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چکیده
م ،م میگذرددد .اثرگ پ یراذ ا  رادی را    م میت او ننن
کمی بیش از یک دهه از قدمت آنچه امروزه به عنوان رسانههای اجتماعی م میشناسیم م
مهمترین ویژگی رسانههای اجتماعی دانست .از آنجا که این رسانهها از حیطهی نظارت دولتها و حکومتها خارجاند ،تا اندازهی
زیادی ،مفهوم حاکمیت ملی را دستخوش تحول و دگرگونی کردهاند .دولتهای ملی ،که تا چندی پیش ،به عنوان یک رگیزاب ه ان   
عرصهی بین الملل ،مناسبات ژئوپلیتیکی جهان را تحت تأثیر قرار داده بودند ،حال ناگزیر و ناخواسته ،بخش قابل توجهی از ق ترد
خود را ،به وسیلهی بازیگران نوظهوری که خارج از قیدو بن رگشنک هب ،یلم یاهد ی د  ر
دادهاند .این بازیگران که در سطوح و مقیاسهای متفاوت ،از فردی تا جهانی ظه رو

   عرصهههی ق ترد
یافتهههانددد ،در قالب

م میپردازنددد ،از دست
 :نوچ ییاهدنیآرف نا هیح     

گرایی ،افراط گرایی مذهبی ،نژاد گرایی و ...گاه به شکل خشونتهای سازمان یافته ،که تروریسم نامیده میشود ،با اهداف و نتایج
ژئوپلیتیکی ،به بازیگری در عرصهی سیاست جهانی میپردازند .در این میان خروج رسانهها از انحصار دولتها ا و حکومتتتها ا ،با
ظهور نسل جدید آنها ،که به رسانههای اجتماعی شناخته میشوند ،توانسته بستری به مراتب
بازیگران جدید ،فراهم آورد .این یعس شهوژپ

شقن یسررب رد     

رس نا هههها ای اجتم رد دیدج نارگیزاب روهظ رد یعا

ژئوپلیتیک با تاکید بر سازمانهای تروریستی دارد.

واژگان کلیدی :رسانههای اجتماعی ،بازیگران جدید ،ژئوپلیتیک ،تروریسم

 -1نویسنده مسئول kyazdanpanah@ut.ac.ir

گس درت هههتررر ب و زورب یار نیا روهظ     
   عرصهههی
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مقدمه
یبخشند ،به چه وس سسیلهای
یگیرند ،چگونه آن را تداوم م 
این سؤال که بازیگران سیاسی قدرت خود را از چه منبعی م 
     

یپردازند ،یک موضوع جذاب ،پیچی بم و هد ه  م ا آ .تس ن ارمه هب تردق هچ ه
آن را اعمال کرده و به بازتولید آن م 

میآورد ،توانایی تحمیل اراده است .به عبارتی قدرت همان چیزی است که قدرتمندان اعمال میکننددد .ب ش نود ک   ،
قدرت یکی از پیچیدهترین مفاهیم ذهنی است که هر چند مابه نآ یارب یجراخ یازا 

 ،درادن دوجو ا نیرتشیب ام        

تاثیرات را بر محیط واقعی گذاشته است.
یدهد ،جوامع انسانی در ح ینامز ردو رضاح لا    
یک نگاه کلی به روند حاکم بر مناسبات ژئوپلیتیکی جهان ،نشان م 
   

یپیمایند؛ از طرفی پس از انقالب ارتباط یاهزرم ،ندش یناهج ریسم رد و تا
واحد ،دو مسیر به ظاهر متضاد را م 

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی از بین میروند و تفاوتها کمرنگتر میشوند و از طرفی در مقیاس میکرو ،جنبشهاای
اجتماعی با ریشههای قومی ،مذهبی ،فرهنگی و زبانی ،با ادعای تمایز ،مرزهای جدیدی (رسمی وغیر رسمی) ایج دا

میکنند و "امنیت به عنوان یکی از اساسیترین عناصر برای استمرار حاکمیت"( )Muier,1999:197را تهدید میکند.
امروز در کشورهای سرتاسر آسیا طیف وسیعی از اشکال مختلف خشونت سیاسی شامل :جنبشهاای ج یاد ی بلط 
قومی ،ملی و مذهبی که به وسیلهی رسانهها هدایت م 
یشوند ،وجوددارد(Cole,2006:1).
رسانهها به شکل مدرن آن یکی از ملزومات انقالب ارتباطات به شمار میروند .زمانی که سخن از انفج تاعالطا را   
به میان میآید ،رسانه محور بحث خواهد بود .اما استفاده از رسانههاا ام رب دیکات زا هزور     رس نا ههههاای جمع هب ،ی   
رسانههای اجتماعی تغییر کرده است) (Ingle,2003:251و روند شتابان پیشرفتهای تکنولوژی ،ک

