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سازی ای در روانهای ماهوارهجنگ نرم  شبکه 
 کشورهای المللسیاست خارجی بین

 

 دعاگویان داود دکتر
 

 چکیده
سازي چرخه ها در روانو افزایش نقش رسانه المللبينبا نگاهي به تحوالت اخير مسائل 

وجود آمد که  به ايرسانهیني در سياست خارجي  با نام دیپلماسي  سياست خارجي ،عرصه نو
ي ها بر افكار عمومي جهان و تغيير سياست خارجاالصول به  نحوه تأثيرگذاري و نقش رسانهعلي

سائل فصل م وتلویزیون جهاني در حل  تأثيرکشورها به عنوان یک ابزار نيرومند مي پردازد. 
اران ندر کاآن در هدایت افكار عمومي  و اعمال فشار بر دست  سياسي و استفاده ابزاري از

یي دن کاراه نموسياست خارجي )به عنوان ابزار جنگ نرم(، نویسنده را بر آن داشت که با برجست
م در المللي؛ قرائت جدیدي از جنگ نرالملل درتبادل اطالعات و تبليغات سياسي بينارتباطات بين

لي، رآشوب فعند که در جهان پئه دهد. برخي از اندیشمندان بر این نظرالمللي اراسطح روابط بين
المللي از کارآیي الزم برخوردار است. هاي تلویزیوني بينسخن پراکني جهاني از سوي شبكه

ي ، افكار عمومالملليبينهاي تلویزیوني جهاني با پوشش اخبار جهاني و رویدادهاي امروزه شبكه
ه بي کنند. مها و تفاسير خود را به آنها القاء نظر آنهاست جلب و تحليلرا به وقایعي که مورد 

طالعات المللي اطالعات به نوعي است که کشورهاي صاحب فناوري ااعتقاد نویسنده جریان بين
ين هاي خود را متوجه مخاطبسازي، تبليغات تجاري و سياسي، پيامو ارتباطات  با ایجاد اسطوره

ا در ردي و فرهنگي الزم ند و اطالعات سياسي و اقتصاکنميالمللي و بينزیادي در سطوح ملي 
 نند.المللي منتقل کراستاي منافع سياسي خود افكار عمومي بين
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 مقدمه
گسترش کاربرد ات و اطالعات و عه فناوري ارتباطميالدي، به دليل توس 70در طول دهه 

الملل، تحقيقات ارتباطاتي وارد مرحله نویني از بررسي موضوعات ابزارهاي ارتباطي در روابط بين
الملل شد و بسياري از اندیشمندان حوزه ارتباطات را به خود جلب نمود. ابتدا این ارتباطات بين

هاي سياسي موثر در تسریع انتقال پيام تواندالملل صرفا ميت که ارتباطات بينتلقي وجود داش
 :Gilboa, 2005) (Richard, 2004: 339-359) ;(Graber, 2005: 479) ;(Molana, 2008: 124) باشد

ولي به مرور با کاربرد وسيع  ارتباطات و فن آوري اطالعات،دیدگاههاي نویني در این  ؛ (27-44
و گسترش فناوري ارتباطات  ه موازات رشدالملل مي تواند بخصوص مطرح شد که ارتباطات بين

اي نقش مهمي در مبادالت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و از خدمات ماهواره کشورهامندي و بهره
سایرکشورها  المللي و ابزاري براي سلطه بري بر افكار عمومي بينتأثيرگذارتبادل اطالعات و 

 (.Dadgaran, 2006: 21کاربرد داشته باشد )
اثر  و توسعه اندیشه جهاني شدن که در الملليبينهاي اقتصادي و اجتماعي نظامبا گسترش 

وضوع مالملل با وجود آمد، ارتباطات بيننتي در جهان بهاي و اینتررشد فزاینده ارتباطات ماهواره
ات شه ارتباطروبرو شد و مجددا تغييرات شگرفي در اندی ايرسانهجدیدي به نام دیپلماسي 

ني نقش وجود آمد. اینک اینتر نت و تلویزیون جهاالمللي در جهان بهبه ویژه تبليغات بينالملل بين
و  (Larson, 1988: 68)مهمي در صحنه رقابتهاي سياسي و سياست خارجي به خود اختصاص دادند

گاران، نخبر  موجب گشت که مذاکرات سياسي از درهاي بسته به درهاي باز تغيير ماهيت داده و
كار زني و جلب افازیگران سياسي، نقش مهمي در چانهو تلویزیون با حمایت از ب مطبوعات

 یپلماسيوم  دعمومي جامعه رقيب به منظور فشار بر رهبران سياسي بر عهده گرفتند. اینک مفه
ود خارجي به خیعني کاربرد ارتباطات در مذاکرات سياسي، جایگاه مهمي در سياست  ايرسانه

ه با ک(؛ رهبران سياسي سعي دارند Gilboa, 2002: 736);(Naveh, 2002: 211) اختصاص داده است
رقيب  جامعه پراکني فشارهاي سياسي خود را برز قدرت مطبوعات و تلویزیون و سخناستفاده ا

مروزه دیپلماسي ا(. Dayan, & Katz, 1992: 111-121براي سلطه بر سایر جوامع افزایش دهند )
ي ز چنين ابزاره خوبي اد و کشوري که بگيرمياکرات سياسي انجام به موازات مذ ايرسانه
ن خصوص حميد موالنا در ایتر خواهد بود. موفق الملليبينبرداري نماید در صحنه سياسي بهره

یق ه از طرن، بلكهاي سياسي نه از طریق مذاکرات و نامه و یا تلفدارد که امروزه پيامبيان مي
ز گردد و به مراتب اني مخابره ميي رهبران سياسي و افكار عمومي جهاهاي تلویزیوني براشبكه
 (. Molana, 2008: 130)ي سنتي تأثيرگذارتر است هاروش



 

 

 

117  جنگ نرم شبکههای ماهوارهای در روانسازی سیاست خارجی بینالمللی کشورها 

 

 پیشینه  -1
ر این بخش دچهار رویكرد را  هاي ارتباطات جهاني،تئوري در تحليل (،1384) حميد موالنا

المللي به منزله ر آن ارتباطات بيني: که دانسان -رهيافت آرماني -1شمارد که عبارتند از: برمي
سياسي: -يرهيافت نو آیين -2. اي جهت نزدیكي ملت ها و مردم درجامعه جهاني استوسيله

سویه  رتباط یکالملل را به منزله شكلي پروپاگاندایي و ایدئولوژیكي که مبتني بر اارتباطات بين
 «قدرت اقتصادي»الملل رابه مثابه بين رهيافتي که اطالعات موجوددرنظام -3. داندمياست 

 داندميالملل در ارتباطات بين «نيروي سياسي» خرین دیدگاه، اطالعات را به مثابهآ-4 .داندمي
(Molana, 2005: 67-71) . 

