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احمد
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تاريخ دريافت ،69/70/11:تاريخ تاييد69/11/11:

چكيده
ابزارهاي ارتباطي به مثابه كارگزاران فرهنگي در شكلدهي به افك ار عم ممي و ذهني ته ا ،ت ثير
به سزايي دارند .تحمالت منطقۀ آسياي غربي و افمل گروه تروريستي داع  ،،هم ه پرس ي ج دايي
كردستان عراق ،روي كار آمدن دونالد ترامپ به عن مان رئ يس جمه مر امريك ا و حض مر اكثري ت
جمهمريخماهان در مجالس سنا و كنگرۀ امريكا و لفاظيهاي تند نممحافظ هك اران در قب ال اي ران
اسالمي و تهديد لغم تمافق برجام از سمي ترامپ ،بسترهاي تبليغي بسيار عميقي را براي ديپلماس ي
فرهنگي جمهمري اسالمي ايران ايجاد كرده است .هدف اين تحقيق ،راهبرده اي مطل م

ارتق اي

ديپلماسي رسانه اي ج.ا.ا در راستاي تمسعۀ پايدار فرهنگي اي ران در دوران پس ابرجام اس ت .اي ن
تحقيق با استفاده از روش دلفي ،طي سه مرحله ،با بهرهگيري از الگمي برنامه ريزي استراتژيك انجام
شد .براي دستيابي به اهداف تحقيق از نظرات  32نفر از خبرگان اين حمزه (كارشناس ان و م ديران
در عرصههاي علمم سياسي ،روابط بينالملل ،مديريت فرهنگي ،علمم ارتباطات ،ارتباطات بينالمل ل
و مديريت رسانه) استفاده شد .نتيجه اين تحقي ق نش ان داد راهبرده اي رق ابتي مناس

ت رين

راهبردها براي ارتقاي ديپلماسي رسانه اي ج.ا.ا در راستاي تمسعۀ پاي دار فرهنگ ي اي ران در دوران
پسابرجام هستند .در انتها راهبردهاي رقابتي تدوينشده ،اولميتبندي شدند .مهمترين راهبرده اي
اين تحقيق ،راهبرد «يكپارچگي معنايي در بسته بندي پيام رسانه هاي ج.ا.ا ب راي م ديريت ادراك و
فرار بهممقع از پارازيتشناختي و روايت و ايدۀ ساخته و پرداخته رسانههاي غرب ي

امريك ايي در

راستاي تهاجم فرهنگيرسانه اي امريكا عليه ايران است» .همچن ين راهب رد «ت كي د ب ر عب مر از
تك گميي به گفتگم در ديپلماسي رسانه اي ج.ا.ا در دوران پسابرجام كه براي تحق ق گفتگ مي ب ين
تمدنها و ملتها در راستاي تن،زدايي و ايج اد فض اي روان ي بين اذهنيتي جه اني س الم ب راي
گسترش روابط فرهنگي با ايران است» .به نظر ميرسد اين راهبردها با نظريه ممازن ۀ ن رم مطابق ت
دارد.
واژگان كليدي :راهبرد ،ديپلماسي رسانهاي ،توسعۀ پايدار فرهنگي ،جمهوري اسالمي ايران ،پسابرجام.

