
 دوران يران برايا يفرهنگتوسعۀ  نهيدر زم يارسانه يپلماسيد يارتقا يراهبردها

 1پسابرجام
ا نه يپلماسيد يارتقا يراهبرده ايا يفرهنگتوسعۀ  نهيدر زم يارسا ان بر م دوران ير رجا  پساب

  2فردنيام احمد

 11/11/69د:ييخ تاي، تار11/70/69افت:يخ دريتار

 دهكيچ

ر يت ث   ه ا  تي  ذهن و يعم مم  ارك  اف به يدهلكش در يفرهنگ ارگزارانك مثابهبه يارتباط يابزارها

 ييج دا  يپرس  هم ه  ع ،  دا يستيترور گروه افمل و يغرب يايآس منطقۀ تحمالت. دارند ييسزابه

 تي  ثركا حض مر  وا يك  امر جمه مر  سيرئ  عن مان  به ترامپ دونالد آمدن ارك يرو عراق  ردستانك

 راني  ا قب ال  در ارانك  نممحافظ ه  تند يهايلفاظ وا يكامر نگرۀك و سنا مجالس در انخماهيجمهمر

 يپلماس  يد يبرا را يقيعم اريبس يغيتبل يبسترها ترامپ  يسم از برجام تمافق لغم ديتهد و ياسالم

 يارتق ا  مطل م   يراهبرده ا  ق يتحق نيا هدف. است ردهك جاديا رانيا ياسالم يجمهمر يفرهنگ

 ني  ا. اس ت  پس ابرجام  دوران در راني  ا يفرهنگدار يتمسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد

 انجام يكاستراتژ يزيرامهبرن يالگم از يريگبهره با مرحله  سه يط  يدلف روش از استفاده با قيتحق

 رانيم د  و ارشناس ان ك) حمزه نيا خبرگان از نفر 22 نظرات از قيتحق اهداف به يابيدست يبرا. شد

المل ل  نيب ارتباطات ارتباطات  علمم  يفرهنگ تيريمد  المللنيب روابط  ياسيس علمم يهاعرصه در

 نيت ر مناس    يرق ابت  ياهبرده ا ر داد نش ان  قي  تحق نيا جهينت. شد استفاده( رسانه تيريمد و

 دوران در راني  ا يفرهنگ  دار ي  تمسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد يارتقا يبرا راهبردها

 يراهبرده ا ن يتر. مهمشدند يبندتياولم شده نيتدو يرقابت يراهبردها انتها در. هستند پسابرجام

 و كادرا تيريم د  يب را  ا.ا.ج يهارسانه اميپ يبندبسته در ييمعنا يپارچگيك» راهبرد ق يتحق نيا

 در ييايك    امر   يغرب   يهارسانه پرداخته و ساخته دۀيا و تيروا و يشناختتيپاراز ازممقع به فرار

 از عب مر  ب ر  دكي  تث» راهب رد  نيهمچن   .«است رانيا هيعلا يكامر يارسانه يفرهنگ تهاجم يراستا

 نيب   يگفتگ م  تحق ق  يبرا هك پسابرجام دوران در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد در گفتگم به ييگمكت

 يب را  س الم  يجه ان  يتين اذهن يب يروان   يفض ا  ج اد يا و ييزداتن، يراستا درها ملت وها تمدن

 مطابق ت  ن رم  ممازن ۀ  هينظر با راهبردها نيا رسدينظر م. به«است رانيا با يفرهنگ روابط گسترش

 .دارد

 .پسابرجام ران،يا ياسالم يجمهور ،يفرهنگدار يتوسعۀ پا ،ياسانهر يپلماسيد راهبرد،: يديلكواژگان 

                                                 
از زحمرا  و  هرادي اراني ي اسرت.     اين مقاله برگرفته از رساله دکتري اينجانب به راهنمايي جناب آقاي دکترر  -1

راهنمايي استاد فرهيخته و ارجمند جناب دکتر ااني ي در نگارش رساله دکتري اينجانب و اين مقاله کمال تشر ر  

 را دارم.

   يزکمر تهران واحد ياسالم آزاد دانشگاه نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه عضو -1
aaa215215@gmail.com 
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 مسئله طرح

 يساختاربند و است وابسته يگروه يهارسانه به جهان نقاط ياقص در يعموم اركاف امروزه

 خالف بر هكييجا تا هاست،رسانه يبخشيآگاه و يرساناطالع يچگونگ يگرو در يجهان تيذهن

 با راها قدرت هكنيا اي و شده محسوب شورهاك يابرقدرت اريمع قدرتمند، يهاارتش هك گذشته

 و شورهاك يبندرتبه اريمعن يترمهم هك ندارد ديترد يسك امروز ردند،كيم يبندرده آن

 .شورهاستك نيا يهارسانه يهاتيفعال تنوع و نفوذ حوزۀزان يم ،يجهان يهاقدرت

 ها،تيذهن و يعموم اركاف به يدهلكش در يفرهنگ ارگزارانكمثابه به يارتباط يابزارها 

 يبسترها داعش، يستيترور گروه ظهور و يغرب يايآس منطقۀ تحوالت. دارند ييسزار بهيتأث

 قدرت وجود بااند. ردهك جاديا ياسالم يجمهور يعموم يپلماسيد يبرا را يقيعم اريبس يغيتبل

 يگو رسدينظر مبه هك منطقه تحوالت باب در CNN و BBC ژهيوبه بيرق يهارسانه يباال

 سپهر توسط يخيتار و يياستثنا فرصت نيا از استفاده ضرورت ،اندربوده رقبا گريد از را سبقت

 نيتركد به توجه با نرايا ياسالم يجمهور تا. ندكيم ييخودنما شتريب چه هر ا.ا.ج يارسانه

 معادالت از قيدق شناخت با دارجهت گذار،ريتأث ا،يپو فعال، ياستيس اتخاذ با سازنده؛ تعامل

 نيا. بردارد گامانه يمنطقۀ خاورم و المللنيب روابط صحنۀ در قدرتمند يگريبازعنوان به ياسيس

 يمدع گاهيجا در ستقرارا و متهمعنوان به رانيا ياسالم يجمهور گاهيجا از خروج باعث مهم

 در استيس نيا هك ده،يورز اهتمام ييزداتنش استيس به ترشرفتهيپ يامرحله در و شوديم

 و گانيهمسا ،يغرب يايسآمنطقۀ  اسالم، جهان توسعه، حال در جهان ،يجهان مختلف سطوح

 جمهور سيرئان عنوبه ترامپ دونالد آمدن ارك يرو با مهم نيا. باشديم اعمال و طرح قابل يمل

 تند يهايلفاظ وا يكنگرۀ امرك و سنا مجالس در انخواهيجمهور تيثركا حضور وا يكامر

 حائز اريبس ترامپ يسو از برجام توافق لغو ديتهد و ياسالم رانيا قبال در ارانكنومحافظه

 . است تياهم

 يفرهنگدار يپا توسعۀ در شورك هر اهداف تحقق در يليبديب نقش ياسپهررسانه وها رسانه

 يپلماسيد يارتقا جهت ا.ا.ج نظام يبرا يمطلوب يراهبردها وشدكيم قيتحق نيا. دارند آن

 رانيا يارسانهمؤثر  حضور به تا دهد ارائه رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج يارسانه

 در ا.ا.ج يمل قدرت يارتقا به و ردهك كمك يجهانعرصۀ فرهنگ  و جهان يارسانه سپهر در

 .ندك كمك برجامپسا يفضا

 قيتحق ضرورت و تياهم

 و قالب درآنها  يرساناطالع ردكارك و اندعمل يهاوهيش يدارا نونكا يجمع ارتباط ليوسا
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 يامروز ارتباطات 1«سيدن. اورت» و 1«دفلور نيملو» قول به. هاستوهيش نيا ازمتأثر 

 ارتباطات به ث،يح هر از يامروز جوامع واند گسترده عمل يدارا و شده نهادمند و يسازمانده

 شناخت با ديبا يجمع يهارسانه عمل يهاوهيش كدر يبرا تالش هرگونه لذا. اندوابسته يجمع

 حضور بهقاً يعم ما و هستند ما يزندگ الزم جزء يجمع يهارسانه هك شود آغاز تيواقع نيا

 و دفلور)است شده ليتبد ارتباطات ياصل مرجع به هارسانه و مياوابستهآنها  يهابرنامه يمحتوا

 .(99: 1919س، يدن

 ياسالم يجمهمر در همشمند قدرت از استفاده و نرم قدرت ياياح تياهم و ضرورت

  رانيا

 قرن در المللنيبعرصۀ روابط  در فعال حضور و ياسيسات يادامۀ ح و بقامنظور ها بهدولت

 هارسانه ترروشنعبارت . بهباشنديم خود يهارسانه تيظرف از يثركحدا استفاده به ريناگز 11

 با مطابق راآنها  ياسيس رفتار ،هاانسان نگرش برر يتأث و ييايجغراف يمرزها از عبور با تواننديم

 و ياسيس اشارات و عالئم هيثان چند از مترك در و دهند رييتغ رسانه صاحبان نظر ول يم

 راها دولت تواننديم هارسانه نيهمچن. نندك ارسال ايدن نقاط ياقص به را يكپلماتيد يهااميپ

 يهابحران و دارند برحذر گريد شورك در ينظام مداخله از را شورك يك اي نندك جنگ وارد

 و ميبريسر مبه ارتباطات و اطالعات انفجار عصر در هكنيا به توجه با. نندك تيريمد را ياسيس

 ردهكرنگ مك شتريب هرچه راها دولت تِيمكحا قدرت، دۀيچيپ روابط روزام يجامعۀ جهان در

 . است شده مطرح 9«هوشمند قدرت ۀينظر» است،

 در، 11 قرن در هوشمند قدرت تيروا» ؛11 قرن در هوشمند قدرت پردازان،هينظر ديد از 

 يبرا است ييهاراه افتني مورد در تيروا نيا. ستين سلطه حفظ اي قدرت ساختننهيشيب مورد

 ،ينا) «گرانيد ظهور و قدرت عينۀ توزيزم در زيآمتيموفق راهبرد بهآنها  ليتبد و منابع بكيتر

 اندازچشم سند با متناسب ،«هوشمند قدرت» ارك و ساز ازمندين زين ما شورك(. 917: 1967

 .است خود

 وابطر و يخارج استيحوزۀ س در ران،يا ياسالم يجمهور اندازچشم سند طبق بر 

 جهان در رانيا ياسالم يجمهور بودنمؤثر  و بودن بخشالهام يهاشاخص يستيبا الملل،نيب

 مجمع نخبگان و اندازچشم ونيسيمك) گردد محقق جهان درمؤثر  و سازنده تعامل و اسالم

 .(1916 نظام، مصلحت صيتشخ

                                                 
1- Melvin DeFleur 

1- Dennis, E. 