در سياست سي.ان.ان گانه تحقيقي با موضوع بررسي تأثير چند(، در 1997لوینگستون )
مورد  سازبرجستهزا، بازدارنده و يلي تحت سه مقوله عامل شتابرا به لحاظ تحل تأثيراین  خارجي،

رجي این سياست خا 1زايبه عنوان عامل شتابسي.ان.ان ثير أ. منظور وي از تدهدميبحث قرار 
و این  دهدنميبه سياستمداران مجالي براي تامل و مشاوره « انسي.ان.»است که تلویزیون جهاني 

فراملي هستند که اخبار جهاني را با سرعت به سر تاسر جهان مخابره هاي ماهواره تأثيرمهم تحت 
اصطالحي است براي تعریف این موضوع که اعمال ژورناليستي تابع « ژورناليسم زنده»کرده و 

این است که  2منظور از عامل بازدارنده طلبد.اند.و تحليل و واکنشي آني را مي«سرعت »اصل 
عاطفي و نمایشي مي گذارد.و همچنين منظور از  تأثيرفكار عمومي بر اسي.ان.ان تلویزیون جهاني 

این است که این تلویزیون بر  3«يسازبرجسته»در مقام کارگزار یا عامل سي.ان.ان در نظر گرفتن 
اساس منافع ملي و جهاني دولت آمریكا، سهامداران و یا بينندگان جهاني، روي موضوع خاصي از 

  .دهندميجهان مانور تصویري 
بر این نظرند که ارتباطات جهاني به عنوان عنصر تأثيرگذار بر افكار  (2004) 4ناي و اون

عالوه بر تجارت جهاني کاربرد زیادي در سياست خارجي داشته و به عنوان یک قدرت  5،عمومي
 در تحوالت سياسي نقش ایفاء مي کند. 6نرم

وني جهاني با پوشش اخبار جهاني و هاي تلویزی( نيز بيان مي دارد که شبكه2004) گيلبوا
تفاسير  ها وافكار عمومي را به وقایعي که مورد نظر آنهاست جلب و تحليل ،الملليبينرویدادهاي 

اشاره دارد که  مشهور است،سي.ان.ان این موضوع که به نظریه  کنند.خود را به آنها القاء مي

                                                           
1. Acceleration 
2. Impediment 
3. Agenda Setting 
4. J. S. Nye & W. A. Owens 
5. Public Opinion 
6. Soft Power 
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یک بازیگر  هاي ارتباطي و اطالعاتي،ناوري( به عنوان یكي از فسي.ان.ان)یعني  تلویزیون جهاني
سازي سياست خارجي و زیادي در روان تأثيرعمده در صحنه سياست خارجي  شمرده شده و 

به لحاظ تحليلي تحت سه مقوله متمایز و  تأثيراین . (Gilboa, 2005: 737) دارد المللبينروابط 
هستند که به « سي.ان.ان»ع تأثيرگذاري معرف انوا د. وگيرميمستقل از یكدیگر مورد بحث قرار 

 شود.تعریف مي سازبرجستهزا، بازدارنده و مثابه عامل شتاب
 تخوردار اسالزم بر پراکني جهاني زماني از کارآیي( بر این نظر است که سخن2005) توماس

ي که منطقه در حالت اغتشاش و آشوب قرار داشته باشد.به این ترتيب در طول جنگ سرد نهادها
رادیوآسياي 2،اروپاي آزاد رادیو1،ارتباطي قدرتمندي که در آمریكا همچون صداي آمریكا

بازي  هاملتنقش مهمي در ایجاد اغتشاش در بين و...،  4ميانهپراکني خاورشبكه سخن 3،آزاد
 .(Thomas, 2005: 28) نمودند

 
 ی و مبانی نظریچارچوب مفهوم -2
  مفهومیچارچوب  -2-1

هاي ه ابزاررابطه تنگاتنگي بين رشد و توسعندان بر این عقيده هستند که از دانشمبرخي 
 دارد وجود اقتصادي وفرهنگي  ي سياسي،هاحوزه در المللبينارتباطات  جهاني شدن و ارتباطي،

(1995: 3 Mohammadi, 1997: 3); (Alleyne,). 
قال اخبار از طریق از جنگ جهاني دوم رشد فناوري ارتباطات و اطالعات و سرعت انت بعد
نت و نقش تلویزیون جهاني در مذاکرات سياسي و تغيير ماهيت مذاکرات سياسي اینتر ها،ماهواره

ارتباطات  از حالت پنهان به آشكار به دليل اهميت همسو کردن افكارعمومي باسياست خارجي،
مطالعات  ت واین زمينه مقاال در اختصاص داد. به خود جهاني نقش مهمي در ارتباطات سياسي،

هاي ترین زمينهبا این وجود یكي از مهم .(Entman, 1991: 19) زیادي صورت گرفته است
سياست خارجي و  ،المللبينابزارهاي ارتباطي در روابط کاربرد  ارتباطات جهاني،مطالعاتي 

 د.يرگميصورت  المللي اطالعاتجهاني جریان بين پراکنيسخندیپلماسي است که با استفاده از 
 در این حوزهالمللي رادیویي و اینترنت، سه حوزه تحقيقي عمده پخش بين جهاني، تلویزیون