رس نا ههههاا را نیز

دستخوش تحوالت فراوان کرده است .یکی از ابزارهای شتاب بخش در گس رت ه هی مفه ج یمو هههههانی تنرتنیا ،ندش   
است () .Hafeznia,2006:4آنجا که رسانهها در گذار از دورهی سنتی ،ابعاد جدیدی یافته و  بستهههای از پیش ،تاداهن
متمایز از آنچه پیشینیان ارائه دادهاند ،به همراه دارد) . (Krishnatray,2009:19فضای مجازی به عنوان بستری مناسب
برای نسل جدید رسانهها ،که بر مبانی ایدئولوژیک و تکنولوژیک

وب  2 .0س هتخا

مبنای آنها بر تعامل و دیالوگ به جای مونولوگ بنا شده است ،م مهارف یتیعقو

دش ه هانددد) (Sheedy,2011:11و

دومن ه ات  ب زورما هچنآ ه ناونع 

رسانهی اجتماعی میشناسیم روی دهد .در رسانههای اجتماعی مخاطب به ش  ک نآ یتنس ل

      

جو وو وو ووووود ن دیلوت و دراد   

ِب گیرندگان پیام خود میشوند و بالعکس .این پویایی و تنوع ،تأثیر
کنندگان پیام ،بال فاصله پس از ارسال پیام ،مخاط ِب
گذاری رسانههای اجتماعی را به شکل چشمگیری افزایش داده است .حال این سؤال مطرح میشود که رس نا ههههاای
اجتماعی ،چه نقشی در ظهور بازیگران جدید در عرصهی ژئوپلیتیک داشتهاند؟
رسانههای اجتماعی و حاکمیت ملی
رسانهها ،انواع مختلفی در طول تاریخ حیات بشری داشتهاند اما اهدافی کم و بیش هماهنگ را دنبال کردهاند؛ کس ،ب
حفظ و بسط قدرت .قدرتی که با توجه به روش اقناعی موجود در رسانه از بیشترین پایداری و ثبات برخوردار ب هدو
تها ،در استفاده و انحصار رسانهها بوده است .رس بلاق رد هنا
است .همین عامل باعث جلب نظر دولتها و حکوم 
بازوی قدرتمند دولتها در حفظ و افزایش قدرت مشروع ،یا همان حاکمیت عمل ک تردق یترابع هب .تسا هدر      

ظهور بازیگران جدید در عرصهی ژئوپلیتیک9 ...

یگیردد ،به ش  ک میقتسم ل    
تهای ملی که مشروعیت خود را از مردم ساکن بر سرزمین م 
مورد نظر دولتها و حکوم 
تحت تأثیر رسانهها بوده و هست.
از طرفی حاکمیت ملی ،قدرتی را برای حکومتها و دولتها فرا مه میآورد که به وس سسیلهی آن رس نا ههههاا را کنت ،لر
محدود و حتی از میان بردارند .نظامهای حکومتی مختلف ،روشهای متفاوتی را در این باره در پ شی

گرفتهههانددد .از

کنترل و انحصار غیر مستقیم شبیه آنچه در ایاالت متحده آمریکا شاهد آن هستیم تا کنت لثم ،میقتسم راصحنا و لر

  

نمونهی کرهی شمالی.
لذا بحث حاکمیت ملی ،در دو وجه تأمین مشروعیت قدرت ،و کنترل ،مح و یزاس دود

،راصحنا     م ثؤ ررر و مت ثأ ررر در

لهاای پ  دوخ زا شی د .دنرا    
مورد رسانه است .اما رسانههای اجتماعی ریاس زا توافتم یطیارش     رس نا ههههاای نسل ل
رسانههای اجتماعی تا اندازهی زیادی توانستهاند ،عرصهی اثرگذاری حاکمیت

تهاای مل ودحم ار ی د .دیامن     
د و لت ت

تهای ملی بر دسترسی بر این نوع رس نا ههههاا اعم لا
چنانکه پژوهشها نشان میدهد محدودیتهایی که از سوی دول 
شده است ،تأثیر چندانی بر مخاطبین آنها بویژه در بین جوانان نداشته است ).)Fleming,2006:13
بازیگران اصلی در ژئوپلیتیک کالسیک
جغرافیا ،استعارهای از سیاست است ) .)Ezzati,2007:7این تعبیر در نگاه اول بسیار ممتنع مینماید .اول اینکه علم یا
دانشی خاص را استعارهای از مفهوم /سازهای دیگر ،دانسته که خود پایههای لرزانی در قلم راد یسانش تفرعم ور د    .
اما با نگاهی وس سسیعتررر به ب ار هدنسیون روظنم ناوتب دیاش عوضوم  هتر س .درک طابنتسا  ی ار تسا ملع    

