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  چكيده

بري از  هاي امنيتي و اطالعاتي، نقش بالقوه و بالفعل عميقي در ارتقا و بهره سازمان
 ،توان از طريق برخي شواهد مي خصوص در اينعهده دارند.  منابع اقتدار نرم كشور بر

هـاي   دهي نهادهاي اطالعاتي به سيستم يقين (و يا با درصدي باال) از دخالت و خط به 
سياست خارجي، اقتصادي و يا فرهنگي كشور براي بهبـود وجهـه خـود يـا تخريـب      

هـاي   وجهه حريف سخن به ميان آورد. مقاله حاضر تالش دارد با حركت در محـدوده 
هـاي اطالعـاتي و امنيتـي را در تقويـت      شده فوق، در حد امكان نقش سـازمان  تعريف

عملكرد نهادهاي امنيتي  آن است كهفرضيه اصلي  ند.كوجوه قدرت نرم كشور بررسي 
ت ارتقـاي  و در جهـ عنوان ابزار اقناع  بهتواند  ميو اطالعاتي در ارائه و نشر اطالعات 

  رود.  كار ه قدرت نرم كشور ب
  

  سازمان اطالعاتي، قدرت نرم، رسانه، سبك زندگي، هنر ها: كليدواژه
______________________________________________________________ 

  المللي ابرار معاصر تهران الملل؛ معاون پژوهشي مؤسسة فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين دكتراي روابط بين *
  

  56شماره مسلسل   1391 تابستان  دومشماره  سال پانزدهم  فصلنامه مطالعات راهبردي 



 56شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 118

  مقدمه
 تجربيـات  و ذهنيـات  بـا  متناسـب  فـرد  هر ،1آيد مي ميان به نرم قدرت از بحث كه هنگامي

 بـه  زور آن در و نباشد سخت آنچه هر برخي. شود مي متصور ذهن در را آن از وجهي خويش،
 فرهنگـي  تهـاجم  را نـرم  قـدرت  ديگـر  برخي. كنند مي تلقي نرم قدرت جزو را باشد نرفته كار
 كشـورهايي  در رنگـين  انقالبـي  آن بـا  توان مي كه بينند مي ابزاري را آن ديگر، برخي و بينند مي

 كشـور  يـك  هاي سياست در نيرنگ و خدعه با را نرم قدرت بسياري. نمود پاه ب مردد و سست
 بـه  دهـي  شكل در تبليغات عنصر بر تمركز با ديگر برخي و دانند مي طراز هم ،ديگر كشور عليه
  .شمرند مي  بر داري حكومت و زندگي روش و شيوه تبليغ نوعي را نرم قدرت عمومي، افكار

ها تثبيت شده، وجه سـخت قـدرت،    در هرحال، گرچه مفهومي كه اغلب از قدرت در ذهن
تـوان   آيـد كـه مـي    اما مواقعي پيش مـي  ،است» چماق«و تهديد » هويج«مبتني بر مشوق هم  آن

بدون تهديد و يا هزينه محسوسي به نتيجه دلخواه دسـت پيـدا كـرد. روش غيرمسـتقيم بـراي      
. در ايـن  شود ناميده مي» روي ديگر قدرت«نظر است، گاهي اوقات  يابي به چيزي كه مد دست
دسـت  هداف خويش ها و ا خواستهدر سياست جهاني به  آساني  بهممكن است كشوري  ،راستا
دهنـد، از الگـوي او تقليـد     ييـد قـرار مـي   أهاي او را مورد ت كشورهاي ديگر ارزش كهراچ ،يابد

______________________________________________________________ 
ساله و پس از مكتوبـات   بيست اي تقريباً الملل، سابقه در روابط بين» قدرت نرم«يافتن عبارت  . گرچه موضوعيت 1

وي نخستين واضع اين عبارت بوده يا خير نيز مباحثي در ميان است،  جوزف ناي دارد (حتي بر سر اينكه آيا واقعاً
 ، قابــــل بازيــــابي دربــــودم مــــن نــــرم قــــدرت نظريــــه مبــــدع: موالنــــا بنگريـــد بــــه: حميــــد 

http://parsine.com/fa/pages/?cid=36691 هاست موضوعيت خود در زندگي اجتماعي  )، اما اين مفهوم قرن
كشد  دين مبين اسالم، زماني كه پروردگار لطيف، حسن خلق پيامبر را به رخ مي ها را اثبات نموده است. در انسان

 لَهم لنْت اهللاِ منْ رحمة فَبِما شمرد { ها به وي برمي را عامل جذب انسان} و آن )4{و انَك لَعلي خُلُقٍ عظيم (قلم/
لَوو يظَ فَظّاً كُنْتنْ الَنْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلم وآل عمران/ح) كدر حقيقت از يكي از وجوه قدرتمند اقتدار نرم 159ل ،{(

ها بعد، مـال احمـد نراقـي در كتـاب      پايه اختيار و هم داراي ثبات. قرن گويد كه هم جذاب است، هم بر سخن مي
كنـد كـه نزديـك بـه مفهـوم فعلـي قـدرت نـرم          السعاده خويش تعريـف زيبـايي از حـب جـاه طـرح مـي       معراج

گردنـد كـه    ها مسخر كسي مي هاي ايشان است...وقتي دل شدن دل دم و مالكاست:{حقيقت جاه، تسخير قلوب مر
السـعاده، قـم، انتشـارات آل طـه،      كس نمايد... (مال احمد نراقـي، معـراج  ن اعتقاد به وجود صفت كمالي در حق آ

  شوند.  وفور يافت مي )}. اينگونه موارد در ادبيات اسالمي و ملي ايران نيز به584. ص 1388
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هدايت ديگـران   ـ د. اين قدرترنآن كشور اشتياق دايا شيوه رفتار كنند و به ميزان شفافيت  مي
مردم آنها را متقاعد به جاي ناگزيركردن نرم است و  ـ مدنبال آن هستيه ب مابه استقبال از آنچه 

(نـاي،   »دهـي ترجيهـات ديگـران    قدرت نرم عبارت اسـت از توانـايي شـكل   « بنابراين،كند.  مي
اي به درازاي تـاريخ دارد،   گرچه سابقه. در حقيقت، قدرت نرم مفهوم جديدي است كه )1384

عناست به اين م ،و برخالف قدرت سنتيمند و تعريف شده  چندين سال است كه نظام اما صرفاً
دهـد.   مـي  مندي به خواسته قدرتمند تن در بلكه از رضايت ،كه مخاطب نه از روي جبر و اكراه

نمودن مـردم بـه    جلب«توان گفت قدرت نرم  الملل، مي تر و در عرصه روابط بين در سطح كالن
پردازان اصلي اين مفهوم، اساس قدرت  به نظر جوزف ناي، از نظريه». جاي اجباركردن آنهاست

المللـي و   ها نهاده شده است، در فرهنگ و نحوه رفتار با هر كشور در سطح بـين  م در ارزشنر
. وي در )Kelly, 2002( المللـي يـك كشـور    ايجاد حس مشروعيت براي اهداف بـين  ،در واقع

  نويسد:  اي مي مقاله
خواهيم بـا جـذب و اقنـاع     قدرت نرم، توانايي به دست آوردن چيزي است كه مي«

جهت تحقق اهداف خود. اين نوع قدرت با قدرت سخت متفاوت است كه در سايرين 
هـاي قـدرت اقتصـادي و نظـامي بـراي       آن از توانايي خود براي كاربرد ابزارها و اهـرم 

طور مثـال هـر دو قـدرت در جنـگ عليـه تروريسـم       ه بريم. ب وادارنمودن بقيه بهره مي
جذب نيز به نوبه خود به قابل اعتمـاد   تر از اجبار است. اند، اما جذب، بسيار ارزان مهم

 .)Nye, 2003a( »بودن بستگي دارد

توان در رفـع ابهـام از    در اين تعريف، نكات متعددي را مي ،شود گونه كه مشاهده مي همان
  ماهيت قدرت نرم استخراج نمود:

قدرت نرم نه تنها با اجبار سروكار ندارد، بلكه ربطي به تطميع نيز نـدارد. در   ،نخست اينكه
  حقيقت، جنس قدرت نرم از دايره چماق و هويج بيرون است.