 -1عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي
aaa215215@gmail.com
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طرح مسئله
امروزه افكار عمومي در اقصي نقاط جهان به رسانههاي گروهي وابسته است و ساختاربندي
ذهنيت جهاني در گروي چگونگي اطالعرساني و آگاهيبخشي رسانههاست ،تا جاييكه بر خالف
گذشته كه ارتشهاي قدرتمند ،معيار ابرقدرتي كشورها محسوب شده و يا اينكه قدرتها را با
آن ردهبندي ميكردند ،امروز كسي ترديد ندارد كه مهمترين معيار رتبهبندي كشورها و
قدرتهاي جهاني ،ميزان حوزۀ نفوذ و تنوع فعاليتهاي رسانههاي اين كشورهاست.
ابزارهاي ارتباطي بهمثابه كارگزاران فرهنگي در شكلدهي به افكار عمومي و ذهنيتها،
تأثير بهسزايي دارند .تحوالت منطقۀ آسياي غربي و ظهور گروه تروريستي داعش ،بسترهاي
تبليغي بسيار عميقي را براي ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايجاد كردهاند .با وجود قدرت
باالي رسانههاي رقيب بهويژه  BBCو  CNNدر باب تحوالت منطقه كه بهنظر ميرسد گوي
سبقت را از ديگر رقبا ربودهاند ،ضرورت استفاده از اين فرصت استثنايي و تاريخي توسط سپهر
رسانهاي ج.ا.ا هر چه بيشتر خودنمايي ميكند .تا جمهوري اسالمي ايران با توجه به دكترين
تعامل سازنده؛ با اتخاذ سياستي فعال ،پويا ،تأثيرگذار ،جهتدار با شناخت دقيق از معادالت
سياسي بهعنوان بازيگري قدرتمند در صحنۀ روابط بينالملل و منطقۀ خاورميانه گام بردارد .اين
مهم باعث خروج از جايگاه جمهوري اسالمي ايران بهعنوان متهم و استقرار در جايگاه مدعي
ميشود و در مرحلهاي پيشرفتهتر به سياست تنشزدايي اهتمام ورزيده ،كه اين سياست در
سطوح مختلف جهاني ،جهان در حال توسعه ،جهان اسالم ،منطقۀ آسياي غربي ،همسايگان و
ملي قابل طرح و اعمال ميباشد .اين مهم با روي كار آمدن دونالد ترامپ بهعنوان رئيس جمهور
امريكا و حضور اكثريت جمهوريخواهان در مجالس سنا و كنگرۀ امريكا و لفاظيهاي تند
نومحافظهكاران در قبال ايران اسالمي و تهديد لغو توافق برجام از سوي ترامپ بسيار حائز
اهميت است.
رسانهها و سپهررسانهاي نقش بيبديلي در تحقق اهداف هر كشور در توسعۀ پايدار فرهنگي
آن دارند .اين تحقيق ميكوشد راهبردهاي مطلوبي براي نظام ج.ا.ا جهت ارتقاي ديپلماسي
رسانهاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران ارائه دهد تا به حضور مؤثر رسانهاي ايران
در سپهر رسانهاي جهان و عرصۀ فرهنگ جهاني كمك كرده و به ارتقاي قدرت ملي ج.ا.ا در
فضاي پسابرجام كمك كند.
اهميت و ضرورت تحقيق
وسايل ارتباط جمعي اكنون داراي شيوههاي عملاند و كاركرد اطالعرساني آنها در قالب و
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متأثر از اين شيوههاست .به قول «ملوين دفلور» 1و «اورت .دنيس» 1ارتباطات امروزي
سازماندهي و نهادمند شده و داراي عمل گستردهاند و جوامع امروزي از هر حيث ،به ارتباطات
جمعي وابستهاند .لذا هرگونه تالش براي درك شيوههاي عمل رسانههاي جمعي بايد با شناخت
اين واقعيت آغاز شود كه رسانههاي جمعي جزء الزم زندگي ما هستند و ما عميقاً به حضور
محتواي برنامههاي آنها وابستهايم و رسانهها به مرجع اصلي ارتباطات تبديل شدهاست (دفلور و
دنيس.)99 :1919 ،
ضرورت و اهميت احياي قدرت نرم و استفاده از قدرت همشمند در جمهمري اسالمي
ايران
دولتها بهمنظور بقا و ادامۀ حيات سياسي و حضور فعال در عرصۀ روابط بينالملل در قرن
 11ناگزير به استفاده حداكثري از ظرفيت رسانههاي خود ميباشند .بهعبارت روشنتر رسانهها
ميتوانند با عبور از مرزهاي جغرافيايي و تأثير بر نگرش انسانها ،رفتار سياسي آنها را مطابق با
ميل و نظر صاحبان رسانه تغيير دهند و در كمتر از چند ثانيه عالئم و اشارات سياسي و
پيامهاي ديپلماتيك را به اقصي نقاط دنيا ارسال كنند .همچنين رسانهها ميتوانند دولتها را
وارد جنگ كنند يا يك كشور را از مداخله نظامي در كشور ديگر برحذر دارند و بحرانهاي
سياسي را مديريت كنند .با توجه به اينكه در عصر انفجار اطالعات و ارتباطات بهسر ميبريم و
در جامعۀ جهاني امروز روابط پيچيدۀ قدرت ،حاكميتِ دولتها را هرچه بيشتر كمرنگ كرده
است« ،نظريۀ قدرت هوشمند» 9مطرح شده است.
از ديد نظريهپردازان ،قدرت هوشمند در قرن 11؛ «روايت قدرت هوشمند در قرن  ،11در
مورد بيشينهساختن قدرت يا حفظ سلطه نيست .اين روايت در مورد يافتن راههايي است براي
تركيب منابع و تبديل آنها به راهبرد موفقيتآميز در زمينۀ توزيع قدرت و ظهور ديگران» (ناي،
 .)917 :1967كشور ما نيز نيازمند ساز و كار «قدرت هوشمند» ،متناسب با سند چشمانداز
خود است.
بر طبق سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران ،در حوزۀ سياست خارجي و روابط
بينالملل ،بايستي شاخصهاي الهامبخش بودن و مؤثر بودن جمهوري اسالمي ايران در جهان
اسالم و تعامل سازنده و مؤثر در جهان محقق گردد (كميسيون چشمانداز و نخبگان مجمع
تشخيص مصلحت نظام.)1916 ،
1- Melvin DeFleur
1- Dennis, E.
9- Smart Power Theory
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سند چشمانداز  17ساله جمهوري اسالمي ايران در بُعد سياست خارجي مصوب مجمع
تشخيص مصلحت در سال  1999اين چنين بيان ميدارد كه؛ «ايران كشوري است توسعهيافته
با جايگاه اوّل اقتصادي ،علمي و فنآوري در سطح منطقه با هويت اسالمي و انقالبي ،الهامبخش
در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل و جهان بر اساس اصول عزت،
حكمت و مصلحت» (محمدي.)11 :1916 ،
با توجه به تعريف دكترين تعامل سازنده« :اتخاذ سياستي فعال ،پويا ،تأثيرگذار ،جهتدار با
شناخت دقيق از معادالت سياسي بهعنوان بازيگري قدرتمند در صحنۀ روابط بينالملل و
منطقه و خروج از جايگاه متهم و استقرار در جايگاه مدعي و آن مرحلهاي پيشرفتهتر از سياست
تنشزدايي ميباشد .اين سياست در سطوح مختلف جهاني ،جهان در حال توسعه ،جهان اسالم،
منطقه خاورميانه ،همسايگان و ملي قابل طرح و اعمال ميباشد» (محمدي.)11 :1916 ،
طبق سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران ،در حوزۀ سياست خارجي و روابط بينالملل،
بايستي شاخصهاي الهامبخش بودن و مؤثر بودن جمهوري اسالمي ايران در جهان اسالم و
تعامل سازنده و مؤثر در جهان محقق گردد (كميسيون چشمانداز و نخبگان مجمع تشخيص
مصلحت نظام.)1916 ،
از آنجا كه در يك نگرش كالن ،حصول به چنين موقعيتي ،پيشاپيش مستلزم مطالعه و
شناخت چالشهاي تأثيرگذار بر فرايند تبديل ايران به قطب اقتصاد سياسي و فرهنگي جهان
اسالم و منطقۀ خاورميانه است ،بر اين اساس ،مهمترين مسائل پيش روي جمهوري اسالمي
ايران را ميتوان در شش محور عمدۀ زير توضيح داد:
1ـ مسئلۀ توسعۀ ايران در چهارچوب الگوي پيشرفت اسالمي ايراني
1ـ مسئلۀ نحوۀ تعامل ايران با محيط بيروني (بهويژه در زمينۀ انرژي هستهاي در دوران
پسابرجام)
9ـ مسئلۀ ظهور دولت ترور و تروريسم داعش در كنار جنگهاي داخلي و ناامني در بعضي
از كشورهاي خاورميانه و شمال افريقاي جديد
4ـ مسئلۀ ساختار جديد موازنه قدرت در آسياي غربي و تجزيۀ عراق و سوريه
0ـ مسئلۀ فشارهاي اقتصاد سياسي بينالملل در قالب تحريمهاي اقتصادي و تجاري حتي
پس از توافق برجام
9ـ مسئلۀ رقابتهاي جهاني قدرتهاي بزرگ بهويژه در خاورميانه (بازي بزرگ ژئوپلتيك)
