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ABSTRACT
Most research on public diplomacy has looked at this issue in terms of what
it is and why; For this reason, most related researches have been able to explain
the concept and express the importance of this type of diplomacy. In the
meantime, less research has focused on how to design and implement public
diplomacy. This process view of public diplomacy consists of several stages and
components, and this article seeks to answer the question of what is the
ecology of public diplomacy like? One of the important design steps is to
describe and present the environment of the public diplomacy of the Islamic
Republic of Iran towards Saudi Arabia. . Accordingly, the opportunities and
contexts in Saudi Arabia for Iranian public diplomacy are studied on a case-bycase basis. Due to the exploratory nature of the article, no hypothesis has been
considered in answering this question. The research method in this paper is
descriptive-analytical and based on field validation (using experts). Attempts
have been made to collect the required data in addition to library resources
through interviews with 18 experts and to encode it with MAXQDA software.
The research tool was a researcher-made questionnaire that was provided to
32 experts related to the subject and the results were analyzed using SPSS
software to identify and rank the existing opportunities and fields for public
diplomacy of the Islamic Republic of Iran in Saudi Arabia.
KeyWords: Public Diplomacy, Environmental Studies, Saudi Arabia, Soft
Power.
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چکیده
عمده پژوهشهایي که درخصوص دیپلماسي عمومي صورت گرفته است ،به این مهمم ازمنرمر سيسمتي و سرایمي نگریسمتهانمد
بههميندليل بيشتر پژوهشهای مرتبط ،در مقام تشریح و تبيين مفهومي و بيان اهميت این نوع از دیپلماسي برآمدهاند .در این ميمان،
کمتر پژوهشهایي بر سگونگي طراحي و تحقق دیپلماسي عمومي متمرکز شدهاند .این نگاه فرآیندی به دیپلماسي عممومي ،شمامل
سندین مرحله و جزء است و این مقاله ،کوشيده است تا در پاسخ به این سؤال که محميطشناسمي در دیپلماسمي عممومي سگونمه
است،؟ یکي از مراحل مهم طراحي آنرا تشریح و محيطشناسي دیپلماسي عممومي جمهموری اسمیمي ایمران در قبمال عربسمتان
سعودی را ارائه دهد .یکي از رویکردهای مستمر حکومت عربستان برای مهار جمهوری اسمیمي ایمران از درون ،بهمرهبمرداری از
فضای مجازی و تأسيس شبکههای تلویزیوني ماهوارهای و رسانههای دیگر است تا مردم ایران را مخاطب خمود قمرار دهمد .ایمن
درحالي است که ایران کمتر در مقام مواجهه اینسنيني با عربستان برآمده است .برایناساس فرصمتهما و زمينمههمای موجمود در
عربستان برای دیپلماسي عمومي ایران بهصورت موردی مطالعه ميشود .بهدليل ماهيمت اکتشمافي مقالمه ،فرضميهای درنرمر گرفتمه
نشده است .روش پژوهش ،توصيفي م تحليلي و مبتني بر اعتبارسنجي ميداني (با استفاده از خبرگان) است .تیش شده تا دادههمای
موردنياز عیوهبر منابع کتابخانهای ،از طریق مصاحبه با  18نفر از خبرگان گردآوری و با نمرمافمزار  MAXQDAکدگمااری شمود.
ابزار تحقيق ،پرسشنامه محققساخته است که در اختيار  32نفر از خبرگان مرتبط با موضوع قمرار داده شمد و نتمایج بما اسمتفاده از
نرمافزار  SPSSتحليل گردید تا فرصتها و زمينههمای موجمود بمرای دیپلماسمي عممومي جمهموریاسمیميایمران در عربسمتان،
شناسایي و رتبهبندی شود.

کلید واژهها

دیپلماسي عمومي محيطشناسي عربستان سعودی جمهوری اسیمي ایران فلسطين.
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مقدمه

تیش دولتها برای تغيير در رویکردهای دولتهمای دیگمر نسمبت بمه خمود ،در طمول تماریخ
برروی پيوستاری از اقدامات نرم تا سخت در حال جابهجایي بوده است .اجبمار و رععمب ،بمهعنموان
آشکارترین و پعرتکرارترین وجه این تیش ،همواره مورد توجه بازیگران بوده است .تهدید به حملمه
نرامي و اقدام به آن در بععد سخت و تهدید به تحریم و اِعمال تحریم در بععد نيممهسمخت ،کشمورها
را در مقابل گزینههای مقاومت ،تعامل محدود و گسمترده و همراهمي کاممل بما کشمور اِعممالکننمده
قدرت قرار داده است .اما واقعيت این است که مواجهه کشورها با اِعمال قدرت نمرم بمازیگر مقابمل،
پيچيدهتر از مواجهه با قدرت سخت و نيمهسخت است و همين ،توجه به بهرهبرداری از قدرت نمرم
را افزایش داده است .قدرت نرم ،ازآنجاکه قلب و مغز اقشار و نخبگان و حتي مسئوالن دولتمي یم
کشور را هدف قرار ميدهد ،مهرههای شطرنج را بمه سمود اِعممالکننمده قمدرت حرکمت مميدهمد،
تاجایيکه هنجارها ،ارزشها ،رفتارها و ساختارها در کشور آماج تغيير کرده و حتي امکمان برانمدازی
نرم ،بيش از پيش خواهد شد .درواقع ،دیپلماسي عمومي بمهعنموان بسمتری کمه در آن ،قمدرت نمرم
بهصورت هدفمند جریان دارد ،به یکي از ابزارهای مهم برای کسب موفقيت در شرایط کنموني نرمام
بينالملل تبدیل شده است.
در بررسيهای صورتگرفته در حوزه دیپلماسي عمومي ،آنچه بيشتر موردتوجه بوده ،سيسمتي و
سرایي بهکارگيری آن بوده است .در ایران ،این رویکرد مطالعماتي در قبمال دیپلماسمي عممومي قابمل
توجه است ،تاجایيکه با ی

