهای

54280

1

10

فمینیسم و حقوق زنان

29714

2

5

فعالیتهای سیاسی و روزنامهنگاری

27474

3

8

مقایسة دکترین اسالمی و غربی (سکوالریسم)

16940

4

2

سیاست خارجی ایران

14650

5

6

رفتارها و هنجارهای اجتماعی

7440

6

3

دموکراسی و انتخابات آزاد

5374

7

4

مفاسد اقتصادی

1840

8

7

توزیع و سهمیهبندی بنزین

550

9

11

هزینه زندگی و معیشت مردم

136

10

1

0

11

9

موضوعات مدنظر مردم و رسانه
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خصوصیسازی

یافتهه��ای این تحقیق و مقایس��ههای انجامش��ده نش��ان میدهد ،صدای امری��کا در مقام

ارسالکنندة پیام ،از سیاست «برجستهسازی» بهره میبرد درحالیکه مخاطبان ایرانی در بخش

دریافت پیام ،بر اساس نظریههای دریافت استوارت هال (و بهطور خاص مخاطب تعاملگرا)
عمل میکنند.

با توجه به یافتههای این مقاله ،دیپلماس��ی عمومی امریکا در قبال ایران در شکل رسانهای

آن که در «صدای امریکا» بروز یافته ،با مخاطبان فعالی روبهروست که در بسیاری موارد ،تحت

تأثیر پیامهای این رسانه قرار نگرفتهاند .این تبیین از تلفیق نتایج تحلیل محتوی و مخاطبپژوهیِ

انجامشده به دست آمده است.
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