بر اين اساس و در چهارچوب اهداف و سند چشمانداز ،نظام جمهوري اسالمي ايران براي
رسانههاي خود نيز بايد به تدوين راهبردهاي كارآمد و مؤثري در عرصههاي ششگانه مزبور و
بهويژه در عرصۀ پيشرفت ايران اسالمي اقدام كند .در اينجا نكتۀ اساسي آن است كه كارايي و
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اثربخشي رسانههاي ج.ا.ا بهويژه رسانۀ ملي در تمهيد و تسهيل زمينههاي حصول جمهوري
اسالمي ايران به اهداف سند چشمانداز و مديريت مسائل ششگانه فوق از جهتي در گروي
ميزان قدرت نرم و و بهعبارت بهتر ،قدرت هوشمند رسانۀ ملي است.
اساساً در چهارچوب تفكر استراتژيك انديشمندانِ حوزۀ قدرت نرم در غرب (بهويژه جوزف
ناي) حصول به چنين قدرتي (نرم) متفاوت از روش و نظريۀ قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران
است .بهعبارت ديگر ،نوعي تفاوت ميان مبنا ،منابع ،اهداف و غايتِ قدرت نرم در انديشههاي
راهبردي غرب و جمهوري اسالمي وجود دارد .اين تفاوت را ميتوان اينگونه نشان داد؛
1ـ از ديدگاه جوزف ناي؛
الف) كشورهايي داراي قدرت نرم و هوشمند خواهند بود كه بر فرهنگ و انديشههايي
مسلط ميشوند كه به هنجارهاي غالب جهاني نزديكترند (امروزه اين هنجارها بر ليبراليسم،
تكثرگرايي و استقالل حكومت تكيه دارند).
ب) كشورهايي كه بيشترين دسترسي را به راههاي متعدد ارتباطاتي دارند و به همين علت
بر شيوۀ چهارچوببندي مسائل [در عرصۀ سياست جهاني] تأثير بيشتري ميگذارند.
ج) كشورهايي كه اعتبارشان با عملكرد داخلي و بينالملليشان ،افزايش مييابد .اين ابعاد
قدرت در عصر اطالعات كنوني ،از افزايش اهميت قدرت نرم در مقايسه با مجموعه منابع قدرت
حكايت دارد و مزيتي عمده براي اياالت متحده بهحساب ميآيد (ناي.)100 :1910 ،
قدرت هوشمند ،تركيب قدرت سخت و قدرت نرم در جهت پيشبرد ديپلماسي است .قدرت
هوشمند ،بسط نفوذ و مشروعيتبخشي به اقدامات امريكا در جهان است .وي (ناي) لزوم توجه
به قدرت هوشمند و قدرت نرم در پي عملكرد نامناسب امريكا در حوزۀ سياست خارجي و
عرصه ديپلماسي در دوران بوش را يادآور ميشود «رهبران فكري امريكا كه اياالت متحده را
همچون امپراطور مينگرند و از روي جهالت ،خواستار يكجانبهگرايي هستند ،موجب
فاصلهگرفتن متحدان بالقوهشان در ديگر كشورها ميشوند» (ناي و پاپ)10 :1961 ،
ناي معتقد است؛ «سه وضعيت سبب شده است در قرن  11توسل به زور براي قدرتهاي
بزرگ پرهزينهتر شود؛ 1ـ خطر تشديد منازعات هستهاي1 ،ـ آثار نامشخص و احتماالً منفي
توسل به زور براي دستيابي به اهداف اقتصادي و 9ـ مخالفت با افكار عمومي داخلي با
هزينههاي انساني ناشي از توسل به زور» .ناي همچنين بيان ميدارد كه نظام بينالملل
پيچيدهتر شده است و امريكا توان كنترل پيامدهاي حاصل از استفاده از زور را در كل نظام
بينالملل ندارد (ناي.)199 :1910 ،
ناي معتقد است مشروعيت رويكرد چندجانبه نوين امريكا ،موجب افزايش كشورهاي
تشكيلدهنده ائتالف عليه ايران خواهد شد .تأثير راهبرد قدرت هوشمند بر رويكرد جديد
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امريكا در قبال ايران ،تغيير رويكرد يكجانبه و نظامي محور امريكا در دوران بوش به رويكرد
چندجانبه مشاركتي نهادگرا مبتني بر اجماعسازي در دوران اوباما است (فضيلت.)1961 ،
بنابراين قدرت هوشمند ايران اسالمي در تقابل با قدرت هوشمند امريكا بهعنوان
بزرگترين قدرت جهاني مخالف نظام جمهوري اسالني ايران ،بايد بنا شود .قدرت هوشمند
تركيب قدرت سخت و قدرت نرم در جهت پيشبرد ديپلماسي ايران اسالمي است .قدرت
هوشمند ،بسط نفوذ و مشروعيتبخشي به اقدامات ايران اسالمي در دوران پسابرجام در جهان
است .اين مهم با روي كار آمدن دونالد ترامپ بهعنوان رئيس جمهور امريكا و حضور اكثريت
جمهوريخواهان در مجالس سنا و كنگرۀ امريكا و لفاظيهاي تند نومحافظهكاران در قبال ايران
اسالمي و تهديد به لغو توافق برجام بسيار حائز اهميت است.
1ـ اما در روش و نظريۀ قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران؛
جمهوري اسالمي ايران ،قدرت نرم خود را در تضاد با فرهنگ و انديشۀ مسلط در جهان و
در راستاي قاعدۀ نفي سبيل پايهريزي كرده است .با وجود اين بايد توجه داشت كه غرب در
كليت خود (امريكا و اروپا) در چهارچوب تحريمهاي اعمالشده ،در صدد محدودنمودن
دسترسي جمهوري اسالمي ايران به ابزارهاي متعدد ارتباطاتي است.
در نتيجه ،بهدليل محدود بودن ابزارهاي ارتباطي جمهوري اسالمي ايران در عرصۀ تبليغات
بينالمللي ،مهمترين و اصليترين مكانيزم تأثيرگذاري جمهوري اسالمي ايران ،بهبود و تدقيق
راهبردهاي خود براي بهرهبرداري حداكثري از حداقل امكانات خود بهويژه در حوزۀ رسانهاي
است .لذا نظام جمهوري اسالمي ايران بايد اعتبار و قدرت نرم خود را با عملكرد داخلي و بين
المللي سپهر رسانهاي خود منظمتر و علميتر افزايش دهد .تحقق اين امر مستلزم تدوين
راهبردهاي كارا و مؤثر براي نظام جمهوري اسالمي ايران جهت ارتقاي ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا
در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام است .اين راهبردها به نظام ج.ا.ا
كمك ميكند با استفاده از همۀ ظرفيت رسانهاي خود براي (سپهر رسانه اي) حضور مؤثر
رسانهاي در فرهنگ جهاني و تأثيرگذاري بر ملتهاي جهان داشته باشد.
اهداف تحقيق
هدف اصلي :ارائۀ راهبردهاي مطلوب ارتقاي ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ
پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام (براي حضور مؤثر رسانهاي در سپهر رسانهاي جهان و
عرصۀ فرهنگ جهاني) براي ارتقاي قدرت نرم ج.ا.ا.
اهداف فرعي:
ـ تعيين نقاط قوت و ضعف نظام ج.ا.ا براي ارتقاي ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي
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توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام (براي حضور مؤثر رسانهاي در سپهر رسانهاي
جهان و عرصۀ فرهنگ جهاني) براي ارتقاي قدرت نرم ج.ا.ا
ـ تعيين فرصتها و تهديدهاي نظام ج.ا.ا براي ارتقاي ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي
توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام (براي حضور مؤثر رسانهاي در سپهر رسانهاي
جهان و عرصۀ فرهنگ جهاني) براي ارتقاي قدرت نرم ج.ا.ا
پرس،هاي تحقيق
با توجه به اينكه روش تحقيق در اين پژوهش كيفي است ،فرضيهاي براي اين پژوهش
نوشته نشده و تحقيق برمبناي پاسخگويي به پرسشهاي محقق انجام شده است .برخي از
مهمترين پرسشهايي كه در اين تحقيق به آنها پاسخ داده شده است عبارتند از:
پرس ،اصلي:
ـ راهبردهاي مطلوب ارتقاي ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران
در دوران پسابرجام (براي حضور مؤثر رسانهاي در سپهر رسانهاي جهان و عرصۀ فرهنگ
جهاني) براي ارتقاي قدرت نرم ج.ا.ا كدامند؟
پرس،هاي فرعي:
ـ نقاط قوت نظام ج.ا.ا براي ارتقاي ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ پايدار
فرهنگي ايران در دوران پسابرجام (براي حضور مؤثر رسانهاي در سپهر رسانهاي جهان و عرصۀ
فرهنگ جهاني) براي ارتقاي قدرت نرم ج.ا.ا كدامند؟
ـ نقاط ضعف نظام ج.ا.ا براي ارتقاي ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ پايدار
