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  مدرن و افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران عمومیهای نوین دیپلماسیلفهؤم

 1جهانبخش ايزدي

 2زادهجواد خادم

  چکیده:

های و ارتباطات و تاثیرات آن بر تمام حوزۀ آوری اطالعاتهای شگرف در عرصه فنپیشرفت

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... باعث گردیده که امروزه بحث اصلی در حوزۀ 

های در دیپلماسی عمومی بپردازد و مبحث نوینی تحت دیپلماسی عمومی به تاثیر این پیشرفت
عنوان یکی عمومی به دیپلماسیمومی مدرن را به میان آورد. با توجه به اینکه عنوان دیپلماسی ع

سوال پیش شود این کشورها محسوب می نرم قدرتو افزایش های تحقق ترین شیوهاز مهم

های نوین دیپلماسی عمومی مدرن چه نقشی در افزایش قدرت نرم که مولفه آيدمي

های نیز ذکرشده با توجه به شاخص پاسخ رایران داشته است؟ داسالمیجمهوری

 محور بر سویه دو متقارن ای، ارتباطاتعمومی نوین نظیر برند سازی، الگوی شبکهدیپلماسی

فهمی، جمهوری اسالمی ایران علی رغم هم و تفاهم به دستیابی مبنای بر و محور گفتگو الگوی
نحوه احسن از این ظرفیت در جهت  های اخیر، هنوز نتوانسته بهبرخی اقدامات مثبت در سال

تحلیلی است  توصیفی بصورت این پژوهش تحقیق روشافزایش قدرت نرم خود استفاده نماید. 

 پردازد.ها میبه شیوه اسنادی به پردازش داده که

 

مدرن، قدرت نرم، برندسازی، الگوی سنتی وعمومی عمومی، دیپلماسی دیپلماسیواژگان كلیدي: 

 ایشبکه

 

 

                                                           
 ستادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز 1

amirramezany202090@yahoo.com 
 دانشجوی دکترا رشته سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد تهران مرکزی 2

javad_khademzadeh@yahoo.com 



 

 

 

 

 

 

144 

 

 های نوین دیپلماسی عمومی مدرن و افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی ایرانمؤلفه

 

 مقدمه:

راستای اثرگذاری بر مقامات  رسمی و قانونی خود در هایها عالوه برتالشامروزه دولت

هدفمندی های ریزیها، اقدامات گسترده و برنامههای آنرسمی کشورهای دیگر وسیاست

و  هاو رفتارهای موردنظر خود در بین ملت هارا در جهت ایجادتفکرات، گرایش

و اجرا می کنند تا از این طریق نیز منافع ملی و اهداف کشورهای دیگرسازماندهی 

کنند در کنار دیپلماسی سنتی از ابزار ها تالش  میکشور. فرامرزی خود را تحقق بخشند

عمومی است استفاده حداکثری در جهت تامین منافع خود داشته جدید که همانا دیپلماسی

ها سه فرض مطرح است دولت باشند. در خصوص اهمیت کاربرد دیپلماسی عمومی برای

توانند مشکالت سیاست خارجی خود دیگر نمی 21ها در قرن که عبارتند از: اول، دولت

 را به تنهایی حل کنند بلکه نیازمند عملکرد بخش خصوص خود نیز هستند.دوم اینکه،

ها هستند. سوم اینکه، شهروندان امروز خواهان مسولیت پذیری و شفافیت بیشتر دولت

اند و دیگر نمی توان هر یک ست خارجی و سیاست داخلی بشدت در هم تنیده شدهسیا

این درحالی است که در سال های اخیر  (1390:324را جداگانه تعریف کرد.)مانهایم ،

عرصه ها در در عرصه نظام بین الملل بویژه پیشرفتشگرف  راتییو تغ هاشرفتیپ

باعث گردیده مبحث دیپلماسی عمومی دستخوش تحول عظیمی  ارتباطات و اطالعات

گردد و قلمرو جدیدی تحت عنوان دیپلماسی عمومی نوین شکل بگیرد که به یکی از 

ها  و توسعه نفوذ آن ها در عرصه سیاست بین الملل عناصر کلیدی ارتقا قدرت نرم دولت

عمومی نیست بلکه یلماسیسنتی و دپتبدیل شود. لذا امروز دیگر بحث بر سر دیپلماسی

مدرن و نقش آن در ارتقاء قدرت عمومیهای نوین دیپلماسیبحث بر موضوع شاخص

نرم کشورها و تاثیرگذاری بر افکار عمومی جوامع دیگر است . بر این اساس این پژوهش 
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 زادهجواد خادمجهانبخش ايزدي، 

های جدید دیپلماسی عمومی نوین نحوه عملکرد درصدد است تا با بررسی شاخص

 ران را در این عرصه بررسی نماییم .جمهوری اسالمی ای

 پیشینه ادبیات پژوهش:

عمومی نوین در روند افزایش های دیپلماسیبررسی تاثیر جایگاه مولفه در خصوص

تنها  قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران کار پژوهش جامع و کاملی انجام نگرفته است.

معیارهای دیپلماسی  های و تالیفاتی که در این زمینه وجود دارد در خصوصپژوهش

های عمومی، درسعنوان دیپلماسیکول در کتاب خود تحتعمومی نوین است.نیکوالس

عمومی سنتی و دیپلماسیعمومیبا ارائه جدولی به مشخصات میان دیپلماسی 1گذشته

مدرن پرداخته و خصوصیات غالب هر یک را بیان نموده است. وی در این پژوهش 

م جدید که حاصل بازاریابی بخصوص مکان و نام تجاری گسترش استفاده ازمفاهی

های نوین ای را بعنوان مولفهکشور)برند( و از سوی دیگر رشد نظریه ارتباطات شبکه

در  آرسنولت الیكون و آم يجفر همچنین دیپلماسی عمومی نوین برشمرده است .

 هی: سه الیبه گفتگو و همکار ییحرکت از تک گو»تحت عنوان  یمقاله

اشاره کرده اند که عبارتند  خیدر طول تار یعموم یپلماسید راتییبه تغ  «یعمومیپلماسید

 یپلماسید «هیال»سه  نیاز ا کیهر  سندینویها م.آنی، گفتگو و همکارییگواز تک

 یخاص ضرور طیخاص و تحت شرا یهادر زمان یگفتگو وهمکار ،ییگوتک ،یعموم

 یهاها و تفاوت: شباهتیمل یو نام تجار یعمومیپلماسید» یمقاله همچنیناست. 

پرداخته شده است و  یو برندمل نینو یعمومیپلماسید انیرابطه م یبه بررس2«یمفهوم

بتفصیل بیان کرده است.لذا در این مقاله سعی   راخصوص  نیدر ا اتیپنج دسته از نظر

های دیپلماسی عمومی نوین و تطبیق آن با عملکرد شده است با در نظرگرفتن شاخصه

                                                           
1m the pastPublic Diplomacy:Lessons fro - 
2 -Public Diplomacy and Nation Branding :Conceptual  Similarities and Differnces  
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جمهوری اسالمی ایران نکات ضعف و قوت جمهوری اسالمی ایران در این عرصه 

 بررسی شود.

 

  نرمقدرت و عموميچارچوب مفهومي: ديپلماسي

 توسط  نرمقدرت. است نایجوزف نرم قدرت ازمبحث گرفته نشات عمومیدیپلماسی

 مرز»: عنوان تحت خودش 1990 سال کتاب در هاروارد دانشگاه استاد  نایجوزف

 2004 سال کتاب در نای جوزف شد ابداع «آمریکا قدرت تغییر حال در ماهیت رهبری،

 سال کتاب در و شد تقویت «خارجی سیاست در موفقیت نرم؛ابزار قدرت» عنوان با خود

 . یافت توسعه و بسط مفصل بطور «رهبری قدرت» عنوان با خود 2008

 از سخت قدرت منابع روزافزون، متقابل باوابستگی دردنیای که بود این نای کلیدی نکته

 برخوردارند، کمتری پذیری کاربرد و سودمندی از اقتصادی و نظامی هادارایی جمله

 ،قدرت نای نظر طبق. اندداشته المللبین سیاست اولیه هایدوره در آنها که آنچه به نسبت

 جذب با مرتبط قدرت یعنی. بود برخوردار مدرن عصر در رشد حال در اهمیت از نرم

 در نای اولیه تالش نتیجه.شماست نظر مورد که هاییخواسته به آنها واداشتن و دیگران

 محور عامل شکلی عنوان به نرم قدرت از تعریفی توسعه نرم، قدرت مفهوم کردنروشن

 (69-73 :1390پارمر،کاکس،.)شودمی اعمال جذابیت مکانیسم بواسطه که است قدرت از

دانداز دیدگاه می مطلوب نتایج به رسیدن برای دررفتاردیگران نفوذ راتوانایی قدرت نای

)آن بخش  نرم در یک کشور می تواند از سه منبع پدید آید : فرهنگ آن کشورنای قدرت

اردی که در داخل و ارزش های سیاسی)در مو هایی که برای دیگران جذابیت است(؛

و باالخره سیاست خارجی)در صورتی که قانونی  خارج کشور مورد توجه باشند(؛

ومسئوالنه بنظر برسند( از دیدگاه جوزف نای قدرت سخت و نرم با یکدیگر در ارتباط 
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 زادهجواد خادمجهانبخش ايزدي، 

