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چکیده

توسعه روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات ،موجب تحوالت چشمگیری در زندگی بشرر
شده و پیوند فضای فیزیکی و فضای مجازی" ،جهان دو فضرایی" را خلر رررده اسررو روابر
خارجی رشورها نیز بهتبع آن متأثر شده و "دیپلماسی مجازی" به مفهوم اِعمالِ سیاسرر خرارجی
در فضای مجازی ،در دستور رار قرارگرفته اسرو رنشگریِ فعال بهمنظور تأمین منافع ملی در این
عرصه جدید ،نیازمند شناخر ماهیر ،رارررد ،فرصرهرا ،تهدیردها و قواعرد مرار برر فضرای
مجازی و رسب آمادگی الزم اسرو این مقاله درصدد تبیرین فرصررهرا و تهدیردهای دیپلماسری
مجازی ایران میباشد و از نظر هدف ،راربردی بوده و روش پژوهشِ آن آمیخته اسرو یافترههرای
تحقی نشان میدهد ره عمده فرصرها شامل تسهیل تعامل با طیف وسیع مخراطبین ،تسرریع در
انجام امور دیپلماتیک ،تسهیل و تسریع در ارائه خدمات رنسرولی و ارتبرا برا ایرانیران خرار از
رشور ،افزایش قدرت نرم ،راهش هزینهها ،تسهیل رصد و گرزارش دهری تحروالت برینالمللری،
مقابله با ایران هراسی و شیعه هراسی ،طرح ایدهها و آرمانها در گسترهای جهانی و نقرشآفرینری
در شکلدهی به هنجارها و نهادهای ذیرب بینالمللی اسرو متناظر با فرصرها ،عمده چالشها و
تهدیدهای دیپلماسی عصر دو فضایی مشتمل بر اقدامات مخرب گروههای افراطی ،تروریسرر و
مجرمان بینالمللی؛ راهش هزینههای رقبا؛ تهدید زیرسراخرهرا ،تأسیسرات و اطالعرات میراتی
رشور؛ هجمه به مشروعیر و رارآمدی نظام؛ تفوق نظام سلطه بر مدیریر زیرساخر ،فنراوری و
محتوای فضای مجازی در سطح بینالمللی اسرو

 واژگان رلیدی
دیپلماسی مجازی ،عصر دو فضایی ،مدیریت راهبردی ،فرصتها ،تهدیدها.

مقدمه
با گسترش کاربرد روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطاات ،وواماا انساانی باا ت اومت رشامگیری
مواوه شدهاند .خلق "وهان دو فضایی"درنتیجه پیوند فضای حقیقی (واقعی) و فضاای مجاازی
(واقعیت مجازی) ازومله این ت ومت است .باهتباا نن ،رواباخ خااروی کشاورها نیاز همانناد
بسیاری از حوزه های تعامالت بشری از این وضعیت ودید متأثر شده و "دیپلماسی مجازی" باه
مفهوم پیگیری اهداف سیاست خاروی کشورها در فضای مجازی ،بعنوان دستور کاری ودید در
سیاست خاروی و تعامالت بینالمللی مطرحشده است.
حضور فعال و گسترده مسئولین عالیرتبه کشورها در رسانههای اینترنتی و شبکههاای اوتمااعی،
عمومیت یافتن استفاده از شبکههای اوتماعی در روابخ خاروی ،ایجااد سافارتخاناههاای مجاازی،
تعیین سفرای مجازی و تالش کشورها برای تدوین مبانی حقوقی ،هنجار سازی ،نهاد سازی ،تولیاد و
مدیریت م توا و همچنین سازوکارهای مطلوب خود در زمینه فضای مجاازی در ساطب باینالمللای
ازومله پیامدها و مظاهر ت اومت اورت گرفتاه در عر اه دیپلماسای اسات.امروزه ،دیگار رواباخ
کشورها م دود به روابخ رسمی بین دولتها نیست؛ بلکه عالوه بر دولتها ،باازیگران ییردولتای نیاز
بعنوان یک عامل تأثیرگذار و در برخی موارد مهمتر و با اولویت در روابخ خاروی کشاورها ،مشاارکت
دارند .در این فضای ودید و ت ولیافته ،دیپلماسی که در طول تاریخ از دو عنصر اساسی اطالعاات و
ارتباطات بهره میگرفته با تأثیر پذیرفتن از روند روزافزون توساعه فنااوری اطالعاات و ارتباطاات ،باا
رالشها و فر تهای ودیدی مواوه شده است.
ومهوری اسالمی ایران به دلیل مشخصه و ویژگیهای خاص خود بعنوان کنشگر بینالمللای
تأثیرگذار و در عین حال متأثر از ت ومت بینالمللی ،برای پیشبرد اهداف سیاست خاروی خاود
نیازمند تووه خا ی به م یخ پویای فضای مجازی است .ایان امار ایجااب مایکناد نهادهاای
ذیربخ و دخیل در امر سیاست خاروی ،ضمن اشراف و نگااهی ل ظاهای و مساتمر نسابت باه
وقایا ،ت ومت و روندهای واری و پیشبینی روندهای نتی ،طراحی ،امکاناات و نماادگی مزم را
برای اقدام متناسا داشاته باشاند .از ایان منظار ،شناساایی فر اتهاا و تهدیادهای متوواه
دیپلماسی مجازی ومهوری اسالمی ایران اهمیت ویژهای دارد که این مقاله بدان پرداخته است.
سؤال ا لی ت قیق عبارت است از":فر اتهاا و تهدیادهای دیپلماسای مجاازی ومهاوری
اسالمی ایران کدامند؟" .بهعباارت دیگار ،ومهاوری اساالمی ایاران در پیگیاری ت قاق اهاداف
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سیاست خاروی خود در فضای مجازی با ره فر تها و تهدیدهایی مواوه است؟ و این عوامال
از ره اولویتبندی برخوردارند؟
پیشینه و مبانی نظری پژوهش
الف)پیشینه پژوهش

