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سیاست خارجی چیست؟
داشتهاندوامروزهشبکهروابط
زمانهایقدیمبایکدیگرروابطگوناگونسیاسی،اقتصادی،فرهنگی 
دولتهااز 

بینالمللشاملاعزاموپذیرشنمایندگان
میتوانگفتروابط 
پیچیدهترشدهاست .

گستردهترو

بینالمللبسیار

بینالمللی ،مبادالت فرهنگی و حتی
کنفرانسهای  

دولتها ،برگزاری 
شرکتها و  

سیاسی ،روابط تجاری بین 
بینالملل جدا کرد .روابط
میشود .اما سیاست خارجی را باید از روابط  
بینالمللی  
مسابقات ورزشی در سطح  
میشود اما سیاست
شرکتهای فراملی و چندملیتی  

گروهها ،افراد و 
حکومتها  ،

بینالملل شامل روابط بین 

حکومتهابودهوازطرفآناناجراشود.بهعبارتدیگر

خارجیفقطآندستهازروابطاستکهابتکارآنبا
روشها و انتخاب مواضعی است که یک دولت در برخورد با
مشیها ،تدابیر  ،
«سیاست خارجی مجموعه خط  
مینماید ».بنابر تعریف فوق
امور و مسایل خارجی در چارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال  
میباشد :
سیاستخارجیشامل2قسمتمجزا 
میباشد.
آنها 
بینالمللتعقیبودرصددتحصیل 
 اهدافملیکههرکشوریدرصحنه میگردد.
روشهاییکهبرایرسیدنبهاهدافمزبوراتخاذواعمال 
سیاستهاو 

بهصورتزیربیانکرد:
میتوان 
اهدافسیاستخارجیرابهطورخالصه 
.1حفظتمامیتارضیوحاکمیتملی.
.2رفاهملی .
.3امنیتملی.
.4حفظاعتبارملی.
.5منافعملی.
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.6کسبقدرت.
ودستگاههای گوناگونی دخالت دارند و هر یک

سازمانها 

سیاستگذاری خارجی ،افراد و نهادها ،

در فرآیند 
مهمترین نهادهایی که در
نقشهای متفاوتی هستند  .
نظامهای سیاسی مختلف دارای  
تحت شرایط خاصی و در  
دولتهادخالتدارندعبارتنداز:
سیاستگذاریخارجی 

فرآیند
.1قوهمجریه.
.2قوهمقننه.
گروههایداراینفوذواحزابسیاسی.
 .3
.4دینورهبراندینی.
.5افکارعمومی.
.6نهادهاینظامی.
نخبهها.
.7دانشمندانو 
سازمانهایاطالعاتیوجاسوسی.

.8
شرکتهایفراملی .

بنگاههاو
 .9
بینالمللی.
سازمانهای 

.11
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اصول سیاست خارجی در جمهوری اسالمی ایران
بهوجود
زمینهها ،از جمله سیاست خارجی  
وقوع انقالب اسالمی ایران در سال  1357تحولی عظیم در تمامی  
آورد .دولت ایران که تا قبل از انقالب در جهت پیشبرد سیاست خارجی خود به عنوان یک متحد غرب از دو
میکرد،بافروپاشیحکومتپهلویبهکلیتغییرموضعداد .
ابزارنفتوارتشاستفاده 
از همان روزهای نخستین انقالب ،امامخمینی(ره)و ملت ایران که دیگر خود صاحب حکومت شده بودند،
چارچوب سیاست خارجی ایران را در شعار «نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی» اعالم کردند .ایرانیان
اینگونه اعالم کردند« :جمهوری اسالمی ایران
حمایت خود را از مستضعفین در اصل  154قانون اساسی  
میداند و استقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را حق
سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود  
ملتهای دیگر،
میشناسد .بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی  
همه مردم جهان  
میکند ».
ازمبارزهحقطلبانهمستضعفیندربرابرمستکبریندرهرنقطهازجهانحمایت 
همچنین امام خمینی (ره) دعوت غیرمسلمین به اسالم را از ارکان اصلی سیاست خارجی مردم ایران اعالم

میکنیم ،چراکه انقالب «اسالمی»است و تا بانگ «ال اله اال اهلل» بر
کردند« :ما انقالبمان را به تمام جهان صادر  
تمامی جهان طنین نیفکند ،مبارزه هست و تا مبارزه هست در هر کجای جهان علیه مستکبرین ما هستیم».
ارزشها و موازین اسالمی انتخاب

جمهوری اسالمی ایران پس از آن ،یک سیاست خارجی مستقل بر اساس 
کردکهاهدافآنبهشرحزیراست:
.1تالشدرجهتتشکیلامتواحدجهانی.
.2حمایتازمستضعفیندرمقابلمستکبرین.
.3حراستازاستقاللوتمامیتارضیکشور.
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.4دفاعازحقوقمسلمانان.
.5دعوتغیرمسلمینبهاسالم .