 در بسياري از موارد، ند.گيرميالمللي اطالعات مورد نظر قرار هستند، که در پخش جریان بين
از وقایع جهاني موجب جلب افكار عمومي جهان به یک موضوع سي.ان.ان سرعت پوشش خبري 

                                                           
1. VOA 
2. RFE/RL 
3. RFA 
4. MEBN 
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د. با این توصيف چارچوب گيرميشده و آن موضوع کانون توجه همگان قرار  الملليينبویژه 
الملل و سياست خارجي است که به در روابط بين ان..ان.سيثر از نظریه تاثير مقاله متأاین  ميمفهو

 به عنوان یک عامل  ان..ان.سي. کندميعنوان یک ابزار جنگ نرم در عرصه جهاني نقش آفریني 
اخبار جهاني،  بحران و فجایع جهاني را همچون اطالعات  سازبرجستهزا، بازدارنده و عامل شتاب

جاري به معرض دید مردم قرار دهد و با نياز آفریني و در عين حال فشردگي اخبار، به دنبال راه 
آنرا  1ان براي خروج از بحران و یا فاجعه است که ماري آن دوانمدارسياستحلي مطابق اهداف 

 .(Entman, 1991: 21) نامدميسي.ان.ان عوام فریبي 
 المللیدر ارتباطات بین 2انداز تاریخی جنگ نرم: چشممبانی نظری -2-2

ر بي رگذارتأثيپي شناخت قابليت رادیو در تحریف وقایع و  و در بعد از جنگ جهاني دوم،
ر هاي گروهي دشت که از سایر رسانهادالملل را بر آن ریزان ارتباطات بينافكار عمومي، برنامه

ت ک مسئوليیبه عنوان  الملل بهره جویند. پخش برنامه رادیویي بيگانه،جهت توسعه ارتباطات بين
ز ، ا«الملليت بينتبليغا»یا از دیدگاه دیگران، ابزار « دیپلماسي عمومي»حكومتي، ابزاري براي 
نوان هاي گروهي بيش از پيش به عرسانه با این وجودیافته شناخته شد. سوي کشورهاي توسعه

 سته شده اگرفت واسطه ميان دنياي کامال مرموز دیپلماسي و فضاي عمومي آگاهانه تبليغ به کار
(Mohammadi, 1997: 6). 

راه با فته امپریاليستي( همیاي توسعهکشورهااز خبرنگاران صلح و حقوق بشر )ظهور 
ور دین منظبیيد قرار گيرند، مورد تأ کشورهاتمام  هاي سازمان ملل که باید از سويحمایت

 آنها را ها جرأت حضور درستند به جاهایي بروند که دیپلماتتوانخبرنگاران مي تعریف شد که،
آن طور  هاهاستعداد رسان .کردميو لذا اخبار خبر نگاران افكار عمومي را به خود جلب  نداشتند؛

دارد که در ها را واميتدیپلما ،(Lippmann, 1931: 161-170) دنامي« بردارينقشه»که ليپمن آن را 
« عصر طالیي» توانتا کنون را مي 1945سال  از در واقع خصوص آن ناحيه آماده باش اعالم کنند.

 ردشمت برصر ارتباطات و فناوري اطالعاآغاز جنگ نرم مدرن در عگزارش خبرهاي بيگانه و 
(Tailor, 1999: 61-72) 

 ریزي شده دولت ازجنگ نرم،استفاده برنامه»گفت که  جود در تعریف جنگ نرم بایدبا این و
ي بر تأثيرگذاراقدامات تبليغاتي در زمان جنگ یا حاالت فوق العاده را گویند که به منظور 

طرف صورت یا بي دشمن، دوست، هاي بيگانه،ها و رفتار گروهگيريموضع احساسات، نظرها،
جنگ  جنگ نرم، هاي دولت و اهداف آن کمک کند.اي که به تحقق سياستبه گونه د؛گيرمي

د که گيرمياني صورت و به منظور انتقال پيام به مخاطب فكري و ارزشي است که با اسلحه رسانه

                                                           
1. Mary Ann Doan 
2. Soft War 
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هاي اجتماعي شنواي هر گونه لحن و بيان هستند و به دليل ناموزوني شناخت در زمان چالش
 ز نادرست را ندارند.توانایي شناسایي بيان درست ا

 وتبليغات  فریب استراتژیک افكار عمومي است که از طریقجنگ نرم یكي از اصول 
ه ویزیون و مطبوعات بتل د.گيرميالمللي صورت بين پراکنيسخنهاي اطالعات نادرست بنگاه

ند. گرديمي رم تلقنهاي انتقال پيام به مخاطبان جامعه هدف از ابزار هاي اصلي جنگ عنوان کانال
ه کبعد از جنگ جهاني دوم  پراکنيسخنالمللي پخش اخبار و هاي بينظهور شبكهرو از این

المللي بين ستر ارتباطات؛ آغاز جنگ نرم را در بباشدميي امپریاليستي کشورهاهمواره در اختيار 
 گر جدیدهور بازیدهنده ظالمللي نویداز وقایع بين هااین شبكه ايرسانهو پوشش  دهدميرا نشان 

وکيو در تدر گروه هفت ت سران مالقا . به عنوان مثالدهدميالملل را سياسي در عرصه روابط بين
، نددروزنامه نگار این رویداد را پوشش دا11000انگيزي به طور حيرتکه  1993ژوئيه 

ها در سراسر وقت و افراد آزاد محلي رسانهگران نيمهاي اخير گزارشکننده ازدیاد تودهمنعكس
 بود. « هاجوالنگاه رسانه»معروف به  جهان،

ند سومالي و جریاناتي مان ايرسانهپوشش »، 1993ارشد در سال  یک دیپلمات برآرودطبق 
ال گذشته وجود س 50بوسني، پيامدهایي همگاني را پدید آورده است که احتماال به هيچ وجه در 

اخ شارایوو یا س همچون، حوادث از جنگ جهاني اول. هيچ کس به یاد ندارد که قبل اندشتهندا
 يزایشاف جنگ ز اینپس ا اما این ميزانآفریقا توانسته باشند اندکي به آمریكا مرتبط شده باشند. 

