ارتباطات سیاسی

رابطه ارتباطات و سیاست

ابتدا به طور خالصه به تعریف ارتباطات می پردازیم.
در فرهنگ لغت وبستر  Webster communication ,1971عمل ارتباط برقرار کردن تعریف و از
معادل هایی نظیر :رساندن ،بخشیدن ،انتقال دادن ،آگاه ساختن ،مکالمه و مرادوه داشتن استفاده شده است.
فرهنگ دانشگاهی انگلیسی – فارسی دکتر عباس آریان پور براي لغت  communicationمعادل هاي
فارسی زیر را ارائه داده است :ارتباط ،خطوط ارتباطی ،وسایل ارتباطی ،مبادله،گزارش ،ابالغیه ،ابالغ،
اطالعیه،نقل و انتقال ،مرادوه ،اخبار ،مشارکت ،جلسه رسمی و سري ،فراماسیونها ،عمل رساندن ،ابالغ،
کاغذنویسی،مکاتبه ،سرایت ،راه،وسلیه ،نقل و انتقال معنا نموده است.
ارسطو فیلسوف یونانی شاید اولین اندیشمندي باشد که  2300سال پیش ،نخستین بار در زمینه ارتباط سخن

1

گفت .او در کتاب مطالعه معانی بیان ( ریطوریقا) که معموال آن را مترادف ارتباط می دانند،در تعریف ارتباط
می نویسد:
«ارتباط عبارت است از جست و جو براي دست یافتن به کلیِه وسایل و امکانات موجود براي ترغیب و اقناع
((persuasionدیگران »شاید بسیاري از تعریف هایی که براي ارتباط ارائه شده تا حدودي از تعریف ارسطو
سرچشمه گرفته باشد.
پرفسور حمید موالنا می نویسد:
آن طور که من اطالع دارم کتابی که واژه مفهوم ارتباطات را از جنبه هاي نظري و عملی بررسی جامعه کند به
زبان فارسی وجود ندارد .در نوشته هایی که تاکنون در ایران به چاپ رسیده نظریه هاي ارتباطات از دیدگاه
رسانه هاي جمعی و به صورت خیلی پراکنده از دریچه علوم دیگر مورد بحث قرار گرفته است .در نوشته هاو
گفتارهاي مربوط به  communicationلغت ارتباط یا ارتباطات در ایران معمول شده است و این لغت
را مترادف واژه و مفهوم انگلیسی یا التینی کامیونکاسیون یا  communicationsکامیونکاسیون به
صورت جمع به کار می برند براي من قابل تامل و تردید است که آیا ترجمه این واژه انگلیسی به صورت
ارتباط یا ارتباطات معنی اصلی و مفهوم کلی آن را دربر دارد؟ چرا که ریشه لغت کامیونکاسیون التینی است و
بیش از همه جنبه اي را که دو نقطه یا دو نفر چیزي با هم مشترك داشته باشند در بردارد.
لغت ارتباط در فارسی حاوي این بعد اشتراکی نیست و معموال جنبه فنی و عملی دارد این مشکل تنهادر زبان و
استعمال فارسی کنونی آن نیست بلکه در زبان هاي دیگر مخصوصا در مباحث مربوط به علم این رشته به ویژه در
ترجمه و استفاده از آن وجود داشته است .لغت کامیونکاسیون در مدلهاي ریاضی ،فلسفی و زیست شناسی

توسط دانشمندان این رشته استفاده شده است و در امور اجتماعی بیش از همه تعریف این واژه دو عامل و اصل
مهم را در بردارد  :یکی اصل شرکت کردن یا مشارکت و دیگري اصل اعتماد .بدون این دو عامل اصلی
کامیونکاسیون آن طور که درعلوم اجتماعی از آن باید استفاده شودمعنی خود را از دست می دهد .
در  communicationsبه صورت جمع  communicationباید توجه داشت که حتی استعمال لغت
علوم این رشته جنبه مطالعه ابزار و لوازم وفن این پدیده را می رساند در حالی که استفاده ازآن به صورت مفرد
بدون sدرآخراین لغت به مسیر و جریان این رشته مربوط می شوند نه به وسیله وابزارآن.
الزم به ذکر است که براي ارتباط معانی دیگري نیز ذکر شده است .
در دوره معاصر ،ارتباطات فعالیتهاي مختلف اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادي را در بر می گیرد و در این
میان با پیچیده تر شدن و گسترش جوامع اهمیت ارتباطات در بعد سیاسی نیز روزافزون می گردد تا حدي که
باید گفت در شرایط فعلی ارتباطات مایه اصلی زندگی سیاسی است و بدون بهره گیري از وسایل ارتباطی و
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رسانه هاي گروهی نظام هاي سیاسی قادر به نظم بخشیدن در جامعه و شریک ساختن مردم در زندگی سیاسی
نیستند .همچنین اعضاي جامعه براي ایفاي نقش فعال ،شرکت در انتخابات و ارتباط متقابل با سیاستمداران به
رسانه هاي جمعی نیازمندند.
در ارتباط سیاسی آنچه اهمیت دارد تاثیر بر نگرش و رفتار است ،ارتباط گر سیاسی  -که در این نوع ارتباط به
طور عمده سیاستمداران هستند  -سعی می کند با بهره گیري از ابزارهاي مختلف ارتباطی و کاربرد قوانین و
تکنیک هاي الزم بر مخاطب تا ثیر گذارد و وي را همواره هماهنگ با برنامه ها و ایده هاي خود ساخته و با
کسب نفوذ و جلب افکار و آراي عمومی مردم ،موقعیت خود را تحکیم بخشیده و به گسترش دایره قدرت خود
بپردازد.جامعه مجموعه اي از افراد است که در محیطی مشترك زندگی می کنند و نهادها ،فعالیتها و منافع مشترکی
دارند ،اما اگر به هیچ ترتیبی با یکدیگر ارتباط برقرار نکنند ،حتی نمی توانند از منافع مشترك خود آگاه شوند؛
چه رسد به اینکه بخواهند اقدام مشترك هدفمندي انجام دهند .اغلب گفته می شود که اساس سیاست مبتنی بر
گفتگو است وگفتگو نماد ارتباط و تعامل اجتماعی میان افراد است.
ارسطو خویشاوندي طبیعی سیاست و ارتباط را به رسمیت می شناسد و محل پیوند این دو حوزه را "علم بیان "
می داند .وي در "علم بیان " خود اهمیت گفتگو و اشکال مختلف ارتباط اقناعی را به شکل منظمی تجزیه و
تحلیل می کند.
از نظر او ارتباط یعنی "جستجوي کلیه امکانات براي اقناع " و این عبارت امروزه هم محور اصلی ارتباط سیاسی
را شکل می دهد .بالغ بر دو هزار سال است که سیاست و ارتباط ،همواره دست در دست یکدیگر امور
گوناگون ازجمله حوزه سیاسی را زیر پوشش خویش داشته اند ،زیرا این دو قسمت هاي ضروري طبیعت
سرشت انسان را نشان می دهند.
امروزه برخی پژوهشگران ،از جمله دیوید ال سوانسون ثابت کرده اند که ارتباطات سیاسی آشکارا از قلمروي
تعریف شده اولیه و نهادي خود فراتر رفته است و پرسش هاي مربوط به این رشته آنقدر توسعه یافته که نظریه
هاي اقتصادي و مطالعات فرهنگی را نیز دربرگرفته است.
همچنین بسیاري از پژوهشگران علوم انسانی ،ارتباطات را نه تنها محور اصلی مبارزات سیاسی نوین بلکه اساس
معرفت شناسی آن می دانند و عقیده دارند که بدون ارتباطات ،مبارزه سیاسی آگاهانه اي صورت نمی گیرد .با
بهره گیري از تعاریف و دیدگاه هایی که پژوهشگران درخصوص ارتباط سیاسی ارایه داده اند می

معناي لغوي سیاست
کلمه سیاست که در فارسی از کلمه عربی آن گرفته شده است به مفهوم رسیدگی به کار رعیت  ،اصالح کار
دنیا و آخرت مردم و تدبیر و اداره زندگی مردم و در اصطالح به علم بررسی روابط قدرت و علم اعمال قدرت
 « ،مدیریت وتوجیه وتسلیم زندگی اجتماعی انسانهادر مسیر حیات معقول » گفته شده است .
ژولین فروند در کتاب سیاست چیست ،سیاست را چنین تعریف میکند :سیاست فعالیتی اجتماعی است که با
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تضمین نظم در نبردهایی که از گوناگونی و ناهمگرایی عقیده ها و منافع ناشی میشوند میخواهند به یاري زور
امنیت بیرونی وتفاهم درونی واحد سیاسی ویژ ه اي را تأمین کنند.

براساس تعریف اخیر سیاست فعالیتی است که در جامعه و در اثراختالف عقاید اتفاق می افتد و پیوند اساسی با
قدرت و زوردارد.