فرهنگي ايران در دوران پسابرجام (براي حضور مؤثر رسانهاي در سپهر رسانهاي جهان و عرصۀ
فرهنگ جهاني) براي ارتقاي قدرت نرم ج.ا.ا كدامند؟
ـ فرصتهاي نظام ج.ا.ا براي ارتقاي ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ پايدار
فرهنگي ايران در دوران پسابرجام (براي حضور مؤثر رسانهاي در سپهر رسانهاي جهان و عرصۀ
فرهنگ جهاني) براي ارتقاي قدرت نرم ج.ا.ا كدامند؟
ـ تهديدهاي نظام ج.ا.ا براي ارتقاي ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ پايدار
فرهنگي ايران در دوران پسابرجام (براي حضور مؤثر رسانهاي در سپهر رسانهاي جهان و عرصۀ
فرهنگ جهاني) براي ارتقاي قدرت نرم ج.ا.ا كدامند؟
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ادبيات نظري تحقيق
نارضايتيها از «قدرت نرم»
تأكيد بر ارجاع هولدن ( )1719به «مسابقه بر سر قدرت نرم» در اينجا مهم است .قدرت
نرمي را كه آنها درك ميكنند اكنون بسياري از دولتها همچون هدفِ محوري سياستهاي
خارجيشان ،عمدتاً از طريق برونفكنيهاي جذابيت «فرهنگ ملي» خودشان ،دنبال ميكنند.
گرچه اين خوانش بدي از مفهوم قدرت نرم به تعبير جوزف ناي اين است كه چگونه فرهنگ
ميتواند به يك منبع قدرت نرم بدل شود ،اما اين به تمركز مشخصاً بهتر شده بر سر فعاليت
فرهنگي بينالمللي منجر شده است .همانطور كه آلبرو 1توصيف ميكند؛ سرمايهگذاري عظيم
دولت چيني در اين زمينه ،به اصطالح «حملۀ طلسم» 1آن ،نمونهاي از بسط سريع نهادهاي
كنفسيوس در جهان است .همانطور كه كيوچي ايوابيوچي 9و هيونگسيوك كانگ 4به ترتيب
استدالل ميكنند ،هم ژاپن و هم كرۀ جنوبي نيز متكي بر ايدۀ قدرت نرم در تدبير سياستهاي
ديپلماسي فرهنگيشان هستند .روابط فرهنگي در اينجا ،در يك روش ملتمحور شديداً
يكطرفه تصوير ميشوند؛ همانطور كه احساسات و تمايلهاي مثبت جوامع خارجي به اين
مفهوم كه بهطور عملگرايانه بهكار ميروند و «فرهنگ ملي» آن را بهنحوي مالكانه نمايش
ميدهد ،همانطور كه ميخواهد مزيت رقابتي بر ساير مفاهيم را نشان دهد .بهعبارت ديگر،
گفتمان قدرت نرم در اوج دادن به رقابت فرهنگي ميان دولتملتها ابزاري شده است.
نظير بسياري از مفاهيم ديگر در فهرست فرهنگي ،قدرت نرم ظاهراً يك مفهوم بهشدت
سياسي متقابل است كه خودش را در زمينههاي كامالً مختلف به جنبش درميآورد .بنابراين
بايد توجه شود بهنحوي كه آن ،سياستها تنها زماني تغيير ميكنند كه در جايي جديد اتخاذ
شوند ،آنها همچنين در و از خالل فرايند خودبهجنبش درآوردن دوباره تشكيل ميشوند
(مككان و وارد.)17 :1719 ،
تن،هايي كه بر روي عمل ديپلماسي فرهنگي ملي در جهان امروزي ت ثير ميگذارند
از آنجا كه ديپلماسي فرهنگي بايد نفع ملي و نيز منافع ملي راهبردي را تثبيت كند،
مفاهيم يك بازي دوگانه ،براي مثال ،در برقراري تعادل بيطرفي و مزيت راهبردي در پخش
بينالمللي فعاليت براي حصول اعتبار و مشروعيت را ايفا ميكنند.
1- Albro
1- charm offensive
9- Koichi Iwabuchi
4- Hyungseok Kang
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منافع ملي متجسد در ديپلماسي فرهنگي هرگز بهسادگي با تفكر ابزاري يا محاسباتي
هدايت نميشوند .بلكه آنها در ايدههاي مجزا و تأثيرات دربارۀ ملت و جايگاه آن در تصويركردن
ساير ملتها ،از جمله «نظريات مردمي» و نقاط كوري كه نسبت به استدالل و تأمل منطقي
مصون هستند ،جايگير ميشوند .مطالعات ديپلماسي فرهنگي بايد بهطور انحصاري متكي بر
ادارك گستردۀ مليگرايي و تخيالت ملي ويژه باشد :ديپلماسي فرهنگي يك زمينۀ آزمايشي
براي امكانهايي براي سياست شناخت ميان و شايد در وراي ملتها است.
تنشهاي مداومي ميان فعاليتهاي ديپلماسي فرهنگي «سنتي» در زمينۀ مبادله اجتماعي
و فرهنگي مانند تعهدات مردم به مردم ،پروژههاي جمعي ،و ...از يك طرف ،و فعاليتهاي نويد
داده شده دربارۀ رقابت بخش و بازار در ميدانهاي فرهنگي جهانيشدن از طرف ديگر ،هستند.
با درنظر گرفتن تكثير انواع فعاليت در زمانهاي اخير ـ ما حتي به زمينۀ شكوفاشدۀ ديپلماسي
ديجيتالي اشاره نكرديمـ در حوزۀ ديپلماسي فرهنگي ،ممكن است پراكندهكردن همين مفهوم
«ديپلماسي فرهنگي» و بررسي جداگانه جهتدهيهاي مختلفش ،هر يك با پويايي متفاوت،
شركتهاي مختلف در رشتههاي فرهنگي و حرفهاي خاص ،و اجتماعهاي شركتكننده خود
مفيد باشد.
اين تنشها تحت پشتيباني گفتمانهاي سياست و راهبردهاي مؤثر بر ديپلماسي فرهنگي
در دو دهۀ گذشته ،بهويژه قدرت نرم و نشان ملت ( )Aronczyk, 2013بودهاند كه حول محور
رقابت ميان ملتها ميگردند .آيا ظهور گفتمان قدرت نرم ـهمانطور كه به بسياري از
روشهاي گوناگون تفسير و اجرا ميشودـ ،در ابزاريسازي خاص مبادلۀ فرهنگي نقش داشته
است؟ آيا اين فرايند ممكن است محدود به ظرفيت ديپلماسي فرهنگي براي توليد ادراك
هوشمندانه جديد و كاهش عدم اطمينان باشد؟ يا ساير گرايشها به ديپلماسي فرهنگي ،مانند
جهتگيريهايي كه فرهنگ اتحاديۀ اروپا در برنامۀ روابط خارجي مثال ميزند ،شتاب كافي
براي بردن ديپلماسي فرهنگي بهسوي تقابل بزرگتر را گسترش ميدهند؟ موارد استراليايي
مشخص در اين مسئلۀ خاص ،حاكي از آن هستند كه ديپلماسي فرهنگي ،تنها زماني ميتواند
به وراي نفع ملي برود كه خود اين حركت را بتوان همچون موجودي در بهرۀ ملي درك كرد.
بهعالوه پژوهش مشمول در ساير كشورها و مناطق ،به تناسب داللتهاي اين درك نياز دارد.
()Ien Ang, Yudhishthir Raj Isar & Phillip Mar, 2015
تنظيم مجدد افكار عمممي
مناقشات مستمر در خصوص تأثير رسانه بر افكار عمومي و دموكراسي را ميتوان تا حدودي
متأثر از عدم قطعيتها يا ترديدهاي موجود دربارۀ ماهيت افكار عمومي دانست .افكار عمومي
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«جعل» سودمندي است كه عمالً بر چندين پديدۀ متفاوت و متمايز داللت دارد كه بسياري از
آنها توسط سيستم رسانهاي كنوني شكل گرفتهاند .فرايند تنظيم (گزينش ،برجستهكردن ،و
دستهبندي كردن مناسب برخي از واقعيتها يا مشاهدات در قالب يك روايت منسجم و حذف
بسياري از واقعيتها) براي تكوين اين جعل و افسانه بيدردسر مهم و حياتي است .فرايند
تنظيم را ميتوان بهصورت محسوس و ملموسي از طريق مجاري و فرايندهاي نوين ارتباطات
رسانهايشده ،جرح و تعديل كرد .اگر اين اتفاق رخ دهد ،افكار عمومي آنگونه كه ميشناسيم
تحول خواهد پذيرفت و شيوهاي را كه تا به حال دموكراسي بدان عمل كرده و در آن رسانههاي
تودهاي در كانون عملكرد آن قرار گرفتهاند ،تغيير خواهد داد (بنت و انتمن:1916 ،
167ـ.)161
در اينجا ،جا دارد پس از بيان نكاتي دربارۀ تنظيم مجدد افكار عمومي به استراتژي
ديجيتال وزارت خارجۀ انگليس اشاره كنيم تا نوع ذهنيت دولتمردان انگليس بهعنوان پيشتازان
در عرصۀ ديپلماسي عمومي و ديجيتال در جهان و همچنين تنظيمكننده مجدد افكار عمومي
جهانيان نسبت به انگليس را به خوبي درك كنيم.
استراتژي ديپلماسي ديجيتال وزارت خارجۀ انگليس (در سال  3113منتشر شده
است)
در اين دنياي شبكهايشده ،ضروري است كاملترين تصوير را از پيشرفتها در اختيار
داشته باشيم تا رويكرد سياسي صحيح را از ميان آنها انتخاب كنيم؛ بر آنها كه در مسير رسيدن
به اهدافمان مهم هستند تأثير بگذاريم ،سياست خود را به مؤثرترين شيوه اجرا كنيم و بهترين
خدمات را به ملت بريتانيا ارائه دهيم (بيوال و هلمز)1960 ،
فري