بري و خرغم وجود تقریبا صد آژانس به هر حال علي .(O’heffernan, 1991: 152)«فزاینده یافت
ي کشورهاهاي خبري از آژانس ایدان، صرفا بهاي تلویزیوني در سراسر جههزاران شبكه

رد که بنام  بي.بي.سيو  ي.ان.ان.سهاي تلویزیوني شبكه انگليس( و روسيه، )آمریكا، امپریاليستي
 . دهندميدرصد اخبار و رویدادهاي جهاني را پوشش  95

 ه است، به دالیل اقتصادي وکه بر جنگ استوار بود 1در عصر جدید مدل استراتژي بزرگ 
المللي به فراموشي هاي اول و دوم جهاني و عدم تایيد افكار عمومي بينهاي تلخ جنگتجربه

المللي جایگزین سپرده شده و مدل دیپلماسي عمومي مبتني بر جنگ نرم در عرصه ارتباطات بين
المللي به عنوان عنصر اساسي هاي بيندر مدل دیپلماسي عمومي تبليغات و رسانه» آن شده است.

کانون جنگ نرم در عرصه ، (Mor, 2006: 157)«الملل تلقي شدهستراتژي جنگ نرم در عرصه بينا
هاي کالن ها و برنامهالمللي در راستاي سياستمومي بينتحت تاثير قرار دادن افكار ع الملل،بين

ن هاي مخملين در گرجستان، اوکرایتجربه انقالب است. کشورهاکشورهاي امپریاليستي در سایر 

                                                           
1.  Grand Strategy 
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المللي به ویژه قدرت نرم تلویزیون جهاني در جابجایي قدرت هاي بينناظر بر قدرت نرم رسانه
 است. کشورهاسياسي در آن 

را جایگزین 2( قدرت انسجام 2005و کرب و بورستين ) 1( که قدرت کوچک2004ناي )
شده از راه  لوژي سياسي مبتني بر دمكراسي هدایت،  ساختار آنرا یک ایدئونندکميقدرت نرم 

رم روابط بسيار نزدیكي در جنگ ن .ننددامي)آمریكا( ي امپریاليستي کشورهادور در راستاي منافع 
المللي وجود دارد؛ و دولتي که قدرت هدایت و کنترل محتوایي هاي بينها و رسانهبين حكومت

واني در عرصه ها را در اختيار داشته باشد، توانایي بيشتري در جنگ نرم و عمليات ررسانه
 کشورهاي امپریاليستي با تئوري آزادي مطبوعات در تمام کشورهاالمللي دارد.به همين جهت بين

ي و ارسال اطالعات در قالب به عنوان یكي از عناصر دمكراسي در صدد تسلط بر اطالعات محيط
بر کنترل در جنگ نرم مدیریت اطالعات جایگاه خاصي دارد و ناظر  ملي هستند.هاي فراپروژه

اطالعات و نفوذ بر افكار عمومي است. گيلبوا چارچوب تحليلي زیر را در تفكيک جنگ نرم از 
 (.1)جدول جنگ سخت ارائه داده است

 
 عناصر جنگ نرم  -1جدول شماره 

 جنگ نرم
 3جنگ سخت

 نوع
 جنگ اقتصاد

 رفتار ياجبار و تهدید؛ بازدارندگ انگيزه؛ تهدید ي؛ وابستگيسازبرجستهجاذبه؛ 
 منبع زور؛ ترساندن دستوري؛ پولي ارزش؛ فرهنگ؛ سياست؛ نهاد ها

 دیپلماسي عمومي؛
 جانبهدیپلماسي دو جانبه یا چند

 دیپلماسي اجباري؛جنگ؛ خشونت حمایت مالي؛ رشوه
هاي سياست

 حكومتي

Source: (Gilboa, 2005) 
ه نوع پيوسته و در س، عناصر قدرت سخت و قدرت نرم در یک چارچوب بهمباالدر جدول 

ن جهت به اطاعت درآوردد. قدرت سخت در گردميهاي حكومتي مشاهده رفتار؛ منبع و سياست
 كن درهاي اقتصادي است لياجباري طرف مقابل با رعب و وحشت و خشونت به همراه تهدید

الملل در نتباطات بيو ادبيات ار ايرسانهنرم،  قدرت نرم در دیپلماسي عمومي با ابزارهاي  جنگ
ي و در دن افكار عمومو فرهنگ جامعه رقيب براي تحت تاثير قرار دا هاارزشي از گيربهرهجهت 

 د.  گردمينهایت تسلط بر آن جامعه خالصه 

                                                           
1. Smart Power  
2. Integrate Power 
3. Hard war 
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 المللیعناصر جنگ نرم در ارتباطات بین -3
المللي المللي در سلطه پنج آژانس بينکه ساختار اخبار و ارتباطات بين دهدميمطالعات نشان 

 المللي اخبار را در دست دارنجریان بين که با داشتن قدرت تكنولوژي ارتباطات، 1است
(Alleyne, 1995: 21پوشش اخبار جهاني از طریق شبكه )اي در حال رشد بوده و بر هاي ماهواره

کشور جهان به صورت تمام وقت در حال  82در بيش از سي.ان.ان. اساس آمارهاي موجود اخبار 
سي.ان.ان. ان و دست اندر کاران جنگ نرم با تعامل با مدارسياستش است. دیپلمات ها،پخ

ي بر تأثيرگذارهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي خود را به جهانيان مخابره کرده و در صدد پيام
 در ان،کاربرد اخبارتلویزیون جهاني رامدارسياستدر صد از  63المللي هستند. افكار عمومي بين

تلویزیون با برجسته کردن ، (O’heffernan, 1991: 134) ست خارجي بسيار مهم ارزیابي کردندسيا
 د.گذارميثير تأ کشورهااخبار و رویدادهاي جهاني بر سياست خارجي و سياست جهاني 

المللي ينب موميافكار ع ي امپریاليست،کشورهاتلویزیون به عنوان ابزار مهم دیپلماسي عمومي 
ر عناص به این ترتيب، .کندميجلب  کشورهاهاي سياسي و فرهنگي این ي خواستهرا در راستا

