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شدل پروژ ا سالم هرا سی از جانب قدرت های غربی بود ا ست .بنابراین
سؤال پژوهش عبارت از این ا ست که «بر ا ساس اندی شههای مقام معظم
رهبری ،دیپلماستتتی عمومی در وهلو اول چه مخاطبال و اهدافی دارد و
چ ونه میتوال ل را تقویت نمود؟» میتوال این فرضتتیه را محرن نمود که
مخاطبال در مراتبی با تقدم و تأخر د ستهبندی می شوند ،مسلمانال منحقه
در مرتبو اول و مخاطب عام غربی در مرتبو نهایی؛ و هدف دیپلماستتتی
عمومی ترویج تبدیدنظرطلبی (یفتمال انقالبی) در میال ملتهاستتت و در
تقویت ل عالو بر داشتتتن طر ی مشتتخ باید از برنامهریزی مناستتب،
بهر ییری از رسانهها ،هنر و راهبرد موزشی بهر یرفت.

واژگان کلیدی
یت اهلل خامنهای ،دیپلماستتی عمومی ،قدرت نرم ،انقالب استتالمی ،صتتدور
انقالب.

 .1مقدمه

در جهان کنونی مرزهای سیاسی به شدت نفوذپذير شدهاند و دولتها اين توانايی را يافتهاند در جهت
نیل به مقاصد خود ،ملتهای ديگر را سهلتر از گذشته تحت تأثیر قرار دهند .از اينرو برای تسلط بر
ديگران ،تنها قدرت نظامی يا اقتصادی تعیینکنندۀ نهايی نخواهند بود .بلکه در کنار اين منابع قدرت،
منابع ديگری هم مورد استفاده قرار میگیرند ،منابعی که هر چند در نگاه اول ،بیشتر جنبۀ فرهنگی يا
هنری را تداعی میکنند اما در واقع ،میتوان از آنها به عنوان منبع قدرت ياد کرد.
بر اين ا ساس ،امروزه قدرت ،صرفاً نظامی يا اقت صادی تعبیر نمی شود ،بلکه ا شکال ديگری نیز
برای آن تعريف کردهاند .انديشــمند معاصــر آمريکايی ،جوزف نای معتقد اســت که «قدرت جذب»۱
میتواند يک مکمل مهم برای ا شکال سنتی قدرت که بر مبنای نظامی يا اقت صاد ه ستند ،با شد .بر
اين اســاس ،او تمايزی میان قدرت «ســخت» و «نرم» ترســیم کرده و قدرت نرم را چنین معرفی
میکند« :قدرت نرم پیرامون متقاعد کردن ديگران برای دنبالهروی ،يا به دســت آوردن توافآ آنها در
جهت هنجارها و نهادهايی که رفتار مطلوب را ايجاد میکنند ،عمل میکند .قدرت نرم میتواند به
ايدهای جذاب يا توانايی برای تنظیم د ستور کار در م سیرهايی که به ترجیحات و اولويتهای ديگران
1. Power of Attraction
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شکل دهد ،مبتنی باشد» .در اين ارتباط انواع محصوالت هنری و فرهنگی از قبیل کتابها ،فیلمهای
سینمايی ،برنامههای تلويزيونی ،ادبیات ،بازیهای رايانهای ،ج شنوارههای بینالمللی و  ...میتوانند در
زمرۀ قدرت نرم قرار گیرند ( .)Leonard et al., 2002: 4در واقع اين موارد بیشتر بر اموری از سنخ
غیر ملموس و معنوی متکی هسـتند تا مادی و ملموس ملل قدرت نظامی .دولتها هم میکوشـند با
اســـتفاده از اين ابزارها بر ملت های ديگر در ســـطوخ مختلف  -عوام و نخبگان  -تأثیر بگذارند و
همانطور که بیان شد ترجیحات آنان را در را ستای اهداف خود شکل دهند .بنابراين در ع صر حا ضر
استفاده از «قدرت نرم» از اهمیت بسزايی برخوردار شده است .بر اين اساس جمهوری اسالمی ايران،
به عنوان کشـــوری با تاريخ و فرهنن غنی و قدرت معنوی باال ،میتواند با اســـتفاده از قدرت نرم
نقشآفرينی مؤثری در صحنۀ بینالملل داشته باشد.
انقالب اســـالمی ايران ،خود به عنوان جلوهای از قدرت نرم قابل ارزيابی اســـت .اين انقالب را
می توان تجلی تحقآ قدرت نرم ،به معنای توانايی نفوذ در رفتار ديگران بدون تهديد و يا پرداخت
هزينۀ محسوس ،به شمار آورد .تأيید ارزشهای انقالب توسط جنبشهای آزادیبخش ،اشاعۀ الگوی
مردم ساالری دينی ،استقبال ملل مستضعف و افزايش اشتیاق آنان به نقشآفرينی جمهوری اسالمی
در صــحنۀ بینالملل ،جلب و جذب جهان اســالم به شــخصــیت فرهمند رهبری را میتوان در زمرۀ
مواردی دانســت که جايگاه قدرت نرم را در فرايند اســتقرار بنیانهای انقالب اســالمی ايران آشــکار
میسازد (دهشیری .)110 :1390 ،يکی از اصلیترين ابزارهای اعمال قدرت نرم« ،ديپلماسی عمومی»
ا ست ( .)Melissen, 2005: 4ديپلما سی عمومی به برنامههای تحت حمايت دولت ا شاره دارد که
هدف از آنها اطالع رســانی يا تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی در کشــورهای ديگر اســت (جوادی
ارجمند و ا سمعیلی)98 :1391 ،؛ از اينرو میتواند مجرای مناسبی برای از قوه به فعل رساندن قدرت
نرم ج  .ا  .ا .باشد .با اين حال به نظر میرسد تا کنون آنگونه که شايسته است بدان توجه الزم نشده
است .چه آنکه در دهۀ اخیر دستگاه ديپلماسی ج  .ا  .ا .حالت تدافعی داشته و درگیر پروندۀ هستهای
بوده است.
در پیشــینه فارســی پ وهش نويســندگان مختلفی در مورد ديپلماســی عمومی و تاثیرات آن بر
ســیاســت خارجی و منافع ملی ايران قلم زدهاند( :درخشــه و غفاری :1390 ،اخوان کاظمی:1391 ،
امیرزاده و همکاران :1395 ،ســـبحانی فر و امیر عبداللهیان :1393 ،جوادی ارجمند :1394 ،يزدانی و
ن ادزنديه :1392 ،ح سینی )1392 ،اما در پی شینه التین پ وهش گروهی از نوي سندگان ضمن تببین و
ت شريح مبانی کال سیک ديپلما سی عمومی به شیوههای ا ستفاده از اين ديپلما سی در سیات خارجی
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ک شورهای غربی و شرقی ملل آمريکا و رو سیه پرداختهاند )Izadi, 2016, Helmers, 2016

.(Just, 2016
بنابراين ،با وجود فقدان مو ضوعی صريح در مورد رهیافت مقام معظم رهبری در مورد ديپلما سی
عمومی ،اين مقاله با هدف تبیین نظرات عالیترين مقام ج  .ا  .ا .حول محور ديپلماســـی عمومی
نگارش می شود .چرا که در ساختار تصمیمگیری سیاست خارجی ج  .ا  .ا .بر اساس اختیارات مصرخ
در قانون اساسی ،نهاد رهبری رفیعترين رکن نظام و رهبری ،باالترين مقام ج  .ا  .ا .است .بسیاری از
اختیارات و م سئولیتهای رهبری ،بهطور م ستقیم يا غیر م ستقیم به سیا ست خارجی و ت صمیمگیری
در اين حوزه مربوط میشود (سلیمانی .)205 - 206 :1394 ،از اينرو با بررسی نظرات ايشان میتوان
طرحی برای کارب ست بهتر ديپلما سی عمومی ارائه نمود .بنابراين سؤال پ وهش عبارت از اين ا ست
که «بر اساس انديشههای مقام معظم رهبری ،ديپلماسی عمومی در وهلۀ اول چه مخاطبان و اهدافی
دارد و چگونه میتوان آن را تقويت نمود؟» اين پرســش ماهیتی بنیادی و کاربردی دارد و بر اســاس
مطالعات اولیه ،میتوان اين فرضـیه را مطرخ نمود که مخاطبان در مراتبی با تقدم و تأخر دسـتهبندی
میشـــوند ،مســـلمانان منطقه در مرتبۀ اول و مخاطب عام غربی در مرتبۀ نهايی؛ هدف ديپلماســـی
عمومی ترويج تجديدنظرطلبی (گفتمان انقالبی) در میان ملتهاست و در تقويت آن عالوه بر داشتن
طرحی مشخص بايد از برنامهريزی مناسب ،بهرهگیری از رسانهها ،هنر و راهبرد آموزشی بهره گرفت.
اين مقاله با ا ستفاده از رويکرد انتقادی که در واقع جدايی علم و ارزش را برنمیتابد نگارش يافته
و به عبارت بهتر اين پ وهش خود ارزشمحور اســـت .جمعآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانهای
بوده و از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است.
 .2مبانی نظری :دیپلماسی عمومی