هایی از قابلیت دستیابی به هدف، بوسیله تاثیرگذاری در رفتار باشند زیرا هر دو،جنبهمی

-باشند. تمایز بین آنها در ماهیت رفتار و در غیر محسوس بودن منابع میدیگران می

 (1389:46باشد.)نای،

 اگر است معتقد نای عمومی یکی از ابزارهای کلیدی قدرت نرم است جوزفدیپلماسی

شود،پس می ناشی ملتی خارجیسیاست و هاارزش فرهنگ، از نرم قدرت

 ارتباط برای (نرمقدرت) منابع بسیج برای هاحکومت که است ابزاری عمومیدیپلماسی

از دیدگاه  .کنندمی استفاده آنها از هاصرفاً حکومت نه و دیگر کشورهای مردم جذب و

عمومی اثر بخش مانند یک خیابان دو طرفه است که عالوه بر جوزف نای یک دیپلماسی

 بستگی این به نرمقدرت کارایی بنابراین.گیردسخن گفتن ،گوش دادن را هم در بر می

 (1389:199)نای ، که بدانیم چگونه پیام خود را به گوش آنان برسانیم. دارد

تواند اثرگذارتر باشد: نای معتقد است عملکرد قدرت نرم با عنایت به چهار مرحله می

که این چهار عمومی تنها در صورتیدریافت و نتایج. در فرایند دیپلماسی منابع، انتقال،

توانیم به فرایند مورد نظر خود برسیم و در صورت یا یکدیگر جمع شده باشند می عنصر

تواند به نتایج مطلوب برسد. در خصوص توجه به هر کدام از مسیرها، قدرت نمی عدم

توجه به ماهیت نرم افزارانه دیپلماسی عمومی ،این روش بسته به سلیقه و باور اشخاص 

طور پیامی که افکار عمومی در جامعه هدف دریافت های متبوع است و همین و دولت

کنند بستگی کامل به بسترها و زمینه های ذهنی و ادراکی ایشان دارد. توجه به عنصر می

عمومی مبتنی بر نرم دیپلماسیدهد که قدرتعمومی نشان میقدرت نرم در دیپلماسی

و همگرایی است  همکاری است و از طریق گفتگوی میان طرفین و هدف از آن همدلی

.این موضوع به خاطر تاثیر این تعامل همکارانه است که قدرت نرم زمان قابل توجهی 

نیاز دارد که نتایجش را برساند و برپذیرنده تاثیر گذارد و هنگامی که شروع به تاثیر 
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تر و با دوام تر از تاثیری است که قدرت سخت کند تاثیر آن بسیار سنگینگذاری می

 (204-203 : 1392داشته باشد.)ذوالفقاری،  تواندمی

 تعريف ديپلماسي عمومي:

کارمند سابق  1گیلیونتوسط ادموند 1965اصطالح دیپلماسی عمومی اولین بار در سال 

در دانشگاه 2«مدرسه حقوق و دیپلماسی فلچر» وقتوزارت امور خارجه آمریکا و رئیس

مورد گردید ا افتتاح4« ادواردمورعمومی دیپلماسیمرکز » درمراسمی که طی آن3تافتس

 و مختلفی تعاریف بسیاری ( اندیشمندان93-1384:103وروزن،استفاده قرارداد.)ولف

 دادند که در جدول ذیل به آن اشاره می شود : انجام عمومی دیپلماسی این از متنوعی
 

داند و عمومی میماسیمالون  درک دیگران به را عنوان اساس موفقیت دیپلگریفین

هایمان برای ایجاد درک متقابل در جامعه هدف خواهیم در تالشمعتقداست:اگر ما می

خواهیم آمیزباشد، ابتدا باید به بررسی زبان ، فرهنگ، تاریخ و روانشناسی مردمی که میموفقیت

 ها ارتباط برقرار کنیم بپردازیم.با آن

. (Gurgu &Cociuban,2016)  

 5مالونگريفین

عمومی،ابزاردولت،بخش خصوصی و افراد برای نفوذ بر نگرش و عقاید سایر مردم و دیپلماسی

 (wolf&Rozen,2005,94.)هاست. های سیاست خارجی آنها و نفوذ بر تصمیمدولت
 6گیلیونادموند

رسانی اطالعها، های تحت حمایت دولت اشاره دارد که هدف از آنعمومی به برنامهدیپلماسی

یا تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی در کشورهای دیگر است. ابزار اصلی آن نیز انتشار متن، 

 تصاویر متحرک، مبادالت فرهنگی، رادیو تلویزیون است

الملل روابط بینواژگانفرهنگ

منتشر شده توسط وزارت 

 خارجه آمريکا 

                                                           
1 -Edmind Gillion  
2 -Fletcher  Schoor  of lawanel Diplomacy  
3 -Tufts university  
4 -Edward R. Murrow Center for public Diplomacy  
5Griffin Malone.  
6GullionEdmind .  
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 زادهجواد خادمجهانبخش ايزدي، 

(Kegley& Wittkopef,2004:192) 

گیری محیط ارتباطات خارج از کشور به منظور کاهش لت برای شکلتالش های رسمی دو

تر متحده و سایر ملل را پیچیدهها که روابط میان ایاالتتفاهممیزان تصورات اشتباه و سوء

 کند.  می

 (Gurgu ,Cociuban,2016) 

 1تاچهانس

های سیاستدهی واجرای های عمومی برای شکلعمومی را تاثیرگذار بر نگرشدیپلماسی

کند و سنتی عمل میداند که فراتر از دیپلماسیالملل میبینخارجی و شامل ابعادی از روابط

های دهی به افکار عمومی در سایر کشورها، تعامل میان منافع گروهعواملی نظیر شکل

خصوصی یک کشور با منافع گروه های خصوصی در کشور دیگر، برقراری ارتباط بین 

ها و فرستادگان به خارج و سرانجام فرایند ارتباطات میان فرهنگی ن نظیر دیپلماتگراارتباطات

 از جمله عناصر این دیپلماسی هستند

.(wolf&Rozen,2005,94) 

مركزديپلماسي عمومي ادوارد 

   2مور

های یک دولت برای رسیدن به یک سیاست است تا بتواند فرهنگ، عمومی تالشدیپلماسی

، تصویر ها ، اعتقادات را برای مردم یک جامعه توضیح داده و با کاربرد آنها، سیاستارزش

       اش را با کشور دیگر بهبود ببخشد،شهرت و رابطه

(Taylor,2006:49) 

 3جاشوا فاوش

رسانی ویا تحت ها اطالععمومی برنامه های تحت حمایت دولت که هدف از آندیپلماسی

دیگر کشورها است. ابزار اصلی آن انتشار متن، تصویر، مبادالت تاثیر قرار دادن افکار عمومی 

  های عمومی و اینترنت استفرهنگی، رسانه

 (Alton& plano,1996:326) 

فرهنگ واژگان روابط 

  المللبین

 
                                                           

1 .Tuch 
2Edward R. Murrow Center for public Diplomacy.  
3Joshua S. Fouts.  
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 اهداف ديپلماسي عمومي:

 عمومیافزایش آشنایی مخاطبان خارجی از کشور مبداء دیپلماسی-1

 عمومیمخاطبان خارجی از جایگاه و ارزش کشور مبداء دیپلماسیافزایش ادراک  -2

عمومی.این امر باعث جلب نظر مخاطبان و جذب آنها به امورکشور مبداء دیپلماسی-3

تقویت روابط؛تشویق مخاطبان به نگاه به کشور مبداء به عنوان یک مقصد جذاب برای 

محصوالت آن کشور؛و ادراک آموزی ؛ترغیب آنها به خرید گردشگری ،تحصیل و مهارت

 و تصدیق ارزش های آن کشور خواهد شد.