در بررسی پیشینه ها ،سه دسته از مناابا ت قیقااتی دربرگیرناده مباانی نظاری دیپلماسای
مجازی ،سازوکارها و فرایندهای انجام دیپلماسی مجازی و مطالعات مرتبخ با تجاارب کشاورها،
روندها و رویکردهای دیپلماسی مجازی بررسی شدند که در ادامه مورد اشاره قرار میگیرند.
علی اسماعیلی و والل ثنا قربانی ( )1931بر ایان باورناد رونادهای کناونی فضاای ساایبر،
مطلوب ومهوری اسالمی ایران نبوده و در ورتی که عزم عمومی برای ایجاد روندها ،استفاده از
فر تها و مقابله با رالشها ووود نداشته باشد ،انتخاب نینده نظام در فضاای ساایبر ،انتخااب
بین بد و بدتر خواهد بود.
شبکههای اوتماعی ابزاری قدرتمند وهت موفقیت دیپلماسی مجازی در دهکاده وهاانی وهات
تأثیرگذاری بر مخاط خواهد بود؛ حالننکه این بستر توسخ رقبا یا دشمنان انقاالب اساالمی ایاران
طراحی و بکار گرفته میشود .میتوان از بستر نزاد گاردش اطالعاات و عادم کنتارل دولتهاا وهات
مخاط قرار دادن فطرت ملتها که ت ت تأثیر فعالیتهای مداوم علیه انقالب اسالمی ایاران اسات،
بهره وست .بهرهبرداری حداکثری در این فضا به میزان توانایی انقاالب اساالمی در ذهنیات ساازی،
انگاره پردازی ،گفتمان سازی و تولید قدرت است؛ قدرتی که بر پایاه هادایت کنشاگران شابکههاای
اوتماعی در وهت اهداف انقالب اسالمی و شنیده شدن پیاام انقاالب باشاد .مادیریت کنشاگری در
این فضا میتواند بریم خواست احبان قدرت از طریاق مفهاومساازی برمبناای گفتماانهاایی کاه
کنشگران اوتماعی ،به نن گفتمانها هدایت میشوند ،بدست نید .بعلت سیالیت فضای مجاازی ،هار
ره حضور و پویایی مؤثر در دیپلماسی مجازی خودی کمتر باشد ،میتوان استنباط نماود کاه رقباا و
دشمنان در حال یارگیری و تأثیرگذاری بیشتر در وهت منافا خود میباشند.
ویونا راشیکا ( )2112در بررسی مهمترین مزایا و مخاطرات دیپلماسی دیجیتال معتقد است
پذیرش ابتکارات دیجیتالی ،انقالبای در دیپلماسای تلقای مایشاود .زیارا ایان امار رویاههاای
دیپلماتیک ،مدیریت اطالعات ،دیپلماسی عماومی ،طراحای راهباردی ،ماذاکرات باینالمللای و
مدیریت ب ران را به ورت بنیادین تغییر داده است .مهمترین اهاداف دیپلماسای دیجیتاال در
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استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی برای تقویت رواباخ دیپلماتیاک را مادیریت داناش،
دیپلماسی عمومی ،مدیریت اطالعات ،ارتباطات ،امور کنسولی و پاسخگویی باه فجاایا طبیعای،
نزادی اینترنت ،منابا اطالعاتی خاروی و سیاست گذاری می داند .از نظر وی ،برخای از مزایاای
دیپلماسی دیجیتال شامل کمک به بازیگران بینالمللی برای پیشبرد اهاداف سیاسات خااروی
خود ،نزدیکتر کردن رهبران سیاسی به مردم ،افزایش سرعت در ومانوری و فارنوری اطالعاات
مربوط به فعالیتهای دیپلماتیک ،ارتباطاات ساریا و کااهش هزیناههاا اسات .باا ایانوواود،
دیپلماسی دیجیتال منبا خطرات و تهدیدات نیز میتواند باشد.
حسین سلیمی و پیمان وهاب پور ( )1931در بررسی رگونگی و نوع روایتهای وزیار اماور
خاروه ومهوری اسالمی ایران در استفاده از شبکه اوتماعی توییتر بر این باورند ظریا هادف
ا لی خود را در توئیتهایش ،ت کیم امنیت هستی شاناختی ومهاوری اساالمی باا توواه باه
متغیرهای نظام اعتماد پایه و عزت خواهی قرار داده است .ظری با ارائه تصاویر ایاران مساتقل،
در وستجوی توسعه ،پایبند به تعهدات بینالمللی ،امنیت ساز منطقاه و بایاعتمااد باه نمریکاا
تالش میکند ،هرگونه ناامنی در خصوص برداشت از خود و برداشت دیگران از خود را بزدایاد و
مبانی هویتی سیاست خاروی ومهوری اسالمی ایران را زنده نگاه دارد .در این عر ه ،بیشترین
تأکید را بر وستجوی همکاری بویژه در عر ه منطقهای قرار میدهد تا همسایگان را نسبت باه
روایتهای ییرواقعی «دیگر»ی رون نمریکا نگاه سازد .ظری همچنین ایران را نه تهدید ،بلکاه
عامل ثبات ساز در منطقه معرفی میکند و به همسایگان و قدرتهای منطقه هشادار مایدهاد
که در دام ساختهشده توسخ نمریکا و رژیم هیونیستی نیفتند.
هادی خانیکی و احمد امین فرد ( )1931استفاده از بازیهای دیجیتال را ابزاری کارنماد بارای
ت قق اهداف سیاست خاروی ومهوری اسالمی ایران تلقی میکنند .ازنظر ننها بازیهای دیجیتال
برای ارائه معنای نوین و تصویری ودید از ایاران ،در هام شکساتن پارازیات معناایی فضاای بیناا
ذهنیتی درباره ایران ،مفهومسازی و نهادسازی مفهومی از تمدن و فرهنگ ایرانی -اسالمی ،در هم
شکستن افسانهسازی روایت رسانههای یربی در تصویرسازی مخدوش از ایران بعناوان کشاوری
ونگطل  ،بیثبات و نااامن کنناده منطقاه نسایای یربای ،پیاروزی بار دیپلماسای دیجیتاال
رسانههای یربی-نمریکایی در ونگ روایتها و بهتباا نن طارح ایادههاا و روایات رساانههاای
دیجیتال ومهوری اسالمی ایران بعنوان وایگزین روایت و ایدههای رسانههاای دیجیتاال یربای
در فضای بینا ذهنیتی و افکار عمومی ملی ،منطقهای و وهانی ،ظرفیتهای خوبی دارد.
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ازنظر سجاد بخشینژاد و رضا اقامتی گشتی( )1931فضای مجازی و مشخصاً شابکههاای اوتمااعی
ابزارهای مؤثر دیپلماسی عمومی در وهت نشر اهداف و نرماانهاای انقاالب اساالمی هساتند .انقاالب
اسالمی ایران با تووه به اهمیت روزافزون کاارکرد شابکههاای اوتمااعی در تعیاین معادلاه قادرت در
وهان امروز و نیز با تووه به ماهیت انقالب اسالمی که بشریت را مخاط قارار مایدهاد ،بایش از هار
گفتمانی نیاز به مخاط قرار دادن ملتها در نظام بینالملال دارد .ایان مهام باا کاربسات شابکههاای
اوتماعی در وهت دور یب و هنرمندانه پیام انقالب اساالمی ایاران باه دنیاا در قالا دیپلماسای
عمومی و زیرشاخه دیپلماسی مجازی میتواند ورت گیرد .شبکههای اوتماعی ابزاری قدرتمند وهات
موفقیت دیپلماسی مجازی در دهکده وهانی وهت تأثیرگذاری بر مخاط خواهد بود.
بر اساس نتایج بررسی ظرفیتها و مزایای سفارتخاناههاای مجاازی در دیپلماسای توساخ
مسعود طوفان ( ،) 1931دیپلماسی نوین ،روشای ناو بارای تأثیرگاذاری بار هویات ،گفتماان و
واکنشهای بازیگران قلمرو عمومی وهانی با کمک شبکهها و رسانههای ودید وهانی م ساوب
میشود .لذا ،هررند سفارت مجازی هنوز در مرحله مفهومی به سر میبرد اما دیپلماسی بر باال
دیجیتال بعنوان ابزاری برای تأمین اهداف و منافا کشورها بویژه در سطوح اقتصادی و فرهنگای
موردتووه خواهد بود.
احسان موحدیان ( )1931در بررسی تأثیرات ساایبر دیپلماسای ایاامتمت اده بار دیادگاه
کاربران ایرانی فضای مجازی نتیجه میگیرد کااربران ایرانای ساایتهاای رادیاو فاردا و ادای
نمریکا در مقایسه با دیگر کاربران ایرانی اینترنت ،دیدگاه منفیتری نسابت باه وامعاه ایاران و
دیدگاه مثبتتری نسبت به وامعه نمریکا دارند
زاهد یفاری ،عبدالرضا بیگی نیا و سید م سان نصارتنباادی ( )1931باا توواه باه نتاایج
بدست نمده از ت لیل م یخ فضای مجازی ومهوری اساالمی ایاران ،وماا وباری متغیرهاای
فر تها و تهدیدها ،را مثبت ذکر میکنند.
نتایج مطالعات درمولن و همکاران ( )2111در بررسای توئیاتهاای سافارتهاای یربای در
کشورهای حاشیه خلیج فارس ،پنج راهبرد مؤثر بر دیپلماسی را تعامل ،شخصی ،مثبت ،مرتبخ و
ارتباطات شفاف ذکر میکند.
علیرضا طال پور ،منصور شیدایی ،مریم خلیل زاده سلماسی و کینوش عمادی ( )1939راهبردهای
کشورهای وهان در مواوهه با شبکههای اوتماعی مجازی را در پنج دسته ایجاد و تنوع سازی ،همکاری
و تشریکمساعی ،استفاده هدفمند ،ترویجی ،نموزشی و نگاهسازی و تدافعی طبقهبندی میکنند.
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ازنظر الهه کومیی ،حسن شکاری و مسعود احمدی نیا ( )1932هدف دیپلماسی سایبری نمریکاا
با دو بعد رسمی و ییررسمی ،سعی در کنترل و هادایت وریاان افکاار عماومی و وامعاه ومهاوری
نذربایجان است .دولت نمریکا قصد دارد با متشکل کردن وریانهای یاربگارا و معتارد در فضاای
سایبر ،زمینه ت ومت دلخواه خود را در کشور هدف (ومهوری نذربایجان) فراهم سازد.
عزیز منصوری ( )1931استدمل میکند با تغییر م یخ بینالملال ،ماهیات دیپلماسای نیاز
ازنظر شکل و م توا دگرگون شده است تا هماهنگ و همگام با ت ومت ،توانایی و کارکرد بهتر و
مناس تری برای برخورد با شرایخ نوین نظام بینالملل داشته باشد .توسعه فناوریهای ارتباطی
موو شده تا عر ه عمومی ودیادی ایجااد شاود کاه م ال تالقای نراف ،مناافا ،اطالعاات و
تأثیرگذاری های بازیگران متعدد است .لذا ،کشورها همچون گذشته تنها بر تبادمت بین دولتای
خود در قال دیپلماسی سنتی نمیتوانند اتکا کنند و به اشکال ودیدی از دیپلماسی با استفاده
از ابزارها و تکنیکهای نوینی نیاز است.
مهدی کریمی نیستانی( )1931بر این باور اسات اینترنات بعناوان یاک رساانه عاماهپساند
مبنایی برای ارتباطات فردبهفرد بهمنظور مبادله اخبار و ت لیل وقایا ،کاربرد وسایعی پیاداکرده
است .دیپلماسی عمومی وب م ور میتواند در خدمت کشورها بارای نیال باه اهاداف خاود در
دیگر کشورها قرار گیرد .نمریکا در دد است با حمایت از ابزار انتشار و گسترش دیپلماسای وب
م ور ،تمایالت و خواستهای خود را در دیگر کشورها اعمال کند.
مطالعات م مود شهابی و قدسی بیات ( )1931اذعان دارد از دیدگاه کاربران ،م یخ شبکه-
های اوتماعی مجازی ،فضای سیاسی تلقی نمیشود .بلکه اکثر ننها برای تساهیل رواباخ خاود،
احیای روابخ قدیمی و ایجاد و حفظ ارتباطات دوستانه به نن روی مینورند .برخی م ادودیت-
های وغرافیایی ،اوتماعی و فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی را با حضور در ایان شابکههاا وباران
میکنند که از مهمترین ننها تجربه وهانوطنی و نشنایی با دیگر وواما است.
سید م مدکاظم سجادپور و موسی الرضاا وحیادی ( )1931ظهاور قلمارو عماومی ودیاد
وهانی را موو تووه ویژه به دیپلماسی عمومی نوین در دستگاههاای دیپلماتیاک ملای مای-
دانند .این نوع دیپلماسی در افزایش قدرت نرم یا هوشامندانه کشاورها و توساعه نفاوذ ننهاا در
عر ه وهانی بویژه برای کشورهای کورک که با م دودیت قدرت سخت مواوه هساتند ،نقاش
مهمی ایفا میکند .از نظر ننها موفقیت دیپلماسی عمومی در م یخ پیچیاده و ودیاد وهاانی و
مدیرت گفتمانها ،تصاویر و کنشها ،نیازمند تخصص ،ابزارها ،رویهها ،ایدههاا و فناون ودیاد و