بررسي محدود در وبگاههای مرجع در حوزه مقماالت علممي فارسمي،

مشخص ميشود که تشریح و تبيين مفهومي دیپلماسي عمومي و بيان اهميت آن ،بيشمترین مقماالت
در این حوزه را دربرميگيرد .بيان ابزارها و روشهای دیپلماسي عمومي بههممراه مطالعمات مموردی
مرتبط ،از دیگر موضوعهای پژوهشهای صورتگرفته در این خصوص است .در ایمن ميمان آنچمه
کمتر موردتوجه قرار گرفته ،سگمونگي تحقمق دیپلماسمي عممومي اسمت بمهبيمان دیگمر ،طراحمي
دیپلماسي عمومي و فرآیندها و اجزای سنين طراحي ،موضوعي است که قابليت تأمل و ارائه مدلهما
و الگوهای درخور را دارد.
فرآیندهای طراحي دیپلماسي عمومي هرگونه که باشد ،محيطشناسمي یکمي از اجمزای مهمم آن
خواهد بود .بهصورت کلي ،محيطشناسي متناسب با سارسوبي که در آن مطمرح مميشمود ،بمهدنبمال
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محيط ميتواند بهعنوان آماج ،زمينه و بسمتر ممؤثر بمرای اهمداف یما کمنشهما ،بسمتری بمرای اخما
بازخوردها و واکنش ها و  ،...قلممداد شمود .در دیپلماسمي عممومي ،از آنجاکمه مخاطمب شمهروندان
خارجي هستند ،محيط بهمثابه آماج خواهد بود و هرآنچه طراحي ميشود ،درنهایمت بایمد در سنمين
محيطي اِعمال شود .در باو اهميت محيطشناسي در قالب دیپلماسي عمومي ،این نکتمه قابمل توجمه
است که با شناخت کافي از محيط اقدام ،ميتوان بمهصمورت هدفمنمد ،منمابع انسماني ،ممالي ،فنمي،
محتوایي و  ...را در حوزههایي از کشور آماج متمرکز ساخت که امکان دستیابي به همدف در آنهما
بيشتر خواهد بود .ازسویدیگر ،در باو ضرورت این مهم نيز این نکته شمایان ککمر اسمت کمه عمدم
شناخت کافي محيط اقدام یا کشور آماج ،باعث ميشود نهتنها دیپلماسمي عممومي بمه اهمداف خمود
بيشتر شود.
براساس آنچه آمد ،این مقاله در تیش است تا محيطشناسي موردنياز را برای تحقمق دیپلماسمي
عمومي تشریح کند و به ابعادی که در سنين سارسوبي باید ممورد توجمه قمرار گيرنمد ،اشماره کنمد.
درنهایت براساس آنچه درخصوص محيطشناسي ميآید ،محيط عربسمتان سمعودی بمهمثابمه کشمور
آماج در دیپلماسي عمومي جمهوری اسیمي ایران مورد بررسي قرار ميگيرد و فرصتهای موجمود
در این محيط برشمرده و تشریح ميشود .عربستان سعودی بمهعنموان کشموری کمه سمرزمين وحمي
است و دو حرم شریف الهي در آن جای گرفته است ،دهههاست تحت حاکميمت خانمدان آلسمعود
قرار دارد که پيوند راهبردی و حتي گفتماني با قدرتهای بزرگي دارد که در تضاد و تقابل بما اسمیم
را پيشه کرده است .در سنين سارسوبي ،حاکمان آلسعود در مقام مقابلهای تمامعيار و سندوجهي بما

سعودی

نرسد ،سهبسا زمينه واگرایي مردم و نخبگان کشور آماج از کشور اِعمالکننده دیپلماسي عممومي نيمز

محيطشناسي در دیپلماسي عمومي؛ مطالعه موردی دیپلماسي عمومي جمهوری اسالمي ایران در قبال عربستان

شناخت محيط مؤثر است .برهمين اساس بسته بمه سمارسوو و حموزه نرمری درنرمر گرفتمهشمده،

جمهوری اسیمي ایران و تشيع برآمدهاند .این رویکردهای راهبمردی و گفتمماني حاکممان آلسمعود
باعث شده است تا مقابله با آنان ازسوی ایران با آگاهيبخشي به مردم این کشمور ،ضمروری بمهنرمر
ميرسد.
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اهميت این موضوع در آن است کمه درصمورت فعمالشمدن دیپلماسمي عممومي ج.ا.ایمران در قبمال
عربستان ،این دیپلماسي متمرکز بر مواردی ميشود که زمينمه برقمراری ارتبما اقنماعي بما مخاطمب
عربستاني در آن بيشتر است و هممين مميتوانمد در صمورت بمهکمارگيری راهبردهما و راهکارهمای
صحيح ،نتيجه موردنرر را حاصل نماید .اهميت دیگر موضوع مقاله حاضر ،ترویج نگاه معطموف بمه
سگونگي تحقق دیپلماسي عمومي و فرآیندی دیدن آن است (شناسایي فرصمتهما ،بخشمي از ایمن
فرآیند است) و این درحالي است که پژوهشهای صورتگرفته در ایران ،عیوهبر مطالعات مموردی،
عمدتاً مطعوف به سيستي این دیپلماسمي و سرایمي بمهکمارگيری آن بموده اسمت .ازسموی دیگمر از
ضرورتهای انجام مقاله ،پرهيز از آزمونوخطا در پيادهسازی دیپلماسمي عممومي در قبمال عربسمتان
است درصورت شناسایي نکردن فرصتهای موجود در عربستان ،امکان تمرکز دیپلماسمي عممومي
در مواردی که اساساً فرصت نيستند یا اولویتي ندارند ،وجود دارد.
پیشینه پژوهش

در حوزه محيطشناسمي ،اگرسمه ادبيمات پژوهشمي متعمددی بمهخصموص در حموزه ممدیریت
راهبردی وجود دارد (بهعنوان نمونه حسنبيگي 1390 ،و دیوید )1382 ،اما کمتمر پژوهشمي یافمت
شد که بهصورت مشخص بر محيطشناسي بهعنوان ی

رویکرد مطالعاتي متمرکز باشمد .البتمه مقالمه

«سارسوو روششناختي برای پژوهشهای محيطشناختي» (حاجياني )1394 ،ایمن ویژگمي را دارد.
نویسنده در این مقاله کوشيده است با ارائه تعماریفي از محميط و محميطشناسمي ،انمواع محميطهمای
موردنرر در پژوهش را بههمراه مراحلي که باید در محيطشناسي طي کرد ،تشریح نمایمد .البتمه ایمن
پژوهش به جایگاه محيطشناسي در دیپلماسي عمومي اشارهای نميکند و صرفاً ازآنجا کمه محميط را
در برخي پژوهشها بهعنوان «آماج» معرفي ميکند ،به حوزه دیپلماسي عمومي نزدی

ميشود .البتمه

ککر مراحل محيطشناسي در این مقاله نيز برای دیپلماسي عمومي الهامبخش است.
اما در حوزه ادبيات دیپلماسي عمومي ،یکي از مواردی که کیل محيطشناسي قرار گرفته و بيشمتر
بر آن تأکيد شده است ،انتخاو مخاطب مناسب برای انتقال پيامها در قالب دیپلماسي عمومي اسمت.
در این حوزه ،مخاطبگزیني عیوه بر اینکه خود ،بخشمي از محميطشناسمي اسمت ،عميقماً نيازمنمد
شناسایي محيطي است که بر مخاطب مردنرر اثر ميگاارد .پژوهشهای متعمددی در ایمنخصموص
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United States Government

& U.S. State Department, 2007: 4 Wilding, 2007: 6 Accountability Office, 2007: 9
 Matwiczak, 2010: 28و حسيني )469 :1390 ،اگرسه کمتر مدلي مفهومي برای آن ارائمه گردیمده
است.
اما درخصوص عربستان ،برخي پژوهشها بر مقایسه دیپلماسي عمومي ایمران و عربسمتان بمرای
ایجاد و توسعه نفوک در برخي مناطق متمرکز شدهاند (نزاکتي )1395 ،اما پژوهشمي یافمت نشمد کمه
بهصورت مستقل ،به بررسي دیپلماسي عمومي ایران در قبال کشور عربستان پرداخته باشد .با وجمود
این ،برخي پژوهشها ،اقدامات نرم جمهوری اسیمي ایمران در جهمان اسمیم را بررسمي کمردهانمد
نيز به بررسي روابط دو کشور پرداختهاند و ازمنرری کین ،به دو سياست تنشزدایي و موازنهسمازی
در رفتار ایران در قبال عربستان اشاره کمردهانمد (اسمدی )1398 ،امما در سمارسوو موازنمهسمازی،
اشارهای به دیپلماسي عمومي نشده است.
روش پژوهش

