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 چکیده
 نهیمزالمللی خود در مدیریت تصویر بیندر  رانیا یاسالم ينشان داده که جمهور ریدهه اختجربه چند  

نداشته  یعملکرد مطلوب يامنطقه يهااستیس هیتوج نیو همچن یبازتاب اعتراضات داخلحقوق بشر، 
ش و نق توانیاما نم گردد؛یبرم یرانیو تالش جبهه ضدا یمسئله به عوامل خارج نیاز ا یاست. بخش
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 مقدمه
در رفتار  ،قدرت تصویر به همان میزان که براي افراد در روابط با دیگران اهمیت دارد

رفتار افراد در زندگی اجتماعی «الملل نیز حائز اهمیت است. این گزاره که ها در نظام بیندولت
الملل ها در نظام بینکامالً در مورد رفتار دولت ،»ها، برداشت و تصور دیگران استمتأثر از انگاره

هاي مختلف به شیوه کنندمیمنافع ملی، تالش  تأمینمنظور ها بهبنابراین، دولت ؛نیز صادق است
برخی از کشورها مثل  ،در این میانالملل ارائه کنند. تصویري مطلوب از خود در نظام بین

رسالت انقالب اسالمی مبنی بر تسخیر قلوب و افکار عمومی جمهوري اسالمی ایران، باوجود 
ناموفق در زمینه  اي، تجربهموجود در زمینه قدرت نرمهاي ظرفیتجوامع مختلف و دیگر 

 هايسال. نگاهی به آمار منتشرشده در است مدیریت تصویر خود در افکار عمومی دنیا داشته
عات ها و مطالمرکز عربی پژوهش«و » مرکز تحقیقات پیو«اخیر از سوي مراکز تحقیقاتی مثل 

نیا دخوبی گویاي وضعیت نامطلوب تصویر جمهوري اسالمی در میان افکار عمومی به» سیاسی
هدف مقاله حاضر ضمن ترسیم جایگاه تصویر جمهوري اسالمی در میان افکار و منطقه است. 

هاي قدرتمند در زمینه عمومی، پاسخگویی به این سؤال است که چرا باوجود داشتن مؤلفه
نزد افکار دیپلماسی عمومی، جمهوري اسالمی عملکردي ضعیف در مدیریت تصویر خود در 

ته اختاریافساست؟ نویسندگان مقاله با استفاده از روش کیفی مصاحبه نیمه داشته عمومی جهانی
سو که ضعف عملکرد مدیریت تصویر جمهوري اسالمی از یک است (عمیق) به این نتیجه رسیده

و از سویی دیگر ناشی از  گذاريسیاستاي حاکم بر دستگاه ناشی از عوامل فرهنگی و انگاره
 است. گذاريسیاستو گیري ساختار نظام تصمیم

تبلیغات و کنش رقباي شود که اي به این موضوع توجه زیادي میدر محافل علمی و رسانه
ن ای منجر به ارائه تصویري منفی از جمهوري اسالمی شده است.و جهانی علیه ایران  ايمنطقه

یا ی دندهی به ذهنیت افکار عموماي، ضمن شکلگیري از ظرفیت قوي رسانهکشورها با بهره
و جهانی تحمیل  ايمنطقههاي فراوانی را بر رفتار آن در ابعاد علیه جمهوري اسالمی، هزینه

ي حاکم بر دیپلماسی عمومی هاچالشاي از بخش عمده باید توجه داشت حال. بااینکنندمی
جمهوري اسالمی، متوجه نوع مدیریت تصویر و دیپلماسی عمومی کشور است. هدف این مقاله 
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شناسی دیپلماسی عمومی جمهوري اسالمی ایران در بعد داخلی است تا بتواند گامی بآسی
ردارد. الملل بهرچند اندك در راستاي تقویت مدیریت تصویر جمهوري اسالمی ایران در نظام بین
ه نظران عرصدر این راستا نویسندگان مقاله با استفاده از مصاحبه با کارشناسان و صاحب

هاي جمهوري اسالمی در ترین موانع و آسیبدر داخل و خارج از کشور مهم دیپلماسی عمومی
ند اند. در این راستا مقاله حاضر از چوتحلیل کردهخود را تجزیه المللیبینزمینه مدیریت تصویر 

گیري از چارچوب مفهومی دیپلماسی عمومی و قسمت تشکیل شده است. در بخش اول با بهره
ه دهی بهم دیپلماسی عمومی یعنی رسانه و فرهنگ و نقش آن در شکلتصویر، به دو ابزار م

پردازیم. در بخش بعدي به وضعیت تصویر جمهوري اسالمی در نزد افکار افکار عمومی می
ه ب . همچنین در ادامهشودهاي مراکز معتبر نظرسنجی دنیا اشاره میدادهبه عمومی دنیا با توجه 

 رد هوري اسالمی در زمینه مدیریت تصویر پرداخته شده است.هایی از تجربه ناموفق جمنمونه
هایی گیري ازنظر کارشناسان و متولیان امور دیپلماسی عمومی، پیشنهادپایان تالش شده با بهره

به این افراد جهت مصاح نشیگز عملیاتی در زمینه بهبود عملکرد دیپلماسی عمومی ارائه گردد.
 اند.گذاري و نیز حوزه علمی داشتهدر محافل سیاستها اي است که آنبه دلیل تجربه

 تصویرسازيچارچوب مفهومی: دیپلماسی عمومی و الف) 
منظور هاي نوین بهبا گسترش ارتباطات جهانی، مدیریت تصویر از طریق فرهنگ و رسانه

از اهمیت زیادي براي کشورها برخوردار  المللیبینافزایش اعتبار و کسب اعتماد و محبوبیت 
 شکلی از مدیریتعنوان منبع قدرت و همها از ایجاد تصاویر، هم بهشده است. بسیاري از دولت

. اگر درگذشته این مسئله داراي اهمیت بود که یک ملت چه درکی از کنندمیجهانی استفاده 
گران چه درك و برداشتی از آن ملت و خود دارد، امروزه بیشتر این مسئله مهم شده است که دی

که برندهاي تجاري نشانگر مرغوبیت کاال و جلب اعتماد عمومی هستند،  طورهمانکشور دارند. 
د و این شوندر عرصه سیاسی نیز تصاویر نشانگر اعتماد و حسن شهرت یک کشور محسوب می

 ).Scott-Smith, 2008: 173-195ترین سرمایه براي آن کشوراست (بزرگ
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 تیقابل را باید موردتوجه قرار داد:ها، دو بعد کشور در رسانهیک  یمل ریتصو یدر بررس
 هاکشور از رسانه کیکه  ياپوشش رسانه میزانبه  شدنابلیت دیدهق .2تیو ظرف 1شدنهدید

ور به کش کی ایکه آ کندمیموضوع اشاره  نیبه ا تیکه ظرفدرحالی دارد،اشاره  کند،یم افتیدر
 کی یکل یمل ریدو بعد تصو نیاترکیبی از  .ریخ ایشده است  ریها تصودر رسانه ینامطلوب زطر

شدن یت دیدهقابلو  یمنف تیاز ظرف یناش یمنف یمل ریتصو ،ترتیباین. بهدهدمیکشور را شکل 
 استاال ب دید تیمثبت و قابل تیاز ظرف ناشی مثبت یمل ریتصویک که است، درحالی کم

)Manheim & Albritton, 1984.( 
لملل است. اتصویرسازي و مدیریت تصویر از عوامل پیشبرد دیپلماسی عمومی در نظام بین

عنوان تعامل و ارتباط یک کشور با عموم مردم خارج از کشور توان بهدیپلماسی عمومی را می
م خود را روسیله قدرت نها و تصاویر خاص از کشور توصیف کرد تا بدینمنظور ارائه روایتبه

اسیپکا هدف از دیپلماسی عمومی را ایجاد و تقویت کند.  تأمیننتیجه منافع ملی را  ارتقا و در
افکار  دادنقرار تأثیرهدف تحت  با المللیبینتصور مثبت از موجودیت یک کشور درصحنه 

 :5Ociepka, 2008-( داندمیهاي مثبت نسبت به موجودیت آن کشور عمومی و تقویت نگرش

اي که ونهگ)؛ بنابراین دیپلماسی عمومی، مسیر ایجاد احترام و کسب پرستیژ یک کشور به39
). Wang, 2014: 92سازد (باشد را میسر می المللیبینکننده جایگاه آن کشور درصحنه تعیین

از: استماع و حمایت از نظرات مردم، اشاعه و تبادل  اندعبارتابزارهاي دستیابی به این اهداف 
انی اي/ رو، دیپلماسی فرهنگی و دیگر ابعاد ارتباطات راهبردي مانند جنگ رسانهالمللیبین

)Cull, 2009.( 
باید توجه داشت که دیپلماسی عمومی از شیوه سنتی به نوین متحول شده است. دیپلماسی 

 طرفه بودنشود که مشخصه آن یکمحور محسوب میعنوان یک تالش دولتعمومی سنتی به
. در این نوع دیپلماسی، تنها ارتباط کنندمیها را کنترل ها، آن پیامطالعات است که دولتجریان ا

). دیپلماسی Pamment, 2013هاي فرستنده و گیرندگان پیام وجود دارد (محدودي میان طرف
عمومی نوین، برعکس، بیشتر به مبادله و همکاري متمرکز است و بر گفتگو، ایجاد ارتباط و 

1. Visibility 
2. Valence 
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، دیپلماسی عمومی نوین، بر براینعالوه). Cull, 2013دارد ( تأکیدگران غیردولتی نقش بازی
 کند.یم تأکیدهاي اجتماعی نیز شده توسط رسانههاي ارائههاي جدید و فرصتاستفاده از فناوري