 /8فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،33شماره  ،3پاییز 9318

استفاده از ظرفیت تمامی باازیگران دولتای و ییاردولتای و درمجماوع دساتیابی دساتگاههاای
دیپلماتیک ملی به ابزارهای مفهومی و عملیاتی مزم است.
ابوذر گوهری مقدم ( )1921با اشاره به اهمیت روزافزون دیپلماسی دیجیتالی بر ضرورت نشانایی
دستگاه دیپلماسی کشور با فناوریهای مربوطه و نموزش و تربیت کادر اورایی خود تأکید دارد.
م مود کالهچیان ( )1921الگویسه ووهی(فرهناگ ،سیاسات ،اقتصااد) در کااربرد مناابا
قدرت نرم را تأمینکننده امنیت ملی ایاران مایداناد و معتقاد اسات در ایان راساتا ارتباطاات
دیپلماتیک مطلوب و گسترده در تأمین امنیت ملی تأثیر خاص دارند.
ب) مبانی نظری پژوهش

ديپلماسی :دیپلماسی از قدیمیتارین نهادهاای بشاری اسات .فرمانروایاان از گذشاتههاا،
فرستادگان خود را با اهداف ولوگیری از ونگ ،از بین بردن خصومتهاا و همچناین مباادمت
اقتصادی ،نزد دیگر حاکمان میفرستادند .دیپلماسی با مدیریتِ مناسبات میان دولتها و رواباخ
ننها سروکار دارد .از این منظر ،دیپلماسی وسیلهای است که دولتها به کمک نن و با استفاده از
مکاتبات ،مذاکرات ،تبادل دیدگاهها ،مبی کردنها ،مالقات ،تهدیدها و دیگر فعالیتهای مربوطاه
به هماهنگسازی و تأمین منافا خود می پردازند .دیپلماسی به مجموعاه تادابیر و اعماالی کاه
عمدتاً با شیوهای مسالمتنمیز برای حصول حداکثر توافق و تفاهم در نه باینالملال ،وهات
تأمین و حفظ منافا ملی و اورای سیاست خاروی اطالق میشود.
دیپلماسی در طول تاریخ ،متناس با ت ومت ساختار قدرت در وهاان دساتخوش تغییار و
ت ول شده و اشکال متفاوتی از دیپلماسی میان کشاورها و حکوماتهاا تجرباهشاده اسات .در
دیپلماساای ساانتی ،دیاادگاه دولااتم ااور و تأکیااد باار فرایناادهای باایندولتاای دیپلماتیااک و
سختافزاری بودن نن ،ا الت دارد .ویژگیهای سختافزاری دیپلماسی سانتی عباارت اسات از:
حاکمیت و سرزمین با تأکید بر عامل مکان (قشقاوی ،)191 :1923 ،ماهیت اطالعاات (سااده و
سط ی بودن اطالعات ،م رمانگی و عدم اطالعرسانی عمومی ،تاأثیر فا اله و بدعاد مساافت در
انتقال اطالعات) ،ماهیت نظام بینالملل (دولت ها بعنوان بازیگر ا لی روابخ باینالملال و دارای
حاکمیت مطلق و ان صار امور سیاست خاروی در وزارت امور خارواه) (گاوهریمقادم:1921 ،
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 )111و قدرت سخت( 1قدرت نظامی ،اقتصاادی ،مناابا طبیعای و موقعیات ژئوپلتیاک بعناوان
ضامن بقای کشورها و اهرم تعیینکننده در تقابل و تعامالت میان ننها) (بیات.)21 :1921 ،
در برداشتهای سنتی و برگرفته از نگرش سختافزاری باه مفهاوم دیپلماسای ،باویژه در دوره
زمانی 1312تا 1331مذاکرات رودررو ،اقتصادی ،تبلیغات (ساختافازار) و نماینادگی دیپلماتیاک
ابزارهای دیپلماسی بودند .در دیپلماسی سنتی ،مذاکرات از طریق دیپلماتها و وزارت امور خارواه
انجام می شد و نبود امکانات ارتباطی سریا برای رؤسای دولت ها ،امکان تماس ننهاا را باا یکادیگر
م دود میساخت .دیپلماتها ،نهادها و شخصیتها را با تعیین وقت قبلی و پس از ردوبدل کاردن
تعارفات دیپلماتیک مالقات می کردند .شاهروندان یاا اتبااع کشاور خاودی نیاز بارای انجاام اماور
کنسولی ،به ورت مستقیم به سفارتخانه مراوعه میکردند .دیپلماسی سختافزار ،بیشتر بر رواباخ
بین دولت ها استوار بود و افکار عمومی و بازیگران ییردولتی ،نقش رندانی در دیپلماسی نداشاتند
(بیات .)111-121 :1921 ،با ت ومت ورت گرفته در نظاام باینالملال ،ویژگایهاا ،باازیگران و
رویههای دیپلماسی نیز مت ول و بهتبا نن مفاهیم و تعابیر ودیدی همچون دیپلماسی دوووهی،
دیپلماسی نوین ،دیپلماسی عمومی ،دیپلماسی ییرمتعارف ،دیپلماسی رندوانبه ،دیپلماسی زماان
واقعی 2و ...مطرحشده است (م مدیان و رضائی.)111-119 :1931 ،
فضای مجازی :این ا الح از ترکی دو واژه "فضا" و "مجازی" تشکیلشده است .واژه"فضاا"
به ل اظ معنایی ،گاهی به عر ه ظاهراً نامتناهی فراسوی وو زمین و بین ستارگان اطالق میشاود
که ماهیت مادی ،فیزیکی و م دودی دارد .گاهی از نن به قلمرو سهبعدی م ل استقرار ریزی یاا
موضوعی تعبیر میشود و گاهی نیز قلمروی انتزاعی یا واقعی که ریزی را به نن نسبت مایدهناد،
نظیر فضای فکری یا معنوی (حافظنیا.)1 :1931 ،واژه "مجاز و مجاازی" ازنظار معناایی در برابار
حقیقت قرار دارد .به عبارتی ،مجازی یعنی ییرواقعی و ییرحقیقی ولی به معنای درویاین نیسات.
زیرا هررند این واژه در معنای ییرحقیقی خود بکار میرود؛ ولی موضوع حقیقای نن وواود دارد و
متروک نیست (دهخدا .)21221 :1911 ،بر پایه معنای فارسای واژه مجاازی ،برخای تعاابیر از نن
بکار میرود که ممکن است بیانگر معنای واقعی این ا طالح نباشد؛ نظیار فضاای خیاالی ،فضاای
ذهنی ،فضای وهمی ،فضای ییر هشیار ،فضای تصوری و فضای رؤیایی.