تاریخ ارتباطات:
از لحاظ تاریخی ،کهنترین پژوهشها در زمینه ي ارتباطات سیاسی متعلق به اندیشمندان یونان باستان است؛ که
"گورجیاس" اثر معروف افالطون در رأس آنها قرار دارد .این کتاب ،که افالطون نام یک سوفیست را بر آن
نهاده است و دربار ه ي فن سخنوري براي دستیابی به قدرت ،نوشته شده است ،این موضوع را با قلمی نقّاد،
موردبررسی قرار میدهد .اثر دیگراین عرصه را میتوان کتاب "شاهزاده" ،متعلق بهنیکولو ماکیاولی ،سیاستمدار
و متف ّکر ایتالیایی دانست؛ که وي در این کتاب ،به تشریح قدرتهاي سیاسی و چگونگی حفظ آن پرداخته و
شرارت حاکمان را الزمه ي بقاي حکومت قلمداد کرده است .اما از قرن شانزدهم تا هیجدهم ،در اثر تحوالت
عظیم اجتماعی ،نظیرفعالیت مطبوعات ،چارچوب زندگی و روشنفکري درهم ریخت.
در این دوران ،اندیشمندانی مانند توماس هابز ،جان الك و ژان ژاك روسو ،نظریات جدیدي را در مورد
آزادي هاي سیاسی عرضه کردند .تحوالت اقتصادي و جنبش هاي سیاسی نیمه دوم قرن هیجدهم و نیمه اول
قرن نوزدهم ،شئون مختلف زندگی سیاسی اجتماعی را درهم نوردید و در آ نها تزلزل و اضطراب پدید آورد و
سبب نظریه پردازیهاي سیاسی مهمی شد.
در چنین شرایطی است که نوشته هاي افرادي مثل کارل مارکس و جان استوارت میل و  ...شکل می گیرد .در
همین دوران اثر معروف دیگري از استوارت میل تحت عنوان "نظام منطق" ،که کتابی است در زمینه ارتباطات
سیاسی ،منتشرمیشود.
کتاب دیگري که در زمینه ي ارتباطات سیاسی نوشته شده "چه باید کرد" لنین است؛ که در آن توسعه وسایل
ارتباط جمعی را عاملی میداند ،که به وسیله آن میتوان به نظام اجتماعی به عنوان پدیده ي عصر جدید تسلط
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پیدا کرد.با آغاز قرن بیستم ،پژوهشگران زیادي در کشورهاي مختلفی مثل آمریکا ،انگلستان ،شوروي و آلمان ،از
طریق روش تحلیل محتوا ،سخنران یهاي عمومی و سیاسی و به طور کلی تمام پیام هاي سیاسی را مورد بررسی
قراردادند .در سال  ، 1930هارولد السول ،از روش تحلیل محتوا براي مقایسه ي تبلیغات سیاسی ونتایج آن،در زمان
و مکان هاي مختلف استفاده کرد" .السول" و "لیتز" در سال  1940با کمک یکدیگر ،تئور یهاي تحلیل محتوا
و روشهاي آ نرا تدوین کرده و در زمینه ي تبلیغات سیاسی به کار گرفتند" .پل الزار اسفلد" نیز در جریان
انتخابات ریاست جمهوري  1940ایاالت متحده آمریکا ،در جریان یک بررسی ،سعی کرد تا عوامل مؤثر در
تصمیم گیري رأي دهندگان حوزه انتخاباتی "اري" در ایالت "اوهایو" را مشخص سازد.
از آن تاریخ به بعد ،بررسی در زمینه ارتباطات سیاسی متداول شد که از آن جمله میتوان به آثار اولیه ي "کارل
دویچ" درباره ي "مدلهاي ارتباطی در علوم اجتماعی" و "ملّی گرایی و ارتباطات جمعی" و "جامعه سیاسی در
سطح بین المللی" اشاره کرد.
بدین ترتیب ،از جنگ جهانی دوم تاکنون ،پژوهش در مورد ارتباطات سیاسی در سطح ملّی و بین المللی توسط
افرادي مثل "لوسین پاي"" ،دانیل لرنر"" ،ریموند بوئر"" ،گابریل آلموند" و  ...باال گرفت وتا آنجا پیش رفت،
که امروزه ارتباطات سیاسی به عنوان یکی از دروس رشته ارتباطات و علوم سیاسی به حساب می آید.

ارتباط سیاست با ارتباطات:

- 1برانگیختن احساسات مردمبراي رسیدن به هدف
- 2لزوم رسانه براي برقراري ارتباطات
- 3آمارهاي سیاسی
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- 4برآورده کردن توقعات مردم.
- 5تغییرمعادالت سیاسی

تغییر معادالت سیاسی:
در جنگ دوم خلیج فارس که آمریکا براي آزادسازي کویت از دست عراق نیاز به جلب افکار عمومی و جلب
نظر سیاسیون جهان را داشت ،در ابتدا با یک نظر سنجی در داخل آمریکا با نظر منفی  80درصد از مردم آمریکا
روبه رو شد.پنتاگون با پرداخت  70میلیون دالر به یک موسسه ي ارتباطی و نظر سنجی براي طراحی چگونگی
تغییر اذهان عمومی به نظر موافق آنچه را که آمریکا می خواست از موسسۀ مذکور کمک گرفت .در فاصله ي 10
روز با پیاده کردن برنامههاي سیاسی و تبلیغاتی این موسسه ي علمی و ارتباطی در رسانه هاي آمریکا از جمله
مطبوعات و شبکه هاي مختلف تلوزیونی و ماهواره اي توانست  68در صد نظر مخالفان را به موافق تبدیل کند .با
این طرح از صدام در غرب و اروپا چهره اي ساخته شد که از هیتلرهم بدتر می نمود  .در مقابل مردم کویت را
چنان مظلوم و فالکت زده نشان دادند که بیشتر نظر موافق چهره هاي سیاسی کشورهاي خاورمیانه و جهان سوم را
بدست آوردند.
نتیجه :بدون وجود رسانه در دنیا هیچ سیاستی پیش برده نمی شود وچرخه هاي اقتصادي کشورها با رکود
مواجه می شوند.

اجزاي یک ارتباط سیاسی:
هر ارتباطی از سه عنصر اساسی فرستنده ،پیام و گیرنده پیام تشکیل شده است .در ارتباط سیاسی نیز این عناصر
عبارتند از :فرستنده یا پیام دهنده (بازیگران سیاسی ،سازمانها و احزاب سیاسی) ،وسیله ابزار ارتباطی (رسانه ها) و
پیام گیرنده (شهروندان) پیام مورد نظر و واکنش و منظور خواسته شده از سوي پیام دهنده.
پیام دهنده  :هر فرد یا گروهی که به منظور تاثیرگذاري بر قدرت سیاسی و خط مشی دولت اقدام کند یک
پیام دهنده سیاسی است .انواع اصلی چنین پیام دهندگانی در جوامع سیاسی مدرن ،احزاب و سازمانهاي سیاسی
هستند .همچنین روابط عمومی هاي سازمان هاي دولتی و غیردولتی نیز در پی تاثیرگذاري بر افکار عمومی
جامعه اند.
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پیام :پیام دهندگان فرآیند ارتباط و اقناع را با ارسال پیام آغاز می کنند .هر پیامی از نمادهاي مختلف کلمه،
تصویر ،صدا و حرکت دست و صورت و ...تشکیل شده است و پیام دهندگان می کوشند به یاري آنها افکار و
آرا» خود را به ذهن دریافت کنندگان مورد نظر منتقل کنند.

ابزار پیام (رسانه)  :این عنصر ،بهعنوان مجراي انتقال پیام ،پیام را به مخاطب میرساند .در عصر کنونی،
تلویزیون ،رادیو و روزنامه ،بهترتیب بیشترین مخاطب وبیشترین اثر سیاسی را دارند.
گیرنده پیام :دریافت کننده پیام ،فرد یا گروهی است که از پیام پیام دهنده آگاه می شود چه مستقیم و چه
غیرمستقیم .در این مورد (ارتباط سیاسی) به طور عمده منظور گستره جمعیتی جامعه یا شهروندان است.
بازخورد :دریافت پیام به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و بهوجود آوردن واکنش در مخاطب هدف ارتباطات
سیاسی است.
این واکنش می تواند به طور واداشتن مخاطب براي اندیشیدن به یک مو ضوعی یا مطلبی در فرد دگرگونی
ایجاد کند و تغییرنظریات و اعتقادات مخاطب یکی از اهداف دیگر ارتباطات سیاسی می باشد تحریک مخاطب
و فعال ساختن او براي انجام یک اقدامی که از قبل طراحی شده است در بازخورد می توان مورد سنجش قرار
داد.
( یا
هر ارتباط سیاسی به انگیزه ایجاد نوعی واکنش در مخاطب صورت می گیرد و اثرپذیري مخاطب در برابر یک
پیام سیاسی که ارتباط سیاسی منتقل می کند را می توان به این اموروابسته دانست:
( 1اندیشیدن مخاطب به موضوع
( 2تغییرعقیده دادن مخاطب پیام
( 3تحکیم عقیده در مخاطب بوسیله تکرار پیام و استدالل آوردن فرستنده
( 4تحریک شدن مخاطب براي انجام اقدام عملی بر پایه عقیده جدید )

ارتباطات سیاسی و چیستی آن
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ارتباطات سیاسی به معناي انتقال اطالعات سیاسی از بخشهاي سیاسی به بخشهاي اجتماعی است و بر تعامل
متقابل رسانهها و سیاستمداران تاکید دارد .بنابراین تعریف ارتباطات براي تمام جنبههاي رفتار سیاسی و اجتماعی
داراي اهمیت است .بدون ارتباط نه سیاست و نه جامعه نمیتواند وجود داشته باشد.
ارتباط عنصر پویاي نظام سیاسی است« .کارل دویچ» در مطالعات کالسیک خود به نام «اعصاب حکومت»
ارتباط را عنصر کانونی درك سیاسی میداند .مفهوم ارتباطات سیاسی در واقع نقش ارتباطات و رسانه در حوزه
سیاست و قدرت است و بر تعامل میان سیاستمدارن و رسانهها تاکید دارد.
میکائیل شودسون در دایرهالمعارف بینالمللی علوم ارتباطات ،با تاکید بر هدفدار بودن ارتباط مینویسد« :هر
گونه انتقال پیام که موثر واقع شود و یا با هدف اثرگذاري بر توزیع یا کاربرد قدرت در جامعه اعمال گردد
ارتباط سیاسی قلمداد میشود .از نظر وي هدف پیامدهنده ایجاد نوعی کنش در گیرنده پیام است که با دیدگاه
ویندلشام نویسنده کتاب «ارتباطات و قدرت سیاسی» مشابهت دارد .به نوشته ویندلشام ارتباط سیاسی عبارت
است از انتقال عمدي یک پیام سیاسی از یک فرستنده به گیرنده با هدف ایجاد تغییر در رفتار ،گفتار و پندار
مخاطب آن طور که فرستنده میخواهد.
بر این دو تعریف یک ایراد عمده وارد است ،مبنی بر اینکه وقتی ارتباطات حالت پارتیزانی و جهتدار داشته
باشد ،همان مفهوم تبلیغ سیاسی و پروپاگاندا را پیدا میکند .اما ویندلشام در پاسخ به این ایراد تصریح میکند
که تفاوت ارتباط و تبلیغ عالوه بر اینکه به یک طرفه بودن یا دو طرفه بودن ارتباط و نوع مخاطبان آن مربوط
میشود ،به عالوه در ارتباط سیاسی فرستنده تالش میکند تا با طرح مسایل بحث انگیزه دیدگاه هاي متفاوت
نسبت به موضوعات مشخص ،در درازمدت بر گیرنده پیام تاثیر بگذارد.
با توجه به اینکه اساس سیاست ،گفت و گو است و هدف گفت و گو هم اقناع میباشد ،میتوان گفت که
هدف ارتباطات سیاسی هم اقناع خواهد بود .ارتباطات سیاسی در بین عناصر ارتباط بیشتر روي پیام و تاثیر تاکید
دارد ،به عبارت دیگر محتواي سیاسی براي هدف تاثیرگذاري مورد نظر است یعنی ارتباط سیاسی یک ارتباط
معطوف به سیاست است و هدف آن اقناع و تاثیراست.

هدف کلی ارتباطات سیاسی:

هدف از مطالعه در ارتباطات سیاسی شناخت کار برد وسایل ارتباط جمعی در زندگی سیاسی مخاطبان و تاثیر
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پیام هاي سیاسی در آن است به عبارت دیگر هدف از مطاله و کاربرد ارتباطات سیاسی چگونگی به وجود
آوردن واکنش در مخاطب است .

