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ABSTRACT
Looking at recent developments in international affairs and increasing the role of the
media in streamlining the foreign policy cycle, a new field in foreign policy called media
diplomacy has emerged. The impact of global television on political issues and the use of
it as a tool to guide public opinion and put pressure on foreign policy officials (as tools of
soft warfare) led to point to the theory of the impact of CNN and the concept of
diplomacy. And examine the concrete examples of the impact of television on foreign
policy, the role of television in diplomacy and foreign policy.
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چكیده:
با نگاهی به تحوالت اخیر مسائل بینالملل و افزایش نقش رسانهها در روان سازی چرخه سیاست خارجی ،عرصه نوینی در
سیاست خارجی با نام دیپلماسی رسانهای پدید آمد كه علیاالصول به نحوه تأثیرگذاری و نقش رسانهها و به ویژه تلویزیون
بر افكار عمومی جهان و تغییر سیاست خارجی كشورها میپردازد .تأثیر تلویزیون جهانی در حلوفصل مسائل سیاسی و
بهره گیری ابزاری از آن در هدایت افكار عمومی و اعمال فشار بر مسئوالن سیاست خارجی (به عنوان ابزار جنگ نرم) ،كه
ضمن اشاره به نظریه تأثیر سی.ان.ان و مفهوم دیپلماسی و مصداق های عینی تأثیر تلویزیون در سیاست خارجی ،موضوع
نقش تلویزیون در دیپلماسی و سیاست خارجی را مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی :تلویزیون ،دیپلماسی رسانهای ،سیاست خارجی .
مقدمه:
پیش از تبیین نقش تلویزیون در دیپلمااااسااااااای و سااااااایااااسااااااااات خاااارجی ،ابتااادا باااه بررسااااااای تلویزیون جهاااانی و نظریاااه
تأثیر سااای.ان.ان میپردازیم .اختراع تلویزیون نه حادثهای منفرد بود و نه رشاااتهای از حوادث به هم پیوساااته بود .تلویزیون
وابساااته به مجموعهای از اختراعات و پیشااارفتها در الكتریسااایته ،عالمترساااانی ،عكاسااای ،تصااااویر متحر و رادیو بود.
تلویزیون وامدار توس ا ه بنگاههای س ا ن پراكنی رادیویی و تصاااویر متحركی بود كه ب د از جنگ دوم جهانی شااالوده ا الع
رسااااانی در جوام را بر عهده داشااااته و در صاااادد حضااااوری م ثرتر در جام ه و در بین خانوادهها بود .اگرچه اسااااتفاده از
گیرنادههاای تلویزیونی در دهاه 04و 04میالدی هنوز برای خاانوادههاا بسااااااایاار گران بود ،ولی بهرهگیری تجااری و تبلیغاااتی
شاااااااركات ها از تلویزیون ،آنها را بر آن داشااااااات تا با تولید انبوه انواع گیرندههای تلویزیونی ،ضااااااامن پایین آوردن قیمت آن،
خانواده ها را تشویق به خرید و استفاده از آن كنند .
تلویزیون از همان آغاز پیدایی ،در ال خود صورت یكی از بزرگترین نیروهای ف ال قرن بیستم را نقش زده بود و اكنون
پرنفوذترین پدیده فرهنگی زمان حاضر به شمار میرود  .تلویزیون با تركیب صدا و تصویر در واق تابلویی از تصاویر
تركیبی و تكوینی روزنامه ،كالس های آموزشی ،تئاتر ،سینما و تبلیغات را به وجود آورده و بیننده را چنان می كوب مینماید
كه می تواند اخبار و ا العات خود را به صورت توالی و با اولویت پ ش به او ارائه دهد .تلویزیون به عنوان یك سالح
ایدئولوژیك دارای خصوصیاتی است كه آن را از سایر رسانهها متمایز میسازد كه عبارتند از:
 -1تلویزیون همزمان دو حس بینایی و شنوایی را متأثر میكند و همین ویژگی آن را در جایگاهی برتر از رادیو و مطبوعات
مینشاند.
 -2تلویزیون قادر است اخبار داغ را با سرعت نور به ا الع بینندگان برساند.
 -3یك برنامه تلویزیونی برای رسیدن به نظر م ا ب خود نیازی به "واسطه" ندارد.
-0تلویزیون ت داد كثیری از مردم را پوشش میدهد.
 -0تلویزیون به علت ارتبا مستقیم و فوری با بیننده و نشان دادن رویدادهای به هنگام وقوع ،رسانهای است كه نمیتوان
برای آن رقیبی برشمرد.
2

از این رو ارزشمندی جایگاه تلویزیون در افكار عمومی محلی و بومی ،این ایده را مطرح كرد كه آیا میتوان از این ابزار در
صحنه بین المللی نیز استفاده كرد .رشد تجارت بینالمللی و ساختارهای پیچیده روابط بینالملل در عرصههای سیاسی و
اقتصادی و فرهنگی موجب گشت كه تلویزیون از یك وسیله خدمات عمومی محلی پا را فراتر نهاده و در عرصه بینالمللی
نقش ا یفا كند .به ور كلی منظور از تلویزیون جهانی ،تلویزیونی است كه با بهرهگیری از فناوری ماهوارهای ،برنامهها و
اخبار خود را در سطح جهانی پوشش میدهد .امروزه اكثر كشورها از این تلویزیون برای حضور در صحنه جهانی و
تأثیرگذاری بر افكار جهانی استفاده میكنند.
در واق وجود تلویزیون جهانی بر ت امل سه پدیده ،گسترش ماهوارهها ،واق یتهای جهانی شدن و به وجود آمدن شبكههای
بینالمللی رادیو و تلویزیون استوار است كه تقریبا ً از دهه 1794الی 1794رشد نمودند و امروزه اكثر كشورها از شبكههای
تلویزیونی جهانی استفاده میكنند.
