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کانو 
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استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد
تاریخ دریافت مقاله9312/20/20 :

تاریخ پذیرش مقاله9312/04/ 10 :

چکیده

اندیشمندان ژئوپلیتیک در طول سدۀ گذشته همواره درصدد بوده اند که به فراخور شرایط طبیعی و انسانی مناطق مختلف و با ارائه

استداللهای الزم اهمیت سیاسی برخی کانونها و نقاط جغرافیایی را پررنگ تر نموده و سیاستمداران را جهت نفوذ ،تسلط و

مدیریت اینگونه فضاها ترغیب نمایند .بدیهی است اهمیت سیاسی مکانها و فضاهای مختلف در طول زمان ثابت نبوده و بویژه
ممکن است تحت تأثیر عوامل انسانساخت دچار ارتقاء و دگرگونی گردد .در این راستا توسعه فزاینده جهانی شدن و شبکهای شدن

تهای رسانهای سبب اهمیت یافتن نهادهای جهانی مدیریت جریانات رسانهای و مکانهای استقرار آنها گردیده است .زیرا این
فعالی 
یهای فزایندهای در تأثیرگذاری بر دیگر مکانها و فضاهای جغرافیایی دارند و با توجه به اثرگذاری فزاینده
لها و توانای 
نهادها پتانسی 

یباشد.
این نهادها اهمیت فزایندهای برای آنها متصور م 

در این مقاله این پرسش مطرح است که آیا امکان تطبیق تعریف مفهوم مکان و فضای استراتژیک با مکانهای جهانی کنترل و

مدیریت جریانهای رسانهای و خبری وجود دارد؟ در سیر انجام این تحقیق کوشش گردیده با رویکردی توصیفی  -تحلیلی ،در
درجه نخست مفهوم فضای استراتژیک تبیین گردد ،سپس با تطبیق کارکردهای نهادهای جهانی و بزرگ مقیاس ،هدایت افکار

عمومی و تطبیق آن با تعریف فضای استراتژیک ،مصادیق نوینی از این مفهوم ارائه گردد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که امروزه

یتوان مکان استقرار نهادهای اصلی کنترل و هدایت جریان رسانهای در جهان را به مثابه مصادیق توینی از مفهوم فضای
م 
استراتژیک مطرح نمود.

واژگان کلیدی:مکان استراتژیک ،مدیریت ،افکار عمومی ،رسانههای گروهی

 .1احسان لشگري(نویسنده مسئوول)

