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چکید���ه
جهاني شدن حوزه انتشار رسانه هاي نوین، چهره جدیدي از قدرت را بـه وجـود 
آورده اسـت کـه مي توان آن را چهره نامحسوس قدرت دانست. قدرت رسانه ها 
خالف قدرت فیزیکي، داراي آثـار درازمدت و تدریجي است. دسترسي بیشتر 
به رسانه ها، دسترسي به قدرت بیشتر و اقناع را نیز به همراه دارد و دیپلماسي 
و  زمینه  این  در  بهره مي گیرد. کم کاري  نامحسوس  قدرت  این  از  رسانه اي 
عدم انعکاس سیاست هاي داخلي و خارجي کشـورمان بـه ملـل جهـان بـا 
اسـتفاده از ابزارهـاي مناسب، باعث شده است زمینه براي سوءاستفاده بسیاري 
از رسانه هاي توجیـه شـده کشـورها و سازمان هاي جهاني فراهم شود تا به 
هر شکلي که مایل باشند در ساختن افکار عمـومي جهـان علیه ما وارد عمل 
شوند. از این رو توجه به اهمیت و نقـش دیپلماسـي رسـانه اي در بـازتعریف و 
نحوه دستیابي به منافع ملي کشور در عصر رسانه ها ضروري به نظر می رسد.
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مقدمه و طرح مسئله
از  ملـي  منافـع  و  ملـي  قـدرت  مفاهیـم 
علـم  مفاهیـم  بنیادي تریـن  و  محوري تریـن 
سیاسـت و روابـط بین الملل به شـمار مي روند. 
در فرمول بنـدي مفهـوم قـدرت ملـي به عنوان 
یـک کلیـت، همـواره ربـط وثیـق في مابیـن 
اجـزاي آن و تأثیـر و تأثـر متقابل بیـن عوامل 
قـدرت مدنظـر بـوده اسـت. امـروزه در عصـر 
جهانـي و غالب شـدن سیاسـت اندیشـه  مند و 
شـبکه اي که از قابلیت تبیین بیشـتري نسبت 
بـه سیاسـت واقعـي در مـورد تحـوالت حادث 
در  اسـت،  برخـوردار  بین المللـي  عرصـه  در 
قالـب قـدرت هوشـمند، اجزاي سـخت افزاري 
و  درهم آمیختـه  قـدرت چنـان  نرم افـزاري  و 
کارکردشـان موکـول بـه یکدیگر شـده که در 
ایـن راسـتا مؤلفه هایي چون دیپلماسـي که از 
جلوه هـاي چندوجهي برخوردار اسـت، نقشـي 
محـوري را در ارتقـاي قـدرت ملـي کشـورها 
و در سلسـله مراتب هـرم قـدرت جهانـي ایفـا 
مي کننـد. در ایـن راسـتا سـؤالي کـه اسـاس 
موضـوع و دغدغـه اصلي مقاله اسـت، این گونه 
مطـرح مي شـود کـه دیپلماسـي چـه تأثیـر و 
نقشـي در ارتقاي قـدرت ملي کشـور ایران در 
عصـر جهاني شـدن ایفـا مي کنـد و ایـن تأثیر 
بـه چـه نحـوي اسـت؟ بـه دیگـر سـخن و در 
قالـب سـؤال هاي فرعـي، ایـن مهـم و دغدغه 
آیـا  کـه  مي یابـد  تعمیـم  و  بسـط  این گونـه 
دیپلماسـي ایران بـا مقتضیات و ظـرف زماني 
و مکانـي تحـوالت جـاري منطبـق بـوده و از 
پویایـي و تحرک الزم برخوردار اسـت؟ جایگاه 
عناصـري همچـون تعامل در قالب ها و اشـکال 
مختلـف در دیپلماسـي بـه چـه نحوسـت؟ در 
پاسـخ به سـؤال اصلي فرضیه مقاله را این گونه 
مي تـوان بیـان داشـت که امـروزه دیپلماسـي 
مؤلفه هـا  بـه  توجـه  بـا  گذشـته  بـه  نسـبت 
)تحـوالت  جهاني شـدن  عصـر  مقتضیـات  و 
عرصـه IT ، اقتصـاد نوظهـور جهانـي، ظهـور 
اکوپلتیـک امنیـت ملـي و رقابت پذیـري( و در 
صـورت تسـهیل حضـور بازیگـران غیردولتـي 
در عرصـه جهانـي و گسـترش فضـاي رقابتـي 
و روي آوردن بـه تولیـد و انباشـت ثروت ملي، 

تأثیـر زیـادي در ارتقـاي قـدرت ملـي ایـران 
خواهـد گذاشـت. بـا توجـه بـه تدویـن و ابالغ 
سـند چشـم انداز بیست سـاله کشـور و تعیین 
اولویت هـاي دیپلماسـي ایـران و ایـن امـر که 
ارتقـاي  و  توسـعه یافتگي  بـراي  الزم  شـرط 
توان ملي کشـور، تقویـت و نتیجه محورکردن 
سیاسـت خارجـي فـرض شـده و در صـورت 
اجـراي دقیـق و توأم بـا ابتکار و انسـجام الزم 
ایـن اولویت هـا، مي تـوان از پارادوکـس قدرت 

تحقق نیافتـه اجتنـاب کـرد. 
همچنیـن بـا مدنظـر داشـتن مدیریـت جدید 
جهانـي و حضـور خردمندانـه در عرصه رقابت 
از  غیردولتـي  بازیگـران  گسـترش  و  جهانـي 
یک سـو و از طـرف دیگـر اتخـاذ دیپلماسـي 
هـدف محـور و تیزبیـن مي تـوان در راسـتاي 
گام  ملـي  قـدرت  ارتقـاي  و  کشـور  اهـداف 
برداشـت. بایـد در نظر داشـت که همبسـتگي 
مفهومـي بیـن »امنیـت و توسـعه« و تأثیـر 
سیاسـت داخلي و مؤلفه هاي قـدرت دروني بر 
سیاسـت خارجي یک کشـور امـري مفروض و 
روشـن اسـت کـه درواقـع دال بـر ایـن اسـت 
کـه سیاسـت خارجـي به نوعي ادامه سیاسـت 
داخلـي اسـت و تأثیـر و تأثر متقابـل في مابین 
عوامـل قـدرت و گـذر از فضـاي امنیتـي بـه 
از مؤلفه هـاي مهـم  امنیتـي  فضـاي مـاوراي 

روي آوردن بـه چنیـن سیاسـتي اسـت.

