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 1عضو هيئت علمی دانشگاه شاهد ،تهران.
 2دانشجوي دکتري علوم سياسی گرايش جامعه شناسی ،دانشگاه اصفهان.
 3دانشجوي دکتري مطالعات منطقه اي ،دانشگاه جامع امام حسين(ع) ،تهران.
نام نويسنده مسئول:
محمد باوندپوري

چکيده
جوامع اسالمی با جمعيتی بيش از يک ميليارد نفر به منزله يک قطب جمعيتی ،فرهنگی ،اقتصادي و سياسی
بزرگ ،گستره وسيعی از کره خاکی را در بر می گيرند .که داراي قابليت هاي فراوانی در حوزه ژئوپليتيک می
باشند .از جمله اين که کشورهاي اسالمی واقع در خاورميانه و شمال افريقا از معضل طبيعی و جغرافيايی کم
آبی و بی آبی رنج می برند .همچنين وجود اختالفات ارضی و مرزي ،و منازعات بينالمللی موجود در جهان
اسالم ،بستر مناسبی را براي دخالت هاي فرامنطقهاي فراهم میآورد و از همه مهم تر بزرگ ترين مخزن انرژي
در اختيار جهان اسالم است .که با توجه به رو به کاهش بودن منابع هيدروکربنی انرژي در ساير حوزه ها،
منطقه خليج فارس به علت دارا بودن منابع عظيم انرژي ،حداقل براي ربع سده آينده ،هم چنان مورد توجه
جدي اقتصاد جهانی خواهد بود .وجود اين ويژگی ها براي ژئوپوليتيک بودن اين منطقه کفايت می کند.
اما قدرت هاي بزرگ اقتصادي و سياسی دنيا با در دست داشتن رسانه به عنوان يکی از ابزارهاي قدرت در
دنياي امروز و شايد مهمترين آنها ،که نقش محوري در تحوالت مختلف در عرصه جهانی دارد ،به دنبال منافع
خود با ايجاد بحران سازي در مناطق مختلف ،به خصوص جوامع اسالمی می باشند .سلطه امپراطوري هاي
رسانه اي قدرت هاي جهانی براي تسخير ذهن و روح انسان ها در جهت خواسته ها ي سياسی ،چشم انداز
مثبت جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ را تحت الشعاع قرار داده است .چرا که رسانه ها و فن آوري هاي نوين
ارتباطی با نگرش ژئوپليتيکی از جمله مهمترين مولفههاي قدرت ،در صحنه روابط بين الملل می باشند که با
توجه به شرايط ژئو پوليتيکی موجود در جوامع اسالمی ،منافع صاحبان قدرت را دنبال می کنند .آنچه که ما
در اين پژوهش دنبال می کنيم و سعی می شود با يک روش تحليلی توصيفی به آن پرداخته شود ،تاثيرات
رسانه ها در ايجاد بحران هاي ژئوپوليتيک در جوامع اسالمی می باشد .که يافته هاي پژوهشی حاکی از آن
است که رسانه ها با ايجاد اختالف افکنی در موضوعات مختلف ژئوپوليتيکی ميان کشورهاي اسالمی به ايجاد
بحران می پردازند.

واژگان کليدي :رسانه ،غرب ،مسائل ژئوپوليتيک ،بحران هاي ژئوپوليتيکی ،جوامع اسالمی.
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تاثير رسانه هاي غرب در ایجاد بحران هاي ژئوپوليتيکی در جوامع اسالمی
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مقدمه
در دهه هاي اخير رسانه به عنوان ابزاري ارتباطی ،به يکی از تاثيرگذارترين پديده ها در زندگی انسان هاي مدرن تبديل شده است.
به طوري که مشاهده می شود ما در طول روز ناگزير به رويارويی گزينشی يا ناخودآگاه با انبوهی از پيام هاي رسانه اي هستيم .و اين حقيقت
وجود دارد که زندگی امروزه به شکلی تنگاتنگ با رسانه ها و پيام هاي آن گره خورده است .عملکرد رسانه ها به نحوي است که تقريبا هيچ
حوزه اي ،نمی توان يافت که در پرتو امواج آن ها نباشد .بر اساس همين وسعت و گستردگی ،رسانه می تواند موجبات بروز تبعات بسياري را
فراهم آورد .به عبارتی جهانی شدن رسانه هاي جمعی  ،mass mediaچهرۀ جديدي از قدرت را به وجود آورده است که می توان آن را،
چهرۀ نامحسوس قدرت دانست و اين امر از طريق دو عنصر سرعت و پيچيدگی ممکن است .سرعت حاصل پيشرفت تکنولوژي و پيچيدگی،
ناشی از درهم آميختن ايده ها و نمادها و تکنولوژي است .اين دو عنصر به نوعی موجب پايان يافتن محدوديت هاي جغرافيايی شده و دورترين
سرزمين ها و فرهنگ ها را در دسترس قرار داده اند(رازقی .)18:1371،در همين راستا کشورهاي قدرتمند با تاکيد بر امکانات قوي ارتباطی
و ماهواره اي درصددند تا سراسر جهان را به عرصه تاخت و تاز امواج تصويري خود تبديل کرده و به طور يکجانبه و يکسويی افکار جهانيان را
در جهت اهداف و اميال خود سوق دهند(خالصی .)283:1377،با اين حال از جمله مسائلی که امروزه در رابطه با رسانه ها مطرح است ،نقش
آن در بحران سازي و يا تشديد روند بحران در زمينه هاي مختلف از جمله بحران هاي ژئوپليتيکی می باشد .که معموال با توجه به قدرت
عظيم و فوق العاده اي که آن ها ،به ويژه در به کارگيري اهرم هاي خبري و اطالعاتی و در نتيجه توان تغيير در باورها و نگرش هاي جمعی و
شکل دهی به افکار عمومی دارند ،ايجاد اين اعمال را براي آنها ممکن می کند .از جملۀ اين موارد می توان به بحران سازي در حوزه ژئوپليتيک،
خصوصا ژئوپليتيک جوامع اسالمی ،اشاره نمود .که نقش رسانه ها و به ويژه رسانه هاي غرب ،در ايجاد اين بحران ها و تشديد آنها قابل تامل
است.
بنابراين با توجه به مباحث مطرح شده تا کنون ،سوال اصلی اين پژوهش می تواند به اين صورت باشد که :رسانه ،در ايجاد بحران هاي
ژئوپليتيک در جوامع اسالمی چه نقشی دارد؟ اما در راستاي دستيابی به مسئلۀ اصلی پژوهش ،چند پرسش ديگر نيز مبناي بحث قرار می
گيرد .اينکه :ژئوپليتيک چيست و چه حوزه هايی را شامل می شود؟ و يا مفهوم رسانه و ويژگی هاي آن در عصر حاضر چگونه است؟ همچنين
اين که بحران ژئوپليتيک چيست و بحران هاي ژئوپليتيکی در جوامع اسالمی ،از چه خصوصياتی برخوردارند؟ و نيز صاحبان رسانه به ويژه
غرب ،با ايجاد بحران هاي ژئوپليتيکی در جوامع اسالمی ،چه منافعی را دنبال می کنند؟ پاسخ اوليه يا فرضيۀ اصلی اين پژوهش را می توان
اينگونه مطرح نمود که :به نظر می رسد رسانه ها با اتکا به قدرت تکنولوژيکی و توانايی شان در جهت دهی به افکار عمومی در فرآيند
خبررسانی ،می توانند در ايجاد و همچنين تشديد بحران هاي ژئوپليتيکی در جوامع اسالمی نقش داشته باشند.

روش و سازماندهی
روش گردآوري اطالعات و داده ها در اين پژوهش مبتنی بر روش کتابخانه اي و استفاده از منابع اينترنتی و روزنامه اي و همچنين
مقاالت و کتبی که در اين راستا و مرتبط با موضوع پژوهش نگارش شده اند ،بوده است .که در قالبی توصيفی و تحليلی به تبيين مساله اصلی
پژوهش می پردازند .اين پژوهش از هفت قسمت تشکيل شده است که در کنار هم سازماندهی و ساختار پژوهش را بر عهده دارند .قسمت
اول ،به بيان مفهوم جوامع اسالمی ،می پردازيم .در قسمت دوم به تبيين ژئوپليتيک و انواع آنها اختصاص می يابد .قسمت سوم ،به تبيين و
بررسی مفهوم بحران وانواع آن می پردازد .و در قسمت چهارم به بررسی بحران هاي ژئوپليتيکی در جوامع اسالمی خواهيم پرداخت .و در
قسمت پنجم به مفهوم شناسی و نقش و جايگاه رسانه در تحوالت مختلف اشاره خواهد شد .همچنين در قسمت ششم تاثير رسانه بر بحران
هاي ژئوپليتيکی جوامع اسالمی می پردازيم و در نهايت قسمت پايانی به بيان يافته هاي پژوهش و ارائه نتيجه گيري بحث اختصاص خواهد
داشت.

