


دکتر حسن بشیر
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق؟ع؟

تحلیل گفتمان 
رسانه های جهان

)کتاب دوم(



حقچاپمحفوظومخصوصناشرمیباشد.

گفتمان رسانه های جهان )کتاب دوم( کتاب: تحلیل  نام 
لیف: دکتر حسن بشیر عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق؟ع؟

ٔ
تا

ناشر: انتشارات مشق شب
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه 
نوبت چاپ: اول/ 97

شابک: 978-6۰۰-892۰-23-6

نشانی مرکز نشر و پخش: تهران، میدان انقالب، ابتدای خیابان قدس،
 ساختمان آناتول فرانس، ) شماره 3 ( واحد 11

تلفن تماس: 17 - 66962516  نمابر: 66488820
www.mashgheshabpub.ir

:بشیر،حسن، ۱۳۳۳ -  عنوانقراردادی
:تحلیلگفتمانرسانههایجهان)کتابدوم(/حسنبشیر. عنوانونامپديدآور

:تهران:مشقشب، ۱۳۹۷.  مشخصاتنشر
: ۲۹۶ص.:مصور،جدول،نمودار. مشخصاتظاهری

:   978-600-8920-23-6     شابک
وضعیت فهرست  نویسی:فیپا

:رسانههایگروهی--جنبههایسیاسی  موضوع
Mass media -- Political apsects:  موضوع

:رسانههایگروهی--جنبههایاجتماعی  موضوع
Mass media -- Social aspects:  موضوع

:   ۱۳۹۷۳ت۵ب/    P۹۵/۸   ردهبندیکنگره
:     ۳۰۲/۲۳   ردهبندیدیویی
شمارهکتابشناسیملی:۵۳۴۲۵۲۸



تقدیم به همسر عزیزم



فهرست مطالب

13 .............................................. بخش اول / بیداری اسالمی و رسانه های جهان

۱5 ................................................................................................ تحلیل اول

جنگ نرم  رسانه ای و رویکردهای دیپلماسی جریان تقابلی و ضد جریان: مطالعه بیداری اسالمی معاصر	 

37 ............................................................................................... تحلیل دوم

گفتمان روزنامه های »اخبار الخلیج«، »الشرق االوسط« و 	  بازنمایی بیداری اسالمی در بحرین؛ تحلیل 

»نیویورک تایمز« از تاریخ » فوریه 2011 الی فوریه 2012«

تحلیل سوم............................................................................................... 6۱

گفتمان 	  کشورهای جهان درباره بیداری اسالمی لیبی و مداخله نظامی غرب: تحلیل  دیپلماسی رسانه ای 

نشریات خارجی )از 6 مارس 2011 تا 10 می 2011(

تحلیل چهارم............................................................................................. 89

گزارش هاى شبکه  هاى تلویزیونی الجزیره، العربیه، بی بی سی عربی و العالم درباره انقالب مصر 	  گفتمان  تحلیل 

)2011/1/25-2012/6/24(

109 .............................................. بخش دوم / انتخابات ایران و رسانه های جهان

۱۱۱ .............................................................................................. تحلیل پنجم

گفتمان بیانات مقام معظم رهبری دربارٔه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اسالمی ایران 	   تحلیل 

)24 خرداد1392(

۱37 ............................................................................................. تحلیل ششم

گفتمان فیلم های تبلیغاتی نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران )1388(	  تحلیل 

۱6۱ .............................................................................................. تحلیل هفتم

گفتمان مناظره های انتخاباتی دو رقیب اصلی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری	  تحلیل 



۱97 ............................................................................................. تحلیل هشتم

مطالعه تطبیقی اخبار خبرگزاری های سی ان ان و رادیو اروپای آزاد در مورد حوادث پس از انتخابات 22 خرداد 88	 

تحلیل نهم................................................................................................ 2۱5

گفتمان نوشتارهای روزانه تارنمای فارسی وزارت امور خارجه اسرائیل درباره دهمین دوره انتخابات 	  تحلیل 

ریاست جمهوری اسالمی ایران

24۱ ............................................................................................... تحلیل دهم

گفتمانی انتخابات در رسانه های جهان )مطالعه انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسالمی(	  دیپلماسی 

253 ............................................ بخش سوم / توافق  هسته ای در رسانه های جهان

255 ............................................................................................ تحلیل یازدهم

گفتمان رئیس جمهوری آمریکا	  گفتمان آمریکا و دیپلماسی بازدارندگی: تحلیل  توافق  هسته ای، 

تحلیل دوازدهم........................................................................................... 275

پرونده  هسته ای ایران و اعتمادسازی آمریکا:  تحلیل صفحه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در فیس بوک	 



مقدمه

گرفته  که به شدت در جهان و از جمله ایران مورد توجه جدی قرار  گفتمان روشی است  روش تحلیل 
که با انجام پژوهش های مختلف و نگارش مقاالت علمی-پژوهشی و  کرده است  است  . نگارنده تالش 
کارشناسی و رساله های دکتری، همچنین در  گون و نیز راهنمایی یا مشاوره پایان نامه های  گونا تخصصی 
کتاب هایی که بعضًا حاصل جمع آوری مقاالت مختلف است، این روش را به شکل عینی تر معرفی نماید  .
گفتمـان«  بـا تحلیـل  »رسـانه های بیگانـه: قرائتـی  کتاب هـای اول، دوم و سـوم  در سـال های قبـل 
کـه عـالوه بـر معرفـی اجمالـی روش  گردیدنـد  گفتمـان رسـانه های جهـان( منتشـر  از )مجموعـه تحلیـل 
کـه بـه نـام »روش عملیاتـی  گفتمـان  کـه روش اینجانـب در تحلیـل  گفتمـان در آنهـا تـالش شـد  تحلیـل 
گفتمـان« )پـدام( )Practical Discourse Analysis Method( )PDAM(  می باشـد، بـه شـکل نسـبتًا  تحلیـل 

گـردد  .   تفصیلـی معرفـی 
کـه در ماهنامـه وزیـن »مدیریـت ارتباطـات« بـه  کتـاب فوق الذکـر حاصـل مجموعـه مقاالتـی اسـت  سـه 
کتاب   جمع آوری شـده بودند  مدت سـه سـال به طور مسـتمر منتشـر می شـدند  . مقاالت هر سـال در یک 

گردیدند  . و توسـط انتشـارات »سـیمای شـرق« منتشـر 
گفتمـان رسـانه های جهـان« مقـاالت منتشـر شـده در  در یـک مجموعـه دیگـری بـا عنـوان »تحلیـل 
کـه از ایـن روش  فصلنامه هـای علمی-پژوهشـی و تخصصـی و نیـز مقـاالت مسـتخرج از پایان نامه هایـی 
ج زیـر عنـوان »کتـاب اول« در سـال 1394 توسـط انتشـارات  کرده انـد بـا همیـن عنـوان و بـا در اسـتفاده 