در معنايی و سیع ،ديپلما سی همه روندهايی را در بر دارد که از طريآ آنها ،دولتها روابط خارجی خود
را اداره میکنند .دولت ها اين ابزار را در ارتباط با متحدان برای همکاری [بیشـــتر و در ارتباط با
دشـــمنان برای حل و فصـــل منازعات ،بدون اســـتفاده از زور به کار میبرند ( Griffiths and

 .)O’Callaghan, 2002: 79به عبارت ديگر ،ديپلماسی روشی برای حل و فصل مسائل مربوط به
روابط خارجیِ دولت با گفتگو يا هر روش مســالمتآمیز ديگر اســت (اخوان کاظمی .)13 :1393 ،هر
چند در تعريف ديپلماســی بر «روشهای مســالمتآمیز» تأکید میشــود ولی در واقع  -مطابآ نظر
مورگنتا  -ديپلماســی از نشــانههای مبارزۀ قدرت میان دولتهای حاکمی اســت که میکوشــند روابط
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منظم و مســالمتآمیزی میان خود برقرار کنند (مشــیرزاده .)104 :1391 ،در همین پیوند ،در انديشــۀ
سیا سی آيتاهلل خامنهای «ديپلما سی ،يک جنن ا ست» (خامنهای .)15 :1390 ،در چنین جنگی ،هر
بازيگری میکوشـد تا حد امکان منافع خود را از طريآ مصـالحه ،مذاکره و حتی تهديد به اسـتفادۀ از
زور تأمین نمايد.
بهطور کلی ديپلما سی کال سیک دارای دو وي گی برج سته بود .اول اينکه ک شورها از ا صلیترين
بازيگران بینالمللی بودند و دوم اينکه وزارت خارجه کشــورها وزرای انحصــاری داشــت که کارشــان
مديريت امور مربوط به فعالیتهای خارجی کشــورها بود .اما اين تصــور از دنیای س ـیاســت در خالل
دهههای گذ شته تغییر يافته ا ست .امروزه ملت  -ک شورها تنها بازيگران ديپلماتیک در صحنۀ روابط
ببینالملل نیســتند .وزارت خارجه کشــورها نیز ،تنها نمايندۀ انحصــاری دولتها در ســطح بینالمللی
نمیباشند (سیمبر و قربانی شیخنشین.)53 :1388 ،
در دهههای اخیر ظهور و افزايش انواع فناوریهای ارتباطی و ر سانهای ،کمرنن شدن حاکمیت
دولتها و افزايش نقش شهروندان در عر صههای مختلف اجتماع از جمله سیا ست ،موجب شده تا
دولتها برای تأثیرگذاری مسـتقیم بر مردم کشـورهای ديگر تالش کنند؛ از اينرو ،ديپلماسـی تحول
ديگری يافت و رفتهرفته مفهوم «ديپلما سی عمومی» ر شد يافت .بر اين ا ساس ،امروزه در سرا سر
جهان ،بیش از پیش بر نفوذ و قدرت شهروندان افزوده می شود و آنها به ت صمیمگیری حکومت خود
در امور داخلی و خارجی شکل میدهند .در چنین محیطی ديگر دولتها نمیتوانند تنها به ديپلما سی
«دولت در برابر دولت »۱مشــغول شــوند .چشــمانداز جديد جهانی ،ايجاب میکند که وزارتخانهها و
ديپلمات ها فراتر از ديپلما سی دو و چند جانبه گام بردارند و گ سترش و تعمیآ روابط با طیف و سیع و
متنوعی از بازيگران را مد نظر داشـــته باشـــند ( .)Brown et al., 2017: 1از اينرو ،ديپلماســـی
عمومی ،ابزاری کارآمد در جهت برقراری روابط و تأثیرگذاری بر مخاطبان عام و خاص (نخبه) خارجی
اســـت .طبآ تعريف نیکالس جی  .کال« ،2ديپلماســـی عمومی تالش يک بازيگر بینالمللی برای
مديريت محیط بینالمللی از طريآ تعامل با افکار عمومی خارجی است» (.)Cull, 2009: 12
هرچند ديپلماسی عمومی تاريخی بسیار طوالنی دارد؛ اما دهۀ  1920میالدی ،نقطۀ عزيمت مهم
برای مطالعۀ آن در قالبی مدرن ا ست ،چون برای نخ ستین بار و به صورت هدفمند ،دولتهای غربی
در جنن جهانی اول با اســـتفاده از فناوری های عصـــر صـــنعتی مانند تلگراف ،راديو موج کوتاه و
1. State-to-State
2. Nicholas J. Cull
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مطبوعات تالش کردند تا ملتهای جهان را تحت تأثیر قرار دهند (ســجادپور و وحیدی.)78 :1390 ،
پس از آن و در طول جنن سرد ،آمريکا و اتحاد جماهیر شوروی به منظور شکلدهی به گراي شات
عمومی ملل مختلف در سراسر جهان در جهت ايدئولوژیهای خويش ،به کارگیری ديپلماسی عمومی
را تو سعه دادند .حربۀ ا صلی آنها ا ستفاده از انت شار امواج بینالمللی شامل اي ستگاههای راديويی بود،
مانند صــدای آمريکا ،راديو آزادی و راديو اروپای آزاد از ســوی آمريکا و راديو مســکو از جانب اتحاد
جماهیر شوروی (.)Gilboa, 2001: 5
با اين وجود ،گفته می شود که در اوا سط دهۀ  1960م  .ا صطالخ ديپلما سی عمومی ،تو سط يک
ديپلمات سابآ آمريکايی و رئیس دانشکدۀ حقوق و ديپلماسی فلچر ،۱ادموند گولیون 2ابداع شده است
( .)Melissen, 2005: 6از اينرو تجربۀ آمريکا در زمینۀ ديپلماســـی عمومی حائز اهمیت اســـت.
کاربرد تئوری های ديپلماســـی عمومی در شـــرايطی ارتقاء يافت که به موجب آن آمريکايی ها ن یاز
بی شتری برای ارتباط با گروههای اجتماعی ک شورهای هدف پیدا کرده و تالش دا شتند که عالوه بر
قدرت نظامی از ابزار و مؤلفههای ديگر از جمله ر سانهها ،ابزارهای ارتباطی و فعالیتهای دان شگاهی
استفاده کنند .همچنین نهادهای مربوط به ديپلماسی عمومی آمريکا طی سالهای دهه  1990از رشد
قابل توجهی برخوردار شــد (متقی .)1387 ،بر اين اســاس برخی معتقدند که ديپلماســی عمومی رکن
ا صلی هنر سیا ستمداری ۳آمريکا در طول بیش از  60سال گذ شته بوده ا ست ( Brown et al.,