008 15369 91 0

Ehsanlashgari80@yahoo.com
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 -1مقدمه
یباشد و در این
از بنیادها و شالودههای برنامهریزی و تصمیمگیری ،کسب اطالعات و اخبار از محیط پیرامون م 
لگیری برنامهریزی فضایی
راستا میتوان کسب اطالعات از محیط پیرامون و تصمیمگیری را دو عنصر بنیادین شک 
دانست .در واقع در پرتو تبادل اخبار و اطالعات است که انسان قادر به اندیشه و مقایسه مکانها و فضاهای
جغرافیایی با یکدیگر بوده و بر این مبنا قادر است با تصمیم خود در محیط پیرامون تغییر ایجاد کند .در این راستا در
جهان امروز ،افراد نمی توانند شخصًاًا رویدادها را مشاهده کنند و اطالع از رویدادها محیط اطراف ضرورتًاًا نیازمند
یباشد() .Lewis, 1997: 49-63به عبارت دیگر امروزه بخش مهمی از شناخت افراد و
وابستگی به رسانهها م 
ییابند و تقویت م 
نهادها از محیط جغرافیایی از طریق رسانهها گسترش م 
یشوند(الل .) 15 :9731 ،در این راستا یکی
از مفاهیم کلیدی در اطالع رسانی چگونگی عملکرد رسانهها بویژه رسانههای جهانی در کنترل و مدیریت اخبار و
بویژه اخبار سیاسی م 
یباشد .در حقیقت این کانونهای خبری به تبیین و واکاوی پدیدههای دنیای پیرامون و نمایاندن
یپردازند و دستور کاری برای افراد و حکوم 
رابطه فرد با محیط و دیگر اعضای جامعه م 
تها تعیین میکنند که
یکند(گیبنز .)431 : 1381 ،به عبارت دیگر بازنمایی
چارچوب کلی ادراک محیطی و فضای فکری آنها را فراهم م 
یگردد ،در نتیجه کارکرد آنها ذهنیت سازی،
تهای جهان خارج برای مخاطبان بیشتر بوسیله رسانهها ایجاد م 
واقعی 
انگاره پردازی ،متقاعد سازی ،گفتمان سازی و معماری افکار عمومی از محیط(محسنیان راد ) 13 : 13 82 ،و بطور کلی
تصویرسازی ژئوپلیتیک برای حکومتها و بازیگران سیاسی از موقعیت ،ویژگیها و محتوی فضاهای جغرافیایی
یباشد(حافظیان .)44 : 1388 ،بنابراین اهمیت این کانونهای رسانهای در قابلیت اثربخشی ،ایجاد تصمیم و تغییر در
م
سایرفضاهای جغرافیایی نهفته است (موالنا ) 54 : 1384 ،و این پدیده با توجه به سرعت فزایندۀ گردش اطالعات و
دسترسی فزایندۀ تودههای مردم به آنها؛ به مثابه مبنای تأثیرگذاری در دیگر فضاهای جغرافیایی مطرح میباشد .براین
مبنا پیشبرد سیاست خارجی در جهان امروز بیش از پیش به میزان انگاره سازی رسانهای وابسته شده است
(توانبخش )65 : 1386 ،و ارتباطات رسانهای به بخش مهمی از مطالعات ژئوپلیتیک و روابط بین الملل تبدیل شده
است(دبریکس.) 195 : 1388 ،
از سوی دیگر این جریان نیز همانند هر جریان دیگری که در فضای جغرافیایی انتشار مییابد؛ دارای نقاط و
یباشد .در حقیقت بطور مبنایی جریان خبر همانند هر جریان
کانونهای خاصی جهت تدوین ،راهبری و انتشار م 
دیگری خودبخود به حرکت در نمی آید؛ بلکه این جریان توسط مجموعهای از نهادهای رسانهای هدایت و کانالیزه
یگردد .به عبارت بهتر امروزه در طی فرایند جهانی شدن و با فشرده تر شدن زمان و مکان؛ جمع آوری ،تدوین و
م
توزیع اخبار در سراسر جهان به نحو فزایندهای به مجموعهای از مؤسسات خبری بزرگ و جهانی متکی گردیده
است که از قابلیتهای وسیعی در توزیع اخبار و به تبع آن معماری افکار و ادراک حکومتها و مخاطبان در سطح
یتوان اذعان نمود که راهبری و مدیریت جریان اخبار در جهان دارای
یباشند .بر این مبنا م 
جهان برخوردار م 
یباشد که این کانونها نمودی از هژمونی این نقاط در توزیع اخبار در جهان باشد .به
کانونهای جغرافیایی مشخصی م 
عبارت بهتر راهبری جریان اخبار از این مراکز و کانونها سبب شکل گیری جغرافیای تصور ذهنی خاصی از محیط
شها و
تها خواهد شد و سبب ساز ظهور واکن 
پیرامون در ذهن بینندگان ،شنوندگان و تصمیم گیران حکوم 
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تصمیمات معینی در آنها نسبت به محیط اطراف خواهد شد .بنابراین تصور اینکه تسلط خبری چگونه از طریق این
یکند چندان دشوار نخواهد بود .چه اینکه در زمان
کانونها بر سایر فضاهای جغرافیایی ِاِاعمال شده و تغییر ایجاد م 
حاضر نیز رشد سریع تکنولوژی ارتباطی این امکان را فراهم آورده که اخبار در موضوعات مختلف و غالبًاًا در شکل
الکترونیک و در حجم باال از این کانونها به سایر فضاهای جهان توزیع گردد .بر این پایه میتوان ادعا نمود که اشاعۀ
و پخش جریان خبر از مدل مرکز – پیرامون تبعیت مینماید(موالنا) 43 : 71 31 ،
یتوان مکان استقرار نهادهای اصلی کنترل و توزیع
یگردد که آیا م 
حال با توجه به این موارد این سئوال مطرح م 