بنابراین می توان گفت كه جهانی شدن نتیجه رشد و گسترش ارتبا ات جهانی است و تلویزیون با بهرهگیری از امواج
ماهواره ای ،تمام منا ق جهان را از نظر دیداری و شنیداری به هم متصل نموده است و امروزه یكی از كاركردهای مهم
جهانی شدن ،آزادی دسترسی به ا العات است كه از ریق تلویزیون جهانی و شبكههای بینالمللی صورت میگیرد.
بدون تردید برخی از كشورها پیشتاز به كارگیری شبكههای جهانی هستند و با س نپراكنی جهانی افكار عمومی جهان را به
سوی خود جلب میكنند .شبكههای سی.ان.ان و بی.بی.سی جزء شبكههایی هستند كه با پ ش برنامههای شبانهروزی و به چند
زبان دنیا تالش می كنند افكار عمومی را به وقای ی جلب کنند كه همسو با سیاست خارجی بوده و به دیپلماسی آن كشورها كمك
نماید .این شبكهها دارای سازمانی پیچیده است كه با پوشش جهانی و ارائه اخبار جدید و فوری ،ا العرسانی به دنیا در مورد
دنیا و نیروی متحد كننده جهانی مأموریتهای خود را در سطح ملی و بینالمللی به انجام رسانده و در خدمت سهامداران،
سیاستمداران ،بینندگان و مفسران خبری است.
سی.ان.ان در مقام پیشتاز و پیشرو جهان خبر ،بر بازار اخبار جهانی سلطه دارد .سی.ان.ان به  104میلیون تلویزیون
خانوادگی در بیش از  212كشور و منطقه جهان وارد شده است و او را از رقبای اروپاییاش ی نی اسكای نیوز و سرویس
جهانی بی.بی.سی جلو میاندازد.
نظریه تأثیر سی.ان.ان این نظریه به این نكته اشاره دارد كه تلویزیون جهانی (ی نی سی.ان.ان) به عنوان یكی از فناوریهای
ارتبا ی و ا العاتی ،یك بازیگر عمده در صحنه سیاست خارجی شمرده شده و تأثیری زیاد در روانسازی سیاست خارجی
و روابط بینالملل دارد .این تأثیر به لحاظ تحلیلی تحت سه مقوله متمایز و مستقل از یكدیگر مورد بحث قرار میگیرد و م رف
انواع تأثیرگذاری سی.ان.ان هستند كه به مثابه عامل شتابزا ،بازدارنده و برجستهساز ت ریف میشود.
فرض عامل شتابزای سی.ان.ان این است كه تلویزیون جهانی سی.ان.ان به سیاستمداران مجالی برای تأمل و مشاوره
نمیدهد و این مهم تحت تأثیر ماهواره های فراملی هستند كه اخبار جهانی را با سرعت به سرتاسر جهان م ابره كرده و
"ژورنالیسم زنده" اصطالحی است برای ت ریف این موضوع كه اعمال ژورنالیستی تاب اصل "سرعت"اند و تحلیل و واكنشی
آنی را می لبند.
منظور از عامل بازدارنده سی.ان.ان این است كه تلویزیون جهانی سی.ان.ان بر افكار عمومی تأثیر عا فی و نمایشی
میگذارد .همچنین منظور از در نظر گرفتن سی.ان.ان در مقام كارگزار یا عامل برجستهسازی این است كه تلویزیون جهانی
سی.ان .ان بر اساس مناف ملی و جهانی دولت امریكا ،سهامداران و یا بینندگان جهانی ،روی موضوع خاصی از جهان مانور
تصویری میدهد .
بر این اساس ،پوششهای خبری جهانی سی.ان.ان بر موضوعاتی استوار است كه در بردارنده این سه اصل تأثیرگذاری است
و بیشتر بر موضوعات جنگ ،تروریسم ،حقوق بشر و فقر و گرسنگی است .در بسیاری از موارد ،سرعت پوشش خبری
سی.ان.ان از وقای جهانی موجب جلب افكار عمومی جهان به یك موضوع ویژه بینالمللی شده و آن موضوع كانون توجه
همگان قرار میگیرد.
ماری آن دوان چارچوبی را در قالب نظریه سی.ان.ان و تلویزیون مطرح مینماید كه در آن از ا العات ،بحران و فاج ه
بحث میكند .مجموع این سه عنصر م رف سی.ان.ان و زیباشناسی خاصگونه برنامهسازی "صرفا ً خبری" آن است .در این
نظریه ،منظور از تأثیر سی.ان .ان عبارت است از نشان دادن این موضوع كه منازعات (بینالمللی) همواره وجود دارند و
ویژگی بارز تلویزیون نمایش این منازعات و استفاده و سوءاستفاده سیاستسازان از آن است.
از نظر دوان ا العات ،توصیف پیوسته رویدادهایی را تشكیل میدهد كه ارزش خبری دارند و تلویزیون همواره نهایت
استفاده از ا العات را برای پر كردن وقت میكند .برخالف ا العات كه در پهنه زمانی بیانتها رح میشود ،بحران یك
رویدادی دنبالهدار با مدت زمان م لوم و م ین است كه راهحلی را در چارچوب زمانی مش ص لب میكند و فاج ه به
عنوان سومین موضوع سی.ان.ان زمانی از نوع "آنی ،فوری ،لحظهای و منقط " را می لبد .فاج ه كامالً ناگهانی اتفاق
میافتد و بسیار نگرانكننده است.