عامل تحول و تغییرات بنیادي در جامعه:
عامل تغییرات بنیادي در جامعه براساس دیدگاهها ومکاتب مختلف فرق می کند.
الف) دیدگاه کارل مارکس :کارل مارکس معتقد است اقتصاد و شیوه هاي تولید عامل اصلی در تحول
جامعه است.
ب) دیدگاه مارشال مک لوهان :براي اولین بار اعالم کرد که وسایل ارتباط جمعی وگسترش این وسایل
مبناي تغییرات اجتماعی جامعه و بشر را بنیان می گذارد گسترش وسایل ارتباط جمعی امتتداد حواس انسان
است.

حکومت راه دور
وسایل ارتباط جمعی خصوصا وسایل ارتباط جمعی نوین به قدري فراگیر وقوي هستند که از مرزهاي جغرافیایی
حکومتها و دولتها گذز می کنند استفاده از وسایل مدرن و تکنولوژي هاي ارتباطی نوین از طریق امواج
الکترونیکی وامواج الکترومغناطیسی توسط برخی از کشورها که باعث شده است تعریف جدیدي از مقوله ي
دولت و حتی امنیت ملی داده شده است این حکومت ها از راه دور در صدد ایجاد دگرگونی هایی در ساختار
فرهنگی واجتماعی وسیاسی کشورها به وجود آورده اند .
طبیعت تکنولوژي هاي ارتباطی نوین ویژگی جهانی بودن آنها بوده که خود را با تکنولوژي هاي مختلف
الکترونیکی و الکترومغنا طیسی مجهز کرده اند .
رسانه ها به خصوص تلوزیون وماهواره زمینه ي استیالي فرهنگی وسیاسی دولتهاوقدرتهاي سیاسی را
مهیا کرده اند.

مولفه هاي ارتباطات سیاسی
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1ـ سازمان سیاسی:
 دولت احزاب سازمانهاي عمومی گروههاي صنفی گروههاي فشار -گروههاي تروریستی

2ـ رسانه
3ـ شهروندان

دولت مهمترین و قدرتمندترین نهاد یا سازمان سیاسی در جامعه است و به دنبال ایجاد نظم از دو طریق
1ـ اعمال زور
2ـ اقناع است.
دولت سعی دارد که رسانهها را در کنترل خود داشته باشد و بر افکار عمومی تاثیر بگذارد.
احزاب عمدتا ً گروههاي تشکیالتی هستند که حول یک ایدئولوژي یا باور سیاسی مشترك براي به دست آوردن
قدرت یا تاثیرگذاري بر فرآیند تصمیمگیري سیاسی شکل میگیرند آنها از رسانه ها براي ترویج عقاید و
برنامه هاي خود استفاده میکنند.

گروههاي صنفی :
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عمدتا ً به صورت ذاتی یا ماهیتی سیاسی نیستند و تشکیل آنها به علت منافع صنفی است ،هرچند میتوانند براي
اهداف سیاسی فعالیت کنند .مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان ،سندیکاهاي کارگري ،انجمن صنفی
مطبوعات ،ایدئولوژي مشترکی ندارند .این گروه نیز از رسانهها براي ارائه ومعرفی دیدگاه هاي خود استفاده
میکنند.

- 1سازمانهاي سیاسی:
 دولت احزاب سازمان هاي عمومی گروه هاي فشار گروه هاي تروریستیرسانه
شهروندان

گروههاي فشار:

مجموعهاي از افراد که با بکارگیري خشونت و از راههاي غیرقانونی در صدد تغییر اوضاع سیاسی به نفع حامیان
خود هستند.
چهار شرط اساسی براي تأثیرگذاري گروههاي فشارعبارتند از:

 – 1تعداد اعضاء،
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 – 2قدرت مالی،
 – 3سازمانیافتگی،
 – 4پایگاه اجتماعی

گروههاي فشار از راههاي مختلفی اعمال نیرو میکنند :
 – 1انتشار نامۀ سرگشاده یا بیانیه،
 – 2تهدید دولت به اشکال مختلف مثل تحریم ،اعتصاب ،ترور ،ضرب و شتم
 – 3کمک مادي و رشوهدادن به احزاب سیاسی ،اعضاي دولت و حتی افرادبی هویت
 – 4فشاربه دولت از طریق تحریم طرحهاي دولتی ،ندادن مالیات،
 – 5اقدامات مستقیم مثل اعتصاب ،خشونت ،تظاهرات
گروه فشار تالش میکند که به طور مستقیم و غیر مستقیم و اشکارا و یا پنهان در عقاید عمومی راه یابد و از
وسایل درست یا نادرست استفاده میکند تا به هدف خودبرسد.
در این زمان به چهار وسیله که از عمومیت بیشتري بر خوردار هستند اشاره میکنیم.
- 1تدابیر اقتصادي :در این شیوه گروه فشار با دادن کمک هاي مالی رشوه و یا هدیه به اجتماعات انسانی
مورد نظر خود انها را به فرمان خود در می اورد.
- 2تدابیر حقوقی  :این گروه ها تالش میکنند تا خواست هایشان را بوسیله تصویب قوانین و مقرارت مورد
حمایت قراردهند مانند وضع قوانین در پارلمان.
- 3تدابیر تخریبی  :این گروه ها ممکن است تا براي در هم شکستن مقاومت و ربودن عقاید عمومی به
خرابکاري و انهدام سازمانها و جماعات مخالف همت گمارند و گناه ان را بر گردن گروه مخالف بیندازند مانند
اتش زدن مجلس قانونگذاري المان توسط هواداران هیتلر به منظوربدنام کردن چپ نمادها.
- 4تدابیر تبلیغاتی  :در عصر رسانه ها و تبلیغات این وسیله به طور ماهرانه ي مورد استفاده این گروه هاي
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فشار قرارمیگیرند تا بتوانند ذهن ها را به سمتی که مورد تمایل انها است بکشند.

گروه هاي تروریستی :

عمدتا ً گروه هایی هستند که قصد دارند از طریق رفتارهاي خشونت آمیز بر سیاست تاثیرگذارند .اهمیت رسانه براي
آنها به حدي است که مثالً بمب می گذارند و بعد در تماس با یک رسانه مسئولیت بمب گذاري را می پذیرند.
استفاده شبکه القاعده از تلویزیون الجزیره مثال بارزي از این استفاده می تواند تلقی شود.

تعریف حزب :

گردهمایی گروهی از مردم که داراي عقاید مشترك و تشکیالت منظم هستند و با پشتیبانی مردم براي
بدستآوردن قدرت سیاسی از راههاي قانونی مبارزه میکنند.
احزاب ستون دمکراسی هستند .قبل از پیدایش آنها تسلط انحصاري بر قدرت و شکلدهی به افکار عمومی از
آن حکومت و دولت بود .شکلگیري احزاب سیاسی در یک فرایند تاریخی امکانپذیر شد فرایندي که از یک
سو ریشه در باورهاي مشارکتجویانه وآزادیخواهانه تودههاي مردمدرمقابل حکومتهاي استبدادي داشت .و از
سوي دیگر مدیون توسعۀ اقتصادي و گسترش مؤسسات دولتی بود که نیاز به واگذاري بخشی از مسئولیتها را به
ارگانهایی غیرازدولت تقویت کرد.
علل ناپایداري احزاب در ایران

 – 1مطابق تعریف پشتیبانی مردم باعث پایداري احزاب است ولی در ایران محوریت احزاب عمدتا ً بر رهبران و
مؤسسان آن است.
 – 2تشکیالت سازمانی ضعیف
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 – 3نداشتن برنامه عملی
 – 4وابستگی به قدرتهاي بیگانه
 – 5قدرت مطلق دولت
 – 6ترس ازبهم خوردن امنیت

کارکرد احزاب سیاسی:
احزاب در نظامهاي مختلف سیاسی از کارکردهاي متفاوتی برخوردار است اما از یک منظر کار ویژه هاي
احزاب عمدتا ً شبیه به هم است و لذا در دو دسته اساسی این کار ویژه ها تقسیم بندي می شوند که بخشی از
این کار ویژه ها آموزشی و اجتماعی و بخشی دیگر به کسب قدرت از طریق شرکت در انتخاباتهاي مختلف
مربوط است.
لذا فهم این کارکردها و تبیین آن به کارکردهاي احزاب در جمهوري اسالمی ایران و نتیجه گیري از آن در
نوشتار حاضر ضروري است.
کینگ مرتن دو دسته کارکرد آشکار و پنهان
را براي احزاب در نظر می گیرد و کارکردهاي آشکار آن را
شکل دادن به افکار عمومی ،معرفی نامزدها در انتخابات ،و سازمان دادن به انتخاب شوندگان و اعمال نفوذ بر
آنها می داند
و کارکردهاي پنهان حزب را در برقراري پیوند روانی و مادي بین فرد و سیستم مبانی » «جذب
افراد جدید » و « مدیریت منازعه» می داند.
نقیب زاده در کتاب حزب سیاسی وعملکردآن در جوامع امرو ز دو دسته کارویژه انتخاباتی و آموزشی براي
احزاب قائل است که کارویژه هاي انتخاباتی حزب عبارتند از:
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- 1شکل دادن به افکار عمومی :احزاب سیاسی از طریق ارائه اطالعات و شکل دادن به افکار عمومی،
افراد را وادار به مشارکت به نفع کاندیداهاي طرفدار خود می کنند و از این طریق در جهت کسب قدرت
سیاسی قدم برمی دارند.
- 2گزینش نامزدها  :با توجه به اینکه فعالیت حزبی و بودن افراد در درون احزاب سیاسی آموزش عملی
سیاست است احزاب ضمن معرف ی افرادي به عنوان کاندیدا در انتخابات کارکرد دیگر خود را در مشخص
کردن افراد مورد اعتماد خودبه نمایش می گذارند.

