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چکیده
دیپلماسی سلبریتی ابزار اساسی جذب و جلب توجه افکار عمومی به مسائل و بحرانهای سیاست بین الملل است .در طول
دو دهۀ گذشته ،سلبریتی ها به طور فزاینده ای از قدرت و شهرت خود برای جلب توجه جهانی به مسائل مهم بین المللی
مانند فقر ،بحران بدهی ها ،بیماری های واگیر دار و مسری ،جنگ و  ...استفاده کرده اند و بر همین مبنا ،به عنوان دیپلمات
های سلبریتی شناخته شده اند .این امر ساختار نخبه گرایانۀ دیپلماسی سنتی و متعاقباً سیاست بین الملل را کاهش داده است

 -1برای جلوگیری از پیچیدگی و همچنین ساده سازی  ،پژوهش حاضر از واژۀ سلبریتی استفاده می کند .بر همین مبنا به جای
استفاده از معنای فارسی واژۀ سلبریتی یعنی افراد مشهور  ،از خود واژۀ سلبریتی استفاده می شود که نشان دهندۀ مفهوم شناسی
اساسی فرآیند سلبریتی در مطالعات فرهنگی است .بر همین اساس سیاست سلبریتی اشاره دارد به فرآیندهای عوامانه کردن و ساده
سازی سیاست .در فارسی نیز مطالعات سلبریتی تقریباً جدید بوده و اکثر پژوهشها نیز از بعدی ژورنالیستی به این مفهوم پرداخته
اند .عالوه بر سیاست سلبریتی از مفهو م سیاست شهرت نیز می توان استفاده کرد که البته باید به تفاوتهای بحث شهرت
( )Reputationبا بحث سلبریتی (  ) Celebrityدقت کرد .سلبریتی بیشتر یک فرآیند مفهومی است که از طریق شهرت بر
اشخاص مختلف در حوزه های متفاوت بار می شود .شهرت در اینجا بر مبنای عمومی سازی جنبه های مختلف زندگی فردی،
شخصی و عمومی فرد است .در فارسی دیپلماسی سلبریتی ترجمه های مختلفی داشته که نمود کامل این مفهوم را نمی رساند .به
عنوان مثال ترجمه دیپلماسی مشاهیر از جمله ترجمه هایی است که نمی تواند تمام ابعاد دیپلماسی سلبریتی ها را در بگیرد و اصوالً
کلمۀ مشاهیر بیشتر بر بعد علمی و احترام آمیز شخصیت افراد مشهور حکایت دارد و این ترجمه سلبریتی های دیگر از جمله
ورزشکاران ،بازیگران،خوانندگان و دیگر افراد مشهور حوزه های گستردۀ صنعت سرگرمی را در بر نمی گیرد .بر همین مبنا این
پژوهش از کلمۀ سلبریتی استفاده می کند تا وجه اصلی مفهوم به خواننده منتقل شود.
 .2نویسنده مسؤول ،عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد زاهدان ،زاهدان ،ایران kahrazeh@iauzah.ac.ir
 .3دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی .مشهد،
ایران
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و توجه عامه را به مسائل مهم آن جلب می کند .فعالیت دیپلماتیک سلبریتی ها حوزه های سیاسی غیر رسمی در سیاست
بین الملل را گسترش می دهد و مفاهیم و موضوعات بین المللی روز را به مرکز گفتمان روزمرۀ مردم عادی منتقل می کند
و به مسائل سیاست بین المللی بعدی زیبایی شناسانه می دهد .بر همین اساس سوال اساسی پژوهش حاضر این است که
دیپلماسی سلبریتی چه تاثیری بر سیاست بین الملل دارد ؟ در پاسخ به این سوال و با روشی توصیفی -تحلیلی ،فرضیۀ
پژوهش حاضر بر این امر تاکید میکند که فعالیت دیپلماتیک سلبریتیها در سیاست بین الملل باعث افزایش توجه و تمرکز
افکار عمومی و شهروندان عادی به مسائل بین المللی و بحرانهای سیاسی می شود .توجه و تمرکزی که در غیر اینصورت
و از طریق دریچه و روندهای دیپلماسی سنتی و رسمی -دولتی غیر ممکن بود.
واژههای کلیدی :سیاست ،بینالملل ،سلبریتی ،دیپلماسی ،عامه