گردیـد  . مشق شـب منتشـر 
یکـی از دالیـل ایـن اقـدام، فرآیندسـازی پیشـرفت پیاده سـازی روش پیشـنهادی نگارنده یعنـی »پدام« 
در پژوهش های علمی اسـت  . این فرآیند برای نشـان دادن چگونگی اجرای این روش اهمیت به سـزایی 

گیرد  . کـه بایـد مـورد توجه قـرار  دارد 



کارشناسـی ارشـد  گسـترش اسـتفاده از روش مزبور در   پایان نامه های  نگارش مقاالت مختلف مشـترک، 
کـه ایـن  کشـور توسـط دانشـجویان و اسـتادان محتـرم حکایـت از ایـن دارد  و رسـاله های دکتـری در سـطح 

روش از روایـی و اعتبـار قابل توجهـی برخـوردار  می باشـد  .
مراحـل روش پـدام به خوبـی روشـن بـوده و اجـرای آن بـه شـکل فرآینـدی صـورت می گیـرد  . معنـا در ایـن 
فرآیند شـکل منطقی می گیرد و عقالنیت معنایی بر آن سـایه افکنده اسـت  . این مسـائل، روش مزبور را به 
گسـترش  که اطمینـان دارم در آینده  کـرده  گفتمـان تبدیـل  یـک روش مفیـد، علمـی و آسـان بـرای تحلیـل 

بیشـتری میان دانشـگاهیان و محققان خواهد داشـت  .
گفتمـان رسـانه های جهـان« بـه عنـوان  کـه در مجموعـه جدیـد »تحلیـل  کتـاب پنجـم در ایـن زمینـه 
که عنوان های هر بخش و مقاله های  »کتاب دوم« منتشـر می شـود، شـامل 12 مقاله در سـه بخش اسـت 

مزبـور بـه شـرح ذیـل  می باشـد  .

 بخش اول: بیداری اسالمی و رسانه های جهان
نـرم  رسـانه ای و رویکردهـای دیپلماسـی جریـان تقابلـی و ضـد جریـان: مطالعـه  تحلیـل اول: جنـگ 

معاصـر اسـالمی  بیـداری 
گفتمـان روزنامه هـای »اخبـار الخلیـج«،  تحلیـل دوم: بازنمایـی بیـداری اسـالمی در بحریـن؛ تحلیـل 
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عربـی و العالـم دربـاره انقـالب مصـر )2012/6/24 -  2011/1/25(

بخش دوم: انتخابات ایران و رسانه های جهان
گفتمـان بیانات مقام معظـم رهبری دربـارة انتخابات یازدهم ریاسـت جمهوری  تحلیـل پنجـم: تحلیـل 

اسـالمی ایران )24 خـرداد1392(
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پـس از انتخابـات 22 خـرداد 88
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دهمیـن دوره انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـالمی ایـران



و  انتخابـات خبـرگان  انتخابـات در رسـانه های جهـان )مطالعـه  گفتمانـی  تحلیـل دهـم: دیپلماسـی 
اسـالمی( شـورای  مجلـس 

بخش سوم: توافق  هسته ای در رسانه های جهان
گفتمان  تحلیل  بازدارندگی:  دیپلماسی  و  آمریکا  گفتمان  توافق  هسته ای،  یازدهم:  تحلیل 

رئیس جمهوری آمریکا
تحلیل دوازدهم: پرونده  هسـته ای ایران و اعتمادسـازی آمریکا:  تحلیل صفحه سـخنگوی وزارت امور 

خارجه آمریـکا در فیس بوک

کـه  کـه دیـده می شـود بخـش اول مربـوط بـه بیـداری اسـالمی در رسـانه های جهـان اسـت  همانگونـه 
چگونـه ایـن جریـان بازنمایـی شـده اسـت  .

در بخـش دوم، مباحـث مربـوط بـه انتخابـات ایـران در رسـانه های مختلـف داخلـی و خارجـی بررسـی 
شـده اسـت  .

در بخش سوم، پرونده  هسته ای ایران در رسانه های مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته شده است  .
گفتمـان )پدام( شـاهد آن هسـتیم،  کتـاب پنجـم مربـوط بـه معرفـی روش عملیاتـی تحلیـل  کـه در  آنچـه 

گرفته انـد  . کـه بـا ایـن روش انجـام  گونـی تحقیقـات و تحلیل هایـی اسـت  گونا
گفتمـان رسـانه های جهـان،  کتـاب چهـارم تحلیـل  کتاب هـای سـه گانه قبلـی و  کـه همچـون  امیـدوارم 
کتـاب نیـز مـورد اسـتقبال اسـتادان، پژوهشـگران، دانشـجویان و عالقه مندان به مباحـث بین المللی  ایـن 

گیرد  . گفتمانـی قـرار  و 
کتاب چهارم، مدیون حمایت دوسـت فرهیخته و دانش دوسـت جناب  کتاب نیز همانند  انتشـار این 
آقـای مهنـدس ناصـر رزاق منـش، مدیـرکل محتـرم روابط عمومی سـازمان راهداری و حمل ونقـل جاده ای 
کـه بـه مباحـث علمـی ارتباطـات، روابط عمومـی و  کنـون به طـور مـداوم نشـان داده انـد  اسـت  . ایشـان تـا 
کـه بـه صـورت عملـی و فعاالنـه ایـن حوزه هـا را  رسـانه ای نـه تنهـا عالقه منـد هسـتند، بلکـه تـالش می کننـد 

مـورد حمایـت و مسـاعدت جـدی قـرار دهند  .
کـه بـا تـالش و  همچنیـن از جنـاب آقـای رضـا هوشـمند، مدیرمسـئول محتـرم انتشـارات مشـق شـب 
کتاب اقدامـات الزم را انجـام داده اند، سپاسـگزاری می کنم  . جدیـت قابـل ستایشـی در جهـت انتشـار ایـن 
که با مشـورت ها، راهنمایی ها و نقدهای  گذشـته از تمام اسـتادان و پژوهشـگران تقاضا دارم  همچون 

کـه در ایـن زمینـه از روش و تحلیل ارائه شـده اسـت، غنی تـر و پربارتر نمایند  .  خـود آنچـه 

دکتر حسن بشیر   
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق؟ع؟   



بخش اول

بیداری اسالمی و رسانه های جهان



تحلیل اول

جنگ نرم  رسانه ای و رویکردهای دیپلماسی جریان تقابلی و ضد جریان: 
مطالعه بیداری اسالمی معاصر

