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 چکیده

ست.  سنتی و چه عمومی )نوین( مبتنی بر قدرت ا سی چه  ساس دیپلما ا

صادی( و در  سخت افزاری )نظامی و اقت سنتی قدرت  سی  البته در دیپلما

سی هر  ست. دیپلما سی عمومی قدرت نرم افزاری وجه غالب را دارا دیپلما

باشد است خارجی میر عرصه سیچند یکی از ابعاد مهم قدرت یک کشور د

از  شتتود.مندی از قدرت تلقی میحتوایی ندارد و بیشتتتر ابزار بهر اما ذاتا م

مندی از عناصر قدرت ی عمومی به معنی هنر چینش و بهر این رو دیپلماس

نرم کشتتور به وستتیله بازی رال دولتی و غیر دولتی به منظور تاگیر ی اری و 

یانات با رجوع به ب باشتتتد.خارجی میدولتی  اقناع مخاطبین دولتی و غیر

در ستته  معظم لهشتتود که تاکید و اولویت مقام معظم رهبری مشتتاهد  می

زمینه یعنی مرجع، ماهیت و مخاطب دیپلماستتی چه در وجه ایبابی  ل به 

بام  هادهای مردمی و دولتی داخلی ان نب ن ید از جا با ماتی که  قدا معنای ا

ت مخربی که از نی مقاومت در مقابل اقداماشود و چه در وجه سلبی  ل یع

باشد که مبنای عمل پ یرد بر عناصر قدرت نرم میجانب دشمن صورت می

ی اری دیپلماستتی ومی استتت. در راستتتای امتداد تاگیردر دیپلماستتی عم

عمومی، اوج تبلی باور مقام رهبری بر اهمیت دیپلماستتتی عمومی در نامه 

تر از وقایع فرانستته و پر رن پس  ۱۳۹۳ایشتتال به جوانال غربی در ستتال 
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سی از جانب قدرتشد سالم هرا ست.  ل پروژ  ا بنابراین های غربی بود  ا

ست که  شه»سؤال پژوهش عبارت از این ا ساس اندی های مقام معظم بر ا

هدافی دارد و  ماستتتی عمومی در وهلو اول چه مخاطبال و ا رهبری، دیپل

توال این فرضتتیه را محرن نمود که می« توال  ل را تقویت نمود؟چ ونه می

شوند، مسلمانال منحقه بندی میمخاطبال در مراتبی با تقدم و تأخر دسته

هایی؛ و هدف دیپلماستتتی  بو ن بو اول و مخاطب عام غربی در مرت در مرت

هاستتت و در عمومی ترویج تبدیدنظرطلبی )یفتمال انقالبی( در میال ملت

ریزی مناستتب، باید از برنامه تقویت  ل عالو  بر داشتتتن طر ی مشتتخ 

 ها، هنر و راهبرد  موزشی بهر  یرفت.ییری از رسانهبهر 

 واژگان کلیدی

ر ، صتتدوای، دیپلماستتی عمومی، قدرت نرم، انقالب استتالمی یت اهلل خامنه

 انقالب.

 مقدمه .1

اند در جهت تها يافرها اين توانايی اند و دولتدر جهان کنونی مرزهای سیاسی به شدت نفوذپذير شده

رو برای تسلط بر اين تر از گذشته تحت تأثیر قرار دهند. ازهای ديگر را سهلنیل به مقاصد خود، ملت

کنار اين منابع قدرت،  کنندۀ نهايی نخواهند بود. بلکه درديگران، تنها قدرت نظامی يا اقتصادی تعیین

یشتر جنبۀ فرهنگی يا بهر چند در نگاه اول، گیرند، منابعی که منابع ديگری هم مورد استفاده قرار می

 کرد. توان از آنها به عنوان منبع قدرت يادکنند اما در واقع، میهنری را تداعی می

صادی تعبیر نمی صرفاً نظامی يا اقت ساس، امروزه قدرت،  شکال ديگری نیز بر اين ا شود، بلکه ا

ــر آمريکايی، جواند. برای آن تعريف کرده ــمند معاص ــت که انديش « ۱قدرت جذب»زف نای معتقد اس

شد. بر می ستند، با صاد ه سنتی قدرت که بر مبنای نظامی يا اقت شکال  تواند يک مکمل مهم برای ا

ــاس، او تمايزی میان قدرت  ــیم « نرم»و « ســخت»اين اس کرده و قدرت نرم را چنین معرفی ترس

ــت آوردن توافآ آنها قدرت نرم پیرامون متقاعد کردن ديگران برای دنباله»: کندمی در روی، يا به دس

تواند به کند. قدرت نرم میکنند، عمل میهنجارها و نهادهايی که رفتار مطلوب را ايجاد می جهت

سیرهايی که به ترجیحات و اولويتايده ستور کار در م های ديگران ای جذاب يا توانايی برای تنظیم د

                                                                        

1. Power of Attraction 
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های ها، فیلممحصوالت هنری و فرهنگی از قبیل کتاب در اين ارتباط انواع. «مبتنی باشد ،شکل دهد

شنوارههای رايانههای تلويزيونی، ادبیات، بازیسینمايی، برنامه توانند در المللی و ... میهای بینای، ج

. در واقع اين موارد بیشتر بر اموری از سنخ  (Leonard et al., 2002: 4)زمرۀ قدرت نرم قرار گیرند 

کوشـند با می هم هادولت عنوی متکی هسـتند تا مادی و ملموس ملل قدرت نظامی.غیر ملموس و م

ـــتفاده از اين ابزارها بر ملت تأثیر بگذارند و  - عوام و نخبگان -های ديگر در ســـطوخ مختلف اس

ضر همان شکل دهند. بنابراين در عصر حا ستای اهداف خود  شد ترجیحات آنان را در را طور که بیان 

از اهمیت بسزايی برخوردار شده است. بر اين اساس جمهوری اسالمی ايران، « قدرت نرم»استفاده از 

ـــتفاده از قدرت نرم به عنوان کشـــوری با تاريخ و فرهنن غنی و قدرت معنوی باال، می تواند با اس

 الملل داشته باشد.آفرينی مؤثری در صحنۀ بیننقش

ـــت. اين انقالب را  ای ازانقالب اســـالمی ايران، خود به عنوان جلوه قدرت نرم قابل ارزيابی اس

يا پرداخت می هديد و  بدون ت تار ديگران  نايی نفوذ در رف نای توا به مع توان تجلی تحقآ قدرت نرم، 

شاعۀ الگوی های آزادیهای انقالب توسط جنبششمار آورد. تأيید ارزشهزينۀ محسوس، به بخش، ا

ستقبال ملل مستضعف و مردم شتیاق آنان به نقشساالری دينی، ا آفرينی جمهوری اسالمی افزايش ا

ــخصــیت فرهمند رهبری را میدر صــحنۀ بین ــالم به ش توان در زمرۀ الملل، جلب و جذب جهان اس

های انقالب اســالمی ايران آشــکار مواردی دانســت که جايگاه قدرت نرم را در فرايند اســتقرار بنیان

«  ديپلماسی عمومی»ترين ابزارهای اعمال قدرت نرم، اصلیيکی از  (.110: 1390سازد )دهشیری، می

ست ) سی عمومی به برنامهMelissen, 2005: 4ا شاره دارد که (. ديپلما های تحت حمايت دولت ا

هدف از آنها اطالع رســانی يا تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی در کشــورهای ديگر اســت )جوادی 

سمعیلی،  ساندن قدرت رو می(؛ از اين98: 1391ارجمند و ا سبی برای از قوه به فعل ر تواند مجرای منا

گونه که شايسته است بدان توجه الزم نشده رسد تا کنون آن. ا. باشد. با اين حال به نظر می . ا نرم ج

شته و درگیر پروندۀ هسته . ا است. چه آنکه در دهۀ اخیر دستگاه ديپلماسی ج ای . ا. حالت تدافعی دا

 بوده است.