. Hard Power
. Real-Time Diplomacy

1
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در زبان فارسی مجاز و مجازی برابر واژه انگلیسی سایبر 1بکاار مایرود .واژه ساایبر در دهاه
 1311در رارروب ا طالح سایبرنتیکز 2به مفهوم "علم مطالعه ارتباطات و کنترل" بهویاژه در
مقایسه مغز انسان و حیوانات با ماشین و ابزارهای الکترونیک مطارح شاد .واژه ساایبر پیشاوند
ا طالحات و نامهای بسیاری در زبان انگلیسی شده اسات و در زباان فارسای نیاز واژه مجاازی
به وای نن بکاررفته است؛ نظیار شاهروند مجاازی 9،فرهناگ مجاازی ،1دولات مجاازی ،1پاول
مجازی ،1کانال مجازی ،1فضای مجازی ،2قهوهخانه مجاازی ،3فارد مجاازی ،11وارم مجاازی،11
19
کس وکار مجازی .12ا طالح فضای ساایبر را اولاین باار فاردی باه ناام "ویلیاام گیبساون"
نویسنده داستان تخیلی-علمی در کتاب نورومونسر 11در سال  1321بکار برد .این ا طالح بعاداً
به فضایی اطالق شد که شامل مجموعهای از ساختارها و روابخ ییار فیزیکای باین انساانهاای
بکارگیرنده رایانه بوده و بر فناوری اطالعات و ارتباطات و شبکههای رایانهای و اینترنات بعناوان
واقعیتی فیزیکی مبتنی است .در این فضا ،ساختارهای مختلفای راون پساتهاای الکترونیاک،
شبکههای اوتماعی ،تعامالت اوتماعی ،شبیهسازیها ،سایتها ،وبالگهاا و نارمافزارهاا امکاان
ارتباط ،تعامل و انجام فعالیت انسانها را فراهم میکنند.
فضای مجازی یا بر پایه تخیلهای فاقد مبنای واقعی (نظیر مووودات تخیلی) و یاا بار پایاه
واقعیتهای شبیهسازیشده (نظیر فروشگاههای مجازی) طراحی و ابداعشده که در زندگی بشار
اثربخش است.وهان و فضای حقیقی تکیهگااه فضاای مجاازی اسات و زیرسااختهاای فضاای
مجازی یعنی شبکههای رایانهای و اینترنت که فضای مجازی در نن شاکل مایگیارد ،تمامااً در
وهان واقعی قرار دارد و از ماهیتی فیزیکی برخوردار است .بهاینترتیا  ،فضاای مجاازی بادون
وهان واقعی ،اعم از زیرساختها و نیز سیساتمعامال هوشامند ساازنده و نیاز کااربر نن یعنای
انسان ،امکان ت قق نمییابد .بنابراین ،فضای مجازی در رارروب و متکی بر فضای واقعی معناا
1
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م اییابااد و از ماااهیتی فیزیکاای و نقشاای اباازاری باارای انسااان برخااوردار اساات (حااافظ نیااا و
همکاران .)29 :1922،فضای مجازی م ایخ موواود در شابکههاای باینالمللای کاه از طریاق
شاهراههای اطالعاتی مث ل اینترنت به هم و ل هستند .تمام اطالعاات راواا باه رواباخِ افاراد،
ملتها ،فرهنگها و کشورها و بطورکلی هر ننچه در کره خااکی باه اورت فیزیکای و ملماوس
ووود دارد ،در این فضا به ورت ملموس (نوشته ،تصویر ،وت ،سند و  )...باه شاکل دیجیتاالی
ووود داشته و قابلاستفاده و در دسترس کاربران بوده و از طریق رایانه ،اوزای نن و شبکههاای
بینالمللی به هم مرتبخ میباشند( .قاضوی.)111 :1931 ،
2
نظریههای مبنای این مقالاه" ،دو فضاائی "1و "دیپلماسای هوشامند" هساتند .وهاان دو
فضایی درنتیجه پیوند فضای حقیقی (واقعی) و فضای مجازی (واقعیت مجاازی) شاکلگرفتاه و
دیپلماسی هوشمند نیز نتیجه کاربست قدرت نرم و دیپلماسی است.
بنمایه 9دو فضائی تأکید میکند که فهم واقعیتهای وواما انسانی با بنمایاههاای تاک وهاانی
ممکن نیست و فهم وهان واقعی منهای درک وهان مجازی و بالعکس ،مطالعه وهان مجاازی بادون
تووه به متغیرهای وهان واقعی ،مطالعه را گرفتار نوعی خطای فهم میکند (عاملی.)213 : 1931،
میزان ارتباط انسانها با فضای مجازی تاابا عوامال متعاددی ازوملاه ظرفیاتهاای ایان فضاا در
پاسخگویی به نیازهای بشر است .با در نظر گرفتن ایان امار بارای تعامال دو فضاای حقیقای و فضاای
مجازی پنج حالت میتوان تصور کرد .از بین ننها دو حالت عادم تاداخل و هامپوشاانی کامال ،وواود
خاروی ندارد .بلکه حالت واقعی ،تداخل و همپوشانی این دو فضاست .همپوشانی نیاز نسابی باوده و باا
یلبه یکی بر دیگری یا تداخل برابر قابلتصور است .این حالتها در شکل( )1نمایش دادهشده است.

شکل(:)1حالتهای متصور تعامل دو فضايی
1
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دو فضایی شدن مجموعه فرایندهایی است که پیوناد سااختاری و ساازوکاری میاان فضاای
فیزیکی و فضای مجازی زندگی برقرار میسازد .در این معنا ،پیوندها و نسبتهایی که به اورت
فرایندی میان فضای فیزیکی زندگی و فضای مجازی نن برقرار میشود موو شکلگیاری امار
یا امور دو فضایی میگردد .فرایند دو فضایی شدن را میتوان در پنج پیوند و رابطه طباق شاکل
 9موردتووه قرار داد :ان صار ظرفیتهای فضای فیزیکی ،تکرار ظرفیتهای فضاای فیزیکای در
فضای مجازی ،ترکی فضای فیزیکی و فضای مجاازی ،تکارار ظرفیاتهاای فضاای مجاازی در
فضای فیزیکی و ان صار ظرفیتهای فضای مجازی (عاملی.)19-12 :1931 ،
دیپلماسی هوشمند از ودیدترین تعابیر رواج یافته در ادبیات روابخ بینالملل در ساالهاای
اخیراست که برای اولین بار در سال  2113توسخ هایالری کلینتاون وزیار وقات اماور خارواه
نمریکا مطرح شد .دیپلماسی هوشمند ،حا ل هامافزایای قادرت هوشامند و دیپلماسای اسات
(ایزدی و تکبیری .)92-93 :1939،مفهوم قدرت هوشمند 1بعنوان ترکیبای از قادرت ساخت و
نرم برای دستیابی باه اهاداف در رواباخ باین الملال توساخ واوزف ناای معااون وزیار دفااع و
نظریه پرداز نمریکائی مطرح شد .وی معتقد است نه قدرت نرم و نه سخت بهتنهاایی نمایتواناد
سیاست خاروی مؤثر تولید کند .دیپلماسی هوشامند باه معنای کااربرد همزماان و ترکیبای از
قدرت سخت و نرم در دیپلماسی است که با بهرهگیری از تمام ابعاد دیپلماسای و ظرفیاتهاای
مادی و معنوی به نقشنفرینی در عر اه باینالمللای مایپاردازد .باا بهارهگیاری از ایان ناوع
دیپلماسی ،دولتها بعنوان بازیگران ا لی عر ه نظام بینالملل ،در عین سهولت در تصمیمگیری
به دلیل گستردگی ابزار و اطالعاتِ در اختیار ،سرعت عمل بامیی نیز داشته و با دقت فاراوان در
عر ه اورای تصمیمات و بازخورد گیری حاضر میشوند.
در شکل( )2رابطه دیپلماسی هوشمند باقدرت هوشمند و دیپلماسی نمایش دادهشده است:

شکل(:)2ترکیب ديپلماسی هوشمند
. Smart Power
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ديپلماسی مجازی؛ مفهوم ،ويژگیها و کار ويژه
با ظهور فضای مجازی و دو فضایی شدن وواما بشری امروزه به دشاواری بتاوان وامعاه یاا
افرادی را حتی در دورافتاده ترین مناطق وهان یافت که باا فضاای مجاازی مارتبخ نباوده و در
زندگی روزمره از نن بهره نگیرند .روند فزاینده تأثیرات دو فضاایی شادن در نظاام باینالملال و
روابخ خاروی کشورها در سالهای اخیر کامالً مشهود است.فضای مجازی رناان باا نظاام باین-
الملل درهمتنیده شده که گریزی از نن نیست .دیپلماسی مجازی هرل ظاه بایشازپایش بارای
پیشبرد سیاست خاروی ،ییرقابلاوتناب و حیاتی شده و توان نن را دارد که در طاومنیمادت،
به موقعیت کانونی و م وری در وعبۀ ابزار دیپلماسی تبدیل شود .لذا ،کشورها بهموازات تاالش
برای تأمین منافا ملی خود در فضای مجازی ،هنجار سازی ،نظاممند کاردن و سیاساتگاذاری
برای فضای مجازی را در دستور کار قرار دادهاند .در این راستا ،تشکیل ائاتالفهاایی در مجااما
بینالمللی ازومله سازمان ملل مت د در وریان اسات .بماوازات اقادامات دولاتهاا و باازیگران
ییردولتی بهویژه شرکتهای دارنده فناوریهای پیشرفته و پیشرو در ارائه خادمات اطالعااتی و
ارتباطی ،نظریه پردازان و م ققان نیز باه مفهاومساازی و نظریاهپاردازی در ایان زمیناه اقادام
کرده اند .درنتیجه ،مفااهیم متناوعی بارای تبیاین تعامال سیاسات خااروی و فضاای مجاازی
ابداع شده کاه برخای از ننهاا عبارتناد از :دیپلماسای دیجیتاال ،دیپلماسای ساایبر ،دیپلماسای
اینترنتی ،دیپلماسی مجازی ،دیپلماسی وب م ور ،دیپلماسی الکترونیک ،دیپلماسای شابکهای،
دیپلماسی شبکههای اوتماعی ،دیپلماسای عماومی ناوین ،دیپلماسای شخصای ،توئیپلماسای،
دیپلماسی هشتک و دیپلماسی فیسبوک.
گرره این تعابیر ازنظر معنایی ،کارکردی و ساختاری دارای تفاوتهایی هستند ولی هماه ننهاا
به تأثیر فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی بر دیپلماسی و بهرهگیری از ظرفیتهاای فضاای مجاازی
در ت قق اهداف سیاست خااروی اشااره دارناد.اگر بخاواهیم باین تعااری حاداقلی و حاداکثری
دیپلماساای مجااازی ،تمااایز قائاال شااویم ،در تعریاا حااداکثری ،دیپلماساای در تمااام سااطوح
برنوردهکنندۀ اهداف دیپلماتیک است .در تعری حداقلی ،دیپلماسی مجازی به معناای اساتفاده از
فناوری نوین ،بویژه اینترنت است که در نن اطالعات ردوبدل میشود و ارتباط ورت میگیرد.
با عنایت به توضی ات فوق دیپلماسی مجاازی را مایتاوان مجموعاهای از تادابیر و اعماالی
دانست که توسخ کشورها برای تعیین و نیل به اهداف سیاست خاروی ،اداره سیاست خااروی،
تنظیم روابخ بینالملل و حلوفصل اختالفات با شایوههاای مادارا وویاناه در فضاای مجاازی و
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همچنین مسائل بینالمللی مرتبخ با فضای مجازی بکاار گرفتاه مایشاود .طباق ایان تعریا ،
دیپلماسی مجازی تداوم و تسری فعالیتهای دیپلماسی سانتی در فضاای مجاازی ازوملاه بار
بستر اینترنت بوده و دیپلماسای از ابزارهاای فنااوری اطالعاات و ارتباطاات روز وهات ارتقاای
اثربخشی خود بهره میگیرد .مزم به تأکید است که در این راستا قاعدهمند کردن فضای مجازی
بینالمللی نیز خود به یکی از اهداف این دیپلماسی تبدیل میشاود .ضامن اینکاه بایاد مادنظر
داشت دیپلماسی مجازی وایگزین یا رقی دیپلماسی متعاارف و سانتی نباوده بلکاه باا خلاق
ظرفیتهای ودید بهعنوان مکمل عمل کرده و با نن همزیستی دارد.
ويژگیهای ديپلماسی مجازی
دیپلماسی مجازی در قیاس با دیپلماسی سنتی و متعارف دارای ویژگیهاای خااص و بعضااً
متمایزی است که برخی از ننها عبارتند از:
 -1قابلیت دسترسی بام و در برگرفتن طی گستردهتری از مخاطبین؛
 -2شبکهای ،منعط  ،تعاملی و هوشمند بودن؛
 -9م دود نبودن به زمان و مکان؛
 -1کاهش هزینهها؛
 -1رندبعدی بودن و عدم م دودیت به روابخ دووانبه و دولتی؛
 -1ابتناف بر فناوری پیشرفته؛
 -1پاسخگو و مسئول؛
 -2مبتنی بودن بر دانش و علم بهعنوان یک منبا نهادی (گوهری مقدم.)119 :1921 ،
 -3رند ذینفعی 1و شکستن ان صار وزارت امور خاروه در امر دیپلماسی.

کااار ويااژه و کااارکرد 2ديپلماساای مجااازی :بااریم پویااایی و مت ااول بااودن زمینااه و
م یخ اعمال دیپلماسی در طول تاریخ ،کار ویژه و کارکرد دیپلماسی ثابت بوده است .مهمتارین
کارکردهای دیپلماسی عبارت بودهاند از :نمایندگی و مذاکره ،ومانوری اطالعات ،تجزیهوت لیل
 - multi-stakeholder .1ذینفا عبارت است از :دولات ،فارد ،گاروه ،وامعاه مادنی ،شارکتهاا ،مؤسساات ت قیقااتی و
سازمانهای ییردولتی که منفعت مستقیم یا ییرمستقیمی درزمینه مسئله یا هدف موردب ث داشته باشد.
. function
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و گزارش دهای از ت اومت ،گساترش رواباخ و اماور کنساولی )گارک .)11-11 :2111 ،ایان
کارکردها بطور نسبی در دیپلماسی مجازی نیز دیده میشوند.
بدیهی است این کارکردها وایگزین کارکردهاای دیپلماسای سانتی نشاده و بماوازات نن و
به ورت مکمل مدنظر قرار میگیرند .گرره در برخی حوزهها ازومله ارائه خادمات کنساولی و
دیپلماسی عمومی مورد اقبال قرارگرفته و بخش قابلتووهی از این خدمات باه فضاای مجاازی
منتقل و وایگزین بخشی از رویههای اداری سابق شده است .ضامن اینکاه بایاد اذعاان داشات
مراوا قضائی بینالمللی نسبت به کارکردهای دیپلماسی مجازی با تردیاد بیشاتری ماینگرناد.
بهگونهای که در گزارش کمیسیون حقوق بینالملل در سال  2111در خصوص حق شرط (پلاه،
 )21 :2111عنوان میشود حق شرطهای اعالمی کشورها از طریق پست الکترونیک در اورتی
قابلیت استناد در مراوا قضایی بینالمللی را دارند کاه در زماان مشخصای از طریاق یادداشات
رسمی مورد تائید قرار گیرند (ممتاز.)1932 ،
در دیپلماسی مجازی باا افازایش نقاش باازیگران ییاردولتای ،ساطوح تعامال ودیادی در
دیپلماسی به ووود نمده که در شکل زیر نمایش دادهشده است:

شکل( :)3سطوح تعامل ديپلماسی مجازی
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ديپلماسی جمهوری اسالمی ايران
ومهوری اسالمی ایران بعنوان نظام سیاسی من صربهفرد "مردمسامر دینای" کاه م صاول
انقالب اسالمی و مبتنی بر نموزههای دین مبین اساالم و مناافا ملای اسات ،اهاداف سیاسات
خاروی و بهتبا نن دیپلماسی ویژهای دارد که از نن ت ت عنوان "دیپلماسی انقالبی هوشامند"
میتوان یاد کرد .این تعبیر از دیپلماسی به همافزائی ویژگیهای دیپلماسی هوشمند با ویژگای-
های خاص انقالب اسالمی ایران اشااره دارد .طباق ایان تعریا  ،دیپلماسای انقالبای هوشامند
مجموعه ای از تدابیر و اعمالی است که توسخ ومهوری اسالمی ایاران بارای تعیاین و نیال باه
اهداف سیاست خاروی ،اداره سیاست خاروی ،تنظیم روابخ بینالملل و حالوفصال اختالفاات
بینالمللی با شیوههای مدارا وویانه بکار گرفته میشود.
بر اساس اسناد بامدستی نظام ومهوری اساالمی شاامل قاانون اساسای ،رهنمودهاای اماام
خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،الگوی اسالمی – ایرانای پیشارفت ،سیاسات-
های کلی نظام ،سند رشمانداز و قوانین برنامههای توسعه پنجساله کشاور ،ا اول "دیپلماسای
انقالبی هوشمند" را به شرح زیر میتوان برشمرد:
 استقالل (ابتناف بر ا ل نه شرقی  -نه یربی)؛ نفی سبیل (طرد استیالی کفار)؛ وحدت وهان اسالم ،حمایت از مسلمانان ،مستضعفان و مردمان ت ت ستم، نفی سلطهپذیری و سلطه گری (خانی)113 :1923 ،؛ عزت ،حکمت و مصل ت در روابخ خاروی؛ هوشیاری و هوشمندی؛ نرمش قهرمانانه (مانور هنرمندانه و انعطاف بدون گذر از نرمانها)؛ پیش برندگی و پیشرو بودن؛ نونوری و برخورد مبتکرانه؛ رعایت اعتدال و تووه به قوانین و عرف بینالمللی؛ تووه به مبانی مدیریت انقالبی ،نهادی و وهادی (حسن لو و قریشی.)1-11 :1931 ،ديپلماسی مجازی جمهوری اسالمی ايران :دیپلماسی مجازی ومهوری اسالمی ایران به
مجموعه ای از تدابیر و اعمالی که برای حصول به حداکثر توافق و تفاهم در نۀ باینالملال و
باهدف تأمین و حفظ منافا ملی و پیگیری سیاست خاروی ومهوری اسالمی ایاران در فضاای
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مجازی و یا امور مرتبخ با فضای مجازی در سطب بینالمللی بکار گرفته میشود .به دیگر سخن،
دیپلماسی مجازی ومهوری اسالمی ایران پیگیری ت قاق اهاداف سیاسات خااروی ومهاوری
اسالمی ایران در فضای مجازی است .طبعاً ا ول و مشخصاتی که برای دیپلماسی انقالبای ذکار
شد در فضای مجازی نیز مصداق پیدا میکند.