چارچوب نظري
بـا توجـه بـه این کـه امـروزه جابه جایـي میان 
سیاسـت اعلـي1 و سیاسـت ادنـي2 رخ داده، 
تحلیـل اکوپلتیـک امینـت ملي جـاي تحلیل 
ژئوپلیتیکـي را گرفتـه و مفـروض همبسـتگي 
»امنیـت و توسـعه« جایگاهـي خـاص را در 
ایسـتار تصمیم گیـران و سیاسـتگذاران پیـدا 
کـرده و از دید بسـیاري از صاحبنظران، موتور 
فراینـد  پویایي هـاي  سرچشـمه  و  محرکـه 
جهاني شـدن در حـوزه اقتصـاد جهانـي نهفته 

ست.  ا
توجـه  بـا  مباحـث  عمـده  محـور  و  رویکـرد 
بـه مـوارد فـوق پـردازش مي  شـود و در ایـن 
بین الملـل  سیاسـي  اقتصـاد  رویکـرد  راسـتا 
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کـه تأثیـر و تأثـر دو حـوزه سیاسـت و اقتصاد 
را وجهـه همـت خـود قـرار داده و بـه تعبیـر 
تعقیـب  پویایـي  واکنـش  بـا  برابـر  گیلپیـن 
قـدرت در روابـط بین الملـل اسـت، بـه دلیـل 
جامع بـودن و برخوردارنمـودن محقـق به نگاه 
و دیـد انتقـادي بـراي تبیین مباحـث انتخاب 
شـده اسـت. درواقـع IT و اقتصـاد دو حـوزه و 
متغیـري هسـتند کـه به شـدت بر دیپلماسـي 
و چگونگـي کارکـرد آن تأثیـر گـذارده و انواع 
جدیـدي از دیپلماسـي را پدیـدار سـاخته و 
زاویـه دیـد بازیگـران عرصـه دیپلماسـي را به 
شـیوهاي بنیادیـن دچـار دگرگونـي کرده اند. 
و  فرصت هـا  و  دگرگوني هـا  ایـن  دامنـه 
چالش هـاي برخاسـته از آن به گونـه اي بوده که 
در مورد رابطه اقتصاد و سیاسـت خارجي بیش 
از نیم قـرن اسـت کـه اقتصاد نه تنهـا روي دیگر 
سـکه سیاسـت خارجـي اسـت بلکـه در مـورد 
بعضـي از کشـورها مترادف با سیاسـت خارجي 
شـد اسـت. درواقـع در بررسـي رابطـه اقتصـاد 
و سیاسـت خارجـي کـه تودرتـو، چندالیـه و 
وجـود  بـه  پرسـش  ایـن  اسـت،  چندوجهـي 
مي آیـد کـه رابطـه اقتصـاد، سیاسـت خارجـي 
و جهاني شـدن چگونـه اسـت؟ و چگونـه پدیده 
جهاني شـدن اقتصاد بـر سیاسـت خارجي باید 

مـورد مطالعـه قـرار گیرد؟ 
مهم تریـن عامـل قـدرت ملـي، کیفیـت و نحوه 
کـه  هرچنـد  اسـت.  دیپلماسـي  به کارگیـري 
عاملـي بي ثبات اسـت و مي توان گفت که سـایر 
عوامـل تعیین کننده قـدرت ملي به منزلـه مواد 
خامـي هسـتند که قدرت ملـي از آن بـه وجود 
مي آیـد. دیپلماسـي مغـز متفکـر قـدرت ملـي 
اسـت، همان گونه کـه روحیه ملي نیـز، روح آن 
اسـت. دولت ها باید به کیفیت دیپلماسـي خود 
به عنـوان کاتالیـزوري براي عوامـل مختلفي که 
قـدرت آن ها را تشـکیل مي دهد، متکي باشـند. 
اتـکا بر سـنت و نهادهـا، به جاي تکیـه بر ظهور 
کیفیـت  تـداوم  برجسـته،  افـراد  گاه وبـي گاه 
تضمیـن  نحـوي  بهتریـن  بـه  را  دیپلماسـي 

مي کنـد )سـیف زاده، 139۴: 22۰(.
محققان توسـعه صلح آمریکا عقیـده دارند که 
»انقـالب عظیـم بعـدي در عرصه دیپلماسـي 

 ،۶۰ دهـه  از  ایاالت متحـده  داد.  خواهـد  رخ 
انقـالب در امـور بازرگانـي را تجربـه کـرده و 
از اواخـر دهـه ۷۰ انقـالب در امـور نظامـي را 
شـاهد بـوده اسـت و اینـک زمـان انقـالب در 
عرصـه امـور دیپلماتیـک فـرا رسـیده اسـت 

)بیـات، 1395 : 1۰۶(.
جهاني شـدن جدید، سـاختارهاي کالسـیک و 
سـنتي در همه عرصه ها ازجمله دیپلماسـي را 
متحـول سـاخته اسـت. ایـن تحول بـه معناي 
پایـان تمـام پدیده هـاي سـنتي دیپلماتیـک 
نیسـت ولـي مفاهیـم، روش ها و سـاختارهاي 
جدیـدي از مناسـبات دیپلماتیـک را مطـرح 
دیپلماسـي سـنتي  برخـالف  اسـت.  سـاخته 
روابـط  بـوده،  دولت هـا  مطلـق  ملـک  کـه 
دچـار  مـدرن  پسـت  دوران  در  دیپلماتیـک 
گسسـتگي و پیچیدگي هـاي فزاینده اي شـده 

اسـت )سـجادپور، 1393: 15۷(.
عصـر اطالعـات، دیپلماسـي کالسـیک را کـه 
مبتنـي بـر سیاسـت واقعـي و قـدرت سـخت 
بـود، دچـار چالـش کـرده و لـذا دیپلماسـي 
در  اندیشـه مند  بـر سیاسـت  مبتنـي  نوینـي 
حـال شـکل گیري اسـت. شـکل گیري فضـاي 
مجـازي،3 فضـاي اندیشـه و فضـاي اطالعـات 
تکنولوژیـک،  تغییـرات  و  تحـوالت  بازتـاب 
نهـادي و هنجـاري در عصـر سیاسـت جهاني 

.)3۶2  :139۶ )وحیـدي،  اسـت 
هـر کشـوري بـا وفـق دادن دیپلماسـي خـود 
در ایـن عرصـه پرگزینـه و به شـدت رقابتـي 
سـعي در بهدسـت آوردن بیشـترین بهـره را 
دارد کـه کشـور ایـران بـا درنظـر گرفتـن این 
تحـوالت عظیـم در عرصـه جهانـي کـه البتـه 
نیازمنـد اتخـاذ سیاسـت هوشـمند و آگاهانـه 
اسـت، نمي تواند نسـبت بـه این مسـائل حتي 
به منظـور بقـاي خـود بي تفـاوت باشـد تـا چه 
رسـد بـه این کـه بخواهـد قـدرت ملـي خـود 
را در عرصـه رقابـت تنگاتنـگ بیـن فنـاوري، 

اقتصـاد و منافـع، ارتقـا بخشـد.

مفهوم قدرت
قـدرت ازجملـه مفاهیـم محـوري و اساسـي 
نظریه پردازي هـاي  کانـون  در  کـه  اسـت 
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علـم سیاسـت و روابـط بین الملـل قـرار دارد. 
در  قـدرت  اهمیـت  طوالنـي  تاریـخ  به رغـم 
روابـط بین الملـل، اکثـر محققان هـم در مورد 
نقـش قـدرت و هـم طبیعـت آن اختالف نظـر 
دارنـد. به تعبیـر صاحبنظران، قـدرت از جنبه 
مفهومـي ازجملـه مفاهیم مبهمي بـوده که به 
تعـداد افـرادي که راجع به آن غـور و تفحص و 
اندیشـه ورزي نموده اند، نظریـه و دیدگاه وجود 
دارد. فرانسـوا پوریکو تأکیـد دارد که قدرت در 
شـکل سیاسـي اش مهیب ترین معمـا را مطرح 
تناقض نماگونـه  ماهیـت  داراي  و  مي کنـد 
اسـت. مفهـوم قـدرت از منظر محققـان روابط 
بین الملـل بـه گونه هاي متفاوتي تقسـیم بندي 
شـده اسـت. ریمونـد دوال و میشـاییل، بارنت 
در کتـاب »قـدرت در عرصـه بین الملل« چهار 
نـوع قـدرت اجبـاري،۴ نهـادي،5 سـاختاري۶ و 
 Duall , 2005:) مولـد۷ را شناسـایي کرده انـد

