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چکیده
این مطالعه به بررسی خدمات صدای آمریکا )VOA( در چارچوب جهانی شدن و انقالب اطالعاتی 
در دوران پس از جنگ سرد می پردازد. استفاده از سایت های جدید اطالعاتی موجب تکامل صدای 
آمریکا از یک ماشین تبلیغاتی محض به یک ابزار قدرت نرم اطالعاتی گردیده است. با این وجود، 
این مطالعه نشان می دهد که نه تنها شکافی میان مخاطبان مورد هدف و بازدیدکنندگان واقعی 
وب سایت صدای آمریکا وجود دارد، بلکه وب سایت این رسانه، کاربران آمریکایی و غربی را بیشتر از 
کاربران جوامعی جذب نموده که قصد تأثیرگذاری بر آن ها را دارد. قدرت نرم اطالعاتی در تبیین 
ایده های جذاب، ارزش ها، هنجارها و اخالق از طریق تمامی رفتارهای رسانه ای و فناوری اطالعات 
و ارتباطات در ایجاد دیدگاه های هژمونیک ایاالت متحده، نقش مؤثری در به معرض قرار دادن 

ایاالت متحده در برابر چالش های بی خطر و اخذ استراتژی های اطالعاتی ایفا می کند. 
کلمات�کلیدی: 

رادیو تلویزیون خارجی، جهانی شدن، رادیو تلویزیون بین المللی، ارتباطات بین المللی، قدرت نرم، 
)VOA( صدای آمریکا
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مقدمه
رادیو تلویزیون های خارجی تأثیر زیادی در تمرکز 
جهانی سازی  و  ایدئولوژی  همگن سازی  قدرت، 
هویت در سراسر مرزهای جغرافیایی داشته اند. 
در حالی که انقالب اطالعاتی در سراسر جهان از 
طریق اینترنت همانند پلی در میان فرهنگ ها، 
مختلف  کشورهای  سیاست های  و  جمعیت ها 

تصویرسازی،  برنامه های  لیکن  می یابد،  جریان 
نشر ارزش های غرب، دموکراسی و منافع ملی و 
به انجام رساندن اهداف سیاسی آن ها از طریق 
به عنوان  همچنان  خارجی،  تلویزیون های  رادیو 
یک استراتژی مهم برای ایاالت متحده باقی مانده 
است. بودجه صدا و سیمای آمریکا )VOA( را 
به عنوان  و  کرده  پرداخت  ایاالت متحده  دولت 
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صدای رسمی این دولت و بخشی از سیاست های 
در  می کند.  فعالیت  آمریکا  کشور  عمومی 
آمریکا  صدای  سرد،  جنگ  از  پس  دوران  طی 
تعامالت  و  درگیری ها  بازگویی  به  اقدام  دوباره 
ادامه  را  روند  این  و  نموده  جهان  سیاست های 
داد. اگرچه چشم انداز این رسانه در حال تغییر 
آمریکا در  لیکن طبیعت خدمات صدای  است، 
افزایش منافع جنگی با ایجاد وحشت در خصوص 
حقوق  مشکالت  شمالی،  کره  هسته ای  مسائل 
از اطالعات و  بشر در چین و استفاده گسترده 
فناوری های ارتباطاتی جدید، به ویژه آن هایی که 
از زمان جنگ سرد رو به افول گذاشته شده بودند 
و در جنگ اطالعات توسعه یافته بودند، تغییر 

نکرده است.
دفتر  طریق  از   1942 سال  در  آمریکا  صدای 
به عنوان  ایاالت متحده  دولت  جنگی  اطالعات 
بزرگ پیشرو دوران جنگ جهت دستگاه تبلیغاتی 
ایاالت متحده تأسیس شد. طی چند دهه  اخیر، 
تحقیقی در خصوص تعیین نقش صدای آمریکا 
جنگ  طول  در  تبلیغاتی  ماشین  یک  به عنوان 
رسانه  این  موقعیت  همچنین  و  دوم  جهانی 
به عنوان یک ابزار مهم در شکستن پرده  آهنین 
در طول دوره اقتصادی و خصومت های سیاسی 
اردوگاه های کمونیستی و سرمایه داری که  بین 
به عنوان جنگ سرد شناخته شده است، صورت 
تلویزیون های  و  رادیو  کلی  استراتژی  گرفت. 
این است که اطالعات را شکل داده و  خارجی 
یا به جامعه هدف هم در طول دوران جنگ و 
هم در دوران صلح تحمیل کنند، لیکن چشم انداز 
تغییرات  به  منوط  خارجی  رسانه های  خدمات 
اساسی جغرافیایی و فناورانه است. همان گونه که 
پرایس )Price( 2003 تأکید کرده بود، اطالعات 
یک منبع قدرت است، به ویژه در آغاز قرن 21 
که زمان محدودسازی و توانمندسازی نیروهای 
فناوری اطالعات است که بسیاری از نقاط جهان 
را شامل می شود. پرایس و همکاران در 2008 
تحقیقات بیشتری از رویکردهای سازمانی آغاز 
کردند تا بتوانند خدمات خارجی رادیو تلویزیون 
منتخب  فناوری  تطبیق  را جهت  ایاالت متحده 
این  نماید.  بررسی  برندگذاری  استراتژی های  و 
فناوری  توسعه   که  می کنند  استدالل  محققان 

شاخص نادرستی در ارزیابی موفقیت سیاست های 
عمومی است، در عوض در حال حاضر افزایش 
نهادی، موانع سیاسی و کنترل  محدودیت های 
و پیچیدگی آن ها موانع و محدودیت هایی برای 

رادیو تلویزیون های خارجی محسوب می شوند.
تغییرات  بر  نظریه های ساختار سازمانی  اگرچه 
تأثیر  خارجی  رسانه های  تکنولوژیکی  و  نهادی 
گذاشته است، لیکن چنین نظریه هایی نمی توانند 
به طور کامل علت نزول دیپلماسی عمومی غرب 
و ضد آمریکایی این رسانه ها را از زمان حوادث 
با  کنند.  بیان  را  بعد  به  سپتامبر 2001  یازده 
ایده دموکراسی  انتشار  به   VOA اینکه به  توجه 
غرب و آزادی در طول جنگ سرد یاری رساند، 
اسنو1 و تیلور2  )2006( به غزه اشاره می کنند 
به  برنامه  ساعت  هفت  روزانه   VOA آن  در  که 
از  می کرد.  پخش  بعد  به  از 1999  عربی  زبان 
آن جایی که اطالعات ضد غربی در حال حاضر 
است،  در دسترس  اینترنت  از طریق  آسانی  به 
غربی  رسانه پردازان  توانایی  به  پژوهشگران  این 
و  جهانی  رسانه های  چشم اندازهای  تسلط  در 
همچنین جذابیت، اثربخشی و اعتبار ارزش های 

آمریکایی در سراسر جهان تردید دارند. 

