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جنگ نرم شبکههای ماهوارهای در روانسازی
سیاست خارجی بینالمللی کشورها
دکتر داود دعاگویان

چکیده
با نگاهي به تحوالت اخير مسائل بينالملل و افزایش نقش رسانهها در روانسازي چرخه
سياست خارجي ،عرصه نویني در سياست خارجي با نام دیپلماسي رسانهاي بهوجود آمد که
علياالصول به نحوه تأثيرگذاري و نقش رسانهها بر افكار عمومي جهان و تغيير سياست خارجي
کشورها به عنوان یک ابزار نيرومند مي پردازد .تأثير تلویزیون جهاني در حل و فصل مسائل
سياسي و استفاده ابزاري از آن در هدایت افكار عمومي و اعمال فشار بر دست اندر کاران
سياست خارجي (به عنوان ابزار جنگ نرم) ،نویسنده را بر آن داشت که با برجسته نمودن کارایي
ارتباطات بينالملل درتبادل اطالعات و تبليغات سياسي بينالمللي؛ قرائت جدیدي از جنگ نرم در
سطح روابط بينالمللي ارائه دهد .برخي از اندیشمندان بر این نظرند که در جهان پرآشوب فعلي،
سخن پراکني جهاني از سوي شبكههاي تلویزیوني بينالمللي از کارآیي الزم برخوردار است.
امروزه شبكههاي تلویزیوني جهاني با پوشش اخبار جهاني و رویدادهاي بينالمللي ،افكار عمومي
را به وقایعي که مورد نظر آنهاست جلب و تحليلها و تفاسير خود را به آنها القاء مي کنند .به
اعتقاد نویسنده جریان بينالمللي اطالعات به نوعي است که کشورهاي صاحب فناوري اطالعات
و ارتباطات با ایجاد اسطورهسازي ،تبليغات تجاري و سياسي ،پيامهاي خود را متوجه مخاطبين
زیادي در سطوح ملي و بينالمللي ميکنند و اطالعات سياسي و اقتصادي و فرهنگي الزم را در
راستاي منافع سياسي خود افكار عمومي بينالمللي منتقل کنند.
کلیدواژگان
جنگ نرم ارتباطات بينالملل ،شبكههاي بينالمللي ،سياست خارجي.

 نویسنده مسئول ،دانشيار عضو هيأت علمي گروه اجتماعي دانشكده منابع سازماني دانشگاه علوم انتظامي امين تهران
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مقدمه
در طول دهه  70ميالدي ،به دليل توسعه فناوري ارتباطات و اطالعات و گسترش کاربرد
ابزارهاي ارتباطي در روابط بينالملل ،تحقيقات ارتباطاتي وارد مرحله نویني از بررسي موضوعات
ارتباطات بين الملل شد و بسياري از اندیشمندان حوزه ارتباطات را به خود جلب نمود .ابتدا این
تلقي وجود داشت که ارتباطات بينالملل صرفا ميتواند در تسریع انتقال پيامهاي سياسي موثر

باشد (Molana, 2008: 124); (Graber, 2005: 479); (Richard, 2004: 339-359) (Gilboa, 2005:
) 27-44؛ ولي به مرور با کاربرد وسيع ارتباطات و فن آوري اطالعات،دیدگاههاي نویني در این
خصوص مطرح شد که ارتباطات بينالملل مي تواند به موازات رشد و گسترش فناوري ارتباطات
و بهرهمندي کشورها از خدمات ماهوارهاي نقش مهمي در مبادالت سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و
تبادل اطالعات و تأثيرگذاري بر افكار عمومي بينالمللي و ابزاري براي سلطه بر سایرکشورها

کاربرد داشته باشد (.)Dadgaran, 2006: 21
با گسترش نظامهاي اقتصادي و اجتماعي بينالمللي و توسعه اندیشه جهاني شدن که در اثر
رشد فزاینده ارتباطات ماهوارهاي و اینترنتي در جهان بهوجود آمد ،ارتباطات بينالملل با موضوع
جدیدي به نام دیپلماسي رسانهاي روبرو شد و مجددا تغييرات شگرفي در اندیشه ارتباطات
بينالملل به ویژه تبليغات بينالمللي در جهان بهوجود آمد .اینک اینتر نت و تلویزیون جهاني نقش

مهمي در صحنه رقابتهاي سياسي و سياست خارجي به خود اختصاص دادند( )Larson, 1988: 68و
موجب گشت که مذاکرات سياسي از درهاي بسته به درهاي باز تغيير ماهيت داده و خبر نگاران،
مطبوعات و تلویزیون با حمایت از بازیگران سياسي ،نقش مهمي در چانهزني و جلب افكار
عمومي جامعه رقيب به منظور فشار بر رهبران سياسي بر عهده گرفتند .اینک مفهوم دیپلماسي
رسانهاي یعني کاربرد ارتباطات در مذاکرات سياسي ،جایگاه مهمي در سياست خارجي به خود
اختصاص داده است ()Naveh, 2002: 211);(Gilboa, 2002: 736؛ رهبران سياسي سعي دارند که با
استفاده از قدرت مطبوعات و تلویزیون و سخنپراکني فشارهاي سياسي خود را بر جامعه رقيب

براي سلطه بر سایر جوامع افزایش دهند ( .)Dayan, & Katz, 1992: 111-121امروزه دیپلماسي
رسانهاي به موازات مذاکرات سياسي انجام ميگيرد و کشوري که به خوبي از چنين ابزاري
بهرهبرداري نماید در صحنه سياسي بينالمللي موفقتر خواهد بود .حميد موالنا در این خصوص
بيان ميدارد که امروزه پيام هاي سياسي نه از طریق مذاکرات و نامه و یا تلفن ،بلكه از طریق
شبكههاي تلویزیوني براي رهبران سياسي و افكار عمومي جهاني مخابره ميگردد و به مراتب از