اخبار و شکل دهی به تصمیمات سیاسی حکومتها را به مثابه فضای استراتژیک درنظر گرفت؟ به عبارت بهتر با
توجه به کارکردهای بی بدیل منبعث از این مکانها و تأثیرگذاری بالتردید این مکانها در سرنوشت دیگر فضاهای
جغرافیایی آیا میتوان آنها را به مثابه فضای نوین استراتژیک قلمداد نمود؟
 -2روش انجام تحقیق
روش جمع آوری دادهها و اطالعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانهای بوده و شیوۀ تحلیل اطالعات نیز توصیفی
 تحلیلی م یباشد .در این راستا کوشش گردیده با استفاده از ادبیات و منابع کتابخانهای داخلی و خارجی ،در وهله
نخست مفهوم فضای استراتژیک تبیین گردد سپس با استخراج کارکردهای نقاط اصلی کنترل و پخش اخبار و
صهای مفهوم فضای استراتژیک ،مصداق
هدایت تصمیمات سیاسی در جهان و تلفیق کارکردهای این نقاط با شاخ 
جدیدی از مفهوم فضای استراتژیک معرفی گردیده و بازساخت جدیدی از این مفهوم ارائه گردد.
 -3مباحث نظری
 - 1-3مفهوم استراتژی
استراتژی مشتق از کلمه یونانی استراتوگوس به معنای فرمانده سپاه و لقب رهبران نظامی یونان باستان بوده
است(لطفیان .)1 :9 38 1 ،در حقیقت از ُبُبعد تاریخی فنونی را که یونانیان و رومیان برای پیروزی در جنگ به کار
یبردند؛ نوعی حیله نظامی بود که استراتژم نامیده م 
م
یشود .به همین دلیل در تعاریف قدیمی منظور از استراتژی؛
هنر فرماندهان در زمینه تدابیر و حیله نظامی بوده است(عزتی .) 1384 :1 ،در همین زمینه کلوزویتس استراتژی را
چنین تعریف نموده است « فن بکارگیری و هدایت نبرد به عنوان وسیلهای در جهت نیل به اهداف جنگ » (همان،
ص .)2بدیهی است توجه به تعاریف تاریخی استراتژی نمایانگر آن است که در این تعاریف مطالعه و بررسی
استراتژیها صرفًاًا در چارچوب دستیابی به اهداف نظامی بوده است(مطهرنیا ) 24 : 1384 ،و در این تعاریف سنتی
همواره دو عنصر کلیدی چگونگی حرکات نیروهای نظامی (تاکتیک) و روشهای دستیابی به اهداف نظامی ،فن اداره
جنگ ،فن فرماندهی و ارائه طرح و نقشه جنگ مورد بررسی قرار گرفته است (عزتی .) 1384 :1 ،بنابراین در این
دوره استراتژی یک اصطالح نظامی بوده است که مفهوم و چارچوب آن تا مدتها در حیطه کاری افرادی مطرح شده
است که دارای اطالعات خاصی از کاربرد تجربیات در مسائل نظامی بودند(باقری ) 198 : 70 31 ،و بطورخالصه
شامل استفاده از قدرت نظامی برای پیگیری اهداف حکومتها بود(افشردی .) 17 : 1380 ،از آنجائیکه استراتژی در این
مفهوم به معنی ظرفیت و توانایی صدمه زدن ،اعمال زور و تخریب رقیب بوده است همواره خشونت آمیز تلقی شده
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است(سنجابی .) 12 : 1380 ،بدیهی است منظور از رقابتهای ژئواستراتژیک نیز استفاده از ابزار جغرافیا و محیط
یهای نظامی و برای اهداف نظامی بود(کریمی پور.) 21 : 1380 ،
جغرافیایی در رقابتها و رویاروی 
اما این تعاریف سنتی در طول تحوالت و فرایندهای تاریخی بتدریج دچار بازتعریف و بازساخت معنایی گردیده
است و در طول زمان بتدریج عناصر بیشتری در قالب این مفهوم مورد بررسی قرار گرفته است؛ بطوریکه بتدریج
اهداف سیاسی حداقل در قالب استراتژی نظامی نیز گنجانیده شد .بنابراین پس از طی تکامل ادوار مختلف تاریخی
استراتژیستها به این نتیجه رسیدند که توسل ِصِصرف به جنگ ،جهت حصول اهداف نظامی الزامًاًا به معنای افزودن
بر قدرت نیست) .(Mearsheimer , 2009: 164از همین رو بود که لیدلهارت در قرن  18ضمن انتقاد به
تعریف کلوزویتس؛ استراتژی را هنر توزیع و بکارگیری تجهیزات و وسایل نظامی جهت نیل به اهداف سیاسی
دانست ( .)Liddle Hart , 1967:84بنابراین در سیر تاریخی تکامل مفهوم استراتژی بتدریج اصطالح استراتژی
بزرگ مطرح گردید که به معنای « هدایت و مدیریت تمامی منابع و یا گروهی از ملتها جهت کسب اهداف سیاسی
یباشد» ).(Ibid
م
امروزه قلمروهای مفهومی اطالق واژۀ استراتژیک بسیار گسترده است و از آن به عنوان یک طرح و برنامه جهت
ینمایند و یا به عبارت بهتر
حصول اهداف با استفاده از ابزارهای اقتصادی ،دیپلماتیک ،نظامی ،فرهنگی و ...تعریف م 
هنر بسیج و جهت دهی به کلیه منابع یک ملت به منظور حفظ و ارتقای منافع آن ملت و رسیدن به موقعیت مطلوب
قلمداد نمود .بدیهی است با این تعریف؛ استراتژی چیزی بیش از مطالعه ِصِصرف جنگ و عملیاتهای نظامی است و
یباشد.
قابلیت کاربرد در هر دو دوران جنگ و صلح را دارا م 
جدول  :1سیر تاریخی تکامل تعاریف استراتژی