مدل مفهومی تبیین فرصتها و تهديدهای ديپلماسی مجازی

روششناسی تحقیق :در این ت قیق ،ابتدا با روش اسنادی ،پاژوهشهاا و اساناد مربوطاه
برای احصای فر تها و تهدیدهای دیپلماسی مجازی ومهوری اسالمی ایران ،موردبررسی قارار
گرفت .همچنین ،بهمنظور دستیابی به دانش ضمنی مووود در این حوزه با تعادادی از خبرگاان
موضوع ،مصاحبههای باز انجام شد .با ترکی دادههای حا ل از مطالعاات اسانادی و مصااحبه،
متغیرها و روابخ بین ننها استخراج شد که روایی و پایائی نن هاا از طریاق تکمیال پرسشانامه
توسخ  11نفر از خبرگان مورد نزمون قرار گرفت .این ت قیق ،دارای دو وامعه اسانادی مارتبخ
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با موضوع و وامعه خبرگی متشکل از دستاندرکاران حوزه دیپلماسی مجاازی شاامل 11نفار از
سفرا و دیپلماتهای ارشد ومهوری اسالمی ایران دارای حداقل ت صایالت کارشناسای ارشاد و
تجارب عملی مؤثر در دیپلماسی (حداقل11سال سابقه فعالیت دیپلماتیک و همچنین مأموریات
خارج از کشور) است که به ورت هدفمند انتخاب شادند .در وادول زیار ویژگایهاای وامعاه
نماری نمایش دادهشده است:
تحصیالت

سوابق ديپلماتیک

چندجانبه

هر دو

زياد

ارشد

دکترا

دکترا

مجازی
متوسط

کارشناس

دانشجوی

مأموريت ديپلماتیک

با ديپلماسی

9

9

1

1

1

9

1

1

9

9

1

1

91

91

11

11 11

91

11

11

91

91

11 11

11

22

21

32

دوجانبه

کم

درصد

تعداد

سنوات خدمت

میزان آشنايی

1

1

جدول  -1ويژگیهای جامعه نخبگی پژوهش

پس از ومانوری دادهها ،فر تها و تهدیادهای شناسااییشاده بارای دیپلماسای مجاازی
ومهوری اسالمی ایران ،طی پرسشنامه ای باه خبرگاان ارائاه شاد و بار اسااس میازان فراوانای
پاسخ ها و با استفاده از نزمون فریدمن رتبه بنادی ننهاا مشاخص گردیاد .بادین منظاور میازان
تأثیرگذاری هر یک از عوامل شناساییشده به عنوان فر ات یاا تهدیاد طباق طیا لیکارت 1
امتیازی از خیلی کم (با امتیاز  )1تا خیلی زیاد (با امتیاز  )1امتیازبندی شاد و در معارد نرای
خبرگان قرار گرفت .درنتیجاه ،بار اسااس امتیازهاای در نظار گرفتاهشاده از ساوی خبرگاان،
اولویتبندی این عوامل مشخص شد .نتایج این امر در وداول زیر نمایش دادهشده است:
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تعداد

31

1

11

1

11

2

11

111

1

1

2

21

1

11
21

11

111

1

1

2

21

1

11

1
1
1

11

111

1

1

2

21

2

21

1

1
11
11
1

11

111

1

1

2

21

2

21

1

1

1
1
1
1
1

11

111

1

1

3

31

1

11

1

1

1

1
1
1
1
1
1

3

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

1
1
1
1

3

21

2

21

1

11

1

11

2

21

1

11

1

2

31

1

11

1

11

1

11

1

11

1

1

1

1

2

طرح ایدهها و
نرمانهای ملی
در گسترهای
وهانی

1

1

مقابله با ایران
هراسی و شیعه
هراسی

1

1

1

تسهیل ر د و گزارش
دهی ت ومت بینالمللی

درصد

1

کاهش هزینههای
(مادی و ییرمادی)
دیپلماسی

1

1

ایجاد و افزایش
قدرت نرم

1

9

تسهیل و تسریا در
ارائه خدمات کنسولی
و ارتباط با ایرانیان
خارج از کشور

1

2

تسریا در انجام امور
و رویههای
دیپلماتیک

1

1

تسهیل تعامل با
طی وسیا
مخاطبین

1

عامل

مخالفم

خیلی زياد

زياد

متوسّط

کم

خیلی کم

1

رديف

فرصت
موافقم

میزان تأثیرگذاری آن بهعنوان فرصت
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2

11

1

11

9

91

2

21

1

11

1

1

1

11

9

91

1

11

1

11

1

11

1

11

1
1

1

21

2

21

9

21

2

21

2

21

1

11

1

1

1
1

تسهیل انتقال
فناوریهای مرتبخ با
فضای مجازی به
کشور

1

1
1

بهرهگیری از
دستاوردهای وهانی
(اطالعات ،دانش و
تجارب وهانی تولید
و انباشت شده در
فضای مجازی)

1

3

نقشنفرینی در
شکلدهی به
هنجارها و نهادهای
ذیربخ بینالمللی

جدول -2نمايش فراوانی فرصتهای ديپلماسی مجازی

میزان تأثیرگذاری آن بهعنوان

تهديد

تعداد

1
11
1
21
2
11
1
31
1
11
1
11
1
11
1
31

11

1

3

1
11
1
21
2
11
1
31

1
1

1
1

1
1

3

درصد

درصد
تعداد

تعداد

تعداد
درصد
تعداد
درصد

درصد

تعداد

درصد

1

1
1
1

3

موافقم

مخالفم

خیلی زياد

زياد

متوسّط

کم

خیلی کم
تعداد

درصد

9

تهدید زیرساختها ،تأسیسات و
اطالعات حیاتی کشور

1

2

کاهش هزینههای رقبا

1

1

اقدامات مخرب گروههای افراطی،
تروریست و مجرمان بینالمللی

1

رديف

عامل

تهديد

فرصتها و تهدیدهای دیپلماسی مجازی جمهوری اسالمی ایران در عصر دو فضایی 19/

2

1
91
9
11
1
11
1
11

3

2
11
1
91
9
91
9
11

21
11

1

1
11
1
21
2
11
1
31

1

1
1

11
11

1

1

1
1
1

1

1
11
1
11
1
21
2
21

11

1

1

1

1

1

یلبه فرهنگِ سکومر

1

1

نقض استقالل و مظاهر حاکمیت ملی

1

1

تفوق نظام سلطه بر مدیریت زیرساخت،
فناوری و م توای فضای مجازی

1

1

زیر سؤال بردن مشروعیت و
کارنمدی نظام

جدول -3نمايش فراوانی تهديدهای ديپلماسی مجازی

امتیاز

اولويت

فرصت
تسهیل تعامل با طی وسیا مخاطبین

1/ 3

1

تسریا در انجام امور و رویههای دیپلماتیک

1/ 2

2

تسهیل و تسریا در ارائه خدمات کنسولی و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور

1/ 2

9

ایجاد و افزایش قدرت نرم

1/ 1

1

کاهش هزینههای (مادی و ییرمادی) دیپلماسی

1/ 1

1

تسهیل ر د و گزارش دهی ت ومت بینالمللی

1/ 9

1

مقابله با ایران هراسی و شیعه هراسی

1/ 2

1

طرح ایدهها و نرمانهای ملی در گسترهای وهانی

9/ 2

2

نقشنفرینی در شکلدهی به هنجارها و نهادهای ذیربخ بینالمللی

9/ 1

3

بهرهگیری از دستاوردهای وهانی (اطالعات ،دانش و تجاارب وهاانی تولیاد و 2/3
انباشت شده در فضای مجازی)