این مقاله ازمنرر هدف ،کاربردی و توسعهای ازمنرمر نموع داده ،کيفمي و ازمنرمر نموع مطالعمه،
توصيفي و تحليلمي اسمت .روش گمردآوری داده ،ترکيبمي اسمت بمدینگونمه کمه عمیوهبمر منمابع
کتابخانهای و اسنادی ،بهصورت ميداني و در قالب مصاحبه با  18تن از کارشناسمان حموزه عربسمتان
اعم از کارشناسان وزارت امور خارجه ،سازمان حج و زیارت و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسمیمي
جامعه اطیعاتي و پژوهشگران ،اطیعات الزم گردآوری شده است و پس از کدگااری مصماحبههما

سعودی

(موسویج و شني )1393 ،که ميتواند در برخي حوزهها ،عربستان را نيز پوشش دهد .پمژوهشهمایي

محيطشناسي در دیپلماسي عمومي؛ مطالعه موردی دیپلماسي عمومي جمهوری اسالمي ایران در قبال عربستان

صورت گرفته و بهصورت مستقيم و تلویحي به آن اشاره شمده اسمت (بمهعنموان نمونمه:

NATO’s

در نرمافزار  ،MAXQDA 2020فرصتهای احصاء شده در قالب پرسشنامه محققساخته ،در اختيمار
 32نفر از خبرگان موضوع موردنرر که بهصورت هدفمند انتخاو شمدهانمد ،قمرار گرفمت تما ميمزان
اهميت هر ی

از این فرصتها و زمينهها را مشخص نمایند .روایي این پرسشنامه از سموی اسماتيد

مرتبط تأیيد شد و پایایي آن نيز با ضریب آلفای کرونباخ  0/94مورد تأیيد قرار گرفت .سمپس نتمایج

143

مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 117زمستان 1400

پرسشنامهها تحت آزمون آماری مناسب قرار گرفت تا مهمترین فرصتهما و زمينمههمای دیپلماسمي
عمومي جمهوری اسیمي ایران در عربستان سعودی مشخص شود.
چارچوب نظری و مفهومی
 -1محیطشناسی

ازنرر لغوی و مفهومي ،مفهوم محيط معادلهای متعددی در رشتههای مختلمف دانشمگاهي دارد.
در رشته معماری و شهرسازی ،مفهوم مکان و فضا ،بافت یا زمينه در روانشناسي و جامعمهشناسمي،
ميدان در جغرافيا و برنامهریزی شهری ،قلمرو یما ناحيمه و موقعيمت و در محميطزیسمت و بعضمي
رشتههای دیگر ،مفاهيم محل یا مکان یا جا معمموالً برابمر محميط درنرمر گرفتمه مميشموند .محميط
بهمعنای اجمالي آن ،شامل کليه عوامل محا کننده انساني و غيرانساني و ملموس و نماملموس اسمت
و شامل همه عوامل و نيروهایي که نسبت به ی

ارگانيزم ،بهطور بالقوه یا بالفعمل مؤثرنمد مميشمود.

بهعبارتدیگر ،محيط شامل هرگونه عامل بيرون از سيستم یا واحد تحليل و هر نوع متغيمر ممؤثر بمر
عملکرد ارگانيزم ،سازمان یا کنشگر ميشود بنابراین همه عناصری که بمر کمموکيمف متغيمر وابسمته
اثرگاارند ،در کیل این مفهوم قرار ميگيرند .پس محيط شامل کليه رونمدها ،شمرایط ،فضماها ،منمابع،
محدودیتها ،فرصتها ،تهدیمدات ،نيروهما ،ميمدانهما ،سماختارها ،ترتيبمات ،نهادهما ،پميشرانهما،
ظرفيتها ،قابليتها ،بازیگران ،مکانها ،موقعيتها ،بازدارندهها ،پميشبرنمدههما ،تسمهيلکننمدههما یما
توانمندسازها و اصطکاکهایي است که مرتبط و مؤثر بر متغيمر یما سيسمتم ممورد مطالعمه مميباشمد
(حاجياني.)11-13 :1394 ،
یکي دیگر از حوزههایي که بهصورت مشخص و عيني بما محميطشناسمي گمره خمورده ،حموزه
مدیریت راهبردی است .در ادبيات موجود در این حموزه ،تحليمل محيطمي یکمي از ضمرورتهمای
غيرقابلانکار برای راهبردپردازی و مدیریت تغييرات است .بمهعنموان مثمال ممدل مشمهور دیویمد در
مدیریت راهبردی ،ابتدا با تعيين مأموریت آغاز ميشود و سپس با تحليمل و ارزیمابي عواممل محميط
داخلممي و خممارجي ،تممدوین اهممداف بلندمممدت ،تممدوین و انتخمماو راهبردهمما ،تممدوین اهممداف و
سياستهای ساالنه و تخصيص منابع تداوم یافته و با محاسمبه و ارزیمابي عملکمرد خاتممه مميیابمد
(دیوید .)56 :1382 ،در ی
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(حسنبيگي .)1390 ،تحليل محيطي ،مرحلهای مهم است که بر سایر مراحمل اثرگماار مميباشمد .در
این الگوها ،عموماً تحليل محيطي با هدف طراحي راهبرد و الگو صورت مميگيمرد و ایمن درحمالي
است که در محيطشناسي بهصورت عام ،اهداف متعدد دیگری نيز متصور است ازجمله اطمیعیمابي
از محيط ،نرارت و رصد مستمر تحوالت محيطي ،کموکيف اثرگااری و اثرپایری متغير محيطمي بما
واحد مطالعه ،دیالکتي

یا تعامل ميان محيط و واحد تحليل و  . ...اینکه محيطشناسي با سمه همدفي

صورت گيرد ،با منرر نگریستن به آن مرتبط است .در مطالعات و بررسيهای محيطشناسمي ،محميط
از سند منرر ميتواند بهعنوان هدف مطالعه درنرر گرفته شود که ارائه دستهبندی هر سنمد نماقص از
آن مفيد خواهد بود:
سياستها ،مطالعه ميشود .در این تلقي ،محيط از آنرو مهم است که بدون آن ،اجمرا و پيمادهسمازی
سياستها امکانپایر نخواهد بود
محيط بهعنوان بستری برای اخا بازخوردها و واکنشها و
محيط بهعنوان مقولهای صرفاً برای یادگيری ،ایدهیابي و آموختن (حاجياني.)18 :1394 ،
 -2قدرت نرم و دیپلماسی عمومی

جوزف نای در طرح و توسعه مفهومي قدرت نرم ،نقشي مهم ایفا کرده است .نای معتقمد اسمت
که نه زور و تهدید و نه تشویق و تنبيه ،نميتوانند تمامي وجوه قدرت را تشریح کنند .او از «قمدرت
متقاعدکردن» یاد ميکند (نای .)46 :1389 ،او معتقد است که قدرت نمرم بمر قابليمت شمکلدادن بمه
عیئق دیگران تکيه دارد و عیوهبر سطوح ملي و کین ،حتمي در سمطوح فمردی و خمرد نيمز قابمل

سعودی

محيط بهعنوان آماج :یعني بهمثابه جایي که باید تغيير کند و محل مداخله ،دستکماری و اعممال

محيطشناسي در دیپلماسي عمومي؛ مطالعه موردی دیپلماسي عمومي جمهوری اسالمي ایران در قبال عربستان

ککر شده است تحليل محيطي ،تدوین راهبردها ،اجرا یا پيمادهسمازی راهبردهما و ارزیمابي و کنتمرل

