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تعامل هم افزای قدرت نرم با دیپلماسی عمومی در برابرجنگ نرم
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چکیده
دیپلماسی عمومی از آن جهت که تالش دارد مررد را اناراک کارد ترا حره نحرو خا ری ف،رر کاارد ر ه
ت ل غات س اسری ا سرت امرا از فرری دیچرر درون دیپلماسری عمرومی حره رریهرایی کره مررد حررای
گفتن دارند ن ز گوش فرا می دهد اساسرا حرا ت ل غرات س اسری متفراوت اسرت در ایرن مااهره ترالش مری
ود ضمن حررسی م انی کارکرد و احعاد دیپلماسری عمرومی حره ایرن سروای ا رلی پاسرش داده رود کره
ایا م انی دیپلماسری عمرومی امری،را حرا حره کرارگ ری جارا نرر ناحر جمرر اسرت و نردرت نرر دره
تعاملی حا این  ،از دیپلماسری دارد حرر ایرن م ارا فررض پرژوه

حرر ایرن اسرات اسرت  :تفراوت

م ان دیپلماسری عمرومی و جارا نرر در اهچروی ارت راه نهفتره اسرت از ایرن رو نردرت نرر در یر
تعام هم افزا حسترساز اجررای دیپلماسری عمرومی محسرو

مری رود  .هردی ا رلی در ایرن مااهره

تاک رد حررر وجره نرردرت نررر دیپلماسری عمررومی اسرت درایررن راسررتا م رانی دیپلماسرری عمرومی حررا حرره
کارگ ری جاا نر ناحر جمرر ن سرت افرزون حرر ایرن دیپلماسری عمرومی در سره حعرد ناحر تعریر
است که مح ط تروانحخشری را حررای س اسرت هرای خرارجی ،ومرت هرا فرراهم مری کارد دیپلماسری
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عمومی مخاه

جاا نر است درا که جارا نرر در فضرای وانررگررا ف،رر مریکارد و در ردد اسرت

حا استفاده از ت ل غات و عمل ات روانی حر مخاف ان حه نحو ناخودآگاه اثر حچذارد.
واژگان کلیدی :دیپلماسی عمومی جاا نر اف،ار عمومی ندرت نر

مقدمه
دیپلماسرری عمررومی پ ونررد اجتاررا

ناپررذیری حررا نرردرت نررر دارد .حررر ایررن اسررات مرری ترروان گفررت

دیپلماسرری عمررومی یررا مردمرری آ ن حخ ر

از دیپلماسرری اسررت کرره فراتررر از سررول مااس ر ات دوهررت حررا

دوهررت مرری حا ررد کرره در ک ر مرری ترروان هرردی از آن را اسررتارار و اسررتمرار رواحررط فررو نی مرردت
فرهاررا ارزش هررا و س اسررت هررای ن ررا مررورد ن ررر حرره جوامررر دیچررر دانسررت .دیپلماسرری عمررومی
وجه آرمان گررای حره کرار حرردن نردرت نرر در محر ط حر ن اهمللری اسرت دررا کره حایرد ناخودآگاهانره
هروندان را جذ

کاد اما نمیتوانرد حرا دسرتکراری و ایجراد محر ط اما تری آنهرا را حره سرمت خرود

ح،شاند حل،ه حاید رویره را از سرمت ن رامی و نردرت سرخت حره سرمت فرهاچری و نردرت نرر سرو
دهد .هدی ا رلی در ایرن مااهره تاک رد حرر وجره نردرت نرر دیپلماسری عمرومی اسرت درایرن راسرتا
م انی دیپلماسی عمومی حا حه کارگ ری جارا نرر ناحر جمرر ن سرت .اسرات نردرت نرر حرر ارز رها
فرهاچها و رفتار و مااس ات س اسی حرا ملرت هرا و کشرور هرا اسرتوار اسرت  .هردی از کرارحرد آن ن رز
ایجراد مشرروع ت حرررای اهردای داخلرری و حر ن اهمللرری مری حا ررد.دیپلماسری عمررومی از يرف رت هررا و
موهفه های ندرت نر استفاده می کاد تا اهردای خرود را حره پر

حررد کره مهرم تررین هردی آن تراث ر

گذاری حر رفتار سایر دوهت ها است.