ی ب ا ش د.
 -استراتژی هنر به کارگیری نیرو به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف جنگ م 

کالوزویتس

 -استراتژی هنر توزیع و به کارگیری ابزار نظامی برای تأمین اهداف سیاسی است.

لیدلهارت

ی ب ا ش د.
 -استراتژی طراحی اهداف سیاسی ،اقتصادی ،دیپلماتیک و نظامی بوسیله حکومتها م 

آندره بوفر

ی ب ا ش د.
 -استراتژی راهکارهای طراحی شده در جهت کسب اهداف م 

جی سی وایلی

بدیهی است با تلفیق ابعاد مختلف میتوان اذعان داشت که امروزه استراتژی در حقیقت علم و هنر بکارگیری کلیه
تهای ملی در
مؤلفههای قدرت در ابعاد سیاسی ،نظامی ،اقتصادی در زمان حاضر به منظور حداکثر پشتیبانی از سیاس 
یباشد.
جهت نیل به اهداف و منافع و افزایش احتمال پیروزی و کاهش احتمال شکست م 
 )2-3مفهوم فضای استراتژیک
یدهد که شناسایی مناطق مهم و استراتژیک جهان در
توجه به نظریات بسیاری از اندیشمندان ژئوپلیتیک نشان م 
جهت کسب قدرت؛ مبین جوهر ذاتی بیشتر پارادایمها و نظریات اندیشمندان ژئوپلیتیک میباشد و در این راه جزء
مهمی از تئوریهای آنان نیز به شناخت مناطق جغرافیایی کلیدی جهان اختصاص داشته است .به عبارت بهتر توجه و
مطالعه نظریههای ژئوپلیتیک نمایانگر آن است که توجه به مناطق مهم موجود در نقشه جغرافیای سیاسی جهان و
تهای ذهنی اندیشمندان ژئوپلیتیک بوده است .در این راستا
شاخصیابی آنها همواره یکی از مهمترین مشغولی 
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نهای همچون مکیندر ،اسپایکمنِ ،سِسورسکی ،ماهان و ...به معرفی و شاخص
یهای ژئوپلیتسی 
زیربنای اصلی تئور 
صها حکم به استراتژیک
یابی مناطق کلیدی جهان معطوف شده بود و هرکدام از آنها با توجه به یکسری از شاخ 
یدادند .آنها دولتمردان را به تسلط و در اختیار گرفتن مناطق مهم دنیا ترغیب میکردند تا
بودن یک نقطه از جهان م 
از این طریق اسباب برتری آن کشور را بر سایر رقبا فراهم کنند .این تجویز متخصصان جغرافیای سیاسی در قرن
بیستم تنها به عرصه نظر محدود نبوده و در موارد بسیاری مصداق عملی به خود گرفته است .چراکه تسلط بر این
یتواند به زایش قدرت برای آن دولت و به تبع آن تأمین امنیت و
مناطق جغرافیایی مهم و کنترل آن توسط دولت م 
نها از آنجائیکه بر
داشتن اهرمی علیه رقبا تبدیل شود (احمدیان و غالمی .) 17 : 1388 ،بنابراین در دیدگاه ژئوپلیتسی 
عکس سطوح ملی و درون کشوری امکان انحصار قدرت در سطح جهانی در یک هژمون واحد وجود ندارد بنابراین
به صورت طبیعی و متأثر از تکثر منابع قدرت آفرین ،رقابت به صورت بنیادین مابین قدرتها وجود خواهد داشت
(قوام .) 81 : 1388 ،بدیهی است بخشی از فلسفه شکل گیری حوادث تاریخی نیز در اثر رقابت قدرتها در این
حوزهها شکل گرفته است .پایداری قدرت ابر قدرتها تا اندازه زیادی به چگونگی اتخاذ سیاستهای مناسب از سوی
آنها در حوزههای جغرافیایی مهم بستگی دارد (بوزان و ویور.) 211 : 1388 ،
صهای این مناطق در طول تاریخ و بنا بر مقتضیات ایدئولوژیک ،امنیتی و تکنولوژیک
نکته اصلی اینجاست که شاخ 
متفاوت بوده است .از این رو اندیشمندان مختلف بر اساس این پیش زمینههای ذهنی تا زمان حاضر؛ مناطق مختلفی
را به عنوان منطقه مهم و استراتژیک در صحنه جغرافیای سیاسی جهان قلمداد کرده اند .بدیهی است پس از جنگ
سرد پیشرفت علم و تکنولوژی و ظهور برخی از عوامل انسانساخت در برخی از مناطق جغرافیایی جهان از جمله در
حوزۀ رسانه ،سبب گردیده که این مناطق از ُبُبعد سیاسی دارای اهمیت فزایندهای گردند .زیرا ارزش برخی از این
عوامل انسانساخت نوع جدیدی از ژئوپلیتیک را معنا بخشیده اند.
بنابراین مطابق درک شرایط امروز؛ منطقه استراتژیک شامل حوزهای متشکل از امتیازات طبیعی و مواهب انسانساخت
صها و زیرساختهای تولید قدرت را ارائه م 
است که شاخ 
یدهد و استفاده از منابع و زیرساختهای جغرافیایی این
مناطق و مدیریت بر آنها در جهت ایجاد وابستگی ژئوپلیتیک در دیگر کشورها؛ از اهداف سیاستهای بین المللی
یباشد.
م
به عبارت بهتر تولید و ظهور هر فرایند ،پدیده و جریانی در مقیاسهای مختلف جغرافیایی دارای یک کانون مرکزی
و یک فضای پیرامونی است که ساختارها و فرایندهای این فضای پیرامونی متأثر از جریانات منبعث از این کانون
یباشد .بدیهی است حوزۀ نفوذ جغرافیایی جریانات مکانها و مناطق استراتژیک همچنان که در تعاریف
مرکزی م 
پیشین ارائه گردید تمامی سطح کرۀ زمین را تحت تأثیر خود قرار م 
یداده و مرزهای غالب کشورها و بازیگران
سیاسی را درنوردیده و تحت تأثیر قرار م 
یدهد .به عبارت بهتر جریانات ،شبکهها و کارکردهای سخت افزاری و نرم
افزاری منبعث از مناطق استراتژیک تأمین کنندۀ نیازها و کاستیهای دیگر فضاهای سطح زمین میباشد و این مسئله
سبب ساز گسترش حوزۀ نفوذ این مناطق و شکل گیری رابطه مرکز – پیرامون بین جریانات منبعث از این منطقه و
یگردد .بدیهی است این مسئله زیربنای وابستگی ژئوپلیتیک دیگر فضاهای
سایر فضاهای جغرافیایی جهان م 
یآورد و تأمین امنیت و قدرت و حتی تصمیم سازی در دیگر کشورها منوط به
جغرافیایی را به این حوزهها فراهم م 
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یباشد .بطوریکه هر گونه کاهش یا قطع ارتباط
دسترسی به جریانات این فضاهای مهم و مدیریت و کنترل آنها م 
دیگر کشورها با جریانات و کارکردها منبعث از اینگونه فضاهای جغرافیایی که مصادیق آن در فصول پیشین ذکر
گردید سبب افزایش انتروپی و توسعه درجه میرایی سایر کشورها و واحدهای سیاسی – فضایی خواهد شد .این