9- Smart Power Theory 
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 مجمع وبمص يخارج استيس بُعد در رانيا ياسالم يجمهور ساله 17 اندازچشم سند 

 افتهيتوسعه است يشورك رانيا» ه؛ك دارديم انيب نيچن نيا 1999 سال در مصلحت صيتشخ

 بخشالهام ،يانقالب و ياسالم تيهو با منطقه سطح در يآورفن و يعلم ،ياقتصاداوّل  گاهيجا با

 ت،عز اصول اساس بر جهان و المللنيب روابط درمؤثر  و سازنده تعامل با و اسالم جهان در

 .(11 :1916 ،يمحمد) «مصلحت و متكح

 با دارجهت گذار،ريتأث ا،يپو فعال، ياستيس اتخاذ: »سازنده تعامل نيتركد فيتعر به توجه با

 و المللنيبصحنۀ روابط  در قدرتمند يگريبازعنوان به ياسيس معادالت از قيدق شناخت

 استيس از ترشرفتهيپ يامرحله آن و يمدع گاهيجا در استقرار و متهم گاهيجا از خروج و منطقه

 اسالم، جهان توسعه، حال در جهان ،يجهان مختلف سطوح در استيس نيا. باشديم ييزداتنش

 .(11: 1916 ،يمحمد) «باشديم اعمال و طرح قابل يمل و گانيهمسا ،انهيمخاور منطقه

 الملل،نيب ابطرو و يخارج استيحوزۀ س در ران،يا ياسالم يجمهور اندازچشم سند طبق 

 و اسالم جهان در رانيا ياسالم يجمهور بودنمؤثر  و بودن بخشالهام يهاشاخص يستيبا

 صيتشخ مجمع نخبگان و اندازچشم ونيسيمك)گردد  محقق جهان درمؤثر  و سازنده تعامل

 .(1916 نظام، مصلحت

 و مطالعه مستلزم شيشاپيپ ،يتيموقع نيچن به حصول الن،ك نگرش يك در هك آنجا از 

 جهان يفرهنگ و ياسيس اقتصاد قطب به رانيا ليتبد نديفرا بر گذارريتأث يهاچالش شناخت

 ياسالم يجمهور يرو شيپ مسائلن يترمهم اساس، نيا بر است،انه يمنطقۀ خاورم و اسالم

 :داد حيتوض ريز عمدۀ محور شش در توانيم را رانيا

  يرانيا ياسالم شرفتيپ يالگو چهارچوب در رانيا توسعۀ ۀمسئل ـ1

 دوران در ياهسته يانرژنۀ يدر زم ژهيوبه) يرونيب طيمح با رانيا تعامل نحوۀ ۀمسئل ـ1

 (پسابرجام

 يبعض در يناامن و يداخل يهاجنگ نارك در داعش سميترور و ترور دولت ظهور ۀمسئل ـ9

  ديجد يقايافر شمال و انهيخاورم يشورهاك از

  هيسور و عراق ۀيتجز و يغرب يايآس در قدرت موازنه ديدج ساختار ۀمسئل ـ4

 يحت يتجار و ياقتصاد يهاميتحر قالب در المللنيب ياسيس اقتصاد يفشارها ۀمسئلـ 0

 برجام توافق از پس

 (يكژئوپلت بزرگ يباز) انهيخاورم در ژهيوبه بزرگ يهاقدرت يجهان يهارقابت ۀمسئل ـ9

 يبرا رانيا ياسالم يجمهور نظام انداز،چشم سند و اهداف چهارچوب در و اساس نيا بر 

 و مزبور گانهشش يهاعرصه در يمؤثر و ارآمدك يراهبردها نيتدو به ديبا زين خود يهارسانه

 و يياراك هك است آن يتۀ اساسكن نجايا در. ندك اقدام ياسالم رانيا شرفتيپدر عرصۀ  ژهيوبه
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 يجمهور حصول يهانهيزم ليتسه و ديتمه در يرسانۀ مل ژهيوبه ا.ا.ج يهارسانه ياثربخش

 يگرو در يجهت از فوق گانهشش مسائل تيريمد و اندازچشم سند اهداف به رانيا ياسالم

 . است يرسانۀ مل هوشمند قدرت بهتر،عبارت به و و نرم قدرتزان يم

 جوزف ژهيوبه)ب غر در نرم قدرت حوزۀ شمندانِياند يكاستراتژ ركتف چهارچوب اساساً در 

 رانيا ياسالم يجمهور نرم قدرت ۀينظر و روش از متفاوت( نرم) يقدرت نيچن به حصول( ينا

 يهاشهياند در نرم قدرت تِيغا و اهداف منابع، مبنا،ان يم تفاوت ينوع گر،يدعبارت . بهاست

  داد؛ ننشاگونه نيا توانيم را تفاوت نيا. دارد وجود ياسالم يجمهور و غرب يراهبرد

  ؛ينا جوزف دگاهيد از ـ1

 ييهاشهياند و فرهنگ بر هك بود خواهند هوشمند و نرم قدرت يدارا ييشورهاك( الف

 سم،يبراليل بر هنجارها نيا امروزه)ند تريكنزد يجهان غالب يهنجارها به هك شونديم مسلط

 (.دارند هكيت ومتكح استقالل و ييثرگراكت

 علت نيهم به و دارند يارتباطات متعدد يهاراه به را يسترسد نيشتريب هك ييشورهاك( ب

 .گذارنديم يشتريبر ي[ تأثيجهاناست يعرصۀ س در] مسائل يبندچهارچوب وۀيش بر

 ابعاد نيا. ابدييم شيافزا، شانيالمللنيب و يداخل ردكعمل با اعتبارشان هك ييشورهاك( ج

 قدرت منابع مجموعه با سهيمقا در نرم قدرت تياهم شيافزا از ،ينونك اطالعات عصر در قدرت

 (.100: 1910 ،ينا)د يآيحساب مبه متحده االتيا يبرا عمده يتيمز و دارد تياكح

 قدرت. است يپلماسيد شبرديپ جهت در نرم قدرت و سخت قدرت بكيتر، هوشمند قدرت

 توجه لزوم( ينا) يو. است جهان درا يكامر اقدامات به يبخشتيمشروع و نفوذ بسط هوشمند،

 و يخارج تاسيحوزۀ س درا يكامر نامناسب ردكعمل يپ در نرم قدرت و هوشمند قدرت به

 را متحده االتيا هكا يكامر يركف رهبران» شوديم ادآوري را بوش دوران در يپلماسيد عرصه

 موجب هستند، ييگراجانبهيك خواستار جهالت، يرو از و نگرنديم امپراطور همچون

 ( 10: 1961، پاپ و ينا) «شونديم شورهاك گريد در شانبالقوه متحدان گرفتنهفاصل

 يهاقدرت يبرا زور به توسل 11 قرن در است شده سبب تيوضع سه» است؛ معتقد ينا

 يمنفاحتماالً  و نامشخص آثار ـ1 ،ياهسته منازعات ديتشد خطر ـ1 شود؛تر نهيپرهز بزرگ

 با يداخل يعموم اركاف با مخالفت ـ9 و ياقتصاد اهداف به يابيدست يبرا زور به توسل

الملل نيب نظام هك دارديم انيب نيهمچن ينا. «زور به توسل از يناش يانسان يهانهيهز

 نظام لك در را زور از استفاده از حاصل يامدهايپ نترلك توانا يكامر و است شدهتر دهيچيپ

 .(199: 1910 ،ينا) نداردالملل نيب

 يشورهاك شيافزا موجبا، يكامر نينو چندجانبه رديكرو تيمشروع است عتقدم ينا

 ديجد رديكرو بر هوشمند قدرت راهبردر ي. تأثشد خواهد رانيا هيعل ائتالفدهنده لكيتش
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 رديكرو به بوش دوران درا يكامر محور ينظام وجانبه يك رديكرو رييتغ، رانيا قبال درا يكامر

 .(1961 لت،يفض)است  اوباما دوران در يسازاجماع بر يمبتن نهادگرا يتكمشار چندجانبه

عنوان ا بهيكامر هوشمند قدرت با تقابل در ياسالم رانيا هوشمند قدرت نيبنابرا 

 هوشمند قدرت. شود بنا ديبا ران،يا ياسالن يجمهور نظام مخالف يجهان قدرت نيتربزرگ

 قدرت. است ياسالم رانيا يسپلمايد شبرديپ جهت در نرم قدرت و سخت قدرت بكيتر

 جهان در پسابرجام دوران در ياسالم رانيا اقدامات به يبخشتيمشروع و نفوذ بسط هوشمند،

 تيثركا حضور وا يكامر جمهور سيرئعنوان به ترامپ دونالد آمدن ارك يرو با مهم نيا. است

 رانيا قبال در ارانكهنومحافظ تند يهايلفاظ وا يكنگرۀ امرك و سنا مجالس در انخواهيجمهور

 . است تياهم حائز اريبس برجام لغو توافق به ديتهد و ياسالم

  ران؛ يا ياسالم يجمهور نرمۀ قدرت ينظر و روش در ـ اما1

 و جهان در شۀ مسلطياند و فرهنگ با تضاد در را خود نرم قدرت ران،يا ياسالم يجمهور

 در غرب هك داشت توجه ديبا نيا وجود با. است ردهك يزيرهيپا ليسب ينف قاعدۀ يراستا در

 محدودنمودن صدد در شده،اعمال يهاميتحر چهارچوب در( اروپا و ايكامر)خود  تيلك

 .است يارتباطات متعدد يهاابزار به رانيا ياسالم يجمهور يدسترس

 غاتيتبلدر عرصۀ  رانيا ياسالم يجمهور يارتباط يابزارها بودن محدودل يدلبه جه،ينت در 

 قيتدق و بهبود ران،يا ياسالم يجمهور يگذارريتأث زميانكم نيترياصل ون يترمهم ،يالمللنيب

 يارسانهژه در حوزۀ يوبه خود اناتكام حداقل از يثركحدا يبرداربهره يبرا خود يراهبردها

نيب و يداخل ردكعمل با را خود نرم قدرت و اعتبار ديبا رانيا ياسالم يجمهور نظام لذا. است

 نيتدو مستلزم امر نيا تحقق. دهد شيافزا تريعلم و ترمنظم خود يارسانه سپهر يالملل

 ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد يارتقا جهت رانيا ياسالم يجمهور نظام يبرامؤثر  و اراك يراهبردها

 ا.ا.ج نظام به راهبردها نيا. است پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در

مؤثر  حضور( يا رسانه سپهر) يبرا خود يارسانهت يهمۀ ظرف از استفاده با ندكيم كمك

 . باشد داشته جهان يهاملت بر يگذارريتأث و يجهان فرهنگ در يارسانه

 قيتحق اهداف

توسعۀ  يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد يارتقا مطلوب يراهبردها ارائۀ :ياصل هدف

 و جهان يارسانه سپهر در يارسانهمؤثر  حضور يبرا) پسابرجام دوران در انريا يفرهنگدار يپا

 ا..ا.ج نرم قدرت يارتقا يبرا( يجهانعرصۀ فرهنگ 

  :يفرع اهداف

 يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد يارتقا يبرا ا.ا.ج نظام ضعف و قوت نقاط نييـ تع
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 يارسانه سپهر در يارسانهمؤثر  حضور يابر) پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا

 ا.ا.ج نرم قدرت يارتقا يبرا( يجهانعرصۀ فرهنگ  و جهان

 يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد يارتقا يبرا ا.ا.ج نظام يدهايتهد وها فرصت نييتع ـ