.)2017: 13
امروزه ديپلماســی عمومی به معنای ابزاری به کار برده میشــود که توســط دولتها ،انجمنهای
دولتی ،و برخی بازيگران فرو دولتی و غیر دولتی به منظور درک فرهننها ،نگرشها و رفتارها ،ايجاد
و مديريت روابط ،تأثیر بر افکار و بســیج اقدامات در جهت پیشــبرد منافع و ارزشهايشــان اســتفاده
میشود ( .)Gregory, 2011: 353بنابراين امروزه ديپلماسی عمومی تنها در اختیار دولتها نیست و
همۀ بازيگران مزبور میتوانند از آن در راستای منافع و اهداف خويش ،استفاده نمايند.
ا صل بنیادين در ديدگاه سنتی آن ا ست که هدف ديپلما سی ،از جمله ديپلما سی عمومی ،تحت
تأثیر قرار دادن سیا ستها ،تمايالت و اقدامات ساير دولتها میبا شد ( .)Henrikson, 2006: 8بر
همین اساس هدف نخستین ديپلماسی عمومی ،نفوذ در افکار عمومی مردمِ خارج به طريقی است که
از اهداف ملی کشــور حمايت کند (پرويزی)1059 :1392 ،؛ به عبارت ديگر ايدۀ محوری ديپلماســی
1. Fletcher
2. Edmund Gullion
3. Statecraft
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عمومی در وهلۀ اول برقراری ارتباط م ستقیم با مردم ک شورهای ديگر ا ست؛ با اين هدف که بر افکار
آنها تأثیر بگذارند و از اين طريآ نهايتاً بر حکومت آنها تأثیر داشـــته باشـــند (.)Gilboa, 2001: 4
بنابراين وجه تمايز ديپلماســی عمومی از ديپلماســی ســنتی اين اســت که در ديپلماســی عمومی
تأثیرگذاری بر حکومت کشـــورهای ديگر ،به طور غیر مســـتقیم اعمال میشـــود ،به عبارت ديگر به
کارگیری کانالهای ديگری به جز کانالهای رســمی مدنظر قرار دارد .به طور برجســته به واســطۀ
مطبوعات و ساير رسانههای ارتباط جمعی  -امروزه شامل اينترنت  -و همچنین از طريآ شبکههای
تخصصیتر از انواع مختلف اعم از مناسبات تجاری ،اتحاديههای حرفهای ،انجمنهای علمی ،روابط
مذهبی و يا ساير نهادها و واب ستگیها .در اين عبارات ،آن نکتهای که ديپلما سی عمومی را از ديدگاه
سنتی ديپلما سی جدا میکند تمرکز بر تأثیرگذاری روی حکومتهای ک شورهای خارجی به نحوی از
انحاء مطروحه ا ست ( .)Henrikson, 2006: 8واقعیت آن ا ست که ديپلما سی عمومی میتواند به
محدوده ای دست پیدا کند که ديپلماسی سنتی توان رسیدن به آن را ندارد .بايد دانست که ديپلماسی
عمومی نیز در خدمت منافع ملی يک ک شور ا ست و عمدتاً در تالش ا ست تا نفوذ و فهم از ک شور را
افزايش دهد و حامیان بیشتری را برای ديدگاههای کشور به کارگیرنده فراهم آورد (دهشیری:1393 ،
.)17
در مجموع میتوان وي گیها و مؤلفههای اساسی ديپلماسی عمومی را در شکل زير نشان داد:
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شکل  -1مؤلفههای ديپلماسی عمومی (سنايی و جباری ثانی)67 :1389 ،
غیر
رسمی

ایجاد
اقناع و
جذابیت

آشکار و
علنی

تعامالت
در سطح
مردم و
افراد

دیپلماسی
عمومی
فراگیری
مخاطبان

انتقال
عقاید و
ارزشها

تنوع ابزار
و امکانات

 - 1 – 2راهبردهای دیپلماسی عمومی

با مروری بر ادبیات ديپلماســی عمومی ،به طور عمده میتوان دو راهبرد يا روش را دربارۀ ديپلماســی

عمومی شــناســايی کرد؛ اين روشها هر يک به تناســب ،طیفی از مخاطبان را هدف میگیرد :راهبرد
آموزشی ،با مخاطب نخبه و خاص؛ و راهبرد رسانهای ،با مخاطب عام (درخشه و غفاری.)13 :1390 ،
در ارتباط با راهبرد آموزشی میتوان گفت که تبادلهای فرهنگی ،دانشگاهی و جذب دانشجويان
بینالمللی دارای نقش بیبديل در ايجاد قدرت نرم و تســـخیر ذهنها و قلبها هســـتند .اهمیت اين
حوزه به عنوان يک فعالیت بلند مدت ديپلماســـی عمومی ،دولتها را به همکاری با جامعه فرهنگی
وادا شته ا ست .آموزشهای بینالمللی موفآ میتواند ارتباطات بلندمدتی را در شکل وفاداری و ايجاد
ذهنیت ملبت میان يک کشور و انبوهی از فارغالتحصیالن خارجی ايجاد کند که به ملابه يک پتانسیل
دائمی قدرت نرم دارای توان تأثیرگذاری ســیاســی ،فرهنگی ،اقتصــادی ،اجتماعی و راهبردی به نفع
يک کشور در کشور ديگر بدون صرف هیچ هزينهای است (پرويزی.)1038-1039 :1392 ،
در راهبرد آموز شی ،دان شگاهیان و نخبگان فرهنگی ک شورهای مختلف در فا صلۀ زمانی ن سبت ًا
طوالنی (حداقل  1سال) به ک شور میزبان آمده و در قالب تح صیل يا گذراندن فر صتهای مطالعاتی،
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با شیوۀ تفکر و زندگی آن کشور آشنا می شوند .ارائه دهندگان طرخ تبادالت نخبگان بر اين باور بوده
و ه ستند که هر سی ستم حکومتی در نهايت تحت تأثیر نخبگان جامعۀ خود میبا شد ،بنابراين برای
تغییر در رفتار و ســیاســت يک حکومت بايد نخبگان آن جامعه را تحت نفوذ قرار داد .يکی از بهترين
شیوهها دعوت از جوانان آيندهدار و متفکران جامعۀ هدف برای زندگی مقطعی در کشور میزبان است.
شايان ذکر است در اينگونه برنامهها ،هزينههای برنامه ،بسته به سطح روابط بین کشوری ،بر عهدۀ
دولت میزبان است و تمامی سعی مؤسسات آموزشی در جهت جلب رضايت دانشپ وهان و بازگشت
آنان با خاطرهای خوش از کشورشان است (اصغری راد.)84 - 87 :1390 ،
در مجموع ورود به عرصــۀ پذيرش دانشــجوی بینالمللی ،بهوي ه در مقاطع تحصــیالت تکمیلی،
زمینۀ مهمی اســـت که تأثیرات بلندمدتی در تغییر ذهنیت رهبران آيندۀ کشـــورها خواهد داشـــت.
دانشجويان بعد از اتمام تحصیالت در کشور خارجی و بازگشت به کشور خود ،احساس قرابت عاطفی
و فکری به کشور پذيرنده میکنند و در صورت قرار گرفتن در مسند قدرت ،ديدگاهی دوستانه به آن
کشور خواهند داشت (اسماعیلیفرد.)27 - 28 :1393 ،
در راهبرد ر سانهای ،مخاطب عام مورد توجه قرار میگیرد .در واقع با تولید و پخش محتوا ،سعی
میگردد مردم کشــورهای ديگر نســبت به ارزشها و هنجارهای ملی جذب شــوند و نهايتاً تصــويری
مناسب از کشور نزد افکار عمومی جهان ترسیم شود .رسانهها وظیفه اطالعرسانی و پخش پیامهای
ديپلماسی عمومی را بر عهده دارند .اجرای بخشی از ديپلماسی عمومی بر عهدۀ رسانههايی است که
کشور برای آگاهی دادن به مخاطبان ايجاد میکند .راديو و تلويزيون از ر سانههای رايج در ديپلما سی
عمومی اســت و اکنون انواع رســانههای ديجیتالی و اينترنتی نیز به آنها اضــافه شــده اســت .فیلم و
محصــوالت تلويزيونی هر چند ماهیت خبری ندارند اما در تقويت برداشــت ملبت ديگران نســبت به
ک شور يا مو ضوعی نقش ا سا سی دارند (يزدانفام .)65 :1393 ،برای ملال انگل ستان پی شگام ساير
کشورها در کاربرد رسانه به منظور متقاعدسازی افکار عمومی ساير کشورهاست .شبکۀ بیبی سی از
د هۀ  1920آ غاز به ف عال یت کرده و اکنون به بیش از  30ز بان ز ندۀ دن یا ،بر نا مه تول ید میک ند
(اسماعیلیفرد.)27 :1393 ،
در مقام مقاي سه میان دو راهبرد ر سانهای و آموز شی میتوان گفت از راهبرد ر سانهای ،م ستقیم ًا
برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده می شود در حالی که راهبرد آموزشی  -و عمدتاً فرهنگی -
به باور و عقیدۀ مخاطبان نخبه جهت می دهد تا از اين طريآ بر عقیدۀ عمومی تأثیرگذار باشـــند.
همچنین ا ستفاده از ر سانههای جمعی بر امور جاری و روزمره تمرکز دارد ،در صورتی که روشهای
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فرهنگی بیشتر با باورهای اساسی و بلندمدت جوامع و کشورها سر و کار دارند (.)Gilboa, 2001: 4
 .3ضرورت کاربرد دیپلماسی عمومی برای جمهوری اسالمی ایران