سیاست خارجی دولتهای پس از انقالب

 .1سیاست خارجی دولت موقت (دوره انفعال):

پس از تشکیل دولت موقت در نخستین روزهای انقالب ،دولت مهندس بازرگان فاقد یک استراتژی مشخص
برای سیاست خارجی بود و درک روشنی از سیاست «نه شرقی ،نه غربی»ملت ایران نداشت .برداشت دولت
صورتیکه امام (ره) اصل موازنه را ،چه مثبت و چه منفی،

موقت از این سیاست ،موازنه منفی قدرت بود .در 
آنها را از
ابرقدرتها را به عنوان یک مجموعه واحد از استکبار جهانی دانسته و مبارزه با  

قبول نداشتند و 
اهدافاصلیسیاستخارجیبیانکردند.
 .2سیاست خارجی دوران جنگ تحمیلی (سیاست تدافعی):

لیبرالها درسیاست خارجی وارد
با سقوط دولت موقت و آغاز ریاست جمهوری بنی صدر ،دوره حاکمیت  
تحتالشعاع3مسئلهعمدهبود :
مرحلهجدیدیشد.دراینمرحله،سیاستخارجیایران 
دیپلماتهایآمریکاییکهتوسطدانشجویانپیروخطامامبهگروگانگرفتهشدهبودند.

 حملهاتحادیهجماهیرشورویبهافغانستانواشغالاینکشورتوسطارتشسرخ. تهاجمعراقبهایرانوآغازجنگتحمیلی.لیبرالها ،سیاست خارجی بنی صدر چندان تفاوتی با دولت موقت نداشت و تنها
بهدلیل حاکمیت  
در این دوره  
صحنههایمختلفبهویژهدرمجلسشورایاسالمی،دشمنیباآمریکانسبت

بهدلیلحضورعناصرانقالبیدر
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لیبرالها
به دولت موقت ،از شدت بیشتری برخورداربود .بعد ازعزل و فرار بنی صدر،مرحله دوم از حاکمیت  
در سیاست خارجی کشور نیز پایان یافت .در پی تحوالت داخلی ،جبهه نظامی و سیاست خارجی نظام نیز
دستخوشتغییروتحولشد.ایراندرمناطقعملیاتیطیچندعملیاتکهعمدتاًازحصرآباداندرمهر1361
آغاز شد و با آزادسازی خرمشهر در خرداد  1361پایان یافت ،به اشغال خاک ایران از سوی دشمن پایان داد.
عمدهای گردید و
سیاستهای خارجی ایران نیز دچار تغییرات  

جبهههای نبرد ،
همراه با این تحوالت در  
بیطرفوغیرمتعهدبهدستآورد.دراینمقطع
موفقیتهاییرادرجلبحمایتخارجیازسویکشورهای 

مهمترین پیامد جنگ تحمیلی برای دولت
محدودیتمحور بود  .

لگرا/
زمانی ،سیاست جمهوری اسالمی تقاب 
بهعنوان یک دولت
بینالملل بود .جنگ نشان داد که ایران  ،
جمهوری اسالمی ،جلب نظر آن به واقعیت محیط  
محدودیتها

میباشدکهبرایحفظوبقایخودبایداین
محدودیتهایبسیاریروبرو 

بینالمللیبا
درمحیط 
رادرنظربگیرد .
 .3سیاست خارجی در دوره سازندگی (تنشزدایی و توسعه اقتصادی):

اولویتبندی اهداف سیاست خارجی بر

شرایط داخلی پس از جنگ و قبول قطعنامه  ،598ضرورت تحول در 
نابسامانیهای ناشی از جنگ و ضرورت

میکرد .
اساس تأمین نیازهای اقتصادی و توسعه کشور را خاطر نشان  
همکاریجویانه با سایر کشورها

سیاستهای 

جنگزده و سازندگی کشور ،ایران را به اتخاذ 
بازسازی مناطق  
ترغیبکرد.
 .4سیاست خارجی دولت آقای خاتمی (ادامه تنشزدایی بر مبنای توسعه سیاسی):

بینالملل بهعلت مخالفت آمریکا،
تنشزدایی در دوره آقای خاتمی ،با وجود نفس مثبت آن در نظام  
سیاست  
تمدنها در سازمان ملل و
نتوانست دستاوردهای مثبتی برای کشورمان به همراه داشته باشد .طرح گفتگوی  
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بیحاصل
پذیرشآنتوسطتماماعضایجامعهجهانیحتیآمریکاورژیمصهیونیستی،درعملبهگفتگوهای 
ملتهای آزاد دنیا که چشم امید به جمهوری اسالمی داشتند،
تبدیل شد که بیشتر باعث سرخوردگی بیشتر  
برتریجویانهخودنشدندو

تمامیتگراو

سیاستهای

قدرتهایاستعماریحاضربهدستبرداشتناز

گردید.
اینطرحباواقعیتجهانمعاصرمغایرتداشت.انفعالدرسیاستخارجیایرانباعثازدستدادنامتیازات
زیادی شد .در حادثه  11سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان و عراق ،اگر چه دستگاه سیاست خارجی،
همکاری نسبتاً باالیی با طرف آمریکایی داشت ،اما دستاوردهای آن برای ایران بسیار اندک بود .آمریکا به
هستهایهم
مرزهایایراننزدیکشدوعمالًاعالمکردکهگامسومتصرفایراناست!دراینشرایط،پرونده 
میشد و امنیت در گام اول
میرفت! آمریکا در کنار مرزهای ایران تهدیدی جدی تلقی  
با دادن امتیازبه پیش  
هستهایبوداماسیاستخارجیمنفعلایراندردولتخاتمیباعثتهدیدامنیت
مهمترازحقانرژی 
بهدرستی 

هیچگونهامتیازی
نهتنهاطرفاروپایی 
هستهایداد ،
ایرانشدهبود.درمقابلامتیازاتفراوانیکهایراندرقضیه 
زیانهای متعددی به این
هستهای ایران را به انفعال کشاند و از این رهگذر  
بهمدت  2سال فعالیت  
نداد ،بلکه  
رشتهازصنایعواردنمود.غربباگستاخیاعالمکردکه«میوهعراقرادرسعدآبادچیدهاست!» 