مسئله در برخی موارد م 
یتواند موجودیت آن واحد سیاسی – فضایی را تهدید نماید .از این رو توانایی ایجاد انزوا
در سطوح و موضوعات مختلف توسط این فضاها برای دیگر مکانها و مناطق در شرایطی که تعامالت جهانی به
یگردد(لشگری.)741 : 1391 ،
شدت گسترش یابنده است؛ قابلیت مهمی برای اینگونه مکانها و فضاها محسوب م 
به عبارت بهتر این فضاها با توانایی توسعۀ جریانات مثبت و مؤثر ساطع شده از درون خود و یا تولید جریانات و
کارکردهای مخرب و انتشار آن در دیگر فضاهای جغرافیایی توانایی ارتقا و یا منفعل نمودن سیاستها و استراتژیها
دیگر فضاها و بازیگران سیاسی حاکم بر آنها را دارند .بنابراین این فضاها توانایی تولید فرصتها و محدودیتهای
تها دارا م 
جهانی را برای زندگی انسانها و حکوم 
یباشند .این مسئله توانایی تغییر و تنظیم رفتار فضاها با این
مکانها و مناطق م 
یگردد .بنابراین منفعل کردن سیاستها ،برنامهها و استراتژیهای دیگر فضاهای جغرافیایی از طریق
یباشد.
کاربرد عوامل و ارزشهای برتر جغرافیایی طبیعی و انسانی از ویژگیهای انتزاعی مهم این مکانها و مناطق م 
بنابراین اثرپذیری دیگر فضاهای جغرافیایی از این نقاط بیش از آنکه ناشی از انتخاب باشد ناشی از ضرورت
م
یباشد .به عبارت دیگر تأثیر کارکردهای فضاها و مکانهای استراتژیک در دیگر جوامع مصداق جدیدی از جبر
جغرافیایی را در دورۀ جدید شکل داده است .بنابراین دیگر مکانها و فضاها نیز اگرچه ممکن است از حیث
ژئوپلیتیک در مقیاسهای کوچکتر دارای ارزش و اهمیت باشند؛ لیکن همچون مناطق استراتژیک کارکردهای منبعث
از آنها قادر نیست کل جغرافیای سیاسی جهان را تحت تأثیر قرار دهد .بر پایه این موارد میتوان اذعان نمود
کارکردهای مکانها و مناطق استراتژیک در پس بسیاری از رویدادهای تاریخی جهان قابل جستجو میباشد و بخش
مهمی از علل ظهور حوادث و رویدادها در آئینه تاریخ ناشی از وجود مزایای بی نظیر و ممتاز این مکانها و مناطق
م
یباشد و به عبارت بهتر دستور کار عملیاتی دیگر بازیگران در سطوح ملی ،فروملی و فراملی در سطح کالن در
واکنش به تصمیمات و جریانات اینگونه فضاها شکل م 
یگیرد .بنابراین مطابق موارد ذکر شده از حیث مفهومی و
یتوان اذعان نمود که مناطق استراتژیک از حیث وزن ژئوپلیتیک و حوزۀ نفوذ کارکردی صاحب باالترین
نظری م 
یباشند و بر این مبنا هر مکان و فضای جغرافیایی که قادر باشند دیگر مکانها و فضاهای
درجه اثرگذاری در جهان م 
جهان را خواسته و یا ناخواسته تحت تأثیر جریانات و فرایندهای منبعث از درون خود قرار دهد واجد اهمیت و
یگردد.
اطالق استراتژیک م 
در حقیقت این فضاها ،مناطق و یا نقاطی هستند که توانایی تولید فرایندها و جریانات مهم و بین المللی را دارند و
تهای حیاتی حکومتها محسوب م 
تماس و ارتباط با این فضاها از اولوی 
یگردد .از آنجائیکه وجود فلسفی جریان و
یباشد (پوراحمد .) 197 : 1388 ،از این رو واضح
پخش و شکل گیری سلسله مراتب نشانگر وجود یک عدم تقارن م 
است که از نظر فلسفی این فضاها ،نقاطی هستند که دارای ارزش و امتیازات قوی تر میباشند.