سياسي رسانهاي

فريب سياسي رسانهاي عبارت است از دستكاري ،تحريف ،كتمان ،تزوير يا شواهد موجود كه
در دسترس طرف مقابل است .فريب استراتژيك سياسي رسانهاي از طريق داشتن روابط
ديپلماتيك يا بينالمللي حاصل ميشود (امين فرد.)0 :1960 ،
رسانه بهعنمان ابزار جنگي
عملكرد رسانهها در شرايط كنوني با توجه به تغيير كاركردها و نقشهاي كنوني رسانه از
نقشهاي مسالمتآميز به رويكردهاي خصمانه و جنگطلبانه ،به تهديدي جدي براي كشورها
تبديل شده است .بسياري از دولتهاي غربي بهخصوص امريكا ،از رسانهها بهعنوان ابزاري
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جنگي براي به كرسي نشاندن منويات و مقاصد خود بهرهبرداري ميكنند .بهعبارتي ،تهديدهاي
دنياي امروز ،تهديدهاي رسانهاي است كه به جنگافزاري پرقدرت براي تحت استيالء درآوردن
كشورها تبديل شده است .در اين ميان ،كشوري برنده ميدان خواهد بود كه هم ساز و برگ
تبليغاتي و اطالعرساني بزرگتر و پيشرفتهتري را فراهم كرده باشد (آمادگي سختافزاري) و هم
در زمينۀ ارتباطات و متقاعدسازي و توليد فرهنگي ،خبري ،هنري و تبليغاتي جلوتر از رقيبان
خود حركت كند (نقيبالسادات19 :1916 ،ـ.)14
نبرد در عصر اطالعات
تكنولوژيهاي نوظهور اطالعرساني به ما امكان ميدهند تا از طريق انجام تبليغات مستمر با
فكر و انديشۀ دشمن به نبرد پرداخته ،واقعيت را به دنيايي تخيلي كه از طريق شبكههاي
اطالعرساني متعدد به آنها خدمت ارائه ميگردد ،بدل نماييم .بنابراين همانند مفهوم جنگ
شبكهاي ،نبرد اطالعاتي نيز نوع پيشرفته تري از تبليغات و عمليات روانشناختي است كه در
آن از تكنولوژي برتر استفاده ميشود .اين تبليغات و عمليات ،تودهها برخي مخاطبان خاص را
هدف قرار ميدهند .در واقع بهمنظور كنترل دشمن از طريق برتري و استيالي اطالعات
استراتژيك ،براي دستكاري در اطالعات آن تا با منافع ما متناسب شود ،و شرطينمودن دانش و
شناخت آن از موقعيت تا در بهترين وضعيت بدون اطالع و آگاهي آن انجام گيرد ،از تكنولوژي
پيشرفته اطالعرساني استفاده ميشود (عبداله خاني91 :1919 ،ـ.)96
گسترش و بهرهبرداري از آستانه جنگ واقعي
به جاي اجراي جنگ نامحدود در بين مردم ،كشورهاي روسيه ،چين و ايران ريسكهاي
موفقي را انجام دادهاند و در مقابل ،هزينههايي را متوجه جايگاه و تأثير منطقهاي امريكا
كردهاند .بهطور قطع ،آنها اينگونه تصور ميكنند كه امريكا ميل كمي براي شروع جنگ جديد
بعد از جنگ افغانستان و عراق دارد .اگرچه اين سه كشور ريسكهايي نيز كردهاند ،هر يك از
آنها به ظاهر توانستهاند آستانۀ امريكا و متحدانش براي جنگ در شرايط محلي خاص را
شناسايي كنند و از مناطق خاكستري در آستانههاي ضمني بهرهبرداري كردند .هر يك از اين
رقبا بر اساس شرايط ،از تركيبي كامالً دقيق از فشارهاي اقتصادي و سياسي ،استفاده ناگهاني و
محدود از نيروي نظامي و يك سري اقدامات مخفيانه بهره گرفتهاند .گاهي اوقات ،اين تالشها
بخشي از يك برنامۀ بسيار دقيق بلندمدت ملي بوده است ،در حالي كه برخي اقدامات،
برنامههاي كوتاه مدت ،تكمنظوره و تاكتيكي بودهاند.
عقبنشيني در اوكراين [در مقابل روسيه] ،آسياي شرقي [در مقابل چين] و خاورميانه

 107فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات  /سال چهاردهم /شماره  /07بهار 1960

[بهويژه عراق و سوريه در مقابل ايران] ،نشان ميدهد كه امريكا به شكل روزافزوني نسبت به
آنچه كه «بهرهبرداري آستانه» 1يا «گسترش آستانه» 1ناميده ميشود آسيبپذير شده است و
اينكه امريكا به غير از تحريمهاي اقتصادي آشكار و گسترده ،داراي سياست ،استراتژي و
گزينههايي براي واكنش نسبت به اين راهبردهاي خصمانه ندارد .روسيه ،چين و ايران نهتنها از
آستانههاي جنگ بهرهبرداري كردهاند؛ بلكه توانستهاند با اعمال فشارهاي حسابشده ،نسبت به
امريكا و متحدان اين كشور ،اين آستانهها را تغيير دهند (كونابل و ديگران41 :1960 ،ـ.)41
ادبيات راهبردي و مديريت استراتژيك رسانه اي
تدوين راهبرد:1
تدوين راهبرد (استراتژي) براي يك سازمان به اين مفهوم است كه ما براي سازمان،
راهبردهاي (راهكارهاي بلندمدت) كارا و مؤثري جهت نيل به انجام بيانيۀ مأموريت سازمان ارائه
ميدهيم كه اين راهبردها به روش زير تدوين ميگردند:
گام اوّل« ،مرحلۀ ورودي» ناميده ميشود .در اين مرحله ،عوامل خارجي و داخلي سازمان
مورد بررسي و ارزيابي دقيق قرار ميگيرند و اطالعات اصلي مورد نياز براي تدوين راهبردهاي
سازمان مشخص ميگردند .گام دوم« ،مرحلۀ مقايسه» ناميده ميشود كه در آن به انواع راهبرد
هاي امكانپذير ،توجه ميشود و به همين منظور بين عوامل خارجي و داخلي سازمان نوعي
توازن و تعادل برقرار ميگردد .در نهايت در گام سوم ،كه آن را «مرحلۀ تصميمگيري» مي
نامند ،از ماتريس برنامهريزي استراتژيك (راهبردي) كمّي استفاده ميشود .در ماتريس مزبور از
اطالعات ارائهشده در مرحلۀ اوّل استفاده ميشود تا بتوان انواع راهبردهاي قابل اجرا را كه در
مرحلۀ دوم شناسايي شدهاند ،به شيوهاي عيني و بدون اعمال نظر شخصي ،مورد ارزيابي و
قضاوت قرار داد و راهبردهاي متناسب با هدفهاي بلندمدت سازمان تعيين ميگردند (ديويد،
.)1967
ابعاد ايجاد راهبرد:
يكي از راههاي كاهش پيچيدگي در حوزۀ نظريات راهبردي ،طبقهبندي يا سازماندهي
نظريات راهبردي است .در اينجا از طبقهبنديهاي جانسون ( )1610و چافي ( )1610اقتباس
ميكنيم ،در اين روش مدلهاي راهبردي را در سه مكتب اصلي قرار ميدهد كه بهصورت
پيوسته از رويكردهاي عقالني در يك سو ،به طرف رويكردهاي تفسيري در سمت ديگر حركت
1- Exploiting the threshold
1- Threshold expansion
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ميكند .اين طبقهبندي راهي براي كاهش پيچيدگي موجود در اين حوزه و تطبيق مفاهيم
متفاوت ،ناسازگار و كليدي ايجاد ميكند.
سازماندهي نظريۀ استراتژيك ،كه شامل سه مرحلۀ زير است:
1ـ عقالني :به پاسخ به سؤاالتِ «كدام تغييرات» و «چرا» ميپردازد .همانند :تحليل،
انتخاب ،اجرا.
1ـ انطباقي :به پاسخ به سؤاالت« ،چگونه تغييرات پديد ميآيند» و «چرا» ميپردازد.
همانند :فرايندها ،ساختار ،سيستمها ،افراد.
9ـ تفسيري :ابعاد ردۀ باالتر و تأثير آنها بر تغيير را شامل ميشود .همانند :فرهنگ ،شناخت
رهبري (كونگ.)110 :1961 ،
چارچم مفهممي تحقيق
با توجه به مسائل گفتهشده چارچوب مفهومي اين تحقيق به شرح زير است؛
نظريۀ ميانجيگري رسانهاي:
يكي از مهمترين وظايف رسانهها تالش براي ايجاد روابط دوستانه ميان دو كشور و رفع
تخاصمات بين دولتهاست .رسانه ميتواند از طريق فراهم آوردن كانال ارتباطي كه پيشنياز
حل منازعات است ،به رفع سوءتفاهمهاي موجود بپردازد (صدوقي.)1911 ،
رسانه بهعنوان عامل فشار (در سياست خارجي) :سياست بيوقفه
هر چند اين مدعا كه ارتباطات جهاني در حال تبديلشدن به عاملي كنترلكننده در تدوين
سياستهاي مرتبط با منازعات بينالمللي است ،توسط شواهد كافي پشتيباني نميشود ،اما
مطمئناً بر بسياري از ابعاد مهم سياست خارجي و ديپلماسي تأثيرگذار است .به اين ترتيب،
ارتباطات جهاني ميتواند بيشتر بهعنوان عامل فشار عمل كند .فشار بدين معناست كه در
حقيقت ،پوشش خبري جهاني ميتواند فرآيند سياستگذاري را ـكه در اصل وظيفۀ بروكراسي
حرفهاي استـ ،منقطع كند و از آنجا رهبران ميتوانند به چينش مجدد اولويتها اقدام كنند.
رهبران احساس نميكنند كه به پيروي از سياست خاصي مجبور شدهاند كه توسط رسانهها
تقاضا شده ،يا از طريق پوشش خبري به آن اشاره شده است .اصوالً ارتباطات جهاني ،از طريق
سرعت باالي انتشار و انتقال اطالعات ،بر فرآيند سياست ،اِعمال فشار ميكند.
سرعت پيامهاي ديپلماتيك در قرن بيست و يكم ،از هفتهها به دقيقهها تغيير كرده
است.سرعت افزونترِ مبادالت ديپلماتيك در تلويزيونهاي جهاني ،وضعيت عمدتاً دشواري را
براي همۀ بازيگران دخيل در سياست خارجي مانند رهبران سياسي ،كارشناسان ،ديپلماتها و
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روزنامهنگاران ،فراهم كرده است (گيلبوا.)1911 ،
نظريه انگارهسازي:
تصاويري كه ما از پديدهها ،موضوعها ،اشياء ،شخصيتها و رويدادهاي محيط پيرامون خود
در ذهن داريم ،مجموعهاي از انگارهها را براي قضاوت دربارۀ تصاوير جديد در اختيار ما مي
گذارد و هرگونه قضاوت دربارۀ تصاوير و انگارههاي جديد ما را به انگارههاي قديم كه در ذهن
داريم ،ارجاع ميدهد .در واقع ما همواره تصاويري را ميبينيم كه از آن يك ذهنيت خارجي
داريم و انسان خاليالذهن قدرت تصويرسازي ندارد (پستمن.)1909 ،
اگر درمورد موضوع و يا شيء بخواهيم تحليل كنيم و آن را به نقد بنشينيم ،حتماً در مورد
پيشينۀ آن و يا مواردي شبيه آن بايد اطالعاتي داشته باشيم و اگر در مورد خود آن مجموعه و
موضوع ،پيشزمينه و پيشينه نداشته باشيم ،حداقلِ ممكن ،اين است كه تصاويرمان را با
ذهنيتهاي مثالي و ساختگي آن ميسازيم .ابتدا تصوراتي در ذهن ايجاد ميشود .پيرامون آن
تصورات ،تصديق كلي در ذهن ايجاد ميشود .خانۀ خيالي تصور ميشود .سپس بهصورت كليشه
و ماكت در اندازهاي بسيار كوچكتر از موضوع اصلي ما پياده ميشود و سپس برطبق آن يك
نمونۀ كامل و اصلي تصوير ميشود .ما ميتوانيم از هر چيزي انگارهسازي كنيم و ارائه انگارهاي
از شخصيتها ،مكانها ،اشياء و رويدادها به مخاطب انگارهسازي خبري نام دارد .در انگارهسازي
با بازتاب و واقعيت سروكار نداريم ،بلكه واقعيتها دستكاريشده و توأم با تفسير پنهان ارائه مي
شوند.
ماتريس تهديدات ،فرصتها ،نقاط ضعف ،نقاط قمت ()SWOT
آناليز ( SWOTسوات) يكي از ابزارهاي استراتژيك تطابق نقاط قوت و ضعف درونسازماني
با فرصتها و تهديدهاي برونسازماني است.
سوات از ابتداي كلمات «قوت»« 1،ضعف»« 1،فرصت» 9و «تهديد» 4گرفته شده است.
آناليز سوات ،تحليلي سيستماتيك براي شناسايي اين عوامل و تدوين راهبرد كه بهترين تطابق
بين آنها را ايجاد مينمايد ،ارائه ميدهد .از ديدگاه اين مدل يك استراتژي مناسب قوتها و
فرصتها را به حداكثر ،و ضعفها و تهديدها را به حداقل ممكن ميرساند .براي اين منظور،
1- Strength
1- weakness
9- Opportunity
4- threat

