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 چکیده
 و جمعی ارتباط وسایل ازپتانسیل برداري بهره بدون ايحوزه هیچ شود، می یاد اطالعات و ارتباطات عصر به آن از که امروز دنیاي در
 از ارتباطات سیاسی نیز و بپیماید را محلی حتی و جهانی رقابت پر اقتصاد در توسعه و پویایی راه تواند نمی آن، تحوالت با شدن سوهم
پی سیاسی خاصی را در هاي نوین ارتباطی و صنایع اطالعاتی، پیامدهايتحوالت عظیم در حوزه فناوري. نیست مستثنی قاعده این

اي و کامپیوتري در هاي اطالعاتی و استفاده از امکانات ماهوارههاي نوین ارتباطی با بسط و گسترش بزرگراهتکنولوژي. داشته و دارد
فرهنگی هاي اجتماعی، اقتصادي، توان در بخشگذاشته که این اثرات را می کنشگران سیاسیبر رفتارهاي جهان، اثرات قابل توجهی 

 خودخوديبه است، اینترنت جهانی شبکه تکنولوژي حاصل و مولود که جاآن از مجازي فضاي .بسیاري دیگر مورد بررسی قرار داد و
ها توان به تحوالتی که بر عرصه سیاست و ارتباطات میان دولتها میترین آناست که از مهم مهمی برخوردار و جذاب هاي ویژگی از

عنوان یک بستر بالفعل براي در این پژوهش سعی داریم به بررسی تاثیر و نقش فضاي مجازي به. ها گذاشته است، اشاره کردو ملت
  .دهی ارتباطات سیاسی بپردازیمگیري و شکلشکل

  
  

  واژگان کلیدي
   .هاي اجتماعی، ارتباطات، ارتباطات سیاسیي، شبکهفضاي مجاز
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  مقدمه
پیدایش اینترنت در جهان موجب بروز نسل جدیدي از 
وسایل ارتباط جمعی در جهان شد که موسوم به عصر 

. شد» دهکده جهانی« ارتباطات الکترونیک و پیدایش
گسترش سریع وسایل نوین ارتباط جمعی و افزایش کاربران 

جهان همراه با تحوالت بنیادین در سطح جهان  آن در سطح
قدرت ارتباطات فراملی مناسبات قدرت در جهان . بوده است

هاي فرهنگی،  اي که ارزشگونهبه ،الشعاع خود قرار داد تحت
امروزه در  .گون ساختگراجتماعی، سیاسی و اقتصادي را د

هاي عظیمی در دنیا  کنیم که دگرگونیعصري زندگی می
 فرانوین هاي فناوري. یا در حال وقوع است پیوسته و وقوع به

 در اي پیچیده تحوالت بروز باعث امروز دنیاي در ارتباطی
 شکل ایجاد سبب و است شده مناسبات سیاسی و روابط

ارتباطات  مقوله به و شده ارتباطی الگوهاي از جدیدي
 بین این در. است بخشیده جدیدي مفهوم نیز المللی بین

 ارتباطی هاي فناوري بارز مظاهر از یکی عنوان به نیز اینترنت
 داشته امروزي سیاسی جوامع ساختارهاي بر مهمی بسیار تأثیر
  .است

 و کند می تعریف را جدیدي مفاهیم شدنجهانی براي اینترنت
 تأثیرات به سیاست، جدیدي نگرش و تلقی طرز باعث

 دهکده بحث .دارد اجتماعی و عمومی هايحوزه بر فراوانی
 مطرح لوهان مک مارشال توسط بار نخستین براي که جهانی
 پیچیده در جدید هايآوريفن نقش بر خوبی به گردید
 مکان و زمان فشردگی و زندگی ابعاد و معیارهاي کردن
  .دارد تأکید

 باعث و است مکان و زمان از متفاوتی تجربه شدن جهانی
 نسبتاً اي حوزه به جهان تبدیل و مکان و فضا رفتن تحلیل
 و زمان سنتی ساختار و نظم فرآیند این شد؛ خواهد واحد
 برقراري و کنش امکان عمالً در نتیجه ریزدمی درهم را مکان

 گرددمی فراهم مشخص مکان یک از فراتر سطحی در ارتباط
 انسان ممیزه وجه که را هویت حتی پیچیده فرایند یک در و

