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در غرب و به خصوص آمريكا يك مثلث همكاري نزديك و ائتالف در حوزه سياست گذاري وجود دارد كه شامل: 
1( دولت، 2( رس��انه ها و صنايع فرهنگي و3( دانش��گاه ها و مؤسسات اتاق فكر است. در سال هاي پس از جنگ 
دوم جهاني تا امروز اين سه ضلع مخصوصاً در آمريكا در كنار هم كار كرده اند. عملكرد و هماهنگي اين سه نهاد 
و قضاوت آن ها درباره مسائل داخلي و خارجي موفقيت و يا عدم كاميابي آن ها را به خوبي نشان مي دهد. مثاًل 
در زمان انقالب اس��المي درباره توانايي و زيرس��اخت هاي انقالب، اين س��ه ضلع با هم مرتكب خطا و اشتباهات 
بزرگي شدند. به عبارت خيلي ساده موسساتي مانند دانشگاه هاروارد، بنگاه رند، و روزنامه هايي مانند نيويورك 
تايمز و واش��نگتن پست و كاخ س��فيد از هم چندان جدا نبوده و همگي در مسير موفقيت يك نظام كار كرده و 

به آن وفاداري دارند. 
در اين مورد مثال هاي مختلفي را مي توان ذكر نمود. مثاًل در جنگ ويتنام كه بيش از ده سال به طول انجاميد، 
مطالعات انجام ش��ده درباره سياس��ت خارجي و رس��انه هاي آمريكا نش��ان مي دهد كه هماهنگي و هم فكري 
فوق العاده اي بين اين سه نهاد وجود داشته است و تنها در سال هاي 1970  1971 كه شكست آمريكا در ويتنام 

اجتناب ناپذير به نظر رسيد مواضع نيويورك تايمز و ساير جرايد درباره اين جنگ تغيير نمود. 
مهم ترين كاربرد رسانه ها عالوه بر اطالع رساني، تعيين مطالب دستور روز براي توجه و صحبت مردم و تشّكل 
اذهان سياس��ي نخبگان و توده ها مي باش��د. تعيين دس��تور روز، به معناي موضوعاتي كه بايد مورد توجه قرار 
گيرد، يك عامل بزرگ قدرت اس��ت. مثاًل در زمان جنگ س��رد و بعد از آن اين قدرت هاي بزرگ و به ويژه دو 
امپراطوري ش��وروي و آمريكا بودند كه دس��تور روز مسائل سياسي و اقتصادي و نظامي سازمان هاي بين المللي 
را تعيين كرده و بدين وسيله رسانه ها و دولتمردان ساير كشورها را نيز با خود همراه مي كردند. تشكل سياسي 
نيز به اين معناس��ت كه مردم بدون ذهنيت مش��ترك هميشه متفرق بوده و قابل كنترل نمي باشند. رسانه ها با 
برنامه هاي خود مردم را به هم وصل مي كنند. در واقع اطالع رساني آن طور كه بين عامه رواج پيدا كرده است، 

تنها كاربرد اصلي يك رسانه نمي باشد. 
اس��تفاده از رسانه برعكس اس��تفاده از امور نظامي و حتي تحريم اقتصادي، ارزان ترين و كم خطرترين راه براي 
براندازي يك نظام اس��ت زيرا در اين راه مردم يك كش��ور، خودش��ان حكومت را ساقط مي كنند و خودشان نيز 
آسيب ديده و متحمل خسارات جاني مي شوند. ولي براندازي يك نظام توسط رسانه ها و شيوه هاي به اصطالح 
قدرت نرم كار مش��كلي مي باش��د. عملكرد دولتمردان و رسانه هاي غرب از 30 س��ال گذشته تا امروز در قبال 
ايران مويد اين جريان است. به استثناي فروپاشيدگي شوروي سابق و رژيم هاي وابسته به آن در اروپاي شرقي 
كه براي براندازي آن ها تا حدودي از اين ش��يوه اس��تفاده شده اس��ت، تمام شواهد علمي نشان مي دهد الگوي 
رس��انه اي كاربرد موثري در كشورهاي اسالمي و بسياري از كش��ورهاي آسيا و آمريكاي التين نبوده است. مثاًل 
استراتژي و كاربردهاي جنگ رسانه اي و رواني آمريكا و متفقين آن مانند انگلستان و فرانسه در جنگ هاي هند 
و چين و ويتنام كه آمريكا و فرانس��ه در آن با شكس��ت مفتضحانه روبرو شدند و همچنين در سال هاي اخير در 

حمله به عراق و افغانستان موثر نبوده است.