تعریف و استفاده است .نای بر این باور است که رهبران سياسي از مدتها قبل ،به قدرتِ برآممده از
جاکبه پي برده بودند «اگر من بتوانم شما را متقاعد کنم آنسه را که ميخمواهم انجمام دهيمد ،دیگمر
نيازی به استفاده از هویج (تشویق) یا سماق (تهدید) برای مجبمورکردن شمما نمدارم( ».نمای:1389 ،
 .)44-45او برای تشریح دقيقتر تفاوتهای ميان قدرت سمخت و نمرم ،بمه بيمان تممایز ایمن دو در
ماهيت رفتار و در غيرمحسوسبودن منابع اشاره ميکند:
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جدول  .1تفاوتهای قدرت نرم و سخت (نای)47 :1389 ،

نای سه منبع اصلي (و نه انحصاری) را برای قدرت نمرم ککمر مميکنمد :فرهنمگ آن کشمور (آن
بخشهایي که برای دیگران جاابيت دارد) ،ارزشهای سياسي (در ممواردی کمه در داخمل و خمارج
کشور مورد توجه باشند) و سياست خارجي (درصورتي که قانوني و مسئوالنه بهنرر برسمند) (نمای،
.)51 :1389
اگر قدرت نرم را توانایي تغيير رفتار دیگران با تکيمه بمر جاکبمه بمدانيم ،آنگماه بایمد گفمت کمه
دیپلماسي عمومي ابزاری برای توليد این قدرت است .تأمل در منابع قدرت نشان ميدهد که بعضمي
از آنها بالفعل و بهصورت آمادهای قابل ترجمه به قدرت نرم هستند و برخي دیگر نيازمند پمردازش،
معرفي و توضيح برای افکار بيروني ميباشند .دیپلماسي عمومي ميتواند در فرآیند پردازش یادشمده
وارد عمل شود و منابع خام قدرت نرم را به قدرت بالفعمل تبمدیل کنمد .بمرایناسماس ،گماه نسمبت
دیپلماسي عمومي و قدرت نرم را به نسبت نيروی نرامي و قدرت سمخت تشمبيه کمردهانمد .برخمي
معتقدند ممکن است کشوری دیپلماسي عمومي داشته باشمد امما قمدرت نمرم نداشمته باشمد (کمره
شمالي) یا کشوری با اینکه قدرت نرم دارد اما دیپلماسي عمومي آن ضعيف باشمد (حسميني:1390 ،
 .)114درمجموع ،دیپلماسي عمومي با اعمال نفوک بر نحوه نگمرش تموده ممردم ،بمر شمکلگيمری و
اجرای سياستهای خارجي سروکار دارد .دیپلماسي عمومي مؤلفههایي ازقبيل روابمط بمينالململ در
قالبهایي فراتر از دیپلماسي سنتي ،بهرهبرداری دولتها از افکار عمومي در سمایر کشمورها ،تعاممل
گروههای خصوصي و منافع خصوصي در ی

146

کشور با ارائه گزارش در مورد امور خمارجي و تمأثير

و خبرنگاران خارجي) و فرآیند ارتباطات بينافرهنگي را در خود جای ميدهد (کول.)61 :1390 ،
اجزایي که در تعامل با یکدیگر ،ی

دیپلماسي عمومي را بهلحما مفهمومي سمامان مميدهنمد و

زمينه طراحي آنرا فراهم ميسازند ،به اجمال بهشرحزیر است:
هدف :بهطور منطقي ،هر ارتبا اقناعي ،با هدفگااری آغماز مميشمود (حسميني.)467 :1390 ،
طراحي دیپلماسي عمومي بهعنوان ی

ارتبا اقناعي نيز فارغ از این قاعده کلي صمورت نمميگيمرد

لاا هدفگااری یکي از اجزای مهم دیپلماسي عمومي است تا جایيکه ميتواند بر اجمزای دیگمر آن
اثرگاار باشد (.)NATO’s Joint Analysis and Lessons Learned Center, 2013: 13
پيام :در دیپلماسي عمومي ،آنچه به طرف مقابل منتقل ميشود ،پيام و محتوایي است که حکایمت
روایتگونه هستند و محتوای آنها را ارزشها ،ساختارها ،سياستها ،اقدامات و محصموالت کشمور
اِعمالکننده تشکيل ميدهد .درواقع ميتوان گفت این پيامها ،واجد قدرت نرم این کشور نسمبت بمه
کشور مخاطب است که مبتنيبر جاابيت ميباشد (نای.)1389 ،
انتقال پيام :یکي دیگر از اجزای دیپلماسي عمومي ،انتقال پيام است .با سه روشي ميتوان پيمام را
منتقل کرد؟ برخي انتقال پيام را با عناویني سمون برناممهریمزی فعاليمت (
 )and Lessons Learned Center, 2013: 21و اسممتقرار یم

NATO’s Joint Analysis

برنامممه ارتبمماطي (

United States

 )Government Accountability Office, 2007: 8بهکاربردهاند .حسيني «انتخاو رسانه و معيارهمای
رسانهگزیني در ارتبا اقناعي» را بهعنوان یکي از اجزای مهم در ارتبا اقنماعي معرفمي کمرده اسمت
(حسيني .)480 :1390 ،در نرریه اقناع هاولند« ،1در معمر

پيمام قرارگمرفتن» ممورد توجمه بموده و

سعودی

از مزیتهای کشور اِعمال کننده دیپلماسي عممومي بمر کشمور مخاطمب دارد .عمومم ًا ایمن پيمامهما،

محيطشناسي در دیپلماسي عمومي؛ مطالعه موردی دیپلماسي عمومي جمهوری اسالمي ایران در قبال عربستان

آن بر سياستگااری ،ارتباطات ميان آنهایي که شغلشان در حيطه ارتباطات است (مثیً دیپلماتهما

«کانال انتقال پيام» بهعنوان یکي از متغيرهای اصلي متقاعدسازی تشریح شده اسمت (الياسمي:1388 ،
 .)44همسنين یکي از اجزای مدل پنج مرحلهای السول 2هم «رسانه» است که بمه عاممل انتقمال پيمام
اشاره دارد (محسنيانراد.)377 :1378 ،

1. Havland
2. Lasswell
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محيطشناسي :شناخت کشور و مخاطباني که بناست دیپلماسي عممومي بمر آنهما اِعممال شمود،
بسيار مهم است .البته برای این شناخت ،نيمازی نيسمت کمه شمناختي جمامع در تممامي حموزههما و
موضوعها حاصل شود ،بلکه آنچه ضروری است ،شناخت محميط متناسمب بما همدف و رویکمردی
است که اتخاک شمده اسمت .ازآنجاکمه مخاطمب در دیپلماسمي عممومي انسمانهما هسمتند ،یکمي از
بخشهای قطعي در محيطشناسي ،شناسایي بازیگراني است که ميتوانند مخاطب اصملي دیپلماسمي
عمومي باشند.
این اجزا با یکدیگر در ارتبا هستند

مثیً محتوای پيام با همدف ممرتبط اسمت ( United States

 ،)Government Accountability Office, 2007: 8انتقال پيام نميتواند بدون درنررگمرفتن محتموای
پيام صورت گيرد و محتوای پيام نميتواند بدون احتساو ارزیابي محيطي و مخاطمب تعيمين شمود
سراکه اساساً پيامها زماني برای مخاطب معتبر خواهد بود که با نيازهما و آممال او منطبمق بموده و در
سارسووهای او قرارگيرد (حسيني .)474 :1390 ،محيطشناسي و ارزیابي محيطي که یکي از مموارد
اساسي آن شناخت مخاطبان است ،بدون درنررگرفتن هدف انجام نميشود کما اینکه عمدم تحقيمق
برای شناسایي دقيق مخاطب مناسب (بهعنوان بخشي از محيطشناسي) با هدف ،ماننمد پرتماو دارت
در تاریکي است ( )Banks,2011: 22و روش انتقال پيام هم با ارزیمابي محيطمي و ميمزان دسترسمي
مخاطبان به برخي رسانهها و روشها ارتبا دارد.