 .1جوامع اسالمی
در ارتباط با جوامع اسالمی می توان گفت که جوامع اسالمی يا جهان اسالم ،دربرگيرندۀ کشورهايی می باشد که اکثريت قريب به
اتفاق جمعت ساکن آن ها را پيروان دين اسالم و آيين آسمانی حضرت محمد(ص) شامل می شود .البته با اينکه در برخی کشورها ،اسالم به
عنوان دومين دين مطرح است و اين دسته از مسلمانان نيز به عنوان جزئی از مجموعۀ مسلمانان جهان مطرح اند ،اما منظور از واژه جوامع
اسالمی در پژوهش حاضر ،قسمتی از جهان را شامل می شود که در بين ملل آن ،اسالم دين اول بوده و داراي اکثريت پيروان می باشد.
بر اين اساس جهان اسالم متشکل از کشورهاي عربی و غير عربی است .گسترۀ جغرافيايی آن از جنوب شرق آسيا تا دروازه هاي اروپا
کشيده شده است.کشور ترکيه از کشورهاي اسالمی مجاور اروپا تا کشورهاي اسالمی شمال آفريقا نيز که در مجاورت کشورهاي جنوب اروپا
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واقع شده اند(هاديان .) 111:1377،و دين اسالم از مهم ترين اتصاالت کشورهاي اسالمی به شمار می رود .جايگاه ژئوپوليتيکی جهان اسالم
در حاشيۀ هارتلند (ريملند) واقع است(همان .)111:همچنين گسترۀ آن حدود يازده کيلومتر طول جغرافيايی ،از غربی ترين نقطه در شمال
آفريقا تا جزاير جاوه اندونزي و حدود  3هزار کيلومتر عرض جغرافيايی از شمال قزاقستان تا جنوب سودان را در بر می گيرد .جمعيت جهان
اسالم بر اساس برآوردهاي خوش بينانه ،يک ميليارد و دويست ميليون نفر می باشد که عمده آنها در گستره پيش گفته در قالب مليت هاي
مختلف ،پيرو دين اسالم هستند(عسگري .)187:1378،اما بيشترين نکته اي که در اين جا مطرح است ،وضعيت ژئوپليتيکی جوامع اسالمی
می باشد .اينکه جوامع مذکور در چه موقعيت جغرافيايی-سياسی قرار گرفته اند و از چه ويژگيهايی در اين راستا برخورداند که منجر به اهميت
آنها گرديده است.

 .2مفهوم ژئوپوليتيک
اما موضوع ژئوپوليتيک نيز مطالعه مبانی جغرافيايی قدرت دولت هاست .نقش ويژگيهاي سرزمينی ،آب وهوا ،منابع طبيعی ،موقعيت
جغرافيائی ،ويژگيهاي جمعيتی و خصوصيات فرهنگی بر شکل و عملکرد نظام سياسی مورد بحث اين شاخه از دانش سياسی
است(بشيريه .)68:1373،از لحاظ مفهومی نيز مفهوم «ژئوپوليتيک» مرکب ازدو واژه «ژئو» به معنی زمين و «پوليتيک» به معناي سياست
است .در فارسی معادل هايی همانند «سياست جغرافيايی»« ،علم سياست جغرافيايی» و «جغرافيا -سياست شناسی» براي آن ذکر شده است.
در انگليسی ،به آن «جيوپاليتيکس» ( )Geopaliticsدر آلمانی به خاستگاه اصلی آن ،در «گئوپوليتيک» ( )Geopolitikeو در فرانسوي
«ژئوپوليتيک» ( ،)geopolitiqueاطالق شده است(سليمی .) 33:1371،همچنين با توجه به دايرۀ المعارف بريتانيکا ژئوپوليتيک ،تجزيه و
تحليل تاثيرات جغرافيايی بر مناسبات قدرت در روابط بين الملل می باشد" ،در حالی که ديکشنري انگليسی معاصر ژئوپوليتيک را به عنوان
مطالعه تاثير موقعيت يک کشور ،جمعيت و غيره ،در سياست هاي آن معنی می کند( .)Gokman,2010:14-15در مجموع واژۀ
"ژئوپوليتيک" در سال  ، 1877توسط يک دانشمند علوم سياسی سوئدي به نام رودلف کِی الِن ،ابداع شد که سابقه اي طوالنی و متنوع در
قرن بيستم داشته ،هرچند که اين واژه در حال حرکت ،فراتر از معناي اصلی خود در کار کِی الِن است ،با داللت بر يک نگرانی عمومی از نظر
جغرافيا و سياست (جغرافيايی-سياست) (.)Tuatbail, Dalby & Routledge,1988:1
با اين وجود بايد توجه داشت که واژه ژئوپوليتيک ،از زمان وضع آن در يک قرن گذشته از نظر مفهومی و فلسفی دچار شناوري بوده،
و هنوز بر سر ماهيت آن اتفاق نظر وجود ندارد و ديدگاه هاي متفاوتی درباره ي ماهيت آن ابراز شده است(حافظ نيا .)22:1371،گوناگونی
تعابير و تعاريف مطرح شده درباره ي ژئوپوليتيک نيز نشان از نگرش هاي متفاوت به اين موضوع دارد .در زير به چند نمونه از اين تعاريف
مطرح شده درباره ژئوپوليتيک می پردازيم:
 مبدع واژه ،کِی الِن ،آن را به عنوان تئوري دولت چون يک ارگانيسم جغرافيايی يا پديده در فضا تعريف کرده است" .از سوي ديگرنظريه پرداز برجستۀ جغرافياي سياسی هاوس هوفر ،ژئوپوليتيک را به عنوان علم بلند پروازانه تعريف کرده؛ ژئوپوليتيک دانش ملی جديد دولت
است()...يک دکترين در جبر فضايی تمام فرايند هاي سياسی ،بر اساس مبانی گستردۀ جغرافيا ،خصوصا جغرافياي سياسی".
()Gokman,2010: 15
 رابرت استروش هوپ( )Robert Sttauz-Hupeدربارۀ ژئوپوليتيک در سال 1812بيان می دارد که «ژئوپوليتيک» يک طرحجهانی استراتژي سياسی است که از سوي نظريه پردازان دهۀ 1821آلمان به طور استادانه اي پرداخت شده است .اين طرح کالن هدف و
چرايی غلبه و پيروزي را نشان می دهد و استراتژيست نظامی را در جهت ساده ترين روش پيروزي هدايت می کند(».حافظ نيا.)87:1388،
در هر صورت می توان گفت اصوال ژئوپوليتيک در صدد تبيين اين موضوع است که چگونه فاکتورهاي جغرافيايی ،ازجمله سرزمين،
جمعيت ،موقعيت استراتژيک منابع طبيعی و غيره بر روابط کشورها و تالش آنها براي کسب قدرت و استيال بر ديگران موثر
است(متقی .)11:1378،در واقع آنچه مربوط به اقتصاد در موازنه هاي جهانی و منطقه اي می شود ،از ديد ژئواکونوميک شايان بررسی است و
مسائل مربوط به آب و بازيهاي سياسی مربوط به آب از ديدگاه هيدروپوليتيک مورد مطالعه قرار دارد و همه اين اصطالحات و اصطالحات
مشابه زير چتر مطالعات ژئوپوليتيک قرار دارند(مجتهدزاده .)136:1388،اما جوامع اسالمی نيز با توجه به موقعيتی که در آن قرار گرفته اند،
داراي ويژگی هاي ژئوپوليتيکی منحصر به فردي هستند که باعث می شود در مرکز توجه جهانيان قرار گيرند.