.(231

قدرت در عصر جهاني شدن
مي تـوان گفت با گسـترش فـرا تکنولوژي ها و 
تشـدید شـبکه هاي اطالعاتي و اهمیت جامعه 
جهانـي، اطالعات، دانـش و هنجارها نه تنها به 
شـکلي از قـدرت تبدیـل شـده، بلکه بـر نحوه 
اسـتفاده از دیگـر اشـکال قـدرت نیـز سـلطه 
یافتـه و سـازوکار و اعمـال آن هـا را تغییر داده 
اسـت. عرصـه سیاسـت بین الملـل بـه پایـان 
مـدل ایسـتا و نیوتنـي نزدیـک مي شـود کـه 
در آن، دولت هـا به عنـوان بازیگـران یکپارچه و 
خودمحـور در چارچوب قواعـد تعین گرایانه در 
درون سیسـتم عمل مي کردنـد. محیط جدید 
بـا  بـه مـدل مکانیـک کوانتومـي  بین الملـل 
بازیگـران متعـدد نزدیـک مي شـود که بسـیار 
پویـا و پیچیده اسـت و نیروهـاي غیرمادي در 
آن تغییـر ایجـاد مي کننـد )وحیـدي، 139۶: 

.) ۷۰۶

قدرت ملي
از  عبـارت  ملـي  قـدرت  از  رنـد  تعریـف مؤسسـه 
ظرفیـت و قابلیـت یک کشـور براي تعقیـب اهداف 
راهبـردي خـود از طریـق سیاسـت هاي هدفمنـد 

اسـت. ایـن نگـرش دو بُعـد مجـزا ولـي مربـوط به 
هـم ظرفیـت را نشـان مي دهـد:

کشـور  ظرفیـت  شـامل  کـه  خارجـي  ظرفیـت 
طریـق  از  بین الملـل  محیـط  بـر  تأثیرگـذاري  در 

اسـت سیاسـي  و  اقتصـادي  پتانسـیل هاي 
بُعـد داخلـي کـه شـامل ظرفیـت یـک کشـور در 
تبدیـل منابـع جامعـه به دانـش قابل اجرایي اسـت 
کـه بهتریـن فنـاوري نظامـي و غیرنظامـي را تولید 

مي کنـد )تلیـس و دیگـران، 1392: 55(.
قـدرت  سرچشـمه هاي  و  مبانـي  بحـث  در   
ملـي از دیـد مارتیـن گالسـنر یکـي از عوامل 
قـدرت ملـي، روابط خارجي اسـت کـه تجارت 
در  مشـارکت  فرهنگـي،  روابـط  بین الملـل 
توزیـع و انتقـال ذخایـر توسـعه، مشـارکت در 
سـازمان ملل و سـایر سـازمان هاي بین المللي 
بـر  در  را  بین المللـي  پرسـتیژ  و  موقعیـت  و 

.)۶9  :139۶ )حافظ نیـا،  مي گیـرد. 

جهاني شدن
جهاني شـدن،  پدیـده  صاحبنظـران  دیـد  از 
هزارتـوي پرتناقضـي را بـه معـرض نمایـش 
مي گـذارد کـه به محـض انتخـاب یـک زاویـه 
از آن، از واقعیـت نهفتـه در آن دورگشـته ایم 
بـه ایـن دلیـل کـه واقعیـت جهاني شـدن در 
زاویـه دارد کـه  ُکنـه و بطـن خـود هـزاران 
گروهـي  بوده ایـم.  بي توجـه  آن هـا  بـه  مـا 
جهاني شـدن را علت العلـل بحران هـاي حادث 
از سـوي دیگـر  و  تلقـي  در صحنـه جهانـي 
برخـي آن را راه حـل کلیـه مسـائل مبتـال بـه 
به  گمـان  مي کننـد.  قلمـداد  بشـري  جامعـه 
صاحبنظـران، پدیده جهاني شـدن بـه گونه اي 
اسـت که با »یک جهاني شـدن واحـد« مواجه 
نیسـتیم بلکـه با »جهاني شـدن هاي بیشـمار« 
مواجـه هسـتیم. بـه هـر ترتیـب یقینـا هیـچ 
وجـود  جهاني شـدن  ایـده  از  واحـدي  فهـم 
نـدارد. در رویارویـي بـا جهاني شـدن، توانایي، 
قابـل  فعالیـت  و  رقابت پذیـري  سـازماندهي، 
توجـه یـک واحـد سیاسـي و در کل کیفیـت 
و  داشـته  بسـزایي  نقـش  بازیگـري دولت هـا 
در  را  خـود  پـروژه  کـه  کشـورهایي  درواقـع 
برابـر فراینـد جهاني شـدن تدویـن، طراحـي و 
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تعریـف کـرده باشـند، گام هـاي مهمـي را در 
ایـن مواجهـه برداشـته اند و همـواره سیاسـت 
خارجـي و دیپلماسـي و چگونگـي پي ریـزي و 
اجـراي آن از جایگاهي بنیادین در راهبردهاي 

فراملـي برخـوردار بـوده اسـت.

دیپلماسي
دولت هـا،  قـدرت  اصلـي  عناصـر  از  یکـي 
همـکاري بـا بازیگـران غیردولتـي و فضاهـاي 
اطالعاتـي و مجـازي اسـت کـه جامعـه مدني 
جهانـي را تشـکیل مي دهنـد. در جهان متغیر 
و متحول کنوني، کشورها معموالً در چارچوب 
گفتمـان بین المللـي نوین رفتار کـرده و منافع 
ملـي خـود را منطبق بـا آن تعریـف مي کنند. 
جهان متحول شـده، دیپلماسـي متحول را نیز 
مي طلبـد. دیپلماسـي ایسـتا در جهانـي پویـا 

ناکارآمـد و ناموفـق خواهـد بود.
به طورکلي سـه نوع دیپلماسـي براي کشـورها 
مي تـوان متصـور بـود کـه شـامل کنش منـد، 
دیپلماسـي  در  اسـت.  منفعـل  و  فعـال 
کنش منـد، کشـورها درصـدد تعریـف بـازي، 
تدویـن قواعـد و صحنه آرایـي بین المللـي در 
جهـت اسـتقرار نظـم مطلـوب خـود هسـتند. 
براسـاس دیپلماسـي فعـال، کشـورها در پـي 
اسـتفاده بهینـه از فرصت هـاي به وجـود آمده 
در راسـتاي منافع و اهداف ملي خود هسـتند. 
امـا در دیپلماسـي انفعالـي، واکنـش منفعالنه 
بـه  بین المللـي  رفتارهـاي  و  رویدادهـا  بـه 
صـورت موردي و روزمرگي اسـت. دیپلماسـي 
کارآمـد بـر پایـه تبدیـل منافـع متعـارض بـه 
منافـع رقابت آمیـز و تبدیـل ایـن منافـع بـه 
منافـع مـوازي و سـپس بـه منافـع مشـترک، 
تدویـن و اعمـال مي شـود. یعنـي در ایـن نوع 
دیپلماسـي بـا معیـار قـرار دادن منافـع ملـي 
در سیاسـت خارجـي، دشـمن را بـه مخالـف، 
مخالـف را بـه رقیـب، رقیـب را بـه همـکار و 
همـکار را بـه شـریک تبدیـل مي نمایـد. در 
ایـران، بـر لـزوم داشـتن دیـد حداکثـري بـه 
منافـع ملـي بـا توجـه بـه قـدرت و مقـدورات 
ملـي از سـوي صاحبنظـران و اولویت بندي آن 
بـر اسـاس درجـه ضـرورت، فوریـت، اهمیـت 

کوتاه مـدت،  به صـورت  منابـع  تخصیـص  و 
میان مـدت و بلندمـدت تأکیـد شـده اسـت. 