 که دانشمندان بر درك متقابل و ارتباطسپتامبر هنگامی یازدهاین نوع دیپلماسی عمدتاً پس از 
د آمد کردند به وجو تأکیداي براي توسعه راهبردهاي ارتباطی بیشتر عنوان وسیلهفه بهدوطر

)Zaharna, Arsenault & Fisher, 2013.( 
ریت کند؛ زیرا در مدیدر اینجا دیپلماسی عمومی نوین با مدیریت تصویر پیوند برقرار می

ر صورت غیرمستقیم، برقرابهها، هرچند گونه میان ملتمتقابل و دیالوگ يتصویر نیز رابطه
الملل، تصاویر بیشتر در رابطه با مفهوم دیپلماسی عمومی، یعنی ارتباطات گردد. در روابط بینمی

هدف افزایش شهرت کشور در میان مردم خارجی موردمطالعه  ملت با -استراتژیک یک دولت
اي مثابه ابزاري برشور به). یک تصویر و شهرت مثبت در کLeonard et al., 2002گیرند (قرار می

) است که موجب افزایش توانایی اقدام Wang, 2006( المللیبینایجاد درك مشترك در نظام 
توان اغلب بعد تصویرسازي را می ترینمهمشود. ) میVickers, 2004سیاسی یک دولت ملی (

یافت  المللیبینعنوان قدرت نرم در نظام کشور به» توانایی جذب«در مؤلفه عاطفی تصویر یا 
)Nye, 2004.( 

شریات، ، نالمللیبینهاي کشورها براي ایجاد جذابیت مزبور از ابزارهاي مختلفی مثل رسانه
هاي فرهنگی و هنري و مؤسسات فرهنگی ، نمایشالمللیبینهاي مبادالت و سمینارها، نمایشگاه

بزارهاي دیپلماسی عمومی را حال، دو مجموعه عمده از اگیرند. بااینخارج از کشور بهره می
هاي جمعی و فرهنگ. رسانه را بیشتر رکن ابزاري و مجراي توان شناسایی کرد: رسانهمی

 شناسند.دیپلماسی عمومی و فرهنگ را رکن محتوایی دیپلماسی عمومی می
 
 

 
 

 مکانیسم تأثیرگذاري بر افکار عمومی از طریق دیپلماسی عمومی: 1نمودار شماره 

مدیریت تصویر و  
 دیپلماسی عمومی

 رسانه

 فرهنگ

 افکار عمومی
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تواند از طریق ابزارهاي دیپلماتیک، به همان میزان که اثرگذاري بر رفتار سایر کشورها می
به  نیز» قدرت نرم«و » تصویرسازي«اقتصادي و نظامی انجام شود، نفوذ و اثرگذاري از طریق 

توانند از طریق مدیریت تصویر عمومی، که می اندرسیدهن باور ها به ایآید. امروزه دولتمیدست 
ه خود داشته نسبت ب هاآنتبع آن سیاست خارجی تأثیري مثبت بر دیدگاه مردم سایر کشورها و به

ن الملل موجه جلوه دهند. بر ایباشند و بدین ترتیب، رفتار سیاست خارجی خود را در نظام بین
اطالعاتی، منابع و نهادهاي مختلفی را براي ارائه  هايفعالیتموازات درك اهمیت به هاآناساس، 

 اند.تصویري مطلوب از خود اختصاص داده
ویژه که کار دارد» 1دفتر دیپلماسی عمومی و امور عمومی«به نام  ايادارهمتحده امروزه ایاالت 

نافع ملی و افزایش امنیت ملی با آن حمایت از دستیابی به اهداف سیاست خارجی، پیشبرد م
 Public Diplomacy Programرسانی و تأثیرگذاري بر مخاطبان خارجی است (استفاده از اطالع

Material, 2018 2المنافعاداره امور خارجه و کشورهاي مشترك«). دولت بریتانیا نیز از طریق «
گیرد؛ این نهاد متعهد کار می هاي خود درزمینه دیپلماسی عمومی و مدیریت تصویر را بهروش

هاي همگرا بریتانیا از طریق مشارکت با سازمان المللیبینهاي راهبردي دستیابی به اولویت«به 
ارائه پیام، بلکه برگزاري  صرفاًاین نهاد نه ویژه است. کار» د در عرصه افکار عمومیو افرا

کی منظور دردر سراسر جهان به هانآگفتگوهاي دوطرفه، شنیدن دیدگاه مخاطبان و فراگیري از 
). در مورد www.gov.ukي آن است (هاسیاستهاي در حال تغییر از انگلستان و بهتر از برداشت

گیر و خیزش ناگهانی اقتصاد چین در یک دهه اخیر رشد چشمکه توان گفت درحالیچین نیز می
هاي جهانی از سوي قدرت و ارائۀ تصویري تهدیدآمیز از چین،» هراسیچین«باعث تقویت 

، تالش کرده با »هراسیچین«سازي موج منظور خنثیآمریکا شده است، این کشور به ویژهبه
آمیز و ، تصویري صلح»سسه کنفوسیوسؤم«گیري از نهادهاي متولیِ دیپلماسی عمومی مثل بهره

 500شامل  چین نرمامروزه ابزارهاي قدرت الملل ارائه کند. طلب از خود در نظام بینهمکاري
کشور و تدریس مکتب کنفوسیوس در هزار مؤسسه یا  140شناسی در مؤسسه کنفوسیوس

کشور، تأسیس خبرگزاري در  140شهر در  2000چینی در  سال نو دانشگاه در دنیا، برگزاري

1. Office of Public Diplomacy and Public Affairs 
2. Foreign and Commonwealth Office 
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بیلبورد در  تبلیغات برداري گسترده ازرادیو در چهارده کشور و بهره 32شهر جهان، خرید  162
سازي خود در سال براي چهره دالر شود. چین حدود ده میلیاردقصی نقاط جهان میا

 ).1396القلم، کند (سریعمیهزینه  جهان در
توان از تجربه موفق ترکیه در زمینه فعالیت دیپلماسی عمومی عالوه بر کشورهاي باال، می

عظمت گذشته  راستاي احیاينام برد. ترکیه پس از روي کارآمدن حزب عدالت و توسعه، در 
مرکز رسمی دیپلماتیک  240ترکیه حدود اي را آغاز کرده است. هاي فرهنگی گستردهفعالیت
خانه، کنسولگري و مراکز فرهنگی در نقاط مختلف دنیا دارد. عالوه بر آن مراکزي سفارت شامل

ی و نیز وزارت بازرگانووپرورش، وزارت تجارتزیر نظر آموزش ملی یا همان وزارت آموزش
شده است که در کنار دیپلماسی رسمی و وزارت  توریسم ترکیه در سراسر دنیا ایجادوفرهنگ

این کشور در زمینه توریسم و  .نوعی دیپلماسی عمومی ترکیه را تشکیل داده استخارجه، به
روه گ ،هاي دانشگاهیانانجمن اي را آغاز کرده است.هاي دانشگاهی اقدامات گستردهفعالیت

ترین نهادهاي دیپلماسی عمومی این امروزه از فعال »یونس امره« مؤسسهوقف معارف ترکیه و 
منظور معرفی زبان، تاریخ، فرهنگ به 2007که در  »یونس امره« مؤسسه کشور در جهان هستند.

 است، هشد مند خارج از ترکیه تأسیسو هنر ترکیه و ارائه اطالعات و مستندات براي افراد عالقه
ترکیه شوراي همچنین مرکز در کشورهاي مختلف جهان ازجمله تهران دارد.  58 در حال حاضر

آژانس همکاري و هماهنگی ترك یا همان  براینعالوهعالی جهان ترك را نیز تشکیل داده است. 
 .)1399دین آنالین، هاي فعال در عرصه دیپلماسی عمومی ترکیه است (تیکا هم از دیگر بخش

 ریتصوه اینک. پس از افتی يعربستان سعود یچهره مل تصویرتوان درباره را می گرید نمونه
افکار عمومی  در میانسپتامبر  در پی وقایع یازدهها ارتباط با تروریست لیبه دل يعربستان سعود

 یمل ریتصو کیبازگرداندن  يرا برا دالري کارزار چندمیلیون کیکشور  نی، ادار شددنیا خدشه
ها ازجمله از تاکتیک يتعداد نیکمپ نی). اZhang & Benoit, 2004(آغاز کرد از خود مثبت 

 یو حت یهاي خارجمتحده، مشارکت در سخنرانیهاي ایاالتهاي رسانهپرداخت هزینه
 نیحاصل از ا جی. نتارا به کار گرفت کشور نیا جیدر مورد نظرات را کایاز مردم آمر ینظرسنج

ا توانسته است بکشور  نیثر نبودند، اما اؤم شده کامالًمطالعه نشان داد که اگرچه اقدامات انجام
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 ی منفی خود را تا حدچهره مل ی نسبت به خود را خنثی واز انتقادات منف یبخشاین اقدامات، 
 زیادي بهبود بخشد.

ي هایاستسوجه بیشتر به اقتصاد در تنظیر  المللرایط جدید نظام بینآنچه گفته شد، ش بر بنا
یافتن افراد و نهادهاي غیردولتی در جهان موجب بازیگران جدید و اهمیت شدنمطرحجهانی، 

ود براي تأمین منافع ملی خ توسعه)یافته و درحالي مختلف (اعم از توسعهشده است تا کشورها
و  گیري از دیپلماسی عمومیبهره هاآنترین هاي جدیدي را به کار بگیرند که مهمابزارها و راه

 تصویرسازي است.