- 3تأثیرگذاري بر منتخبان:
احزاب کار دیگر خود را در تأثیرگذاري بر انتخاب شوندگان از طریق حضور در پارلمان و یا به صورتهاي
دیگر در خارج از پارلمان جستجو می کنند به گونه اي که اوالً بین نمایندگان طرفدار خود ایجاد نظم و
هماهنگی می کنند تا در راستاي فعالیتها و منافع حزبی قرار گیرند و ثانیا ً بر دیگر نمایندگان نیز تأثیر میگذارند تا
درمواقع الزم ازآراي آنها نیزاستفاده کنند.
اما کار ویژه هاي آموزشی احزاب عبارتند از:
- 1اطالع رسانی :این عمل به منظور تأیید تصمیمات دولت و یا نقد و نفی تصمیمات دولت انجام میگیرد که
عمل تأیید معموالًدر نظامهاي یک حزبی وعمل نقد درنظامهاي چند حزبی انجام میگیرد.
- 2آموزش تود ه ها براي مشارکت سیاسی:
این کارکرد احزاب از مهمترین فعالیتها محسوب میشود که عالوه بر فعاالن درون احزاب ،تود ههاي غیر عضو
را نیز میتواند با آموزش هایی درگیر کردهو در زمان انتخابات مردم را به سمت شرکت فعال بکشاند.
. 3جامعه پذیري :اگر یکی از مهمترین وظایف دولتها را جامعه پذیر کردن افراد و انتقال مفاهیم بدانیم
احزاب نیز میتوانند این کارکرد را به نحو مؤثري انجام دهند و در سطوح مختلف فردي ،گروهی و جمعی به این
مهم اقدام کنند.
آلموند و دیگران در کتاب « سیاست تطبیقی » از دیگر کارویژه هاي حزب را « نظارت یا نفوذ در ارگانهاي
قدرت » میداند که این دو کارکرد بسیار اساسی است .چون نظام سیاسی با دو دسته ورودي (( inputیعنی
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فعالیتها و تقاضاها روبروست که باید آنها را به تصمیم و کنش تبدیل کند لذا پیوند و تنظیم خواسته ها و سپس
هماهنگ کردن تقاضاهاي پراکنده توسط احزاب انجام شود که نهایتا ً اعمال نظر و صدور حکم قطعی توسط
حکومت انجام میگیرد.
مورییس دورژه کارکرد حزب را فتح قدرت یا شرکت در اجراي آن میداند و هدف اصلی حزب را در همین
مطلب خالصه میکند و میگوید کارکردهاي دیگري نیز براي حزب منظور است.

برخی نیز کارکرد احزاب را در روند انتخابات و به دست گرفتن قدرت از این طریق میدانند و لذا حزب را در
نظامهاي دموکراتیک معنا کرده و یادرآن نظامها کارا قلمداد میکنند.
برخی نیز حداقل سه نقش اساسی را براي احزاب درنظر میگیرند که عبارتند از:

- 1شکل دهی به افکارعمومی
- 2انتخاب نامزدهاي انتخاباتی جهان
- 3سازمان دهی و جهت دهی رأي دهندگان
برخی هم کارکرد آموزشی در عرصه سیاسی و همچنین ایجاد ارتباط بین مردم و زمامداران را از دیگر
کارکردهاي حزب میدانند.
آنچه که در نوشتار حاضر تأکید داریم کارکرد حزب در عرصه به دست گرفتن قدرت یا امکان حضور در
عرصه هاي سیاسی اجتماعی و تأثیرگذاري بر سیاست مورد توجه است یعنی اینکه چه مقدار احزاب در سیاست
می توانند دخالت کنند ونقش ایفا نمایند.

کارکردهاي

ذیل را که از تعاریف مختلف به دست آمده است را بررسی میکنیم.

- 1کارکرد انتخاباتی احزاب پس از انقالب که شامل نحوه شکل دهی به افکار عمومی ،گزینش نامزدها و
تأثیربرمنتخبان شود.
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- 2کاکرد پیوند و تجمیع منافع
- 3کارکرد نظارت برارگانهاي قدرت

کارکردهاي ارتباطات سیاسی :

برخی از کارکردهاي مهم اینگونه ارتباط عبارتند از:
. 1ایجاد نظم در جامعه؛
. 2فراهم آوردن اطالعات در زمینهي قوانین زندگی سیاسی و ارائهي آنها به مردم؛
. 3اثرگذاري ارتباطات سیاسی ،با استفاده از وسایل گوناگون ارتباطی و تکنیکهاي گوناگون بر مخاطبان ،در
جهت همراه کردن آنان با برنامهها و افکار خود ،جلب افکار عمومی مردم ،تحکیم موقعیت و بسط قدرت خود؛
. 4ایجادوفاق ملّی و گفتگو میان مردم ،روشنفکران و حکومت؛
. 5جامعه پذیري سیاسی؛
. 6تعیین علّت رفتار مردم ،در حمایت از نظام و حاکمیت و متقابالً خواستها و نظریات مردم و چگونگی
پاسخگویی حکومت به آنها؛
. 7فراهم آوردن اطالعات درمورد قوانین زندگی سیاسی و ارائه آن به مردم؛
. 8شکل گیري گروههاي سیاسی ،که سعی درمتأثر کردن سیاستگذاریهاي نظام رادارند؛
. 9ایجاد مشارکت سیاسی؛
. 10برقراري ارتباط سیاسی بینالمللی جهت نفوذو نظارت بر رفتارمردم کشورهاي دیگر.
رسانه و گزینشگري
رسانه ها از میان رویدادهاي گوناگون اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و غیره به انتخاب دست میزنند و آنهایی را
پخش میکنند که اوالً از ارزش چیزي باالتر برخوردار باشند و ثانیا ً با سیاستهاي سازمان رسانهاي آنها تطبیق
پیدا کند .ثالثا ً آن رویدادها باید مطابق با موازین قانونی و چارچوبهاي سیاسی رایج و ایدئولوژي مستقر باشند.
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رسانه ها وساختن واقعیت
رسانه ها سازنده واقعیت هستند شهروندان و مخاطبان از طریق رسانهها در جریان واقعیات رخ داده قرار میگیرند
و تحلیل مخاطبان مطابق تحلیلی است که رسانه ها بازنمایی کردهاند ،بدین سان واقعیت رسانهاي شده الزاما ً یا
واقعیت عینی بیرونی یکسان نیست و تحت تاثیر نحوه بازنمایی است.
واقعیتهایی که رسانهها میسازند به قول پست مدرنیستها مجازي است یعنی سایهها مهمتر از خود واقعیت می
شود و مخاطب از پشت عینک رسانهها به واقعیتها مینگرد.

رسانه اي شدن سیاست
در عصر کنونی ،رسانه ها کانونی ترین کانالهاي انتقال و دریافت پیامهاي سیاسی هستند به عبارتی سیاست
رسانه اي شده است و مالك ارزیابی و قضاوت افکار عمومی در مورد پیامهاي سیاسی همان درکی است که از
رسانه ها پیدا کرده اند.

روندهاي تاثیرگذاري بر رسانه اي شدن سیاست:
1ـ گزینشی عمل کردن رسانهها که دنیس مک کوئیل آن را تحت عنوان نظریه میانجی تشریع کرده است.
2ـ برجسته شدن کنشگران سیاسی توسط رسانهها
3ـ برجسته شدن موضوعات و رویدادهاي سیاسی توسط رسانهها
4ـ بازتاب منطق صنعت تجاري در منطق رسانهها در حوزه سیاست .به طوریکه کارگزاران تبلیغات سیاسی به
دنبال فروش یک حزب یا فرد از طریق رأي هستند.
5ـ بروز و بازتاب رفتار کنشگران سیاسی براساس فنون و تکنیکهاي رسانهاي و تبلیغاتی.
6ـ بیان و موضع رسانهها تحت عنوان موضع افکار عمومی .مانند «:حال مردم میپرسند که چرا عدهاي به اموال
عمومی آسیب میرسانند».

کارکرد رسانه هاي همگانی
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- 1جامعه پذیر کردن افراد
- 2پرورش سیاسی
- 3تغییردر نگرش وعقیده
- 4تاثیر برتضادهاي موجود در جامعه
- 5رشد روحیه ي انتقادي
- 6کارکرد آموزشی و خبري
- 7انتقال میراث اجتماعی
- 8اعطاي پایگاه اجتماعی
- 9همبستگی افراد جامعه
- 10کارکرد تفریحی وتبلیغی

بحث و کارکرد اجتماعی وسایل ارتباط جمعی از مباحث رسانه ي جمعی و ارتباطات سیاسی است با توجه به
اهمیتی که رسانه هاي جمعی در جامعهدارند می توانند عهدهدار کارکردهاي مختلفی باشند که از این جمله اند :
(1جامعه پذیر کردن افراد :

در عصر رسانه هاي الکترونیکی روند جامعه پذیري به صورت توده وار کردن یا انبوهی کردن صورت
می پذیرد به این گونه که رسانه هاي جمعی در هماهنگ کردن فرد با دیگران نقش مهمی را ایفا می کند با
استفاده از وسایل ارتباط جمعی انسان تصویر فردي خویش را از آیینه ي ذهن خارج می سازد و تصویري مشابه
دیگران را جایگزین آن می سازد و به انسانی توده اي تبدیل می شود.

( 2پرورش سیاسی:
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کلیه ي وسایل ارتباط جمعی ماهیتی سیاسی دارند لذا از مهمترین اثرات وسایل ارتباط جمعی سیاسی کردن
توده هاست از آنجایی که رسانه ها وسیله ي پخش اخبار و مطالب فرهنگی هستند خود به خود به مسائل سیاسی
که در گذشته در چارچوب گروههاي محدود حل می شد امروز به صورت یک رخداد ملی در می آید در
نتیجه وده ها که تا زمانی از مسائل سیاسی دور بودند به نحوي با مسائل سیاسی آشنا و در گیر می شوند رسانه
هاي جمعی ارزشهاي سیاسی مورد قبول یک جامعه را به طور خود آگاه و یا نا خود آگاه به افراد جامعه منتقل
می کنند این پیامها البته باید در چارچوب هاي فرهنگی و اجتماعی جامعه از قبیل خانواده گروههاي اجتماعی
مراکز آموزشی وغیره تنظیم شوند تا بهتربتوانند تاثیر بگذارند.
(3تغییر در نگرش عقیده و رفتار:
تغییر در نگرش و عقیده در نتیجه تغییر در رفتار از عملکردهاي عمده ي رسانه هاي همگانی به شمار می روند
ولی در عمل به نظر می رسد که بعضی از وسایل ارتباط جمعی از جمله تلوزیون بر روي تغییر رفتار ظاهري
موثرتر می باشد تا بر تغییر عقاید و نگرشها به نظر می رسد تاثیر رسانه هاي نوشتاري بر روي تغییر نگرش عقیده
و رفتارموثرتر باشد.
(4تاثیر بر تضادهاي موجود در جامعه :
دربرابرتضادهاي موجود در جامعه رسانه هاي همگانی می توانند سه راهبرد گوناگون اتخاذ کنند :
الف)بی اعتنایی :نسبت به تضادها که در واقع نوعی بی تفاوتی و فرار از مسئولیت است برخی از گروهها و
برخی از سیستمهاي تجاري به خاطر منافعشان غالبا ا زاین راهبرد استفاده می کنند.
ب) تشدید یا دامن زدن به تضادها  :برخی از سیستم هاي رسانه اي به دلیل اینکه تحت تاثیر یک گروه
خاص هستند به انحصار یا خط فکري آن گروه در می آیند .بنابر این دانسته یا ندانسته راهبردي را انتخاب می
کنند کهعمال به تضادهاي موجود جامعهدامن زده و آنها را تشدید می کند.
ج) تالش براي حل و فصل تضادها  :اتخاذ این شیوه از دو شیوه ي قبلی مشکل تر است چرا که به مسائل
متعددي از جمله کشمکش رسانه ها آگاهی آنها از محیطی که در آن عمل می کنند و نحوه ي برخورد آنها با
افکارعمومی بستگی دارد.
( 5رشد روحیه ي انتقادي:
رسانه ها گاهی افکار عمومی را در جهت تثبیت نظم جاري جامعه سوق میدهند و گاهی نیز در جهت اشاعه تردید
واعتراض نسبت به آن عمل می کنند واین عمل ناشی از حرکت
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پاندولی می باشد که به قول مارسل موس در طبیعت زندگی اجتماعی وجود دارد که در آن گاهی انسان میل به
همرنگی دارد و گاهی تمایل به اعتراض و انتقاد  .در بعضی از کشورها فرهنگ انتقاد به وسیله ي رسانه اشاعه
پیدا کرده است که خودمی تواند در مواقعی نوعی از همگرایی باشد.