ــی عمومی و تاثیرات آن بر   ــندگان مختلفی در مورد ديپلماس ــی پ وهش نويس ــینه فارس در پیش

: 1391: اخوان کاظمی، 1390اند: )درخشــه و غفاری، ســیاســت خارجی و منافع ملی ايران قلم زده

ـــبحانی فر و امیر عبداللهیان، 1395امیرزاده و همکاران،  : يزدانی و 1394: جوادی ارجمند، 1393: س

سینی، 1392دزنديه، ن ا شینه التین پ وهش1392: ح ضمن تببین و  ( اما در پی سندگان  گروهی از نوي

شیوه سی عمومی به  سیک ديپلما شريح مبانی کال سیات خارجی ت سی در  ستفاده از اين ديپلما های ا



170         ۱5، ش ۹4زمستال ، 4فصلنامه علمی ت پژوهشی انقالب اسالمی، س 

سیه پرداخته شرقی ملل آمريکا و رو شورهای غربی و   (Izadi, 2016, Helmers, 2016اند ک

(Just, 2016. 
سی با بنابراين،  صريح در مورد رهیافت مقام معظم رهبری در مورد ديپلما ضوعی  وجود فقدان مو

عالیعمومی با هدف تبیین نظرات  له  قا ماســـی عمومی  . ا ترين مقام ج، اين م . ا. حول محور ديپل

مصرخ . ا. بر اساس اختیارات  . ا گیری سیاست خارجی جشود. چرا که در ساختار تصمیمنگارش می

. ا. است. بسیاری از  . ا ترين رکن نظام و رهبری، باالترين مقام جدر قانون اساسی، نهاد رهبری رفیع

سئولیت صمیمهای رهبری، بهاختیارات و م ست خارجی و ت سیا ستقیم به  ستقیم يا غیر م گیری طور م

توان بررسی نظرات ايشان میرو با (. از اين205 - 206: 1394شود )سلیمانی، در اين حوزه مربوط می

ست  سؤال پ وهش عبارت از اين ا سی عمومی ارائه نمود. بنابراين  ست بهتر ديپلما طرحی برای کارب

های مقام معظم رهبری، ديپلماسی عمومی در وهلۀ اول چه مخاطبان و اهدافی بر اساس انديشه»که 

ــاس اين پرســش ماهیتی ب« توان آن را تقويت نمود؟دارد و چگونه می نیادی و کاربردی دارد و بر اس

بندی توان اين فرضـیه را مطرخ نمود که مخاطبان در مراتبی با تقدم و تأخر دسـتهمطالعات اولیه، می

منطقه در مرتبۀ اول و مخاطب عام غربی در مرتبۀ نهايی؛ هدف ديپلماســـی  مســـلمانانشـــوند، می

شتن ملتعمومی ترويج تجديدنظرطلبی )گفتمان انقالبی( در میان  هاست و در تقويت آن عالوه بر دا

 ها، هنر و راهبرد آموزشی بهره گرفت.رسانهگیری از بهره، ريزی مناسببرنامهطرحی مشخص بايد از 

ستفاده از رويکرد انتقادی که در واقع جدايی علم و ارزش را برنمی تابد نگارش يافته اين مقاله با ا

ـــت. جمعو به عبارت بهتر اين پ وهش خود ارزش ای ها مبتنی بر منابع کتابخانهآوری دادهمحور اس

 تحلیلی استفاده شده است. – بوده و از روش توصیفی

 مبانی نظری: دیپلماسی عمومی .2

سی هم سیع، ديپلما ها روابط خارجی خود روندهايی را در بر دارد که از طريآ آنها، دولت هدر معنايی و

ند. دولترا اداره می با ها اين اکن باط  با متحدان برای همکاری ]بیشـــتر  و در ارت باط  بزار را در ارت

ـــتفاده از زور به کار می ـــل منازعات، بدون اس  Griffiths andبرند )دشـــمنان برای حل و فص

O’Callaghan, 2002: 79 به عبارت ديگر، ديپلماسی روشی برای حل و فصل مسائل مربوط به .)

ــالمتروابط خارجیِ دولت با گفتگو يا ه ــت )اخوان کاظمی، ر روش مس (. هر 13: 1393آمیز ديگر اس

ــی بر  ــالمتروش»چند در تعريف ديپلماس ــود ولی در واقع تأکید می« آمیزهای مس مطابآ نظر  -ش

کوشــند روابط های حاکمی اســت که میمیان دولت مبارزۀ قدرتهای ديپلماســی از نشــانه - مورگنتا
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(. در همین پیوند، در انديشــۀ 104: 1391برقرار کنند )مشــیرزاده، آمیزی میان خود منظم و مســالمت

سی آيت ست»ای اهلل خامنهسیا سی، يک جنن ا (. در چنین جنگی، هر 15: 1390ای، )خامنه« ديپلما

کوشـد تا حد امکان منافع خود را از طريآ مصـالحه، مذاکره و حتی تهديد به اسـتفادۀ از بازيگری می

 زور تأمین نمايد.

شورهابه سته بود. اول اينکه ک سیک دارای دو وي گی برج سی کال صلی طور کلی ديپلما ترين از ا

شــت که کارشــان المللی بودند و دوم اينکه وزارت خارجه کشــورها وزرای انحصــاری دابازيگران بین

یاســت در خالل های خارجی کشــورها بود. اما اين تصــور از دنیای ســمديريت امور مربوط به فعالیت

ست. امروزه ملتدهه شته تغییر يافته ا شورها تنها بازيگران ديپلماتی - های گذ صحنۀ روابط ک ک در 

المللی ســطح بین ها درالملل نیســتند. وزارت خارجه کشــورها نیز، تنها نمايندۀ انحصــاری دولتببین

 (.53: 1388نشین، باشند )سیمبر و قربانی شیخنمی

سانهاع فناوریهای اخیر ظهور و افزايش انودر دهه شدن حاکمیت های ارتباطی و ر ای، کمرنن 

صهدولت شهروندان در عر شده تا ها و افزايش نقش  ست، موجب  سیا های مختلف اجتماع از جمله 

رو، ديپلماسـی تحول ها برای تأثیرگذاری مسـتقیم بر مردم کشـورهای ديگر تالش کنند؛ از ايندولت

سی عمومیديپلم»رفته مفهوم ديگری يافت و رفته سر « ا سرا ساس، امروزه در  شد يافت. بر اين ا ر

شهروندان افزوده می صمیمجهان، بیش از پیش بر نفوذ و قدرت  گیری حکومت خود شود و آنها به ت

شکل می سی ها نمیدهند. در چنین محیطی ديگر دولتدر امور داخلی و خارجی  توانند تنها به ديپلما

ــغول « ۱دولت در برابر دولت» ــممش ــوند. چش ها و کند که وزارتخانهانداز جديد جهانی، ايجاب میش

سیع و ديپلمات سترش و تعمیآ روابط با طیف و سی دو و چند جانبه گام بردارند و گ ها فراتر از ديپلما

رو، ديپلماســـی (. از اينBrown et al., 2017: 1متنوعی از بازيگران را مد نظر داشـــته باشـــند )

د در جهت برقراری روابط و تأثیرگذاری بر مخاطبان عام و خاص )نخبه( خارجی عمومی، ابزاری کارآم

ـــت. طبآ تعريف نیکالس جی المللی برای ديپلماســـی عمومی تالش يک بازيگر بین»، 2. کال اس

 (.Cull, 2009: 12« )المللی از طريآ تعامل با افکار عمومی خارجی استمديريت محیط بین

میالدی، نقطۀ عزيمت مهم  1920خی بسیار طوالنی دارد؛ اما دهۀ هرچند ديپلماسی عمومی تاري

صورت هدفمند، دولت ست، چون برای نخستین بار و به  های غربی برای مطالعۀ آن در قالبی مدرن ا

ـــتفاده از فناوری های عصـــر صـــنعتی مانند تلگراف، راديو موج کوتاه و در جنن جهانی اول با اس

                                                                        

1. State-to-State 

2. Nicholas J. Cull 
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ــجادپور و وحیدی، هامطبوعات تالش کردند تا ملت (. 78: 1390ی جهان را تحت تأثیر قرار دهند )س

شکل شوروی به منظور  سرد، آمريکا و اتحاد جماهیر  شات پس از آن و در طول جنن  دهی به گراي

های خويش، به کارگیری ديپلماسی عمومی عمومی ملل مختلف در سراسر جهان در جهت ايدئولوژی

صلی آنها  سعه دادند. حربۀ ا شار امواج بینرا تو ستفاده از انت ستگاها شامل اي های راديويی بود، المللی 

ــکو از جانب اتحاد  ــوی آمريکا و راديو مس ــدای آمريکا، راديو آزادی و راديو اروپای آزاد از س مانند ص

 (.Gilboa, 2001: 5جماهیر شوروی )

سط دهۀ با اين وجود، گفته می سی ع م 1960شود که در اوا صطالخ ديپلما سط يک . ا مومی، تو

ابداع شده است  2، ادموند گولیون۱ديپلمات سابآ آمريکايی و رئیس دانشکدۀ حقوق و ديپلماسی فلچر

(Melissen, 2005: 6از اين .) .ـــت رو تجربۀ آمريکا در زمینۀ ديپلماســـی عمومی حائز اهمیت اس

ـــيد یهایکاربرد تئور ـــرا یعموم یپلماس  ازیها نيیکه به موجب آن آمريکا افتيارتقاء  یطيدر ش

شورها یاجتماع یاهارتباط با گروه یبرا یشتریب شتند که عالوه بر  دایهدف پ یک کرده و تالش دا

سانه گريد هایهلفؤو م از ابزار یقدرت نظام شگاهد یهاتیو فعال یارتباط یها، ابزارهااز جمله ر  یان

از رشد  1990دهه  یهاسال یآمريکا ط یعموم یاسپلميمربوط به د ینهادها همچنین استفاده کنند.