با قبول این واقعیت که فناوری های نوین اطالعات 
اطالعات  نشر  در  اینترنت،  به ویژه  ارتباطاتی،  و 
رسانه های  بخش  کرده اند،  ایفا  مهمی  نقش 
خارجی ایاالت متحده از اواسط دهه  1990 طیف 

1 Snow
2 Taylor

صدای آمریکا در سال  �
1942 از طریق دفتر 

اطالعات جنگی دولت 
ایاالت متحده به عنوان 

بزرگ پیشرو دوران 
جنگ جهت دستگاه 

تبلیغاتی ایاالت متحده 
تأسیس شد.
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گسترده ای از تاکتیک ها با فناوری باال را به تصویب 
رساندند، نظیر انتقال اطالعات و نشریات از طریق 
ماهواره و فکس و ایمیل از طریق اینترنت، عالوه 
بر پخش معمول رادیوهای خارجی. با این وجود، 
اینترنت انحصار رسانه های خارجی ایاالت متحده 
که برای مخاطبان خارج از کشور تهیه می شد 
را شکسته است. مفهوم رسانه های خارجی که 
ایاالت متحده  مطلقاً  در جهت تبلیغات سیاسی 
به  کار گرفته می شد، توسط زمینه و جریان آزاد 
اطالعاتی اینترنتی به چالش کشیده شد. در نتیجه 
بخش رادیو تلویزیون های خارجی ایاالت متحده 
انحصار خود را ترویج فرهنگ و ایده های خود در 
سایر کشورها را از دست داد. از همه مهم تر اینکه 
فرصت های  و  نرم  قدرت  از  بخشی  در  اینترنت 
این  است.  آورده  به وجود  را  انقالبی  آن  اجرای 
حقیقت بر این مفهوم داللت دارد که گسترش 
دسترسی خدمات صدای آمریکا به صورت آنالین 
از طریق فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی 
دارای مزایا و نیز معایبی است. از یک سو، دولت 
طریق  از  هم  را  خود  نرم  قدرت  ایاالت متحده 
داده،  اینترنتی گسترش  از طریق  و هم  هوایی 
موج جنگ اطالعاتی وسیع تر می گردد. از سویی 
صدای  برنامه های  و  محتوا  حالی که  در  دیگر، 
برای مخاطبین سراسر  آنالین  به صورت  آمریکا 
جهان در دسترس است، صدای آمریکا در یک 
فضای مجازی اشباع شده از اطالعات در رسیدن 
به محبوبیت و کسب مخاطبین به چالش کشیده 
می شود. بخش خدمات رسانه های خارجی آن به 
دلیل پویایی محیط در حال حاضر از نظر فناوری 
و جغرافیایی بسیار تغییر کرده و هنوز هم باید 
که  آن طور  چیزی  هیچ  بنابراین  و  کند  تغییر 

مطابق با خواسته های آن باشد انجام نمی گیرد. 
هدف این مطالعه بررسی خدمات صدای آمریکا 
به آسیا و خاورمیانه بوده و اینکه نشان دهیم که 
مفهوم جدید  به  نه تنها  آمریکا  تغییرات صدای 
جنگ سرد تأکید داشته است، بلکه نشان دهنده 
است.  درگیری ها  از  و خطرناک  فاز جدید  یک 
جنگ سرد جدید ویژگی ها، ابعاد و مأموریت های 
رسانه های  خدمات  بخش  و  داشته  جدیدی 
ماشین  از  شدیدی  به طور  هم  هنوز  خارجی 
جنگ سرد استفاده می کنند. با این حال، انقالب 

فناوری اطالعات و ارتباطاتی هم فرصت ها و هم 
چالش هایی را برای رسانه های خارجی در جهت 
توسعه قدرت نرم به وجود آورده است. در این 
زمینه، دو سؤال مطرح می گردد: صدای آمریکا 
به منظور توسعه قدرت نرم خود چگونه می تواند 
بازسازی  بحرانی  برخی مناطق  را در  خدماتش 
نماید؟ آیا با ظهور معماری اینترنت جهانی که 
ابزار مدرن در به اشتراک گذاری  تبدیل به یک 
آمریکا  صدای  خدمات  است،  شده  اطالعات 
هنوز در ترویج دموکراسی غرب در سراسر دنیا 

امکان پذیر است؟

دیپلماسی عمومی از دوران جنگ سرد تا 
جهانی شدن دنیا

ابزار  نخستین  خارجی  تلویزیون های  رادیــو 
جنگ  طول  در  کشور  یک  پیام  انتقال  برای 
عمومی  دیپلماسی  در  می روند.  شمار  به  سرد 
سیاسی  تبلیغات  برای  مدرن  جایگزینی  که 
می رود،  شمار  به  اخیر  سال های  در  بین المللی 
نوعی روند دیپلماسی که مستلزم تعامل دولت 
وابسته عموم ملت ها و جوامع خارجی مورد  با 
ایده ها و اهداف  برای ترویج اهداف ملی،  هدف 
استراتژیکی باشد را به تصویب رسیده است. این 

دیپلماسی عمومی  �
که جایگزینی مدرن 

برای تبلیغات سیاسی 
بین المللی در سال های 

اخیر به شمار می رود، 
نوعی روند دیپلماسی 

که مستلزم تعامل دولت 
با وابسته عموم ملت ها 
و جوامع خارجی مورد 

هدف برای ترویج 
اهداف ملی، ایده ها و 

اهداف استراتژیکی 
باشد را به تصویب 

رسیده است.
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با پیشرفت  �
تکنولوژی اطالعات 

و ارتباطات، بخش 
رادیو تلویزیون های 

خارجی صدای 
آمریکا با استفاده از 

زیرساخت هایی چون 
ماهواره و اینترنت برای 
انتشار دموکراسی غرب 
در جوامع پس از جنگ 

توسعه یافته است.

روند را می توان به مثابه تالش های صورت گرفته 
دولت یک کشور به منظور کسب مزایای بیشتر 
و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یا نخبگان در یک 
کشور دوم در راستای تغییر سیاست خارجی آن 
کشور تعریف نمود. آنچه که وانگ و هونگ بیان 
می کنند، پارادیمی است برای دیپلماسی عمومی 
اطالعات  کنترل  محور  حول  که  ایاالت متحده 
بین المللی  روابط  برای مدیریت  کل یک دولت 
از طریق حمایت، ارتباطات، یا برنامه های تبادل 
دولت خارجی  فضای عمومی یک  در  فرهنگی 
می گردد. تحقیقات در دوران جنگ سرد در دو 
خط جست وجو با شکست روبه رو می گردد. یکی 
از آن ها مطالعات آژانس اطالعاتی ایاالت متحده 
)USIA( و درگیری های تاریخی بین ایاالت متحده 
در  است،  سابق  شــوروی  جماهیر  اتحادیه  و 
اقتصادی  سیاسی  رویکرد  دیگری  حالی که 
دیپلماسی عمومی در طول جنگ سرد بوده که 
هدف آن تشریح نقش ایدئولوژی و قدرت دولت 
در یک جامعه سرمایه دار و مفهوم دستگاه دولت 

ایدئولوژیکی است. 

و   )Herman( هرمان  سیاسی  تبلیغات  مدل 
از یک ساختار   )1988( )Chomsky( چامسکی
واقعی بسیار مهمی برگرفته شده است که در آن 
رسانه ها به طور قاطعانه ای در سیستمی از بازار 
قرار گرفته و توسط یک ایدئولوژی غالب که پیش 
این دوران  نیز در طول  از دوران جنگ سرد و 

جهت حمایت از دموکراسی سرمایه داری و علیه 
می گردند.  محدود  بود،  گرفته  شکل  کمونیسم 
صدای آمریکا در طول جنگ جهانی دوم به عنوان 
پیشتاز تبلیغات سیاسی آمریکا در خارج از کشور 
و نیز به عنوان بازوی ایدئولوژیکی ضد کمونیستی 
کار کرد. صدای  به  آغاز  در دوران جنگ سرد، 
آمریکا صرفاً به عنوان یک مصلحت دوران جنگ 
آزاد  جریان  اندیشه  بنابراین  و  شد  تأسیس 
در  سیاسی  و  اقتصادی  هدف های  با  اطالعات 
در  ایاالت متحده  رسانه های  تأثیر  توجیه  جهت 

کشورهای غیرغربی اجرا گردید. 
دوگانگی اشاعه اطالعات به صورت شمالی-جنوبی 
و غنی-فقیر بر تحقیقات چند دهه اخیر چیره 
و  اطالعات  تکنولوژی  پیشرفت  با  است.  شده 
خارجی  تلویزیون های  رادیو  بخش  ارتباطات، 
صدای آمریکا با استفاده از زیرساخت هایی چون 
ماهواره و اینترنت برای انتشار دموکراسی غرب در 
جوامع پس از جنگ توسعه یافته است؛ به عبارت 
ارتباطات،  و  اطالعات  تکنولوژی  تحول  دیگر 
به ویژه اینترنت، دیپلماسی عمومی خاصی را در 
میان طیف وسیعی از کشورها، گروه ها، یا حتی 
اشخاصی که می خواهند افکار عمومی بین المللی 
آورده  به همراه  قرار دهند،  تأثیر خود  را تحت 