( 6کارکرد آموزشی و خبري :
جهت آنکه افراد بهتر بتوانند به زندگی اجتماعی ادامه دهند ودر صحنه
هاي فعالیت اجتماع راه مناسب را بر گزینند واز عهده ي مسئولیتهاي فردي و اجتماعی برآیند باید همیشه در
جریان حوادث و رویدادهایی که هر لحظهدر محیط پیرامون آنان رخ می دهد قرارداشته باشند.از این رو صدها
خبر گزاري هزاران ایستگاه رادیوو تلوزیون و نشریه هاي فراوان هر لحظه خبرها وتفسیرها و بخشهاي مختلف را
به طور وسیع و مرتب در اختیار مردم می گذارند.این امر به انسانها این امکان را می دهد که محیط زندگی
خویش را بهتر شناخته وبا عنایت بر آن احتیاجات فردي و اجتماعی را به طور وسیع مرتفع ساخته از طرفی دیگر
پخش اخبار علمی فرهنگی غالبا باعث باال رفتن دانستنی هاي عمومی می گردد
( 7انتقال میراث اجتماعی:
در هر جامعه اي باید حداقل یگانگی و وحدت درنظام آن جامعهوجود داشته و
در زمینه ي ارزشها و هنجارهاي اجتماعی نیز این مقوله ها وجود داشته باشد در غیر این صورت نظام آن جامعه
به احتمال زیاد دچار از هم پاشیدگی خواهد شد .از آنجا که اشتراك و اعتقاد جمعی طی جریان اجتماعی شدن
محقق می شود وسایل ارتباط جمعی با انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و تاکید بر معیارهاي اخالقی این امر را
ممکن می سازد .
( 8اعطاي پایگاه اجتماعی به افراد:
الزاسفلد و مرتون وظایف اساسی سازمانهاي ارتباط جمعی وظیفه ي
اخالقی – حمایت از هنجارهاي اجتماعی و اغمکان اعطاي پایگاه اجتماعی عنوان کرده اند .به این طریق که
وسایل ارتباط جمعی با دادن معروفیت و اهمیت به اشخاص و گروهها به آشکار کردن پایگاههاي آنها می
پردازد.
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( 9هم بستگی افراد جامعه :
جامعه براي تداوم حیات خود الزم است پاسخ هایی مناسب در جهت انطباق
با محیط نشان دهد این امر مستلزم اطالع مداوم از مسائل ونیز هم بستگی و توافق و همکاري اعزاي جامعه در
تصمیمات و پاسخ هاي جمعی می باشد.بنابر این هم بستگی جوامع امروزي از طریق وسائل ارتباط جمعی تامین
می شود.
( 10کارکرد تفریحی و تبلیغی :
وسایل ارتباط جمعی هر گاه باعث سرگرمی افراد وپر کردن اوقات آنها
گردند نقشی تفریحی و هر گاه به منظور جلب توجه یا ایجاد اعتماد و اطمینان مورد بهره برداري قرار گیرد
داراي نقش تبلیغی خواهد بود.با توجه به زندگی ماشینی و زندگی در شهرهاي بزرگ وصنعتی وخستگی ناشی
از آن وسایل همگانی می توانند موجب سرگرمی انسان شوند  .عده اي از روانشناسان بر این اعتقادند که وسایل
ارتباط جمعی می تواند نقش روان درمانی را بین مردم بازي کنند .

دو ویژگی اساسی تلویزیون و نقش آن در سیاست

دو ویژگی تلویزیون عبارتند از – 1 :صمیمیت – 2 ،سرعت انتقال
نقش تلویزیون در سیاست:

تلویزیون در کسب و حفظ قدرت سیاسی و ایجاد رابطه بین حکومت و مردم و نیز
تأثیرگذاري بر افکار عمومی ،نقش تعیین کننده اي دارد .بویژه جایگاه خبري تلویزیون بسیار مهم است.

معیارهایی که در جلب افکار توسط پیام تلویزیون مطرح است عبارتند از :جاذبه صوري ،فن سخنوري و اصالت
افکار.
اهمیت وسایل ارتباط جمعی نوین( :شاخص هاي اهمیت رسانه هاي گروهی) :
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- 1اشتغال صنعتی :وسایل ارتباط جمعی به خودي خود یا ذاتا واجد صنایع جدید ودر حال رشد مخصوصا
در دهه ي اخیر بودند.این وسایل باعث ایجاد اشتغال صنعتی شده ماهواره ها – نرم افزارها وسخت افزارهاي
کامپیوتري پخش مستقیم برنامه هاي تلوزیونی انواع مختلف وسایل ارتباط جمعی مخابرات و ارتباطات ماهواره
اي که سالیانه میلیاردهادالر به جیب تولید کنندگان آن تکنولوژي وارد می کنند در زمره ي این مسئله و وسایل
ارتباط جمعی نوین به حساب می آیند.
- 2منبع قدرت بودن :وسایل ارتباط جمعی تقریبا در همه ي زمینه ها تبدیل به یک منبع قدرت گردیده اند
شبکه هاي مخابراتی و اطالع رسانی با تعداد انبوه مخاطبان و گیرندگان پیام به منابع قدرت در سطح منطقه اي و
بین المللی تبدیل شدند.
- 3پرکردن اوقات فراغت :وسایل ارتباط جمعی زمینه اي جدید را به وجود آورده اند که در برخی موارد
با تاکید بر اصل تفریح و سرگرمی اذهان را از مسائل زندگی عمومی و اجتماعی به دور می کنند اما در مواردي
این گونه وسایل ضمن ایجاد فضاي سرگرمی وتفریح براي شهروندان ایجاد راحتی و نشاط نیزمی کند.

- 4جمعی کردن ارتباطات انسانی و روابط انسانی :وسایل ارتباط جمعی در راستاي ایجاد ارتباط و
همبستگی بین آحاد جامعه و زندگی عمومی و روابط جمعی بین آنها عمل می کند .بسیاري از دولتها جهت
اجراي پروژه هاي ملی اهداف توسعه ي فرهنگی اجتماعی و سیاسی استفاده ي بسزایی از این گونه وسایل به
عمل می آورند .
- 5ازدیاد تولیدات ومحصوالت فرهنگی  :وسایل ارتباط جمعی موجب افزایش وتوسعه ي محصوالت
فرهنگی وهنري می شود .سیل نرم افزارها و تولیدات فرهنگی مختلف که تاثیر بسزایی در اقشار مختلف جامعه
دارد این روزهادر بسیاري از جوامع قابل مشاهده است.
- 6انتقال نماد و تصاویر :وسایل ارتباط جمعی منبعی قالب و تاثیر گذار در ارائه ي ارزشها و هنجارهاي
اجتماعی ونگرشهاي مختلف براي افراد جامعه میباشد .این روزها تولید کنندگان اخبار و اطالعات به طرزي
بسیار ماهرانه از نما دها وتصاویر در جهت بیان عقاید خویش سودمی برند.
سه نوع سیستم رسانهاي ملی
 – 1در کنترل دولت
23

 – 2هدایتشده از سوي دولت یا مورد حمایت آن؛ مثل  20 : 30که تحت نظارت دو لت است.
 – 3سازمانهاي رسانهاي مستقل؛در ایران نداریم اما در خارج هست مثل فاکس نیوز یا الجزایر.

افکارعمومی و عوامل موثر بر آن
تعریف افکار عمومی :
 افکارعمومی مجموعه اي از داوریهاي مردمدرباره مسایل روز است که مورد پذیرش بیشترافراد جامعه است. افکار عمومی عبارت از مجموعه گرایشهاي ذهنی افراد یک واحد اجتماعی نسبت به موضوعات مطروحهاست.

عوامل موثر در شکل گیري افکار عمومی:
سیاستگذاران  ،رسانه هاي جمعی  ،گروه هاي فشار  ،مردم

رسانه ها اینجا در مرکز مدل قرار دارند  ،زیرا نقش هماهنگی میان اجزاي مختلف یک نظام را انجام می دهند .
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در این نمودار  ،نقش گروه هاي فشار در شکل گیري افکار عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است  .در حال
حاضر به اتحادیه هاي بازرگانی  ،صنفی  ،گروه هاي سلکی  ،نژادي  ،گروه هاي شبه نظامی ،شبه نظامی ملیشیا.
ازجمله گروه هاي فشار به شمار می آیند که هر یک به نوبه خود می توانند در شکل گیري افکار عمومی
دخالت داشته باشند .

سیاستگذران
مردم
رسانه ها
گروه فشار

گروه هاي فشار ممکن است سودطلب یا آرمان گرا باشند  .میزان تاثیري که گروه هاي فشار بر افکار عمومی
می گذارند  ،بستگی به قدرت مالی و نیروي انسانی – ساختار و سازماندهی آن گروه دارد  .تشکل ها و احزاب
سیاسی با استفاده از رسانه هاي جمعی از قبیل مطبوعات  ،نشریات و  ...می کوشند در روند افکار عمومی و
شکل گیري آن موثر باشند .
این گروه ها همواره می کوشند تا با شیوه هاي گوناگون افکار عمومی را با مقاصد و اهداف خودهمگرا می
سازند و یا باورهاي مطلوب خود را بر عامه یا حمایت تحمیل کنند .به عبارت دیگر  ،گروه هاي فشار به طور
پنهان و آشکار در افکار عمومی رخنه می کنند .
وسایل مشروع یا نامشروع که گروه هاي فشار براي تسلط بر افکار عمومی به کار می گیرند  ،بسیار گوناگون که
از آن جمله می توان به چهار وسیله که عمومیت و اهمیت بیشتر دارد  ،اشاره کرد .