المللي المللي اطالعات، ابعاد بينبين جریان  المللي عبارتند از:جنگ نرم در عرصه ارتباطات بين
 المللي.اطالعات، و تبليغات بين

 المللی اطالعاتجریان بین -3-1
نزله مالمللي اطالعات این است که این جریان به ينباور حميد موالنا در خصوص جریان ب

ف ملي تعری در داخل و خارج از مرزهاي ملي بين دو یا چند نظام فرهنگي و هاحرکت پيام
و  هادولت ها؛گروه اد؛ها از طریق افربه شكل اطالعات و داده هاد. که شامل انتقال پيامشومي

 (.Molana, 2008: 221) ها استفناوري
که   دهدميالملل المللي اطالعات رویكرد دیگري به روابط بيننظر او مطالعه جریان بيناز 

باشد،  نميي تجاري و سياسي هاحوزهالملل صرفا در تعامالت اطالعاتي از طریق ارتباطات بين
موزشي، آمبادالت  هاي دیپلماتيک،کانال جمله هنر، جهانگردي،بلكه پهناي وسيعي را از 

ائل ي از مسموالنا یك .دگيرميهاي رادیویي و تلویزیوني را در بر پخش بر نامه ي گروهي،هارسانه
 و هنگامي، داندمين بر حاکميت ملي ي این جریاتأثيرگذار المللي اطالعات را،اساسي جریان بين

ارجي خه هاي اطالعاتي هاي ملي در پایگاگيريکه اطالعات حياتي موثر بر تصميم دشوميمطرح 
ي گيري فناورتوسعه یک کشور در به کارساخت و چنانچه ظرفيت زیر د.شوميپردازش و ذخيره 

اسي، رات سيتوانایي تحت تاثير قرار دادن تغيي الزم  محدود باشد، ممكن است حاکميت ملي،
 (.Molana, 2008: 224) به شدت آسيب ببيندآن،  اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي

                                                           
 (.TASS(، ایتار تاس)UPI(، یونایتد پرس)UK(، رویتر)AP(، آسوشيتد پرس)AFPآژانس فرانس پرس ) .1
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ت در تباطادولت ملي در خصوص تاثير فناوري ارت جهاني و ابرنيز در بررسي حكوم کاستلز
در برخورد با  هادولتز ناتواني برخي ا»اعتقاد دارد  ي جهاني؛هادولتي ملي به نفع هادولتمحو 

 ت گرفتنر دسنده به سمت دمسائل جهاني موثر در افكار عمومي، جوامع مدني را به صورتي فزای
 موده وندر دست گرفتن کنترل سياسي سایر کشورها هدایت  هاي شهروندي جهاني ومسئوليت

ز شبكه ان بخشي اي ملي براي بقاي پر مخاطره و مشروط خود به عنوهادولتدر مقابل بهایي که 
ا در ي آتي انهپردازند، همان کاهش اعتبار و تضعيف مشروعيت و نهایتا بي قدرتمي هادولت

فناوري »دارد که  (. محمدي نيز اشارهCastells, 2006: 322)«المللي استعرصه داخلي و بين
ه بكل دادن هاي جهاني به عنوان آغاز یک جنگ سرد دیگر نقش مهمي در شاطالعات و رسانه

 .(Mohammadi, 2008: 32-42)«کنندمي  الملل ایفاگرایي در سطح بينافكار جهاني و انحصار
ي ورهاکشي )ي اروپایکشورهاو سایر  دهدر جریان فرامرزي داده ها مسير آن از ایاالت متح

ه اخواستله ناشي از توزیع نأاین مس .است ي جنوب(کشورها) به طرف کشورهاي دیگر شمال(
ي شود و کشورهاش تقویت ميبيش از پي هاملتاي که در پس هر هاي ارتباطات رایانهوريناف

. این اندهشداقع در جهان سوم وپردازي هستند و اکثرا امپيوتر داراي ظرفيت محدوده دادهبدون ک
خه . در چرنمایندميهاي پردازش شده دریافت کنند و دادههاي خام را صادر ميداده کشورها
صادر  ت پردازش شدهاطالعااطالعات ایاالت متحده هم به شرق و هم به غرب  الملليبينجریان 

جهان سوم  به کشورهاي یافتهتوسعهکشورهاي  د.گيرميکند و در مقابل اطالعات خام مي
ورهاي مقابل کش ند و در مسيرگيرميفروشند و در مقابل اطالعات خام اطالعات پردازش شده مي

شده  طالعات پردازشو ا نددهميو آمریكا اطالعات خام  یافتهتوسعهي کشورهابه  نيافتهتوسعه
 کنند.دریافت مي

، یافتههتوسعشورها که اگرچه برخي از ک دهدمينمایه دسترسي به اطالعات نشان  ،با این حال
ددي دن عوامل متعي مربوط به جوامع اطالعاتي به سبب دارا بوهاسنجشو  هابررسيبر مبناي 
ز کشورهاي ي نوین اطالعات و ارتباطات اهاتكنولوژي، دسترسي و کاربرد زیرساختهمچون 

اخص هاي شر حال تدارک با این حال کشورهاي در حال توسعه هم د اندتهدیگر پيشي گرف
د کاربران اینترنت درص 60بنيادي مورد نياز براي توسعه اطالعاتي تالش مي کنند. بر مبناي همين 

ر آنها د در برابر اندشتهتمندترین اقتصادیهاي جهان تعلق داوبه کشورهاي داراي ثر 2003در سال 
 اربرانآماري درباره ک هيچ بررسي ،شوندفقيرترین کشورهاي دنيا محسوب مي که کشور 59

یادي هاي مثبت زاینترنت صورت نگرفته است. البته در این ميان کشوري مثل کره جنوبي گام
  .(Motamed Nejad, 2004: 176) چهارمين کشور دنيا از این حيث بوده است وبرداشته 