روشهاي سنتي تأثيرگذارتر است (.)Molana, 2008: 130
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 -1پیشینه
حميد موالنا ( ،)1384در تحليل تئوريهاي ارتباطات جهاني ،چهار رویكرد را در این بخش
برميشمارد که عبارتند از -1 :رهيافت آرماني -انساني :که در آن ارتباطات بينالمللي به منزله
وسيلهاي جهت نزدیكي ملت ها و مردم درجامعه جهاني است -2 .رهيافت نو آیيني-سياسي:
ارتباطات بين الملل را به منزله شكلي پروپاگاندایي و ایدئولوژیكي که مبتني بر ارتباط یک سویه
است ميداند -3 .رهيافتي که اطالعات موجوددرنظام بينالملل رابه مثابه «قدرت اقتصادي»
ميداند-4 .آخرین دیدگاه ،اطالعات را به مثابه «نيروي سياسي» در ارتباطات بينالملل ميداند
(.)Molana, 2005: 67-71
لوینگستون ( ،)1997در تحقيقي با موضوع بررسي تأثير چندگانه سي.ان.ان در سياست
خارجي ،این تأثير را به لحاظ تحليلي تحت سه مقوله عامل شتابزا ،بازدارنده و برجستهساز مورد
بحث قرار ميدهد .منظور وي از تأثير سي.ان.ان به عنوان عامل شتابزاي1سياست خارجي این
است که تلویزیون جهاني «سي.ان.ان» به سياستمداران مجالي براي تامل و مشاوره نميدهد و این
مهم تحت تأثير ماهوارههاي فراملي هستند که اخبار جهاني را با سرعت به سر تاسر جهان مخابره
کرده و «ژورناليسم زنده» اصطالحي است براي تعریف این موضوع که اعمال ژورناليستي تابع
اصل «سرعت »اند.و تحليل و واکنشي آني را ميطلبد .منظور از عامل بازدارنده 2این است که
تلویزیون جهاني سي.ان.ان بر افكار عمومي تأثير عاطفي و نمایشي مي گذارد.و همچنين منظور از
در نظر گرفتن سي.ان.ان در مقام کارگزار یا عامل «برجستهسازي»3این است که این تلویزیون بر
اساس منافع ملي و جهاني دولت آمریكا ،سهامداران و یا بينندگان جهاني ،روي موضوع خاصي از
جهان مانور تصویري ميدهند.
ناي و اون )2004( 4بر این نظرند که ارتباطات جهاني به عنوان عنصر تأثيرگذار بر افكار
عمومي5،عالوه بر تجارت جهاني کاربرد زیادي در سياست خارجي داشته و به عنوان یک قدرت
نرم6در تحوالت سياسي نقش ایفاء مي کند.
گيلبوا ( )2004نيز بيان مي دارد که شبكههاي تلویزیوني جهاني با پوشش اخبار جهاني و
رویدادهاي بينالمللي ،افكار عمومي را به وقایعي که مورد نظر آنهاست جلب و تحليلها و تفاسير
خود را به آنها القاء ميکنند .این موضوع که به نظریه سي.ان.ان مشهور است ،اشاره دارد که
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تلویزیون جهاني (یعني سي.ان.ان) به عنوان یكي از فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي ،یک بازیگر
عمده در صحنه سياست خارجي شمرده شده و تأثير زیادي در روانسازي سياست خارجي و
روابط بينالملل دارد ( .)Gilboa, 2005: 737این تأثير به لحاظ تحليلي تحت سه مقوله متمایز و
مستقل از یكدیگر مورد بحث قرار ميگيرد .و معرف انواع تأثيرگذاري «سي.ان.ان» هستند که به
مثابه عامل شتابزا ،بازدارنده و برجستهساز تعریف ميشود.
توماس ( )2005بر این نظر است که سخنپراکني جهاني زماني از کارآیي الزم برخوردار است
که منطقه در حالت اغتشاش و آشوب قرار داشته باشد.به این ترتيب در طول جنگ سرد نهادهاي
ارتباطي قدرتمندي که در آمریكا همچون صداي آمریكا1،رادیو اروپاي آزاد2،رادیوآسياي
آزاد 3،شبكه سخنپراکني خاورميانه 4و ،...نقش مهمي در ایجاد اغتشاش در بين ملتها بازي
نمودند (.)Thomas, 2005: 28
 -2چارچوب مفهومی و مبانی نظری
 -1-2چارچوب مفهومی

برخي از دانشمندان بر این عقيده هستند که رابطه تنگاتنگي بين رشد و توسعه ابزارهاي
ارتباطي ،جهاني شدن و ارتباطات بينالملل در حوزههاي سياسي ،فرهنگي و اقتصادي وجود دارد
(.)Mohammadi, 1997: 3); (Alleyne, 1995: 3
بعد از جنگ جهاني دوم رشد فناوري ارتباطات و اطالعات و سرعت انتقال اخبار از طریق
ماهوارهها ،اینتر نت و نقش تلویزیون جهاني در مذاکرات سياسي و تغيير ماهيت مذاکرات سياسي
از حالت پنهان به آشكار به دليل اهميت همسو کردن افكارعمومي باسياست خارجي ،ارتباطات
جهاني نقش مهمي در ارتباطات سياسي ،به خود اختصاص داد .در این زمينه مقاالت و مطالعات
زیادي صورت گرفته است ( .)Entman, 1991: 19با این وجود یكي از مهمترین زمينههاي
مطالعاتي ارتباطات جهاني ،کاربرد ابزارهاي ارتباطي در روابط بينالملل ،سياست خارجي و
دیپلماسي است که با استفاده از سخنپراکني جهاني جریان بينالمللي اطالعات صورت ميگيرد.
تلویزیون جهاني ،پخش بينالمللي رادیویي و اینترنت ،سه حوزه تحقيقي عمده در این حوزه
هستند ،که در پخش جریان بينالمللي اطالعات مورد نظر قرار ميگيرند .در بسياري از موارد،
سرعت پوشش خبري سي.ان.ان از وقایع جهاني موجب جلب افكار عمومي جهان به یک موضوع
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ویژه بينالمللي شده و آن موضوع کانون توجه همگان قرار ميگيرد .با این توصيف چارچوب
مفهومي این مقاله متأثر از نظریه تاثير سي.ان.ان .در روابط بينالملل و سياست خارجي است که به
عنوان یک ابزار جنگ نرم در عرصه جهاني نقش آفریني ميکند .سي.ان.ان .به عنوان یک عامل
عامل شتابزا ،بازدارنده و برجستهساز اخبار جهاني ،بحران و فجایع جهاني را همچون اطالعات
جاري به معرض دید مردم قرار دهد و با نياز آفریني و در عين حال فشردگي اخبار ،به دنبال راه
حلي مطابق اهداف سياستمداران براي خروج از بحران و یا فاجعه است که ماري آن دوان1آنرا
عوام فریبي سي.ان.ان مينامد (.)Entman, 1991: 21
 -2-2مبانی نظری :چشمانداز تاریخی جنگ نرم2در ارتباطات بینالمللی

