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، جامعهه ایکهه کهه در  گیری قرار دارد شکلدر حال  در عرصۀ تکنولوژی اطالعاتی در شرایط کنونی تدوین یک جامعۀ نوین
تهاضهاها بهرای تهروی  و  سهط  میکنهد  )دسترسهی بهه اطالعهات و اببهارش نههی مامهی را بهازی ن، بها ببهر بهودنآن آگاهی داشت

جاگزینی تکنولوژی معاصر اطالعاتی باال میرود؛ مهوازی بها آن تهدوین ارتبهاط حلههات سیاسهی بها جامعهه از طریهی  ینهل ههای 
امکانهات جدیهد و مرمهر  )انترنهتش جاانی اطالعاتی و ارتباط همگهانی توسعۀ شبکۀنیز افزایی می یابد  با بروز و  جدید ارتباط

رۀ پروسه های سیاسی بوجود آمد  حالت مذکور حاکمان دولتی را وامیدارد تا مطابی مهررات نو که قبالً دیده نمی شدند عمل ادا
به نظر میرسد  سیاست مداران در تالی های بویی  بیشتر اسیینمایند  پروسۀ مذکور مبصوصاً در فعالیت های گروه های س

د داد مهی اذهان آنانی که برایشهان ریی بواهنهه نظر آناا مام میرسند، همیشه مراقب بباطر رساندن نظریات و اندیشه هائیکه ب
تش رو مهی به طرف شبکه ههای اجتمهاعی ) انترنهی گروهی معیاری ریی دهندگان متدرجاً از رسانه هاباشند، آناا می بینند که 

 آورند 

ت انترنه در (political public relations) سیاسهی بود را به روابط عامهۀ جدی بسیاری از سیاستمداران مدتی است که توجه
 معطوف داشته اند 

ت نسبت به دیگر رسانه های گروهی در  ی است؟ جواب را در توضیحات میان می آید که برتری های انترن سؤال به
ر یا مضمونی در رانیه دوام نمایند، نشر بب  ندمبتصر ذیل میتوان دریافت: اگر تصاویر یک اعالن تلویزیونی می توانند 

ت می توانند ماه ها و سال ها باقی ایی ویدیوئی در شبکۀ جاانی انترنروزنامه  ند روز باقی می ماند    متن ها و فائل ه
 بمانند 

 
بهرعالوه، اعهالن دهنههده حهین جهاگزین نمههودن یهک ببههر سیاسهی در رادیهو و تلویزیههون، ریتینهه و ارقهام احصههائیه ههای بهها  

مانهد  بهه  تشهبی  مؤرریهت ببهر، موضهو     مشهروط بهاقی مهی بها آناهم ،لعه نموده در نظر میداشته باشهداجتماعی را نیز مطا
بوجهود آمهده اسهت و میتهوان متعاقبهاً تهذریر پهذیری  در جامعهه ت امکان اررگذاری دقیی بر هر عضو یک ببی معهینکمک انترن

ۀ آن بههه مراتههب و بطههور بیههر قابههل مهایسههه در تناسههب بههه دیههده میشههود کههه نتیجهه آنههرا نیههز محاسههبه و کنتههرول کههرد  در ایههن میههان
میتوانههد  (public relations)روابههط عامههه  منیجههرسههت بلنههد تههر مههی باشههد دیههو یهها مراسههالت معمههولی از طریههی پوتلویزیههون، را

     تربیت کند معلومات دقیی را در مورد آنکه " کی؟" و حتی " در کجا؟" پیام او را دیده است
 

بود را نسبت به منابع عنعنوی روابط عامه دارد  بربی  ب برتری های معینده میشود که استفاده از تکنولوژی ویبدینترتیب دی
 از برتری ها را می توان قرار ذیل برشمرد:

ر ارتبهاط متهابهل بها آناها دبها ریی دهنهدگان تهذمین گهردد،  ی مسهتهیماول، میدیای انترنیتی زمینۀ آنرا مساعد می سازد تا گفتگوها
بهه راه اندابتهه  وبیهره  chat  هت فهورم ههای تیماتیهک، ،onlineبوجود بیاید: کنفهران  ههای   (online)اینجا و حاال" رژیم "
پیهام   ۀله تباد ناایهت انهدب بهوده و طریههۀ مهذکور زمینهۀرنتهی وقفۀ زمانی میان ایجاد یک مطلب و نشر آن در میهدیای انت  شوند

 ین مساعد می سازد های کو ک را بازهم در رژیم آنال
فراهم سابتن اطالعات و معلومات را برای یک قشر، یک صنف مشب  مایها مهی ت زمینۀ دوم، شبکۀ اجتماعی جاانی انترن

سازد  در موجودیت رژیم آنالیهن و از برکهت تعیهین کشهور و شهاری کهه در آن یهک اسهتفاده کننهدۀ مشهب  بهه سهر مهی بهرد ) 
دش میتوان کمونیکیشن را برای یک محل مشب  و حتی برای یک شب  مشب  آدر  تشبی  میگرد IP یزی که توسط 