 ياهرسان سپهر در يارسانهمؤثر  حضور يبرا)پسابرجام  دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا

 ا.ا.ج نرم قدرت يارتقا يبرا( يجهانعرصۀ فرهنگ  و جهان

 قيتحق يهاپرس،

 پژوهش نيا يبرا ياهيفرض است، يفكي پژوهش نيا در قيتحق روشه كنيا به توجه با

 از يبرخ. است شده انجام محقق يهاپرسش به ييگوپاسخ يبرمبنا قيتحق و نشده نوشته

 :از عبارتند است شده داده پاسخآنها  به قيتحق نيا در هك ييهان پرسشيترمهم

  :يپرس، اصل

 رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد يارتقا مطلوب يـ راهبردها

عرصۀ فرهنگ  و جهان يارسانه سپهر در يارسانهمؤثر  حضور يبرا) پسابرجام دوران در

 دامند؟ك ا.ا.ج نرم قدرت يارتقا يبرا( يجهان

  :يفرع يهاپرس،

دار يتوسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد يارتقا يبرا ا.ا.ج نظام قوت نقاط ـ

عرصۀ  و جهان يارسانه سپهر در يارسانهمؤثر  حضور يبرا) پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگ

 دامند؟ك ا.ا.ج نرم قدرت يارتقا يبرا( يجهانفرهنگ 

دار يتوسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد يارتقا يبرا ا.ا.ج نظام ضعف نقاط ـ

عرصۀ  و جهان يارسانه سپهر در يارسانهمؤثر  حضور يبرا) پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگ

 دامند؟ك ا.ا.ج نرم قدرت يارتقا يبرا( يجهانفرهنگ 

دار يتوسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد يارتقا يبرا ا.ا.ج نظام يهافرصت ـ

عرصۀ  و جهان يارسانه سپهر در يارسانهمؤثر  حضور يبرا)پسابرجام  دوران در رانيا يفرهنگ

 دامند؟ك ا.ا.ج نرم قدرت يارتقا يبرا( يجهانفرهنگ 

دار يتوسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد يارتقا يبرا ا.ا.ج نظام يدهايتهد ـ

عرصۀ  و جهان يارسانه سپهر در يارسانهمؤثر  حضور يبرا)ام پسابرج دوران در رانيا يفرهنگ

 دامند؟ك ا.ا.ج نرم قدرت يارتقا يبرا( يجهانفرهنگ 
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 قيتحق ينظر اتيادب

 «نرم قدرت» از هايتينارضا

 قدرت. است مهم نجايا در «نرم قدرت سر بر مسابقه» به( 1719) هولدن ارجاع بر دكيتأ

 يهااستيس يمحور هدفِ همچونها دولت از ياريبس نونكا نندكيم كدرآنها  هك را ينرم

. نندكيم دنبال خودشان، «يمل فرهنگ» تيجذاب يهاينكفبرون قيطر ازعمدتاً  شان،يخارج

 فرهنگ چگونه هك است نيا يبه تعبير جوزف نا مفهوم قدرت نرم از يبد خوانش نيا گرچه

 تيفعال سر بر شده بهتر مشخصاً زكتمر به نيا اما شود، بدل نرم قدرت منبع يك به توانديم

 ميعظ يگذارهيسرما ند؛كيم فيتوص 1آلبرو هكطور . هماناست شده منجر يالمللنيب يفرهنگ

 ينهادها عيسر بسط از يانمونه آن، 1«طلسم حملۀ» اصطالح به نه،يزم نيا در ينيچ دولت

 بيترت به 4انگك كويونگسيه و 9يوچيوابيا يوچكي هكطور . هماناست جهان در وسينفسك

 يهااستيس ريتدب در نرم قدرت دۀيا بر كيمت زين يرۀ جنوبك هم و ژاپن هم نند،كيم استدالل

 داًيشد محورملت روش يك در نجا،يا در يفرهنگ روابط. هستند شانيفرهنگ يپلماسيد

 نيا به يارجخ جوامع مثبت يهاليتما و احساسات هكطور همان شوند؛يم ريتصوطرفه يك

 شينما انهكمال ينحوبه را آن «يمل فرهنگ» و رونديار مكبه انهيگراطور عملبه هك مفهوم

 گر،يدعبارت . بهدهد نشان را ميمفاه ريسا بر يرقابت تيمز خواهديم هكطور همان دهد،يم

 .است شده يابزارها ملتدولتان يم يفرهنگ رقابت به دادن اوج در نرم قدرت گفتمان

شدت به مفهوم يك ظاهراً نرم قدرت ،يفرهنگ فهرست در گريد ميمفاه از ياريبس رينظ

 نيبنابرا. آورديدرم جنبش به مختلفامالً ك يهانهيزم در را خودش هك است متقابل ياسيس

 اتخاذ ديجد ييجا در هك نندكيم رييتغ يزمان تنهاها استيس آن، هك ينحوبه شود توجه ديبا

 شونديم لكيتش دوباره درآوردن جنبشخودبه نديفرا خالل از و در نيهمچنآنها  شوند،

 (. 17: 1719 وارد، و انككم)

 گذارندير ميت ث يامروز جهان در يمل يفرهنگ يپلماسيد عمل يرو بر هك ييهاتن،

 ند،ك تيتثب را يراهبرد يمل منافع زين و يمل نفع ديبا يفرهنگ يپلماسيد هك آنجا از

 پخش در يراهبرد تيمز و يطرفيب تعادل يبرقرار در مثال، يبرا دوگانه، يباز يك مياهمف

 .نندكيم فايا را تيمشروع و اعتبار حصول يبرا تيفعال يالمللنيب

                                                 
1- Albro 

1- charm offensive 

9- Koichi Iwabuchi 

4- Hyungseok Kang 
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 يمحاسبات اي يابزار ركتف با يسادگبه هرگز يفرهنگ يپلماسيد در متجسد يمل منافع

 ردنكريتصو در آن گاهيجا و ملتدربارۀ  اتريتأث و مجزا يهادهيا درآنها  هكبل. شوندينم تيهدا

 يمنطقتأمل  و استدالل به نسبت هك يورك نقاط و «يمردم اتينظر» جمله از ،هاملت ريسا

 بر كيمت يانحصارطور به ديبا يفرهنگ يپلماسيد مطالعات. شونديم ريگيجا هستند، مصون

 يشيآزما نۀيزم يك يفرهنگ يپلماسيد: شدبا ژهيو يمل التيتخ و ييگرايمل گستردۀ كادار

 .استها ملت يورا در ديشا وان يم شناخت استيس يبرا ييهاانكام يبرا

 ياجتماع مبادلهنۀ يدر زم «يسنت» يفرهنگ يپلماسيد يهاتيفعالان يم يمداوم يهاتنش

 دينو يهاتيفعال و طرف، يك از و... ،يجمع يهاپروژه مردم،به مردم  تعهدات مانند يفرهنگ و

. هستند گر،يد طرف ازشدن يجهان يفرهنگ يهادانيم در بازار و بخش رقابتدربارۀ  شده داده

 يپلماسيد وفاشدۀكش نۀيزم به يحت ما ـ رياخ يهازمان در تيفعال انواع ريثكت گرفتن درنظر با

 مفهوم نيهم ردنكندهكپرا است نكمم ،يفرهنگ يپلماسيددر حوزۀ  ـميردكن اشاره يتاليجيد

 متفاوت، ييايپو با يك هر مختلفش، يهايدهجهت جداگانه يبررس و «يفرهنگ يپلماسيد»

 خودننده كتكشر يهااجتماع و خاص، ياحرفه و يفرهنگ يهارشته در مختلف يهاتكشر

 .باشد ديمف

 يفرهنگ يپلماسيد بر مؤثر يراهبردها و استيس يهاگفتمان يبانيپشت تحتها تنش نيا

 محور حول هك اندبوده( Aronczyk, 2013) ملت نشان و نرم قدرتژه يوبه ،دهۀ گذشته دو در

 از ياريبس به هكطور همانـ نرم قدرت گفتمان ظهور ايآ. گردنديها مان ملتيم رقابت

 داشته نقش يمبادلۀ فرهنگ خاص يسازيابزار شودـ، دريم اجرا و ريتفس گوناگون يهاروش

 كادرا ديتول يبرا يفرهنگ يپلماسيد تيظرف به محدود است نكمم نديفرا نيا ايآ است؟

 مانند ،يفرهنگ يپلماسيد به هاشيگرا ريسا اي باشد؟ نانياطم عدم اهشك و ديجد هوشمندانه

 يافك شتاب زند،يم مثال يخارج روابط برنامۀ درۀ اروپا ياتحاد فرهنگ هك ييهايريگجهت

 يياياسترال موارد دهند؟يم گسترش راتر بزرگ تقابل يسوبه يفرهنگ يپلماسيد بردن يبرا

 توانديم يزمان تنها ،يفرهنگ يپلماسيد هك هستند آن از كيحا خاص، مسئلۀ نيا در مشخص

. ردك كدر يمل بهرۀ در يموجود همچون بتوان را تكحر نيا خود هك برود يمل نفع يورا به

. دارد ازين كدر نيا يهاداللت تناسب به مناطق، و شورهاك ريسا در مشمول پژوهشعالوه به

(Ien Ang, Yudhishthir Raj Isar & Phillip Mar, 2015) 

 يعممم اركاف مجدد ميتنظ

 يحدود تا توانيم را يراسكدمو و يعموم اركاف بر رسانهر يتأث خصوص در مستمر مناقشات

 يعموم اركاف. دانست يعموم اركفا تيماهدربارۀ  موجود يدهايترد ايها تيقطع عدم ازمتأثر 
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 از ياريبس هك دارد داللت زيمتما ودۀ متفاوت يپد نيچند برعمالً  هك است يسودمند «جعل»

 و ردن،كبرجسته نش،يگز) ميتنظ نديفرااند. گرفته لكش ينونك يارسانه ستميس توسط آنها

 حذف و منسجم تيوار يك قالب در مشاهدات ايها تيواقع از يبرخ مناسب ردنك يبنددسته

 نديفرا. است ياتيح و مهم دردسريب افسانه و جعل نيا نيوكت يبرا( هاتيواقع از ياريبس

 ارتباطات نينو يندهايفرا و يمجار قيطر از يملموس و محسوسصورت به توانيم را ميتنظ

 ميشناسيم هكگونه آن يعموم اركاف، دهد رخ اتفاق نيا اگر. ردك ليتعد و جرح شده،يارسانه

 يهارسانه آن در و ردهك عمل بدان يراسكدمو حال به تا هك را ياوهيش و رفتيپذ خواهد تحول

: 1916 انتمن، و بنت) داد خواهد رييتغ ،اندگرفته قرار آن ردكعمل انونك در ياتوده

 .(161ـ167

 يراتژاست به يعموم اركاف مجدد ميتنظدربارۀ  ياتكن انيب از پس دارد جا نجا،يا در

 شتازانيپعنوان به سيانگل دولتمردان تيذهن نوع تا مينك اشاره سيانگل خارجۀ وزارت تاليجيد