 -1مقدمه

در گذشته هدف اساسی دیپلماسی ،عمدتاً برای دولت و به عنوان هماهنگی منافع دولت با
یک درک گسترده از امنیت جمعی و قدرت اقتصادی تبیین می شد .مکانیسم های چانه
زنی و همکاری به عنوان یک شیوۀ دیپلماتیک ابتدا توسط مامورین عالی رتبه وزارت امور
خارجه بریتانیا ،مقامات وزارت امور خارجه ایاالت متحده و سپس سفرای دیگر کشورها
مورد استفاده قرار گرفت و بعدها این مکانیسم ها توسط قوانین سازمانهای بین المللی به
کشورهای مختلف دنیا گسترش یافت .امروزه ،دیپلماسی به عنوان بخشی از گفتمان واقع
گرایانه ،در مورد مسائل و بحرانهای مختلف بین المللی مطرح می شود ،گفتمانی که در آن
موضوعات اخالقی ،احساسات و افکار عمومی بر خالف پیچیدگی های نظام جهانی،
ادراک می شدند .دیپلماسی ابزار گفتمان واقع گرایانه سیاست بین الملل برای تمرکز بر
مسائل اخالقی و افکار عمومی و همسازی آن با منافع ملی و دولتی بوده است.
در بیست سال گذشته ،با توجه به ماهیت پوشش رسانه ها و افزایش روز افزون برنامههای
خبری جهانی هفت روزه و بیست و چهار ساعته ،عدم تمرکز و پراکندگی افکار افزایش
یافته است و این امر دیپلماسی سنتی را به چالش کشیده است .بر همین مبنا گسترش
ارتباطات جدید و شبکه های اجتماعی باعث شده که مسائل اساسی سیاست بین الملل ،در
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مرکز گفتمان فرهنگ عامه و مخاطبان عادی قرار بگیرد .این امر نخبه گرایی و تخصص
محوری در سیاست بین الملل و دیپلماسی سنتی را کاهش داده است .دیگر دیپلماسی و
مسائل محوری آن ،تنها در مراکز دولتی و تخصصی بحث نمی شوند .امروزه سیاستگذاران
دیپلماتیک دیگر نمی توانند به مثابه گذشته پشت درهای بسته در مورد مسائل مهم سیاست
منطقه ای و جهانی تصمیم بگیرند .گسترش ارتباطات جدید و صنعت سرگرمی باعث شده
است تا مهمترین مسائل سیاسی دنیا ،وارد حوزۀ صنعت سرگرمی 1شوند و مرز سرگرمی،
روابط بین الملل و فرهنگ عامه بسیار کمرنگ شوند .بر همین اساس دیپلماسی جنبه های
مختلفی پیدا کرده است .امروزه مفهوم دیپلماسی به حوزه های مختلف سیاست رسمی و
غیر رسمی گسترش پیدا کرده است و با تلفیق و ترکیب با این حوزه ها ،فرآیندهای
سیاست بین الملل پیچیده تر شده است .محور اساسی دیپلماسی مدرن دوری از دولت
محوری و تمرکز بر منابع غیر دولتی است .امروزه ،ارزشهای هنجاری نظم دیپلماتیک
وستفالیایی ،از طریق کاهش اعمال و فعالیتهای دیپلماتیک دولتی ،مورد فشار قرار گرفته و
توسط ارزشهای جدید غیر دولتی جایگزین می شوند .در این راستا شاهد ظهور نوعی از
دیپلماسی عمومی هستیم که در آن احساسات ،لفاظی ها و فصاحت بیان و افکار عمومی
تبدیل به ابزارهای چانه زنی شده اند.
بر همین مبنا ترکیب ارتباطات جدید ،صنعت سرگرمی و فرهنگ عامه با دیپلماسی ،باعث
افزایش و گسترش نقش اشخاص و سازمانهای غیر دولتی در سیاست بین المللی و باز
شدن دریچه ای جدید برای حل مسائل و بحرانهای مختلف بین المللی شده است .این
دریچه با گسترش نقش افراد مشهور حوزۀ های فرهنگ عامه و صنعت سرگرمی در
 -1صنعت سرگرمی ( )Entertainment industryاشاره دارد به فعالیتها و اموری که عالقه و توجه مخاطبان را به خود جلب می
کند و برای آنها لذت و شادی به ارمغان می آورد .این می تواند یک ایده ،کار ،خالقیت و یا هر فعالیت دیگری باشد که در زمان
بیکاری یک فرد را به خود جلب می کند .عالوه بر این صنعت سرگرمی بر پدیدۀ نمایش و نشان دادن نیز تاکید داردStein and ( .
)Georges,2009:15-20
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سیاست بین الملل ،نخبه گرایی ،امنیت محور بودن و دولتی بودن سیاست بین الملل و
دیپلماسی را کاهش داده است و باعث افزایش تمرکز بر بحرانها و مسائل بعضاً منطقه ای و
بین المللی از دیدگاه فرهنگ عامه و افکار عمومی شده است .امروزه گسترش نقش افراد
مشهور و مطرح حوزه های مختلف صنعت سرگرمی از جمله هنر ،موسیقی ،سینما،
فرهنگ ،علم و ...در سیاست بین الملل باعث تلفیق این حوزه ها و بوجود آمدن مجرایی
غیر دولتی برای ارتباطات عمومی و تاثیر گذاری بر منافع عمومی و ملی شده است .از این
مجرای غیر دولتی امروزه با عنوان دیپلماسی سلبریتی 1یا دیپلماسی شهرت(مشاهیر) نام
برده می شود .دیپلماسی سلبریتی و سلبریتیهای دیپلمات باعث توجه عمومی به مسائل
مختلف بین المللی شده اند و نقش فرهنگ عامه را در سیاست بین الملل گسترش داده اند.
آنها همزمان باعث توجه عمومی مردم عادی به مسائل مختلف سیاست عمومی و بین
المللی شده اند .مسائلی که در مواقعی در سیاست دیپلماتیک رسمی و منافع محور کشورها
جایی ندارد .هر چند سلبریتی ها گاهاً ابزار دیپلماسی رسمی کشورهای مختلف برای
دستیابی به منافع ملی نیز بوده اند .با این وجود ،دیپلماسی سلبریتی باعث گسترش سیاست
بین المللی و توج ه عمومی به مسائل و بحرانهای بین المللی شده است و مسائل سیاست
بین الملل را به مرکز توجه عموم انتقال داده است .تاکید اساسی این مقاله بر عمومی سازی
مسائل و بحرانهای بین المللی از طریق دیپلماسی سلبریتی و تاثیر مثبت آنها بر توجه
گستردۀ افکار عمومی به مسائل و بحرانهای بین المللی است .توجهی که در عصر ارتباطات
و شبکه های اجتماعی دیگر از دریچۀ گفتمان دیپلماسی سنتی و دولت محور ،امکان پذیر
نیست .در بخش بعدی ضمن مفهوم شناسی دیپلماسی سلبریتی ،نمونه ها و تاثیرات
دیپلماسی سلبریتی بر گفتمان جدید سیاست بین الملل را بررسی می کنیم.

1 -Celebrity diplomacy
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 -2چهارچوب مفهومی دیپلماسی سلبریتی محور و دیپلمات های سلبریتی :چرخش
سیاست بین المللی به سمت سیاست غیر ر سمی و صنعت سرگرمی

کلمۀ سلبریتی به افرادی اطالق می شود که از طریق فعالیت در صنعت سرگرمی و رسانه
های جمعی حضور گسترده ای در جامعه دارند و حوزۀ فعالیت های آنها نیز نسبت به بقیه
اعضای جامعه طیف وسیعی از اقدامات و حوزه های مختلف را شامل می شود .آنها مجاز
به حرکت و سخن گفتن در مورد مسائل مختلف سیاست عمومی هستند.
( ) Marshall,1997:30این تعریف کلی انواع مختلفی از شخصیت های عمومی را پوشش
می دهد .این گونه فعالیت ها به رشد و گسترش شهرت این افراد می انجامد و بر همین
مبنا به آنها کلمۀ سلبریتی 1یا افراد مشهور در حوزه های مختلف جامعه ،اطالق می شود.
همزمان با گسترش و فراگیر شدن مفهوم سلبریتی در حوزه های سینمایی ،ورزشی ،هنری،
فرهنگ و ...ارزیابی تعامالت و درگیری سلبریتی در سیاست نیز به عنوان بخشی از جهانی
شدن سیاست و رقیق شدن مفهوم کارایی سیاسی دیده می شود .رایج ترین تجزیه و تحلیل
مفهوم سلبریتی اشاره دارد به اعمال و کردار ستاره های حوزه های مختلف هنر و سرگرمی
که می تواند به عنوان ابزارهایی برای دستکاری افکار عمومی به کار برده شود.
( )Louw,2005:24جان کرنر 2استدالل می کند که ستارگان از طریق جلوه های میانجی
گرایانه خود که بیانگر تصویر عمومی آنها در جامعه است ،اشکال جدیدی از شناسایی
سیاسی را ایجاد می کنند که هدف اساسی آن رسیدن به حمایت عمومی برای تحقق عمل
و بیان سیاسی است )Corner,2003:83( .جان استریت نیز اذعان می کند که استفاده از
شهرت یکی از ویژگی های کلیدی فرهنگ سیاسی مدرن است)Street,2004:130( .