 المللی جمهوري اسالمی ایرانتصویر بین مدیریتدیپلماسی عمومی و ب) 
موازات پیشبرد سیاست خارجی و جمهوري اسالمی ایران از اول انقالب اسالمی تاکنون به

منظور ارائه تصویري مطلوب از هاي خود را بهاهداف خود در قالب دیپلماسی سنتی، ظرفیت
خود در میان افکار عمومی دنیا به کار بسته است. با توجه به ماهیت فراملی انقالب اسالمی، 

ها و تجربیات انقالب به سایر ها، آموزهبراي انتقال اندیشه آغازاز  نقالب اسالمیبنیانگذار ا
مخاطب آن به شمار  ترینمهمجوامع، اندیشه و سیاست صدور انقالب را مطرح کردند که مردم 

عنوان ابزار و روشی براي بنابراین دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ایران به .آمدندمی
رفیت ظاین از  الش کردهتنظام  و بر اساس آن، کار عمومی، موردتوجه قرار گرفتدادن به افشکل

فرهنگ و ایدئولوژي اسالمی بهره  ،هاي انقالبیبراي ترویج ارزش گذاريدر عرصه سیاست
جمهور در مورد هایی از نامه خود به رئیسمقام معظم رهبري در بخشدر همین راستا  .جوید
ها و ابزارهاي گیري حداکثري از روشامه ششم توسعه به بهرهي کلی برنهاسیاستابالغ 

ظ دفتر حف( اندکرده هاي قدرت نرم اشارهدیپلماسی نوین و عمومی و همچنین افزایش ظرفیت
مانند سایر در عرصه عملی نیز ایران به ).1394، ايخامنه العظمیاهللاآیتو نشر آثار حضرت 

، نشریات، مبادالت و سمینارها، المللیبینهاي می مثل رسانهکشورها، از ابزارهاي دیپلماسی عمو
هاي فرهنگی و هنري و مؤسسات فرهنگی خارج از کشور ، نمایشالمللیبینهاي نمایشگاه

بندي را ذیل دو مفهوم رسانه و فرهنگ تقسیم هاآنتوان بندي کلی میکند که در تقسیماستفاده می
 کرد.
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هاي مختلفی در حال حاضر وظیفه تصویرسازي و مدیریت تصویر ایران در خارج از رسانه
. برخوردار استمحوري در این زمینه  از نقشصداوسیما مرزها را بر عهده دارند. در این میان 

 دهدنشان می ،شدهسایت آن نیز اشارهنگاهی به اهداف و مأموریت سازمان صداوسیما که در وب
ر بن نقشی اساسی در پیشبرد دیپلماسی عمومی جمهوري اسالمی ایران بر عهده دارد. این سازما

کردن آشنا سایت رسمی سازمان صداوسیما آمده است، هدف خارجی سازمان،اساس آنچه در وب
در  .تاریخی است اماکنهاي مختلف جهان با تاریخ و فرهنگ ایران و نیز مناطق مختلف و ملت

اوسیما براي ارائه تصویري مطلوب از نظام در خارج و نیز معرفی اسالم عرصه عمل، سازمان صد
 سیزدهزبان از طریق  28به  این سازمان .کنداي تالش میناب و عقالنی، در محیط جدید رسانه

دهند. این سازمان عالوه آمریکا را پوشش میکشور به 45کند که برنامه پخش می المللیبینکانال 
یانه هاي آسیاي معربی در عراق و لبنان و به زبان و هاي انگلیسینال به زباناز طریق چندین کا

با  .کنددر اوراسیا و همچنین به زبان فارسی براي ایرانیان در اقصی نقاط جهان برنامه پخش می
هایی اساسی در راستاي دیپلماسی عمومی و مرزي در صداوسیما گامتشکیل معاونت برون

است. این معاونت در سه حوزه شده جمهوري اسالمی برداشته  تصویرسازي مطلوب از
اکنون داراي کند و همرسانی، آموزش و سرگرمی براي مخاطب خارجی تولید محتوا میاطالع
شبکه رادیویی است. سازمان صداوسیما در راستاي بهبود تصویر  33شبکه تلویزیونی و  دوازده

خبرگزاري تصویري تحت عنوان خبرگزاري  یکنیز مرزي جمهوري اسالمی در حوزه برون
 ).1397تیر  26 ،نژاداندازي کرده است (محمدپرس راهایران

هاي گذاري وسیعی که روي زیرساختدر حوزه اینترنت، جمهوري اسالمی با سرمایه
توانسته کاربران اینترنتی خود را در طول یک دهه گذشته افزایش دهد.  ،اینترنت انجام داده

هزار کاربر اینترنتی در ایران وجود داشت، این رقم در  625میالدي،  2000تا سال  کهدرحالی
 75سوم جمعیت یک ،2012ها تا سال بر اساس دادهها نفر رسید. آن به میلیون از سال بعد پنج

ا در ترین جوامع اینترنتی رمیلیونی ایران به اینترنت دسترسی داشته و ایرانی یکی از فعال
). در کنار منابع تلویزیونی و اینترنتی، ,Dale, Cohen & Smith 13 :2012دارد ( خاورمیانه

می هاي راهبردي منظکارگیري منابع مکتوب و امکانات صوتی رادیو، پیامجمهوري اسالمی با به
 کند.را تولید می
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ر دیگ ها ووگوها، اجالس، گفتالمللیبیندر عرصه فرهنگی، ایران در مبادالت  براین،عالوه
هاي هاي خارجی دانشجویان، گروهاز گروهو  کندهاي ارتباطی درازمدت شرکت میفعالیت

آورد تا به ایران بیایند و با فرهنگ آن آشنا شوند ورزشی و هنرمندان استقبال به عمل می
)Tiedeman, 2005: 3هاي فرهنگی، ترین نهاد متولی مدیریت تصویر از طریق فعالیت). مهم

هدف ایجاد و تقویت مناسبات فرهنگی جمهوري اسالمی  است که با فرهنگ و ارتباطاتسازمان 
گرفته است. این  هاي فرهنگ شکلهاي فرهنگی و خانهایران با دیگر کشورها از طریق رایزن

اسالمی را به جهان -فرهنگ و تمدن ایرانیفرهنگی،  هاينمایندگی و هارایزن طریق سازمان از
 هاي فرهنگی و مذهبی برايهاي فرهنگی، برگزاري مناسبتبرگزاري نمایشگاهکند. معرفی می

ایرانیان مقیم خارج، ایجاد پیوند با نهادهاي فرهنگی در کشورهاي میزبان و توسعه آموزش زبان 
کردن زمینه ایجاد و فارسی، توسعه همکاري با مراکز علمی و آموزشی خارج از کشور، فراهم

 شناسی در مراکز آموزش عالی در خارج از کشور ازشناسی و ایرانمهاي اسالتقویت کرسی
 دیپلماسی عمومی بوده است. درزمینهجمله اقدامات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

گرفته در حوزه تصویر و دیپلماسی عمومی و فعالیت نهادهاي باوجود اقدامات صورت
 یالمللبینمختلف در این زمینه، جمهوري اسالمی در ایجاد تصویري مطلوب از خود در عرصه 

چندان موفق نبوده است. در ذیل به وضعیت تصویر جمهوري اسالمی ایران در میان افکار عمومی 
 پردازیم.می

 ایران یالمللبینوضعیت تصویر ج) 
ترین مسئله در تهدیدات اصلیبه عنوان ایران  جهان،در بسیاري از محافل سیاسی 

 ها و افکار عمومیصورت مداوم در رسانهو این تصویر به تعریف شدهایدئولوژیک و سیاسی 
تصویر منفی جمهوري اسالمی اساساً داراي دو وجه است. وجه اول تصور شود. دنیا بازتولید می

است که جمهوري اسالمی را » تهدید سیاسی و ایدئولوژیک«عنوان یک اسالمی به از جمهوري
ي که عنوان کشورکند. در اینجا ایران بهها معرفی میبراي دیگر دولت» کنشگر بد«عنوان یک به
شود. وجه دوم الملل محسوب میگر در روابط بینو یک اخالل» کندحقوق بشر را نقض می«

 /یک تهدید نظامی عنوانناظر به این مسئله است که جمهوري اسالمی بهتصویر منفی ایران 
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هاي نظامی که جمهوري اسالمی در خارج از این گزاره به هزینه .شودمیبازنمایی راهبردي 
آمیزي که در کشورهاي همسایه مثل عراق، کند و رفتارهاي تحریکمرزهاي خود صرف می

که آیا چنین تصوراتی درست . این، اشاره داردگذاردمیسوریه و افغانستان از خود به نمایش 
نیست بلکه مهم تصویري است که در میان یک ملت خاص یا در نزد بسیاري  مسئلهاست یا خیر، 

بر مبناي شناختی غیرواقعی از ملت و کشور برساخته تصویري  آمده است؛وجود به از مردم 
 ایران.

