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مقدمه

مقدمه نویسندگان

ازنقطهنظرعلومارتباطات،بازیهایدیجیتالیکیازرسانههاینوینمحسوبمیشوندکهضمن
برخورداریازظرفیتهایشگفتآورتعاملیوتأثیرگذاریبرمخاطبان،باگذشتبیشازنیمقرنازآغاز
تولیداکنونبهعنوانیکسرگرمیجذاب،راهکاریاثربخشبرایآموزشوبازویفرهنگیمهمشناخته
میشوند.جایگاهرسانهبازیبهمرحلهایرسیدهاستکهدرایراندرکنارورود»بازیسازی«بهعنوانیک
رشتهفنیبهدانشگاهوانستیتوملیبازیسازی،»مطالعاتبازیهایدیجیتال«کهمعطوفبهپژوهشو

رویکردانتقادیاست،برایارتقایبینشدانشجویاندراینحوزهبهدانشگاهراهپیداکند.
اهمیتاینرسانهدردهههایگذشته،بیشازپیشبرایعرصههایسیاسی،اقتصادی،اجتماعیو
فرهنگیکشورهامشخصشدهبهطوریکهامرسیاسیاکنوندرتأثیروتأثرازاینرسانهاست.تأثیریکه
درردایسرگرمیبربازیکنگذاشتهمیشودتبدیلبهامریاجتماعیدربازیگشتهواینقابلیتبیشاز
دودههوهمزمانباوقوعحادثهپرحاشیه۱۱سپتامبر،ابزارشرکتهایبزرگبازیسازیغربیبرایانتقال

معانیسیاسیوایدئولوژیهایضدشرقیشدهاست.
درحالیکههرروزبراهمیتمطالعهرسانهبازیافزودهمیشود،تحلیلاینمناسباتبهشکلیکالندر
مطالعاتداخلیوحتیبینالمللیمغفولماندهاست.تحقیقاتاندکیبهبررسیاثراتسیاسیوفرهنگی
بازیهایدیجیتالبربازیکنانپرداختهاستودراینزمینه،آثاریکهمنتهیبهمدلهایعلمیقابلاستناد
شوند،تقریباًناموجودهستند.کتابحاضربهعنواننخستیناثرملیوبینالمللیدرحوزهمطالعهسیاسی
بازیهایدیجیتال،ضمنارائهمبانینظریوگردآوریکاملیازدیدگاههایپژوهشگرانداخلیوبینالمللی
اینزمینه،دستبهتحلیلیکیازمهمترینعناوینبازیهایسیاسیجهانیعنی»بازیندایوظیفه«زده
استونتایجحاصلازاینتحلیلرابهصورتیمنسجمتبدیلبهمدلنمودهاست.مادراینکتابضمن
ارائهدیدگاههایخبرگانداخلیدرحوزهسیاستورسانهبازی،بهایننتیجهرسیدهایمکهاینکوقتآن
رسیدهتاعرصهجدیدیدرذیلدیپلماسیعمومیتحتعنوان»دیپلماسِیبازی«تعریفنمائیموبهجایگاه
اینرسانهدرعرصهدیپلماتیکاشارهکنیم.درحقیقتبایدگفتبسیارسادهانگارانهاستکهبازیهای
دیجیتالراهمچنانفقطیکسرگرمیبدانیم،درحالیکهمیتواندیکرسانهقدرتمندبرایتغییرافکار

عمومینسبتبهیکمقولهباشد.
سینماوتلویزیونپسازپشتسرگذاشتندورهاقتدار،اکنونجایگاهخودراهمازجنبهکمیتمخاطبان
وهمازلحاظگردشمالیبهصنعتبازیواگذارکردهاندوهمپایاینصنعتپرطرفدار،بهایجادوتقویت
دیدگاههایسوگیرانهعلیهنظامهایعقیدتیوسیاسیدیگرمیپردازند.پسازسال۲00۱کهنقطهمهمی
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برایکاربستباورهایسیاسیدررسانهبازیبوده،تولیدبازیبامضامینایدئولوژیکپیچیدگیهایفراوانی
پیداکردهتاجاییکهعرصهجدیدیدرمطالعاتوتولیداتاینحوزهشکلگرفتهاست.

کتاب»دیپلماسِیبازیهایدیجیتال«بهعنوانمحتوایییککاسهازتلفیقدیپلماسیوبازیبرای
پژوهشگرانبعدیبهرشتهتحریردرآمدهاست.مابراینباوریمکهظرفیتبازیبرایانتقالایدئولوژیهای
فرامتنِیفرهنگی،دینیواجتماعیبسیارعمیقودرعینحالگستردهاستوبایدتهدیدهاوفرصتهای
توأماناینرسانهراباهمبپذیریموازآنبرای»بازنماییمقتدرانه«دربرابر»سوءبازنمایی«استفادهنماییم.
ماکتابحاضررانقطهاولیهایبرایمطالعاتعمیقتر،کیفیترومؤثرتردرعرصهدیپلماسیبازی
میدانیموامیدداریمپژوهشهایبعدیبهمددیافتههایایناثر،تعمیقیافتهوگامهایمؤثرتریدرجهت
شناختبازنماییسیاستدررسانهبازیبرداشتهشود.همچنینامیداینداریمکهیافتههایاینکتاببه
تولیدبازیهایبومیوصادراتآنهادرجهتبازنماییمطلوبومقتدرانهکمکنمایدوقوتقلبیبرای

پژوهشگرانآنباشد.

دکتر فرزانه شریفی
دکتر اکبر نصرالهی
اسفندماه 1399
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پیشگفتار

یادداشت یک بازی پژوه 

کتاب»دیپلماسیبازیهایدیجیتال«تالشبسیارارزشمندیاستکهرسانهبودنبازیهایرایانهای
رامفروضگرفتهاست.دربیندانشمندانعلومارتباطاتبحثعریضوطویلیاستکهآیابازیرایانهای
یکمدیاورسانهاستیانه؟سالهایسالاستکههنرمندانسینمایهالیوودواستودیوهایتولیدبازی
-کهعمدتاًتوسطناشرانماسونیوصهیونیستراهبریمیشوند-درخدمتبسطوتوسعهاهدافهژمونی
سیاسیواخالقیسلطهغربوآمریکاقرارگرفتهاند.سیاستهایخصمانهاستکبارجهانیایجابمیکند
سلطهجوییخودرادردنیایواقعیازدریچهرسانهپرنفوذبازیهایدیجیتالیدراذهانمخاطبانجهانی
خودسوءبازنماییکنند.بازیهایپرمخاطبیهمچونندایوظیفه،بتلفیلد،آذرخشآبی،تامکلنسی،ارتش
آمریکاو...همارهساعتهایزیادیرادرروحوروانواعصابمخاطبانخود،آقاییومنجیبودنآمریکا
رادرمقابلوحشیگریوبربریتزامبیگونهمسلمانانسراسردنیابهرخمیکشند.تالشنگارندگان
اینکتاببامحوریتمطالعهموردیبسیاردقیقسریچندگانهبازیندایوظیفهبهخوبیگویههای
سیاسیاینسریازبازیاکشنرااستخراجکردهاندودریکتحلیلدقیقعلمینشاندادهانداینگونهاز
بازیهایدیجیتالییکیازقویترینرسانههایالقایپیامهایسیاسیاست.امیداستپژوهشگران،اساتیدو
دانشجویانعرصهارتباطاتبهشکلفعالتریاینتالشمقدسراادامهدهندوابعادبیشتریازمطالعات

رسانهایبازیرادرمقاالت،رسالههایدکتراوبروندادهایپژوهشیخودعرضهنمایند.

1399/8/8
دکتر بهروز مینایی

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
و مدیرعامل سابق بنیاد ملی بازی های رایانه ای
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سپاسگزاری

افرادمؤثریدرحوزهمطالعاتبازیهایدیجیتال،مشوقنگارشایناثروبهپایانرساندنآنبودهاند.
بیشازهرچیز،ازحمایتهایعلمیجناب آقایان سید محمدعلی سیدحسینی و حامد نصیری،معاونان

محترمبنیادملیبازیهایرایانهایبرایجهتدهیوایجادخطفکریدراینکتابسپاسگزاریم.
همچنیناز مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال )دایِرک(برایهمراهیدرتولدایناثرتامرحلهنشر
متشکریم.درادامهازپژوهشگران،اساتید،مؤلفانداخلیوخارجیحوزهمطالعاتبازیوخانوادههایعزیز

خودکهمارادرتألیفایناثریاریدادهاندسپاسبیکرانداریم.



آنچه در این فصل می خوانید:

مفهوم شناسی دیپلماسی 
گونه شناسی دیپلماسی 

مفهوم شناسی دیپلماسی عمومی 
دیپلماسی رسانه ای آمریکا، مرور مطالعات و بازنمایی ها

فصل اول
مفهوم شناسی دیپلماسی

)رهیافت ها، ابزار و کارکردها( 
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مقدمه 
دیپلماسیبهعنوانیکمفهومبسیاربسیطوپرکاربرد،مهمترینمدخلآشناییماباحوزهدیپلماسی
بازیدیجیتالاست.درحقیقتدریچهدیپلماسیدرهرعصر،حاملودربردارندهاشکالنوینیاستکهبر
پایهمفهوماولیهدیپلماسیبناشدهوهموارهازابزارهایرسانهایمتعددبراینیلبهاهدافدیپلماسیبه
کارگرفتهمیشوند.برایاینمنظور،بسیارضروریاستکهابتداتعریفصحیحوجامعیاز»دیپلماسی«
بهدستبیاوریم؛اگرچهپیشازاینمنابعمختلفیبرایتوصیفوتفسیراینواژهقلمفرسایینمودهاند؛اما
الزمدانستیمکهدراینکتاببرایورودبهموضوعدیپلماسیبازی،فصلیرابهطورمقدماتیبهتشریح

دیپلماسی،تعاریف،انواعوتاریخچهآناختصاصدهیم.
دراینفصلضمنارائهتعاریفلغویومفهومیازواژه»دیپلماسی«،بهطرحانواعدیپلماسیبههمراه
ویژگیهاوتاریخچهآنمیپردازیم.همچنین،دیپلماسیرسانهایبهعنوانشکلیازدیپلماسیعمومینوین
وحوزهایبسیارمرتبطبرایورودبهدیپلماسیبازیموردبحثوبررسیقرارگرفتهاست.دراینبخش
همچنینبازیدیجیتالهمبهعنوانابزارجدیددیپلماسیرسانهایوهمشیوهنویندیپلماسیعمومیمعرفی

گردیدهاست.
درابتدایاینفصلوپیشازورودبهبحثهایآغازین،بهمنظورایجادجهتگیریذهنیدقیقترو
شفافتربرایمخاطب،نقشهراهمطالعاتیاینکتابارائهمیگردد.نمودار۱-۱-سیرمطالعاتیاینکتاب

راازمفهومدیپلماسیتابازِیموردمطالعهنشانمیدهد:
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فصل اول: مفهوم شناسی دیپلماسی

  نمودار 1-1- نقشه راه مطالعاتی کتاب

مفهوم شناسی دیپلماسی
دردنیایامروزماواژهدیپلماسی۱تقریباًبرایکسیناشناختهنیست.اینواژههرروزبارهادررسانههای
مختلفچاپی،صوتیوتصویریودرشبکههایاجتماعیدیدهوشنیدهمیشودوهرروزازدیپلماسی
کشورهایمختلفتحلیلهایمتعددیبیانوابرازمیشود.دیپلماسیازجملهواژههاییاستکهدر
حوزههایمختلفیهمچونعلومسیاسیوروابطبینالمللدارایمعانیمختلفیمیباشد.اینواژه،در
کاربردرسمیخودعمدتاًبهدیپلماسیبینالمللیکههدایتروابطبینالمللیازطریقدیداروگفتوگوهای
دیپلماتهایرسمیاست،اشارهدارد.دراینجاالزماستبرایواکاویمفهومدیپلماسی،ابتداتعریف
لغویآنرابدانیم.تعاریفزیاديبرايواژهدیپلماسيبیانشدهاست،تمامياینتعاریفهدفمشخصـي
رادنبالمیکندکه»پیشبردسیاستخارجي«مبنايمشترکاکثرتعاریفدیپلماسياست)آالدپوش
وتوتونچیان،۱۳7۲:۴(.ریشةلغويدیپلماسيازواژهیونـاني»دیپلما«بـهمعنـيکاغـذلولـهشـدهیـا
تاخورده،گرفتهشدهاستودراصطالحبهسنديگفتهميشودکهبهموجبآنعنوانیاامتیازيبهشخص
ميدادند.بعدهااینواژهبرمنشوریاسندرسمیسفیرانوفرستادگاندولتهانزددولتهایدیگراطالق

1-  Diplomacy

١٢ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مطالعاتي كتابنقشه راه  -1-1نمودار 

  پلماسيدي شناسيمفهوم
هاي مختلف روز بارها در رسانه تقريباً براي كسي ناشناخته نيست. اين واژه هر 1در دنياي امروز ما واژه ديپلماسي

روز از ديپلماسي كشورهاي مختلف  شود و هرهاي اجتماعي ديده و شنيده ميچاپي، صوتي و تصويري و در شبكه
وم عل ي همچوني مختلفهاحوزهيي است كه در هاواژهجمله از  ديپلماسي شود.هاي متعددي بيان و ابراز ميتحليل

 يديپلماس به عمدتاً خود رسمي كاربرد . اين واژه، درباشدميمعاني مختلفي  داراي المللنيبسياسي و روابط 
 در .دارد اشاره ،است رسمي يهاپلماتيد يوگوهاگفت و ديدار طريق از يالمللنيب روابط هدايت كه الملليبين

 پلماسيواژه دي براي زيادي تعاريفبدانيم. اينجا الزم است براي واكاوي مفهوم ديپلماسي، ابتدا تعريف لغوي آن را 

                                                            
١ Diplomacy 
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گردید)آالدپوشوتوتونچیان،۱۳7۲:۶(.تااواخرقرن۱۸دیپلماسيبهعلممطالعهاسنادومدارکگفته
میشدوازآنپسبهعلمادارةروابطبینالمللیاطالقشد.لغتنامهدهخدادرتعریفلغویواژهدیپلماسی
آنرا»فنوعملرهبریمذاکراتبینملتهابهمنظورحصولسازشکهموردرضایتمتقابلهمگان

باشدونیزآیینوآدابومراسموطرقرهبریاینمذاکرات«میداند.
تعاریفمتعددیازواژهدیپلماسیموجوداستکهبرخیازآنهادرذیلمورداشارهقرارگرفتهاست:

ادارهاموربینالمللبهوسیلهسفیرودیگرمأموراندیپلماتیک؛•
ادارهاموربیندولتهابهوسایلمسالمتآمیز؛•
هنردیپلماتدرادارهامورخارجيدولتبهوسایلمسالمتآمیز،خصوصاًبامذاکرهوگفتوگو؛•
هنروروشانجاممذاکرهبادولتهايخارجيبرايدستیابيبهروابطسیاسيرضایتبخشو•

متقابلاست)آقایی،۱۳۸۲:۴۲0(؛
علموهنرنمایندگيکشورهاوفنمذاکرهاست؛هنريکهبرايانجاماموردیپلماتیکوحقوقيو•

حفظمنافعکشورمتبوع،درخارجصورتميگیرد)نوروزیخیابانی،۱۳۸۴:۸0(؛
اصولومقرراتياستکهبهموجبآنهاروابطدولتهاباهمازراهمذاکرهوفرستادنمأموران•

فوقالعادهوجلبموافقتیابستنقراردادهاتمشیتپیداميکند)جعفریلنگرودی،۱۳۶۸:
)۱۹۶۸

روشحلوفصلمسائلروابطخارجيدولتبادولتهايدیگر،بهوسیلهمذاکرهیاهرشیوه•
مسالمتآمیزدیگراست.بنابراین،معنايخاصدیپلماتیک،روابطخارجيدولتودیپلماسي،نحوه

ادارهآنروابطاست)صدر،۱۳۸۶:۴(.
درحقیقتدیپلماسيروشيبرايحلوفصلمسائلمربوطبهروابطخارجيدولتاستکهازطریق
گفتوگویاهرروشمسالمتآمیزدیگربهمنظوردستیابیبهاهدافموردنظرصورتمیپذیرد.آنچهاز
مجموعتعاریفدیپلماسیبهدستمیآیدایناستکهدیپلماسی،ماهیتیمسالمتجویانهداردومذاکرهو
گفتوگوازویژگیهایبارزآناست؛بهگونهایکهبرقراریوایجادصلحدردستورکاراصلیاینفعالیت
قرارداشتهوتماماینفعالیتهادرحوزهموسومبهسیاستخارجی،انجاممیشود.برایناساس،دیپلماسی
رابهعنوانفنادارهسیاستخارجیویاتنظیمروابطبینالمللیوهمچنینحلوفصلاختالفاتبینالمللی
ازطریقمسالمتآمیز،تعریفوتوصیفکردهاند)قوام،۱۳۸۴:۲07(.دیپلماسيبهعقیدهبرخی،کوششي
استکهیکبازیگربینالمللیبرايمدیریتوحلوفصلاختالفاتمحیطبینالملل،ازطریـقکـاربـایـک

بـازیگربینالمللیدیگربهکارمیگیرد)ظریف،۱۳۸7:۱۹۶؛نیکالس،۱۳۸7(
ازلحاظمفهومیبایدگفتکه»دیپلماسیعبارتاستازفنمدیریتتعاملباجهانخارجتوسط
دولتها«)دارابی،۱۳۹0:۳۲0(کهاغلبدرراستایاهدافروابطبینالمللیککشوربهکاررفتهمیشود
)بارستون،۲00۶:۱(.درتعریفدیگری،دیپلماسییاروابطدیپلماتیکدانشارتباطمیانسیاستمداران

وسرانکشورهایجهانتلقیشدهاست)آشوری،۱۳۸7(.
دیپلماسیدرعصرحاضرهمبهعنوانیکاصلبایستهبراینظامهایسیاسیبرایحضوردرعرصه
بینالمللوهمبهعنوانیکضرورتدرپیشبرداهدافدولتهامحسوبمیشود.بهدلیلپیچیدگیهای
روابطسیاسیودولتهادرعرصهبینالمللوبهنیزبهدلیلدیجیتالیزهشدنبسیاریازساختارهایسیاسی،
اجتماعیوفرهنگی،دیپلماسیانواعواشکالمختلفیپیداکردهاستکهدربخشدوماینفصلبهآناشاره
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شدهاست.
»بیلیس«و»اسمیت«)۱۳۸۳(دیپلماسیراابزاریسیاسیتلقیمیکنندکهبازیگرانبینالمللازآن
برایاجرایسیاستخارجیاستفادهمیکنندتابهاهدافخودبرسند.»مورتنِگا«۱معتقداست،دیپلماسي
هنرمرتبطساختنعناصرقدرتمليبهمؤثرترینشـکلبـاآندستهازویژگیهایشرایطبینالمللیاست
کهبـهمنـافعملـيمـرتبطمیشود.ازاینرودیپلماسيدرمعنايسنتيآنشاملتعامالتياستکهبین
حکومتهاودولتهاجریـانمییابد.براساستعریفيمشابهيازدیپلماسيبهعنوانتدوینکنندهومجري
سیاستخـارجي،مغزمتفکرقدرتملياست.تعریفدیگريدیپلماسي،تعاملبـاجوامـعدیگـربـراي

افزایشمنافعوکاستنازآسیبپذیریهاباکمترینهزینهاست)ظریف،۱۳۸7:۴۳(.
بهاعتقاد»بارستون«۲،دیپلماسيمدیریتروابطکشورهابایکدیگرومیـانکشـورهابـادیگـربازیگران
بینالمللیاست؛اینبازیگرانشاملگروهها،سازمانهاوافراديهسـتندکـهدرکنـاردولتها،دیپلماسي
رابهعنواننظامياطالعاتيبرايبیانودفـاعازمنـافعواعـالنتهدیـدهاواولتیماتومهابهکارمیبرند
)بارستون،۱۹77:۱(.برهمیناساسدیپلماسيرابهعنوانفـنادارهسیاستخارجيویاتنظیمروابط
بینالمللیوهمچنینحلوفصلاختالفهایبینالمللیازطرقمسالمتآمیزتعریفوتوصیفکردهاند؛
زیرادربسیاريازمواقعدیپلماسيتنهـایکـيازابزارهاياجرايسیاستخارجيدرمیاندیگرعوامل
)اقتصادي،نظامیوفرهنگـي(بـهشـمارمیرودکهدرروندبهرهگیریازحربههایاقتصادي،فرهنگـيو
حتـينظـامينیـزکـاربردآنضرورتمییابد.پسبایداذعانداشت،دیپلماسيیکهنراستزیرابراي
اجرانیازمندافرادياستکهاستعدادوتوانایياجرايآنراداشتهباشد؛یعنيبایددراینزمینهاستعداد
ذاتيداشتهباشد.بنابرایندیپلماسيیکفناستزیراعاملتجربهدرآنحائزاهمیتاستوفنازجنس

اجرااست.
امادردستهبندیدیگریمیتواندیپلماسیراازحیثعاموخاصموردتوجهقرارداد.دیپلماسیدر
مفهومعامدرواقعبهتعاریفاشارهشدهنزدیکیزیادیدارد.ازاینمنظور،آنرابایدشیوهمسالمتآمیز
سیاسیدرحلوفصلمنازعاتبینالمللیاطالقکردکهدرنقطهمقابلبهرهگیریازروشهایقهرآمیز
نظامیقرارمیگیرد.دیپلماسیدرشکلگستردهووسیعبهمعنایمدیریتسیاستخارجیاستکهطی
آنکلیهاقداماتیراکهیکدولتدرروابطخارجیخوددرزمینههایسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،تجاری،
مالی،فناورانه،امنیتیونظامیانجاممیدهد،شاملمیشود.بنابراینمیتوانگفتدیپلماسیغالباًباسیاست
خارجیمترادفدرنظرگرفتهمیشود؛درحالیکهسیاستخارجیبهصورتجوهرههدفهاوگرایشهادر
روابطدولتهابایکدیگراستودیپلماسیپوششیاستبرایاجرایسیاستخارجیوراهیاستبرای

عملیاتیکردناهداف،منافعواستراتژیهایدرمحیطبینالمللی)قوام،۱۳۸۴:۸(.
امادیپلماسیرادرمفهومخاصمیتوانتنظیمروابطمیانافراد،گروههاوملتهادانستکهاز
مهمترینواژههایسیاسیدرعرصهمناسباتبینالمللیاست.اینمفهومازلحاظرسمی،غالباًدیپلماسی
بینالمللیتلقیمیشودکهبههدایتروابطبینالمللیازراهدیداروگفتوگوهایدیپلماتهایرسمیاشاره

میکند.
همانطورکهگفتهشد،»پیشبردسیاستخارجي«مبنايمشترکبسیاریازتعاریفدیپلماسياست

1-  Mourtenga
2-  Barston
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)آالدپوشوتوتونچیان،۱۳7۲:۴(.دیپلماسیدرحقیقتمجریسیاستخارجیدرچهارچوبدکترین
سیاستخارجیهرکشوراست.دکترینسیاستخارجییککشورکهمعموالًیکبیانکلیازسیاست
خارجیآنمحسوبمیشودوتوسطرئیسحکومتیاوزیرامورخارجهاعالممیشود.اهدافدکترین
سیاستخارجیهرکشورارائهاصولکلیبرایهدایتسیاستخارجیوانجامدیپلماسیاست.ایناصول
بهرهبریسیاسییککشوراجازهمیدهدتاباوضعیتهایمختلفپیشآمدهبهطورمناسببرخوردنماید

ورفتارکشوردربرابرسایرکشورهاراتوضیحدهد.
نمودارشماتیکزیرجمعبندینکاتاساسیتعاریفمفهومدیپلماسیرابرایدرکهرچهبهترارائه
نمودهاست.درایننمودار،ضمنارائهجنبههایبارزمفهومدیپلماسی،خصوصیاتقابلتوجهیکهدر
تعاریفپژوهشگرانمتعدددراشارهبهاینمفهومبیانشده،موردتوجهقرارگرفتهاست.همانطورکه
درایننمودارمشاهدهمیکنید،بهطورکلیمعنایمشترکاغلبتعاریفپژوهشگرانداخلیوبینالمللی
ازمفهومدیپلماسی،مثبتبودهاستوانتقاعطرفینازکاربستدیپلماسینتیجهقطعیوضروریاینامر

بیانشدهاست.