 .1-2ژئوپوليتيک جوامع اسالمی:
در رابطه با موقعيت ژئوپليتيکی جوامع اسالمی و اهميت آن می توان گفت که مطابق نقشۀ فعلی جهان ،کشورهاي اسالمی از شمال
غرب تا اقيانوس آرام و از درياي مديترانه تا اقيانوس هند گسترش دارد .لذا به اغلب راه هاي آبی و تجاري جهان از تنگۀ هرمز گرفته تا جبل
الطارق و کانال سوئز احاطه دارند(محمدي .) 13:1373،دو سوم نفت جهان و دارندۀ باالترين ذخيرۀ گازي در جهان هستند .به عالوه معادن
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بسياري که از نقطه نظر راهبردي براي کشورهاي صنعتی بسيار مهم است را در اختيار دارند(همان .)13:در رابطه با مناطق مهم در جوامع
اسالمی ،نمونه هايی وجود د ارند که از نقش و جايگاه خاصی برخوردارند .از جمله اين مناطق ،می توان به آسياي مرکزي و قفقاز ،حوزۀ خزر،
خاورميانه و خليج فارس اشاره نمود .اهميت ژئوپوليتيک آسياي مرکزي و قفقاز تا به حدي است که حتی برخی از صاحبنظران در مقابل اين
فرضيه که منابع انرژي موجب اهميت دادن به اين منطقه شده است ،معتقد هستند که اهميت ژئوپوليتيک منطقه باعث اهميت يافتن منابع
انرژي شده است(بهادرخانی و موسوي .)117:1381،همچنين حوزۀ خزر نيز از جايگاه مهمی برخوردار است و از لحاظ ذخاير انرژي در رتبه
دوم جهان قرار دارد .به طوري که مطابق برآورد متخصصين جغرافياي سياسی ،ذخاير نفتی درياي خزر ممکن است از لحاظ کمی قابل مقايسه
با ذخاير نفتی خليج فارس نباشد ،ولی از لحاظ کيفی قابل مالحظه بوده و می تواند جايگزين مناسبی براي منابع انرژي در قرن بيست و يکم
باشد .به طوري که برآورد می شود کل درياي خزر به عنوان ي ک حوزۀ پر از نفت و گاز طبيعی است که از جمهوري آذربايجان شروع شده و
تا ساحل مقابل آن در جمهوري هاي قزاقستان و ترکمنستان ادامه پيدا می کند(آروانيتوپولوس.)137:1388،
با اين حال ،مهمترين منطقه در جهان اسالم از نظر ژئوپوليتيکی ،منطقه خاورميانه است که به نظر می رسد به جا باشد با توجه به
اهميت و جايگاه اين منطقه ،آن را قلب جهان اسالم بناميم .منطقۀ خاورميانه ،خاور نزديک و خليج فارس در مرکز جهان اسالم واقع است.
اصطالح "خاورميانه" يا "خاور نزديک" يا "خاورميانه و نزديک" در چند دهه ي اخير به صورتهاي گوناگون به کارگرفته شده و حدود
جغرافيايی مورد شمول آن هرگز وضع مشخص و يکنواختی پيدا نکرده است .اين اصطالح شامل همه ي سرزمين هاي واقع شده در بخشی از
جهان می شود که از شمال آفريقا گرفته تاحدود هندوستان ادامه پيدا می کند ،و از قفقازيه گرفته تا آنسوي درياي سرخ را شامل می شود و
به عنوان يک "منطقه" جغرافيايی -ژئوپوليتيک مورد توجه قرار می گيرد(مجتهد زاده .)187-188:1388،اما اصطالح خاورميانه را اول بار در
 1812م .مورخ دريايی آمريکايی ،آلفرد ماهان به کاربرده است و منظور وي تشريح منطقۀ اطراف خليج (فارس) بود که چون از قارۀ اروپا به
آن نگريسته می شد ،نه خاورنزديک به حساب می آمد ونه خاوردور(.درايسدل و اچ.بليک .)21:1381،در اين منطقه تنها ذخاير نفت نيست که
اهميت دارد؛ اين منطقه از هر جهت حساس ترين نقطۀ جهان کهن به شمار می رود که هر گونه آشفتگی که در سايه عوامل بيرونی در آن
پديد آيد ،پيامد هايی براي اروپا و آفريقا خواهد داشت(يزدانی و تويسرکانی .)21:1378،البته امروزه اين تاثيرپذيري تنها مختص اروپا و آفريقا
نبوده و شايد می توان گفت تمامی کشورهاي صنعتی تحت تاثير و وابسته به انرژي و به تبع حوادث و تغييرات داخلی منطقه خاورميانه می
باشند .اهميت اين منطقه و البته ساير مناطق جهان اسالم تنها به بحث انرژي و فراوانی ذخاير انرژي در آن محدود نمی شود .به اين صورت
که يکی از نقاط حساس خاورميانه ،منطقه خليج فارس است .منطقه خليج فارس با دارا بودن تنگه هاي هرمز و باب المندب و منطقه مديترانه؛
با دارا بودن تنگه هاي بسفر و داردانل و جبل الطارق مرکز جهان اسالم را با ارتباطات شبکه اي دريايی اعم از تجارت دريايی و تردد نفت کش
ها با آسيا و اروپا مرتبط ساخته است(هاديان .)113:1377،باتوجه به نکات ذکر شده بی دليل نيست که منطقۀ ژئوپوليتيکی محور خزر -خليج
فارس تحت عنوان هارتلند يا قلب زمين نام گرفته است .مفهوم مذکور برگرفته از نظريه هارتلند مکيندر است که هارتلند تازه ناميده شده
است.
در مجموع جوامع اسالمی با بهره مندي از منابع فراوان انرژي و دسترسی به مسير هاي ترانزيت مانند؛ تنگه هرمز ،کانل سوئز ،تنگه
باب المندب و کانال ماالکا که به دليل ژئوپوليتيک خاص و موقعيت قرارگيري اين مناطق در مرکز جهان است ،با مسائل مختلفی روبه رو
گشته و باعث اهميت منطقه و جلب توجه کشورهاي جهان می شود .همان موضوعی که می تواند سبب بروز تنش و اختالف در منطقه و
دخالت هاي خارجی و به تبع شکل گيري بحران هاي مختلفی ،از جمله بحرانهايی با ماهيت ژئوپليتيکی ،در اين منطقه گردد.

 .3مفهوم بحران
در گـستره تغيير و تحوالت جديد حادث در جهان امروز؛ يکی از پر اهميت ترين دانشواژههاي شناخته شده ،مفهوم "بحران" است
که از جايگاه خاصی در حوزه سياست برخوردار است .صاحب نظران بحران را وضعيتی تعريف کرده اند که نوعی از آشفتگی و پريشانی را در
عناصر يک ساختار يا نظام که ساز و کارهاي نظم بخشی خارج از عهده خود نظام است ،نشان می دهد(عيوضی .)63:1378،اما پديده بحران
به دليل تنوع د ر موضوع و حوزه هاي شکل گيري آن و همچنين عواملی که در به وجود آمدن آن تاثيرگذارند و نيز تنوع در بخش هايی که
بحران آنها را به چالش می کشد ،باعث گرديده تا تعاريف و تعابير متعددي در خصوص چيستی و ماهيت اين موضوع مطرح گردد .که به
اختصار به آنها اشاره خواهد شد.