راهبردهاي ارتقاي ديپلماسي رسانهاي در زمينه توسعۀ فرهنگي ايران براي دوران پسابرجام 109 

نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدات در چهار حالت كلي  SOو  WOو  STو  WTپيوند
داده ميشوند و گزينههاي استراتژي از بين آنها انتخاب ميشوند .ماتريس آناليز سوات در شكل
زير به تصوير كشيده شده است (ديويد.)94 :1967 ،
تجزيه و تحليل  SWOTشناخت نظاميافته استراتژيهايي است كه بهترين تركيب ميان
عوامل داخلي و خارجي سازمان را منعكس سازد .اين تجزيه و تحليل بر اين منطق استوار است
كه استراتژي اثربخش ،قوتها و فرصتها را حداكثر ميكند ،در عين حال كه ضعفها و
تهديدات آن را به حداقل ميرساند .اين فرض ساده اگر بهدرستي اجرا شود ،تأثيرات عمدهاي بر
انتخاب و طراحي استراتژي اثربخش خواهد داشت (اعرابي04 :1910 ،ـ.)00
تاثير رسانهها و مدل رضايت سياسي
كوهن ادعا ميكند كه در سالهاي اخير ،نياز به درك رابطۀ بين رسانهها و جهان سياست،
ضروريتر شده است .بسياري از مفسران ،قدرت زيادي را براي رسانههاي خبري قائلند و ادعا
ميكنند كه اين رسانهها توان آن را دارند كه «دولتها را به لرزه درآورند» (.)Cohen, 2005:9
چنين نگرشهايي در مباحث مربوط به تأثير شبكۀ  CNNبه روشني بيان شدهاند .اين نگرشها
بر اين باور استوارند كه رسانههاي خبري اين توانايي را دارند كه سبب مداخلۀ كشورهاي غربي
در جريان بحرانهاي انساني و اجتماعي شوند .با اينكه در مورد اعتبار نظريۀ تأثير  CNNشك
وجود دارد ،سياستمداران همچنان بر اهميت پوشش رسانههاي خبري در شكلدهي به
سياستگذاري در قبال بحرانهاي انساني صحه ميگذارند ( .)Holbrooke, 2006مكتب فكري
«توليد رضايت» در كليترين ديدگاه ،اظهار ميكند كه رسانهها تقريباً بدون هيچ استثنائي در
اين جهت فعاليت ميكنند كه براي تصميمات سياسي نخبگان مسلط ،جذب حمايت (Herman
&  Chomsky,2006به نقل از روشندل191 :1964 ،ـ.)199
ممازنۀ نرم:
تعاريف زيادي از موازنۀ نرم وجود دارد .برخي هر اقدامي را كه يك دولت ضعيفتر با ياري
دولت قويتر براي به دست آوردن نفوذ در نظام بينالملل انجام ميدهد ،موازنۀ نرم مينامند
( .)Kelly, 2005عدهاي ديگر ،اين مفهوم را به تالشهاي هماهنگشده ميان دولتهاي كمتر
قدرتمند ( )Pape 2005, Walt 2005و اقداماتي كه در پاسخ به تهديدهاي امنيتي از سوي
هژمون صورت ميگيرد ،محدود ميكنند ( .)Brooks and Wohlforth, 2005اينكه گاهي
نويسندگان متفاوت ،وجود موازنۀ نرم را ميپذيرند يا انكار ميكنند نشاندهندۀ مضيغ و موسع
بودن تعاريفي است كه ارائه ميدهند .رابرت پاپ ( )Pape, 2005: 10ـكه در ميانۀ اين طيف
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قرار داردـ ،موازنۀ نرم را «بهمثابه اقداماتي تعريف ميكند كه سلطه و چيرگي نظامي امريكا را
بهطور مستقيم به چالش نميكشند ،بلكه از ابزارهاي غير نظامي استفاده ميكنند تا
سياستهاي نظامي يكجانبهگرايي اياالت متحده را به تأخير بيندازند ،نقش بر آب كنند و
سرانجام تضعيف كنند» (ناي ،پاپ و ديگران 194 :1961 ،و .)190
پيشينۀ تحقيق
يكي از مهمترين تحقيقاتي كه در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت ،پاياننامۀ احمد
امين فرد با موضوع «تدوين راهبردهاي مطلوب مديريت رسانهاي بحران هستهاي براي سيماي
جمهوري اسالمي ايران» است .اين پاياننامه در دانشكدۀ علوم ارتباطات دانشگاه صدا و سيما به
راهنمايي دكتر عبدالعلي علي عسكري و مشاورۀ دكتر علي دارابي نگارش شده .در بخش
نتيجهگيري اين پاياننامه ،مهمترين راهبرد مديريت رسانهاي بحران هستهاي براي سيماي
جمهوري اسالمي ايران آمده است« :فرهنگسازي در مورد تبديل موضوع هستهاي به موضوعي
فراجناحي ،ملي و حتي فراملي از طريق برنامهسازي و مستندسازي و گزارش خبري در باب
افشاگري در باب سياسي عملكردن نهادهاي بينالمللي و گزينشي عملكردن آن در مقابل
جمهوري اسالمي ايران همچون سازمان ملل متحد و آژانس بينالمللي انرژي اتمي».
روش تحقيق
روش تحقيق اين پژوهش ،كيفي ميباشد و از ماتريس سوات و روش دلفي استفاده شده
است .اين تحقيق از طريق مصاحبۀ اوّليه و پرسشنامۀ نيمه ساختيافته صورت گرفته است كه
با طي مراحل سهگانه؛ در مرحلۀ اوّل مصاحبه بر اساس پرسشنامۀ نيمهساختيافته و سؤاالت
باز صورت گرفته و در اختيار  19نفر از كارشناسان و مديران در عرصههاي علوم سياسي ،روابط
بينالملل ،مديريت فرهنگي ،علوم ارتباطات ،ارتباطات بينالملل و مديريت رسانه قرار داده شده
است ،پس از جمعآوري پاسخها ،با بررسي تأييد و تكرار موارد عنوانشده توسط مديران،
مأموريت و چشمانداز و مهمترين نقاط قوت و ضعف و نيز فرصتها و تهديدهاي ديپلماسي
رسانهاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام تعيين گرديده است.
بعد از نرمالسازي دادههاي بهدستآمده از پرسشنامه مرحلۀ اوّل ،پرسشنامۀ مرحلۀ دوم تهيه
گرديد .پرسشنامۀ مرحلۀ دوم ،جهت تعيين مهمترين مأموريت و چشمانداز و مهمترين نقاط
قوت و ضعف و نيز فرصتها و تهديدها از طريق اختصاص رتبه و ضريب ،در اختيار گروه دلفي
قرار داده شد .پس از جمعآوري پرسشنامۀ مرحلۀ دوم و محاسبۀ امتيازات حاصل از رتبه و
ضريب تعيينشده براي هر يك از موارد ،ميانگين امتياز براي هر يك از نقاط قوت و ضعف و نيز
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فرصتها و تهديدها بهدست آمده و متعاقباً راهبردهاي مطلوب ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در
راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام با استفاده از ماتريس تجزيه و تحليل
 SWOTبهدست آمده است .در پرسشنامۀ مرحلۀ سوم از نقاط قوت و ضعف و نيز فرصتها و
تهديدهاي بهدست آمده از پرسشنامۀ مرحلۀ اوّل و راهبردهاي بهدست آمده از پرسشنامۀ
مرحلۀ دوم استفاده شده تا اولويت هر يك از راهبردها بهدست آيد .بدين منظور پرسشنامۀ
مرحلۀ سوم تنظيم شد و بهمنظور اختصاص نمرۀ جذابيت به هر يك از نقاط قوت و ضعف و نيز
فرصتها و تهديدها از طريق محاسبۀ ميانگين نمرات اختصاص داده شده به هر يك از آنها
بهدست آمد و با توجه به ضرايب به دست آمده در مرحله دوم ،نمرۀ جذابيت نهايي هر يك از
موارد مورد نظر بهدست آمد كه با محاسبۀ جمع نمرات جذابيت نهايي براي هر يك از راهبردها،
اولويت راهبردهاي بهدست آمده براي ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي
ايران در دوران پسابرجام مشخص گرديد (اعرابي.)09 :1910 ،
يافتههاي پژوه،
با توجه به نظر كارشناسان و نخبگان (گروه دلفي) مهمترين عوامل داخلي و خارجي
ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام به ترتيب
اولويت عبارتند از:
عمامل داخلي
مهمترين نقاط قوت ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي توسعۀ پايدار
فرهنگي ايران در دوران پسابرجام به ترتيب اولويت عبارت است از:
1ـ انتخاب دوبارۀ آقاي حسن روحاني در دوازدهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوري و آغاز
دولت دوازدهم به رياست جمهوري ايشان در مرداد  1969در دوران پسابرجام و ادامۀ مشي
اعتدالگراي ايشان در تعامل با كشورهاي جهان در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران اسالمي
در جهان.
1ـ انتخاب دوبارۀ آقاي محمدجواد ظريف بهعنوان وزير امور خارجه دولت دوازدهم و رأي
اعتماد مجلس به ايشان در دوران پسابرجام و ادامۀ مشي اعتدالگراي ايشان در تعامل با
كشورهاي جهان در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران اسالمي در جهان.
9ـ ديپلماسي رسانهاي نسبتاً مناسب ج.ا.ا در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران
پسابرجام در راستاي كاهش تنشهاي حاصل از تروريسم در منطقۀ آسياي غربي و ارائه
تصويري ضد تروريسم و داعش از ايران اسالمي .اين مهم در فضاي بيناذهنيتي جهاني به