  نمودار 2-1- مفهوم شناسی دیپلماسی

١٦ 
 

بندي نكات اساسي تعاريف مفهوم ديپلماسي را براي درك هرچه بهتر ارائه نموده است. تيك زير جمعنمودار شما
مفهوم ديپلماسي، خصوصيات قابل توجهي كه در تعاريف پژوهشگران  هاي بارزجنبهدر اين نمودار، ضمن ارائه 

د، كنيور كه در اين نمودار مشاهده ميطهمانمتعدد در اشاره به اين مفهوم بيان شده، مورد توجه قرار گرفته است. 
المللي از مفهوم ديپلماسي، مثبت بوده است و طوركلي معناي مشترك اغلب تعاريف پژوهشگران داخلي و بينبه

  انتقاع طرفين از كاربست ديپلماسي نتيجه قطعي و ضروري اين امر بيان شده است. 

  
  ديپلماسي شناسيمفهوم -1-2 نمودار

   پلماسيشناسي ديگونه
همراه انواع و ابزارهاي بهدانيم ضمن اشاره به تاريخچه ديپلماسي، سير تحول اين مفهوم را در اين بخش الزم مي

اي و سپس شناخت سير تاريخي و انواع ديپلماسي براي ورود به بحث ديپلماسي رسانهسي قرار دهيم. مورد بررآن 
  يار حائز اهميت است. موضوع اصلي اين مطالعه يعني ديپلماسيِ بازي بس
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گونه شناسی دیپلماسی 
دراینبخشالزممیدانیمضمناشارهبهتاریخچهدیپلماسی،سیرتحولاینمفهومرابههمراهانواعو
ابزارهایآنموردبررسیقراردهیم.شناختسیرتاریخیوانواعدیپلماسیبرایورودبهبحثدیپلماسی

رسانهایوسپسموضوعاصلیاینمطالعهیعنیدیپلماسِیبازیبسیارحائزاهمیتاست.

سیر تحول تاریخی دیپلماسی: از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی نوین 
دیپلماسیاززمانشکلگیریدولت-ملتهامفهومامروزیخودراپیداکردهوبهمرورزمانهمراهبا
تحوالتیکهدرعرصههایمختلفیهمچونفناوری،اقتصاد،ارتباطات،سیاست،اجتماعوفرهنگرخداده
است،بهوقوعپیوستهوازجنبهموضوع،هدف،ساختار،کارکردوترکیب،دستخوشتحوالتعظیمی
شدهاست.بهطوریکهدرآغازهزارهسوممیالدی،بسیاریازتصوراتقبلیتغییریافتهوتصویرجدیدی
ازدیپلماسیشکلگرفتهاستکهآنرامتمایزازنوعقبلیخود،یعنیدیپلماسیسنتیکردهاست.دراین
دگرگونیها،نهادها،سازمانهاوبهطورکلبازیگراندولتیوغیردولتیمتعددیدستاندرکاردیپلماسی
شدهاند.اینتحوالتباعثشدهپیچیدگیدیپلماسینسبتبهگذشتهبسیاربیشترشودتاجاییکهبرای
هدایتوراهبریایندیپلماسینوین،بایستازابزارهایمختلفیبهرهبرد.دراینمیان،رسانههاکهپیش
ازاینصرفاًبهصورتابزاریدردستسیاستمدارانومجریانمورداستفادهقرارمیگرفتند،اکنوندیگر
درسایهفناوریهایپیشرفتهارتباطیواطالعاتی،خودبهتنهاییجهتدهندهدیپلماسیبهشمارمیروند.
باوجودرسانههایدنیایحاضردیگرمرزسیاستخارجیوسیاستداخلیکمرنگشدهوبهموجباین

تغییرات،دیپلماسیدیگرمتغیریوابستهتلقینمیشود.
درگذشتهدیپلماسیبینکشورهابیشتربهموضوعاتیهمچونروابطشخصیوخانوادگیپادشاهاندو
کشوربایکدیگریامسئلهجنگوصلحمربوطمیشد،امادرشرایطکنونیجهانعالوهبرآنهاموضوعاتی
همچونروابطتجاری،مناسباتفرهنگیوعلمینیزدرمحورمباحثاتدیپلماتیکبینکشورهایمختلف

بایکدیگروبینآنهاباسازمانهایبینالمللیقرارگرفتهاست.
دیپلماسيدرشکلکالسیک)سّنتي(خودمحدودومخفيبودوليامروزهبهصورتآشکارخودرا
نشانمیدهدکهتحتتأثیرعوامليمانندبسطوگسترشروابـطبینالملل،تحـوالتفناورانه،همبستگي
ووابستگيمتقابلواحدهايسیاسيبهیکدیگر،تعارضاتایدئولوژیک،توسعةوسایلارتباطجمعی،اهمیت
یافتنافکارعمومي،افولدیکتاتوریهایکالسیکوظهوردموکراسیهاینوینبهصورتبارزيبرروابط

بینالمللنقشآفرینیمیکند)احمدی،۱۳۸۸(.
متخصصانارتباطاتبینالملل،محیطبینالمللیگذشتهراهمچونمدل»نیوتونی«میدانندکهدرآن
بهدولتهابهمثابهبازیگرانیمستقلنگریستهمیشدکهدارایتمرکزسیاسیبودندورفتارشانمبتنیبر
تصمیماتیمعینوشناختهشدهوقوانینتعریفشدهایبودوالزاماًنتایجآندردرجهباالییبرایطرفین
درگیردرسیستمقابلپیشبینیاست.دراینمدلروابطمتقابلدولتهامانندتوپهایمیزبیلیاردتابع
قواعدخاصیبودهوبایکجمعبندیسادهازنیروهایسیاسییااقتصادیونظامی،پیشبینینتایجممکن
استوچنینتصورمیشودکهاینسیستمدرحدقابلمالحظهایپایداروبهطورطبیعیباثباتاستودر
صورتبروزهرگونهبینظمیوخدشهدارشدنسیستم،باتنظیممجدددرتعادلنیروهامیتوانمعادالت
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رابهسرعتبهثباتقبلیبازگرداند.
باتشکیل»کنگرهوستفالی«درقرن۱7واستقراردولت-ملتهاروابطمستمردیپلماتیکمیانکشورها
رواجبیشترومنظمترییافت.ظهورکشور-ملتهابامرزهایمشخص،حاکمیتواستقاللکشورهاباعث
شدکهدولتمرکزیدربسیاریاززمینهها،ازجملهمدیریتروابطخارجیازاقتدارخاصیبرخوردارباشد
ودیپلماسیبهعنوانفعالیتیدولتیمحسوبشود)آالدپوشوتوتونچیان،۱۳7۲:۱۴(.درنظامسنتی،
دیپلماسیعمدتاًبریکمبنایدوجانبهسازماندهیمیشدومعموالًبهصورتمحرمانهومخفیبود)بیلیس
واسمیت،۱۳۸۳:7۱۹(.درقرن۱7و۱۸دیپلماسیبرایفرمانروایانجنبهشخصیواختصاصیداشته
ودیپلماسیوسیاستخارجیکاماًلسریوبهرویمردمبستهبودوتنهامختصبهحکمرانانمیشد

)مجتهدی،۱۳77:۱0۹(.
و آزادی برابری، همچون انقالبی اندیشههای دارای که ناپلئون وجنگهای فرانسه کبیر انقالب
ناسیونالیسمبودند،دیپلماسیسنتیرازیرسؤالبردولیهمچناندارایساختارسختسنتیبود.شکست
ناپلئون،اتحادمقدسوکنگرهوینازنقاطعطفدررونددیپلماسیمحسوبمیشود)بیژنی،۱۳۸۴:۱۱۹(.
جنگجهانیاولنقطهعطفیدرزمینهاصالحساختارنظامبینالمللیوتغییرنوعروابطبازیگرانوظهور
دیپلماسینوینبود.اینگونهازدیپلماسینتیجهوقوعتحوالتمهمیچونجنگجهانیاول،ظهورآمریکا
وورودشبهعرصهمناسباتبینالمللی،انقالباکتبرروسیه،جنگجهانیدوم،استقاللتعدادزیادیاز
کشورهایآسیاییوآفریقاییوافزایششمارواحدهایجهانی،پیشرفتفناوریوارتباطات،قدرتیافتن

افکارعمومیوظهورسازمانهایبینالمللیمیباشد)کاظمی،۱۳۶5:۴۲(.
امامحیطسیاسیودیپلماتیککهبهدوبخشسنتیونوینقابلتقسیماست،هریکدارایمشخصاتی
هستکهدراینبخشصرفاًبهخصوصیاتدیپلماسیدرنوعسنتیخودمیپردازیم؛زیرادیپلماسینوین
مقدمهایبرتحلیلتاریخیدیپلماسیرسانهایمیشودکهدربخشتاریخچهدیپلماسیرسانهایدراین
فصلموردبررسیقرارمیگیرد.مشخصاتمحیطدیپلماتیکوسیاسیگذشتهرامیتواندرچندویژگی

دستهبندیکردکهازآنجمله:
۱ دولت-ملتهابامرزهاینفوذناپذیروعمدتاًقابلکنترل،.
۲ »قدرتسخت«شاملقدرتنظامی،اقتصادی،منابعطبیعیوموقعیتژئوپولتیکیبهعنوانضامن.

بقایکشورهاواهرمتضمینکنندهدرتقابلوتعامالتمیانآنها،
۳ »وزارتخارجه«تنهانهادمسئولبرایارتباطباخارجازکشور،.
۴ »نهادهایداخلیمجزا«باحیطهایمحدودبهدرونمرزها،.
5 عدم»تأثیرافکارعمومی«داخلیوخصوصاًخارجیبرتصمیماتحاکمیتووزارتخارجه،.
۶ »قوانینبینالمللی«محدودوغیرقابلتعمیمبهداخلحاکمیتها)خلیلزاده،۱۳۸۹:5(..

محیطجدیدبینالمللیوضعیتیجداوبیشباهتبهمحیطبینالمللیکالسیکقرنبیستمندارد.امادر
تقابلبامحیطدیپلماتیکسنتی،بااثراتمستقیموغیرمستقیمفناوریاطالعاتوارتباطات،پایانجنگ
سرد،ورودکشورهایجدید،حضورسازمانهایغیردولتی،افزایشهنجارهاوارزشهایجدیدبینالمللی
ونفوذقوانینبینالمللیبهدرونمرزهاوامکانمبادلهاطالعاتمیانافرادسراسرجهانبایکدیگر،
تأثیرگذاریافرادوسازمانهابرجریاناتداخلیوبینالمللیباعثشدهکشورها،عالوهبرنگرانیهای
گذشتهخودکهتهاجمهمسایگانموجببرهمخوردنتعادلقوابود،اکنونبایدنگرانافکارعمومیجهان،
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نظرسازمانهایغیردولتی،شبکههایبینالمللیوهمچنینافکارعمومیداخلیباشند.اینمحیطجدیدکه
بهوضوحظاهرشدهمحصولسهعرصهوسیعووابستهودرحالانقالبودگرگونیمداومیعنیاطالعات،

سیاستواقتصاداست.بهطورکلیمحیطبینالمللیجدیددارایمشخصاتزیراست:
۱ وجود»کشورها-ملتها«بااقتدارکمتربهاستثنایچندقدرتبزرگ.اگرچهآنهانیزنیازمند.

توجیهافکارعمومیبرایرفتارهایداخلیوبینالمللیخودمیباشند.افزونبرکشورها،بازیگران
دیگرینیزدرصحنهبینالمللیوجوددارند.ازجملهسازمانهایغیردولتی،رسانهها،وقدرتهای

مجازیباهویتشبکهای.
۲ »قدرتسختوقدرتنرم«هردواساسبقایکشورهاواهرمتعیینکنندهدرتعامالتمیان.

آنهاخواهندبود.
۳ »دیپلماسیسنتی«کماکانمجراومدارارتباطاتمیانکشورهاستولیضرورتارتباطبابازیگران.

نامحدودزمینهاتخاذ»دیپلماسیرسانهای«رافراهممیآورد)خلیلزاده،۱۳۸۹:5(.

  نمودار 3-1- ویژگی محیط سیاسی جدید
تفاوتهایآشکارمحیطبینالمللیگذشتهوجدیدنیزبهصورتنمودارهایزیرقابلنمایشاست:

محیط   -1-4 نمودار    
)خلیلزاده، گذشته  دیپلماتیک 

)7: ۱۳۸۹

٢٠ 
 

  
  ويژگي محيط سياسي جديد -1-3 نمودار

  نمايش است:صورت نمودارهاي زير قابلالمللي گذشته و جديد نيز بههاي آشكار محيط بينتفاوت

  
  )7: 1389 زاده،(خليلمحيط ديپلماتيك گذشته  -1-4 نمودار

به  تكيو م از كشورهاي مستقل با مرزهاي غيرقابل نفوذ تركيبيالمللي گذشته ، محيط بيننمودار اين براساس
در خارج از  و بخشي از قدرت سخت كشورهاي قدرتمند كه محدود به درون مرزها استهستند قدرت سخت 

قدرت سخت+ «، »نفوذپذير قلمرويبا  كشورهايي«اين محيط ساختاري است مركب از:  مرزهايشان قرار دارد.
  ).58-60: 1394(كيميايي و ديگران،  »ايديپلماسي سنتي+ ديپلماسي رسانه«، »قدرت نرم

ويژگي محيط  
سياسي جديد

وجود ديپلماسي  
رسانه اي

وجود قدرت سخت  
و قدرت نرم ملت-وجود دولت

محيط 
ديپلماتيك 
گذشته

ديپلماسي  
سنتي

قدرت 
سخت

كشورهاي 
رنفوذ ناپذي

٢٠ 
 

  
  ويژگي محيط سياسي جديد -1-3 نمودار

  نمايش است:صورت نمودارهاي زير قابلالمللي گذشته و جديد نيز بههاي آشكار محيط بينتفاوت

  
  )7: 1389 زاده،(خليلمحيط ديپلماتيك گذشته  -1-4 نمودار

به  تكيو م از كشورهاي مستقل با مرزهاي غيرقابل نفوذ تركيبيالمللي گذشته ، محيط بيننمودار اين براساس
در خارج از  و بخشي از قدرت سخت كشورهاي قدرتمند كه محدود به درون مرزها استهستند قدرت سخت 

قدرت سخت+ «، »نفوذپذير قلمرويبا  كشورهايي«اين محيط ساختاري است مركب از:  مرزهايشان قرار دارد.
  ).58-60: 1394(كيميايي و ديگران،  »ايديپلماسي سنتي+ ديپلماسي رسانه«، »قدرت نرم

ويژگي محيط  
سياسي جديد

وجود ديپلماسي  
رسانه اي

وجود قدرت سخت  
و قدرت نرم ملت-وجود دولت

محيط 
ديپلماتيك 
گذشته

ديپلماسي  
سنتي

قدرت 
سخت

كشورهاي 
رنفوذ ناپذي
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براساسایننمودار،محیطبینالمللیگذشتهترکیبیازکشورهایمستقلبامرزهایغیرقابلنفوذو
متکیبهقدرتسختهستندکهمحدودبهدرونمرزهااستوبخشیازقدرتسختکشورهایقدرتمند
درخارجازمرزهایشانقراردارد.اینمحیطساختاریاستمرکباز:»کشورهاییباقلمروینفوذپذیر«،
»قدرتسخت+قدرتنرم«،»دیپلماسیسنتی+دیپلماسیرسانهای«)کیمیایيودیگران،۱۳۹۴:5۸-۶0(.

  نمودار 5-1- محیط دیپلماتیک جدید )خلیلزاده،۱۳۸۹:۸(

درنمودارباال،محیطجدیدمتأثرازانقالباطالعاتوارتباطات،فرسایشمرزها،جهانیشدنو
تحوالتمتعدددیگراست.غیرازمؤلفههایمحیطقدیم،محیطجدیددارایمؤلفههایجدیدیمانند
قدرتنرم،بازیگرانفراملیوسازمانهایغیردولتیاست.مبنایتنظیمارتباطکشورهامرکبازدیپلماسی

سنتیودیپلماسیرسانهایاست.
درمحیطجدیدمرزهابرداشتهشدهوقدرتسختبهدلیلترکیبباقدرتنرم،ازمحدودهداخلیبه
خارجازمرزهاکشیدهشدهاست.اگرموضوعدیپلماسیراعلموهنرایجادرابطهمیانکشورهابهمنظور
حفظوکسبمنافعملیازطریقبهکارگیریهنرمندانهاطالعاتدرمتقاعدساختنطرفمقابلبدانیم،
امروزهصورتتکاملیآنعلموهنررسانهایاست،یعنیمتقاعدسازیواثرگذاریدیپلماسیسنتیبا
ترکیبیازقدرتسختو»قدرتنرم«درابعادیگسترده.نبایدازنظردورداشتکهدیپلماسیرسانهای

٢١ 
 

  
  )8: 1389(خليل زاده،  محيط ديپلماتيك جديد -1-5نمودار 

حوالت متعدد و ت شدنجهانيانقالب اطالعات و ارتباطات، فرسايش مرزها،  از تأثرم محيط جديد ،باال نمودار در
قدرت نرم، بازيگران فراملي  مانندجديدي  هايمؤلفهمحيط قديم، محيط جديد داراي  هايمؤلفه غير از. استديگر 

  اي است.هاي غيردولتي است. مبناي تنظيم ارتباط كشورها مركب از ديپلماسي سنتي و ديپلماسي رسانهو سازمان

از محدوده داخلي به خارج از  ،نرم با قدرتدليل تركيب بهو قدرت سخت  شدهبرداشتهدر محيط جديد مرزها 
حفظ و كسب  منظوربهمرزها كشيده شده است. اگر موضوع ديپلماسي را علم و هنر ايجاد رابطه ميان كشورها 

هنرمندانه اطالعات در متقاعد ساختن طرف مقابل بدانيم، امروزه صورت تكاملي  كارگيريبهمنافع ملي از طريق 
قدرت «اي است، يعني متقاعدسازي و اثرگذاري ديپلماسي سنتي با تركيبي از قدرت سخت و و هنر رسانه آن علم

د قدرت نرم، موضوعات جدي كارگيريبهاي و دور داشت كه ديپلماسي رسانه نظر ازدر ابعادي گسترده. نبايد » نرم
تصور غالب در ديدگاه  همچنين .آيندميالمللي جاري و آينده به شمار از مسائل خرد محيط بين حالدرعينو 

ر و همكاري تعامل كمتو تقابل  ،اي است مركب از تخاصمالمللي صحنهسنتي بر اين پايه استوار است كه محيط بين
صه امروزه كه عر اما. شده استتنظيمديپلماسي سنتي  براساسهاي مستقل و روابط ميان كشورها ميان حاكميت

و جريان بدون كنترل  قلمروييهاي فرسايش مرزها، محدود شدن قدرت همچونجهات المللي از بسياري بين

كمحيط ديپلماتي
جديد

ديپلماسي 
اي رسانه

كشورهايي با 
 يقلمرو

نفوذپذير

ديپلماسي  قدرت سخت
سنتي

نرم قدرت
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وبهکارگیریقدرتنرم،موضوعاتجدیدودرعینحالازمسائلخردمحیطبینالمللیجاریوآینده
بهشمارمیآیند.همچنینتصورغالبدردیدگاهسنتیبراینپایهاستواراستکهمحیطبینالمللی
صحنهایاستمرکبازتخاصم،تقابلوتعاملکمتروهمکاریمیانحاکمیتهایمستقلوروابطمیان
کشورهابراساسدیپلماسیسنتیتنظیمشدهاست.اماامروزهکهعرصهبینالمللیازبسیاریجهاتهمچون
فرسایشمرزها،محدودشدنقدرتهایقلمروییوجریانبدونکنترلاطالعات،دچارتحوالتعدیدهای
شدهاست،کشورهاناگزیربهارتباطبیشتربایکدیگرهستند.درچنینشرایطیکشورها،عالوهبرقدرت
سخت،ناچاربهاستفادهازقدرتنرممیباشندواستفادهازنوعجدیدیازدیپلماسیکهباتوجهبهماهیت،
نقشوکارکردآن»دیپلماسیرسانهای«نامیدهمیشود،ضروریمیباشد)کیمیاییودیگران،۱۳۹۴(.

باتوسعهروابطبینالمللوافزایشتعامالتوهمکـاريهـايبینالملليومنطقهاي،زمینههايجدیدي
برايرفعمسالمتآمیزمناقشاتومنازعاتمیاندولتهاوملتهاپدیدارودیپلماسيبهعنوانراهحلی
منطقيجایگزینتوسلبهزورشد)بیلیسواسمیت،۱۳۸۳:۱0۳۲(.هالستی)۱۳۸۳:۴۶(براینباوراست
کهمجموعهتمهیـداتاندیشـیدهشـدهبـرايجلـوگیريازجنگویااعمالقدرتبرسایربازیگرانتا
زمانتأسیس»ملت–دولتها«رامـيتـوان»عصردیپلماسيسنتي«نامنهاد.درایندورهآموزههاي

متفاوتوبسیاريدرذیلدیپلماسيقابلذکربودکهازسیاستتاجنگراشاملمیشود.
ازدیدگاه»ارنستاستاتو«۱دیپلماسيسنتيودولتمحورعبارتاستاز»کاربردهـوشومهارتبراي
هدایتروابطرسميبیندولتهاباحاکمیتمستقل«.ميتـوانگفـتبـرايقرنهادیدگاهدولتمحور،در
تعریفسنتيازدیپلماسيتبلورداشتومهمترینویژگیهایآنحاکمیـتسـاختارها،فرهنـگسلسـله
مراتبـي،سـريبـودن،عـدمشـفافیت،انحصارطلبي،فقدانپاسخگویيومحافظتازاطالعاتبودواغلب

درمحیطهایبستهوبهدورازنظرافکارعموميانجامميشد)وحیدي،۱۳۸۹:۱۶(.
دراواسطقرنبیستمباتحوالتيکهدرحیطهاطالعاتوارتباطاتبـهلحـاظفنـاوريومحتوایيرخ
داد،نقشارائهاطالعاتدرادارهاموربینالملليافـزایشیافـتوازسـویيدیگرباپررنگشدننقش
بازیگرانغیردولتيدرعرصـهبـینالمللـيوحضـورمـردمبهعنوانبازیگرانيپویادرعرصهبینالملـل،
دیپلماسـيازحالـتسـنتيخـارجشـد.بنابراینساختارسنتيآنکهمبتنيبرپنجوظیفهاصليبود،
شکستهشد.بهعبارتدیگردیپلماسيدرعصراطالعات،حوزههايگستردهتـريازموضـوعاتاقتصـادي،
اجتمـاعي،فرهنگي،زیستمحیطي،علمي،حقوقيوعواملسنتيسیاسيونظاميرادربرميگیـردو
موضوعاتسیاستازاهمیتبیشتريدردسـتورکـاردیپلماسـيبرخـوردارشـدند)سیمبر،۱۳۸5:۱۳۲(.