ج  .ا  .ا  .با توجه به آرمانها و ارزشهايی که بدان مبتنی ا ست نیازمند بهرهگیری از ابزار ديپلما سی
عمومی میباشد تا از اين طريآ ارزشهای خويش را تبلیغ و گسترش دهد و در واقع اثربخشی قدرت
نرم خويش را از اين مجرا ،از قوه به ف عل برســـا ند .لکن اين ابزار به دل یل هج مه هايی که عل یه
کشورمان وجود دارد ،کاربردی دوگانه میيابد .به عبارت ديگر ديپلماسی عمومی برای ج  .ا  .ا  .از دو
منظر ايجابی و ســلبی قابل بررســی اســت؛ در عین اثرزدايی [از تبلیغات ســوء بايد اثرگذار باشــد .از
اينرو ،دو وجه سلبی و ايجابی در امتداد هم قرار میگیرند .هرچند ممکن است چنین کاربرد دوگانهای
برای ســاير کشــورها نیز وجود داشــته باشــد اما به نظر میرســد که اين دوگانگی برای ج  .ا  .ا .
برجستگی بیشتری دارد که در اين بخش بررسی خواهد شد.
 .1 - 3وجه سلبی

در ع صر حا ضر ،عر صۀ سیا ست به میدان م سابقهای برای ک سب وجهه و اعتبار مبدل شده ا ست و
دولتها با يکديگر (و نیز با ديگر ســازمانها) در رقابتاند تا بر اعتبار خود بیفزايند و اعتبار مخالفان را
کاهش دهند (نای .)147 :1393 ،از اينرو از ابزارهای مختلفی بهره میگیرند تا از اعتبار مخالفان
بکاهند .استفاده از رسانهها يکی از اين ابزارها است که نقشی اساسی دارند .بنابراين نکتهای که بايد
بدان توجه دا شت آن ا ست که اعمال قدرت نرم ،با همۀ اهمیت آن در همۀ شرايط ،به خ صوص در
عصـر اينترنت ،آسـان نیسـت (نای .)154 :1393 ،بر اين اسـاس میتوان چنین اسـتنباط نمود که در
عرصـــۀ بینالملل ،بر حآ بودن الزاماً با پذيرش ديگران همراه نیســـت زيرا ممکن اســـت مخالفان،
تصـــويری از آن موجوديتِ بر حآ ترســـیم نمايند و چهرۀ کاذبی از آن به نمايش بگذارند و نهايت ًا
اثرگذاری و جذابیت آن را کاهش دهند .برای ملال گروههای مبارز فلســـطینی هرچند در راه کســـب
آزادی ســرزمین خويش [به عنوان يک ارزش ملبت میکوشــند؛ اما رســانههای وابســته به غرب و
صهیونی سم ،اذهان عمومی را طوری شکل میدهند که اين مبارزان ،به عنوان «تروري ست» شناخته
شوند و از اين طريآ حمايت از گروههای آزاديبخش در سطح جهانی کاهش يابد.
بر همین منوال ،انقالب اسالمی ايران در سال  1979موجب تحولی شد که در زمینۀ دوقطبی آن
عصــر ،در اردوگاه دو ابرقدرت نمیگنجید .انقالب اســالمی با مطرخ کردن و احیای انديشــۀ دينی و
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اسالمی در تقابل با انديشههای مادی (کمونیسم و لیبرالیسم) قرار گرفت و از اينرو مخالفت و هراس
آنان را بر انگیخت .بنابراين دو ابرقدرت بزرگ رقیب نیز در رابطه با اين پديدۀ نوظهور خصـــومت و
تضــادهای فیمابین را کنار گذاشــتند و به تقابل با انقالب اســالمی پرداختند (محمدی.)508 :1390 ،
اين تقابل در دو نوع ســخت و نرم نمود يافت؛ نمود ســخت آن در جنن تحمیلی بود و اين نکتهای
ا ست که در کالم امام تجلی دارد «ما در جنن ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شک ستیم» .و
نمود نرم اين تقابل ،گسترۀ وسیعی از عرصۀ رسانه تا میز مذاکرات ديپلماتیک را شامل میشود.
امروزه ا ستکبار جهانی به سرکردگی اياالت متحده در حوزۀ جنن نرم فعالیت شديدی علیه ج  .ا
 .ا  .انجام میدهد .جنن نرم علیه ج  .ا  .ا  .نیز دو وجه داخلی و خارجی دارد؛ وجه داخلی آن با مفهوم
«تهاجم فرهنگی» شــناخته میشــود که با هدف تغییر باورها و ســبک زندگی مردم ايران صــورت
میگیرد و به عبارت ديگر اين عمل ،همان ديپلماســـی عمومی آمريکا در قبال ملت ايران اســـت که
میکو شد افکار ملت ايران را در را ستای اهداف خود جهتدهی کند و به ارزشهای خود جذب نمايد.
اما وجه خارجی جنن نرم ،ت صوير سازی نادر ست از ج  .ا  .ا  .در افکار عمومی جهان ا ست .اين عمل
موجب می شود تا از اثرگذاری قدرت نرم ايران در عر صۀ جهانی کا سته شود .آيتاهلل خامنهای نیز بر
اين امر تأکید دارند که دشمنان در دنیا به وسیلهی راديو و تلويزيون ،بسیار کارها کردهاند (بیانات23 ،
 .)1373 / 09 /نمونۀ اين مورد را میتوان در فیلمهايی که دربارۀ ايران ا ست ،م شاهده کرد .هر آنچه
ايران را تیره نشـان دهد ،در اين فیلمها نمايش داده میشـود .از زمان ايران باسـتان تا عصـر کنونی،
يک سره مورد هجوم قرار میگیرد .برای ملال فیلم « سی صد» که دا ستان آن مربوط به دوران با ستان
ا ست و در آن ايرانیان با صفاتی مذموم به ت صوير ک شیده شدهاند و فیلمهايی مانند به «بدون دخترم
هرگز»« ،آرگو» و  ...ايران معا صر را به نمايش میگذارند که در آنها خ شونت ،هرجومرج ،ضديت با
زن ،عقبماندگی و  ...به عنوان شــاخصهای ايران کنونی عرضــه میشــوند .بر اين اســاس مخاطب
جهانی چنین فیلمهايی ،به محض مواجه شـــدن با نام ايران ،مجموعهای از ارزشهای بد در ذهنش
تداعی میشــود .با عنايت به اين مطالب ،در وهلۀ نخســت ج  .ا  .ا  .با اســتفاده از ابزار ديپلماســی
عمومی ،بايد بکوشد تا چنین ذهنیت منفی را از افکار جهانی بزدايد.
 .2 - 3وجه ایجابی