  )1380وبستر، (.کندمی روروبه چالش با نیز است
 اساسی زیرساخت عنوانبه اینترنت جایگاه کاستلز اعتقاد به

 تقویت به اینترنت چراکه است مهم بسیار اطالعاتی جامعه
 ازنظر .کند می فراوانی کمک اطالعاتی جامعه جانبه همه

 مطالب، شمار بی تنوع تمرکززدایی، باعث اینترنت کاستلز

 و شود می ...و مکان و زمان اهمیت کاهش بودن، مجازي
 )1380کستلز،( .گرددمی جدیدي هویت گیري شکل سبب

روابط و مناسبات  بر مستقیمی تأثیر آن کاربرد و اینترنت
دو  ارتباطات افزایش و برقراري راه از تواندمی و دارد سیاسی
 و گردد تعامالت سیاسی اثر بخش ایجاد باعث نوعی به سویه،
بین  مشارکت و اعتماد المللی،بین تعهد افزایش اسباب
 شبکه بر مبتنی ايجامعه ایجاد باعث و سازد فراهم را ها دولت
 .باشد مبتنی گروه بر صرفاً که این جاي  به گردد

 پیدایش و گیري شکل براي را زمینه اینترنت )1380کستلز،(
 هاي هویت پیدایش آن از پیروي به و مجازي اجتماعات انواع

 رسانه .سازدمی فراهم را گوناگون محورهاي حول گوناگون،
 جامعه تحوالت و عقالنیت پیشرفت و رشد فرآیند بر مزبور
 مکان و زمان محدودیت کاهش باعث و گذاشته تأثیر مدرن

، پنابادي( .گردد می پیام عملکرد بستر و محدوده گسترش و
1375(  
 سطح افراد، پذیري انعطاف افزایش ضمن ارتباطی هاي رسانه

 و دهد یم افزایش جدید هايموقعیت با را هاآن انطباق قابلیت
 جامعه با معارض هايسنت به افراد پایبندي کاهش باعث
 خردگرایانه کنش به عرفی کنش از جامعه گرایش و مدرن

 عمومی حوزه دموکراسی، گسترش و بسط اسباب و شود می
  )1382مک کوئیل، ( .سازدمی فراهم را مدنی جامعه و

هاي  این مقاله سعی داریم به بررسی نقش و تاثیر فناوريدر 
خصوص اینترنت بر ارتباطات سیاسی کشورها نوین ارتباطی به

هاي  در این بین نقش فضاي مجازي و شبکه. بپردازیم
طور ویژه مورد بحث و بررسی قرار خواهد  اجتماعی آن به

  .گرفت
  

  فضاي مجازي
 جهانی شبکه تکنولوژي حاصل که آنجا از مجازي فضاي

مهمی  و جذاب هاي ویژگی از خودخوديبه است اینترنت
 از کاربران عبور شاید هاآن ترینمهم که است برخوردار 

 مرزهاي شدن شکسته و مکان و زمان محکم سدهاي
 امکانات توان می مهم قابلیت دو این به. باشد جغرافیایی

 سیاسی،توسعه و بسط روابط  در مجازي فضاي گسترده
 اما افزود باال سرعت کنار در را فردي ارتباطات و آموزش

 نوع برقراري امکان سایه در مجازي فضاي ها این سواي
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 خاصی هاي جذابیت با توام »دوم زندگی« یا زیستن از دیگري
 هر و شوند می تر گسترده روز به روز ها جذابیت این. است
 هاي سایت در حضور به تمایل جدیدي افراد پیشازبیش روز

ها هم  البته در کنار این موضوعات، دولت. کنندمی مجازي
تمایل به حضور در فضاي سایبري براي پیشبرد اهداف داخلی 

  .اند و خارجی خود نشان داده
  

  فضاي مجازي و ارتباطات سیاسی
هاي  کشورها در پرتو قدرت ملی خود، اهداف، منافع و ارزش

 هاي مولفه ملی قدرت. دهندمی حیاتی خود را حفظ و توسعه
 اقتصادي، آوري، فن سیاسی، نظامی، جمله؛ از مختلفی
 بندي تقسیم یک در. دارد را آن جز و فرهنگی انسانی،