 يعموم اركاف مجددننده كميتنظ نيهمچن و جهان در تاليجيد و يعموم يپلماسيددر عرصۀ 

 م.ينك كدر يخوب به را سيانگل به نسبت انيجهان

 شده منتشر 3113 سال در) سيلانگ خارجۀ وزارت تاليجيد يپلماسيد ياستراتژ

 (است

 ارياخت درها شرفتيپ را از ريتصون يتراملك است يضرور شده،ياهكشب يايدن نيا در

 دنيرس ريمس در هك آنها بر م؛ينك انتخاب آنهاان يم از را حيصح ياسيس رديكرو تا ميباش داشته

 نيبهتر و مينك اجرا وهيش نيترمؤثر به را خود استيس م،يبگذارر يتأث هستند مهم اهدافمان به

 (1960 هلمز، و واليب) ميده ارائه ايتانيبر ملت به را خدمات

 يارسانه ياسيس  يفر

 هك موجود شواهد اي ريتزو تمان،ك ف،يتحر ،ياركدست از است عبارت يارسانه ياسيس بيفر

 ابطرو داشتن قيطر از يارسانه ياسيس يكاستراتژ بيفر. است مقابل طرف دسترس در

 .(0: 1960 فرد، نيام)شود يم حاصل يالمللنيب اي يكپلماتيد

 يجنگ ابزارعنمان به رسانه

 از رسانه ينونك يهانقش و ردهاكارك رييتغ به توجه با ينونك طيشرا در هارسانه ردكعمل

 شورهاك يبرا يجد يديتهد به طلبانه،جنگ و خصمانه يردهايكرو به زيآممسالمت يهانقش

 يابزارعنوان به هارسانه از ،ايكخصوص امربه يغرب يهادولت از ياريبس. است شده ليتبد
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 يدهايتهد ،يعبارت. بهنندكيم يبرداربهره خود مقاصد و اتيمنو نشاندن يرسك به يبرا يجنگ

 درآوردن الءياست تحت يبرا پرقدرت يافزارجنگ به هك است يارسانه يدهايتهد امروز، يايدن

 ساز و برگ هم هك بود خواهددان يم برنده يشورك ان،يم نيا در. است شده ليدتب شورهاك

 هم و( يافزارسخت يآمادگ)باشد  ردهك فراهم را يترشرفتهيپ وتر بزرگ يرساناطالع و يغاتيتبل

 بانيرق از جلوتر يغاتيتبل و يهنر ،يخبر ،يفرهنگ ديتول و يمتقاعدساز و ارتباطات نۀيزم در

 (. 14ـ19: 1916 السادات،بينق)د نك تكحر خود

 اطالعات عصر در نبرد

 با مستمر غاتيتبل انجام قيطر از تا دهنديم انكام ما به يرساناطالع نوظهور يهاينولوژكت

 يهاهكشب قيطر از هك يليتخ ييايدن به را تيواقع پرداخته، نبرد به دشمن شۀياند و ركف

 جنگ مفهوم همانند نيبنابرام. يينما بدل گردد،يم ارائه خدمت آنها به متعدد يرساناطالع

 در هك است يختشناروان اتيعمل و غاتيتبل از يتر شرفتهيپ نوع زين ياطالعات نبرد، ياهكشب

 را خاص مخاطبان يبرخها توده ات،يعمل و غاتيتبل نيا. شوديم استفاده برتر ينولوژكت از آن

 اطالعات يالياست و يبرتر قيطر از دشمن نترلك منظوربه واقع در. دهنديم قرار هدف

 و دانش نمودنيشرط و شود، متناسب ما منافع با تا آن اطالعات در ياركدست يبرا ،يكاستراتژ

 ينولوژكت از رد،يگ انجام آن يآگاه و اطالع بدون تيوضع نيبهتر در تا تيموقع از آن شناخت

 .(96ـ91: 1919 ،يخان عبداله) شوديم استفاده يرساناطالع شرفتهيپ

 يواقع جنگ آستانه از يبرداربهره و گسترش

 يهاكسير رانيا و نيچ ه،يروس يشورهاك مردم، نيب در نامحدود جنگ ياجرا يجا به

ا يكامر يامنطقهر يتأث و گاهيجا متوجه را ييهانهيهز مقابل، در واند داده انجام را يموفق

 ديجد جنگ شروع يبرا يمكل يا ميكامر هك نندكيم تصورنه گونيا آنها قطع،طور اند. بهردهك

 از يك هراند، ردهك زين ييهاكسير شورك سه نيا اگرچه. دارد عراق و افغانستان جنگ از بعد

 را خاص يمحل طيشرا در جنگ يبرا متحدانش وا يكامر آستانۀاند توانسته ظاهر به آنها

 نيا از يك هر. ردندك يبرداربهره يضمن يهاانهآست در يستركخا مناطق از و نندك ييشناسا

 و يناگهان استفاده ،ياسيس و ياقتصاد يفشارها از قيدقامالً ك يبكيتر از ط،يشرا اساس بر رقبا

ها تالش نيا اوقات، يگاهاند. گرفته بهره انهيمخف اقدامات يسر يك و ينظام يروين از محدود

 اقدامات، يبرخ هك يحال در است، بوده يمل بلندمدت قيدق اريبس برنامۀ يك از يبخش

 اند. بوده يكيتكتا ومنظوره كت مدت، وتاهك يهابرنامه

 انهيخاورم و[ نيچ مقابل در] يشرق يايآس ،[هيروس مقابل در] نيراكاو در ينينشعقب
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 به نسبت يروزافزون لكش بها يكامر هك دهديم نشان ،[رانيا مقابل در هيسور و عراق ژهيوبه]

 و است شدهر يپذبيآس شوديم دهينام 1«آستانه گسترش» اي 1«آستانه يبرداربهره» هك آنچه

 و ياستراتژ است،يس يدارا گسترده، و اركآش ياقتصاد يهاميتحر از ريغ بها يكامر هكنيا

 ازتنها نه رانيا و نيچ ه،يروس. ندارد خصمانه يراهبردها نيا به نسبت نشكوا يبرا ييهانهيگز

 به نسبت شده،حساب يفشارها اعمال بااند توانسته هكبل اند؛ردهك يبرداربهره جنگ يهاانهآست

 .(41ـ41: 1960 گران،يد و ونابلك) دهند رييتغ راها آستانه نيا شور،ك نيا متحدان وا يكامر

 يا رسانه يكاستراتژ تيريمد و يراهبرد اتيادب

 :1راهبرد نيتدو

 سازمان، يبرا ما هك است مفهوم نيا به سازمان يك يراب( ياستراتژ) راهبرد نيتدو 

 ارائه سازمانت يمأمور ۀيانيب انجام به لين جهت يمؤثر و اراك( بلندمدت يارهاكراه) يراهبردها

 گردند:يم نيتدو ريز روش به راهبردها نيا هك ميدهيم

 سازمان يداخل و يخارج عوامل مرحله، نيا در شود.يم دهينام «يمرحلۀ ورود» اوّل، گام

 يراهبردها نيتدو يبرا ازين مورد ياصل اطالعات و رنديگيم قرار قيدق يابيارز و يبررس مورد

راهبرد انواع به ه در آنكشود يم دهينام «سهيمرحلۀ مقا» دوم، گام. گردنديم مشخص سازمان

 ينوع سازمان يلداخ و يخارج عوامل نيب منظور نيهم به و شوديم توجه ر،يپذانكام يها

يم «يريگميمرحلۀ تصم» را آن هك سوم، گام در تينها در .گردديم برقرار تعادل و توازن

 از مزبور سيماتر در. شوديم استفاده يمّك( يراهبرد) يكاستراتژ يزيربرنامه سيماتر از نامند،

 در هك را اجرا قابل يردهاراهب انواع بتوان تا شوديم مرحلۀ اوّل استفاده درشده ارائه اطالعات

 و يابيارز مورد ،يشخص نظر اعمال بدون و ينيع ياوهيش بهاند، شده ييشناسا مرحلۀ دوم

 د،يويد)گردند يم نييتع سازمانبلندمدت  يهاهدف با متناسب يراهبردها و داد قرار قضاوت

1967.) 

 :راهبرد جاديا ابعاد

 يسازمانده اي يبندطبقه راهبردي، اتيرحوزۀ نظ در يدگيچيپ اهشك يهاراه از يكي

 اقتباس (1610) يچاف و (1610جانسون ) يهايبندطبقه از نجايا است. در يراهبرد اتينظر

صورت به هك دهديم قرار ياصل تبكم سه در را يراهبرد يهامدل روش نيا در م،ينكيم

 تكحر گريد سمت در يريتفس يردهايكرو طرف به سو، يك در يعقالن يردهايكرو از وستهيپ

                                                 
1- Exploiting the threshold 

1- Threshold expansion 
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 ميمفاه قيتطب و حوزه نيا در موجود يدگيچيپ اهشك يبرا يراه يبندطبقه نيا. ندكيم

 .ندكيم جاديا يديلك و ناسازگار، متفاوت

 :است ريمرحلۀ ز سه شامل هك ،يكۀ استراتژينظر يسازمانده

 ل،يتحل: همانند پردازد.يم «چرا» و «راتييتغ دامك» تِسؤاال به پاسخ به: يـ عقالن1

 .اجرا انتخاب،

 پردازد.يم «چرا» و «نديآيم ديپد راتييتغ چگونه» ت،سؤاال به پاسخ به: يـ انطباق1

 .افراد ها،ستميس ساختار، ندها،يفرا: همانند

 شناخت فرهنگ،: همانند شود.يم شامل را رييتغ بر آنهار يتأث و باالتر ردۀ ابعاد: يريـ تفس9

 (.110 :1961، ونگك) يرهبر

 قيتحق يمفهمم چارچم 

 است؛ ريز شرح به قيتحق نيا يمفهوم چارچوبشده مسائل گفته به توجه با

 :يارسانه يگريانجيم ۀينظر

 رفع و شورك دوان يم دوستانه روابط جاديا يبرا تالش هارسانه فيوظان يترمهم از يكي 

 ازينشيپ هك يارتباط انالك آوردن مفراه قيطر از توانديم رسانه. ستهادولت نيب تخاصمات

 .(1911 ،يصدوق) بپردازد موجود يهاسوءتفاهم رفع به است، منازعات حل

 وقفهيب استيس(: يخارج استيس در)فشار  عاملعنوان به رسانه

 نيتدو در نندهكنترلك يعامل بهشدن ليتبد حال در يجهان ارتباطات هك مدعا نيا چند هر

 اما شود،ينم يبانيپشت يافك شواهد توسط است، يالمللنيب منازعات با مرتبط يهااستيس

 ب،يترت نيا به. است گذارريتأث يپلماسيد و يخارج استيس مهم ابعاد از ياريبس برمطمئناً 

 در هك معناست نيبد فشار. ندك عمل فشار عاملعنوان به شتريب توانديم يجهان ارتباطات

 يراسكبرو فۀيوظ اصل در هكـ را يگذاراستيس نديفرآ اندتويم يجهان يخبر پوشش قت،يحق

. نندك اقدام هاتياولو مجدد نشيچ به تواننديم رهبرانآنجا  از و ندك منقطع ـ،است ياحرفه