مفهوم دیپلماسی عمومی
ها نشان می دهارد ایرن ع رارت حررای نخسرت ن حرار در آمری،را در سرای  0391توسرط ادمونرد

پژوه
1

گوه ن ریر

مدرسره ارو

1

و دیپلماسری فلررر در دانشرچاه ترافت

2

همرراه حرا تأسر

مرکرز ادوارد
-Edmound Gullion

1
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مررورو حرررای دیپلماسرری عمررومی حرره کررار گرفترره ررد.ایررن مرکررز در ی،رری از اوه ر ن حرو ررورهای خررود
دیپلماسی عمرومی را تأث رگرذاری حرر نچررش هرای عمرومی حررای ر ،دهری واجررای س اسرت هرای
خارجی و ام احعا دی از رواحرط حر ن اهمللری مری دانرد کره فراترر از دیپلماسری سراتی اسرت (:1390
 .)http://pub.isu.ac.ir/Resarchاز ایاررررو مل سرررن 3معتارررد اسرررت :دیپلماسررری عمرررومی یر ر
راه رد ارت رافی ویرژه و هدفمارد حررای سراخت یر

تصرویر مي رت از یر

کشرور نرزد اف،رار عمرومی

خارجی است  .مفهو دیپلماسی عمومی حره ردت متوجره اف،رار عمرومی و تری متمرکرز حررآن اسرت
امررروز توج رره هررزو تأث رگررذاری حررر اف،ررار عمررومی دیچررر کشررورها از راه حرره کررار گرررفتن احزارهررای
مختل

ارت افی و رسانه ای م سر است (.)Melissen, 2005: 18

پژوهشچران دیپلماسری عمرومی را مفهرومی نروین مری دانارد امرا درجرای جرای تراریش راهد
هسررت م کرره کشررورهای ندرتماررد حررا ا رراعه و تررروی ،ایرردهوهو ی ارزش هررا هاجارهررای خررود در
در د دور پ را و فرهارا خرود و کسرت حرترری در زم اره پ شر رد اهردای س اسرت خرارجی خرود
حوده اند (سرایی .)69 :0913
ابعاد دیپلماسی عمومی
دیپلماسرری عمررومی دارای سرره حعررد اسررت کرره هررر سرره ررایز اهم ررت و ن ازماررد همرراهاچی نس ر ی حررا
افالعات مستا م ،ومت و رواحط فرهاچری حلارد مردت هسرتاد .نخسرت ن و مهرم تررین حعرد ارت افرات
روزانه که ام محتروی تصرم مات مرحروه حره س اسرت خرارجی و داخلری اسرت ( نرای 6112:92
).مرری ترروان گفررت مرردیریت اخ ررار همرران مرردیریت ارت افررات در زم ارره موضرروعات روز اسررت (ن ر
آه ن .)916 :0911
دوم ر ن حعررد دیپلماسرری عمررومی ارت افررات اسررتراتژی

اسررت .کرره در آن مجموعرره ای از موضرروعات

معمروهی حسرط مری یاحررد کره حره م ررارزات س اسری یرا ت ل غراتی ر اهت حسر ار دارد .در ایرن م ررارزات
رویررداد هررا و ارت افررات نمررادین حرره ما ررور مشررخص کررردن موضرروعات اساسرری یررا پ ش ر رد س اسررت
1

-Fletcher School of Low and Diplomcy
-Tufts
3 -Melissen
2
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دوهت حر نامره ریرزی مری رود(سرل مانی پورهر

 .)63: 0931سروم ن حعرد آن گسرترش رواحرط داماره

دار حررا افررراد کل رردی مرری حا ررد فرری سرراه ان فررو نی از فریررب اعوررای حورس ر ه ت رراد ت فرهاچرری و
دانشچاهی آموزش حرگزاری سم اارها و کافرران
ود( .سل مانی پوره

هرا ودسترسری حره کانرای هرای ارت رافی فرراهم مری

.)63 :0931

دیپلماسی عمومی امریکا با تاکید بر جنگ نرم
دیپلماسی عمومی حا جارا نرر فرر دارد .آمری،را حره دن رای یر

حرازی حررد  -حررد حرا کمتررین هزیاره

اسررت حررر ایررن اسررات ا ررال ات و رونررد ترردریجی توسررعهی س اسرری در ایررران را متارران

نشرران

مرریدهررد و سررعی مرریکاررد در حازنمرراییهررای رسررانهای مشرر،الت ایررران را سرراختاری تحل ر کاررد .از
سوی دیچر حرر تفرنره و ر،ایهرای درونری اکم رت ت ،ره مریکارد و ن روهرای گریرز از مرکرز را در
ای تاویت دن و ندرتگ ری تصور میکاد (عسچری .)9: 0931
در مجموک اهدای کلی دیپلماسی عمومی آمری،ا را می توان عوام زیر حر مرد ؛
اه ر  :معرفرری ارزش هررا و اعتاررادات آمری،ررا