بعد از جنگ جهاني دوم ،و در پي شناخت قابليت رادیو در تحریف وقایع و تأثيرگذاري بر
افكار عمومي ،برنامهریزان ارتباطات بينالملل را بر آن داشت که از سایر رسانههاي گروهي در
جهت توسعه ارتباطات بينالملل بهره جویند .پخش برنامه رادیویي بيگانه ،به عنوان یک مسئوليت
حكومتي ،ابزاري براي «دیپلماسي عمومي» یا از دیدگاه دیگران ،ابزار «تبليغات بينالمللي» ،از
سوي کشورهاي توسعهیافته شناخته شد .با این وجود رسانههاي گروهي بيش از پيش به عنوان
واسطه ميان دنياي کامال مرموز دیپلماسي و فضاي عمومي آگاهانه تبليغ به کار گرفته شده است
(.)Mohammadi, 1997: 6
ظهور خبرنگاران صلح و حقوق بشر (از کشورهاي توسعهیافته امپریاليستي) همراه با
حمایتهاي سازمان ملل که باید از سوي تمام کشورها مورد تأیيد قرار گيرند ،بدین منظور
تعریف شد که ،خبرنگاران ميتوانستند به جاهایي بروند که دیپلماتها جرأت حضور در آنها را
نداشتند؛ و لذا اخبار خبر نگاران افكار عمومي را به خود جلب ميکرد .استعداد رسانهها آن طور
که ليپمن آن را «نقشهبرداري» ناميد ( ،)Lippmann, 1931: 161-170دیپلماتها را واميدارد که در
خصوص آن ناحيه آماده باش اعالم کنند .در واقع از سال  1945تا کنون را ميتوان «عصر طالیي»
گزارش خبرهاي بيگانه و آغاز جنگ نرم مدرن در عصر ارتباطات و فناوري اطالعات برشمرد
()Tailor, 1999: 61-72
با این وجود در تعریف جنگ نرم باید گفت که «جنگ نرم،استفاده برنامهریزي شده دولت از
اقدامات تبليغاتي در زمان جنگ یا حاالت فوق العاده را گویند که به منظور تأثيرگذاري بر
نظرها ،احساسات ،موضعگيريها و رفتار گروههاي بيگانه ،دوست ،دشمن ،یا بيطرف صورت
ميگيرد؛ به گونهاي که به تحقق سياستهاي دولت و اهداف آن کمک کند .جنگ نرم ،جنگ
فكري و ارزشي است که با اسلحه رسانه و به منظور انتقال پيام به مخاطباني صورت ميگيرد که
. Mary Ann Doan
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در زمان چالش هاي اجتماعي شنواي هر گونه لحن و بيان هستند و به دليل ناموزوني شناخت
توانایي شناسایي بيان درست از نادرست را ندارند.
جنگ نرم یكي از اصول فریب استراتژیک افكار عمومي است که از طریق تبليغات و
اطالعات نادرست بنگاههاي سخنپراکني بينالمللي صورت ميگيرد .تلویزیون و مطبوعات به
عنوان کانال هاي انتقال پيام به مخاطبان جامعه هدف از ابزار هاي اصلي جنگ نرم تلقي ميگردند.
از اینرو ظهور شبكههاي بينالمللي پخش اخبار و سخنپراکني بعد از جنگ جهاني دوم که
همواره در اختيار کشورهاي امپریاليستي ميباشد؛ آغاز جنگ نرم را در بستر ارتباطات بينالمللي
را نشان ميدهد و پوشش رسانهاي این شبكهها از وقایع بينالمللي نویددهنده ظهور بازیگر جدید
سياسي در عرصه روابط بينالملل را ميدهد .به عنوان مثال مالقات سران گروه هفت در توکيو در
ژوئيه  1993که به طور حيرتانگيزي 11000روزنامه نگار این رویداد را پوشش دادند،
منعكسکننده ازدیاد تودهاي اخير گزارشگران نيمهوقت و افراد آزاد محلي رسانهها در سراسر
جهان ،معروف به «جوالنگاه رسانهها» بود.
طبق برآرود یک دیپلمات ارشد در سال « ،1993پوشش رسانهاي جریاناتي مانند سومالي و
بوسني ،پيامدهایي همگاني را پدید آورده است که احتماال به هيچ وجه در  50سال گذشته وجود
نداشتهاند .هيچ کس به یاد ندارد که قبل از جنگ جهاني اول ،حوادث همچون سارایوو یا شاخ
آفریقا توانسته باشند اندکي به آمریكا مرتبط شده باشند .اما این ميزان پس از این جنگ افزایشي
فزاینده یافت»( .)O’heffernan, 1991: 152به هر حال عليرغم وجود تقریبا صد آژانس خبري و
هزاران شبكههاي تلویزیوني در سراسر جهان ،صرفا باید از آژانسهاي خبري کشورهاي
امپریاليستي (آمریكا ،روسيه ،انگليس) و شبكههاي تلویزیوني سي.ان.ان .و بي.بي.سي نام برد که
 95درصد اخبار و رویدادهاي جهاني را پوشش ميدهند.
در عصر جدید مدل استراتژي بزرگ1که بر جنگ استوار بوده است ،به دالیل اقتصادي و
تجربههاي تلخ جنگهاي اول و دوم جهاني و عدم تایيد افكار عمومي بينالمللي به فراموشي
سپرده شده و مدل دیپلماسي عمومي مبتني بر جنگ نرم در عرصه ارتباطات بينالمللي جایگزین
آن شده است« .در مدل دیپلماسي عمومي تبليغات و رسانههاي بينالمللي به عنوان عنصر اساسي
استراتژي جنگ نرم در عرصه بينالملل تلقي شده»( ،)Mor, 2006: 157کانون جنگ نرم در عرصه
بينالملل ،تحت تاثير قرار دادن افكار عمومي بينالمللي در راستاي سياستها و برنامههاي کالن
کشورهاي امپریاليستي در سایر کشورها است .تجربه انقالبهاي مخملين در گرجستان ،اوکراین