1 - Celebrities
2 -John Corner
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او در نظر می گیرد که چگونه شهرت و سلبریتی شدن به عنوان شکلی از سرمایه سیاسی
کار می کند و میتواند منجر به شکل گیری سیاستمداران سلبریتی شود .جان استریت دو
تعریف مشهور از سیاستمدران سلبریتی ارائه می دهد .تعریف اول تاکید می کند بر
سیاستمدرانی که با استفاده از تکنیک های پوپولیستی سعی می کنند تا محبوبیت بیشتری
کسب کنند و تعریف دوم اشاره دارد به سلبریتی ها و مشاهیری که با استفاده از شهرتشان
سعی میکنند تا بر چشم انداز عمل سیاسی و بین المللی تاثیر گذار باشند .دیپلماسی
سلبریتی و سلبریتی های دیپلمات را می توان به عنوان بخشی از تعریف دوم در نظر
گرفت .یعنی سلبریتی ها و مشاهیری که با استفاده از شهرتشان سعی میکنند تا بر چشم
انداز عمل سیاسی و بین المللی تاثیر گذار باشند .با استفاده از این زمینه شناسی و تعاریف،
جان استریت مفهوم «عملکرد سلبریتی » 1را در قملرو فعالیت سیاسی ابداع کرده است.
( )Street,2004:438بر همین اساس وی چارچوبی تحلیلی را برای ارزیابی ارزش فعالیت
ستاره ها 2در قلمرو فعالیت سیاسی بررسی می کند)Street,2003:87( .
بر مبنای تعاریف باال در رابطه با سلبریتی ها و دیپلماسی سلبریتی ،اگر دیپلماسی جدید را
به معنی فعالیتهای روزمرۀ عادی همراه با یک پیوستگی وسیع و یک نسخۀ قوی از توانایی
های فردی برای پیگیری ارزشها و منافع عمومی در نظر بگیریم،ادعاهای هنجاری دیپلماسی
سنتی و متمرکز دولت محور ،دچار فرسایش می شود .بر همین اساس ،سلبریتی ها
دیپلماسی را به عنوان یک فعالیت روزمره و به عنوان بخشی از سیاست غیر رسمی در نظر
می گیرند و همین امر باعث بوجود آمدن شاخه ای از دیپلماسی غیر رسمی شده است که
به آن دیپلماسی سلبریتی یا دیپلماسی افراد مشهور گفته می شود.

1 - Celebrity performance
2 - Stardom
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در سالهای اخیر توجه به جنبه های غیر رسمی سیاست ،نقش بازیگران غیر رسمی در
محیط سیاسی و بین المللی افزایش یافته است .بازیگرانی که بدون موقعیت رسمی در
ساختار سازمانهای دولتی و یا سازمانهای غیر دولتی ،توانسته اند بر سیاست محلی و بین
المللی تاثیر گذار باشند .اکثر نظریه پردازان امروزه به تحقیق در مورد جنبه های غیر رسمی
سیاست عالقه مند شده اند و تمرکز اصلی آنها این است که چگونه قوانین پذیرفته شده و
نانوشته بازی سیاسی ،می تواند ساختار تصیمیم گیری سیاسی و یا بین المللی را هدایت
کند .تمرکز سیاست غیر رسمی فعالیت های بین فردی هستند که به طور ریشه ای و ضمنی
پذیرفته شده ،اما غیر قابل بیان هستند و در خارج از چارچوب دولت قانونی ،ساختار
بوروکراتیک و نهادهای مشابه ،شکل می گیرند )Pike,2000:281(.به همین ترتیب ،دیتمر با
بسط این تعریف ،استدالل می کند که سیاست غیر رسمی ،شامل استفاده از ابزارهای بعضاً
خارج از چارچوب قانونی دولتی و مشروع (البته نه لزوماً غیر قانونی) برای پیگیری اهداف
عمومی است) Dittmer,2002,292(.
تغییرات ساختاری در ارتباطات جهانی ،و بحران دیپلماسی های سنتی ،نقش سیاست غیر
رسمی ر ا در روابط بین الملل گسترش داده است .به طور خاص امروزه ،با پوشش رسانه
ای گسترده ،هنجارهای دیپلماتیک سنتی به چالش کشیده شده اند و این امر منجر به عدم
تمرکز در امور بین المللی و تکه تکه شدن مسائل مختلف مربوط به منافع عمومی شده
است .عالوه بر این ظهور شبکه های اجتماعی که تاکید بیشتر بر ارتباطات تعاملی و بین
فردی دارند ،تمرکز تک محورانه بر مسائل سیاست بین المل را تکه تکه کرده است(.
 ) Cooper et al,2017,312این تحوالت سریع ،بحرانها و مسائل جهانی را در مرکز توجه
مخاطبان عادی قرار داده و منجر به ظهور نوعی دیپلماسی جدید شده که بر مبنای نوعی از
ارتباطات جایگیزین ساخت بندی شده است .ارتباطاتی که در کنار دولتها ،بازیگران غیر
دولتی و سازمانهای جامعه مدنی را تبدیل به منبعی سیاسی کرده است  .منبعی که می تواند
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از طریق گسترش تعامالت فرهنگی زمینه های بسیج عمومی را برای دسترسی به منافع
عمومی جامعه مهیا کند.
همزمان با گسترش فشار تجاری بر منابع خبری دنیا و بازاری شدن تبلیغات سیاسی و
رسانه های خبری سیاسی از جمله روزنامه ها ،تجاری سازی تصویر ساخته شدۀ سلبریتی
ها و مشاهیر بر مبنای فرآیندهای سیاسی هویت محور افزایش یافته
است ) Wheeler,2011:8(.امروزه ما به راحتی می توانیم ،نقش مهم سیاستمدران سیلبریتی،
ورزشکاران ،بازیگران ،موسیقی دانان ،مشاهیر دیپلمات و به طور کلی سلبریتی های سیاسی
را در سیاست جهان مشاهده کنیم .در اقصی نقاط جهان به خصوص در کشورهای غربی
می توانیم به وفور ،دیپلماتهایی سلبریتی را پیدا کنیم که برای سازمانهای بین المللی غیر
دولتی فعالیت می کنند و مشکالت و مسائل جهانی را پیگیری می کنند .سلبریتی ها در
مواقعی نیز ابزار بلند پروازی کشورها برای ساخت برندینگ ملی و تصویر بین المللی
مناسب هستند)Jones,2017:324( .
داگالس کلنر 1در رابطه با نقش سلبریتی ها در سیاست بین المللی ،تحلیل «نمایش رسانه
ای» 2را ارائه می دهد که فعالیت سلبریتی ها را با استفاده از تکنیک های روابط عمومی و
بازاریابی رسانه ای با تمرکز بر اعمال آنها ،تعریف می کند )Kellner,2005( .کلنر نشان می
دهد که چگونه ،فعالیت سلبریتی ها و یا افراد مشهور شکلی از سیاست جدید را بوجود
می آورد که در آن حرکات و ژست های نمادین ،جایگزین پیچیدگی های عقالنی و قدرت
محور دیپلماسی سنتی می شود )Kellner,2010,123( .فعالیتهای سیاسی و بین المللی
سلبریتی ها باعث دور شدن از تمرکز بر گفتمان های سیاسی دولت محور و توجه به