.)352  :139۰ فیروزآبـادي،  )دهقانـي 
دیپلماسـي مؤثـر در چنیـن فضا و اتمسـفري 
نیازمنـد انجـام تغییـرات در نهادهـا، روش هـا 
و ابزارهـا و کارکردهاسـت. همچنین مسـتلزم 
جدیـد  محیـط  در  بازیگـران  بـا  همـکاري 
و  کارآمـد  سـاختارهاي  ایجـاد  و  بین المللـي 

)وحیـدي، 139۶: 3۶8(. اسـت  منعطـف 

رسانه و دیپلماسي8
رسـانه ها  ارتباطـات،  حـوزه  گسـترش  بـا   
نقـش مهم تـري در تصمیم گیـري یافته انــد. 
شـده  موجـب  ارتباطـات  جهـاني شــدن 
تـا دولـت هــا پــیش از دریافــت گــزارش 
نماینــدگان خــود، نســبت بــه موضوعـات 
و  بین المللـي  رسـانه هاي  طریـق  از  مهـم 
سـایت هاي اینترنتـي آگاهـي یابنـد. بـا توجه 
موضـوع  یـک  انعـکاس  نحـوه  این کـه  بـه 
منافـع  و  دیدگاه هـا  بـا  مسـتقیمي  ارتبـاط 
سیاسي انتقـال دهنــده دارد؛ لذا رسـانه هـاي 
عمـومي نقـش فزاینـده اي در جهـت دهـي بـه 
دیـدگاه هــاي مســئوالن تصمیم گیـر داخلي 
و بین المللي ایفــا مـي کننــد. ایــن موضـوع 
بــه انــدازه اي اهمیــت دارد کــه دولت هـا، 
گزارش هـاي برخي رسانه هــاي بـین المللــي 
را پـیش از گـزارش کـارگزاران خـو د دریافت 
و مطالعـه کـرده و حتـي در برخـي مـوارد بـا 
دیـد مثبـت تــري نسـبت بـه آن هـا برخـورد 

.)29۷  :139۷ )ظریـف،  مي کننـد 
رسـانه ها بـه یکـي از بازیگـران اصلـي حاضـر 
در کارزار دیپلماسي امروز تبــدیل شـده انــد. 
آن هـا در تمـام مراحـل فراینـد شکل گیــري 
سیاســت خـارجي نقــش دارنــد و رهبـران 
ملـي  جنبه هـاي  از  را  رسـانه ها  سیاسـي، 
مي دهنـد  قـرار  توجـه  مـورد  بین المللـي  و 

.)۴3  :1395 آذر،  )خـرازي 
برخـالف گذشـته کـه برتـري نظامـي، قدرت 
جهــاني یــک کشــور را تعیــین مـي کـرد، 
امــروزه توانایـي یـک کشـور در اسـتفاده از 
رسانه هاسـت کـه تصویـر برتـر بین المللـي را 
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شــکل مـي دهــد؛ بنابرایـن جهـت موفقیـت 
یک سیاسـت خارجي، توانایي ایجاد و حفــظ 
یــک تصــویر مطلــوب بین المللي در جامعه 
جهاني ضروري است. در عصـر جهـاني شـدن، 
کشــورهایي کــه داراي فناوري هاي ارتباطي 
جدید و برتر باشند، بر جریـان هــاي جهــاني 
اطالعــات کنتــرل داشــته و همچنین اگر از 
رسـانه هاي جهان گستر نیرومندي برخــوردار 
باشــند، مـي تواننـد تصــویر برتـر بین المللي 
خود را القا کننـد. بنـابراین »قـدرت جهـاني« 
یــک کشـور بـه توانـایي دیپلماسـي رسانه اي 
آن ارتبـاط مي یابد و به همین دلیل، سیاسـت 
فراینــد  در  موفقیـت  جهـت  بایـد  خارجـي 
دیپلماسـي  نقـش  بـا  همـراه  جهاني شـدن 
اطالعاتـي  جدیـد  فناوري هـاي  از  رسـانه اي 
ـ ارتبــاطي نیــز سـود ببرد )سـوري، 139۶: 

.(13۶
دو  کشـورها  در  خارجـي  سیاسـت  اجـراي 
مرحلـه مرتبـط بـه هـم را شـامل مـي شــود. 
مرحلــه اول، مرحلـه سیاسـتگذاري اسـت که 
موضع گیري هـا  سیاسـي،  گزینه هـاي  آن  در 
داخلـي  محیـط  چارچـوب  در  تاکتیک هـا  و 
طرف هـاي ذي ربـط مـورد بحـث و بررســي 
قــرار گرفتــه و دربــاره آن هـا تصمیم گیـري 

مي شـود. 
مرحلـه دیگـر یعنـي تعامــل و دیپلماســي، 
اجـراي سیاسـت هـا در قبـال بـازیگران دیگـر، 
معرفـي مواضـع و تقاضاهـاي تعیین شـده در 
مرحله قبلــي و جســت وجوي راه حـل هـایي 
از  ترکیبـي  یـا  مذاکـره  مبادلـه،  طریــق  از 
رسـانه هــاي  مـي کنــد.  ایجـاب  را  دو  هـر 
خبــري جهــاني، هــم در تصمیم گیري هـا 
و سیاسـتگذاري خارجـي و هــم در مراحــل 
مختلـف تعــامالت دیپلماتیــک تأثیرگذارند. 
درواقـع رسـانه ها بـا توجـه به جایگــاه خــود 
مـي تواننــد مبـدأ رویکردهـا، جهت گیري هـا، 
گفتمان هـا و خرده گفتمان هـاي تـازه باشـند 

)طاهریــان، 139۷: 1۴۴(.
دایان و کـاتز چنـد مـورد از تـأثیرات مسـتقیم 
را  دیپلماســي  بــر  رســانه اي  رویــدادهاي 

از:  شناسـایي کرده انـد کـه عبارت انـد 

الف ـ بي اهمیت کردن نقش سفرا؛ 
و  دیپلماتیـک  بن بسـت هاي  شکسـتن  ـ  ب 
ایجـاد حـال و هوایي مناسـب بـراي مذاکرات؛ 
بـراي  مطلـوب  آوردن شـرایطي  فراهـم  ـ  ج 

بسـتن قـرارداد و توافـق.
درواقع تعامالت دیداري، شـنیداري و نوشتاري 
بـه کــارگیري  به واسـطه  کـه  امـروز  دنیـاي 
اطالعــات  و  ارتباطـات  نویـن  فناوري هـاي 
بـیش از پـیش تسـهیل شـده انـد، روش هـاي 
پیشــین سـازمان هاي دیپلماتیک را در فرایند 
گردآوري، ارزیــابي، انتشــار و عــدم انتشــار 
اطالعــات، دچـار تحـوالت بسـیاري کرده اند. 
بسـیاري از پروتکل هـاي قدیمـي که بـه دوران 
برمي گردنـد،  آن  از  پیـش  و  وسـطي  قـرون 
در جهانـي کـه »مـرگ فاصله هـا«، گام هـاي 
بـازي هـاي دیپلماتیــک را افزایش داده است، 
جهانـي کـه دیگـر دیپلمات هـا در آن یکه تـاز 
مذاکـرات،  طرف هــاي  اصـل،  در  و  نیسـتند 
شـهروندان کشـورهاي مختلف جهان هستند؛ 

نیـاز بـه بازاندیشـي دارند.