ديپلما سی عمومی يک راهبرد ارتباطی ا ست و در پی آن ا ست تا يک ت صوير ملبت و متقاعدکننده از
يک کشور در اذهان عمومی کشوری ديگر ايجاد کند (دهشیری .)12 :1393 ،بنابراين در وجه ايجابی،
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پس از رفع تبلیغات کاذب ،بايد در ت صوير سازی ملبت کو شید .بر همین ا ساس ،آيتاهلل خامنهای ،به
طور کلی[ ،کار ديپلماسی را اثرگذاری معرفی میکند؛ اينکه با استفاده از اين ابزار فرصتی برای نظام
جمهوری اسالمی فراهم شود (خامنهای.)19 - 20 :1391 ،
کشــور ايران با توجه به دارا بودن مؤلفههايی ملی مانند هويت تاريخی  -تمدنی کهن ،فرهنن و
ادبیات غنی ،دانشمندان نامدار و  ...اين استعداد را دارد که با بهرهگیری از يک برنامه درست و کارآمد،
تصويری مناسب از خود به نمايش بگذارد .همچنین عالوه بر شاخصههای ملی ،نظام ج  .ا  .ا  .مبتنی
بر ارزشهايی نظیر عدالت محوری ،معنويتگرايی ،ضديت با ا ستکبار و  ...ا ست که اين ارزشها در
جهان کنونی مورد توجه بخش عمدهای از مردم جهان قرار دارند و بنابراين قابلیت جذب توده های
مردم را خواهند دا شت .به همین جهت رهبر انقالب تأکید دارند که «خو شبختانه جمهوری ا سالمی
در اين زمینه [ديپلماسی عمومی دستش باز است» (بیانات.)1395 / 04 / 12 ،
از آنجا که انقالب ا سالمی ايران دارای وي گی ا سالمی ،جهان شمولی ،فرهنگی و مردمی ا ست،
ج  .ا  .ا  .نیز دارای هويتی ا سالمی ا ست و بر ا ساس همین هويت ا سالمی ،ر سالتی فرامرزی برای
خود ،علیالخصوص نسبت به مسلمانان جهان قائل شده است و جهتگیریها و سیاستهای خود را
در اين راســتا تنظیم کرده اســت (يزدانی و ن ادزنديه .)20 :1392 ،انقالب اســالمی ايران با تأکید بر
عدالتگرايی و نفی تبعیض ،ان سانیتر کردن ،من صفانه کردن و عادالنه ساختن ف ضای جهانی و نیز
افشای ماهیت سلطهطلبانه و غیر انسانی و غیر اخالقی گفتمان غالب بر روابط بینالملل ،بر ضرورت
عرضۀ کاالهای عظیم فرهنگی و پیامهای در خور توجه در تمدن اسالمی تأکید ورزيده است .بنابراين
ج  .ا  .ا  .برای انتقال اين مفاهیم ،بايد از وجهۀ قدرت نرم خود بهره گیرد .با توجه به اينکه عصـــر
کنونی ،ع صر ارتباطات ا ست ،در اين میان بازيگری میتواند پی شتاز با شد که در عر صۀ اعتماد سازی
پیروز شود؛ لذا ج  .ا  .ا  .بايد بتواند با بهرهگیری از قدرت نرم و ت صوير سازی و ارائۀ وجههای مطلوب
و مناسب به انتقال درست پیام با تکیه بر ساختارهای غیر مادی از جمله اجتماعی ،هنجاری ،ارزشی و
نهادی و عوامل زمینهای چون دين ،فرهنن ،تاريخ و هويت اجتماعی مبادرت ورزد (دهشیری:1390 ،
.)129 - 130
با اين تو ضیحات میتوان دريافت که ر سالت سیا ست خارجی ج  .ا  .ا  .برای صدور ارزشهای
انقالب ا سالمی تا چه حد بر ابزار ديپلما سی عمومی مبتنی ا ست .صدور انقالب از مو ضوعات مورد
توجه امام بود که به معنای صادر کردن تجربههای انقالب سالمی به ساير کشورهای جهان است
(اخوان کاظمی .)13 :1391 ،در اين پیوند ،چهار راهبرد برای صدور انقالب در نظر گرفته شده ا ست:
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 .1الگو ســازی؛  .2تبلیغ و آگاهســازی؛  .3آموزش و  .4حمايت از نهضــتهای آزادیبخش (محمدی،
 .)72 :1390با عنايت به اين راهبردها ،اين نکته آ شکار می شود که غالب اين موارد از طريآ ا شاعۀ
ارزشها و باورهای برخاســته از انقالب اســالمی ،و جذب ملل ديگر به آنها صــورت میپذيرد؛ يعنی
همان مسیری که ديپلماسی عمومی در اختیار ما قرار میدهد.
 .4دیپلماسی عمومی در اندیشه آیتاهلل خامنهای
 .1 - 4اهمیت قدرت نرم و دیپلماسی عمومی

بهطور کلی ،آيتاهلل خامنهای ،نظام بینالملل کنونی را به صـــورت واقعگرايانهای درک میکند؛ «در
دنیای قانون جنگل ،هر ملتی بايد به فکر خودش باشـــد و خود را تقويت کند» (بیانات/ 10 / 04 ،
 .)1382چنین گزارهای ،مخاطب را به ســوی نظريه واقعگرايی رهنمون میشــود .بر همین اســاس،
فرآيند ديپلماســی را نیز طبآ آن منطآ معرفی مینمايد ،فرآيندی که در آن برد و باخت اهمیت دارد.
در اين راستا ايشان میفرمايد« :ديپلماسی ،يک جنن است» (بیانات .)1368 / 05 / 31 ،صاحب اين
نگاه واقعگرايانه ،غافل از اهمیت ارزشها و آرمانها نیســـت و در اين پیوند ايشـــان دو نوع قدرت را
معرفی میکند ،مادی و معنوی .ايشـــان قدرت معنوی را برتر دانســـته و میفرمايد« :چنین اعتقاد و
اقتداری ابهت است؛ و اِال اين اقتدارهای معمولی و ظاهری ــ چون پول و ثروت و علم و تسلیحات و
 ...ـ قابل فهم و تشخیص است و خیلیها هم بیشتر از ما از آن برخوردارند .چیزی که در ما استلنايی
است و توجه دنیا و احترام ديگران را جلب میکند ،همین پایبندی ما به يک فکر و اعتقاد الهی است
که آن را نشــان میدهیم» (خامنهای .)16 :1390 ،در همین ارتباط تأکید میشــود که «ســالخ مهم
ا ست و مرد م سلح ،توانای دفاع ا ست؛ اما مهمتر از سالخ ،نیروی معنوی و قدرت روحیِ مرد م سلح
ا ست .اين آن چیزی ا ست که اقتدار ملی يک ک شور را به صورت يک اقتدار معنوی و حقیقی و غیر
قابل زوال در میآورد» (بیانات .)1387 / 07 / 28 ،بنابراين میتوان به اهمیت مســـائل مربوط به
قدرت نرم که از ســنخ اقتدار معنوی اســت ،در منظومۀ فکری ايشــان پی برد؛ بر همین اســاس و با
شناخت اين مقوله است که ايشان جنن امروز علیه ج  .ا  .ايران را نه از نوع سخت بلکه از نوع جنن
فرهنگی و عقیدتی (جنن نرم) میداند و تأکید دارند که «مبارزۀ دشـــمن ،مبارزۀ تبلیغاتی اســـت و
بوقهای تبلیغاتی دشـــمن همۀ فضـــاهای ممکن را علیه ملت ايران پر میکند» (بیانات/ 11 / 28 ،
 .)1381در چنین نبردی ،فرهنن و دفاع از آن در صدر همۀ امور قرار میگیرد .با اين و صف ،اي شان
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رســالت «آگاهســازی» [ســاير ملتها را برای دســتگاه ســیاســت خارجی تعريف نموده و در ديدار
رئیسجمهور و هیأت دولت ،میفرمايد« :در زمینه ســیاســت خارجی بايد ســعی کنید که همه در دنیا
بدانند که ملت و دولت ايران ،انگیزه و هدفش اين اســـت که میخواهد با فکر خود ،با نیروی خود ،با
ارادۀ خود ،در راه ســـ عادت خود قدم بردارد» (ب یا نات .)1377 / 06 / 02 ،ب نابراين میتوان گ فت
کارآمدترين ابزاری که در اين عرصــه [آگاهســازی ســاير ملتها بهترين کارايی را دارد ،ديپلماســی
عمومی است.
 .2 - 4اهداف دیپلماسی عمومی