1 -Douglas Kellner
2 -media spectacle
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مسائل و بحرانهای جهان شمول ،شهروندی جهانی و همبستگی متقابل بین المللی شده
است.
دیپلماسی سلبریتی با ایجاد مجرایی بین امور عمومی بین المللی و امور سیاسی تخصصی،
باعث پیوند دوباره عامه به مسائل مهم عمومی و بین المللی می شود .مسائلی که
دیپلماتهای دولتی به دلیل تمرکز بر منافع و مسائل دولتی و ملی به راحتی از آنها می
گذرند .بر همین مبنا دیپلماسی سلبریتی وسیله ای است که از طریق آن فعاالن سیلبریتی
می توانند به پیکر بندی دوبارۀ دیپلماسی و تعریف آن بپردازند .آندرو کوپر ،1محقق مسائل
دیپلماسی بر این امر تاکید م ی کند که مشاهیر دیپلمات (دیپلمات های سلبریتی) از طریق
عمومی کردن و اطالع رسانی وسیع کمپین های بین المللی ،تاثیر مستقیمی بر افکار عمومی
دارند و از این طریق می توانند تاثیر گسترده ای را در محافل دیپلماتیک بر جای
گذارند )Cooper,2008b:2(.کوپر این فرآیند را به عنوان فرآیند بونو کردن 2دیپلماسی
تعریف می کند ،فرآیندی که افراد مشهور و سلبریتی های دیپلمات می تواند از طریق
دسترسی به مفاهیم کلیدی قدرت ،تاثیر مستقیم و موثری بر فرآیندهای دیپلماتیک بر جای
گذارند )Cooper,2008b,3-4(.وی استدالل می کند که سلبریتی ها ،گفتمان های دیپلماسی
و ابتکارات دیپلماتیک بین المللی را مجبور به گسترش فعالیت در حوزه های عمومی

1 -Andrew F. Cooper
 -2بونو نام مستعار و هنری خوانندۀ گروه راک  U2ایرلندی است .نام اصلی وی پل دیوید هیوسون است .وی از جمله خوانندگان
مشهور و سیاسی غربی است که تاثیر گسترده ای بر شهروندان کشورهای اروپایی و ایاالت متحده داشته است .کنسرت های گروه
 U2و برخی از آهنگ های مشهور آنان سرتاسر اعتراض به مسائل مختلف بین المللی در جهان غربی است و بر همین اساس بونو،
آهنگ هایش و گروه  U2سمبل سیاسی شدن مشاهیر و سیاست سلبریتی و همچنین دیپلماسی سلبریتیدر غرب به خصوص
بریتانیا است .این گروه از دهۀ هشتاد به بعد آلبومها و کمپین های مختلفی را در حمایت از جنبشهای آزادی خواه ،فقرا ،سازمانهای
بین المللی غیر دولتی مانند سازمان عفو بین المل ،حقوق بشر ،ضد جنگ و  ....راه انداخته اند .عالوه بر این بونو بارها در اجالس
اقتصادی داووس و همچنین اجالس گروه  G8شرکت کرده است .بر همین اساس کوپر ،دیپلماسی سلبریتی یا دیپلماسی شهرت را
فرآیند بونو نیزه کردن ( )Bonoisationآن می داند) Cooper,2008a:265-67(.
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گسترده تری کرده اند و بر همین مبنا اصول خود را به طور قاطعانه در دستور کار بین
المللی قرار داده اند.

 -3دیپلماسی سلبریتی و سلبریتی های دیپلمات :نمونه های موردی و چشم
انداز پیش

رو:

اولین مورد استفادۀ سیاسی از سلبریتی ها در سال  1953توسط سازمان یونیسف صورت
گرفت .در این سال یونیسف ،دنی کی ( 1بازیگر آمریکایی) را به عنوان اولین سفیر حسن
نیت خود انتخاب کردند .امروزه سازمان ملل از سلبریتی ها در موارد متعددی از جمله
جمع آوری کمک های مالی ،تاثیر بر روندهای دیپلماتیک ،جلب توجه به مشکالت و
مسائل بین المللی و جهانی در رابطه با توسعه ،محیط زیست ،مهاجرت و ...استفاده می
کند) Wheeler,2011:11(.
اشکال اولیه فعالیتهای بین المللی سلبریتی ها بر می گردد به ارتباطات ویژه بین ستارگان
سینما و افسران سازمان ملل متحد .این کار زمانی آغاز شد که دنی کی ،به طور تصادفی،
موریس پت ،2مدیر اجرایی یونیسف را در پروازی بین لندن و نیویورک مالقات کرد .پت
همراه با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ویجایا الکشمی 3جلسه نهاری را با دنی
کی ترتیب دادند تا وی را راضی کنند تا به عنوان سخنگوی یونیسف فعالیت خود را آغاز
کند .کی به راحتی موافقت کرد و کار خود را در همان سال به عنوان سفیر یونیسف آغاز
کرد .بعد از آن وی به نقاط مختلف دنیا از جمله میانمار ،هند ،اندونزی ،کره ،تایلند و ...
سفر کرد تا عالوه بر نمایش و تبلیغ برای فعالیت های یونیسف ،مشکالت کودکان را نیز با

1 -Danny Kaye
2 - Maurice Pate
3 -Vijaya Lakshmi
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افکار عمومی دنیا مطرح کند .سفرهای او در یک مستند کوتاه تحت عنوان «ماموریت
کودکان» 1فیلمبرداری و توسط کمپانی پارامونت پیکچر 2به نمایش در آمد )1954( .نمایش
این مستند تاثیر بزرگی در توجه عامه مردم به مشکالت کودکان داشت و حدود 100
میلیون نفر در سرتاسر دنیا بخشی از درآمد ماهانه خود را به صندوق یونیسف واریز
کردند ) Cooper,2008:18(.این مستند همچنین به شناسایی یونیسف به عنوان سازمان بین
المللی که به نیازهای مختلف کودکان در دنیا توجه می کند ،بسیار کمک کرد .اقدامات
خیرخواهانه دنی کی در یونیسف باعث شد تا وی در سال  ،1965از جانب این سازمان
جایزۀ صلح نوبل را دریافت کند ) Wheeler,2013:109(.سلبریتی هایی مانند دنی کی ،پیتر
اوستینوف( 3کارگردان و بازیگر سوئیسی -انگلیسی) و آدری هپبور( 4مدل و بازیگر
بریتانیایی) از جمله اولین نمونه های دیپلمایتهای یونیسف بودند که در اوایل کار به
فعالیتهای انسان دوستانه و صلح محورانه سازمان ملل بسیار کمک کردند .در اوایل گسترش
فعالیتهای دیپلماتیک سلبریتی ها ،اهداف و اقدامات آنها با اهداف نظام بین المللی و
کشورهای هژمون این نظام سازگار بود .فعالیتهای آنها ،مفهومی به نام شهروندان بین المللی
خوب

5

را به وجود آورد که مترادف با شهروندی جهانی 6رشد و گسترش پیدا کرد(.