حرفهای جدید :آرمانگرایی واقعبینانه
احمدینژادفراسویمفهوم«قدرت»و«توازنقدرت»قدم

درتببیندکترینسیاستخارجیایران،دولتدکتر
بینالمللیوسازمانجهانیعرضه
پایههایاصلیکاربردیایراندرسطح 
بهعنوانیکیاز 
برداشتوعدالترا 
واقعبینانه
آرمانگرایانه و هم  
هستها»و هم با «بایدها»سروکار دارد ،در نتیجه هم  

نمود .نظریه عدالت هم با «
است.
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واقعیتهارابطهپیوستهومعناداریباهم

آرمانهاو
واقعبینانه»مدلیتلفیقیاستکهدرآن 
آرمانگرایی 
نظریه« 
فرصتهای محیط جهانی به عنوان راه حرکت ،جهت بسط گفتمان

ظرفیتها و 

دارند .به طوری که ایران از 
بینالمللی و تشکیل جبهه همبستگی برای
میکند و در سازمان ملل نظریه عدالت  
بهرهبرداری  
مورد نظر خود  
همزمان با آن ،ساختار و سازوکارهای
صلح را مطرح کرده و  
حاکم بر سازمان ملل و شورای امنیت را با انتقادهای جدی
میسازد .
مواجهساخته 

راهکارهای نو

پروفسور موالنا:
تاکید دولت و به طور کلی دیپلماسی ایران متمرکز
بر افکار عمومی نخبگان و رسانهها است؛ بر خالف
 09درصد از سران دولتهایی که تاکید بر مالقات
با همتایان خود دارند نه رسانهها ،سیاست رییس
جمهور ایران در سفرها متمرکز بر دیپلماسی
عمومی و تعامل با رسانههای جمعی است...

 .1دیپلماسی فعال و عبور از سیاست منفعالنه:

ایرانازابتدایانقالببهدالیللبسلیاریازجمللهموقعیلت
کانونهایاصلیتحمیلفشارتبلیغاتی،سیاسلیونظلامی
ژئوپولتیکونیزژئواستراتژیکخود،حداقلیکیاز 
میشود.
آمریکامحسوب 
میباشد .دیپلماسی
برای مقابله با این فشارها ،بهترین شگرد ،کاربرد دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی  
اطالعرسانی یا تحت تأثیر قرار
آنها  ،
برنامههای مورد حمایت دولت اشاره دارد که هدف از تنظیم  
عمومی به  
رنامههای متعددو
متنهای مورد لزوم ،ب 
دادن افکار عمومی دیگر کشورهاست .ابزار اصلی این هدف نیزانتشاز  
متنوع،مبادالتفرهنگی،رادیووتلویزیوناست .
سیاستخارجیفعالدولتنهمدردوبعدقرارگرفتهاست:
ملتها.
بهمنظورِرساندنپیامبه 
 -استفادهازرسانه 
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بینالمللیوسفربهدیگرکشورها.
 حضورفعالوقدرتمنددرمجامع احمدینژاد در دوراولریاستجمهوریخوددرحالی  4بار به نیویورک سفر کرد و در مجمع عمومی

دکتر 
سازمان ملل سخنرانی کرد که دولتمردان قبلی ایرانی در طول  8سال فقط  1بار از این فرصت استفاده کرده
دادهاند و
رسانههای خارجی انجام  
احمدینژاد تا بهمن  1387حدود  111مصاحبه با  

بودند .بر طبق آمار ،دکتر 
کردهاند .او توانست خود را به خبرسازترین رییس جمهور دنیا تبدیل کند و
 56بار به کشورهای خارجی سفر  
اینگونه از فرصت استفاده کرده و گفتمان مردم ایران را به گوش جهانیان
در صدر اخبار جهانی قرار بگیرد تا  
برساند .


جمهوریاحمدینژاد،

طی 51ماهریاست
 .2توجه ویژه به ملتهای جهان :ملت ،یک واحد انسانی
بزرگ است که در سرزمین ،اقتصاد ،تاریخ و فرهنگ
ملی اشتراک دارند .نیروی حیاتی پیونددهنده ملت از
احساس تعلق قوی به تاریخ ،دین ،فرهنگ و زبان

 848هزار و  111واژه فقط در جواب
خبرنگاران سخن گفته است که از این
میزان 146هزارو 711واژه آنبهشکل
مصاحبههای اختصاصی توسط شبکههای