. و سخت تقسیم نمود نرم قدرت به را ملی قدرت توان می
آشکار و محسوس نیست و فقط  قدرت در چهره جدید لزوماً

بلکه با جذابیت . گیردقدرت نظامی واقتصادي را در بر نمی
 مدل و ایده هاي آن، کارآمدي و مقبولیت فرهنگ و فراورده

 هاي ظرفیت و ملی روحیه از برخورداري میزان سیاسی،
 )1374رابرتسون، ( .دارد ارتباط کشور یک تبلیغی و اي رسانه

هاي جدید، قدرت ماهیت نرم  و به همین جهت در نظریه
عنوان چهره سوم قدرت، افزارانه پیدا کرده و قدرت نرم به 

پس از قدرت نظامی و اقتصادي توسط نظریه پردازانی 
هاي ارتباطی و  ظرفیت. چون جوزف ناي معرفی شده است هم

 . توان یکی از عناصر قدرت نرم آن نامید اي را می رسانه

 عمدتاً که سنتی نگرش برخالف نرم، قدرت رویکردر اساس ب
 است، نظامی و اقتصادي ابعاد داراي و افزارانه سخت قدرت،
 محیط و الملل بین روابط صحنه قدرتدر از توجهی قابل بخشی

 تاثیرگزاري قدرت گسترش و تولید میزان تابع کشورها ملی
. قدرت فرهنگی، روانی و هنجاري دیگران است و برحریف

تواند اهداف و مقاصد ملی خود را  طور طبیعی کشوري می هب
 برخوردار زمینه این در بیشتري قدرتبهتر محقق سازد که از 

 خود حریف و دشمن قدرت بتواند، روش بهترین به و. باشد
، بنابراین. نماید تضعیف ايرسانه ابزارهاي از استفاده با را

 حاضر حال درهاي گوناگونی است و  قدرت ملی شامل جنبه
 و عام معناي به نرم، قدرت آن نمود و مظهر ترین برجسته
 ویژگی. است آن خاص، معناي به ايرسانه -تبلیغی قدرت

 نفوذ اقناع، مفهوم با که است آن قدرت از وجه این اصلی
  .است همراه سازي مجاب و اجتماعی

  ویژه از طریق الکترونیکی و اطالعات بهافزایش ارتباطات 
هاي فراوانی را براي بشر هاي مدرن، هرچند پیشرفت رسانه

ها،  موجب گردیده، لکن مجاري مناسبی در اختیار حکومت
ها قرار داده تا حوزه قدرت و هاي فراملیتی و رسانه شرکت

کنند که  بسیاري استدالل می. امکانات خویش را توسعه دهند
جایی و جانشینی در هرتباطات الکترونیکی به جابافزایش ا

شود  هاي سنتی نظیر خانواده، مذهب و جامعه منجر میساختار
ها و الگوهاي رفتاري متفاوت، جاي و بازیگرانی با ارزش

خوانی و  گیرند که با جهان مدرن همساختارهاي مزبور را می
ترین این بازیگران  یکی از مهم. تناسب بیشتري دارند

هاي جمعی است که به تحکیم و تثبیت فرایند  رسانه
ها که در  رسانه )1372، راجرز( .نمایدشدن کمک می جهانی
عنوان ابزاري ساده براي انتقال معانی مطرح بودند، بدان  ابتدا به

هاي  جا رسیدند که در عصر حاضر با تأسیس شاهراه
اي  زهاطالعاتی، کل حیات انسان را متحول ساختند و معانی تا

این تحول ارتباطات و توسعه . اندرا از زندگی پدید آورده
آوري اطالعات، منشأ تحوالت عظیم درعرصه قدرت  فن

تقارن این رویداد با . سیاسی و اقتصادي در جهان گردید
داري در سطح جهان ظهور پیامدهاي منفی نظام سرمایه

ست وجود آورده امشکالتی براي امنیت و استقالل انسانی به
در . تواند، چالشی جدي فراروي جامعه بشري باشدکه می

دار  آوري ارتباطات، در کشورهاي سرمایهحال حاضر فن 
شدن و با کمک توانایی نرم مرکز، به مدد فرایند جهانی

دهی به اخبار، اطالعات افزاري و سخت افزاري خود و جهت
هاي  و دانش، وضعیتی را فراهم نموده که در آن شرکت