. Grand Strategy

1
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ناظر بر قدرت نرم رسانههاي بينالمللي به ویژه قدرت نرم تلویزیون جهاني در جابجایي قدرت
سياسي در آن کشورها است.
2
1
ناي ( )2004که قدرت کوچک و کرب و بورستين ( )2005قدرت انسجام را جایگزین
قدرت نرم ميکنند ،ساختار آنرا یک ایدئولوژي سياسي مبتني بر دمكراسي هدایت شده از راه
دور در راستاي منافع کشورهاي امپریاليستي (آمریكا) ميدانند .در جنگ نرم روابط بسيار نزدیكي
بين حكومتها و رسانههاي بينالمللي وجود دارد؛ و دولتي که قدرت هدایت و کنترل محتوایي
رسانه ها را در اختيار داشته باشد ،توانایي بيشتري در جنگ نرم و عمليات رواني در عرصه
بينالمللي دارد.به همين جهت کشورهاي امپریاليستي با تئوري آزادي مطبوعات در تمام کشورها
به عنوان یكي از عناصر دمكراسي در صدد تسلط بر اطالعات محيطي و ارسال اطالعات در قالب
پروژههاي فراملي هستند .در جنگ نرم مدیریت اطالعات جایگاه خاصي دارد و ناظر بر کنترل
اطالعات و نفوذ بر افكار عمومي است .گيلبوا چارچوب تحليلي زیر را در تفكيک جنگ نرم از
جنگ سخت ارائه داده است (جدول.)1
جدول شماره  -1عناصر جنگ نرم
جنگ نرم
جاذبه؛ برجستهسازي؛ وابستگي
ارزش؛ فرهنگ؛ سياست؛ نهاد ها
دیپلماسي عمومي؛
دیپلماسي دو جانبه یا چندجانبه

جنگ سخت

3

اقتصاد

جنگ

انگيزه؛ تهدید
دستوري؛ پولي

اجبار و تهدید؛ بازدارندگي
زور؛ ترساندن

حمایت مالي؛ رشوه

دیپلماسي اجباري؛جنگ؛ خشونت

)Source: (Gilboa, 2005

نوع
رفتار
منبع
سياستهاي
حكومتي

در جدول باال ،عناصر قدرت سخت و قدرت نرم در یک چارچوب بهمپيوسته و در سه نوع
رفتار؛ منبع و سياستهاي حكومتي مشاهده ميگردد .قدرت سخت در جهت به اطاعت درآوردن
اجباري طرف مقابل با رعب و وحشت و خشونت به همراه تهدیدهاي اقتصادي است ليكن در
جنگ نرم ،قدرت نرم در دیپلماسي عمومي با ابزارهاي رسانهاي و ادبيات ارتباطات بينالملل در
جهت بهرهگيري از ارزشها و فرهنگ جامعه رقيب براي تحت تاثير قرار دادن افكار عمومي و در
نهایت تسلط بر آن جامعه خالصه ميگردد.
. Smart Power
. Integrate Power
3
. Hard war
1
2
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 -3عناصر جنگ نرم در ارتباطات بینالمللی
مطالعات نشان ميدهد که ساختار اخبار و ارتباطات بينالمللي در سلطه پنج آژانس بينالمللي
است 1که با داشتن قدرت تكنولوژي ارتباطات ،جریان بينالمللي اخبار را در دست دارن
( )Alleyne, 1995: 21پوشش اخبار جهاني از طریق شبكههاي ماهوارهاي در حال رشد بوده و بر
اساس آمارهاي موجود اخبار سي.ان.ان .در بيش از  82کشور جهان به صورت تمام وقت در حال
پخش است .دیپلمات ها،سياستمداران و دست اندر کاران جنگ نرم با تعامل با سي.ان.ان.
پيام هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي خود را به جهانيان مخابره کرده و در صدد تأثيرگذاري بر
افكار عمومي بينالمللي هستند 63 .در صد از سياستمداران،کاربرد اخبارتلویزیون جهاني را در
سياست خارجي بسيار مهم ارزیابي کردند ( ،)O’heffernan, 1991: 134تلویزیون با برجسته کردن
اخبار و رویدادهاي جهاني بر سياست خارجي و سياست جهاني کشورها تأثير ميگذارد.
تلویزیون به عنوان ابزار مهم دیپلماسي عمومي کشورهاي امپریاليست ،افكار عمومي بينالمللي
را در راستاي خواستههاي سياسي و فرهنگي این کشورها جلب ميکند .به این ترتيب ،عناصر
جنگ نرم در عرصه ارتباطات بينالمللي عبارتند از :جریان بينالمللي اطالعات ،ابعاد بينالمللي
اطالعات ،و تبليغات بينالمللي.
 -1-3جریان بینالمللی اطالعات