است. 
افکار عمومی و اطالعات، عناصر قدرت به شمار 
ابزاری و  ارتباطات  به  می آیند. آن ها را می توان 
مدل  طبق  کرد.  تقسیم  گفتمانی  ارتباطات 
بازیگران   ،)Lippmann( لیپمن ابزاری  ارتباطات 
منافع  از  فهرست نویسی  دنبال  به  سیاست 
عمومی، پیدا کردن زمینه های مشترک، تأسیس 
نمادها و مرجع معتبر و ایجاد رضایت هستند. 
محیط  اینترنت،  از گستره  استفاده  این حال،  با 
پیچیده ای ایجاد می کند که الزم است تا برای 
ملت های  با  بلندمدت  مثبت  اجماع  به  رسیدن 
بخش  گردد.  اصالح  دوباره  نخبگان  و  خارجی 
عمده ای از تحقیقات اخیر به اندازه کافی نشان 
ایجاد  در  ایاالت متحده  دولت  که  است  داده 
برای  ماهرانه  و  پیچیده  ارتباطی  استراتژی های 
جلب  توجه مخاطبان خارجی، به ویژه خاورمیانه 
ناتوان است. طبق نظرات هانت )2006( و هافمن 
)2004(، دلیل اصلی شکست دیپلماسی عمومی 
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ایاالت متحده در خاورمیانه، افزایش نفوذ اینترنت 
در افکار عمومی مسلمانان است. 

اگرچه مدل نخبگان محور لیپمن، مدل ارتباطات 
سیاسی مبتنی بر گفتمان دیویی )1922( را به 
چالش می کشد، لیکن ایده افکار عمومی دیویی 
سرنوشت مشابهی را در هر دوی آن ها ایفا کرده 
و تأثیر عمیقی در تجزیه و تحلیل های هابرماس 
)1982( در حوزه عموم و فعالیت های ارتباطی 
ایده  به  تبدیل  گفتمانی  ارتباط  است.  داشته 
فرض  این  بر  و  شده  شهری  جوامع  و  رسانه ها 
است که مردم قادرند در رسیدن به فهم مشترک 
و فعالیت های مناسب با آن ها درگیر شوند. این 
نظریه به طور مستقیم با عوامل دیپلماسی عمومی 
شهروندان  مشارکت  و  مبادله  برنامه های  در 
است،  مرتبط  میان فرهنگی  گفت وگوهای  در 
به طوری که شنیدن و گفت وگو کلیدهای اقناع 
ایجاد صداهای مورد  از  زمینه،  این  هستند. در 
اعتماد نمایندگان و تقویت پیام علیه دشمن یا 
ایده های دشمن، نقش محوری نفوذ و اقناع را در 

خارج از کشور تقویت می کند.

به ویژه  و  محققان   ،1980 دهــه  ــط  اواس از 
جمعی  رسانه های  طریق  از  که  آمریکایی هایی 
بیشتری  توجه  پرداخته اند،  فرهنگی  انتقال  به 
به جنبه های جهانی و نیز محلی غرب داشته اند. 
بیستم، طبیعت دوگانه فرهنگی  اواخر قرن  در 
جهانی شدن،  فرایند  توسط  امپریالیستی 
تفاوت های ملی و محلی و عادات فرهنگی پویا 
به چالش کشیده شده اند. این مجموعه پیچیده 

از روابط متقابل میان جوامع، فرهنگ ها، نهادها و 
افراد، تأثیر ایدئولوژی و فرهنگ غرب که از طریق 
رسانه های جمعی و محصوالت فرهنگی، به ویژه 
انتقال  خارجی  رسانه های  خدمات  بخش  در 
اطالعات  جریان  می دهند.  کاهش  را  می یابند 
جهانی و در حقیقت کاهش تمرکز قدرت توسط 

اینترنت، روند ارتباطات را پیچیده تر می کند.
اعالم کرد،  همان طوری که مک لوهان )1964( 
ظهور دهکده جهانی که از شبکه های ارتباطاتی 
راه دور ماهواره ای نشأت گرفته است، موجب ایجاد 
در جنگ سرد  ابرقدرت ها  بین  فضای حماسی 
1960 شده و دنیا را در هاله ای از جهانی شدن 
جهانی شدن  این حال،  با  بــود.  کــرده  احاطه 
تکنولوژی های فرهنگی در جوامع مختلف بسیار 
مهم تر از توسعه و فرایند تکنولوژی های ارتباطی 
و اطالعاتی نوین که بسیار پیچیده تر هستند، به 
فرایندهای جهانی شدن در دهه  شمار می  روند. 
هدف  مورد  مخاطبان  که  گردید  باعث   1990
رسانه های  به  جهانی  عمومی  فضای  دلیل  به 
دیگری روی آورند. به عنوان نمونه، تکنولوژی های 
نوین اطالعاتی و ارتباطاتی، اتصال و دسترسی 
به رسانه های جمعی جهانی را تسهیل کرده و 
رسانه هایی مانند صدای آمریکا این امکان را دارند 
که به عنوان یک رسانه  جهانی مخاطبان فراملی 
شبکه های  در  جمعی  رسانه های  طریق  از  را 

ماهواره ای را جذب نماید. 
و  اطالعات  تکنولوژی های  تأثیر  محاسبه  برای 
ارتباطاتی در تغییرات سیاسی و اقتصادی، شیلر 
)2007( تفاوت های بین اطالعات به عنوان یک 
تشریح  را  کاال  یک  به عنوان  اطالعات  و  منبع 
به عنوان  اطالعات  درک  ضرورت  بر  و  نموده 
به عنوان  آنکه  به جای  ایجاد می شود  چیزی که 
یک منبع محسوب گردد، تأکید می کند. کوهن و 
ناز )1998( بر بینش سیاسی و وابستگی متقابل 
پیچیده که موجب می گردد یک شخص دولتی، 
اقتصادی،  نیروهای  بین المللی،  سازمان های 
اطالعات  عوامل،  دیگر  و  اجتماعی  جنبش های 
را تفسیر کنند، تأکید دارند. تمامی این نظریه ها 
سیاسی  هویت های  و  جهانی  سیستم  تغییر 
مرتبط با توسعه تکنولوژی های نوین ارتباطاتی و 
اطالعاتی و کاهش پارادایم جنگ سرد دوقطبی، 
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محققان و به ویژه 

آمریکایی هایی که 
از طریق رسانه های 

جمعی به انتقال 
فرهنگی پرداخته اند، 

توجه بیشتری به 
جنبه های جهانی و نیز 
محلی غرب داشته اند.
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اطالعاتی،  انقالب  وجود،  این  با  دارند.  تأکید 
نبض اقتصاد و جامعه جهانی را در دست دارد. 
این دیدگاه به یک تغییر کلی در درک زندگی 
این  در  دارد.  اشاره  بین الملل  روابط  و  سیاسی 
زمینه، سیاست های باال در امور خارجه و دفاع 
به زور و اجبار و قدرت های نظامی تغییر یافته 
نرم  قدرت  و  محلی  مسائل  حالی که  در  است، 
اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیکی به مرکز صحنه 