تاثیر بر مخاطبان خارجی. که باعث ترغیب مخاطبان به پشتیبانی از مواضع آن کشور  -4

و در نهایت باعث ترغیب سیاستمداران کشورهای هدف به چرخش به سمت کشور مبداء 

  ( Leonard,etal,2002:9-14).  شودبه عنوان یک شریک مطلوب می

 سه جنبه ديپلماسي عمومي 

 اخبار مديريت

اولین جنبه دیپلماسی عمومی ،مدیریت ارتباطات بر روی مسائل روز است که منعکس 

 2002.12)سازی ارتباطات با دیپلماسی سنتی استکننده رشد فزاینده همگام

Leonard,etal) ها در راستای اهداف دیپلماسی دراین راستا دیپلماسی عمومی از رسانه

نگاران، جوزف نای معتقد است ارتباطات روزانه توسط روزنامه کند.عمومی استفاده می

 هاارزش کوشندمی مذکور بازیگران سطح این در پذیرد،می انجام هارسانه و سیاستمداران

 (2004.5Nye) دهند انتقال دیگر ورهایکش مخاطبان به را خود هنجارهای و

 

 استراتژيک ارتباطات برقراري



 

 

 

 

 

 

151 

 
 زادهجواد خادمجهانبخش ايزدي، 

سری ریزی یکهای استراتژیک و برنامهارتباطات استراتژیک  شامل تعدادی از پیام

 عمومی دیپلماسی ساختارهای  است وباید تمام برای تقویت آنها مدتهای میانفعالیت

 ,Leonard,etal 15-2002،14 )داشته باشند. آنها حس همکاری ارتقاء ها، وپیام درتولید

 انتقال خارجی مخاطبان ،به ایرسانه ابزارهای طریق ،از استراتژیک هایپیام سطح این در

 استحکام و انسجام ،حفظ استراتژیک هایپیام انتقال در مولفۀ مهمترین. شودمی داده

 (Nye 2004.5) .است

 

 

 

 پايدار روابط ثبیت

 طریق از کلیدی، اشخاص با پایدار روابط دارد و شامل بلندمدت فرآیند ماهیت این

 هایشبکه ایجاد ها،کنفرانس و سمینارها ،آموزشی، مبادالت انسانی تحصیلی، هایبورس

این سه حوزه .است... و هارسانه از استفاده دادن دسترسی به افراد برای مجازی، و حقیقی

 موضوعات و مسائل به نسبت مشترک تحلیلتجزیه و  دیپلماسی عمومی هدفش ،ایجاد

است  خود هایفعالیت بر موثر عوامل و هامردم درانگیزه به ترواضح دادن ایده مختلف،

 خواهد قبولی قابل تاثیر مخاطبان هایکنش و رفتارها روی بر بطوری که در بلندمدت

 (Leonard, etal 19-2002.18) گذاشت.

 

 انواع ديپلماسي عمومي:

عمومی به دو دسته کلی تقسیم می شود که عبارتند از :الف: بطور کلی دیپلماسی

 عمومی نوین  عمومی سنتی ب: دیپلماسیدیپلماسی

)ازحوادث یازدهم سپتامبر بدین سو(دیپلماسی عمومی دستخوش  های اخیرطی سال

غاز تحول عظیمی از حیث الگوی اجرایی شده است تا جایی که الگوی پیشین که از آ
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تاریخ دیپلماسی رایج بود،به صفت سنتی ملقب گردیده ورفته رفته جای خود رابه الگویی 

عمومی نوین با تفاوت دیپلماسی 1(کرجینک1392:47نوین سپرده است. )هادیان،سعیدی،

سنتی را در سه سطح برشمرد. وی معتقد است تفاوت میان این دو عمومیدیپلماسی

 عبارتند از :

 عالوه عمومیدیپلماسی زمینه در(:مخاطبان و ارتباطات اصطالح به)بازیگران سطح در-1

 دولتی، غیر های سازمان ها، رسانه( خود نمایندگان ها، دولت) سنتی دیپلماتیک عوامل بر

های کاری : کانال های دیپلماتیک در سطح روش-2 هستند فعال غیره نیز و اقتصادی افراد

در سطح -3.شوندهای مدرن تکمیل میاستفاده از رسانه سنتی و روش های کار از طریق

کند، تنها در سیاست خارجی خارجی نقش ایفا میعمومی نهمحتوا و مأموریت: دیپلماسی

شود، در حالی که در المللی با مسائل واقعی جهانی مطرح میبلکه امروزه در روابط بین

 (Krajnc 2004.)های فرهنگی است زمینه پیشرفت اقتصاد، تشویق  همکاری

تفاوت میان « های از گذشتهعمومی درسدیپلماسی» عنوان در مقاله تحت2کولنیکوالس

 شمارد:سنتی و جدید را چنین برمیعمومیدیپلماسی

های غیردولتی المللی بطور گسترده غیر سنتی و بطور عمده سازمانبازیگران بین-1

 هستند.

هان به های مورد استفاده این بازیگران برای برقراری ارتباط با عموم مردم جمکانیزم -2

 های جدید)بخصوص اینترنت(حرکت کرده است.آوریسمت فن

های خبری داخلی و های جدید خطوط محکم پیشین بین حوزهآوریاین فن -3

 المللی را مختل کرده است.بین

                                                           
1 -  Kristina Plavšak Kranjnc  
2 -Nicholas J. Cull 
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 زادهجواد خادمجهانبخش ايزدي، 

گسترش استفاده ازمفاهیم جدید که حاصل بازاریابی بخصوص مکان و نام تجاری  -4

 ای است. ریه ارتباطات شبکهکشور)برند( و از سوی دیگر رشد نظ

المللی عمومی تحت عنوان پرستیژ و تصویر بینایجاد یک اصطالح جدید در دیپلماسی -5

 به عنوان روشی برای صحبت از قدرت نرم و نام تجاری

عمومی نوین به خروج ارتباطات از حالت دوران شاید مهمتراز همه،تاکید دیپلماسی -6

 ان و تاکید بر مخاطب عامه برای ایجاد درک متقابل جنگ سرد وحرکت عمودی بازیگر

وظیفه اصلی دیپلماسی جدید به عنوان عاملی برای ایجاد رابطه شناخته  -7

 (,13Cull-2009شود.)می

عمومی معتقدند یکی از نکات برجسته تفاوت میان ای دیگراز پژوهشگران دیپلماسیعده

ارتباط میان امور عمومی داخلی و جدید عمومیسنتی و دیپلماسیعمومیدیپلماسی

گونش و باشد. آشوینعمومی میخارجی در سیاستگذاری هر کشور در عرصه دیپلماسی

معتقدند سه عامل  «عمومی :بهبود عملکرددیپلماسی»ای تحت عنوان در مقاله 1میلسنجان

ند عمومی شده است که عبارتباعث افزایش نقش امور عمومی داخلی در عرصه دیپلماسی

توانند مشکالت سیاست خارجی خود ویکم دیگر نمیها در قرن بیستاز اول اینکه دولت

را به تنهایی حل کنند و بخش مدنی جامعه جزیی از آن شده است دوم اینکه شهروندان 

ها در این عرصه هستند سوم اینکه سیاست خواستار پاسخگویی و شفافیت بیشتر دولت

ای درهم آمیخته شده  خارجی و داخلی بطور فزاینده

 (Gonesh,Melissen,2005:6است.)

با در نظرگرفتن نظرات انديشمندان تفاوت میان ديپلماسي عمومي سنتي ومدرن بدين 

 شرح است :

                                                           
1 -Ashvin Gonesh and Jan Melissen 
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 نوين :عموميالف :ارتباط میان امورعمومي  داخلي و خارجي در ديپلماسي

 از خارج افراد ذهن و نفوذ در خارجی هدفش مخاطبان سنتی طور به عمومیدیپلماسی

 حال، این است.با کشور از خارج در کشور نرم قدرت افزایش نتیجه در و کشور

 یک این.قائل است  داخلی عمومی امور برای را مهمی نقش جدید عمومیدیپلماسی

امور . است مدرن المللبین روابط در عمومی دیپلماسی عملکرد برای ضروری مکمل

جهان  با عمومیدیپلماسی: هستند سکه یک روی دو واقع در المللی عمومی داخلی و بین

 نظرگرفته در دنیای درک برای را داخلی مخاطبان عمومی، امور و است؛ درگیر خارج

 کشورهای جهان . سایر به خود کشور بهتر توضیح برای

 از اول. کندمی پشتیبانی را المللیبین عمومی دیپلماسی چند طریق از از داخلی حمایت

سایر  مردم به کشور دسترسی داخلی، هایسیاست ظرفیت گسترش از حمایت با همه،

 .یابدمی گسترش کشورها

 تالش شامل که شود، نهادینه عمومی گفتگو نام به تواندمی داخلی ارتباطات دوم شکل

 آگاهانه است. گفتگو یک انجام با پیچیده مسائل مورد در بیشتر درک ایجاد برای

 عمومی هایفعالیت در مهم جامعه را هایبخش تا کندمی تالش نیز داخلی مشارکت ثالثا،

-فعالیت از توانمی نهایت، در و.کند درگیر کنند، می حمایت خارجی های سیاست از که

 خود کشور به بیشتر دلبستگی و غرور احساس ایجاد برای الملل بین امور در داخلی های

   (Gonesh,Melissen,2005,6)ملی استفاده کرد. هویت تقویت و

 ملي در عرصه بین المللي  ب :توجه به اصل برندسازي

نوین توجه به اصل برند عمومیسنتی و دیپلماسیعمومیهای دیپلماسیاز جمله تفاوت

گیری مناسب از آن برای بهبود دیپلماسی عمومی کشور المللی و بهرهملی در عرصه بین
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 زادهجواد خادمجهانبخش ايزدي، 