دکتر حسن بشیر1

جنـگ نـرم، نتیجـه تحـول اساسـی در نـگاه بـه قـدرت از شـکل سـخت افزاری بـه نرم افـزاری اسـت  . ایـن 
شـیوه نرم افزارانـٔه نـگاه بـه قـدرت در ُبعـد  رسـانه ای، دپیلماسـی جریـان تقابلـی و ضـد جریـان را بـه مثابـه 

گیـر را مـورد توجـه قـرار داده اسـت  .   مهم تریـن رویکردهـای   تأثیرگـذار در ایـن جنـگ فرا
نویـن  هویـت  سـاخت  در  اسـالمی  انقـالب  شـاخص   تأثیرگـذاری  معاصـر،  مهم تریـن  اسـالمی  بیـداری 
انقـالب  بـه اسـالم،  نـگاه  از  ایـن   تأثیرگـذاری شـیوه های نوینـی  گسـترٔه  اسـالمی در جهـان اسـالم اسـت  . 
کمـان فاسـد و تجدیـد نظـر در واقعیـت زندگـی فـردی و اجتماعـی را  اسـالمی، حکومت هـای وابسـته، حا
کـه می توانـد  تأثیـر همه جانبـه قـدرت نرم افـزاری انقـالب در جنبه های مختلـف بیداری  بـه بـار آورده اسـت 

اسـالمی معاصـر را مشـاهده نمـود  .
که برای مقابله با  دیپلماسـی جریان تقابلی غرب و نیروهای وابسـته، حرکت  رسـانه ای جدیدی اسـت 
جنبش های موجود، از جمله بیداری اسـالمی معاصر، به یک رویکرد نرم افزارانه  رسـانه ای مهمی تبدیل 
کنونـی را بـا شـیوه های تقابلـی بـه چالـش بکشـاند و آن را در  کـه تـالش  می کنـد مـوج اسـالمی  شـده اسـت 
راسـتای اهـداف خـود سـازماندهی دهـد و یـا حداقـل آن را بـه انحـراف بکشـاند  . ضدجریـان، یـک رویکـرد 
کـه به جای  کـه  می توانـد بـه یـک جنـگ  نرم افزارانٔه  رسـانه ای تمام عیار تبدیل شـود  دیگـر  رسـانه ای اسـت 
تقابـل، شـیوه های بحران سـازی و تولیـد جریان هـای مـوازی بـرای درگیری هـای وسـیع تر در حوزه هـای 

کند  . گـون را سـازماندهی  گونا
دو رویکـرد  نرم افزارانـٔه دیپلماسـی جریـان تقابلـی و ضدجریـان در بیـداری اسـالمی معاصـر بـه دو محـور 
کـه  کلیـه اطـراف درگیـر در جنبش هـای نویـن مردمـی در سـطح جهـان اسـالم تبدیـل شـده اسـت  اساسـی 
هـر طـرف در تـالش مـداوم بـرای ایجـاد نوعـی از جابه جایـی قدرت در سـاختار اجتماعی و حکومتی اسـت  . 

 drhbashir100@gmail.com 1- عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ؟ع؟
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که ضمن تبیین رویکردهای دپیلماسـی جریان تقابلی و ضدجریان در  در این مقاله تالش شـده اسـت 
گفتمانی برخـی از رسـانه های بیگانه  حـوزه جنـگ نـرم  رسـانه ای، نمونه هایـی از ایـن دو رویکـرد بـا تحلیـل 

گیرد  . در رابطـه بـا بیـداری اسـالمی معاصر و انقالب اسـالمی ایران مورد تشـریح قـرار 

کلیدی: جنگ نرم  رسـانه ای، دیپلماسـی جریان تقابلی، ضدجریان، بیداری اسـالمی معاصر،  گان  واژ
رسـانه های بیگانه

مقدمه
گاهی«، »اعتـراض«، »تقابل« و »تغییر«  بیـداری اسـالمی معاصـر، بدون شـک منعکس کننده نوعـی از »آ
در جهـان اسـالم اسـت  . ایـن چهـار عنصـر اساسـی در بیـداری اسـالمی معاصـر ریشـه در قیام هـای حداقـل 

کـه در جهـان اسـالم بـر علیـه ظلـم و طغیان و اسـتبداد وجود داشـته اسـت  . یکصـد سـاله اخیـر دارد 
گاهی« به  کـه ذهنیـت فرد و جامعـه را از یک حالـت »ناخودآ کی-روانـی اسـت  گاهـی« یـک حرکـت ادرا »آ
گاهـی« بـه معنـای » تأمـل مسـتمر در جریـان  معنـای »تکـرار مسـتمر جریـان حیـات« بـه یـک حالـت »خودآ
کی-روانـی یـک تغییـر اساسـی در رویکـرد فـرد و جامعـه بـه وجـود  حیـات« تبدیـل  می کنـد  . ایـن حرکـت ادرا
گاهـی« نامیـد  . ایـن تحـول سـاختارمند، عـالوه بـر اینکـه بر  کـه می تـوان آن را »تحـول سـاختارمند آ مـی آورد 
پایـه روبـه رو شـدن بـا واقعیت هـای موجـود و شـناخته شـده بـه وجـود  می آیـد، بـر اسـاس درگیـر شـدن بـا 
گـون بـه وجـود  گونا وجـوه متفـاوت واقعیت هـای موجـود و امکان سـازی ایـن واقعیت هـا در محیط هـای 
 می آیـد  . بـه عبـارت دیگـر، انسـان، بـا شـناخت مجـدد واقعیت هـای موجـود و تصـور واقعیت هـای ممکـن، 
کـه  می تـوان آنهـا را بـه عنـوان تجربـه انسـانی در محیط هـای مختلـف اجتماعـی بـه وجـود آمده یا بـه وجود 
گاهی او را رقم می زند  . بنابراین  که آ ک جدید دسـت می یابد،  خواهد آمد به حسـاب آورد، به نوعی از ادرا
که میان واقعیت های موجود و واقعیت های ممکن نوعی  گاهی یک حرکت دینامیک و متحرکی اسـت  آ
از مقایسـه را برقرار  می کند و بر پایه آن، از حالت سـکون و ایسـتایی در واقعیت های موجود به حالت های 
گاهـی،  می تواند تحـول اساسـی در محیط  کـه آ دیگـر واقعیت هـای ممکـن  می رسـد  . از همیـن منظـر اسـت 