آورده شده اند. 
اینترنت و محدودیت های آن برای خدمات 

صدای آمریکا
در دهه  گذشته و یا پس از آن، به سبب ظهور 
آمریکا  صدای  اطالعاتی  و  ارتباطات  تکنولوژی 
توسط همگرا شدن رسانه های سنتی و رسانه های 
نوین به چالش کشیده شده است. امروزه خدمات 
رسانه ای  سیستم های  طریق  از  آمریکا  صدای 
مختلف، شامل رادیو و تلویزیون با بیش از 1500 
ارائه  اینترنت،  و  رادیویی  و  تلویزیونی  ایستگاه 
می گردد. نخستین خدمات آنالین صدای آمریکا 
در 1994 بود. هنگامی که سایت خبری صدای 
آمریکا در سال 2000 راه اندازی شد، این رسانه 
جریان 7/24  با  را  خود  آنالین  خبری  خدمات 
آغاز کرده و شمار بازدیدکنندگان این وب سایت 
حاضر،  حال  در  است.  یافته  افزایش  به سرعت 
روی  بر  را  خود  خبری  محتوای  آمریکا  صدای 
اینترنت با 45 زبان در فرمت های مختلف مانند 
پادکست ها، چت آنالین و غیره ارائه می دهد و 
از این رو وب سایت های صدای آمریکا به ابزارهای 
سیاسی و ایدئولوژیکی بسیار گسترده در جهت 
در  ایاالت متحده  هژمونی  و  جاه طلبی ها  اجرای 

سطح جهانی تبدیل شده اند. 
منابع  بودن  دسترس  در  دلیل  به  این حال،  با 
خبری باز، صدای آمریکا دیگر به هیچ عنوان یک 
عوض  در  نمی گردد،  محسوب  یک طرفه  رسانه 
هنگام مقایسه کاربران اینترنت و مخاطبان رسانه 
رادیو، وجود یک فاصله بین مخاطبان واقعی و 
مخاطبان مورد هدف مشاهده می شود. شکل 1، 
ساعت پخش هفتگی صدای آمریکا را به زبان های 
مختلف نشان می دهد. همان طور که در شکل 1 
حال  در  آمریکا  صدای  است،  شده  داده  نشان 
حاضر ساعت های زیادی را صرف پخش برنامه ها 

به زبان هایی چون ماندارین، اردو، فارسی، کره ای 
بازدیدکنندگان   2 شکل  می کند.  اندونزیایی  و 
وب سایت های صدای آمریکا را بر اساس رتبه بندی 
ترافیک بازدیدکنندگان کشورهای مختلف نشان 
اینجا دسترسی وب سایت ها درصد  می دهد. در 
کاربران جهانی اینترنت که از این سایت ها بازدید 
می کنند و رتبه بندی ترافیک بر اساس ترکیبی 
نشان  را  کاربران  و دسترسی  تعداد صفحات  از 

می دهد.
به  آمریکا  صدای  اینترنتی  نفوذ  مقایسه  نتایج 
پخش  ساعت های  در  تعیین شده  کشورهای 
ارتباطات  از  بخشی  تنها   ،)1 )شکل  هفتگی 
آمریکا  صدای  مثال،  به عنوان  است.  معمولی 
برنامه های پخش برای کشور آلمان ندارد، لیکن 
3/6 درصد از بازدیدکنندگان وب سایت ها آلمانی 
دارند.  قرار  لیست  پنجم  رتبه  در  که  هستند 
صدای آمریکا به دلیل توسعه فناوری موشکی و 
هسته ای در کره شمالی و تنش های بین این دو 
کشور، در هفته 77 ساعت برنامه به زبان کره ای 
پخش می کند. وب سایت های صدای آمریکا تعداد 
قابل توجهی از بازدیدکنندگان کره ای را به خود 
جذب کرده است )4/2 درصد(، با این حال اکثر 
این بازدیدکنندگان به جای آنکه از کره شمالی 

باشند از کره جنوبی هستند.
بیشتری  ساعت های  آمریکا  صدای   مقابل،  در 
انگلیسی،  زبان های  به  برنامه ها  را صرف پخش 
ماندارین، اردو، پشتو و فارسی می کند )شکل 1(، 
لیکن بسیاری از بازدیدکنندگان این وب سایت ها 
ایران  درصد(،   39/1( ایاالت متحده  کشور  از 
کانادا  درصد(   4/1( هندوستان  درصد(   11/3(
انگلستان )2/5 درصد( هستند.  )3/4 درصد( و 
اگرچه ساعات پخش برنامه های رادیو و تلویزیون و 
وب سایت ها در این کشورها به ظاهر سازگار است، 
ولی الزم به ذکر است که رتبه بندی صحیحی 
از وب سایت های صدای آمریکا در این کشورها 
مثال،  به طور   )2 )شکل  است.  نگرفته  صورت 
بازدیدکنندگان  از  زیادی  درصد  آنکه  علی رغم 
وب سایت خبری صدای آمریکا را آمریکایی ها و 
تنها  این وب سایت  آلمانی ها تشکیل می دهند، 
در رتبه های به ترتیب 907 و 2351 در این دو 
کشور بوده است. این بدین معنا است که برخالف 
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نفوذ پایین صدای  �
آمریکا در مناطق 
خاص به دو دلیل 

سانسور اینترنتی 
توسط برخی دولت ها 

و توسعه و گسترش 
نابرابر تکنولوژی های 

ارتباطاتی نوین در 
کشورهای در حال 

توسعه است.

برخی کشورهایی که برای وب سایت های خاص 
سانسورهای اینترنتی دارند و یا جاهایی که جریان 
آزاد اطالعات گسترده نیست، در کشورهایی چون 
آلمان و ایاالت متحده کاربران اینترنت با ترافیک 
کمتری به وب سایت های صدای آمریکا دسترسی 

دارند. 

همچنین بر اساس هر دو شکل 1 و 2، اگرچه 
صدای آمریکا حدود 300 ساعت برنامه در هفته 
برنامه های رادیویی و تلویزیونی به  را به پخش 
ماندارین اختصاص داده است؛ لیکن 1/5 درصد 
کشورها  این  وب سایت های  بازدیدکنندگان  از 
در  وب سایت  رتبه 9743  در  که  بوده  چین  از 
کشور است. از آن جایی که تنها 1/5 درصد از 
کل بازدیدکنندگان وب سایت های صدای آمریکا 
کاربر  بیشترین  که  کشوری  هستند،  چین  از 
اینترنت را در دنیا دارد، تالش های صدای آمریکا 
در تخصیص پخش برنامه های رادیو و تلویزیون 
به چین و نفوذ وب سایت ماندارین این رسانه در 
این کشور به طور قابل توجهی نابرابر بود. در نتیجه 
مقابله  به منظور  آمریکا  در سال 2001، صدای 
وب سایت  چین،  دولت  آنالین  سانسورهای  با 
محتوا  کرد.  راه انــدازی  زبان چینی  به  جدیدی 
مشابه  دقیقاً  چینی  وب سایت  این  چارچوب  و 
وب سایت خبری صدای آمریکا بوده است، لیکن 
این رو  از  با سیستم های تکنولوژیکی متفاوت و 
دسترسی کاربران چینی را تسهیل می سازد. در 
حال حاضر، حدود 59 درصد از بازدیدکنندگان 

فقط  حالی که  در  بوده،  چینی  وب سایت  این 
38/1 درصد آن را آمریکایی ها تشکیل می دهند. 
در  وب سایت  این  کل  رتبه بندی  این  حال،  با 
لیست ترافیک باالی 100000 را نشان داده و 
این بدین معنا است که نه فقط وب سایت جدید 
با  مقابله  به منظور  که  چین  در  آمریکا  صدای 
بود،  شده  طراحی  کشور  این  دولت  سانسور 
عملکرد چندان مؤثری نداشته، بلکه گستره این 
نشده  واقع  نیز  این کشور  وب سایت در سراسر 