دادن  قدرت نرم، قدرت اقناعي است نه اغوايي. يعني اگر ما با تبليغ يـا وارونـه نشـان    ،دوم
تـوان در چـارچوب اعمـال     موضوعي، بتوانيم ديگران را جذب خودمان كنيم، اين امـر را نمـي  

قدرت نرم در نظر گرفت. ناي، معتقد است قدرت نرم بر قابـل اعتمـاد بـودن اسـتوار اسـت و      
آنچـه در آن اغـوا،    هـر  ،. بنـابراين )Golshanpazhooh, 2006( نصر اسـت تبليغات، فاقد اين ع
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از حوزه شمول قدرت نرم خارج خواهد شـد. بـا    ،كار رفته باشده فريب و يا عمليات رواني ب
هـاي مخملـين يـا تـدارك تهـاجم فرهنگـي،        اندازي انقالب اين توصيف، اقداماتي همچون راه

رش نفوذ اقتدار نرم يـك كشـور در ديگـري بـه حسـاب      توانند از تبعات ثانويه گست هرچند مي
  گيرند.  هاي قدرت نرم قرار نمي لفهؤبندي م در طبقه در اساس،آيند، اما 

يا در كاربرد ابزارهاي نظامي، اعمـال  » قدرت سخت«از سويي ديگر، در اين طيف معنايي، 
نـد يـا در اعمـال    ك زور، بازدارندگي، تهديد و ارعاب، جنگ و سياست زورمدارانـه جلـوه مـي   

تشويق و تهديد اقتصادي.  و قدرت اقتصادي، تحت فشار مالي گذاشتن، تحريم اقتصادي كردن
ريـزي فرهنگـي،    سرشتي ديگـر دارد و خـود را از راه جـذابيت، برنامـه    » قدرت نرم« در مقابل،

دجانبـه  ها به ميانجي رسانه و نهادهاي مدني و نيز ديپلماسي دو يـا چن  اي از ارزش ترويج رشته
  كند. آشكار مي

بايست نگاهي نيز به منـابع و ابزارهـاي    پس از تعيين محدوده براي تعريف قدرت نرم، مي
هـاي   هاي جذابيت فرهنگي، ارزش ترين منابع قدرت نرم را در چهارچوبه ناي مهمآن انداخت. 

 بينـد  ميراستين و سياست خارجي مناسب (زماني كه در چشم ناظران داراي مشروعيت باشد) 
كند. شايد بتـوان گفـت    بندي خاصي اشاره نمي اما در حوزه ابزارها، به دسته ،)51 :1387(ناي، 
هاي قدرت نرم آمريكـا بـه زمامـداران ايـن      لفهؤهايي كه وي در راستاي توصيه به بهبود م مثال

سـازد، مـواردي همچـون پـذيرش      كنـد، برخـي از ايـن ابزارهـا را آشـكار مـي       ميارائه كشور 
هـاي يكجانبـه و    گذاري بـر روي علـم، پرهيـز از اتخـاذ سياسـت      نشجويان خارجي، سرمايهدا

 مانند آنها.الملل و  تكروانه در صحنه بين

در موضـوع  بيشـتري را نيـز    ابزارهـاي توان  ميو با تعريف فوق از قدرت نرم، با اين نگاه 
ي و فاقد گذر زمـان  دار، حقيق قدرت نرم شامل عناصري ريشهتشخيص داد، چراكه مورد بحث 

هـايي   لفـه ؤم. 1شـوند  شود كه در متن فرهنگ، اجتماع، سياست و اقتصاد كشـور يافـت مـي    مي
اي،  اقتدار رسانههاي خاص ملي، ورزش،  هنر، آداب و رسوم، ادبيات، فولكلور، ويژگي همچون

______________________________________________________________ 
هـاي   هـاي اقتصـادي و توانمنـدي    اي فرهنگي دارد، اما جـذابيت  هرچند برخي معتقدند قدرت نرم بيشتر وجهه .1

توان قـدرت   نمي از اين رو،هاي مهمي برخوردارند و  سياست داخلي و خارجي كشور نيز در اين راستا از قابليت
  هاي فرهنگي نمود. لفهؤنرم را منحصر به م
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ملـي،  مندي اقتصادي، انسجام داخلي، كارآمدي دولت، اعتماد بـه نفـس ملـي، همبسـتگي      توان
ــه جــذابيت ــدئولوژيك، جاذب ــراد و گــري،  هــاي طبيعــي و گــردش هــاي اي برخــورداري از اف
  ارائه الگويي جذاب در عرصه سياست خارجي. ،و همچنينالمللي  هاي محبوب بين شخصيت

توان موارد ديگري را نيز اضافه نمود. در حقيقت، گستره شمول ابزارهـا   به اين فهرست مي
تـوان   ها نيز، همانند هنـر، مـي   لفهؤسيار باالست و در برخي از همين مهاي قدرت نرم ب لفهؤو م

دنيايي نامتناهي از ابزارهاي اعمال قدرت نرم يافت كه كاربرد هريك از آنان به ارتقاي وجهه و 
  قدرت نرم كشور منتهي خواهد شد. 

تـوان   ابزارهاي اعمال آن، مـي  ،شدن معناي قدرت نرم و همچنين و با مشخصبا اين مقدمه 
هـايي   هاي اطالعـاتي چگونـه و از چـه روش    كه سازمانتر شد. اين وضوع اين مقاله نزديكبه م
حوزه اين اثرگذاري تا كجـا   باشند وتوانند در ارتقاي قدرت نرم دولت متبوع خود، اثرگذار  مي
هره جذاب از كشور، براي اين ؟ آيا حضور نهاد اطالعاتي در ارائه چتواند امتداد داشته باشد مي

آيا مصاديقي موفق يا ناموفق در اين راسـتا قابـل    ،كهمفيد است يا مضر؟ و در نهايت اينهدف، 
  باشد؟ رصد و ارائه مي

صـدا و بـدون    ورود نهادهاي اطالعاتي به موضوعات مختلف، اغلـب بـي   چونحال  به هر
 ،مقاله وجود دارد: نخست اينكـه  مشكل اساسي بر سر راه اين سهجنجال و آشكارسازي است، 

ها و مطالعات موردي دقيق و حقيقي در راستاي موضوع مقاله تا حد بسياري دشوار  يافتن مثال
تـوان هـر    مـي  دليـل همـين عملكـرد پنهـاني،     كه، بهدوم آن .كن استها نامم و در برخي حوزه

اقتـدار و   ،از ايـن منظـر  اطالعاتي نسـبت داد.  تحركي در حوزه اقتدار نرم كشور را به نهادهاي 
اي مقبـول جهـاني، شـيوه و حجـم     هـ  جذابيت هنري كشور، جذب توريست، نمايش سياسـت 

توان ناشـي از تشـويق    الملل و بسياري از موارد ديگر را مي تصويرسازي از خود در صحنه بين
 چـون  ،در عـين حـال   مين فضاي الزم از سوي نهاد اطالعـاتي دولـت دانسـت.   أپرده و ت پشت

بـا   عملكرد نهادهاي اطالعاتي اغلب با بحث حفظ و ارتقاي قـدرت و منـافع ملـي (نـه لزومـاً     
عنوان اين مقاله نيز با توجـه   خورد، اصوالً معصوم و مشروع) گره مي ها و ابزارهاي كامالً روش

تـالش   ،فـرض بـه  گيـرد؛ چراكـه    شده از قدرت نرم، به نوعي در تباين قرار مي به تعريف ارائه
اي زيبا از كشور خود در نزد افكار عمـومي ديگـران،    هاي اطالعاتي براي نمايش وجهه نسازما



 56شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 122

ناخودآگـاه   ،سازد. در حقيقت شده را در ذهن متبادر مي رويكردي تبليغي و ساخته ،در نگاه اول
». قدرت نـرم «شويم تا  نزديك مي» جنگ نرم«ها ما بيشتر به مفهوم  در برخي مثال ،در اين مقاله

توان برداشت مثبتي نيز از اين رفتـار و روش داشـت و آن تمركـز بـر تصـحيح       مي ،حال نبا اي
  وجهه و نمايش واقعيات و بازسازي تصويري است كه از تحريفات سرچشمه گرفته است. 

  
  ارتقاي قدرت نرم برايهاي ايفاي نقش نهادهاي اطالعاتي  حوزهالف. 

جهـت ارتقـاي قـدرت     در نهادهاي اطالعاتيهاي ايفاي نقش و اعمال نفوذ از سوي  حوزه
بـا   .شـوند  بسياري موضوعات ديگر را نيز شـامل مـي   منحصر به موارد ذيل نبوده و نرم كشور،

، هاي ذيل به تـاريخ  بودن بسياري از مثال به منابع در دسترس، همچنين نزديكبا توجه  ،حال اين
دو  ،در ايـن راسـتا   استفاده خواهد شد. اه از اين مثالو ذهنيت كنوني كارشناسان ايراني، تجربه 

گيـرد: نخسـت، فعاليـت     هاي اطالعاتي مـد نظـر قـرار مـي     طيف كلي از حوزه فعاليت سازمان
نهادهاي اطالعاتي و امنيتي در حوزه توليد و نشر اطالعات كه در جهت اقناع صورت گرفته و 

شـود و   كار گرفته مـي ه هاي مرجع مخاطب ب براي رسيدن به هدفي خاص در گروه ،در نهايت
در راسـتاي تقويـت   ابزارهاي انتقال قدرت نرم  ازنهادهاي اطالعاتي و امنيتي  برداري بهرهدوم، 

  .اقتدار نرم كشور متبوع خود
  

  ابزار اقناع مثابهاطالعات به . 1
جمعيت هدف، استفاده از توانايي خاص توسط بازيگر براي رسيدن به هدفي معين در كشور يا 