باور حميد موالنا در خصوص جریان بينالمللي اطالعات این است که این جریان به منزله
حرکت پيامها در داخل و خارج از مرزهاي ملي بين دو یا چند نظام فرهنگي و ملي تعریف
ميشود .که شامل انتقال پيامها به شكل اطالعات و دادهها از طریق افراد؛ گروهها؛ دولتها و
فناوريها است (.)Molana, 2008: 221
از نظر او مطالعه جریان بينالمللي اطالعات رویكرد دیگري به روابط بينالملل ميدهد که
تعامالت اطالعاتي از طریق ارتباطات بينالملل صرفا در حوزههاي تجاري و سياسي نميباشد،
بلكه پهناي وسيعي را از جمله هنر ،جهانگردي ،کانالهاي دیپلماتيک ،مبادالت آموزشي،
رسانههاي گروهي ،پخش بر نامههاي رادیویي و تلویزیوني را در بر ميگيرد .موالنا یكي از مسائل
اساسي جریان بينالمللي اطالعات را ،تأثيرگذاري این جریان بر حاکميت ملي ميداند ،و هنگامي
مطرح ميشود که اطالعات حياتي موثر بر تصميمگيريهاي ملي در پایگاه هاي اطالعاتي خارجي
پردازش و ذخيره ميشود .چنانچه ظرفيت زیرساخت و توسعه یک کشور در به کارگيري فناوري
الزم محدود باشد ،ممكن است حاکميت ملي ،توانایي تحت تاثير قرار دادن تغييرات سياسي،
اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي آن ،به شدت آسيب ببيند (.)Molana, 2008: 224
1

 .آژانس فرانس پرس ( ،)AFPآسوشيتد پرس( ،)APرویتر( ،)UKیونایتد پرس( ،)UPIایتار تاس(.)TASS
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کاستلز نيز در بررسي حكومت جهاني و ابردولت ملي در خصوص تاثير فناوري ارتباطات در
محو دولتهاي ملي به نفع دولتهاي جهاني؛ اعتقاد دارد «ناتواني برخي از دولتها در برخورد با
مسائل جهاني موثر در افكار عمومي ،جوامع مدني را به صورتي فزاینده به سمت در دست گرفتن
مسئوليتهاي شهروندي جهاني و در دست گرفتن کنترل سياسي سایر کشورها هدایت نموده و
در مقابل بهایي که دولتهاي ملي براي بقاي پر مخاطره و مشروط خود به عنوان بخشي از شبكه
دولتها ميپردازند ،همان کاهش اعتبار و تضعيف مشروعيت و نهایتا بي قدرتي آتي انها در
عرصه داخلي و بينالمللي است»( .)Castells, 2006: 322محمدي نيز اشاره دارد که «فناوري
اطالعات و رسانه هاي جهاني به عنوان آغاز یک جنگ سرد دیگر نقش مهمي در شكل دادن به
افكار جهاني و انحصارگرایي در سطح بينالملل ایفا ميکنند»(.)Mohammadi, 2008: 32-42
در جریان فرامرزي داده ها مسير آن از ایاالت متحده و سایر کشورهاي اروپایي (کشورهاي
شمال) به طرف کشورهاي دیگر (کشورهاي جنوب) است .این مسأله ناشي از توزیع ناخواسته
فناوريهاي ارتباطات رایانهاي که در پس هر ملتها بيش از پيش تقویت ميشود و کشورهاي
بدون کامپيوتر داراي ظرفيت محدوده دادهپردازي هستند و اکثرا در جهان سوم واقع شدهاند .این
کشورها دادههاي خام را صادر ميکنند و دادههاي پردازش شده دریافت مينمایند .در چرخه
جریان بينالمللي اطالعات ایاالت متحده هم به شرق و هم به غرب اطالعات پردازش شده صادر
ميکند و در مقابل اطالعات خام ميگيرد .کشورهاي توسعهیافته به کشورهاي جهان سوم
اطالعات پردازش شده ميفروشند و در مقابل اطالعات خام ميگيرند و در مسير مقابل کشورهاي
توسعهنيافته به کشورهاي توسعهیافته و آمریكا اطالعات خام ميدهند و اطالعات پردازش شده
دریافت ميکنند.
با این حال ،نمایه دسترسي به اطالعات نشان ميدهد که اگرچه برخي از کشورها توسعهیافته،
بر مبناي بررسيها و سنجشهاي مربوط به جوامع اطالعاتي به سبب دارا بودن عوامل متعددي
همچون زیرساخت ،دسترسي و کاربرد تكنولوژيهاي نوین اطالعات و ارتباطات از کشورهاي
دیگر پيشي گرفتهاند با این حال کشورهاي در حال توسعه هم در حال تدارک شاخص هاي
بنيادي مورد نياز براي توسعه اطالعاتي تالش مي کنند .بر مبناي همين  60درصد کاربران اینترنت
در سال  2003به کشورهاي داراي ثروتمندترین اقتصادیهاي جهان تعلق داشتهاند در برابر آنها در
 59کشور که فقيرترین کشورهاي دنيا محسوب ميشوند ،هيچ بررسي آماري درباره کاربران
اینترنت صورت نگرفته است .البته در این ميان کشوري مثل کره جنوبي گامهاي مثبت زیادي
برداشته و چهارمين کشور دنيا از این حيث بوده است (.)Motamed Nejad, 2004: 176
با توجه به تجاري شدن جریان فرامرزي اطالعات ,بحثها و اختالفاتي که بين کشورهاي
اروپایي و جهان سوم از یکطرف و ایاالت متحده از طرف دیگر بيشتر کشورها بر این باورند که
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فناوريهاي اطالعات کامپيوتري باید توسط دولتها نظارت شوند تا منافع آنها حفظ شود و براي
تعيين مقررات جنبههاي اقتصادي آن پيشنهاد شده که سازمان تجارت جهاني توافق عمومي در
تعرفهها و تجارت سابق (گات) اجرا شود .بعضيها باور دارند که سازمان تجارت جهاني با
انعطافپذیري بيشتر ميتواند بهعنوان یک ميثاق چندمليتي مورد استفاده قرار گيرد« .جریان
فرامرزي اطالعات در جامعه اطالعاتي تحقق ميیابد و جامعه اطالعاتي عليرغم نام آن ،مقاصد
خاص اقتصادي را دنبال ميکندکه با فرایند جهان شدن نظام نوآزاديگراي کنوني ارتباط بسيار
نزدیک دارد و از حيطه کنترل توليد به وسيله مالكيت عمومي و نظامدهي ناتوان آن براي تامين
هدفهاي عمومي خارج شده است ،موافقتنامه معروف «سازمان تجارت جهاني» در مورد
ارتباطات در سال  1996از سوي نمایندگان کشورها به امضا رسيد ،که آغاز دستيابي بخش
خصوصي به سلطه جهاني بر ارتباطات بهشمار ميرود»(.)Motamed Nejad, 2005: 133-142
اما با بررسي محتوایي نيز با توجه به ماهيت انحصاري اطالعات در طول مرزهاي ملي دستيابي
به اینكه چه داده هایي و با چه تاثيري جریان دارد ،مشكل است .تحقيقي که ژاپن در سال 1982
انجام داد نشان داد که تحليل تجربي جریان دادههاي فراملي غيرممكن است.با این حال با توسعه و
پيشرفت فناوريهاي ارتباطات نوین شرایط جهان تغييراتي درآن حاصل ميشود که باعث شده تا
دو گروه نسبت به آن دیدگاههایي را ارائه کنند :گروهي که طرفدار فناوريها بوده و ادعا
ميکنند که این پيشرفت باعث رشد فزاینده و متعادل کشورها خواهد شد و در جناح دیگر چنين
برداشت ميکنند که کشورهاي غني به قيمت فقيرتر شدن کشورهاي جهان سومي ،غنيتر
خواهند شد اگر وضع بدین منوال و بدون کنترل پيش برود.
بنابراین به منظور کنترل جریان بينالمللي اطالعات که اکثرا خصلتي یکسویه از کشورهاي
توسعه یافته به سوي کشورهاي در حال توسعه با کد رمز هاي ویژه سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و
اجتماعي آميخته است؛ ضروري است که به کارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزههاي
سختافزاري و نرمافزاري و بسترهاي حقوقي گسترشیافته و سرمایهگذاريهایي در بخشهاي
دولتي و خصوص صورت گيرد.
 -2-3ابعاد بینالمللی اطالعات