ابداع شد. ایده برند  1996در سال  1آنهولت سیمون ر توسطاست.ایده برند ملی اولین با

یک کشور به معنای ایجاد یک نام یا نماد مشخص است که برای ایجاد تمایز میان یک 

تواند در اهداف بلندمدت کشور از کشورهای دیگر درنظر گرفته شده است .ایجاد برند می

تواند ده قرار گیرد. یک برند میعمومی و در جهت منافع ملی کشور مورد استفادیپلماسی

های کلیدی خاص استفاده شود. البته در خصوص ارتباط دهنده از پیامبه عنوان یک ارتباط

این پنج دیدگاه عبارتند . دارد وجود مختلف دیدگاه برند ملی یا دیپلماسی عمومی پنج

 از:

 -2هستنددو حوزه متمایزاز یکدیگر  برند ملی هر کشور، و عمومیدیپلماسی -1

 عمومیدیپلماسی از بخشی برند -3است برند هر کشوری از بخشی عمومیدیپلماسی

برند  -5همپوشان است. اما عمومی و برند هر کشور دو مفهوم متمایزدیپلماسی -4است

 عمومی مفاهیمی مشابه هستند ملی هر کشور و دیپلماسی

 آنها بین مشترکی زمینه هیچ و ندارند هم به ارتباطی مفاهیم این اول براساس دیدگاه

 سطوح شناسایی امکان و هستند مرتبط مفاهیم ها، اینسایردیدگاه امادر. ندارد وجود

 دقیقا مفاهیم آخر، دیدگاه در. دارد وجود وبرند عمومیدیپلماسی بین ادغام مختلف

زاده )خادم.هستند مفهوم یک برای مترادف برند، و عمومی دیپلماسی هستند، یکسان

 با فرهنگی و عمومی دیپلماسی به هر ترتیب امروزه(164، 1397،ایزدی ،

 از کشورها هایانگیزه و اهداف تمپورالپاول .است شده آمیخته درهم ((برندملی))مفهوم

 صادرات، افزایش ، خارجی گذاریسرمایه گردشگران،تشویق جذب را ملی برندسازی

 عرصه در نفوذ سیاسی افزایش کشورها، المللیبین ارتقاءجایگاه المللی،اعتباربین ارز،ثبات

                                                           
1 -Simon Anholt  
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 نفس به اعتماد ایجاد با)ملی نماد تقویت ماثرتر، المللیبین مشارکت ،تشویق المللیبین

 (,Keith 2008:17) شمارد.برمی( طلبی،غرور ، جاه

امروز برند یک کشور با اقتصاد ،صادرات،گردشگری و سرمایه گذاری ارتباط مستقیم 

کند. با نگاهی به این فرایند، مه این موارد به ارتقاء تصویر یک کشور کمک میدارد. ه

گذاری و صادرات را ، سرمایهتوان گفت که یک کشور دارای برند خوب، گردشگریمی

در این خصوص یک شش ضلعی ترسیم کرده و معتقد  1کند. سیمون آنهولتترویج می

کنند. و رفتار آنها ارسال می های خود را از طریق  کانال های ارتباطیاست کشورها پیام

(Rynieijska,2009:10) 

 

 
هویت برند  -1کند که عبارت است از آنهولت به چهار حوزه اصلی برند اشاره می

تصویر  -2های کالمی برند مانند شعار ،آرم و...)ویژگی های دیداری و شنیداری ،ویژگی

هدف برند )اعتبار و شهرت دورنی مانند نظر جمعیت یک ملت در -3برند )شهرت آن(

کیفیت و ارزش برند)وفاداری مخاطبان به آن ارزش واحترام به  -4مورد کشورشان(

 یکی هامروز برند ( در این میان هویت1396:225های آن )ولی زاده،کیفیت و ویژگی

                                                           
1 -Simon Anholt 
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 مهمترین.است تصویرکشورها دهنده تشکیل عوامل های برند و ازازمهمترین جنبه

 و هاآرمان کننده، برند، تعیین هویت. شودمی نمایان برند هویت در برند خصوصیات

محصوالت خود  با را خود ارتباطات تا است قادر امروزه ژاپن.است هاارزش اهداف،

 از سوی دیگر برند .بهبود ببخشد را پاناسونیک و توشیبا سونی، هوندا، نظیر تویوتا،

  مد با شدت به داشتن تمایل دارند . بطوربرند کشورهای مثل فرانسه به تخصص کشورها

این درحالی است که دولت ها برای ترویج .است مرتبط فناوری با ژاپن و خودرو با ،آلمان

بزرگی مانند بازی های المپیک، جام تصویر ملی خود، مشتاق هستند میزبانی رویدادهای 

 برای هادولت کنند. تالشهستند که توجه جهان را جلب به خود جلب می ... جهانی و

اینکه آثار تاریخی و میراث فرهنگی خود را در یونسکو به ثبت برسانند نیز در چهارچوب 

 (,Tago 5-2017:6) همین رویکرد است .

 ارتباطي و اطالعاتي ج: تغییرات شگرف گسترده در وسايل 

و ارتباطات، از همگرایی دو جریان در حال تحول اطالعات و ارتباطات انقالب اطالعات

وتلویزیون، نماد تکنولوژیک پدید آمد؛ کامپیوتر، نماد تکنولوژیک اطالعات بوده و تلفن

پیوستند. با ترکیب و ارتباطات است ،این دو جریان مستقل،با پیدایش شبکه به هم

رایی قابلیت دو حوزه اطالعات و ارتباطات، جریان عظیمی به راه افتاد که انقالب همگ

ICT . و تبار اکبری)  نام گرفت. اینترنت ، مهمترین محصول این همگرایی است 

 (1392:12، پوراسکندری

 چگونگی نوپدید، فناوری یک درباره چیز مهمترین) گوید:می 1کایرنکراسفرانسیس

 بشر زندگی در که است تغییراتی و آن از مردم استفاده چگونگی بلکه نیست، آن کارکرد

 توسعه فیزیکی،بازتعریف جهان کنار در مجازی جهان ظهور پیامد مهمترین کندمی ایجاد

                                                           
1 -Frances Cairncross  
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 ما جهان به جدیدی گفت کره توانمی. است فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی،

 مجازی، زمینکره کرد تعببیر مجازی زمین کره به توانمی آن از که است شده اضافه

 پیوستهبهم با. غیرمرکزی است متحرک، منعطف، هایظرفیت از که است واقعی جهانی

 زمینی فیزیکیکره با مقایسه غیرقابل وریبهره ظرفیت از و دسترسی ،دیجیتالی،قابل

سنتی عمومیدر عبور از دیپلماسی(1392:10پور،تبارواسکندریاکبری) (برخورداراست.