خارجی بوده است .بقیه هم یا در
نشستهای مطبوعاتی خارجی و داخلی


برمیخیزد .اسالم روی مردم در فرآیند تغییر
خویش  

بوده است ،یا در مصاحبههای صدا و

سرنوشت خود تأکید فراوان کرده است .اسالم تأکید

سیما .
منبع:روزنامهاعتماد88/8/11

صحنهها حضور

کرده است که مردم همواره باید در 
داشته باشند ،زیرا «ملت» تغییرساز است و راز
میبینیم که پیامبران با مردم بودند و
موفقیت و شکست هر حرکتی به مردم بستگی دارد .از این رو  
آنها پاسخگو بودند .بدون شک در تمام
میکردند و به  
دردها و آرزوهای مردم را از نزدیک حس  
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بهعنوانموضوعاصلیموردتوجهبودند.
قیامهایسیاسیاجتماعی،مردمدرمعنایعامآن 
نهضتهاو 

اولویتهای

ملتها را یکی از 
بینالمللی توجه به  
احمدینژاد در عرصه روابط  

با توجه به این اصول ،
دولتها
میتوانند با فشار بر روی  
سیاست خارجی خود قرارداد .مردم منشأ تحول در دنیا هستند و  
آنها باعث تعویض دولت شوند .این روند را به طور
آنها را تغییبر دهند و یا با عدم رأی به  
رفتار  
دولتهای مردمی رو آوردند و
میتوان در کشورهای آمریکای جنوبی دید که مردم به سمت  
آشکار  
دولتهای منتخب مردم ،قادر به ایستادگی در مقابل هر نوع
دولتهای سرسپرده را تعویض کردند  .

فشاروتهدیدخارجیهستند.
بینالمللی که در
سازمانهای  

سخنرانیهای ایشان در 

احمدینژاد ،

رسانههای غربی علیه 
با وجود تبلیغات بسیار  
ملتها که دوران چپاول با شعارهای فریبنده به سررسیده است،
ملتها و آگاهی دادن به  
آن بر دوستی میان  
جاییکه بر طبق آمار ،سخنرانی ایشان در دانشگاه کلمبیا 511
ملتها قرار گرفت تا  
تأکید شده مورد توجه  
میلیوننفرتماشاگرتلویزیونیداشت .
 .3قرار گرفتن در جایگاه مدعی ،نه متهم:

میکرد.
بهانهای علیه ایران تبلیغات  
میدید با هر  
پس از پیروزی انقالب ،غرب که منافع خود را در خطر  
میتوان گفت که قبل از انقالب به دلیل اتحاد رژیم پهلوی با غرب ،با وجود کشته شدن
بهعنوان مثال عینی  

بهانهای نقض حقوق
بسیاری از مردم ،غرب حامی حقوق بشر در ایران نبود! اما پس از انقالب اسالمیبه هر  
میکند .در این مورد ،ایران ناچار باید مواضع خود را تشریح کند .این وضعیت باعث
بشر در ایران را عنوان  
بهعنوان متهم معرفی شود که دالیلش نیز گاهی اوقات مورد پذیرش غرب قرار
میشد دولت ایران در جهان  

حالیکه
نمیگیرد!!در عرصه سیاست خارجی شاهد تحرک مناسبی در این زمینه ازسوی دولت نهم بودیم .در  
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میکردولیجمهوری
میشدوجایگاهومنزلتایراننزول 
گستاختر 

تنشزدایی،استکبارروزبهروز
درعرصه 
اسالمی در زمان دولت نهم در مقام پاسخگویی عمل نکرده ،بلکه استکبار را هم به چالش کشیده است .قریب
اقلیتها ،زنان،
به  3دهه جمهوری اسالمی از سوی غرب دائماً در موضوعات حقوق بشر ،تضییع حقوق  
تشکلها و  ...مورد اتهام بود .دولت نهم با زیر سؤال بردن سازوکارهای حقوق بشر غرب ،امروز کمتر مورد

اتهامقرارگرفتهوغربدرمقامپاسخگوییودفاعازخودبرآمدهاست.
 .4راندن دشمن از پشت مرزهای ایران:

شاخصها در موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خارجی یک کشور ،تعیین مرز با دشمنان

مهمترین 
یکی از  
است .متأسفانه در دوره آقای خاتمی به دلیل سیاست خارجی منفعل دولت ایشان ،آمریکا تا پشت مرزهای
احمدینژادبهریاستجمهوری

جغرافیاییایرانبهطورمستقیمدرافغانستانوعراقحضورداشت.بارسیدن
میتوان گفت تا آمریکای جنوبی
و اتخاذ سیاست خارجی فعال ،این مرز به فلسطین و لبنان منتقل شد و حتی  
رسید؛کاریکهفقطروسیهقبلازایراندرمرزکوباانجامدادهبود .
زیادهخواهی غرب و منفعل کردن مخالفان و تأثیرگذاری در عرصه
بدین ترتیب شاهد شکسته شدن فضای  
گونهای که «دانبرتون»
سازندهای با اکثر کشورهای دنیا داشته باشیم؛ به  

توانستهایم تعامل 

میباشیم و 
جهانی  
میگوید«:نزدیک شدن ایران و آمریکای جنوبی مایه نگرانی واقعی است ،تهران
جمهوریخواه آمریکا  

نماینده 
عالوهبرخاورمیانه،دیپلماسیخودرابههزارانمایلدورترازمرزهایخودیعنیحیاتخلوتآمریکابردهو
بهوجود آورده است».و حتیخانم کلینتون ،وزیرامور خارجه دولت اوباما ،چند ماه
متحدانی بزرگ برای خود  
فعالیتهایمان را