كننده و ناصحيح باشند، در حوزه ابزارهاي جنگ  هاي تطميعي يا تبليغي كه گمراه استفاده از روشبا 
توجـه بـه و تصـديق عملكـرد      ،حـال  گيرد و با موضوع قدرت نرم فاصله دارد. با ايـن  نرم قرار مي
در  ،يساز بازيگر مذكور براي گمراهو يا خوشنامي آن، حتي با وجود تالش  ژدليل پرستي بازيگر، به

 ،بار مصرف ناميد نوعي يك توان به هرچند اين شيوه از بازيگري را مي ؛گيرد حوزه اقتدار نرم قرار مي
بـودن اطالعـات و يـا     كننـده  شدن هدف اصلي و همچنين كذب يا گمراه چراكه به محض مشخص

  رفتار، چيزي از قدرت نرم بازيگر براي استفاده مجدد باقي نخواهد ماند. 
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هـا   ثيرگذاري بر برداشتأنگاه، هرگونه عمليات فريب توسط بازيگر اطالعاتي براي تبا اين 
گنجد و نتيجه آن به معنـاي عالقـه مخاطبـان     و تصاوير ذهني حريف در حوزه قدرت نرم نمي

نخسـت  دو صـورت:   مگـر در  ،ي از بازيگر اطالعاتي نيستكشور و جامعه هدف به الگوپذير
هـاي اسـتتاري،    شدن پشـت اليـه   شفاف عمل كرده و بدون پنهان سازمان اطالعاتي كامالً آنكه،

شود كـه بـازيگر بـا     عنوان عامل اقدام معرفي نمايد و وجه دوم، مربوط به زماني مي خود را به
اقدامي را صورت دهد و پس از آن نيز تالش نمايـد   ،خود اده از پيشينه خوشنام و بااعتباراستف

  .كندن جلوگيري را نگاه داشته، از تخريب آ ويربا اقداماتي زيركانه اين تص
  نمايد: تر مي رابطه، موضوع را قابل هضم ذكر چند مثال در اين

، 2003عـراق در سـال    ورود نهادهاي اطالعاتي آمريكا به صحنه پيش از تهاجم آمريكا بـه 
ن بـه  نهاد اطالعاتي بـراي رسـيد   برداري از اعتبار و تصوير بهره اي مناسب جهته يكي از مثال

عليه تروريسم توسـط    هدايت سياست جنگ  ،در حقيقتهدفي خاص در ذهن مخاطب است. 
صدام حسين در عراق، بـدون ارائـه اطالعـات      سمت رژيم بوش، بعد از حمله به افغانستان به

اينكه صدام  بر قابل اعتماد و معتبر از سوي سازمان سيا يا ديگر نهادهاي اطالعاتي آمريكا مبني
در پي ساختن سالح اتمـي اسـت،    ،الدن كمك كرده و همچنين ت يازده سپتامبر به بن حمالدر 

ملـي بـوش از     امنيـت  ممكن نبود. در ابتداي اين فرايند، گرچه وزير دفاع و ساير اعضاي گروه 
كردند، امـا اطالعـات سـيا     الدن در حوادث يازده سپتامبر طرفداري مي ايدة حمايت صدام از بن

بودنـد كـه صـدام حسـين       گران سيا فقط به اين نتيجه رسـيده  كرد. تحليل را تأييد نمياين ايده 
اي اسـت.   هـاي هسـته   دنبال دستيابي به سـالح  هاي كشتار جمعي است و فعاالنه به داراي سالح

هاي كشتار جمعي را بـه   ادعا كرد كه صدام قصد داشته سالح ،بوش با استفاده از اين اطالعات
ها تحويل دهد. اگرچه رييس وقت سازمان سيا، جورج تنت اساساً با  تروريست الدن و ديگر بن

هـاي بـوش و گـروه     اين ديدگاه كه عراق با القاعده همكاري كرده است موافق نبود، اما تحليل
تغييـر  «ترتيب، دولت بوش تصميم گرفت سياست  ملي او را نيز به چالش نكشيد. بدين  امنيت 

 كند.را در عراق اجرا » رژيم

آوري  هاي فني و عوامل انساني، براي جمـع  در راستاي اين هدف، سازمان سيا به كمك روش
آن، ارزيـابي ميـزان تهديـدات و     تـرين نقـش   مهماطالعات از عراق بسيار تالش كرد، فعاليتي كه 
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گـذاري   ها، بيش از آنكـه نقشـي در طراحـي و سياسـت     خطرهاي ناشي از صدام بود. اين ارزيابي
عراق داشته باشند، در جلب حمايت افكار عمومي آمريكـا و متحـدان آن بـراي حملـه بـه      دربارة 

طـول   در سخنراني خود اعالم كـرد عـراق در   ،2002عراق بسيار ضروري بودند. بوش در ژانويه 
سـبب نبـود    اي توليد كرده است؛ اما سازمان سيا، به هاي كشتار جمعي و هسته سالح ،دهة گذشته

هاي كشتار جمعـي عـراق از تأييـد     سالح  اطالعات كامالً موثق دربارة برنامة هاي عيني و شاخص
گرايانـه از   تقليـل   ها خودداري كرد. ولفوويتز و رامسلفد اين اقـدام سـيا را تفسـير    صريح اين ادعا

تهديدات قلمداد كردند و براي جبران خأل ارزيابي از تهديـدات عـراق و تأييـد ادعاهـاي بـوش،      
توليد  ،را به رياست آبراهام شولسكي تأسيس كرد كه هدف از آن 1»هاي ويژه ر طرحدفت«ولفوويتز 
  .هاي اطالعاتي از عراق بدون توجه به اطالعات سازمان سيا بود ارزيابي

جديد از عـراق   2»ارزيابي اطالعات ملي«اكراه توليد سريع  ، تنت با2002سرانجام در پاييز 
ييـد نسـبي و مـبهم ادعاهـاي بـوش بـود. شـوراي         را پذيرفت. هدف اين ارزيابي اطالعاتي تـأ 

هاي اطالعاتي آمريكاست، در كمتـر   اطالعات ملي آمريكا كه متشكل از نمايندگان تمام سازمان
از: تـداوم   ترين نكات اين ارزيابي عبارت بود اين ارزيابي را تهيه و منتشر كرد. مهم ،ماه از يك 
هاي كشتار جمعي شيميايي و  هاي كشتار جمعي عراق، دستيابي عراق به سالح هاي سالح برنامه

 نيويـورك  ،هاي سازمان ملل. دو سال بعـد  رغم قطعنامه، به هاي با برد بلند بيولوژيكي و موشك
  .اطالعات آمريكا خواند ترين سند در تاريخ  شده تايمز اين سند را تحريف

يـن كشـور   هايي كه با ايدة حمله به عراق و صـحت اتهامـات وارد بـر ا    مخالفترغم به 
المللـي بـه اخبـار و     هـاي داخلـي و بـين    مقامات آمريكايي در سخنراني وجود داشت، اشاره

طور خاص سازمان سيا، انتقادات از  هاي اطالعاتي خود و به آمده از سازمان دست اطالعات به
ترين افراد نسبت به ادعاهاي آمريكـا درمـورد    در نزد منتقدطرح حمله را كاهش داد و حتي 

البرادعي نيز نوعي ترديد درخصوص نيات عـراق ايجـاد    هانس بليكس و محمد  مانند  ،عراق
كرد و مشروعيت الزم براي حمله به اين كشور را فراهم آورد. كـالين پـاول، وزيـر خارجـة     

زمان ملل دربـارة عـراق اظهـار داشـت     ساشوراي امنيت وقت آمريكا، در سخنراني خود در 

______________________________________________________________ 
1. Office of Special Plans 
2. National Intelligence Estimate 
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بر منابع معتبر اطالعاتي است و ادعا و تحليل صرف نيست؛   هاي امروز من تماماً مبتني گفته«
 ها و نتايجي است كه از منابع اطالعـاتي بـه   دهم، واقعيت اختيار شما قرار مي آنچه امروز در

نيـز بـه    سيا سازمان   ت، رئيستن  شد كه جورج حالي ايراد مي اين سخنان در »اند. دست آمده
ترتيـب، در فضـاي   . بـدين  بـود  سـته  سر او نش حمايت از اظهارات پاول پشت ييد وأت هنشان

اعتمادي كه در افكار عمومي درخصوص ادعاهاي مقامات آمريكايي فراهم آمده بود، ارتـش  
 نـه آغـاز كـرد   گيرا عنوان اقدامي پيشرا به  1عمليات آزادي عراق 2003مارس  19آمريكا در 

  .)127ـ  124 :1390(ميرمحمدي، 
حمايـت و پشـتيباني از تصـميم     ،طـور خـاص   بـه  ،نقش سازمان سيا در حملـه بـه عـراق   

ــيس  ــود. سياســت   رئ ــه عــراق ب ــراي جنــگ  علي ــد  جمهــور آمريكــا ب گــذاران آمريكــا نيازمن
واقـع،   كـرد. در  پشتيباني چنداني از آن نمي ،بخشي به جنگي بودند كه افكار عمومي مشروعيت

هاي سيا در مطبوعات سـعي   دولت بوش با انتخاب و انتشار گزينشيِ اخبار اطالعاتي و گزارش
ترتيـب، حمايـت    كرد تهديدات ناشي از صدام را نزد افكار عمومي بزرگ جلوه دهـد و بـدين  