)Engle,2012:116
سازمان ملل نیز استفاده از سلبریتی ها را از سال  1966شروع کرد ،یعنی زمانی که مارلون
براندو( 7بازیگر آمریکایی) از طریق صندوق کمک رسانی سازمان ملل به جمع آوری کمک
برای کودکان آسیب دیده از گرسنگی اقدام کرد .مارلون براندو از شهرت خود برای

1 -Assignment Children
2 -Paramount Pictures
3 - Peter Ustinov
4 - Audrey Hepburn
5 -good international citizens
6 -Global citizen
7 -Marlon Brando
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دستیابی به مشروعیت سیاسی سازمان ملل استفاده کرد .همزمان با افزایش فعالیت
سلبریتی ها و استخدام آنها در سازمانهای بین المللی مانند یونیسف ،دفتر کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل متحد ( )UNHCRو سازمان بهداشت جهانی ( )WHOبسیاری از
مشاهیر و هنرمندان به این نتیجه رسیدند که باید از لحاظ سیاسی فعال تر باشند .با افزایش
فعالیت سلبریتی ها در سازمان ملل به عنوان سفیران حسن نیت و صلح ،رفتار آنها
بیشترسیاسی شد و بر همین مبنا فعالیتهای انتقادی و ضد سیستمی آنها افزایش پیدا کرد.
آنها از سازمان ملل و کشورهای خود انتقاد می کردند .از جمله این فعالیتها ،اقدامات گروه
موسیقی یودو 1و برخی از بازیگران و ورزشکاران بود ) Alleyne,2005:175-176(.بر
همین اساس با گسترش فعالیت سلبریتی ها و ساخت یابی این گونه فعالیتهای دیپلماتیک،
اقدامات انتقادی و بشر دوستانه آنها نیز گسترش پیدا کرد.
در سالهای اخیر نمونه های فراوانی از تاثیر سلبریتی ها بر اقدامات و فعالیتهای دیپلماتیک
مشاهده شده است .از جمله این نمونه ها می توان به برگزاری کنسرت کمک های زنده،2
کنسرت زنده  3،8پخش برنامه های خیریه مداوم از تلویزیون برای جمع آوری پول 1و
1 - U2
 -2کمک های زنده یا ( )Live Aidاز جمله کنسرت های بین جشنواره ای بود که برای اولین بار در تاریخ  13ژوالی  1985برگزار
شد و هدف آن جمع آوری کمک های مالی از طریق کنسرت و موسیقی مداوم بود .ابتکار این برنامه توسط باب گلدوف ( Bob
Geldofخواننده و فعال سیاسی ایرلندی) و میج اور (Midge Ureموسیقی دان و آهنگ ساز اسکاتلندی) برای کمک به قحطی
زدگان اتیوپی سازماندهی شد .این رویداد به طور همزمان و زنده در چندین شهر از جمله در ورزشگاه ومبلی لند ،ورزشگاه جان اف
کندی فیالدفیا ،ورز شگاه توکیو و ...برگزار شد .بعد از این فعالیت ،این نوع برگزاری کنسرت برای مناسبتهای بشر دوستانه و سیاسی
گسترش پیدا کرد)bobgeldof,2015( .
 -3این کنسرت ( )Live 8از جمله کمپین های مفیدی بود که همزمان با اجالس کشورهای گروه  G8در اسکاتلند ،در آفریقای
جنوبی و سپس در چندین کشور از جمله اسکاتلند ،آمریکا ،استرالیا ،انگلستان و ..در تاریخ  2ژوئیه و  6ژوئیه  2005برگزار شد .بر
همین اساس ده کنسرت همزمان  ،به مناسبت بیستمین سالگرد برگزاری کمپین کنسرتهای کمک زنده( )Live aidو همچنین
در حمایت از کمپین جهانی مبارزه با فقر و دعوت جهانی برای اقدام علیه فقر ،انجام شد .بر مبنای این کمپینهای موسیقی ،رهبران
گروه اجالس جی  8در اسکاتلند ،متعهد شدند تا میزان کمک به کشورهای فقیر را از  25میلیارد دالر در سال  2004به  50میلیارد
دالر تا سال  2010برسانند .نیمی از این مبلغ بر مبنای تبلیغات این کمپین باید برای آفریقا هزینه می شد .بیش از  1000موسیقی
دان در کنسرتی که از  182شبکه تلویزیونی و  2000شبکه رادیویی پخش می شد ،برنامه اجرا کردند)Forrest, forbes ,2015(.
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استخدام افراد مشهور و سلبریتی برای ماموریت های بشر دوستانه سازمان ملل نام برد .در
حالی که به کارگیری نمادها همیشه بخشی از فرآیند های سیاسی بوده است ،تکثر
نمایندگی و کاربرد شهرت و سلبریتیگری در حوزۀ سیاسی می تواند منعکس کنندۀ
تغییرات گستردۀ اجتماعی ،فرهنگی و بین المللی باشد .این امر منجر به افزایش عالقه به
رشد مفهوم دیپلماسی مشاهیر یا دیپلماسی سلبریتی و پی بردن به ارزش مداخالت و
تعامالت سلبریتی ها در حوزۀ روابط بین الملل شده است.
در زمان کوفی عنان 2دبیر کل سابق سازمان ملل ،فعالیتهای سلبریتی محور این سازمان
گسترش یافت تا از این طریق ضمن توجه منابع رسانه ای دنیا به گسترش چهرۀ عمومی و
مثبت سازمان ملل ،اهداف ایده آلیستی آن و مراحل جهانی سازی ایده های سازمان ملل ،از
طریق سلبریتی ها گسترش پیدا کند .موفقیت ستاره هایی مانند آنجلینا جولی 3و جرج
کلونی 4نشاندهندۀ این است که دیدگاه کوفی عنان در رابطه با سیاسی سازی سلبریتی ها و
استفاده از آنها برای گسترش ارزش های ایده آلیستی سازمان ملل در رسانه های سر تاسر
دنیا موثر بوده است .جولی سعی کرده است از شهرتش استفاده کند تا بدین طریق دولتهای
سرسخت و سرکش را تحت فشار قرار دهد تا توافقهای عمومی سازمان ملل را در رابطه با
پناهندگان بپذیرند .با این حال باید توجه داشت که نفوذ او در مواقعی ممکن است منفی
باشد .بر همین اساس برخی از اندیشمندان بر این امر اذعان کردند که اصوالً تمرکز بیش از
حد بر نقش جولی در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ،برآورد بیش از حد از
قدرت سلبریتی ها را نشان می دهد چرا که اصوالً وی نتوانست تغییری موثری در مسائل
مهاجرت در کشورهای درگیر بحران ایجاد کند)Cooper,2008b:116(.
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از جمله دیگر اقدامات ،سفر دنیس رادمن ،1بازیکن بستکبال آمریکایی به کره شمالی در
سال  2017برای دیدار با دوست قدیمی خود و رهبر کره شمالی کیم اون جونگ 2بود .اکثر
خبرنگاران این سفر را غیر سیاسی می دانستند .اما سفر دنیس رادمن که به دیپلمات ورزش
بستکبال آمریکا مشهور است ،با رایزنی مقامات آمریکایی و کره جنوبی با کرۀ شمالی در
رابطه با آزمایشهای موشکی و آزادی زندانیان آمریکایی بی ارتباط نبود .از جمله دیگر
نمونه های این امر نیز می توان به سفر استیون سیگال 3بازیگر فیلمهای اکشن آمریکایی به
روسیه و دیدار با والدیمر پوتین و یا روابط شخصی و خانوادگی مایکل جکسون 4خواننده
فقید آمریکایی با پادشاه بحرین و خاندان آل خلیفه اشاره کرد .هر دوی این شخصیت ها
روابط بسیار گرمی با این سیاستمداران داشته اند و بر همین اساس می توانند در آینده با
استفاده از نقش دیپلماتیک و روابط شخصی خود با این اشخاص ،در برخی از حوزه ها
تاثیر گذار باشند)Goh, straitstimes ,2017(.
برخی از نظریه پردازان گسترش استفاده از این نوع دیپلماسی را مورد انتقاد قرار داده اند و