قبل اعالم کرد که در آمریکای التین که حیاط خلوت ما بوده است ،وضع عوض شده و باید 
آنجازیادکنیم .
در 
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 .5مطرح کردن مسائل فرهنگی اجتماعی مورد نظر مردم:

میتوانبهتوجهویژهرئیسجمهوربهموضوعاتیمانندنقشخانواده،نقشدینو
ازمسائلفرهنگیاجتماعی 
بینالملل
مهمتر نقش مهدویت در روابط  
بینالملل و از همه  
بینالملل ،نقش زنان در روابط  
فرهنگ در روابط  
اشارهکرد؛همینطورمسایلدیگرمانندهولوکاستو...
میگوید:
بینالملل  
منجیگرایی و طرح آن توسط رئیس جمهور در مجامع  
پروفسور موالنا در خصوص مسئله  
بینالملل اطالع ندارند .چرا که
اینها از ادبیات  
میشود  ،
میکنند چرا مسئله مهدویت مطرح  
«کسانی که فکر  
منجیگرایی دارد ،از کارل مارکس شروع شده تا بوش که دوره
بینالملل جنبه  
اصالً بخش زیادی از روابط  
اندیشههای سیاسی و اجتماعی دنیای غرب بر روی

ریاست جمهوری او تمام شد و رفت .بسیاری از 
میرسید و
منجیگرایی بوده است ،یعنی اگر شما از این مرحله به مرحله دیگر برسید ،به آن بهشت موعود  

اینها این
منجیگرایی انجام گرفته است ،ببینند که  
امروز مطالعات بسیار فراوانی در آمریکا و اروپا روی  
کردهاند ،ولی چون علیه مذهب و برای مسایل دنیوی و
می 
منجیگرایی را در ذهنیت خودشان چگونه زنده  

منجیگراییفقطدردنیایدینومذاهبوجوددارد.این
میکرد 
میشنید،فکر 
اینهارا 
مادیاتبود،کسیکه 
میکردیمولی
دانشگاههاصحبت 

اینهارادر
میشنیدکهقابلشنیدنبودونشنیدهبودند.ما 
باردنیامسائلیرا 
نمیشنید و تراوشی از محیط آکادمیک به باالتر نداشت ولی این بار تمام
اینها را  
دانشگاهها کسی  

خارج از 
احمدینژاد این بود که مسائلی را مطرح

رسانهها و دولتمردان و مردم به 
اینها در مأل عام بود .علت توجه  

نمیکرد ».
اینهارابیان 
میکردکهقبالًمطرحنشدهویامطرحشدهولیکسیبهشفافیتایشان 

 .6جذب سرمایهگذاری خارجی:

شاخصهایسیاستخارجی،ساختنمحیطیامنازلحاظریسکاقتصادیوتوانایی

یکیدیگراز
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گذاریهای خارجی در این


سرمایه
گذاریهای خارجی هست .آمار حاکی از آن است که جذب 


سرمایه
جذب 
میتوانیددرجدولزیرمشاهدهکنید :
دولتهایقبلاست.اینآماررا 
دولتبسیاربیشتراز 



دیپلماسی عمومی
برایتعریفدیپلماسیعمومیبایدمعنیلغویوواژهآنرابدانیم.اینواژهرا«ویلسوندیزارد»کارمندوزارت
فعالیتمیکرد،واردفرهنگلغتسیاسیکرد.

خارجهآمریکاکهمدتینیزدرایران
رسانههایجمعیوامپریالیسمآمریکا»چاپشد.این
دراواخردهه1961میالدیکتاب«هربرتشیلر»بانام« 
اولینکتابیبودکههمبهموضوعرسانههایجمعیوهمامپریالیسمآمریکااشارهداشت.دیزاردآنراخواندو

درخصوصآنکتابیمنتشرکرد،کتابدومشیلر«ارتباطاتوتهاجمفرهنگی»بودکهدرآنکتاب،شیلربرای
استفادهمیکند.

اولینبارازواژه public diplomacy
دیپلماسی عمومی پس از جنگ سرد به سرعت جایگزین شد و متولیان جنگ سرد واژهای جدید در این
خصوص ابداع کردند که این واژه در دهه ماهواره و اینترنت ،به سرعت جا افتاد .مرکز این نوع دیپلماسی
یعنیصنعتبزرگواشنگتناطالعاتسازیاستبیشازهر

واشنگتناستچراکهکارخانهپروپاگانداست 
جایدیگردنیا،آنهمبهسلیقهخود.آمریکامانندواژههاییکهپسازجنگدومجهانیساختهوترویجکرد،

درصددبودتااینواژهرانیزدرتمامدنیارواجدهد.