 - 1تدابیر اقتصادي :گروه هاي فشار با در اختیار گذاردن وام هاي گوناگون یا هدایاي بی شمار و یا رشوه
دادن  ،جماعات یا عامه مورد نظر را تحت انقیاد خویش در می آورند .

- 2تدابیر حقوقی :گروه هاي فشار با اعمال نظر در میان مسئوالن تصمیم گیرنده حقوقی  ،خواست و
نظریات خود را از طریق تدوین قوانین و مقررات اجتماعی بر مردم تحمیل می کنند  .در واقع آنها  ،با
رخنه در سازمان هاي حقوق و اجراي قانون  ،با مخالفان خود برخورد می کنند .
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- 3اقدامت تخریبی  :گروه هاي فشار به طور پنهان و آشکار براي در هم شکستن مقاومت مردم و سلطه بر
عقاید آنها به تخریب انهدام تشکل ها و جماعت هاي مختلف می پردازند .

- 4تدابیر تبلیغاتی  :گروه هاي فشار به علت توانمندي مالی با استفاده از بنگاه هاي تبلیغاتی  ،از طریق رسانه
ها ي داخلی و حتی ماهواره اي به نفوذ در افکار عمومی و دگرگون سازي آن می پردازند .

عناصر مورد نیاز براي شکل گیري افکارعمومی :
( 1کانالهاي ارتباطی که تلفیقی است از رسانه هاي جمعی و فردي  .نقش رسانه هاي جمعی در پاالیش و
شکل دادن افکار عمومی از طریق انتخاب و ارائه رویدادهاي اجتماعی و رحجان بخشیدن به برخی
مسایل اهمیت بسیار زیادي دارد  .رسانه ها در تمامی مراحل شکل گیري افکار عمومی از پیدایی
آگاهی در میان مردم تا قضاوت نهایی همچنان فعال هستند  .رسانه ها نگرش مردم را تغییر نمی دهند اما
هدف آنها این است که به مردم بباورانندکه چه موضوع هایی مهم هستند  .بنابراین از اینجا به بعد است
که ارتباطات میان فردي از طریق احزابی که صورت می گیرد .
( 2موضوعات و مسایلی که بر اثر حوادث و اتفاقات در محیط پیرامونی رخ می دهند و از طریق عمل
آگاهانه رسانه ها در جامعه بازتاب می یابند  .در این هنگام نوعی ارتباط وکنش و واکنش متقابل میان
مردم پدید می آید  .مردم و گروه هاي اجتماعی درباره موضوع همگانی و مورد عالقه به بحث و
وجدل می پردازند و سرانجام چاره کار را در می یابند و سرسختانه بردیدگاه خویش پا فشاري می
کنند و به داوري می پردازند .
( 3عموم یا همگان یاجماعت :
الف  :عامه خاموش  :گروهی که با موقعیت ناشناخته اي روبرو می شوند  ،اما آن را به عنوان مشکل یا
مساله در نظر نمی گیرند .
ب :عامه آگاه  :گروهی که وجود مساله یا مشکل را تشخیص می دهند و در واقع به فقدان چیزي در
26

آن موقعیت پی می برند و آگاه می شوند  .اما تصمیم یا اقدام خاصی در مورد آن صورت نمی دهند .
ج  :عامه فعال  :گروهی که بحث در خصوص مشکلی را سازماندهی و در مورد آن اقدام می کنند .

دالیل توجه به افکار عمومی
(1گسترش دموکراسی
(2کشورداري
(3روابط اقتصادي
(4گسترش روابط ارتباط جمعی
(5همگانی شدن تسهیالت آموزشی

تاثیر رسانه ها بر افکار عمومی:

یکی از مسائلی که غالبا توسط جامعه شناسان و نظریه پردازان علوم اجتماعی مطرح می گردد این است که
وسایل ارتباط جمعی تا چه حدود و به چه صورت می توانند برافکارعمومی تاثیر گذاشته و به آن جهت دهند.
بعد از سالهاي  1930که در عرصه ي سیاست به نحو وسیعی از وسایل ارتباط جمعی کمک گرفته شد  ،در ابتدا
این تصور بهوجود آمدکه مردم درمقابل قدرت تاثیر وسایل ارتباط جمعی منفعل بوده وکامال تسلیم هستند.
در این خصوص اغراق و مبتلغه هاي زیادي صورت گرفت اما از سال  1958درباره ي تاثیر وسایل ارتباط جمعی
نوعی تعدیل و تجدید نظر به وجود آمد و بسیاري از محققان و نظریه پردازان این مسئله را این گونه بیان کردند
:که مبالغه در باره ي تاثیر وسایل ارتباط جمعی صحیح نمی باشد با این استدالل که انسان در برابر وسایل ارتباط
جمعی موجودي فعال است و خود وسایل ارتباط جمعی بر آنها بی تاثیربوده و اختیار و انتخاب با مخاطب است
ودر برابر پیام هاي آنها عکس العمل نشان می دهد از دیگر سو عکس العمل فرد در مقابل وسایل ارتباط جمعی
بستگی به ارتباطات اجتماعی فرد و وابستگی وي به گروه هاي خاص می باشد براي مثال کسی که عضو یک
گروه خاص است مطلبی را که از طریق رسانه ها پخش می شود را به یک صورت تفسیر می کند وکسی که
عضو گروه دیگري است به گونه اي دیگرتفسیرمی کند.
نظریه ي مشارکت اجتماعی دانیل لرنر :
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عده اي از صاحب نظران از جمله دانیل لرنر معتقدند رسانه ها با باال بردن آگاهی هاي سیاسی موجب مشارکت
مردممی گردند وبا تاکید برارزشهاي مشترك عمومی همدلی رادرمیان افراد جامعه تامین می کنند.
ساموئل هانتینگتون :
معتقد است که مهمترین تاثیر رسانه ها این است که توقع روز افزونی را در بین توده ي مردم ایجاد می کنند و
اگراین توقعات به وسیله ي نهاد هاي سیاسی و اجتماعی و دولتها تامین نشود موجب رکود سیاسی می گردد.

پل الزارسفلد :

پل الزارسفلد و مرتن و هربرت مارکوزه اعتقاد دارند که رسانه ها اثر تخدیري بر روي پیام گیران خود دارند.
مرتن بر این عقیده است که رشد فزاینده ي داده هایی که از طریق وسایل ارتباط جمعی در اختیار آمریکائی
هاي قرن  20قرار گرفته آنان را قادر می سازد تا خود را همواره در جریان رویدادهاي جهان نگاه دارند .با این
وجود به نظر میرسد که حجم عظیم ارتباطات و اطالعات موجب بروز نوعی شناخت سطحی از مسائل
اجتماعی شده و این امر بهنوبه ي خود بر بی تفاوتی جامعه سر پوش می گذارد بهعبارت دیگر درواقع مرتن بر
این عقیده است که رسانه ها ممکن است موجب فرار مردم از دنیاي واقعی و روي آوردن آنها به دنیاي رویا ها
گردند و ن هایتا آنها را غیر سیاسی کنند به نحوي که نسبت به امور بی تفاوت عال قه مند شوند و به قبول نظم
موجود تن داده ودر نتیجه سطح مشارکتشان در امور اجتماعی و سیاسی کاهش یابند.
طرق گوناگون تاثیر گذاري کشور ها بر رفتار کشورهاي دیگر:
( 1مذاکره واقناع(دیپلماسی) ( 2نفوذ ایدوئولوژیک ( 3تبلیغات و جلب افکارعمومی ( 4ترغیب و تشویق
( 5پاداش دادن (کمک اقتصادي به کشور ها )
( 6تهدید وتنبیه (از جمله محاصره ي اقتصادي) ( 7دوستی و اتفاق نظر داشتن در مسائل بین المللی
 ( 8اعمال زور وتوسل به قواي نظامی
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تعاریف دیپلماسي رسانهاي
برخي معتقدند دیپلماسي رسانه اي بهره برداري از فرصت هاي نوین و ترویج منافع ملي بد ون برانگیختن و
ناخشنود ساختن سایر كشورها را ممكن مي سازد.
گیلبوا معتقد است دیپلماسي رسانه اي نیازمند همكاري تنگاتنگ بین مقامات رسمي و رسانهها "روزنامه نگاران"
است (گیلبوا ،1388،ص .)94به اعتقاد وي ،دیپلماسي رسانهاي شامل استفاده رسانهها توسط رهبران ،به منظور بیان
منافع خود د مذاكرات؛ اعتمادسازي و بسیج حمایت از توافقات است.
مهم ترین مخاطبان دیپلماسي رسانه اي؛ مردم ،احزاب ،سیاستمداران ،گروه ها ،سازمان ها و نهادهاي دولتي و
غیردولتي ،دولت ها و سازمان هاي بین المللي هستند
به عبارتي دیپلماسي رسانه اي به مجموعه سازوكارهایي خارجي توصیف مي كند اطالق مي شود كه از طریق آن
مي توان بخشي از سیاست ها را بر مردم ،احزاب ،سیاستمدارن ،گروه ها ،نهادها ،سازمان هاي بین المللي و حتي
دیگر دولت ها اعمال كرد .دیپلماسي رسانه اي به صورت عام به معناي به كارگیري رسانه ها براي تكمیل و ارتقاي
سیاست خارجي است .به عبارتي دیپلماسي رسانه اي كاربرد رسانهها به طور ویژه در ترقي و روانسازي سیاست
خارجي است.
راماپراساد ،محقق آمریكایي ،دیپلماسي رسانه اي را به عنوان نقشي كه رسانهها در فعالیت هاي دیپلماتیك میان
كشورها بازي میكنند تعریف كرد ه است و ميگوید براي تشریح دیپلماسي رسانهاي از واژههاي خاصي مانند
دیپلماسي روزنامهاي ،دیپلماسي رادیو و تلویزیون ،دیپلماسي ماهواره اي و دیپلماسي اینترنتي نیز استفاده ميشود
پروفسور موالنا دیپلماسي رسانه اي را كانال تأثیرگذاري رسانه هاي جهاني نوین بر مذاكرات و تصمیم گیري
هاي سیاست خارجي مي داند.