        ق ترد

) ،)Aalem,2007:28علم دولت ( ،)Ghavam,1994:5توزیع آمرانهی ارزشها برای جامعه ) ،)Easton:24,1995هنر
استفاده از امکانات ) ،)Aalem,2007:29و حکومت بر انسانها )(Aalem,2007:29دانستهاند .با نگ هب یلامجا یها    
تعاریف مذکور ،میتوان پی برد که در کارکرد و اهداف ،مه پوشانی زیادی میان دو علم جغرافی و ا سیاس دوجو ت   
دارد .شاید همین مشابهتها در اهداف و کارکردها بوده است که دانشمندان بزرگ جهان را در قرون پیشین به هیاپ    
گذاری دانشی خاص ،به نام جغرافیای سیاسی واداشته است .زمانی که ابتدا ژاک تورگو ،فیلسوف فرانسوی در 51 71
و امانوئل کانت ،فیلسوف سرشناس آلمانی در  1 54 7به بنیان گذاری این دانش مشغول بودند ،کمتر کس رب نامگ ی    
این داشت که این دانش نوبنیان چنان تأثیر شگرفی بر مناسبات قدرت جهانی گذارد و به زع زاس هنیمز ،یهورگ م     
بروز منازعات رسمی و غیر رسمی فراوانی در عرصهی جهانی شود .این زمینه سازی در قالب دانشی که ب نیلوا  ااا اااار
رودلف کیلن سوئدی ،آن را ژئوپلیتیک خواند ،بعدها در مکاتب ژئوپلیتیک آلمان ،آمریکا ،بریتانی یسور ،ا ه و 

هسنارف    

تحول و تطور یافت ).)Louro and Toal,2001:15
ژئوپلیتیک را مرتبط با نظام قدرت در عرصهی جهانی ) )Mojtahedzadeh,2012:28به عنوان همزاد قدرت ( Louro

)and Toal,2001:15مطالعهی اثرگذاری عوامل جغرافیایی بر تصمیمات سیاس داجیا رنه و ی     موازنهههی ق رد ترد
سطوح منطقهای و جهانی ) ،)Mojtahedzadeh,2010:29جزئی از جغرافیای انسانی ب رب یار ر و یس
) ،)Flint,2006:51علم مطالعهههی چش ایفارغج زادنا م ی  طباور ی ب نی

دربراک     ق ترد

     الملل )،)Braden and Shelley,2005:15

الکوست :فرمی از استدالل جغرافیایی ،هارتش ایفارغج لداعم :نرو ی س  یاسی یدربراک        ) (Hafeznia,2011:24و ...
دانستهاند .از تعاریف کالسیک مربوط به زا شیب ،کیتیلپوئژ 

ره

زیچ

 تیروحم و تیلماع         

تهاای مل و ی
دولت ت
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حکومتها قابل برداشت و استناد است .دولتها و حکومتهایی که قدرت مشرووع یا هم ار دوخ تیمکاح نا زا   
یآورند.
مردم ساکن بر سرزمینی خاص یا ملت ،به دست م 
دانش ی هژاو

زا تلم

   واژهی التی نن ن "ن یتا وو و" که یاین ای دلوت یانعم هب  سا هدش هتفرگرب تسا کرتشم ت          

           

) .(Aalem,2007:156ملت ،برابر قوم نیست و حکومتها یا دولتهای ملی امروزه که غریب به اتفاق آنها ب زا شی
یک قومیت را در خود جای دادهاند شاهدی بر این مدعاست .گالبرایت مینویسد ":مه آنچه تموکح تروص هب      

متظاهر است منبع اصلی و نهایی همهی قدرتهاست") (Galbraith,1983:89و در خواست تشکیل دولتهاای ملی
از سوی گروههای قومی گوناگون در سطح جهان در چند دههی اخیر رو به افزایش بوده است(Connor,1994:17).