دار در این حوزه به بزرگترین قدرت اقتصادي و  مایهسر
سلطه . شوندبازیگر سیاسی و فرهنگی در سطح تبدیل می

هاي جهانی براي تسخیر ذهن اي قدرتهاي رسانهامپراطوري
ها ي سیاسی، چشم انداز ها در جهت خواستهو روح انسان
الشعاع قرار داده شدن اقتصاد و فرهنگ را تحتمثبت جهانی

اي هدفی جز تقویت منافع هاي رسانهچرا که قدرت. است
خود نداشته و این وضیعت بدون شک در تضاد با امنیت 

ها و مردم جهان انسانی و نیازهاي فطري و ارتباطاتی ملت
 .است
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ها  توان اذعان داشت که رسانه با تامل در نکات پیش گفته می
ی از جمله هاي نوین ارتباطی با نگرش ژئوپلیتیک آوري و فن
. الملل است هاي قدرت، در صحنه روابط بین ترین مولفه مهم

ترین عناصر قدرت نرم، نقش عنوان یکی از مهمهاین عامل ب
سازي دیگران در تحقق اهداف و منافع مهمی در میزان همراه

ملی کشورها دارد و الجرم باید اهمیت این موضوع مورد 
هاي غربی،  سانهتامل در متون ر. توجه جدي قرار گیرد

وکارهاي  گیري از سازسازد که آنان با بهرهآشکار می
شناختی، جامعه شناختی و سیاسی، در پی آن هستند تا  روان

فرهنگ، روابط و نهادهاي اجتماعی، احساس دلبستگی و 
انسجام ملی، وحدت سیاسی و مذهبی و جز آن را آماج فشار 

فروپاشی «و » و رفتارتغییر نگرش «و تهدید قرار دهند و زمینه 
ها  زعم آن هویژه برا در بسیاري از کشورها و به» از درون

 )1384ماسودا، ( .لیبرال را فراهم سازندکشورهاي غیر
هاي فرهنگی و پیداست که چنین اقدامی، موجب زوال نظام

به همین سبب، ضروري . گرددهاي آماج میسیاسی ملت
قرار گیرد و براي است این موضوع، به دقت مورد کاوش 

هاي مدیریت هوشمندانه آن، و تقلیل دامنه تاثیر رسانه
  . ارتباطی، چاره اندیشی شود

  
  المللیفضاي مجازي و تحوالت ملی و بین

 اینترنت رسانه، حوزه گرانپژوهش از بسیاري اعتقاد به 
ها و  ها، فرهنگروابط میان دولت تحول براي مناسب فضایی

 افراد متقابل هايکنش چارچوب در تحول این و ها است نسل
 گفتگو، هاي اتاق در آنالین مباحث مجازي، فضاهاي در

 گیرد می شکل... و هاوبالگ خبري، هايسرویس یا هاگروه
  .یابد می پایان طرفه یک جمعی ارتباطات و

 هر در شخصی هر که شودمی سبب اینترنت تعاملی چیستی
 شکلی به باشد پیام کنندهدریافت هم و کننده ارسال هم لحظه

 مشکل پیام مصرف و تولید مقوله دو بین شدن قایل تمایز که
 گسترش پیامدهاي از مدرنیته یا پسامدرن هویت .گردد می

 پسامدرن هویت بارز ویژگی. است اینترنت روزافزون
 زیادي حد تا که است ثباتیبی و آمیختگی درهم سیالیت،

 در فرهنگی هايرسانه شدید هجمه و فراوان نفوذ از ناشی
 پیوسته مسایل این. است... و تبلیغات مصرف، مد قالب

  .هستند هاهویت کردن ثباتبی و تضعیف درحال

 به مدرن دنیاي در مزبور هايهجمه اثرات که این براي
 از بهینه و صحیح استناد، با باید یابد کاهش ممکن حداقل
 تعریف و مشخص استراتژي و برنامه نوین، هاي فناوري

 و نمود اجرا و تدوین مزبور فرآیند با مقابله براي را اي شده
 به .شد نخواهد حاصل مطلوب نتیجه صرف شعار و باحرف