دیپلماسي رسانهاي در سیاست خارجي هر كشور به دو صورت تحقق مي یابد:
 -1با مدیریت سازمان هاي دیپلماتیك رسمي كشور
 -2به صورت خود جوش و در راستاي سیاستهاي كالن كشورها.
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در شیوه اول ،دولتها ،رسانه اي ویژه دیپلماسي تاسیس ميكنند یا اینكه رسانه هاي موجود را به اقداماتي در
راستاي سیاستهاي خارجي خود موظف ميكنند .تاسیس رادیوهاي برون مرزي مانند  VOAو  BBCاز نوع اول
است.
شیوه دوم ،همگامي و همراهي رسانهها با اهداف و سیاستهاي خارجي كشور متبوعشان است؛ در این شیوه
رسانهها دستور خاصي از حكومت دریافت نميكنند ،اما به علت بلوغ حرفهاي و همچنین مسئولیت پذیري حرفهاي در
جهت سیاستهاي كالن نظام خود در جهان عمل ميكنند و چون مستقل از دولت و حاكمیت هستند تاثیرگذاري آنا
بیشتر است.

تضاد معنایي دیپلماسي رسانه اي در چرخه سیاست خارجي
دو دیدگاه محوري درباره تعامل رسانه ها و دستگاه دیپلماسي وجود دارد،در این خصوص مي توان به دو دستگاه
دیپلماسي "سنتي"و "آشكار"اشاره كرد.
در دستگاه دیپلماسي سنتي،رابطه دیپلماسي و فرایند تولید رسانه ها با وجود رابطه میان افراد مشمول،به
ندرت،رضایت بخش بوده است .از یك سو،دیپلماسي موضوع مذاكره حكومتها به منظور اقدامي براي حل اختالفات
خود مي باشد ،كه اغلب تامل طوالني مدت و كسل كننده است و درباره مسایلي است كه نیازمند بررسي تخصصي
است .این نوع دیپلماسي در پي اجراي تصمیمات روزمره سیاست گذاران و جلوگیري از كشمكش و مناقشه است و
اصوال خارج از دسترس رسانه ها و توجه عموم عمل مي كند .گذشته از اینها ،چنین فعالیتي  -نوشتن گزارشهاي
دیپلماتیك ،جمع آوري اطالعات سري بسیار تخصصي،مذاكرات میزگرد،مكالمات رو در رو میان سفیران-چندان نمي
تواند ماده خام برانگیختن هیجان براي رسانه ها به شمار آید.علت اصلي دوري كردن دیپلمات ها از فضاي رسانه اي
این است كه رسانه ها به جاي حل كشمكش ،به آن دامن مي زنند.
در دیپلماسي سنتي ،روزنامه نگاران "مزاحمان" و"فتنه انگیزان ذاتي"محسوب مي شوند كه مي توانند روش هاي
منظم و سري سیاستمداران را از طریق مبالغه در باره یك اختالف یا نكته به مخاطره اندازند.دیپلمات ها مي دانند كه
رسانه ها به خبرهاي بد دامن مي زنند.آنها معتقدند كه رسانه ها الویت معموال ناچیز موضوعات سیاست خارجي را به
سختي منجر به ایجاد نوعي انسجام درك زمینه اي كه به نظر آنها،فعالیت هاي شان شایسته آن هستند،مي شود .آنها
همچنین بر خطرهاي احتمالي ناشي از جلب ناگهاني توده رسانه ها ،هنگام به صدا درآمدن زنگ تلفن،واقف اند .در
این خصوص مصداقهاي فراواني را ميتوان در صحنه دیپلماسي و نقش رسانهها در روانسازي چرخه سساست
خارجي ذكر كرد.
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در دیپلماسي آشكلر ،رسانهها ابزاري هستند براي روانسازي چرخه سیاست خارجي و تاثیرگذاري بر افكار
عمومي؛ به عبارت دیگر در دیپلماسي آشكار ،دست اندركاران سیاست خارجي ،قدرت (نرم) تلویزیون را جایگزین
قدرت استدالل مبتني بر مذاكره ميكنند.

نقش و كاركرد دیپلماسي رسانه اي
رسانه ها نقش مهمي ،اگر نگوییم مهم ترین نقش را ،در حوزه افكار عمومي بازي مي كنند با توجه به
پیشرفتهاي صورت گرفته در فناوري هاي رسانه اي و تخصصي شدن حرفه خبرنگاري ،تقریبا ً تمام سیاستمداران
در دموكراسي هاي مدرن مي توانند توسط رسانه ها به دقت تحت نظر قرار گیرند .رسانهها نقش مهمي در
سیاستگذاري ایفا مي كنند .اخبار رسانه ها نه تنها منبع مهمي از اطالعات براي تصمیم گیران عرصه سیاسي است،
بلكه كانالي براي ارتباط بین دول تها است .مصاحبه محققان با افرادي كه در تصمیم گیري هاي سیاسي نقش دارند در
دهه هاي گذشته نشان مي دهد كه رسانه ها منبع مهمي براي آنها است .حتي در عصر ارتباطات جهاني نیز این مطلب
صادق است .این رسانهها هستند كه اطالعات مربوط به مسائل جهاني به ویژه جنگ ها ،بحران ها و انتخابات را به
مردم ميرسانند
به اعتقاد یوهان گالتونگ امروزه دیپلماسي رسانه اي یك جزء پیوسته از ساختار قدرت جهاني در سیاست خارجي
معاصر است ،زیرا اصوالً وجود سلسله مراتب در روابط بین الملل حاكي از وجود برتري رسانه اي است .هر چند
برتري نظامي نیز هنوز نقش مهمي را در ساختار قدرت جهان ایفا مي كند ،اما به همان اندازه تفوق در فناوري
ارتباطات نیز بر روي هویت ملي و تصویر بین المللي یك كشور تأثیر مي گذارد .توانایي یك كشور در به كارگیري
رسانه هاي بین المللي به منظور نشان دادن موقعیت و منزلت قدرت خود و یافتن جایگاهي مناسب در سلسله مراتب
سیاسي جهان و در واقع ایجاد تصویر بین المللي مطلوب كه حاكي از هویت ملي برتر آن كشور است ،اهمیت بسیار
دارد
با توجه به بسیاري از مالحظات ،دیپلماسي رسانه اي یكي از كم خطرنا كترین را هها براي متعهد كردن مخاطبان
خارجي و نیز ساخت روابط قوي و پیمان هاي طوالني مدت و پایدار با آنها و میان دولت هاي آنها است .در عصري
كه بهره برداري از نیروي نظامي در عین گران بهایي و با عدم تأثیرگذاري روب هرو است؛ دیپلماسي سایبر با
حضور در قلب دیپلماسي عمومي ،دیپلماسي ایدئالي براي دستیابي به اهداف و منافع ملي فراهم مي كند .دیپلماسي
رسانه اي ضمن دستیابي با بهاي ارزان از قابلیت باالیي براي طراحي چارچوب مذاكرات بین المللي برخوردار و
نقشي كلیدي در سیاست هاي جهاني بازي مي كند .این دیپلماسي ،در ُكنش هاي متقابل بین المللي ،توانایي و قابلیت
مساوي را به همه دولت ها اعطا مي كند و به ویژه به بازیگران كوچكتر ،توان و ابزاري براي جبران تأخر قدرت
سخت خود اعطا مي كند .بسیاري از تصمي مگیران سیاست خارجي و طراحان فرایندها و سناریوهاي دیپلماتیك؛ به
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این دیپلماسي ،به عن وان ابزاري برتر براي پیروزي بر قلب ها و پوییدن راهي كه دولت ها براي دستیابي به اهداف
خود بیشتر و بیشتر به آن وابسته ميشوند ،مي نگرند

نتایج مطالعات برنارد كوهن نشان مي دهد كه تصمیم گیرندگان سیاست خارجي اطالعات خود را بیشتر از رسانه
ها به دست مي آورند  ،حتي اگر خودشان آن را قبول نداشته باشند و یا از آن آگاه نباشند .براي مثال گرچه مسئوالن
سیاست خارجي در آمریكا اطالعات خود را از شبكه هاي ارتباطي رسمي و غیررسمي داخلي و خارجي به دست مي
آورند ،اما معموالً براي به دست آوردن اطالعات واقعي درباره جهان سیاست به رسانهها مراجعه مي كنند .زیرا
رسانه ها معموالً سریع تر در دسترس هستند و طیف گسترده تري از مسائل را نسبت به دیگر منابع از قبیل منابع
رسمي پوشش مي دهند .به عقیده كوهن حتي گزارش هاي مربوط به اتفاقات مهم از طرف دیپلمات هاي خارجي
توسط رسانهها شكل ميگیرند .در اینجاست كه باید اذعان داشت؛ پیشبرد سیاست خارجي و دیپلماسي بیش از بیش به
میزان تأثیرگذاري تاكتي كهاي خبري و رسانه اي وابسته شده است .فضایي كه سیاستمداران را بر آن داشت هاست
كه پیش از هر عمل سیاسي ،به سنجش اخبار رسانهها بپردازند و با جلب افكار عمومي ،بر قدرت عمل سیاسي خود
بیفزایند
نیكولتا مونتینو ( )2011در مقاله "نقش رسانه هاي جمعي در جلوگیري از درگیري" به خوبي به نقش هاي رسانه
هاي جمعي در قبل ،حین و پس از درگیري اشاره كرده و تغییرات در نظام اجتماعي و نظام رسانه اي را در این سه
مقطع زماني مرتبط به درگیري ها و جنگ هاي بین المللي طبقه بندي مي كند .مونتینو در بخش تغییرات در نظام
رسانه اي قبل از درگیري به افزایش سانسور و كاهش آزادي مطبوعات ،بستن رسانه هاي مستقل یا مخالف ،محدود
كردن ورود اطالعات از خارج ،افزایش كنترل ،قطب ي كردن رسانه در محدود ه ملي ،محلي یا قومي ،پیشداوري در
مورد دیگران در رسانه ها ،حمله به رسانه هاي غیرهمسو ،آشفتگي و سراسیمگي رسانه هاي مخالف در مخالفت با
جنگ و حمایت از صلح ،قطبي كردن مسئله نقض حقوق بشر ،نادیده گرفتن موارد نقض حقوق بشر در داخل و
برجست هكردن موارد خارجي ،اشاره مي كند

ابزارهاي دیپلماسي رسانه اي
براي اجراي دیپلماسي رسانه اي از ابزارهاي متفاوتي استفاده مي شود .مهم ترین ابزارهاي دیپلماسي رسانه اي
عبارت اند از:
 -1خبرگزاري ها .تقریبا ً همه رسانه هاي جهان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از خبرگزاري هاي معروف
همچون رویترز ،فرانس پرس ،آسوشیتدپرس و یونایتدپرس ،خبر هاي خود را استفاده مي كنند.
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 -2مطبوعات .مطبوعات به صورت مستقیم بر كشورهاي هدف تأثیر ندارد؛ گزارش هاي آنها بر افكار عمومي،
نخبگان و مسئوالن جهان ،تأثیرگذار است و این به معناي تأثیر نامطلوب در كشور ثالث است.
 -3سایت هاي خبري .سایت هاي خبري كه شامل سایت هاي ویژه ،موتورهاي جست وجو گر و
پست الكترونیك ،فیلترشكن ها و هكرها هستند.
 -4رادیوها .رادیوها به دو دسته ،رادیوهاي عادي و رادیوهاي ویژه یا موج كوتاه ،مانند
آزادي قابل تقسیم هستند..
 -5تلویزیون تلویزیون از همان آغاز پیدایش ،یكي از فعال ترین نیروهاي قرن بیستم بود و اكنون پرنفوذترین پدیده
فرهنگي است .دستگاه دیپلماسي از ابزار رسانه و به ویژه تلویزیون جهاني ،براي تأثیرگذاري بر افكار عمومي داخلي
و خارجي در خصوص آنچه "تصمیمات درست و انساني در سیاست خارجي" نامیده میشود ،استفاده ميكند .در عصر
دیپلماسي رسانههاي ،تلویزیون بهعنوان ابزار دیپلماتیك ،مي تواند دیپلمات ها را در مذاكرات سیاسي و حل و فصل
منازعات كمك كند ،البته در اوضاع كنوني تلویزیون جهاني بیشتر در خدمت منافع سیاسي و اقتصادي برخي
كشورهاي امپریالیستي قرار دارد و همواره این شبكه ها ،برنامه ها و اخبار جهاني خود را در راستاي منافع خود
تنظیم و ارائه مي كنند.