پدیدارشناسی و رابطه هویت341 ...

از این رو همچنانکه در اوایل قرن بیستم در تئوریهای کالسیک ژئوپلیتیک نقاط و مناطق مهم مطرح گردید؛ همین
نوع مطالعات میتواند مبنایی برای دیگر مطالعات گردد تا مکانها و فضاهای استراتژیک جدیدی را از لحاظ
کاربردهای سیاسی ،نظامی و اقتصادی در فضای ماوراء جو تئوریزه نمود.
 )2مفهوم رسانههای گروهی
رسانههای گروهی یا جمعی دستهای از ابزارها و وسایل هستند که توانایی تحت تأثیر قرار دادن جمع کثیری از افراد
یباشند و بطور مشخص از محصوالت عصر مدرنیته به شمار میروند(کازنو: 1387 ،
و گروههای اجتماعی را دارا م 
 .)3بنابراین از مهمترین کارکردهای رسانههای گروهی توانایی آنها در شکل دهی مدیریت افکار عمومی جوامع
یباشد .به عبارت بهتر مهندسی و مدیریت مجموع عقاید افراد یک جامعه نسبت به موضوعات مختلف بویژه
م
موضوعاتی که بر زندگی آنها تأثیر دارد توسط رسانههای گروهی تأثیر میپذیرد .از این رو رسانههای گروهی نقش
بسیار مهمی در شکل گیری افکار عمومی جوامع دارند .لیکن مقیاس و گسترۀ اثرگذاری این کارکرد در مقام قیاس
یباشد .به عبارت بهتر برخی از رسانهها به سبب دارا بودن زیرساخ 
مابین رسانههای مختلف متفاوت م 
تهای بهتر
اثرگذاری عمیق تر و فراگیرتری بر افکار عمومی دارند و برخی دیگر به سبب دارا بودن زیرساختهای ضعیف تر بر
چگونگی شکل گیری افکار عمومی تأثیر کمتری دارند .بنابراین رسانههای گروهی از حیث اهمیت و ارزش و
یباشند .بالطبع برخی از این رسانهها به
بطورکلی تبعات کارکردی در مقام قیاس با یکدیگر دارای جایگاه متفاوتی م 
یباشند و جریان اطالعات و اخبار ساطع شده
جهت دارا بودن زیرساختهای الزم از سطح اهمیت باالیی برخودار م 
یدهد.
از آنها کل جغرافیای جهان را تحت تأثیر خود قرار م 
 )3یافتههای تحقیق
تها
کارکردهای استراتژیک نهادهای کنترل و هدایت افکار عمومی و تصمیمات سیاسی حکوم 
همانگونه که پیشتر ذکر گردید بررسی جغرافیای ارتباطات بویژه در دهههای اخیر نماینگر وجود نابرابریهای عمیق
ارتباطی و اطالعاتی در سطح جهانی است .این نابرابریها نه تنها بین کشورهای ثروتمند و فقیر شمال و جنوب؛ بلکه
در میان مجموعه کشورهای شمال نیز وجود دارد(آزاد .) 59 : 1386 ،این نابرابریهای رسانهای در دو سطح فنی و
زیرساختی و هم در سطح تولید و مدیریت محتوی کام ًالًال مشهود بوده و آثار و عوارض مهمی را در سطح جغرافیای
سیاسی جهان از خود برجای م 
یگذارد .در این میان برتری ارتباطی و اطالعاتی خبری به سبب سلطۀ چند
یباشد .گزارش سازمان یونسکو نشان م 
خبرگزاری بزرگ بر بازار خبری دنیا ،دارای تأثیرات عمیق سیاسی م 
یدهد که
حدود نود درصد اخباری که در سطح جهان فرصت انتشار م 
ییابند؛ از طریق  4خبرگزاری عمدۀ جهان یعنی رویترز،
یونایتدپرس ،آستوشیتدپرس و فرانس پرس تأمین م 
یگردد .در حالی که تنها سه کشور مالکیت این  4خبرگزاری
بزرگ را بر عهده دارند(همان ،ص  )1 62و دفاتر اصلی و مرکزی این خبرگزاریها نیز در این کشورها مکان گزینی
شده است .این کانونها قابلیت آن را دارند که با متمایز کردن و متبلور نمودن اخبار خاصی از مناطق مختلف جهان و
دیدگاه ذهنی خاصی را نسبت به این مناطق شکل م 
یدهند .بدین سان این نهادها و کانونهای جغرافیایی از نظر توان
اعمال قدرت و کنترل رفتار دیگر حکومتها؛ مؤلفۀ جدیدی از ابعاد اهمیت ژئوپلیتیک فضای جغرافیایی را ارائه داده
تها و