 109فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات  /سال چهاردهم /شماره  /07بهار 1960

تنشزدايي و فضاي رواني بيناذهنيتي جهاني سالم به عالقه روزافزون كشورهاي جهان به
فرهنگ و تمدن ايران و گسترش روابط فرهنگي با ايران كمك ميكند.
4ـ ديپلماسي رسانهاي نسبتاً مطلوب ج.ا.ا در افشا كردن كاريكاتوريسم تبليغاتي رسانههاي
غربي ـ امريكايي در باب تصويرسازي نادرست از ايران در دستيابي به بمب هستهاي در دوران
پسابرجام .اين مهم در فضاي بيناذهنيتي جهاني به تنشزدايي و فضاي رواني بيناذهنيتي
جهاني سالم به عالقه روزافزون كشورهاي جهان به فرهنگ و تمدن ايران و گسترش روابط
فرهنگي با ايران كمك ميكند.
0ـ توليد برنامهها و محصوالت رسانهاي وحدتگستر و امنكننده منطقه و جهان در
رسانههاي جمهوري اسالمي ايران با فشردهكردن و شتاببخشي فرايندهاي اجتماعي ملي و
منطقهاي و جهاني متناسب با منافع ملي و فرهنگي ايران در راستاي ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا
همسو با توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام.
مهمترين نقاط ضعف ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي توسعۀ پايدار
فرهنگي ايران در دوران پسابرجام به ترتيب اولويت عبارت است از:
1ـ فقدان راهبرد مشخص و مدوّن در عرصۀ ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ
پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام.
1ـ متولي سازماندهي رسانهها براي حضور در عرصۀ ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي
توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام مشخص نيست و در نتيجه ،حدود اين امر و
مأموريت رسانههاي ج.ا.ا در سپهر رسانهاي كشور هم مشخص نيست.
9ـ ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام
تعريف شده و هماهنگ نيست .ميتوانيم بگوييم همچنان فاقد يك ديپلماسي رسانهاي در
راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران كه هدايت شده ،متمركز و همهجانبه در دوران پسابرجام
باشد ،هستيم.
4ـ بهنظر ميرسد رسانههاي كشور در عرصۀ ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ
پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام ،ديد راهبردي نداشته و در نتيجه در سطح تكنيك و
تاكتيك ماندهاند.
0ـ عدم ارتباط راهبردي و تنگاتنگ بين دستگاه ديپلماسي كشور و رسانۀ ملي در زمينۀ
ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام.
عمامل خارجي
مهمترين فرصتها براي ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي توسعۀ
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پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام عبارت است از:
1ـ افزايش سرمايۀ اجتماعي ملي و جهاني ايران اسالمي در دوران پسابرجام.
1ـ وجود سابقۀ غني تمدني و هويتي ايراني ـ اسالمي بهعنوان بستر مناسب هويتي جهاني
براي ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در دوران پسابرجام .اين مهم در فضاي بيناذهنيتي جهاني به
ايجاد فضاي رواني بيناذهنيتي جهاني مناسب براي گسترش روابط فرهنگي با ايران كمك
ميكند.
9ـ اختالف بين اتحاديۀ اروپا و امريكا در زمينۀ برجام و تأكيد اتحاديۀ اروپا بر اجراي برجام
و در مقابل بدعهديها و عدم انجام تعهدات و اجراي صحيح برجام از سوي امريكا در قبال
ايران .اين مهم در فضاي بيناذهنيتي كشورهاي اروپايي به ايجاد فضاي رواني بيناذهنيتي
مناسب براي ترغيب كشورهاي اروپايي به گسترش روابط فرهنگي با ايران كمك ميكند.
4ـ ظهور و بروز دولتهاي موازنهگر آلمان ،فرانسه و ژاپن در برابر امريكا در گروه  .0اتحاد
تجاري اتحاديۀ اروپا و ژاپن و وجود اختالفات بين اعضاي گروه  0با امريكا پس از روي كار
آمدن دونالد ترامپ بهعنوان رئيس جمهور امريكا و انزواي خودخواسته امريكا و انگليس پس از
برگزيت( 1همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا) .اين مهم در فضاي بيناذهنيتي كشورهاي
فرانسه ،آلمان و ژاپن به ايجاد فضاي رواني بيناذهنيتي مناسب براي ترغيب اين كشورها به
گسترش روابط فرهنگياقتصادي با ايران كمك ميكند.
0ـ ظهور و بروز دولتهاي موازنهگر آلمان ،فرانسه ،ژاپن ،چين و روسيه و تركيه در برابر
امريكا در گروه  .17اتحاد تجاري اتحاديۀ اروپا و چين و وجود اختالفات بين اعضاي گروه  17و
امريكا پس از روي كار آمدن دونالد ترامپ بهعنوان رئيس جمهور امريكا و انزواي خودخواسته
امريكا و انگليس پس از برگزيت( همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا) .اين مهم در فضاي
بيناذهنيتي كشورهاي آلمان ،فرانسه ،ژاپن ،چين و روسيه و تركيه به ايجاد فضاي رواني
بيناذهنيتي مناسب براي گسترش روابط فرهنگياقتصادي با ايران كمك ميكند.
مهمترين تهديدها براي ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي توسعۀ پايدار
فرهنگي ايران در دوران پسابرجام عبارت است از:
1ـ فرارسانهنگري رسانههاي پيشرفته و پيچيدۀ غربي ـ امريكايي و غرقكردن هستي
مخاطبان در معناسازي ايدهها و روايت غربي ـ امريكايي از واقعيات جهان امروز و در نتيجه
غرقشدن برخي از مخاطبان ملي ،منطقهاي ،جهاني در صور گوناگون از هستي رسانهايشدۀ
رسانههاي غربي ـ امريكايي .ايدهها و روايت غربي ـ امريكايي از منطقۀ آسياي غربي و ايران در
1- Brexit
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فضاي بيناذهنيتي جهاني با ايجاد تنش و فضاي رواني بيناذهنيتي جهاني ناسالم به قطع و
كاهش روابط فرهنگي با ايران كمك ميكند.
1ـ مخدوش كردن تصوير و روايت ايران و نظام ج.ا.ا و اهداف كالن نظام توسط توليد
هدفمند برخي از محصوالت فرهنگي ـ رسانهاي توليدشدۀ غربي ـ امريكايي و عربي ـ عبري.
برخي از محصوالت فرهنگيرسانهاي توليد شده غربي ـ امريكايي و عربي ـ عبري در فضاي
بيناذهنيتي جهاني به ايجاد تنش و فضاي رواني بيناذهنيتي جهاني ناسالم به قطع و كاهش
روابط فرهنگي با ايران كمك ميكنند.
9ـ پس از ظهور و بروز گروه تروريستي داعش ،شكلگيري ذهنيت بدبيني و نفرت نسبت
به اسالم و مسلمانان در فضاي بيناذهنيتي ملتهاي كشورهاي غربي و برخي از ملتهاي
كشورهاي مسيحي جهان اعم از افريقايي و امريكاي التين و همچنين كشورهاي بودايي اعم از
هند ،ژاپن و چين ،ذهنيت بدبيني و نفرت نسبت به اسالم و مسلمانان در فضاي بيناذهنيتي
جهاني به ايجاد تنش و فضاي رواني بيناذهنيتي جهاني ناسالم براي انصراف كشورهاي جهان از
مبادله دانشجو ،تبادل اطالعات و كتاب ،زبان و آموزش زبان فارسي و تبادل و مشاركت در
ساخت و توليد آثار هنري در ايران كه به قطع و كاهش روابط فرهنگي ـ هنري با ايران كمك
ميكند.
4ـ وجود استراتژيهاي روشن و مدوّن در جبهۀ دشمن براي تخريب چهرۀ مسلمانان
(اسالمهراسي) و جمهوري اسالمي ايران از طريق توليد و پخش آثار فرهنگي ـ رسانهاي
رسانههاي غربي ـ امريكايي .اسالمهراسي در فضاي بيناذهنيتي جهاني به ايجاد تنش و فضاي
رواني بيناذهنيتي جهاني ناسالم براي انصراف كشورهاي جهان از مبادله دانشجو ،تبادل
اطالعات و كتاب ،زبان و آموزش زبان فارسي و تبادل و مشاركت در ساخت و توليد آثار هنري
در ايران كه به قطع و كاهش روابط فرهنگيهنري با ايران كمك ميكند.
0ـ اهتمام جدي مديران فرهنگي ـ رسانهاي و توليدكنندگان محصوالت فرهنگي ـ رسانهاي
غربي در بكارگيري مشاوران روانشناس و جامعهشناس در توليد آثار فرهنگيرسانهاي متناسب
با سن و ذائقه مخاطب و جذب مخاطبان ايراني و جهاني.
با توجه به امتيازات و ضرايب دادهشده توسط نخبگان و كارشناسان مصاحبهشونده ،نقاط
قوت ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در
دوران پسابرجام بيش از نقاط ضعف است .تهديدات براي ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي
ايران در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام بيش از فرصتها است.
تأثير عوامل محيط خارجي براي ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي
توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام بيشتر از تأثير عوامل محيط داخلي است.
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موقعيت راهبردي = (امتياز خارجي  , yامتياز داخلي (x
راهبردهاي مطلوب ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي توسعۀ پايدار
فرهنگي ايران در دوران پسابرجام
ـ با توجه بهموقعيت راهبردي ،راهبردهاي رقابتي ،راهبردهاي مناسب براي ديپلماسي
رسانهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام،
هستند.
ـ راهبردهاي مطلوب رقابتي حاصل از ماتريس تجزيه و تحليل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها
و تهديدها براي ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي
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ايران در دوران پسابرجام عبارتند از:
راهبرد رقابتي شمارۀ 1
ـ افشا كردن دستكاري ذهني و فضاي بيناذهنيتي افكار عمومي جهان توسط رسانههاي
غربي ـ امريكايي با تأكيد بر سياست موازنۀ ناامني و تداوم سياست تفرقه بينداز و حكومت كن
در راستاي دكترين جنگ تمدنهاي امريكا در قبال مناطق مختلف و كشورهاي همجوار جهان.
ـ جنگ و ناامني پايانناپذير چند دهۀ اخير در منطقۀ آسياي غربي در واقع باعث نابودي
سرمايههاي فرهنگي و تمدني ايران ،عراق بهعنوان مهمترين كشورهاي باستاني در جهان و
كشورهاي اسالمي منطقۀ آسياي غربي براي نابودي تمدن اسالمي است .اين مهم در خدمت
ديپلماسي فرهنگي غرب و امريكا براي جذب مردم ديگر كشورهاي جهان براي دنبالهروي از
فرهنگ غربي ـ امريكايي است .اين مهم در راستاي نابودي سرمايههاي فرهنگي و نمادين
كشورهاي باستاني و اسالمي منطقۀ آسياي غربي و جلوگيري از اعتالي فرهنگي كشورهاي اين
منطقه در راستاي توسعه فرهنگي امريكا و غرب انجام ميشود.
راهبرد رقابتي شمارۀ 3
ـ يكپارچگي معنايي در بستهبندي پيام رسانههاي ج.ا.ا براي مديريت ادراك و فرار بهموقع
از پارازيت شناختي و روايت و ايدۀ ساخته و پرداخته رسانههاي غربي ـ امريكايي در راستاي
تهاجم فرهنگي رسانهاي امريكا عليه ايران.
راهبرد رقابتي شمارۀ 2
ـ تأكيد بر عبور از تكگويي (مونولوگ) به گفتگو (ديالوگ) در ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در
دوران پسابرجام براي تحقق گفتگوي بين تمدنها و ملتها در راستاي تنشزدايي و ايجاد
فضاي رواني بيناذهنيتي جهاني سالم براي گسترش روابط فرهنگي با ايران.
ـ ترغيب كشورهاي جهان به گسترش روابط فرهنگي با ايران در راستاي تحقق توسعۀ
پايدار فرهنگي ايران انجام ميشود .توسعۀ پايدار فرهنگي ايران با اجراي سياستهاي كلي
الگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت و همچنين توسعۀ ديپلماسي فرهنگي ايران محقق خواهد شد.
راهبرد رقابتي شمارۀ 4
ـ مهار و افشاسازي ابعاد تهاجم تبليغاتي و رسانهاي امريكا با ايجاد تروريسم آشكار و پنهان
در داخل ايران و كشورهاي همسايه در منطقۀ آسياي غربي در دوران پسابرجام.
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ـ جنگ و ناامني پايانناپذير چند دهۀ اخير در منطقۀ آسياي غربي در واقع باعث نابودي
سرمايههاي فرهنگي و تمدني ايران و عراق بهعنوان مهمترين كشورهاي باستاني در جهان و
كشورهاي اسالمي منطقۀ آسياي غربي براي نابودي تمدن اسالمي است .اين مهم در خدمت
ديپلماسي فرهنگي غرب و امريكا براي جذب مردم ديگر كشورهاي جهان براي دنبالهروي از
فرهنگ غربي ـ امريكايي است .اين مهم در راستاي نابودي سرمايههاي فرهنگي و نمادين
كشورهاي باستاني و اسالمي منطقۀ آسياي غربي و جلوگيري از اعتالي فرهنگي كشورهاي اين
منطقه در راستاي توسعه فرهنگي امريكا و غرب انجام ميشود.