مدرن نیز همین تغییرات تکنولوژیکی درعرصه ارتباطی و اطالعاتی عمومی  به دیپلماسی

های مجازی بطور اخص نقش مهمی را ایفا بخصوص جایگاه اینترنت بطور اعم و رسانه

های صوتی و تصویری، ماهواره، دنیای اینترنت و کرده است. امروز در کنار رسانه

 اند.؛انقالبی در عرصه ارتباطاتی و اطالعاتی بوجود آورده های مجازی و اجتماعیشبکه

جهان کنونی با شتاب در حال تحول است و اینترنت یکی از عوامل اصلی جهانی به شمار 

ها را غافلگیر و شدن به درون مرزها که بسیاری از دولترود. نفوذ امواج جهانیمی

های گروهی محقق شده است.گسترش رسانهها را لرزان کرده،از مجرای های حکومتپایه

های نوین ارتباطی منجر به چند وضعیت جدید شده است: اول آنکه به لحاظ فناوری

های بسیار در زمانی ،جوامع و افراد )در سطوح تحلیل مختلف(به رغم وجود مسافت

گیرند. دوم اینکه از لحاظ مکانی ، با گسترش میانشان،در وضعیت همزمانی قرار می

گردد. در واقع های مکانی کم رنگ میارتباطات نرم افزاری نوین،نقش مکان و فاصله

جهانی را تحقق عینی های نوین ارتباطاتی در جهان،ایده موسوم به دهکدهتکنولوژی

کنند که از هر لحاظ تحت نگاه تیزبین بخشیده و مردم هم اینک در جهانی زندگی می

 (1389:14،یکدیگر قرار دارند. )رحمان زاده

های پروفسور تایلر معتقد است تالقی علوم اطالعات، الکترونیک،کامیپوتر وتکنولوژی

ارتباطی،دنیای جدید  را بسوی یک جهان چهاربٌعدی که در گذشته نظیری برای آن وجود 
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مکان و سرعت معرفی  –فاصله-دهد. وی این چهار بعد را زماننداشته است، سوق می

ها،متاثر از این تمامی مرزها ،قوانین ،مقررات قضایی،محدودیتکند و معتقد است می

 سلسله اینترنت (در1385:74چهار بعد بسرعت در حال تغییر و تحول است .)بیات،

 مورد هویت ارائه برای بیشتری مجال آن،فرد با همراه و شودمی ضعیف ارتباطی مراتب

. شودمی عوض مخاطب و گوینده ی،جا بوده دوسویه نیز ارتباط. کندمی پیدا را خود نظر

 ابر یک آن،اینترنت از فراتر. کرد ایجاد ارتباطات صنعت در انقالبی لحاظ، اینترنت این از

 برقرار ارتباط آنها بین و دارند پیوستگی هم به مختلف هایمتن آن در که است متن

 تاکید ابرمتن در دهد؛زیرامی شنودی و گفت خصلت ان به متن ابر بودنتعاملی. شودمی

 های جدید امکاندر رسانه(1384:114معینی علمداری،)کنشنه است ارتباط بر اصلی

 این در که معنا بدین آورند،می فراهم را آن کننده ودریافت پیام تولیدکننده میان تعامل

 فرستنده، پیام، با فعاالنه و پویا تعامل به و نبوده منفعل پیام، گیرنده یا و مخاطب ها رسانه

 ارسالی پیام در تغییرات ایجاد امکان و پردازدمی پیام ارائه بستر و دریافت و ارسال فرآیند

 فکری آموزهای و ها اندیشه با شده ترکیب پیامی دیگر افراد به که دارد را آن بازنشر و

 (Putnam,2000: 170). دهد رابازنشر خود

 موسسه با مشترک طوربه 2012 سال در آمریکا مطرح هایاندیشکده از کارنگی موسسه

 نوین فصلی: دیجیتال دیپلماسی» عنوان با نشستی هیالرد -فالیشمن المللبین ارتباطات

 عنوانبه دیجیتال دیپلماسی نشست این در. نمود برگزار واشنگتن در «سیاست پیشبرد در

 دیپلماسی مرزهای از رفتن فراتر برای اجتماعی هایشبکه از استفاده با جدید راهبردی

 این اهمیت خصوص در کارنگی موسسه پژوهشگر کاور تام. شودمی برده نام سنتی

 ترینبزرگ که نیستند هاییآن ها،دولت قدرتمندترین آینده در»:است معتقد موضوع

 برخوردار ارتباطات بیشترین از که هستند هاییدولت بلکه دارند، اختیار در را هاارتش

 (1395شهریور  14مشرق ،سایت)« .دارند قرار هاشبکه بیشترین مرکز در و بوده
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 د: تفاوت در مدل ارتباطات :

عمومی و روابط عمومی ارتباط خیلی نزدیکی با یکدیگر دارند بطوری که دیپلماسی

روابط عمومی و دیپلماسی ))ای خود تحت عنواندر مقاله 1سیگنیترز و کومبز

معتقدند این دو واژه از نظر مفهومی یکسان هستند و دارای  ((:همگرایی مفهومی2عمومی

کنند. باشند و از ابزار مشابه استفاده میاهداف مشابه می

(Signitzer&Coombs,1992:137)  ها و نظرات مطرح شده در لذا استفاده از مدل

عمومی نوین نیز کارآیی خواهد داشت عمومی قطعاً در مباحث دیپلماسیعرصه روابط

هایی است که میان روابط عمومی و دیپلماسی عمومی لبته این امر با حفظ مرزها و تفاوتا

 عمومیدیپلماسی با سنتی عمومیدیپلماسی تفاوت وجود دارد. بر این اساس مهمترین

 ارتباطات مدل به سویه یک نامتقارن ارتباطات مدل از ارتباطات جهت تغییر در مدرن

 است. دوسویه متقارن

اصلی این الگو،دادن نقش برابر به سازمان نسبت به مخاطب و پرهیز از اتخاذ مشخصه 

آمیز در جریان ارتباط با اوست . در این الگو،دستیابی به تفاهم و راهبرد ارتباطات  سلطه

گیرد و با خارج شدن ابتکار عمل از دست سازمان را می "اقناع"فهمی با مخاطب،جای هم

ی به مخاطب، رابطه عمودی سازمان مخاطب جای خود را به ودر نتیجه دادن نقش مساو

عنوان دو گروه در جریان دهد و در واقع سازمان و مخاطب، بهرابطه گروه گروه می

شوند. همچنین توجه به جبنه های اخالقی روابط عمومی عمومی مطرح میارتباطی روابط

ن الگو ،ارتباطات مبتنی بر کند.در ایعمومی باز میجای خود را در فعالیت های روابط

 (57-63 :1383آمیز است .) سفیدی،ارتباطات مشارکت

                                                           
1 -  Coombs Benno Signitzer  &  Timothy 
2 -Public  Relation  and  Public Diplomacy : Conceptual Covergences 
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 زادهجواد خادمجهانبخش ايزدي، 

آمد که بر مدل ارتباطات نامتقارن عمومی سنتی اصوالً تصویرمحور به شمار میدیپلماسی

ها می کوشیدند تا تصویری مثبت از کشور یک سویه مبتنی بود و به موجب آن دولت

عمومی نوین یک فعالیت گفتگومحور کنند. اما دیپلماسیخود در خارج از قلمرو آن ایجاد 

رود و مبتنی بر مدل ارتباطات متقارن دوسویه تبدیل شده است که از تبلیغات فراتر می

به جای تمرکز بر مدیریت تصویر،به گفتگو وتعامل متقابل توجه دارد. در حقیقت نقطه 

فتاری و عطف توجه صرف توجهی به روابط رضعف الگوی پیشین دیپلماسی عمومی کم

عمومی به روابط نمادین بودکه الگوی نوین درصدد جبران آن برآمده است . در دیپلماسی

های مخاطبان هدف وبازخوردی که در هنگام طرح نوین عالوه بر پیام رسانی،دیدگاه

گیرد . همچنین شود نیز مدنظر قرار میهای یک کشور از سایرین دریافت میسیاست

رهبری  ارتباطات متقارن دوسویه و یارهای اخالقی،التزام به صداقت،رعایت مع

گردند. کننده برای اتخاذ یک راهبرد کارآمدمحسوب میمدارانه، عناصری تعیینارزش

نوین را از عمومی( خالصه اینکه آنچه دیپلماسی48-1392:49)هادیان و سعیدی،

سویه و م عملی آن به روابط متقارن دوسازد ،میزان التزاعمومی قدیم متمایز میدیپلماسی

بودن به میزان کنترل سویه است .تعاملیبودن به جای پروپاگاندای یکتعاملی

های آنها در یک گفتگو دو طرفه کنندگان بر فرایند ارتباطی و توانایی تغییر نقششرکت

 اشاره داد. 