هر چند ،پایداری و بقای دولتهای ملی ،در سالیانی متمادی ،قابل پیش بینی است اما ،امروزه این دولتهای ملی که
دستاورد کنگرهی وستفالی و عهدنامهی سال  648 1م یدالی

دولت ت
تهاای اروپ یا ی اس سست ) ،)Hafeznia,2010:126با
   

بازیگرانی که حاکمیت آنها را بر فضای جغرافیایی به چالش کشیدهاند ،روبرو هستند .اما ای یدج نارگیزاب ن د هک 
یخواهند؟
هستندو چه م 
بازیگران جدید در ژئوپلیتیک نوین
حافظهی تاریخی انسان اواخر قرن  20و اوایل قرن  ، 21به وضوح تداعی گر اتفاقاات تلخ رد هک تسا ی دو بلاق    
خالصه خواهند شد:

جنگها ،خشونتها ،نسل کشیها و پایمال شدن گستردهی حقوق انسانی در منازعاتی که دولتهای ملی آنها را به
وجود آوردهاند .شبیه آنچه در تجاوز ایاالت متحدهی آمریکا علیه ویتنام ،عراق علیه ایران ،رژیم اسرائیل علیه لبن نا و
نوار غزه ،و اخیرًاًا عربستان سعودی علیه یمن اتفاق افتاد.
یشود که حد اقل یک طرف ماجرا ،بازیگری جدید ،غیر از دولتتتهاای مل و ی
تهایی م 
دستهی دوم اما شامل خشون 
یگنجند اما استفادهی ابزااری
حکومتها را به خود دیده است .بازیگران جدیدی که به راحتی در قالب یک عنوان نم 
آنها از خشونت سازمان یافته ،سبب شده است برچسبی از تروریسم به آنها تعلق ورت .دریگ ر هک یمسی

و عاونا    

امواج مختلفی را پشت سر نهاده اس ژولوئدیا مسیرورت و یداژن مسیرورت ،هنایارگ یلم مسیرورت زا .ت ی ات ک      

   

تروریسم دینی و مذهبی .آنچه در بالکان به پاکس رعم یداژن یزا ووو ووووف یئادوب تالمح ای دش ا نایم رد ن م هیلع را

     

جهاای
مسلمانان ،ترورهای ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران علیه مردم کشور خود ،حملهی القاع هب هد    برج ج
تجارت جهانی و متروی لندن ،کشتار وسیع داعش در سوریه و عراق ،همه و همه نمونههایی از ای تنوشخ عون ن    
سازمان یافته هستند که بازیگران جدید ،با هدف نیل به اهداف خاص ،به آن میپردازند .اما این اهداف چه هس و دنت
یخواهند؟
بازیگران جدید چه جایگاهی در معادالت ژئوپلیتیکی م 
شاید در نگاه اول بتوان فهرستی طویل از خواستههای ریز و درشت بازیگران جدید ،به ویژه گروهها و س امزا نننهاای
یهای ملی و ن اوخ نامرآ ،یداژ ه یاه ی    
یهای اجتماعی ،برتری جوی 
تروریستی ارائه داد .از مسائل اقتصادی ،برابر 
ایدئولوژیک و  ...گرفته تا عمل به فرمان خدا و اجرای جهاد .اما آنچه را که میتوان نتیجه و کارکرد این اهداف ب یار
گروههای تروریستی دانست بسیار سادهتر ،اما مهمتر از اینهاست و آن تسلط بر فضای جغرافیایی است .این حقیقت
که حتی کوچکترین گروههای تروریستی حتی در حومهی یک شهر صنعتی شده ،دست به قلمرو سازی و ایجاد س زا
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یزنند ،گواهی بر این مدعاست که یک گروه تروریستی چیه
و کارهای حاکمیتی برای محدودهی تحت کنترل خود م 
گاه آرزوی این را ندارد که در قالب یک گروه یا سازمان که به زعم دیگران به تروریس یقاب ،تسا فورعم زین م      
ارزشهاای

بماند ،بلکه این گروها و سازمانها نیز همگی در آرزوی تشکیل دولت یا حک  یانبم رب یتمو ا و لوص   

مورد قبول خود هستند و گو اینکه پی بردهاند که تشکیل یک دولت بدون تسلط کامل ب ایفارغج یاضف ر ی یرما ،ی     
محال است .همین امر موجب میشود ،این گروهها و سازمانها دست به اقداماتی بزنند ،که در روش ،هدف و نت جیا ،
ژئوپلیتیکی محسوب میشوند و پژوهشگران را بر آن میدارد ،این گروههاا را به دیدج نارگیزاب ناونع 

     عرصهههی

ژئوپلیتیک بپذیرند.
رسانههای اجتماعی و بازیگران جدید
لها ،دیدگاهها ،تج و برا
رسانهی اجتماعی توصیفی است برای ابزارهای آنالینی که مردم برای اشتراک محتوا ،پروفای 
افکار استفاده م 
یکنند ) .)Rasouli and moradi,2012:113آندره کاپلن و مایکل هانلین ،رسانههای اجتم نیا ار یعا   
یکنند":گروهی از برنامههای کاربردی مبتنی بر اینترنت هستند که با اتکا به بنیانهای تکنولوژی بو ک
گونه تعریف م 