"واينر" و "کان" در يک نگرش جامع و همه جانبه براي بحران ،تعاريف زير را ارائه کرده اند: -1نقطۀ چرخش در رويدادها و کنش ها پيامد هاي غير منتظره اي به دنبال می آورد -2 .شرايطی که واکنش فوري شرکت کنندگان
را طلب کند -3 .شرايطی که ايجاد نااطمينانی کند-1 .کاهش کنترل بر رويدادها  -6شرايطی که همواره با افزايش فشارها وتنش براي کارکنان
و جوامع باشد(.دباغيان)8:1371،
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روزنتال و همکارانش ،بحران را« تهديدي جدي نسبت به ساخت هاي زيربنايی و يا ارزش ها و هنجارهاي بنيادين يک سيستم ،کهتحت محدوديت زمان و شرايط عدم قطعيت شديد ،اتخاذ تصميمات حياتی را الزامی می سازد»تعريف کرده اند(حسينی.)16:1376،
از نظر برداشت عمومی نيز بحران عبارت است از«:به وجود آمدن شرايط غير معمول يا غير متعارف در روند حرکت يک سيستم» بهبيان ديگر بحران وضعيتی است ناپايدار که در يک يا چند قسمت از عناصر متغير نظم موجود ايجاد می شود(.طاهريان)168:1377،
در مجموع چون اين واژه از قطعيت برخوردار نيست ،بايد بدون تعلل ،از معنايی که اين کلمه در آن به کار میرود برداشتی کرد .حتی
اگر دربارهء معناي واژۀ «بحران» توافق ناگفتهاي باشد ،چنين توجهی الزم به نظر میرسد(مازور .)21:1338،اما همانطور که قبال نيز مطرح
شد ،به دليل تنوع بحران ها از حيث موضوع ،گستره مکانی(بين المللی ،منطقه اي ،ملی ،محلی) ،مدت به طول انجاميدن ،بازيگران دخيل در
وقوع آن ،عوامل و مشکالت بحران ساز و  ...می توان انواع مختلفی براي آنها ذکر نمود و آنها را در دسته بندي هاي متفاوتی جاي داد .از آن
جمله می توان به بحران هاي داخلی و خارجی ،بحران هاي فوري يا تدريجی ،بحران ادامه دار ،بحران هاي سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی ،بحران
هاي زيست محيطی و ...اشاره کرد .بحران هاي ژئوپوليتيکی نيز که مبحث اصلی اين پژوهش را به خود اختصاص داده است ،نمونه ديگري از
اين نوع بحران ها هستند که معموال در پهنه جغرافياي سياسی شکل می گيرند و در نتيجه مسائل خاصی را شامل می شوند ،که در ادامه
بحث به تفصيل به اين مورد خواهيم پرداخت.
 .1-3بحران هاي ژئوپوليتيک:
همانگونه که در مبحث ژئوپليتيک عنوان شد ،موضوع ژئوپليتيک برگرفته از مسائل جغرافيايی ،سياست و قدرت می باشد .و طبيعتاً
بحران هاي شکل گرفته در اين حوزه نيز خارج از مباحث جغرافيايی و سياسی مابين کشورها نيستند ،يعنی در واقع از ماهيتی سياسی-
جغرافيايی؛ همانند مسئله آب ،اختالفات مرزي و قومی ،دينی و  ..برخوردار اند .و بايد براي شناخت بحران هاي ژئوپليتيکی بر اين مسائل
تاکيد داشت.
معموال بحران هاي ژئوپوليتيکی نوع خاصی از بحران هاي بين المللی هستند که از منشاء جغرافياي -سياسی برخوردارند .اين موضوع
مهم ترين مشخصۀ بحران هاي ژئوپوليتيکی است .برخالف بحران هاي بين المللی اقتصادي يا سياسی که ممکن است تبعات منفی و بازتاب
هاي جهانی آن ها بسيار گسترده تر از نوع خاص بحران هاي ژئوپوليتيکی باشد ،با اين حال ،هيچ کدام از اين بحران ها مانند بحران هاي
ژئوپوليتيکی بنيان هاي وجودي دولت -ملت ها را تهديد نمی کنند(وليقلی زاده ،احمدي پور و حافظ نيا .)113-111:1382،در حقيقت بحران
ژئوپليتيک ،کشمکشی است که موضوع آن يک متغير يا يک ارزش جغرافيايی است .اين بحرانها ديرپا هستند ،يعنی به سادگی قابل حل
نيستند و به طور مستقيم با پديده منافع ملی و موضوع منافع ملی و درک دولتها نسبت به آن پيوند میخورند .بحران ژئوپليتيک به کندي و
سختی به صلح تبديل میشود .بحرانهاي ژئوپليتيک اغلب داراي خصلت و قابليت گـسترش هـستند(حافظ نيا و رضوي11 :1371،و .)12به
لحاظ راهبردي نيز بنيان هاي جغرافيايی بحران هاي ژئوپليتيکی را می توان در سه حوزۀ کامالً متفاوت مبانی جغرافيايی -سياسی ،جغرافيايی-
فرهنگی و جغرافيايی -اقتصادي مورد بررسی و تحليل قرار داد(وليقلی زاده ،احمدي پور و حافظ نيا .)111:1382،از اين رو مشکالت و اختالفات
بر سر موضوعاتی چون مسائل جغرافيايی -سياسی مانند تماميت ارضی ،مرزها و ،...مسائل جغرافيايی -اقتصادي مانند انرژي ،آب و ، ...مسائل
جغرافيايی -فرهنگی مانند مليت و قوميت ،زمينه ساز بحران هاي ژئوپوليتيک هستند و می توانند به صورت بالقوه بحران ساز باشند .پس
بحران انرژي ،بحران کم آبی ،اختالفات مرزي و ...با نام بحران هاي ژئوپوليتيک شناخته می شوند .که در ادامه بحث به توضيح دربارۀ آنها
خواهيم پرداخت.
 .2-3انواع بحران هاي ژئوپوليتيکی:
در رابطه با بحران هاي ژئوپليتيکی ،می توان براساس ماهيت شکل گيري بحران ،به دسته بندي آنها پرداخت .برهمين اساس برخی
از بحران هاي ژئوپليتيکی وجود دارند که درون مايه آنها بر گرفته از مباحث انرژي و مسائل اقتصادي است .در واقع ،طی  21سال اخير،
موضوع انرژي و به تبع آن امنيت انرژي به بحثی حساس بدل شده و ارتباط تنگاتنگ با امنيت ملی و منطقه اي واحدهاي سياسی پيدا کرده
است .امروزه موضوع انرژي به عنوان متغير و ابزاري که مستقيماً سبب شکل دهی و تاثيرگذاري برقدرت و رقابت ملی می گردد ،از حساسيت
بااليی برخوردار است .روند افزايش بهاي جهانی انرژي طی دو دهه اخي ر نيز خود سبب اهميت فاکتور انرژي در مناسبات و محاسبات بين
المللی شده است(واعظی و منفرد .) 31:1383،در نتيجه افزايش يا کاهش قيمت انرژي می تواند بحران جدي براي کشورهاي صادر کننده و
وارد کننده انرژي ايجاد کند(.بحرانی بين المللی چون جنگ خليج فارس در سال)1881
در کنار آن موضوع آب نيز از اهميت زيادي برخوردار است .به طوري که عنوان می شود جنگ آينده ممکن است جنگ بر سر آب
باشد .امروزه تنش بر سر تقسيم منابع آب شيرين موجود در جهان که در تمام مناطق دنيا بروز کرده است اشکال مختلفی دارد که از ايجاد
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تضاد ميان «آب بران» شهر ي و کشاورزي در غرب اياالت متحده تا جنگ تمام عيار در خاورميانه و منطقه خليج فارس را در بر می گيرد .هر
چند عوامل اجتماعی -اقتصادي ،امکان دسترسی به آب را به شدت تحت تاثير قرار می دهد اما مناقشه بر سر «حق آب» در حوزۀ رودخانه ها
و درياچه ها که بين دو يا چند کشور مشترکند يا آب آبخانه هايی که فراتر از مرزهاي بين المللی می روند ،مشکل دسترسی به آب را باز هم
پيچيده تر می کند .حوزۀ رود نيل ،رودخانۀ اردن ،دجله و فرات ،سند ،گنگ و براهماپوترا ،و اروند رود از جمله مناطقی هستند که مناقشه بر
سر آب در آنها امري بالقوه بوده که بالفعل در آمده است(صادقی.)211:1383،
نوعی ديگر از بحران هاي ژئوپليتيکی وجود دارند که ماهيت آنها به اختالفات سرزمينی و مرزي برمی گردد .به طوري که می توان
اين احتمال را داد که اختالفات مرزي و سرزمينی از جايگاهی برابر با دو مورد قبلی و يا شايد باالتر ،در ايجاد بحران هاي ژئوپوليتيکی برخوردار
هستند .ادعاها و اختالفات سرزمينی که به نوعی می توان انواع مختلف و متفاوت اختالفات مرزي ،مالکيت و حاکميت سرزمينی را در آن ها