فـردی و اجتماعـی بـه وجـود آورد و انسـان را از حالتـی بـه حالـت دیگر برسـاند  .
کـردن واقعیت هـای موجـود بـه  گاهانـه در جهـت متحـول  »اعتـراض«، در همیـن راسـتا، یـک حرکـت آ
گاهـی فعـال اسـت،  واقعیت هـای ممکـن یـا واقعیت هـای متفـاوت اسـت  . »اعتـراض« عـالوه بـر آن، یـک آ
گاهی شـکل نمی گیرد و  گاهی جهت دار اسـت  . اعتراض بدون آ گاهی عملیاتی اسـت و باالخره یک آ یک آ
گانـه، تحول آفریـن نیسـت  .  می توانـد نوعـی از تغییـر را به وجـود آورد، اما نمی تواند  در مقابـل، اعتـراض غیرآ
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کند  .  وضـع واقعیـت موجـود نامناسـب را بـه سـمت واقعیـت ممکـن مناسـب تبدیـل 
گیـری فراتـر از اعتـراض شـکل  کـه بـا جهـت  »تقابـل« نیـز نوعـی از حرکـت تکامـل یافتـٔه اعتـراض اسـت 
 می گیـرد  . »تقابـل« در حقیقـت، یـک تعامـل میـان »خـود اجتماعـی« و »دیگـر سـاختاری« اسـت؛ امـا ایـن 
کنـد، در جهـت منفـی و در راسـتای »تعـارض« حرکـت  تعامـل بـه جـای اینکـه در جهـت مثبـت حرکـت 
که آنهـا را در جهت منافع،   می کنـد  . »خـود اجتماعـی« تا آنجایی با »سـاختارهای موجود« همراه  می شـود 
کمیـت جلوه گـر  کـه عمدتـًا در شـکل حا کـه سـاختارهای موجـود،  مصالـح و اهـداف خـود بدانـد  . هنگامـی 
 می باشـند، بـا منافـع جامعـه اعـم از منافـع مـادی و غیرمـادی همـراه باشـند، نوعـی از تعامـل مثبـت میـان 
کـه تضاد منافـع ظهور یافتـه و جامعه  کـم اسـت  . ایـن تعامـل هنگامـی بـه تعـارض تبدیل  می شـود  آنـان حا

کمیـت را در جهـت اهـداف عمومـی خـود ندانـد  .  سـاختارهای حا
یـا بـدون هـدف باشـد  . تغییـر  بـا هـدف  »تغییـر« یـک حرکـت بـه سـوی »تحـول« اسـت، امـا  می توانـد 
کـه بتوانـد حرکـت تقابـل را بـه سـمت اهـداف جامعـه سـوق دهـد و زمانـی بـدون  هنگامـی هدفـدار اسـت 
کـه تنهـا هـدف آن ایجـاد نوعی از تغییر متفاوت با گذشـته اسـت  . در این صـورت »تغییر« یک  هـدف اسـت 
»پیشـرفت« به حسـاب نمی آید، بلکه نوعی از جابه جایی در مکان و زمان به شـمار  می آید  . در اینجاسـت 

کـه نمی تـوان هـر تغییـر را پیشـرفت دانسـت  . 

نمودار شماره ۱- سیکل تحول در بیداری اسالمی معاصر
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نمـودار شـماره )1( نشـان دهنده سـیکل تحـول در بیـداری اسـالمی معاصـر اسـت  . ایـن سـیکل، یـک 
کـی و ارزیابـی محیـط اجتماعی-سیاسـی شـروع  می شـود و بـه  گاهـی ادرا کـه بـا آ گاهانـه اسـت  حرکـت آ
کمیـت« بـه مثابـه  اعتـراض منجـر می گـردد  . اعتـراض بـه وجـود آمـده تقابـل میـان »خـود اجتماعـی« و »حا
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یـک »دیگـر سـاختار« را بـه وجـود مـی آورد و بـه دنبـال »تغییـر« این سـاختار اسـت  . جهان اسـالم در شـرایط 
گذاشـته اسـت  . ایـن وضعیـت از یـک حرکـت نرم افزارانـه در  کنونـی جهانـی، چنیـن وضعیتـی را بـه نمایـش 
کـی و ذهنـی آغـاز و به یک حرکت سـخت افزارانه در جهت تغییر و تحول منتهی  می شـود  .  جهـت تغییـر ادرا
کـه  می تـوان قـدرت نرم افزارانـه آغازیـن با همراه شـدن با قدرت سـخت افزارانه پایانی، قدرت  در اینجاسـت 

کـه تحول آفریـن اسـت  . هوشـمندی1 را بـه ثمـر می رسـاند 

بیداری اسالمی معاصر 
کنونـی جهـان اسـالم یـک بیـداری ناشـی از پیـام انقالبـی اسـالم در مبـارزه بـا ظلـم و اسـتبداد  بیـداری 
کنونـی، بـا تجربـه قیام هـای ملـل اسـالمی بـر علیـه اسـتعمار و نیروهـای  و طغیـان اسـت  . بیـداری اسـالمی 
کنونـی را رقـم زده اسـت  . امـا  گذشـته، بیـداری  گسسـتنی دارد  . تجربـه دیریـن قیام هـای  خارجـی پیونـد نا
گذشـته درخشـان مقاومـت و مبـارزه پیونـد  کـه بتوانـد وی را بـا  ایـن بیـداری نیازمنـد تجربـه دیگـری بـود 

دهـد  . انقـالب اسـالمی ایـران توانسـت ایـن حلقـه پیونـد را بـه وجـود آورد  . 
مبـارزات و قیام هـای قـرن بیسـتم عمدتـا مبارزات و قیام هایی بر علیه اسـتکبار و اسـتعمار خارجی بوده 
کـه  اسـت  . بـه عبـارت دیگـر، قیام هـای مزبـور یـک انگیـزه درونـی و یـک عامـل بیرونـی بـرای قیـام داشـتند 
کمیت ملی تجلی می یافت و عامل  انگیـزه درونـی در مبـارزه بـرای اسـتقالل و رسـیدن به خود اتکایـی و حا
کشـیدن سیاسـی و  کـه باعـث سـلطه گری، اسـتعمار و بـه بنـد  بیرونـی بـه عامـل یـا عامالنـی اشـاره داشـت 
گفتمـان سـازنده قیام های مزبـور از دال هـای مرکزی و محورهای اساسـی  اجتماعـی جامعـه شـده بودنـد  . 
کـه بازنمایی دهنـده اعتقـادات اسـالمی، تجربیـات جهـادی و سیاسـت طـرد دخالـت  تشـکیل شـده بـود 
بیگانـگان در امـور داخلـی اسـت  . حرکت هـای مبارزاتـی قـرن بیسـتمی، حرکت هایـی بـا سـمت و سـویی 
کـه  می تـوان آنهـا را نوعـی از »دیپلماسـی عملیاتـی« بـرای طـرد هویـت خارجـی و عوامـل بیرونـی و  بودنـد 
گرچه توسـط جهان  برجسته سـازی هویـت داخلـی و برجسته سـازی عوامـل درونـی دانسـت  . ایـن حرکت، 
گفتمان شرق شناسیSaid, 1978/1985( 2( و غیریت سازی  استکباری و استعماری، در سطح جهانی، با 
و  وحشـی  افتـاده،  عقـب  »دیگـری«  و  منظـم  و  قانومنـد  و  متمـدن  »مـن«  مبنـای  بـر   )Lotman, 2005(
کـه عمدتـًا منعکس کننـده مفهـوم واژه »شـرق« بـود، امـا  گرفـت و مبـارزات جهـان اسـالم  نامنظـم شـکل 
کـه در چارچـوب مبـارزه، بـه  در حقیقـت حرکتـی در جهـت بیـداری از خـواب طوالنـی بـه حسـاب می آمـد 
گاهـی« در قرن مزبـور، یک حرکت  دنبـال هویت یابـی جدیـد و بازگشـت بـه خویشـتن خویش بـود  . عنصر »آ
که  کـه زیـر سـلطه بـود بـا جوامعـی  ارزیابی کننـده »درون جامعـه ای« بـا »بـرون جامعـه ای« بـود  .  جامعـه ای 
گاهانـه در قـرن بیسـتم  مسـتقل بودنـد و اختیـار خویشـتن را خـود در دسـت داشـتند  . بنابرایـن، حرکـت آ