(. بر اين اســاس برخی معتقدند که ديپلماســی عمومی رکن 1387)متقی،  برخوردار شــد یقابل توجه

ستمداری سیا صلی هنر  ست ) 60آمريکا در طول بیش از  ۳ا شته بوده ا  et al.Brown ,سال گذ

2017: 13.) 

های ا، انجمنهشــود که توســط دولتبه کار برده میامروزه ديپلماســی عمومی به معنای ابزاری 

ا و رفتارها، ايجاد هها، نگرشدولتی، و برخی بازيگران فرو دولتی و غیر دولتی به منظور درک فرهنن

ــبرد منافع و ارزش ــیج اقدامات در جهت پیش ــتفاده هو مديريت روابط، تأثیر بر افکار و بس ــان اس ايش

ها نیست و ولتدبنابراين امروزه ديپلماسی عمومی تنها در اختیار (. Gregory, 2011: 353شود )می

 مايند.نتوانند از آن در راستای منافع و اهداف خويش، استفاده همۀ بازيگران مزبور می

سی عمومی، تحت  سی، از جمله ديپلما ست که هدف ديپلما سنتی آن ا صل بنیادين در ديدگاه  ا

ست سیا ساير دولت ها، تمايالت وتأثیر قرار دادن  شد )ها میاقدامات  (. بر Henrikson, 2006: 8با

است که  یقيخارج به طر مردمِ ینفوذ در افکار عموم ی،عموم یپلماسيد نیهدف نخستهمین اساس 

(؛ به عبارت ديگر ايدۀ محوری ديپلماســی 1059: 1392)پرويزی،  کند تيکشــور حما یمل اهداف از

                                                                        

1. Fletcher 

2. Edmund Gullion 
3. Statecraft 
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ست؛ با اين هدف که بر افکار عمومی در وهلۀ اول برقراری ارتباط  شورهای ديگر ا ستقیم با مردم ک م

(. Gilboa, 2001: 4آنها تأثیر بگذارند و از اين طريآ نهايتاً بر حکومت آنها تأثیر داشـــته باشـــند )

بنابراين وجه تمايز ديپلماســی عمومی از ديپلماســی ســنتی اين اســت که در ديپلماســی عمومی 

شـــود، به عبارت ديگر به ديگر، به طور غیر مســـتقیم اعمال میتأثیرگذاری بر حکومت کشـــورهای 

ــطۀ های ديگری به جز کانالکارگیری کانال ــته به واس ــمی مدنظر قرار دارد. به طور برجس های رس

ساير رسانه شامل اينترنت -های ارتباط جمعی مطبوعات و  شبکه - امروزه  های و همچنین از طريآ 

های علمی، روابط ای، انجمنهای حرفهاز مناسبات تجاری،  اتحاديهتر از انواع مختلف اعم تخصصی

ستگی ساير نهادها و واب سی عمومی را از ديدگاه ها. در اين عبارات، آن نکتهمذهبی و يا  ای که ديپلما

سی جدا می شورهای خارجی به نحوی از کند تمرکز بر تأثیرگذاری روی حکومتسنتی ديپلما های ک

ست سی عمومی میHenrikson, 2006: 8) انحاء مطروحه ا ست که ديپلما تواند به (. واقعیت آن ا

ای دست پیدا کند که ديپلماسی سنتی توان رسیدن به آن را ندارد. بايد دانست که ديپلماسی محدوده

شور را  ست تا نفوذ و فهم از ک ست و عمدتاً در تالش ا شور ا عمومی نیز در خدمت منافع ملی يک ک

: 1393های کشور به کارگیرنده فراهم آورد )دهشیری، حامیان بیشتری را برای ديدگاهافزايش دهد و 

17.) 

 های اساسی ديپلماسی عمومی را در شکل زير نشان داد:ها و مؤلفهتوان وي گیدر مجموع می
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 (67: 1389 ،یثان یجبار و يیسنا) یعموم یپلماسيد یهامؤلفه -1 شکل

 راهبردهای دیپلماسی عمومی - 1 – 2

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

راهبرد گیرد: ها هر يک به تناســب، طیفی از مخاطبان را هدف میعمومی شــناســايی کرد؛ اين روش

 (.13: 1390طب عام )درخشه و غفاری، ، با مخاایراهبرد رسانه، با مخاطب نخبه و خاص؛ و آموزشی

 انيو جذب دانشجو یدانشگاه ،یهای فرهنگتبادلتوان گفت که در ارتباط با راهبرد آموزشی می

 نيا تیها هســـتند. اهمو قلب هاذهن ریقدرت نرم و تســـخ جاديدر ا ليبدیب دارای نقش یالمللنیب

ـــيبلند مدت د تیفعال کيحوزه به عنوان   یها را به همکاری با جامعه فرهنگدولت ی،عمومی پلماس

ست شته ا شکل وفاداری و ا یارتباطات بلندمدت تواندیم موفآی المللنیهای بآموزش .وادا  جاديرا در 

 لیپتانس کيکند که به ملابه  جاديا یخارج النیالتحصاز فارغ یو انبوه کشور کي انیملبت م تیذهن

ــ رگذارییثأنرم دارای توان ت قدرتی دائم ــیس  و راهبردی به نفع یاقتصــادی، اجتماع ،یفرهنگ ،یاس

 (.1038-1039: 1392)پرويزی،  است اینهيهز چیبدون صرف ه گريکشور در کشور د کي

سبتًا  صلۀ زمانی ن شورهای مختلف در فا شگاهیان و نخبگان فرهنگی ک شی، دان در راهبرد آموز

شور میزبان آمده و در قالب  1طوالنی )حداقل  های مطالعاتی، تحصیل يا گذراندن فرصتسال( به ک

دیپلماسی 
عمومی

غیر 
رسمی

آشکار و 
علنی

تعامالت 
در سطح 
مردم و 

افراد

فراگیری 
مخاطبان

تنوع ابزار 
و امکانات

انتقال 
عقاید و 
ارزش ها

ایجاد 
اقناع و 
جذابیت



     ۱75    ایاهلل خامنه یتدیپلماسی عمومی از منظر مخاطبال، اهداف و تقویت

شوند. ارائه دهندگان طرخ تبادالت نخبگان بر اين باور بوده با شیوۀ تفکر و زندگی آن کشور آشنا می

ستم حکومتی در نهايت تحت تأثیر نخبگان جامعۀ خود می سی ستند که هر  شد، بنابراين برای و ه با

ان آن جامعه را تحت نفوذ قرار داد. يکی از بهترين تغییر در رفتار و ســیاســت يک حکومت بايد نخبگ

دار و متفکران جامعۀ هدف برای زندگی مقطعی در کشور میزبان است. ها دعوت از جوانان آيندهشیوه

های برنامه، بسته به سطح روابط بین کشوری، بر عهدۀ ها، هزينهگونه برنامهشايان ذکر است در اين

پ وهان و بازگشت ی مؤسسات آموزشی در جهت جلب رضايت دانشدولت میزبان است و تمامی سع

 (.84 - 87: 1390ای خوش از کشورشان است )اصغری راد، آنان با خاطره

وي ه در مقاطع تحصــیالت تکمیلی، المللی، بهدر مجموع ورود به عرصــۀ پذيرش دانشــجوی بین

ـــت که تأثیرات بلندمدتی در تغییر ذهنیت رهبران  ـــت. زمینۀ مهمی اس آيندۀ کشـــورها خواهد داش

دانشجويان بعد از اتمام تحصیالت در کشور خارجی و بازگشت به کشور خود، احساس قرابت عاطفی 

کنند و در صورت قرار گرفتن در مسند قدرت، ديدگاهی دوستانه به آن و فکری به کشور پذيرنده می

 (.27 - 28: 1393فرد، کشور خواهند داشت )اسماعیلی

سانهدر راهبرد  سعی ای، مخاطب عام مورد توجه قرار میر گیرد. در واقع با تولید و پخش محتوا، 

ها و هنجارهای ملی جذب شــوند و نهايتاً تصــويری گردد مردم کشــورهای ديگر نســبت به ارزشمی