، تصویر ایران در بسیاري از 2015در سال  1پیو آمده از مؤسسهعملبر اساس نظرسنجی به
کشوري که این نظرسنجی  40 کشور از 31 که اکثریت مردم درطورينقاط جهان منفی است. به

جایگاه ایران در چند کشور  .دیدگاه نامساعدي به جمهوري اسالمی دارند ،شده انجام هاآندر 
در این نظرسنجی که  .کرده است اخیر تنزل پیدا هايسالدر  نیزاسالمی در خاورمیانه و آسیا 

ماه مه صورت گرفته،  27 مارس تا 25 کشور و در فاصله 40 نفر از شهروندان 435 هزار و 45 از
هاي منفی به دیدگاه .اندشوندگان نگاه منفی به ایران داشتهدرصد از مصاحبه58 طور میانگینبه

درصد مردم 81، مشهودتر است؛ بر اساس این نظرسنجیویژه در میان کشورهاي اروپایی ایران به
درصد 44به ایران دارند. روسیه با درصد مردم بریتانیا نظر منفی 62، درصد مردم آلمان78فرانسه و 

 ,Pew Research Centerتنها کشور منطقه اروپاست که کمترین نگاه منفی را به ایران دارد (

2015.( 

گذاري شده بنیان 2004سی است. این مرکز در سال آمریکایی مستقر در واشینگتن ديمرکز پژوهشی پیو یک اندیشکده  ۱.
ها و روندهاي که به ارائه اطالعات درباره مسائل، نگرش )Pew Research Center(  شود مرکز پژوهشی پیوگفته می .است
هاي جهانی پیو پروژه نگرش .کندریافت میهاي پیو داش را از تراست خیریهپردازد بودجهمی آمریکا دهنده به جهان وشکل

هاي جهانی درباره هاي افکار عمومی در سراسر دنیاست که هدف آن فهم نگرشها و گزارشاي از نظرسنجیمجموعه
 .هاي مختلف اعالم شده استموضوع
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 و عدم محبوبیت ایران در کشورهاي مختلف درصد محبوبیت -2شماره  نمودار

، تصویر ایران در میان کشورهاي همسایه نیز چندان مساعد نیست. در این میان براینعالوه
این در حالی  .درصد، نگاه مثبتی به ایران دارند57 پاکستان تنها کشوري است که در آن مردم با
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جدا از در این گزارش آمده  ر باالست.است که در منطقه خاورمیانه نگاه منفی به ایران بسیا
ایران دیدگاه  به نیزها ها و فلسطینیها، لبنانیبیشتر ترك ها،ساکنان رژیم صهیونیستی و اردنی

منفی دارند؛ اما اوضاع در میان شیعیان لبنان که از حمایت جمهوري اسالمی برخوردار هستند 
در منطقه شرق آسیا و  .رشی مثبت دارنددرصد از شیعیان لبنان به ایران نگ95 .متفاوت است

درصد 73 اقیانوسیه نیز تصویر ایران در میان افکار عمومی مناسب نیست. افکار عمومی در ژاپن با
درصد دیدگاه منفی به جمهوري اسالمی ایران دارند. در منطقه 61درصد و چین با 67 و استرالیا با

 هايسالسوي جمهوري اسالمی ایران در  آمده ازعملهاي بهآمریکاي التین باوجود تالش
درصد 61 گزارش، وتار است. طبق اینگذشته، تصویر ایران در میان افکار عمومی منطقه نیز تیره
 .داند، نسبت به ایران نگرشی منفی دارناز کسانی که در شش کشور به این نظرسنجی پاسخ داده

تري از پیو ترسیم کرده است، تصویر به مؤسسه هايدادهنقشه زیر که واشینگتن پست بر مبناي 
 1دهد.میزان محبوبیت ایران در افکار عمومی کشورهاي مختلف ارائه می

 
 )2015درصدي از جمعیت که رویکرد مثبت به ایران دارند (واشینگتن پست،  -1نقشه شماره 

همه کشورهاي جهان نیست، اما ها نسبت به زمان نگارش مقاله تا حدودي قدیمی است و دربرگیرنده اگرچه این آمار و داده .۱
 تواند تصویري نسبتاً کلی از میزان محبوبیت جمهوري اسالمی ایران در جهان ارائه دهد.می
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 یسیاسها و مطالعات مرکز عربی پژوهش«آمده از سوي عملچنین بر اساس نظرسنجی بههم
که در ماه » ، برنامه سنجش افکار عمومی عربی2017/2018شاخص عربی «تحت عنوان » دوحه

درصد افکار عمومی جهان عرب نگاه منفی به سیاست خارجی ایران 65منتشرشده،  2018 می
 -ها)درصد جمعیت عرب 85کشور ( یازدهدر منطقه دارند. الزم به ذکر است این نظرسنجی در 

 انجام –اکش، تونس، مصر، سودان، فلسطین، لبنان، اردن، عراق، عربستان و کویت موریتانی، مر
 ).3شده است. (نمودار شماره 

 : ارزیابی افکار عمومی جهان عرب از سیاست خارجی ایران در منطقه3نمودار شماره 

درصد) معتقد است که 64بر اساس این نظرسنجی، اکثریت افکار عمومی جهان عرب (
درصد نیز 21است. » تا حدودي منفی«یا » منفی«خارجی ایران در قبال منطقه عربی، سیاست 

اند که درصد با قاطعیت گفته7است. » تا حدودي مثبت«یا » مثبت«معتقدند که سیاست ایران 
اند این سیاست منفی است. بر اساس درصد با قاطعیت گفته49سیاست خارجی ایران مثبت و 

ین نظرسنجی، بیشترین دیدگاه منفی درباره سیاست خارجی ایران در مصر آمده از ادستآمار به
 ).Dohainstitute, 2018و اردن و کمترین دیدگاه منفی در لبنان وجود دارد (

اگرچه یکی از نقاط ضعف این نظرسنجی مهم، عدم مشارکت شهروندان چهار کشور سوریه، 
شان حال آمارها ناین کشورها است، بااین یمن، بحرین و لیبی به دلیل شرایط امنیتی حاضر در

تري در میان دهد جمهوري اسالمی در مقایسه با دیگر کشورها ازجمله ترکیه از جایگاه نازلمی
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در میان افکار عمومی  که میزان محبوبیت ایرانافکار عمومی جهان عرب برخوردار است. درحالی
 درصد گزارش شده است.30کیه ن میزان محبوبیت براي تردرصد است، ای7جهان عرب، 

 هایی از ضعف مدیریت تصویر جمهوري اسالمی ایراننمونه د)
وجهی به تشده از ایران در میان افکار عمومی دنیا، اگرچه به میزان قابلتصویر منفی ترسیم

کاري گردد، اما بخش عمده آن ناشی از کمبرمی ايمنطقهاي غرب و رقباي تبلیغات رسانه
نهادهاي متولی دیپلماسی عمومی و تصویر کشور است. جمهوري اسالمی ایران باوجود 

ر جهت د هاآنتاکنون نتوانسته است از  ،دیپلماسی عمومی دارد درزمینههاي مختلفی که ظرفیت
 نظیر هاي موضوعیاند در برخی حوزهگذاران نظام نتوانستهمنافع ملی بهره گیرد. سیاست تأمین

... که همواره جمهوري اسالمی را کانون انتقادات اي ومنطقهي هاسیاستحقوق بشر، تروریسم، 
هاي ضعف مدیریت کننده ارائه کنند. در ذیل به برخی از نمونهپاسخی قانع ،اندخود قرار داده

 شود.تصویر کشور اشاره می
 هاي پس از انقالب تاکنون بارها در یران در سالجمهوري اسالمی ا :حقوق بشر

المللی قرارگرفته است. نگاهی معرض اتهام نقض حقوق بشر از سوي نهادهاي بین
هاي جهان گویاي این نکته است که کمتر کوتاه به اخبار منتشرشده در رسانه

هاي پرتیراژ جهان به یکی از موضوعات مربوط به روزي است که یکی از رسانه
وق بشر در ایران نپردازد و خبري را دستمایه تحلیل در این مورد قرار ندهد. حق
ایران در  اي است که عضویت جمهوري اسالمیموجب همین فضاسازي رسانهبه

رو شده است. موضوع حقوق بشر المللی با مخالفت روبهبرخی نهادهاي بین
ان را ندارد اما هاي حقوقی براي برخوردهاي شدید علیه ایراگرچه مشروعیت

نسبت به حقوق بشر حساسیت زیادي دارد، این موضوع ازآنجاکه افکار عمومی 
المللی فراهم آورده زمینه مناسبی براي تشدید فضاي ضدایرانی در مجامع بین

کننده از سوي نهادهاي مختلف است. این در حالی است که تاکنون پاسخی قانع
راستاي تضعیف وجهه ایران در افکار عمومی ارائه نشده است. براي مثال غرب در 

همواره سعی نموده با تکیه بر مسائل حساسی همچون نقض حقوق زنان  جهانی،
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کند که زنان وضعیت و شرایط  وانمودهاي گوناگون علیه آنان، و اعمال خشونت
نامناسب و خالف موازین و قوانین حقوق بشري در ایران دارند تا از این طریق، 

فکار عمومی را برانگیزد و حکم نقض این قوانین علیه ایران صادر حساسیت ا
. این در حالی است که باوجود خشونت علیه زنان در جوامع غربی، جمهوري شود

وده طور مؤثر ناتوان بسازي تبلیغات منفی بهاسالمی از اقدام متقابل جهت خنثی
توان در ماجراي است. نمونه بارز عدم مدیریت تصویر جمهوري اسالمی را می

دید. مرگ  1382تبار مقیم کانادا در تابستان فوت زهرا کاظمی، عکاس ایرانی
کننده از سوي نهادهاي برانگیز زهرا کاظمی و عدم پاسخ شفاف و قانعپرسش
امنیتی جمهوري اسالمی ایران موجی از اعتراضات گسترده نهادها و  -سیاسی

دنبال داشت. در چنین شرایطی دولت فعاالن حقوق بشري به این ماجرا را به 
کانادا تحت تأثیر افکار عمومی روابط دیپلماتیک خود را با ایران محدود کرد. عدم 

د از گیري واحشفافیت در نحوه رسیدگی به این پرونده از یک سو و نبود موضع
سوي مسئولین نهادهاي مختلف همچون قوه قضائیه و وزارت اطالعات در قبال 

تنها در روابط از سویی دیگر، باعث شد جمهوري اسالمی ایران نهاین پرونده 
هاي زیادي المللی متحمل هزینهدوجانبه با کانادا بلکه به لحاظ تصویر و اعتبار بین

هاي متفاوت و متناقض نهادهاي مختلف شامل گیريشود. در این قضیه، موضع
ا انگاره شکاف حاکمیتی رهاي امنیتی و نیز نهادهاي دولتی، قوه قضائیه، دستگاه

اي که چند ماه پس از مرگ زهرا کاظمی گونهدر اذهان عمومی تقویت کرد، به
مرگ مرموز اختالفات «با عنوان » جیم مویر«اي را به قلم سی مقالهبیسایت بی