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به زعم دوان ،شبكه تلویزیونی سی.ان.ان تالش میکند كه بحران و فاج ه را همچون ا العات جاری در م رض دید مردم
قرار دهد و با نیازآفرینی و در عین حال فشردگی زمان مردم را وادار كند كه دائما ً در فكر راهحلی برای خروج از بحران و
یا فاج ه باشند .بنابراین اگر اخبار پیرامون بحران و فاج ه در زمینههای سیاسی و جنگ باشد ،میتوان دریافت كه چقدر
میتواند برای مردم مهم باشد .البته دوان اضافه میكند كه سی.ان.ان تالش میكند بسیاری از اخبار و ا العات روزمره را
با فشردگی زمانی همچون اخبار بحرانی و فاج هآمیز در تصویر تلویزیونی به نمایش گذارد و این مهم همان تأثیر سی.ان.ان
تلقی میشود که ماری دوان آن را عوامفریبی سی.ان.ان مینامد.
اریك الو نظریه تأثیر سی.ان .ان را حول دو محور نفوذ رسانه در قدرت و ساختار سیاسی جام ه و نفوذ در افكار عمومی
بقهبندی میكند به هر حال او با برشماری برخی از ویژگیهای رسانهها نقش آن را در سیاست خارجی چنین برمیشمارد
كه رسانهها نقش تحكمی و بانفوذی در القاء یك سیاست خارجی ،تأثیرگذاری در افكار عمومی و هدایت تودهها در حمایت و
یا م الفت با سیاست خارجی ،مجرای دیپلماسی برای گرفتن اجازه از مردم در اجرای یك تصمیم سیاسی دارند ( .)2440نتایج
یكی از تحقیقات بینالمللی نشان میدهد كه تلویزیون بیش از سایر رسانهها در سیاست خارجی تأثیر دارد .
مواردی مت دد از تأثیر سی.ان.ان را میتوان در عرصه اخبار بینالمللی بازگو كرد .برای مثال :وقتیكه دولتهای امریكا و
انگلیس در صدد خروج از باتالق عراق و افغانستان هستند و هر روزه اخبار كشته شدن سربازان امریكایی و انگلیسی به
گوش میرسد ،شبكه های بی.بی.سی و سی.ان.ان با پوشش اخبار مربو به آنفالنزای خوكی و بحرانآفرینی ،افكار عمومی
جهان را به این موضوع جلب نموده و مان از تنویر افكار عمومی از حوادث عراق میشوند؛ همچنین در نمونهای دیگر
میتوان به این مورد ا شاره كرد كه با توجه به اینكه مردم اروپا و امریكای شمالی در سال  2449گرفتار ركود اقتصادی و
ورشكستگی بانك ها و كاهش ارزش سهام و در نتیجه افزایش نرخ بیكاری و آمارهای جرم و جنایت هستند و بدیهی است كه
شبكه های جهانی باید ،اخبار یاد شده را پوشش دهد ،شبکههای بی.بی.سی و سی.ان.ان با پوشش اخبار مربو به ف الیتهای
هستهای ایران و برجستهسازی ف الیتهای غیرصلحآمیز در صدد به چالش كشیدن ف الیتهای صلحآمیز هستهای ایران هستند.
دیپلماسی رسانهای:
دیپلماسی رسانه ای از دو واژه كلیدی دیپلماسی و رسانه تشكیل شده است و برای بررسی آن ابتدا باید مفهوم دیپلماسی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
مفهوم دیپلماسی:
كلمه دیپلماسی حدود  244سال است كه وارد زبان اروپایی شده و ریشه لغوی آن از كلمه یونانی"دیپلما" گرفته شده است كه
به م نی كاغذ لوله شده یا تاخورده است .تا اواخر قرن  19منظور از این كلمه علم مطال ه اسناد و مدار بود و از آن پس به
علم اداره روابط بینالمللی به كار گرفته شد .
ت اریفی م تلف برای دیپلماسی ارائه شده است از جمله:
دیپلماسی مدیریت روابط بینالملل یا فنونی است كه برای اداره روابط بینالمللی به كار برده میشود.
دیپلماسی ،كوششی است كه از سوی بازیگر بینالمللی برای مدیریت و حلوفصل اختالفات محیط بینالملل از ریق كار با
یك بازیگر بین المللی دیگر به كار گرفته میشود.
هنر ایجاد ارتبا میان كشورها ت امل با جوام دیگر برای افزایش مناف و كاستن از آسیبپذیریها با كمترین هزینه دیپلماسی
راه های به كارگیری ابزارهای م تلف اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و تكنولوژیكی در سیاست خارجی برای تأمین مناف ملی
است .در این تحقیق ،به سه دسته دیپلماسی اشاره میشود كه عبارتند از دیپلماسی عمومی ،دیپلماسی رسانهای و دیپلماسی
آشكار كه قاعدتا ً از نظر مفهومی در مقابل دیپلماسی پنهانكاری كه بر خصیصههای چانهزنی و مذاكره استوار است قرار
می گیرد .با وجود این ،مفاهیم دیپلماسی عمومی و دیپلماسی آشكار و یا سایر دیپلماسی دربر دارنده ت ابیری است كه در برخی
از موارد به جای یكدیگر استفاده میشود ،اما تفاوتهای آشكاری میان آنها وجود دارد.
دیپلماسی عمومی به تالش یك دولت برای برقراری ارتبا با عموم یك جام ه دیگر ا الق میشود تا ی این تالش ارزشها،
فرهنگها ،سیاست ها و عقاید جام ه خود را برای آنها توضیح دهد و بدین ترتیب رابطه ،وجهه و شهرت خود را در آن كشور
بهب ود و ترمیم ب شد امروزه كاربرد دیپلماسی عمومی میتواند سازوكاری برای قدرت نرم در حیطه امنیت ملی نیز تلقی شود.