دولتها در تالش براي تامين اهداف ملي خود ،به چهار روش یا بعد اساسي با دولتهاي
دیگر سروکار دارند ،نخستين بع د دیپلماسي قرار داده شود ،مذاکره براي قراردادهایي به نفع هر
دو طرف (یا در حالت دیپلماسي چندجانبه ،براي همه) .دومين مورد بعد اقتصادي است ،نگاه به
تبادل منابع .سومين مورد بعد نظامي است ،استفاده یا اعالم استفاده از منابع نظامي براي دستيابي به
اهداف ملي و و فراملي .بعد آخر ،گاهي با عنوان «بعد مخفي» نشان داده ميشود ،که فعاليتهاي
جاسوسي ،عمدتاً گردآوري اطالعات محرمانه براي تقویت فعاليتهاي سياسي و تأسيسات نظامي
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براي کمک به جایگاه آنها در مذاکرات ميباشد .اما به دليل اینكه این نوع کار تمام ابعاد دیگر را
تحت تأثير قرار داده ودر اصل مخفيانه انجام ميگيرد ،در اینجا در بعد چهارم آن را ردهبندي
مي کنيم .این همان چيزي است که ممكن است بعد اطالعاتي یا روانشناسي خوانده شود ،که گرد
آوري اطالعات ،نظرات ،برداشت ها و پيغام ها را شامل ميگردد .بهطور طبيعي این اتفاق در
ضمن سه بعد قبل رخ ميدهد ،اما به وضعي مجزا از روابط بينالملل برابر با حقوق تبدیل ميگردد
( .)Mohammadi, 1997: 18در بعد چهارم ،ارتباطات بينالمللي به منظور شناخت افكار عمومي
کشور رقيب و طراحي برنامههاي سياسي و ایدئولوژي در جهت طراحي دیپلماسي عمومي و
عمليات رواني صورت ميگيرد .در این بخش به وضوح ارتباطات و فناوري اطالعات به کار
گرفته ميشود.
 -3-3تبلیغات بینالمللی