در مورد اعتبار این نوع از دیپلماسی بسیار نگران هستند .آنها به این امر اشاره می کنند که
اصوالً قبل از شناسایی رسمی این نوع از دیپلماسی باید در مورد ارتباط میان تعامالت
پوشش رسانه ای برنامه های سرگرمی و همچنین ارتباط این نوع از دیپلماسی به قدرت
ایدئولوژیک و اهداف آن ،تحقیق کرد ) Ribke,2015:117-119(.این امر به ویژه در ارتباط
با قدرتهای بزرگ که استفاده بیشتری از سلبریتی ها در روابط بین الملل می کنند ،بیشتر
نمایان می شود)Kellner,2010:123( .
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در زمینۀ انتقاد از ماهیت دیپلماسی سلبریتی ها ،مارک دی آلن 1استدالل می کند که
استخدام سلبریتی ها توسط سازمان ملل (سفرای فرهنگی سازمان ملل ،سفرای حسن نیت
و صلح و )....برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی سازمانی آن و همچنین تبلیغات بیهوده
برای ادراک ارزشی سازمان ملل از طریق پوشش فعالیتهای آن به صورت سمعی و بصری
در رسانه های مختلف است )Alleyne,2005:178(.وی تاکید می کند که این نوع از
دیپلماسی باعث نقض جدی کارکردهای سازمان ملل و کاهش اعتبار آن است و کمکی به
حل بحرانها نمی کند .به عنوان مثال وی تاکید می کند که استفاده سازمان ملل از سلبریتی
ها در برنامۀ آموزش همگانی برای افراد معلول ،به جای تاکید بر اهداف سازمان ملل از
جمله امید به زندگی بهتر برای افراد ناتوان ،تنها به کمک کردن مالی به آنها تمرکز می کند
و سلبریتی ها نیز بر مبنای بازاریابی و تبلیغات تنها به عکس گرفتن با معلولین فقیر و
سخنرانی برای آنها ،کفایت می کنند )Alleyne,2003:77( .عالوه بر این آلن سازماندهی
سفیران حسن نیت سازمان ملل را تا حدوی نخبه گرا و قومی می داند .وی بر این امر
تاکید می کند که اینگ ونه فعالیتها باعث کم رنگ شدن ارزشهای اساسی سازمان ملل متحد
و ادغام آن با باورها و ارزشهایی شده است که در مرکز فعالیتهای بازاریابی سیاسی آمریکا
هستند) Alleyne,2005:182( .
با این وجود باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که اصوالً گسترش دیپلماسی سلبریتی می
توا ند در بلند مدت مثبت باشد و مسائل مهم بین المللی را برای افکار عمومی به خوبی
تشریح کند .انتقاد از این نوع دیپلماسی نوعی نگاه تک عاملی را گسترش می دهد .کلنر
معتقد است که با وجود اینکه هیچ عاملی توان تاثیر گذاری ثابت و بالفعل را بر نتایج
دیپلماتیک ندارد ،این شکل از چشم انداز می تواند به صورت بالقوه ،سیاست مدران و
سلبریتی ها را تبدیل به ستاره های جهانی کند و نتایج سیاسی و دیپلماتیک جدیدی را به
1 -Mark D. Alleyne
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بار بیاورد .هر چند این شکل تولید شده از سیاست ،ممکن است اشکال حقوقی تعامل
دموکراتیک را تضعیف کند و عوامانه کردن 1سیاست بین المللی را گسترش دهد .بر همین
اساس کلنر نشان می دهد که چگونه باراک اوباما ،رئیس جمهور سابق ایاالت متحده از
طریق ترکیب تکنیک های زیرکانه روابط عمومی و با استفاده از پوشش رسانه ای گسترده
و همچنین یک دستور کار سیاسی ،تبدیل به یک سوپر استار بین المللی شد .سوپر استاری
که حتی توانست جایزۀ صلح نوبل را به دست بیاورد)Kellner,2010:121(.
کمپین های مختلف مبارزات انتخاباتی و جمع آوری کمک توسط سلبریتی ها برای
فعالیتهای بین المللی و حضور ستارگان سینما و یا ورزش در امور امداد رسانی در مناطق
بحرانی ،چاپ کتابهای کمیک در مورد مسائل بین المللی روز و کمک به کمپینهای صلح از
جمله مواردی است که به نهادینه شدن دیپلماسی سلبریتی کمک فراوانی کرده
است )Cheng and Leung,2017:31(.بر همین مبنا ،فعالیتهای مشاهیر و دیپلماسی سلبریتی
باعث خلق یک فضای دیپلماتیک جدید بین حوزه های عمومی و خارجی شده به طوری
که بر گسست و پنهانی ماندن دیپلماسی سنتی غلبه می کند .دیپلماسی سنتی که به طور
ویژه مردانه و سری بود و دیپلماتها اطالعات آن را تنها با دولت مردان در میان می گذاشتند
و خبری از عمومی شدن دیپلماسی نبود ()Cooper,2008b:113-114
کوپر از گسترش دیپلماسی سلبریتی محور به عنوان خلع سالح دیپلماسی نام می برد و
خواهان حمایت نهادی از سلبریتی ها برای فعالیت دیپلماتیک است .وی نشان می دهد که
چگونه آهنگ سازان و خوانندگان مشهوری مانند گروه یو  )U2( 2و خواننده آنها بونو و
همچنین باب گلدوف ایرلندی ،عالیق سیاسی خود را از جمله مسئلۀ بدهی های دولتهای
فقیر و کمکهای بشر دوستانه را از طریق موسیقی و کنسرت در دستور کار بین المللی
دیپلماسی جهان و نهادهای بین المللی قرار دادند .مسائلی که در صورت عدم فعالیت
1 - Populism
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دیپلماتیک سلبریتی ها ،نمی توانستند از طریق سازمانهای دولتی و همچنین دیپلماتهای
دولتی در دستور کار سازمانهای بین المللی قرار بگیرد و توجه افکار عمومی را به خود
جلب کند .کوپر استداللهای می کند که باب گلدوف و بونو نه تنها توانایی جلب توجه
عموم به مسائل مهم دوران معاصر را داشتند بلکه آنها همچنین از طریق بکارگیری قدرت
شهرت و فصاحتشان ،موفق به مداخله در مراکز قدرت دیپلماتیک شده اند.
()Cooper,2008b:119-120
استفادۀ سازمان ملل از این نوع دیپلماسی نشان داده است که چگونه سلبریتی ها می توانند
از طریق نبوع فکری و با استفاده از نقاط شناسایی جدید ،به بسیج افکار عمومی برای
اصالحات دیپلماتیک دست بزنند .در تمام سفرهای سفرای حسن نیت سازمان ملل به
دولتهای درگیر بحران ،سازمان ملل تاثیرات قابل توجهی را از طریق تبلیغات مولد
سلبریتیها بوجود آورده است و بر اساس همین تاثیر ،این سازمان ،زیرساختهای نهادی را
برای تسهیل بازدیدها و سفرهای سلبریتی ها فراهم کرده است .به عبارت دیگر استفاده از
سلبریتی ها ،توجه به مسائل جهانی و بین المللی را بیشتر کرده است.
()Brockington,2014:101
اریک فالت ،1مدیر بخش خدمات عمومی ادارۀ اطالعات عمومی سازمان ملل( 2)DPIبه
خوبی به این نکته اشاره کرده است« .ما می خواهیم از جذبه و محبوبیت برنامه سفیران
حسن نیت سازمان مل به خوبی استفاده کنیم تا از این طریق توجه مردم را به مسائل
مختلف سازمان ملل جلب کنیم ،مسائلی که اطالع رسانی در مورد آنها در اغلب مواقع
دشوار است و مردم به آن توجه نمی کنند»( )Falt,2009بر همین اساس دیپلماسی سلبریتی
و سیاست شهرت از دو طریق به جذاب شدن سیاست کمک می کنند .سیاست مدران از
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)2 - Department of Public Information (DPI