دیپلماسي به منزله ابزار تبلیغات سیاسي

امروزه به مدد فناوري ارتباطات ،شهروندان جهان از وقوع رخدادها،پس از واقعه آگاه نمي شوند ،بلكه در زمان
وقوع رخدادها به صورت مستقیم و بدون واسطه از آنها آگاه مي شوند.این دنیاي جدید ،شیوه هاي تبلیغات و عملیات
رواني را نیز بالطبع دگرگون كرده است .به این مفهوم كه اگر كشوري بخواهد ضد كشور دیگري اقدام كند ،اول باید
دولت هاي دیگر كشورها را متقاعد كند كه اقدامش ،اقدامي مشروع،قانوني و اخالقي و به نفع بشر است و دوم  ،افكار
عمومي جهانیان یا همان شهروندان جهاني را آماده تا اقدام را مداخله جویانه و جنگ افروزانه تلقي نكنند و مرحله
سوم ،استفاده از ابزارها و فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي به مثابه ابزارهاي تبلیغات سیاسي است كه در ادامه با
عنوان دیپلماسي رسانه اي در تبلیغات سیاسي توصیف مي شوند.
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پیشبرد سیاست خارجي در جهان معاصر بیش از پیش به میزان انگاره سازي هاي رسانه اي وابسته شده است.
"راماپراساد"محقق آمریكایي ،دیپلماسي رسانه اي را نقشي كه رسانه ها در فعالیتهاي دیپلماتیك میان كشورها بازي مي
كنند تعریف كرده است .در واقع اجراي سیاست خارجي دو مرحله مرتبط به هم را شامل مي شود :مرحله اول،
مرحله سیاست گذاري است كه در آن گزینه هاي سیاسي ،موضع گیریها و تاكتیك ها در چارچوب محیط داخلي
طرفهاي مربوط بررسي و درباره آنها تصمصم گیري مي شود.مرحله دیگر یعني تعامل و دیپلماسي ،اجراي سیاست
ها در قبال بازیگران دیگر ،معرفي مواضع و تقاضاهاي تعیین شده در مرحله قبلي و جستجوي راه حل هاییاز طریق
مبادله ،مذاكره یا تركیبي از هر دو را ایجاب مي كند .در این راستا ،رسانه هاي خبري جهاني هم در تصمیم گیري ها
و سیاستگذاري هاي خارجي و هم در مراحل گوناگون تعامالت دیپلماتیك تاثیر مي گذارند.

دیپلماسي رسانه اي در تبلیغات سیاسي
در میان ابزراهاي مختلف دیپلماسي غیر علني ،دیپلماسي رسانه اي به ویژه به علت نقش دوگانه خود ،اهمیت
بیشتري در تبلیغات سیاسي دارد .به عبارت دیگر ،دیپلماسي رسانهاي داراي دو عنصر ذاتي است:
 دیپلماسي كه جزو فشارهاي عملي-سیاسي محسوب ميشود. -بخش رسانهاي كه اصليترین ابزار تبلیغاتي -رواني در تبلیغات سیاسي است.

هدف از دیپلماسي رسانهاي در تبلیغات سیاسي و عملیات رواني فراملي ،ایجاد تنفر از حاكمیت آماج ،اعمال
فشارهاي سیاسي ،فرهنگي و نظامي كشورهاي دیگر علیه كشور آماج ،ایجاد رقبت و عالقه در مخاطبان كشور آماج
به كشور كارگزار و مشروعیتبخشي و توجیه اعمال و رفتار كارگزاران تبلیغات سیاسي یا دیپلماسي رسانه اي است.
براي دسترسي به این اهداف ،رسانهها مهمترین ابزار هستند .هر كدام از رسانهها با توجه به نوع نشانگاهها،
ميتوانند كارایي خاصي داشته باشند.

مفروضات كاركرد رسانهها در عرصه دیپلماسي
مفروضات اصلي كاركرد رسانه ها در عرصه دیپلماسي از سه جنبه قابل بررسي است:
 -1مستقل بودن یا حداق ِل عدم وابستگي كامل رسانه ها به حكومت.
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 -2وجود رسانههاي خصوصي در كنار رسانه هاي دولتي و مقررات زدایي از قوانین رسانه ها.
 -3وجود یك فضاي عمومي فارغ از قدرت كه در آن رسانه ها مي توانند اطالعات بيطرف را منتقل كنند

تسلیم شدن رسانه ها به قدرت ،موضوعي است كه سایر پژوهشگران به آنها توجه كرده اند .در نظا مهاي سیاسي
مطلق گرا ،حكومت به مالكیت رسانهها یا حداقل نظارت مستقیم بر نهادهاي رسانه اي تمایل دارد .در چنین نظام
هایي ،استفاده آشكار از رسانه ها براي تنظیم سیاست خارجي براي مثال ،بسیاري از حكومت هاي نامعمول نیست.
براي مثال ،بسیاري از حكومتاي آفریقایي به موجودیت و هویت ملي عالقه مند هستند و به رسانه ها به عنوان
ابزاري رسمي براي مشروعیت بخشي به حاكمیت سیاسي مينگرند .آنها معتقدند كه رسانه هاي جدید باید آشكارا و
مستقیم در خدمت منافع ملت ها ،و به صورت مجامع رسمي مشروعي براي تنظیم و تشویق ابتكارات سیاست خارجي
باشند.
تراتنر بیان مي دارد دولت بر اینكه "چگونه و چرا یك خبر باید تولید شود" تأثیر مي گذارد ،به ویژه به این علت
كه رسانه ها تمایل به وابستگي زیاد به منابع خبري رسم ي دولتي دارند .هرمن رسانه ها بازوي حمایتي دولت و
نخبگان مسلط به شمار مي آیند ،و شدیدا ً عقیده دارد كه خدمت به آنها تمركز دارند و دائما ً در حال نمایش و مذاكره
براساس قالب ها و مراجع پذیرفته شده آنها هستند.
حتي وي عقیده دارد كه رسانههاي مسلط ،عمالً بخشي از تشكیالت نخبگان هستند .طبق نظر پرنتي (، )1986
دولت با فراهم آوردن اطالعات و ضداطالعاتي كه به منظور عرضه دیدگاهي خاص طراحي شده اند ،بر رسانه ها
تأثیر چشمگیر مي گذارد .گانز عقیده دارد كه رسانه ها تمایلي ندارند كه در مقابل دولت و بهعنوان دیدبان فرض شوند
و حمایت رسانهها از نخبگان ،از این حقیقت نشئت ميگیرد كه روزنامه نگاران ،گرچه غالبا ً از طبقه متوسط
شهروندان هستند ،ارزشهاي اجتماعي مشتركي با طبقه قدرتمندان دارند .در نتیجه این مشابهت ،روزنامه نگاران به
حمایت از نخبگان و به ویژه طرفداري از كساني كه داراي بیشترین قدرت در تشكیالت سیاست خارجي هستند ،تمایل
پیدا ميكنند اما از سوي دیگر در نظام هاي سیاسي آزديگرا در رابطه میان رسانهها و دولت نوعي تمایالت رقابت
گونه وجود دارد .رسانهها دیده بان و ركن چهارم هستند كه بر اقدامات دولت ،در جهت نفع عموم نظارت مي كنند .از
این رو ،دیپلماسي رسانه اي در جهت محافظت از یكپارچگي رسانهاي ،سرشتي محتاطانه دارد .از سوي دیگر بر
روابط دوسویه تأكید دارند.
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دیپلماسي رسانهاي و سلسله مراتب سیاسي جهاني
دیپلماسي رسانه اي جزء جدایي ناپذیر ساختار قدرت جهاني در سیاست خارجي معاصر است؛ زیرا ساختار سلسله
مراتبي ارتباطات بینالملل ،تسلط رسانهاي را بازتاب ميدهد .اگرچه برتري نظامي هنوز نقش مهمي در ساختار
قدرت ایفا مي كند ،برتري در فناوري اطالعات نیز به همان میزان در شكلدهي به هویت ملي و بینالمللي ملتها
موثر است .به عبارت دیگر ،توانایي هر ملت در استفاده از رسانههاي بینالمللي ،براي ایجاد تصویر بینالمللي از
خود و نیز دستیابي به جایگاه مناسب در سلسله مراتب سیاسي جهاني ،بسیار مهم است .دستورالعمل سیاسي جهاني و
طبیعتا قدرت سیاسي جهاني بیش از هر زماني با ساختار نظم اطالعاتي جهاني در ارتباط است و تحت تاثیر آن قرار
دارد .اگر ملتي تصویر بینالمللي مطلوبي از خود در جامعه بینالمللي ایجاد كند ،باید توانایي طرح هویت ملي خود را
نیز در صحنه بینالمللي داشته باشد ،به این علت است كه برتري در فناوري ارتباطات ممكن است به یك ملت اجازه
دهد كه بر جریان اطالعات جهاني نظارت كند و تصویري بینالمللي از خود شكل دهد .بدین طریق ،در حالي كه هر
ملتي این توانایي را دارد كه با كنترل رسانههاي داخلي ،هویت ملي خود را بسازد ،همچنین ميتواند با تسلط بر رسانه
هاي جهاني ،تصویر بینالمللي و جایگاه خود را در سلسله مراتب سیاسي جهاني شكل دهد.

36