ـ اولويتبندي راهبردهاي رقابتي ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي
توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام بر اساس ميزان جذابيت آنها (بر اساس نمرات
جذابيت كارشناسان و نخبگان گروه دلفي با استفاده از ماتريس  )QSPMبه شرح زير است:
اولميت اوّل (نمرۀ جذابيت :)4/845 :راهبرد شمارۀ 3
ـ يكپارچگي معنايي در بستهبندي پيام رسانههاي ج.ا.ا براي مديريت ادراك و فرار بهموقع از
پارازيت شناختي و روايت و ايدۀ ساخته و پرداخته رسانههاي غربي ـ امريكايي در راستاي
تهاجم فرهنگي رسانهاي امريكا عليه ايران.
اولميت دوم (نمرۀ جذابيت :)4/244 :راهبرد شمارۀ 2
ـ تأكيد بر عبور از تكگويي (مونولوگ) به گفتگو (ديالوگ) در ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در
دوران پسابرجام براي تحقق گفتگوي بين تمدنها و ملتها در راستاي تنشزدايي و ايجاد
فضاي رواني بيناذهنيتي جهاني سالم براي گسترش روابط فرهنگي با ايران.
ـ ترغيب كشورهاي جهان به گسترش روابط فرهنگي با ايران در راستاي تحقق توسعۀ
پايدار فرهنگي ايران انجام ميشود .توسعۀ پايدار فرهنگي ايران با اجراي سياستهاي كلي
الگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت و همچنين توسعه ديپلماسي فرهنگي ايران محقق خواهد شد.
اولميت سمم (نمرۀ جذابيت :)4/232 :راهبرد شمارۀ 1
ـ افشا كردن دستكاري ذهني و فضاي بيناذهنيتي افكار عمومي جهان توسط رسانههاي
غربي ـ امريكايي با تأكيد بر سياست موازنه ناامني و تداوم سياست تفرقه بينداز و حكومت كن
در راستاي دكترين جنگ تمدنهاي امريكا در قبال مناطق مختلف و كشورهاي همجوار جهان.
ـ جنگ و ناامني پايانناپذير چند دهۀ اخير در منطقۀ آسياي غربي در واقع باعث نابودي
سرمايههاي فرهنگي و تمدني ايران و عراق بهعنوان مهمترين كشورهاي باستاني در جهان و
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كشورهاي اسالمي منطقۀ آسياي غربي براي نابودي تمدن اسالمي است .اين مهم در خدمت
ديپلماسي فرهنگي غرب و امريكا براي جذب مردم ديگر كشورهاي جهان براي دنبالهروي از
فرهنگ غربي ـ امريكايي است .اين مهم در راستاي نابودي سرمايههاي فرهنگي و نمادين
كشورهاي باستاني و اسالمي منطقۀ آسياي غربي و جلوگيري از اعتالي فرهنگي كشورهاي اين
منطقه در راستاي توسعه فرهنگي امريكا و غرب انجام ميشود.
اولميت چهارم (نمرۀ جذابيت :)2/548 :راهبرد شمارۀ 4
ـ مهار و افشاسازي ابعاد تهاجم تبليغاتي و رسانهاي امريكا با ايجاد تروريسم آشكار و پنهان
در داخل ايران و كشورهاي همسايه در منطقۀ آسياي غربي در دوران پسابرجام.
ـ جنگ و ناامني پايانناپذير چند دهۀ اخير در منطقۀ آسياي غربي در واقع باعث نابودي
سرمايههاي فرهنگي و تمدني ايران ،عراق بهعنوان مهمترين كشورهاي باستاني در جهان و
كشورهاي اسالمي منطقۀ آسياي غربي براي نابودي تمدن اسالمي است .اين مهم در خدمت
ديپلماسي فرهنگي غرب و امريكا براي جذب مردم ديگر كشورهاي جهان براي دنبالهروي از
فرهنگ غربي ـ امريكايي است .اين مهم در راستاي نابودي سرمايههاي فرهنگي و نمادين
كشورهاي باستاني و اسالمي منطقۀ آسياي غربي و جلوگيري از اعتالي فرهنگي كشورهاي اين
منطقه در راستاي توسعۀ فرهنگي امريكا و غرب انجام ميشود.
نتيجۀ پژوه،
تعيين چشمانداز مطلوب ،مأموريت مطلوب و اهداف ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي
ايران در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام
چشمانداز مطلوب ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي توسعۀ پايدار
فرهنگي ايران در دوران پسابرجام عبارت است از:
«سياست رسانهايشده امريكا متناسب با دكترين قدرت هوشمند همان موازنۀ ناامني در
راستاي دكترين نفرتپراكني و جنگ تمدنهاست .اين مهم با ايجاد تفرقهافكني در درون
كشورهاي هدف بين مردم و نخبگان آن كشور محقق ميشود .و در گام بعدي امريكا با حمايت
از يكي از دو طرف ،شدت ناامني در كشور هدف را تنظيم و كنترل كرده دشمنان خود را مهار
ميكند .اين مهم نيز با ايجاد تفرقهافكني در دو كشور همسايه ـكه يكي از آنها دشمن
امريكاستـ ،محقق ميشود و در گام بعدي ،امريكا با تنظيم شدت ناامني در اين كشورها آن را
كنترل كرده و با حضور خود در منطقه ،دشمنان را مهار ميكند .سياست رسانهاي شده ج.ا.ا در
راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام ،استفاده كارا و اثربخش از سپهر
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رسانهاي ج.ا.ا و سناريوي فرامسلط در گفتمان رسانهاي جهاني است .اين مهم در گام اوّل با
استفاده از سناريوي فرامسلط در گفتمان رسانهاي با تبليغ جذابيتهاي فرهنگي ايران،
تنشزدايي و ايجاد فضاي رواني بيناذهنيتي جهاني سالم براي ترغيب كشورهاي جهان به
برقراري روابط فرهنگي با ايران (از جمله مبادله دانشجو ،تبادل اطالعات و كتاب ،زبان و آموزش
زبان فارسي و تبادل و مشاركت در ساخت و توليد آثار هنري در ايران) و در گام دوم با استفاده
از سناريوي فرامسلط در گفتمان رسانهاي با افشاسازي سياستهاي امريكا در راستاي نابودي
فرهنگي و نمادين كشورهاي باستاني و اسالمي كشورهاي منطقۀ آسياي غربي و جلوگيري از
توسعه و اعتالي فرهنگي اين كشورها محقق ميشود».
مأموريت مطلوب ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي توسعۀ پايدار
فرهنگي ايران در دوران پسابرجام عبارت است از:
«رسانههاي ج.ا.ا با ارسال پيامهاي كارا و اثربخش متناسب با نظام معنابخشي زباني و
فرهنگي (مانند چارچوبها ،كنايه ،استعاره و فضاهاي ذهني و آميزه) مخاطبان ملي ،منطقهاي
و جهاني در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران در دوران پسابرجام با استفاده از سناريوي
فرامسلط در گفتمان رسانهاي ميپردازند .اين مهم در گام اوّل با استفاده از سناريوي فرامسلط
در گفتمان رسانهاي با تبليغ جذابيتهاي فرهنگي ايران ،تنشزدايي و ايجاد فضاي رواني
بيناذهنيتي جهاني سالم براي ترغيب كشورهاي جهان ايجاد روابط فرهنگي ايران و گسترش
روابط فرهنگي با ايران محقق ميشود و در گام دوم ،با استفاده از سناريوي فرامسلط در
گفتمان رسانهاي با افشاسازي سياستهاي امريكا در راستاي نابودي فرهنگي و نمادين
كشورهاي باستاني و اسالمي كشورهاي منطقۀ آسياي غربي و جلوگيري از توسعه و اعتالي
فرهنگي اين كشورها محقق ميشود».
اهداف مطلوب ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي
ايران در دوران پسابرجام عبارت است از:
1ـ گفتگو و ديالوگ با دولتها و ملتهاي جهان با استفاده از تمامي امكانات و ظرفيتهاي
رسانهاي جمهوري اسالمي ايران براي يافتن معناي نوين و تصويري جديد از ايران براي دولتها
و ملتهاي ديگر جهان .اين مهم براي تبليغ جذابيتهاي فرهنگي ايران براي كشورهاي مختلف
جهان در راستاي گسترش روابط فرهنگي با كشور همسو با توسعۀ پايدار فرهنگي ايران است.
1ـ تبادل معنا و فهم مشترك با در هم شكستن پارازيت معنايي فضاي بيناذهنيتي محلي،
ملي و جهاني دربارۀ ايران در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران با تنشزدايي و ايجاد فضاي
رواني بيناذهنيتي جهاني سالم براي ترغيب كشورهاي جهان به گسترش روابط فرهنگي با
ايران.
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9ـ گفتگوي ملت ايران با ملتهاي جهان با استفاده از بستر فضاي مجازي و شبكههاي
اجتماعي با گفتگوي جماعتهاي شبكهايشده در فضاي شبكههاي اجتماعي جهان براي
ترغيب كشورهاي جهان به گسترش روابط فرهنگي با ايران در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي
ايران.
4ـ تحقق گفتگوي تمدنها و گفتگوي فرهنگهاي مختلف جهاني با تمدن و فرهنگ ايراني
اسالمي با مفهومسازي و نهادسازي مفهومي تمدن و فرهنگ ايرانياسالمي در فضاي
بيناذهنيتي جهاني در ابعاد ملي ،منطقهاي و جهاني با تنشزدايي و ايجاد فضاي رواني
بيناذهنيتي جهاني سالم براي ترغيب كشورهاي جهان به سرمايهگذاري در ايران و گسترش
روابط فرهنگياقتصادي با ايران در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي.
0ـ در هم شكستن افسانهسازي روايت رسانههاي غربي در تصويرسازي مخدوش از ايران
بهعنوان كشوري جنگطلب در جهان قرن  11و بيثبات و ناامنكننده منطقۀ آسياي غربي با
افشاسازي سياستهاي امريكا در راستاي نابودي فرهنگي و نمادين كشورهاي باستاني و
اسالمي كشورهاي منطقۀ آسياي غربي و جلوگيري از توسعه و اعتالي فرهنگي اين كشورها.
9ـ پيروزي بر ديپلماسي رسانهاي رسانههاي غربي ـ امريكايي در جنگ روايتها و به تبع
آن ايدهها و روايت رسانهاي رسانههاي ج.ا.ا در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي ايران جايگزين
روايت و ايدههاي رسانههاي غربي در فضاي بيناذهنيتي و افكار عمومي ملي ،منطقهاي و جهاني
شود.
راهبردهاي ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي توسعۀ پايدار فرهنگي
ايران در دوران پسابرجام به ترتيب اولويت به شرح زير است:
اولويت اوّل:
يكپارچگي معنايي در بستهبندي پيام رسانههاي ج.ا.ا براي مديريت ادراك و فرار بهموقع از
پارازيت شناختي و روايت و ايدۀ ساخته و پرداخته رسانههاي غربي ـ امريكايي در راستاي
تهاجم فرهنگي ـ رسانهاي امريكا عليه ايران
اولويت دوم:
ـ تأكيد بر عبور از تكگويي (مونولوگ) به گفتگو (ديالوگ) در ديپلماسي رسانهاي ج.ا.ا در
دوران پسابرجام براي تحقق گفتگوي بين تمدنها و ملتها در راستاي تنشزدايي و ايجاد
فضاي رواني بيناذهنيتي جهاني سالم براي گسترش روابط فرهنگي با ايران.
ـ ترغيب كشورهاي جهان به گسترش روابط فرهنگي با ايران در راستاي تحقق توسعۀ
پايدار فرهنگي ايران انجام ميشود .توسعۀ پايدار فرهنگي ايران با اجراي سياستهاي كلي
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت و همچنين توسعۀ ديپلماسي فرهنگي ايران محقق خواهد شد.
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اولويت سوم:
ـ افشا كردن دستكاري ذهني و فضاي بيناذهنيتي افكار عمومي جهان توسط رسانههاي
غربي ـ امريكايي با تأكيد بر سياست موازنه ناامني و تداوم سياست تفرقه بينداز و حكومت كن
در راستاي دكترين جنگ تمدنهاي امريكا در قبال مناطق مختلف و كشورهاي همجوار جهان.
ـ جنگ و ناامني پايانناپذير چند دهۀ اخير در منطقۀ آسياي غربي در واقع باعث نابودي
سرمايههاي فرهنگي و تمدني ايران ،عراق بهعنوان مهمترين كشورهاي باستاني در جهان و
كشورهاي اسالمي منطقۀ آسياي غربي براي نابودي تمدن اسالمي است .اين مهم در خدمت
ديپلماسي فرهنگي غرب و امريكا براي جذب مردم ديگر كشورهاي جهان براي دنبالهروي از
فرهنگ غربي ـ امريكايي است .اين مهم در راستاي نابودي سرمايههاي فرهنگي و نمادين
كشورهاي باستاني و اسالمي منطقۀ آسياي غربي و جلوگيري از اعتالي فرهنگي كشورهاي اين
منطقه در راستاي توسعه فرهنگي امريكا و غرب انجام ميشود.
اولويت چهارم:
ـ مهار و افشاسازي ابعاد تهاجم تبليغاتي و رسانهاي امريكا با ايجاد تروريسم آشكار و پنهان
در داخل ايران و كشورهاي همسايه در منطقۀ آسياي غربي در دوران پسابرجام.
ـ جنگ و ناامني پايانناپذير چند دهۀ اخير در منطقۀ آسياي غربي در واقع باعث نابودي
سرمايههاي فرهنگي و تمدني ايران ،عراق بهعنوان مهمترين كشورهاي باستاني در جهان و
كشورهاي اسالمي منطقۀ آسياي غربي براي نابودي تمدن اسالمي است .اين مهم در خدمت
ديپلماسي فرهنگي غرب و امريكا براي جذب مردم ديگر كشورهاي جهان براي دنبالهروي از
فرهنگ غربي ـ امريكايي است .اين مهم در راستاي نابودي سرمايههاي فرهنگي و نمادين
كشورهاي باستاني و اسالمي منطقۀ آسياي غربي و جلوگيري از اعتالي فرهنگي كشورهاي اين
منطقه در راستاي توسعه فرهنگي امريكا و غرب انجام ميشود.
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