Safaeinejad.ir

14

هایتوسعه،جهانیسازی،جامعهمدنیو...همهرادرراستایمنافعوحفظامپریالیسمجهانیخود


آمریکاواژه
گسترشداد  .متاسفانههمهدنیاازجملهاروپاوحتیخودآمریکانیزمرعوبوشیفتهاینواژگانشدندو
واژگانبهایرانواردشد،مسابقهایبرایبهکاربردنآنصورتگرفتکهاینبزرگترینآسیبرا

زمانیکهاین

به مامیرساند .در گذشته تبلیغاتاز یک زاویه صورت میگرفت؛ مثالً خبرگزاری یا روزنامه یا رسانههای
امابعادافکارعمومیرادربرمیگیرد

دیگر،امااینکپروپاگانداتبدیلبهتوتالپروپاگانداشدهاست؛ یعنیتم
کهدرجنگخلیجفارس،اینتوتالپروپاگاندابهکارگرفتهشد.
دیپلماسی عمومی همان جنگ سرد است ،اما موضوعی که عوض شده این است که دنیا تغییر کرده و
غرببههمهفعالیتهای

ظرفیتهایکارهمباالتررفتهاست.دیپلماسیعمومییادیپلماسیمردمیازتعریف

ای،فرهنگی،جمعی،گروهی،فردیوچهرهبهچهرهاطالقمیشودکه

رسانی ،
رسانه


استراتژیکتبلیغاتی،اطالع
هدف آن تبیین و توجیه سیاست خارجی نظام یک کشور مثل آمریکا یا یک دولت مثل دولت بوش نزد
دولتمردان،نخبگانوافکارعمومیدنیاست.
فرقدیپلماسیعمومیبادیپلماسیزمانبیسمارکدرایناستکهایندیپلماسیهمهگیربوده،باهمهسروکار
داشتهوگاهینیزآشکاراانجاممیشود.

نهادهای دست اندر کار دیپلماسی عمومی ما خوب کار نکردهاند

انقالباسالمیایرانپیشکسوتیدیپلماسیعمومیرابهصورتمثبتداشتاماپسازرحلتاماماینجایگاه
تنزلپیداکردچراکهباگذشتزمانبهصورتعمیقوارداینرشتهنشدیم.
کندکهدیپلماسیعمومیراپیشمیبردامامفهومدیپلماسیعمومی دروزارت


وزارتامورخارجهتصورمی
خارجهوجودخارجیندارد.معاونتپژوهشیاینوزارتخانهبایدبهاینسمتحرکتکند،وزارتفرهنگو
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ارشاددراینحوزهفعالیتکمیدارد،مجلسشورایاسالمینیزباسفرهاینمایندگانیکیازبازوهایمهم
دردیپلماسیعمومیاست،سپاهپاسداران،سازمانمیراثفرهنگیوگردشگری،سازمانحجوزیارت،سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،سازمان تبلیغات اسالمی ،سازمانهای وابسته به دانشگاهها ،نهادهای وابسته به
ریاست جمهوری ،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،مجمع جهانی اهل بیت ،صدا و سیما ،مطبوعات،
هایغیردولتی،موسساتانتشاراتیوتحقیقاتی،حوزههای


ها،بنیادهاوسازمان

هاووبالگ

ها،سایت

خبرگزاری
علمیه ،وزارت بازرگانی ،وزارت اطالعات و نهاد رهبری از جمله نهادها و سازمانهایی هستند که در امر
دیپلماسی عمومی دخیل میباشند .تبلیغات ما پس از رحلت امام (ره) در سطح جهانی تنزل یافته و انرژی
دهاهماهنگ نیستندالبتهاین

گذشتهماتحلیلرفته،درحالیکهمشکالتاکنونبسیاربیشترشدهاست؛ ایننها

مشکلتنهامشکلمانیست،آمریکانیزبااینمشکلدستبهگریباناست.
ایننهادهابایدتحتیکسازمان،کمیسیونیاکمیتهایهماهنگشوندومتاسفانهمادراینخصوصخوب

ایم،قبلازاینکهچنینسازمانهاییتشکیلشودبایدتعریفدقیقودرستیازآنداشتهباشیم،


عملنکرده
بایدالگوهایداخلیموضوعاتیکهبهآنمیپردازیم

موضوعیکهدرسالهایاخیربهآنتوجهینشدهاست.

راشکلدهیم،مابایدخودمانبهطورمستقلوبومیخارجازادبیاتغرب،دیپلماسیعمومیراتعریفوآن
رابهکاربریمکهتولیدعلمیعنیهمین.بایدحتینامآنراعوضکردوآنرابراینمبناشکلداد.دیپلماسی
هموارهخصوصیبودهبههمیندلیلبهایندیپلماسیعمومیگفتهمیشود،چراکهعمومیدرمقابلخصوصی

آوردهمیشود.

مدلدیپلماسیتدریسیمنآمریکایینیستبلکهمحمدیاست،ازصدراسالمنامهها،سفرهاوسفراییکهبه

کشورهایمختلففرستادهمی شد،ضبطشدهووجودداردوبایدازآناستفادهکرد.مابایددیپلماسیعمومی،
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دیپلماسیمردمی یا معنویرادر مقابلدیپلماسیمادی یادیپلماسیجامعغرببهکارببریم،بایدحقارت
موجودرابیرونکرد.
استادخوبآناستکهدیپلماسیعمومیآمریکاییراتشریحکردهوخودنیزدراینخصوصتعریفیارائه
کند.پیشنهادمیکنمگروهیازمتخصصینواقعیاینرشتهتشکیلشوندکهرونوشتیاز


کردهوآنرابومی
فعالیتهای آمریکا در این زمینه ارائه داده و فعالیتهای ما را نیز در این عرصه گسترش دهند .