است.
از  ــادی  زی درصــد  که  حقیقت  این  علی رغم 
صدای  جهانی  وب سایت های  بازدیدکنندگان 
 3/6( آلمان  از هندوستان )4/1 درصد(،  آمریکا 
 2/5( انگلستان  و  درصد(   3/4( کانادا  درصد(، 
درصد( هستند، لیکن وب سایت های صدای آمریکا 
به طور کامل در این کشورها رتبه بندی نگردید. 
وب سایت های صدای آمریکا، بازدیدکنندگان به 
کره  ایران،  ایاالت متحده،  از  را  بیشتری  نسبت 
جنوبی، هندوستان، کانادا، انگلستان، ژاپن و چین 
به خود جذب کرده و ممکن است دلیل آن این 
باشد که این ملت ها در میان 20 کشور برتر بوده 
بنابراین  دارند؛  دنیا  در  را  کاربران  باالترین  که 
را  آمریکا  ارقام محبوبیت وب سایت صدای  این 
به نمایش نمی گذارند. این ارقام همچنین بیان 
می دارند که چرا در حالی که اکثر برنامه های این 
رسانه به دو زبان پشتو و کره ای پخش می شود،  
پایین  نرخ  به دلیل  این کشورها  وب سایت های 
کره  و  افغانستان  کشورهای  در  اینترنت  نفوذ 
بازدیدکنندگان به نسبت کمتری را به  شمالی 

خود جذب کرده اند. 
این بدین مفهوم است که تداوم تعداد زیادی از 
انگلیسی  و  کانادایی  آمریکایی،  بازدیدکنندگان 
مؤثر  بر  دلیل  آمریکا  صدای  وب سایت های  از 
در  رسانه  این  استراتژی های  و  عملکرد  بودن 
نیست. در حقیقت در بخش  این جوامع  میان 
501 قانون ایاالت متحده 1948، صدای آمریکا 
از پخش مستقیم برای شهروندان آمریکایی منع 
از  قادرند  آمریکایی ها  اکنون  لیکن  است،  شده 
این وب سایت ها اخبار جهان را پیگیری  طریق 
کنند، در نتیجه حدود یک سوم بازدیدکنندگان 
این وب سایت ها از داخل کشور آمریکا هستند. 
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برنامه های  پخش  این که  دلیل  این حال  با 
انگلیسی زبان صدای آمریکا بیش از 600 ساعت 
در هفته است، یعنی بیشترین زمان پخش کل 
یا  از مردم کشورهای همسایه  بسیاری  زبان ها، 
به جای  تا  می دهند  ترجیح  متحد،  کشورهای 
این  از  خود  محلی  وب سایت های  از  بازدید 
وب سایت ها به منظور یادگیری زبان انگلیسی و 
فرهنگ ها و ارزش های آنان بازدید به عمل آورند. 
طرح ریزی  آمریکا  صدای  هدف  نظری،  به طور 
از  حمایت  و  عمومی  دیپلماسی های  کردن 
مخاطبان  درمیان  به ویژه  غرب  دموکراسی 
در حال  این حال،  با  است.  غیرغربی  کشورهای 
هم  هنوز  آمریکا  صدای  وب سایت های  حاضر 
غیرغربی،  هدف گذاری شده  مخاطبان  به جای 
و  خود  کشور  از  را  بازدیدکنندگان  بیشترین 
انگلستان  و  کانادا  مانند  ایاالت متحده  متحدان 
اشتراک  به  برای  آمریکا  صدای  پیشنهاد  دارد. 
آزادی  و  غربی  دموکراسی  داستان  گذاشتن 
ضرورت دارد تا در چارچوب دیپلماسی عمومی با 
روش های سنتی و پیشرفت تکنولوژی های نوین 

مورد بازبینی مجدد قرار گیرند.

نفوذ  که  می دهد  نشان  همچنین  مطالعه  این 
پایین صدای آمریکا در مناطق خاص به دو دلیل 
صورت گرفته است. دالیل آن از یک طرف، به 
سانسور اینترنتی توسط برخی دولت ها و از طرف 
دیگر، به توسعه و گسترش نابرابر تکنولوژی های 
میان کشورهای  در  رسانه ای  و  نوین  ارتباطاتی 
مثال،  به عنوان  دارد.  ارتباط  توسعه  حال  در 
علی رغم پخش زیاد برنامه های رادیو تلویزیونی 
در  آفریقایی  کشورهای  از  هیچ یک  آفریقا  در 
لیست رتبه بندی ترافیکی قرار ندارند. مردم در 
بسیاری از کشورهای آفریقایی هنوز به طور عمده 

جمعی  رسانه های  و  فردی  بین  ارتباطات  بر 
نابرابری  هستند.  متکی  اطالعات  دریافت  برای 
ساختاری و اجتماعی نه تنها علت جذب بیشتر 
بازدیدکنندگان محلی و غربی از صدای آمریکا را 
نسبت به جوامع مورد هدف بیان می کنند،  بلکه 
چالش جدید ایاالت متحده در ترویج دیپلماسی 
عمومی و گسترش قدرت نرم در دوران پس از 

جنگ سرد را نیز ارائه می دهد.
قدرت نرم صدای آمریکا و چالش های جدید 

آن در عصر جهانی شدن
آمریکایی،  خارجی  رسانه های  خدمات  بخش 
 ،2001 سپتامبر   11 حــوادث  از  پس  به ویژه 
حرکتی رو به جلو داشت. در حال حاضر بخش 
در  ابزاری  به عنوان  رسانه ای  خارجی  خدمات 
دست دولت ایاالت متحده برای اعمال قدرت نرم 
و منبعی برای جلب توجه مردم دنیا محسوب 
 )Nye( می گردد. ایده قدرت نرم که توسط نای
1990 ابداع شد، اساساً قدرتی است برای جلب 
توجه و نفوذ در کشورهایی است که دیگران را به 
فرهنگ و ایده های خود جذب کرده اند. مفهوم 
قدرت در قدرت نرم یعنی توانایی به دست آوردن 
اهداف ملی به وسیله جذابیت و اقناع و تقابل با 
قدرت سخت یا زور و وسوسه. در مجموع، قدرت 
ارزش ها و  از جذابیت فرهنگی،  نرم یک کشور 
طریق  از  خارجی  سیاست های  خط مشی های 
برنامه های  کردن  متحد  و  عمومی  دیپلماسی 
تلویزیونی  رادیو  آموزشی  و  فرهنگی  حمایتی 

برمی خیزد. 
چون  نامشهودی  منابع  با  نرم  قدرت  از  طیفی 
دستور  ارزش ها،  و  ایدئولوژی  جذاب،  فرهنگ 
کار برنامه های سیاسی فرهنگی جهان را شکل 
می دهد. قدرت نرم به طور آشکارا اعمال نمی گردد 
و در این رابطه نقش موثرتری را نسبت به اعمال 
توانایی  ایفا می کند.  قدرت در سرنوشت جهان 
از  بردن  کار  به  نه فقط در خوب  ایاالت متحده 
قدرت سخت، بلکه در استفاده از قدرت نرم، برای 
نفوذ تدریجی در شکل گیری افکار و اقناع جامعه 
دیپلماسی  فرهنگ سازی،  از طریق  مورد هدف 
صورت  اطالعات  انداختن  جریان  به  و  عمومی 
گرفته و اندازه گیری آن کار دشوارتری به شمار 
است؛  گرفته  قرار  بسیاری  تقدیر  مورد  آمده، 

مفهوم قدرت در قدرت  �
نرم یعنی توانایی 

به دست آوردن اهداف 
ملی به وسیله جذابیت 

و اقناع و تقابل با قدرت 
سخت یا زور و وسوسه.
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بنابراین جاه طلبی های ایاالت متحده و تالش های 
از  سرمایه داری  و  دموکراسی  پرورش  برای  آن 
دولتی  ابزارهای  و  عمومی  دیپلماسی  طریق 
همچون USIA، VOA )صدای آمریکا(، فولبرایت 
بنیاد و هیئت صلح به طور گسترده مورد بحث 