مدل هاي تعامل رسانه و دیپلماسي
خارجـي  سیاسـت  نه تنهـا  جدیـد  دوره  در 
به عنـوان یکـي از بخش هـاي مهـم در محتواي 
بلکـه  اسـت؛  داده  نشـان  را  رسـانه هــا خـود 
فراتـر از آن، روابطـي تعاملـي میـان رسـانه ها و 
سیاســت خــارجي برقرار شـده اسـت. به این 
معنـي کـه دو نهاد رسـانه و دسـتگاه سیاسـت 
خــارجي، تــأثیر و تــأثرات متقابلـي بـر هـم 
به جـاي مي گذارند. در این راسـتا تعامل میــان 
رسـانه هــا و سیاســت خــارجي را مي توان در 

قالـب سـه مـدل بررسـي و تبییـن کرد.
در مـدل اول رسـانه بـا رصـد اوضـاع سیاسـي 
منطقه و از طریق ارتبــاط نزدیـک بـا محـیط 
سیاسـي، نکاتي را که باید دسـتگاه دیپلماسي 
کشـور نسـبت بـه آن ها حساسـیت داشـته یا 
بررسـي  دهـد،  نشـان  را  خاصـي  واکــنش 
مي کنـد و در اختیار مدیریت سیاسـي کشـور 

قـرار مي دهـد.
در این مدل، دسـتگاه دیپلماسـي، معــادالت 
و مــراودات سیاسـي خــود را بـا ملحوظـات 
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رسـانه تنظیـم و تدویـن مي کنـد. در این جـا 
ذکر این نکته ضــروري اســت کـه رسـانه اي 
قابلیــت مطرح شـدن در ایـن مـدل را دارد 
کـه بـه لحـاظ اشـراف و تسـلط بـر شـرایط، 
برابر یــا حتــي چنــد قدم جلوتر از دستگاه 
دیپلماسـي حرکـت کنـد. به عبارت ساده تــر 
این جاســت کــه متفکــران و اندیشـمندان 
مسـتقر در حـوزه رسـانه، اهمیـت خـود را به 

اثبـات مي رسـانند.
راهنمایـي،  و  طریـق  ارائـه  دوم،  مـدل  در 
مسـیر برعکـس را طـي مي کنـد، یعنـي ایـن 

دســتگاه سیاسـت خارجي اسـت که به رسانه 
مـي خواهــد  رســانه  از  و  مي دهــد  جهـت 
در جهــت تــأمین امنیـت ملـي مـواردي را 
لحـاظ کنـد. در ایـن مـدل، وزارت خارجــه 
انجــام شده و طبـق  از بررسـي هــاي  پــس 
سیاسـت هاي کالن حاکم بر کشـور، از رسـانه 
مي خواهـد کـه در دروازه بانـي خبـر و پخـش 
برنامه هـاي برون مـرزي بـه مطالب مـورد نظر 

آن هـا توجـه کنـد. 
در ایـن مـدل نیـاز چنداني به وجـود متفکران 
و صاحبنظـران قدرتمند سیاســي در رســانه 

9 
 

  

  

  

در اين مدل، دستگاه ديپلماسي، معـادالت و مـراودات سياسـي خـود را بـا ملحوظـات رسانه تنظيم و تدوين 
شدن در اين مدل را دارد كه به  اي قابليـت مطرح جا ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه رسـانه در اين. كند مي

به عبارت . لحاظ اشراف و تسلط بر شرايط، برابر يـا حتـي چنـد قدم جلوتر از دستگاه ديپلماسي حركت كند
  .رسانند ا به اثبات مين و انديشمندان مستقردر حوزه رسانه، اهميت خود راجاسـت كـه متفكـر تـر اين ساده

كند، يعني اين دسـتگاهسياست خارجي است كه  در مدل دوم، ارائه طريق و راهنمايي، مسير برعكس را طي مي
در اين . خواهـد در جهـت تـأمين امنيت ملي مواردي را لحاظ كند دهـد و از رسـانه مـي به رسانه جهت مي

هاي كالن حاكم بر كشور، از رسانه  شده و طبق سياست هـاي انجـام مدل، وزارت خارجـه پـس از بررسـي
  . ندها توجه ك مرزي به مطالب مورد نظرآن هاي برون باني خبرو پخش برنامه خواهد كه در دروازه مي

  

  

  

صاحبنظران قدرتمند سياسـي در رسـانه نيست و رسانه تنها در اين مدل نياز چنداني به وجود متفكران و 
كنندگان اين مدل دانست؛  هاي ديكتاتور را از مصرف شايد بتوان نظام. مجري منويات دستگاه ديپلماسي است

 فقطرساند و رسانه نيز  ها را به حداقل مي ها خالقيت و رشـد فكري انسان زيرا استبداد موجود در اين سيستم
  .كند كننـد، تكـرار مي كـه ديكتـه مـي آنچه را

كه در  علت اين. شود ر مدل سوم، نوعي تعامل دوسـويه ميـان رسـانه و دسـتگاه سياسـت خـارجي متصـور ميد
شـود، آن اسـت كه در كشورهاي مختلف دنيـا سياسـت  جا از عبارت دستگاه سياست خارجي استفاده مي اين

تنهـا منحصـر بـه وزارت امور خارجه نيست و منابعي همچون شوراي روابط  خـارجي مصـادر مختلفـي دارد و
به . گيرندگان خارجي قرار گيرند ممكن است در صدر تصميم... خـارجي، شـوراي امنيـت ملـي، پارلمان، كنگره و

نتايج  با يكديگردر تعامل دائم بوده و مند نظامصورت ارگانيگ و  عبـارت ديگر، رسانه ودستگاه خارجي به

 راهنمايي و مشاوره دستگاه ديپلماسي رسانه

 دستگاه ديپلماسي رسانه
هايهسياستگذاري نظري

 دستگاه ديپلماسي
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كننـد ودرنهايـت وحـدت هدف ودر صورت نياز يك وحدت  هاي خود را با يكديگر تبادل مي ها و تحليل بررسي
  .دآي وجود مي ها به رويه براي آن

  

  

  

  

  

  

  

سويي رسانه و دستگاه سياست خارجي است و هـر دو همچون دو بازوي بدن  دارد، همآنچه در اين مدل اهميت 
گيرد و  امروزه در بيشتر كشورها اين مدل مورد استفاده قرار مي. پذيرند كنند و از يك مغز فرمان مي حركت مي

هاي  حركت در شاهراه به عبارت بهتر،. برند اي بـراي ديپلماسي خود بهره مي ها از حداكثر ظرفيـت رسـانه دولت
دقتـي  پـذير نيسـت و در صـورت بـي مندي از خدمات رسانه، امكان الملل، بدون بهره رترافيك و خطرنـاك بينپ

المللـي  در استفاده از اين پتانسيل قدرتمند، كشورها بايكوت شده و دچار انزواي سياسي و بـين
  ).15: 1389زاده،  خليل(شوند مي

  