اینتغییراتعمدهدرنظامبینالملل،دیپلماسيراازحالتبستهبهحالتبـازبهپیشراندهاست.
اگرچههنوزدولتهابازیگرانمهمواصلیدرسیاستمیانملتهاهستنداماآگـاهيوتأثیرگذاري
بـه را بخــشمهمي دیپلماسيخـود بینالملليسببشدکهدولـتهادر تعامالت روند بر مردم
تأثیرگـذاريبـرآگاهيوارزشهـايملتهـااختصـاصدهنــد)ابراهیميوفهیمي،۱۳۸۹:۲۱0(.
درعینحالآنهامجبورندوظایفومسئولیتهايخودرابابازیگرانمتنوعوگستردهدولتـي،غیردولتـي،

فراملـيوفـرومليدرعرصههايمختلفتقسیمکنند)بیات،۱۳۸5:۱۲۳-۱۲5(.
بهطورکلیدیپلماسیعمومیسنتیازدیپلماسیعمومینوینکهدراینبخشموردکنکاشقرارگرفت،

دارایتمایزاتبارزیهستندکهدرجدولذیلقابلنمایشاست:
1-   Ernest Stato
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  جدول 1-1- تمایزات دیپلماسی عمومی سنتی و نوین )هادیانوسعیدی،۱۳۹۲(

الگویارتباطیدیپلماسیعمومیسنتیونویننیزبهصورتذیلقابلتمایزاست:

  تصویر 1-1- الگوی ارتباطی دیپلماسی عمومی نوین و سنتی)هادیانوسعیدی،۱۳۹۲(

دیپلماسيباکلیهتحوالتیکهطیسدههایاخیرپشتسرگذاشتهاست،اکنوندارايچهاروظیفه
اساسياستکهعبارتانداز:

۱ تعییناهدافخودباتوجهبهقدرتبالفعلوبالقوه،.
۲ ارزیابياهدافسایرکشورها،.
۳ تعیینمیزانسازگاريایناهدافو.
۴ بهکارگیریابزارمناسببرايدستیابيبااهدافخود)هادیانواحدي،۱۳۸۸:۸۹(..

دیپلماسی عمومی نویندیپلماسی عمومی سنتی

تالشبرایایجادمحیطیپذیراووجههمثبتتالشبرایتغییررفتارجوامعهدف
درجوامعهدف

برقراریوحفظتعامالتباتودههایمردماقناعومدیریتتودههایمردم

ارتباطاتمتقارندوسویهارتباطاتنامتقارنیکسویه

چهارچوباطالعاتی)فرایندخطیانتقال
اطالعات(

چهارچوبرابطهای)فراینداجتماعیایجاد
روابطوفهممتقابل(

کارگزاریدولتیوغیردولتیکارگزاریدولتی

٢٣ 
 

 ندرو بر مردم و تأثيرگذاري آگـاهي اما هستند هاملت ميان سياست در و اصلي مهم بازيگران هادولت هنوز اگرچه
 و آگاهي بـر يتأثيرگـذار بـه را مهمي خـود بخــش ديپلماسي در هادولـت كه شد سبب الملليبين تعامالت
 و وظايف مجبورند هاآن حال). درعين210: 1389 فهيمي، و دهنــد (ابراهيمي اختصـاص هـاملت هـايارزش

 لفهاي مختعرصه در فـروملي و فراملـي غيردولتـي، دولتـي، گسترده و متنوع بازيگران با خود را هايمسئوليت
  ). 123-125: 1385 كنند (بيات، تقسيم

ديپلماسي عمومي سنتي از ديپلماسي عمومي نوين كه در اين بخش مورد كنكاش قرار گرفت، داراي لي كطوربه
  نمايش است:تمايزات بارزي هستند كه در جدول ذيل قابل

  ديپلماسي عمومي نوين ديپلماسي عمومي سنتي
  ع هدفتالش براي ايجاد محيطي پذيرا و وجهه مثبت در جوام  تالش براي تغيير رفتار جوامع هدف

  هاي مردمبرقراري و حفظ تعامالت با توده  هاي مردماقناع و مديريت توده
  ارتباطات متقارن دوسويه  سويهارتباطات نامتقارن يك

  اي (فرايند اجتماعي ايجاد روابط و فهم متقابل)ارچوب رابطههچ  ارچوب اطالعاتي (فرايند خطي انتقال اطالعات)هچ
  ولتي و غيردولتيكارگزاري د  كارگزاري دولتي

  )1392(هاديان و سعيدي،  تمايزات ديپلماسي عمومي سنتي و نوين -1-1جدول 

  تمايز است:صورت ذيل قابلالگوي ارتباطي ديپلماسي عمومي سنتي و نوين نيز به

  
  )1392(هاديان و سعيدي،  الگوي ارتباطي ديپلماسي عمومي نوين و سنتي -1-1تصوير 
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مفهوم شناسی دیپلماسی عمومی
ازایناصطالحدربرخیمتونبهدیپلماسیجمعی۱نیزیادمیشودوطبقتعریفوزارتامورخارجه
آمریکااینگونهتعریفمیشود:»بهکارگیریفناوریاطالعاتویکپارچگیمنابعداخلیبهمنظورانجام
هرچهبهترسیاستخارجیکشور«.بهعبارتیدیپلماسیعمومی۲بهکارگیریتمامیمنابعومجاریرسمیو

غیررسمیازجملهرسانههادرخدماتسیاستخارجیتعریفمیشود)سلطانیفر،۱۳۸۹:۲۲(.
براساستحوالتتاریخییادشدهدردیپلماسیسنتی،وبروزشکلجدیدیازدیپلماسیبهنامدیپلماسی
نوینوضمناًهمسوییآنبافناوریهایاطالعاتیوارتباطاتیجدیدبرایاثرگذاریبرافکارعمومیداخل
وخارجازمرزهایجغرافیایی،دیپلماسیجدیدیازسال۱۹۶5واردعرصهسیاسیکشورهاشدکهازآن
بهنام»دیپلماسیعمومی«یادمیشود.»آلموندگولیون«۳رئیسمدرسهحقوقودیپلماسیفلچردانشگاه
تافتدرایالتماساچوستآمریکا،درسال۱۹۶5اصطالحدیپلماسیعمومیرابراینخستینباربهکار
برد)اسنو،۲00۶:۱۹(.درستزمانیکهمرزهایکارکردیدیپلماسیسنتیازنوینمشخصشدهبودو
دولتهابارویکردجدیدیبهسیاستومردم،واردعرصهعملشدهبودند.اما»نیکالسکال«بااینکه
تالشگولیونرابرايرواجدادنایناصطالحازطریقترویجمطالعهواِعمالشیوههايآن،ارجمیگذارد،
یادآورمیشودکهگولیونخوداینمطلبراانکارکردهاست)کال،۲00۳(.بهنظرکال۴،خوداصطالح

دیپلماسیعمومی،بهنحوییکنوعپروپاگاندا)تبلیغاتسیاسی(بهشمارمیآید)کال،۲00۳(.
عبارتدیپلماسیعمومیدرحوزهمطالعاتروابطبینالملل،عبارتیاستکهمعموالًبرایتوصیف
جنبههایجدیددیپلماسیبینالمللیرایجشدکهتعاملمیانبازیگرانجدیدعرصهبینالمللیرادرکنار
دولتهادربرمیگرفت.بهزعمبرخی،دیپلماسیعمومیابزارقدرتنرممحسوبمیشود،درصورتیکه
دیپلماسیعمومیراتالشبرایارتباطباعموممردمونهتنهاحکومتهاودولتهابدانیمکهدراینحالت
تأثیرگذاریدیپلماسیعمومیبهشکلگیریقدرتنرمنیزمیانجامد.بهعبارتدیگر،اگردیپلماسیعمومی
بتواندازطریقرسانههاویامبادالتفرهنگیمیانکشورها،دربینمللدیگرجذابیتایجادکند،میتواند
درشکلگیریقدرتنرمدردرونکشورمبدأبسیارمؤثرباشد)صالحیامیریومحمدی،۱۳۸۹:۱۲۹(.
بهطورکلی،دیپلماسیعمومیبهبرنامههایتحتحمایتدولتاشارهداردکههدفازآنهااطالعرسانی
ویااثرگذاریبرافکارعمومیدرکشورهایدیگراست.درایندیپلماسیکهبخشدولتیوخصوصیهمراه
بایکدیگرعملمیکنند،تالشعمدهسیاستگذارارتباطبامخاطبعاموافکارعمومیاستتابتواندپیام
موردنظرخودرامنتقلکردهوبرتصمیمسازانتأثیرگذاریمطلوبیداشتهباشد)هادیانواحدی،۱۳۸۸:
۹0(.دیپلماسیعمومیمتکیبرتفاهموعالئقمتقابلاست.تبلیغاتابزاریبرایپیشبرددیپلماسیعمومی
است.بهعبارتیدیپلماسیعمومیفعالیتیسازمانیافتهاستکهطیآنیککشورتالشمیکندباخلق
تصویرمثبتوآبرومندانهازفرهنگخودبهجذبقلوبواذهانمللدیگرپرداختهوآنهارابااهداف
امنیتملیوسیاستخارجیخودهمراهنماید.حتیبرخیازکشورهاهمانندآمریکاازاینحدنیزفراتر
رفته،درقالبدیپلماسیعمومیبهتبلیغاتسیاسیمنفیضددولتهدفپرداختهوباایجادبیثباتیو

1-  mass diplomacy  
2-  Public Diplomacy  
3-  Almond Gulion
4-  Cull
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تزلزلفرهنگیدرراستايبراندازيحکومتموردنظرخودتالشمینمایند)ساندرز،۱۹۹۹(.
انواعدیپلماسیعمومینوینرامیتوانشاملدیپلماسیرسانهای۱،فرهنگی،پارلمانی،انجمنهایدوستی،
نخبگان،سازمانهایمردمنهادومهاجرانمعرفیکردکهدربرخیحوزههاهمپوشانیدارند.درتعریف
عملیاتاینواژهبایدتوسعهوصدورارزشهاوهنجارهایملیکشورراکهموجبجذبگروههایمردمی
وافرادکلیدیدرخارجازکشورمیشوند،دانست.اینفرایندموجبتأثیرگذاریودرنهایتزمینهساز

کسبموفقیتبرتردرصحنهبینالمللیوتأمیناهدافمیشود)لطفیسرابی،۱۳۸۹:۲۲(.
»ژوزفناي«۲)۲00۴:5(دیپلماسیعمومیراابزار»قدرتنرم۳«وقدرتیاقناعیمبتنیبرجاذبههای
خودکهبرايجلبموافقتعمومیطراحیشدهاست،میبیند.بهباوروي،قدرتنرمآمریکا»تواناییاین
کشوربرايجذبدیگرانبامشروعیتبخشیبهسیاستهایآمریکاوارزشهاییکهاساساینسیاستها
هستند«،است.برایناساس،قدرتنرمتنها»بهدلیلمقبولیتیگذرااهمیتنداردبلکهابزارياستبراي

رسیدنبهنتایجیکهآمریکاخواستارآناست«.ويدیپلماسیعمومیرابهسهسطحتقسیممینماید:
»ارتباطاتروزانه«کهتوسطروزنامهنگاران،سیاستمدارانورسانههاانجاممیپذیرد،اولینسطح•

اینمقولهرادربرمیگیرد.دراینسطحبازیگرانمذکورمیکوشندارزشهاوهنجارهايخودرا
بهمخاطبانکشورهايدیگرانتقالدهند.

پیامهای• اینسطح در میدهد. تشکیل را عمومی دیپلماسی دوم استراتژیک«سطح »روابط
استراتژیکازطریقابزارهايرسانهایبهمخاطبانخارجیانتقالدادهمیشود.مهمترینمؤلفهدر

انتقالپیامهایاستراتژیک،حفظانسجامواستحکاماست.
امامهمترینسطحدیپلماسیعمومیکهدرواقع،میتوانآنرادرحکمقلباینمفهومدرنظر•

گرفت،»گسترشروابطبلندمدت«استکهحولمبادالت،همایشها،بورسیههاودسترسیبه
شبکههایرسانهایصورتمیپذیرد)نای،۲00۴:5(.

باتوجهبهدیدگاهنای،میتواندریافتکهرسانههانقشیالینفکدردیپلماسیعمومینوینایفا
میکنند.حضوررسانههابهواسطهفناوریهاینوینارتباطاتی،موجبشدهاستکهبااشکالجدیدی
ازدیپلماسیمواجهشویمکههرروزمتنوعتروپیچیدهترمیشوند.اینفناوریها،بهدیپلماسیپیچیدگی
بیشتریبخشیدهاندوآنراتبدیلبهدیپلماسیمتراکم،همهجاییوهمهصداییکردهاندکههرکساز
تریبونخودمیتواندآنراابرازنمودهوبرخالفشکلدیپلماسیسنتیکهشهروندمدارنبود،حضورخود

رادرصحنههایسیاسیوبینالمللیاعالمکند.
برایناساسدیپلماسینوینومهمترینجلوهآنیعنیدیپلماسیعمومی،انواعجدیدیبهخوددیدهاند
سایبر مجازی5، دیپلماسی دیجیتال۴، دیپلماسی رسانهای، دیپلماسی به میتوان آنها مهمترین از که
دیپلماسی۶،دیپلماسیشبکهای7ودیپلماسیفرهنگی۸اشارهکرد.تعاملتنگاتنگدیپلماسیورسانهموجب

1-  Media diplomacy
2-  Joseph Nye
3-  Soft Power
4-  Digital Diplomacy
5-  Virtual Diplomacy
6-  Cyber Diplomacy
7-  Network Diplomacy
8-  Cultural Diplomacy
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شکلگیریاصطالحاتجدیدیدرعرصهسیاستوروابطبینالمللیشدهاست.اصطالحاتیهمچون
دیپلماسیتصویری،دیپلماسیصوتی،دیپلماسیلحظهایودیپلماسیزمانمندازآنجملههستند)نظری،
۱۳۸۹(.باتوجهبهاینکهدیپلماسیرسانهایدرامتدادهدفمطالعاتیاینکتابقراردارد،دربخشبعد

بهطورمفصلبهآناشارهخواهیمکرد.
انواعاصلیدیپلماسیعمومیبهطورخالصهبهصورتذیلقابلتعریفهستند:

دیپلماسی دیجیتال: اثرگذاری،اقناعوانگیزشبازیگرانباجمعآوری،تجزیهوتحلیل،پردازشو •
توزیعاطالعاتدرزمانمناسب،بدونمحدودیتمکانیازطریقفناوریاطالعاتودرجهت
منافعملی.سرعتعملواقدامازمشخصاتبارزایندیپلماسیاست.درایندیپلماسیمخاطب
بهمقامات،دیپلماتهایدیگر،اربابجرایدورسانههاوگروههایذینفوذمحدودنمیگرددبلکه
هرفردیاگروهیازهرنقطهجهاندرحوزهاقدامیکدیپلماتقراردارد)بیات،۱۳۸5:5۲(.

دیپلماسی شبکه ای: آمیزهایاستازدیپلماسیسنتیکهدرآندیپلماتهابامقاماتعالیرتبه •
ورهبرانکارمیکنندودیپلماسیعمومیکهدرآندیپلماتهامستقیماًباشهروندانخارجی
سروکاردارند.دراینروشازاینترنتاستفادهمیشود.مشخصهاصلیآنتعامل،عکسالعملآنی
مخاطبانیافیدبک،فناوریواعتمادازبارزترینمشخصاتایننوعدیپلماسیمحسوبمیشود

)منصوری،۱۳۹0:۶۶7(.
دیپلماسی مجازی: »سولومون«۱آنرااینچنینتعریفمیکند:دیپلماسیازطریقرسانههای •

دریابد مجازی فرایندی با را حقیقت میتواند آنشخص طریق از که فرایندی الکترونیک.
۶۶7(. ۱۳۹0: )منصوری،

سایبر دیپلماسی:رشدسریعفناوریهایارتباطیاعمازانواعتلویزیونهایماهوارهایوکابلی، •
فیبرنوریوارتباطاتبیسیموناتوانیدستگاههایرسمیدیپلماتیکدررقابتبارسانهها،دولتها
رابااینحقیقتروبروکردهاستکهشکلنوینیازدیپلماسیباکمکفضایمجازیوارد
عرصهمعادالتروابطبینالمللشدهاستوفضاهایمجازیبهواسطهماهیتغیرقابلکنترل
آن،پدیدهایاستکهبهخوبیمیتوانازآنبهعنوانعنصریاستراتژیکوتعیینکنندهیادکرد.
پدیدهایکههرروزصفحهجدیدیازآنگشودهمیشودوهمهعرصههایزندگیبشریراتحت
تأثیرقرارمیدهد.ایندیپلماسیناظربهآیندهایاستکهدرآندیپلماتبهعنوانشخصیتی
حقیقییاحقوقیبهطوررسمیازطریقوبسایتوایمیل،استوارنامهخودراارائهمیدهدواز

همانطریقبهکلیهوظایفخودعملمیکند)زهرهای،۱۳۸۹(.
»خرازیآذر«)۱۳۸۹(رهیافتهایدیپلماسیکهحاصلازتحوالتودگرگونیهایمداومدرعرصه

بینالمللیبودهاسترابهچهاردستهمختلفتقسیممیکندکهعبارتانداز:

1-  Richard Solomon
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  نمودار 6-1- رهیافت های دیپلماسی)خرازیآذر،۱۳۸۹(

ویدیپلماسیفرهنگیرایکیازانواعدیپلماسینوینمیداندکهدرقرننوزدهمازسويدولت
فرانسهابداعشد.اینشیوهدیپلماتیک،مجموعهکوششهاییکدولتدرزمینهسیاستخارجياست
کهبهجایاستفادهویادرکناراستفادهازمطبوعاتوسایروسایلارتباطجمعیبرايجلبتوجهوعالقه
مخاطبانکشورهايدیگر،بهطورمستقیموازطریقامکاناتغیرسیاسیدرداخلجوامعمختلف،درآنها
تأثیرمیگذارد.ابزارهاياصليایننوعدیپلماسي،شاملآموزشزبان،مبادالتآموزشيوانحايدیگر
تماسهایمستقیمفرهنگیاند.هدفدیپلماسيفرهنگيیککشوردرکشورهايخارجي،آمادهساختن
جوانانونخبگانآیندهاینکشورهابرايتکلمبهزبانآنکشوروشناختادبیاتوفرهنگآنوبهعبارت
دیگر،ایجادزمینههایالزمبرايدرکوارجگذاریبیشترگزارشهاوتصویرهايانعکاسیافتهازسوي
وسایلارتباطجمعیکشورهايانتقالدهندهزبانوادبیاتوفرهنگپیشرفتهاست.مهمتریننمونههای
ابزارهايدیپلماسيفرهنگيکشورهايغربيدرکشورهايدیگر،ازاواخرقرننوزدهمتاکنون،توسط
مؤسساتونهادهايآموزشيوفرهنگيمعروفکشورهایينظیرانگلیس،فرانسه،آلمان،ایتالیا،امریکا،ژاپن

بهکارگرفتهشدهاند)خرازیآذر،۱۳۸۹:۱0۹(.
امادرادامهبهیکیازمهمترینرهیافتهایدیپلماسیعمومی،خواهیمپرداخت.دیپلماسیرسانهای
دربرخیمنابعیکرهیافتودربرخیدیگریکیازاشکالویاابزاردیپلماسیعمومیتلقیشدهاست.