 هارسانه توسط هك اندشده مجبور يخاص استيس از يرويپ به هك نندكينم احساس رهبران

 قيطر از ،يجهان ارتباطات. اصوالً است شده اشاره نآ به يخبر پوشش قيطر از اي شده، تقاضا

 . ندكيم فشار اِعمال است،يس نديفرآ بر اطالعات، انتقال و انتشار يباال سرعت

 ردهك رييتغ هاقهيدق به هاهفته از م،يك و ستيب قرن در يكپلماتيد يهااميپ سرعت

 را يدشوارعمدتاً  تيوضع ،ينجها يهاونيزيتلو در يكپلماتيد مبادالت ترِافزون سرعت.است

 و هاپلماتيد ارشناسان،ك ،ياسيس رهبران مانند يخارج استيس در ليدخ گرانيهمۀ باز يبرا
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 (.1911 لبوا،يگ)است  ردهك فراهم نگاران،روزنامه

 :يسازانگاره هينظر

 دخو رامونيپ طيمح يدادهايرو و هاتيشخص اء،ياش ها،موضوع ها،دهيپد از ما هك يريتصاو 

يم ما اريدر اخت ديجد ريتصاودربارۀ  قضاوت يبرا را هاانگاره از يامجموعه م،يدار ذهن در

 ذهن در هك ميقد يهاانگاره به را ما ديجد يهاانگاره و ريتصاودربارۀ  قضاوت هرگونه و گذارد

 يخارج تيذهن يك آن از هك مينيبيم را يريتصاو همواره ما واقع در دهد.يم ارجاع م،يدار

 .(1909 پستمن،)ندارد  يسازريتصو قدرت الذهنيخال انسان و ميدار

 مورد درحتماً  م،ينيبنش نقد به را آن و مينك ليتحل ميبخواه ءيش اي و موضوع درمورد اگر

 و مجموعه آن خود مورد در اگر و ميباش داشته ياطالعات ديبا آن هيشب يموارد اي و آن نۀيشيپ

 با را رمانيتصاو هك است نيا ن،كمم حداقلِ م،يباش نداشته نهيشيپ و نهيزمشيپ موضوع،

 آن رامونيپ. شوديم جاديا ذهن در يتصورات ابتدا. ميسازيم آن يساختگ و يمثال يهاتيذهن

 شهيلكصورت به سپس شود.يم تصور ياليخ خانۀ شود.يم جاديا ذهن در يلك قيتصد تصورات،

 يك آن برطبق سپس و شوديم ادهيپ ما ياصل موضوع ازتر كوچك اريبس يااندازه در تكما و

 ياانگارهارائه  و مينك يسازانگاره چيزي هر توانيم ازمي ما. شوديم ريتصو ياصل و املك نمونۀ

 يسازانگاره دارد. در نام يخبر يسازانگاره مخاطب به دادهايرو و اءياش ها،انكم ها،تيشخص از

يم ارائه پنهان ريتفس با توأم و شدهياركدست هاتيواقع هكبل م،يندار اركسرو تيواقع و بازتاب با

 .شوند

 (SWOT) قمت نقاط ضعف، نقاط ،هافرصت دات،يتهد سيماتر

 يسازماندرون ضعف و قوت نقاط تطابق يكاستراتژ يابزارها از يكي( سوات) SWOT زيآنال

 . است يسازمانبرون يدهايتهد وها فرصت با

. است شده گرفته 4«ديتهد» و 9«فرصت» 1،«ضعف» 1،«قوت» لماتك يابتدا از تسوا 

 تطابق نيبهتر هك راهبرد نيتدو و عوامل نيا ييشناسا يبرا يكستماتيس يليتحل سوات، زيآنال

 و هاقوت مناسب ياستراتژ يك مدل نيا دگاهيد از. دهديم ارائه د،ينمايم جاديا را آنها نيب

 منظور، نيا يبرا. رسانديم نكمم حداقل به را دهايتهد و هاضعف و ثر،كداح به راها فرصت

                                                 
1- Strength 

1- weakness 

9- Opportunity 

4- threat 
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 ونديپ WT و ST و WO و SO يلك حالت چهار در داتيتهد وها فرصت و ضعف و قوت نقاط

 لكش در سوات زيآنال سيماتر. شونديم انتخابآنها  نيب از ياستراتژ يهانهيگز و شونديم داده

 .(94: 1967 د،يويد)است  دهش دهيشك ريتصو به ريز

ان يم بكيتر نيبهتر هك است ييهاياستراتژ افتهينظام شناخت SWOT ليتحل و هيتجز

 است استوار منطق نيا بر ليتحل و هيتجز نيا. سازد سكمنع را سازمان يخارج و يداخل عوامل

 و هافضع هك حال نيع در ند،كيم ثركحدا راها فرصت و هاقوت اثربخش، ياستراتژ هك

 بر ياعمده اتريتأث شود، اجرا يدرستبه اگر ساده فرض نيا. رسانديم حداقل به را آن داتيتهد

 .(00ـ04 :1910، ياعراب) داشت  خواهد اثربخش ياستراتژ يطراح و انتخاب

 ياسيس تيرضا مدل وها رسانه ريتاث

 است،يس جهان وها سانهر نيب رابطۀ كدر به ازين ر،ياخ يهاسال در هك ندكيم ادعا وهنك

 ادعا و قائلند يخبر يهارسانه يبرا را ياديز قدرت مفسران، از ياريبس. است شدهتر يضرور

(. Cohen, 2005:9) «درآورند لرزه به راها دولت» هك دارند را آن توانها رسانه نيا هك نندكيم

ها نگرش نيااند. شده انيب يروشن به CNN ۀكشبر يتأث به مربوط مباحث در ييهانگرش نيچن

 يغرب يشورهاك مداخلۀ سبب هك دارند را ييتوانا نيا يخبر يهارسانه هك استوارند باور نيا بر

 كش CNNر يتأث ۀينظر اعتبار مورد دره كنيا با. شوند ياجتماع و يانسان يهابحران انيجر در

 به يدهلكش رد يخبر يهارسانه پوشش تياهم بر همچنان استمدارانيس دارد، وجود

 يركف تبكم  .(Holbrooke, 2006) گذارنديم صحه يانسان يهابحران قبال در ياستگذاريس

 در ياستثنائ چيه بدونباً يها تقررسانه هك ندكيم اظهار، دگاهيدن يتريلك در «تيرضا ديتول»

 manHer) تيحما جذب، مسلط نخبگان ياسيس ماتيتصم يبرا هك نندكيم تيفعال جهت نيا

& Chomsky,2006 ،199ـ191 :1964 به نقل از روشندل). 

 :نرم ممازنۀ

 ياري باتر فيضع دولت يك هك را ياقدام هر يبرخ. دارد وجودموازنۀ نرم  از ياديز فيتعار

 نامنديموازنۀ نرم م دهد،يم انجامالملل نيب نظام در نفوذ آوردن دست به يبراتر يقو دولت

(Kelly, 2005). مترك يهاان دولتيم شدههماهنگ يهاتالش به را مفهوم نيا، گريد ياعده 

 يسو از يتيامن يدهايتهد به پاسخ در هك ياقدامات و( Pape 2005, Walt 2005) قدرتمند

 يگاه هكنيا(. Brooks and Wohlforth, 2005) نندكيم محدود، رديگيم صورت هژمون

 موسع و غيمضدهندۀ نشان نندكيم اركان اي رنديپذيم راموازنۀ نرم  وجود، متفاوت سندگانينو

 فيط نيا ۀانيم در هكـ (Pape, 2005: 10پاپ ) رابرت. دهنديم ارائه هك است يفيتعار بودن
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 راا يكامر ينظام يرگيچ و سلطه هك ندكيم فيتعر ياقدامات مثابهبه» را، موازنۀ نرم داردـ قرار

 نند تاكيم استفاده ير نظاميغ يابزارها از هكبل شند،كينم چالش به ميمستقطور به

 و نندك آب بر نقش ندازند،يبر يتأخ به را متحده االتيا ييگراجانبهيك ينظام يهااستيس

 .(190 و 194: 1961 گران،يد و پاپ ،ينا) «نندك فيتضع سرانجام

 قينۀ تحقيشيپ

 احمد نامۀانيپا گرفت، قرار عهمطال مورد پژوهش نيا در هك يقاتيتحقن يترمهم از يكي 

 يمايس يبرا ياهسته بحران يارسانه تيريمد مطلوب يراهبردها نيتدو» موضوع با فرد نيام

 به مايس و صدا دانشگاه ارتباطاتدۀ علوم كدانش درنامه انيپا نيا. است «رانيا ياسالم يجمهور

 بخش در. شده نگارش يداراب يعل تركد مشاورۀ و يركعس يعل يعبدالعل تركد ييراهنما

 يمايس يبرا ياهسته بحران يارسانه تيريمد راهبردن يترمهم ،نامهانيپا نيا يريگجهينت

 يموضوع به ياهسته موضوع ليتبد مورد در يسازفرهنگ: »است آمده رانيا ياسالم يجمهور

 باب در يخبر گزارش و يمستندساز و يسازبرنامه قيطر از يفرامل يحت و يمل ،يفراجناح

 مقابل در آن ردنكعمل ينشيگز و يالمللنيب ينهادها ردنكعمل ياسيس باب در يافشاگر

 . «ياتم يانرژ يالمللنيب آژانس و متحد ملل سازمان همچون رانيا ياسالم يجمهور

 قيتحق روش

 شده استفاده يدلف روش و سوات سيماتر از و باشديم يفكي پژوهش، نيا قيتحق روش

 هك است گرفته صورت افتهيساخت مهيپرسشنامۀ ن وه ياوّل مصاحبۀ قيطر از قيحقت نيا. است

 تسؤاال و افتهيساختمهيپرسشنامۀ ن اساس بر مصاحبهمرحلۀ اوّل  در گانه؛سه مراحل يط با

 روابط ،ياسيس علوم يهاعرصه در رانيمد و ارشناسانك از نفر 19 ارياخت در و گرفته صورت باز

 شده داده قرار رسانه تيريمد والملل نيب ارتباطات ارتباطات، علوم ،يفرهنگ تيريمد ،المللنيب

 ران،يمد توسط شدهعنوان موارد راركت ود ييتأ يبررس با ها،پاسخ يآورجمع از پس است،

 يپلماسيد يهاديتهد وها فرصت زين و ضعف و قوت نقاطن يترمهم و اندازچشم وت يمأمور

. است دهيگرد نييتع پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج يارسانه

 هيتهمرحلۀ دوم  پرسشنامۀمرحلۀ اوّل،  پرسشنامه از آمدهدستبه يهاداده يسازنرمال از بعد

 نقاطن يترمهم و اندازچشم وت ين مأموريترمهم نييتع جهت ،مرحلۀ دوم پرسشنامۀ. ديگرد

 يدلف گروه ارياخت در ب،يضر و رتبه اختصاص قيطر از دهايتهد وها رصتف زين و ضعف و قوت

 و رتبه از حاصل ازاتيامت محاسبۀ ومرحلۀ دوم  پرسشنامۀ يآورجمع از پس. شد داده قرار

 زين و ضعف و قوت نقاط از يك هر يبرا ازيامتن يانگيم موارد، از يك هر يبراشده نييتع بيضر
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 در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد مطلوب يراهبردهامتعاقباً  و آمده دستبه دهايتهد وها فرصت