صــدور انقالب :ســابقه به کارگیری ديپلماســی عمومی در ســیاســت خارجی ايران به ســالهای اولیه
انقالب باز میگردد .بر اين اســاس ،ج  .ا  .ا  .در قبال کشــورها و حکومتهای متخاصــم بر مبنای
اولويت و ارجحیت رابطه با ملتها ،از ديپلماســی عمومی ســود برد .از اينرو ديپلماســی عمومی طبآ
تعاريف گفته شده ا شتراکات و شباهتهای زياد با ا صل صدور انقالب دارد تا آنجا که برخی آن را
همان ا صل صدور انقالب قلمداد میکنند .در واقع بحث ديپلما سی عمومی در ايران چند سالی ا ست
که با اين عنوان به کار میرود ،اما بايد گفت که ديپلماسی عمومی ايران با انقالب اسالمی آغاز شد و
بحث صدور انقالب ،همان ديپلما سی عمومی ا ست .چرا که هدف در ديپلما سی عمومی مانند صدور
انقالب ،عموم جامعه است و مردم در کانون محوری آن قرار دارند (جوادی ارجمند و اسمعیلی:1390 ،
 .6رهبر انقالب در ديدار با اق شار مختلف مردم همانند امام خمینی ،صدور انقالب را صدور مبانی
فرهنگی انقالب اسالمی ايران بیان میکند « :صدور انقالب ،يعنی صدور فرهنن انسان ساز اسالم و
صدور صفا و خلوص و تکیه و ا صرار بر ارزشهای ان سانی .ما به اين کار و انجام اين وظیفه افتخار
میکنیم .اين ،راه انبیا ست و ما اين راه را بايد ادامه دهیم .چرا ما بايد از صادر کردن توحید و اخالق
انبیا و روخ فداکاری و اخالص و تزکیۀ اخالقی به کشــورهای ديگر خجالت بکشــیم؟چ چرا بايد شــرم
کنیم از اينکه غیرت و حمیت صــحیح و ايســتادگی در مقابل قدرتهای باطل را به صــورت درس
عملی به ملت های ديگر ارايه و تعلیم بدهیم؟ ملت ها باور نمیکنند که بشـــود با عوامل و مزدوران
قدرتهای ا ستکباری درافتاد .ما درافتاديم و پیروز هم شديم .چرا اين عمل و تجربهی خودمان را در

اختیار افکار عمومی ملتها نگذاريم؟ ما اين انقالب را صـــادر میکنیم ... .صـــدور انقالب ،به معنای
صادر کردن ارزشهای انقالبی و اف شاگری دربارۀ م ستبدها و ظالمهای عالم ،وظیفه و تکلیف الهی
ماست .اگر اين کار را نکنیم ،کوتاهی کردهايم» (حديث واليت.)1368 / 04 / 19 ،
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مقام معظم رهبری پیام اصلی انقالب اسالمی ايران را عدالت میدانند امروز مهمترين حرف نظام
ا سالمی ،عدالت ا ست .اي شان عدالت را پیام ا سالم برای همه جوانان دنیا معرفی مینمايند و جاذبه
اين شعار پر محتوای نظام جمهوری ا سالمی را برای جوانان ديگر ک شورها نیز يادآور می شوند« .در
انقالب ا سالمی ما  -که يک حرکت دينی بود  -به طور طبیعی عدالت جايگاه ممتازی دا شت و دارد.
در شـــعارهای مردمی ،در قانون اســـاســـی ،در بیانات امام راحل ،در گفتمانهای موضـــعی و در
زمانهای مختلف و به مناســـبتهای مختلف که جمهوری اســـالمی مطرخ کرده ،اين جايگاهِ ممتاز
ديده میشــود ... .عدالت يک ارزش مطلآ اســت؛ يعنی هیچ جا نداريم که عدالت بد باشــد» (حديث
واليت .)1390 / 02 / 27 ،بر همین اســاس به باور ايشــان «مردم ،در هر جای دنیا که هســتند ،قلباً
طرفدار حآ و عدالتند .حتّی اگر بازويشـــان همکاری نکند ،اما قلبشـــان عدالت را دوســـت میدارد و
میفهمند که اينجا صادقانه حرکت میکنند» (بیانات .)1371 / 11 / 19 ،بنابراين معظم له بر جذابیت
عدالت خواهی تأکید دا شته و بیان میدارند« :امروز پیام ا سالم پیام جذابی ا ست .پیام ما پیام عدالت
ا ست پیام ما پیام نجات ان سانها و نجات جوانها ست» (حديث واليت )1371 / 04 / 02 ،در تکمیل
مباحث فوق ،مقام معظم رهبری میفرمايند« :ما با معیار عدالت بینالمللی گرايش به معنويت ،کرامت
دادن به نوع انســان و گرايش به دين خدا و به معنويت و اخالق معنوی ســرکار آمديم .ما با معیار تن
ندادن و قدرت طلبی و زيادهخواهی ســـیطره جويان عالم ســـرکار آمدهايم اينها معیارهای جمهوری
اسالمی است» (حديث واليت.)1384 / 12 / 08 ،
 .3 - 4مخاطبان دیپلماسی عمومی

بدون شناخت دقیآ مخاطبان ،نمیتوان برنامهريزی دقیقی برای تأثیرگذاری در ادراکات آنها دا شت.
تعريف مخاطبان مورد نظر به او ضاع و احوال داخلی و خارجی ،رويدادها و گرايشهای تاريخی که در
گذر زمان شکل گرفتهاند ،بستگی دارد .برای ملال مخاطبان مورد نظر را میتوان بر پايه عواملی مانند
زبان ،عقايد مذهبی ،موقعیت اجتماعی و اقتصادی ،شغل و  ...تعريف کرد .درک درست از وي گیهای
مخاطبان ما را در توصــیف عقايد ،نگرشها و دريافتهای آنها از کشــورمان ياری میکند (يزدانفام،
 .)43 - 44 :1393در اين رابطه بايد توجه نمود که بايد بر مخاطبانی تمرکز داشت که بیشترين نسبت
را در تأمین منافع دارند ،نه اينکه نفوذ در آنها آ سانتر ا ست (يزدانفام .)58 :1393 ،در همین را ستا با
توجه به ماهیت اسالمی انقالب ايران ،رهبری بر توجه نسبت به ملتهای مسلمان تأکید دارند .معظم
له میفرمايند:
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«انقالب ا سالمی ن اهش به دنیای اسالم بود؛ ن اهش به بردا شتن د ست ظالم و
متباوز ا ستکبار از روی سر امت ا سالمی و از زندیی امت ا سالمی بود .ل ا وقتی
انقالب در ایرال پیروز شتتد ،ملتهای مستتلمال در شتترغ و غرب عالم ا ستتاس
کردند که در زندیی نها نستتیم تاز ای وزید ،هوا عوض شتتد؛ ا ستتاس کردند
ی شای شی در کارها شال پیدا شد؛ این را ما از امام موختیم و این خط رو شنِ
نظام جمهوری استتالمی از غاز تا امروز بود استتت» ( دیث والیت/ 08 / 0۳ ،
.)۱۳8۹

عالوه بر مسلمانان به طور عام ،رهبری بر مخاطب جوان مسلمان به طور خاص توجه دارند:
«وقتی جوال در یک کشوری بیدار شد ،امید به بیداریهای عمومی در ل کشور
افزایش پیدا میکند .امروز جوالهای ما در سرتا سر جهال ا سالم بیدار شد اند.
این همه دام مقابل پای جوانها قرار داد شتتتد  ،اما جوال مستتتلمال و غیور و
بلندهمت ،از این یرفتاریها خودش را نبات داد » (بیانات.)۱۳۹0 / ۱۱ / ۱0 ،