مشاهده کرد ،برجسته ترين نوع بنيان هاي جغرافيايی بحران هاي ژئوپوليتيکی محسوب می شوند .معموال ادعاها و اختالفات سرزمينی دولت
ها نسبت به يکديگر به دليل ايجاد فضاي رقابتی در سرزمين مورد ادعا باعث شکل گيري بحران هاي ژئوپوليتيکی می شود( وليقلی زاده،
احمدي پور و حافظ نيا .) 116:1382،مراحل تحديد حدود و عالمت گذار که معموال همراه با قراردادهاي مرزي صورت می گيرد ،هيچ دولتی
را از اختالفات مرزي مصون نمی دارد .گاهی اوقات با اينکه مرزها از نظر فيزيکی و قانونی کامل هستند و تمام مراحل را پشت سر گذارده اند،
از نظر عملکرد ،بويژه در زمينۀ تخصيص منابع آسيب پذيراند(پيمانخواه .)1381،همچنين در کنار اين نوع از بحران ها ،نقش مسائل قوميتی
و دينی نيز در ايجاد بحران ژئوپليتيکی قابل بررسی است .مرور تحوالت سياسی جهان نشان می دهد که در آغاز قرن بيستم ،قوميت و ملی
گرايی قوميتی منشاء رخدادها و چالش هاي داخلی و بين المللی پرشماري بوده اند که در ضمن بر هم زدن ثبات سياسی و يکپارچگی
سرزمينی دولت ها ،به ايجاد و تشديد بحران هاي بين المللی انجاميده اند .فروپاشی امپراتوري هاي بزرگ اتريش ،مجارستان و عثمانی و
پيدايش دولت هاي جديد بر مبناي ناسيوناليسم قوميتی ،حکايت از اهميت ويژۀ اين متغير در معادالت قدرت در سطوح مختلف منطقه اي و
بين المللی دارد( وليقلی زاده ،احمدي پور و حافظ نيا ) 118:1382،در اشاره به اختالفات دينی نيز ،در کنار اين که مناقشات دينی نوعی
ديگري از مناقشات قوميتی شناخته می شود ،نقش دين در مناقشات قوميتی نشان می دهد که اين عامل همواره در بستر بسياري از اختالفات
و مناقشات قوميتی خالق بحران هاي ژئوپليتيکی بوده است و معموال در چنين مناقشاتی نقش دين در ايجاد يک اجتماع قوميتی يا ترويج
انديشه هاي ناسيوناليستی پررنگ تر از از آداب و رسوم عمومی است(همان.)123:
در مجموع آنچه که دربارۀ بحران هاي ژئوپليتيک می توان گفت اين است که اين نوع از بحران ها ،سواي اينکه داراي منشاء جغرافيايی
و سياسی هستند ،ولی هم از نظر گستردگی و هم از بعد توان دست يابی به راه حل و حل مسئله نسبت به ديگر بحران ها ،از عمق بيشتري
برخوردارند .همچنين زمينه هاي شکل گيري اين بحران ها ،به عوامل مختلفی از قبيل؛ مسائل قوميتی ،سرزمينی ،مناقشات دينی و موضوع
انرژي بستگی دارد.

 .4بحران هاي ژئوپوليتيک جوامع اسالمی
در ارتباط با جوامع اسالمی ،با توجه به موقعيت جغرافيايی که اين جوامع در آن واقع شده اند ،طبيعتاً با مسائل مختلفی روبه رو
هستند .قرار گرفتن جوامع مذکور در محدوده اي جغرافيايی با خصوصياتی همچون کمربند خشک ،اختالفات مرزي ،دسترسی به کانالهاي
ترانزيتی ،پراکندگی مذاهب ،اقوام و گروه ها و همچنين وجود منابع عظيم انرژي و  ...خود شرايطی را به وجود آورده است که می تواند زمينه
ساز بسياري از تنش ها و اختالفات براي اعضاي اين جوامع شود .تنش ها و اختالفاتی که از آن ها تحت عنوان بحران هاي ژئوپوليتيکی ياد
می شود .با اين حال ،هرچند به دليل گستردگی محدودۀ جغرافيايی که جوامع اسالمی در آن قرار گرفته اند ،و نيز تنوع در مسائل و موضوعات
حادث در اين نقاط ،امکان پرداختن به تمامی آنها در پژوهش حاضر وجود ندارد .به همين دليل ،تالش می شود تا به اهم اين مسائل که بيشتر
آن ها در چارچوب موضوعاتی چون مناقشات قوميتی و دينی ،تنش هاي مرزي و سرزمينی ،مسائل زيست محيطی و موضوع انرژي مطرح می
ش وند پرداخته شود و همچنين دو منطقه اي که از جايگاه و اهميت بيشتري برخوردار هستند ،يعنی خاورميانه و حوزۀ خزر ،بيشتر مورد تاکيد
قرار گيرند.
اما از جمله بحران هاي ژئوپليتيکی که در جوامع اسالمی بروز کرده اند ،مبحث قوميت و مناقشات قومی می باشد .جهان اسالم با
جم عيتی بيش از يک ميليارد نفر به منزلۀ يک قطب جمعيتی ،فرهنگی ،اقتصادي و سياسی بزرگ ،گسترۀ وسيعی از کرۀ خاکی را در بر می
گيرد که با داشتن قابليت هاي قومی براي همگرايی ،گرفتار عوامل متعددي در واگرايی است(عسگري .)188:1378،لذا همين مسئله مسبب
چالش هاي فراوانی از نظر مناقشات قومی در اين جوامع می شود .و از جمله مناطقی که بيشتر در معرض اين شرايط قرار دارد ،منطقه
خاورميانه می باشد .به طور کلی ترکيب جمعيتی منطقه خاورميانه عامل مهمی در درک تحوالت ژئوپوليتيکی و جغرافياي سياسی آن است.
بر اين اساس تنش هاي قومی به عنوان ويژگی برجسته ترکيب جمعيتی منطقه احتماال پيامدهاي سرزمينی داشته و می تواند خود را در قالب
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فرآيند هايی همچون تغييرات مرزي بين کشوري ،ايجاد حکومت هاي خود مختار محلی ،تغيير نظام سياسی متمرکز به فدرال و يا ايجاد دولت
هاي سرزمينی جديد نشان دهد(افضلی.)131:1376،
از ديگر مباحث ژئوپليتيکی در جوامع اسالمی که ارتباط بسيار نزديکی هم با تنش هاي قومی دارد ،موضوع مناقشات و اختالفات دينی
و مذهبی می باشد .دليل ارتباط دو موضوع بيان شده اين است که معموالً در تعارضات قومی ،حضور دين چشم گير است .با اين حال به دليل
تنوع اديان و م ذاهب مختلف در جوامع اسالمی ،امکان شکل گيري مناقشات دينی و مذهبی بسيار محتمل است .از نمونۀ اين تنش ها می
توان به مناقشاتی در کشورهايی مانند لبنان(ميان ارامنه و مسلمانان) و فلسطين (مابين مسلمانان و يهوديان) و همچنين منطقه کشمير،
مابين هند و پاکستان رخ می دهد  ،اشاره نمود .در رابطه با اختالفات مذهبی ،بيشترين موردي که در جوامع اسالمی به چشم می خورد ،وجود
اختالف بين دو مذهب بزرگ اسالمی ،يعنی تشيع و تسنن است .اين مناقشات هرچند داراي سابقه اي طوالنی هستند ،اما امروزه به داليل
فراوانی از جمله مداخله عوامل خارجی ،از نظر ماهيت ،دچار پيچيدگی خاصی شده اند و حتی در برخی موارد منجر به شکل گيري گروه هاي
تندرو و سلفی از جانب هر دو طيف گرديده و توانسته اند جوامع اسالمی را با چالش هاي عمده اي روبه رو سازند.
نمونه ديگر از اختالفات ژئوپليتيکی در جوامع اسالمی ،به موضوع انرژي بر می گردد .منطقه خليج فارس با تامين بخش عظيمی از
انرژي مورد نياز جهان و موقعيت ژئوپوليتيک آن ،از دير باز مورد توجه قدرت هاي جهان بوده و تالش براي اعمال سلطه و حفظ نفوذ در اين
منطقه به يکی از سياست هاي راهبردي آن ها تبديل شده است(يزدانی،تويسرکانی .)138:1381،اما در رابطه با اهميت انرژي ،تحول در نگرش
و دستيابی به آن پس از جنگ سرد با عقب نشينی صبغه هاي ايدئولوژيک ،رفتار قدرت هاي جهانی بيش از گذشته قابل تبيين و پايش می
باشد .در اين ميان قابل پيش بينی ترين آنها تالش براي دستيابی به مواهب اقتصادي درعرصه هاي جغرافيايی است .که وجه غالب رفتار اکثر
کشورها در عصر جهانی شدن می باشد .در شرايط فعلی جهان ،حداقل  1بازيگر در صحنه جغرافياي سياسی جهان وجود دارند که حائز چنين
شرايطی می باشند .اين قدرت ها شامل اياالت متحدۀ آمريکا ،اتحاديۀ اروپا ،چين و روسيه می باشند(احمدي پور،لشگري .)32:1377،بر اين
اساس جوامع اسالمی ،بخصوص مناطقی چون خاورميانه و خليج فارس به دليل داشتن منابع فراوان انرژي ،از توجه و اهميت بيشتري برخوردار
هستند.