 :معرفرری فر ررت هررای ا تمرراهی در نت جرره

حرنراری مرد سا ری و حازارهای آزاد ج :مایت ازآموزش جوانان (آ اا .)036 :0913
رسررانه هررای امری،ررا در تعام ر حررا دیپلماسرری عمررومی در جا رره هررای مختلفرری دررون جاررا
روانی دیپلماسی رسرانه ای دیپلماسری فرهاچری دیپلماسری سرای ری فعرای اسرت آنهرا حرا دفراک از
س است خارجی و حا ارز رچذاری و ارزش سرازی اهارا پ را و حرجسرته سرازی نسر ت حره مشرروع ت
حخشی حه س اسرتهرای ،رومتی و رسراندن پ را هرای دسرتانردرکاران دیپلماسری کشرورها حره اف،رار
عمررومی جهررانی نارر

توج رره گررر اف،ررار عمررومی را در عر رره س اسررت خررارجی ایفررا مررینمایاررد.

(خرازی آذر .)03 :0913
ی،ی از احزارهرای جارا نرر اسرتفاده از رسرانه اسرت کره د رمن حرا اسرتفاده از رسرانه در پری
ایجرراد جاررا رسررانه ای و ی ر

جاررا روانرری مرری حا ررد (ض ر ایی پرررور .)06 :0919در ایررن راسررتا

جارا روانرری اسررتفاده دن ررب و فرا ری ررده از ت ل غررات و دیچررر اعمراهی اسررت کرره ما ررور ا ررلی آن
تراث ر گرذاری حرر عاایرد ا ساسرات تمرایالت و رفترار د رمن اسرت .حره نحروی کره پشرت انی حرررای
حرآوردن ماا د و اهردی مری حا رد حرراین اسرات جارا روانری یر
دو فری ررکت دارنرد و یر

جارا ارت رافی اسرت کره در آن

فرری حره تاهرا و یرا هرر دو فرری سرهمی دارنرد ترا حرا تراث ر گرذاری

تعامل هم افزای قدرت نرم با44 / ...
حراف،ار عواف

و تمایالت فرری دیچرر او را وادار حره انجرا رفتراری موراحب خواسرت خرود نمایرد

(رنج ران  .)611 : 0913هردی آمری،را از حهرره گ رری دیپلماسری عمرومی در جارا نرر ایجراد جرو
حرری اعتمررادی حرره ره ررران کاری،رراتوریزه کررردن تفرنرره اف،ارری انشررعا

مرری حا ررد (هادیرران ا رردی

.)69 : 8811این در اهی است کره اساسرا دیپلماسری عمرومی مخراه

جارا نرر اسرت جارا نرر

حا فریتکاری دروغ و تحری

وانع تحره رورت عمردی سرروکار دارد .جارا نرر در ردد اسرت حرا

استفاده از ت ل غات و عمل ات روانری حرر مخاف ران حره نحرو ناخودآگراه اثرر حچرذارد .حرا ایرن توج ره مری
توان گفت اساسا دیپلماسی عمومی تی حا ت ل غات ن ز متفاوت است .

تعامل هم افزایی قدرت نرم و دیپلماسی عمومی
اه

 .ندرت نر حستر دیپلماسی عمومی

در ا اررت عصررر افالعررات حرره سررمتی مرری رود کرره دیپلماسرری سرراتی حررر پایرره وانررر گرایرری
س اسی حات ،ه حر نردرت سرخت جرای خرود را حره دیپلماسری نروین و (دیپلماسری عمرومی) حدهرد کره
درآن حرره نرردرت نررر حرتررری داده ررده اسررت (فرهررادی  .)061: 0913حرررای نخسررت ن حررار م ررد
مو نا 1در کترا

خرود حره نرا « افالعرات و ارت افرات جهرانی مرزهرای نرو در رواحرط حر ن اهملر » در

سررای  0319حرره ت رر ن وا ه نرردرت نررر پرداخررت .اونرردرت را حرره دو حخرر

تاسرر م کرررد؛ نرردرت

نرراملموت ( نررر ) کرره ما ررر آن دیررن ارزش هررا حاورهررا و ایرردهوهو ی هررا و دان ر