هـاي سـازمان    توان گفت گزارش مي ،آنان را براي شروع جنگ عليه عراق كسب نمايد. بنابراين
ر عمومي مورد استفاده قرار گرفـت  سيا و برآورد اطالعاتي ملي اين سازمان براي مديريت افكا

هـم نـزد افكـار عمـومي      - ترين دليل موفقيت آن، اعتبار و پرستيژ موجود در آن زمان و عمده
آشكارشـدن عـدم    ،حـال  برآوردهاي سازمان سيا بود. با اينبراي   -داخل و هم خارج آمريكا 

صحت اين اطالعات، ضربه سختي به اعتبار اين سازمان وارد ساخت و باعـث شـد تـا مـدت     
زماني، ميزان اعتماد افكار عمومي داخل و خارج آمريكا به برآوردهاي اطالعاتي ايـن سـازمان،   

  به شدت كاهش يابد. 
ملـي ايـن    اطالعـات  برآوردهاي چارچوب در آمريكا ملي اطالعات انتشار گزارش شوراي

به بعد فعاليت ادعايي مربـوط بـه    2003داشت ايران از سال  كه عنوان مي 2007كشور در سال 
هاي قابل توجه درايـن راستاسـت. گرچـه     اي را متوقف كرده نيز از مثال توليد تسليحات هسته

شـده  سـبب  مجموعه نهادهاي اطالعاتي آمريكا در ارزيابي خود به اين امـر اعتـراف نمـوده و    
كاران نـزد افكـار عمـومي     طلبانه نومحافظه هاي جنگ مستقل از سياست اي تقريباً بودند تا چهره

______________________________________________________________ 
1. Operation Iraqi Freedom 
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ثرشدن آن از فضـاي سياسـي   أنشان از مت 2011گزارش دوم اين نهادها در سال  اماپيدا نمايند، 
خالف  و بردر توضيح اين گزارش  آمريكا ملي اطالعات سازمان مدير ،2011داشت. در فوريه 

 را اتمي بمب ساخت گزينه دارد نظر در همچنان ايران عنوان داشت كه ،اي گزارش قبليه افتهي
 نظـر  بـه « افزود وي ،در آن زمان .كند مي دنبال هدف اين با را خود هاي برنامه و ندهد دست از
 سـاخت  براي مناسب خلوص با اورانيوم توليد به قادر فني لحاظ از اسالمي جمهوري رسد مي

 آينـده  سـال  چنـد  طي بتواند باشند، داشته تصميم آن رهبران كه صورتي در تا است اتمي بمب
ي اطالعـاتي  بازگشـت نهادهـا   .)2011آمريكـا،   اطالعـاتي  هاي سازمان( »كند توليد اتمي بمب

خود تنها در عرض چهار سال و سپس فعاالنه درگيرشدن در موضوعاتي  آمريكا از ادعاي اوليه
دار سـاخت. در   اين اعتبـار كسـب شـده را بـيش از پـيش خدشـه       ،»مطالعات ادعايي«همچون 

ا و اميــال هــ طالعــاتي آمريكــا مطــابق بــا خواســتهحقيقــت بــروز ايــن نگــرش كــه نهادهــاي ا
پردازنـد، سـبب كـاهش     اي اطالعاتي خود مـي ه مداران حاكم، به توليد و ارائه گزارش سياست

و درگيري آنها در فراينـد تخريـب خودسـاخته قـدرت نـرم      شديد اعتبار و پرستيژ اين نهادها 
 .چه در داخل و چه در خارج از آمريكا شده استخويش، 

بايست به اين نكته توجه داشت كـه گرچـه ارائـه و     بندي اين رهيافت مي در جمع ،بنابراين
رش يا حتي مصاحبه از سوي نهاد اطالعاتي كه جلب توجه عمومي بسياري را سبب انتشار گزا

 امـا آيـد،   حساب مي ثر براي ساخت اقتدار نرم براي نهاد مربوطه بهؤشود، از جمله ابزارهاي م
كه وجهي بسيار حياتي از مفهوم قدرت نرم را تشـكيل  » قابل اعتماد بودن«توجهي به عنصر  بي
سادگي قدرت نرم حاصله را از ميان برده و بهبود وجهه نهـاد مـذكور نـزد     هتواند ب مي ،دهد مي

  افكار عمومي را تا مدت طوالني به تعويق اندازد. 
  

  اعمال قدرت نرم  از ابزارهاي واسطهنهادهاي اطالعاتي  استفاده. 2
هاي مد  فعاليت دهند در فضايي مبهم و ناشناخته به بسياري از نهادهاي اطالعاتي ترجيح مي

مد نظـر،   اهدافبراي رسيدن استفاده از ابزارهاي اشاعه قدرت نرم  نظر خود بپردازند. بنابراين،
در باشـد.   ارتقاي قدرت نرم دولت متبوع اين نهادها مـي  يها ترين شيوه يكي از بهترين و شايع

هـاي ورود   ظرافتنامحسوس، توجه دقيق به  پرهيز از درگيري مستقيم، كنترل كامالً عين حال،
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ارزيابي سريع بازخوردها جهت حفظ آمـادگي بـراي تغييـر    هاي حساس قدرت نرم و  به حوزه
هـاي امنيتـي و اطالعـاتيِ خواهـان      هاي الزامي بـراي سـازمان   سريع رويكرد، از جمله سياست

ها در شـش   گونه سازمان باشد. توصيف دخالت يا احتمال دخالت اين حضور در اين عرصه مي
  دهد. اشاعه قدرت نرم، بخش بعدي اين مقاله را تشكيل ميحوزه 

  
  سينما .1ـ2

هاي نمايش اقتدار نرم كشـور در صـحنه جهـاني     ترين و كارامدترين حوزه هنر يكي از مهم
كنند در عصر توسعه ارتباطات  هاي هنگفت تالش مي ها با صرف هزينه است. بسياري از دولت

جذاب از خود براي ساير بازيگران اين صحنه ارائه دهند و اي، نمايش و تصويري زيبا و  رسانه
ثيرات بـر  أماندگارترين ت ،نظيرترين و در عين حال در اين راستا، هنر و مشتقات آن، يكي از بي

هـاي توليـد جـذابيت     سازد. هنر هفتم يكي از همين حوزه ذهن و انديشه مخاطب را فراهم مي
ف فرهنگـي و گسـترش اقتـدار نـرم نيـز همـراه آن       است كه در كنار سودآوري اقتصادي، اهدا

هاي دخالت  ترين عرصه تواند يكي از مهم با اين ديدگاه، حوزه سينما و توليد فيلم، مي باشد. مي
دهي به اهداف ارتقاي قـدرت نـرم كشـور در وراي مرزهـاي      شكل برايهاي اطالعاتي  سازمان

و يا در خارج از كشور نامناسب  هاي اعمالي  شده توسط سياست خود، تصحيح وجهه مخدوش
عنـوان تبعـات    (البته بـه متفاوت با واقعيت و فريبنده از دولت مد نظر  برساخت تصويري كامالً

  باشد. ثانويه قدرت نرم) 
هاي آمريكا در صـحنه جهـاني داشـته، بـه عقيـده       كنون هاليوود به سياست رويكردي كه تا

هايي از توليدات اين صنعت عظيم،  بخشگذارد كه  جاي شكي باقي نمي ،بسياري از كارشناسان
كنـد.   هاي اطالعاتي اياالت متحده حركـت مـي   هاي دستگاه معنا با خواسته دار و هم جهت كامالً

هاي زماني خاص بر روي كشورهايي كه با آمريكا مشـكل دارنـد و سـاخت     تمركز در محدوده
 گـر  نمـايش  ،نظر و در مقابـل   مانده از كشور مد ساني و عقباي ضد ان هايي نمايانگر چهره فيلم

هـايي   مصداق ،بودن شهروند يا سرباز آمريكايي و خوب پرستي ، فداكاري، ميهناقتدار، انسانيت
  هاي متعددي نيز مستند نمود.  را با مثال توان آن اين ادعاست كه مي براي
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ثيرگذاري بر افكـار  أتبراي  ،ذكر شيوه عملكرد سازمان سيا در جريان جنگ سرد ،در اين راستا
كـه در   1هـاي راكـي   متناسب با اين موضوع است. مجموعه فيلم ساكنان بلوك شرق كامالً عمومي

 ،به پايان رسيد، به عقيـده بسـياري از كارشناسـان    1990آغاز و در سال  1976از سال  بخشپنج 
 ،براي تقويت وجهه آمريكايي و تبليغ اقتدار آمريكايي بوده است. در اين ميانيافته  تالشي سازمان

مريكـايي را بـا   آساخته شد، تقابل مستقيم بوكسور  1985قسمت چهارم اين مجموعه كه در سال 
هـاي   دهـد. فضـيلت   هم در روز كريسـمس نشـان مـي    زني شوروي در مسكو و آن قهرمان مشت

براي دوستان و رفقا، هوش برتـر   دوستي وي، فداكاري تا پاي جان خانواده اخالقي شخص راكي،
پيـروزي لحظـات    ،و در نهايـت  هاي امنيتي شوروي مغز دستگاه خشك و بي مورانأنسبت به م او