  :انواع ديپلماسي

  01ديپلماسي عمومي

دانست كه با ورود فناوري اطالعات و ارتباطات  ييها يپلماسيدپايه انواع  توان يمديپلماسي عمومي يا مردمي را 
همراه با  افزار نرمآن، با اصطالحاتي تركيبي متشكل از نام آن فناوري يا  يها ينوآورپيشرفت  تناسب بهو 

وجه تمايز اصلي انواع ديپلماسي عمومي از ديپلماسي سنتي، در نوع ارتباط با مردم و . ندشو يمديپلماسي مطرح 
و ...) و ها يشهردار(عمومي  يها تشكليعني ديپلماسي عمومي از ابتدا با مردم، . ل تبليغي استياستفاده از وسا

 رسانه

 دستگاه ديپلماسي

 دستگاه ديپلماسي

 دستگاه ديپلماسي

 دستگاه ديپلماسي

نیسـت و رسـانه تنها مجري منویات دسـتگاه 
نظام هـاي  بتـوان  شـاید  اسـت.  دیپلماسـي 
مـدل  ایـن  مصرف کننـدگان  از  را  دیکتاتـور 
ایـن  در  موجـود  اسـتبداد  زیـرا  دانسـت؛ 
سیسـتم ها خالقیـت و رشــد فکري انسـان ها 
را به حداقل مي رسـاند و رسـانه نیز فقط آنچه 
را کــه دیکتـه مـي کننــد، تکـرار مي کند. در 
مـدل سـوم، نوعـي تعامـل دوســویه میــان 
رســانه و دسـتگاه سیاسـت خـارجي متصـور 
مي شـود. علـت این کـه در این جـا از عبـارت 
دسـتگاه سیاسـت خارجي استفاده مي شــود، 
آن اســت کـه در کشـورهاي مختلـف دنیــا 
سیاســت خــارجي مصـادر مختلفــي دارد و 

تنهــا منحصـر بــه وزارت امور خارجه نیست 
و منابعـي همچـون شـوراي روابط خــارجي، 
شــوراي امنیــت ملــي، پارلمان، کنگـره و... 
تصمیم گیرنـدگان  صـدر  در  اسـت  ممکـن 
دیگـر،  عبــارت  بـه  گیرنـد.  قـرار  خارجـي 
رسـانه و دسـتگاه خارجـي به صـورت ارگانیگ 
و نظام منـد بـا یکدیگـر در تعامـل دائـم بـوده 
و نتایـج بررسـي ها و تحلیل هـاي خـود را بـا 
یکدیگر تبادل مي کننــد و درنهایـت وحـدت 
هـدف و در صـورت نیـاز یـک وحـدت رویـه 

بـراي آن هـا به وجـود مي آیـد.
آنچـه در ایـن مـدل اهمیـت دارد، هم سـویي 
رسـانه و دستگاه سیاست خارجي است و هــر 
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دو همچـون دو بـازوي بـدن حرکـت مي کنند 
و از یـک مغـز فرمـان مي پذیرنـد. امـروزه در 
اسـتفاده  ایـن مـدل مـورد  بیشـتر کشـورها 
قـرار مي گیـرد و دولت ها از حداکثر ظرفیــت 
رســانه اي بـراي دیپلماسي خود بهره مي برند. 
شـاهراه هاي  در  حرکـت  بهتـر،  عبـارت  بـه 
بـدون  بین الملـل،  خطرنــاک  و  پُرترافیـک 
امکان پــذیر  رسـانه،  خدمـات  از  بهره منـدي 
نیســت و در صــورت بـي دقتــي در استفاده 
از ایـن پتانسـیل قدرتمنـد، کشـورها بایکـوت 
شـده و دچـار انزواي سیاسـي و بـین المللــي 

.)15  :1389 )خلیـل زاده،  مي شـوند 

انواع دیپلماسي:
دیپلماسي عمومي9 

را مي تـوان  یـا مردمـي  دیپلماسـي عمومـي 
پایه انواع دیپلماسـي هایي دانسـت کـه با ورود 
به تناسـب  و  ارتباطـات  و  اطالعـات  فنـاوري 
اصطالحاتـي  بـا  آن،  نوآوري هـاي  پیشـرفت 
ترکیبـي متشـکل از نام آن فنـاوري یا نرم افزار 
مي شـوند.  مطـرح  دیپلماسـي  بـا  همـراه 
وجـه تمایـز اصلـي انـواع دیپلماسـي عمومـي 
بـا  ارتبـاط  نـوع  در  سـنتي،  دیپلماسـي  از 
تبلیغـي اسـت.  از وسـایل  اسـتفاده  مـردم و 
یعنـي دیپلماسـي عمومـي از ابتـدا بـا مـردم، 
و  و...(  )شـهرداري ها  عمومـي  تشـکل هاي 
و  داشـته  سـروکار  غیردولتـي  سـازمان هاي 
فعالیت هـاي آن محـدود بـه نظرهـاي دولـت 

نیسـت.

دیپلماسي شبکه اي10
 ایـن نوع دیپلماسـي عبارت اسـت از آمیزه اي 
از دیپلماسـي سـنتي کـه در آن دیپلمات هـا 
بـا مقامات عالي رتبـه و رهبران کشـور میزبان 
یـا سـایر کشـورها کار مي کننـد و به هرحـال 
دیپلمات هـا مسـتقیماً بـا شـهروندان خارجي 

دارند. سـروکار 

تله دیپلماسي11
ایـن نـوع دیپلماسـي هم اینـک به عنـوان یک 
دیـده  سیاسـي  محیـط  در  کلیـدي  جنبـه 

مي شـود کـه بـر نتایـج و نیـز فرایند سیاسـت 
خارجـي اثـر مي گـذارد کـه درنتیجـه توانایي 
پاسـخگویي سریع به جریان شـتابنده حوادث 
یکي از شـاخصه هاي اصلـي در ارزیابي قابلیت 
تعامـل با دیگران بوده و در سـازمان و عملکرد 
منعکـس  دیپلماسـي  در  ملـي  دسـتگاه هاي 

مي شـود.

 دیپلماسي مجازي12
این شـکل از دیپلماسـي اقدامـات دیپلماتیک 
بـدون  را  مربوطـه  امـور  انجـام  و  دور  راه  از 
بـر  در  خارجـي  سـفارتخانه هاي  در  اسـتقرار 

مي گیـرد.

دیپلماسي دیجیتال13
ایـن نـام نیـز بـه فهرسـت سـنتي و طوالنـي 
سـابق شـامل عناوینـي همچـون دیپلماسـي 
کشـتي جنگـي، دیپلماسـي دالر، دیپلماسـي 
آرام، دیپلماسـي شـاتل، دیپلماسي پینگ پنگ 
و جدیدتـر از همـه دیپلماسـي عمومـي اضافه 
مي شـود. ویژگـي آن ارتبـاط چندیـن جانبـه 
اسـت. در ایـن روش امـکان دریافـت نظرهـا، 
سـازماندهي و هدایـت نیز وجـود دارد. تفاوت 
آن بـا دیپلماسـي شـبکه اي در ایـن اسـت که 
دیپلماسـي شـبکه اي همان دیپلماسي سنتي 
اسـت کـه در آن نقـش دولـت محدودتـر بوده 
امکانـات  از  بهره منـدي  بـر  اصلـي  تأکیـد  و 
شـبکه اي در فعالیـت دیپلماتیـک اسـت. در 
شـرایط  بـر  تأکیدهـا  دیجیتالـي  دیپلماسـي 
محیـط بین الملـل حاصـل از تأثیـر فنـاوري 
اطالعـات و ارتباط اسـت )بیـات، 1395: ۴2(.
اگـر در گذشـته در برکه اي بـه دنبال اطالعات 
مي گشـتیم، امـروزه در اقیانـوس اطالعات قرار 
داریـم. چراکه ارتباطات، ماکـرو فیزیک قدرت 
را بـه میکروفیزیـک قدرت تبدیل کرده اسـت. 
تاجیـک بیـان مـي دارد: دیپلماسـي، فراسـوي 
مرزهـاي مـا معنـا پیـدا مي کنـد. چـه این که 
ماهیـت  تـا  دارد  تبعـي  ماهیـت  دیپلماسـي 
وضعـي. ما در حال گذار از دیپلماسـي سـنتي 
بـه دیپلماسـي عمومـي هسـتیم. حال آن کـه 
جهـان در حـال گذار از دیپلماسـي عمومي به 
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دیپلماسـي خصوصي نظیر سایبردیپلماسـي و 
تکنودیپلماسـي اسـت )معاونـت پژوهش هـاي 