 ،2امکان ایجاد و تبادل محتوای تولیدشده بوسیله کاربران را م 
یدهند ) (socialmedia.irاین رسانهها ،طیف وسیعی از
یها ،بالگ ها و میکرو بالگ ها ،ویدیو شیرینگ و پادکست ،تا مهمترین آنها یعنی ،شبکههای اجتماعی را شامل
ویک 
یشود.
م
این موضوع که رسانههای اجتماعی یک منبع کلیدی از اطالعات است ) (Tang and Liu,2010:viامروزه مورد توافق
بسیاری از پژوهشگران حوزهی اطالعات و ارتباطات است .اطالعاتی کلیدی که ضامن تأمین حداکثری من عفا  ،،ب یار
گردانندگان اصلی این رسانههاست از این جهت ،شبکهی اینترنت و فضای مج ار یزا م ممیت او ننن ،صخاش

ساکعنا   

قدرت برتر کشورهایی بوجود آورندهی آن دانست(Hafeznia,2011:1).

اما این رسانهها ،منافعی را برای دیگر بازیگران عرصهی سیاست جهانی نی مهارف ز

گیزاب .تسا هدروآ رررر رررررانی که ات    

چندی پیش برای اعالم یک بیانیه با مشکالت فراوان روبرو بودند ،اکنون با اس نیا زا هدافت    رس نا ههههاا ،به نیبطاخم    
چندین میلیونی دسترسی راحت و بسیار ارزانی را تجربه میکنند .به عنوان مثال اگر زمانی در ابتدای دههی اول ق نر
 21القاعده برای اعالم موضع خود از چند روزنامهی محلی و به ش  ک یبرع هریزجلا ی هکبشزا دودحم رایسب ل

     

استفاده میکرد ،امروز نسل سوم القاعده که خود را داعش مینامد با حضور فعال در رسانههاای اجتم :هلمج زا یعا   
فیس بوک ،توییتر ،یوتیوب و  ...دسترسی راحت و ارزان قیمتی را برای خود و برای مخاطبین خود که در رسانههاای
دولتهای متبوع خود ،اطالعات مفیدی از این گروه دریافت نمیکننددد ،ف .تسا هدروآ مهار

   رس نا ههههاایی که یاراد 

کاربردهای چند وجهی هستند و ابزار قدرتمند هماهنگی فعالیتها بین نقاط جغرافیایی پراکنده که ع رب نآ رب هوال    
شکل دادن هویت جمعی کمک م 
یکنند)(Donk,2004:i
احتما ًالًال نمیتوان به این سادگی بین ظهور بازیگران جدید در عرصهی ژئوپلیتیک و رس نا ههههاای اجتم ،یعا

رابطهههی

علت و معلولی برقرار کرد ،اما این موضوع که رسانههای اجتماعی کمک شایانی به بروز و ظهور این بازیگران جدید
کردهاند ،قابل پذیرش است .اما فرآیندی که این بازیگران نوظهور در رسانههای اجتماعی ،در قالب آن به انتق مایپ لا   
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و توجیه دستورالعملهای ژئوپلیتیکی خود میپردازند ،موضوع بخش بعدی این مقاله اس ضوم نیا .ت و رد ع