جانبه وي، نمايشي از تالش هوشمندانه و نگاه تيـز   وجود اقتدار همه با ،آخر وي بر قهرمان روس
كا در تصويرسازي له خود و عليه رقيب جنگ سردي خـويش دارد. نكتـه   نهادهاي اطالعاتي آمري

هم در  ،جالب آن است كه ميزان فروش اين قسمت از مجموعه راكي به نسبت چهار بخش ديگر
بيشتر بوده است. جدول ذيل (شامل قسـمت ششـم كـه     ،داخل آمريكا و هم در خارج اين كشور

ـ   2006سال بعد در سال  شانزده  دهـد  ن تفـاوت آشـكار را بـه خـوبي نشـان مـي      ساخته شـد) اي
)http://en.wikipedia.org(:  

  
Film Release date Box office revenue

United 
States

Foreign Worldwide 

Rocky November 27, 
1976 

$117,235,147 $107,764,853 $225,000,000 

Rocky II June 15, 1979 $85,182,160 $115,000,000 $200,182,160 
Rocky III May 28, 1982 $125,049,125 $125,000,000 $250,049,125 
Rocky IV November 27, 

1985 
$127,873,716 $172,600,000 $300,473,716 

Rocky V November 16, 
1990 

$40,946,358 $79,000,000 $119,946,358 

Rocky 
Balboa 

December 20, 
2006 

$70,270,943 $85,428,201 $155,699,144 

Totals Films 1–6 $566,557,449 $684,793,054 $1,251,350,503 

  
______________________________________________________________ 
1. Rocky Balboa 
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دوسـتي آنـان و    سازي از سربازان آمريكايي، وطن الزم به ذكر است همين رويكرد (قهرمان
توليدشـده در  هـاي   مجموعـه فـيلم  بسياري ديگر از مبارزه انساني ايشان با دشمنان آمريكا) در 

هـاي پليسـي جيمـز     شده از رمان هاي ساخته اي ديگر تكرار شد. فيلم خالل جنگ سرد، به شيوه
  مور مخفي بريتانيايي داشت.أباند نيز در بسياري از اپيزودها، همين تداعي را در مورد م

عليـه سـاير   نـگ سـرد   الزم به توضيح نيست كه اين رويكرد در خالل و پـس از پايـان ج  
هاي ضـد ايرانـي سـينماي     كار گرفته شده است. مجموعه فيلمه مريكا نيز بكشورهاي مخالف آ

)، سيصـد  2003اي از شـن و مـه (   )، خانـه 2002)، مـريم ( 1991آمريكا (بدون دخترم هرگـز ( 
) و برخـي مـوارد ديگـر) از جملـه مسـتنداتي      2008)، سنگسار ثريا (2008گير ( ) كشتي2006(

 اي نامناسب و برخي اوقات غيرانساني از ايراني و همچنين هـر  اند چهره الش داشتههستند كه ت
بازنمايي ايران و اسالم در هـاليوود،  ( آنچه بعد از انقالب در اين كشور تغيير نموده، ارائه دهند

كه مربوط به  2011هاي پاياني سال  در ماه Battlefield-3اي  تبليغ شديد بر بازي رايانه .)1389
الملل پس  ن با تشديد فضاي رواني عليه ايران در جامعه بينآزماني  باشد و هم مباران ايران ميب

ايـن رويكـرد اسـت.    ييدي بر أنيز تبه آژانس  ماه نوامبر وي از انتشار ادعاهاي آمانو در گزارش
هاي اطالعاتي، تشخيص اين امـر كـه    هرچند اين نكته قابل ذكر است كه طبيعت رفتار سازمان

هـاي اطالعـاتي آمريكـايي     بر اساس دستورات سازمان ها دقيقاً گونه فيلم هدايت و ساخت اين
ها از ايـن   گونه سازمان توان منكر سودبري اين نمي اماسازد،  صورت گرفته يا خير را دشوار مي

هايي كه تـنش ميـان    در زمان دهي مستقيم و غيرمستقيم آنان، خصوصاً فضا و احتمال باالي خط
  باشد، گرديد. گيرد يا نياز به تشديد فضاي رواني عليه كشور هدف مي شور باال ميدو ك

كار ه همانند روش ب در عين حال كه ،اين رويكرد درخصوص چين نيز قابل مشاهده است
حضور و نفوذ اقليت دليل ه جويانه نيست. شايد ب عريان و مقابله ،رفته عليه ايران يا بلوك شرق

صنعت سينماي اين كشور، الزم بوده تا نهادهاي اطالعـاتي   ،مريكا و همچنينبزرگ چيني در آ
شكلي ديگر و با مختصـاتي متفـاوت تنظـيم     خصوص را به آمريكا شيوه رفتار هاليوود در اين

در گراي چين بـوده اسـت.    مريكا در برابر سينماي مليآو آن نمايش اقتدار نرم سينماي  نمايند
 1نمايش جهاني فيلم سينمايي آواتـار آيد و آن  نظر مناسب مي جديد بهذكر يك مثال  ،اين راستا

______________________________________________________________ 
1. Avatar 
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ريزان فرهنگي  برنامه ،براي صنعت سينما و همچنينبود كه  2009ساخته جيمز كامرون در سال 
  .حساب آمد هاي اساسي ب ضربه ،چين

 از يكـي  اكـران  شد با همزمان كه اكران فيلم آواتار در چيناين فضا در زماني شكل گرفت 
 اغلـب  شـركت  با و 1جمهوري يك گذاري پايه نام با كه چين ملي سينماي هاي پروژه بزرگترين
. بـود  گرفتـه  قـرار  كشـور  ايـن  سـينماي  هاي پرده روي بر چيني هاي ستاره و معروف بازيگران

 نكتـه  ،2010 سـال  ژانويـه  28 تـاريخ  در 2ون وانـگ  قلم به Global Times نشريه در اي مقاله
 فـيلم  هرچنـد «: نويسـد  مـي  اش مقالـه  از بخشـي  در وي. دهـد  مـي  نشان را رقابت اين اساسي

 را چين تاريخ كل در فيلم فروش ركورد توانست نمايش روز 45 در ،جمهوري يك گذاري پايه
 متاسـفانه «: نويسد مي سپس وي .»نمود برابري آواتار روز 15 نمايش با تنها رقم اين اما بشكند،

 و مـا  نـرم  اقتدار بين شكاف خوبي به آمريكايي، فيلمي و ما فيلم فروش بين 3 به 1 نسبت اين
 ».دهد مي نشان هم را آمريكا

و  جديـد  فـيلم  يـك  و آواتـار  فيلم از استقبال ميان مجدداً چند هفته بعد در وضعيت همين
 حسـرت  آنكـه  از پس خود مقاله در ون وانگ. شد حاصل 3كنفوسيوس نام به چينيگراي  ملي
 هـاي  گيشه مقابل در آفتاب طلوع از قبل ها ساعت ژانويه شديد سرماي در ها چيني كه خورد مي

 دولتمردان مقابل در را الؤس اين كنند، تماشا را فيلم اين بتوانند تا ايستند مي آواتار فيلم نمايش
 سرما زير در ها ساعت ها آمريكائي كه رسد فرا زماني كه كنيم چه بايد ما كه دهد مي قرار چيني

  كنند؟ تماشا را چين در شده ساخته فيلمي بتوانند تا بنشينند انتظار به
زورآزمايي هاليوود با سينماي چين، نشان از فاصله سنگين توليدات چيني براي  ،هر حال  به

در نهايت امر، استقبال شديد از فيلمي آمريكايي،  چونرقابت با همتايان آمريكايي خود دارد و 
توان  باشد، نمي مريكا در اين حوزه ميآدهنده اقتدار نرم  هم از سوي تماشاگراني چيني نشان آن

سازي هاليوود را غير ممكـن دانسـت.    دهي و يا حمايت نهادهاي اطالعاتي از صنعت فيلم خط
گونـه   تـوان ايـن   طور حتم و يقـين نمـي   هرچند همانگونه كه در ابتداي مقاله نيز عنوان شد، به

______________________________________________________________ 
1. The Founding of a Republic 
2. Wang Wen 
3. Confucius 
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بـا   .مريكـا برشـمرد  آهـاي اطالعـاتي    هـاي سـازمان   ريـزي  را آگاهانه و منبعث از برنامه رفتارها
رجي آمريكـا  نتايج حاصله از اين رويارويي، بهترين تبعات را براي اهداف سياست خا ،حال اين

هم در مقابله با بزرگترين رقيب فعلي اين ابرقدرت، يعنـي جمهـوري   در حوزه قدرت نرم، آن 
مريكا، آهاي اطالعاتي  قصد و غرض و ناآگاه دانستن دستگاه و در اين ميان، بيخلق چين داشته 
 طلبد. سادگي بسيار مي

  
  رسانه .2ـ2

ها و  كومتي، روزنامههاي فراملي دولتي و غيرح از سازمان ،قدرت نرمجوزف ناي در كتاب 
اي از روابـط ايجـاد    شبكههاي ارتباطي،  آوري با استفاده از فن«هايي كه  عنوان بخشها به  رسانه
ه بر اين اسـاس، رسـان   .)Nye, 2003b( برد نام مي» اند كه برآيند آن توليد قدرت نرم است كرده

ثيرگذار در اقتدار نرم كشور اسـت. آمريكـا نيـز از ايـن قائـده      يكي از توانمندترين ابزارهاي تأ
هم در اقتدار نرم داخلـي و هـم    ،، يكي از ابزارهاي نيرومنداين كشوررسانه در مستثنا نيست و 

 در قدرت نرم اعمالي در خارج از اين كشور است. 