 ليتحل و هيتجز سيماتر از استفاده با پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا

SWOT وها فرصت زين و ضعف و قوت نقاط ازمرحلۀ سوم  پرسشنامۀ در. است آمدهدست به 

 پرسشنامۀ از آمدهدست به يراهبردها ومرحلۀ اوّل  پرسشنامۀ از آمدهدست به يدهايتهد

 پرسشنامۀ منظور نيبد. ديآدست به راهبردها از يك هر تياولو تا شده استفادهمرحلۀ دوم 

 زين و ضعف و قوت نقاط از يك هر به تيجذاب نمرۀ اختصاصمنظور به و شد ميتنظمرحلۀ سوم 

آنها  از يك هر به شده داده اختصاص اتنمرن يانگيمحاسبۀ م قيطر از دهايتهد وها فرصت

 از يك هر يينها تيجذاب نمرۀ دوم، مرحله در آمده دست به بيضرا به توجه با و آمددست به

 راهبردها، از يك هر يبرا يينها تيجذاب نمرات جمع محاسبۀ با هك آمددست به نظر مورد موارد

 يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد يبرا آمدهدست به يراهبردها تياولو

 .(09 :1910 ،ياعراب) ديگرد مشخص پسابرجام دوران در رانيا

 پژوه، يهاافتهي

 يخارج و يداخل عواملن يتر( مهميدلف گروه) نخبگان و ارشناسانكنظر  به توجه با

 بيترت به برجامپسا دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد

 :از عبارتند تياولو

 يداخل عمامل

دار يتوسعۀ پا يراستا در رانيا ياسالم يجمهور يارسانه يپلماسيد قوت ن نقاطيترمهم

 :از است عبارت تياولو بيترت به پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگ

 آغاز و يرجمهو استير انتخابات دورۀ نيدوازدهم در يروحان حسن يآقا دوبارۀ انتخاب ـ1

 يمش ادامۀ و پسابرجام دوران در 1969مرداد  در شانيا يجمهور استير به دوازدهم دولت

 ياسالم رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در جهان يشورهاك با تعامل در شانيا يگرااعتدال

 .جهان در

 يرأ و مدوازده دولت خارجه امور ريوزعنوان به فيظر محمدجواد يآقا دوبارۀ ـ انتخاب1

 با تعامل در شانيا يگرااعتدال يمشو ادامۀ  پسابرجام دوران در شانيا به مجلساعتماد 

 .جهان در ياسالم رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در جهان يشورهاك

 دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج مناسبنسبتاً  يارسانه يپلماسيـ د9

 ارائه و يغرب يايمنطقۀ آس در سميترور از حاصل يهاتنش اهشك يراستا در پسابرجام

 به يجهان يتيناذهنيب يفضا در مهم نيا. ياسالم رانيا از داعش و سميترور ضد يريتصو
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 به جهان يشورهاك روزافزون عالقه به سالم يجهان يتيناذهنيب يروان يفضا و ييزداتنش

 .ندكيم كمك رانيا با يفرهنگ روابط گسترش و رانيا تمدن و فرهنگ

 يهارسانه يغاتيتبل سمياتوريكارك ردنك افشا در ا.ا.ج مطلوبنسبتاً  يارسانه يپلماسيـ د4

 دوران در ياهسته بمب به يابيدست در رانيا از نادرست يرسازيتصو باب در ييايكـ امر يغرب

 يتيناذهنيب يانرو يفضا و ييزداتنش به يجهان يتيناذهنيب يفضا در مهم نيا. پسابرجام

 روابط گسترش و رانيا تمدن و فرهنگ به جهان يشورهاك روزافزون عالقه به سالم يجهان

 .ندكيم كمك رانيا با يفرهنگ

 در جهان و منطقهننده كامن وگستر وحدت يارسانه محصوالت وها برنامه ديـ تول0

 و يمل ياجتماع يندهايافر يبخششتاب و ردنكفشرده با رانيا ياسالم يجمهور يهارسانه

 ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد يراستا در رانيا يفرهنگ و يمل منافع با متناسب يجهان و يامنطقه

 .پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا با همسو

دار يتوسعۀ پا يراستا در رانيا ياسالم يجمهور يارسانه يپلماسيد ضعف ن نقاطيترمهم

 :از است عبارت تياولو بيترت به پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگ

توسعۀ  يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيددر عرصۀ  مدوّن و مشخص راهبرد ـ فقدان1

 .پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگدار يپا

 يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيددر عرصۀ  حضور يبراها رسانه يسازمانده يـ متول1

 و امر نيا حدود جه،ينت در و ستين مشخص پسابرجام دوران در رانيا يهنگفردار يتوسعۀ پا

 .ستين مشخص هم شورك يارسانه سپهر در ا.ا.ج يهارسانهت يمأمور

 پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيـ د9

 در يارسانه يپلماسيد يك فاقد همچنان مييبگو ميتواني. مستين هماهنگ و شده فيتعر

 پسابرجام دوران درجانبه همه و زكمتمر شده، تيهدا هك رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا

 .ميهست باشد،

توسعۀ  يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيددر عرصۀ  شورك يهارسانه رسدينظر مبهـ 4

 و يكنكت سطح در جهينت در و نداشته يدراهبر ديد پسابرجام، دوران در رانيا يفرهنگدار يپا

 اند.مانده يكتكتا

نۀ يدر زم يرسانۀ مل و شورك يپلماسيد دستگاه نيب تنگاتنگ و يراهبرد ارتباط ـ عدم0

 .پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد

 يخارج عمامل

توسعۀ  يراستا در رانيا ياسالم يجمهور ياانهرس يپلماسيد يبرا هان فرصتيترمهم
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 :از است عبارت پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگدار يپا

 پسابرجام. دوران در ياسالم رانيا يجهان و يمل ياجتماع ۀيسرما شيـ افزا1

 يجهان يتيهو مناسب بسترعنوان به ياسالم ـ يرانيا يتيهو و يتمدن يغن سابقۀ ـ وجود1

 به يجهان يتيناذهنيب يفضا در مهم نيا. پسابرجام دوران در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد يبرا

 كمك رانيا با يفرهنگ روابط گسترش يبرا مناسب يجهان يتيناذهنيب يروان يفضا جاديا

 .ندكيم

 برجام ياجرا برۀ اروپا يد اتحادكيتأ و برجامنۀ يا در زميكامر وۀ اروپا ياتحاد نيب ـ اختالف9

 قبال درا يكامر يسو از برجام حيصح ياجرا و تعهدات انجام عدم وها يبدعهد لمقاب در و

 يتيناذهنيب يروان يفضا جاديا به يياروپا يشورهاك يتيناذهنيب يفضا در مهم نيا. رانيا

 .ندكيم كمك رانيا با يفرهنگ روابط گسترش به يياروپا يشورهاك بيترغ يبرا مناسب

 اتحاد. 0 گروه درا يكامر برابر در ژاپن و فرانسه آلمان، گرازنهمو يهادولت بروز و ـ ظهور4

 ارك يرو از پسا يكامر با 0 گروه ياعضا نيب اختالفات وجود و ژاپن وۀ اروپا ياتحاد يتجار

پس از  سيانگل وا يكامر خودخواسته يانزوا وا يكامر جمهور سيرئعنوان به ترامپ دونالد آمدن

 يشورهاك يتيناذهنيب يفضا در مهم نيا. نگليس از اتحاديه اروپا()همه پرسي خروج ا 1تيبرگز

 به شورهاك نيا بيترغ يبرا مناسب يتيناذهنيب يروان يفضا جاديا به ژاپن و آلمان فرانسه،

 .ندكيم كمك رانيا با ياقتصاديفرهنگ روابط گسترش

 برابر در هكيتر و هيروس و نيچ ژاپن، فرانسه، آلمان،گر موازنه يهادولت بروز و ـ ظهور0

 و 17 گروه ياعضا نيب اختالفات وجود و نيچ وۀ اروپا ياتحاد يتجار اتحاد. 17 گروه درا يكامر

 خودخواسته يانزوا وا يكامر جمهور سيرئعنوان به ترامپ دونالد آمدن ارك يرو از پسا يكامر

 يفضا در مهم نيا. وپا(ت) همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اريپس از برگز سيانگل وا يكامر

 يروان يفضا جاديا به هكيتر و هيروس و نيچ ژاپن، فرانسه، آلمان، يشورهاك يتيناذهنيب

 .ندكيم كمك رانيا با ياقتصاديفرهنگ روابط گسترش يبرا مناسب يتيناذهنيب

دار يتوسعۀ پا يراستا در رانيا ياسالم يجمهور يارسانه يپلماسيد يبرا دهاين تهديترمهم

 :از است عبارت پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگ

 يهست ردنكغرق و ييايكامرـ  يغرب دۀيچيپ و شرفتهيپ يهارسانه ينگرـ فرارسانه1

 جهينت در و امروز جهان اتيواقع از ييايكامر ـ يغرب تيروا وها دهيا يمعناساز در مخاطبان

 شدۀيارسانه يهست از گوناگون صور در يجهان، يامنطقه ،يمل مخاطبان از يبرخ شدنغرق

 در رانيا و يغرب يايسآمنطقۀ  از ييايكـ امر يغرب تيروا وها دهيا. ييايكـ امر يغرب يهارسانه

                                                 
1- Brexit 
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 و قطع به ناسالم يجهان يتيناذهنيب يروان يفضا و تنش جاديا با يجهان يتيناذهنيب يفضا

 .ندكيم كمك رانيا با يفرهنگ روابط اهشك

 ديتول توسط نظام النك اهداف و ا.ا.ج نظام و رانيا تيروا و ريتصو دنرك مخدوش ـ1

. يعبرـ  يعرب و ييايكـ امر يغرب دشدۀيتول يارسانهـ  يفرهنگ محصوالت از يبرخ هدفمند

 يفضا در يعبرـ  يعرب و ييايكـ امر يغرب شده ديتول يارسانهيفرهنگ محصوالت از يبرخ

 اهشك و قطع به ناسالم يجهان يتيناذهنيب يروان يفضا و نشت جاديا به يجهان يتيناذهنيب

 .نندكيم كمك رانيا با يفرهنگ روابط

 نسبت نفرت و ينيبدب تيذهن يريگلكش داعش، يستيترور گروه بروز و ظهور از ـ پس9

 يهاملت از يبرخ و يغرب يشورهاك يهاملت يتيناذهنيب يفضا در مسلمانان و اسالم به

 از اعم ييبودا يشورهاك نيهمچن و نيالت يايكامر و ييقايافر از اعم جهان يحيمس يشورهاك

 يتيناذهنيب يفضا در مسلمانان و اسالم به نسبت نفرت و ينيبدب تيذهن ن،يچ و ژاپن هند،

 از جهان يشورهاك انصراف يبرا ناسالم يجهان يتيناذهنيب يروان يفضا و تنش جاديا به يجهان