مهمترین کار آمریکا در عرصه دیپلماسی عمومی ذهنیت سازی است

رشتهارتباطاتجهانیکهدیپلماسیعمومینیزجزئیازآناستدرنیمقرناخیریکعلمشدهاست،امادر
بنیانگذاری شد اما درکما از
پایههای دیپلماسی عمومیآمریکادر دهه   1951
ایران شناختی از آن نیست  .
دیپلماسیعمومییکدرکناقصابزاریاست .لغتدیپلماسیعمومیدردنیاازسویآمریکازمانیگسترش
مییابد که انقالب اسالمی در ایران رخ میدهد و زمان اوج آن برای فروپاشی شوروی به کار میرود .

اولین کار بیبیسی شکل دادن به افکار عمومی است

ترینکاریکهآمریکادرچارچوبدیپلماسیمیکند ،ذهنیتسازیاست public diplomacy .یعنی


مهم
ذهنی تسازیدرافکارعمومیدنیاازدیدگاهآمریکا.ذهنیتمجموعهموادنرموسختیدرمغزماستکهروی
آنباراناطالعاتمیبارد .ذهنیتپایهاصلیدیپلماسیعمومیاست.آمریکاپسازانقالباسالمیدرایران

کندودیپلماتهایمانیز

ذهنیتمردمماوخودشانرا علیه انقالباسالمی شکل دادهو آنراتشدیدمی
ناخواستهدراینراهگاممینهادند.
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دیپلماسیعمومیآمریکادرایراندردرازمدتموفقبودهاماعلیرغماینکهآمریکادربیننخبگانماذهنیت
بهنظامماضربهایبزند .بزرگتریناتفاقدرایندودههدرایرانگردشنظام

هنوزنتوانسته 

سازیانجامداده ،

آموزشیوشیفتگیآنبهسمتغرباست.برخینخبگانواساتیدمادرزمانسخنرانیخودبیشترازواژگان
خارجی استفاده می کنند که این الفاظ در فارسی معانیجایگزین دارند که این موضوع همان ذهنیت سازی
غربیدرایراناست.نگرانیغربدرخصوصذهنیتسازیدرایرانتمدنوفرهنگ6هزارسالهایرانبوده
وهست،ازبینبردنساختارهایسنتیدرایرانهمچونمعنویت،صلهرحم،مساجدو...بزرگترینمشکل
آنهااست.
بسیج افکار عمومی ،صداقت و تبیین علمی سه ضلع دیپلماسی عمومی است

آمریکاباهویتسازیودیپلماسیعمومیدرصددبسیجکردنوشکلدادنافکارعمومیاست،همانطورکه

بپرسیمکهچگونهمیتوانمردمرابسیج

بیسیشکلدادنبهافکارعمومیاست.مابایدازخود
اولینکاربی 

ساعتراصرفکاریکنند،یعنیبسیجاینتعدادازافراد،کهمیتوان

کرد،اگر41درصدجوانانماهرروز2
از آناستفادهکرد .دیپلماسیمابایدبسیجکند،یعنیتوجهآنهارابه سمتماجلبکند ،دوماینکهدروغ
نگوییموهموارهصادقباشیم.سوماینکهکارخودرابهصورتعلمیتبیینکردهومدلوالتفکریارائهدهیم
کهتااینسهضلعوجودنداشتهباشد،هدفمامحققنخواهدشد.بینمتفکرینغربیکسینگفتهبهترین
تبلیغاتدنیاراستگفتناستاما«ابنخلدون»دراینخصوصسخنگفتهاست.درحالیکهقسمتیازکار
خلدوناستامادرداخل،ماهنوزتحتتاثیراندیشههای


هایابن

اساتیدارتباطاتدرآمریکامرورتبییننوشته
هستیم.یکیازآسیبهایبزرگدیپلماسیعمومیایناستکهماوابستهبهجایی

«هانتیگون»و«جوزفنای»
باشیمواساسبایدبراینباشدکهتئوریهایاسالمیکهاوایلانقالبدرایرانوجودداشتادامهیابد.
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مولفههای موفقیت دیپلماسی عمومی ایران در اوایل انقالب 
قبلازوپسازانقالباسالمیودرهنگامدفاعمقدسسازمانهاییچونانجمناسالمیدرآمریکافعالیت

رانمشغولشدهوفعالیتاینسازمانهاکمشد

زیادیداشتند،اماهمهآنهابهتدریجباگرفتنپستهاییدرای

هادرآمریکابهصفررسیدهاست.منهمیشهتصورمیکردمکهیکسفارتخانهتمام


وهماینکاینزیرساخت
داشتهباشیمکهاگرفردیاززیرساخت خارج

وقتدرواشنگتنهستم،مابایدهموارهاینسوالرادرذهن
نژادچهمیگویدواینموضوعمهمی


شود.مردمدنیاهمهبهگوشهستندکهاحمدی

شودجایگزینآنچهمی
استومابایددراموردیپلماسیدنیادخالتداشتهباشیم.
موضوعدوموحدتوهمبستگیداخلیاست.بایدگفتکهحرمتهاازبینرفتهاست.بزرگترینصدمهمادر

ایندورانازبینبردنحرمتهاتوسط موسوی،کروبیوبرخیدیگراست.مندرتمامعمرمهیچجایدنیا

ندیدهبودمکهحتیدرکشورهاییکهانتخاباتبهصورتفرمایشیاست،کاندیداشبانتخاباتاعالمپیروزی
کند .
بهترین دیپلماتهای ما رهبر و احمدینژاد هستند

ایاستکهازاینطریقمیتوانباتمام


پرستیویتنهاشبکه
ضعفرسانهاینیزیکیازمشکالتماست .