ي با توجه به تجاري شدن جریان فرامرزي اطالعات ,بحثها و اختالفاتي که بين کشورها
طرف و ایاالت متحده از طرف دیگر بيشتر کشورها بر این باورند که اروپایي و جهان سوم از یک
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فظ شود و براي نظارت شوند تا منافع آنها ح هادولتي اطالعات کامپيوتري باید توسط هافناوري
 هاي اقتصادي آن پيشنهاد شده که سازمان تجارت جهاني توافق عمومي درتعيين مقررات جنبه

ها باور دارند که سازمان تجارت جهاني با تجارت سابق )گات( اجرا شود. بعضيها و تعرفه
جریان » مليتي مورد استفاده قرار گيرد.ندعنوان یک ميثاق چهتواند بپذیري بيشتر ميانعطاف

مقاصد ، عليرغم نام آن و جامعه اطالعاتي یابدميفرامرزي اطالعات در جامعه اطالعاتي تحقق 
راي کنوني ارتباط بسيار گنظام نوآزادي شدن که با فرایند جهانکندميص اقتصادي را دنبال خا

دهي ناتوان آن براي تامين يد به وسيله مالكيت عمومي و نظامنزدیک دارد و از حيطه کنترل تول
در مورد  «سازمان تجارت جهاني»موافقتنامه معروف ، هاي عمومي خارج شده استهدف

که آغاز دستيابي بخش ، از سوي نمایندگان کشورها به امضا رسيد 1996سال  ارتباطات در
 .(Motamed Nejad, 2005: 133-142)«رودشمار ميهخصوصي به سلطه جهاني بر ارتباطات ب

بي ي دستيااي ملاما با بررسي محتوایي نيز با توجه به ماهيت انحصاري اطالعات در طول مرزه
 1982ل پن در ساتحقيقي که ژا مشكل است.، تاثيري جریان داردا چه به اینكه چه داده هایي و ب

سعه و ل با توین حاهاي فراملي غيرممكن است.با ان داد که تحليل تجربي جریان دادهانجام داد نشا
تا  دهد که باعث ششوميي ارتباطات نوین شرایط جهان تغييراتي درآن حاصل هافناوريپيشرفت 

دعا بوده و ا هافناوريگروهي که طرفدار  ه کنند:ئهایي را ارادگاهدو گروه نسبت به آن دی
ر چنين جناح دیگ د شد و درکه این پيشرفت باعث رشد فزاینده و متعادل کشورها خواه کنندمي

تر نيغ، که کشورهاي غني به قيمت فقيرتر شدن کشورهاي جهان سومي کنندمي برداشت
 ن کنترل پيش برود.خواهند شد اگر وضع بدین منوال و بدو

ي شورهاکسویه از لمللي اطالعات که اکثرا خصلتي یکااین به منظور کنترل جریان بينبنابر 
هنگي و دي، فري در حال توسعه با کد رمز هاي ویژه سياسي، اقتصاکشورهاتوسعه یافته به سوي 

ي هاحوزه درگيري فناوري اطالعات و ارتباطات آميخته است؛ ضروري است که به کاراجتماعي 
هاي در بخشیي هايگذارسرمایهافته و یافزاري و بسترهاي حقوقي گسترشافزاري و نرمسخت

 دولتي و خصوص صورت گيرد.
 المللی اطالعاتابعاد بین -3-2

ي هادولتدر تالش براي تامين اهداف ملي خود، به چهار روش یا بعد اساسي با  هادولت
د دیپلماسي قرار داده شود، مذاکره براي قراردادهایي به نفع هر دیگر سروکار دارند، نخستين بع

جانبه، براي همه(. دومين مورد بعد اقتصادي است، نگاه به دو طرف )یا در حالت دیپلماسي چند
تبادل منابع. سومين مورد بعد نظامي است، استفاده یا اعالم استفاده از منابع نظامي براي دستيابي به 

هاي شود، که فعاليتنشان داده مي« بعد مخفي»املي. بعد آخر، گاهي با عنوان اهداف ملي و و فر
هاي سياسي و تأسيسات نظامي آوري اطالعات محرمانه براي تقویت فعاليتجاسوسي، عمدتاً گرد
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باشد. اما به دليل اینكه این نوع کار تمام ابعاد دیگر را براي کمک به جایگاه آنها در مذاکرات مي
بندي در اینجا در بعد چهارم آن را ردهگيرد، ر قرار داده ودر اصل مخفيانه انجام ميثيأتحت ت

کنيم. این همان چيزي است که ممكن است بعد اطالعاتي یا روانشناسي خوانده شود، که گرد مي
طور طبيعي این اتفاق در هگردد. بآوري اطالعات، نظرات، برداشت ها و پيغام ها را شامل مي

گردد الملل برابر با حقوق تبدیل ميدهد، اما به وضعي مجزا از روابط بينبعد قبل رخ ميضمن سه 
(Mohammadi, 1997: 18) .المللي به منظور شناخت افكار عمومي در بعد چهارم، ارتباطات بين

هاي سياسي و ایدئولوژي در جهت طراحي دیپلماسي عمومي و کشور رقيب و طراحي برنامه
د. در این بخش به وضوح ارتباطات و فناوري اطالعات به کار گيرميصورت  عمليات رواني

 د. شوميگرفته 
 المللیبلیغات بینت -3-3

د. گذارميثير أار تبه طور کلي منظور از تبليغات نشر افكار و مواضعي است که بر رفتار یا افك
اء در غيير آرن و تقناع دیگراتبليغات تالشي است براي تاثير کذاري بر دیگران،ا»به عبارت دیگر، 

 بليغاتيهاي تالمللي صرف نظر از مليت افرادي که کاراما تبليغات بينقبال مسائل معين است. 
 هاتدولنوردد و به عنوان یكي از ابزارهاي سياست خارجي مرزهاي جهاني را در ميکنند، مي

و  د و رادیو، تلویزیونگيرميجام المللي اندر سطح بين ايرسانهاست که با کمک ابزار هاي نوین 
 «ندشوميالمللي شمرده بين اي ودر سطوح منطقه اي تبليغاتاینترنت به عنوان کانون فناوري رسانه

(Al-Awini, 1990: 21-26). 
ي بر افكار عمومي کشورهایي است که تأثيرگذار المللي،رو هدف اصلي تبليغات بيناز این