٢٨ 
 

  
 )1389(خرازي آذر،  هاي ديپلماسيرهيافت -1-6نمودار 

اع شد. نسه ابددر قرن نوزدهم از سوي دولت فراداند كه وي ديپلماسي فرهنگي را يكي از انواع ديپلماسي نوين مي
استفاده و يا در  جايبهسياست خارجي است كه  درزمينهيك دولت  هايكوششاين شيوه ديپلماتيك، مجموعه 

 طوربهديگر،  و عالقه مخاطبان كشورهاي توجهجلببراي  جمعيارتباطكنار استفاده از مطبوعات و ساير وسايل 
ابزارهاي اصلي اين نوع  گذارد.مي تأثير هاآنمختلف، در در داخل جوامع  غيرسياسيمستقيم و از طريق امكانات 

 . هدف ديپلماسياندفرهنگيمستقيم  هايتماسديپلماسي، شامل آموزش زبان، مبادالت آموزشي و انحاي ديگر 
 انزب به تكلم براي كشورها اين نخبگان آينده و جوانان ساختن آماده خارجي، كشورهاي فرهنگي يك كشور در

بيشتر  گذاريارج و درك براي الزم هايايجاد زمينه ديگر، عبارتبه و آن فرهنگ و ادبيات شناختو  كشور آن
 نگو فره ادبيات و زبان دهندهانتقال كشورهاي جمعيوسايل ارتباط سوي از يافته انعكاس تصويرهاي و هاگزارش

قرن  اواخر از ديگر، كشورهاي در غربي فرهنگي كشورهاي ديپلماسي ابزارهاي هاينمونه تريناست. مهم پيشرفته
 ،فرانسه، آلمان انگليس، نظير كشورهايي معروف فرهنگي آموزشي و نهادهاي و مؤسسات توسط تاكنون، نوزدهم
  ). 109: 1389آذر، خرازياند (شدهگرفته كار به ژاپن امريكا، ايتاليا،

اي در برخي ، خواهيم پرداخت. ديپلماسي رسانههاي ديپلماسي عموميترين رهيافتاما در ادامه به يكي از مهم
  تلقي شده است. منابع يك رهيافت و در برخي ديگر يكي از اشكال و يا ابزار ديپلماسي عمومي 

رهيافت 
ديپلماسي

ديپلماسي 
سنتي يا 
رسمي

 ديپلماسي
رسانه اي

ديپلماسي 
فرهنگي

ديپلماسي 
عمومي



29

فصل اول: مفهوم شناسی دیپلماسی

مفهوم شناسی دیپلماسی رسانه ای
بهطورکلیدیپلماسيرسانهایدرعصرجهانیشدن،بخشقابلتوجهیازدیپلماسيعموميکشورها
بهویژهکشورهايقدرتمندرابهخوداختصاصمیدهد.بهطوریکهرسانههابهمراتبنقشابزارتبلیغات
سیاسيدولتهارابازيمیکنند.آنهابادفاعازسیاستخارجيوباانگارهسازيوارزشسازيالقاءپیامو
برجستهسازینسبتبـهمشروعیتبخشيبهسیاستهایحکـومتيورسـاندنپیامهایدستاندرکاران
دیپلماسيکشوربهافکارعموميجهاني،نقشتوجیهگرافکـارعمـوميرادرعرصـهسیاستخارجيایفا
مینمایند.درایننقشآنهااشاعهدهندهفرهنگ،عقایـد،آراوتبلیغکنندهایدئولوژيوایدههایسیاست

خارجيکشورهاعملمیکنند.
باورودرسانههایجمعیدرقرنبیستمبهعرصهروابطبینالملل،بهویژهپسازجنگجهانیدوم،
چهرهدیپلماسیسنتیبهکلیدگرگونشدوباپدیدهایبهنام»دیپلماسیرسانهای«مواجهمیشویمکه
درنوعخوددرتاریخبیسابقهاست؛زیرارسانههابهویژهشبکههایماهوارهای،درعملقدرتیرافراهم
میآورندکهوزارتامورخارجهوهیئتهایدیپلماتیکبهطریقسنتیبهانجامآنهامبادرتمینمودند
وحتیدراغلبمواردآنهاقویتر،مؤثرترونیزکارآمدترازنهادهاییادشدهعملمیکنند.تاآنجاکه
امروزبسیاریازسیاستمداراناعتقاددارندکهیکیازعواملشکستآمریکادرویتنام،پوششمنفی
تلویزیونیبود.زمانی»راسپرو«۱،کاندیدایریاستجمهوریآمریکادرسال۱۹۹۲خاطرنشانکردکه
سفارتخانههایادگارایامکشتیهایبادبانیهستندکهسفرابهنمایندگیازدولتمتبوعخویشسخن
میگفتند،درحالیکهباگسترششگفتآوررسانههادراقصینقاطجهان،درعملسفیردرحدایفاینقش

اجتماعیتنزلکردهاست)قوام،۱۳۸۴:۱۴(.
تاقبلازجنگجهانیدوم،دیپلماسـیدراصلشـاملروابـطبیندولتهاوارتبـاطبیندولت-دولت
میشد،ولیتحـوالتبینالمللیبعدازجنگوورودکشورهایجدیددرصحنهقدرتجهانی،توسعهروابط
بینکشورها،تشـکیلسازمانهایبینالمللیوظهورسـایربازیگراندولتـیوغیردولتی،دیپلماسیراتبدیل

بهبخشمهمارتباطاتبینالمللینمود.
ادامهاینتحوالت،بهویژهدرسالهایاخیـر،تحتتأثیرپدیدهجهانیشدن،اثراتیرابهمراتبعمیقتر
ووسیعتربرروابطبینکشورهاودرنتیجهبردیپلماسیبرجایگذاشتهاست.وقوعتحوالتدرسطوح
اجتماعی،اقتصادی،فرهنگیوسـایرتغییراتدرعرصههایداخلی،روابطبینکشـورها،گسترشفناوری
اطالعاتوارتباطات،دیپلماسـیرامواجهباچالشهایجدیدیکردهاسـت.اینچالشهابهنوبهخود،ابعاد

جدیدیبهدیپلماسـیدادهکهازجملهمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:
۱ افزایشتعدادوتنوعکنشگراندرصحنهروابطبینالملل.
۲ گسترشمفهومامنیتبهحوزههایجدید.
۳ ظهـورمجـددنیروهـاوحرکتهایقومـی،مذهبیواقلیتهادرصحنهبینالمللواظهاروجود.

نیروهایسیاسـی
۴ خروجانحصاراعمالسیاستخارجیازوزارتخارجه.
5 افزایشنهادهاوکنشگرانغیردولتیطرفمخاطبدستگاهدیپلماسی.

1-  Ross Perot
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۶ قطبیشدنفعالیتهایدستگاهدیپلماسی.
7 اضطراریولحظهایشدنفعالیتهایدیپلماتیک.

پیشازاختراعرادیو،بهعبارتدیگربیشازیکصدسالپیش،برقراريارتباطودسترسیبهملل
کشورهايدیگربسیاردشواربود.درآنزماندیپلماسیبهروابطدولتبادولتمحدودمیشدوتاسال
۱۹۲7مطابقباکنوانسیونهاوانا،روابطیکدیپلماتبهوزارتخارجهکشورمیزبانختممیشدوبرقراري
هرگونهارتباطمستقیمبامردمکشورمیزباناقدامیغیردیپلماتیکبهشمارمیآمد)نیکآئین،۱۳۸۸:
۳۶۹(.البتهپیشازاین،اختراعرادیودرقرننوزدهمازعواملشکلگیریدیپلماسیعمومیبهشکل
جدیدومبتنیبررسانهبود.اماازدهه۱۹50میالدی،باتوجهبهحاکمیتامپریالیسمفرهنگی-رسانهای،
شکلگیرینهادهاوسازمانهایبینالمللیبرایبهبود،تقویتروابطبیندولتهاوملتهایجهان،رشدو
حضورهمهجانبهرسانههادرقلمرویجهانیواهمیتروزافزونافکارعمومیدرسیاستخارجیوداخلی
کشورها،توجهاتدرارتباطاتبینالمللبهدیپلماسیجدیدیمعطوفشدکـهبازیگراصلیآن،رسانهها
ارتباطیاعـمازتلویزیونهای بودند.ایننوعدیپلماسیدردهههایبعدیبارشدسریعفناوریهای
ماهوارهایوکابلی،فیبرنوری،بیسیم،اینترنت،روزنامهنگاریسایبروشبکههایاجتماعی،فضایروابط
بینالمللراباایـنحقیقتروبهروکردکهشکلنوینیازدیپلماسیبااستفادهازرسانههایجمعیوارد
عرصهمعـادالتجهانیشدهاستورسانهپدیدهایاستکهبهخوبیمیتوانازآنبهعنوانعنصری

استراتژیکوتعیینکنندهدرتنظیم،تقویت،بهبودوحتیتخریبروابطبینالمللاستفادهکرد.
ازسوییدیگر،چهارموقعیتتاریخیمهمرقمزنندهتحوالتدیپلماتیکعمومیورسانهایدرقرن

اخیروجدیدهستند.

  نمودار 7-1- موقعیت های 
تاریخی مؤثر بر تحوالت سیاسی و 
رسانه ای اخیر)عاملی،خرازیآذر

ومظفری،۱۳۹۶:۱5۹(

٣١ 
 

  
  )159: 1396آذر و مظفري، خرازي(عاملي، اخير  ايرسانهبر تحوالت سياسي و ثر ؤمهاي تاريخي موقعيت -1-7نمودار 

 1990 هدهـ از ويژهبه اخيـر، هايدر دهه هك تداش انعاذ توانمي المللي،بين باتمناس بـه انهرس ورود بـه هجتو اب
 كامريآ حدوحصربي هسـلط و انجه دنقطبي شتك رق،ش وكبل ينوين، فروپاش هايرسانه درش لليبه د تاكنون،
 كا،آمري ويژهبه زرگب هايه قدرتب ايرسانه زرگب هايكارتل تمخد و تعامـل و برجهان يآمريكاي هايو رسانه
 ننيرومندتري بـه يفرهنگ و ياجتماع ي،سياس هايديدگاه ار وافـك ايعه،ش ار،اخب ارانتش و رحط بـا هارسانه
   . اندشدهتبديل الملليروابـط بين اندركاراندست

مخاطبان  بر نفوذ طريق از تا شدمي تالش عمومي ديپلماسي سنتي هايروش ) در1998( »گيلبوا« اعتقاد به
 وي قاداعت به. شود ايجاد يك كشور فرهنگي و اقتصادي سيستم و عملكرد ها،سياست زا مطلوب تصويري خارجي

 جامعه يك فرهنگي و اقتصادي سياسي، سيستم از مطلوبيت هدف جامعه مخاطبان ذهنيت در تصويري چنين اگر
دهند.  يرتغي را ودخ فعلي هايسياست تا نمايند وارد فشار خود حكومتي دستگاه توانستند برمي هاآن شدمي ايجاد
 عوض، رد بلكه نبوده صرف دولتي فعاليت يك نوين عمومي كه ديپلماسي كندمي اشاره مطلب اين به گيلبوا

خصوصي،  آموزشي نهادهاي غيردولتي، هايسازمان مانند غيردولتي، و دولتي عوامل كه به است فعاليتي
 است نرم قدرت از شكلي اين ديپلماسي اين، بر افزون. دارد متقابل وابستگي سياسي احزاب و كارگري هاياتحاديه

 قالب در خاص كشور يك معرفي اطالعات، مديريت عمومي راهبردي، ديپلماسي دوسويه، ارتباطات فنون از كه
اي سامانه« نوين عمومي ديپلماسي وي، نظر به. گيردمي بهره اينترنتي تصاوير و مديريت تلويزيوني آگهي يك

جنگ  
جهاني اول

جنگ جهاني  
دوم

جنگ سرد
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باتوجهبـهورودرسانهبـهمناسباتبینالمللی،میتواناذعانداشتکهدردهههایاخیـر،بهویژه
ازدهـه۱۹۹0تاکنون،بهدلیلرشدرسانههاینوین،فروپاشیبلوکشرق،تکقطبیشدنجهانو
سـلطهبیحدوحصرآمریکاورسانههایآمریکاییبرجهانوتعامـلوخدمتکارتلهایبزرگرسانهای
بهقدرتهایبزرگبهویژهآمریکا،رسانههابـاطرحوانتشاراخبار،شایعه،افـکارودیدگاههایسیاسی،

اجتماعیوفرهنگیبـهنیرومندتریندستاندرکارانروابـطبینالمللیتبدیلشدهاند.
بهاعتقاد»گیلبوا«)۱۹۹۸(درروشهایسنتیدیپلماسیعمومیتالشمیشدتاازطریقنفوذبر
مخاطبانخارجیتصویريمطلوبازسیاستها،عملکردوسیستماقتصاديوفرهنگییککشورایجاد
شود.بهاعتقادوياگرچنینتصویريدرذهنیتمخاطبانجامعههدفازمطلوبیتسیستمسیاسی،
اقتصاديوفرهنگییکجامعهایجادمیشدآنهامیتوانستندبردستگاهحکومتیخودفشارواردنمایند
تاسیاستهایفعلیخودراتغییردهند.گیلبوابهاینمطلباشارهمیکندکهدیپلماسیعمومینوینیک
فعالیتدولتیِصرفنبودهبلکهدرعوض،فعالیتیاستکهبهعواملدولتیوغیردولتی،مانندسازمانهای
غیردولتی،نهادهايآموزشیخصوصی،اتحادیههايکارگريواحزابسیاسیوابستگیمتقابلدارد.به
عالوه،ایندیپلماسیشکلیازقدرتنرماستکهازفنونارتباطاتدوسویه،دیپلماسیعمومیراهبردي،
مدیریتاطالعات،معرفییککشورخاصدرقالبیکآگهیتلویزیونیومدیریتتصاویراینترنتیبهره
میگیرد.بهنظروي،دیپلماسیعمومینوین»سامانهايارتباطی۱استکهبرايایجادگفتوگوطراحیشده

است؛همبادشمنانوهمبادوستانوهمپیمانان«)گیلبوا،۱۹۹۸:7۴۸(.
پارادایمدیپلماسيرسانهايدرواقعازبعداز۱۱سپتامبرشروعبـهاحیـایجـديکـرد.بررسيرفتارها
وتصاویررسانههايجهانيدرطولهزارهجدیدوبعدازواقعه۱۱سـپتامبر،بهخوبینشانميدهدکه
دیپلماسيعموميدرعملکمرنگترشدهودرطرحارتباطاتاستراتژیککشـورها،دیپلماسـيرسانهای
جایگـاهمهمتریرابـهخـوداختصاصدادهاست.بهبیاندیگررویداد۱۱سپتامبرسال۲00۱وطرحهـاي
سیاسـتخارجيآمریکا،اعمازمبارزهبا»بنیادگرایياسالمي«،»تروریسم«،»چالشهایهستهایباکره
شماليوایران«براهمیتوحساسیتمباحثدیپلماسيرسانهايافـزودهوآنرابیشازپیشازیک
موضوعدانشگاهيدارايتئورينسبتاًمشخص،بـهقلـبدکترینهایارتباطاتاستراتژیکایـنکشـور

هـدایتنمـود.
دیپلماسـيرسـانهايبعـداز۱۱سپتامبر،بهویژهدرسالهایاخیرباحجمباالیيازدانش،اطالعات،
گفتمانوتصـاویررسانههايجریانسازوهمچنینرسانههاينوینبهویژهشبکههایاجتمـاعيروبـهروشده
است.منابعاطالعاتيدیپلماتیکتحتتأثیرعنصردیگرينیزقراردارند:خـانوادهوب0,۲ووبمعنـایِي

0,۳کـهدنیـايتأثیروتأثراتگفتمـانياسـت)خـرازيآذر،۱۳۹۴:۱۱۸-۱۱۹(.
اینکباعلمبهزمینههایتاریخیشکلگیریدیپلماسیرسانهای،الزماستازلحاظمفهومینیزبهاین
امربپردازیم.رسانههااکنونبهمثابهبازیگراننویندیپلماتیک،عالوهبراثراتمتعددبرابعادملیکشورها،
نقشیفراملینیزایفامیکنند.رسانههابهعنوانرکنچهارمدموکراسی،باورودفناوریهایدیجیتالی
نقشهایجدیدیبرایخودتعریفکردهاندوعرصهتحتپوششخودرابهخارجازمرزهاگسترش
دادهاند؛بهطوریکهحضوررسانههادرعرصههایسیاسیوروابطفراملی،تبدیلبهموضوعیحیاتیبرای
کشورهاشدهورسانههایکیازارکاناثرگذاربرمسائلسیاسیداخلیوخارجیکشورهاشدهاند.ازاینرو

1-  communication system
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وابستگیدولتهابهرسانههادرهمهزمینههابهویژهحوزهسیاسیبسیاربیشترازدهههایگذشتهشدهاست
وپیشبینیمیشودروندپیچیدگیروابطکشورهاباهموافزایشاقتداررسانههادرآیندهنزدیک،رسانهها

رابهامریغیرقابلانکاردرمسائلسیاسیداخلیوخارجیکشورهاتبدیلسازد.
»دیپلماسیرسانهای«۱،استفادهازظرفیتهایرسانهدرارتقاوبهبودسیاستخارجیکشـوراست.این
شیوهازدیپلماسینیازمندشناختدوجانبهازسیاستخارجیورسانهاست)خجیر،۱۳۹۴:۱(.درحقیقت
دیپلماسیرسانهایعبارتاستازاستفادهازرسانههابرایدستیابیبهاهدافدیپلماتیک،تأمینمنافع،
تکمیلوارتقایسیاستخارجیواساساًبهکارگیریرسانههادرجهتتکمیلوارتقایسیاستخارجییک
کشورکهمنجربهحفظوتأمینحداکثریمنافعملیوهمچنیناهداف،مقاصدومبانیازپیشطراحیشده

دریکمحدودهجغرافیاییخاصیاحوزهارزشیمشخصیاچهارچوبفکریمعینباشد.
پاتریک»ای.کارل«۲کهازپیشگامانحوزهدیپلماسیرسانهایاست،بـاذکراقداماتمنفیرسانههادر
دهـه۱۹70واوایل۱۹۸0دیپلماسیرسانهایرابادیپلماسیبازیاآشکاریادیپلماسیعمومییکیمیداند
وآنرااستفادهازرسانههایجمعیبرایتأثیرگذاریبرنظراتمردمجامعهدیگر،بههرطریقممکن،

تعریفمیکند)آشنا،۱۳۸۳:۳0(.
دفاتـر و تحریریـه بـه را خارجـی سیاسـت و دیپلماسـی گسـتره جهانـی رسانههای امـروزه
رسانههاکشاندهاند؛ازجملـهروزنامههاونشـریاتبـزرگ)واشنگتنپست،نیویورکتایمز،لوسآنجلس
)رویتـرز، خبرگزاریها غیره(، و آساهیشـیمبون فیگارو، نیوزویک، تایمز، ژورنال، والاستریت تایمـز،
آسوشـیتدپرس،یونایتدپـرس،فرانسپرس،تاس،ولف،شینهواوغیره(،شبکههایرادیویـیوتلویزیونی
بینالمللی)سـیانان،انبیسـی،سـیبیاس،ایبیسـی،صدایآمریکا،بیبیسـی،فرانستـیویو...(و
اینترنت.البتـهدرسالهایاخیـردرانقالبهایعربی)ازاواخرسـال۲0۱0تا۲0۱۳(،درمذاکرات
هستهایایران)ازسـال۲0۱۳تـا۲0۱۴(وچالـشاوکرایـنوروسـیه)سـال۲0۱۴(ایـندامنهتا
شبکههایاجتماعـی)توییتـر،فیسبوک،اینسـتاگراموغیره(گسترشیافتهاسـت.ازطرفیرسانهبازینیز
بهعنوانیکابزارقدرتمندرسانهایدردستکشورهایغربیبرایانتقالامپریالیسمفرهنگیورسانهای
خودموردبهرهبرداریقرارگرفتهاست.بازیهایدیجیتالبهویژهازدهه۱۹۹0وسپسبعدازواقعه

۱۱سپتامبرسال۲00۱بیشازپیشموردبهرهبرداریسیاسیقرارگرفتهاند.
درواقعاینتحوالتویژهپسازحادثه۱۱سپتامبربادگرگونيقابلتوجهیدرسیاستهاوروشهای
رسانهایروبهروشد.دراینشرایطجدید،رسانههابهعنوانسردمداراناصلياینحرکتنوینسیاسی
قلمدادمیشوند.امروزهدیگررسانهمانندگذشتهفقطمنعکسکنندةرفتارسیاستمدارانوکشورهانیستند،
بلکهبهمثابهبازیگرانفعالدرمیدانسیاستدرتصمیمسازيوحتيتصمیمگیریهانقشمؤثريایفا
میکنند.ظهورگستردهتررسانههایبینالمللیبهویژهدیجیتاليدردودهةآخرقرنبیستم،فضايجدیدي

درجهانبهوجودآورد.
درفضايجدید،قدرتمردم،فرهنگ،رسانههاوپیامازنقشقدرتنظاميوتسلیحاتيدولتها
کاستهاست.روابطمیانملتهابیشازروابطمیاندولتهادرشکلگیریحرکتهاوتصمیماتسیاسي
وبینالمللیتأثیرگذارشدهاست.دراینمیانپیامازحوزةملي،فرديومحليبهمرحلةبینالمللیو

1-  Media Diplomacy
2-  Patrick E. Karl
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جهانيگامنهادهاست.درعصرکنوني،روابطبینکشورهاراتنهاحاکمیتهاتعییننمیکنند،بلکهمجموعه
دولتها،افکارعموميوفناوریهایاطالعاتي-ارتباطي،معادالتروابطبینالمللرامیسازند.دراینمیان

رسانههابابهکارگیریروشهاییبرایتأثیرگذاريدراینروابطنقشبسزایيدارند.
باپیشرفتفناوريارتباطاتوازبینرفتنفاصلههایمکاني،جهانيبهوجودآمدهاستکهمشخصات،
مالکهاومعیارهايمتفاوتيدرمقایسهبادورانگذشتهدارد.درجهانکنونيدیگرروابطبینکشورها
همچونگذشتهنیستکهتنهادولتهاوحاکمیتهاازیکدیگرتأثیربپذیرند،بلکهدرعرصةجدید،عالوه
بردولتها،افکارعموميکشورهایابهتعبیربهترافکارعموميجهاني،یکعاملتأثیرگذارمحسوبودر
برنامهریزیهایارتباطاتبینالمللمورداستفادهقرارمیگیردکهدراینبینرسانههانقشآفرینیپررنگی

دارند.
رشدسریعفناوریهایارتباطیاعمازانواعتلویزیونهایماهوارهایوکابلی،فیبرنوری،بیسیموناتوانی
دستگاههایرسمیدیپلماسیدررقابتبارسانهها،دولتهارابااینحقیقتروبهروکردهکهشکلنوینیاز
دیپلماسیبااستفادهازرسانههایارتباطجمعیواردعرصهمعادالتبینالمللیشدهاستورسانههاپدیدهای
هستند،کهبهخوبیمیتوانازآنهابهعنوانعنصریاستراتژیکوتعیینکنندهیادکرد.باورودرسانههای
جمعیدرقرنبیستمبهعرصهروابطبینالملل،بهویژهپسازجنگجهانیدوم،چهرهدیپلماسیسنتیبهکلی
دگرگونشدهوباپدیدهبهنامدیپلماسیرسانهایمواجهمیشویمکهدرنوعخوددرتاریخبیسابقهاست.
زیرارسانههابهویژهشبکههایماهوارهایتصویری،درعملکارهاییراانجاممیدهندکهوزارتامورخارجه
وهیئتهایدیپلماتیکبهشکلسنتیبهانجامآنهامبادرتمینمودندوحتیدراغلبمواردآنهابهمراتب
قویتر،مؤثرتروکارآمدترازنهادهایمزبورعملمیکنندتاآنجاکههنوزبسیاریازسیاستمداراناعتقاد

دارندکهیکیازعواملشکستآمریکادرویتنام،پوششمنفیتلویزیونیبود)قوام،۱۳۸۴:۱۴(.

تفاوت دیپلماسی عمومی با دیپلماسی رسانه ای
درمسیرمطالعهاینکتابکهازدیپلماسیسنتیآغازشدوپسازبررسیدیپلماسیعمومی،دیپلماسی
رسانهایراموردواکاویقراردادیم،بایداشارهبهایننکتهضروریاستکهدیپلماسیرسانهایدرحقیقت
یکیازانواعوجلوههایجدیدوشایدمهمتریننوعدیپلماسیعمومینوینمحسوبشود.امااغلب
دیپلماسیعمومیورسانهایبهدلیلشباهتعملکردیبایکدیگرمشتبهمیشوند.»کوهن«۱)۱۹۸۶:7(
اذعانمیداردکهدیپلماسیرسانهایشاملکلیهجنبههایدیپلماسیعمومیمیشودکهدرآنرسانهها
مانندبقیهارکانمرتبطبادیپلماسیعمومی،درگیرانتقالنشانههاتوسطدولتهاازمجاریرسانهایهستند
وازرسانهبهعنوانمنبعاطالعاتاستفادهمیشود.»ایتانگیلبوا«۲محققبرجستهدانشگاههاروارد،نخستین
کسياستکهتفاوتهایدومقولهدیپلماسيرسانهايوعموميرابهصورتعلمیوروشمندمشخص
میکند.ويبـهابهاماتموجوددردیپلماسيرسانهايواستفادهنادرستازآنتوسطسیاستمداراناشاره
میکند.ازنظرويبایدبینایندوکوشش،تمایزقائلشد.اومعتقداستکه:دیپلماسيهـايعمومي،
هنگاميبهکارمیرودکهطرفیندرگیرمنازعههستندوهدفآنهاتبلیغاتاست.دیپلماسيرسانهاي،
هنگامیکهیکيازطرفینوگاهيبهصورتمشترک،بهدنبالایجادروابـطحسنهاندومیخواهندمنازعه

1-  Yoel Cohen 
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راازطریقمذاکرهپایاندهند،بهکاربردهمیشود.دربسیاريازموارد،دیپلماسيهايعموميبردیپلماسي
رسانهايمقدممیشودتـامـردممـوردنظررابرايرفعمنازعهمهیاکند)گیلبوا،۲00۲:۸(.