11

2/ 1

11

تسهیل انتقال فناوریهای مرتبخ با فضای مجازی به کشور
جدول -4اولويتبندی فرصتهای ديپلماسی مجازی

تهديد

امتیاز

اولويت

اقدامات مخرب گروههای افراطی ،تروریست و مجرمان بینالمللی

1/ 1

1

کاهش هزینههای رقبا

1/ 1

2

تهدید زیرساختها ،تأسیسات و اطالعات حیاتی کشور

1/ 2

9

زیر سؤال بردن مشروعیت و کارنمدی نظام

9/ 1

1
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تفوق نظام سلطه بر مدیریت زیرساخت ،فناوری و م توای فضای مجازی

9/ 1

1

نقض استقالل و مظاهر حاکمیت ملی

2/ 1

1

یلبه فرهنگِ سکومر

2/ 2

1

جدول -1اولويتبندی تهديدهای ديپلماسی مجازی

فرصتها و تهديدهای ديپلماسی مجازی جمهوری اسالمی ايران
توفیق دیپلماسی مجازی ومهوری اسالمی منوط به ت قق الزاماتی اسات کاه ازوملاه ننهاا
شناسایی فر ت ها و تهدیدهای دیپلماسی مجازی و متعاق نن برنامهریازی بارای مواوهاه باا
ننهاست .با در نظر داشت ماهیت ،ویژگیها و کارکرد دیپلماسی مجاازی ،م ایخ باینالمللای و
همچنین ا ول و مشخصههای دیپلماسی ومهوری اسالمی ایران ،فر تهاا و تهدیادهای زیار
قابلذکر است:
الف) فرصتهای ديپلماسی مجازی جمهوری اسالمی ايران
 -1تسهیل تعامل با طیف وسیع مخاطبین؛ ماهیت فضای مجازی بگونهای اسات کاه بارای
کارگزاران دیپلماسی ظرفیت ارتباط وسیا و هدفمند با مخاطبین و درعینحال باازخورد گیاری
سریا را فراهم میکند .این امر از ابعاد ایجابی و سلبی ظرفیتهای خوبی برای دیپلماسی کشور
فراهم میکند.
 -2تسريع در انجام امور و رويههای ديپلماتیاک؛ سارعت عمال در ا نه باینالمللای از
مهمترین عوامل موفقیت در دیپلماسی تلقی میشود .تسهیل دسترسی و ارتباط با مقامات دیگر
کشورها و همچنین بین نمایندگیهای دیپلماتیک و پایتختها بدون توواه باه بعاد مساافت و
زمان در دیپلماسی مجازی ،سرعت انجام امور را افزایش داده است.
 -3تسهیل و تسريع در ارائه خدمات کنسولی و ارتباط با ايرانیان خاار از کشاور؛ فضاای
مجازی م مل مناسبی برای ارائه خدمات سریا و ارزان کنسولی بهویژه به ایرانیان خارج از کشاور
و درعینحال پیشبرد دیپلماسی دیاسپورا (دهقانی فیروز نبادی و بهرامی )11-11 :1931 ،با توواه
به حضور بیش از پنج میلیون ایرانی در خارج از کشور م سوب میشود .ارائه خدمات مناسا باه

فرصتها و تهدیدهای دیپلماسی مجازی جمهوری اسالمی ایران در عصر دو فضایی 13/

نن ها موو تقویت عالئاق باه سارزمین ماادری از طریاق افازایش پیونادهای زباانی ،فرهنگای،
اوتماعی ،اقتصادی و سیاسی ننها با ایران شده و زمینه بهرهبرداری ملی از ظرفیاتهاای نناان را
نیز فراهم میکند .امری که با دیپلماسی مجازی با هزینه کم و بهرهوری بام قابل ت قق است.
 -4ايجاد و افزايش قدرت نرم جمهوری اسالمی ايران؛ با تووه به لزوم بکاار گیاری مناابا
قدرت نرم در کنار قدرت سخت به منظور پیشبرد اهداف سیاست خاروی ،تووه به ظرفیتهای
مووود در فضای مجازی در این راستا حائز اهمیت خا ی است و میتواناد در ایجااد و تقویات
قدرت نرم برای کشورمان تأثیرگذار باشد.
 -1کاهش هزينههای (مادی و غیرمادی) ديپلماسی؛ از بین رفتن بعاد مساافت و زماان در
دیپلماسی مجازی ،موو شده تا از نیاز به حضور فیزیکای در خاارج از مرزهاا کاساته شاده و
بهتبا نن مصارف و هزینههای مادی و معنوی کاهش یابد.
 -6تسهیل رصد و گزارش دهی تحوالت بینالمللی؛ یکی از کار ویژههای دیپلماسی و بویژه
نمایندگیهای دیپلماتیک ،ر د ،ت لیل و گزارش ت ومت باینالمللای بمنظاور ارزیاابی نن بار
منافا ملی و اتخاذ تدابیر مقتضی است .دیپلماسی مجازی ظرفیتهای ودیدی برای ومانوری،
تجزیهوت لیل و مبادله گزارشها بین نمایندگیهای دیپلماتیک و پایتختها فراهم میکناد کاه
افزایش دقت و سرعت ازومله ننهاست.
 -7مقابله با ايران هراسی و شیعه هراسی؛ تعارد منافا و تقابال سیاساتهاای ومهاوری
اسالمی ایران با نظام سلطه منجر به ایجاد وریانات ایران هراسی و شایعه هراسای شاده اسات.
یکی از عر ههای مقابله با این امر فضای مجازی است و از ایان امار دیپلماسای مجاازی دارای
ظرفیتهای مناسبی برای پیشبرد این هدف تلقی میشود.
 -8طرح ايدهها و آرمانهای کشور در گسترهای جهانی؛ با عنایت به ماهیت فراملی گفتماان
اسالمی  -ایرانی ،فضای مجازی بستر مناسبی برای بسخ نرمانهای ملی ،ایجاد شبکههای حامی و
بسیج ظرفیتهای ننان در پاسخگویی به نیازهای ملی در گسترهای وهانی فراهم میکند.
 -9نقش آفرينی در شکل دهی به هنجارها و نهادهای ذيربط باینالمللای؛ بیشاینه کاردن
منافا در فضای مجازی موو رقابت و تالش کشورها برای هنجار سازی و ایجااد ساازوکارهای
مطلوب خود در سطب بینالمللی شده اسات .در ایان راساتا ،زمیناه نقاشنفرینای و کنشاگری
درروند شکلگیری هنجارها و ساختارهای مربوطه فراهم میباشد.
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 -12بهرهگیری از دستاوردهای جهانی (اطالعات ،دانش و تجارب جهانی تولیاد و انباشات

شده در فضای مجازی)؛ با تووه به تولید و انباشت اطالعات ،دانش و تجارب وهاانی در فضاای
مجازی ،فراهم کردن زمینههای دسترسی و بهرهمندی از این ظرفیت میتواند در پیشرفت ایران
تأثیرگذار باشد.
 -11تسهیل انتقال فناوریهای مرتبط با فضای مجازی به کشور؛ با تووه به وواود مواناا و
م دودیتهای وضا شده از سوی دارندگان فناوری در انتقال به دیگر کشاورها ،نهادیناه کاردن
ارتباط موضوع فناوریهای فضای مجازی با ا ول و موازین شناختهشده بینالمللی ازومله حاق
توسعه میتواند در تسهیل انتقال فناوری رهگشا باشد.
ب) تهديدهای ديپلماسی مجازی جمهوری اسالمی ايران
 -1اقدامات مخرب گروههای افراطی ،تروريست و مجرمان بینالمللی؛ ویژگایهاای فضاای
مجازی ازومله سهولت دسترسی در عین گمناامی و ناشاناس مانادن ،زمیناه مسااعدی بارای
فعالیت مجرمان بینالمللی و بویژه گروههای افراطی و تروریستی فراهم کرده است.
 -2کاهش هزينههای رقبا؛ کاهش هزینههای مادی و ییرماادی رقباا و دشامنان ایاران باا
بهرهگیری از ظرفیت های دیپلماسی مجازی و تسهیل اقادامات خصامانه از تهدیادهای متوواه
ومهوری اسالمی ایران است.
 -3تهديد زيرساخت ها ،تأسیسات و اطالعات حیاتی کشاور؛ از تهدیادات م تمال بارای
تأسیسات حیاتی کشور ،دستکاری و سرقت اطالعات و ایجاد اختالل ودی در امور کشاورداری
و حتی مختل کردن زندگی مردم عادی کشور را میتاوان ناام بارد .تهدیاد اطالعاات مباادمت
دیپلماتیک بویژه بین نمایندگیها و پایتخت از تهدیدات م تمل در این زمینه است.
 -4زير سؤال بردن مشروعیت و کارآمدی نظاام؛ مقابلاه باا اقادامات رسامی و ییررسامی
کشورها و وریانهای مخال در مراودات دووانبه و همچنین مجاما بینالمللای در زیار ساؤال
بردن مشروعیت و کارنمدی نظام همواره یکی از دیدیههای دیپلماسی در سالهای اخیار باوده
است .بدیهی است این امر در دیپلماسی مجازی شدت و حدت بیشتری مییابد.