افكار عمومي آماده  هابحراناسي و اقتصادي شده است.در زمان ي هویتي و سيهابحراندچار  
المللي و بر نامه هایي است که کشور را از بحران نجات دهد و تبليغات بين هااندیشهپذیرش 

ي رایج سياسي هااندیشهتواند در چنين زماني با تزریق اندیشه و تفكرات مناسب که گاهي با مي
كار عمومي را به سوي خود جلب نموده و آنها را مهيا براي کشورهاي هدف مطابقت ندارد اف

پذیرش هر گونه اندیشه سياسي )براندازي( و اقتصادي )همگام با کاالهاي تجاري وارداتي( و 
تواند از طرف دیگر ابزارهاي ارتباطي مي ( نماید.ریزي شدهنامهبر يهاارزشاجتماعي )هنجارها و 

ي صاحب نفوذ، توده هاي مردمي و در نهایت به عنوان یک هانقش مهمي در ارتباط با گروه
المللي بازي کند. در هر صورت تبليغات بين کشورهابازیگر سياسي در عرصه سياسي سایر 

هاي صاحب تواند موجب حرکت توده ها در کشور هدف با حمایت و مدیرت افراد و گروهمي
ا این توصيف ملي وارد کند. ب هاي جدي بر بدنه حاکميتو در نهایت آسيب نفوذ گردد

المللي از یک پيچيدگي خاصي بر خوردار بوده و این مهم از پيچيدگي هاي تبليغات بينتكنيک
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د. گيرميي بر افكار عمومي هر کشور نشات تأثيرگذارفرهنگي، رفتارهاي مخاطبين و پيچيدگي 
 و مورد توجه قرار گيرد. برشمرده شدهالمللي ي تبليغات بينهاتكنيکدر اینجا نياز است تا 

؛ ص استهدایت افكار عمومي با یک گروه مشخ» سر در گم کردن مخاطبين از طریق اعمال:
ر دجيهاتي ه دنبال تویيد قرار داده و بد که افكار عمومي گروه را مورد تأگردميکاري که موجب 

 درستي عمل گروه باشد.  
 گذاري افزایش یابد. ت تبليغي باید تكرار گردد تا اثرتكرار: موضوعا

 ثيراتتأ تفاقات به وجود آمده و شدتوص االمللي گاهي باید در خصمبالغه: در تبليغات بين
 آن در افزایش بحران اقتصادي و سياسي مبالغه کرد. 

طح سيلي در سرائاهاي فعال تبليغات هاي ضد تبليغي است، اما در ابزار دروغ: اگر چه از ابزار
 تر است.  غاتي هرچه بزرگتر باشد مؤثرتبلي جهان است. دروغ

یح صريرغجریان معين به شكل  کنایه و اشاره: یعني نسبت دادن تهمتي بر یک شخص یا یک
 د.گذارمياست و غالبا بر مخاطبين به شدت تاثير 

ي به اجتماع سي وارائه نظر به عنوان حقيقت: ارائه تفكر و یا یک نظر مربوط به یک واقعه سيا
 قيقت غير قابل انكار است.عنوان یک ح

د. بنابر این ي افزایمالملل اعتماد به منابع موثق: تكيه بر منابع قابل اعتماد بر تاثير تبليغات بين
 د.یابمي هرچه این اعتماد افزایش یابد،قابليت تصدیق پيام از سوي افكار عمومي افزایش

یک  ابطه بارا )در اراتي رمللي، عبالوضوح: در بسياري از موارد دست اندر کاران تبليغات بين
 حل بحث ومد،با وجود اینكه گيرمي( به عنوان اینكه به اندازه کافي روشن هستند به کار موضوع 

 .(Al-Awini, 1990: 28)« جدال است و صحت آن مسلم نيست
ي هايکتكنالمللي از که تبليغات بين دهدميبه طور کلي شواهد بسياري وجود دارد که نشان 

افع رده و منالمللي و کشور مخاطب استفاده بي بيشتر بر افكار عمومي بينتأثيرگذارفوق  در جهت 
ي ليغات و طراحر محتواي تببه تحليل بهت هاتكنيک. شناخت این کندميزیادي را نيز کسب 

 .کندميگونه تبليغات بر مخاطبين کمک راهكارهاي جلوگيري از تأثير این
 

 المللیطات بینومی در عرصه ارتبامهندسی افکار عم -4
هاي تا کنون( همواره از دغدغه1990مهندسي افكار عمومي پس از جنگ اول خليج فارس )از 

ي آمریكا و انگليس به دليل نيازمندي به کشورهاي صاحب فناوري ارتباطات بوده است. کشورها
لي؛ عمليات رواني را در هاي  فرامالمللي در اجراي سياستخلي و بينحمایت افكار عمومي دا

هاي رادیویي و تلویزیوني فراملي در المللي به کار گرفتند. ایجاد شبكهعرصه ارتباطات بين
نظام المللي، قدرت آنان را در کاهش مشروعيت ي از تبليغات بينگيربهرهو  پراکنيسخنراستاي 
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الت سياسي در ي برخي تحوگيرشكلافزایش داد و موجب حاکميت ملي برخي از کشورها 
 هاي مخملي مشهور گشت. شد که به انقالب کشورها
ي از هااندیشهالمللي با ایجاد تبليغات فراملي و مهندسي افكار عمومي در پذیرش هاي بينرسانه

ن بدون تردید تلویزیو المللي را به نمایش گذاشتند.هاي  بينشده، قدرت نرم رسانهپيش تعيين
یط و المللي است. زیرا در شراابزارهاي عمليات رواني در سطح بينترین جهاني یكي از مهم
 . تلویزیونکندميعمل  کشورهاالمللي به عنوان عامل فشار بر رهبران سياسي فرایندهاي خاص بين

المللي؛ بين پراکنيسخنها و خي از واقعيتجذاب کردن تصویر برکردن و  برجستهجهاني با 
که  دهدميزایش ان چنان افمدارسياستبه نتایج مطلوب را براي یافتن قدرت و توانایي دست