بلاق    

یگیرد قابل بررسی است.
مفهومی که ژئوپلتیک عمومی نام م 
ژئوپلیتیک عمومی ،رسانههای اجتماعی و بازیگران نوظهور
عالم به نقل از اورتگا مینویسد :هرگز کسی در عالم خاکی فرمانروایی نکرده است ،مگر اینکه فرمانروایی خود را به
افکار عمومی مبتنی کرده باشد ) .)Aalem,2007:131در واقع آنچه در فرایندهایی که ما به آنها پیش  یمومع دنو یا    
ِت بخش یا همهی مردمی اس هک ت    منشأأ
عامه پسند میدهیم ،سازوکاری مبتنی بر تأمین همراهی ،همکاری و رضای ِت
نوعی قدرت خاص هستند .از یک گروه حامی محیط زیست و یک حزب سبز گرفته تا یک ملت و یک گروه دینی
یا مذهبی .این تأمین رضایت ،همراهی و همکاری از طریق تغییر رفتار سیاسی اتفاق می افتد .جایی که واقعیتهاا در
یشوند.
رسانهها ساخته م 
واقعیت در رسانه سه شکل دارد :واقعیت اجتماعی عینی که بر اساس شعور مشترک و عقل سلیم انسانننهاا دریافت
میشود .واقیت اجتماعی نمادین که شامل هر نوع تعبیر نمادین از واقعیت عینی است مثل هنر و ادبی موس و ...و تا   
ی عین اما تسا نیدامن و ی      لزوم ًاًاًاًا حاصل آنهاا نیستتت
ت اه ی ی
واقعیت اجتماعی ذهنی است که ف دروآر ه هی واقعیت ت
).)Farhangi,1995:24
در ژئوپلیتیک عمومی ،معمو ًالًال واقعیتهای ساخته شده در رسانه از نوع دوم و بیش نیا رد .دنتسه موس عون زا رت     
فرآیند ،کدهای ژئوپلیتیکی ،یک بازیگر که عبارتست از عالئق ،دوستی و دشمنیهای بالفعل و بالقوه ،حفظ متح نید
و مقابله با تهدیدها ) (Flint,2006:51در آخرین مرحله توسط رسانهها توجیه میشود .در این عمل که بازنم یا ی مان    
دارد ،بازیگران عم ًالًال به ساخت واقعیتها میپردازند .واقعیتهایی که همیشه تأمین کنندهی حداکثری منافع و عالئق
آنهاست.
در ژئوپلیتیک عمومی مهم این است که آنچه برای یک بازیگر تهدید است برای مخاطبان آن نیز تهدید شمرده .دوش
این تمام چیزی است که یک بازیگر ،از حاصل ِاِاعمال ژئوپلیتیک عمومی بدنبال آن است .هر ان دناوتب یهورگ هزاد    
تهدیدهای موجود برای خود را به تهدید مشترک برای سایر گروهها تبدیل (القا) نماید ،امنیت بیشتری خواهد داشت.
همینطور اگر منافع دیگران را به منافع خود گره بزند ،ضامن تأمین حداکثری آن عالئق و منافع گش نیا رد .تسا هت    
قترین آنها به اذعان متخصصان ام نآ ریخا عون ،ر نعی ی هه ههههههه م هار
میان ،روشهای مختلفی آزمون شده است ،که موف 
نمودن افکار عمومی است( .همانچه هدف ژئوپلیتیک عمومی است).
ایاالت متحدهی آمریکا در دهههای نخست بعد از جنگ جهانی دوم ،نوعی خ اب هک درک هبرجت ار امنیس زا صا       
برچسب امنیت ملی مشخص میشدند .این فیلمها مجموعهای از تهدیدات ،از شهاب سنگ و نازیسم و مارکسیسم تا
اتحاد جماهیر شوروی را در بر م 
ن این تهدی هد اا
یت یر ن ن
یگرفت (Dodds,2006:164).این در حالی اس هک ت    واقع عع 

"شوروی" حتی به مرزهای آمریکا نزدیک مه نشد.

ژئوپلیتیک عمومی راجع به شیوههایی است که در آن ادراک ریغ تا    حرفهههای از موض یرط زا ،کیتیلپوئژ تاعو ققققققق
فرهنگ عمومی تولید و بازتولید میشوند ) )Dalby,1996اوالفالین میافزاید که ژئوپلیتیک عمومی مربوط به تصاویر
(تصورات) ی است که شهروندان عادی از کشور خود و دیگران دارند (O’Loughline,2003).این اتفاق نی دوجو ز   
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دارد که رسانه مبحثی غیر قابل فصل از ژئوپلیتیک عمومی است چنانکه دادز معتقد است :ژئوپلیتیک عمومی اهمیت
رسانه در شکل گیری ادراک و تعامل ما ب حرطم ار ناهج ا     م مم 
یکنددد (Dodds,2006).و در تأییددد آن ج لآوت درار   
ژئوپلیتیک عمومی را عبارت از ساخت و انتشار گفتمان ژئوپلیتیک ،در فرهنگ عمومی بوسیله ی رسانههای جمعی ی
ی
یتوان در مدل زیر خالصه کرد(Khatooni,2015).
یداند .مراحل ژئوپلیتیک عمومی را م 
)(O´Tuathail,1998م 

یتوانیم آنها را در قالب جنبشهای اجتماعی فرض کنیم که نی دنراد زا   
یکنیم ،م 
زمانی که به بازیگران نو ظهور اشاره م 
ی"اجتم ب یعا وو ووودن"هس ،دیلوتزاب رد ،دنت   
بر افکار عمومی تاثیرگذار باشند ،لذا رسانههای اجتماعی که گژیو یاراد  یی یی
حمایت و گسترش این این بازیگران نقش جدی ایفا م 
یکنند ).)Abdollahi,2012:145