شود. رسانه های رسانی و پخش پیامها وظیفه اطالعمناسب از کشور نزد افکار عمومی جهان ترسیم 

هايی است که ی عمومی را بر عهده دارند. اجرای بخشی از ديپلماسی عمومی بر عهدۀ رسانهديپلماس

سانهکشور برای آگاهی دادن به مخاطبان ايجاد می سی کند. راديو و تلويزيون از ر های رايج در ديپلما

یلم و های ديجیتالی و اينترنتی نیز به آنها اضــافه شــده اســت. فعمومی اســت و اکنون انواع رســانه

ــبت به  ــت ملبت ديگران نس محصــوالت تلويزيونی هر چند ماهیت خبری ندارند اما در تقويت برداش

سی دارند )يزدان سا ضوعی نقش ا شور يا مو ساير 65: 1393فام، ک شگام  ستان پی (. برای ملال انگل

ی از سبیکشورها در کاربرد رسانه به منظور متقاعدسازی افکار عمومی ساير کشورهاست. شبکۀ بی

هۀ  به بیش از  1920د یت کرده و اکنون  عال به ف غاز  ید می 30آ مه تول نا یا، بر ندۀ دن بان ز ند ز ک

 (.27: 1393فرد، )اسماعیلی

سانه سه میان دو راهبرد ر شی میدر مقام مقاي سانه ازتوان گفت ای و آموز ستقیمًا راهبرد ر ای، م

ستفاده می  - و عمدتاً فرهنگی -الی که راهبرد آموزشی شود در حبرای تأثیرگذاری بر افکار عمومی ا

ـــند. به باور و عقیدۀ مخاطبان نخبه جهت می دهد تا از اين طريآ بر عقیدۀ عمومی تأثیرگذار باش

سانه ستفاده از ر صورتی که روشهمچنین ا های های جمعی بر امور جاری و روزمره تمرکز دارد، در 
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 (.Gilboa, 2001: 4جوامع و کشورها سر و کار دارند )فرهنگی بیشتر با باورهای اساسی و بلندمدت 

 دیپلماسی عمومی برای جمهوری اسالمی ایران بردضرورت کار .3

ست نیازمند بهرهها و ارزش. با توجه به آرمان ا . ا . ج سی هايی که بدان مبتنی ا گیری از ابزار ديپلما

گسترش دهد و در واقع اثربخشی قدرت  های خويش را تبلیغ وباشد تا از اين طريآ ارزشعمومی می

یل هجمه به دل ند. لکن اين ابزار  ـــا عل برس به ف یه نرم خويش را از اين مجرا، از قوه  که عل هايی 

. از دو  ا . ا . يابد. به عبارت ديگر ديپلماسی عمومی برای جکشورمان وجود دارد، کاربردی دوگانه می

ن اثرزدايی ]از تبلیغات ســوء  بايد اثرگذار باشــد. از منظر ايجابی و ســلبی قابل بررســی اســت؛ در عی

ای گیرند. هرچند ممکن است چنین کاربرد دوگانهرو، دو وجه سلبی و ايجابی در امتداد هم قرار میاين

ــد اما به نظر می ــته باش ــورها نیز وجود داش ــاير کش ــد که اين دوگانگی برای جبرای س .  ا . ا . رس

 اين بخش بررسی خواهد شد. برجستگی بیشتری دارد که در

 وجه سلبی. 1 - 3

سابقه ست به میدان م سیا صۀ  ضر، عر صر حا ست و در ع شده ا سب وجهه و اعتبار مبدل  ای برای ک

اند تا بر اعتبار خود بیفزايند و اعتبار مخالفان را ها( در رقابتها با يکديگر )و نیز با ديگر ســازماندولت

نای،  فان رو از ابزارهای مختلفی بهره میاين(. از 147: 1393کاهش دهند ) بار مخال تا از اعت گیرند 

ستفاده از رسانه ساسی دارند. بنابراين نکتهبکاهند. ا ای که بايد ها يکی از اين ابزارها است که نقشی ا

صوص در  شرايط، به خ ست که اعمال قدرت نرم، با همۀ اهمیت آن در همۀ  شت آن ا بدان توجه دا

توان چنین اسـتنباط نمود که در (. بر اين اسـاس می154: 1393آسـان نیسـت )نای، عصـر اينترنت، 

الملل، بر حآ بودن الزاماً با پذيرش ديگران همراه نیســـت زيرا ممکن اســـت مخالفان، عرصـــۀ بین

ـــیم نمايند و چهرۀ کاذبی از آن به نمايش بگذارند و نهايتًا  تصـــويری از آن موجوديتِ بر حآ ترس

های مبارز فلســـطینی هرچند در راه کســـب ذابیت آن را کاهش دهند. برای ملال گروهاثرگذاری و ج

ــرزمین خويش ]به عنوان يک ارزش ملبت  می ــانهآزادی س ــند؛ اما رس ــته به غرب و کوش های وابس

شکل می سم، اذهان عمومی را طوری  ست»به عنوان دهند که اين مبارزان، صهیونی شناخته « تروري

 های آزاديبخش در سطح جهانی کاهش يابد. آ حمايت از گروهشوند و از اين طري

موجب تحولی شد که در زمینۀ دوقطبی آن  1979بر همین منوال، انقالب اسالمی ايران در سال 

ــر، در اردوگاه دو ابرقدرت نمی ــۀ دينی و عص ــالمی با مطرخ کردن و احیای انديش گنجید. انقالب اس
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رو مخالفت و هراس دی )کمونیسم و لیبرالیسم( قرار گرفت و از اينهای مااسالمی در تقابل با انديشه

آنان را بر انگیخت. بنابراين دو ابرقدرت بزرگ رقیب نیز در رابطه با اين پديدۀ نوظهور خصـــومت و 

(. 508: 1390تضــادهای فیمابین را کنار گذاشــتند و به تقابل با انقالب اســالمی پرداختند )محمدی، 

ای نوع ســخت و نرم نمود يافت؛ نمود ســخت آن در جنن تحمیلی بود و اين نکتهاين تقابل در دو 

ست که در کالم  ستیم»دارد  تجلی اماما شک شرق و غرب را و «. ما در جنن ابهت دو ابر قدرت 

 شود.نمود نرم اين تقابل، گسترۀ وسیعی از عرصۀ رسانه تا میز مذاکرات ديپلماتیک را شامل می

ستکبار جها شديدی علیه جامروزه ا سرکردگی اياالت متحده در حوزۀ جنن نرم فعالیت   ا . نی به 

. نیز دو وجه داخلی و خارجی دارد؛ وجه داخلی آن با مفهوم  ا . ا . دهد. جنن نرم علیه ج. انجام می ا .

ــناخته می« تهاجم فرهنگی» ــورت ش ــبک زندگی مردم ايران ص ــود که با هدف تغییر باورها و س ش

ه عبارت ديگر اين عمل، همان ديپلماســـی عمومی آمريکا در قبال ملت ايران اســـت که گیرد و بمی

ستای اهداف خود جهتمی شد افکار ملت ايران را در را های خود جذب نمايد. دهی کند و به ارزشکو

ست از ج سازی نادر صوير ست. اين عمل  ا . ا . اما وجه خارجی جنن نرم، ت . در افکار عمومی جهان ا

شود. میموجب  سته  صۀ جهانی کا ای نیز بر اهلل خامنهآيتشود تا از اثرگذاری قدرت نرم ايران در عر

 23)بیانات،  اندی راديو و تلويزيون، بسیار کارها کردهوسیله دشمنان در دنیا بهاين امر تأکید دارند که 

شاهده کرد. هر آنچه هايی که دربارۀ ايرتوان در فیلمنمونۀ اين مورد را می(. 1373/  09 / ست، م ان ا

شـود. از زمان ايران باسـتان تا عصـر کنونی، ها نمايش داده میايران را تیره نشـان دهد، در اين فیلم

سره مورد هجوم قرار می صد»گیرد. برای ملال فیلم يک ستان « سی ستان آن مربوط به دوران با که دا

شی صوير ک صفاتی مذموم به ت ست و در آن ايرانیان با  شدها بدون دخترم »هايی مانند به اند و فیلمده 

صر را به نمايش می و« آرگو»، «هرگز شونت، هرج... ايران معا ضديت با گذارند که در آنها خ ومرج، 

شــوند. بر اين اســاس مخاطب های ايران کنونی عرضــه می... به عنوان شــاخص ماندگی وزن، عقب

ـــدن جهانی چنین فیلم های بد در ذهنش ای از ارزشبا نام ايران، مجموعههايی، به محض مواجه ش

ــت جتداعی می ــود. با عنايت به اين مطالب، در وهلۀ نخس ــی  ا . ا . ش ــتفاده از ابزار ديپلماس . با اس

 عمومی، بايد بکوشد تا چنین ذهنیت منفی را از افکار جهانی بزدايد.