 عامل الکترونیکی هايرسانه بر مبتنی ارتباطات حال هر
 متکثر و ناپایدار هویت و ذهنیت گیريشکل در ايعمده
 در ناپایداري و فراوان تردیدهاي ایجاد باعث که است

 در حتی و گرددمی افراد سطحی نیمه یا سطحی باورهاي
  .است تأثیرگذار نیز افراد عمیق باورهاي بر موارد اي پاره

 از خاصی نوع برقراري و زداییتمرکز دلیل به اینترنت
 فرد گمنامی اسباب کم، بسیار سانسور و حذف با ارتباطات

 ایجاد باعث طریق این از و نموده فراهم را مجازي فضاي در
 افراد به مزبور رسانه .شودمی عمومی حوزه از جدیدي شکل
 ایجاد تحول خود زندگی هايروش در که دهد می امکان
 دست مطلوبی تجربیات به ايرسانه چراهاي و چون با و کنند
 نوینی نگاه و نگرش طرز با جهان از جدیدي درك با و یابند

  .بنگرند آن پیرامون و جهان مسایل به
 بارزترین ارتباطات حوزه پژوهشگران از بسیاري نظر از

 عدم و تعدد چندپارگی، تکثر، اینترنت دوران خصوصیت
 که است غیره و تمرکززدایی هویتی، هايسیاست تعیین

 اجتماع و طبقه نظیر هویت جمعی منابع تضعیف باعث همگی
 و سیاسی پیوندهاي به سنتی هايوفاداري سطح و گرددمی

 اینترنت محیط در) 1380کستلز، (.دهدمی کاهش را اجتماعی
 به مطالب نقد و پاسخگویی فرصت هاوبالگ در ویژه به

 در فرد بودن گمنام خصوصیت و شودمی داده مخاطبان
 مجازي محیط در فرصت این ایجاد باعث مجازي هاي محیط

 در موجود هايمحدودیت از فارغ که شودمی کاربر براي
 سایر و نژاد جنس، سن، اجتماعی، طبقه چونهم( واقعی جهان

 از متفاوت هویتی به بتواند) اجتماعی و فردي هاي ویژگی
  .یابد دست واقعی دنیاي در خود هویت

 ایجاد چاندلر دیوید مثل پژوهشگران از برخی اعتقاد به
 ساختار نشانگر نوعی به هاآن از گیريبهره و وب صفحات

 معرفی براي محیطی نیز و آن تولیدکنندگان و کاربران هویتی
  )1385روزنامه کیهان، ( .است افراد شخصیت عرضه و
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  سیاست و اینترنت
طور  به جوامع سیاسی بخش در اینترنتی خدمات و امکانات

 که چرا هاست؛ بخش سایر از آشکارتر یافته، نسبی توسعه
 و حکومت ساخت حضور و جامعه سیاسی بافت حضور
 از جامعه، اجزاي و شئون همه در سیاسی هاي ارگان

 سیاسی، نظر از دور ارتباطات. است حکومت اولیه ضروریات
 سیاسی، هاي تشکل مردم، به را دولت و حکومت اشراف

 از و بخشد می تحقق ها انجمن و احزاب فشار، هاي گروه
 آن کیفی سطح ارتقاي و جامعه سیاسی فرهنگ به طرفی،
  .کند می شایانی کمک

  
  سیاسی مناسبات در فضاي مجازي نقش

 و ملل روابط استحکام با رابطه در را اینترنت تاثیر و نقش
 ملل سایر با آن ارتباط و جامعه یک آگاهی و فرهنگ اشاعه

 از یکی عنوان به اینترنت چنینهم. کرد بررسی توان می
 اجتماع، نیازهاي از بخشی پاسخگویی در حکومت، مجریان

  :از عبارتند نیازها این از هایی نمونه. دارد اساسی نقش
 همگانی ارتباطات فواید از که مناطقی نیاز ساختن مند بهره •

  .اند بوده محروم
 فاقد که مناطقی به آموزشی جدید هاي تکنیک رساندن •

  .هستند تربیت و تعلیم براي کافی وسایل
  .عمومی بهداشت سطح بردن باال •
  .دست دور نواحی در اطالعات و اخبار پخش •
  .اجتماعی تر نزدیک روابط و ملی اتحاد ایجاد •