و  اي قدرت نظاميالمللي، به طور فزایندهصحنه بينزني آنها در ضمن افزایش قدرت چانه
و  الملليبينادهاي . در واقع تلویزیون جهاني با پوشش اخبار و رویدکندمياقتصادي را تكميل 

هاي رمزآلود همراه با در مذاکرات و ارسال پيام کاريبرچيدن سياست سكوت و پنهان
، بر افكار هابحرانير روح ي سياسي، ضمن تغيهابحراناي از ي تبليغاتي در هر مرحلههاتكنيک

 د.گذارميعمومي تاثير 
ان را مدارسياست، دهدميپوشش خبري که تلویزیون در رویدادهاي سياسي و اجتماعي ارائه  

ون و لویزیتتعامل » ،بت به آن رویداد واکنش نشان دهند. از طرف دیگربر آن مي دارد که نس
ات یند عمليرآن به عنوان یک بازیگر جدید در فان موجب گشته است که تلویزیومدارسياست

ر ت کشورواني حضور داشته و نقش مهمي در مهندسي افكار عمومي در ضدیت با نظام حاکمي
خبار ، ا.ان.انسي ویژگي پوشش خبري تلویزیون جهاني گيلبوآ با بررسي پنج هدف ایفاء کند.

. 1از:  . این پنج ویژگي عبارتندداندميالمللي تلویزیون را عاملي در جهت رهبري مسائل بين
. 4راسر جهان؛ . پوشش خبري در س3. پخش لحظه به لحظه اخبار؛ 2ساعته؛  24 پراکنيسخن

 (.Gilboa, 2002: 739)«. زنده بودن اخبار جهاني5سلطه خبري باال؛ 
ن ا همچوکند که بحران و فاجعه ر، شبكه تلویزیوني سي.ان.ان. تالش مي«دوان»به زعم 

م مان مرددگي زآفریني و در عين حال فشرعرض دید مردم قرار دهد و با نيازاطالعات جاري به م
گر اخبار ااین ابربن د.ز بحران و یا فاجعه باشنرا وادار کند که دائما در فكر راه حلي براي خروج ا

براي  چقدر پيرامون بحران و فاجعه در زمينه هاي سياسي و جنگ باشد، مي توان در یافت که
اري از کند که بسيد.البته دوآن اضافه مي کند که سي.ان.ان تالش ميمردم مي تواند مهم باش

صویر تميز در آماني همچون اخبار بحراني و فاجعهاخبار و اطالعات روزمره را با فشردگي ز
را  آن ،و ماري دوآنشود تلقي مي« سي.ان.ان»تأثيرتلویزیوني به نمایش گذارد و این مهم همان 

 (. Semati, 2006: 31-54) نامدمي« سي.ان.ان»فریبي و یا عمليات رواني  عوام
ظرافت خاصي در زیر پوشش کاذب با سي.ان.ان و بي.بي.سي جهاني  هايبه عنوان مثال  شبكه

قط خبرهاي بد را در خصوص این توسعه فنيافته و در حالي توسعهکشورهارساني به ککم
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اند، یافتهورها و مللي که به تازگي استقالل. البته این قضيه در مورد کشکنندميش ها گزاررکشو
هاي خبري و تلویزیوني عمدتاً اخبار مربوط به فجایع آنها را از قبيل کودتا و آژانس کندميصدق 

هاي آن ند. و یا اینكه خبر ها  با تمرکز بر خشكسالي ها و طوفانکردميلرزه گزارش و زمين
گذرد، اي نامطلوب و نامتوازن از آنچه که واقعاً در کشورهاي در حال توسعه ميکشورها چهره
ي هاتر آن بود که به علت وابستگي آن کشورها به آژانسنكته بسيار جدي نشان دهند، و

ند تا اعتماد به نفس و اتكاي ملي آنان خدشه وارد کردميها تالش للي خبري، خبرگزاريالمبين
ند که فرایند کردميان خارجي تالش گذارسرمایهکنند. با این گونه اخبارها ومطالب مطرح شده، 

مدرنيته در آن کشورها تسریع بخشند و بدین گونه زمزمه ایجاد تغيير در الگوها )سياسي و 
 شد.شنيده مي فرهنگي(

 
 گیرینتیجه

جود مي به وهاي سياسي و نظااطالعات ،تغييرات شگرفي در نظریهعصر ارتباطات و فناوري 
مي فكار عموي بر اتأثيرگذارالمللي در تبليغات و آورده است. استفاده ابزاري از ارتباطات بين

ت ملياعي عمومي و ، این نظریه را مطرح کرده است که هر کاري به وسيله دیپلماسکشورها
هاي مخملي گرجستان، هایي که از نقش تلویزیون در انقالبرواني قابل انجام است. درس

هاي سياسي و ها در اجراي برنامهتوان از قدرت نرم رسانهاوکراین  مي آموزیم این است که مي
 آسيب رساني بر بدنه نظام حاکميت بدون عمليات نظامي، سود جست.

ماني که زالمللي در سرعت انتقال اطالعات مربوط به تحوالت سياسي در ي بينهاماهيت رسانه
اخلي از دهاي داخلي با سانسور اخبار ولع مردم را در شنيدن و دیدن رویدادهاي سياسي رسانه

اقناع افكار  دهنده قدرت آنها درنشان ،دهدمياي  افزایش هاي تلویزیوني ماهوارهطریق شبكه
اخبار  المللي است. همچنين جریان انتقال لحظه به لحظهي تبليغات بينهاروشعمومي از طریق 

خش لحظه ساعته؛ پ 24 پراکنيسخن يلبوا این صفت را به پنج دستهگاي  همان طوري که ماهواره
 ي؛ قدرتجهان به لحظه اخبار؛ پوشش خبري در سراسر جهان؛ سلطه خبري باال؛ زنده بودن اخبار

المللي در هاي بينن نقش رسانه. لذا در نظر گرفتدهدميدر عمليات رواني افزایش ها را نرم رسانه
 د.گردميي بر افكار عمومي تأثيرگذارعمليات رواني، موجب کنترل آنها در 
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