 وجه ایجابی. 2 - 3

ست  سی عمومی يک راهبرد ارتباطی ا صوير ملبت و متقاعدکننده از ديپلما ست تا يک ت و در پی آن ا

(. بنابراين در وجه ايجابی، 12: 1393يک کشور در اذهان عمومی کشوری ديگر ايجاد کند )دهشیری، 
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ساس، آيت شید. بر همین ا سازی ملبت کو صوير ای، به اهلل خامنهپس از رفع تبلیغات کاذب، بايد در ت

کند؛ اينکه با استفاده از اين ابزار فرصتی برای نظام رگذاری معرفی میطور کلی، ]کار  ديپلماسی را اث

 (.19 - 20: 1391ای، جمهوری اسالمی فراهم شود )خامنه

ــور ايران با توجه به دارا بودن مؤلفه تمدنی کهن، فرهنن و  - هايی ملی مانند هويت تاريخیکش

گیری از يک برنامه درست و کارآمد، دارد که با بهره... اين استعداد را  ادبیات غنی، دانشمندان نامدار و

. مبتنی  ا . ا . های ملی، نظام جتصويری مناسب از خود به نمايش بگذارد. همچنین عالوه بر شاخصه

ستکبار وهايی نظیر عدالت محوری، معنويتبر ارزش ضديت با ا ست که اين ارزش گرايی،  ها در ... ا

نابراين قابلیت جذب تودهدهجهان کنونی مورد توجه بخش عم های ای از مردم جهان قرار دارند و ب

شت. به همین جهت رهبر انقالب تأکید دارند که  سالمی »مردم را خواهند دا شبختانه جمهوری ا خو

 (.1395/  04/  12)بیانات، « دستش باز است ]ديپلماسی عمومی  در اين زمینه

سالمی ايران دارای  ست، از آنجا که انقالب ا شمولی، فرهنگی و مردمی ا سالمی، جهان  وي گی ا

سالتی فرامرزی برای  ا . ا . ج سالمی، ر ساس همین هويت ا ست و بر ا سالمی ا . نیز دارای هويتی ا

های خود را ها و سیاستگیریالخصوص نسبت به مسلمانان جهان قائل شده است و جهتخود، علی

ــت )يزدانی و ن ــتا تنظیم کرده اس ــالمی ايران با تأکید بر 20: 1392 ادزنديه، در اين راس (. انقالب اس

سانیعدالت ضای جهانی و نیز گرايی و نفی تبعیض، ان ساختن ف صفانه کردن و عادالنه  تر کردن، من

سلطه سانی و غیر اخالقی گفتمان غالب بر روابط بینافشای ماهیت  الملل، بر ضرورت طلبانه و غیر ان

های در خور توجه در تمدن اسالمی تأکید ورزيده است. بنابراين و پیامعرضۀ کاالهای عظیم فرهنگی 

. برای انتقال اين مفاهیم، بايد از وجهۀ قدرت نرم خود بهره گیرد. با توجه به اينکه عصـــر  ا . . ا ج

ست، در اين میان بازيگری می صر ارتباطات ا سازی کنونی، ع صۀ اعتماد شد که در عر شتاز با تواند پی

شود سازی و ار. بايد بتواند با بهره ا . . ا ؛ لذا جپیروز  صوير ای مطلوب ئۀ وجههاگیری از قدرت نرم و ت

و مناسب به انتقال درست پیام با تکیه بر ساختارهای غیر مادی از جمله اجتماعی، هنجاری، ارزشی و 

: 1390)دهشیری، ای چون دين، فرهنن، تاريخ و هويت اجتماعی مبادرت ورزد نهادی و عوامل زمینه

130 - 129.) 

ضیحات می ست خارجی جبا اين تو سیا سالت  صدور ارزش ا . . ا توان دريافت که ر های . برای 

ست.  سی عمومی مبتنی ا سالمی تا چه حد بر ابزار ديپلما ضوعات مورد صدور اانقالب ا نقالب از مو

ه ساير کشورهای جهان است های انقالب سالمی بکه به معنای صادر کردن تجربه بود امامتوجه 

ست: (. 13: 1391)اخوان کاظمی،  شده ا صدور انقالب در نظر گرفته  در اين پیوند، چهار راهبرد برای 



     ۱7۹    ایاهلل خامنه یتدیپلماسی عمومی از منظر مخاطبال، اهداف و تقویت

بخش )محمدی، های آزادیحمايت از نهضــت .4آموزش و . 3ســازی؛ تبلیغ و آگاه .2الگو ســازی؛  .1

شکار می(. با عنايت به اين راهبرد72: 1390 شاعۀ شود که غالب اين موارد از طريآ ها، اين نکته آ ا

پذيرد؛ يعنی ها و  باورهای برخاســته از انقالب اســالمی، و جذب ملل ديگر به آنها صــورت میارزش

 دهد.همان مسیری که ديپلماسی عمومی در اختیار ما قرار می

 ایاهلل خامنهدیپلماسی عمومی در اندیشه آیت .4

 دیپلماسی عمومی. اهمیت قدرت نرم و 1 - 4

در »کند؛ ای درک میگرايانهالملل کنونی را به صـــورت واقعای، نظام بیناهلل خامنهطور کلی، آيتبه

ـــد و خود را تقويت کن /  10/  04)بیانات، « ددنیای قانون جنگل، هر ملتی بايد به فکر خودش باش

ــوی نظريه واقع(. چنین گزاره1382 ــاس، ون میگرايی رهنمای، مخاطب را به س ــود. بر همین اس ش

نمايد، فرآيندی که در آن برد و باخت اهمیت دارد. فرآيند ديپلماســی را نیز طبآ آن منطآ معرفی می

(. صاحب اين 1368/  05/  31)بیانات، « است ديپلماسی، يک جنن»فرمايد: در اين راستا ايشان می

ا نیســـت و در اين پیوند ايشـــان دو نوع قدرت را هها و آرمانگرايانه، غافل از اهمیت ارزشنگاه واقع

اعتقاد و  چنین»فرمايد: کند، مادی و معنوی. ايشـــان قدرت معنوی را برتر دانســـته و میمعرفی می

و  و تسلیحات و علم و ثروت پول چون اقتدارهای معمولی و ظاهری ــ ال ايناِ و؛ است اقتداری ابهت

در ما استلنايی  چیزی که. برخوردارند بیشتر از ما از آن ها همو خیلی ستا و تشخیص فهم ـ قابل ...

 يک فکر و اعتقاد الهی است بندی ما بهپای کند، همینمی را جلب ديگران دنیا و احترام و توجه است

ســالخ مهم »شــود که (. در همین ارتباط تأکید می16: 1390ای، )خامنه« دهیممی را نشــان آن که

ست؛ اما مهم سلح، توانای دفاع ا ست و مرد م سالخ، ا سلح  نیروی معنویتر از  و قدرت روحیِ مرد م

صورت يک اقتدار معنوی و حقیقی و غیر  شور را به  ست که اقتدار ملی يک ک ست. اين آن چیزی ا ا

یانات، « آوردقابل زوال در می نابراين می1387/  07/  28)ب ـــائل مربوط به توان به اهمیت م(. ب س

ــاس و با  ــان پی برد؛ بر همین اس ــت، در منظومۀ فکری ايش ــنخ اقتدار معنوی اس قدرت نرم که از س

. ايران را نه از نوع سخت بلکه از نوع جنن  . ا شناخت اين مقوله است که ايشان جنن امروز علیه ج

ـــت و  ۀارزدشـــمن، مب ۀمبارز»داند و تأکید دارند که فرهنگی و عقیدتی )جنن نرم( می تبلیغاتی اس

/  11/  28)بیانات، « کندفضـــاهای ممکن را علیه ملت ايران پر می ۀهای تبلیغاتی دشـــمن همبوق

صدر همۀ امور قرار می1381 شان (. در چنین نبردی، فرهنن و دفاع از آن در  صف، اي گیرد. با اين و
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ــالت  ــازیآگاه»رس ــاير ملت« س ــت خارجی تع]س ــیاس ــتگاه س ريف نموده و در ديدار ها  را برای دس

در زمینه ســیاســت خارجی بايد ســعی کنید که همه در دنیا »فرمايد: جمهور و هیأت دولت، میرئیس

خواهد با فکر خود، با نیروی خود، با بدانند که ملت و دولت ايران، انگیزه و هدفش اين اســـت که می

قدم بردارد ۀاراد عادت خود  ـــ نات، « خود، در راه س یا نابراين می1377 / 06/  02)ب فت (. ب توان گ

ــه ]آگاه ــاير ملتکارآمدترين ابزاری که در اين عرص ــازی س ــی س ها  بهترين کارايی را دارد، ديپلماس

 عمومی است.