قرار گرفته اند.
با گسترش ظرفیت اینترنت در انتقال و جریان 
پیام ها و توزیع قدرت اطالعات به طور گسترده، 
نقش  و  آمده  وجود  به  جدید  شبکه ای  جوامع 
است  بدین معنا  این  است.  یافته  تغییر  دولت ها 
که از یک سو دولت کنترل کمتری در دستور کار 
خود داشته، لیکن از سوی دیگر قدرت نرم در 
عصر اطالعات نقش برجسته تری پیدا می کند، 
دستاورد  تنها  آنکه  جای  قدرت  نوع  این  زیرا 
اقدامات رسمی دولت باشد، پیامدهای اجتماعی 

و اقتصادی را نیز در بر خواهد داشت. 
با  در دوران پس از جنگ سرد رابطه اطالعات 
ایاالت متحده  عمومی  دیپلماسی  توسط  قدرت 
برای  ایاالت متحده  کنگره  یافت.  شکل  تغییر 
تقویت میزان قدرت نرم کشور اقداماتی را آغاز 
کرد؛ این اقدامات شامل گسترش بخش خدمات 
رسانه های خارجی و ایجاد چارچوب های امنیتی 
در یک جهان پیچیده و به هم پیوسته هستند. 
دیگر،  کشورهای  برخی  ایاالت متحده  همانند 
جهان  جدید  قدرت های  که  آن هایی  به ویژه 
محسوب می شوند، مانند چین و روسیه و حتی 
خدمات  بخش  تروریستی،  جناح های  برخی 
رسانه های خارجی خود را به منظور توسعه قدرت 
نرم خود گسترش داده اند. این امر نشان می دهد 
یا یک جنگ سرد  که یک جنگ سرد جدید، 
اطالعاتی آغاز گردیده که ممکن است تنها ابزار 

آن تغییر یافته باشد. 
یک  به عنوان  چین  آسیا،  در  ضمن  این  در 
رقیب بالقوه برای قدرت نرم آمریکا ظهور کرده 
و  آمریکا  صدای  رسانه  پخش  خدمات  است. 
چین  دولت  متوسط  به طور  آن  وب سایت های 
مداوم مسدود می گردد. رادیوی بین المللی چین 
)CRI( برای مخاطبان در سراسر جهان به 43 زبان 
و به صورت 24 ساعته برنامه پخش می کند. در 
خاورمیانه،  قدرت نرم به دلیل افزایش عالقه به 
گزینه های اسالمی در حال کاهش است. پیش 

از انقالب اطالعات و ارتباطات، رسانه های اعراب 
دیدگاه های  و  اطالعاتی  سانسورهای  دلیل  به 
این  تبدیل شدن  و  اعراب  مسائل  در  متفاوت 
از رسانه هایی  رسانه ها به بلندگوی دولت، اکثراً 
کار  به  مونت کارلو  رادیوی  و   VOA، BBC چون 
گرفته می شدند. جنگ خلیج فارس دو پیامد برای 
این رسانه های غربی در بر داشت. از یک سو، در 
طول جنگ صدای آمریکا و دیگر رسانه های غربی 
تأثیر بیشتری را نسبت به همتایان عربی خود بر 
افکار عمومی می گذاشتند، از سوی دیگر، جنگ 
خلیج فارس همچنین به مخاطبان عرب کمک 
کرد تا دریابند که رسانه ها و روزنامه نگاران غرب 
عاری از تعصب نبوده است. در نتیجه رسانه های 
ایاالت متحده دارای انحصار نظرات در نبرد بین 

ایاالت متحده و عراق منحصر نبود.
درست پس از حادثه 11 سپتامبر، صدای آمریکا 
شبکه رادیویی جدیدی را در خاورمیانه راه اندازی 
کرد و جای آنکه برنامه های شبکه ای آن شبیه 
برنامه های BBC باشد بیشتر شبیه مدل برنامه های 
MTV تهیه می گردند. اگرچه برنامه های تهیه شده 
این شبکه ها عامه پسند است، لیکن تنها 2 درصد 
از اعراب آن ها را گوش می دهند. انقالب اطالعاتی 
و ارتباطاتی در اواخر قرن بیستم نه تنها موجب 
ایجاد وحدت فرهنگی اعراب گردیده است، بلکه 
نمادهای  بنیادین  به طور  آن ها  تا  شده  باعث 
غربی را از خود دور کنند؛ بنابراین جریان های 
ملی گرایی، ضد امپریالیسم و خود تصمیم گیری و 
حفظ فرهنگ های مختلف به دلیل جهانی شدن و 
رشد جریان اطالعاتی به طور برجسته نمایان شده 
است. جهانی شدن و انقالب اطالعاتی که نای به 
اختالف  کاهش  به جای  است،  داشته  اشاره  آن 

فرهنگی موجب تقویت آن می گردد. 
می گردد،  متذکر   )2002( نای  که  همان گونه 
را در تحکیم  زمانی  آمریکا هیچ  اگرچه صدای 
برنامه های خود در مناطق بحرانی چون آسیا و 
خاورمیانه تلف نکرده است؛ لیکن اهمیت اعتبار 
منبع خبر برای به دست آوردن قدرت نرم اهمیت 
زیادی دارد. در دورانی که دسترسی به اطالعات 
به سرعت در حال گسترش است، صدای آمریکا با 
چالش عظیمی برای خدمت به دولت، و هم زمان 
برای غنی ساختن پیام های معتبر و جذاب مواجه 
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می گردد. عالوه بر این، چنانچه برای کسب قدرت 
جذابیت  دارای  که  نیروهایی  از  می بایست  نرم 
باشند بیش از نیروهای زور و اجبار به کار گرفته 
شود، ایاالت متحده در مواقعی که از قدرت سخت 
خود در کشورهای دیگر استفاده می کند، قدرت 

نرم این کشور در جذب افراد کاهش می یابد.
ایده های  آرمان های  بین  تضاد  زمینه،  این  در 
واقعی  نظامی  عملیات  و  تصنعی  دموکراسی 
می تواند پیام های دیپلماسی عمومی ایاالت متحده 
از  امر  این  کند.  تضعیف  کشور  از  خارج  در  را 
که  دنیا  ملت  از 47  عمل آمده  به  بررسی  یک 
فعالیت های ضد آمریکایی گسترده دارند آشکار 
این نظرسنجی عمومی جهانی نشان  می گردد. 
می دهد که نه تنها ملت های کشورهای آسیایی 
قدیمی  متحد  کشورهای  بلکه  خاورمیانه  و 
ایاالت متحده همچون انگلستان و کانادا نیز تصویر 

نامناسبی از آمریکا در ذهن دارند.
در دو دهه  پیش، صدای آمریکا قادر بود تا در 
از  بسیاری  رسانه های  سایر  با  مخاطبان  جذب 

کشورها رقابت کند. 
اینترنت، موبایل و دیگر  با گسترش  با این حال 
در  که  اطالعاتی  و  ارتباطی  نوین  فناوری های 
اخالقیات،  سیاسی،  ــای  ارزش ه دانش،  آن ها 
زیبایی شناسی و سبک زندگی رد و بدل می گردد، 
گردش اطالعات به طور فزاینده و به صورت مستقل 
از زمینه های دولت-ملت اجتناب ناپذیر شده است. 
این وضعیت جدید ساختار سیاسی، فرهنگی و 
اطالعات را تغییر شکل داده است. جنگ سرد، از 
بسیاری جهات نبردی برای تسخیر قلب ها و مغزها 
به شمار می آید. با این حال، دموکراسی آمریکایی 
در عصر حاضر دیگر قادر نیست تا توسط نیروهای 
نظامی و یا با تسخیر فناوری اطالعات به دیگران 
تحمیل گردد. در دوران پس از جنگ سرد، ابعاد 
فرهنگی و ایدئولوژیکی شرق و غرب در مدل های 
دوران جنگ سرد به سطح معینی از اجماع با 
منابع گوناگون و رقابت آمیز رسیده اند. این یک 
مدل گفت وگو محور از رسانه های جمعی بوده که 
در آن مردم به عنوان مخاطبان مورد هدف در نظر 
گرفته نشده است، بلکه به عنوان شرکای ارتباطات 
در فرایند ساخت معانی مطرح می گردند. در این 
راستا، هدف ارتباطات خارجی ملت ها ابالغ دانش 

