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  مقدمه

های های جغرافیایی و تفاوتچوباسی، چهارــرزهای سیــم الیتی است که برایــارتباط فع

. دارداهمیتی بنیادین برای انسان و جامعه اد، و. حرکت آزاد افراد، عقاید و مارزشی قائل نیستدی ااقتص

های ارتباطی یک ها و برنامهستملی نیست. سیا        منحصرا  ایارتباط از نظر تکنولوژیک و اجتماعی مسأله

که  ها ملزمندریزی یا اجرا کرد. ملت المللی طرح م به مسائل بینئبدون توجه دا توانکشور را نمی

ریزی ی طرحالملل بینهای ملی خود را با مراعات بعضی از معاهدات و معیارهای پذیرفته شده سیاست

  افخمی( -1377) کنند

ها و های تجاری بین حکومتکه فعالیت کندی از مسائل مهم را مطرح میبسیار یالملل بینارتباطات 

رو شد و سیاست و برنامة ها روبهناخت، با آنـگیرد. باید این مسائل را شها را نیز در بر میملت

 ها طرح ریزی کرد. ارتباطی ملی را با توجه به آن

جریان آزاد »مفهوم اساسی  ،ی شودالملل بینهای ارتباطی های شبکهالزم است امکانات و محدودیت

زائد . چه مقدار از این جریان اندکدام باید دید که موانع این ،دانسته و تعریف شودبه روشنی « اطالعات

عه یافته سسویه از کشورهای توآن جریان یک از و چقدر شودمییک تبادل ارتباطی دو سویه تشکیل  از

اقتصادی، سیاسی و حقوقی، ماهیت و حجم  ،اجتماعیعامل م به کشورهای در حال توسعه است. کدا

  .کندای را تعیین میواردات مواد رسانه

های بومی در بافت شکنندة فرهنگ از و محافظت« ل فرهنگیقالاست» یبارهدرکدام سیاست ملی را 

و  فرهنگیه ای خارجی، باید به کار گرفت؟ مرز میان سیاست تصفیهای رسانهمقابل هجوم خیل برنامه

در  ،تواند یک ملت را از دستاوردهای فرهنگی دنیا محروم کندمیاست و  بارزیان که سیاست انزواطلبی

تا  کرد های فرهنگی کاوشلی را در جستجوی شاخصـهای محرسانهتوای ـتوان محجاست؟ آیا میـک

         ی واقعا  الملل بینارتباط  دست آید و از این راه امکان برقراری یکتری از هر فرهنگ بهکامل شناخت

ها و رادیو و تلویزیون ی صنایع ارتباطی، از خبرگزاریالملل بینهای فعالیتافزایش یابد؟ درباره  دوستانه

ی و الملل بینچه باید کرد؟ مسائل مربوط به انعقاد معاهدات  ،گرفته تا سازندگان وسایل الکترونیک

 ،معاهدات حقوق مؤلف و اجرا کننده                 اهمیت دارند مثال ی الملل بیندر سطح  ،ای نیزهای منطقهسیاست

ی کنترل بر توزیع ـنوع ،ی حق مؤلفالملل بینهای نامهدر گذشته از طریق قوانین حق تألیف و موافقت



 

 

اند های فکری و هنری اعمال کرده و اغلب به سود کشورهای صنعتی بودهانواع دیگر مالکیت و هاکتاب

سازد میگذاران ارتباط ملی را قادر سیاست ،این معاهدات پیامدبررسی  .سعهتا کشورهای در حال تو

تخصیص طول موج برای رادیو و  مانندروش دیپلماتیک مناسبی را برگزینند. در این زمینه مسائلی 

موضوع توافق  ی آنهاکه همه مطرح است ایو ارتباط ماهواره ویتلویزیون، ارسال از طریق ماکروو

 و افخمی( 1377و  38. )باشندانتقادی میو نیازمند بررسی  هستند یالملل بین

کاست،  ،های ارتباطی، مثل تلویزیونکه در سخت افزارهای تکامل ،تحلیل انتقادی معیارهای فنی

های سخت افزار و نرم نظامنوار، ضبط صوت و غیره... و نحوه اعمال کنترل انحصار از این طریق بر 

-بوط به این نوآوریراهبردهای ارتباطی مر یبارهکه در اهمیت دارد رای هر کشورکند. بافزار تجلی می

جم سرمایه ـیک نظام فنی ارتباطی خاص اختیار شود حاگر دست به گزینش بزند.  های تکنولوژیک

 گسترشبیشتر های آینده را دهد که انتخابلی در آن نظام، نیروی ثقل عظیمی را تشکیل میـگذاری ک

به بررسی انتقادی منابع مختلف در سطح ملی و باید سازد. در این زمینه محدود و مشروط می دهد ومی

ابزار و  با سرمایه گذاری در رابطههای کنترل ناشی از تصمیمات ساختمان همچنین ی پرداخت والملل بین

  .تجلیل کردهای ارتباطی را اعم از خارجی و داخلی،  نظام

پرداختن به بخشی از این سواالت و یافتن  ،هیه و تألیف کتاب حاضراصلی نگارنده در ت انگیزه

ی و به ویژه الملل بینی که در ارتباط با روابط یهاو دغدغه ستهامستدل و قابل قبول برای آن یپاسخ

هایی به شرح زیر خواهیم ر به سرفصلـاب حاضـاز این رو در کت .روابط بین فرهنگی مطرح است

 پرداخت.

، الملل بینمبانی ارتباط  ،در مقایسه با ارتباطات فرهنگی الملل بینروابط  ،الملل ینبارتباطات 

شناخت ارتباطات جهانی و ساختار مدیریت فرا ملیتی  ،های فرهنگی و ارتباطی برون مرزیسیاست

، مسئله عدم تعادل جریان اطالعات و الملل بینارتباطات جهانی، تضادهای جهانی در زمینه ارتباطات 

اخبار، از جریان یک سویه تا جریان آزاد و نظم نوین اطالعاتی، امپریالیسم ارتباطی و هنری، مباحث 

-های خارج از سلطه امپراطوری ارتباطی: آشنایی با خبرگزاریای و گروهی در گروهی، منطقهالملل بین

در ارتباطات مسئله مهاجرت به ملل گوناگون، نقش زبان  ی و عوامل خبریالملل بینهای معروف 

  .ی و ارتباط میان تمدنیالملل بینارتباطات میان فرهنگی ارتباطات  ،فرهنگی

                                            
 رحمان سعیدی

 مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه

 