1- Smart Power
2- Orientalism 
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کـه  می توانـد از الگوهـای بیرونـی بـه  یـک حرکـت مقایسـه ای بیـن درون بالفعـل بـا درون بالقـوه ای اسـت 
کنـد و در جامعه به شبیه سـازی سیاسـی  معنـای یـک تجربـه انسـانی بـرای رهاسـازی و آزادی بهره بـرداری 
و اجتماعـی دسـت زنـد  . اعتـراض بـه وضـع موجـود نیـز، در همیـن راسـتا، یـک اعتـراض جهـت دار از درون 
جامعـه بـه بیـرون جامعـه بـود  . بـه عبـارت دیگـر، سـمت و سـوی ایـن اعتـراض بـه عنصـر خارجـی و عامـل 
کاماًل  می توانسـت از منظر نشـانه ای به یک نشـانه صریح  کرده بود و  که به دورن جامعه رخنه  بیرونی بود 
گیـرد  . بـه معنـای دیگـر،   )Hall, 2003(و غیـر مبهـم از نظـر مصداقـی تبدیـل شـود و مـورد شناسـایی قـرار 
کـه نیازمنـد رمزگشـایی پیچیـده  کامـاًل روشـنی داشـت،  اعتـراض، دال هـا و مدلول هـای )سوسـور، 1378( 
کمتریـن آشـنایی با وضعیت موجود داشـت  می توانسـت نشـانه های موجـود را بر پایه  کـه  نبـود و هـر کسـی 
گسـترده ترین شـکل خود، یک سـخت افزار  قرائت هژمونیک )هال،1382( رمزگشـایی نماید  . اسـتعمار، در 

گیـرد  .  کـه بـا چشـم غیرمسـلح درونـی و بیرونـی  می توانسـت مـورد شناسـایی قـرار  آشـکاری بـود 
کلیـه زمینه هاسـت  . قـرن بیسـت و یکـم، محصـول تجربـه  قـرن بیسـت و یکـم، امـا قـرن تفاوت هـا در 
دو جنـگ بـزرگ جهانـی، دوقطبیـت بـزرگ اسـتکباری، جنـگ سـرد تبلیغاتـی، مطالعـات شرق شناسـی و 
به کارگیـری  و  برنامه هـا  آشکارسـازی  گـون،  گونا زمینه هـای  در  سـخت افزارها  به کارگیـری  اسـتعمارگرایی، 
جهانـی  سـطح  در  هژمونـی  اعمـال  بـرای  قـدرت  به کارگیـری  و  سـلطه  در  مسـتقیم  ارجاعـی  روش هـای 
جـای  بـه  متنـوع  دیپلماسـی های  به کارگیـری  نرم افـزاری،  بـه  سـخت افزاری  شـیوه های  تبدیـل  اسـت  . 
سیاسـت های منظـم و سـاختمند، بهره بـرداری از عوامـل وابسـته درونـی بـه جـای درگیـری آشـکار عوامـل 
گانـدا2 و تبلیغـات مسـتقیم، و  گفتمان هـا1 بـه جـای پروپا کـردن از  خارجـی در جوامـع مختلـف، اسـتفاده 
باالخـره تولیـد محتواهـای مناسـب بـرای اغفـال، متقاعد سـازی3، و   تأثیرگـذاری بـا روش هـای دیپلماسـی 
عمومـی4 و  رسـانه ای5 از ویژگی هـای قـرن بیسـت و یکـم اسـت  . ایـن قـرن، عـالوه بـر ایجـاد تحـول بـر مبنـای 
کـه از عوامـل اساسـی شـکل گیری  گفتمانـی، بازنمایـی و برجسته سـازی  تجربه هـای قبلـی در شـیوه های 
اسـتعمار جدیـد6 در سـطح جهانـی اسـت، بـا داشـتن ابزارهـای جدیـد ارتباطـی در حـوزه مجـازی و دنیـای 
دیجیتالـی بـه شـکل شـبکه های اجتماعـی و ارتباطـات مبتنـی بـر وب 2 و 3 و 4 و غیـره )جاللـی، 1388(، 
گرفتـه در تلویزیـون و ماهـواره و سـینما، حرکـت جدیـدی را در سـطح تحـوالت  و ابزارهـای تصویـری شـکل 
که  می توان آن را سـلطه پنهـان با قالب های بیرونی بـرای به کارگیری  جهانـی بـرای ایجـاد سـلطه ای جدیـد 
که بیش از آنکه بر سخت افزارها  عوامل درونی جوامع مختلف جهت تسخیر ملت ها نامید، به وجود آورد 
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متکـی باشـد، نرم افزارهـا را بـه مثابه شـیوه های راهبـردی برای جابه جایی قدرت در سـطح جهانی به نفع 
گرفتـه اسـت  . اهـداف و منافـع خـود بـه کار 