از طرف ديگر ترديدی نیســـت که اذهان و فطرت حقیقتجو رهايی از بحران هويت مولود نظام
ســلطه ،در بین اقشــار مختلف جوامع غربی ،بیشــتر از همه دغدغه قشــر جوان آن جوامع میباشــد.
جوانانی که برای رســیدن به واقعیتها و دســترســی به علم واقعی همت میگمارند و روخ تالش و
روحیه مقابله با ظلم و ستم و همچنین اي ستادن در برابر زورگويی ،از مؤلفههای رفتاری آنان ا ست و
ن سبت به ساير اق شار جامعه نیرو انرژی باالتری برای تحقیآ و تفحص در شبهات و رهايی خود از
تاروپودهای تصــنعی ايجادشــده نظام لیبرال دموکراســی دارند .آيتاهلل خامنهای با اشــراف به اين
مو ضوعات و اينکه هرگونه تغییر و تحول در ک شورها از سوی مردم صورت میگیرد و موتور محرک
مردم و آينده سازان جوامع ،نیز ق شر جوان ه ستند ،به نگارش نامه خطاب به جوانان اروپا و آمريکای
شمالی پرداختهاند .جوانانی که در صورت رهايی از مرزها و فضاهای تصنعی ايجادشده توسط گفتمان
لیبرال دموکراسی و امپراتوری رسانهای نظام سلطه ،میتوانند در بیدارسازی و آگاهی بخشی عمومی
جامعه خود ،نقش چشمگیری داشته باشند.
«من شتتتما جوانال را مخاطب خود قرار میدهم؛ نه به این عل ّت که پدرال و
مادرال شمارا ندید میان ارم ،بلکه به این سبب که یند ی ملّت و سرزمینتال
را در دستال شما میبینم و نیز سّ قیقتجویی را در قلبهای شما زند تر و
هوشتتیارتر مییابم  ...یا هریز از خود پرستتید اید که همین استتالم ،چ ونه و بر
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مب نای چه ارزش هایی طیّ قرول مت مادی ،بزرگترین ت مدل علمی و فکری
ج هال را پرورش داد و برترین دانشتتتم ندال و متفکّرال را ترب یت کرد؟  ...این
چالش از پیش طرا ی شتتد بین استتالم و شتتما جوانال ،ایرچه نایوار استتت امّا
میتواند پرستتشهای جدیدی را در ذهن کنبکاو جستتتبویر شتتما ایباد کند.
تالش در جهت یافتن پاستتا این پرستتشها ،فرصتتت منتنمی را برای کشتت
قیقتهای نو پیش روی شتتما قرار میدهد .بنابراین ،این فرصتتت را برای فهم
صتتحیو و درب بدول پیش داوری از استتالم از دستتت ندهید تا شتتاید به یمن
مسئولیتپ یری شما در قبال قیقت ،یندیال این برهه از تاریا تعامل غرب با
ا سالم را با زردیی کمتر وجدانی سود تر به ن ارش در ورند» ( دیث والیت،
.)۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳
 .4 - 4مبانی تقویت دیپلماسی عمومی

رســانهها :عملکرد ديپلماســی عمومی و فرهنگی به گونهای اســت که دولتها نیازمند ايجاد شــبکه
ارتباطات حرفهای و گسترده ه ستند .پیامی که اين شبکه به مخاطب خارجی میرساند ،ن شان دهنده
هويت و طرز فکر عامه يک کشور است و همواره بايد ابعاد سازگاری و استمرار را در خود داشته باشد.
بهرهگیری از ر سانه کارآمد در بحث ديپلما سی فرهنگی ب سیار با اهمیت ا ست .ر سانهها با قدرت نفوذ
فوقالعاده خود در جوامع گوناگون ،قادرند تصوير ملبت يا منفی از يک کشور را در جهان خلآ کنند و
اين مسئله باعث شده است مديريت رسانهها مورد توجه خاص دولتها قرار گیرد (سمیعی اصفهانی و
فتحی مظفری .)24 :1391 ،در اين پیوند ،با توجه به اهمیتی که رهبر انقالب برای قدرت رســـانهای
مدنظر دارند ،آن را به ملابه يک « سالخ قدرتمند» معرفی مینمايند و به رو شنی اين مو ضوع را بیان
میدارند که:
ی
«امروز تأگیر رسانهها و تلویزیولها و هنرها و این شبکههای عظیم اطالع رسان ِ
اینترنتی و  ...ازستتالن و از موشتتک و از بمب اتم بیشتتتر استتت .امروز دنیا ،یک
چنین دنیایی استتت» (بیانات .)۱۳8۳ / 02 / 28 ،و نیز «امروز مؤگرترین ستتالن
بینالمللی علیه د شمنال و مخالفین ،سالن تبلینات و سالن ارتباطات ر سانهای
است» (بیانات.)۱۳88 / 07 / 02 ،

با توجه به هدف صدور انقالب ،ايشان از اوايل زمامداری بر نقش رسانه در تأمین اين هدف توجه
داشتند:
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« صدا و سیما باید قیقتا به وسیلو اعتال تبدیل بشود و در خدمت تفکر انقالب

و استتالم و رستتون این فکر در ذهن و فکر و رون و عمل مردم جامعو خودمال و
نیز مردم دی ری که در شعاع تبلینات صدا و سیما قرار دارند ،با شد» (بیانات،
.)۱۳6۹ / ۱2 / ۱4

توصیۀ ايشان در مورد جهتگیری صداوسیما به عنوان اصلیترين رسانۀ جمهوری اسالمی چنین
اســت« :جهتگیری اســاســی صــداوســیما بايد درســت نقطۀ مقابل همان جهتگیری باشــد که آنها
(دشــمنان) دارند  ...شــما بايد درســت نقطۀ مقابل اين کار را مورد اهتمام خودتان قرار دهید» (حديث
واليت .)1383 / 2 / 28 ،در اين فراز از بیانات رهبر انقالب ،وجه سلبی ديپلماسی عمومی مورد توجه
ا ست؛ بدين معنا که بايد از توان ر سانهای برای اثرزدايی از ت صويرهايی که د شمنان از ايران تر سیم
کردهاند ،بهره جست.
اي شان با ا شاره به يک تولیدکنندۀ برنامۀ راديويی بیان میدارد که «برنامۀ راديويی اي شان که در
خ صوص زندگی پیغمبر ا ست ،ک ششِ اين را دارد که به همۀ زبانهای زندۀ دنیا ترجمه شود .من در
اين مو ضوع واقعاً دقت کردهام که میگويم .يعنی اگر همین امروز برنامۀ اي شان به زبان عربی ترجمه
شــود و کاری کنیم که به وســیلهای ،اين برنامه ،فرضــاً از راديو کويت يا راديو ســعودی  -بیآنکه
بگويند مال کجاست  -پخش شود و بعد مستمعین بفهمند اين برنامه در ايران تهیه شده است ،خودِ
اين به قدر يک عالم ،تبلیغات به نفعِ ايران دارد» (بیانات .)1373 / 04 / 22 ،در اين عبارات هم بر
مخاطب خاص مســلمان و هدفگذاری صــحیح تأکید گرديده اســت و هم وجه ايجابی ديپلماســی
عمومی مدنظر میباشد.
هنر :در بیانات آيتاهلل خامنهای استفاده از مسائل هنری و به وي ه استفاده از هنرهای اسالمی و
مذهبی بسیار ياد شده است .با ظرفیتی که جامعه اسالمی ايران از آن برخوردار است ،میتوان از اين
هنرها به عنوان عاملی برای ايجاد ارتباطات و وحدت در میان جوامع اسالمی بهره گرفت.
آيتاهلل خامنهای از حیث کارکردی ،هنر را چنین معنا میکنند:
«هنر این ا ست که ان سال محلب را به شیواترین شکل و به مؤگرترین نحو بیال
کند؛ اما در طرف مقابل هیچ التِ امتناع به وجود نیاورد» (بیانات/ 0۹ / ۱۱ ،
.)۱۳8۳

بنابراين هنر ،قدرت نفوذ زيادی خواهد يافت و بر اين اســاس اســت که آيتاهلل خامنهای در جمع
مسئولین سیاست خارجی به نافذ بودن هنر ارجاع میدهد و خطاب به آنان بیان میدارد:
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«شتتتما میبینید که یاهی اوقات یک مفهوم را به هر زبال بیال کنید ،به دل و
ذهن مخاطب نمیرستتد ،م ر با زبال نمایش ،م ر با زبال نقاشتتی و زبال شتتعر؛
فقط با هنر میرسد» (خامنهای.)۱8 :۱۳۹۱ ،

اي شان در ارتباط با پیو ستگی هنر و قدرت نرم میفرمايند« :اگر قدرت نرم بر هنر سوار شود و بر
فرهنن غنی و بالنده تکیه دا شته با شد و با قالبی منا سب به میدان آورده شود ر سوخ آن در دلها
بی شتر می شود» (حديث واليت .)1388 / 06 / 14 ،و در جای ديگری در مورد هنر سینما و اهمیت
آن در عصر کنونی بیان میکنند:
«ا ستفاد از هنر باألخ