و اطالعات به سایرین نبوده، بلکه هدف توسعه 
طریق  از  شرکت کنندگان  میان  متقابل  درک 
تبادل برابر و آزاد ایده ها در تعامالت است. این 
حوزه  در  فراملی  یا  میان فرهنگی  گفت وگوی 
بر اساس  نامحسوس و  به طور  عمومی جهان و 

قدرت نرم و احترام متقابل صورت گرفته است. 
نتیجه گیری

مطالعه حاضر به بررسی خدمات صدای آمریکا 
در دوران پس از جنگ سرد در چارچوب انقالب 
این  در  است.  پرداخته  جهانی شدن  و  اطالعات 
مطالعه اظهار شده است که اگرچه جنگ سرد 
در اواخر دهه 1980 به پایان رسیده و ساختار 
دوقطبی آن احتماالً با فروپاشی اتحادیه جماهیر 
لیکن  است،  رفته  بین  از  متحدانش  و  شوروی 
سیستم های جنگ سرد آژانس های جهانی هنوز 
هم تا حدودی بر روابط بین الملل حکم فرمایی 
و  درگیری ها  بیشتر  حقیقت،  در  می کنند. 
در  سرد  جنگ  از  پس  دوره هــای  در  بحران ها 
جریان بوده و شکل جدیدی از جنگ سرد ظهور 
یافته است. با این حال، تهدیدات امنیت ملی حال 
حاضر اساساً  با دوران جنگ سرد تفاوت دارد. این 
تهدیدها با قدرت های اصلی جهان کمتر ارتباط 
کشورهایی  از  یک  هر  که  به طوری  داشته اند، 
که در معرض ارتباطات سیاسی، مالی،  انرژی و 
بحران های محیط زیستی قرار داشته اند، ممکن 
است هیچ یک از آن نتواند بر دیگری چیره گردد. 
این بدین معنا است که  اکثر فاکتورهای نگرش 
بین  روابط  از  پیچیده  وب  یک  به  ابرقدرت ها 
متحدان خود اثر متقابل داشته و با هم مرتبط بوده 
و همچنین عوامل ساختارهای سیاسی، اقتصادی، 
 اجتماعی، فرهنگی،  ایدئولوژیکی و نظامی به طور 
شوند.  کشیده  حاشیه ای  مناطق  به  طبیعی 
اقدامات  در  دنیا  نوظهور  و  بنیادین  قدرت های 
خود در سرمایه گذاری ها و همکاری های مشترک 
برای بهبود امنیت ملی و توسعه رفاه عمومی، هر 
کدام به دنبال تحکیم منافع استراتژیکی خاص 
برای  این وجود، مفهوم مبارزه  با  خود هستند. 
آن ها یعنی کاهش آسیب پذیری خود در حالی که 
استقالل خود را حفظ کرده و توانایی شان را برای 
تحکیم موقعیت بهتر در سیاست جهانی در برابر 
دیگر قدرتمندان و بازارهای جهانی است و فرایند 
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به  آن ها  برای  آزمون  بزرگ ترین  جهانی شدن 
شمار می آید. 

فرایند جهانی شدن از سیستم های به هم پیوسته ای 
تشکیل گردیده که تبادل اطالعات و داده ها را 
جهانی شدن  فرایند  ظهور  با  می سازند.  میسر 
به  و  گسترش  اساسی،  موضوع  یک  به عنوان 
جهان  جوامع  درون  اطالعات  اشتراک گذاری 
اهمیت زیادی پیدا کرده و این تبادل اطالعات 
بر زندگی های فردی و ارتباطات بین افراد و نیز 
روابط دولت ها-ملت ها تأثیر چشمگیری گذاشته 
است. این جامعه شبکه ای از طریق تکنولوژی های 
ارتباطاتی ایجاد شده و بخشی از آن ناشی از ایده 
حمایت حوزه عمومی جهان است. سیستم های 
ارتباطاتی که جوامع اطالعاتی و شبکه ای را به 
ملت- پارادیم  فزاینده ای  به طور  آورده اند  وجود 

دولت را تهدید می کنند. 

قدرت نرم که اغلب با جهانی شدن همراه است، 
به عنوان قدرتی شناخته می شود که قادر است 
و  تهدید  نظامی،  نیروهای  کردن  درگیر  بدون 
یابد.  دست  دلخواه  نتایج  به  وجه  پرداخت  یا 
جهانی شدن و اعمال قدرت نرم کشورهای جهان 
را در یک شبکه به هم گره  زده و وابستگی متقابل 
بین آن ها ایجاد می کند. با این وجود، در دوران 
جهانی شدن و وابستگی متقابل گیج کننده، ابزار 
آوردن  به دست  نرم  قدرت  برای  استفاده  مورد 
فرایند  این  در  اصل  در  اســت.  بیشتر  توجه 
هژمونی آمریکا را در جهان کاهش داده و این 
کشور می بایست برای حکم فرمایی ژئوپلیتیکی 

خود  قدرت  مجدد  توزیع  برای  را  جدیدی  راه 
پیدا کند؛ یک جنگ سرد که از قدرت نرم بهره 
می گیرد، قدرتی که می تواند روابط دولت-ملت را 
از بین برده و یک بازار جهانی را ایجاد کرده و یک 
فضای شهری جهانی را پدید آورد. در این زمان، 
دوران پس از جنگ سرد، ادامه دوران جنگ سرد 

با یک نام دیگر است. 
عدم  با  حاضر  حال  در  که  سرد  جنگ  مفهوم 
استراتژیکی تر  و  پیچیده تر  جدیدتر،  قطعیت 
بسط یافته، باید در مقابل میزان استراتژی جهان 
معاصر مالحظه و بررسی گردد. این جنگ سرد 
مفاهیمی  کمک  با  تا  می کوشد  اگرچه  جدید، 
چون دموکراسی و حقوق بشر به عنوان ابزارهای 
ایدئولوژیکی همچون جنگ سرد قدیمی جهت 
تضعیف ملت های دیگر به کار ببرد، لیکن در اصل 
با مالحظات ایدئولوژیکی قدرت های بزرگ تعیین 
نمی شوند، بلکه این قدرت ها ناشی از مالحظاتی 
است که از جهان بینی، عقاید و اعتقادات مختلف 
و پرورش احساسات و ارزش های محلی باشند؛ 
بنابراین  جهانی شدن به ابزاری جدید برای ایجاد 
محدودیت و سرکوب جنبش های ملی و مخالف 
ابزار  این  است.  گشته  تبدیل  جهان  سراسر  در 
طول  در  روش های  با  مشابه  نیرویی  با  جدید 
جنگ سرد مردم را تحت فشارهای ایدئولوژیکی 
نگه می دارد. این یک نیروی منسجم از آگاهی رو 
به رشد جهانی است، محصولی فرهنگی با نفوذ 
متقابل و نه مواجهه ژئوپلیتیکی که محور اساسی 
آن تجزیه دنیا به شمار می رفت بلکه محور اصلی 
آن انسجام است. در دنیایی که با کمک فناوری ها 
می توان به ورای مرزها حرکت کرد، تنها چنین 
قدرتی می تواند همراه با شجاعت و تالطم قلب ها 