، منتشر و به این ضعف مدیریتی جمهوري اسالمی »1کنددر ایران را برجسته می
گیري متفاوت دولت ظور از اختالفات در این مقاله موضعدهد. منواکنش نشان می

این واقعه  ).Muir, 2004اصالحات با متولیان نهادهاي امنیتی و قضایی بود (
المللی شبیه آنچه در قضیه همچنین ایران را با چالش شدیدي در عرصه بین

1. Mystery death highlights divisions in Iran 
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ی تنها روزهایرخ داد، مواجه کرد. مرگ زهرا کاظمی نه 1990میکونوس در دهه 
گاران نبحرانی را براي مسئوالن دولتی و مجلس و نیز براي فعاالن مدنی و روزنامه

زدایی دولت نیز در ایران رقم زد، بلکه بر روابط خارجی ایران و سیاست تنش
هاي گسترده، دولت ایران توانسته که پس از تالشتأثیر منفی گذاشت. درحالی

ازاین حادثه، دولت کانادا سفیر آورد، پسصورت عادي دربود رابطه با کانادا را به
پس دولت شدت محدود شد. ازآنخود را از ایران فراخواند و روابط دو کشور به

کانادا به یکی از منتقدان سرسخت وضعیت حقوق بشر در ایران تبدیل شد تا 
تاکنون بارها در نهادهاي حقوق بشري مثل  2003جایی که این کشور از سال 

بشر سازمان ملل به محکومیت ایران درزمینه نقض حقوق بشر  کمیسیون حقوق
هاي مختلفی علیه وضعیت حقوق بشر در جمهوري رأي داده و در تنظیم قطعنامه
حال آنکه جمهوري اسالمی  ).Blanchfield, 2016اسالمی نقش داشته است (

موازات تعقیب مجازات عامالن این رویداد، طبق قانون داخلی توانست بهمی
کارگیري دیپلماسی فعال و واحد، مانع از ایجاد فضاهاي مجازت اسالمی با به

 -یتفاوتی مسئوالن امنیتالمللی شود. بیبین تهدیدآفرینی علیه نظام در عرصه
حال واحد از سوي کننده و درعینپاسخی قانع سیاسی در این زمینه و عدم ارائه

را در افکار عمومی داخل و خارج هاي گذشته این انگاره این نهادها، در سال
تقویت کرد که جمهوري اسالمی این ماجرا را الپوشانی کرده است. موضوعی که 

 شدت در ارائه تصویر منفی از جمهوري اسالمی تأثیرگذار بوده است.به
 وجه دیگر ضعف مدیریت تصویر  :ضعف در مدیریت انعکاس مسائل داخلی

نوع بازنمایی اعتراضات داخلی از سوي  توان درجمهوري اسالمی ایران را می
و  1388ویژه صداوسیما دید. وقایع پس از انتخابات سال هاي مختلف بهرسانه

خوبی گویاي این ضعف مدیریتی است. اگرچه این به 1396ماه اعتراضات مردمی دي
 یدو رویداد به لحاظ ماهوي تفاوت زیادي دارند، اما آنچه مهم است اینکه شیوه بازنمای

هاي سنگینی براي نظام سیاسی در پی این حوادث از سوي نهادهاي مختلف، هزینه
که دهمین انتخابات ، درحالی88در مورد وقایع پس از انتخابات سال  داشته است.
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 ترین انتخاباتعنوان پر مشارکتریاست جمهوري در ایران پس از انقالب اسالمی به
، شیوه الملل باشدالمللی ایران در نظام بینبیناي قوي براي وجهه توانست پشتوانهمی

اي از سوي هاي غیرحرفهسازيگزینشی رسانه ملی در بازتاب اعتراضات و غیریت
هاي بیگانه را براي نهادهاي مختلف، موجب شد بخشی از جمعیت اعتراضی رسانه

 با هاي خود انتخاب کنند. در چنین شرایطی مخالفان جمهوري اسالمیبیان دیدگاه
اي خود، قرائت مطلوب خود را از این تحوالت به سراسر دنیا استفاده از قدرت رسانه

 اي علیه جمهوري اسالمیساز تبلیغات گستردهکردند و همین موضوع زمینهمخابره می
بخش نظام ایران در مجامع مختلف حقوق بشري شد. در این تبلیغات، نهادهاي قوام

ان هاي نظام سیاسی در میبان، قانون اساسی و دیگر پایهفقیه، شوراي نگهنظیر والیت
افکار عمومی جهانی مورد هجمه تبلیغاتی قرار گرفت. فراتر از این، عامالن جنگ 

پا پارلمان اتحادیه اروهاي گسترده خود به نهادهایی مثل گريروانی علیه ایران، با البی
 بهانه نقض حقوق بشر را فراهمهاي اقتصادي به و کنگره آمریکا زمینه تشدید تحریم

که در عرصه تبلیغات ، درحالی1396ماه سال همچنین در جریان اعتراضات دي کردند.
سی، تمام بیان و بیانالمللی مثل سیهاي مشهور بیناي بسیاري از خبرگزاريرسانه

این  برداري از اغتشاشات بسیج کرده بود و گردانندگانتوان خود را در جهت بهره
پرداختند، طور ویژه به انعکاس تحوالت ایران میهاي عادي بهبا قطع برنامه هاشبکه

 هاي داخلی در بازتابتبع سکوت نابجاي رسانهدیپلماسی عمومی جمهوري اسالمی به
 گرفته بود.هاي جامعه، موضعی مسکوت و منفعالنه در پیشواقعیت

 یکی از : مهوري اسالمی ایراناي جهاي منطقهعدم روشنگري در رابطه با سیاست
، کانون توجه ویژه پس از تحوالت بیداري اسالمیهاي اخیر بهمسائلی که در سال
اي کشور است. انگاره هاي منطقهایرانی واقع شده است، سیاستمحافل سیاسی ضد

اي ایران ماهیتی هاي منطقهغالب در میان افکار عمومی دنیا این است که سیاست
رانی ایتبلیغاتی ضد هايفعالیت ،ه دارد. اگرچه منبع اساسی این انگارهجویانمداخله

 ینا هاي متولی امور دیپلماسی عمومی در این زمینه باعث شدهاست اما انفعال دستگاه
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تصویر دستاویز کشورهاي دیگر براي فشارهاي سیاسی و اقتصادي بر ایران از طریق 
  نهادهاي مختلف شود.

هاي گیري ایران در حمایت از بشار اسد، رسانهپس از تحوالت بیداري اسالمی و موضع
ا براي نشین منطقه، تمام توان خود رغربی تحت تأثیر البی رژیم صهیونیستی و کشورهاي شیخ

لیغات اند. درنتیجه این تبارائه تصویري منفی از رفتارهاي آن در میان افکار عمومی به کار بسته
توجهی محبوبیت ایران در میان افکار عمومی دنیا و حتی کشورهاي منطقه به میزان قابلمیزان 

 »نگاهی به ایران ظهور و سقوط ایران در افکار عمومی«کاهش یافته است. جیمز زاگبی در کتاب 
ویژه بحران نویسد: از زمان به قدرت رسیدن باراك اوباما در آمریکا و وقوع بهار عربی بهمی

سوریه، موقعیت ایران در بین افکار عمومی کشورهاي عربی به شکل محسوسی افت داخلی 
هاي اکنون تنها در لبنان اکثریت افکار عمومی طرفدار ایران و سیاستکه همنحويداشته است به

کشور عربی دیگر اکثریت افکار عمومی نگاهی منفی درباره ایران  شانزدهاین کشور هستند و در 
اي از سوي یافتهالمللی سازمانهاي بیننشست ها). در این سالZogby, 2013: 90-91دارند (

. گرفته استصهیونیستی براي تخریب وجهه جمهوري اسالمی شکل -عربی -مثلث غربی
لیه ع صهیونیستیهاي غربی و ستیزي از سوي رسانههراسی و ایرانایرانافزایش تبلیغ موج 

، افکار عمومی المللیبینرش یافته که عالوه بر جامعه جمهوري اسالمی ایران به حدي گست
هاي راهبردي کشور در منطقه تحریک کرده است. این در حالی است نیز علیه کنشگري را داخلی

 ست.کشور ارائه نشده ا ايمنطقهي هاسیاستکننده براي دفاع از که تاکنون اقدام یا پاسخی قانع

 جمهوري اسالمی ایران المللیبیني مدیریت تصویر هاچالشو  موانعه) 
که گفته شد از زمان پیروزي انقالب اسالمی انرژي مضاعفی براي مقابله و مهار  طورهمان

 هاينمود ترینمهمآمریکا صرف شده است که  ویژهبهجمهوري اسالمی ایران از سوي غرب و 
در چند دهه اخیر  کردن تصویر ایرانو تبلیغاتی براي مخدوش ايرسانه هايفعالیتآن در 

خلی دا هايچالشموانع و  ترینمهمو تمرکز مقاله حاضر بر  تأکید، حالباایناست.  مشاهدهقابل
نظر به وضعیت نامناسب جمهوري اسالمی در . استایران  المللیبیندر راستاي مدیریت تصویر 

نهادهاي متولی میان افکار عمومی دنیا و کشورهاي منطقه و نیز عدم مدیریت تصویر از سوي 
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با استفاده از روش مصاحبه با صاحبان نظر حوزه دیپلماسی دیپلماسی عمومی، نویسندگان مقاله 
متولیان اجرایی دیپلماسی عمومی در  يعمومی در داخل و خارج از کشور و نیز استخراج آرا

سازمان فرهنگ و ارتباطات، وزارت امور خارجه و سازمان صداوسیماي  همچوننهادهایی 
هاي موجود بر سر راه دیپلماسی عمومی و مدیریت موانع و آسیب ترینمهمجمهوري اسالمی، 

 شود.اشاره می هاآن ترینمهماند که در ذیل به تصویر را شناسایی کرده
توان در دو حوزه ي داخلی دیپلماسی تصویر جمهوري اسالمی را میهاچالش ترینمهم

هاي ذهنی و مسائل مربوط به فرهنگ حوزه نظري، انگارهنظري و عملی تحلیل کرد. منظور از 
نیازمند زمان بیشتري است. حوزه عملی اشاره به مسائل  هاآنجامعه است که تغییر و تحول 

مراتب تغییرات در آن به جهت آنکه با سرعت بیشتري دارد که به گذاريسیاستمدیریتی و نظام 
ي داخلی را هاچالششود موانع و ر اینجا تالش میافتد، داراي اهمیت زیادي است. داتفاق می

 در این دو حوزه بررسی کنیم.