شکل  .1اجزای دیپلماسی عمومی
منبع :نگارندگان مقاله
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دیپلماسي عمومي بهصورت مشخص و عيني برای ایجاد تغيير در کشوری دیگر بهکمار مميرود
بهبياندیگر ،وقتي کشور «الف» در پي اِعمال دیپلماسي عمومي بر کشور «و» است ،بمهدنبمال ایجماد
تغييری در آن است تا منافع و امنيت ملي خمود را بمهنموعي تقویمت کنمد .ایمن تغييمر در سمطوح و
حوزههای موضوعي مختلفي قابلتصور است تغييمر در سمطح رفتماری ،کمارگزاری و سماختاری و
موضوعات اقتصمادی ،سياسمي ،اجتمماعي ،فرهنگمي ،نرمامي و  ...البتمه بما سمازوکاری متفماوت از
روشهممای سممخت ،بنممابراین و براسمماس آنچممه درخصمموص انممواع تلقمميهمما از محمميط در بخممش
محيطشناسي آمد ،در دیپلماسي عمومي محيط بهعنوان آماج است یعني بهمثابه جایي که بایمد تغييمر
کند و محل مداخله ،دستکاری و اِعمال سياستها باشد .سنين فهمي از محميط در قالمب دیپلماسمي
آنرا باید شناسایي کرد؟ بهبياندیگر ،اجزای محيطشناسي بمرای طراحمي دیپلماسمي عممومي جهمت
دستیابي به اهداف ،سيست؟
براساس آنچه آمد ،محيط شامل کليه روندها ،شرایط ،فضاها ،منابع ،محمدودیتهما ،فرصمتهما،
تهدیدات ،نيروها ،ميدانها ،ساختارها ،ترتيبات ،نهادها ،پيشرانها ،ظرفيتها ،قابليمتهما ،بمازیگران،
مکانها ،موقعيتها ،بازدارندهها ،پيشبرندهها ،تسهيلکنندهها یا توانمندسازها و اصطکاکهایي اسمت
که بر متغير یا سيستم موردمطالعه مرتبط و مؤثر است (حاجياني .)11 :1394 ،این شمموليت گسمترده
را ميتوان در سارسوو دیپلماسي عمومي ،اینگونه به اجمال بيان کمرد هرآنچمه در محميط کمه بمه
تحقق هدف اِعمالکننده دیپلماسي عمومي کمم

مميکنمد ،بایمد شناسمایي شمود .درواقمع ،کشمور

اِعمالکننده دیپلماسي عمومي ،هرآنچه (اعم از روند ،بازیگران ،ظرفيتها ،نهادها ،سماختارها و  )...را

سعودی

عمومي ،این سؤال را ایجاد ميکند که برای ایجاد تغيير موردنرر در محيط (یا آماج) ،سه ممواردی از

محيطشناسي در دیپلماسي عمومي؛ مطالعه موردی دیپلماسي عمومي جمهوری اسالمي ایران در قبال عربستان

یافته تحلیلی؛ مدل مفهومی محیطشناسی در دیپلماسی عمومی

فرصتي برای پيش برد این دیپلماسي خمود بدانمد ،بایمد شناسمایي کنمد بنمابراین الزم اسمت مسمائل
مختلف کشور آماج ،با احتساو کارویژههای دیپلماسمي عممومي و تمرکمزش بمر ممردم و نخبگمان،
بررسي شود (این بررسي ابتدایي ميتواند براسماس ليسمتي کمه در اداممه مميآیمد ،صمورت گيمرد).
سرانجام ضروری اسمت بمه یم

ارزیمابي نهمایي از مسمائل دسمت یافمت تما بتموان بمرایناسماس،

فرصتهای پيشرو را برشمرد و مبتنيبر آنها ،به طراحي دیپلماسي عمومي اقدام کرد.
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اما طبيعي است که شناسایي فرصتهای موضوعي ،بهتنهایي کفایت نميکند .با توجه به ماهيمت
دیپلماسي عمومي ،هر کدام از این فرصتها باید کشور اِعمالکننده دیپلماسي عمومي را بمه یم

یما

سند بازیگر انساني مشخص برساند بمه بيمان دیگمر ،ازآنجاکمه دیپلماسمي عممومي در تمیش بمرای
مدیریت اکهان و قلوو (ارزشها ،گرایشها ،هنجارها و  )...انسانهایي در کشمور دیگمر اسمت ،همر
فرصت موضوعي ،باید منجر به شنا سایي بمازیگراني شمود کمه مخاطبمان اصملي دیپلماسمي عممومي
هستند و بناست این مخاطبان ،زمينهساز تغيير در کشور آماج شوند .بهعنوان مثال ،عیقمه ممردم یم
کشور به زبان و ادبيات فارسي ،ميتواند فرصتي برای جمهوری اسمیمي ایمران قلممداد شمود تما بما
اِعمال دیپلماسي عمومي بر آن کشور ،زمينه تغيير موردنرر خود در آنرا فراهم سمازد امما مخاطبمان
این دیپلماسي عمومي دقيقا سه کساني هستند؟ بهطور مثال ،برخي از جوانان و دانشمجویان بمهدليمل
گرایش بيشتر به زبان فارسي ،ميتوانند بخشي از این مخاطبمان باشمند .ایمن شناسمایي مخاطمب کمه
بخش مهمي از محيطشناسي را در دیپلماسي عمومي تشکيل مميدهمد ،بایمد بما مطالعمات شمناختي
قابلاعتماد صورت گيرد.
براساس آنچه آمد ،برخي از اجزای محيطشناسي در دیپلماسي عممومي کمه بسمته بمه کيفيمت و
سمتوسو و همسنين نسبت با هدف کشور اِعمالکننده دیپلماسي عمومي ،ميتوانند در دسمتور کمار
آن قرار گيرند بهشرحزیر است:
فرصتهای احتمالي حوزه سياست داخلي در کشور آماج :نوع حکوممت ،ایمدئولو ی مموردنرر
حکومت ،ميزان آزادیهای سياسي ،ميزان احسماس محروميمت نسمبي سياسمي در ميمان گمروههمای
مختلف جامعه ،شکافهای بالقوه و بالفعل سياسي ،وجود رویمدادهای سياسمي خماص در گاشمته،
تعداد روزنامهها و مجیت سياسي ،تعداد زندانيان سياسي ،وجمود گمرایشهمای سياسمي خماص در
بخشي از مردم و . ...
فرصتهای احتمالي حوزه سياست خارجي در کشور آماج :نوع ارتبا بما قمدرتهمای بمزر ،
ماهيت کشورهای متحد ،ميزان حضور در سازمانهای بينالمللي ،ارزش پاسپورت ،موضع نسبت بمه
روندهای نامشروع در جهمان ،جنمگطلمب /صملحطلمببمودن ،سياسمتخمارجي نمامتوازن ،ميمزان
مسئوليتپایری در سياست خارجي و . ...
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بالقوه و بالفعل ،ميزان خودکفایي در توليد محصوالت راهبردی ،ميزان کارآمدی مسمئوالن در حموزه
اقتصاد ،ضریب جيني ،نرخهای تورم و بيکاری ،ميزان احساس محروميت نسمبي اقتصمادی در ميمان
گروههای مختلف جامعه ،ميزان برقراری عدالت اقتصادی و . ...
فرصتهای احتمالي اجتماعي در کشور آماج :وجمود شمکافهمای اجتمماعي بمالقوه و بالفعمل،
جایگاه نخبگان در اجتماع ،ميزان اعتياد ،ميزان جمرائم و بزهکماریهمای اجتمماعي ،ميمزان احسماس
امنيت اجتماعي مردم و نخبگان ،قطبيشدن جامعه ،سالشهای قومي ،ميزان تحصميیت دانشمگاهي،
مسأله ازدواج ،ميزان باروری زنان ،ميزان اميدواری به آینده و . ...
فرصتهای احتمالي فرهنگي در کشور آماج :سنن و آداو و رسوم مردم ،رویمدادهای فرهنگمي
تنوع اقوام و مااهب ،ميزان تأکيد بر زبانهای بمومي و ملمي ،اهميمت موسميقي ملمي ،گمرایشهمای
جوانان به موسيقي ،ميزان استحکام هویت ملي ،نسبت هویتهای قومي با هویت ملي و . ...
فرصتهای احتمالي رسانهای در کشور آماج :ميزان دسترسمي ممردم بمه شمبکههمای اجتمماعي،
ضریب نفموک اینترنمت ،تعمداد و تنموع محتموایي شمبکههمای تلویزیموني و رادیمویي ،ميمزان آزادی
رسانههای مستقل ،ميزان رواداری حکومت در مواجهه با رسانههای مستقل ،سییق ممردم و نخبگمان
در ارتبا با نوع محتوای رسانهای و . ...
طبيعي است که بررسي این فرصتها در کشور آماج ،سرانجام باید منجر به شمناخت مخاطبماني
شود کمه در سمارسوو ایمن فرصمت هما ،امکمان اثرپمایری بيشمتری از دیپلماسمي عممومي کشمور
اِعمالکننده خواهند داشت.