الملل�ي؛  بي�ن  ه�اي  رس�انه 
ابزارسياست خارجي قدرت ها
تحليلی بر عملکرد رسانه های خارجی در انتخابات 
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عملكرد رس��انه هاي غربي بعد از انتخابات 22 خرداد 
امسال ش��بيه روزهاي انقالب اسالمي در سال 1357 
ب��ود كه همه وقايع ايران با يك هماهنگي رس��انه اي، 
دولتي، و دانشگاهي  اتاق فكري تحت پوشش قرار مي 
گرفت. در اين برهه زماني محتويات همه ش��بكه هاي 
رس��انه اي آمريكا و  قدرت هاي بزرگ اروپا يكس��ان، 
يك زمان و مشترك بودند و اين خود نشان مي داد كه 
دولت مردان و رسانه هاي غرب قباًل سناريوي تحريك 
و آش��وب را تدارك ديده بودند. بايد توجه داش��ت كه 
از 200 ش��بكه بزرگ جهان، تنها ش��بكه هايي مانند 
بي.بي.س��ي ، س��ي.ان.ان ، دويچ��ه وله، فرانس��ه 24، 
الجزي��ره و العربيه بودن��د كه اين روي��ه را دنبال مي 
كردن��د. در واقع عملكرد اين رس��انه ه��ا همانند يك 
اركس��تر موسيقي بود كه مديريت آن را شبكه بي.بي.

سي به عهده داشت. شبكه بي.بي.سي با سابقه نزديك 
به يك قرن خود تجربيات بيش��تري را در نقش��ه هاي 
استعماري دارا بوده است. با تاريخ بسيار كوتاه، شبكه 
الجزي��ره خود يك بي.بي.س��ي كوچك به ش��مار مي 
آيد. س��ي.ان.ان تا چند س��ال پيش تنها شبكه بزرگ 
تلويزيون جهاني بود و ش��بكه هايي مانند  فرانسه 24 
هم��ه پديده هاي جديدي در صحنه رس��انه هاي دنيا 
مي باشند. در جمع مي توان گفت كه از جنبه تصاوير 
و مت��ن و محتوي��ات خبر و نظريه پردازي و ش��ركت 
كنندگان در ميزگردها شباهت فوق العاده اي بين اين 
ش��بكه ها مشاهده مي شد. تصاويري كه از اين رسانه 
ها پخش مي ش��د تصاوير كاملي نبود و در بس��ياري 
موارد با حقيقت فاصله زيادي داش��ت. انتخاب متن و 
عكس يك پديده فردي و سازماني مي باشد و مخاطب 
در تمام شرايط توانايي درك تمام ابعاد وقايع را ندارد.  
مثاًل تصوير قتل خانم ندا آقا س��لطان كه مرتباً  نشان 

داده مي ش��د و يا  عكس هايي كه از تظاهرات پخش 
مي كردند همه از جنبه متن عليه نظام و احمدي نژاد 