به لحاظ تحوالت زيست محيطی نيز بيشترين مسئله اي که در جوامع اسالمی به چشم می آيد ،موضوع کم آبی و خشکسالی ناشی
از آن می باشد .در اين مورد می توان مشاهده کرد که کشورهاي اسالمی واقع در خاورميانه و شمال آفريقا از معضل طبيعی کم آبی و بی آبی
رنج می برند .همين مسئله باعث فراهم آوردن زمينه چالش بين کشورهاي داراي حوضه هاي مشترک آب گرديده و آب را به يک موضوع
ژئوپوليتيکی تبديل کرده است(عسگري .)188:1378،در جهان اسالم ،نقاط ملتهب مرتبط با آب عبارتند از :درگيري عراق ،سوريه و ترکيه(به
عنوان کشوري با آب زياد) بر سر دجله ،فرات و  Orontes؛ ايران و افغانستان بر سر رودخانه هاي هلمند؛ مصر ،اتيوپی و سودان بر سر نيل؛
اسرائيل ،اردن ،سوريه و لبنان بر سر رودخانه هاي اردن؛ يرموک و ليتانی و رودخانه هاي کرانۀ غربی(.منزوي )11:1377،در رابطه با تنش هاي
مرزي و سرزمينی نيز در جوامع اسالمی ،می توان گفت که در اين مناطق به دليل مسائلی چون :سابقۀ وجود استعمار و نقش آن در ترسيم
مرزها و مشخص نبودن دق يق محدودۀ آن ،و نيز وجود اقوام و گروه هاي مختلف و در برخی موارد پراکندگی آن ها در ميان چند کشور،
موجبات شکل گيري چالش هايی براي کشورهاي اسالمی به صورت بالقوه فراهم گرديده است .براي مثال می توان به منطقۀ خليج فارس
اشاره نمود .تقريبا تمامی کشورهاي منطقه خليج فارس دچار مشکالت و اختالفات ارضی و مرزي باهم ديگر هستند .گفته می شود اين
اختالفات به حدود 61مورد می رسد که باعث بروز 31جنگ مرزي بين کشورهاي منطقه شده است(عسگري.)171:1378،
در مجموع با توجه به توضيحاتی که در رابطه با موضوع ژئوپليتيک و بحران هاي ژئوپليتيکی بخصوص در جوامع اسالمی ارائه شد،
اکنون می توان به مبحث اصلی پژوهش که بررسی نقش رسانه ها در بحران سازي يا تشديد بحران هاي ژئوپليتيکی در جوامع اسالمی،
پرداخت .اينکه نقش رسانه در اين مبحث تا چه اندازه اهميت دارد و چه ابعادي را تحت تأثير قرار می دهد ،مسئله ي اصلی ما که در ادامه به
آن می پردازيم.

 .5رسانه و نقش آن در تحوالت دنياي امروز
رسانه در سادهترين تعريف ،ابزاري است که اطالعات در اختيار ما قرار میدهد .بنابراين انسان ،نخستين رسانه است .اما با گذشت
زمان ،وسايل ارتباطی از حد ارتباط انسان با انسان فراتر رفته و به ارتباط انسان با ابزارهاي مصنوعی مبدل شده است(رازقی .)17:1371،به
اين صورت که اصطالح "رسانه" شامل طيف وسيعی از رسانه هاي ارتباطی مدرن چون :تلوزيون ،سينما ،ويدئو ،راديو ،عکس ،آگهی ها ،روزنامه
ها و مجالت ،موسيقی ضبط شده ،بازي هاي کامپيوتري و اينترنت است .بسياري از اين ها ،اغلب "مجموعه" رسانه ناميده می شوند ،که نشان
دهندۀ دسترسی به مخاطبان کثيري است .با اين حال ،برخی از رسانه ها فقط دسترسی به معدود يا بخصوصی از مخاطبان را مدنظر دارند ،و
آنها نيز می توانند مهم باشند .مفاد رسانه برنامه ها ،فيلم ها ،تصاوير ،وب سايت ها(و غيره) است که توسط اين اشکال مختلف ارتباطات انجام
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می شود( .)Buckinghan,2003.1اما اين ابزار داراي نقش و جايگاه مهمی در تحوالت جوامع بشري می باشد که در ادامه به آن خواهيم
پرداخت.
.1-5نقش و جایگاه رسانه در تحوالت امروز:
در رابط با نقش و جايگاه رسانه در دنياي امروز و همچنين تحوالت پيرامون آن ،بی هيچ شبهه اي می توان گفت زمانۀ ما ،زمانۀ رسانه
اي است ،بدون رسانه جهان امروز شناختنی نيست .انسان امروز نيز انسان رسانه اي است؛ مصرف رسانه جزء الينفک حياتی انسان جديد
است ،نه تنها ان سان شهر نشين ،که انسان روستايی ،عشايري و حتی چوپان در بيابان؛ رسانه ها به نوعی مونس تنهايی انسان جديد نيز هستند؛
ارتباطات انسان با انسان در بسياري از موارد جاي خود را به ارتباط انسان با رسانه داده است ،انسان رسانه اي داراي شخصيت چند اليه است،
از سويی اليۀ قومی -ملی را دارا است ،از سوي ديگر اليۀ جهانی را در شخصيت جاي می دهد(ساروخانی .)31:1381،به طوري که می توان
گفت رسانه ها مرزهاي جغرافيايی را در می نوردند و ارتباطات را به شيوۀ فراملی و جهانی گسترش می دهند .امروزه نفوذ رسانه ها از هر
زمانی بيشتر است .فناوري با در اختيار نهادن ابزارهاي مناسب سبب تاثير روزافزون تر رسانه ها می شود(درودي .)28:1378،در حقيقت اشاعه
فرهنگ و اطالعات ،انفجار فناوري ها و شبکه هاي ارتباطی و گسترش صنايع فرهنگی از مشخصات بارز دهه هاي پايانی قرن بيستم است .اين
پيشرفت ها در رشد و توسعۀ ارتباطات به لحاظ بين المللی تاثير اجتماعی -سياسی چشمگيري داشته است(سمتی .)33:1376،مطالعات رسانه
نشان میدهد که ارزشهاي غالب در جامعه ،ايدئولوژيهاي سياسی ،نوآوريها در بخشهاي مختلف حرفهاي و علمی و ديگر موارد مشابه در
زمين حاصلخيز فرهنگ رسانه رشد و نمو میيابد(صبري .) www.bashgah.net،1381،به همين دليل ارتباطات نقش تعيين کننده اي در
شکل دهی فرهنگ دارد ،زيرا همان گونه که پستمن می گويد «ما واقعيت را  ...آن گونه که هست نمی بينيم ،بلکه آن گونه{می بينيم}
زبانهايمان هستند{زبانهايمان می نمايانند} .و زبانهاي ما رسانه هاي ما هستند .رسانه هاي ما استعاره هاي ما ،استعاره هاي ما محتواي فرهنگ
ما را می آفرينند(کاستلز .)373:1371،از همين رو ،می توان خاطر نشان کرد که رسانه ها با تصاوير ،تجويز و تعريفی که به ما ارائه می کنند،
در حقيقت به ما می گويند جامعه را چگونه ببينيم و گاهی اوقات بيان می کنند که چگونه در جامعه عمل
کنيم(.(Jwani:http://www.stopracism.ca/content/racism-and-media
با توجه به اين نکته ،اگرچه در گذشته قدرت در داشتن توان نظامی و هم چنين در مهيا بودن شرايط اقتصادي ،خالصه می شد ،اما
امروز تنها وجود اين عناصر براي قدرتمند بودن کفايت نمی کند .بلکه امروزه قدرت معانی ديگري يافته است و آن تسلط بر اطالعات می باشد.