هسررتاد و نرردرت

ملموت (سخت) که در مرواردی مانارد مار احر ف عری جمع رت ثرروت احزارهرای ن رامی ریشره دارنرد
( نای .)011 :0919
نای در سای  2 6112در اثرر خرود حره عاروان نردرت نرر احرزار موفا رت در س اسرت جهرانی
حر يرف ت دوهت ها حرای اعمرای نفروذ حرر دیچرران حررای آن کره موراحب حرا آنرره او مری خواهارد رفترار
کاارد تاک رد کررد ( .)Nye, 2004اسرات نردرت نرر حرر ارزش هرا فرهارا هرا و رفترار و مااسر ات
 1پروفسور مو نا س د م د (  )0901از حا ان گذاران ر ته ارت افات و رواحط ح ن اهمل و موس
دانشچاه وا اچتن است

ر ته ارت افات ح ن اهمل در
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س اسی حا ملت ها و کشور هرا اسرتوار اسرت  .هردی از کرارحرد آن ن رز ایجراد مشرروع ت حررای اهردای
داخلی و ح ن اهمللی می حا د ( گلشن پژوه .)66: 0913
نای می نویسد :ندرت نرر و سرخت حره ی،ردیچر مررت ط هسرتاد دررا کره هرر دوی آن هرا دو
جا ه توانایی حره دسرت آوردن اهردای حره وسر له تاث رگرذاری حرر رفترار دیچرران مری حا رد .جره تمرایز
حررر ن آن هررررا هررررم درماه ررررت رفترررار و هررررم در ملمرررروت حررررودن ماررراحر مرررری حا ررررد (
.(Bohorquez,2005دیپلماسرری عمررومی حررر نرردرت نررر مت،رری اسررت .نرردرت نررر همررانگونررهکرره
ا اره د حر پایه تشویب ن ست .نردرت نرر حره اناراک و جرذاح ت واحسرته اسرت نره ا روا .حاراحراین اگرر
از دیپلماسی عمومی حه درسرتی اسرتفاده رود دروانرر از همران نردرت نرمری اسرتفاده رده اسرت کره
می توان م حچوی م تی پ ام ران حر آن ت ،ه میکردند.
ب -دیپلماسی عمومی بر قدرت نرم تاکید دارد.
نرردرت نررر وجهرری فرهاچرری دارد کرره در آن ررهروندان و اف،ررار عمررومی اهم ررت دارنررد .در
اهی کره جارا نرر موازنره دیپلماسری عمرومی را حرر هرم مری زنرد .دیپلماسری عمرومی پ ونرد گریرز
ناپررذیری حررا نرردرت نررر دارد  .نرردرت نررر ف عررا پررر مراجعرره ترررین ا رروالگ در گاج رره وا گرران و
ا رروال ات دیپلماسرری عمررومی اسررت (اسرراو  .)60 :0931دیپلماسرری عمررومی جررز تاکت رر
ندرت نرر در رفترار س اسری و راه رردی محسرو

هررای

مری رود (.نرای  .)29:0913ایرن گونره تغ ررات

معمو از زیر سراخت هرا و ر ،ه هرا توه رد و توزیرر اندیشره هرا و هاجارهرا خصو را روزه هرای
آموز ی فرهاچری و رسرانه ای آ راز مری رود ( .)Nye,2003تردیردی ن سرت کره سرازوکارهای ایرن
فااوری همرون مراهواره هرا و پرترو امرواج نرامریی ر ،ه هرای اه،ترون ،ری جهرانی ترار و پرود هرای
نرردرت تمرردن هررای آیاررده را تشرر،

خواهاررد داد (. ) Nye,1988از ایارررو تعامرر نرردرت نررر و

دیپلماسی عمومی حه درستی درک می رود کره نردرت نرر زم اره ر رد و اعمرای ایرن ر ،را فرراهم
مرری کاررد و انارراک و جلررت اف،ررار عمررومی مس ر ر را حرررای اجرررای س اسررت خررارجی در کشررور هرردی
فراهم می کاد.
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نتیجه گیری
آنره آمری،ا دن ای مریکارد نروعی جارا نرر و ت ل غرات مافری در ناهرت دیپلماسری عمرومی اسرت در
اهی که در عصر افالعات تاک رد حر

از انردازه حرر جارا نرر موازنرهی دیپلماسری عمرومی را حهرم

مریزنررد .حره ع ررارتی نمریترروان ارزش هرای دیچررران را سراسرر رد نمررود و انت رار پررذیرش ارزشهررای
خررود را از آنهررا دا ررت .حارراحراین فهررم هرردی مخافررت و کش ر