 ي نظريهاچالش )1
یی است که در هاچالشبسیاري از مسائل و مشکالت دیپلماسی عمومی ایران ناشی از 

هاي حوزه نظري همچنان الینحل باقی مانده است. در این میان حل برخی از این مسائل از اولویت
مدیریت تصویر است. مسئله تصویر ایران پیش از هر چیز به شرایط داخلی و ایدئولوژي 

 توانمینجمهوري اسالمی ایران و بعضی رفتارهاي آن بستگی دارد. بدون تغییر در این دو زمینه، 
 9 داشت (هانتر، مصاحبه شخصی،را نسبت به ایران  المللیبینانتظار بهبود چشمگیر در دید 

 ).1397مرداد 
  رابطه میان چالش نخست این است که پس از چهار دهه از عمر انقالب اسالمی، هنوز

ایدئولوژي و ملیت در تولید و خلق عناصر و محتواي فرهنگی در ایران مشخص 
هاي چنین شرایطی، نهادهاي فرهنگی و متولیان دیپلماسی عمومی اولویتدر نیست. 

. براي مثال یک رایزن فرهنگی اولویت فعالیت کنندمیمختلفی براي خود تعریف 
کند و رایزن فرهنگی مذهبی و دینی می هايمراسمدیپلماسی خود را متوجه برگزاري 

دهد. ... اولویت میوي هنري مثل موسیقی، نمایش لباس هادیگر به گروه
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سازمان فرهنگ و ارتباطات، هنوز تکلیف  همچونگذاران و نهادهاي متولی سیاست
ه . در این زمیناندنکردهبودن مشخص بودن و اسالمیخود را در مورد نسبت میان ایرانی

ادبیات تولیدشده ما نیز بسیار فقیر است. در ایران تنها دو جلد کتاب عظیم شهید 
 هاي مختلفاي، جناحگونهن زمینه تولیدشده است. در چنین فضاي ابهاممطهري در ای

هاي خود، همدیگر را به خاطر گیريهاي گوناگون ازجمله در اخبار و موضعبه شیوه
زاده، مصاحبه دهند (لکیداشتن عناصر ایرانی یا اسالمی مورد سرزنش قرار می

 ).1397مرداد  16 شخصی،
 فقدان درك مشترك و عمیق از مفهوم دیپلماسی عمومی مسئله دیگر در این رابطه 

گیري ایران پیدا نکرده دیپلماسی عمومی جایگاهی در محافل فکري و تصمیم است.
 نشده و در متونروشنی تعریفاست. این مفهوم هنوز به لحاظ مفهومی و کاربردي به

ه شود. در حدي کیباره منتشرشده، با مفاهیم دیگر مترداف دانسته ممعدودي که دراین
متولیان اصلی دیپلماسی عمومی نیز آن را با روابط عمومی و جنگ روانی و نفوذ اشتباه 

هایی در بازار دانست توان در کمبود کتابگیرند. مشخصه بارز این موضوع را میمی
. دانرسیدهندرت با عنوان دیپلماسی عمومی (چه ترجمه و چه تألیف) به چاپ که به

هایی میان این مفهوم و مفاهیمی همچون قدرت نرم، تبلیغات، باوجود شباهت هرحالبه
روابط فرهنگی، دیپلماسی عمومی داراي تمایزات روشنی با این مفاهیم است که در 

شود نتوان هاي قبلی به آن اشاره شد. عدم توجه به این تمایزات موجب میبخش
در جمهوري . حال آنکه را فراهم نمود هاي مناسب براي بهره از دیپلماسی عمومیزمینه

هاي دیداري و شنیداري عنوان رسانهاسالمی ایران دیپلماسی عمومی فقط به
اما تنها  ها هستندهاي مهم قدرت نرم رسانههرچند که یکی از جنبه ،شده استتعریف

گذاري اثر تواننمیهاي قبلی تلویزیونی و بدون وجود زمینهي رادیووهابا ایجاد شبکه
لی هاي مرفتن سرمایهاشت. این اقدام فقط زمینه به هدرها انتظار دزیادي از این شبکه

 ). 1397شهریور  10(صولت، مصاحبه شخصی، کندرا فراهم می
   فقدان دركدیگر چالش زیربنایی دیپلماسی عمومی و مدیریت تصویر، ناشی از 

ویر تص المللیولیان مدیریت بینگذاران و متمشترك از منافع ملی در میان سیاست
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 منافع ملی تأمینسازي براي جمهوري اسالمی است. کار ویژه دیپلماسی عمومی، چهره
ا هرساندن فرصتدیدات در عرصه خارجی و به حداکثررساندن تهاز طریق به حداقل

 گذردرغم اینکه چهار دهه از عمر جمهوري اسالمی میبهبراي سیاست خارجی است. 
که در ایران برخالف دیگر  آنجایی وز درك مشترکی از منافع ملی وجود ندارد. ازهن اما

کشورها، مفهوم منفعت ملی امري مبهم و تقریباً گم شده است، دیپلماسی عمومی نیز 
د در راستاي منفعت ملی گام بردارد تواننمیتبع امري گنگ و پیچیده است که به
 ).1397مرداد  16، زاده، مصاحبه شخصیلکی(
 ،محوربودن سیاست خارجی و مبادالت فرهنگیامنیت چالش دیگر مدیریت تصویر 

است. به این معنا که در سیاست خارجی جمهوري اسالمی برخالف اغلب کشورهاي 
موفق در حوزه دیپلماسی عمومی، نگاه امنیتی بر دیگر مسائل غلبه دارد. 

اي دیپلماسی عمومی به هاي زیادي بربودن سیاست خارجی محدودیتمحورامنیت
عنوان رکن اصلی دیپلماسی عمومی با نگاه امنیتی دنبال خواهد داشت. فرهنگ به

وع و تنهمخوانی ندارد. در دیپلماسی عمومی برخالف دیپلماسی کالسیک، با تعدد 
 ... بازیگراناز راننده تاکسی تا توریست وآحاد ملت کشور اعم  بازیگران مواجهیم.

ب با نگاه امنیتی مدیریت یا جذ تواننمید. این بازیگران را نشومی محسوب دیپلماسی
که در سیاست خارجی ما نگاه امنیتی حاکم است، در مبادالت فرهنگی  طورهمانکرد. 

ویان ها مثل دانشجهاي هنري یا دیگر گروهما نیز نگاه امنیتی غلبه دارد. براي مثال گروه
 د، با شدیدتریننشومییا وارد کشور  شدهزام یا پژوهشگران که به خارج از کشور اع

د. نگاه جمهوري اسالمی حتی به عناصر فرهنگی نگاه امنیتی و هنتدابیر امنیتی مواج
که پایه دیپلماسی عمومی یعنی جامعه مدنی در ایران  آنجا محور است. ازسوءظن

ها و سمنهمچنین ضعیف است، این نوع دیپلماسی نیز داراي ضعف است. 
مرداد  16، زاده، مصاحبه شخصیبا نگاه امنیتی مواجه هستند (لکی نیز ها»اوجیان«

1397.( 
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 گذاريسیاستي عملیاتی و هاچالش )2
ي نظري که عمدتاً مربوط به حوزه فرهنگ و شناخت است، در عرصه هاچالشعالوه بر 

ها وجود دارد که پیشبرد مدیریت تصویر جمهوري نیز برخی موانع یا آسیب گذاريسیاست
 اسالمی را با مشکل مواجه ساخته است.

  ،است.  نهاد ملی مستقل و مسئول در عرصه تصویرسازي ملیفقدان یکاولین چالش
کننده در عرصه دیپلماسی منظور از نهاد مستقل وجود یک مرکز تصمیم گیر و هماهنگ

اي و دیپلماسی عمومی وزارت تصویر است. تا قبل از ایجاد مرکز رسانهعمومی و 
 ،صورت عجوالنه و بدون کارشناسی قبلی و مطالعه تطبیقیکه به 1391خارجه در سال 

ها ایجاد شد، نهادي ادغام سخنگویی، اداره فرهنگی و اداره مطبوعات و رسانه بر مبناي
 کارکرد و وظایف حال آنکهوجود نداشت.  در کشور باشدمی که متولی دیپلماسی عمو

ه اي کگونه دقیق مشخص نشده است به طوراین مرکز نیز در عرصه دیپلماسی به
دهند. پاسخی متفاوت ارائه می المللیبیننهادهاي مختلف هرکدام در واکنش به مسائل 

ران، می ایبراي مثال در واکنش به اعالم دونالد ترامپ مبنی بر مذاکره با جمهوري اسال
نهاد مختلف به آن واکنش نشان  هفتپیش از آنکه وزارت خارجه واکنشی نشان دهد، 

 دادند.
  نهادهاي فعال در حوزه دیپلماسی عمومی و تصویر ارتباط نهادینه و در ایران

طورکلی دو مدل مدیریتی دیگر ندارند. در دیپلماسی عمومی بهبا هم ايشدهتعریف
صورت مستقل از هم فعالیت سیلویی است که نهادها به وجود دارد. مدل اول مدل