 / 158فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره37زمستان1397

طریق ارتباط با سلبریتی ها و عمل به خواسته های آنها می توانند ،مشروعیت پوپولیستی و
مردمگرایانه خود را به راحتی به دست بیاورند و از طرف دیگر نیز سلبریتی ها و افراد
مشهور نیز می توانند همزمان اهداف خود در زمینۀ اقدامات سیاسی و و دیپلماتیک را به
پیش ببرند و در سیاست بین المللی تاثیر گذار باشند )Vallely, independent,2009( .به
طور کلی دیپلماسی سلبریتی نوعی حرکت مستقل در روابط بین الملل است که می تواند
به عنوان شکل جدیدی از دیپلماسی ،جایگزین دیپلماسی سنتی شود و از طریق کاربرد
توانایی ها و مهارت های دیپلماتیک برای شناسایی نقاط و مسائل بحرانی ،برنامه ها و
دستورکارهای جدیدی را در سیاست بین المللی پیاده کند.
-4

سیاست سلبریتی :زیبایی شناسی 1گفتمانهای سیاست بین الملل:

امروزه ادبیات جدیدی در ارتباطات سیاسی مطرح شده است که در پی درک این نکته
است که چرا و چگونه افراد مشهور در پی تاثیر گذاری بر سیاست هستند .فعالیت سلبریتی
ها در امور سیاسی به عنوان یک پدیدۀ جدید شناخته میشود که توصیف و تحلیل دقیق آن
می تواند به تجزی ه و تحلیل مسائل سیاست بین الملل کمک بزرگی کند .در عصر پسا
ایدئولوژیک ،انتخاب سبکهای جدید زندگی سیاسی جایگزین اشکال سنتی وفاداری به
سیاست حزبی و حامی پروری سنتی در سیاست شده است .در عصر پسا ایدئولوژیک،
موضوعات سیاسی و اجتماعی بر مبنای پیشینۀ زیبایی شناسانه اشان و همچنین نزدیکی به
سبک های جدید زندگی انتخاب می شوند)Corner and Pels,2003:10( .
همانطور که رأی دهندگان عادی از احزاب سیاسی میانه رو دور می شوند ،به همان سان
ترجیح می دهند که بیشتر به سمت انتخاب های متنوع ،سیال و متکثر و موضوعات خاص
سیاسی حرکت کنند و بر مبنای همین انتخابها ،آنها اشکال شناخت و مشارکت سیاسی
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اشان را بر مبنای الویت های فردی و شخصیتی خودشان انتخاب می کنندCorner and ( .

 )Pels,2003:7بر همین اساس سلبریتی ها در عصر پسا ایدئولوژیک ،اعتبار خود را بر
مبنای عدم تعهد و وابستگی نهادی ،شخصی سازی سیاسی ،وابستگی های اجتماعی و
دیگر اشکال اجتماعی و سیاسی بدست می آورند که فراتر از اشکال نهادینه شده و رسمی
اجتماعی  -سیاسی است .سلبریتی ها از طریق نمایش جنبه های شخصیتی میانجگرانه و
متعهد شان و ترویج تصویر عمومی مثبت از طریق فیلم ،تلویزیون و موسیقی ،به خلق
نمونه های جدیدی از هویت دست می زنند تا ضمن کسب تحسین ،همدردی و تایید
عمومی جامعه ،به بیان دغدغه های سیاسی اشان نیز بپردازند)Corner,2003:83( .
چنین استفاده ای از شهرت نه یک شکل استثنایی و اغراق آمیز ،بلکه ویژگی حیاتی فرهنگ
سیاسی مدرن است )Street,2012( .بر همین مبنا ،در دنیای سلبریتی ،سیاست باید به عنوان
نوعی تجارت و کسب و کار دیده شود .سلبریتی ها ارائه دهندۀ سبک جدیدی از نمایش و
ادراک سیاسی هستند که از طریق ایماژها و تصاویر و همچنین رسانه های جمعی آن را به
نمایش می گذارند .زبان آنها ،همان زبان انتقادی است که در پس اعمال فرهنگ عامه و
اشکال مختلف زندگی عموم ،وجود دارد  )Stree,2003:97(.در گذشته نمادگرایی
سمبولیک سیاسی و کاریزمای سیاسی مبنای اصلی ارتباطات سیاسی را در جوامع در حال
گذار شکل می دادند در حالی که امروزه ،سلبریتی ها می توانند از طریق گفتمان روزمره و
عمومی م بتنی بر فهم و ادراک عمومی ،ایده های سیاسی بزرگ را تحکیم بخشند .بر همین
مبنا ،دیپلماسی سلبریتی شکل های جدیدی از تعامل و فعالیت بین الملی وجود آورده که
نشاندهندۀ حرکت و تحول سیاست بین الملل از تمرکز بر دولت محوری به سمت فرهنگ
عامه و عوام گرایی است .بر همین اساس سلبریتی شدن سیاست نباید به عنوان عامل
فرسایش فرهنگ دیپلماتیک کنار گذاشته شود ،بلکه این شکل از فعالیت می تواند به عنوان
شکلی از زیبایی شناسانه کردن مسائل سیاسی و بین المللی در نظر گرفته شود که نتایج
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مثبت و منفی دارد .دادن بعد زیبایی شناسانه به سیاست بین المللی نشاندهندۀ این است که
چگونه روایت عامیانه سلبریتی ها از سیاست بین الملل و دیپلماسی ،باعث نوعی چالش
بین آنها و واقع گرایان در روابط بین الملل شده است .بر همین اساس ارتباط بین
دیپلماسی و شهرت باعث بوجود آمدن نوعی از روایتهای عامیانه از سیاست بین المللی
شده است که این امر در بلند مدت باعث تضاد روایت عامیانه و سلبریتی محور از سیاست
بین الملل با ساختارها و نظریات واقع گرایانه در روابط بین المل است .به زعم واقع
گرایان ،دیپلماسی سلبریتی محور ،فاقد چشم اندزه گسترده و عمیق در رابطه با تحلیل ابعاد
قدرت بین المللی و ساختار نظام بین الملل است.
عالوه بر این ،شکست برخی از سلبریتی ها در پیاده کردن اهداف سازمانهای بین المللی،
می تواند نکات آموزنده ای را در اختیار سیاستگذاران بین المللی قرار دهد .به عنوان مثال
سوفیا لورن( 1بازیگر و خواننده ایتالیایی) ،سارا فرگوسن 2و جری هالیول( 3بازیگر ،خوانند
و آهنگ ساز) از جمله سلبریتی هایی بودند که به دلیل شهرت منفی و رسوایی های
اخالقی ،مالی و سیاسی ،نتوانستند آنچنان که انتظار می رود ،اهداف بشر دوستانه برخی از
سازمانهای بین المللی را دنبال کنند) Wheeler,2011:15(.
با این وجود ،سفیران حسن نیت سازمان ملل و نمایندگان صلح دیگر سازمانهای بین
المللی ،نقش مهمی در کمپین های عمومی و رسانه ای سازمان ملل متحد در فضای
جهانی ،برای جذب عموم شهروندان به مسائل بین المللی دارند .مسائل بین المللی که از
دریچۀ تجزیه و تحلیل نخبه گرایانه برای عامه قابل فهم نیست و افکار عمومی تمایلی به
ادراک آنها از چشم اندازی نخبه گرایانه را ندارند ) Dieter and Kumar,2008:261(.اکثر