مركز مورو در یكی از ن ستین جزوه هایی كه منتشر كرد دیپلماسی آشكار را اینچنین ت ریف كرد :دیپلماسی آشكار ،با نفوذ
و تأثیر در نگرشهای (ایستارها) عامه مردم بر شكلگیری و اجرای سیاست خارجی سروكار دارد .این دیپلماسی اب اد (رایج)
روابط بینالمللی را درمینوردد و از دیپلماسی سنتی (پنهان) فراتر میرود .شكل دادن به افكار عمومی در سایر كشورها،
ت امل میان مناف گروه های خصوصی یك كشور با مناف خصوصی در كشوری دیگر ،گزارش دادن امور خارجی و تأثیر
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آنها بر سیاستهای خودی ،ارتبا برقرار كردن بین كسانیكه كارشان ارتبا اتی است مثل دیپلماتها و فرستادگان به خارج،
و باالخره فرآیندهای ارتبا ات میانفرهنگی از جمله عناصر این دیپلماسی است.
به ور كلی دیپلماسی دارای كاركردهای فراگیر و مت ددی است كه مهمترین آنها عبارتند از كسب مشروعیت و شناسایی
بین المللی ،ایجاد فضای مناسب جهت ت امل میان كشورها و نیز افزایش نفوذ در كشورهای كوچكتر.آنچه تلویزیون جهانی را
به دیپلماسی نزدیك میكند نگاه این دو مفهوم به مباحث فراملی و بینالمللی و رموزی است كه باید توسط دیپلماتها و مدیریت
تلویزیون جهانی در مذاكرات و تأثیرگذاری بر افكار عمومی جهانی به كار گرفته شود.
دیپلماسی رسانهای (تلویزیون جهانی)
دیپلماسی رسانهای را باید هنر ایجاد ارتبا میان كشورها ،حلوفصل اختالفات محیط بینالملل و اقناع جوام دیگر از ریق
رسانه های جهانی دانست كه در این میان تلویزیون جهانی نقشی مهم را در ت امالت سیاسی و روابط بین بازیگران سیاسی و
حلوفصل م اصمات بین المللی برعهده دارد .در موردی دیگر دیپلماسی رسانهای چنین ت ریف شده است :دیپلماسی رسانهای
ی نی كاربرد رسانهها به ور ویژه در ترقی و روانسازی سیاست خارجی .
موالنا ،دیپلماسی رسانهای را كانال تأثیرگذاری رسانههای جهانی نوین بر مذاكرات و تصمیمگیریهای سیاست خارجی
میداند .جیمز الرسن با رح مفهوم دیپلماسی تلویزیون ،تلویزیون را یك مجرای ت املی فی مابین دیپلماتها برای بهبود
مذاكرات و گفتوگوهای سیاسی میداند.
دیپلماسی رسانهای در عصر ا العات یكی از مهمترین ابزارهای مبادالت سیاسی و ت امل بین كشورها تلقی شده و ب ش قابل
توجهی از دیپلماسی عمومی كشورهای قدرتمند جهانی را به خود اختصاص داده است .هماینك فناوریهای نوین ارتبا ات و
ا العات ،گستره دیپلماسی و سیاست خارجی را به روزنامهها و شبكههای تلویزیونی كشاندهاند ،زیرا پیشبرد سیاست خارجی
و دیپلماسی بیش از بیش به میزان تأثیرگذاری تاكتیكهای خبری و رسانهای وابسته شده است .فضایی كه سیاستمداران را بر
آن داشته است كه پیش از هر عمل سیاسی به سنجش اخبار رسانهها پرداخته ،با جلب افكار عمومی بر قدرت عمل سیاسی
خود بیفزایند .گسترش فناوری ارتبا ات و به ویژه تلویزیون جهانی تغییرات زیادی را در فضای نوین دیپلماتیك ایجاد كرده
است به صورتی كه بیشترین ت امل دیپلماتیك با م ا بان جهانی است .در این نوع از دیپلماسی ،افكار عمومی كشور یا
كشورهای دیگر مورد هدف و م ا ب سیاست گذاری دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی هستند و چنانچه اخبار تلویزیونی،
با تاكتیكها و پوشش خبری پرقدرت و تأثیرگذارتر راحی و منتشر شوند ،چرخهای سیاست خارجی روانتر میچرخد .دایان
و كاتز اعتقاد دارند كه تأثیر رسانهها بر مذاكرات سیاسی زمانی افزایش مییابد كه:
الف) نقش سفرا و دیپلماتها در مذاكرات سیاسی كاهش یابد.
ب) ت امالت دیپلماتیك شكستخورده و رسانهها میتوانند با ایجاد فضای مساعد برای گفتوگوها و مذاكرات سیاسی بر چرخه
سیاست خارجی تأثیر گذارند.
ج) رسااااااااااناااههاااا میتوانناااد فضاااااااااای مسااااااااااعااادی را در جهااات تضااااااامین موافقاااتهاااای سااااااایااااسااااااای باااه وجود آورناااد.
در واق تحوالت سااااری اخبار تلویزیونی از سااااال1794و توجه افكار عمومی به روابط بینالمللی ناشاااای از جهانی شاااادن،
تااااغاااایاااایاااارات بااااناااایااااادیاااان را سااااااااااایاااااسااااااااااات خااااارجاااای و دیااااپاااالااااماااااسااااااااااای باااایاااانالااااماااالاااالاااای بااااه وجااااود آورد.
اگرچه در گذشاته عده م دودی شاامل سایاسات مداران و مردان تراز اول و با نفوذ سایاسی و اقتصادی و فرهنگی عالقهمند به
اخبار سااااایاسااااای بوده و از ریق كانالهای خاصااااای آن را دریافت میكردند ،لیكن امروزه رساااااانهها و به ویژه تلویزیون با
بهرهگیری از خدمات ماهواره ای و به كارگیری خبرنگارانی كه به ور مساااتقیم در صاااحنه سااایاسااای و بحرانهای اجتماعی
حاضر هستند ،موجب شفافسازی اخبار سیاسی شدهاند و افكار عمومی را عالقهمند به اخبار و رویدادهای سیاسی نمودند.