فرهنگي و اجتماعـي، 1385(
توجـه بـه رویکـرد دیپلماسـي غیردولتـي نیز 
لـزوم توجه بـه خألهاي فـراروي تصمیم گیران 
نظـام در عرصـه مزبـور را مي طلبد کـه به این 

شـرح مورد پـردازش قـرار مي گیرد:

دیپلماسي آشکار؛14
تقویـت دیپلماسـي مشـارکتي15 کـه پذیـرش 
نـوع  بـه  نسـبت  مدنـي  بازیگـران  نمادیـن 
و  شـده  موجـب  را  دولتـي  بازیگـران  رفتـار 
کثرت گرایـي فرهنگـي و گسـترش نهادهـاي 

دارد؛ پـي  در  را  بین المللـي  مدنـي  جامعـه 
تحکیـم دیپلماسـي چندبُعـدي؛ رویکردي که 
انعطاف پذیـر، تعاملـي و تبادلـي اسـت و بـه 
تمامـي حوزه هـا براسـاس نگـرش پارسـونزي 
به گونـه اي متـوازن تأکیـد داشـته و موجـب 
حالتـي  خارجـي  سیاسـت  تـا  مي شـود 
و  چندبخشـي  همه جانبه گـر،  چندبُعـدي، 

پایـدار پیـدا کنـد؛
تقویـت سیاسـت اعتمادسـازي: بـا توجـه بـه 
اهمیـت روابـط بین االذهانـي در عصرکنونـي 
و ضـرورت بازسـازي روابـط في مابیـن ذهـن 
و عیـن به عنـوان کلیـد درک عقالنـي متقابل 
مبتني بر سیاسـت اعتمادسـازي1۶ بـا توجه به 
اصـالح محیـط ادراکي روان شـناختي نخبگان 
سیاسـي داخلـي و انطباق آن بـا محیط عیني 

ـ عملیاتـي منطقـه اي مهم اسـت؛
دیپلماسـي  شـامل  کـه  مقیـاس1۷  سیاسـت 
اسـت؛ چندالیـه اي19  و  شـده18  سـطح بندي 

اولویـت قائل شـدن بـراي ُخـرده سیاسـت ها و 
توسـعه سیاسـت غیررسمي؛
سیاست زمان )ترمو راهبرد(؛

تأکیـد بـر سیاسـت دوالیـه )تقویـت مبادالت 
ردیـف دوم(؛2۰

اتخـاذ دیپلماسـي سـه گانه کـه از NGO هـا 
به صـورت بازیگران سـوم و همچـون پلي میان 
افـراد و حکومت بهره برده مي شـود و در قالب 
الگـوي تعامـل فراملیتـي مبتني بـر ارتباطات 

سـه گانه21 بـه منصـه ظهور مي رسـد؛

کـه  اسـت  غیردولتـي  تجـاري  دیپلماسـي 
اهمیـت تعامـالت في مابیـن خـرده مناطـق و 
مناطـق در نظـام منطقه گرایي بـاز22 و تنظیم 
قاعـده بـازي در نظـام کنونـي بین المللـي بـر 
اسـاس مقوله رضایت و توانمنـدي در رقابت را 
بازتـاب مي دهد )دهشـیري، 1395: 32-3۴(.
ضـرورت اتخـاذ دیپلماسـي اقتصـادي توسـعه 

محـور در راسـتاي ارتقـاي قـدرت ملـي 
مدیریـت  کنونـي،  پسـت مدرن  دوران  در 
مؤثـر روابـط اقتصـادي بین المللـي مسـتلزم 
مشـارکت طرف هـاي اصلـي ذي نفـع ازجملـه 
وزارتخانه هـاي  دیگـر  و  امـور خارجـه  وزارت 
مرتبـط با سیاسـت هاي اقتصادي و شـرکت ها 
و سـازمان هاي غیردولتـي اسـت. دولت هایـي 
دنبـال  را  توسـعه گرا  خارجـي  سیاسـت  کـه 
مي کننـد بـه این امـر اعتقـاد راسـخ دارند که 
در اقتصـاد جهانـي، عناصـر و منابعـي وجـود 
دارد کـه مي تـوان از آن بـراي توسـعه اقتصـاد 
داخلـي بهره بـرداري کـرد. ازایـن رو سیاسـت 
خارجـي این دسـته از کشـورها عموماً ماهیت 
دیپلماسـي  چارچـوب  در  و  دارد  اقتصـادي 
راسـتا  ایـن  در  مي شـود.  تعریـف  اقتصـادي 
برنامه چهارم توسـعه از دستگاه وزارت خارجه 
مي خواهـد تـا بـا کمـک بـه برقـراري ثبـات 
منطقـه اي، جـذب منابـع مالي، بهره گیـري از 
موقعیـت ژئوپلتیـک کشـور و وجـود میـراث 
کهـن و بـا ارزش تاریخـي ـ فرهنگـي کشـور 
بالقـوه  ظرفیت هـاي  تمامـي  فعال شـدن  بـه 
جهـت  در  فرهنگـي  و  اجتماعـي  اقتصـادي، 
دولت آبـادي،  )باقـري  رسـاند  یـاري  توسـعه 

.)23  :139۷
همچنیـن امـر شایسته سـاالري نمـود و تجلي 
اجـراي  و  سیاسـتگذاري  فراینـد  در  بـارزي 
دیپلماسـي اقتصـادي دارد. به واقـع پي گرفتن 
بـاور کارشناسـان،  بـه  اقتصـادي  دیپلماسـي 
مسـتلزم آن اسـت که انبارهاي از افراد کاردان 
خصوصـي  بخش هـاي  و  حکومـت  درون  در 
وجـود داشـته باشـد تـا از چشـم اندازي ملـي، 
مسـائل اقتصـادي و تجـاري را ارزیابـي و بـر 
سـر آن گفت وگـو کنند. دیپلماسـي اقتصادي، 
شـمار  کـه  خـورد  خواهـد  شکسـت  آن گاه 
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افـراد کاردانـي که بتواننـد از موضـع آگاهي و 
توانایـي گفت وگـو و مذاکـره کننـد، کم باشـد 