1 - Sophia Loren
 -2سارا فرگوسن ()Sarah, Duchess of York- Sarah Margaretهمسر سابق فرزند ملکه بریتانیا ،نویسنده ،موسس
خیریه ،تهیه کننده فیلم و یک شخصیت تلویزیونی محبوب است
3 - Geri Halliwell
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شهروندان عادی در عصر پسا ایدئولوژیکی و ضد سیاست ،از مسائل سیاسی خسته کننده و
ناامید کننده دور می شوند و دنبال دریچه هایی برای رفاه ،آسایش و شادی های سطحی و
ضد سیاسی هستند .صنعت سرگرمی برای آنها بهترین وجه زندگی روزمره است .موسیقی،
سینما ،ورزش ،مد و ...مفری برای فرار از دشواری های زندگی و کار روزانه است .جهان
پسا ایدئولوژیک را صنعت سرگرمی مدیریت می کند و ستاره های این صنعت می توانند با
زیبایی شناس انه کردن حوزه های سیاسی و بین المللی ،مسائل این حوزه ها را به راحتی
برای مخاطبان عادی خود تحلیل کنند .افکار عمومی به راحتی می تواند از طریق صنعت
سرگرمی بحرانهای بین المللی را ادراک کند .دادن ابعاد زیبایی شناسانه به سیاست بین
الملل ،هضم و درک آن را برای مخاطبان غیر سیاسی بسیار آسان می کند و توجه افکار
عمومی را به مسائل مهم جلب می کند .مسائلی که در غیر اینصورت نمی توانستند به مرکز
توجه گفتمان عامه مردم راه پیدا کنند) Bleiker,2009:27(.
سلبریتی ها می توانند با ترکیب مسائل جهانی و بین المللی با صنعت سرگرمی ساز مردم
عامه ،شهروندان عادی را جذب مشارکت عمومی کند و بر همین مبنا مسائل مهم بینالمللی
را به مرکز گفتمان عامه انتقال دهند .بر همین اساس آنها مرکزیت مشخص و معینی را برای
مشارکت عمومی فراهم کرده اند و از قدرت و شهرت خود برای فشار بر دیپلمات ها،
سیاستگذران بین ا لمللی و رهبران ملی و همچنین تاثیر بر سیاستهای بین المللی بهره جسته
اند ) Richey,2016: 219(.هر چند باید به این نکته نیز اشاره کرد که فعالیت گستردۀ آنها
در مسائل بین المللی پیچیده و ساده سازی آن و پاسخهای احساسی به این مسائل ،خطرات
فعالیت سلبریتی ها را در سی است بین المللی افزایش می دهد .با این حال تجربه سازمان
ملل متحده نشان می دهد که سلبریتی ها از طریق درگیرشدن در مسائل بین المللی و دادن
ابعاد زیبایی شناسانه به آن و فعالیت در فضای عمومی عالوه بر اینکه به شکل گیری و یا
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ترویج گفتمانهای متفاوت و جدید ،کمک کرده اند ،به همان سان بر اعتبار گفتمانها و
ابتکارات دیپلماتیک جدید در فضای بین المللی نیز تاثیر گذاشته اند.
نتیجهگیری

همانطور که مشاهده شد ،دپیلماسی سلبریتی با ساده سازی ابعاد پیچیدۀ سیاست بین الملل،
توجه عامه را به مسائل و بحرانهای جهانی گسترش می دهد .عالوه بر این دیپلماسی
سلبریتی بر خالف دیپلماسی دولتی وسنتی ،غیر سازمانی ،غیر بورکراتیک و در مواقعی غیر
نخبه گرایانه و انتقادی است و در خارج از چارچوب روابط سازمانی و بین دول مطرح می
شود .دیپلماسی سلبریتی جذابیت روابط بین الملل را افزایش می دهد و چهرۀ خشن و
سخت افزاری آن را تا حدودی می پوشاند .در این نوع از دیپلماسی ،دیپلماتها در رابطه با
بحرانهای جهانی با زبانی عوامانه تر بحث می کنند و راه حل ها نیز در خارج از قوانین و
آداب دیپلماتیک می تواند گسترده تر و بازتر باشد .با وجود مخالفت واقع گرایان با این
نوع از دیپلم اسی به دلیل پیچیدگی های محیط بین الملل ،به نظر می رسد گسترش این نوع
از دیپلماسی در کنار دپیلماسی سنتی و دولت محور در آینده ،می تواند به حل بحرانهای
بین المللی پیچیده کمک شایان توجهی بکند .همانطور که ذکر شد ،دیپلماسی عملی یک
جانبه نیست و انواع دیپلماسی می ت واند در کنار عوامل دیگر به حل مشکالت و بحرانهای
بین المللی کمک کند .بر همین اساس امروزه این نوع از دیپلماسی کمک زیادی به حل
بحرانها و مسائل فی ما بین کشورها می کند .سفر اخیر خوانندگان و سلبریتی های کره
جنوبی به کرۀ شمالی ،بخشی از یخ روابط دو کره را باز کرده است و این عمل با احترام
متقابل کرۀ شمالی و رهبر آن روبرو شده است و این ابتکار تاثیر این نوع از دیپلماسی را به
خوبی نشان داد .گسترش این نوع از دیپلماسی در آینده می تواند ضمن ساده سازی
سیاست بین الملل برای مخاطبان عادی و مردمی که از سیاست بین الملل و پیچیدگی های
آن فرار می کنند ،مشارکت عمومی را در سیاست به طور عام و سیاست بین المللی به طور
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خاص افزایش دهد و بر همین مبنا پایگاه اجتماعی سیاست گذاری خارجی کشورها و
سازمانهای بین المللی را افزایش دهد و به دموکراتیک سازی حداقلی سیاست بین الملل و
مسائل جهانی منجر ش ود .این امر در بلند مدت می تواند آرمان دستیابی به یک جامعۀ
مدنی جهانی و شهروندی جهانی را تسهیل کند و باعث بوجود آمدن شهروندان جهانگرا

1

شود.

1 - Cosmopolitans citizens
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