 هاي غیردولتي : مراتبي و جايگاه سازمان اي به جاي سلسلهه :تاكیدبرالگوهاي شبکه

یک 21دیپلماسی عمومی جدید در قرن )) جیمز پَم مینت در کتاب خود تحت عنوان

عمومی نویسد دیپلماسیاز قول بوریس گرگوری  می(( مطالعه تطبیقی سیاست و تمرین

های خارجی و دیگر ادارات ولتی توسط وزارتخانهدر قرن بیستم به عنوان یک ابزار د

دولتی مورد استفاده قرار گرفت تا مردم را به منظور تأثیرگذاری بر دولت های خود درگیر 
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 ها،دولت توسط که است ایوسیله معنای به عمومیدیپلماسی و متقاعد سازد اما امروز

 و هانگرش ها،فرهنگ درک ایبر دولتی و دولتیغیر بازیگران برخی و دولتی هایانجمن

 اقدامات بسیج و افکار به نفوذ برای روابط؛و مدیریت و شود؛ ساختمی استفاده رفتار

این تعریف جدید بُعد (  (Pamment,2013:2 .خود هایارزش و منافع پیشبرد برای

عمومی و حرکت به سمت یک ساختار افقی است که مردم در جدید از پویایی دیپلماسی

 کنند.های جدید ارتباط برقرار میآوریالمللی با استفاده از فنهای بینشبکه

Tago,2017:3) )نوین استفاده عمومیهای  جدید دیپلماسیدر ساختار و شاخصۀ

های سازمان گیری از ظرفیتمراتب افقی به همراه بهره مشی و سلسلهخطشبکه رویکرد

 این نوع از دیپلماسی است.  های متمایزغیردولتی از جمله ویژگی

گسترده  اطالعات به شهروندان از سوی دیگر انقالب اطالعاتی وارتباطاتی و دسترسی

باعث قدرت یابی مراکز جدید غیر دولتی شده است و فرصت جدی را برای نقش آفرینی 

 معتقد است حاکمیت 1های غیر دولتی را فراهم کرده است بطوری که رابرت التهامسازمان

 (,2000.8Latham) هادولت نه است سیاسی و اجتماعی هایگروه آن از امروز جهان در

ها و اجتماعات در نوع خود، روزافزون متعامل میان افراد، سازماناین فراوانی ارتباطات

های عمومی یا خصوصی به سوی تمرکززدایی و تکثر اقتدار سنتی موجب هدایت حوزۀ

در موضوع  لسنیمژان 2004در سال  (1387:110)گوهری مقدم، خواهد داشت

 گونهنیا دیجد و نقش سازمان های غیر دولتی در این عرصه  نینو یعمومیپلماسید

 یهانی،کمپ یراه انداز ،امیمحدود به ارسال پ گرید نینو یعموم یپلماسید» شرح دهد:

ارائه بهتر  ی. بلکه براشودینم یرجدولت با جوامع خا میتماس مستق یحت ای یغاتیتبل

 لیکشورها و تسه ریدر سا یجامعه مدن گرانیارتباط با باز یآنرا در بردارنده برقرار دیبا

                                                           
1 - Robert Latham 
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 زادهجواد خادمجهانبخش ايزدي، 

: 1393)ذاهارانا ، «. دانست یو خارج یداخل یدولت ریغ یهاطرف نیماب یشبکه ساز

167) 

مدرن است عمومیهای دیپلماسیترین ویژگیهای برشمرده از جمله شاخصویژگی

عمومی نیست بلکه بحث بر موضوع سنتی و دپیلماسی.امروز دیگر بحث بر سر دیپلماسی

مدرنی است که کارایی بسیار زیادی در ارتقاء قدرت نرم کشورها و عمومیدیپلماسی

 کند.  ر بازی میتاثیرگذاری بر افکار عمومی جوامع دیگ

 

 

 

 

 جمهوري نرم قدرت افزايش در مدرن عموميديپلماسي نوين هايجايگاه مولفه

 ايران اسالمي

 هاي اجتماعي  و مدل ارتباط با مخاطبان :شبکه

 موسسه با مشترک طوربه 2012 سال در آمریکا مطرح هایاندیشکده از کارنگی موسسه

 نوین فصلی: دیجیتال دیپلماسی» عنوان با نشستی هیالرد -فالیشمن المللبین ارتباطات

 عنوانبه دیجیتال دیپلماسی نشست این در. نمود برگزار واشنگتن در «سیاست پیشبرد در

 دیپلماسی مرزهای از رفتن فراتر برای اجتماعی هایشبکه از استفاده با جدید راهبردی

 این اهمیت خصوص در کارنگی موسسه پژوهشگر کاور تام. شودمی برده نام سنتی

 ترینبزرگ که نیستند هاییآن ها،دولت قدرتمندترین آینده در»: است معتقد موضوع

 برخوردار ارتباطات بیشترین از که هستند هاییدولت بلکه دارند، اختیار در را هاارتش

 امروزه  (1395شهریور 14سایت مشرق،)« .دارند قرار هاشبکه بیشترین مرکز در و بوده



 

 

 

 

 

 

164 

 

 های نوین دیپلماسی عمومی مدرن و افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی ایرانمؤلفه

 

 استیبه اهداف س یابیدست یدولت برا کی یاز سو یاجتماع یهااستفاده از شبکه

 اساس بر. ی از الزامات اساسی دولت ها استعموم یپلماسید یریگیو پ یخارج

 سال در دیجیتال دیپلماسی حوزه در سایتوب معتبرترین سوی از شده انجام بندیرتبه

 آمریکا، فرانسه، بریتانیا،:از اندعبارت ترتیب به حوزه این برتردر خارجه وزارت ده ،2016

این درحالی است  1.وسوئیس ، مکزیک صهیونیستیرژیم اروپا،واتیکان،هند،روسیه،اتحادیه

قرار داشت و بسیاری از کشورها نظیر  112بندی سایت مذکور ایران در رده در ردهکه 

قزاقستان،اردن ،تاجیکستان،عمان،نپال،سریالنکا، افغانستان و.... در رتبه بندی در جایگاه 

 یهانسبت به شبکه ینگاه منف ریاخ های گرچه در سالبهتری از ایران قرار داشتند. 

 یهااز مقام یکنار گذاشته شد و برخجمهوری اسالمی ایران ی در المللنیب یاجتماع

 یهاازشبکه گرید یو برخ تریخارجه شروع به درج نظرات خود درتو ریوز ژهیبو یدولت

 ارتباطات ند، و دراین راستا شاهد حرکت ساختارها حکومت ازالگویکرد یاجتماع

 تعامل برمحور ارتباطی وکنش دوسویه با مخاطبان به سوی ارتباطات سویه یک نامتقارن

 گذاشتن امکان خوانندگان رسانه ها باعث گردید این بودن تعاملی بودیم. امکان گفتگو و

برای افزایش  نظیریبی فرصت ترتیب بدین و داشته باشند را اخبار به وواکنش پیغام

 افکار با کشور قدرت نرم جهوری اسالمی ایران از طریق ارتباط بی واسطه میان مقامات

شده و از سوی دیگر افکار عمومی در سایر  ایجاد آنها نگرش بر تاثیر و جهانیان عمومی

 کشورها نیز بی واسطه با دیدگاه ها و نظرات مقامات مسئول آشنا شوند.

اما با این وجود تا جا افتادن این موضوع بعنوان یک وظیفه و فرهنگ ساختاری ، ترتیبات 

 نیدر هم ها، راه درازی باید پیموده شود .ک نقشساختاری، استراتژی سازمانی، تفکی

مدارانه، در کنار ارتباطات ارزش یبه صداقت، رهبر ،التزامیاخالق یارهایمع تیحال رعا

                                                           
1.rating-and-http://digital.diplomacy.live/ranking  
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راهبرد کارآمد در مدل ارتباط با  کیاتخاذ  یبرا کنندهنییتع یعناصر هیمتقارن دوسو

 .دگردیکشورها محسوب م ریسا نیمخاطب

شده بطور کلی دو دسته دیگر از موانع نیز از جمله چالش های این جدا از موارد ذکر 

افزاری است . مهمترین مشکل نظری شود. اولین دسته موانع نرمحوزه محسوب می

موجود فقدان برداشت صحیح از ماهیت و اهمیت تکنولوژی ،فقدان نظام جامع برای 

. دسته دوم موانع سخت توسعه تکنولوژی در کشور ،و نارسایی هایی آموزش کشور است

های عمده جمهوری اسالمی ایران از این منظر داشتن دست افزاری است . از کاستی

باالی تکنولوژی دنیای غرب است. تمام پروکس های شبکه های اینترنتی در اروپا مستقر 

( که این امر به آسیب پذیر بودن دیپلماسی عمومی 283-282 :1389است .)پور احمدی ،

 سالمی ایران  افزوده است .جمهوری ا

 هاي غیردولتيهاي سازمانگیري از ظرفیتعدم بهره

گسترده باعث قدرت  اطالعات به شهروندان انقالب اطالعاتی وارتباطاتی و دسترسی

های یابی مراکز جدید غیردولتی شده است و فرصت جدی را برای نقش آفرینی سازمان

 جهان در رابرت التهام معتقد است حاکمیت غیر دولتی را فراهم کرده است بطوری که

این  (Latham,2000:8) هادولت نه است سیاسی و اجتماعی هایگروه آن از امروز

ها و اجتماعات در نوع خود، فراوانی ارتباطات روزافزون متعامل میان افراد، سازمان

سنتی  های عمومی یا خصوصی به سوی تمرکززدایی و تکثر اقتدارموجب هدایت حوزۀ

یکی از مهمترین مشکالت جمهوری اسالمی (110: 1387)گوهری مقدم، خواهد داشت

مراتب ساختاری و عدم استفاده نوین  تاکید بر سلسلهعمومیایران در عرصه دیپلماسی

 های غیردولتی در این عرصه است.های سازمانمناسب از ظرفیت
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ای غیر دولتی بخصوص در عرصه به طور کلی سه عامل مهم باعث عدم کارایی سازمان ه