به طور کلي منظور از تبليغات نشر افكار و مواضعي است که بر رفتار یا افكار تأثير ميگذارد.
به عبارت دیگر« ،تبليغات تالشي است براي تاثير کذاري بر دیگران،اقناع دیگران و تغيير آراء در
قبال مسائل معين است .اما تبليغات بينالمللي صرف نظر از مليت افرادي که کارهاي تبليغاتي
ميکنند ،مرزهاي جهاني را در مينوردد و به عنوان یكي از ابزارهاي سياست خارجي دولتها
است که با کمک ابزار هاي نوین رسانهاي در سطح بينالمللي انجام ميگيرد و رادیو ،تلویزیون و
اینترنت به عنوان کانون فناوري رسانهاي تبليغات در سطوح منطقهاي و بينالمللي شمرده ميشوند»
(.)Al-Awini, 1990: 21-26
از اینرو هدف اصلي تبليغات بينالمللي ،تأثيرگذاري بر افكار عمومي کشورهایي است که
دچار بحرانهاي هویتي و سياسي و اقتصادي شده است.در زمان بحرانها افكار عمومي آماده
پذیرش اندیشهها و بر نامه هایي است که کشور را از بحران نجات دهد و تبليغات بينالمللي
مي تواند در چنين زماني با تزریق اندیشه و تفكرات مناسب که گاهي با اندیشههاي رایج سياسي
کشورهاي هدف مطابقت ندارد افكار عمومي را به سوي خود جلب نموده و آنها را مهيا براي
پذیرش هر گونه اندیشه سياسي (براندازي) و اقتصادي (همگام با کاالهاي تجاري وارداتي) و
اجتماعي (هنجارها و ارزشهاي برنامهریزي شده) نماید .از طرف دیگر ابزارهاي ارتباطي ميتواند
نقش مهمي در ارتباط با گروههاي صاحب نفوذ ،توده هاي مردمي و در نهایت به عنوان یک
بازیگر سياسي در عرصه سياسي سایر کشورها بازي کند .در هر صورت تبليغات بينالمللي
مي تواند موجب حرکت توده ها در کشور هدف با حمایت و مدیرت افراد و گروههاي صاحب
نفوذ گردد و در نهایت آسيبهاي جدي بر بدنه حاکميت ملي وارد کند .با این توصيف
تكنيکهاي تبليغات بين المللي از یک پيچيدگي خاصي بر خوردار بوده و این مهم از پيچيدگي
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فرهنگي ،رفتارهاي مخاطبين و پيچيدگي تأثيرگذاري بر افكار عمومي هر کشور نشات ميگيرد.
در اینجا نياز است تا تكنيکهاي تبليغات بينالمللي برشمرده شده و مورد توجه قرار گيرد.
سر در گم کردن مخاطبين از طریق اعمال« :هدایت افكار عمومي با یک گروه مشخص است؛
کاري که موجب ميگردد که افكار عمومي گروه را مورد تأیيد قرار داده و به دنبال توجيهاتي در
درستي عمل گروه باشد.
تكرار :موضوعات تبليغي باید تكرار گردد تا اثرگذاري افزایش یابد.
مبالغه :در تبليغات بينالمللي گاهي باید در خصوص اتفاقات به وجود آمده و شدت تأثيرات
آن در افزایش بحران اقتصادي و سياسي مبالغه کرد.
دروغ :اگر چه از ابزار هاي ضد تبليغي است ،اما در ابزارهاي فعال تبليغات اسرائيلي در سطح
جهان است .دروغ تبليغاتي هرچه بزرگتر باشد مؤثرتر است.
کنایه و اشاره :یعني نسبت دادن تهمتي بر یک شخص یا یک جریان معين به شكل غيرصریح
است و غالبا بر مخاطبين به شدت تاثير ميگذارد.
ارائه نظر به عنوان حقيقت :ارائه تفكر و یا یک نظر مربوط به یک واقعه سياسي و اجتماعي به
عنوان یک حقيقت غير قابل انكار است.
اعتماد به منابع موثق :تكيه بر منابع قابل اعتماد بر تاثير تبليغات بينالملل مي افزاید .بنابر این
هرچه این اعتماد افزایش یابد،قابليت تصدیق پيام از سوي افكار عمومي افزایش ميیابد.
وضوح :در بسياري از موارد دست اندر کاران تبليغات بينالمللي ،عباراتي را (در رابطه با یک
موضوع ) به عنوان اینكه به اندازه کافي روشن هستند به کار ميگيرد،با وجود اینكه محل بحث و
جدال است و صحت آن مسلم نيست» (.)Al-Awini, 1990: 28
به طور کلي شواهد بسياري وجود دارد که نشان ميدهد که تبليغات بينالمللي از تكنيکهاي
فوق در جهت تأثيرگذاري بيشتر بر افكار عمومي بينالمللي و کشور مخاطب استفاده برده و منافع
زیادي را نيز کسب ميکند .شناخت این تكنيکها به تحليل بهتر محتواي تبليغات و طراحي
راهكارهاي جلوگيري از تأثير اینگونه تبليغات بر مخاطبين کمک ميکند.
 -4مهندسی افکار عمومی در عرصه ارتباطات بینالمللی
مهندسي افكار عمومي پس از جنگ اول خليج فارس (از 1990تا کنون) همواره از دغدغههاي
کشورهاي صاحب فناوري ارتباطات بوده است .کشورهاي آمریكا و انگليس به دليل نيازمندي به
حمایت افكار عمومي داخلي و بينالمللي در اجراي سياستهاي فراملي؛ عمليات رواني را در
عرصه ارتباطات بينالمللي به کار گرفتند .ایجاد شبكههاي رادیویي و تلویزیوني فراملي در
راستاي سخنپراکني و بهرهگيري از تبليغات بينالمللي ،قدرت آنان را در کاهش مشروعيت نظام
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حاکميت ملي برخي از کشورها افزایش داد و موجب شكلگيري برخي تحوالت سياسي در
کشورها شد که به انقالبهاي مخملي مشهور گشت.
رسانههاي بينالمللي با ایجاد تبليغات فراملي و مهندسي افكار عمومي در پذیرش اندیشههاي از
پيش تعيينشده ،قدرت نرم رسانههاي بينالمللي را به نمایش گذاشتند .بدون تردید تلویزیون