و افکار به حرکت در آید. 
صدای آمریکا بیش از یک دهه به صورت آنالین 
در دسترس عموم مردم جهان قرار دارد و تالش 
می کند که در عصر اطالعاتی جدید خدمات خود 
را از شبکه های رسانه ای فعال زیادی پخش کند. 
نوین  فناوری های  از  استفاده  با  آمریکا  صدای 
برای  زیادی  تالش های  اطالعاتی  و  ارتباطاتی 
بحرانی  مناطق  به  ایاالت متحده  صدای  انتقال 
در  را  کشور  این  منافع  امر  این  و  است  کرده 
ایجاد دهکده جهانی نشان می دهد. با این حال، 
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در دورانی که دسترسی  �
به اطالعات به سرعت 

در حال گسترش است، 
صدای آمریکا با چالش 

عظیمی برای خدمت به 
دولت، و هم زمان برای 
غنی ساختن پیام های 
معتبر و جذاب مواجه 

می گردد.
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همان گونه که این مطالعه نشان می دهد، هنوز 
آمریکا  صدای  وب سایت های  بازدیدکنندگان 
که  شده  هدف گذاری  جوامع  کاربران  به جای 
این  اکثریت  گیرند،  قرار  تأثیر  تحت  است  قرار 
این کشور  یا متحدان  را آمریکایی ها و  کاربران 
تشکیل می دهد. همان طوری که گیدنز )2000( 
اظهار می دارد، جهانی شدن تنها تسلط کشورهای 
غربی بر غیرغربی نیست، بلکه این فرایند خوِد 
قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  ایاالت متحده  کشور 
می دهد؛ به عبارت دیگر، جهانی شدن و انقالب 
اطالعاتی ممکن است به جای کاهش تفاوت های 
در  مردم  شود.  آن ها  تقویت  موجب  فرهنگی 
فرایند جهانی شدن قادر می گردند مجموعه ای از 
ایجاد کرده و در  یا فرهنگی را  جوامع سیاسی 
مشارکت های گسترده و بین فرهنگی گسترش 
آمریکایی شدن  مترادف  جهانی شدن  دهند. 
اقتصادی  توسعه  در  جهانی شدن  بلکه  نیست، 
موجبات  همچنین  و  داشته  ریشه  سیاسی  و 
پیچیدگی های قدرت فرهنگی در محیط جهانی 
بود  نخواهد  قادر  اینترنت  مــی آورد.  فراهم  را 
به عنوان جایگزینی برای تعامالت فرهنگی باشد و 
یا یک فرهنگ منحصر به فرد در جامعه اطالعاتی 

جهانی ایجاد کند. 
یک  ارتباطاتی  و  اطالعاتی  نوین  فناوری های 
نرم  قدرت  حالی که  در  است.  لبه  دو  شمشیر 
است  ممکن  می دهد،  افزایش  را  ایاالت متحده 
فرایند  در  زمان  مرور  به  را  کشور  این  قدرت 
جهانی شدن کاهش دهد. از آن جایی که انقالب 
ریشه  و سیاسی  اقتصادی  مسائل  در  اطالعاتی 
دارد، ممکن است که در جامعه جهانی اطالعاتی 
تمرکز بیشتری بر قدرت فرهنگی گردد، قدرتی 
که می تواند موجبات تنش های بین یکپارچگی 
و جداسازی و هر موضوع پیچیده مرتبط به این 
مسائل در روابط بین المللی را از بین برده و یا 

موجب تشدید آن گردد. 
قدرت نرم آمریکایی ها هنگام مواجهه با فراوانی 
فرهنگی و آگاهی مردم، دیگر قادر نیست به عنوان 
یک نیرو جهت همگن سازی فرهنگ ها عمل کند. 
این چنین عملکردها از سوی آمریکا نه تنها تصویر 
می کند،  ایجاد  دنیا  سراسر  در  آن  از  نامناسبی 
از  بسیاری  میان  در  تا  می گردد  موجب   بلکه 

جوامع منفور گردد. یکی از مسائل حیاتی قدرت 
در  سرد  جنگ  از  پس  دوران  در  ایاالت متحده 
نگرش های جوامع جهانی نسبت به روش هایی 
به  قــدرت  کسب  جهت  کشور  این  که  است 
در  اطالعات  نرم  قدرت  نقش  است.  گرفته  کار 
تبیین ایده ها،  ارزش ها، هنجارها و اخالقیات از 
فناوری های  و  رسانه ها  شکل های  تمام  طریق 
نوین اطالعاتی و ارتباطاتی به این منظور ایجاد 
گردیده که نشان می دهند که استراتژی اطالعاتی 
ایاالت متحده چالش های بی خطری را در معرض 
هژمونی این کشور قرار داده اند. در عوض، قدرتی 
را که ایاالت متحده در جهان امروز به کار می گیرد 
را  کشور  این  قدرت  بلندمدت  در  است  ممکن 
محدود کند. هر قدرتی که به عنوان ابزار تسلط یا 
توسعه اهداف سیاسی به کار گرفته شود، ممکن 

است شکننده و ضعیف باشد. 

می دارد،  اشاره   )2008( کاستلز  که  همان گونه 
دیپلماسی عمومی برای اقناع نیست بلکه برای 
برقرار کردن ارتباط است. مرحله جدید دیپلماسی 
عمومی در زمینه انقالب اطالعات و جهانی شدن 
به جای آنکه بر اساس تحمیل و یا اعالم ایده ها 
صورت گیرد، باید بر اساس اشتراک گذاری و درک 
متقابل باشد. همان طوری که ما به ابعاد گفت وگو 
نزدیک  جهان  عمومی  حوزه  در  تمدن ها  میان 
می شویم، هیچ یک از تاکتیک های اقناع و یا تغییر 
آنچه  یادگیری  بود. در عوض،  نخواهند  کارساز 
که نمی دانیم، گوش دادن به صداهای مختلف، 

هنوز بازدیدکنندگان  �
وب سایت های صدای 

آمریکا به جای کاربران 
جوامع هدف گذاری 

شده که قرار است 
تحت تأثیر قرار گیرند، 

اکثریت این کاربران 
را آمریکایی ها و یا 
متحدان این کشور 

تشکیل می دهد.
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گشودن خود به دیدگاه های مختلف، واکنش به 
ایده ها و  اشتراک گذاری  به  فرض های خودمان،  
بینش ها و کشف بهترین روش برای رشد انسان 
و در عین حال حفظ هویت متمایز می توانند ما را 
در این عرصه یاری رسانند. بنابراین گفت وگوهای 
میان فرهنگی کشفی پرثمر از بینش جهانی است 
که جوامع و افراد را معین ساخته و نیز می توان 
اعتماد در جهت  قابل   به عنوان وسیله ای  را  آن 
ایجاد یک زمینه کاری در جامعه شبکه ای جدید 

محسوب نمود.
قدرت نرم یک مکانیزم جامع است که ضرورت 
دارد تا به جای استفاده از برخی ارزش ها و عناصر 
و نادیده گرفتن دیگران، تنها در راستای منافع 
شخصی و جاه طلبی های هژمونیکی، با یک روش 
بخش  شود.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  جامع 
خدمات رسانه های خارجی از طریق فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطاتی نوین قادر نخواهد بود تا 
در جوامع جهانی شبکه ای و از طریق ارتباطات 
عمل  ایاالت متحده  منافع  راستای  در  نامتقارن 
کرده و تنها اظهارات این کشور را به مخاطبان 
انتقال دهد. در عوض، با موج جدید جهانی شدن 
اطالعاتی،  در عصر  نرم  قدرت  توسعه  از طریق 
ایاالت متحده و کشورهای دیگر قادر نخواهند بود 
بدون یک اجماع کامل فرهنگی، درک، مدارا و 
برابری بین ملت ها و مردم،  در تمامی طیف های 
پاسخگو  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  روابط 

باشند.
از  هیچ یک  از  مالی  کمک  هیچ  حاضر  پژوهش  بودجه: 
بخش های آژانس های مالی در بخش های عمومی، تجاری 

یا انتفاعی را دریافت نکرده است.