 اهداف دیپلماسی عمومی. 2 - 4

های اولیه ســابقه به کارگیری ديپلماســی عمومی در ســیاســت خارجی ايران به ســال صــدور انقالب:

ــاس، جانقالب باز می ــم بر مبنای . در قبال کشــورها و حکومت ا . ا . گردد. بر اين اس های متخاص

رو ديپلماســی عمومی طبآ ها، از ديپلماســی عمومی ســود برد. از ايناولويت و ارجحیت رابطه با ملت

شباهت شتراکات و  شده ا صدور انقالب دارد تا آنجا که برخی آن را تعاريف گفته  صل  های زياد با ا

صدور انقالب قلمداد میهمان  صل  ست ا سالی ا سی عمومی در ايران چند  کنند. در واقع بحث ديپلما

رود، اما بايد گفت که ديپلماسی عمومی ايران با انقالب اسالمی آغاز شد و که با اين عنوان به کار می

صدو سی عمومی مانند  ست. چرا که هدف در ديپلما سی عمومی ا صدور انقالب، همان ديپلما ر بحث 

: 1390انقالب، عموم جامعه است و مردم در کانون محوری آن قرار دارند )جوادی ارجمند و اسمعیلی، 

شار مختلف مردم همانند امام خمینی6 صدور مبانی . رهبر انقالب در ديدار با اق صدور انقالب را   ،

ساز اسالم و نصدور انقالب، يعنی صدور فرهنن انسا»کند: فرهنگی انقالب اسالمی ايران بیان می

صرار بر ارزش صفا و خلوص و تکیه و ا سانی. ما به اين کار و انجام اين وظیفه افتخار صدور  های ان

سمی صادر کردن توحید و اخالق  .و ما اين راه را بايد ادامه دهیمت کنیم. اين، راه انبیا چرا ما بايد از 

ی ديگر خجالت بکشــیم؟چ چرا بايد شــرم اخالقی به کشــورها ۀانبیا و روخ فداکاری و اخالص و تزکی

ــتادگی در مقابل قدرتکنیم از اين ــحیح و ايس ــورت درس که غیرت و حمیت ص های باطل را به ص

کنند که بشـــود با عوامل و مزدوران ها باور نمیملت های ديگر ارايه و تعلیم بدهیم؟عملی به ملت

ستکباری درافتاد. ما درافتاديم و پیروز همقدرت ی خودمان را در شديم. چرا اين عمل و تجربه های ا

صـــدور انقالب، به معنای . ... کنیمها نگذاريم؟ ما اين انقالب را صـــادر میاختیار افکار عمومی ملت

شاگری دربارهای انقصادر کردن ارزش ستبدها و ظالم ۀالبی و اف های عالم، وظیفه و تکلیف الهی م

 (. 1368/  04/  19)حديث واليت،  «ايمهی کردهاگر اين کار را نکنیم، کوتا ماست.
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ترين حرف نظام دانند امروز مهمايران را عدالت می اسالمی انقالبمقام معظم رهبری پیام اصلی 

سالمی، شان عدالت را پیام  ا ست. اي سالمعدالت ا نمايند و جاذبه برای همه جوانان دنیا معرفی می ا

شعار پر سالمیمحتوای نظام جمهوری  اين  شورها نیز يادآور می ا ر د»د. شونرا برای جوانان ديگر ک

سالمی ما  شت و دارد.  -ود که يک حرکت دينی ب -انقالب ا به طور طبیعی عدالت جايگاه ممتازی دا

های موضـــعی و در گفتمان در، راحلانون اســـاســـی، در بیانات امام در شـــعارهای مردمی، در ق

مختلف که جمهوری اســـالمی مطرخ کرده، اين جايگاهِ ممتاز  هایهای مختلف و به مناســـبتزمان

)حديث  «هیچ جا نداريم که عدالت بد باشــدعدالت يک ارزش مطلآ اســت؛ يعنی  ...شــود. ديده می

مردم، در هر جای دنیا که هســتند، قلباً »بر همین اســاس به باور ايشــان (. 1390/  02/  27واليت، 

دارد و بازويشـــان همکاری نکند، اما قلبشـــان عدالت را دوســـت میطرفدار حآ و عدالتند. حتّی اگر 

(. بنابراين معظم له بر جذابیت 1371/  11/  19)بیانات، « کنندجا صادقانه حرکت میفهمند که اينمی

شته و بیان می سالمامروز پیام »دارند: عدالت خواهی تأکید دا ست. پیام ما پیام عدالت  ا پیام جذابی ا

ست پیام ما  سانا ستها و نجات جوانپیام نجات ان در تکمیل  (1371/  04/  02)حديث واليت،  «ها

 المللی گرايش به معنويت، کرامتما با معیار عدالت بین»فرمايند: مقام معظم رهبری میفوق،  ثمباح

 معنوی ســرکار آمديم. ما با معیار تن اخالقدادن به نوع انســان و گرايش به دين خدا و به معنويت و 

ها معیارهای جمهوری ايم اينجويان عالم ســـرکار آمده خواهی ســـیطرهطلبی و زياده ندادن و قدرت

 (.1384/  12/  08)حديث واليت،  «است اسالمی

 . مخاطبان دیپلماسی عمومی3 - 4

شناخت دقیآ مخاطبان، نمی شت. ريزی دقیقی برای تأثیرتوان برنامهبدون  گذاری در ادراکات آنها دا

ضاع و احوال داخلی و خارجی، رويدادها و گرايش های تاريخی که در تعريف مخاطبان مورد نظر به او

توان بر پايه عواملی مانند اند، بستگی دارد. برای ملال مخاطبان مورد نظر را میگذر زمان شکل گرفته

های شغل و ... تعريف کرد. درک درست از وي گی زبان، عقايد مذهبی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی،

فام، کند )يزدانهای آنها از کشــورمان ياری میها و دريافتمخاطبان ما را در توصــیف عقايد، نگرش

(. در اين رابطه بايد توجه نمود که بايد بر مخاطبانی تمرکز داشت که بیشترين نسبت 43 - 44: 1393

سانرا در تأمین منافع دارند، نه اي ست )يزداننکه نفوذ در آنها آ ستا با 58: 1393فام، تر ا (. در همین را

های مسلمان تأکید دارند. معظم توجه به ماهیت اسالمی انقالب ايران، رهبری بر توجه نسبت به ملت

 فرمايند: له می
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شتن دست ظالم و » سالم بود؛ ن اهش به بردا سالمی ن اهش به دنیای ا انقالب ا

ستکب سالمی بود. ل ا وقتی متباوز ا سالمی و از زندیی امت ا سر امت ا ار از روی 

های مستتلمال در شتترغ و غرب عالم ا ستتاس انقالب در ایرال پیروز شتتد، ملت

ای وزید، هوا عوض شتتد؛ ا ستتاس کردند کردند که در زندیی  نها نستتیم تاز 

شد؛ شال پیدا  شی در کارها شای شنِ این را ما از امام  موختیم و این خط  ی رو

/  08/  0۳) دیث والیت، « نظام جمهوری استتالمی از  غاز تا امروز بود  استتت

۱۳8۹ .) 

 عالوه بر مسلمانان به طور عام، رهبری بر مخاطب جوان مسلمان به طور خاص توجه دارند: 

های عمومی در  ل کشور وقتی جوال در یک کشوری بیدار شد، امید به بیداری»

شد روز جوالکند. امافزایش پیدا می سالم بیدار  سر جهال ا سرتا اند. های ما در 

این همه دام مقابل پای جوانها قرار داد  شتتتد ، اما جوال مستتتلمال و غیور و 

 .(۱۳۹0/  ۱۱/  ۱0)بیانات،  «ها خودش را نبات داد بلندهمت، از این یرفتاری

حران هويت مولود نظام جو رهايی از بترديدی نیســـت که اذهان و فطرت حقیقتاز طرف ديگر  

ــتر از همه دغدغه قشــر جوان آن جوامع می ــار مختلف جوامع غربی، بیش ــلطه، در بین اقش ــد. س باش

ــیدن به واقعیت ــی به علم واقعی همت میجوانانی که برای رس ــترس گمارند و روخ تالش و ها و دس

ستادن در برابر زورگويی، از م ستم و همچنین اي ست و ؤلفهروحیه مقابله با ظلم و  های رفتاری آنان ا

شبهات و رهايی خود از  شار جامعه نیرو انرژی باالتری برای تحقیآ و تفحص در  ساير اق سبت به  ن

ای با اشــراف به اين اهلل خامنهآيت تاروپودهای تصــنعی ايجادشــده نظام لیبرال دموکراســی دارند.