امروزه سیاستمداران و دولتمردان به خوبی می دانند كه برای ات اذ یك تصمیم سیاسی نیازمند به حمایت افكار عمومی
هستند و تلویزیون مهمترین ابزار در القاء پیام تلقی می شود .به عبارت دیگر ،وقتی یك سیاست پذیرفته میشود ،باز هم الزم
است كه دولت در خصوص اهداف و مقاصد خود ،گفتوگویی با رسانهها داشته باشد ،و رسانهها كار خود را كه سنجش
افكار عمومی و جلب حمایت افكار عمومی است ،انجام دهند برای مثال ،یكی از اولین رحهای دیپلماسی رسانهای به پیمان
كمپ دیوید مربو است كه در آن دولت امریكا برای نزدیك ساختن مصر و رژیم صهیونیستی دیپلماسی رسانهای كارآمدی
را در جهت جلب افكار عمومی مردم مصر و اعراب و برجستهسازی ش صیت سادات در بین سیاستمداران جهان به
عنوان یك مرد صلحجو و میهنپرست در بین سالهای  1799-1799در پی گیرد و تا حدودی نیز در این راه موفق بوده و
توانست پیمان كمپ دیوید را بین دو كشور من قد کند .همچنین میتوان به دیپلماسی رسانهای دولت ریگان در استقرار
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موشك های دوربرد در خا اروپا اشاره كرد كه با به كارگیری دیپلماسی رسانهای و استفاده از ابزار تلویزیون جهانی و با
پ ش برنامه از ریق شبكه سی.ان.ان در متقاعد ساختن توده مردم اروپا موفق بود یا میتوان به دیپلماسی رسانهای دولت
بوش پسر اشاره كرد كه با استفاده از رسانه ها ،در همراهی مردم امریكا در حمله به عراق به خا ر آنچه كه وی آن را
مبارزه با تروریسم و خطر صدام برای شهروندان امریكایی و امنیت بینالمللی مینامید ،به موفقیتهایی دست یافت .دولت
بوش با بحرانآفرینی و عوامفریبی و با اجرای "نظریه ماری دوان" مبتنی بر فشردگی زمان و عدم فرصت به مردم امریكا
در ات اذ تصمیم گیری درست ،توانست افكار عمومی و سنای امریكا و حتی جام ه ملل را برای حمله به كشور عراق همراه
خود سازد.
بنابراین تلویزیون جهانی با پوشش اخبار و رویدادهای بینالمللی و برچیدن سیاست سكوت و پنهانكاری در مذاكرات و حضور
خبرنگاران تلویزیونی در هر مسئلهای و در هر مرحلهای از فرآیند مذاكرات سیاسی ،ضمن تغییر روح و بی ت دیپلماسی،
نقش كاتالیزور را در اجرای سیاست خارجی و اثرگذاری بر افكار عمومی بازی میكند .تصویرسازی تلویزیون از یك واق ه
اجتماعی و سیاسی می تواند افكار عمومی را به خود جلب نماید و آنان را به راحان سیاست خارجی و از مجریان اصلی
استراتژی های دیپلماسی هزاره سوم تبدیل كند و به همین دلیل گفتمانسازی رسانهای و اقناع دیگران در ت امالت دیپلماتیك و
سیاست خارجی جایگاه نوین یافته و دستاندركاران دیپلماسی را وادار میكند كه برای جلوگیری از به چالش كشیده شدن
دیپلماسی خود ،با رسانهها ت امل گستردهای داشته باشند و ا العات سیاسی خود را شفاف کنند.
به نظر میرسد تلویزیون و به ویژه تلویزیون جهانی به منزلة ابزار "دمكراسی از راه دور" و "قدرت نرم" قدرت چانهزنی
سیاست مداران را افزایش داده و موجب شده است كه سیاستمداران از قدرت رسانه ها و به ویژه تلویزیون در القاء خواست
سیاسی خود بر سایر كشورها و افكار عمومی موفق باشند .حضور تلویزیون در وقای سیاسی و جنگ (به عنوان ژورنالیست
چترباز یا خبرنگار جنگی) و قدرت سببسازی آن و هدایت افكار عمومی در موض گیری از یك پدیده اجتماعی و سیاسی،
سیاست مداران را بر آن داشته است كه از ابزار رسانهای در ت امالت سیاسی خود بهره جویند.
به دلیل هزینههای باالی جنگ و درگیریهای منطقهای و كاربرد م ربترین سالحها ،اعم از سالحهای مت ارف با اب اد
وسی غیرانسانی مانند بمبهای آتشزا ،سالحهای كشتار جم ی به ویژه بمبهای شیمیایی و اتمی كه نظام بینالمللی را تهدید
میكند ،كارآیی دیپلماسی رسانهای در كنترل تسلیحات و منازعات دوجانبه و چندجانبه افزایش یافته است و بسیاری از كشورها
وادار شده اند كه برای گسترش فضای ت املی و دیپلماتیك و افزایش ضریب نفوذ در مردم سایر كشورها و متقاعد كردن
شهروندان جهانی از ابزار دیپلماسی رسانه ای استفاده كنند .بر این اساس ،رسانه بر دیپلماسی و سیاست خارجی كشورها و
افكار عمومی بینالمللی تأثیر گذاشته و تأمین مناف ملی را تأمین میکنند .دیپلماسی رسانهای تالش میكند تا با به كارگیری
تدابیر و تكنیكهای دیپلماسی ی نی اقناع  ،استدالل ،تشویق و تنبیه و تهدید افكار عمومی جهانی و جام ة رف مقابل به عنوان
تاكتیكهای جنگ نرم ،راهی برای پایان م اص مات و منزوی كردن كشورها و یا ارتقاء سطح روابط سیاسی و تفاهم بیابد.