 که است دیگر جوامع با جامعه ارتباط آن، تر وسیع حیطه در
 عنوان به مخابرات و است متشکل و پویا ارتباط یک خود
 بسزایی نقش فرهنگ و تفکر و عقاید مبادله در مجري، یک
  )1384، استیونسن( .دارد

  
  ملی حاکمیت و مجازيفضاي 
 با امروز سیاسی ابعاد در اینترنت و فضاي مجازي کاربرد

 بدین. است گرفته دیگري شکل جدید، هاي فناوري به توجه
 از آموزش الکترونیک، تجارت شدن مطرح از پس که ترتیب

 "الکترونیک دولت" که شده مطرح اي پدیده... و دور راه
 ارائه الکترونیک، دولت اصلی ویژگی. شود می نامیده

 و مردم آحاد همه به باالتر اثربخشی و کمتر هزینه با خدمات

 .است دولت با و یکدیگر با مردم همه ساختن مرتبط خواهان
  ) 1392ویستا، (
  استفاده منظور به هادولت براي اي شیوه الکترونیک، دولت"
 براي الزم تسهیالت افراد، به که است جدید هاي فناوري از

 اصالح و دولتی خدمات و اطالعات به مناسب دسترسی
 مشارکت براي تر، گسترده هايفرصت ارائه و خدمات کیفیت

 ها دولت. سازد می فراهم را ساالر مردم نهادهاي و فرایندها در
  :کنند الکترونیک دولت ایجاد به اقدام ناگزیرند زیر دالیل به
  .ارتباطات و اطالعات آوري فن ویژهبه آوري فن رشد •
 فناوري بخش در اقتصادي هاي بنگاه گذاري سرمایه •

  .خویشتن شرایط و نیازها با آن تطبیق و اطالعات
 از استفاده به مردم کردن عادت و اینترنت از استفاده رشد •

  .آن
  .اقتصادي هاي بنگاه و شهروندان انتظارات تغییر •
  .رقابت از ناشی فشارهاي •
  )سازي( .شدنجهانی •
  

  سیاسی هاي فعالیت در حضور براي جدید امکان
 در را خانه سفارت اولین سوئد کشور 2007 سال اوایل در

 افراد به خانهسفارت این در. کرد افتتاح دوم زندگی
 داده کشور این به سفر و ویزا تهیه جهت الزم هاي راهنمایی

آداب  فرهنگ، با سفارتخانه این به شدن وارد با افراد. شود می
 در. شوند می آشنا سوئد کشور دیدنی هاي مکان و رسوم و 

 به توجه با. است گردشگر جذب براي تبلیغی کار این واقع
 دیگري کشورهاي دارد، وجود فضا این در که هایی جذابیت

فضاي . اند نموده را خانهسفارت کردن باز درخواست هم
 و سیاسی هاي گروه آن در تا دارد را قابلیت این مجازي

 به بتوانند گوناگون هاي تجمع کردن برپا با مختلف اجتماعی
 Breerton, 2007( .بپردازند خود نظرات تبلیغ و ترویج

&connor (  
  

فضاي مجازي و ارتباطات سیاسی از دید نظریه 
  پردازان

جان تامپسون از پژوهشگران مطرح در زمینه مطالعات 
و فرهنگ  ایدئولوژي«اي است که در اثر فرهنگی میان رشته

خود با سبک تحلیلی، تحوالت اجتماعی را از منظر » مدرن
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اثر  )1392مهدي زاده،  ( .دهدفرهنگی مورد بررسی قرار می
این اثر، اثري جامع در زمینه . است» رسانه و مدرنیته«دیگر او 

از نظر او تحول و توسعه . ها و مطالعات فرهنگی است رسانه
سرشت زندگی اجتماعی را هاي ارتباطی، ترکیب و  رسانه

تغییر داده و اشکال جدیدي از تعامل و عمل را به وجود 
تحول رسانه هاي ارتباطی «: او معتقد است. آورده است

ازنخستین اشکال چاپ تا گونه هاي اخیر ارتباط الکترونیکی، 
اي  جزئی از ظهور و تحول جوامع مدرن قوام بخش پدیده

  )1380تامپسون،(» .خوانیماست که آن را مدرنیته می
دهد که  اي نشان میعنوان یک پژوهشگر رسانهالوین تافلر به