اصطالحدیپلماسیرسانهایازبدوتولدباابهاماتوپیچیدگیهایفراوانیروبهروبودهوتعاریفیکه
توسطمحققینبیانمیشدندحاویفاصلهزیادبرداشتهاازاینعبارتبودند.اینابهاماترامیتواندر
دومحوردنبالکرد:اولتأثیررسانههابردیپلماسیکهحوزهبسیارگستردهایراشاملمیشود.دومکارکرد
دیپلماتیکرسانههاکهتاحدودیحرفهایتروتخصصیتربهموضوعپرداختهاست.درمجموعمیتوان
گفتدیپلماسیرسانهای»عبارتاستازاستفادهازرسانههابرایرسیدنبهاهدافدیپلماتیک،تأمین

منافع،تکمیلوارتقایسیاستخارجی«)اسماعیلی،۱۳۸۸(.

  نمودار 8-1- ابهامات تعاریف دیپلماسی رسانه ای

درواقعدیپلماسیرسانهایاستفادهازرسانههاتوسطرهبرانبهمنظوربیانمنافعخوددرمذاکرات،
اعتمادسازیوبسیجعمومیازتوافقاتاست)گیلبوا،۱۳۸۸،ص۹۴(.»ابو«۱دیپلماسيرسانهايراهرگونه
استفادهازرسانههادرجهتبیانوترویجسیاسـتخارجيتوصیفمیکند)ابو،۱۹۹۶:۴۴(.دیپلماسي
رسانهايمجموعهایازسازوکارهااستکهبهواسطهآنهامیتوانبخشيازسیاستهارابـرمـردم،
کرد. اعمال دولتها دیگـر حتـي و بـینالمللـي سازمانهای نهادها، گروهها، سیاستمداران، احزاب،
دیپلماسيرسانهايدرمعنایعامبهکارگیریرسـانههـابـرايتکمیلوارتقايسیاستخارجيبهکار
میرود.»گیلبوا«)۲00۲(براینباوراستکهدیپلماسيرسانهايکاربردرسانههابهطورویژهدرترقيو
روانسازیسیاستخـارجياسـت.»راماپراسـاد«۲محققآمریکایي،دیپلماسيرسانهايرابهعنواننقشي
کـهرسـانههـادرفعالیتهایدیپلماتیکمیانکشورهابازيمیکنندتعریفکردهاست)پراساد،۲00۲:
۱۲۲(.پروفسور»موالنا«دیپلماسيرسانهایراکانالتأثیرگذاريرسانههایجهانينوینبرمذاکراتو

تصمیمگیریهایسیاستخارجيمیداند)ساداتي،۱۳۹۳:۱۱۸(.
»تیلور«۳معتقداستدیپلماسيرسانهایرابایستهنرایجادارتباطمیانکشورها،حلوفصلاختالفات

1-  Ebo
2-  Rama Prasad
3-  Taylor

٣٥ 
 

اي دارد كه ديپلماسي رسانه) اذعان مي7: 1986( 1»كوهن«شوند. دليل شباهت عملكردي با يكديگر مشتبه ميبه
ي، مها مانند بقيه اركان مرتبط با ديپلماسي عموشود كه در آن رسانههاي ديپلماسي عمومي ميشامل كليه جنبه

شود. عنوان منبع اطالعات استفاده مياي هستند و از رسانه بهها از مجاري رسانهها توسط دولتدرگير انتقال نشانه
 ايهرسان مقوله ديپلماسي دو هايتفاوت كه است كسي نخستين هاروارد، دانشگاه برجسته محقق 2»گيلبوا ايتان«
 استفاده و ايرسانه ديپلماسي در موجود بـه ابهامات وي. كندمي مشخص روشمند و علمي صورتبه را عمومي و

قد معت او. شد قائل تمايز كوشش، دو اين بين بايد وي ازنظر. كنداشاره مي سياستمداران توسط آن از نادرست
 تبليغات هاآن هدف و هستند منازعه درگير طرفين كه رودمي كار به هنگامي هـاي عمومي،ديپلماسي است كه:

 و اندروابـط حسنه ايجاد دنبالبه مشترك، صورتبه گاهيو  طرفين از يكي كههنگامي اي،رسانه ديپلماسياست. 
 عمومي هايديپلماسي موارد، بسياري از در. شودمي كاربردهبه دهند، پايان مذاكره طريق از را منازعه خواهندمي
  ).8: 2002كند (گيلبوا،  مهيا منازعه رفع براي را مـوردنظر مـردم تـا شودمي مقدم ايرسانه ديپلماسي بر

 محققين سطتو كه تعاريفي بوده و روروبه فراواني هايپيچيدگي و ابهامات با تولد بدو از ايرسانه ديپلماسي اصطالح
 ولا :كرد دنبال محور دو در توانمي را ابهامات اين. بودند عبارت اين از هابرداشت زياد فاصله حاوي شدندمي بيان
 تا كه هارسانه ديپلماتيك كاركرد دوم. شودمي شامل را ايگسترده بسيار حوزه كه ديپلماسي بر هارسانه تأثير

 عبارت« ايرسانه ديپلماسي گفت توانمي درمجموع. است پرداخته موضوع به ترتخصصي و ترايحرفه حدودي
» جيخار سياست ارتقاي و تكميل منافع، تأمين تيك،ديپلما اهداف به رسيدن براي هارسانه از استفاده از است

   ).1388(اسماعيلي، 

  
                                                            
١ Yoel Cohen  
٢ Eytan Gilboa 

ابهامات تعاريف ديپلماسي 
رسانه اي

كاركرد ديپلماتيك  
رسانه ها

تأثير رسانه ها بر  
ديپلماسي
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محیطبینالمللواقناعجوامعدیگرازطریقرسانههايجهانيدانستکهدراینمیانتلویزیونجهانينقش
مهميبرعهدهدارد)تیلور،۱۹۹7:۸۳(.البتهتعریفتیلوربهچیزیبیشازدودههقبلبازمیگرددواین
بیستسال،زمانمناسبیبرایظهوروبروزرسانههایدیجیتالیوجدیدورشدآنهابرایبهکارگیریدر

اهدافسیاسیودیپلماتیکبودهاست.
دیپلماسیرسانهایبهعنوانتیغیدولبهوبهعنوانمهارتیجدیددرروابطبینالمللمیتواندبسیاری
ازشایعهپراکنیودروغپردازیهایرقباراخنثیوراهرسیدنبهاهدافدولتمرداندرسیاستخارجی
راهموارنمایدوهممیتواندابزاراعمالسیاستهاینادرستونیزفرافکنیدیپلماسیغلطیککشور
بهدیگردولتهاباشد.زیرادرگسترهسیاستخارجیبهخصوصباکشورهایغربیکههموارهاخالق
سیاسیازنوعارزشالهیدرروابطبیندولتهایآنانمعناندارد،تدویناستراتژیدیپلماسیرسانهایاز

ضروریاتاست.
بنابراین،سیاستخارجیوبهتبعآندیپلماسیکشورها،عاملیتعیینکنندهدرنظامبینالمللمحسوب
میشوندکهتحتتأثیرتحوالتشگرفدرعرصهارتباطاتقرارگرفتهاند.بهطوریکهدیپلماسیرسانهای
بهعنوانیکیازانواعوارکاناصلیکنشهایدستگاهسیاستخارجیودیپلماسیپدیدارشدهوبخش
قابلتوجهیازدیپلماسیعمومیکشورها،بهویژهکشورهایقدرتمندجهانرابهخوداختصاصدادهاست.
ازاینمنظرگروهیازپژوهشگرانومتخصصانمعتقدندکهدراصل،دیپلماسیرسانهایازرسانههابرای
ارتقایسیاستخارجیکشورهااستفادهمیکندورسانهبهمثابهابزاریدردیپلماسیتلقیمیشودکهبا
استفادهازآن،دیپلماتهاوسیاستمدارانمیتوانندنیاتواهدافخودرابهعنواندیپلماسی،موردمحک
ودرمعرضچالشهایدیپلماتیکقراردهند.ازاینمنظر،رسانههابرسیاستخارجیودیپلماسیکشورها
تأثیرگذارهستندودرعینحالدیپلماسیرسانهایازسیاستخارجیودیپلماسیکشورهاتأثیرمیپذیرد.
دیپلماسیرسانهایدرراستایسیاستخارجی،منافعملیکشورهاوتأثیرگذاریبیشتربرافکارعمومیو

تغییروتحوالتعملمیکند.
امادیدگاهدیگریوجودداردکهرسانههارامنفعلوتأثیرپذیرازسیاستدانستهومحتوایآنهارا

دستخوشجریانهاینظامسیاسیکشورهامیداند.

  نمودار 9-1- دیدگاه های موجود نسبت به قدرت رسانه در برابر دیپلماسی

٣٧ 
 

 ماسييپلد از توجهيقابل بخش و شده پديدار خارجي و ديپلماسي سياست دستگاه هايكنش اصلي انواع و اركان
 پژوهشگران از گروهي منظر اين از. است داده اختصاص خود به را جهان كشورهاي قدرتمند ويژهبه كشورها، عمومي

 ادهاستف كشورها خارجي سياست ارتقاي براي هارسانه از ايرسانه ديپلماسي در اصل، كه متخصصان معتقدند و
 ارانمدسياست و هاديپلمات آن، از استفاده با كه شوديم تلقي ديپلماسي در ابزاري مثابهبه رسانه و كندمي
از . دهند قرار ديپلماتيك هايچالش معرض در و محك مورد ديپلماسي، عنوانبه را خود اهداف و نيات توانندمي

از  اينهرسا حال ديپلماسيدرعين و هستند تأثيرگذار كشورها ديپلماسي خارجي و سياست بر هارسانه اين منظر،
 ملي عمناف خارجي، سياست راستاي اي درپذيرد. ديپلماسي رسانهياست خارجي و ديپلماسي كشورها تأثير ميس

  . كندمي عمل تحوالت و تغيير و عمومي افكار بر بيشتر تأثيرگذاري و كشورها

ا را دستخوش هها را منفعل و تأثيرپذير از سياست دانسته و محتواي آناما ديدگاه ديگري وجود دارد كه رسانه
  داند. هاي نظام سياسي كشورها ميجريان

  
  هاي موجود نسبت به قدرت رسانه در برابر ديپلماسيديدگاه -1-9نمودار 

  : محور توصيف كرد سه در بايد را نيز ايرسانه ديپلماسي نقش

   سفرا؛ نقش نمودن اهميتالف) بي

   مذاكرات؛ براي مناسب هواييوحال ايجاد ديپلماتيك و هايبستبن شكستن ب)

  ).33-35: 1388گيلبوا، (قـرارداد  بسـتن بـراي مطلـوب شـرايطي نمودن فراهم ج)

ديدگاه هاي موجود نسبت به 
قدرت رسانه در برابر ديپلماسي

رسانه تأثيرپذير از سياست است رسانه تأثيرگذار بر سياست است
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نقشدیپلماسیرسانهایرانیزبایددرسهمحورتوصیفکرد:
الف(بیاهمیتنمودننقشسفرا؛

ب(شکستنبنبستهایدیپلماتیکوایجادحالوهواییمناسببرايمذاکرات؛
ج(فراهمنمودنشـرایطیمطلـوببـرايبسـتنقـرارداد)گیلبوا،۱۳۸۸:۳۳-۳5(.

برایناساسبهطورکلمیتوانگفتکهدیپلماسیرسانهایدرچهاردههگذشتهکمکمجایخودرادر
عرصهبینالمللیبازکردهوتبدیلبهواژهایفراگیرشدهاستوآمریکاییهابراینخستینبارآنرامورد
استفادهقراردادند.آنهابهایننتیجهرسیدندکهبهجایاستفادهازنیروینظامیبرایپیشبرداهدافشان،
میتوانندازرسانههایفراملیوبرونمرزیاستفادهکنند.دیپلماسیراهنرایجادارتباطمیانکشورهایا
بهعبارتیدقیقتر،نحوهایجادارتباطمیانکشورهاتوسطنمایندگانرسمیآنهاتلقیمیکنندکهامروزه
دیگرپدیدهاتاقهایدربستهکاراییندارد.باحضوررسانههابهپدیدهایآشکاربرمیخوریمکههرچه
پویاترباشد،سیاستخارجیهمپویاترمیگرددواینیعنیدیپلماسیدرجهانامروز،بدوندرکعمیقاز

نقشمهموسایلمدرنارتباطیناممکناست)سلطانیفروخانزاده،۱۳۹۲:۱۸7(.
گیلبوا)۱۳۸۸(نیزبراینباوراستکهباتوجهبهسیرتحوالتعصرجدیدوتغییراترسانههاو
استفادهابزاریازآنهادرعرصهدیپلماتیک،دیپلماسیرسانهای،یکدیپلماسِیقدمبهقدموطوالنیمدت
استکهدولتهاازطریقآنسعیمیکنندالگوهایرفتاریوشیوهتفکروزندگیملتهایموردنظر
خودرادرجهتیکهتأمینکنندهمنافعوخواستهایآناناست،دگرگونسازند.دیپلماسیرسانهای
بهمعنایاستفادهازرسانههایجمعی،برایبرقراریرابطهبابازیگراندولتیوغیردولتی،برایاعتمادسازی،
پیشرفتمذاکراتوبسیجحمایتعمومیازتوافقاتاست.دیپلماسیرسانهایازطریقفعالیتهایمتعدد
رسانهایعادیوویژهپیگیریمیشودکهاینفعالیتهاشاملکنفرانسهامطبوعاتی،مصاحبهها،دیدار
سرانحکومتهاومیانجیگریدرکشورهایرقیبورویدادهایرسانهایبرانگیزانندهاستکهبرای

گشودنعصریجدیددرروابطمتقابلسازماندهیمیشوند.
کارکردرسانههادرعرصهدیپلماسینیزازسهجنبهقابلبحثاست:

۱ مستقلبودنیاحداقلعدموابستگيکاملرسانههابهحکومت؛.
۲ وجودرسانههايخصوصيدرکناررسانههايدولتيومقرراتزداییازقوانینرسانهها؛.
۳ وجودیکفضايعموميفارغازقدرتکهدرآنرسانههامیتواننداطالعاتبیطرفرامنتقل.

کنند)قهرمانپور،۱۳۸7:۳۲(.

  نمودار 10-1- مفروضات کارکرد رسانه ها در عرصه دیپلماسی

٣٩ 
 

  
  ها در عرصه ديپلماسيمفروضات كاركرد رسانه -1-10نمودار 
 ها به مخاطبان فراملي و جهاني حائز اهميتهاي ديپلماتيك توسط رسانهيح پياماين سه جنبه به دليل انتقال صح

ستگي نظام حاكم خود وابمند نباشند و به ها از استقالل كافي در انتشار محتواي سياسي خود بهرههستند. اگر رسانه
در ه اجه خواهد شد. براي نمونالمللي با مشكل موهاي بينهاي سياسي به عرصهداشته باشند، انتقال و تحليل پيام

اي تمايل دارد. رسانه بر نهادهايها يا حداقل نظارت مستقيم ، حكومت به مالكيت رسانهگرامطلقسياسي  هاينظام
(سيبرت، پيترسون و  ها براي تنظيم سياست خارجي نامعمول نيستآشكار از رسانه استفاده، هايينظامدر چنين 

  .)1956شرام، 

ز ها امندي همه رسانههاي دولتي و بهرههاي خصوصي در كنار رسانه، حضور و امكان فعاليت رسانهاز سويي ديگر
ها را هاي خصوصي بدهد و حضور پرقدرت آنتواند آزادگي عمل بيشتري به رسانهزدايي از قانون رسانه ميمقررات

محل برخورد آراي سياسي، بايست امكان عنوان هاي دولتي تضمين نمايد. همچنين فضاي عمومي بهدر كنار رسانه
 هارسانه ميان رابطة در گراآزادي سياسي هاينظام اي فراهم نمايد. درهاي رسانهتبادل آزادانه اطالعات را از كانال

 جهت دولت، در اقدامات بر كه هستند چهارم ركن و بانديده هارسانه. دارد وجود گونهرقابت نوعي تمايالت دولت و
 سرشتي اي،رسانه از يكپارچگي محافظت جهت در ايرسانه ديپلماسي رو،ازاين. كنندمي نظارت مومع نفع

 خارجي سياست كتاب در 1»بري«. دارند دوسويه تأكيد روابط بر ديگر سوي ). از1963دارد (كوهن،  محتاطانه

                                                            
١ Barry 

مفروضات كاركرد رسانه ها  
در عرصه ديپلماسي

وجود فضاي عمومي
وجود رسانه هاي خصوصي و 

مقررات زدايي از قوانين 
رسانه ها

استقالل رسانه 
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اینسهجنبهبهدلیلانتقالصحیحپیامهایدیپلماتیکتوسطرسانههابهمخاطبانفراملیوجهانی
حائزاهمیتهستند.اگررسانههاازاستقاللکافیدرانتشارمحتوایسیاسیخودبهرهمندنباشندوبهنظام
حاکمخودوابستگیداشتهباشند،انتقالوتحلیلپیامهایسیاسیبهعرصههایبینالمللیبامشکلمواجه
خواهدشد.براینمونهدرنظامهایسیاسيمطلقگرا،حکومتبهمالکیترسانههایاحداقلنظارتمستقیم
برنهادهایرسانهايتمایلدارد.درچنیننظامهایی،استفادهآشکارازرسانههابرايتنظیمسیاستخارجي

نامعمولنیست)سیبرت،پیترسونوشرام،۱۹5۶(.
ازسوییدیگر،حضوروامکانفعالیترسانههایخصوصیدرکناررسانههایدولتیوبهرهمندیهمه
رسانههاازمقرراتزداییازقانونرسانهمیتواندآزادگیعملبیشتریبهرسانههایخصوصیبدهدو
حضورپرقدرتآنهارادرکناررسانههایدولتیتضمیننماید.همچنینفضایعمومیبهعنوانمحل
ازکانالهایرسانهایفراهمنماید.در بایستامکانتبادلآزادانهاطالعاترا برخوردآرایسیاسی،
نظامهایسیاسيآزاديگرادررابطةمیانرسانههاودولتنوعيتمایالترقابتگونهوجوددارد.رسانهها
دیدهبانورکنچهارمهستندکهبراقداماتدولت،درجهتنفععمومنظارتمیکنند.ازاینرو،دیپلماسي
رسانهايدرجهتمحافظتازیکپارچگيرسانهاي،سرشتيمحتاطانهدارد)کوهن،۱۹۶۳(.ازسويدیگر
برروابطدوسویهتأکیددارند.»بري«۱درکتابسیاستخارجيتأکیدمیکنددولتومطبوعاتنیازي
بهبرقراريروابطنزدیکتریدارندتابتوانندبهتردرخدمتمصالحمردموفعالیتمؤثردردیپلماسي

رسانهايباشند)ملکوویگاند،۱۹۹۶(.
مقرراتزداییوخصوصیسازیرسانههاباعثشدهدایرهعملرسانههایمستقلوغیردولتیبا
مخاطبانفراملیگسترشیابد.رسانههاینوینبهویژهازقدرتتحرکبسیارباالییدرانتقالمضامین
سیاسیسازندگانطراحانبرخوردارند.ازجملهمهمترینرسانههاییکههموارهازاستقاللعملبرخوردار
بودهوتقریباًهمیشهزیرنظربخشخصوصیادارهمیشدهاست،بازیهایدیجیتالبودهاند.بازیهای
دیجیتالبهندرتدرکشورهایمختلفتحتادارهیکسازماندولتیطراحیوساختهمیشوندواغلب
نهادهایدولتیوظیفهنظارتوحاکمیترابراینرسانهبرعهدهدارند.براینمونهدرکشورایران،بنیاد
ملیبازیهایرایانهایبامصوبهشورایعالیانقالبفرهنگیدرسال۱۳۸7تأسیسشدوزیرنظروزارت
فرهنگوارشاداسالمی،مسئولیتنظارتوحاکمیتبرصنعتبازیهایدیجیتالرادرکشوربرعهده

دارد.تولیداتاینرسانهدرکشورایرانهموارهدربخشخصوصیصورتگرفتهاست.
دراینجاالزماستبهمخاطباناصلیدیپلماسیرسانهاینیزاشارهایداشتهباشیم.مهمترینمخاطبان
دیپلماسیرسانهاينیزعبارتانداز:مردم،احزاب،سیاستمداران،گروهها،سازمانهاونهادهايدولتیو
غیردولتی،دولتهاوسازمانهایبینالمللی)نوابخش،۱۳۸۶:۱5۲-۱5۳(؛البتهباتوجهبهطبقهبندیهای
متعددیکهمیتوانازمخاطباندیپلماسیرسانهایداشت،بایستبهکاربرانفضایمجازیبهعنوان
محلیبرایانتقالدیپلماسیرسانهایاشارهداشت.عالوهبراین،بازیکنانبازیهایدیجیتالینیزمیتواننداز
اصلیترینمخاطبانوضمناًمتنوعترینآنهادرسراسرجهاندانستکهازگروهها،سنین،طبقاتاجتماعی،
اقتصادیوفرهنگیمتفاوتیهستند.متأسفانهمنابععلمیبینالمللیبهصورتضعیفیبهبازیکنانبازیهای
دیجیتالونیزکاربراناینترنتبهعنواناصلیترینمخاطبانامروزیدیپلماسیرسانهایاشارهداشتهاند.