فرصتها و تهدیدهای دیپلماسی مجازی جمهوری اسالمی ایران در عصر دو فضایی 15/

 -1تفوق نظام سلطه بر مديريت زيرساخت ،فناوری و محتوای فضای مجازی؛ بخش اعظام
زیرساختها و نرمافزارهای مورداستفاده فضای مجازی متعلق به رند شرکت عمدتاً یربی اسات.
ضمن اینکه تولید و مدیریت م توا در این فضا نیز تا حد زیادی ت ت کنترل کشورهای یربی و
بویژه نمریکاست .از این منظر تداوم یا تثبیت این وضعیت که مصداق بارز سالطه و بایعادالتی
است ،تهدیدی برای ایران م سوب میشود.
 -6نقض استقالل و مظاهر حاکمیت ملی؛ ماهیت فرامرزی فضای مجاازی ،مفهاوم مرزهاا و
حاکمیت ملی را به رالش کشیده و کشورها ،افراد و نهادهای فراملی بیگانه با سهولت باا بهاناه-
هایی همچون دفاع از حقوق بشر ،نزادی بیان ،نزادی دسترسی به اطالعات و  ...به اعمالنفاوذ و
تأثیرگذاری در قلمرو دیگر کشورها میپردازند .تالش برای هنجار ساازی و ایجااد ساازوکارهای
بینالمللی ازومله تدوین معاهدات و یا ایجاد سااختارهای فراملای الازامنور نظاارتی یاا راساتی
نزمائی همانند ساختارهای بینالمللی هستهای ،ساالحهاای شایمیایی ،حقاوق بشاری و حتای
مداخله شورای امنیت سازمان ملل در این امور ازومله تهدیدات متصور است.
 -7غلبه فرهنگِ سکوالر؛ با عنایات باه اینکاه فضاای مجاازی در بساتر فرهناگ ،زباان و
ارزشهای یربی سکومر و لیبرال شکلگرفته و در حال گسترش نیز هست ،نهادینه شادن ایان
وضعیت برای دیپلماسی ومهوری اسالمی ایران تهدید م سوب میشود.
در شکل( )1فر تها و تهدیدهای دیپلماسی مجازی ومهوری اسالمی ایران نشان دادهشده است:
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فرصتها

تهدیدها

تسهیل تعامل با طیف وسیع مخاطبین

اقدامات مخارب گاروههاای افراطای،

تسريع در انجام امور و رويههاای ديپلماتیاک

تروريست و مجرمان بینالمللی

تسهیل و تسريع در ارائه خادمات کنساولی و

کاهش هزينههای رقبا

ارتباط با ايرانیان خار از کشور
ايجاد و افزايش قدرت نرم

تهديااد زيرساااختهااا ،تاسیسااات و

اا ،کاهش هزيناه

دیپلماسی

هااای (مااادی و غیاار مااادی) ديپلماساای

اطالعات حیاتی کشور

مجازی

زير سئوال بردن مشروعیت و کارآمدی

تسهیل رصد و گزارش دهی تحوالت بینالمللی
مقابله با ايران هراسی و شیعه هراسی
طرح ايدهها و آرمانها در گسترهای جهانی،
نقش آفرينی در شاکل دهای باه هنجارهاا و
نهادهای ذیربط بینالمللای  ،بهاره گیاری از
دستاوردهای جهانی (اطالعات ،دانش و تجارب

نظام تفوق نظاام سالطه بار ماديريت
زيرساخت ،فناوری و محتاوای فضاای
مجازی
نقض استقالل و مظاهر حاکمیت ملی
غلبه فرهنگِ سکوالر

جهانی تولید و انباشت شده در فضای مجاازی)
و تسهیل انتقال فناوری های مرتبط باا فضاای
مجازی به کشور

شکل( – )4فرصتها و تهديدهای ديپلماسی مجازی

نتیجهگیری و پیشنهاد
در عصر دو فضایی ،دخالت و تأثیر فضای مجازی در حاوزههاای وسایعی از وامعاه انساانی
تثبیت شده است .دیپلماسی نیز از این امر مستثنی نیست و مباحث مربوط باه فضاای مجاازی،
موضوعی م وری در روابخ بینالملل تلقی میگردد .ویژگیهای خاص فضای مجازی کاه ناشای
از ماهیت نن است ،درهمتنیدگی و درگیری منافا کشاورها را باا یکادیگر مووا شاده اسات.
درنتیجه ،فضای مجازی به عر ه رقابت (نبرد) برای استفاده از منابا و عملکردهای دیپلماتیاک
در تأمین منافا ملی مبدل شده است .در این رقابت ،در یکسو ذینفعان دارای موقعیت برتر باه
دنبال حفظ ،تثبیت و ت کیم وضا مووود هستند و در دیگر سو ذینفعانی کاه هادف بهباود و
ارتقای نقش خود را دنبال میکنند در دد تغییر وضاا موواود .ومهاوری اساالمی ایاران نیاز
همانند دیگر بازیگران بینالمللی به دنبال تأمین منافا ملی خود در ایان عر اه اسات .در ایان
راستا ،دیپلماسی مجازی ومهوری اسالمی ایران با فر تها و تهدیدهایی مواواه اسات کاه در
این مقاله احصاف شد.
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 .یافتههای مقاله مبنی بر متأثر بودن منافا ملی ومهوری اسالمی ایاران از رونادهای باین-
المللی فضای مجازی ،لزوم تعامل بینالمللی در ایان حاوزه و فر ات م اور باودن دیپلماسای
مجازی ومهوری اسالمی ایران را تائید میکند.
1
با عنایت به ورود دیپلماسی مجازی باه حاوزه سیاسات علیاا  -دربرگیرناده مناافا حیااتی
کشورها -ضرورت دارد موضوع دیپلماسی مجازی بعنوان امری اولویتدار و حیاتی در دستور کار
ودی مسئومن سیاست خاروی کشور قرار گیرد .بهرهگیری از فر تهای دیپلماسی مجاازی و
تمهید مقدمات مقابله با تهدیدهای نن مورد تأکید است.
در این راستا ،پیشنهاد میشود زمینههای پیشبرد دیپلماسای مجاازی هوشامند انقالبای ،از
طریق تدوین راهبرد ،ایجاد یا تقویت ساختارهای موردنیاز ،هماهنگی و تقسیم وظای بین ذی-
نفعان ملی باهدف همافزایی و کنشاگری فعاال در مجااما باینالمللای از طریاق اقادامات دو و
رندوانبه در دستور کار مراوا سیاستگذاری کشور قرار گیرد
منابع و مآخذ
فارسی

 .1اسماعیلی ،علی و ثنا قربانی ،واالل ( .)1931تبیاین نسابت ساناریوهای م تمال و مطلاوب
تهدیدات سایبری ومهوری اسالمی ایران .فصلنامه امنیت ملی .)2( 1 .ص .211-113
 .2ایزدی ،وهانبخش و تکبیری ،مجتبی ( .)1939تأثیر دیپلماسی هوشمند در ارتباطات سیاسی
نظام بینالملل .فصلنامه مطالعات روابخ بینالملل  .)1( 21ص .91-11
 .9بخشی نژاد ،سجاد و اقامتی گشتی ،رضا ( .)1931دیپلماسی مجازی انقالب اسالمی ایاران در
روابخ بین الملل (با تأکید بر شبکههای اوتماعی) ،اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسای
و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای نموزش هاای دینای ،باه اورت الکترونیاک ،دانشاگاه
مجازی المصطفی(ص)،
https://www.civilica.com/Paper-CICPRE01-CICPRE01_081.html

 .1بیات ،م مود ( .)1921دیپلماسی دیجیتالی :پژوهشی در ت ومت دیپلماسی معا ار .تهاران:
وزارت امور خاروه.
 .1بیوم ،کورنلیو و هلمز  ،مارکوس ( .)1931دیپلماسی دیجیتال؛ نظریه و عمال .متاروم :رعناا
کاظمی مهرنبادی .تهران :بنگاه ترومه و نشر کتاب پارسه.
. High Politics
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