جهـان را داراسـت.   يكـي از پرتيراژتـرين مطبوعـات     ،لحـاظ مطبوعـات  اياالت متحده بـه  
اي تـودي، واشـنگتن پسـت و     استريت ژورنال، يـواس   چون نيويورك تايمز، والهايي  روزنامه
امروزه از چنان قدرت و نفـوذي   1،س نيوز ورلد اند ريپورتا چون تايم، نيوزويك، يو مجالتي

مجالتي  2گذارند. هاي واشنگتن تأثير مي گيري ها و تصميم برخوردارند كه بر بسياري از سياست
شـوند. نسـخه اروپـايي     بلكه در ساير نقاط جهان نيز چاپ مي ،تنها در آمريكا نه ،چون تايم هم

شـود و در سـطح    معـروف بـود، در لنـدن منتشـر مـي     » تـايم آتالنتيـك  «كه قبالً به  3مجله تايم
. نسخه آسيايي تايم نيز با نـام  يابد انتشار مي) 2003خاورميانه، آفريقا و آمريكاي التين (از سال 

______________________________________________________________ 
1. U.S News world and Report 

اي تـودي،   اس هايي همچـون يـو   جالب آنجاست كه آمريكا فاقد روزنامه ملي است. هرچند روزنامه ،حال . با اين2
گردند،  در سطوحي بسيار وسيع در اين كشور توزيع مي ،آنجلس تايمز وال استريت ژورنال، نيويورك تايمز يا لس

  نيستند.يك روزنامه ملي  چاما هي
3. Time Europe 
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Time Asia رسد. در كانادا نيز اين مجلـه بـا نـام     كنگ به چاپ مي در هنگTime Canada  در
شود. تايم پاسفيك كه مخصـوص جنـوب اقيـانوس آرام اسـت نيـز اسـتراليا،        ميتورنتو منتشر 

دهـد و محـل چـاپ آن شـهر سـيدني در       نيوزلند و ديگر جزاير اين اقيـانوس را پوشـش مـي   
كردن  وزارت امور خارجه آمريكا قسمتي از بار مالي اين نشريه را به ازاي منعكس ست،استراليا
  .)13 :1385زاده شهدادي،  (بزرگ مشي دولت آمريكا بر عهده دارد خط

تـرين ابزارهـاي صـنعت     در حـال حاضـر يكـي از مهـم    نيـز  تلويزيـون  در كنار مطبوعات، 
هـاي   درصـد از خانـه   5/99باشـد. بنـا بـر اطالعـات اداره بازرگـاني آمريكـا، در        مي 1سرگرمي

هرچند در اياالت متحده  ،)1383(ماندر،  آمريكايي كه برق دارند، دستگاه تلويزيون وجود دارد
هـزار   60، تنهـا  1947ها طول كشيد تا تلويزيون به رسانه جمعـي تبـديل شـود. در سـال      سال

دستگاه تلويزيون در اياالت متحده وجود داشت كـه اكثـر آنهـا در نيويـورك بـود. بسـياري از       
 ،)Fraser, 2005: Chap. 2( نشسـتند  هاي عمومي به تماشاي تلويزيون مـي  ها در مكان آمريكايي

آمريكـايي بـدل شـده     هرترين ابزارهاي زندگي  به يكي از ضرورياما امروزه اين وسيله تقريباً 
در هـاي آمريكـايي    درصد از خـانواده  98بيش از  ،به اين سو 1970از سال  ،. در حقيقت2است

بـيش از   ،هاي آمريكـايي  درصد از خانواده 66 ،و در حال حاضر اند منازل خود تلويزيون داشته
 7طـور متوسـط    دو دستگاه تلويزيون در منزل خود دارند. تلويزيـون در منـازل آمريكائيـان بـه    

ساعت در روز بـه تماشـاي    4طور متوسط  ساعت در روز روشن است. كودكان و نوجوانان به
هاي ويدئويي يـا كـامپيوتري    نشينند (و اين بدون احتسابِ زماني است كه به بازي تلويزيون مي

______________________________________________________________ 
1. Entertainment 

ستين روزهاي اختراع تلويزيون، اياالت متحده به اهميت استراتژيك تحميل معيارهاي تكنيكي آمريكا در از نخ. 2
اياالت متحـده سيسـتم    ،گرفت هاي سياه و سفيد مورد استفاده قرار مي كه تلويزيون المللي پي برد. زماني سطح بين

NTSC خصـوص   ولي كشورهاي اروپايي و به ،ذ شدرا اتخاذ كرد كه اين سيستم سپس در كانادا و ژاپن نيز اتخا
تنهـا تـاكتيكي    ) را مورد استفاده قرار دادند. اين سيستم نهSECAMسيستم سكام ( ،فرانسه در زمان ژنرال دوگل

اياالت متحده در سـطح جهـاني تعبيـه شـده بـود. پـس از تولـد         NTSCدفاعي بود، بلكه براي رقابت با سيستم 
دليـل نبـود    اليوود به وحشت افتاد كه كنار گذاشته شود. اين ترس چنـدان هـم بـي   ، ه40تلويزيون در اواخر دهة 

روابـط مسـتحكمي ميـان ايـن دو برقـرار شـد و        ،كاهش يافت. به هرحال در ادامـه  50چراكه درآمد آنها در دهه 
 هاي تلويزيوني تبديل شد. كننده برنامه هاليوود به تأمين
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شـود، تماشـاي تلويزيـون معمـوالً      پس از ساعاتي كه صرف خواب مـي  ،ردازند). همچنينپ مي
دهد و مدت زماني كه كودكان تـا سـن هيجـده      خود اختصاص مي بيشترين وقت كودكان را به

 هـا در مدرسـه بيشـتر اسـت    ، از مدت زمـانِ تحصـيل آن  اند سالگي مقابل تلويزيون سپري كرده
)Children and TV Violence, 2011(. 

در حـال  در دهه گذشته، اينترنت به بزرگترين رقيب تلويزيون و مطبوعات بدل شده است. 
دهد از هر پنج آمريكايي بزرگسال، چهار نفر به طور مرتب  ها نشان مي حاضر، نتايج نظرسنجي
بـراي  كنند و اين امر جايگاه باالترين ميـزان كـاربر اينترنـت در دنيـا را       از اينترنت استفاده مي

 5/79ميليون كاربر در مقابل رتبه دوم كه با  159آمريكا به ارمغان آورده است. اياالت متحده با 
 Countries with( رسد، فاصله بسياري را با ساير رقبا ايجاد كرده اسـت  ميليون نفر به چين مي

the Most Internet Users(. 

ابزار رسانه بر افكـار عمـومي   ثير أت طبيعتاًاين آمار و ارقام نشان از گستردگي حوزه نفوذ و 
هـايي كـه نيـاز     در زمان توان حدس زد كه نهادهاي اطالعاتي، خصوصاً داخل آمريكا دارد و مي

به بسيج افكار عمومي له يا عليه موضوع يا سياست خاصي در داخل يا خارج اين كشور دارند، 
با وجود  –كار عمومي پيش از حمله به عراق اف 1از اين ابزار بهترين استفاده را ببرند. دستكاري

هاي ضد جنگ در  اي از افكار عمومي جهان كه خود را در قالب تظاهرات مخالفت بخش عمده
، تصويرسازي از طالبان، القاعده، قذافي و بسياري موارد ديگر در زمـان   -سراسر دنيا نشان داد 

هـاي خـود، از جملـه     بـا سياسـت  سـازي افكـار عمـومي، ولـو بسـيار كوتـاه،        مقتضي و همراه
  هاي هوشمندانه نهادهاي اطالعاتي و سياسي آمريكا از اين ابزار برنده بوده است. استفاده

در جهـان،  تـر اسـت.    اي آمريكا به مراتب شاخص در صحنه سياست خارجي، اقتدار رسانه
هـا و نشـريات و مجـالت، اسـتوديوهاي      تمـامي روزنامـه   صاحب تقريبـاً  ،شش كمپاني بزرگ

كـه   )1386(شـهيد ثالـث،    هاي راديوئي و تلويزيوني هسـتند  و شبكه برداري سازي و فيلم فيلم
  عبارتند از: 2»شده ادغام«اغلب آنها در آمريكا قرار دارند. اين شش 

______________________________________________________________ 
1. Manipulation 
2. Conglomerates 
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و در نهايـت،   ،5برتلسـمن ؛ 4سي يونيورسـال  بي ان؛ 3اس بي سي؛ 2والت ديسني؛ 1تايم وارنر ـ
  6.نيوز كورپوريشن
شـمار   هـا و نهادهـاي بـي    حجم انتقال و كنترل اخباري كه توسـط ايـن رسـانه    ،در حقيقت