اهمیتاینامردرآناستکهامروزهرسانههایکشورهاازطریقتهیهوتولیداترسانهایدیجیتال
1-  Barry
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زیباوحرفهایتوانستهاندچهرهمطلوبوموردنظرخودرابهدنیاارائهکنندویادیگرکشورهارامورد
تخریبوتهاجمقراردهند.اینتولیداتمعمـوالًبهصورترایگـانوبـهبهانههایمختلفدراختیار
شبکههایمختلفتلویزیونیقرارمیگیرنددرچنینفضایی،ممکناستکشورهايبدونتمدنتاریخیکه
حتیهویتملیهمندارند،سـعیکننـدبـرايخـودپیشینهتاریخی،فرهنگی،سیاسیوبومیدرستکنند

وآنرابرايهویتبخشیخودازطریقرسانههایجمعیبهمردمجهانعرضهنمایند.
بایدگفتکهدراصلکشورهاقصددارندتاازطریقدیپلماسیرسانهایوبهشکلهایمختلف،ضـمن
معرفـیخود،فرهنگهایموردنظرخودرابرايتأثیرگذاريدرکشورهايموردنظرترویجدهند.چنانچه
درسالهایاخیرنیزمشاهدهمیشود،دیپلماسیازطریقرسانههابخـشعظـیموقابلتوجهیازمـراودات
دیپلماتیکراپوششمیدهدوهمینمسئلهباعثشدهاستکهپرستیژملیکشورهاازطریقرسانهها
بازتعریفشود.بهطوریکهرسانههابهطورمستقیموغیرمستقیمبرارزیابیهایدیگرکشورهاازمیزان
قدرتیکواحدسیاسیتأثیرمیگذارند.دراینمیان،برخیازکشورهادرارائهوکسبپرستیژدرعرصه
بینالمللدچارافراطوتفریطشدهاند.بهعبارتسادهتر،برخیازکشورهاقدرتخودرازیادترازآنچه
واقعیتدارد،تعریفمیکنند.اینکشورهاپرستیژخودرابرظاهرقدرتنهبرجوهرآنبنامیکنند؛
دراینجاستکهسیاستکسبپرستیژبهسیاستغیرواقعنماتبدیلمیشودواساسمطالعاتبازنمایی

دیپلماسیرسانهایآنکشورهارادرمحصوالترسانهاینوینآنهاتشکیلمیدهند.

کارکردهای دیپلماسی رسانه ای
عالوهبرکارکردهایرسانههادرعصردیپلماسیکهدربخشقبلمورداشارهقرارگرفت،میتوانبه
کارکردهایدیپلماسیرسانهایبهعنوانابزاریقدرتمنددرجهتپیشبرداهدافدیپلماتیکیککشورنیز
اشارهداشت.رسانههاباورودبهعرصهدیپلماسی،موجبتحولکارکردیدرنقشووظایفخودشدهاند.
بهاعتقاد»یوهانگالتونگ«۱جامعهشناسمشهورنروژی،امروزهدیپلماسيرسانهاییکجزءپیوستهاز
ساختارقدرتجهانيدرسیاستخارجيمعاصراست؛زیرااصوالًوجودسلسلهمراتبدرروابطبینالملل
حاکيازوجودبرتريرسانهایاست.هرچندبرترينظامينیزهنوزنقشمهميرادرساختارقدرتجهان
ایفامیکند،امابههماناندازهتفوقدرفناوريارتباطاتنیزبررويهویتمليوتصویربینالمللییک
کشورتأثیرمیگذارد.توانایيیککشوردربهکارگیریرسانههایبینالمللیبهمنظورنشاندادنموقعیتو
منزلتقدرتخودویافتنجایگاهيمناسبدرسلسلهمراتبسیاسيجهانودرواقعایجادتصویربینالمللی

مطلوبکهحاکيازهویتمليبرترآنکشوراست،اهمیتبسیاردارد)مستکین،۱۳۸7:۲5(.
دراینجابهبرخیازمهمترینکارکردهایدیپلماسیرسانهایاشارهمیکنیمکهعبارتانداز:

۱ کارکرددیپلماسیرسانهایدرعملیاتروانی.
۲ کارکرددیپلماسیرسانهایدرارتقایاعتبارملی.
۳ کارکردرسانههادرسیاستخارجی.
۴ .  کارکرددیپلماسیرسانهایدرشرایطبحران
5 . کارکرددیپلماسیرسانهایدرمیزانغافلگیری

1-  Johan Galtung
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۶ کارکرددیپلماسیرسانهایدرمیزانتهدید.
7 کارکردبرجستهسازیرسانههادردیپلماسیرسانهای.
۸ کارکرددیپلماسیرسانهایدرخلقرویدادهایرسانهای.
۹ کارکردمداخلهگرایانهدیپلماسیرسانهای)خلیلزاده،۱۳۸۹(.

کارکردهایدیپلماسیرسانهایبسیارمتنوعومتعددهستندومنابعمختلفیسعیدرتشریحابعاد
کارکردیدیپلماسیرسانهایداشتهاند.دردیپلماسیرسانهای،بهویژهرسانههایجدیدیکهکاماًلبهصورت
دیجیتالیمحتوایخودراعرضهمیکنند،برخیازکارکردهابهطورهمزماندیدهمیشود.برایمثالدر
رسانهبازی،کارکردمداخلهگرایانهدیپلماسیرسانهایوکارکردبرجستهسازیراهموارهمیتواندریک

مضمونامپریالیستیمشاهدهکرد.
زیراهمانطورکهخلیلزاده)۱۳۸۹:۴۶(اشارهمیکند،باپیچیدهشدنمعادالتبینالمللی،رسانهها
نیزباتوقعاتبیشترموردبهرهبرداریقرارگرفتندوکاربهجاییرسیدکههماکنوندخالتدرامورداخلی
کشورهابرایرسیدنبهمقاصدسیاسیازبخشهایجداناپذیررسانههاشدهاست.دراینمیانرسانه
بازیباتوجهبهقابلیتخوددرطراحیپیامهایسیاسی،میتواندبهعنوانابزاریدرجهتایجادمداخلهدر
تصمیماتسیاسیبهکارگرفتهشود.ازمهمترینکارکردهایمداخلهگرایانهوضمناًبرجستهسازدررسانه
بازیمیتوانبهبازیهای»انقالب۱۹7۹«۱و»بتلفیلد۳«اشارهکرد.دربازیانقالب۱۹7۹،کاراکتراصلی
بازییکعکاسخبریایرانیاستکهبهبازسازیوبازنماییوقایعدورانپهلویدومبراساسرویدادهای
واقعیمیپردازد.اینبازیضمناینکهازجنبهسرگرمیبرخورداراست،درزمرهبازیهایدیجیتالسیاسی

قرارمیگیرد.

  تصویر 2-1- بازی انقالب 1979
1-  1979 Revolution 
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همچنیندربازیبتلفیلد۳،صراحتاًایرانبهعنوانمرکزعملیاتنظامیآمریکاتعیینشدهاستواغلب
تهاجماتنظامیوتصمیماتاتخاذشدهدرمقرایاالتمتحدهآمریکا،درمناطقایرانپیادهسازیمیشود.
دربینمناطقایران،تهرانبیشترموردتهاجماتنظامیواقعمیشود.اگرچهمجموعهبازیهایبتلفیلداز
قابلیتپیشبینیپذیریبرخوردارنیستندامااینبازیرامیتواندرزمرهبازیهاییدانستکهبهالقای
مفاهیمسیاسیودیپلماتیکازطریقرسانهبازیمیپردازندوضمناًدارایکارکردمداخلهگرایانهدر
تصمیماتسیاسیازطریقرسانهاست.بخشزیادیازداستانبازینیزدرمنطقهعراقرویمیدهد.
انتخابایرانوعراقبهعنوانپایگاههاینظامیوجنگیبرایایاالتمتحدهآمریکا،کارکردمداخلهگرایانه

اینکشورراازطریقرسانهبازیدرحذفویاآرامسازیاینمناطقنشانمیدهد.
اماعالوهبرایندرمنابعمختلفبهکارکردهایدیپلماسیعمومیاشارههایمتعددیشدهاستکهبا
کارکردهایدیپلماسیرسانهایهمسوییدارد.براینمونه،هادیانوسعیدی)۱۳۹۲(رابطهسازی،مدیریت

تصویرواعتباربخشیراازمهمترینکارکردهایدیپلماسیعمومیمیدانند.آنهامعتقدند:
رابطه سازي،عهدهدارتعامالتبلندمدتبافراسویمرزهااستوکارکرداساسيدیپلماسـي. 1

عمـوميدرروابـطبلندمـدتبـامردمانکشورهايخارجيبهمنظورایجادشرایطدرکمتقابل
وشناسایيارزشهاومنـافعمشترکاستتابسترالزمبرايپذیرشسیاستهاوکنشهای

کشورعاملازسويکشورهدفمشخصشود.
مدیریت تصویرومدیریتوجههکشورهادرخارج،کـارکرددومـياستکهبهواسطهآن،. 2

کشورهادرمحیطبیرونازقلمـرو،وجههوجایگاهيخودراپیداکردهوتصویريازآندراذهان
دیگرانباقیمیگذارند.بازنمایيوترویجتصویرمثبـتازیـککشـورموجبارتقايوجهه
وخوشنامیآندرجامعهجهانيمیشودکهدراینزمینهدیپلماسيعموميازظرفیتهای
دیپلماسيرسانههايمددمیجوید.زیـرارسـانهابـزارياسـتکـهادراکتوسطآنمدیریت

میشود.
اعتباربخشيتوسطدیپلماسيعموميدرمیانجوامعخـارجي،موجبارتقايظرفیتاقداممشروع
آنهادرسایرکشورهامیشود.یعنيهرچـهرتبهاعتباريیکدولتدرفراسويمرزهایشباالترباشد،با
سهولتبیشتريقادربهپیشبردسیاستهاواهدافخویشخواهدبود.البتهبایدتوجهداشتکهاعتبار
ویژگيپویایيداردوهمیشهپایدارنیستبلکهتحتشرایطيبهدستمیآیدوتحـتشـرایطينیـزاز

دستمیرود)هادیانوسعیدی،۱۳۹۲:۴۴-۴5(
اینسهکارکرد،درعرصهدیپلماسیهایفعالدربستردیجیتالیبسیاربرجستههستندبهگونهایکه

همزماناینسهکارکردرامیتواندرمحتوایرسانهایمانندبازیدیجیتالیافت.

جریان دیپلماسی رسانه ای
»یونگجونلیم«۱ازجملهارائهدهندگانمدلدیپلماسیرسانهایومدلسهگوشجریاندیپلماسی
رسانهایاستکهبهعلتتازگیارائهمدلخود،کمترموردتوجهقرارگرفتهاست.دراینمدل،لیمدو
مسیرارتباطیرابرایدیپلماسیرسانهایمتصورمیشود.باتوجهبهاینمدل،مقاماتدولتییانخبگان

1-  Young Joon LIM
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اجتماعیبهسویسیاستگذاریپیشمیروندتاجایگاهمخاطرهآمیزدیپلماتهایدولتراکهدرآن
رسانههاموضوعکشوررابرجستهکردهاند،هدایتنمایند.دولتداخلیودولتهایخارجیپسازورود
بهکانالهایدیپلماتیکبهمنظورحصولتوافقدرمذاکره،درپیهمکاریمتقابلهستندکهانتظارمیرود
بهتریننتیجهرابرایهردودولتبهارمغانبیاورد.درحالیکههردودولتدستبهاتخاذتصمیماتیعلیه
موضوعاتمیزنند،درپیحمایتبرایکنشهایخودنیزهستند.ازیکسو،افکارعمومیدولتداخلیبه
تشویقبازیگرانغیردولتیهمچونسازمانهایغیردولتی۱وسازمانهایبینالمللیمیپردازدتارویکردی
انسانمنشانهرادرپیشگیرد.درپایان،موضوعبرجستهشدهتوسطرسانههامتوجهتهدیدبرایمنافعملی
توسطدولتوعموممیشودوتوسطدولتوبازیگرانغیردولتیبهصورتهمکاریمشترکحلمیشود

)لیم،۲0۱7:۱۸(.

  مدل  11-1- جریان دیپلماسی رسانه ای )لیم،۲0۱7:۱۸(

اشارهبهاینمدلبهمنظورشناساییروابطمیانجریانهایدیپلماسیرسانهایوبهمنظورآشناییبا
نحوهتعاملسیاستداخلی،سیاستخارجی،مقامات،رسانههاونقشنهادهایبینالمللیبیطرفالزمو
اساسیاست.دراینجریانوبراساسادعایلیم،همهفرایندهایارتباطاتناشیازدیپلماسیرسانهای،
ناشیازموضوعرسانهایبرجستهایاستکهشروعوپایانآنبهرسانههایداخلییابینالمللیختم

میشود.

1-  NGO
٤٥ 

 

ور منظهاي ديپلماتيك بههاي خارجي پس از ورود به كانالاند، هدايت نمايند. دولت داخلي و دولتبرجسته كرده
رود بهترين نتيجه را براي هر دو دولت به حصول توافق در مذاكره، در پي همكاري متقابل هستند كه انتظار مي

زنند، در پي حمايت براي كه هر دو دولت دست به اتخاذ تصميماتي عليه موضوعات ميارمغان بياورد. درحالي
هاي سو، افكار عمومي دولت داخلي به تشويق بازيگران غيردولتي همچون سازمانهاي خود نيز هستند. از يككنش

منشانه را در پيش گيرد. در پايان، موضوع برجسته پردازد تا رويكردي انسانالمللي مياي بينهو سازمان 1غيردولتي
شود و توسط دولت و بازيگران غيردولتي ها متوجه تهديد براي منافع ملي توسط دولت و عموم ميشده توسط رسانه

  ). 18: 2017شود (ليم، صورت همكاري مشترك حل ميبه

   

  
  )18: 2017(ليم،  ايان ديپلماسي رسانهجري -1-11 مدل 

 منظور آشنايي با نحوه تعاملاي و بههاي ديپلماسي رسانهمنظور شناسايي روابط ميان جرياناشاره به اين مدل به
طرف الزم و اساسي است. در اين المللي بيها و نقش نهادهاي بينسياست داخلي، سياست خارجي، مقامات، رسانه

اي اي، ناشي از موضوع رسانهادعاي ليم، همه فرايندهاي ارتباطات ناشي از ديپلماسي رسانه جريان و براساس
  شود. المللي ختم ميهاي داخلي يا بيناي است كه شروع و پايان آن به رسانهبرجسته

                                                            
١ NGO 
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مدل های دیپلماسی رسانه ای
دراینبخشوبهدلیللزومتوجهبهانواعمدلهایدیپلماسیرسانهایموجود،بهرایجترینمدلهای
دیپلماسیرسانهایدرجهاناشارهمیکنیم.تعددمدلهادرزمینهدیپلماسیرسانهایچندانزیادنیست
امادرمیانمدلهایموجود،مدلدیپلماسیرسانهایگیلبوابیشازهمهموردتوجهپژوهشگرانمطالعات
دیپلماسیرسانهایقرارگرفتهاست.اینمدلبهدلیلجامعیتوحوزهشمول،برتریبیشترینسبتبه
مدلهایدیپلماسیدیگردارد.عالوهبرمدلمعروفگیلبوا،بهمدلدیگریکهبهتازگیتوسطیونگجون

لیممطرحگردیدهاستدرادامهاشارهخواهیمداشت.

شش مدل مفهومی دیپلماسی
درمدلگیلبوا،ششمدلمفهوميبرايتعریفوتحلیلنقشرسانههادردیپلماسيمعاصرارائه
شدهاست.اینمدلهابهدودستهتقسیممیشوند.سهمدلاول:دیپلماسيآشکار،دیپلماسيدرهايبسته
ودیپلماسيسري،بهمحدودیتهایاعماليازسويمقاماترسميبرپوششرسانههاومیزانقرار
گرفتنمذاکراتدرمعرضدیدرسانههاوافکارعموميميپردازند.مدلهایگروهدوم:دیپلماسيعمومي،
دیپلماسيرسانهايودیپلماسيمیانجیگريرسانهاي،بهموضوعاستفادةگستردهازرسانههابهوسیلهمقامات

رسميوگاهبهوسیلهروزنامهنگاران،برايپیشبردمذاکراتمرتبطهستند)گیلبوا،۱۳۸۸:۴۹(.

الف. مدل های گروه اول: دیپلماسي آشکار، دیپلماسي درهاي بسته و دیپلماسي سري

دیپلماسي آشکار:باتوجهبهاینکهمردمخواستاراطالعاتيدربارهمذاکراتهستند،رسانههااین
تقاضارابرآوردهمیکنند.دردیپلماسيآشکار،مذاکراتبهراحتیدردسترسرسانههابودهودرمعرض
مناظرههاوبررسيهايعموميقراردارد.دراینمدل،مذاکرهکنندگان،بهصورتمکرر،کنفرانسهاي
مطبوعاتيبرگزارمیکنند،گزارشمیدهند،اجازةمصاحبهدادهوحتيبهگزارشگراناجازهمیدهندتابه

اتاقکنفرانسدستپیداکنند)گیلبوا،۱۳۸۸:5۴(.
دیپلماسي پشت درهاي بسته:اینمدلواصطالحجدیدبهشـیوةمحـدودکردنرسـانههـادر
جنبههايبیشترتکنیکيفرایندمذاکراتاشارهدارد.همانندمدلدیپلماسيمحرمانه،خطراتموجوددر
دیپلماسيپشتدرهايبستهنیززیادهستندوانتظـارمـيرودکـهمذاکرات،بـهیکپیشرفتیانتایجـي
قابلتوجهمنجرشـوند)کوانت،۱۹۸۶(.دیپلماسيپشتدرهايبستـهممکناستاحتمالتوافقبین
مذاکرهکنندگانراباالبردهودوطرفبرسرمسئلهايراحتتـربهاشتراکنظربرسند.اماازنظرعامه
مردماینمسئلهبـااصـولاساسـيدموکراسـيدرتضـاداست.بهاعتقاد»مارسینکووسکي«۱و»دورین«۲
دردموکراسیهایرسانهايدیپلماتهانمیتوانندخـودراازعموممردمدورنگهدارند،بهناچارتاحدي
بارسانههاهمکاريمیکنند.بهعقیدهماایـننوعهمکاريازآنجاناشيمیشودکهآنهاازتأثیراتيآگاه
هستندکهرسانههامیتوانندبرنتایجمذاکراتسیاسيداشتهباشند)مارکینکوسکیودورین،۲0۱0:۹(
دیپلماسي سري:دیپلماسيسري،بهوسیلةکنارگذاشتنومحرومساختنمطلقرسانههاوافکارعمومي

1-  Martsinkovsky
2-  Dorin
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ازمذاکراتوسیاستگذاريهايمرتبطشناختهميشود.روزنامهنگاران،عامةمردموبیشترسیاستمداران
ومقاماترسمي،ازآنچهدراینمالقاتهااتفاقميافتد؛بيخبرند.جایگاهباال،موقعیتمذاکرهکنندگانو
چالشهایعمده،بهبرپایيگفتوگوهايسريمنجرمیشود.مذاکرات»کسینجر«درچین،کهنتایجآن
دیدار،مسیررابرايدیدارتاریخي»نیکسون«ازچین،درسال۱۹7۲فراهمکرد،یکيازغافلگیرکنندهترین

مواردایننوعدیپلماسيبهشمارميرود)گیلبوا،۱۳۸۸:55(.
جدولزیرتفاوتهایعمدهبینسهمدلنخسترا،براسـاسچنـدینشـاخصاساسـينشانمیدهد:

  جدول 2-1- تفاوت های عمده بین سه مدل نخست دیپلماسی )گیلبوا،۱۳۸۸:7۹(

ب. مدل هاي گروه دوم: دیپلماسي عمومي، دیپلماسي رسانه اي و دیپلماسي میانجي گري رسانه اي

دیپلماسي عمومي و دیپلماسي رسانه اي:دیپلماسيرسانهايهموارهبادیپلماسيعموميخلطشده
است.گیلبوامحققبرجستةدانشگاههارواردنخستینکسياستکهتفاوتهايدومقولهدیپلماسيرسانهو
عموميرابهصورتآکادمیکوروشمندمشخصمیکند.ازنظرگیلبوابایدبینایندوکوشش،تمایزقائل
شد.اوبیانميدارد:دیپلماسيرسانهايبهنسبتدیپلماسيعموميخاصتراست.دیپلماسيهايعمومي،
هنگامیکهطرفیندرگیرمنازعههستندوهدفآنهاپروپاگاندااستودیپلماسيرسانهاي،هنگامياست
کهطرفین،گاهيبهصورتمشترک،بهدنبالایجادروابطحسنهبودهوميخواهندمنازعهراازطریقمذاکره
پایاندهند.دیپلماسيعمومي،برايایجادجويمساعدنسبتبهمفاهیمبنیاديسیاسيواجتماعي،مانند
کاپیتالیسمدربرابرکمونیسمیاحقوقبشر،درجامعهايخارجي،طراحيشدهاست،درحالیکهدیپلماسي
رسانهاي،پیامدهايطوالنیمدتدربرداشتهوبرايساختنجويمطلوبنسبتبهفراینددیپلماتیک

خاصي،دردورهزمانيوزمینهايخاص،درنظرگرفتهشدهاست)گیلبوا،۱۳۸۸:۸۹(.
درتفاوتدیگريبیندیپلماسيرسانهايبادیپلماسيعموميبرخيتأکیددارند،دیپلماسيعمومي

دیپلماسی پشت درهای دیپلماسی سریشاخص ها
دیپلماسی آشکاربسته

متحدانطرفهایمتخاصمدشمنانبازیگران

حفظ/ارتقاروابطشکستنبنبستهاتغییرشکلروابطاهداف

تصدیقتصدیق/مجادلهنداردمشروعیت

موضوعاتخوشآیندامنیتی/سیاسیامنیتی/سیاسیموضوعات

بسیارکمزیادبسیارزیادامتیازت

جزئیقابلتوجهبااهمیتنتایج

حداقلقابلتوجهکاملکنترلپذیری

گستردهبسیارمحدودنداردپوشش
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پشتیباندولتيدارد.یعنيدردیپلماسيعمومي،دولتهاهستندکهازطریقابزارهايمختلفارتباطي
ـکهفقطیکيازآنهارسانهاستـسعيمیکنندبهملتهابهگونهايخطبدهندکهآنملتهابر
دولتهایشانتأثیربگذارند.درواقعهدفدیپلماسيرسانهايبادیپلماسيسّنتيتفاوتيندارد،امایکابزار
دیگربهابزارهايقدرتکهدردیپلماسيبرايوادارکردنقدرتهايدیگربهکاربردهمیشد،افزودهشده

است)میناوند،۱۳۸7:۱۴۹(.
»اسنو«۱نیزمعتقداستتفاوتدیپلماسيعموميبادیپلماسيسّنتيدرنوعکارگزارانوروابطاست.
دردیپلماسيعمومي-سّنتي،دولتهاباافکارعموميجهانسخنميگویندوشاملتالشهایيمیشودکه
براياطالعرساني،تحتتأثیرقراردادنودرگیرکردنافکارعموميکشورهايدیگردرحمایتازاهداف
مليوسیاستخارجيکشورهاصورتميگیرد.امادردیپلماسيعموميجدید،همدولتوهماشخاصو
گروهها،مستقیمیاغیرمستقیم،برنگرشهایعموميدرموردتصمیماتسیاستخارجيدولتهايدیگر،

تأثیرميگذارند)اسنو،۲00۹:۶(.
»فردریک«۲تأکیددارددیپلماسيهايعموميفعالیتهاییدرزمینههايتبادلاطالعات،آموزش
وفرهنگ،باهدفتأثیرگذاريبردولتيخارجي،ازطریقتأثیرگذاردنبرشهروندانآناست.ایننوع
دیپلماسيازشیوههاوروشهایمتعدديبهرهميبردکهتنهایکيازآنها،رسانههايجمعياست.کانالهای
دیگرهمچون،تبادالتفرهنگيوعلميدانشگاهیانوهنرمندان.شرکتدرجشنوارههاونمایشگاهها،برپایي
وحفظمراکزفرهنگي،آموزشزبانوانجمنهایتجاري،نمونههایيازدیپلماسيعمومياست)فردریک،

۱۹۹۳:۲۲۹(.
دیپلماسيرسانهايبهطورمشخصدربستروشرایطمذاکرهوحولمحورمذاکرهمعنيپیدامیکند،
درحالیکهدیپلماسيعموميدرفضايمقابلهومواجههاجراميشود.درحالیکهدپیلماسیعموميدرتقابل
ایدئولوژیکومناقشاتنظريظهوروبروزداردواوجآنراميتواندردورانجنگسردوتعارضاتدو
اردوگاهکاپیتالیسموسوسیالیسممشاهدهکرد.نقشبيبدیلرادیوصدایآمریکاورادیومسکودرحفظ
وتغذیهفکريکشورهايبلوکشرقدرهمینراستاقابلتفسیروتأویلاست.بسیاريازتحلیلگران
معتقدندچیزيکهباعثشدکشورهايکمونیستيوبهخصوصشورويسابقازدرونمضمحلشودناتواني
وشکستدرمقابلرسانهايبارادیوصدایآمریکابود.شکلگیريانواعانقالبهایمخمليدرکشورهایي
مانندگرجستان،اوکراینوغیرههمگيحکایتازتأثیربالمنازعدیپلماسيعموميداردودرآخر،بایدبه
اینامراشارهشودکهدیپلماسيعمومي،بهوسیلهکانالهایمتعددياجرامیشود،امادیپلماسيرسانهاي،

منحصراًازطریقرسانههايارتباطجمعیدنبالميشود)مستکین،۱۳۸7:۸(.
دیپلماسی میانجی گری رسانه ای: اینعنواناشارهبهمیانجیگریبینالمللیاشارهداردکهبهوسیله
متخصصانرسانهای،هدایتیادربعضیمواقع،ابداعمیشوند.اینتعریفخودنشاندهندهتفاوتهای
مهمیبیندیپلماسیرسانهایودیپلماسیمیانجیگریرسانهایاست.اینتفاوتهادرکنشهایحقیقی
روزنامهنگاران،درهردومدلوگاهینیزدرمنشأکنشهاوجوددارد.دردیپلماسیرسانهایگزارشگران
کارهایتخصصیمطبوعاتیراپیگیریمیکنندوحرکتهاییرادنبالمیکنندکهبهوسیلهسیاستگذاران

دنبالشدهاست.درمیانجیگریرسانهای،حرکتحساسدیپلماتیکراابداعوهدایتمیکنند.