با توجه به مالحظات یاد شده ،تلویزیون میتواند جایگاهی مهم در عرصه عملیات روانی به خود اختصاص دهد ،چرا كه یكی
از تكنیكهای جنگهای نوین ،اقناع افكار عمومی است و تلویزیون مهمترین ابزار تبلیغاتی – روانی محسوب میشود .همچنین
تلویزیون میتواند با برچسبزنی و به كارگیری ب ضی عناوین مثبت مانند دمکرات ،آزادیخواه ،نجاتب ش و یا ب ضی
عناوین منفی مانند تروریست ،متحجر ،ستیزهجو و… افكار عمومی را بر علیه یك نظام حكومتی بشوراند .توسل به زور یكی
دیگر از روشهای برنامه سازی تلویزیونی است كه از حربه تهدید و ایجاد رعب و وحشت بین نیروهای دشمن به منظور
تض یف روحیه و سست کردن اراده آنها استفاده می کند .مت صصان عملیات روانی ،ضمن تهدید و ترساندن م ا بان به
روش های گوناگون به آنان چنین القاء میکنند که خطرها و صدمات احتمالی و حتی فراوانی بر سر راه آنان کمین کرده است
و از این ریق آیندهای مبهم و توأم با س تی ها و مشکالت را برای افراد دشمن ترسیم میکنند (اردستانی1388). ،تاریخ
درس های خوبی را در خصوص نقش تلویزیون در دیپلماسی و جنگ روانی مبتنی بر زور و تهدید میآموزد .برای مثال،
دولت ریگان بود كه م مر قذافی و لیبی را به یك ماجرا تبدیل كرد .در ول سال  1791به ب د كمتر هفتهای بود كه گزارشی
منفی علیه لیبی در آسو شیتدپرس منتشر نشود و افكار عمومی امریكا و جهان را علیه این كشور نشوراند .حمایت از تروریسم
بهانهای برای ریگان بود تا لیبی را مجازات كند و در  1791به این كشور حمله هوایی نماید .
در آغاز هزار سااوم ،تلویزیون جهانی از ابزارهای اصاالی دسااتگاه دیپلماساای و ساایاساات خارجی محسااوب میشااود .تلویزیون
جهاانی باا بهرهگیری از فنااوری هاای نوین ارتبا ات و ا العات و ماهواره و به عنوان یك ساااااااالح ایدئولوژیك در پیشااااااابرد
ساایاساات خارجی بساایار م ثر بوده و ضااروری اساات كه دسااتگاه ساایاساات خارجی به درسااتی از این ابزار بهره جوید .برتری
تلویزیون نساااابت به سااااایر رسااااانهها از جهت تأثیرگذاری همزمان بر دو حس بینایی و شاااانوایی ،ساااارعت انتقال ا العات و
اخبار ،تحت پوشااااش قرار دادن ت داد كثیری از جام ه جهانی ،ارتبا مسااااتقیم و گاه ت املی با بینندگان این امكان را به وجود
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آورده كه بر موفقیت دیپلماساای كشااورها م ثر باشااد.تضاااد م نایی دیپلماساای رسااانهای در چرخه ساایاساات خارجی دو دیدگاه
محوری در خصااوص ت امل رسااانه ها و دسااتگاه دیپلماساای وجود دارد و در این خصااوص میتوان به دو دسااتگاه دیپلماساای
"سانتی و آشاكار" اشااره كرد .در دساتگاه دیپلماسای سانتی ،رابطه دیپلماسای و فرآیند تولید رسانهها علیرغم رابطه میان افرا ِد
مشاامول ،به ندرت رضااایت ب ش بوده اسااات .از یکسااو ،دیپلماساای ،موضاااوع مذاکره حکومتها به منظور اقدامی جهت حل
اختالفات خود اسااات ،که اغلب با تأمل والنیمدت و ماللآور درباره مساااائل ،به بررسااای ت صاااصااای نیازمند میشاااود .این
مذاکره ،در مورد اجرای روزمره تصااامیمات سااایاسااات خارجه ات اذ شاااده توساااط سااایاساااتمداران کوشاااا در امر ممان ت از
کشامکش و حل اختالفات اسات و اصاوالً خارج از دیدرس رساانهها و نیز توجه عموم عمل میکند ،کساانی که از دانستن این
مطلاب کاه ف االیات هاای متاداول روزمره آنهاا به ندرت مورد عالقه یا موشاااااااکافی زیاد مردم قرار میگیرد ،احسااااااااس امنیت
سری بسیار ت صصی ،مذاکرات
میکنند .گذشته از اینها ،چنین ف الیتی ـ نوشتن گزارشهای دیپلماتیک ،جم آوری ا العات ّ
میزگرد ،مکالمات رودررو میان سااافیران ـااااااااا چندان نمیتواند ماده خام برانگی تن هیجان برای رساااانهها به شااامار آید .علت
اصاااالی دوری جسااااتن دیپلماتها از فضااااای رسااااانهای این اساااات که رسااااانه ها به جای حل کشاااامکش ،به آن دامن میزنند.
در دیپلماسای ساانتی روزنامه نگاران به مزاحمان و فتنهانگیزان ذاتی تبدیل میشااوند که روشهای منظم و سا ّاری آنها میتواند
با آشاااکار سااااختن یا مبالغه در مورد یک اختالف یا نکته اصااالی ،مذاکره قانونی را به م ا ره اندازد .دیپلماتها میدانند که
رسانهها به خبرهای بد دامن میزنند ،همچنین بر خطرات احتمالی ناشی از جلب ناگهانی توده توسط رسانهها ،واقفند .در این
خصاوص مصاداقهای فراوانی را میتوان در صاحنه دیپلماسای و نقش رساانهها در روانساازی چرخه سایاست خارجی ذكر
كرد.