جهاني یكي از مهمترین ابزارهاي عمليات رواني در سطح بينالمللي است .زیرا در شرایط و
فرایندهاي خاص بينالمللي به عنوان عامل فشار بر رهبران سياسي کشورها عمل ميکند .تلویزیون
جهاني با برجسته کردن و جذاب کردن تصویر برخي از واقعيتها و سخنپراکني بينالمللي؛
قدرت و توانایي دستیافتن به نتایج مطلوب را براي سياستمداران چنان افزایش ميدهد که
ضمن افزایش قدرت چانهزني آنها در صحنه بينالمللي ،به طور فزایندهاي قدرت نظامي و
اقتصادي را تكميل ميکند .در واقع تلویزیون جهاني با پوشش اخبار و رویدادهاي بينالمللي و
برچيدن سياست سكوت و پنهانکاري در مذاکرات و ارسال پيامهاي رمزآلود همراه با
تكنيکهاي تبليغاتي در هر مرحلهاي از بحرانهاي سياسي ،ضمن تغيير روح بحرانها ،بر افكار
عمومي تاثير ميگذارد.
پوشش خبري که تلویزیون در رویدادهاي سياسي و اجتماعي ارائه ميدهد ،سياستمداران را
بر آن مي دارد که نسبت به آن رویداد واکنش نشان دهند .از طرف دیگر« ،تعامل تلویزیون و
سياستمداران موجب گشته است که تلویزیون به عنوان یک بازیگر جدید در فرآیند عمليات
رواني حضور داشته و نقش مهمي در مهندسي افكار عمومي در ضدیت با نظام حاکميت کشور
هدف ایفاء کند .گيلبوآ با بررسي پنج ویژگي پوشش خبري تلویزیون جهاني سي.ان.ان ،اخبار
تلویزیون را عاملي در جهت رهبري مسائل بينالمللي ميداند .این پنج ویژگي عبارتند از.1 :
سخنپراکني  24ساعته؛  .2پخش لحظه به لحظه اخبار؛  .3پوشش خبري در سراسر جهان؛ .4
سلطه خبري باال؛  .5زنده بودن اخبار جهاني»(.)Gilboa, 2002: 739
به زعم «دوان» ،شبكه تلویزیوني سي.ان.ان .تالش ميکند که بحران و فاجعه را همچون
اطالعات جاري به معرض دید مردم قرار دهد و با نيازآفریني و در عين حال فشردگي زمان مردم
را وادار کند که دائما در فكر راه حلي براي خروج از بحران و یا فاجعه باشند .بنابراین اگر اخبار
پيرامون بحران و فاجعه در زمينه هاي سياسي و جنگ باشد ،مي توان در یافت که چقدر براي
مردم مي تواند مهم باشد.البته دوآن اضافه مي کند که سي.ان.ان تالش ميکند که بسياري از
اخبار و اطالعات روزمره را با فشردگي زماني همچون اخبار بحراني و فاجعهآميز در تصویر
تلویزیوني به نمایش گذارد و این مهم همان تأثير«سي.ان.ان» تلقي ميشود و ماري دوآن ،آن را
عوامفریبي و یا عمليات رواني «سي.ان.ان» مينامد (.)Semati, 2006: 31-54
به عنوان مثال شبكههاي جهاني سي.ان.ان و بي.بي.سي با ظرافت خاصي در زیر پوشش کاذب
کمکرساني به کشورهاي توسعهنيافته و در حالتوسعه فقط خبرهاي بد را در خصوص این
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کشورها گزارش ميکنند .البته این قضيه در مورد کشورها و مللي که به تازگي استقاللیافتهاند،
صدق ميکند و آژانس هاي خبري و تلویزیوني عمدتاً اخبار مربوط به فجایع آنها را از قبيل کودتا
و زمينلرزه گزارش ميکرد ند .و یا اینكه خبر ها با تمرکز بر خشكسالي ها و طوفانهاي آن
کشورها چهره اي نامطلوب و نامتوازن از آنچه که واقعاً در کشورهاي در حال توسعه ميگذرد،
نشان دهند ،و نكته بسيار جديتر آن بود که به علت وابستگي آن کشورها به آژانسهاي
بينالمللي خبري ،خبرگزاريها تالش ميکردند تا اعتماد به نفس و اتكاي ملي آنان خدشه وارد
کنند .با این گونه اخبارها ومطالب مطرح شده ،سرمایهگذاران خارجي تالش ميکردند که فرایند
مدرنيته در آن کشورها تسریع بخشند و بدین گونه زمزمه ایجاد تغيير در الگوها (سياسي و
فرهنگي) شنيده ميشد.
نتیجهگیری
عصر ارتباطات و فناوري اطالعات ،تغييرات شگرفي در نظریههاي سياسي و نظامي به وجود
آورده است .استفاده ابزاري از ارتباطات بينالمللي در تبليغات و تأثيرگذاري بر افكار عمومي
کشورها ،این نظریه را مطرح کرده است که هر کاري به وسيله دیپلماسي عمومي و عمليات
رواني قابل انجام است .درسهایي که از نقش تلویزیون در انقالبهاي مخملي گرجستان،
اوکراین مي آموزیم این است که ميتوان از قدرت نرم رسانهها در اجراي برنامههاي سياسي و
آسيب رساني بر بدنه نظام حاکميت بدون عمليات نظامي ،سود جست.
ماهيت رسانههاي بينالمللي در سرعت انتقال اطالعات مربوط به تحوالت سياسي در زماني که
رسانه هاي داخلي با سانسور اخبار ولع مردم را در شنيدن و دیدن رویدادهاي سياسي داخلي از
طریق شبكههاي تلویزیوني ماهوارهاي افزایش ميدهد ،نشاندهنده قدرت آنها در اقناع افكار
عمومي از طریق روشهاي تبليغات بينالمللي است .همچنين جریان انتقال لحظه به لحظه اخبار
ماهوارهاي همان طوري که گيلبوا این صفت را به پنج دسته سخنپراکني  24ساعته؛ پخش لحظه
به لحظه اخبار؛ پوشش خبري در سراسر جهان؛ سلطه خبري باال؛ زنده بودن اخبار جهاني؛ قدرت
نرم رسانهها را در عمليات رواني افزایش ميدهد .لذا در نظر گرفتن نقش رسانههاي بينالمللي در
عمليات رواني ،موجب کنترل آنها در تأثيرگذاري بر افكار عمومي ميگردد.
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