.)139  :1395 )هارون الرشـید، 
 1۴۰۴ بیست سـاله  چشـم انداز  سـند  در 
جایـگاه اول اقتصـادي، علمـي و فنـاوري بـا 
نـرخ متوسـط رشـد اقتصـادي هشـت درصـد 
بـراي کشـور پیـش بیني شـده اسـت. در این 
راسـتا اقدامات دستگاه سیاسـت خارجي براي 
تحقـق اهداف سـند در قالب سیاسـت هایي به 
اجـرا گـذارده شـده ازجملـه »تئـوري نـگاه به 
شـرق« که روابط دوجانبـه و همچنین تقویت 
همکاري هـاي منطقـه اي را در برمي گیرد. این 
سیاسـت ها در قالـب پیمان  هـاي منطقـه اي و 
بـه  نسـبت  وابسـتگي  از  کاسـتن  هـدف  بـا 
بلوک هایـي کـه همـکاري الزم بـا ایـران را در 
مسـائل سیاسـي ندارنـد، دنبـال شـده اسـت. 
مجامـع و پیمان هایـي در ایـن راسـتا که ایران 
سـعي در حضـور پُررنـگ و مشـارکت فعاالنـه 
و   ACD2۴،23شـانگهاي،D8 داشـته  آن هـا  در 

شـماري دیگر اسـت. 
ازجمله سیاسـت هاي دیگري که سـعي گشته 
تـا حـدي امـا نه چنـدان بـا اهتمـام پیگیـري 
شـود، جلب مشـارکت ایرانیان خارج از کشـور 
به عنـوان موتـور محرکـه اقتصـاد کشـور بوده 
کـه چنیـن نقشـي را چیني هاي مقیـم خارج 
از چیـن در دهه هـاي 198۰ و 19۷۰ میالدي 
بـازي کرده انـد. البتـه نـگاه خـاص کارگـزاران 
دیپلماسـي و همچنیـن امنیتي شـدن فضـاي 
سیاسـت خارجي ایـران در فضـاي بین المللي 
کـه در قالـب تحریم هـا نمـود یافـت، پیگیري 
اهـداف را با مشـکل مواجـه کرده اسـت. البته 
ایران به دلیل داشـتن تمـدن بزرگ و موقعیت 
ژئوکالچـرال و این کـه به صورت یـک متروپل و 
مرکـز در منطقـه باالخـص بـراي کشـورهاي 
فارسـي زبان و آسـیاي میانه قـرار دارد، به طور 
بالقـوه توان مانـور در بازار رو به گسـترش این 
کشـورها را به علت موقعیت و مزایاي ترانزیتي 
داراسـت. همچنین پارسـیان هندي همواره در 
طول تاریخ نسـبت به سـرزمین اجـدادي خود 
دلبسـتگي داشـته و بـه همین دلیـل خواهان 
مشـارکت در سـرمایه گذاري هاي صنعتـي در 

ایـران بـوده و هسـتند امـا به دالیـل مختلفي 
در طـول ایـن قرن ایـن امکان محقق نشـده و 
این پتانسـیل، صرف صنعتي شـان هندوسـتان 

شـده است. 

نتیجه گیري
در عصـر  نتیجـه گرفـت  پایـان مي تـوان  در 
مهم تریـن  از  یکـي  دیپلماسـي  جهاني شـدن 
ابزارهـاي ارتقـاي قـدرت ملـي کشورهاسـت. 
گسـترش  بـا  جهاني شـدن  عصـر  تحـوالت 
آگاهي هـا و اطالعات، باعـث حضور بخش هاي 
خصوصـي، غیردولتي، گروه ها و افـراد در کنار 
دولت هـا به منظـور بهره گیري و انتفاع بیشـتر 
و  ارتباطـات  و  شـده  جهاني شـدن  عصـر  در 
تعامالت را بسـیار پیچیده و درهم تنیده کرده 
اسـت. ایـن پیچیدگي هـاي و درهم تنیدگي ها، 
عرصـه رقابـت را تنگ تـر کـرده و موجبـات 
دانش محورتر و هدفمندترشـدن دیپلماسـي را 

فراهـم کرده اسـت. 
جمهوري اسـالمي ایـران به عنوان یک کشـور 
مهـم بـا رعایـت یکسـري قواعـد و اصـول و با 
روي آوردن به سیاسـت خارجي توسـعه محور 
و بـا اتخـاذ دیپلماسـي فعـال و منفعـت محور 
نظـام  در  موجـود  فرصت هـاي  از  مي توانـد 
جهانـي بهره بـرداري مضاعف کـرده و آن را در 
راسـتاي ارتقـاي قـدرت ملـي و رفـاه عمومـي 
شـهروندانش بـه کار گیـرد. امـا آنچـه اکنـون 
تحلیل هـا  توصیف هـا،  از  و  هسـتیم  شـاهد 
و واقعیت هـا حاصـل مي شـود آن اسـت کـه 
گرچـه گام هاي بزرگـي در راه تغییرات بنیادي 
سیاسـت خارجي برداشـته شـده مع هذا هنوز 
تحـول جـدي در دسـتگاه دیپلماسـي انجـام 
نگرفتـه و همچنان رویکردهـاي محافظه کارانه 
و  حقایـق  شـناخت  عـدم  و  کم تحـرک  و 
بُعـد فکـري و  واقعیت هـاي جهانـي چـه در 
چـه سـازماني حاکـم بـوده که کم رنگ سـازي 
و فقـدان عناصـر محـرک و خـالق، پویایـي، 
رقابت جویـي، کارآمـدي، نگـرش توسـعه مدار 
داده  بازتـاب  را  شایسته سـاالري  سـیطره  و 
و دال بـر سـیکل بسـته سـیر امـور در دایـره 
روزمرگي هـا، بخشـي نگـري و فقـدان عناصـر 
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فـرا بخشـي و تعامـل سـازنده اجزاي دسـتگاه 
سیاسـت خارجـي اسـت. 

همان طـور کـه در متـن اشـاره شـد امـروزه 
در  محـور  منفعـت  و  قدرتمنـد  حضـور 
عرصـه رقابـت جهانـي، حاصـل کار جمعـي 
در  دولـت  به عنـوان  مختلـف  وزارتخانه هـاي 
و  شـرکت ها  خصوصـي،  بخش هـاي  کنـار 
اسـت.  و صادرکننـدگان  تولیـدي  بنگاه هـاي 
سیاسـت  در  موجـود  مشـکالت  درمجمـوع، 
خارجـي و عـدم شـناخت کافـي از تحـوالت 
صـورت گرفتـه در حـوزه دیپلماسـي و جهان 
متغیـر پیرامونـي و معطـل مانـدن بسـیاري 
ژئوراهبـردي،  پتانسـیل هاي  و  قابلیت هـا  از 
ژئوکالچـرال و ژئواکونومیک کشـور که به نوعي 
در مرکـز بیضي راهبـردي هیدروکربني جهان 
در خاورمیانـه قـرار گرفتـه شـده، چشـم انداز 

را ترسـیم مي کننـد. قبولـي  غیرقابـل 
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پي نوشت ها:
1. igh Policy

2. Low Policy

3. Cyber Space

4. Compulsory Power

5. Instutional Power
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6. Structural Power

7. Productive Power

8. Media & diplomacy

9. Public Diplomacy

10. Net Diplomacy

11. Tele Diplomacy

12. Virtual Diplomacy

13. Digital Diplomacy

14. Open Diplomacy

15. Associative Diplomacy

16. Confidence Building

17. Scale Political

18. Compartmentalized

19.Multilayered

20. Track Two Diplomacy

21. Triple track diplomacy

22. Open Regionalism

23. Developing٨- Countries

24. Asia Cooperation Dialogue (ACD)