 و مطلوب مساعد سابت 
بها بکهار ایجهاد گهردد    PR- Compaineت هکذا امکان آنرا مساعد می سازد تا روابط طویل المدت ریی دهنهدگان سوم، انترن

 رگرم کننده و حتی هیجان آور جلب نمود اندابتن شیوه ها و ُطری مبصو  می توان ریی دهندگان را به اجتماعات س
در بدل عنعنوی گروهی  ت باز هم در تفاوت با رسانه هایحظۀ داشته باشد آن است که انترناهمیت قابل مالکه احتماالً   یزی 

 پول نسبتاً کم، معلومات و اطالعات زیادتر را هم حفظ و هم ارائه میدارد 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/janbas_ar_public_relations.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/janbas_ar_public_relations.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/janbas_ar_public_relations.pdf
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بهرای بهه راه انهدازی تحهیهی در  وسهیله ای ، بلکهه بهوده بی بهرای کمپهاین ههای سیاسهیت نهه تناها میهدان مناسهافزون بر آن انترنه
راکتیف، مصاحبه ها پرسشنامه های انت نیز می تواند باشد  با استفاده از شیوه های ترتیب ساحات علوم سیاسی و جامعه شناسی

ات، عکهه  العمههل ههها در مههورد فههالن و فههالن مههی تههوان ارقههام و احصههائیه ههها را در رابطههه بههه ترجیحیهه ،و گفتگوهههای انترنیتههی
 وبیره  بدست آورد  سیاستمدار

ت می توان بهدون هرگونهه کهم سانسور در آن می باشد  در انترن یکی از برازندگی های انترنیت عدم موجودیت عنصری به نام
ال برانگیهز، زننهده، و کاست موضعگیری سیاسی بهود را بیهان داشهت  موضهعگیری هها بعضهاً مهی تواننهد بسهیار حسها ، جنجه

 شدید باشند و  ، گزندهشکننده
ت در مراحل ابتتام کمپاین های انتباباتی می توان طوریکه الزم است اسهتفاده کهرد و "معلومهات" برعالوه از تکنولوژی انترن

 پذیر نیست  یا "ببری" که باید در زمان معین به میدان کشیده شود پبی شود،  یزیکه در رسانه های گروهی عنعنوی امکان
 برتری های وسیعی را نسبت به دیگر رسانه های گروهی داراست  PRت اذعان نمود که انترن بدین ترتیب می توان

 ین سیاسی مبتصراً بپردازم  این اهداف را به سه ببی تهسیم نموده ام:اکمپ PRاکنون میبواهم در مورد اهداف اجمالی یک 
هنده نظر، مرام، و برنامۀ یک حرکت سیاسی دمحبوب سابتن دیدگاه یک شب   در این زمینه مام است تا به ریی   ۰

 رسانیده شود و وی )ریی دهندهش آنرا تذئید نماید؛
ی دهندگان حفاظت و یایجاد یک تصویر  هر حزب سیاسی یا فعال سیاسی عمیهاً تصویر و حیریت بود را در میان ر  ۱

 می ببشد استحکام 
 بوجودمیان مردم  یک شب  یا حزب سیاسی تبلیغ و تروی  رمرببی در انترنیت موقع میدهد تا سط  مورد ضرورت حمایت

 بیاید و شارت وسیعتر کسب نماید 
 سیاه" که از طرف رقیبان در مبارزۀ سیاسی به راه اندابته می شود یادآوری کرد  " PR  در این جا باید از موجودیت ۳

 "سیاه" در شبکۀ انترنیت اکرراً درعرصۀ سیاسی مشاهده می شود  PRوژی تکنول
 

 بطور مرال:
 ویب سایت هایی که معلومات به بطر اندابتن حیریت یا بدنام سابتن را دارا استند؛ -
 و فوروم ها؛ ها  chat ت پبی معلومات جعلی از طریی  -
آناا مار تابو گذاشته شده است، به راه اندازی فعالیت های ضد  ریر موضوعاتی که در رسانه های گروهی باالیپبی و تک -

 ؛(counter-propaganda)تبلیغاتی 
 ایجاد سایت های " دوگانگی" و تهلیدگر  -
 
 ت یوه های تبلیغات سیاسی در  انترنش

ی توان از شیوه های آتی کمپاین انتباباتی م اطالعاتش در انترنیت در رابطه با برای جلب عالقمندان و پبی اببار )معلومات،
 استفاده برد:

a- گاا؛تروی  و تبلیغ در ویب بال 
b- سایتاای مشاور و برجسته؛ ،تپبی اعالنات از طریی انترن 
c- مایت از سازماناا و انجمن ها و پبی اعالنات آناا در شبکه های اجتماعی؛ح 
d- اعالنات در میدیا؛ 
e- ک کلمات کلیدی در رابطه با فعالیت های یک سازمان سیاسی مطلوب باشد جو در میدیای انترنیتی به کم تروی  جست 
 وسایلتبلیغات رسانه ای و متنی هدف جلب عالقمندان مورد نظر به سایت را دنبال میکند   از عملیۀ تروی  و معمول سابتن  