سعودی

خاص ،نرخ سرانه مطالعه ،ميزان انتشار و توليد کتاو و فيلم ،شکافهای فرهنگمي بمالقوه و بالفعمل،

محيطشناسي در دیپلماسي عمومي؛ مطالعه موردی دیپلماسي عمومي جمهوری اسالمي ایران در قبال عربستان

فرصتهای احتمالي اقتصادی در کشور آماج :نوع نرام اقتصادی ،وجود شمکافهمای اقتصمادی

اما آنچه در اینجا شایان ککر است ،هدف اِعمالکننده دیپلماسي عمومي است درواقع این همدف
است که محيطشناسي را در دیپلماسي عمومي ،تحدید ميکند .هدف ،مشخص ميسازد کمه تمرکمز
در دیپلماسي عمومي بيشتر بر سه موضوع و مخاطبي باشد .بهعنوان مثال اگر همدف از اِعممالکننمده
دیپلماسي عمومي ،تغيير و تعدیل رفتار رسانهای کشور آماج نسبت بمه خمود باشمد ،بایمد عمیوهبمر
مخاطبان مرتبط دیگر ،روی جامعه رسانهای کشور آماج متمرکز شود و با مخاطبشناسمي دقيمق ،بمه
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طراحي دیپلماسي عمومي جهت تغيير کهنيت افراد این جامعه نسبت به خود بپردازد .براساس آنچمه
آمد ،ميتواند مدل مفهومي محيطشناسي در دیپلماسي عمومي را اینگونه ترسيم کرد:

شکل  .2مدل مفهومی محیطشناسی در چارچوب دیپلماسی عمومی (منبع :نگارندگان)

مطالعهموردی :محیطشناسی عربستان در چارچوب دیپلماسی عمومی ج.ا.ایران

عربستان از ابتدای انقیو اسیمي در سال  ،1357با درک تهدیدمحور از این انقمیو ،سمعي در
محدودسازی پيامهای صادره از آن با روشهای گوناگون داشته است تا جایيکه اساساً شکلگيمری
شورای همکاری خليج فارس ،در کات خود به این دليل بوده است .حمایتهای بميدریم حاکممان
آلسعود از صدام حسين م رئيسجمهور وقت عراق در حمله به ایران م اوج خصومتورزی ایشمان
را نسبت به انقیو اسیمي آشکار ساخت .با پایان هشت سال جنگ تحميلي ،اگرسه سياسمتهمای
ریا

در قبال جمهوری اسیمي ایران ،بسته بمه اینکمه کمدام دولمت و گفتممان در ایمران در مسمند

قدرت بود ،تغييراتي پيدا ميکرد اما آنچه در یم
152

ممرور اجممالي قابملتوجمه اسمت ،خمط ثابمت و

سالهای اخير در حوزه ادراکي نيز قابل مشاهده است .بمهبيمان دیگمر ،حاکممان آلسمعود بما ایجماد
شبکههای ماهوارهای و سایتهای اینترنتي و ارتبا گيری با برخي سهرههای ایراني ،سمعي دارنمد تما
در حوزه ادراکي ،هدف خود را محقق سازند و با ایجاد و افزایش فاصله مردم و حاکميت ،تضمعيف
جمهوری اسیمي ایران را رقم زنند .برخي مقامات عاليرتبه این خاندان تا بهآنجا پيش رفتمهانمد کمه
آشکارا از ضرورت تیش برای واردکردن نبرد با ایران به درون مرزهای این کشور سخن ميگوینمد.
این درونيسازی نبرد ،ازمنرر ریا

مبتنيبر بهرهبرداری از نبردی است که کهن و روان مردم ایمران

را هدف قرار ميدهد .این درحالي است که جمهوری اسیمي ایران در مقام آگاهيبخشي بمه ممردم،
فرصتهای قابلتوجهي در فضای داخلي عربستان دارد که ميتواند مبتنيبر آنها و با توجه به نقما
عمومي پيش برد .آنچه در ادامه ميآید ،محيطشناسي عربستان سعودی است .در این محميطشناسمي،
شده است که هدف جمهوری اسیمي ایران از اِعمال دیپلماسي عمومي ،تغيير رفتمار حاکممان

فر

عربستان و کاهش وجه خصومتي آنها در قبال ایران است .گفتني است این محيطشناسمي بما روش
ترکيبي صورت گرفته است بهاینگونه که عیوهبر مطالعات کتابخانهای و اسنادی ،با  18نفمر از تمن
از کارشناسان و خبرگان جامعه اطیعاتي ،وزارت امور خارجه ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسمیمي،
سازمان حج و زیارت و برخي پژوهشگران و اساتيد دانشگاه نيز ایمن همدف مفمرو

گرفتمه شمده

است.
تجزیه و تحلیل

کدگااری مصاحبههای صورتگرفته با  18نفر ماکور در نرمافزار  MAXQDA 2020در نهایمت

سعودی

قوتش در برخي حوزههای کارکردی و گفتماني ،نبردی ادراکي با آلسعود را با تمرکز بمر دیپلماسمي