سوی م شورها از  ضوعات و اينکه هرگونه تغییر و تحول در ک صورت میمو گیرد و موتور محرک ردم 

ستند، به نگارش نامه خطاب به جوانان اروپا و آمريکای مردم و آينده شر جوان ه سازان جوامع، نیز ق

اند. جوانانی که در صورت رهايی از مرزها و فضاهای تصنعی ايجادشده توسط گفتمان شمالی پرداخته

توانند در بیدارسازی و آگاهی بخشی عمومی سلطه، میای نظام لیبرال دموکراسی و امپراتوری رسانه

 . جامعه خود، نقش چشمگیری داشته باشند

نال را مخاطب خود قرار می» ّت که پدرال و من شتتتما جوا به این عل نه  دهم؛ 

شمارا ندید  می سبب که  یند مادرال  سرزمینتال ان ارم، بلکه به این  ی ملّت و 

تر و های شما زند جویی را در قلبنیز  سّ  قیقت بینم ورا در دستال شما می

اید که همین استتالم، چ ونه و بر  یا هریز از خود پرستتید  ... یابمهوشتتیارتر می
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چه ارزش نای  مادی، بزرگمب مدلهایی طیّ قرول مت علمی و فکری  ترین ت

یت کرد؟ ندال و متفکّرال را ترب هال را پرورش داد و برترین دانشتتتم این  ... ج

شتتد  بین استتالم و شتتما جوانال، ایرچه نایوار استتت امّا  چالش از پیش طرا ی

یدی را در ذهن کنبکاو جستتتبویر شتتما ایباد کند. های جدتواند پرستتشمی

ها، فرصتتت منتنمی را برای کشتت  تالش در جهت یافتن پاستتا این پرستتش

دهد. بنابراین، این فرصتتت را برای فهم های نو پیش روی شتتما قرار می قیقت

داوری از استتالم از دستتت ندهید تا شتتاید به یمن  صتتحیو و درب بدول پیش

ما در قبال  قیقت،  یندیال این برهه از تاریا تعامل غرب با پ یری شمسئولیت

سود  سالم را با  زردیی کمتر وجدانی   ،  دیث والیت)« تر به ن ارش در ورندا

۱۳  /۱۱  /۱۳۹۳.) 

 مبانی تقویت دیپلماسی عمومی. 4 - 4

ند ايجاد شــبکه ها نیازمای اســت که دولتگونه فرهنگی به عمومی و  عملکرد ديپلماســی ها:رســانه

شبکه به مخاطب خارجی میارتباطات حرفه شانای و گسترده هستند. پیامی که اين  ساند، ن دهنده  ر

هويت و طرز فکر عامه يک کشور است و همواره بايد ابعاد سازگاری و استمرار را در خود داشته باشد. 

سیار بابهره سی فرهنگی ب سانه کارآمد در بحث ديپلما سانه گیری از ر ست. ر ها با قدرت نفوذ اهمیت ا

ور را در جهان خلآ کنند و العاده خود در جوامع گوناگون، قادرند تصوير ملبت يا منفی از يک کشفوق

و  ها قرار گیرد )سمیعی اصفهانیتوجه خاص دولت ها موردله باعث شده است مديريت رسانهئاين مس

ـــانه در اين پیوند، با (.24: 1391، فتحی مظفری ای توجه به اهمیتی که رهبر انقالب برای قدرت رس

ضوع را بیان معرفی می« سالخ قدرتمند»مدنظر دارند، آن را به ملابه يک  شنی اين مو نمايند و به رو

 :دارند کهمی

 یِ رسان اطالع میعظ یهاشبکه نیو هنرها و ا هاولیزیها و تلورسانه ریامروز تأگ»

 کی ا،یاستتت. امروز دن شتتتریو از موشتتک و از بمب اتم ب... ازستتالن  و ینترنتیا

مؤگرترین ستتالن امروز »(. و نیز ۱۳8۳/  02/  28)بیانات، « استتت ییایدن نیچن

سانهبین سالن ارتباطات ر سالن تبلینات و  شمنال و مخالفین،  ای المللی علیه د

 (.۱۳88/  07/  02)بیانات، « است

از اوايل زمامداری بر نقش رسانه در تأمین اين هدف توجه  با توجه به هدف صدور انقالب، ايشان

 داشتند:
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اعتال تبدیل بشود و در خدمت تفکر انقالب  وصدا و سیما باید  قیقتا به وسیل»

و خودمال  وو استتالم و رستتون این فکر در ذهن و فکر و رون و عمل مردم جامع
سیما قرار دارن نیز صدا و  شعاع تبلینات  شدمردم دی ری که در  )بیانات، « د، با

۱4  /۱2  /۱۳6۹.) 

چنین ترين رسانۀ جمهوری اسالمی به عنوان اصلیگیری صداوسیما د جهتايشان در مورۀ توصی

 آنهاگیری باشــد که مقابل همان جهت ۀگیری اســاســی صــداوســیما بايد درســت نقطجهت»اســت: 

حديث ) «د اهتمام خودتان قرار دهیدمقابل اين کار را مور ۀشــما بايد درســت نقط...  )دشــمنان( دارند

در اين فراز از بیانات رهبر انقالب، وجه سلبی ديپلماسی عمومی مورد توجه (. 1383/  2/  28واليت، 

سانه ست؛ بدين معنا که بايد از توان ر سیم ا شمنان از ايران تر صويرهايی که د ای برای اثرزدايی از ت

 اند، بهره جست.کرده

شاره به  شان با ا شان که در  ۀبرنام»دارد که يک تولیدکنندۀ برنامۀ راديويی بیان میاي راديويی اي

ششِ اين را دارد که به هم ست، ک صوص زندگی پیغمبر ا شود. من در  ۀهای زندزبان ۀخ دنیا ترجمه 

ضوع واقعاً دقت کرده شان به زبان عربی ترجمه  ۀگويم. يعنی اگر همین امروز برنامام که میاين مو اي

ــود ــیله ش ــعودیو کاری کنیم که به وس ــاً از راديو کويت يا راديو س که آنبی - ای، اين برنامه، فرض

ست، خودِ  - بگويند مال کجاست پخش شود و بعد مستمعین بفهمند اين برنامه در ايران تهیه شده ا

عبارات هم بر  (. در اين1373/  04/  22)بیانات، « اين به قدر يک عالم، تبلیغات به نفعِ ايران دارد

ــلمان و هدف ــی مخاطب خاص مس ــت و هم وجه ايجابی ديپلماس ــحیح تأکید گرديده اس گذاری ص

 باشد.عمومی مدنظر می

ستفاده از مسائل هنری و بهاهلل خامنهدر بیانات آيت هنر: ستفاده از هنرهای اسالمی و  ای ا وي ه ا

از اين  توانمیی ايران از آن برخوردار است، شده است. با ظرفیتی که جامعه اسالم ياد مذهبی بسیار

 جوامع اسالمی بهره گرفت.وحدت در میان  و عنوان عاملی برای ايجاد ارتباطات هنرها به

 کنند: ای از حیث کارکردی، هنر را چنین معنا میاهلل خامنهآيت

شکل و به مؤگرترین نحو بیال » شیواترین  سال محلب را به  ست که ان هنر این ا

/  0۹/  ۱۱)بیانات، « وجود نیاورد کند؛ اما در طرف مقابل هیچ  التِ امتناع به

۱۳8۳ .) 