نهد بهه دسهت بیاینهد؛ ایهن کلمهات میتوانت کلیدی مواضع بلند به کلماسیلۀ باالو فاده صورت میگیرد تاجو به باطر آن است و جست
نهو  نظهام سیاسهی، عنهوان برنامهه، لیهدران و کاندیهد ههای را کهه آناها معرفهی میکننهد دۀ مسائل ذیل باشهند: گونۀ مرال در برگیرن

 وبیره 
گ هها و شهبکه ههای اجتمهاعی معمهول گردیهده اسهت  طهی زها تبلیغهات سیاسهی از طریهی انترنهت در ببهی ویهب بهالدر این رو

که نه تناها اتبها  عهادی  یافته و باعث گردیده قابل مالحظه الاای ابیر محبوبیت این شبکه ها در میان استفاده کنندگان افزاییس
به نظریات بود جلب نمایند نیز گ های بود را داشته باشند، بلکه سیاسیون فعال، آناائیکه عالقمند استند تا توجه دیگران را بال

استفادۀ معهول از پبی اعالنات و تبلیغات سیاسی در انترنیت تا اهداف معین بدست  ا ایجاد نمایند گ های بود رصفحات و بال
 بیایند:
 
  طرفداران یهک حهزب سیاسهی در میهان جوانهان افهزایی بیابهد ) جوانهان بهه صهورت عنعنهوی بهه فعالیهت ههای سیاسهی کمتهر ۰

 ان شبکه های اجتماعی انترنیتی را تشکیل میدهند شگدن حال آناا بیشترین استفاده کننر در عیگعالقمند استند، م
ها )یها سهایر شهبکه ههای اجتمهاعیش تها در  گان معتبر و متنفذ ویب بالگو دسترسی  به استفاده کنند ریهشیک نتبلیغ    پبی و۱

  یابدی در ببی های متذکره افزایزاب، سازمان ها و فعالین سیاسی قسمت تروی ، استعمال و یادآوری ها از نام اح
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"سیاه"استفاده میکنند با تمام سرعت و طوریکه الزم است عک  العمل نشان بدهند:  PR  به فعالیت های رقیبان که از ۳
 معلومات جعلی دور سابته شود، به سؤالاای به میان آمده پاسخ ارائه گردد، اببار نادرست  و توهین آمیز رد و تکذیب گردند 

تعداد آناائیکه  کسب نموده اند  بوبیت و شارت بی سابهه ایگ ها محی از کشورهای دیگر بالروسیه و بربدر  این روزها در
کشور برای  گ ها در اینمالحظۀ می یابد  دل سپ است که بالت با کیفیت بوب دارند همه ساله افزایی قابل دسترسی به انترن

ان ویب بالگ ها بر آن در آستانۀ انتبابات در می بسیاری ها عمالً جای رسانه های عنعنوی گروهی را گرفته است، افزون
  جنه های تمام عیار" به راه می افتند "

ت میگذراننههد، ببشههی از ریی دهنههدگان را تشههکیل میدهنههد کههه بطههور ئیکههه بیشههتر وقههت بههود را در انترنههبایههد بههه یههاد داشههت: آناا
کور کدام مفامومی نمی یابنهد، در عهین حهال همهین هها شعوری در انتبابات سام نمیگیرند،  ون اکرراً برای بود در پروسۀ مذ
بالباً بی اعتنائی آناا برای ملت ها ناایت گران تمهام  قسمت عظیمی از ریی دهندگان هستند که ریی شان به کسی نرسیده است 

ندیهد انتبابهات میشود  در اروپا مدتی است که به این معضله پهی بهرده انهد  تصهادفی نبهود کهه رئهی  جماهور اسهبی فرانسهه و کا
حین کمپاین انتباباتی بویی ببهاطر ایجهاد و تهروی  سهایت بهویی  قبل ریاست جماوری در آن کشور نیکوال سارکوزی ی ند

 در حدود  یک ملیون یورو سرمایه گذاری نموده بود 
یلهی معاصهر، و نتیجه گیری: معرفی، تبلیغ و تروی  احزاب سیاسی از طریی شبکۀ جاانی انترنیت حرکتی است ضروری و ب

آنعده از صاحب نظران مسائل تکنولوژی اطالعاتی سیاسی که آرزو دارند از یک نیروی معین سیاسی نمایندگی کنند اینرا باید 
 ببوبی درب کنند 

Ariana  Janbaz 
Политический PR в интернете 

Political PR in the Internet 

سیاسی در انترنیت  PR 
وث جانبازترجمه از روسی به دری: ب  

 
 

 