اند؛ مولفهای که با تصویرسازی دلخواه خود از فضاهای جغرافیایی توان رقم زدن سرنوشت دیگر حکوم 
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جوامع را دارد(تامیسون .) 89 : 1380 ،بنابراین کنترل ،راهبری و مدیریت جریان اخبار بوسیله نهادهای است که
نهادهای فرادستی مبتکر و بزرگ مقیاس را در این زمینه در دست دارند (موالنا .) 38 : 71 31 ،به عبارت بهتر این
نهادها با توجه به قابلیتهای خود توان کنترل محصوالت خبری را دارند و با توجه به انحصار توزیعی خود در
یتوانند تأثیر عمیقی بر عقاید ،تصمیمات مردم و حکومتها داشته باشند(گنر.)741 : 1385 ،
عرصه پخش اخبار ،م 
این در حالی است که اگرچه در جهان به غیر از این  4خبرگزاری ،خبرگزاریهای دیگری نیز فعالند؛ لیکن هیچکدام
از آنها به عنوان رقیبی برای این  5غول خبری جهان مطرح نیستند و همچنانکه گفته شد اکثر منابع خبری ،اخبار بین
الملل را از طریق این  4خبرگزاری بزرگ کسب میکنند .چراکه هیچکدام از دیگر خبرگزاریها ،از نظر تعداد دفاتر
خبری و تعداد خبرنگاران و سرعت اطالع رسانی قابل هماورد با این  4خبرگزاری بزرگ نیستند و  90درصد اخبار
خارجی روزنامهها و سایر وسایل ارتباط جمعی از این  4منبع خبری تهیه و پخش میگردد(سیف پور.)238 : 1391 ،
از سوی دیگر تعداد معدودی از شبکههای بزرگ تلویزیونی و سایتهای اینترنتی نیز وجود دارند که دارای قابلیت
وسیعی در توزیع اطالعات و اخبار و به تبع آن اثرگذاری بر تصمیمات سیاسی حکومتها و پردازش اذهان عمومی
مردم در دیگر مناطق جهان برخوردارند و به عنوان منبع تغذیه دیگر شبکههای اطالع رسانی در جهان عمل
یتوان اذعان نمود که چنین کانونهایی قابلیت پنداره سازی
تها و کارکردها م 
ینمایند .بنابراین با توجه به این قابلی 
م
و شکلدهی به افکار عمومی مردم جهان و تصمیمات سیاسی حکومتها را دارا بوده و با توجه به این کارکردها
م
یتوان این کانونهای جغرافیایی را به مثابه مکانی استراتژیک در نظر گرفت .بویژه در دهههای گذشته با افزایش
ضریب نفوذ این کانونها و توانایی آنها در کاستن فاصلههای طبیعی و سرعت انتقال اخبار؛ قدرت اثرگذاری آنها در
تصمیمات سیاسی حکومتها به گونۀ فزایندهای افزایش یافته است .بعنوان نمونه پس از جنگ سرد در حوادثی
همچون عراق ،بوسنی ،سومالی و چچن و ...پوشش بدون وقفۀ این جنگها بوسیلۀ این کانونها و توزیع آن در جهان
به ایجاد یک الزام جدید و قدرتمند برای برانگیختن کنشی در بین اصحاب قدرت که در شرایط غیررسانهای صورت
نمی گرفت؛ کمک نمود(گیلبوآ .) 16 : 1388 ،بنابراین با تمرکز رسانهای این کانونهای خبری بر فضاهای جغرافیایی
خاص ،قطعًاًا سرنوشت این فضاها تغییر حتمی خواهد داشت و این رسانهها قادرند از طریق برجسته سازی و متمایز
نمودن اهمیت حوادث سیاسی این نواحی آیندۀ سرنوشت این فضاهای جغرافیایی را رقم بزنند از این رو این کانونها
بواسطۀ قابلیتهای خود در تولید قدرت مورد توجه قدرتهای جهانی قرار دارند() Fourie,2001:127و امروزه
تها به عنوان ابزاری مهم برای پیشبرد اهداف و سیاستهای
تصمیم گیران و سیاستگذاران قدرتهای جهانی از این قابلی 
خود و نیز بسیج افکار عمومی در جهت پشتیبانی از این سیاستها اقدام میکنند (Deli carpini and Williams,
) 1994: 782- 812)(Gilboa, 1998: 56-57و این مسأله اهمیت استراتژیک این مراکز را چند برابر نموده
است.
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کانونهای جغرافیایی