1-  Snow
2-  Frederick
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استفاده های سیاسی از رسانه ها 
جدولپیشروبهوضوح،تفاوتهایعمدهبینسهمدلتشریحکنندهرابطهرسانههاودیپلماسیرابر
مبنایاستفادهازرسانههابرایدستیابیبههدفهایدیپلماتیک،نشانمیدهد.اینجدولمخصوصاًبرای
تشخیصدیپلماسیعمومیازدیپلماسیرسانهایمفیداست.اگرچههردویاینمدلها،بهاستفادهمقامات
ازرسانههابرایتأثیرگذاریبرحکومتهاوافکارعمومی،مربوطانداماایندومدل،اساساًدرمواردی
مانندزمینهها،آغازگران،دورهزمانی،مقاصد،شیوهها،گروههایدرگیر،اهداف،ورسانههامتفاوتاست.
دیپلماسیرسانهای،درمتنمذاکراتدنبالمیشوددرحالیکهدیپلماسیعمومیدرفضایمقابلهومواجهه

اجرامیشود.دیپلماسیرسانهایپیامدهایطوالنیمدتدربردارد.
دیپلماسیرسانهایبهنسبتدیپلماسیعمومیخاصتراست.دیپلماسیعمومی،برایایجادجوی
مساعدنسبتبهمفاهیمبنیادیسیاسیواجتماعی،مانندکاپیتالیسمدربرابرکمونیسمیاحقوقبشر،در
جامعهایخارجی،طراحیشدهاستدرحالیکهدیپلماسیرسانهای،برایساختنجویمطلوبنسبتبه
فرآینددیپلماتیکخاصی،دردورهزمانیوزمینهایخاص،درنظرگرفتهشدهاست.بهعالوه،درجاییکه
دیپلماسیعمومی،اولمستلزمپروپاگاندایییکطرفهاستکهبرایپرورشیکتصویردرخارجازکشور
طراحیشدهاست،نخستمستلزمتقاضاییجدیاستکهگاهیاوقاتبهطورمشترک،ازسویطرفهای
رقیب،برایحلمستقیممنازعهدرحوزهداخلیوخارجی،مطرحمیشود.ودرآخر،بایدبهاینامراشاره
شودکهدیپلماسیعمومی،بهوسیلهکانالهایمتعددیاجرامیشودامادیپلماسیرسانهای،منحصراًازطریق
رسانههایارتباطجمعیدنبالمیشوددیپلماسیمیانجیگریرسانهاینیزدرمواردی،مشابهونهیکسان
دیپلماسیرسانهایاست.اینمواردعبارتانداز:زمینهها،دورهزمانی،مقاصدورسانهها.امادرمواردینیز

تفاوتهایبسیاریوجودداردمانندآغازگران،شیوه،گروههایدرگیرواهداف.

  جدول 3-1- تفاوت های عمده بین سه مدل نخست دیپلماسی)گیلبوا،۱۳۸۸:۱0۶-۱05(

دیپلماسی میانجی گری دیپلماسی رسانه ایدیپلماسی عمومیشاخص ها
و رسانه ای

مذاکرهحلمنازعهمواجههزمینه

روزنامهنگارانمقاماتمقاماتآغازگران

فوریکوتاهمدتطوالنیمدتدورهزمانی

بسیارخاصخاصعمومی/بنیادینمقاصد

میانجیگریجستوجویراهحلمنازعهترویجتصویریمطلوبشیوهها

همهگروههایدرگیرمشترکیکطرفهگروههایدرگیر

مقاماتوافکارعمومیداخلوخارججوامعخارجیاهداف

رسانههایجمعیرسانههایجمعیشیوههایمتعددرسانه
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مدل چهار دیپلماسی
عالوهبردستهبندیومدلارائهشدهمعروفگیلبوا،مدلدیگریتوسطیونگجونلیمدرسال۲0۱۶
ارائهشدهاستکهمبنایآنراهدفحیاتیدیپلماسیرسانهایدرحلمعضالتبینالمللیتشکیلمیدهد.
مسائلبینالمللیبراساساینمدلونیزسایرمدلهایموجوددیپلماسیبایدبهروشیغیرازخشونتو
بهرهگیریازسالحهایسردصورتگیرد.دقیقاًهمانروشیکهدیپلماسیرسانهایدرایدئولوژیخود
برایحلبحرانهابهکارمیبندد.لیمدراینمدلاذعانمیداردکهاستفادهکمترازقدرتهاییهمچون
قدرتنظامی،اقتصادینقطهشروعحلمعضالتخواهدبود.ویمدعیاستاینکهبگوییممشکالت
بینالمللیبهسادگیوتنهابارسانههاقابلحلاست،فاقدمبنایمنطقیاستوبایستدرکنارآناز
سازوکارهایدیگریهمبهرهجوییم.لیمرسانهرایکیازچهارعاملاساسیدیپلماتیکدرحلتنشهای
بینالمللیمیداندوسهفاکتوراساسیدیگرکهبهکمکرسانهمیآیندعبارتانداز:دیپلماسیعمومی،
دیپلماسیسنتیودیپلماسیبازیگرغیردولتی.وقتیهرچهارعاملبایکدیگرممزوجشوند،بهتریننتیجهدر
حلبحرانهایبینالمللیبهدستخواهدآمد.مدللیمکهچهاردیپلماسینامدارد،نشانمیدهدچگونه

کارکرددیپلماسیهابهعنوانبازیگرانیکلیدیمعضلرابرطرفمیسازند.

  مدل 1-1- مدل چهار دیپلماسی از یونگ جون لیم )لیم،۲0۱7(

٥١ 
 

هايي همچون قدرت نظامي، اقتصادي نقطه استفاده كمتر از قدرت دارد كهبندد. ليم در اين مدل اذعان ميكار مي
ها سادگي و تنها با رسانهالمللي بهشروع حل معضالت خواهد بود. وي مدعي است اينكه بگوييم مشكالت بين

جوييم. ليم رسانه را حل است، فاقد مبناي منطقي است و بايست در كنار آن از سازوكارهاي ديگري هم بهرهقابل
داند و سه فاكتور اساسي ديگر كه به كمك المللي ميهاي بينيكي از چهار عامل اساسي ديپلماتيك در حل تنش

ديپلماسي عمومي، ديپلماسي سنتي و ديپلماسي بازيگر غيردولتي. وقتي هر چهار عامل  :اند ازآيند عبارترسانه مي
المللي به دست خواهد آمد. مدل ليم كه چهار نهاي بيبا يكديگر ممزوج شوند، بهترين نتيجه در حل بحران

عنوان بازيگراني كليدي معضل را برطرف بهها دهد چگونه كاركرد ديپلماسينام دارد، نشان مي 1ديپلماسي
  سازند. مي

  
  )2017(ليم،  مدل چهار ديپلماسي از يونگ جون ليم -1-1مدل 

  هاي تعامل رسانه و ديپلماسيمدل
شده است، بيان اشكال و ) ارائه1394فر (سلطانيآذر و خرازينخستين بار توسط كيميايي،  ها كه براياين مدل

گانه به رابطه بين رسانه، دستگاه ديپلماسي و هاي سهپردازد. اين مدلانحا تعامالت ميان رسانه و ديپلماسي مي

                                                            
١ Four diplomacies model 



47

فصل اول: مفهوم شناسی دیپلماسی

مدل های تعامل رسانه و دیپلماسی
اینمدلهاکهبراینخستینبارتوسطکیمیایی،خرازیآذروسلطانیفر)۱۳۹۴(ارائهشدهاست،بیان
اشکالوانحاتعامالتمیانرسانهودیپلماسیمیپردازد.اینمدلهایسهگانهبهرابطهبینرسانه،دستگاه
دیپلماسیونوعارتباطاتمیانآندودرشرایطمختلفپرداختهوقادراستدرشرایطبحرانیبارویکرد

دیپلماسیرسانهایمورداستفادهقرارگیرد.
درمدلاول،رسانههابارصدشرایطسیاسیداخلیوخارجیوبابرقراریارتباطنزدیکبامحیط
سیاسی،نکاتیراکهدستگاهدیپلماسیکشوربایستنسبتبهآنهاحساسیتداشتهیاواکنشخاصینشان

دهدبررسیمیکندودراختیارمدیریتسیاسیکشورخودقرارمیدهد.

  مدل 2-1- تعامل رسانه و دیپلماسی)کیمیاییودیگران،۱۳۹۴:۶۸(

دراینمدل،دستگاهدیپلماسی،معادالتومراوداتسیاسیخودرابامنویاترسانهتنظیموتدوین
میکند.دراینجاذکرایننکتهضروریاستکهرسانهایقابلیتمطرحشدندراینمدلراداردکه
بهلحاظاشرافوتسلطبرشرایط،برابرویاحتیچندقدمجلوترازدستگاهدیپلماسیحرکتکند.بهعبارت
سادهتراینجاستکهمتفکرینواندیشمندانمستقردرحوزهرسانه،اهمیتخودرابهاثباتمیرسانند.
دراینشرایطرسانهبایدقادرباشدکهازقدرتخالقانهخودبهمنظورارائهایدههایکاربردیبهدستگاه
دیپلماسیبرخوردارباشددرغیراینصورترسانهایکهازنیروهایخالقوتحلیلگرخالیباشد،توانایی
ایفایچنیننقشیرانداردودستگاهدیپلماسیبرایدریافتنظراتوپیشنهادهایرسانه،تالشینمیکند.در
اینحالتدستگاهدیپلماسیدرتصمیمگیریهایسیاسیداخلیوبینالمللیبهمنابعمحدودوقابلدسترسی
خودمتکیمیشود.براینمونه،رسانههاییهمچونبیبیسی،سیانانوفاکسنیوزهمینعملکردراازخود
نشانمیدهندوتقریباًبهصورتمنابعاصلیبرایتصمیمگیرانعرصهسیاسیخارجیمحسوبمیشوند.
مدلدوم،راهنماییومشاورهبهدستگاهدیپلماسی،مسیربرعکسراطیمیکند؛یعنیایندستگاه
سیاستخارجیکشوراستکهبهرسانهجهتدادهوازرسانهمیخواهدبرایتأمینامنیتملیمواردیرا
لحاظکند.براساساینمدل،دستگاهسیاسیودیپلماتیککشور،پسازبررسیهایانجامشدهوبراساس
سیاستهایکالنحاکمبرکشور،ازرسانهمیخواهددردروازهبانیخبروپخشبرنامههایبرونمرزیبه
مطالبموردنظردستگاهتوجهکند.درمدلدوم،نیاززیادیبهوجودصاحبنظرانونخبگانسیاسیدر
رسانهنیستورسانهتنهااجراکنندهخواستههایدستگاهدیپلماسیاست.نظامهایدیکتاتورتابعچنینمدلی

هستندورسانههایآنهامصرفکنندگاناینمدلمحسوبمیشوند.
٥٢ 

 

اي راني با رويكرد ديپلماسي رسانهنوع ارتباطات ميان آن دو در شرايط مختلف پرداخته و قادر است در شرايط بح
  استفاده قرار گيرد.  مورد

ارتباط نزديك با محيط سياسي، نكاتي  داخلي و خارجي و با برقراريسياسي  شرايطبا رصد  هادر مدل اول، رسانه
كند ها حساسيت داشته يا واكنش خاصي نشان دهد بررسي مينسبت به آن بايست را كه دستگاه ديپلماسي كشور

  دهد.قرار مي خود در اختيار مديريت سياسي كشور و

  

  

  

 
  )68: 1394(كيميايي و ديگران،  تعامل رسانه و ديپلماسي -1-2مدل 

. در كندرسانه تنظيم و تدوين مي منوياتمعادالت و مراودات سياسي خود را با  ،در اين مدل، دستگاه ديپلماسي
 لحاظ اشراف و تسلطبهدر اين مدل را دارد كه  شدنمطرحبليت اي قااينجا ذكر اين نكته ضروري است كه رسانه

متفكرين  تر اينجاست كهعبارت سادهبهو يا حتي چند قدم جلوتر از دستگاه ديپلماسي حركت كند.  بر شرايط، برابر
كه  باشد در اين شرايط رسانه بايد قادر رسانند.و انديشمندان مستقر در حوزه رسانه، اهميت خود را به اثبات مي

هاي كاربردي به دستگاه ديپلماسي برخوردار باشد در غير اين صورت منظور ارائه ايدهاز قدرت خالقانه خود به
توانايي ايفاي چنين نقشي را ندارد و دستگاه ديپلماسي براي  ،گر خالي باشداي كه از نيروهاي خالق و تحليلرسانه

هاي سياسي گيريتصميم كند. در اين حالت دستگاه ديپلماسي درميندريافت نظرات و پيشنهادهاي رسانه، تالشي 
 ،سيبيبيهايي همچون رسانهبراي نمونه، . شودمتكي ميخود  دسترسيقابلالمللي به منابع محدود و و بينداخلي 

يران گميمصورت منابع اصلي براي تصدهند و تقريباً بهمين عملكرد را از خود نشان مينيوز هان و فاكسانسي
  شوند.عرصه سياسي خارجي محسوب مي

كند؛ يعني اين دستگاه سياست مدل دوم، راهنمايي و مشاوره به دستگاه ديپلماسي، مسير برعكس را طي مي
خواهد براي تأمين امنيت ملي مواردي را لحاظ كند. بر خارجي كشور است كه به رسانه جهت داده و از رسانه مي

الن هاي كشده و براساس سياستهاي انجامسياسي و ديپلماتيك كشور، پس از بررسي اساس اين مدل، دستگاه
مرزي به مطالب موردنظر دستگاه هاي برونباني خبر و پخش برنامهخواهد در دروازهحاكم بر كشور، از رسانه مي

 رسانه

 

راهنمايي و
 مشاوره

دستگاه 
 ديپلماسي
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  مدل 3-1- تعامل رسانه و دیپلماسی )کیمیاییودیگران،۱۳۹۴:۶۹(

مدلسومحاکیازتعاملدوسویهمیانرسانهودستگاهسیاستخارجی۱یککشوراست.بهعبارتدیگر
رسانهودستگاهخارجیبهصورتسیستماتیکبایکدیگردرتعاملمداومهستندونتایجبررسیهاو

تحلیلهایخودرابایکدیگربهاشتراکمیگذارند.

  مدل 4-1- تعامل رسانه و دیپلماسی)کیمیاییودیگران،۱۳۹۴:۶۹(

آنچهدراینمدلاهمیتداردهمسوییرسانهودستگاهسیاستخارجیاستوهردوهمچوندو
بازویبدنحرکتمیکنندوازیکمغزفرمانمیپذیرند.امروزهدربیشترکشورهااینمدلمورداستفاده
قرارمیگیردودولتهاازحداکثرظرفیترسانهایبرایدیپلماسیخودبهرهمیبرند.بهعبارتبهتر،
حرکتدرشاهراههایپرترافیکوخطرناکبینالمللبدونبهرهمندیازخدماترسانه،امکانپذیرنیست
ودرصورتبیدقتیدراستفادهازاینپتانسیلقدرتمند،کشورهابایکوتودچارانزوایسیاسیوبینالمللی

میشوند)خلیلزاده،۱۳۸۹:۱5(.

۱-دراینجاعبارتدستگاهسیاستخارجیبهدلیلاطالقکلیبهدستگاهصادرکنندهسیاستدرکشورهااستفادهشدهاست؛
زیراایندستگاهدرکشورهایمختلفاسامیمتعددیبهخودگرفتهودرکشورما،عنوانوزارتامورخارجهنامدارد.دربرخی

کشورهاایندستگاه،پارلمان،کنگره،شورایامنیتملیوشورایروابطخارجینامگرفتهاست.

٥٣ 
 

ده ت و رسانه تنها اجراكنننظران و نخبگان سياسي در رسانه نيسوجود صاحببهتوجه كند. در مدل دوم، نياز زيادي 
كنندگان ها مصرفهاي آنهاي ديكتاتور تابع چنين مدلي هستند و رسانههاي دستگاه ديپلماسي است. نظامخواسته

  شوند.اين مدل محسوب مي

  

  

 
  

  

  )69: 1394(كيميايي و ديگران،  تعامل رسانه و ديپلماسي -1-3مدل 

ديگر رسانه و عبارتيك كشور است. به 1و دستگاه سياست خارجي مدل سوم حاكي از تعامل دوسويه ميان رسانه
خود را با  هايها و تحليلصورت سيستماتيك با يكديگر در تعامل مداوم هستند و نتايج بررسيدستگاه خارجي به

  گذارند.يكديگر به اشتراك مي

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
اي زيرا اين دستگاه در كشوره ؛كشورها استفاده شده استدر دستگاه صادركننده سياست دليل اطالق كلي به در اينجا عبارت دستگاه سياست خارجي به١ 

. در برخي كشورها اين دستگاه، پارلمان، كنگره، شوراي امنيت ملي و دارد وزارت امور خارجه نام عنوان كشور ما،  درو  خود گرفتهبهمختلف اسامي متعددي 
   است. گرفتهنامشوراي روابط خارجي 

گذاري نظريات سياست رسانه
 دستگاه ديپلماسي

دستگاه 
 ديپلماسي

ديپلماسي  رسانه
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رهبران 
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 ديپلماسي
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ابزارهای دیپلماسی رسانه ای
براياجرايدیپلماسيرسانهایازابزارهـايمتفـاوتياسـتفادهمیشود.مهمترینابزارهـايدیپلماسي

رسانهایعصرحاضرعبارتانداز:
1. خبرگزاري ها: تقریباًهمهرسانههایجهانبهصورتمستقیمیاغیرمستقیمازخبرگزاریهایمعروف

همچونرویترز،فرانسپرس،آسوشـیتدپرسویونایتـدپرس،خبـرهـايخـودرااستفادهمیکنند.
2. مطبوعات. مطبوعاتبهصورتمستقیمبرکشورهايهدفتأثیرندارد؛گزارشهایآنهابـرافکار
عمومي،نخبگانومسئوالنجهان،تأثیرگذاراستواینبهمعنايتأثیرنـامطلوبدرکشورثالثاست

)سبیالناردستاني،۱۳۸۳:۲۲(.
 3. رادیو: رادیوهابهدودسته،رادیوهايعاديورادیوهايویژهیاموجکوتاه،مانندرادیوصدایآمریکا

وآزاديقابلتقسیمهستند)سبیالناردستاني،۱۳۸۳:۲۴(.
4. تلویزیون: تلویزیونازآغازپیدایش،یکيازفعالتریننیروهـايقـرنبیسـتمبـودواکنـون
پرنفوذترینپدیدةفرهنگياست)اسمیتوپاترسـون،۱۳۸۱(.تلویزیونهامهمترینابـزاردردیپلماسي
رسانهایهستند.امروزهشبکههایتلویزیونيجهانيباپوششاخبارورویدادهايبینالمللی،افکارعمومي
رابهوقایعموردنظرجلبوتحلیلهاوتفاسیرخودراالقامیکنند.مسائلواخبـارسیاسيبهعلتاهمیتي
کهدرروابطبینالمللیدارند،هموارهموردنظرایـنشبکههاهسـتندوتأثیريکهایناخباربرافکارجهاني
ميگذارند،دیپلماتهارابرآنداشتهاستتابابهرهگیریازتلویزیونجهاني۱وسلطهرسانهای۲،بـررونـد
مـذاکراتسیاسيتأثیرگذارهستند.امروزهبیشترکشورهاازتلویزیونبرايحضوردرصحنجهانيو

تأثیرگذاريبرافکارجهانیاناستفادهمیکنند)الرسون،۱۹۸۸(.
5. شبکه های اجتماعی: شبکههایاجتماعیبدونکنترلدولتهاودرداخلوخارجازمرزهایملیو
بینالمللیبهانتقالصداهاوافکارعمومیکمکمیکنند.اینرسانهبهعنوانرسانهکنترلگریزامروز،شامل
شبکههایبسیارمتعددوپراکندهایمیشوندکهبرخیبهصورتملی،برخیمنطقهایوبرخیبینالمللی
مورداستفادهکاربرانقرارگرفتهاندوامروزهبهترینابزاربرایآزادیبیانبدوناعمالمحدودیتوکنترل
دولتهاشدهاند.ازجملهمهمترینشبکههایاجتماعیکهدرتحولدولتهاوانتقالدیپلماسیبهفراسوی

مرزهانقشبرجستهایداشتهاند،میتوانبهفیسبوکوتوییتراشارهکرد.
6. سایت هاي خبري: سراچههایخبريکهشاملسراچههایویژه،موتورهايجستوجوگروپست

الکترونیک،فیلترشکنهاوهکرهاهستند)محمدي،۱۳۸۸:۹۶(.
7. بازی های دیجیتال:اینرسانهبهعنوانیکرسانهنوپاامااثرگذاردرعرصهدیپلماسیرسانهای
محسوبمیشودکهبااستفادهازنمادهاومفاهیمپنهانوگاهآشکارابزارقدرتمندیدردستدولتها
وشرکتهایخصوصیسازندهبهشمارمیرود.ازجملهمهمترینبازیهاییکدههگذشتهدرعرصه

دیپلماتیکعبارتانداز:بازیندایوظیفه۳،بتلفیلد،مافیا۴،انقالب۱۹7۹وارتشآمریکا.
بهطورکلیابزارهایاصلیدیپلماسیرسانهایرادرعصرکنونیمیتوانبهصورتجدولزیرنشانداد.