ارزش هررای مشررترک ررایز اهم ررت

اسرت .تفرراوت حر ن ت ل غررات و دیپلماسری عمررومی در اهچرروی ارت رراه نهفتره اسررت و م ررانی دیپلماسرری
عمومی حا حه کارگ ری جاا نر ناحر جمرر ن سرت .اسرات نردرت نرر حرر ارزش هرا فرهارا هرا و
رفتار و مااس ات س اسری حرا ملرت هرا و کشرور هرا اسرتوار اسرت .جارا نرر حرا فریرتکراری دروغ و
وانع تحه رورت عمردی سرروکار دارد .از ایرن رو حررای دفراک در حراحرر جارا روانری حایرد از

تحری

سال ی همرون سالگ خود ان حهرره جسرت .در راهی کره دیپلماسری عمرومی حایرد م تاری حرر اخرال
و اعتماد حا د.

منابع
اسراوا نانسرری ف ل ر

ا  .ت لررور(« )8861کتررا

تهران نشر دانشچاه اما

مرجرر دیپلماسرری عمررومی» ترجمرره روگ اهرره آرانرری

اد .

خرررازی آذر رهررا (« )0911دیپلماسرری رسررانه ای» پژوهشرراامه رسررانه فرهاررا و س اسررت
تهران مرکز تحا اات استراتژی .
رنج ران داوود (« )0913جاا نر » تهران سا
سررل مانی پورهرر

اندیشه سات.

فافمرره (« )0931نرردرت نررر در اسررتراتژی خاورم انرره» تهررران پژوهشرر،ده

مواهعات راه ردی.
گلشن پرژوه محمرد رضرا (« )0913جمهروری اسرالمی و نردرت نرر » تهرران  :انتشرارات معاونرت
پژوهشی دانشچاه آزاد اسالمی .
مل سررن

ان ( « )0911دیپلماسرری عمررومی نرروین از تارروری تررا عم ر » ترجمرره رضررا کلهررر س ر د

محسن رو انی تهران دانشچاه اما

اد .
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نای جوزی ( « )0913نردرت در عصرر افالعرات از وانرر گرایری ترا جهرانی ردن» ترجمره سرع د
م رتراحی تهران پژوهش،ده مواهعات راه ردی.
نای جوزی ف ل پردی زه ،رو دیویرد ک ارا(« )0913فرسرای
افتخاری ترجمه سع د م رتراحی تهران دانشچاه اما

نردرت نرر » حرا مادمره دکترر ا رغر

اد .

هوک اررا حرایرران (« )0911حازاندیشرری در دیپلماسرری عمررومی نرروین» ترجمرره رضررا کلهررر سرر د
محسن رو انی تهران دانشچاه اما

اد .

سا اهردین (« )0913دیپلماسری عمرومی و س اسرت خرارجی» نشرریه دانر

آ اا

س اسری رمار

.1
آ رراا

سررا اهرردین (« )0919فرهاررا ارت افررات س اسررت خررارجی» اراهرره مرردهی حرررای دیپلماسرری

عمومی فصلاامه اد

ماره ح ست و ی،م.

خرررازی آذر رهررا (« )0913دیپلماسرری رسررانه ای» تهررران مرکررز گررروه پررژوه

هررای ف،ررری و

اجتماعی.
فررراهری محمدمهررردی (« ) 0931دیپلماسررری عمرررومی وجایچررراه آن در دیپلماسررری جمهررروری
اسالمی» ناد س است خارجی در سایت تازه های موع ه .
سررراحی هوفرری ام رع ررات ( « )0913ترراملی ن ررری در مفهررو دیپلماسرری عمررومی» مجموعرره
ماا ت سن نشااوی تهران اداره ک افالعات و مو وعات.
موسرروی سرر دمحمدعلی جررواد ا ررغری راد (« )0911پخرر

فارسرری رردای آمری،ررا» توف ررب یررا

،سررت رسررانه تلویزیررون در دیپلماسرری عمررومی فصررلاامه تحا اررات فرهاچرری ررماره 3
پای ز.1
نای جوزی ( « )0919مااحر ندرت نرر » ترجمره نا رر حل ر

فصرلاامه مواهعرات حسر  ،سرای دهرم

ماره .99

هادیرران نا ررر افسررانه ا رردی ( « )0911جایچرراه مفهررومی دیپلماسرری عمررومی» فصررلاامه رواحررط
خارجی سای اوی پای ز ماره .9
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