بحث
یکنند .حال افک یمومع را   
افکار عمومی در دنیای امروز ،به عنوان عاملی تعیین کننده ،معادالت سیاسی را مهندسی م 
توسط چه چیزی کنترل خواهند شد؟ پاسخ بدیهی است؛ ارتباطات.
سطوح مختلفی برای ارتباطات قابل تعریف است اما آنگاه که از افکار عمومی سخن به میان آمده است ب لصاف ال ه    "

یتوان در یک واژهی مأنوس خالصه ک .هناسر ؛در   
ارتباطات عمومی" به ذهن متبادر میشود و ارتباطات عمومی را م 

رسانهها به شکل مدرن آن یکی از ملزومات انقالب ارتباطات به شمار میآیند .زمانی که سخن از انفجار اطالعات به
ی تکنولوژی ،ک
ت اه ی ی
میان میآید ،رسانه محور بحث خواهد بود ،اما روند شتابان پیشرف 

رس نا ههههاا را نی شوختسد ز

  

تحوالت فراوان کرده است.
ای ن ن هکرظ  ، ،،،،مخاطبانن ن به    م باث هه هی تدو هه هه اا ایی هس زا هک دنت

یپذیرن دد د
   رس نا هه هه اا ا بهم تروص  نننن نفعالنه    ،تأثث ثیر م مم 

قتر به نسل جدید
قتر و دقی 
) (Khoshnevis,2010:15امروز ظاهرًاًا اعتبار خود را از دست داده است اما اگر کمی عمی 
رسانهها توجه نماییم ،هنوز تأثیرپذیری تودهای و منفعالنه را در بسیاری از مناسبات رسانههای اجتم ضو هب یعا وح    
قابل مشاهده است .در دنیایی که جمعیت شبکهای شده (متصل به اینترنت) از چند میلیون در  1990به چن درایلیم د   
یهای عظیم
تبدیل شده است (Shirky,2011:1)،این تأثیر گذاری اهمیت فزایندهای یافته ،چنانکه شاهد سرمایه گذار 
غولهای رسانهای که تا چندی پیش فعالیتشان بر رسانههای جمعی (رادیو و تلویزیون) متمرکز ب رد ،دو رس نا ههههاای
نوینی چون رسانههای اجتماعی هستی .م تا آنجا که اندیشمندان به این موضوع اذعان دارند که اقتصاد سیاسی رسانه و
بهای مرتبط با شبکهی منافع است که رسانههای ما را به شکل امروزی (رسانههای اجتم تسا هدروآرد )یعا .....
حسا 
) (Cottle,2000:199و هر چند ظاهر آن از مونولوگ به دی یغت گولا ی درک ر ه بطاخم و  ا دوخ ن
یدانند ،اما باز مه تحت تأثیر شدیدترین عملیات روانی و تبلیغاتی قرار دارند.
پذیرش پیام نم 

بارب رد لعفنم ار ر       
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ام هکنیا دوجو اب ا ا زورمه           ،رسنا هه ههااای اجتم س یارب یعا ا نتخ        دهکدهههی جه کمک یعقاو ینا

     

یکننددد.
ممم 

) (SOUMON,2012:4چطور میتوانند بر خالف یکپارچه سازی جهانی تفاوتهای ناحیهههای و ق ذم و یمو ه ار یب   
برجسته سازند یا به عبارتی به ظهور بازیگران جدید در عرصهی ژئوپلیتیک کمک کنند؟ یک نگاه کلی به روند حاکم
بر مناسبات ژئوپلیتیکی جهان ،نشان میدهد :جوامع انسانی در حال حاضر ودر زمانی واحد ،دو مسیر به ظاهر متضاد
را میپیمایند؛ از طرفی پس از انقالب ارتباطات ودر مسیر جهانی شدن ،مرزهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی از ب نی
ی ق ،یمو
شهاای اجتم اب یعا    ریشههه اه ی ی
میروند و تفاوتها کمرنگتر میشوند و از طرفی در مقیاس میکرو ،جنبش ش
مذهبی ،فرهنگی و زبانی ،با ادعای تمایز ،مرزهای جدیدی (رسمی وغیر رسمی) ایجاد میکنند و سپس خود دوب هرا
یپیوندند.
به عرصهی استحاله در جهانی شدن م 
زمانی که شبکهی اجتماعی فیس بوک در سال  2004توسط مارک زوکربرگ ،دانش  یارب ،دراوراه یوج ا ب طابتر ا

   