1-  Global TV
2-  Media hegemony
3- Call of Duty
4-  Mafia
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الزمبهذکراستکهدرهیچیکازمنابعداخلیوبینالمللی،بازیهایدیجیتالعلیرغماینکهبهطوررسمی
بهعنوانیکرسانهشناختهشدهاند،بهعنوانابزاردیپلماسیرسانهایمعرفینگردیدهاند.

  جدول 3-1- ابزارهای دیپلماسی رسانه ای

دیپلماسی رسانه ای آمریکا، مرور مطالعات و بازنمایی ها
سیاستخارجیکشورهادرعرصهروابطبینالملل،هموارهازدوطریقجنگیادیپلماسیدنبالمیشده
است.بعدازجنگجهانیدومباتوجهبههزینههایباالیجنگ،کشورهاتمایلداشتندکهتاحدممکن
ازراهکارهایمسالمتآمیزسیاسیدرتعامالتخودبادیگراناستفادهکنند.دراینمیانمفهومدیپلماسی
عمومیبهشکلنوینخودبهمرحلهبلوغرسیدواستفادهازرسانههابهعنوانابزاردیپلماسی،رواجبیشتری
پیداکرد.دیپلماسیرسانهایهمزمانباگسترشارتباطاتدرسطحبینالمللیوروندفزایندهجهانیشدن
فرهنگی،ازاهمیتروزافزونیدرسیاستخارجیکشورهابرخوردارشد.دراینبین،آمریکابهعنوانکشوری
کهبیشترینمیزاننفوذدرارتباطاترسانهایرابهلحاظسختافزاریونرمافزاریدراختیاردارد،ابتکار

ابزارهای 
دیپلماسی 

رسانه ای

تلویزیونهایعادیتلویزیون

تلویزیونهایخبری

VOAتلویزیونهایویژه-منطقهایمانند

رادیوهایعادیرادیو

رادیوهایویژهمانندصدایآمریکاوآزادی

استفادهمستقیمخبرگزاری

استفادهغیرمستقیم

مطبوعاتملیمطبوعات

مطبوعاتفراملی

سایتهایخبریاینترنت

شبکههایاجتماعی

پستالکترونیک،فیلترشکن

بازیهایسرگرمکنندهسیاسیبازی های دیجیتال

بازیهایجدیسیاسی
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عملرادراینزمینهبیشازسایررقبابهدستگرفت.
آمریکاازدورانجنگسرد۱برايمقابلهبابلوککمونیستیبهدیپلماسیعمومیتوجهیخاصداشت.
بروزجنگسرد،موجبنهادینهشدنانتقالفرهنگیبهمثابهعنصريمهمدرسیاستخارجیآمریکاشد.
گروهیازپژوهشگرانودیپلماتهایآمریکایی،پسازسال۱۹۴5اصرارمیورزیدندکهآمریکادر
مبارزهباکمونیسم،برايبهدستآوردنقلوبواذهانمللخارجهبایدرویکرديتهاجمیدرپیشگیرد

)ساندرز،۱۹۹۹(.
بعدازفروپاشياتحادجماهیرشورويوازبینرفتنبلوکشرق،جهاِندوقطبیدچارتحوالتزیادي
شدوموازنهقدرتبیندوایدئولوژيلیبرالیسموکمونیسـمازبینرفت.بعدازآنایاالتمتحدهآمریکا
برايبازتعریفهویتبینالمللیوتوجیهسیاستهایمداخلهجویانهخوددربخشهایمختلفجهان،
مناطقیازجهانرابههمراهگروههاییازعقایدسیاسی،مذهبیوایدئولوژیکبهعنواندشـمناصلياردوگاه
لیبرالدموکراسيتعریفکرد)دارابی،۱۳۹5:۱۶(.برایمثالاسالمهراسيبهعنوانیکيازمحورهاياصلي

سیاستهایبینالمللیآمریکاجایگاهمهميدردستگاهدیپلماسـيورسانهایاینکشورپیداکرد.
درمنازعاتبینالمللیجدیدپسازجنگسرد،ایاالتمتحدهسعیداشتکهتوجهخودرانهتنها
رویواکنشهاینظامیبهمناقشاتوبحرانهامتمرکزکند،بلکهبهنقشیکهاطالعاتورسانههاایفا
میکنندتوجهکند.دولتمردانآمریکاییبهرسانهاعمازدیداری،شنیداریونوشتاری،بهعنوانیکی
ازاضالعحلوفصلمنازعاتخارجیوداخلیمینگرندکهدرکناردیگراضالعمثلثسنتی،دیپلماسی،
اهرماقتصادیوقدرتنظامیضلعجدیدیبهنامرسانههاوکارکردتبلیغاتیآنبرایحلوفصلمنازعات

خارجیوداخلیقرارمیگیرد)ابراهیمیخوسفی،۱۳۸۶:۱57(.
تقریباًیکدههپسازفروپاشیاتحادجماهیرشوروی،باحملهایکـهدرتاریخ۱۱سپتامبرسال۲00۱
بـهبرجهایدوقلوينیویورکصورتگرفت،فصلنوینيازتعامالتسیاسیآمریکابابرخیکشورها
آغازشد.بهطوریکهعالوهبرعرصههاینظـامي،عرصههایاقتصادي،فرهنگـيواجتمـاعينیـزبـر
کشـورهايدرگیردربحرانتنگشدکهازمهمتریناینکشورهامیتوانبهکشورهایاسالمیاشاره
کرد.دراینروند،استفادهازهنر،سینماوانیمیشنجایگاهویژهایداشت.دراینمیانآمریکاازتمامتوان
رسانهایخودبراینمایشبرتریغرببرشرق،غلبهتروریسمشرقبرغربیونیزصلحآمیزبودنرویه
خوددرجهاناستفادهکرد.بیشازهرچیزیصنعتسینماوبازیدراینعرصهبهعنوانابزاریکارآمد

دردیپلماسیرسانهایبرایسیاستآمریکاموردبهرهبرداریقرارگرفت.
درحالتکلی،بیندولتوکارکردرسانهدرآمریکارابطهمعناداریوجودداردبهطوریکهپساز
حادثه۱۱سپتامبرباتوجهبهماهیترسانهدراینکشور،رسانههاتاحدودزیادیدراختیارصاحبانقدرت
وسیاستمدارانقرارگرفتندودیپلماسیرسانهایمختصدولتبوشتعریفشد.درواقعتامدتمعینی
رسانههایاینکشورتابعمدلدومتقابلسیاستورسانهکهدرابتدایاینفصلمورداشارهقرارگرفت،

بودند.
جنگرسانهایایاالتمتحدهپسازحادثه۱۱سپتامبربهنحوگستردهایبراینیلبهاهدافیهمچون

۱-جنگسردبینسالهای۱۹۴7تا۱۹۹۱ادامهداشتودرسال۱۹۹۱بافروپاشیاتحادجماهیرشورویوتقسیمآن
بهچندکشورمجزا،اینبحرانخاتمهیافت.
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مبارزهعلیهتروریسمآغازشد،بهطوریکهرسانههایآمریکاتنهاچندساعتبعدازبرخوردهواپیماهای
بوئینگبابرجهادوقلو،جنگرسانهایخودرابرایجلبافکارعمومیوشکلدهیآندرحمایتازدولت
بوشآغازکردند.رسانههاپسازحادثه۱۱سپتامبربهشدتدرخدمتدولتبوشقرارگرفتندوازجنگ
تبلیغاتیدولتبوشحمایتکردند.درواقعتابعمدلرسانههادرخدمتسیاستشدندوتعاملرسانهدر

کشورآمریکاباسیاستبهصورتتابعیترسانهدرخدمتدستگاهسیاسیدرآمد.
باوقوعاینحادثه،مقولهاسالمهراسيوبازنمایيمسـلمانان،اعـرابوخاورمیانـهجایگزینپروژه
قبليبازنمایي،یعنيکمونیسمشد)قوامواسماعیلي،۱۳۹۳(.اسالمهراسيیااسالمرابهعنوانیکتهدید
بهحسابآوردن،عاملمهميدرتعیینطبیعترابطهمیانایاالتمتحدهآمریکاومسلمانان،بهویژهآن
دسـتهازملتهایمسـلماناستکهداراياختالفباآمریکاهستند.دیدگاهاسالمهراسيمعتقداسـت
کـهاسـالمهیچارزشمشترکيبافرهنگهایدیگرندارد؛نسبتبهغربفرهنگپستتراست؛بیشتر
یکایدئولوژيسیاسيخشناستتایکدین؛انتقادهايآنازغرببیارزشاستواقداماتتبعیضآمیز
علیهمسلمانانموجهاست.ازاینروعقیدهبـرآناسـتکهاسالمطبیعتاًغربوارزشهایآنراتهدید
میکند.ریشههایاسـالمهراسـيآمریکایيرامیتواندردومفهومشرقشناسیواسـتثناگرایـيآمریکـایي
کـهمکمـلهمدیگرند،یافت.شرقشناسیدرواقعباروابطقدرتسروکاردارد.بنابراین»اسالمهراسي«را
میتوانقدیمیترینشکلشرقشناسیدانست،زیراغربپیشازمواجههاشباگونههایدیگرشرق،۸00
سالباشرقاسالميروبهروبـودهاسـت)ایزدی،۱۳۸۹:۱۶۳-۱۶۴(.بنابراین،بادرنظرگرفتنایننکته
میتوانمقولهاسالمهراسيرایکیازبارزترینوجوهدیپلماسـيرسانهایآمریکاپساز۱۱سپتامبردانست.
باتوجهبهاینکهیکیازاساسیترینمبانینظریاینمطالعهرانظریهشرقشناسیتشکیلمیدهد،
ذکرایننکتهخالیازلطفنیستکهدردیدگاهشرقشناسانهآمریکاکهباحادثه۱۱سپتامبرتشدید
شد،شرقبهعنوان»غیر«درمقابلغـرب»برتـر«نهادینهشدوآمریکادربسیاریازمحصوالترسانهای
خودهمچونخبر،سینما،انیمیشن،بازیدیجیتال،موسیقی،شبکههایاجتماعیوغیره،آنرابهعنوانشعار
اصلیخوددربرابرشرقبرجستهکرد.بعدازاینتاریخ،ایاالتمتحدهآمریکابهعنوانبزرگترینهژمون
بینالمللوبامجهزبـودنبـهابزارهاوروشهایارتباطيپیشرفتهدنیـاوشـبکههـايوسیعمردمپسند
همچونهالیوودوخبرگزاريهايمشهوريمانندسیانان،فاکسنیوزوغیره،پیشروترینکشوردراستفاده
وبهرهبرداریازدیپلماسيرسانهایدرراستايانتقالمفاهیمشرقشناسانه،تروریسم،اسالمهراسی،ایران

هراسیوخشونترسانهایبودهاست.
البتههمانطورکهآمریکادرچهارمقولهعمدهازجملهتروریسم،افزایشاحساساتضدآمریکایی،تلقی
ازاسالمبهعنوانمانعیبرايگسترشمردمساالريوقدرتیابیشیعیاندرخاورمیانه،احساستهدیداز
جانباسالمدارد،جهاناسالمنیزمجموعهاقداماتآمریکاراخطريمیداندکهازیکسوماهیتاسالم

وازسويدیگر،منافعجهاناسالمرانشانهگرفتهاست)ایزدیوماهپیشانیان،۱۳۹0:۳5(.
ازمهمتریناقداماترسانهایآمریکادرانتقالدیپلماسیرسانهایخودپسازپایانجنگسردوواقعه
سپتامبر۲00۱،تأسیس»رادیوساوا۱«درسال۲00۳درمنطقهخاورمیانهبرایبرقراریارتباطباجوانان
اینناحیهبودهاست.همچنینانتشارمجلهووبگاهعربیزبان»های۲«توسطوزارتامورخارجهآمریکا

1-  Radio Sawa
2-  Hi
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درهمینسالاقدامدیگرآمریکابرایآشناکردنجوانانشمالآفریقاوخاورمیانهبافرهنگآمریکابوده
است)تایدمن،۲00۴(.همچنینتلویزیون»الحره«درسال۲00۴بابرنامههایخبری،فرهنگی،سرگرمیو
گفتگودرخاورمیانهکارخودراآغازکردوازسوی»شورایرادیووتلویزیونایاالتمتحدهآمریکا«تأمین

مالیمیشود)رمپتونواستابر،۲00۳(.
هالیوودیکابزاربسیارقویبرایاعمالدیپلماسیرسانهایآمریکاپسازرویدادهایتاریخییادشده
بودهاستوامروزهمچنانبهشکلیگستردهوباگردشمالیباالبهسازوکارانتقالسیاستآمریکامیپردازد.
ازجملهمهمترینمحصوالتسینمایهالیوودبعدازواقعه۱۱سپتامبرمیتوانبهفیلمهاییهمچون»بدون
دخترمهرگز«،»شبیباپادشاه«،»سیصد«،»روزیروزگاریایران«،»سفربهانتهایزمین«،»سفرانقالبی«،
»کلیههاییبرایفروش«،»سنگسارثریا«،»تغییرجنسیتدرایران«،»سفربهمحورشرارت«،»پرسپولیس«،
»جنگجویانخدا«،»ایران؛صدسالجنگ«،»ایرانوغرب«،»ایرانیوم«،»سیریانا«،»غیرقابلتصور«و»خانهای
ازشنومه«اشارهکردکهپسازاینسال،بامحوریتایرانساختهشدهاندوهمگیبهصورتآشکارو

پنهانسعیدربازنماییچهرهمخدوشایرانبهجهانداشتهاند.
برایمثالدرفیلم»سنگسارثریا«،بهقوانینضدحقوقبشرایران،حقوقنادیدهگرفتهشدهزنانو
تبعیضجنسیدرمحکومیتآناناشارهشدهاست.درفیلم»خانهایازشنومه«کهتوسطبازیگرانایرانی
مقیمآمریکاتولیدشدهاست،ایراندرحالانقالببهعنوانکشوریناامنازلحاظسیاسیبازنماییشدهاست
کهنظامیاناینکشوربرایحفظامنیتخودوخانوادهبهآمریکاپناهمیآورند.ایندرحالیاستکهآمریکا

بهحقوقایرانیانپناهندهبهآمریکاتجاوزمیکند.
عالوهبرسینمایهالیوود،یکیازمهمترینوجوهبازنماییدیپلماسیرسانهایآمریکاصنعتبازیبوده
استکهبافراگیرشدنژانریاسبکاکشندربازیهایدیجیتالدراوایلقرنجدیدوهمزمانیآنبا
واقعه۱۱سپتامبر،تبدیلبهابزاریبرایالقایمضامینسیاسیوبهویژهشرقشناسانهشد.ازمهمترین
نمونههایاینبازنماییرامیتواندربازیهاییهمچونبتلفیلد،ندایوظیفهوانقالب۱۹7۹دانستکه
بیشازهمهکشورهایاسالمیودرمیانآنهاایران،عراقوسوریههدفبازنماییسیاستآمریکاشدهاند.
درمجموعبایدگفت،قدرتنرمازطریقرسانهها،آموزشووسایلتفریحـيورفـاهيفعالیـتو
بهطورغیرمستقیمبرايقانعسازيوجذبدیگرانتالشمیکندتااهدافآمریکاراازطریقپیامهای
غیرمستقیمرسانهايویاآموزشيبهمخاطبانالقاکندویاآنهاراتحققببخشدواینباقدرتماديتفاوت
بسیاردارد،زیرادرقـدرتمـاديبـرزورواجبـارتکیـهمیشود.استفادهازاینابزارهامنجربهساخت
وشکلدهيموافقتویـاتأییـدافکـارعموميمیشودوایندرچهارچوبهاوابعادروحيوروانيقرار
میگیردکههیچیکازقدرتهایجهانيجهتایفاينقشفعالوتأثیرگذارخودویاکـاهشهزینـههـاي
تحققاهدافموردنظرخودازآنبینیازنیستندوازاینطریقتالشمیکنندتـامصداقیتویامشروعیت
اهدافخودراتحکیمبخشیدهوافزایشدهندوآنهارابهعنواناهدافجهانيمشترکبهافکارعمومي

القاکنند)دارابی،۱۳۹5:۹(.
ایزدیوماهپیشانیان)۱۳۹0(براینباورندکهبراساساقداماتدستگاهدیپلماسیعمومیآمریکا
درنقاطمختلفجهانمیتوانهدفنهاییدیپلماسیعمومیاینکشورراایجادتغییراتدرنگرشها،
ادراکاتورفتارهايمردمجهانبهصورتیکسویهبهمنظورایجادحمایتعمومیبرايآمریکا،حفاظت
ازمنافعاقتصادياینکشوروسوقدهیافکارعمومیبهسمتحمایتازسیاستهایخارجیاشارزیابی
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نمود.باتوجهبهایندیدگاه،میتواندیپلماسیعمومیآمریکاراهمراستابادیپلماسیرسانهایاینکشور
دانست؛بهطوریکهرسانههایآمریکابرایانتقالمضامیندستگاههایسیاسیوبازنماییهژمونیاینکشور

بهرهبرداریمیشوند.
قالب در از۱۱سپتامبر۲00۱، آمریکادرخاورمیانهپس دیپلماسیعمومی راهکارهاي بهطورکلی
راهکارهايسنتیبرايتصویرسازي،اقناع،تبلیغاتسیاسیواثرگذاريبرجوانانونخبگانجامعهاز
طریقفعالیتهایتاکتیکیجايمیگیرد.درمواردذکرشدهبهعنوانتالشهایرسانهایآمریکادرشرق،
دیپلماسیاینکشورماهیتییکسویهداشتهودرآنفرصتهایاثرگذاريعمدتاًدراختیارارسالکنندة
پیامیعنیدولتآمریکاهستند؛درحالیکهشهروندخاورمیانهايدرجایگاهثابتمخاطبیمنفعلومتأثراز

پیامدیپلماسیعمومیقرارمیگیرد.
براساسنظریات»هابرماس«)۱۹۸۲(،اینگونهتالشهاکهبهمنظوراثرگذاريبردیگرانازطریق
ارتباطییکسویهشکلمیگیردودرآنفرصتهایاثرگذاريبهصورتبرابرتوزیعنشدهاند،مصداقعمل
استراتژیکتلقیمیشوند.عالوهبراین،تالشهاواقداماتمربوطبهدیپلماسیعمومیباابزاررسانهایکه
باهدفاثرگذاريبرمخاطباندرکشورهایدیگرصورتمیگیرند،اغلبدرچهارچوبرسانهایجذابو
سرگرمکنندهارائهمیشوندوپیاماصلیکهقراراستاثرگذارباشد،بهجایآنکهبهصورتصریحوآشکار
مطرحشود،دربطناینقبیلمحتواهايسرگرمکنندهگنجاندهمیشود؛بدینترتیبمقاصدواهدافاصلی

ارسالکنندهپیامدرپسالیههاییازمحتوايسرگرمکنندهپنهانمیماند.

خالصه فصل
دراینفصلبهبررسیمقولهدیپلماسی،سیرتاریخیآنوشکلگیریدیپلماسیعمومیپرداختیم.
همچنیندرادامه،دیپلماسیرسانهایرابهعنوانیکبرآیندقطعیازتحوالتاخیرازجنگجهانیاول
تابعدازفروپاشیشورویدرسال۱۹۸۹موردمطالعهقراردادیم.کارکردهاوابزاردیپلماسیرسانهایو
تاریخچهاینسبتاًکاملازآنازدیگربخشهایاینفصلمیباشد.عالوهبراین،ضمنبیانتفاوتهای
میاندیپلماسیعمومیورسانهای،دومدلدیپلماسیرسانهایراازگیلبواولیمنشاندادیمکهاولیقدری
قدیمیترودرمنابعمختلفبیشترمورداشارهقرارگرفتهواحیاناًبرایپژوهشگرانحوزههایعلومارتباطات

وعلومسیاسیشناختهشدهتراست.مدلدومجدیدتروتقریباًدرمنابعداخلیناشناختهماندهاست.
دراینفصلدیپلماسیرسانهایآمریکابهعنوانمقدمهایبرایورودبهبحثفصلهایدوموسوم
مورداشارهقرارگرفت.دیپلماسیرسانهایایاالتمتحدهدرسهرسانهرادیو،سینماوبازیهمراهبامصادیق
آنونقاطبرجستهتاریخیمطرحگردید.رسانهبازیبهعنوانابزاربسیارجدیدیکهتقریباًازبهکارگیری
آندرعرصههایسیاسی،زمانزیادینمیگذرد،یکیازاسبابدیپلماسیدرقرنجدیدشناختهمیشود.
اگرچهمنابعمتعددیرسانهبودِنبازیرابهرسمیتشناختهاند،اماهرگزمنابععلمیبهصراحت،بازیرا
یکابزاررسانهایدرجهتدیپلماسیتلقینکردهاند.درحقیقتتاریخ۱۱سپتامبررابایستنقطهآغازین
حیاتدیپلماسِیبازیدانستکهطیآننطفهسبکجدیدیازبازیهایدیجیتالدرقرنحاضرشکل
گرفت.اینرسانهسرگرمکنندهکهدرمنابععلمیبهندرتبهعنوانابزاردیپلماسیشناختهشدهاست،در
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طولکمترازدودهه،موفقیتچشمگیریدراجرایکارکردهایدیپلماسیرسانهایمانندمداخلهسیاسیو
برجستهسازیکسبکردهاست.درفصلسومبهطورتفصیلی،بازیدیجیتالبهعنواننسلجدیددیپلماسی

عمومیبههمراهجایگاهآنازلحاظتاریخیوآماریموردبحثوبررسیقرارخواهدگرفت.
عالوهبراین،باتوجهبهمطالباشارهشدهدراینفصل،الزممیدانیمبهطوراجمالیوشماتیکسیر

مطالعاتیومنطقیاینکتابراازمبدأاصلییعنیمفهومدیپلماسیبهدیپلماسِیبازینشاندهیم:

  نمودار 12-1- نقشه راه مطالعاتی دیپلماسِی بازی 

٦٢ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  بازي  ديپلماسيِ اتينقشه راه مطالع -1-12نمودار 
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 دیپلماسی بازی های دیجیتال 