قـرن بیسـتم، قـرن دیپلماسـی نظـام دولت-ملت هاسـت)Wallerstein, 1974/1980(   . در این قرن نوعی 
کشـورها  کشـورهای اسـالمی بـه وجـود آمـد، امـا در حقیقـت در بسـیاری از ایـن  از اسـتقالل و خوداتکایـی در 
کـه هـم  کـرده بـود، ایجـاد چارچوب هـای نظام منـد در سیسـتم ارتبـاط بین الملـل اسـت  کـه تغییـر  آنچـه 
تفسـیرکننده سـاختار درونـی دولت-ملـت1 بـود و هـم شـالوده ارتبـاط بـا سـایر دولت هـا و ملت هـا را تعییـن 
می کـرد  . امـا ماهیـت ایـن چارچـوب نظام مند منطبق بر خواسـته های ملت های قیـام کرده و خواسـتار طرد 
اسـتعمار در وجـوه مختلـف آن، نبـود  . در بسـیاری از ایـن کشـورها، سـاختار حکومتـی در ظاهـر مسـتقل، امـا 
کـرده بـود تنهـا نام هـای  کـه تغییـر  گسـترده بـود  . در برخـی نیـز آنچـه  در نهـان بـا سـلطه گران قبلـی در تعامـل 
کـه بیـش از تقلیـد از تجربه هـای جوامـع غربـی در قالب هـای سیاسـی، اجتماعی و  جدیـد و نشـانه هایی بـود 
کـرده بـود سـلطه بیرونـی به سـلطه درونـی تبدیل  کـه تغییـر  اقتصـادی چیـز دیگـری نبـود  . در حقیقـت آنچـه 
شـده بـود  . اسـتعمار خارجـی بـا قـدرت فاسـد داخلـی جابجـا شـده بـود  . و ایـن مسـئله از دیـد ملت هـا پنهـان 
نبـود  . امـا ملت هـا نیازمنـد یـک تجربـه طوالنـی بـرای رسـیدن بـه مرحلـه بیـداری و دسـتیابی بـه سـطحی از 
گاهـی بـرای قیـام مجـدد بر علیه سـلطه داخلی بودنـد  . اعتراض، بدون نوعی از بیداری به معنای شـناخت  آ
گاهی به معنای درک مناسب و ارزیابی درست از وضعیت موجود تحقق نمی یابد  . قرن  وضعیت موجود و آ
بیسـت و یکـم تحقـق ایـن دو عنصـر در جهـان اسـالم اسـت  . قـرن بیداری ملت های مسـلمان از سـکوت و نه 
کامل بود  . این قرن،  کامل، از ناآشنایی نسبی و نه جهل  کافی و نه سکون و ایستایی  خواب، از عدم تحرک 
کی شناخت در تمام  گاهی از وضعیت موجود نه به معنای عدم شناخت، بلکه تحقق ادرا همچنین، قرن آ
جنبه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بود  . همچنین شناخت واقعی از شرایط درونی و بیرونی است که 
نیازمند زمانی فراتر برای مطالعه و بررسی برای دستیابی به همه زوایای آن بود  . از طرفی دیگر، سلطه گران 
و قدرتمنـدان داخلـی و خارجـی بـا همکاری یکدیگر در قرن بیسـتم در تالش بوده اند که وجوهـی از آزادی ها 
که بتوانند از رسـیدن ملت ها به  کلیشـه ای به وجود آورند  و اسـتقالل های نسـبی و ظاهری و سـاختارهای 

کامـل جلوگیری نمایند  .  گاهی  مرحلـه بیـداری واقعـی و آ
کـه توانسـت سـاختارهای درونـی و بیرونـی  انقـالب اسـالمی ایـران، بزرگتریـن انقـالب قـرن بیسـتم اسـت 
گاهـی مـردم بـا بهره بـرداری از تجربیـات حداقـل یـک قـرن مبـارزه بـه  سـلطه را در هـم شـکند  . بیـداری و آ
را  کـه همـه آحـاد جامعـه  می توانسـت مسـیر مبارزاتـی و جهت گیـری تحـول خـود  بـود  سـطحی رسـیده 
که با هدایت امام خمینی ؟هر؟ و مردم  بشناسـد و قیام حقیقی در همه ابعاد نماید  . این انقالب مردمی 
گرفـت با پیروزی خود تحول اساسـی در چگونگی شکسـتن سـاختارهای  مسـلمان و انقالبـی ایـران انجـام 

1- Nation-State
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قدرت های فاسـد و ارائه شـیوه های جدید در تحقق قیام ها و مبارزات بعدی انجام داد  . انقالب اسـالمی 
گذاشـت و ایـن تجربـه توسـط ملت هـای مسـلمان  ایـران، شـیوه ساختارشـکنی سـلطه فاسـد را بـه تجربـه 
گرفته بود  . انقالب و نظام اسـالمی ایران، هیچگاه  در سـی سـال اخیر همیشـه مورد مطالعه و بررسـی قرار 
از حرکـت و مبـارزه بـر علیـه اسـتکبار و نظـام فاسـد جهانـی و نیـز دفـاع از آرمان هـای خـود خسـته نگردیـد و 
متوقـف نشـد و ایـن حرکـت بـه یـک »ابـر تجربـه«1 تبدیل شـد  . ابر تجربـه ای در شـیوه »قیام«، »ایسـتادگی« 
گردیـد  .  کشـورهای اسـالمی  کـه سرمشـقی بـرای قیام هـای سـایر مسـلمانان در  گشـت  و »حرکـت مـداوم« 
کـه نیازمنـد نوعـی از دخالـت مسـتقیم یـا مشـارکت سـخت افزاری  ایـن حرکـت، بـه معنـای ایـن نیسـت 
داشـته باشـد  . ایـن حرکـت، یـک تحـرک نرم افـزاری مبتنـی بـر ایمـان و شـهادت و اسـالم خواهـی اسـت 
کـه روح انقـالب اسـالمی را سـاخته بـود و  می توانسـت معنـای مشـترکی میـان همـه مسـلمانان در سـطح 
ک معنایـی در مـورد پیـام انقـالب میـان ملـت مسـلمان ایـران و  جهـان بـه وجـود آورد  . در حقیقـت اشـترا
کـه عنصـر اساسـی پیونـد دادن اطالعـات به  سـایر ملـل مسـلمان در سـطح منطقـه و جهـان بـه وجـود آمـد 
معنـای شـناخت واقعیـت انقـالب در ایـران و ارتباطـات بـه معنـای درک نظـری و عملـی پیـام انقـالب بـه 
گردید  .  کشـورهای اسـالمی  سـایر ملت های مسـلمان برای امکان سـازی تحقق این تجربه بزرگ در سـایر 
همگرایـی میـان اطالعـات و ارتباطـات )موالنـا، 1384( در ایـن زمینـه عنصـر اساسـی حرکـت نرم افزارانـه ای 
که توانسـت پیام انقالب را به مردم در سـطح وسـیعی از جهان برسـاند   و این حرکت نیازمند عناصر  اسـت 
کنون شـاهد آن هسـتیم  .  کـه ا سـخت افزاری نبـود  . دسـتیابی بـه چنیـن همگرایـی همـان وضعیتـی اسـت 
در حقیقـت، نظـام اسـالمی نیازمنـد توسـل بـه هیـچ قـدرت سـخت افزاری بـرای ایجـاد تحـول در جهـان 
گذاشـتن شـیوه قیام، روش مقاومت،  اسـالم و در سـطحی وسـیع تر در سـایر نقاط جهان برای به نمایش 
کمیت و مـردم، تحقق عدالت خواهی،  چگونگـی مبـارزه، نحوه تصمیم گیری، شـکل گیری تعامل میان حا
کـه از هـر قدرتی باالتر  گذاشـتن بـه ارزش هـای اسـالمی و انسـانی و غیـره نـدارد  . ایـن روح انقـالب اسـت  ج  ار
که  می تواند فراتر از همه عوامل، قدرت های فاسـد و سـلطه گران  اسـت و این قدرت روحانی انقالب اسـت 