ای در جمع اهلل خامنهآيتبنابراين هنر، قدرت نفوذ زيادی خواهد يافت و بر اين اســاس اســت که 

 دارد: دهد و خطاب به آنان بیان میمسئولین سیاست خارجی به نافذ بودن هنر ارجاع می
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که یاهی اوقات یک مفهوم را به هر زبال بیال کنید، به دل و  بینیدیشتتتما م»

رستتد، م ر با زبال نمایش، م ر با زبال نقاشتتی و زبال شتتعر؛ ذهن مخاطب نمی

 (.۱8: ۱۳۹۱ای، )خامنه «رسدفقط با هنر می

ستگی هنر و قدرت نرم  شان در ارتباط با پیو شو»فرمايند: میاي سوار  د و بر اگر قدرت نرم بر هنر 

سوخ آن در دل شود ر سب به میدان آورده  شد و با قالبی منا شته با ها فرهنن غنی و بالنده تکیه دا

شتر می سینما و اهمیت در جای ديگری و (. 1388/  06/  14)حديث واليت،  «شودبی در مورد هنر 

 کنند: بیان میآن در عصر کنونی 

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

کند که شتتمشتتیر نشتتال بدهد، شتتمشتتیر هم نشتتال استتتکبار به این اکتفا نمی

صل میدهد، اما در کنار او به د می شیو  دی ر مت به نظر مقام معظم «. شودها 

 های خوب هنری برای کارهای فرهن ی در نظردر بحث هنر، باید قالبرهبری 

عیار توی ب را خوب انتخاب کنید و هنر را بایستتتتی تمامبایستتتتی قال»ب یریم: 

 (.۱۳86/  02/  25) دیث والیت،  «میدال بیاورید

شی: ست. يکی از مهم مراکز آموز شی ا سی عمومی، راهبرد آموز ترين راهبردها در اجرای ديپلما

شـــما از »د: گوينرهبر انقالب با بیانی دقیآ در جمع محصـــالن خارجی در ايران، خطاب به آنان می

بخش آشنا شويد. هدف اين ايد تا با معارف اسالم ناب نجاتنزديک به صد کشور در اينجا جمع شده

نیست که ما انقالب را به شکل متعارف در عرف سیاسی و قاموس سیاسی به اين کشور و آن کشور 

با ابزارهای نظامی و صادر کنیم؛ انقالب چیزی نیست که با ابزارهای سیاسی بشود آن را صادر کرد يا 

شما امروز اين فرصت بزرگ . امنیتی بشود آن را پیش برد؛ اين غلط است؛ ما از اول، اين راه را بستیم

صم سالمی، در عا صطفی»مبارک  ۀعلمی قم، در جامع ۀرا در جمهوری ا داريد که با اين معارف « الم

شويد؛  شنا  شن می ...آ ضا را رو شويد که ف شما بتوانید نورافکنی  سالم به اين خود  کند. امروز دنیای ا

عظیمی برای اسالمید. اينجا خوب فرا بگیريد؛ در  ۀهای اسالمید، شماها سرمايشماها ذخیره. نیاز دارد

سالمی خوب تنفس کنید و به امید خدا در زمان الزم در میان  ضای انقالب و نظام جمهوری ا ملت ف

خودتان برگرديد و با ابزار علم، با سالخ حلم و اخالق و تواضع و مهر و محبت به مردم، اين حقايآ را 

(. طبآ مبانی نظری پ وهش حاضـــر، در راهبرد آموزشـــی، 1389/  08/  03)بیانات، « منتقل کنید

ری به محصالن پس از پايان تحصیل در کشور خارجی و بازگشت به وطن خود، احساس نزديکی فک

توانند التحصیالن پس از بازگشت به موطن، میرو فارغکشور محل تحصیل خود خواهند داشت. از اين
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ای است شان اقدام کنند. اين همان نکتهبر مسائل جامعۀ خود در راستای منافع کشور محل تحصیل

صیه می شجويان تو سپس های انقالبکنند تا ارزشکه رهبری بر آن تأکید دارند و به دان ی را درک و 

اهلل لبنان از جملۀ اشاعه دهند. شیخ عیسی قاسم، روحانی بحرينی و سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب

 اند.افراد نامداری هستند که بخشی از تحصیالت خود را در ايران گذرانده

صۀ ورزش: ستفاده از عر ضوع، کالم آيت ا ر از ای گوياتاهلل خامنهبرای پی بردن به اهمیت اين مو

 فرمايد: هر چیزی است. ايشان خطاب به قهرمانان ورزشی می

های ورزشی، با اخالغ انسانی و با جوانمردی ظاهر شوید اینکه شماها در میدال»

المللی، که امروز دی ر از نظر بینندیال بین - شتتویدو خوشتتبختانه ظاهر می -

 ور شوند، پیاممحلع میها و در مواردی میلیاردها تماشاچی وجود دارد و میلیول

یک  قیقتی استتت از داخل کشتتورتال، که این  قیقت را با هیچ زبال دی ری 

کند، با تدیِن شتتتد تبلیر کرد. یک قهرمال با جوانمردخِ خودش تبلیر مینمی

سئلخودش تبلیر می شکار ما که با  باب در  وکند. این م بانوال و دخترال ورز

رستتانید که این هائی را میشتتما پیام...  استتت روند، خیلی چیز مهمیمیدال می

سیلهپیام ستادیی، ها با هیچ و ست: پیام عزم و اراد ، پیام ای ساندل نی ای قابل ر

چنال میدانی و در جای ا  اول جهال پیام ایمال. ورزشکار ما بعد از پیروزی در  ل

کند، می افتد روی خاب سبد دهد؛ یا میسر می«  سین یا»قرار یرفتن، شعار 

ستش را بلند می شکریزاری مییا د سالمی و کند. میکند و خدا را  دانید امت ا

کند کنند؟ دنیائی که سعی میهای مسلمال با این کار چه هیبانی پیدا میملت

یری و پشت کردل به ایمانی و الابالیها را، به سوی بیخصوص جوالههمه را، ب

ست سوغ دهد، یک جوال برج در میدال  - نه یک جوال معمولی -ما  ومعنویات 

ها خیلی کارهای دهد. اینرا به معنویات نشتتتال می جور اقبال خودشورزش این

 (.۱۳۹۱/  ۱2/  2۱)بیانات، « تاگری ار و مهمی اس

 گیرینتیجه .5

الملل و به وي ه دوران پس از جنن ديپلماسی عمومی از جمله مفاهیم جديدی است که در روابط بین

ست. در اين پ وهش سرد ا شان داده ا شورها ن ست خارجی ک سیا ستگاه  رزش و اهمیت خود را در د

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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ست. بررسی قرار  شتر جنبشگرفته ا سالمیهای در بی غیرمستقیم بوده، و ايران  انقالبی، تأثیر ايران ا

ست، نه مداخله شته ا ستقیم. اين نکته به عمدتاً نقش الگو را دا وي ه در دوره آغازين پس از آن  گر م

ايران با ستودند و را می انقالبیون، شهامت و ايمان اسالمصادق بود که سنی و شیعه در سراسر جهان 

سالمیبنیادگرايی و احیاگری  شمرده می ا در »فرمايند: باره می ی درايناخامنه اهللآيت .شدمترادف 

به وجود آوردند، دو  اسالمحقیقت امام بزرگوار ما در اين نهضت عظیمى که در کشورمان و در جهان 

فرهنگی، به  اسالمپرچم را بلند کردند و برافراشته نگاه داشتند: يک پرچم عبارت است از پرچم احیاء 

سربلندى ايران و امت بیکرانعرصه آوردن اين قدرت عظیم و  سالم. پرچم دوم، پرچم عزت و  . اين ا

چم اول که در حقیقت يک بعد از دعوت دو تا پرچم برافراشته به دست قدرتمند امام بزرگوار ماست پر

ست مربوط به امت بزرگ  ست پرچم دوم هم اگرچه مربوط به  اسالمیفرهنگی امام و نهضت امام ا ا

بخش  ملت ايران است، مربوط به مسلمانان و ايرانى است، اما چون يک تجربه عملى از تحرک حیات

چون اين نهضت بزرگ در ايران تجربه  ساز است،امیدآفرين و حرکت اسالمیاست، براى امت  اسالم

سالمعملى بیدارى  ست اما نتیجه  بود، بنابراين اگرچه که به ا ستقیم مربوط به ايران و ايرانى ا طور م

ــالمآن باز براى امت  ــت اس بر  (. عالوه1388/  03/  14، واليتحديث ) «داراى ارزش و اهمیت اس

های موجود در جهت مقابله با تهديدات ضـــعفمنظور رفع  گســـترده و مهمی که بايد به هایتالش

کنونی يا در حال ظهور علیه کشـور در حوزه ارتقاء ديپلماسـی فرهنگی در سـطوخ مختلف سـیاســی، 

ــجم برای ارتقاء ديپلماســی نرم و ريزیفرهنگی انجام بشــود، بايد با به برنامه - اجتماعی های منس

ز قابلیت افزايی و به عبارتی تقويت پیش ايران توجه داشـــت که پیش ا اســـالمیفرهنگی جمهوری 

ترين نگرش، تأثیرات مقطعی و در نگاهی به صــحنه عملیات در خوشــبینانه عجوالنهها، ورود ســاخت

 .واقعیت انگارانه، پیامدهايی مخربی در پی خواهد داشت

 منابع:
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