 در تكمشار و تبادل و يفارس زبان آموزش و زبان تاب،ك و طالعاتا تبادل دانشجو، مبادله

 كمك رانيا با يـ هنر يفرهنگ روابط اهشك و قطع به هك رانيا در يهنر آثار ديتول و ساخت

 .ندكيم

 مسلمانان چهرۀ بيتخر يبرا دشمن جبهۀ در مدوّن و روشن يهاياستراتژ ـ وجود4

 ياـ رسانه يفرهنگ آثار پخش و ديتول قيطر از انريا ياسالم يجمهور و( يهراساسالم)

 يفضا و تنش جاديا به يجهان يتيناذهنيب يفضا در يهراساسالم. ييايكـ امر يغرب يهارسانه

 تبادل دانشجو، مبادله از جهان يشورهاك انصراف يبرا ناسالم يجهان يتيناذهنيب يروان

 يهنر آثار ديتول و ساخت در تكمشار و لتباد و يفارس زبان آموزش و زبان تاب،ك و اطالعات

 .ندكيم كمك رانيا با يهنريفرهنگ روابط اهشك و قطع به هك رانيا در

 ياـ رسانه يفرهنگ محصوالت نندگانكديتول و ياـ رسانه يفرهنگ رانيمد يجد ـ اهتمام0

 متناسب ياانهرسيفرهنگ آثار ديتول درشناس جامعه و سشناروان مشاوران يريارگكب در يغرب

 .يجهان و يرانيا مخاطبان جذب و مخاطب ذائقه و سن با

 نقاط شونده،مصاحبه ارشناسانك و نخبگان توسط شدهداده بيضرا و ازاتيامت به توجه با

 در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در رانيا ياسالم يجمهور يارسانه يپلماسيد قوت

 ياسالم يجمهور يارسانه يپلماسيد يبرا داتيتهد. است ضعف نقاط از شيب پسابرجام دوران

 .استها فرصت از شيب پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در رانيا

 يراستا در رانيا ياسالم يجمهور يارسانه يپلماسيد يبرا يخارج طيمح عواملر يتأث 

 .است يداخل طيمح عواملر يتأث از ترشيب پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا
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 :از عبارتند پسابرجام دوران در رانيا

  1 شمارۀ يرقابت راهبرد

 يهارسانه توسط جهان يعموم اركاف يتيناذهنيب يفضا و يذهن ياركدست ردنكـ افشا 

 نك ومتكح و ندازيب تفرقه استيس تداوم و يامننا موازنۀ استيس برد كيتأ با ييايكـ امر يغرب

 .جهان همجوار يشورهاك و مختلف مناطق قبال درا يكامر يهاتمدن جنگ نيتركد يراستا در

 ينابود باعث واقع در يغرب يايمنطقۀ آس در رياخ دهۀ چند ريناپذانيپا يناامن و ـ جنگ

 و جهان در يباستان يشورهاكن يترعنوان مهمبه عراق ران،يا يتمدن و يفرهنگ يهاهيسرما

 خدمت در مهم نيا. است ياسالم تمدن ينابود يابر يغرب يايمنطقۀ آس ياسالم يشورهاك

 از يرودنباله يبرا جهان يشورهاك گريد مردم جذب يبراا يكامر و غرب يفرهنگ يپلماسيد

 نينماد و يفرهنگ يهاهيسرما ينابود يراستا در مهم نيا. است ييايكـ امر يغرب فرهنگ

 نيا يشورهاك يفرهنگ ياعتال از يريجلوگ و يغرب يايمنطقۀ آس ياسالم و يباستان يشورهاك

 . شوديم انجام غرب وا يكامر يفرهنگ توسعه يراستا در منطقه

   3 شمارۀ يرقابت راهبرد

 موقعبه فرار و كادرا تيريمد يبرا ا.ا.ج يهارسانه اميپ يبندبسته در ييمعنا يپارچگيكـ 

 يراستا در ييايكـ امر يبغر يهارسانه پرداخته و ساخته دۀيا و تيروا و يشناخت تيپاراز از

 ران.يا هيعلا يكامر يارسانه يفرهنگ تهاجم

  2 شمارۀ يرقابت راهبرد

 در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد در( الوگيد) گفتگو به( مونولوگ) ييگوكت از عبور د بركيـ تأ

 جاديا و ييزداتنش يراستا درها ملت وها تمدن نيب يگفتگو تحقق يبرا پسابرجام دوران

 ران.يا با يفرهنگ روابط گسترش يبرا سالم يجهان يتيناذهنيب يروان يضاف

توسعۀ  تحقق يراستا در رانيا با يفرهنگ روابط گسترش به جهان يشورهاك بيـ ترغ

 يلك يهااستيس ياجرا با رانيا يفرهنگدار ي. توسعۀ پاشوديم انجام رانيا يفرهنگدار يپا

 . شد خواهد محقق رانيا يفرهنگ يپلماسيد توسعۀ نيچنهم و شرفتيپ يرانيـ ا ياسالم يالگو

 4 شمارۀ يراهبرد رقابت

 پنهان و اركآش سميترور جاديا باا يكامر يارسانه و يغاتيتبل تهاجم ابعاد يافشاساز و ـ مهار

 .پسابرجام دوران در يغرب يايمنطقۀ آس در هيهمسا يشورهاك و رانيا داخل در
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 ينابود باعث واقع در يغرب يايمنطقۀ آس درر يدهۀ اخ چندر يناپذانيپا يناامن و ـ جنگ

 و جهان در يباستان يشورهاكن يترعنوان مهمبه عراق ران ويا يتمدن و يفرهنگ يهاهيسرما

 خدمت در مهم نيا. است ياسالم تمدن ينابود يبرا يغرب يايمنطقۀ آس ياسالم يشورهاك

 از يرودنباله يبرا جهان يشورهاك گريد ممرد جذب يبراا يكامر و غرب يفرهنگ يپلماسيد

 نينماد و يفرهنگ يهاهيسرما ينابود يراستا در مهم نيا. است ييايكـ امر يغرب فرهنگ

 نيا يشورهاك يفرهنگ ياعتال از يريجلوگ و يغرب يايمنطقۀ آس ياسالم و يباستان يشورهاك

 . شوديم انجام غرب وا يكامر يفرهنگ توسعه يراستا در منطقه

 يراستا در رانيا ياسالم يجمهور يارسانه يپلماسيد يرقابت يراهبردها يبندتيـ اولو

 نمرات اساس بر) آنها تيجذابزان يم اساس بر پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا

 :است ريز شرح به( QSPM سيماتر از استفاده با يدلف گروه نخبگان و ارشناسانك تيجذاب

   3 شمارۀ راهبرد(: 845/4: تيجذاب نمرۀ)اوّل  تياولم

 ازموقع به فرار و كادرا تيريمد يبرا ا.ا.ج يهارسانه اميپ يبندبسته در ييمعنا يپارچگيكـ 

 يراستا در ييايكـ امر يغرب يهارسانه پرداخته و ساخته دۀيا و تيروا و يشناخت تيپاراز

 ران.يا هيعلا يكامر يارسانه يفرهنگ تهاجم

 2 شمارۀ راهبرد(: 244/4 :تيجذاب نمرۀ) دوم تياولم

 در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد در( الوگيد) گفتگو به( مونولوگ) ييگوكت از عبور بر دكيـ تأ

 جاديا و ييزداتنش يراستا درها ملت وها تمدن نيب يگفتگو تحقق يبرا پسابرجام دوران

 ران.يا با يفرهنگ بطروا گسترش يبرا سالم يجهان يتيناذهنيب يروان يفضا

توسعۀ  تحقق يراستا در رانيا با يفرهنگ روابط گسترش به جهان يشورهاك بيـ ترغ

 يلك يهااستيس ياجرا با رانيا يفرهنگدار ي. توسعۀ پاشوديم انجام رانيا يفرهنگدار يپا

 . شد خواهد محقق رانيا يفرهنگ يپلماسيد توسعه نيهمچن و شرفتيپ يرانيـ ا ياسالم يالگو

  1 شمارۀ راهبرد(: 232/4ت: ينمرۀ جذاب) سمم تياولم

 يهارسانه توسط جهان يعموم اركاف يتيناذهنيب يفضا و يذهن ياركدست ردنك ـ افشا

 نك ومتكح و ندازيب تفرقه استيس تداوم و يامننا موازنه استيس برد كيتأ با ييايكـ امر يغرب

 .جهان همجوار يشورهاك و مختلف مناطق القب درا يكامر يهاتمدن جنگ نيتركد يراستا در

 ينابود باعث واقع در يغرب يايمنطقۀ آس درر يدهۀ اخ چندر يناپذانيپا يناامن و ـ جنگ

 و جهان در يباستان يشورهاكن يترعنوان مهمبه عراق ران ويا يتمدن و يفرهنگ يهاهيسرما
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 خدمت در مهم نيا. است ياسالم تمدن ينابود يبرا يغرب يايمنطقۀ آس ياسالم يشورهاك

 از يرودنباله يبرا جهان يشورهاك گريد مردم جذب يبراا يكامر و غرب يفرهنگ يپلماسيد

 نينماد و يفرهنگ يهاهيسرما ينابود يراستا در مهم نيا. است ييايكـ امر يغرب فرهنگ

 نيا ياشورهك يفرهنگ ياعتال از يريجلوگ و يغرب يايمنطقۀ آس ياسالم و يباستان يشورهاك

 . شوديم انجام غرب وا يكامر يفرهنگ توسعه يراستا در منطقه

 4 شمارۀ راهبرد(: 548/2ت: ينمرۀ جذاب) چهارم تياولم

 پنهان و اركآش سميترور جاديا باا يكامر يارسانه و يغاتيتبل تهاجم ابعاد يافشاساز و ـ مهار

 .پسابرجام دوران در يغرب يايمنطقۀ آس در هيهمسا يشورهاك و رانيا داخل در

 ينابود باعث واقع در يغرب يايمنطقۀ آس درر يدهۀ اخ چندر يناپذانيپا يناامن و ـ جنگ

 و جهان در يباستان يشورهاكن يترعنوان مهمبه عراق ران،يا يتمدن و يفرهنگ يهاهيسرما

 تخدم در مهم نيا. است ياسالم تمدن ينابود يبرا يغرب يايمنطقۀ آس ياسالم يشورهاك

 از يرودنباله يبرا جهان يشورهاك گريد مردم جذب يبراا يكامر و غرب يفرهنگ يپلماسيد

 نينماد و يفرهنگ يهاهيسرما ينابود يراستا در مهم نيا. است ييايكـ امر يغرب فرهنگ

 نيا يشورهاك يفرهنگ ياعتال از يريجلوگ و يغرب يايمنطقۀ آس ياسالم و يباستان يشورهاك

 . شوديم انجام غرب وا يكامر يفرهنگ توسعۀ يراستا در منطقه

 پژوه، جۀينت

 ياسالم يجمهور يارسانه يپلماسيد اهداف و مطلوبت يمأمور مطلوب، اندازچشم نييتع

 پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در رانيا

دار يتوسعۀ پا يراستا در رانيا ياسالم يجمهور يارسانه يپلماسيد مطلوبانداز چشم

 :از است عبارت پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگ

 در يناامن موازنۀ همان هوشمند قدرت نيتركد با متناسبا يكامر شدهيارسانه استيس»