در دیپلماسی آشكار ،رسانهها به مثابه ابزاری در جهت روانسازی چرخه سیاست خارجی و تأثیرگذاری بر افكار عمومی
مورد استفاده قرار می گیرند .به عبارت دیگر ،مسئوالن سیاست خارجی ،قدرت (نرم) تلویزیون را جایگزین قدرت استدالل
مبتنی بر مذاكره مینمایند .در قدرت نرم تلویزیون قابلیتهایی وجود دارد كه قدرت چانهزنی دیپلماسی را در صحنة داخلی و
خارجی افزایش میدهد ،كه عبارتند از:
تصااااااااااویااااری كااااه تاااالااااویاااازیااااون از یااااك واقاااا ااااه نشااااااااااان ماااایدهااااد قاااادرت زیااااادی در الااااقاااااء باااار باااایااااناااانااااده دارد.
 -2پوشاااااش خبری تلویزیون رویدادها را ت دیل میكند و نقش برخی از موضاااااوعات را در مقیاس بزرگتر در م رض دید
مردم قرار دهد.
تلویزیون موجب سادگی در جهان پیچیده است و میتواند در مقام ناظر اصلی ،نقش كاتالیزور (تسری و آسانگر) را در سیاست
خارجی ایفا كند.
تلویزیون با پشاااااتوانه های افكار عمومی و تاكتیك "دمكراساااااای از راه دور" به عنوان یك رساااااانه ایدئولوژیك برای دسااااااتگاه
دیپلماسااااای عمل میكند .دساااااتگاه دیپلماسااااای از ابزار رساااااانهای و به ویژه تلویزیون جهانی برای تأثیرگذاری و جلب افكار
عمومی "داخلی و افكار عمومی كشاور مقابل" نسبت به آنچه "تصمیمات درست و انسانی در سیاست خارجی" تلقی میشود
اساتفاده میكند  .تفاوت دیپلماسای آشاكار و پنهان (یا سنتی) نیز در همین موضوع است كه دیپلماتهای سنتی وقتیکه عملکرد
کنش گرایانه آنان ناموفق مانده اسات ،علت آن را از جانب رساانهها تلقی میكنند ولی دیپلماتهای جدید مذاكرات را در مساایر
موفقیاات خود نمیبیننااد و از ابزار رسااااااااانااه در جهاات اعمااال فشااااااااار بر رف مقاااباال اساااااااتفاااده میكننااد (تمبر.)2444 ،
با این توصاااایف امروزه ،اغلب کشااااورهای توساااا ه یافته ،خدمات رادیو و تلویزیون خودشااااان را در سااااطح بینالمللی ارائه
میدهند .اینها" ،سرویسهای خارجی" هستند ـ صداهای رسمی سیاست های ملی راحی شده برای م ا بان خارج از کشور
که اکنون قا انه به عنوان یک مساااائولیت حکومت در عصاااار ا العات ،محصااااور گشااااتهاند و اغلب از یک موق یت نیمه
خودم تار درون دساتگاه دیپلماسای بهرهمند میشاوند .شابكههای تلویزیونی بینالمللی با سااختار كامالً سایاسای و اقتصادی دو
هدف عمده را در سااطح بینالملل دنبال میكنند .این شاابكهها با اسااتفاده از بحرانزایی رسااانهای و به كارگیری عملیات روانی
تالش میكنند ضااامن به چالش كشااایدن سااایاسااات خارجی كشاااورها ،از قابلیتهای ابزار رساااانهای برای تأثیرگذاری بر افكار
عمومی كشاورها استفاده کنند و با به راه انداختن جنگ روانی و ناكارآمد نشان دادن سیاست خارجی آنها به ور نامحسوس،
همچنین با ایجاد كشمش و پشتیبانی روانی و رسانهای از جناحهای م الف نظام حاكمیت را به چالش كشند.
نقش رسانهها در توسعه جوامع سنتی:
استفاده از وسایل ارتبا جم ی در روستاها و شهرستان های کوچک و عموما کشاورز اهمیت بسزایی در توس ه این منا ق
دارد و اگر وسایل ارتبا جم ی برنامه های خود را با خواست ،نیاز و فرهنگ م ا بان محلی هماهنگ کنند تاثیر آنها بیشتر
خواهد بود .همچنین از چندین شیوه ارتبا ی گوناگون در زمینه های ترویج بهداشت ،رفاه خانواده ،کشاورزی ،علوم و فنون و
توس ه همه جانبه ،مصرف نیرو انرژی ،محیطزیست و… میتوان استفاده کرد.
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تا سالیان اخیر روستانشینان به اندازه ساکنان شهرها از مزایای شبکههای ارتبا ی بهرهمند نبودند ،ولی در حال حاضر ساکنان
روستاها در سراسر جهان به رادیو و تلویزیون دسترسی دارند و نشریات نیز که پیش از وسایل الکترونیک در دسترس بودهاند
در ول  ۰۵سال گذشته به سرعت پیشرفت کردهاند.
اکنون کیفیت و سرعت انتقال ا العات گفتاری و دیداری به میزان چشمگیری افزایش یافته و روشهای مناسبتری برای
چاپ و توزی روزنامه ها و مجالت پدید آمده است .رادیو تاثیر چشمگیری در افزایش ا العات و آگاهیهای شهرنشینان و
روستائیان در سراسر جهان بر جای گذاشته است .امروزه اکثر کارگران و کشاورزان کشورهای صن تی در هنگام کار یک
دستگاه رادیو همراه دارند و این حتی در مورد کارگران و کشاورزان کشورهای در حال توس ه نیز صدق میکند.
در جوام سنتی نمیتوان به صرف «بمباران ا العاتی» م ا بان و مردم ،پیامهای ارتبا ی باالخص برنامههای توس ه را
منتشر و به نحو موثری منتقل کرد .در اینگونه جوام بدلیل فقدان سواد و بیخبری از تحوالت سایر ممالک ،م موال م ا بان
با بدبینی به برنامه های وسایل ارتبا جم ی نگریسته و برای تایید یا رد این پیامها به «رهبران فکری» یا «افراد مرج »
جام ه که همان مطل ان یا ریش سفیدان هستند ،مراج ه میکنند و برای نحوه مقابله با پیامها از آنها کسب تکلیف میکنند.