دانشجویان همکالسی خود ساخته شد (Safranek,2012:1).کمتر کسی موفقیتی اینچنینی برای این شبکه پیش بینی
مینمود ،رسانهای اجتماعی که تا به امروز بیش از یک میلیارد نفر ک راد ناهج رسارس رد ربرا د زورما  ،ه ناونع هب        
بخشی از معادالت اجتماعی-سیاسی غیر قابل چشم پوشی است .میتوان خوشبینانه پندا شقن هناسر رگا هک تش     
مهمی در ایجاد خشونت و تعارض ایفا کرده است ،منطقی است که احتمال چشم انداز معکوس آن نیز مورد بررسی
قرار گیرد ) )Chegini,2013:67اما ارتباط تنگاتنگ مسئوالن و بنیانگذاران فیس بوک و دیگر رسانههای اجتم اب یعا   
سرویسهای امنیتی قدرتهای بزرگ ،این سؤال را جدیتر از همیشه مطرح میسازد که این قدرتها چه من ار یعفا
یت او ننن اس تهج رد نیون یرامعت    
یکننددد؟ ای ار دنور ن    م مم 
از ظهور بازیگران جدید در عرصهی ژئوپلیتیک دنبال م 
تضعیف دولتهای ملی و پاره پاره کردن آنها ،در جهت ایجاد کشورهای کوچ نیمضت هک فیعض و ک      کنندددهی
تأمین حداکثری منافع قدرتمندان است ،نامید .استعماری که فضای مجازی به ط و ماع رو

رس نا ههههاای اجتم هب یعا   

شکل خاص دارای نقش و جایگاهی مهم در آن هستند.
عبندی
جم 
پیش از شروع قرن  ، 21آنگاه که کولب ود هب ناهج یسایس یایفارغج  میسقت

ع و یرگیزاب ،دوب هدش ا تیلم

       

تهاای مل تاعطق شقن رد ی    
ژئوپلیتیکی ،خارج از مفهوم دولتهای ملی ،به سختی قابل تصور بود .جایی که دولت ت
پازل ژئواستراتژیک دو قطب شرق و غرب ،به بازیگری میپرداختند .ظهور گروهی به نام طالب هک ،ناتسناغفا رد ،نا    
مه زمان با آغاز روند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود را میتوان مبدائی جدید برای ظه یدج نارگیزاب رو د رد 

  

عرصهی ژئوپلیتیک دانست .هرچند امروزه ،غولهای رسانهای ،شرکتهای چندملیتی ،شخصیتهای نافذ بین المللی،
هر کدام به گونهای ،نوعی از عاملیت ژئوپلیتیکی را تداعی میکنند ،اما ظهور و بروز ت یدج نارگیزاب ما د     عرصهههی
شهاا،
ژئوپلیتیک را میتوان در گروهها وسازمان های تروریستی ،مشاهده نمود .گروههاا و س امزا نننهاایی که اب     رو 
یگ راذ دد .در
اهداف و نتایج ژئوپلیتیکی ،تردیدی برای به رسمیت شناختن آنها به عنوان بازیگران نوظه یقاب رو    نم مم 
این میان ،رسانهها ،از ابتدای بازگشت مجدد و قدرتمند تروریسم به عرصهی ژئوپلیتیک ،اب و مهم یراز

م ثؤ ررر ب یار

تهاای
این نوبازیگران ،جهت نیل به اهداف ژئوپلیتیکی ،محسوب میشدند .اما کنترل و انحصار رسانهها توسط دولت ت
ملی ،بوسیله ی قدرت مشروع یا همان حاکمیت ،عرصهی وسیعی برای جوالن گروهها و سازمانهای تروریستی ،که

51 ...ظهور بازیگران جدید در عرصهی ژئوپلیتیک

هنا،    عرصهههی رس

 ام رد فرگش یلوحت ا.یکردد
 نم مم

 ف مهار،منافع و عال اب داضتم یقئ دولتهای ملی داشته و دارند

 چندان در قید، رسانههایی که همچون گذشته. معطوف نمود،توجهات را از رسانههای جمعی به رسانههای اجتماعی
و بند کنترل و انحصار دولتهای ملی قرار نمیگرفت و تالشهای دولتها و حکومتها در محدود سازی آنهاا در
      یارب ار

دش د هب تر ت ف نیر ر تص.  تا حد زیادی با شکست مواجه ق ءالخ نیا... سیاستهایی چون فیلترینگ و

    یکیتیلپوئژ تیلماع

بازیگران نوظهوری چون گروههای تروریستی فرا مه آورده تا اهداف و عالئق خود را در قالب
.در فرآیند ژئوپلیتیک عمومی اعمال نمایند
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