 سیاست خارجی در جمهوری ایران شده است :

تفکر و نگاه دولت محور : براساس این نگاه تمام برنامه ریزی ها، اقدامات بایستی  -1

 محدودیت که دیپلماسی از تصویری با ما توسط دولت صورت پذیرد. براساس این نگرش

 جمله از حکومت ساختار آن در که شویممی روبرو دارد؛ می بیان را دولتی درون روابط

 هایمحیط بین دهند،تعامالتمی انجام را نظارتی ناظران،عمل مثابه به خارجه وزارت

 .کنندمی هدایت کانون یک به را آنها میان اطالعات و کنندمی کنترل را داخل و المللیبین

 ص در عرصه سیاست خارجینگاه امنیتی به فعالیت سازمان های غیر دولتی بخصو -2

کمبود منابع مالی : با توجه به غیر دولتی بودن این سازمان ها لذا دراختیار گرفتن  -3

منابع مالی جهت فعالیت برای این موسسات مشکل بوده و در فعالیت آن ها اختالل ایجاد 

 می کند.

کشورها یا دوستی میان  هایهای غیردولتی از جمله انجمناستفاده از ظرفیت سازمان

افزایش تبادالت دانشگاهی از طریق گروهای دانشگاهی می تواند در افزایش قدرت نرم 

 جمهوری اسالمی تاثیر بسزایی داشته باشد . 

 و تولید توانند درهای دوستی میان کشورها میهای غیر دولتی از جمله انجمنسازمان 

 توانندمی دوستی هایانجمن نمایند. شایانی کمک کشورها االذهانیبین شناخت بازتولید

. باشند ثرمؤ هم به نسبت بازیگران عقیدتی یا هنجاری ساختارهای اصالح و تولید در

 از آنها شناخت مبنای و بازیگران هویت کننده تعیین تواندمی فوق هنجاری ساختارهای

 منظر، این از .گردد طرفین سازی هوّیت موجبات ترتیب بدین و باشد دیگری و خود

 معماگونه وضعیت یک در همکاری انتخاب با بازیگر گردد،می سبب دوستی هایانجمن

 به گویی که کند عمل ایگونه به و بپذیرد را جمعی هویتی ضمنی طور به اجتماعی

 آزمایشی و موّقت هویت بزند، دست متقابلعمل به دیگری اگر. دهدمی اهمّیت دیگری
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. گرددمی درونی طرف دو هر جمعی هویت زمان، طول در و شودمی تقویّت خویشتن

 (54: 1386)شیرازی ،

های مشترک علمی عالوه بر انجمن های دوستی، افزایش تبادالت علمی میان گروه 

تواند در افزایش قدرت نرم و به تبع آن بهبود عملکرد دیپلماسی ،دانشگاهی و... نیز می

آموزشی و یا  –عمومی کشور ماثر باشد.البته شایان ذکر است که برنامه مبادالت فرهنگی 

دیپلماسی فرهنگی  از نمونه های اولیه دیپلماسی عمومی است. دیپلماسی فرهنگی ،تبادل 

میان کشورها و مردم جهت درک و فهم  اطالعات،هنر و دیگر ابعاد فرهنگی نظرات،

 متقابل است.دولت ها از برنامه های مبادالت فرهنگی به منظور توسعه شناخت متقابل،

جلب حمایت  افکار عمومی ،توجیه اهداف و سیاست ها و تسهیل و توسعه روابط 

 کنند و این برنامه ها نقشسیاسی و اقتصادی با دولت های دیگر استفاده می فرهنگی،

مهم در توسعه روابط درازمدت  و راهبردی بین کشورها ایفاء می کنند.  تحول مهم در 

ها برنامه مبادالت این است که با اهمیت محیط مجازی،نحوه تعامالت فرهنگی بین دولت

ها و تبادل فرهنگی فراتر از و مردم نسبت به گذشته متحول شده و تبادل افکار ،گفتمان

ها و غیره نیز می شود شهروندان است و شامل تبادل افکار،گفتمانمبادله فرهنگ ،هنر و 

و بسیاری از دولت ها ابتکارات مختلفی جهت توسعه آن از طریق شبکه اینترنت و دیگر 

اند . لذا در صورتی مبادالت فرهنگی موثر است که با دیپلماسی رسانه های نوین آغاز کرده

 ( 84-85، 1388جاد پور، وحیدی،مبادالت از طریق مجازی تکمیل شود .) س

در همین حال رتبه مناسب دانشگاه های ایران در رتبه بندی های بین المللی  ظرفیت 

مناسبی برای بهره گیری مناسب از این امکان بالقوه را برای جمهوری اسالمی ایران فراهم 

ایران  کرده است . بطور مثال. در عرصه شاخصه دانشگاهی و عالقمندی برای تحصیل در

دانشگاه  40منتشر شده است، نام  2019خود که در سال  2020 شیرایدر و مزیتا موسسه، 

 یبندنظام رتبه 2020 شیرایدر و .برتر جهان منتشر کرد یهارا در فهرست موسسه یرانیا
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خبرگزاری .)اندشده یبندو رتبه یابیگوناگون ارز یمؤسسه از کشورها 396هزار و  مزیتا

ی خارج یهزار دانشجو 40حدود در حال حاضر  (1398شهریور  21اسالمی جمهوری 

که  هستند. لیاستان کشور مشغول به تحص 15در  یمرکز دانشگاه 43در ملیت  129از 

.)خبرگزاری کنندیم لیتحص یدر مقطع کارشناس یخارج انیدرصد دانشجو 50 حدود

تعداد دانشجویان خارجی  1398( این در حالی است که در سال 1398آبان  25فارس ،

 ایران باید ها دانشگاه ،برنامه ششم توسعه و تا پایان  1هزار نفر می رسید 57باید به رقم 

های خارجی را پذیرش نمایند. این در حالی است که با توجه ظرفیتهزار دانشجو 75

ی علمی جمهوری اسالمی ایران و حضور دانشگاه های ایران در رده بندی مناسب از سو

موسسات معتبر بین المللی قطعا باید شرایط مناسب برای افزایش این میزان دانشجو 

فراهم آید.از سوی دیگر باید میزان تحصیل دانشجویان خارجی در مقاطع کارشناسی 

 دیاسات انیم یمبادالت علم شیافزا لیمسا نیدر کنار ا یابد ارشد و دکترا افزایش پیدا کند.

نیز باید از جمله اولویت های سیاست خارجی کوتاه مدت  یهادوره ی،برگزاریدانشگاه

 ر باشد.ایران برای افزایش قدرت نرم کشو

 انتشار از فرارفتن نیازمند عمومیدیپلماسی ایشبکه ذکر این نکته ضروری است که الگوی

 مبتنی بیشتر که تعامل یک سوی به حرکتی است؛ دیگر هایملت برای اطالعات سویهیک

 .باشد هدف هایجمعیت با گووگفت بر

 

 برندسازي ملي و تاثیر آن در افزايش قدرت نرم: 

برند ملی مفهومی چند بعدی به هم پیوسته و ترکیبی است که شامل تصویر کلی از یک 

کشور که در برگیرنده ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،تاریخی ،فرهنگی و... است. برند ملی عالوه 

                                                           
1 -.pdf6faradasti/tafsilibarname-stories/asnad/192https://vpb.um.ac.ir/images/ 
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تواند نرم کشورها و موفقیت دیپلماسی عمومی نقش دارد ، میبر اینکه در افزایش قدرت 

در زدودن تصورات و ذهنیات غلطی که نسبت به یک کشور وجود دارد تاثیر بسزایی 

 یداخل استیس سم،ی،توریبرند صادراتبرند ملی کشورها امروزه متشکل از  داشته باشد .

درحالی است که کشورهای  ی است .اینفرهنگ راثیم ،یگذار هیمردم،  سرما ،یو خارج

که دارای فرهنگ و تمدن غنی هستند، بخش اعظمی از قدرتمندترین دارایی های خود 

برد. در نتیجه برند ملی، برای کشورهای از ظرفیت های فرهنگی و تمدنی خود  به ارث می

ها ساخته که چنین غنایی فرهنگی تاریخی و طبیعی دارند، باید براساس همین دارایی

ها بطور مثبت و منظم به روشی که برای افراد خوش آیند و جذاب و این دارایی شود،

 عوامل های برند و ازازمهمترین جنبه یکی برند در این میان هویتباشد، منعکس شود.