اي وسيع و گسـترده اسـت    گيرد، به اندازه اي و ملي انجام مي زيرمجموعه آنها در سطوح منطقه
جهـاني در موضـوعي مطـابق بـا     دستكاري افكـار عمـومي   با اين ابزارها توان ادعا نمود  كه مي
ايجـاد رخـوت   . اي خواهد بـود  هاي مد نظر نهادهاي اطالعاتي آمريكا، كار بسيار ساده سياست
اي حول موضوعاتي كه در راستاي منافع ملي آمريكا نيست، همچون جنايات اسرائيل در  رسانه

ق بشـري  درپـي رژيـم صهيونيسـتي در نهادهـاي حقـو      هاي پي غزه و جنوب لبنان، محكوميت
سازمان ملل، مظلوميت ايران در جنگ تحميلي و اسـتفاده مكـرر عـراق از تسـليحات ممنوعـه      

هـاي وابسـته بـه آمريكـا همچـون       بـار رژيـم   ان ايراني، برخورد خشونترزمندگشيميايي عليه 
اي رژيـم   زرادخانـه هسـته   عربستان، بحرين و يمن با مخالفان و معترضـان، سـكوت در برابـر   

اري شواهد ديگر، نشان از استفاده عامدانـه و هوشـمندانه نهادهـاي اطالعـاتي و     اسرائيل و بسي
  خارجي آمريكا از ابزار رسانه در گستره افكار عمومي جهاني دارد. سياست

  
  سبك زندگي .3ـ2

سـبك خاصـي از   به آرامي ها،  با ورود مدرنيته به فضاي اجتماعي و فرهنگي زندگي انسان
طلب انسان برخـوردار بـود. ايـن     هاي هماهنگ با طبيعت تنوع جذابيتزندگي رشد كرد كه از 

هايي كـم و   زمين به شيوه هاي مختلف مغرب سبك كه در كل، سبك غربي نام گرفت، در بخش
نـوعي همـراه    هاي پيشرفت و توسـعه غربـي، بـه    دليل جذابيته بيش همانند رسوخ يافت و ب

سبك زندگي آمريكايي از راحتي،  ،در اين ميان هاي توسعه غرب قلمداد شد. ناپذير مدل تفكيك
بودن متمـايزي برخـوردار شـد. انسـان آمريكـايي در نگـاه سـايرين، فـردي          خيالي و خوش بي

______________________________________________________________ 
1. Time Warner 
2. Walt Disney 
3. CBS 
4. NBC Universal 
5. Bertelsmann 
6. News Corporation 
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، متـنعم در نعمـات دنيـوي   برخورد، شاد، حاضر در زمـان حـال،    جو، خوش طلب، لذت آسايش
نيـز ايـن نمـايش را    فـن حريـف نمـايش داده شـد و بسـياري       و همـه  اعتنا، جذاب بيباك،  بي

  پسنديدند و باور كردند.
ترين ابزارهاي مقابله با رقيب  شايد به يقين بتوان گفت سبك زندگي آمريكايي، يكي از مهم

، يعني شوروي و در حقيقت شرق كمونيستي در برابر غرب ليبرال در طـول  خود  ايدئولوژيك
كه تخريب شود، با هاليوود، مد، ديوار برلين پيش از آن توان گفت ت ميأبه جرجنگ سرد بود. 

پوسيده شده بود. هجوم ساكنان بلوك شرق بـه نـوعي از    ،دونالد موسيقي پاپ، كوكاكوال و مك
زندگي كه كپي عميقي از سبك زندگي غربي بود، نشان از جذابيت اين شيوه از زنـدگي بـراي   

يج مظـاهر زنـدگي غربـي و    تالش نهادهاي اطالعاتي براي ترو داد و در اين ميان، يقيناً آنان مي
هاي آن در برابر سيسـتم خشـك،    با علم به جذابيت يارگيري و جذب حامي و شيفته، خصوصاً

  روح و دستوري شيوه زندگي رايج در بلوك شرق، بسيار اثرگذار بوده است.  بي
  

  موسيقي .4ـ2
موسيقي نيز يكي از مظاهر عمده و محوري در بحث قدرت نـرم كشورهاسـت. در ايـن    

پسـند و   هايي خاص، جـوان  ميان، اياالت متحده، توانسته از اوايل قرن نوزدهم، با ارائه سبك
 و اي در كنار موسيقي سنتي كشورهاي مختلف برپا سـاخته  متفاوت از موسيقي، رقيب جدي

 ،هاي اصيل شدن موسيقي  فروغ در بسياري موارد آنان را به زانو درآورد. هرچند بخشي از كم
هـاي منتشـره از    موسيقي اماج سبك زندگي مدرن و پيامدهاي ناشي از آن است، دليل روا به

ثري در ايجـاد  ؤآمريكايي در چنـد دهـه گذشـته، نقـش مـ      سوي هنرمندان غربي و خصوصاً
وجود آورده  تر، به هاي جوان نسل محبوبيت براي اين كشور در نگاه افكار عمومي، خصوصاً

هاي موسيقي  اسب است مثالي را پيرامون جذابيتخصوص موضوع مقاله حاضر، من است. در
عملكرد موفـق آن در كشـورهاي بلـوك شـرق سـابق را       آمريكايي براي مخاطبان، خصوصاً

ندگان و خوانندگان نفره از نواز 19، يك گروه 1956 در ماه مارسبررسي و كنكاش نماييم. 
، شرقي و خاورميانه شـدند از آمريكا راهي مناطق جنوبي اروپا، آسياي جنوب » جز«موسيقي 

ز را از سـوي وزارت امورخارجـه آمريكـا تشـكيل        گروهي كه نخستين تور حسن نيـت جـ
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كـه شـايد خـود هنرمنـدان      ـدادند. هدف اصلي وزارت خارجه آمريكا از اعزام اين افراد   مي
ـ  ايجاد اين فضا براي مردم مناطق ذكرشده بـود تـا بتواننـد    ـاعزامي نيز به آن آگاه نبودند   ه ب

را  واسطه، با بخش مهمي از فرهنگ بـومي آمريكـا آشـنا شـده و آن     صورت دست اول و بي
ها،  آگاهانه و به اين دليل بود كه در اين بخش بشناسند. انتخاب سه منطقه ذكر شده نيز كامالً

سه نكته در اين راسـتا از اهميـت    ،در حقيقت شد. اي منفي شناخته مي مريكا اغلب با چهرهآ
 برخوردار بود:بسياري 

ز نيـز       همگي سـياه  افراد اعزامي تقريباً اول اينكه، در اصـل،  پوسـت بودنـد. موسـيقي جـ
ز        موسيقي سياهان آمريكاست و يادآور ريشه هـاي آفريقـايي آنـان. در حقيقـت موسـيقى جـ

اى منحصر به  حال، به گونهسنت آفريقايى دارد، اما در همان  هاى عميقى در فرهنگ و ريشه
پوسـتان در گـروه اعزامـي وزارت     حضور سياه ،حال سبكى كامالً آمريكايى است. با اينفرد 

هم در زماني كه در جامعه آمريكا تبعيض نژادي و نگاه پست به سـياهان   خارجه آمريكا، آن
توانست چهره بسيار دمكراتيكي از آمريكا خلـق كنـد. اينكـه آمريكـا همـين       زد، مي موج مي

اين امر ناخودآگاه در شنونده و بيننده  ،ي آزادي و آزادبودن. همچنيناست: فضا و مكاني برا
 ،كرد كـه ايـن آدمهـا آمريكـايي هسـتند      كرد. او ناخودآگاه قبول مي ايجاد حسي از اعتماد مي

 هايي حقيقي. آمريكايي

دادند كـه   هاي موسيقي را هنرمنداني تشكيل مي گونه گروه بدنه تمامي اين تقريباً دوم اينكه،
 هاي دولتشان (آمريكا) باشند. ايـن ذهنيـت نـزد تقريبـاً     نمود همگي مخالف سياست يعي ميطب

تمامي افكار عمومي جهان وجود دارد كه هنرمند، شخصـي اسـت مسـتقل و كسـي اسـت كـه       
 ايـن  غالبـاً  بنـابراين، دهد.  زند، ديدگاه خويش را دارد و هنر خود را ارائه مي حرف خود را مي

تـر   پذيرند ميان اين دو رشته مهم علوم انسـاني ( سياسـت و هنـر) كـم     يگونه است كه مردم م
هـاي خـاص    بـا سياسـت   ، خصوصـاً تواند وجود داشته باشد. اين نگاه اي مي رابطه و هماهنگي

هنرمند آمريكـايي،   كه بر مبناي آن، ميالدي آمريكا نيز همخواني داشت 1960و  1950هاي  دهه
رغم اين، يـا  به شد.  مي شناختهبانه و زورمدارانه آمريكا طل هاي جنگ هنرمندي مخالف سياست

ترين تورهاي ديپلماسي فرهنگـي آمريكـا    خاطر همين، تورهاي جز، جزو موفقه بهتر بگوييم ب
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ترين نوازندگان  هاي موسيقي و معروف اي كه اين تجربه، مبنايي براي اعزام گروه گونهه بودند، ب
هـاي آينـده، بـه     لوييس آرمسترانگ يا دوك الينگتن  طي سـال و خوانندگان آمريكايي همچون 

 مناطق مختلف جهان شد.