و شايد به همين دليل خوزه اورتگا ،گفت هرگز کسی در عالم خاکی فرمانروايی نکرده است «مگر اينکه فرمانروايی خود را به چيزي غير از
افکار عمومی مبتنی نکرده باشد(».عالم .)336:1373،در واقع امروزه رسانههاي جديد ،انحصارات گذشته را با برقراري انحصارات تازه و جديد
پايمال کرده و سرچشمههاي قدرت و نفوذ را از يک گروه اجتماعی به گروه ديگر منتقل نمودهاند .وانگهی رسانههاي جـديد نه فقط مراکز
قدرت تازهاي ايجاد میکنند ،بلکه شيوههاي فکري و ارتباطی نوينی را به وجود میآورند که آفريننده درک و برداشتهاي نو و ويژهاي در تمام
زمينههاي زندگی و مظاهر آن ،از جمله سياست ،اقتصاد ،فرهنگ و امثال اينها هستند(رستگارمقدم .)131:1388،بر اين اساس معموال قدرت
رسانه ها نمادين و متقاعد کننده است ،به اين معنا که رسانه ها عمدتا براي کنترل ذهن خوانندگان يا بينندگان تا حدي استعداد دارند ،اما
نه به طور مستقيم .رسانه به طور کلی غير مستقيم اند ،که اين چيزي سوا از موارد خشونت ،نيروي قهرآميز ،کنترل عمل که هدف نهايی
اعمال قدرت است ،می باشد ) Van Dijk:www.discourses.org,10(.در واقع می توان گفت ،منطق و سازمان رسانه هاي الکترونيک
چهارچوبها و ساختارهاي سياست را ايجاد می کنند(کاستلز .)383،1371،به همين جهت براي برخی از نظريه پردازان ،قدرت رسانه ها مقاومت
ناپذير شده و نتيجه آن تصاحب رسانه (و تحريف) روند دموکراتيک است .اين براي ديگران ،بيشتر يک مورد از نفوذ رسانه سواي تصاحب رسانه
است .مازولنی و شولتز از اصطالح " "madiatizationاستفاده کرده اند .که استدالل می کنند سياست "استقالل خود را از دست داده" و
به تابعی در عملکرد مرکزي رسانه هاي جمعی تبديل شده است( .) Rudd & Hayward,2005:7و اين عمل تنها از طريق رسانه و کانال
هاي خبري صورت می گيرد .بر همين اساس می توان نتيجه گرفت که در مجموع نقش رسانه ها نقشی فراتر از اطالع رسانی صرف است.
رسانه ها در عصر اطالعات و ارتباطات ابزارهاي نوينی براي ايجاد ،کاهش و يا افزايش بحران و حتی گاه جنگاوري هستند .ابزارهايی که مکمل
نيروي نظامی و تهديد کننده امنيت در سطوح مختلف آن اعم از فردي ،ملی ،بين المللی و جهانی به شمار می روند(سلطانی فر.)33:1371،
حال با اين توضيح و توجه به نقش و جايگاه رسانه به عنوان يک ابزار قدرتمند و تاثيرگذار در تحوالت دنياي معاصر ،می توان به اين مسئله
پرداخت که نقش و تاثير اين ابزار در ايجاد بحران و به ويژه بحران هاي ژئوپلتيک در جوامع اسالمی به چه صورت می باشد.
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 .6تاثير رسانه در ایجاد بحران هاي ژئوپلتيک در جوامع اسالمی
اکنون با شناختی که از مباحث ژئوپليتيک و بحران هاي مرتبط به آن ،و نيز نقش و جايگاه رسانه در جوامع امروزي حادث شد ،می
توان به مبحث اصلی اين پژوهش که همان نقش رسانه بر ايجاد بحران هاي ژئوپليتيکی در جوامع اسالمی می باشد ،پرداخت و اين مسئله را
مورد کنکاش قرار داد که رسانه با وجود برخورداري از قابليت هاي نوين همچون حجم و سرعت اطالعاتی و نيز ابزاري در خدمت قدرت هاي
بزرگ ،چه نقشی می تواند در پيدايش و يا تشديد بحران هاي ژئوپليتيکی در جوامع اسالمی داشته باشد.
با توجه به مطالبی که قبال مطرح شد می توان گفت ،اين ادعا که امروزه دنياى ما در محاصره واقعيتهاى رسانهاى قرار دارد و هيچ
واقعيتى جز واقعيتهاى مزبور موجود نيست ،بىشک ادعاى درخور توجهى است .رسانهها مسئول بخش اعظمى از مشاهدات و تجربياتى
هستند که ما از طريق آنها ،درک خود را از جهان و نحوه عملکرد آن سامان مىبخشيم .در واقع ،بخش عمدهاى از نگرش ما به دنيا ،ريشه در
پيامهاى رسانهاى دارد که از پيش ساخته شدهاند(فوالدي .)211:1381،رسانه با قدرت بی رقيبی که در اختيار دارد ،می تواند با تکيه بر ابزار
هاي فناورانه به تعامل بيشتر و بهتر در جهان کمک کند .از سوي ديگر رسانه اين ويژگی را نيز داراست که با سلطه و انحصار قدرت هاي
اطالعاتی به مثابۀ سالحی اثربخش عمل کند .از اين حيث ،فناوري هاي نوين رسانه اي به مدد کشورهاي توسعه يافته شتافته و جريان اطالعات
را به سود اين ممالک رقم زده اند .قدرت اطالعاتی که يکی از زمينه هاي اصلی نظارت بر کشورهاي ديگر به شمار می آيد ،در واقع از طريق
رسانه جديد اعمال می شود(درودي.)28:1378،
با اين وجود در دنياي کنونی از يک سو استقبال از رسانه ها ،به دليل سرعت در انتقال اخبار ،استفاده گسترده از فناوري هاي نوين
ارتباطی ،امکان تعامل با آنها و  ...روبه فزونی است و از سوي ديگر ،رسانه ها بخش وسيعی از ماهيت افکار عمومی را شکل می دهند و اين
روند پيوسته افزايش می يابد .از همين رو توانايی رسانه ها در جذب مخاطبان انبوه و مشارکت در فرآيند شکل دهی به افکارعمومی ،قدرت
قابل مالحظه اي براي مداخله در بحران ها و کشمکش هاي داخلی ،ملی ،منطقه اي و بين المللی به آنها می بخشد(عيوضی .)63:1378،در
واقع يکی از اصول اساسی در سياست خارجی قدرت هاي غربی و آمريکا در ارتباط با چگونگی حفظ و تأمين منافع خود در نقاط مختلف ،به
اين موضوع اشاره دارد که اين قدرت ها به نسبت هر گونه هدف و ميزان اهميتی که دارد ،از ابزار و تاکتيک هاي خاصی استفاده می
کنند(.تحريم اقتصادي ،فشار سياسی ،تهديدات نظامی و فرهنگی) امروزه نيز با توجه به پيشرفت هايی که در حوزه هاي علمی و فناوري
ارتباطی صورت گرفته است ،و همچنين موقعيت رسانه اي غرب و آمريکا و سلطه آنها بر شريانات خبري ،براي اين کشورها شرايطی فراهم
نموده است که از اين ابزار کارآمد به عنوان يک عنصر با قابليت و توانايی نفوذ باال ،جهت پيشبرد سياست هاي خود استفاده نمايند و بر روند
تحوالت مختلف در گسترۀ وسيعی تاثيرگذار باشند و آنها را در جهت تامين و حفظ منافع خود سوق دهند .موضوعی که می توان آن را در
ارتباط با تحوالت ژئوپلتيکی در جوامع اسالمی شاهد بود .در واقع آمريکا با کنترل و حفظ موقعيت برتر خود ،درصدد است هژمونی و سلطه
خود بر ساير مناطق دنيا تحميل کند .اين کشور اگر در تثبيت موقعيت خود موفق شود ،در تسري رهبري خود در ساير مناطق دنيا با دشواري
ها و موانع کمتري روبرو خواهد شد چرا که خاورميانه به دليل موقعيت ژئوپليتيک و منابع فسيلی ،کليد اساسی توليد قدرت و اعمال هژمونی
در جهان است .رفتار سياست امنيتی و نظامی آمريکا طی چندين دهه گذشته به ويژه در عصر بيداري اسالمی خاورميانه ،نشان می دهد اين
کشور در اين منطقه داراي منابع حياتی است و راهبردهاي امنيتی خود را براي تأمين آن و تثبيت جايگاه خود طراحی می کند و از اين رو
است که در اين منطقه همه نوع اقدامی انجام می دهد و حاضر می شود هر هزينه هاي پرداخت نمايد(قاسمی و تاج آبادي .)1383،78،در اين
راستا به طور مثال بانگاهی به اهميت نظام تابعه ي خليج فارس ،اياالت متحده جهت حفظ جايگاه خود ،راهی جز تسلط بر چرخه ي کنترلی
و حضور مداخله گرايانه در اين سيستم تابعه نخواهد داشت .سيستم تابعه ي مذکور با کارکرد توليد انرژي ،فعاليت هاي صنعتی ديگر نظام
هاي تابعه را ميسر ساخته و اقتصاد بين المللی را از خود متأثر ساخته و باعث ايجاد حلقه ي کنترلی قدرت استيالگر بر نظام بين المللی
خواهد گرديد و قدرت چانه زنی آنرا ارتقاء خواهد داد(طاهري و زارع .)8:1381،بر اين اساس ،رويکردهايی که هر يک از قدرت هاي بزرگ
جهانی را وامی دارد تا به اقدامات مداخله جويانه از طريق رسانه در مناطق مختلف جوامع اسالمی دست بزنند ،را می توان در؛ تامين امنيت
انرژي ،حفظ هژمونی سل طه و نفوذ ،به خصوص براي اياالت متحده در مقابل ديگر قدرتهاي رقيب و همچنين حمايت از متحدين خود در
منطقه و مقابله با مخالفين چه در سطح دولتی و يا گروه هاي مختلف مطرح کرد.