محيطشناسي در دیپلماسي عمومي؛ مطالعه موردی دیپلماسي عمومي جمهوری اسالمي ایران در قبال عربستان

متداومي در آلسعود است که در پي تضعيف و منزویسمازی ایمران مميباشمد .ایمن رویکمرد طمي

منجر به نمودار درختي فوق شد:
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نمودار  .1نمودار درختي فرصتها و زمينههای موجود در عربستان برای دیپلماسي
عمومي جهوریاسیميایران (حاصل از کدگااری مصاحبهها در نرمافزار) MAXQDA 2020
براساس کدگااریهای صورتگرفته 19 ،فرصت و زمينمه بمرای دیپلماسمي عممومي جمهموری
اسیمي ایران در عربستان سعودی بهشرحزیر است:
جدول  .2فرصتها و زمینههای موجود در عربستان برای دیپلماسی عمومی جهوریاسالمیایران
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عنوان

فرصتها و زمینهها

01

سیاستهای ضددینی محمد بن سلمان

02

سیاستهای سختگیرانه وهابیت بر مردم

03

دلبستگی مردم به آرمان رهایی قدس شریف و ضدیت با رژیم صهیونیستی

04

نارضایتی مردم از وابستگی حکومت آل سعود آمریکا

05

وجود معارضان اخوانی

06

وجود لیبرالهای داخلی

07

وجود معارضان خارجنشین

08

وجود ناراضیان در آل سعود (غیر از آل سلمان)

09

عدمبرگزاری انتخابات مؤثر و واقعی

010

خاندانیبودن حاکمیت

012

فقدان احزاب (موافق و مخالف حاکمیت)

013

وضعیت معیشتی نابسامان برخی از مردم

014

اختالف طبقاتی میان مردم و خاندان حکومتی و نزدیکان آن

015

تبعیض ساختاری علیه زنان توسط حکومت آل سعود

016

دسترسی باالی مردم و نخبگان به شبکههای اجتماعی

017

نسل جوان در عربستان

018

وضعیت تحصیلی مناسب بهخصوص در طبقه متوسط

019

تحول در فرهنگ عشیرهای برخی از مردم

موضوع قرار گرفت تا اعتباربخشي الزم از خيلي کم تا خيلي زیماد ( )9-1صمورت گيمرد .پاسمخهما
تحت آزمون  tت نمونه قرار گرفت تا معناداری ميانگينها مشخص شمود .سمپس نتمایج حاصمل از
این آزمون ،تحت آزمون فریدمن قرار گرفتند تا رتبهبنمدی فرصمتهما و زمينمههما مشمخص گمردد.
جدول زیر در نهایت حاصل گردید:
جدول  .3رتبهبندی فرصتها و زمینههای موجود در عربستان برای دیپلماسی عمومی جهوریاسالمیایران
عنوان

فرصتها و زمینهها

رتبه میانگین

016

دسترسی باالی مردم و نخبگان به شبکههای اجتماعی

15/4

017

نسل جوان در عربستان

13/81

018

وضعیت تحصیلی مناسب بهخصوص در طبقه متوسط

13/79

015

تبعیض ساختاری علیه زنان توسط حکومت آل سعود

13/68

03

دلبستگی مردم به آرمان رهایی قدس شریف و ضدیت با رژیم صهیونیستی

12

09

عدمبرگزاری انتخابات مؤثر و واقعی

11/6

04

نارضایتی مردم از وابستگی حکومت آل سعود آمریکا

10/94

سعودی

این فرصتها در قالب ی

پرسشنامه و برای تعيين اهميت هر ی

در اختيار خبرگان ممرتبط بما

محيطشناسي در دیپلماسي عمومي؛ مطالعه موردی دیپلماسي عمومي جمهوری اسالمي ایران در قبال عربستان

011

فضای بسته سیاسی
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 .2تشریح فرصتها و زمینههای موجود در عربستان برای دیپلماسی عمومی جهوریاسالمیایران

فارغ از اعتباربخشي به فرصتهای حاصل از کدگااری مصاحبههما توسمط خبرگمان کمه تحمت
آزمونهای آماری صورت گرفت ،مطالعات کتابخانهای و اسنادی انجامشده نيز مؤید این فرصمتهما
و زمينه ها در عربستان سعودی است تما دیپلماسمي عممومي جمهموری اسمیمي ایمران بما موفقيمت
بيشتری در این کشور اِعمال شود .در ادامه ،پنج فرصت و زمينه نخست موجمود در عربسمتان مبتنمي
بر مطالعات کتابخانهای صورتگرفته تشریح ميشود:
 .1-2شبکههای اجتماعي در عربستان سعودی
نتایج تحقيقات دانشگاه اورگن 1آمریکا نشان مي دهمد کمه اسمتفاده از شمبکه همای اجتمماعي در
کشور های غرو آسيا و شمال آفریقا در سال های اخير به شدت افزایش داشته اسمت .ایمن دانشمگاه
نمودارهای آماری تهيه کرده است که فعاليت کاربران شبکه های اجتماعي این کشورها را بمه نممایش
ميگاارد .عربستان سعودی باالترین رشد ساالنه کاربران شبکههای اجتماعي را در اختيار دارد .بميش
از  72درصد کاربران تویيتر در عربستان سمعودی ،آن را یکمي از منمابع اصمليشمان بمرای مشماهده
محتوای ویدیویي آنیین ميدانند 68 .درصد کاربران سعودی ،ویدیوهای دیجيتالي را در رسانههمای
اجتمماعي ،بيشمتر از تلویزیمون مميبيننمد ( .)Radcliffe & Abuhmaid, 2020وبگماه مشمهور

Stat

 ،Counterميزان استفاده از هر کدام از رسانههای اجتماعي در عربستان سعودی را در سال  ،2020بمه
شکل زیر گزارش کرده است:

نمودار  .2میزان استفاده از انواع رسانههای اجتماعی در عربستان ()Stat Counter, June 2020
1. University of Oregon
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پينترست با  ، 1/73لينکدین با  0/86و اینستاگرام با  0/56درصد در رتبمههمای بعمدی قمرار دارنمد
(.)Stat Counter, June 2020
وبگاه دیگری که بهتفصيل به بيان آمارهای مرتبط با رسانههمای اجتمماعي در عربسمتان سمعودی
پرداخته است ،وبگاه  GMI1است .برخي از این آمارها بهشرحزیر است:
جدول  .4وضعیت کاربران اینترنت در عربستان ()GMI, October 29, 2019
کاربران اینترنت در عربستان سعودی

 30/26میلیون

% 89/39

کاربران فعال رسانههای اجتماعی

 23میلیون

% 67/95

کاربران که فقط از طریق تلفن همراه به رسانههای اجتماعی دسترسی دارند

 16میلیون

% 47/27

براساس آمارهای  GMIعربستان سعودی  43/8ميليمون مشمترک تلفمنهممراه دارد کمه معمادل
است با  %129از کل جمعيت آن .ازجمله دالیل زیاد بودن کاربران فعال رسانههای اجتماعي در ایمن
کشور ،همين آمار باالی مالکيت تلفنهای هوشمند است .ایمن وبگماه همم همچمون ،Stat Counter
کاربران فعال رسانههای اجتماعي را  23ميليون نفر معرفي ميکنمد .سمعودیهما بزرگتمرین گمروه از
کاربران فعال در اینستاگرام ،تویيتر و اسنپست در منطقه هستند .ميانگين زمماني کمه سمعودیهما در
رسانههای اجتماعي حضور دارند 2 ،ساعت و  50دقيقه در روز است.
جدول .5تعداد کاربران عربستانی فعال در رسانههای اجتماعی ()GMI, October 29, 2019
رسانه اجتماعی