و  اشـيوه اجـر   و همچنـين، خـاطر خواننـدگان و نوازنـدگانش    ه موسيقي جز، ب سوم اينكه،
داد. شـنوندگان ايـن موسـيقي در اروپـاي      را مـي » آزادي خـالص «اش، معناي  خواستگاه اصلي

حالي سرشان را با شنيدن ايـن موسـيقي تكـان     ورميانه، درشرقي، چين يا برخي كشورهاي خا
نـوا   گرفتند كه ناخودآگاه با موسيقي دشمن خـود، هـم   دادند يا با پايشان روي زمين ريتم مي مي

كردند. در حقيقت اين نوع موسـيقي   هاي خود زمزمه مي را زير لب بخش آن شده، معناي آزادي
بر جوانان و نوجوانان روسي، آلمان شـرقي، لهسـتاني،    ثير خاص خود راأها، ت زمينه با اين پيش

 .)1390  پژوه، (گلشن گذاشت چيني و مجاري مي

شـده در   توان مشاهده كرد كه استفاده از هنر موسيقي براي رسيدن به اهداف تعيين به خوبي مي
موفقيـت بـوده، فراتـر از ظـاهر      نتواند قري اندازه مي هاي اطالعاتي و خارجي كشور تا چه سياست
  متفاوت آن، به نتايجي مد نظر گردانندگان پشت پرده دست يابد. كامالً

  
  جذب نخبگان علمي، سياسي و هنري .5ـ2

كننده  ترين داليل تشديد هرچند فقدان شرايط مناسب اجتماعي، اقتصادي و علمي، از عمده
هاي شاخص، اسـتفاده از   يري برخي از چهرهگ باشد، اما در كنار آن، هدف پديده فرار مغزها مي

براي ايشان هاي دانشگاهي براي ارائه پيشنهاد تحصيل، تدريس و يا كار در كشور هدف  پوشش
تواند از جملـه اقـداماتي    نمايش فضايي آرام، علمي و قدردان در كشور مقصد، مي ،و همچنين

تـوان علمـي كشـور     ،بر اقتدار علمي خويش افـزوده  واسطه آن،ه د كه نهادهاي اطالعاتي بباش
خصوص در مـواقعي كـه نيـاز بـه تخصصـي خـاص و يـا        به اين امر، فرستنده را تحليل برند. 

اي بـه وجهـه و    هاي گوناگون در كشور پذيرنده باال بوده و يا حضور فرد نخبه، ضربه تخصص
ـ    زنـد،   دن وي فـراهم نمايـد، مـي   تصوير موطن فرد، به دليل آنكه نتوانسته شـرايط را بـراي مان

  سازد. تر مي نمايي نهادهاي اطالعاتي و امنيتي را پررنگ دخالت و قدرتاحتمال 
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  المللي مقبول در سطح جهاني فعاليت در امور بين .6ـ2
يكي از بهترين وجوه كسب و اعمال قـدرت نـرم در نـزد افكـار عمـومي       ،در حال حاضر

مين للي، همچون فضاهاي بشردوستانه، تـأ الم هاي مقبول بين جهاني، شركت و فعاليت در حوزه
مندسـازي   هاي ناشي از بالياي طبيعي، آمـوزش و تـوان   صلح، بازسازي پس از جنگ يا ويراني

گـري،   د مصالحه ميان كشورها از طريق مذاكره، ميانجيتالش براي ايجا ،عامه مردم و همچنين
توانند به دستگاه سياسـت خـارجي    نهادهاي اطالعاتي مي ،تحقيق يا داوري است. در اين راستا

در كنـار پيشـبرد ايـن اهـداف      و ها يـاري رسـانده   رصد بهتر اينگونه فعاليت برايكشور متبوع 
ي كشور هدف و يـا حتـي دولتمـردان آن در    خيرخواهانه، براي تغيير جهت نگرش افكار عموم

راستاي اهداف مورد نظر خويش، فعاليت نمايند. در طول قرون هفده تا نوزده ميالدي، بسياري 
دردسـر كشـورهاي    از اطالعات محرمانه مورد نظر كشـورهاي اسـتعمارگر بـراي تصـرف بـي     

خيريه فراهم آمـد كـه   كاركنان نهادهاي  ،بي و همچنينعمارشده، از طريق ميسيونرهاي مذهاست
منـابع   ،اما خودآگاه يا ناخودآگاه ،اي خود تمركز داشتند گرچه اغلب بر فعاليت مذهبي و خيريه

  آمدند.  حساب ميهاي اطالعاتي كشورهاي خود به  رويساي براي س اطالعاتي غني
  
  گيري نتيجه
 عمـومي  افكـار  جـذب  حال در توان تمام با كشورها از بسياري ارتباطات، كنوني عصر در
 ،آن كنار در و كالن مبالغي صرف با كشورها از بسياري. هستند خود ترجيحات سويبه  جهاني

 خود تاريخ و علم گري، گردش هنر، فرهنگ، هاي جذابيت دارند تالش زيركي، و هوشمندي با
 در و كشور عمومي وجهه بهبود براي اول نگاه در آن از و گذاشته نمايش به ديگران نگاه در را

. جوينــد بهــره خــود امنيتــي و ارجيسياســت خــ اهــداف پيشــبرد بــراي تــر، اساســي هــدفي
 هنـد؛  تمـدن  و فرهنـگ  معـرف  كااليي به يوگا دانش تبديل براي هند كالن هاي گذاري سرمايه
 هنگـام  در بـه خصـوص   كشور، اين براي ملي وجهه كسب براي خود پزشكان از كوبا استفاده
 هاليوود، همچون نمادهايي از آمريكا برداري بهره جهان؛ مختلف نقاط در داوطلبانه هاي عمليات

 نفـوذ  هـاي  حـوزه  افزايش براياپل و گوگل  ،مايكروسافت ،اكنون و هم كوكاكوال يا دونالد مك
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 نقـاط  در كنفوسيوسـي  آموزشي و مطالعاتي سساتؤم در چين گذاري سرمايه خويش؛ فرهنگي
 صـنعتي  معـروف  برنـدهاي  از آلمان استفاده چيني؛ كهن فرهنگ اشاعه منظور به جهان مختلف

 بـراي  جنـوبي  كـره  تـالش  مختلف؛ هاي نسل ميان در آن  جذابيت و و ام بي و بنز همچون خود
 و كشـور  ايـن  تكنولوژيـك  موفـق  نمادهـاي  با آن امتزاج و خويش براي كهن تاريخي نمايش
 شـدت  بـه  بـازار  يـك  در حاضـر  حـال  در كه هستند هايي حوزه جمله از ،ديگر موارد بسياري
 چهــارچوب در اينترنــت، همچــون ،ارتبــاطي نــوين ابزارهــاي از بهينــه اســتفاده بــا و رقــابتي

  .هستند مخاطب جذب و ارائه حال در نرم، اقتدار ساختارهاي
ش فضايي بسيار متنوع و مناسب بـراي گسـتر   ،هاي اطالعاتي و امنيتي در اين ميان، دستگاه

گيري از عنصـر ارائـه    توانند با بهره آنان ميها در اختيار دارند. گذاري بهينه آن هدفها و  فعاليت
ثر نمايند و از آن براي اهداف خويش استفاده كننـد. ايـن   أاطالعات، افكار عمومي حريف را مت

ـ  ه اطالعات اگر موثق و صحيح بوده و در جاي مناسب خود ب ثير بسـياري هـم در   أكـار رود، ت
ر خواهـد  وثرشـدن حريـف از اقتـدار نهـاد مـذك     أاي سازمان اطالعاتي و هم متكسب اعتبار بر
ها و اهداف خود  گيري از متغيرهاي واسطه، ديدگاه توانند با بهره اين نهادها مي ،داشت. همچنين

تـوان   مـي  ،در حقيقـت بندي نمايند.  هاي خاص را براي مخاطبان جامعه هدف، فرمول در حوزه
اي پيچيده شـده كـه صـحنه تقابـل      باط جهاني، فضاي رقابتي به اندازهبا افزايش توان ارتگفت 

خاص و كالسـيك برچيـده شـده و بـه      هاي كامالً نهادهاي امنيتي كشورها با يكديگر، از حوزه
سسـات توريسـتي،   ؤهـاي دانشـگاهي، م   بوك، تـوييتر، كـالس   هاي جديدي همچون فيس زمين
هاي نمايشـي و صـفحات    اي فردي از فيلمه هاي كنسرت موسيقي، احساسات و برداشت سالن
آنچه حرف نخست را  ،نابرابر بارزه غالباًهاي خبري اينترنتي كشانده شده است. در اين م سايت

  .و قابليت انعطاف در زمان و مكان الزم استبه هدف زند، هشياري، ايمان  مي
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