شکلدهی و معماری

هدایت اخبار

افکار عمومی

زمینه سازی برای خلق
تصمیمات حکومتها و
بازیگران سیاسی در
جهت موردنظر

شکل  :1کارکردهای جریانات منبعث از کانونهای عمدۀ خبری
منبع :نگارندگان

بحث و نتیجه گیری
همانگونه پیشتر ذکر گردید توسعه فزایندۀ ارتباطات و تأثیر آن بر تصمیمهای سیاسی حکومتها سبب گردیده که
اهمیت نقاط و مقرهای مدیریت و راهبری جریان اخبار و اطالعات بیش از پیش افزایش یابد .به عبارت دیگر
امروزه دیگر تأثیرگذاری قدرتهای برتر بر دیگر کشورها الزامًاًا از طریق روابط رسمی و دیپلماتیک صورت نمی گیرد؛
بلکه هدایت افکار عمومی از طریق مدیریت جریان اخبار در سطح جهان نیز از روشهای مؤثر تأثیرگذاری در
سیاست خارجی و به عنوان شکل جدیدی از قدرت مطرح م 
یباشد .به عبارت بهتر قابلیت و توانایی معماری و
هدایت افکار عمومی سبب شکل گیری نوعی یکپارچگی ذهنی افکار عمومی با کانونهای تدوین و توزیع جریان
یگردد و این نهادها نقش بی بدیلی در ایجاد اقناع ،تبلیغ و ایجاد ادراک ذهنی مردمان دیگر
اخبار در سطح جهان م 
نقاط جهان دارند .از این رو کانونهای جغرافیایی مدیریت این جریان که در غالب خبرگزاریها و شبکههای خبری
ییابد به مثابه گرگاههای کنترل و هدایت افکارعمومی و تصمیمات سیاسی حکومتها در جهان امروز از
بزرگ نمود م 
یباشند.
اهمیت فزایندهای برخودار م 
از این رو میتوان اذعان نمود که همچنانکه کانونها ومقرهای مدیریت جریان پول و سرمایه در جهان تصمیمات
اقتصادی حکومتها را به گونهای غیرانتخابی و جبری شکل داده و نوعی جبر ساختاری تولید مینمایند؛ مدیریت
جریانات سیاسی و رسانهای در مقیاس جهانی در قالب نهادها و بنگاههای پراکنش اخبار؛ تصمیمات سیاسی
حکومتها را به همان صورت غیرانتخابی شکل داده و افکار عمومی جهان را معماری مینمایند .به عبارت بهتر
بازیگران حاکم بر این کانونها قادرند بر ذائقه ،عالئق ،طرز تفکر ،بینش و نگرش سیاسی دولتمردان و سیاستمداران
دیگر جوامع تأثیر گذارده و تصمیمات آنها را شکل دهند .ضمن اینکه تلقی عمومی شهروندان از محیط خارج بر
مبنای چگونگی راهبری جریان اطالعات و اخبار توسط این کانونها صورت میگیرد .از این رو بر مبنای این
قابلیتها امروزه مکانهای اصلی گردآوری و توزیع اخبار سیاسی دارای اهمیت استراتژیک فزایندهای گردیده است.
یها توان ایجاد سیادت ژئوپلیتیکی را
چراکه سیاستمداران و بازیگران حاکم بر این کانونها با استفاده از این توانمند 
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تهای بیشتری را در حوزۀ نفوذ و اثرگذاری پیام
بر سایر فضاها پیدا نموده و بر مبنای آن قادرند انسانها و حکوم 
سیاسی خود قرار دهند.
بنابراین امروزه کانونهای هدایت جریان اخبار تبدیل به نقاط ایجاد کنش ،رفتار در حکومتها و افراد نسبت به سایر
نقاط جهان تبدیل شده اند و این مسئله در تطابق با تعریف مفهومی منطقه استراتژیک به مثابه منطقه تولید جریانات
جهانی م 
یباشد .به عبارت بهتر همچنانکه پیشتر ذکر گردید کارکردهای ساطع شده از مکانها و نقاط استراتژیک
یدهد .با توجه به وجود چنین کارکردهای در مکانهای
سراسر جهان را به گونهای غیرانتخابی تحت تأثیر قرار م 
یتوان این مکانها را به مثابه فضای استراتژیک قلمداد نمود.
استقرار رسانههای بزرگ جهانی م 
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