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. . .سرفصل

. . .آ ن اکرکردهایبرریس چرایی امهیت دیپلامیس و •

 . . .دیپلامیس در عرص فراگریی فضای جمازی•

. . .اکرکردهادیپلامیس دجییتال، ابزارها و •

. . . برریس وضعیت فضای جمازی در سوریه •

. . .برریس موردی دیپلامیس دجییتال ابزیگران خاریج فعال در سوریه •

نتیجه گریی•
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!دیپلماسی چیست؟

. . .، تعریف کرد ندادیپلامیس را می توان به عنوان مذاکره هنادهای س یایس که اس تقالل یکدیگر را تأ یید کرده •

ویژگی هایس ته از دیپلامیس را می توان هرن مرتبط ساخنت عنارص قدرت میل به مؤثرترین شلک اب آ ن د•

. . .دانست که به منافع میل ما مرتبط هستند امللیلرشایط بنی 

. . .و اتمنی منافع بدون درگریی و خشونت دانست تعارضاتدیپلامیس را می توان حل •

. . .دیپلامیس را می توان •
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. . . دیپلماسی 

راگنیست،دوستانباگفتگوبهمنحصردیپلماسی
تندنیسشمادوستکهکنیدصحبتمردمیباتوانستید

...شماستدیپلماسیقدرتنشانگرآن

:آمریکاخارجهاموروزارتسابقمعاون–آرمیتاژریچارد
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. . .  ماهیت دیپلماسی و میزان اثر بخشی آن 

. . .  اقدام نرم 

Soft Power–قدرت نرم 

فرهنگ

آ موزش

اقتصاد

. . .

فناوری
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. . .  قدرت نرم یک کشور را می توان 
. . . قدرت جذب و اثر گذاری آ ن کشور دانست  
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ای برارزشمندترنمادهای هر چه تصویر ارائه شده از یک کشور دارای 
. . .از افکار عمومی جهان باشد گسترده تریطیف 

. . .قدرت جذب آ ن کشور افزایش خواهد ایفت 

www.NavidKamali.ir

Common Values

احترام به حقوق انسانی

. . .

تکریم هنر و هنرمندان



!فضای مجازی و دیپلماسی

. . .هستمی و فضای جمازیرسانه هاهجاین به مدد توسعه و گسرتش ارتباطات در عرص جدید شاهد 

ت هاس یاسبه هجت دادنو تعینیافزایش نقش مردم در 
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. . .نحوه تاثیرگذاری رسانه ها بر افکار عمومی 

طرح یک پیام
تقویت / تغییر

افکار
تحریک در جهت 

تامین باور
اقدام
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. . .به همین دلیل 
یپلامیس و اخری به صورت تصاعدی نقش رسانه و به طور خاص فضای جمازی در عرصه ددهه هایدر طول 

. . .پیشربد س یاست خاریج افزایش ایفته است 

هیدهجتدرجمازیفضایورسانهنقشافزایش
امهیتونقشافزایشبهمنجرمعومیافاکر

...استشدهدیپلامیسجدیدگونه های

Public Dip

Para Dip

City Dip

. . .
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. . .  فرصت زمانی 

قبالدرشدهگرفتهباکر دیپلامیسنوعانتخابدراتثریگذارفاکتورهایهممرتینازیکی

...استجامعهآ نبراتثریگذاریبرایمازماینفرصتمشخصهدفجامعهیک

به 
طور 
مثال

در کواته مدت در 

رسانه ایدیپلامیس 
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به 
طور 
مثال

در میان مدت 
دیپلامیس معومی

به 
طور 
مثال

در بلند 

یدیپلامیس فرهنگ

استراتژی کشورها
در این رابطه

تاثیرگذار است



. . . به طور مثال 

انگلیس
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متوسل به دیپلماسی رسانه ایرویکرد کوتاه مدت در 

سیبیبی 

متوسل به دیپلماسی فرهنگیرویکرد بلند مدت در 

شورای فرهنگی بریتانیا
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دیپلماسی دیجیتالی چیست؟

دیپلامیس می توانپلامیس را در راس تای اجنام و پیشربد دی دجییتایل در یک تعریف لکی و غری پیچیده اس تفاده از ابزارها و ظرفیهتای 
.دجییتال دانست

:  1نکته 

اقدامات وانمنی تدیپلامیس دجییتال منودی آ شاکر داش ته و 
را خبشی از ترولینگمانند جاسویس اینرتنیت ای سایربی

.دیپلامیس دجییتال دانست

:  2نکته 

لامیس به جای دیپسایربیمعموال از واژه دیپلامیس 
ک مفهوم و  افراد این دو را یمی شوددجییتایل اس تفاده 

Cyber Diplomacyدر حایل که گرینددر نظر می 
.استDigital Diplomacyمتفاوت از 



نحوه پیاده سازی 
تالدیپلماسی دیجی

ویلدجییتایل سازی خدمات کنس

معومیدجییتایل سازی دیپلامیس



است؟چرا دیپلماسی دیجیتال اهمیت یافته

www.NavidKamali.ir



www.NavidKamali.ir





...با توجه به این آمارها می توان نتیجه گرفت 
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می شوددر فضای مجازی منجر به ارتباط بیشتر با جامعه جهانی فعال ترحضور 

ا افزایش ارتباط با جامعه جهانی نقش و بازیگری یک کشور در جامعه جهانی ر
می دهدافزایش 

بهرااقتصادیشکوفاییجهانیمعادالتدرکشوریکبازیگریونقشافزایش
داردهمراه

یتی ثبات سیاسی و امنبالتبعتوسعه و شکوفایی اقتصادی، رفاه اجتماعی و 
...کشورها را تضمین می کند و 



. . .البته نباید از این جنبه نیز غفلت کرد که 
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ص و آشنا به پیشبرد دیپلماسی دیجیتالی نیازمند بکارگیری نیروی انسانی متخص
.فضای مجازی و فرهنگ دیجیتالی متناسب با آن است

تنهانهانسانینیرویبکارگیریبهتوجهیبیومناسبآموزشفقدان
تهدیداتمعرضدرراسازمانبلکهداشتنخواهدهمراهبهمطلوبیدستاوردی

.دادخواهدقرارنیزسایبریوامنیتیهویتی،متعدد



. . .بررسی وضعیت اینترنت در سوریه 
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(اینترنت سوریه)برخی آمارهای مهم 
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.استشدهگزارشنفرمیلیون17.88بربالغ2021ژانویهتاسوریهجمعیت

.درصد جمعیت سوریه شهرنشین و باقی ساکن روستاها هستند55.8

شدهاعالمکاربرمیلیون8.41سوریهدراینترنتکاربرانجمعیت2021ژانویهتا
.است

.درصد می باشد47ضریب نفوذ اینترنت در سوریه 

.می باشدنفرمیلیون14.24سوریهدرهمراهتلفنمشترکانتعداد
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:نکته مهم
ش اخیر استقبال از اینترنت و خدمات فضای مجازی در سوریه افزایماه هایدر 

. . .یافته است چرا که 



بررسی برخی از  بازیگران خارجی فعال در سوریه 
(دیجیتالدیپلماسیعرصهدر)



هفدراسیون روسی







چین



انگلیس



آمریکا



یصهیونیسترژیم 



آرژانتین



العهمنابع بیشتر برای مط



. . .ادامه دارد 

Instagram.com/NavidKamali.ir

Whatsapp: +98-9159263347
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نتیجه گیری