هایزیادیداردکهدراینمجالنمیگنجد.


هاارتباطداشت،امااینشبکهضعف
انگلیسی 
زبان

بهترین دیپلماتهای ما که دیپلماسی عمومی را به حد اعال رساندهاند مقام معظم رهبری و رئیس جمهور
آنباافتشدیدیروبرومیشویم.البتهدرآمریکانیزاینتشتتوجوددارد،چراکهاگراین

هستند،اماپساز
مسئلهنبودآنهاتابهحالدرسیاستخوددرقبالایرانموفقمیشدند.

در خصوص دیپلماسی عمومی در ایران چه کاری باید انجام شود؟ 
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هایخطرناکیهستندونبایدآنهارابدونتوجهگسترشداد،بایددر


دیپلماسیعمومییاقدرتهوشمندواژه
اینعرصهبااستفادهازمتخصصین،گفتمانسازیوذهنیتسازیکرد.قدرتهوشمندپایهعلمینداردچرا
کهقدرتهوشمندواحمقنداریم .
زاینواژگاناستفادهمیکنند،بدوناینکهآنهارابشناسند،پسنخستبایددر

درایراننخبگانورسانههایماا

هایجمعیچهرهسازیاست،چراکهاگر


اینعرصهادبیاتسازیکردوپسازادبیاتسازیکاراصلیرسانه
هااینکاررابهسلیقهخودانجاممیدهند.


مااینکاررانکنیم،دیگررسانه

رییسجمهورکشوربهنیویورکیکیازمهمترینوموفقیتآمیزترینسفرهاازمنظردیپلماسیایران

سفراخیر
است.
در این سفر که یکی از پربارترین و موفقیتآمیزترین سفرهای احمدینژاد به نیویورک است 11 ،نشست
جلسهمذاکرهچهرهبهچهرهباسراناولدولتها4،جلسهبانخبگانسیاسی،دینیو

مطبوعاتیبارسانهها9،

دانشگاهیوپنجنشستنیزازطریقماوباهدفصحبتبامردمدنیابهویژهملتآمریکاصورتگرفت.
المللیبهحضوراحمدینژادگفت:نوعسیاستهاییکه


هایبین

ویبااشارهبهدالیلاهمیتوتوجهرسانه
شودبهگونهایاستکهخالءپیامدرسطح


انیکهدرکالماودیدهمی
احمدینژادبرآنتکیهکردهونوعگفتم

المللیراتازگیوشفافیتمیبخشد.


بین
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موالنابابیاناینکهمجمععمومیساالنهسازمانمللمتحدبهعنوانبزرگتریناجالسجهانیفرصتیبرای
استفادهازمحیطسیاسینیویورکومالقاتباسراندیپلماسیجهاناست،گفت:ازجنبهارتباطیکسبتوجه
هادولتمردانونخبگانبهیکفردفرصتمناسبیاستکهنصیبهرکسینمیشود.


رسانه
اوباانتقادازبرخیرسانههایخارجیازطرحبرخیموضوعاتازپیشطراحیشدههمچونهولوکاست،

ریزیوپیشبینیقبلیدرتبیین


رپاسخآنانبراساسبرنامه
انتخابات،زندانیشدنبرخیازافرادگفت:مانیزد
مواضعصحیحوباتواناییوتبحررییسجمهورتوانستیمموفقیتآمیزبرخوردکنیم.

ازنکاتمهماینسفررادرمقایسهباپنجسالگذشتهاستقبالبیشازحدخبرنگاراندرنشستاخیردانستهو
کردندوبهنظرمیآمد


ایششسردبیرازمجلهتایمزبارییسجمهورمصاحبهمی

افزود:چنانچهدرمصاحبه
یکخبرنگاربهتنهاییدرمقابلبالغتودانشایشانقادربهمصاحبهنبود.
آمریکایی هاتمامتالشخودراصرفاینکردندکهباتبلیغاوباماانگارهوتصویرخوبیازاونشاندهنداما

هایمتعددتمامتیترهایاولمتعلقبهاحمدینژادبود.


رروزنامه
دیدیمکهد
هایخارجیگفت:هرسالهرسانههایجمعیآمریکا،چه


موالنابااشارهبهرفتارضدونقیضبرخیرسانه
مندبهمصاحبهبااحمدینژادهستند،چنانچهبرایگرفتن


هایتلویزیونیوچهمطبوعاتبهشدتعالقه

شبکه
صاحبهبانمایندگانایرانیدرنیویورکمسابقهمیدهنداماازطرفینمایندگانماحتیسعیدرچاپمطلبی

م
درتشریحمواضعجمهوریاسالمیدرروزنامههایمهمآمریکاییدارندوحتیحاضرندیکصفحهرابخرند

رومیشوند.


اماهربارباپاسخمنفیروزنامهروبه
وی بزرگترین عاملی که رییس جمهور ایران را در سطح بینالمللی به صورت یک رسانه جلوه میدهد،
موضعهایمحکمونوعگفتمانتاریخیاووطرحمسائلیدانستکهبرایدیگرانازکمتریندرجهاهمیت
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سازمانهامطرح

نژادسخنگویکسانیاستکهصحبتهایشاندرایننوع 

برخورداراستو افزود :احمدی
نمیشود


.
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