همچنين در ارتباط با کارکرد رسانه ها در ايجاد بحران هاي ژئوپلتيک می توان گفت که رسانه ها با بکارگيري ابزار و شيوه هاي
مختلف ،جهت پيشبرد اهداف خود اقدام می کنند .يکی از اين شيوه ها که معموال بسيار نيز کارآمد می باشد ،مسئلۀ بحران سازي در حوزه
هاي مختلف از جمله در خصوص ايجاد و تشديد مناقشات قومی ،مذهبی ،اختالفات سرزمينی و مرزي و همچنين مسائل زيست محيطی در
جوامع اسالمی می باشد .رسانه ها سعی می کنند با توجه به ظرفيت هاي که در اختيار دارند ،افکار عمومی را در جهت تامين منافع خود
سوق دهند .در عين حال ،به دليل کارکردهاي متعدد ،به صورت جزئی از انواع بحران ها در آمده اند ،چنانکه امروزه بحرانی را نمی توان يافت
که حضور رسانه در آن مشهود نباشد .هر چند که شيوۀ عملکرد رسانه ها در بحران ،به نحوۀ مديريت و رويکردهاي حاکمانه آنها بر می گردد.
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خبرگزاري ها و رسانه هاي جمعی جهانی با اتکا به قدرت فناوري به ارائه چهره اي مخدوش از برخی حکومت ها ،فرهنگ ها ،اقوام و يا اديان
می پردازند و به شکلی نظام مند در ايجاد بحران ،جهت دهی به افکار عمومی جهانی و شکل گيري عقايد و گرايش ها و رفتارهاي مورد نظر
خود تالش می کنند(سلطانی فر .)31:1371،تحريک هاي قوميتی با در نظر داشتن شرايط مساعد براي اين امر در ميان جوامع اسالمی،
اختال ف افکنی ميان اديان و مذاهب مختلف و حاضر در جوامع اسالمی از جمله مسائلی هستند که رسانه ها موجبات تنش و نا آرامی را در
مناطق مذکور بوجود آورده اند .از طرفی تنش هاي به جا مانده از استعمار و استقالل طلبی در حوزۀ مباحث مرزي و سرزمينی ميان جوامع
اسالمی و  ...ني ز اين شرايط را در اختيار قدرت هاي بزرگ و حاکمان رسانه قرار داده تا بتوانند با تشديد و ايجاد منازعه ،کشمکش و نهايتا
بحران ،زمينه ساز تحقق اهدافشان در اين نقاط باشند.
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نتيجه گيري
اما يافته هاي که می توان از اين پژوهش بيان داشت ،اين است که اوالٌ رسانه با توجه به مولفه هاي که دارد ،از جمله گسترۀ نفوذ آن،
توان باالي جذب مخاطب و جهت دهی به افکار عمومی ،سرعت انتقال اطالعات و همچنين تاثيرگذاري ماندگارتر با هزينه کمتر نسبت به
ديگر ابزار جهت تحقق سياست ها و اهداف مدنظر صاحبان خود ،از جايگاه ويژه اي در جوامع امروزي برخوردار است .و همين عامل سبب می
شود تا صاحبان ثروت و قدرت توجه خاصی نسبت به اين ابزار نوين و کارآمد جهت تحقق سياست هاي خود داشته باشند .در کنار اين جوامع
اسالمی به دليل قرار گرفتن در محدوده اي جغرافياي سياسی از اهميت خاصی همانند منابع عظيم زير زمينی و ثروت هاي طبيعی چشم
گيري برخودارند .همچنين به دليل موقعيت قرارگيري در مرکز جهان و مسيرهاي ترانزيتی توجه کشورهاي بزرگ صنعتی به اين مناطق با
هدف دسترسی به انرژي و مسيرهاي حمل و نقل جهت ارتقاي صنعت و تجارتشان را به خود جلب کرده است .اين مسئله در کنار رقابت هاي
مابين قدرت هاي جهانی در جهت توسعه قدرت و حوزۀ نفوذ خود در مناطق با اهميت جهان اسالمی ،منجر به اين امر شده است تا آنها بر
استفادۀ از رسانه ،به عنوان يک ابزار کارآمد در جهت دست يابی به خواسته هايشان تاکيد نمايند.
لذا رسانه با بکارگيري تاکتيک هاي همانند بحران سازي يا تشديد بحران در اين مناطق ،که از شرايط مساعدي به دليل موقعيت
ژئوپليتيکی جوامع اسالمی براي اين امر برخوردارند ،اقدام می نمايد .جوامع اسالمی از ديرباز به داليل مختلفی از جمله شرايط ژئوپليتيکی
چون منازعات قومی و مذهبی ،اختالفات مرزي ،تنش ب ر سر منابع آب و  ...روبه رو بوده اند که خود از مسائلی چون وجود اقوام و گروه هاي
مختلف ،کمبود آب در برخی مناطق ،عدم دسترسی به مسيرهاي انتقال انرژي در برخی ديگر از اين مناطق ،وجود اسرائيل در اين منطقه،
مشکالت باقی مانده از رد پاي استعمار چون وجود مرزهاي مشتر ک و عدم مشخص بودن محدودۀ کشورهاي واقع در چنين شرايطی و ...
ناشی می شوند .و در نتيجه موجبات وقوع بحران هاي ژئوپوليتيک را بوجود می آورند .در واقع کشورهاي قدرتمند صنعتی و صاحبان سرمايه
دريافته اند که يکی از راه هاي دستيابی به منافع مورد نظرشان در جهان اسالم ،در ايجاد و يا تشديد همين بحرانهاي ژئوپوليتيکی می باشد.
و در اين راستا يکی از عمده ابزارهايی که جهت نيل به هدف مذکور مورد توجه و استفاده کشورهاي صنعتی قرار گرفته رسانه هاي جمعی
است .اين ابزار به دليل داشتن پوشش جهانی و همراه سازي افکار و عقايد عمومی در راستاي اهداف صاحبان صنعت رسانه بسيار حائز اهميت
است .رسانه اين ويژگی را داراست که با سلطه و انحصار قدرت هاي اطالعاتی به مثابۀ سالحی اثر بخش عمل کند .از اين رو رسانه هاي ارتباط
جمعی می توانند جريان اطالعاتی را به سود کشورهاي بزرگ مديريت کرده و منافع آن ها را تامين کنند.به طور مثال اين ابزار توان تغيير
فرهنگ و باورهاي عمومی ،تغيير در ديدگاه مردم نسبت به اقوام و جوامع ديگر و حتی تغيير نگرش به دولت ها و حکومت ها را داراست.
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