چگونه رسانه از یک ابزار ساده به شکل پیشرفته به ابزار 
ها را کارپردازي قوي، او رسانه. شودسیاسی قدرت تبدیل می

لذا صاحبان . کندسریع و گسترده در روابط قدرت معرفی می
و براي ثبات داخلی، توسعه نفوذ  قدرت به آن توجه دارند

   )1380همان،( .گیرندها بهره میخارجی از قدرت رسانه
  

  فضاي مجازي سیاسی اثرات
تحوالت سیاسی ناشی از گسترش : تحوالت سیاسی -1

با گسترش  جدید به خصوص اینترنت وسایل ارتباط جمعی
دهی  هاي جمعی، امکان دخالت در جهتحیطه عمل رسانه

ها را بیشتر کرده سیاسی توسط صاحبان رسانهرویدادهاي 
عنوان نمونه، رویدادهاي چین و تظاهرات سیاسی به. است

انگیز انتخابات دهمین دوره ریاست دانشجویان، جریانات فتنه
هاي  جمهوري ایران و نحوه پوشش خبري آن توسط رسانه

غرب و یا پوشش خبري تظاهرات سراسري در فرانسه و 
هاي اخیر خاورمیانه که منبعث از تحرکا نقالبنیز اانگلیس و 

بسیاري دیگرکه در هر یک فضاي مجازي شهروندي بوده و 
چون  اي هماز این رویدادها، شبکه هاي تلویزیونی ماهواره

ان، بی بی سی، العربیه، فاکس نیوز و بسیاري .ان.شبکه سی
دیگر افکار عمومی جهان را در شناخت این رویدادها به نفع 

  .کردندی خاص ساماندهی میطیف
ها،  هاي سیاسی و دولتکاهش اقتدار چهره:تاریخ انقضا -2

دلیل اطالع مردم از شدن اسطوره مردان قدرتمند، به زایل
هاي ها، اندیشهزوایاي مختلف زندگی معمولی آن

شدن رفتارهاي آنان ها و خالصه عاديشان، شکست سیاسی
اگر روزي . تباط جمعیهاي خبري و وسایل ارتوسط دوربین

هاي دربسته تصمیمات سیاسی را مردان سیاسی در پشت اتاق
اخذ و یا دور از چشم مردم عادي زد و بند داشتند، اکنون 

واسطه فضاي به هادلیل افزایش آگاهی عمومی، دست آن به
شده است و دیگر آن  هاي اجتماعی برمال مجازي و شبکه

اي از اوهام پیرامون هاله دیگر. اي را ندارند حالت اسطوره
 نیز سوم جهان کشورهاي در حتی. نیستها شخصیت آن

 صاحبان و عادي مردم میان ايواسطه که پیشین، حجاب
  .قدرت بود از میان رفته است

  
  گیري  نتیجه
طور که در ابتداي این مقاله آمد، ما درعصري زندگی  همان

ناپذیر است و کنیم که انفجار اطالعات در آن اجتناب می
هاي نوین ارتباطی و وقوع جامعه اطالعاتی، گسترش فناوري

اش در حال اطالعاتی، با تمامی پیامدهاي مثبت و منفی
  .تکوین است

 باشد داشته را مفید اثر این تواندمی جدید هايفناوري افزایش
 کاربران به بیشتري اختیارات اطالعات انفجار امر در که

 با کند می کمک کنندگاناستفاده به اختیارات این. بدهد
و  جدید هايفناوري 1معنی تاخیر یا اطالعات تراکم

گیري اشکال شکلممکن است مستلزم  مخصوصاً اینترنت
فضاي مجازي در . نیز باشد المللی سیاسیجدید ارتباطات بین

نوع خود بستري جدید براي مشارکت شهروندان در عرصه 
توان گفت بخش که میطوريسیاسی کشورها شده است به

عمده رویدادهاي سیاسی اخیر جهان، مدیون فضاي مجازي 
طور که دیدیم فضاي مجازي داراي دو اثر همان. باشدمی

باشد که هریک کلی در حوزه ارتباطات سیاسی می
کلی در بردارنده اثرات مهمی بر فرایند سیاسی داخلی  طور به

 .و خارجی کشورهاست
 

                                                        
1 Meaning lag 
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