گرچه به دلیل افزایش آگاهی های عمومی امروزه تاثیر رهبران فکری در رد یا پذیرش پیامهای ارتبا ی کاهش یافته است .اما
هنوز هم در برنامهریزی جهت اشاعه نوآوری ها و هرگونه رشد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نباید از نقش رهبران افکار
غافل بود.
رادیو:
تالشهای مربو به استفاده از فنآوری های ارتبا ی در فرایند توس ه ابتدا با استفاده از رادیو آغاز شد .هنوز این رسانه ارزان
و با ان طاف بیشتر از سایر رسانهها در رحهای توس ه مورد استفاده قرار میگیرد و تقریبا ً سه چهارم سکنه کشورهای در
حال توس ه از رادیو استفاده میکنند .رادیو به علت حجم کم ،داشتن نیروی اقناع و نفوذ فراوان ،نیروی مزیتی و غافلگیر
کننده ،دامنه انتشار وسی و قابل استفاده بودن آسان در فرایند توس ه میتواند نقش قابل توجهی داشته باشد اگر چه م ایبی نیز
دارد.
تلویزیون:
تلویزیون در روند توس ه ملی بسیاری از کشورها نقش اصلی را برعهده دارد .تلویزیون در اثر تواناییاش در ارائه ا العات
همزمان از ریق مجاری شنیداری و دیداری وسیله فوقال ادهای است .با این وجود تلویزیون به ویژه در کشورهای در حال
توس ه ب صوص کشورهای فقیر آفریقایی هنوز هم وسیله پرهزینهای برای مصرفکنندگان به شمار میآید .بهای دستگاه،
هزینه برنامه های آن و نبود شبکه سراسری برق در ب ضی کشورهای در حال توس ه میتواند مان جدی در سر راه آن باشد.
نشریات محلی:
نشریات محلی نیز در جوام سنتی و روستاها نقش مهمی ایفا میکنند .این نشریات سبب شدهاند تا نوع جدیدی از روزنامهنگاری
ساده و توده فهم بوجود آید.گرچه استفاده از رسانه های چاپی برای توس ه محلی و روستایی نیز ن ستین بار در غرب مورد
استفاده قرار گرفت اما در کشورهای جهان سوم نیز گام هایی در این زمینه برداشته شده است .به عنوان نمونه در کشور فقیر
کنیا  ۱۱نشریه روستایی وجود دارد که ماهی دو بار منتشر میشوند.
نقش تعیین کننده رسانهها در سرنوشت توسعه:
تاثیرات گوناگون رسانههای ارتبا جم ی بر فرهنگ ،موضوع مباحث گستردهای است که در حال حاضر در اغلب کشورهای
صن تی جهان جریان دارد .در عصر انفجار ا العات دیگر این حقیقت به خوبی اثبات شده است که از نظر کارکردهای
آموزشی ،رسانهها سهم و نقش قابل مالحظهای در انتقال میراث فرهنگی و فکری بشری در میان ملل و انسانها دارند .با این
همه ،نقش و جایگاه رسانههای فرهنگی ،آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نمیگیرد.
بنابر این ،می توان گفت وسایل نوین ارتبا جم ی ،با توجه به تولید ،توزی سری و مطلوب ا العات در جام ه ،نقش ت یین
کنندهای را در توس ه فرهنگی کشورها دارند .رسانهها با ات اذ سیاستهای پویای اجتماعی و ترکیب آن با سیاستهای فرهنگی
بومی ،محلی و عامه مردم نقش بسزایی در رشد فرهنگ و به توس ه همه جانبه جوام بشری کمک نموده است.
یکی از راه های گسترش توس ه فرهنگی در جوام شناخت میراث فرهنگی و ارزشهای بومی و محلی آن جام ه است.
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نتیجه گیری:
نتایج این بررسی نشان میدهد كه در بسیاری از منازعات بینالمللی ،تلویزیون نقشی مهم در حلوفصل مسائل سیاسی و هدایت
افكار عمومی جهان به سوی اهداف سیاسی از پیش ت یین شده ایفا میکند .شبكههای تلویزیونی بینالمللی همچون شبكه
سی.ان.ان و بی.بی.سی با بهرهگیری از تأثیر تلویزیون بر افكار عمومی توانستهاند در بسیاری از مسائل سیاسی جهانی دخالت
كنند و با شفاف سازی روند مذاكرات سیاسی و ان كاس سری اخبار در سطح جهانی ،نوعی جدید از دیپلماسی را به وجود
آورند كه در آن رسانهها نقشی ت یینكننده در مذاكرات سیاسی داشته باشند.
نتایج این مطال ه نشان داده است كه در عصر دیپلماسی رسانهای ،تلویزیون به مثابه ابزار دیپلماتیك ،میتواند دیپلماتها را
در مذاكرات سیاسی و حلوفصل منازعات كمك كند .تلویزیون میتواند با آشكارسازی برخی واق یتهای پنهان شده در مسائل
سیاسی بین كشورها ،افكار عمومی را علیه دولتمردان بشوراند و آنها را وادار به همراهی افكار عمومی نماید .البته در شرایط
كنونی كه تلویزیون جهانی بیشتر در خدمت برخی كشورهای امپریالیستی قرار دارد ،تلویزیون در خدمت مناف سیاسی و
اقتصادی آنان است و همواره این شبكهها ،برنامهها و اخبار جهانی خود را در راستای مناف سیاسی آن تنظیم میکنند .به نظر
میرسد كه مسئوالن سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،به منظور حلوفصل مسائل سیاسی و روابط بینالملل ،باید توجه
بیشتری به بهرهگیری از ابزار تلویزیون جهانی به منظور روانسازی سیاست خارجی و تأثیرگذاری بر افكار عمومی جهانی
به عمل آورند.
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