 درون در ينكافتفرقه جاديا با مهم نيا. ستهاتمدن جنگ و ينكپرانفرت نيتركد يراستا

 تيحما باا يكامر يبعد گام در و. شوديم حققم شورك آن نخبگان و مردم نيب هدف يشورهاك

 مهار را خود دشمنان ردهك نترلك و ميتنظ را هدف شورك در يناامن شدت طرف، دو از يكي از

 دشمن آنها از يكي هكـ هيهمسا شورك دو در ينكافتفرقه جاديا ز باين مهم نيا. ندكيم

 را آن شورهاك نيا در يناامن شدت ميتنظ باا يكامر ،يبعد گام در و شوديم محقق ـ،ستايكامر

 در ا.ا.ج شده يارسانه استيس. ندكيم مهار را دشمنان منطقه، در خود حضور با و ردهك نترلك

 سپهر از اثربخش و اراك استفاده پسابرجام، دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا
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 بااوّل  گام در مهم نيا. است يجهان يارسانه گفتمان در فرامسلط يويسنار و ا.ا.ج يارسانه

 ران،يا يفرهنگ يهاتيجذاب غيتبل با يارسانه گفتمان در فرامسلط يويسنار از استفاده

 به جهان يشورهاك بيترغ يبرا سالم يجهان يتيناذهنيب يروان يفضا جاديا و ييزداتنش

 آموزش و زبان تاب،ك و طالعاتا تبادل دانشجو، مبادله جمله از) رانيا با يفرهنگ روابط يبرقرار

 استفاده با دوم گام در و( رانيا در يهنر آثار ديتول و ساخت در تكمشار و تبادل و يفارس زبان

 ينابود يراستا درا يكامر يهااستيس يافشاساز با يارسانه گفتمان در فرامسلط يويسنار از

 از يريجلوگ و يغرب يايسمنطقۀ آ يشورهاك ياسالم و يباستان يشورهاك نينماد و يفرهنگ

 «.شوديم محقق شورهاك نيا يفرهنگ ياعتال و توسعه

دار يتوسعۀ پا يراستا در رانيا ياسالم يجمهور يارسانه يپلماسيد مطلوب تيمأمور

 :از است عبارت پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگ

 و يزبان يعنابخشم نظام با متناسب اثربخش و اراك يهااميپ ارسال با ا.ا.ج يهارسانه»

 يامنطقه ،يمل مخاطبان( زهيآم و يذهن يفضاها و استعاره ه،يناك ،هاچارچوب مانند) يفرهنگ

 يويسنار از استفاده با پسابرجام دوران در رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در يجهان و

 فرامسلط يويسنار از استفاده بااوّل  گام در مهم نيا. پردازنديم يارسانه گفتمان در فرامسلط

 يروان يفضا جاديا و ييزداتنش ران،يا يفرهنگ يهاتيجذاب غيتبل با يارسانه گفتمان در

 گسترش و رانيا يفرهنگ روابط جاديا جهان يشورهاك بيترغ يبرا سالم يجهان يتيناذهنيب

 در لطفرامس يويسنار از استفاده با دوم، گام در و شوديم محقق رانيا با يفرهنگ روابط

 نينماد و يفرهنگ ينابود يراستا درا يكامر يهااستيس يافشاساز با يارسانه گفتمان

 ياعتال و توسعه از يريجلوگ و يغرب يايمنطقۀ آس يشورهاك ياسالم و يباستان يشورهاك

 «.شوديم محقق شورهاك نيا يفرهنگ

 يفرهنگدار يوسعۀ پات يراستا در رانيا ياسالم يجمهور يارسانه يپلماسيد مطلوب اهداف

 :از است عبارت پسابرجام دوران در رانيا

 يهاتيظرف و اناتكام يتمام از استفاده با جهان يهاملت وها دولت با الوگيد و گفتگو ـ1

ها دولت يبرا رانيا از ديجد يريتصو و نينو يمعنا افتني يبرا رانيا ياسالم يجمهور يارسانه

 مختلف يشورهاك يبرا رانيا يفرهنگ يهاتيجذاب غيتبل يبرا مهم نيا. جهان گريد يهاملت و

 .است رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا با همسو شورك با يفرهنگ روابط گسترش يراستا در جهان

 ،يمحل يتيناذهنيب يفضا ييمعنا تيپاراز ستنكش هم در با كمشتر فهم و معنا ـ تبادل1

 يفضا جاديا و ييزداتنش با رانيا يفرهنگدار ياتوسعۀ پ يراستا در رانيادربارۀ  يجهان و يمل

 با يفرهنگ روابط گسترش به جهان يشورهاك بيترغ يبرا سالم يجهان يتيناذهنيب يروان

 .رانيا
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 يهاهكشب و يمجاز يفضا بستر از استفاده با جهان يهاملت با رانيا ملت يـ گفتگو9

 يبرا جهان ياجتماع يهاهكشب يفضا در شدهياهكشب يهاجماعت يگفتگو با ياجتماع

 يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در رانيا با يفرهنگ روابط گسترش به جهان يشورهاك بيترغ

 .رانيا

يرانيا فرهنگ و تمدن با يجهان مختلف يهافرهنگ يگفتگو وها تمدن يگفتگو تحقق ـ4

 يفضا رد ياسالميرانيا فرهنگ و تمدن يمفهوم ينهادساز و يسازمفهوم با ياسالم

 يروان يفضا جاديا و ييزداتنش با يجهان و يامنطقه ،يمل ابعاد در يجهان يتيناذهنيب

 گسترش و رانيا در يگذارهيسرما به جهان يشورهاك بيترغ يبرا سالم يجهان يتيناذهنيب

 .يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در رانيا با ياقتصاديفرهنگ روابط

 رانيا از مخدوش يرسازيتصو در يغرب يهارسانه تيارو يسازافسانه ستنكش هم در ـ0

 با يغرب يايننده منطقۀ آسكناامن و ثباتيب و 11 قرن جهان درطلب جنگ يشوركعنوان به

 و يباستان يشورهاك نينماد و يفرهنگ ينابود يراستا درا يكامر يهااستيس يافشاساز

 .شورهاك نيا يفرهنگ ياعتال و توسعه از يريجلوگ و يغرب يايمنطقۀ آس يشورهاك ياسالم

 تبع به وها تيروا جنگ در ييايكـ امر يغرب يهارسانه يارسانه يپلماسيد بر يروزيـ پ9

 نيگزيجا رانيا يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در ا.ا.ج يهارسانه يارسانه تيروا وها دهيا آن

 يجهان و يامنطقه ،يمل يعموم راكاف و يتيناذهنيب يفضا در يغرب يهارسانه يهادهيا و تيروا

 . شود

 يفرهنگدار يتوسعۀ پا يراستا در رانيا ياسالم يجمهور يارسانه يپلماسيد يراهبردها

 :است ريز شرح به تياولو بيترت به پسابرجام دوران در رانيا

 : اوّل تياولو

 ازموقع به ارفر و كادرا تيريمد يبرا ا.ا.ج يهارسانه اميپ يبندبسته در ييمعنا يپارچگيك

 يراستا در ييايكـ امر يغرب يهارسانه پرداخته و ساخته دۀيا و تيروا و يشناخت تيپاراز

 رانيا هيعلا يكامر ياـ رسانه يفرهنگ تهاجم

 : دوم تياولو

 در ا.ا.ج يارسانه يپلماسيد در( الوگيد) گفتگو به( مونولوگ) ييگوكت از عبور بر دكيـ تأ

 جاديا و ييزداتنش يراستا درها ملت وها تمدن نيب يگفتگو تحقق يبرا پسابرجام دوران

 ران.يا با يفرهنگ روابط گسترش يبرا سالم يجهان يتيناذهنيب يروان يفضا

توسعۀ  تحقق يراستا در رانيا با يفرهنگ روابط گسترش به جهان يشورهاك بيـ ترغ

 يلك يهااستيس ياجرا با رانيا يفرهنگدار ي. توسعۀ پاشوديم انجام رانيا يفرهنگدار يپا

 . شد خواهد محقق رانيا يفرهنگ يپلماسيد توسعۀ نيهمچن و شرفتيپ يرانيا ياسالم يالگو



  190 فرهنگي ايران براي دوران پسابرجام ۀاي در زمينه توسعراهبردهاي ارتقاي ديپلماسي رسانه

 :سوم تياولو

 يهارسانه توسط جهان يعموم اركاف يتيناذهنيب يفضا و يذهن ياركدست ردنك ـ افشا

 نك ومتكح و ندازيب تفرقه استيس تداوم و يامننا موازنه استيس برد كيتأ با ييايكـ امر يغرب

 .جهان همجوار يشورهاك و مختلف مناطق قبال درا يكامر يهاتمدن جنگ نيتركد يراستا در

 ينابود باعث واقع در يغرب يايمنطقۀ آس درر يدهۀ اخ چندر يناپذانيپا يناامن و ـ جنگ

 و جهان در يستانبا يشورهاكن يترعنوان مهمبه عراق ران،يا يتمدن و يفرهنگ يهاهيسرما

 خدمت در مهم نيا. است ياسالم تمدن ينابود يبرا يغرب يايمنطقۀ آس ياسالم يشورهاك

 از يرودنباله يبرا جهان يشورهاك گريد مردم جذب يبراا يكامر و غرب يفرهنگ يپلماسيد

 نينماد و يفرهنگ يهاهيسرما ينابود يراستا در مهم نيا. است ييايكـ امر يغرب فرهنگ

 نيا يشورهاك يفرهنگ ياعتال از يريجلوگ و يغرب يايمنطقۀ آس ياسالم و يباستان يهاشورك

 . شوديم انجام غرب وا يكامر يفرهنگ توسعه يراستا در منطقه

 : چهارم تياولو

 پنهان و اركآش سميترور جاديا باا يكامر يارسانه و يغاتيتبل تهاجم ابعاد يافشاساز و ـ مهار

 .پسابرجام دوران در يغرب يايمنطقۀ آس در هيهمسا يشورهاك و رانيا داخل در

 ينابود باعث واقع در يغرب يايمنطقۀ آس درر يدهۀ اخ چندر يناپذانيپا يناامن و ـ جنگ

 و جهان در يباستان يشورهاكن يترعنوان مهمبه عراق ران،يا يتمدن و يفرهنگ يهاهيسرما

 خدمت در مهم نيا. است ياسالم تمدن يودناب يبرا يغرب يايمنطقۀ آس ياسالم يشورهاك

 از يرودنباله يبرا جهان يشورهاك گريد مردم جذب يبراا يكامر و غرب يفرهنگ يپلماسيد

 نينماد و يفرهنگ يهاهيسرما ينابود يراستا در مهم نيا. است ييايكـ امر يغرب فرهنگ

 نيا يشورهاك يفرهنگ ياعتال از يريجلوگ و يغرب يايمنطقۀ آس ياسالم و يباستان يشورهاك

 . شوديم انجام غرب وا يكامر يفرهنگ توسعه يراستا در منطقه
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