هنر سینما از شیو های رایج قدرت نرم ا ست .امروز

استتتکبار به این اکتفا نمیکند که شتتمشتتیر نشتتال بدهد ،شتتمشتتیر هم نشتتال
میدهد ،اما در کنار او به د ها شیو دی ر مت صل می شود» .به نظر مقام معظم
رهبری در بحث هنر ،باید قالب های خوب هنری برای کارهای فرهن ی در نظر
ب یریم« :بایستتتتی قالب را خوب انتخاب کنید و هنر را بایستتتتی تمامعیار توی
میدال بیاورید» ( دیث والیت.)۱۳86 / 02 / 25 ،

مراکز آموز شی :يکی از مهمترين راهبردها در اجرای ديپلما سی عمومی ،راهبرد آموز شی ا ست.
رهبر انقالب با بیانی دقیآ در جمع محصـــالن خارجی در ايران ،خطاب به آنان میگويند« :شـــما از
نزديک به صد کشور در اينجا جمع شدهايد تا با معارف اسالم ناب نجاتبخش آشنا شويد .هدف اين
نیست که ما انقالب را به شکل متعارف در عرف سیاسی و قاموس سیاسی به اين کشور و آن کشور
صادر کنیم؛ انقالب چیزی نیست که با ابزارهای سیاسی بشود آن را صادر کرد يا با ابزارهای نظامی و
امنیتی بشود آن را پیش برد؛ اين غلط است؛ ما از اول ،اين راه را بستیم .شما امروز اين فرصت بزرگ
را در جمهوری ا سالمی ،در عا صمۀ علمی قم ،در جامعۀ مبارک «الم صطفی» داريد که با اين معارف
آ شنا شويد؛  ...خود شما بتوانید نورافکنی شويد که ف ضا را رو شن میکند .امروز دنیای ا سالم به اين
نیاز دارد .شماها ذخیرههای اسالمید ،شماها سرمايۀ عظیمی برای اسالمید .اينجا خوب فرا بگیريد؛ در
ف ضای انقالب و نظام جمهوری ا سالمی خوب تنفس کنید و به امید خدا در زمان الزم در میان ملت
خودتان برگرديد و با ابزار علم ،با سالخ حلم و اخالق و تواضع و مهر و محبت به مردم ،اين حقايآ را
منتقل کنید» (بیانات .)1389 / 08 / 03 ،طبآ مبانی نظری پ وهش حاضـــر ،در راهبرد آموزشـــی،
محصالن پس از پايان تحصیل در کشور خارجی و بازگشت به وطن خود ،احساس نزديکی فکری به
کشور محل تحصیل خود خواهند داشت .از اينرو فارغالتحصیالن پس از بازگشت به موطن ،میتوانند
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بر مسائل جامعۀ خود در راستای منافع کشور محل تحصیل شان اقدام کنند .اين همان نکتهای است
که رهبری بر آن تأکید دارند و به دان شجويان تو صیه میکنند تا ارزشهای انقالبی را درک و سپس
اشاعه دهند .شیخ عیسی قاسم ،روحانی بحرينی و سید حسن نصراهلل دبیر کل حزباهلل لبنان از جملۀ
افراد نامداری هستند که بخشی از تحصیالت خود را در ايران گذراندهاند.
ا ستفاده از عر صۀ ورزش :برای پی بردن به اهمیت اين مو ضوع ،کالم آيتاهلل خامنهای گوياتر از
هر چیزی است .ايشان خطاب به قهرمانان ورزشی میفرمايد:
«اینکه شماها در میدالهای ورزشی ،با اخالغ انسانی و با جوانمردی ظاهر شوید
 و خوشتتبختانه ظاهر میشتتوید  -از نظر بینندیال بینالمللی ،که امروز دی رمیلیولها و در مواردی میلیاردها تماشاچی وجود دارد و محلع می شوند ،پیام ور
یک قیقتی استتت از داخل کشتتورتال ،که این قیقت را با هیچ زبال دی ری
ن
نمیشتتتد تبلیر کرد .یک قهرمال با جوانمردخِ خودش تبلیر میکند ،با تدی ِ
خودش تبلیر میکند .این م سئلو بانوال و دخترال ورز شکار ما که با باب در
میدال میروند ،خیلی چیز مهمی استتت  ...شتتما پیامهائی را میرستتانید که این
پیامها با هیچ و سیلهای قابل ر ساندل نی ست :پیام عزم و اراد  ،پیام ای ستادیی،
پیام ایمال .ورزشکار ما بعد از پیروزی در لچنال میدانی و در جای ا اول جهال
قرار یرفتن ،شعار «یا سین» سر میدهد؛ یا میافتد روی خاب سبد میکند،
یا د ستش را بلند میکند و خدا را شکریزاری میکند .میدانید امت ا سالمی و
ملتهای مسلمال با این کار چه هیبانی پیدا میکنند؟ دنیائی که سعی میکند
همه را ،بهخ صوص جوالها را ،به سوی بیایمانی و الابالییری و پ شت کردل به
معنویات سوغ دهد ،یک جوال برج ستو ما  -نه یک جوال معمولی  -در میدال
ورزش اینجور اقبال خودش را به معنویات نشتتتال میدهد .اینها خیلی کارهای
اگری ار و مهمی است» (بیانات.)۱۳۹۱ / ۱2 / 2۱ ،
 .5نتیجهگیری

ديپلماسی عمومی از جمله مفاهیم جديدی است که در روابط بینالملل و به وي ه دوران پس از جنن
سرد ا رزش و اهمیت خود را در د ستگاه سیا ست خارجی ک شورها ن شان داده ا ست .در اين پ وهش
مفهوم ديپلماســی عمومی و اشــکال مختلف آن از منظر مقام معظم رهبری مورد تجزيه و تحلیل و
براساس آن ديپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ايران در جهان اسالم از لحاظ سلبی و ايجابی مورد
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بررسی قرار گرفته ا ست .در بیشتر جنبشهای ا سالمی ،تأثیر ايران انقالبی غیرمستقیم بوده ،و ايران
عمدتاً نقش الگو را دا شته ا ست ،نه مداخله گر م ستقیم .اين نکته به وي ه در دوره آغازين پس از آن
صادق بود که سنی و شیعه در سراسر جهان اسالم ،شهامت و ايمان انقالبیون را میستودند و ايران با
بنیادگرايی و احیاگری ا سالمی مترادف شمرده می شد .آيتاهلل خامنهای دراين باره میفرمايند« :در
حقیقت امام بزرگوار ما در اين نهضت عظیمى که در کشورمان و در جهان اسالم به وجود آوردند ،دو
پرچم را بلند کردند و برافراشته نگاه داشتند :يک پرچم عبارت است از پرچم احیاء اسالم فرهنگی ،به
عرصه آوردن اين قدرت عظیم و بیکران .پرچم دوم ،پرچم عزت و سربلندى ايران و امت اسالم .اين
دو تا پرچم برافراشته به دست قدرتمند امام بزرگوار ماست پرچم اول که در حقیقت يک بعد از دعوت
فرهنگی امام و نهضت امام است مربوط به امت بزرگ اسالمی است پرچم دوم هم اگرچه مربوط به
ملت ايران است ،مربوط به مسلمانان و ايرانى است ،اما چون يک تجربه عملى از تحرک حیات بخش
اسالم است ،براى امت اسالمی امیدآفرين و حرکتساز است ،چون اين نهضت بزرگ در ايران تجربه
عملى بیدارى ا سالم بود ،بنابراين اگرچه که به طور م ستقیم مربوط به ايران و ايرانى ا ست اما نتیجه
آن باز براى امت اســالم داراى ارزش و اهمیت اســت» (حديث واليت .)1388 / 03 / 14 ،عالوه بر
تالشهای گســـترده و مهمی که بايد به منظور رفع ضـــعفهای موجود در جهت مقابله با تهديدات
کنونی يا در حال ظهور علیه کشـور در حوزه ارتقاء ديپلماسـی فرهنگی در سـطوخ مختلف سـیاســی،
اجتماعی  -فرهنگی انجام بشــود ،بايد با به برنامهريزیهای منســجم برای ارتقاء ديپلماســی نرم و
فرهنگی جمهوری اســـالمی ايران توجه داشـــت که پیش از قابلیت افزايی و به عبارتی تقويت پیش
ســاختها ،ورود عجوالنه به صــحنه عملیات در خوشــبینانهترين نگرش ،تأثیرات مقطعی و در نگاهی
واقعیت انگارانه ،پیامدهايی مخربی در پی خواهد داشت.
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