غیرصالـح را در هـم بشـکند  .
و  اسـتکباری  و  دیـروز  اسـتعمارگر  قدرت هـای  بـرای  انقـالب  نرم افـزاری  تـوان  از  واقعیـت  ایـن  درک 
کـه آنهـا را بـه دیپلماسـی تقابلـی بـا نظـام  امپریالیسـتی جدیـد مخفـی نیسـت و ایـن همـان چیـزی اسـت 
کشـانده اسـت  . ایـن دیپلماسـی تقابلـی یـک دیپلماسـی چندجانبـه  کنونـی  اسـالمی ایـران در موقعیـت 
کـردن قیام هـای جهـان اسـالم در زمـان  کـه هـدف آن نـه تنهـا ناظـر بـه عقـب انداختـن یـا بی نتیجـه  اسـت 
که توان نرم افزاری انقالب اسـالمی را در سـطوح مختلف  کنونی می باشـد، بلکه فراتر از آن در تالش اسـت 
بـه چالـش بکشـاند تـا تجربـه آن بـه معنای یک حرکـت ناقص، غیرمفید و متشـتت در جهت های مختلف 

1- Meta-  Experience 
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نشان داده شود و از قدرت   تأثیرگذاری بر سایر مسلمانان و یا پیروی از آن برای ساختن آینده اسالمی در 
کشـورها را بـا تردیـد و شـک مواجـه سـازد و از شـکل گیری نظام هـای اسـالمی جلوگیـری نمایـد  . ایـن 

کشورهای  کشـورهای اسـتکباری و امپریالیسـتی و نیز سلطه گران فاسـد در برخی از  مطالعه دیپلماسـی 
اسالمی منطقه در رابطه با قیام های چندماهه اخیر در جهان اسالم نشان دهنده به کارگیری شیوه های 
کردن از  کـه  می تـوان آن را در جنبه هـای »تقابلـی« مورد تبیین و تفسـیر قـرار داد  . اسـتفاده  مختلفـی اسـت 
رسـانه ها و دیپلماسـی  رسـانه ای، بهره برداری از شـیوه های دیپلماسـی عمومی در به کارگیری شـیوه های 
»ویکـی  جملـه  از  مختلـف  قالـب  در  محرمانـه  اطالعـات  گاهانـه  آ افشـای  تبلیغاتـی،  یـا  و  رسـانی  اطـالع 
لیکـس« بـرای اعتمـاد زدایـی و ایجـاد بحـران ارتباطـی مبتنـی بر پذیرش و اقناع، دیپلماسـی حضور آشـکار 
سـخت افزاری بـرای مقابلـه بـا قیام هـای مـردم، دیپلماسـی جمعـی بـرای شکسـتن قدرت های موجـود در 
کشـورهای غربی و یا سـازمان  کـه در تصمیمـات اخیـر  کمـان آن  کشـورهای اسـالمی بـه عنـوان مبـارزه بـا حا
کشـورهای اسـالمی، همـه و همـه نشـان  ناتـو یـا اتحادیـه اروپـا و غیـره در شـکل حضـور و حملـه بـه برخـی از 
کـه  می توانـد بـه عنـوان سیاسـتی جدیـد بـرای مقابلـه بـا  از نوعـی از »دیپلماسـی جریـان تقابلـی«1 داشـته 

تحـوالت جهـان اسـالم تلقی شـوند  . 
گفتمانی مطالب آنها، بیانگر این شیوه از دیپلماسی  مطالعه رسانه های بیگانه در این زمینه و تحلیل 
کـه حـوزه عملیاتـی آن از مقابلـه بـا انقـالب و نظـام اسـالمی ایـران در همـه سـطوح تـا مواجهه  تقابلـی اسـت 
و تقابـل بـا قیام هـای مردمـی و اسـالمی و مبارزاتـی در جهـان اسـالم می باشـد  . ایـن حرکـت  رسـانه ای بـا 
گفتمانـی در شـکل بازنمایـی و برجسته سـازی دیپلماسـی تقابلـی در تـالش اسـت  اسـتفاده از روش هـای 
کـی  گاهـی و اعتـراض بـر وضـع موجـود را دچـار لکنـت ادرا کـه جریـان بیـداری و آ وضعیتـی را بـه وجـود آورد 
نـه  بـه وضعیـت  کشـورهای اسـالمی  بازگشـت شـرایط  ایـن حرکـت  رسـانه ای در صـدد  کنـد  .  و عملیاتـی 
کشـورها را بـرای مدتـی  کـه  می توانـد حالـت تردیـد، ابهـام و عـدم ثبـات ایـن  اسـتقالل-نه وابسـتگی2 اسـت 
کـه بـا  طوالنـی ادامـه دهـد و در سـایه شـرایط ایجـاد شـده، سـاختار جدیـدی را بـرای آنهـا طراحـی نمایـد 

کنونـی مناسـبات قـدرت در قـرن بیسـت و یکـم همـراه و همـگام باشـد  .  شـرایط و وضعیـت 
»دیپلماسـی جریـان تقابلـی« اسـاس و پایـه »بیـداری اسـالمی« جدیـد در جهـان اسـالم را زائیـده انقالب 
کـه بـا قیـام آغازیـن خود، سـاختارهای قدرت هـای اسـتکباری و امپریالیسـتی را در  اسـالمی ایـران می دانـد 
گر  که الهام  سـطح ایران و منطقه در هم شکسـت و در ایسـتادگی و مدیریت بیش از سـی سـال، توانسـت 

گردد  .  قیام هـای سـایر مسـلمانان در سـطح جهـان 
گسـترده ای بـرای دسـتیابی بـه معنـای آن  تبییـن دیپلماسـی تقابلـی جدیـد نیازمنـد مطالعـه و بررسـی 

1- Contra-  Flow Diplomacy
2- No Independence, No Dependency 
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گفتمانـی و  گسـتردگی مسـاحت  کـی از  گفتمانـی برخـی از مطالـب رسـانه های بیگانـه حا نیسـت  . قرائـت 
کارآمـد نشـان دادن نظـام اسـالمی، برجسته سـازی   رسـانه ای دیپلماسـی مزبـور بـرای تخریـب انقـالب، نا
کـه خـود  مشـکالت ایـران بـا منطقـه و غیـره می باشـد  . در اینجـا فقـط بـه برخـی از مـوارد اشـاره خواهـد شـد 

بیانگـر ایـن شـیوه از دیپلماسـی می باشـد  .