اي است که در آن نهادها به سبب ارتباط نزدیک و و مدل دوم مدل شبکه کنندمی
هم قرار دارند. مدیریت دیپلماسی عمومی و تصویر  تنیده بااي درهمهماهنگ، به شیوه

 نهاد متولی و ود یکصورت رویکرد سیلویی است. به این معنا که در نبدر ایران به
ها و نهادهاي مختلف مدیریت تصویر از دستورالعمل مرکز دیپلماسی عمومی، سازمان

. چنین وضعیتی عالوه بر تداخل وظایف نهادها، کنندمیخاص و جداگانه خود پیروي 
. این در حالی شده است گذاريسیاستگیري اهداف متناقضی در سطح موجب شکل
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خود را ذیل یک  هايفعالیتتوانند اي نهادهاي مختلف میکهاست که در یک مدل شب
نهاد فعالیت  هفده، حدود 1374مدیریت واحد و متمرکز تعریف کنند. تا قبل از سال 

اري فرهنگی کمنظور جلوگیري از موازيفرهنگی در خارج از کشور وجود داشت. به
ارتباطات تشکیل و و ایجاد مدیریت واحد فرهنگی در خارج از کشور سازمان فرهنگ 

فرهنگی خارج از کشور متمرکز نشده،  هايفعالیتتنها اما با تشکیل این سازمان نه ،شد
نهاد متولی  33بلکه تعداد نهادهاي موازي سازمان افزایش یافته است. در حال حاضر 

هاي ارج از کشور در کنار سازمان فرهنگ و ارتباطات در حوزهامور فرهنگی در خ
فعال هستند. در این میان ارتباط برخی از نهادها مثل  ايمنطقهمختلف موضوعی و 

وزارت خارجه با سازمان فرهنگ و ارتباطات بسیار جزئی و در حد عضویت وزیر 
). 1397مرداد  16، زاده، مصاحبه شخصیخارجه در شوراي عالی سازمان است (لکی

تعدد نهادهاي دخیل در موضوع دیپلماسی عمومی که در عمل به فقدان نهاد متولی در 
هاي عظیم ها نهاد مختلف با بودجهرغم اینکه دهانجامد، باعث شده بهاین بخش می

دار دیپلماسی عمومی هستند، ولی به شکل عملی دستاورد چندانی در این زمینه عهده
 حاصل نشده است.

 اندازه کافی وجود ندارد. ر ایران اندیشمندان و متخصصان حوزه دیپلماسی عمومی بهد
اسی هاي متولی دیپلماي سازماناین مسئله باعث شده برخی از کارکنان و نخبگان حرفه

 هايبا شیوه هاآنروز نباشند. مثل صداوسیما در حوزه مدیریت تصویر و رسانه به
در  بسیار کم است. این هاآنشنا نبوده یا میزان آشنایی رسانی آجدید تبلیغی و اطالع

طور مرتب در حال تغییر است. براي رسانی در دنیا بههاي اطالعحالی است که شیوه
 المللیبینهاي معتبر و خبرگزاري ترینمهمعنوان یکی از مثال خبرگزاري رویترز به

موازات تغییرات فناوري مان بهقدمتی طوالنی دارد اما عملکرد و ساختار آن در طول ز
). چنین 1397تیر  26نژاد، مصاحبه شخصی، دتغییر کرده است (محمبارها و ارتباطات 

ده ولید شبسیار کم ت دیپلماسی عمومی میزوضعیتی باعث شده منابع و تولید محتواي 
 حوزه دیپلماسی عمومی و تصویر با چالش مواجه شود. گذاريسیاستدرنتیجه  و
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 لماسی که دیپازآنجایی است. برنامه بلندمدت در دیپلماسی عمومی فقدانگر مسئله دی
 سرعت تأثیرگذاريعمومی کاري بلندمدت و ماندگار است، نباید انتظار داشت که به

هاي خود را نشان دهد. عجول بودن ما در حوزه دیپلماسی عمومی یکی از آفت
بیش از هر چیز ناشی از این مدیریت تصویر جمهوري اسالمی است دلیل این مسئله 

 گذاريسیاستدر دستگاه  در رابطه با این موضوعاي بلندمدت است که سناریو و برنامه
 ).1397شهریور  10نشده است (صولت، مصاحبه شخصی، تعریف

 المللی جمهوري اسالمی ایرانهاي مدیریت تصویر بینالزامات و پیشنهادو) 
 و الزامات عمومی، دیپلماسی حوزه متخصصان و نکارشناسا نظرات و آرا استخراج با

 رد:ک بررسی سطح چند در توانمی را اسالمی جمهوري تصویر مدیریت کردنبهینه راهکارهاي

 :باید توجه داشت الزمه یک مدیریت تصویر موفق، ایجاد نوعی هماهنگی  نهادسازي
ست زمینه، شایسته اهاي کلی کشور با دیپلماسی عمومی آن است. در این میان سیاست

 دیپلماسی عمومی و مدیریت تصویر برقرار متکثر نسبی میان کارگزاران نوعی هماهنگی
ر نهاد دیپلماسی عمومی و مدیریت تصویشود نسبت به تشکیل یکپیشنهاد می .شود

اي شرایط کنونی جزیرهجه که بتواند فراتر از سیاست چندفراتر از وزارت امور خار
 انبساط هايشود تا از طریق یک مدیریت تصویر منسجم، زمینه اقدام ،حرکت کند

کشورمان فراهم آید. این نهاد سیستمی و انعطاف کارکردي در دیپلماسی عمومی 
 عظیم و ربمخ تبلیغات با مقابله برايمثابه یک مرکز پدافندي و تواند بهاي میقوهفرا

وگیري از بالتکلیفی در ضمن جل و عمل کند اسالمی جمهوري به دیگران ايرسانه
روز، پیامدهاي نامعین آن بر تصویر جمهوري اسالمی در افکار مقابل رخدادهاي به

عمومی را به حداقل ممکن برساند. در حقیقت نهاد عالی دیپلماسی عمومی و تصویر 
 اسالمی جمهوري تصویر مدیریت براي ايقوهفرا قرارگاه یک مثابهبهتواند می

 در قوا و نهادها و هادستگاه همه به عالی و ملی موضع یک از و کند آفرینینقش
 دهد. تذکر اسالمی جمهوري تصویر رعایت خصوص
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 :که کشور به چه چیزي معروف شده است و  آن استگویاي برندینگ  برندینگ ملی
ه حال آنکتواند بیانگر هویت آن کشور باشد. یک عالمت یا سمبل خاص چگونه می

ادراکات و جایگاه، تواند بر هاي سطحی درباره یک ملت میها و دیدگاهکلیشه
رو، هدف اصلی و رسالت برند ثرگذار باشد. ازایناتصورات موجود نسبت به آن ملت 

هایی (فاصله میان هویت و تصویر از یک کشور) و کمک ملی شناسایی چنین فاصله
آثاري که حتی ممکن است  ؛ها استمنفی آن دادن به آثارها در مقابله و خاتمهبه ملت

کشورهاي حوزه همه افتادگی آن ملت شود. براي مثال موجب رکود اقتصادي و عقب
اند. امروز مدل اي مناسبمنطقه -اسکاندیناوي داراي برند ملی و تصویر جهانی

وکار و سیاست اسکاندیناوي الگوي داري، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، کسبحکومت
هاي تواند در حوزهري از کشورهاي دنیا شده است. جمهوري اسالمی نیز میبسیا

... به صادراتی، حکمرانی خوب، مهاجرت و مختلف گردشگري، محصوالت
در این راستا باید از ظرفیت اساتید، گذاري در حوزه برندینگ اقدام کند. سیاست
هاي مردمی و سازي ایدههدانشجویان استفاده کرد و بسترهاي الزم براي پیاد و نخبگان

پذیر نیست امکان هاي بستهگیري در اتاقصورت دستوري و تصمیمخودجوشی که به
 .نمودرا فراهم 

 تعداد ایرانیاندر حال حاضر : هاي ایرانیان خارج از کشوررساندن سرمایهبه فعلیت 
ید نظر شود. به تأیمیلیون نفر تخمین زده می ششتا  چهارخارج از کشور جمعیتی بین 

عنوان تواند بهکارشناسان حوزه دیپلماسی عمومی، این گروه از جمعیت کشور می
توان تصویر ایران عمل کند. در این زمینه می يمنبعی بسیار مؤثر در شناساندن و ارتقا

نخبگان ایرانی خارج اولین گام، ایجاد اعتماد میان جامعه  نیاز توجه کرد.به چند پیش
از کشور و دستگاه حاکمیت است. ضعف ارتباط و اعتماد میان ایرانیان ساکن خارج 

شود افراد انگیزه چندانی براي هاي اجرایی و حاکمیتی باعث میاز کشور و دستگاه
گام دوم شناخت و مطالعه  دفاع از منافع کشورشان در خارج از مرزها نداشته باشند.

، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی ایرانیان مقیم خارج از کشور است که توانمندي علمی
عنوان یک ابزار ارزشمند سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران براي تواند بهمی
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شبکه همکاري  گام سوم تشکیل آفرینی کند.تأمین و تقویت منافع ملی کشور نقش
این امر چند مزیت را در  هاست.هاي آنایرانیان خارج از کشور و استفاده از ظرفیت

 اند،پی دارد؛ نخست، احتمال پذیرش آنچه افراد خود در تولید و توثیق آن نقش داشته
» امعن«اي متضمن آن خواهد بود که کردن درون ساختار شبکهبیشتر است. دوم، کار

طور گروهی ایجادشده و بنابراین کمتر در معرض تحریفات فرهنگی قرارگرفته و به
خواهد شد؛ سوم اینکه این  ورجوعرفعتر اي نیز آسانبروز چنین مسئلهدر صورت 

هاي تعاملی اندك در جریان اطالعات موجب اي با گنجاندن تنوع و هزینهساختار شبکه
کردن گام چهارم فراهم گردد.افزایی میتبادل اطالعات و تقویت نوآوري و منشأ هم

هاي فکر در ها و اتاقبا اندیشکده زمینه براي همکاري متخصصان خارج از کشور
 صورت پژوهشگرتوان از ظرفیت نیروهاي متخصص خارج از کشور بهداخل است. می

ها استفاده کرد تا هم تجارب به اشتراك هاي مختلف اندیشکدهغیرمقیم در حوزه
 عنوانگذاشته شود و هم اینکه این افراد بتوانند ضمن آشنایی با اهداف و منافع ملی به

 نمایندگان دیپلماسی عمومی کشور فعالیت کنند.
 بخشی از شکاف و تفاوت تصویري که کشورهاي : هاي فرهنگیمدیریت نمایندگی

اند با تصویري که افراد خارجی پس از دیدار از ایران به معاند نظام از ایران ساخته
شده سیمرهاي فرهنگی در تصحیح تصویر تآورند، ناشی از ناتوانی نمایندگیدست می

هاي فرهنگی، خانه هايرایزنی اعم از کشور فرهنگی هاياز ایران است. نمایندگی
روابط  غیررسمی مسئولیت یا رسمی صورتبه کارگزارانی که و مؤسسات فرهنگ،

فرهنگی جوامع میزبان را در سطح و  و فکري دارند، باید تحوالتفرهنگی را بر عهده
ها باید پیش از آنکه رویدادي اي دنبال کنند. آنرسانهتر از تحوالت اي عمیقالیه

انمند کارگیري افراد تواي شود آن را شناسایی و مدیریت کنند. این عمل نیازمند بهرسانه
اندازه کافی با جامعه محل مأموریت و فرهنگ و سیاست آن و باتجربه است که به

فزایش به آن توجه کرد ااین زمینه  دردیگري که باید  نکته آشنایی الزم را داشته باشند.
راتر از هایی فهاي فرهنگی با استفاده از مکانیسمها و رایزنمیزان پاسخگویی نمایندگی

هاي فعالیت فهرستطور منظم ها بهتوان از آنهاي فعلی است. براي مثال میمکانیسم
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هاي هت را به شیوشده دریافت و میزان اثربخشی آن فعالیزمان تعیینشده در مدتانجام
مختلف ارزیابی کرد. این کار باید فراتر از گزارش کارهایی باشد که امروزه این نهادها 

کنند. مقدمه چنین نظارت و ارزیابی در درجه میمنظور رفع مسئولیت ارائه صرفاً به
مجلس شوراي اسالمی  همچونوضع موازین و قوانین در نهادهاي باالدستی  ،نخست
اي میلی نهادهگذاري عمومی در ایران آشکارکننده بیبه واقعیت سیاست نگاهیاست. 

جانبه در این زمینه است. این موضوع هاي مداوم و همهنظارتی نسبت به اعمال ارزیابی
ناشی از این است که اندیشه پیشرفت و تحول و نگاه به آینده در میان متولیان دولتی 

 و اجرایی نهادینه نشده است.
 ر ها دالعاده رسانهبا توجه به قدرت نفوذ فوق داري بهینه از فضاي مجازي:بربهره

خلق تصویر مثبت و منفی از یک کشور در جوامع گوناگون، متصدیان دیپلماسی 
هاي هاي آن در بازنمایی ارزشعمومی و مدیریت تصویر باید توجهی خاص به ظرفیت

ر هاي اجتماعی مجازي که مبتنی بهبا استفاده از شبک اسالمی داشته باشند. -فرهنگی
توان به شکلی ظریف و ها و ابعاد متنوع دیگر است، میشیوه بازنمایی به گونه
هاي زیبا از طبیعت ها و فیلمها را منتقل و بازنمایی کرد. عکسنامحسوس، این ارزش

قی اي در ذهن کاربر باها در نماهاي روشن و جذاب شبههو فرهنگ ایران و بازتاب آن
ها و افراد، به همان عرصۀ گذارد که در صورت همانندسازي خود با این ارزشنمی

وان تموفقیت پیوند خواهد خورد. امروزه با اولین جستجوي اینترنتی در گوگل می
شد که اي باگونهتصویر اولیه کشورها را به دست آورد. مدیریت فضاي مجازي باید به

مجازي،  هايواردکردن نام ایران در گوگل و دیگر شبکه براي مثال هر کاربر اینترنتی با
 .به دست آورد تصویري از طبیعت زیبا و دیگر مظاهر مثبت آن

  ها، براي گذاري روي آندرك و شناخت مخاطبان و هدف شناسی دقیق:مخاطب
 ترین اقداماتموفقیت سازمان و بازاریابی محتوا بسیار ضروري است. یکی از مهم

بانی هاي گوناگون براي مخاطمدیریت محتوا، تولید محتواهایی متعدد، باکیفیت نهیدرزم
 هايهاي سنی، جنسیتی، قومی و... مختلف است. با توجه به محدودیتبا ویژگی

بودجه در کشور، انتخاب مخاطبان خاص در مبحث مدیریت تصویر داراي اهمیت 
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اي و شکل و محتواي پیام باید نهزیادي است. بسته به مخاطبان موردنظر ابزارهاي رسا
 توان از اینترنت براي برقراري ارتباطمتفاوت باشد. براي مثال در کشورهاي عربی می

با مخاطبان استفاده کرد اما در کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان که سطح سواد و 
و تا حدي  هاي رادیوییدسترسی به ابزارهاي ارتباطی پایین است باید بر تقویت برنامه

ا به دو هاي محتوایی رتوان مدیریت فعالیتدر سطحی دیگر می تلویزیونی تأکید شود.
اي ههاي اخیر کانون تصویرسازيدر سالبندي کرد. و جهانی تقسیم ايسطح منطقه

ی ن سیاساي جمهوري اسالمی است. مسئوالکشورهاي رقیب علیه ایران، رفتار منطقه
گیري از رسانه ملی یا فضاي مجاري مانند توییتر پاسخی هرهتوانند با بو امنیتی می

به  افکار عمومیاي که گونهبه ،کننده به ابهامات رفتاري خود در منطقه ارائه کنندقانع
حضور ایران در کشورهاي منطقه حق طبیعی ژئوپلیتیک ایران است این باور برسد که 

ر میان بسیاري از اندیشمندان و کما اینکه بنا بر گفته کارشناسان این برداشت د
 زبان وجود دارد.کارشناسان عرب

ی منظور اهدافشده بهمدیریت پیام فرایندي پیچیده و کنترل هاي روزمره:مدیریت پیام
توان به نحو مطلوب بخشی از نیازهاي مخاطب را پاسخ داد و در خاص است که می

هاي رقیب از براي مدیریت تبلیغات منفی رسانه .ریزي نمودپی نیازهاي دیگر برنامه
هاي اجتماعی، باید راهبرد از پیش اي یا شبکههاي مختلف رسانهطریق شبکه

اي رقبا، مسئوالن دچار اي وجود داشته باشد تا در اوج حمالت رسانهشدهتعیین
باید  رسانیاي در حوزه اطالعسیاست رسانه .اختالف، انفعال، تعلل و تردید نشوند

اندازه کافی نیازهاي مخاطبان را صادقانه، سریع و با دقت و اي باشد که بتوان بهگونهبه
کنندگان اخبار نامطمئن، ها براي مراجعه به عرضهصحت برطرف کرد تا نیاز و میل آن

 .جعلی و شایعات کاهش یابد
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 گیرينتیجه
 نقاط جهان ارائه شده است. در حال حاضر تصویري منفی و غیرواقعی از ایران در اکثر

. نیازمند درك این واقعیت است هر چیزجمهوري اسالمی ایران بیش از  المللیبینبهبود تصویر 
ایجاد یک تصویر مثبت و جذاب از ایران در جهان هم الزم و هم ممکن است.  در چنین شرایطی

 متحدهایاالتقیب اصلی توان رتجربه کشورهایی مانند چین در این حوزه نشان داده است که می
تصویري مثبت و مطلوب از خود در  زمانهمبود و نظم مطلوب آن را نیز به چالش کشید اما 

طر ماهیت به خا صرفاً ،بنابراین، نباید تصور کرد که این تصویر منفی از ایران ؛جهان ایجاد کرد
 است.موضوعی گریزناپذیر انقالب اسالمی و 

هاي نادرست در این زمینه، باید اقدامات عملی نیز انجام و ذهنیت هاعالوه بر اصالح انگاره 
 المللیینببراي رصد و مدیریت تصویر  فراسازمانیرسد ایجاد یک نهاد مستقل و داد. به نظر می

در شرایطی که جمهوري ترین اقدامات باشد. و ضروري ترینمهمجمهوري اسالمی ایران از 
ستیزي، خواهی، ظلموژیک و فرهنگی مترقی چون عدالتهاي ایدئولاسالمی داراي ارزش

وانند از ت... در عرصه گفتمانی است، متولیان امور تصویر و دیپلماسی عمومی میو خواهیصلح
 هاي موجود در این زمینه بهره ببرند.ظرفیت
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توانند با تدوین یک راهبرد کالن و متولیان امور دیپلماسی عمومی و مدیریت تصویر می
شده، برنامه جامع و بلندمدتی را براي ارتقاي وجهه جمهوري اسالمی در میان افکار عمومی تعیین

ها، اهداف و روند مشخصی تعریف شود تا بتواند این راهبرد باید بر مبناي تواناییایجاد کنند. 
 هايفعالیتهاي گوناگون استفاده کند و اي و فرهنگی در الیههاي موجود رسانهز ظرفیتا

 قرار دهد. گذاريسیاستاي دیپلماسی عمومی را در ذیل نهادي واحد در حوزه جزیره
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