 نمایان برند هویت در برند خصوصیات مهمترین.است تصویرکشورها دهنده تشکیل

 .است هاارزش اهداف، و هاآرمان کننده، برند، تعیین هویت. شودمی

 مهم ابعاد و هاجنبه تمام تقریباً که باشد طوری باید ایران نیز مانند کشوری ملیبرند

 کهن، تمدن و تاریخ  از عبارتند ها ویژگی این. دهد پوشش را کشور این هایویژگی

ایران عملکرد لذا برای اینکه برند ملی غنی . فرهنگ طبیعی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای

مناسبی داشته باشد باید با واقعیت ذاتی کشور همخوانی و تطابق داشته باشد و عناصر 

عاطفی که آن را نسبت به مخاطبان هدف پذیرا می سازد را شامل شود. از سوی 

دیگرجایگاه برتر ایران در آثار تاریخی ، فرهنگی و طبیعی لزوم تالش برای ثبت آن 

کند زیرا تا زمانی که آثار و مفاخر فرهنگی و تمدنی ایران در می دریونسکو را دو چندان

المللی قرار نگیرید هرگونه تالش برای بهبود تصویر ایران و ایجاد و معرض دید بین

های در کنار ظرفیت المللی با دشواری روبه رو خواهد بود.تقویت برندملی در عرصه بین

های اقتصادی یخی،طبیعی،اما از منظر شاخصهای فرهنگی، تاربالقوه ایران در عرصه

های کار آفرینی، سهولت کسب کار، تاثیرگذار درایجاد و تقویت برند ملی، نظیر شاخص
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های اساسی است. در آزادی اقتصادی ، کیفیت زندگی، ادراک فساد،  ایران دچار ضعف

ی منتشر شده ها که توسط نهادهای معتبر بین المللی نظیر بانک جهاناکثر این شاخص

های پایین قرارگرفته که از این منظر وجهه مناسبی برای ایران در است ایران در رتبه

های اقتصادی قطعا در ایجاد ذهنیت المللی ندارد. ارتقا جایگاه ایران در عرصهعرصه بین

 )خادم زاده، مثبت و تقویت برندملی در عرصه بین المللی نقش مهمی ایفا خواهد کرد .

 (174-176: 1397،یزدیا

 

 

 

 

 

 گیري:نتیجه

های است که شناخت و به کارگیری ها و مولفهنوین دارای شاخصهعمومیامروزه دیپلماسی

گردد. این المللی میایران در عرصه بیناسالمینرم جمهوریصحیح آن باعث افزایش قدرت

مراتبی گرفته تا سلسلهای به جای الگوی ها از مبحث برندسازی و کاربرد الگوی شبکهشاخصه

ها بخصوص مدل ارتباط با شود. امروزه تمامی این شاخصهمدل ارتباط با مخاطبان را شامل می

مخاطبان و افکارعمومی منبعث از پیشرفت های عظیم در عرصه ارتباطات و اطالعات است . از 

د آورده است ها در عرصه ارتباطات و اطالعات بوجوسوی دیگر مهمترین تغییری که پیشرفت

سویه دو نوین مبتنی بر ارتباط متقارنعمومیتغییر در مدل ارتباط با مخاطبان بوده است . دیپلماسی

فهمی را مدّ نظر دارد. ، گفتگومحور و دستیابی به تفاهم و همتعاملی است. این ارتباط، ارتباطی

شود می دریافت سایرین از کشور یک هایسیاست طرح هنگام در در این ارتباط بازخوردهای که

 است عمومی نویندیپلماسی و نرمقدرت مدرن هایویژگی ملی نیز از بسیار اهمیت دارد. برند

 های فعالیت از عظیمی گستره که است ملت یک اصلی جوهره و هویت دهنده نشان برندملی
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بر اینکه در گیرد. برند ملی عالوه برمی در... و فرهنگی میراث ،صادرات، توریسم از ملت یک

تواند در زدودن تصورات افزایش قدرت نرم کشورها و موفقیت دیپلماسی عمومی نقش دارد ، می

یک کشور بخش  و ذهنیات غلطی که نسبت به یک کشور وجود دارد تاثیر بسزایی داشته باشد .

ارث  اعظمی از قدرتمندترین دارایی های خود از جمله مردم ،تاریخ ،فرهنگ،مناظر طبیعی را به

برد. در نتیجه برند ملی، برای کشوری مانند ایران که چنین غنایی فرهنگی تاریخی و طبیعی می

ها بطور مثبت و منظم به روشی ها ساخته شود، و این داراییدارند، باید براساس همین دارایی

 که برای افراد خوش آیند و جذاب باشد، منعکس شود.

 باعث گسترده اطالعات به شهروندان دسترسی و وارتباطاتی اطالعاتی از سوی دیگر انقالب

 هایسازمان آفرینینقش برای را جدی فرصت و است شده دولتی غیر جدید مراکز یابیقدرت

 و هاسازمان افراد، میان متعامل روزافزون ارتباطات فراوانی است این کرده فراهم را غیردولتی

 و تمرکززدایی سوی به خصوصی یا عمومی هایحوزۀ هدایت موجب خود، نوع در اجتماعات

داشت. نکته آخر اینکه امروز مرز میان داخل و خارج برداشته شده و  خواهد سنتی اقتدار تکثر

نوین است. عمومیهای بارز دیپلماسیعمومی داخلی و خارجی از ویژگیارتباط میان امور

عمومی ای تحقق اهداف خود در دیپلماسیها برواطالعات، دولتهرترتیب در عصر ارتباطاتبه

ها تغییراتی داده و با کاری، ماموریتنرم خود باید در سطح بازیگران، روش و افزایش قدرت

های مجازی جهانی و سازمان های غیر دولتی شرایط الزم را برای های شبکهگیری از ظرفیتبهره

 به سرانجام برسانند. عمومی و افزایش قدرت نرم را تحقق اهداف دیپلماسی

نوین برقدرت نرم جمهوری اسالمی ایران ما را بدین نتیجه عمومیهای دیپلماسیبررسی مولفه

های روز افزون درعرصه ارتباطات و های اخیر  با توجه به پیشرفترساند که در سالمی

ها، ملت های اجتماعی در تاثیرگذاری در افکار عمومی سایراطالعات، بخصوص جایگاه شبکه

خارجی و شاهد حرکت از ارتباطات نامتقارن یک سویه به ارتباطات دوسویه در عرصه سیاست

عمومی جمهوری اسالمی ایران هستیم اما این حرکت بیشتر از آنکه ،حرکتی سیستمی دیپلماسی

ساختاری، ترتیبات ساختاری، باشد حرکتی شخص بوده ،و تا تبدیل شدن به وظیفه و فرهنگ
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بخش تحت عنوان  کیختصاص درازی باید پیموده شود. اها، راهژی سازمانی، تفکیک نقشاسترات

در  ایران رانیخارجه و سفوزارت  مقامات در وزارت خارجه ، حضور فعال تالیجید یپلماسید

از جمله ضروریات  اصلی برای افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی و...  شبکه های اجتماعی 

 ایران است .

در عرصه برندسازی و تاثیر آن بر قدرت نرم  و دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران  باید 

خاطر نشان کرد علیرغم ظرفیت های بالقوه ایران در عرصه های فرهنگی و تمدنی هنوز جمهوری 

المللی اسالمی ایران نتوانسته است  از این امتیاز در جهت بهبود تصویر ایران در عرصه بین

و تطابق داشته باشد و عناصر  یکشور همخوان یذات تیبا واقع دیبا رانیا یبرند ملاده نماییم. استف

در این راستا برند ملی  سازد را شامل شود یم رایکه آن را نسبت به مخاطبان هدف پذ یعاطف

ایران باید براساس ظرفیت های عظیم فرهنگی ،تمدنی ،طبیعی و.. ایجاد و تقویت شود. ارتقاء 

،  یاقتصاد یسهولت کسب کار، آزاد ،ینیکار آفر هایشاخص های نظیر به ایران در شاخصرت

 ی نیز در ارتقا برند ملی تاثیر بسزایی دارد.زندگ تیفیک

مراتبی نیز بایدگفت عدم تمایل مقامات برای ای به جای سلسلهدر زمینه استفاده از ساختار شبکه

های مردم نهاد نیز بر مشکالت موجود افزوده سازمانواگذاری برخی اختیارات وعدم استقالل 

 هنری، فرهنگی، هایشخصیت های غیردولتی وحضوراست.این درحالی است که حضور سازمان

 دوستی، هایانجمن با آنها همکاری و خارجی گوناگون محافل در کشور دانشگاهی و ورزشی

 کند. فراهم جهان مردم به ایران معرفی برای را بهتری هایزمینه تواندمی
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