تعریف مفاهیم اساسی
در اینجـا بـه تعریـف برخـی از مفاهیـم اساسـی مـورد بحـث بـه طـور اختصـار پرداختـه می شـود  . بدیهـی 
کـه در حوصلـه ایـن مقالـه  گسـترده تری اسـت  کـه شـناخت وسـیع تر ایـن مفاهیـم نیازمنـد تبییـن  اسـت 

نمی باشـد  .

۱- جنگ نرم 
گـر چـه یـک واژه نـو در ادبیـات سیاسـی و دیپلماسـی عمومـی اسـت، امـا به کارگیـری  واژه »جنـگ نـرم« 
عملیاتـی آن »قدمتـی بـه انـدازه تاریـخ بشـریت دارد« )نـای، 1389: 28(  . علی رغـم ایـن قدمـت عملیاتـی 
خ و تحلیل گر نظامـی بریتانیایی  کار برد مـور کـه اصطـالح جنـگ روانـی )جنـگ نرم( را بـه  کسـی  »نخسـتین 
کرد  .« )ایلخانی و عبداللهی،  که در سـال 1920 م چنین اصطالحـی را وارد فرهنگ لغات  بـه نـام »فولـر« بـود 

1383: 22 و 28(
کـه این قدرت به اعتقـاد بیش از آنکه یـک مفهوم هنجاری  جنـگ نـرم عمـاًل بازتابـی از قـدرت نـرم اسـت 
کـه هماننـد تمـام اشـکال قـدرت، می توانـد بـرای  باشـد، یـک مفهـوم توصیفـی اسـت )نـای، 1389: 35( 
گیرد  . بر خالف قدرت نرم، جنگ نرم یک خصلت تجاوزطلبانه است  .  اهداف مختلف مورد استفاده قرار 
ایـن خصلـت بیـش از آنکـه ریشـه در مفهـوم قـدرت داشـته باشـد، بازتـاب مفهـوم هژمونـی در عرصه هـای 
کـه دیویـد بالدویـن معتقـد اسـت رفتـار قدرتمنـد در ایـن  مختلـف رقابتـی اسـت  . ایـن مفهـوم همانگونـه 
که  رابطـه بـه زمینـه و بسـتر شـکل گیری قـدرت بسـتگی دارد )Baldwin, 1979(.   امـا ایـن قـدرت همانگونـه 
کامـاًل متفـاوت اسـت  .  نـای معتقـد اسـت یـک نیـروی فرهنگی-اقتصـادی اسـت و از همتـای نظامـی خـود 

)نـای، 1383(  . 
کـه »وصـف  کـی از آن اسـت  گرفتـه در متـون و نظریه هـای مربـوط بـه جنـگ نـرم1 حا بررسـی های صـورت 
کـه اهـداف و ابـزار نیـل بـه آنهـا دسـتخوش تحـول  »نـرم« بـرای »جنـگ« بـه هنگامـی موضوعیـت می یابـد 
شـده و بازیگـر عامـل در پـی تغییـر در بینش هـا، هنجارهـا و ارزش هـای بازیگـر هدف بـا اسـتفاده از ابزارهای 
ارتباطـی برآیـد  . بنابرایـن »جنـگ نـرم« از »جنـگ سـخت« حداقـل در »هـدف« و »ابـزار« متمایـز اسـت  .« 

)افتخـاری، 1389: 41(  . 

کرده است. کتاب در حوزه قدرت و جنگ نرم منتشر  کنون بیش از 15 عنوان  1- دانشگاه امام صادق ؟ع؟ با ارائه »طرح قادر« تا 
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رویکردهای پنج بعدی جنگ نرم
قـدرت نـرم اصـواًل بـر پایـه ابعـاد سـه گانه قـدرت نـرم )فرهنـگ، اقتصـاد و سیاسـت( و نیـز دیپلماسـی 
عمومـی و اطالعـات اسـتوار اسـت )بیکـی، 1388: 46(  . بـه عبـارت دیگـر قـدرت نـرم بـا پنـج عنصـر اساسـی 
کاربردهـای مختلـف امـا در راسـتای همدیگـر داشـته باشـند،  کـه همگـی در حـوزه هژمونـی نیـز می تواننـد 

مشـترک می باشـند  . )شـکل شـماره: 1(

شکل شماره ۱- عناصر قدرت نرم 
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 رويکردهاي پنج بعدي جنگ نرم
گانه قدرت نرم )فرهنگ، اقتصاد و سیاست( و نیز بر پایه ابعاد سه قدرت نرم اصوالً

گر قدرت نرم به عبارت دی .(46: 1388دیپلماسی عمومی و اطالعات استوار است )بیکی، 
توانند کاربردهای مختلف اما در ی که همگی در حوزه هژمونی نیز میبا پنج عنصر اساس

 (1)شکل شماره:  .باشندای همدیگر داشته باشند، مشترک میراست

 

 (: عناصر قدرت نرم 1شکل شماره )
 

 
 

رم در حوزه رقابت و گیری قدرت نکارهاد بردید، جنگ نرم یکی از ابعهمانگونه که اشاره گ
به  هااجتماعی است که از همه ابعاد قدرت نرم و فراتر از آن از رسانه ـ هژمونی سیاسی

ن خبری در جهان معاصر استفاده کانال انتقال اطالعات و ایجاد جریا ترینمهممثابه 
 .کندمی

 اطالعات

دیپلماسی 
 عمومی

 سیاست

 اقتصاد

 فرهنگ

عناصر 
 قدرت نرم

گردیـد، جنـگ نـرم یکـی از ابعـاد به کارگیـری قـدرت نـرم در حـوزه رقابـت و هژمونـی  کـه اشـاره  همانگونـه 
کانـال  کـه از همـه ابعـاد قـدرت نـرم و فراتـر از آن از رسـانه ها بـه مثابـه مهم تریـن  سیاسـی-اجتماعی اسـت 

انتقـال اطالعـات و ایجـاد جریـان خبـری در جهـان معاصـر اسـتفاده می کنـد  .
کتیک هـای اساسـی جنـگ نـرم را  گانـه قـدرت نـرم، رویکردهـا یـا بـه عبـارت بهتـر تا بـا توجـه بـه عناصـر 5 
می توان در پنج محور پیشنهادی: »دیپلماسی جریان تقابلی«، »ضدجریان خبری«، »عملیات روانی«، 

»جنـگ فرهنگـی«، »تروریسـم« خالصه نمـود  . )نمودار شـماره: 2(
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