و در پشتيباني از مخالفين و آشوبگران بود.
اف��رادي ك��ه در ميزگردهاي اين ش��بكه هاي جهاني 
حض��ور پيدا مي كردند عموماً ناش��ناس و از كس��اني 
بودن��د ك��ه معموالً با نظ��ام و انقالب  اس��المي ايران 
مخالف��ت و دش��مني دارند. ولي همين اش��خاص در 
بس��ياري موارد به نام "كارش��ناس" معرفي مي شدند. 
محتويات برنامه هاي اين ش��بكه ها براي كس��اني كه 
از روانشناس��ي و جامع��ه شناس��ي پروپاگاندا مطلعند 
درخور تحليل اس��ت. اص��والً در پروپاگاندا محتويات 
را باي��د ط��وري تنظيم كرد كه جاه طلب��ان و افرادي 
كه دنبال منافع ش��خصي و قدرت هستند و يا كساني 
كه مي خواهند قدرتش��ان را نش��ان بدهند، اس��تفاده 
بيش��تري ببرند. مثاًل روانشناسان معتقدند افرادي كه 
در ورزش از تي��م خاصي طرف��داري مي كنند   بدون 
اينكه اي��ن حمايت نف��ع بازرگاني خاصي ب��راي آنها 
داش��ته باشد  براي اين اس��ت كه مي خواهند شخصاً 
احساس قدرت و پيروزي كنند. اين مطلب در سياست 
نيز صادق  اس��ت. يك پروپاگانديس��ت سعي دارد در 
بين مردم ش��ك و ترديد ايجاد كند، از نارضايتي هاي 
آنه��ا در جهت اهداف خود اس��تفاده نماي��د و از همه 
مهمتر تعصبات و افكار مخاطبين را آنطور كه هس��ت 
تقويت نمايد. همچنين در اين جرياِن پروپاگاندا جوان 
ها بي��ش از همه مورد توجه پروپاگانديس��ت قرار مي 
گيرن��د. اصوالً هيچ رس��انه اي ايدئولوژي اي را كه در 
اردوگاه آن قرار دارد اعالم نمي كند بلكه كوشش مي 
كند تا نشان دهد در ارائه اطالعات بي طرف است ولي 
لغات��ي را كه بكار مي برد، نتيجه نهايي كه مي گيرد و 
اث��ري كه در ذهن مخاطب مي گذارد مطابق با اهداف 

از پيش تعيين شده آن شبكه هاست. 
اغل��ب رس��انه هايي ك��ه ام��روزه در س��طح ملي در 
كشورهايي مانند آمريكا، انگلس��تان و فرانسه فعاليت 
مي كنند از طريق آگهي هاي بازرگاني تامين مالي مي 
شوند. ولي شبكه هاي جهاني فعال در سطح جهاني از 
طريق دولت هاي آنها حمايت مالي و اداره مي گردند. 
مثاًل بودجه ش��بكه هاي تلويزيوني جهاني بي.بي.سي، 
فرانس��ه 24، دويچه وله و الجزيره همه از طريق دولت 
هاي اين كشورها تامين مي گردد. به عبارت ديگر اين 
رس��انه ها ابزار سياست خارجي كش��ورهاي خود مي 
باش��ند. به عنوان مثال در زمان حمله آمريكا به عراق 
در 28 س��ال پيش رسانه هاي آمريكا و متفقين كه در 
جنگ ش��ركت كردند همه در حقيقت يك پيام و يك 
هدف را دنبال مي كردند. جالب اس��ت يادآوري كنيم 
كه بيش از 42 كتاب درباره پوش��ش و كنترل رس��انه 
ها در اين جنگ منتش��ر ش��ده اس��ت. از جمله كتاب 
"پيروزي رس��انه ها در جنگ خليج فارس"  كه توسط 
اينجانب و دو نفر ديگر از همكاران با ش��ركت بيش از 
45 نفر از اس��اتيد جهان در اين مورد به چاپ رس��يد. 
نتيجه گيري اصلي در اين كتاب اين اس��ت كه در اين 
جنگ فقط يك صدا وجود داشت و آن صداي آمريكا و 
متفقين او بود. كنترل رسانه اي به قدري شدت داشت 
كه حتي اجازه ندادند خبرنگاران بسياري از كشورهاي 
غربي مانند كشورهاي اس��كانديناوي، چين، هند و ... 
ك��ه در اين جنگ مخالف آمري��كا بودند اين جنگ را 
پوش��ش خبري بدهند. در حقيقت يك ديوار فيزيكي 
بين آمريكايي ها و متفقين آن و بقيه دنيا بوجود آمده 
بود كه در آن خبرنگاران و فيلمبرداران و به طور كلي 
اصحاب رس��انه اجازه حضور در جبه��ه هاي جنگ و 

حتي كنفرانس هاي مطبوعاتي را نداشتند.