کاربران (میلیون)

درصد

YouTube

24/71

73

Facebook

20/99

62

Instagram

20/31

60

Twitter

18/96

56

LinkedIn

8/12

24

Pinterest

6/09

18

Tumblr

5/08

15

سعودی

جمعیت عربستان سعودی

 33/85میلیون

%100
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برایناساس ،فيسبوک با  82/26درصد در رتبه نخست و تمویيتر بما  ، 8/15یوتيموو بما ، 6/32

1. Global Media Insight
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جدول  .6تعداد کاربران عربستانی فعال در اَپهای تلفن همراه ()GMI, October 29, 2019
اَپهای موبایل

کاربران (میلیون)

درصد

Whatsapp

24/37

72

Snapchat

14/56

43

FB Messenger

13/20

39

Skype

9/14

27

Line

6/43

19

Wechat

6/09

18

براساس آنچه آمد ،بهنرر ميرسد دسترسي گسترده شهروندان سمعودی (مشخصماً جوانمان) بمه
شبکههای اجتماعي ،ميتواند فرصتي معنادار برای جمهوری اسیمي ایران باشد تا با انتقال پيامهمایي
مناسب با وضعيت مخاطبان و هدف طراحيشده خود ،دیپلماسي عمومي را پيشبمرده و زمينمههمای
تغيير در رفتار حکومت سعودی نسبت به خود را فراهم سازد .البته براساس دادههمای کتابخانمهای و
یافتههای حاصل از مصاحبه با خبرگان ،حکومت سعودی بهمنرور ازميانبردن سنمين فرصمتي بمرای
ایران و سایر رقبای خود ،تیش کرده است تا سياستهای نرارتي خود بر شمبکههمای اجتمماعي را
بهطرز سشمگيری افزایش دهد.
نسل جوان در عربستان سعود :براساس اطیعاتي کمه در وبگماه  WorldOMetersآممده اسمت،
جمعيت عربستان تا تيرمماه  1399حمدود  34/813/871نفمر بموده اسمت .همرم جمعيتمي عربسمتان
سعودی که شامل تعداد زنان و مردان در هر سن است ،به شکل زیر است:

نمودار  .3هرم جمعیتی عربستان سعودی ))Population Pyramid, Jul 2020
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 42/1درصد جمعيت را زنان تشکيل ميدهند
 31/6درصد جمعيت بين  15تا  35سال سن دارند (جواني)
 37/7درصد بين  35تا  60سال سن دارند (ميانسالي)
 5/8درصد جمعيت باالی  60سال سن دارند (کهنسالي) (.)Population Pyramid, Jul 2020
وجود نسل جوان گسترده ،ازآنجاکه همراه با افزایش تحصيیت دانشگاهي اسمت ،مميتوانمد بمه
مطالبات خاص سياسي ،اجتماعي و فرهنگي در عربستان منجر شمود .بمهنرمر مميرسمد محممد بمن
سلمان ،وليعهد کنوني عربستان با درک این مسئله ،درصدد اسمت تما بما بمهکمارگيری ممدیریتشمده
رونممدهای مممدرن و غربممي در عربسممتان همچممون برگممزاری کنسممرتهممای موسمميقي و کمماهش
فضایي قرار دهد که کم تر به مطالبات سياسي روی بياورند .در صورتيکه جوانان در مسمير مطالبمات
سياسمي دموکراتيم محممور قممرار گيرنممد ،فضممای سياسمي بسممته عربسممتان و مشمي سممرکوبگرانه و
خاندان محور حکومت این کشور ،در معر

انتقادهای گسترده قرار خواهد گرفت .بنمابراین وجمود

نسل جوان در عربستان ،نوعي فرصت بمرای دیپلماسمي عممومي جمهموری اسمیمي ایمران قلممداد
ميشود ،بهخصوص که ایران بهلحما سياسمي ،فضمای بسميار بمازتری نسمبت بمه عربسمتان دارد و
برگزاری انتخابات به یکي از روندهای مهم و قطعي این کشور در حوزه سياسي تبدیل شمده اسمت.
مخاطبان این فرصت ،جوانان هستند که بسته به هدف ،بهصورت دقيقتری قابل تعيين هستند..
افراد تحصيلکرده در عربستان سعودی :درخصوص تعداد افمراد باسمواد در عربسمتان سمعودی،
آخرین آماری که یونسکو منتشر کرده است ،مربو به سال  2017است:

سعودی

حساسيت های مرتبط با خطو قرمز شرعي در برنامه های اجتمماعي و فرهنگمي ،نسمل جموان را در
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براساس هرم جمعيتي عربستان

جدول  .7نرخ سواد در عربستان تا سال )UNESCO Institute of Statistics, Jul 2020( 2017
بازه سنی

مرد

زن

مجموع

 15تا  24سال

99/32

99/28

99/3

 15سال و باالتر

97/1

92/71

95/33

 65سال و باالتر

76/93

46/31

62/45
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اما درخصوص تحصيیت دانشگاهي افراد  18تما  22سمال (معمادل مقطمع کارشناسمي) ،ميمزان
ثبتنام جوانان براساس آخرین آمارهای یونسکو بهشرحزیر است:
جدول  .8نرخ ثبتنام در مقطع دانشگاهی در عربستان ()UNESCO Institute of Statistics, Jul 2020
جنسیت

سال 2016

سال 2017

سال 2018

مرد

67/15

70/03

66/34

زن

67/54

69/34

69/88

مجموع

67/34

69/7

68/04

توزیع مدارک تحصيلي براساس جنسيت تا سال  2018نيز مطابق با تصویر زیر است:

نمودار  .4توزیع مدارک تحصیلی براساس جنسیت در عربستان ))Allahmorad & Others, April 9, 2020

این تصویر به خوبي بيانگر حضور زنان در مقماطع تحصميلي بماالتر اسمت .ایمن اعمداد و ارقمام،
باتوجه به اینکه مردان اکثریت جمعيت عربستان را تشمکيل مميدهنمد ،قابمل تحليمل اسمت .حضمور
جوانان سعودی برای ادامه تحصيل در کشورهای غربمي همچمون آمریکما و کانمادا نيمز قابمل توجمه
است(.)Allahmorad & Others, April 9, 2020
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داخلي کشورهای مختلف ،مطالبات سياسي متفاوتي دارند که زمينه های مردم ساالرانه در آنهما بيشمتر
است .ازاین منرر ،مخاطبان برگرفته از این فرصت برای دیپلماسي عمومي جمهموری اسمیمي ایمران،
تحصيل کردگاني هستند که ميتوانند در بلندمدت ،زمينه فشمارهای داخلمي بمر خانمدان سمعودی را
افزایش دهند
وضعيت زنان در عربستان :جمعيت زنان در این کشور حدود  42درصد است .مطمابق بما آنچمه
در برسي نرخ سواد و تحصميیت در عربسمتان نيمز آممد ،تعمداد زنمان باسمواد و دارای تحصميیت
دانشگاهي در مقاطع مختلف ،قابل توجه است .ازسوی دیگر ،نرخ باروری زنان در عربستان در سمال
 2020حدود 2/3

بوده درحاليکه این نرخ در سال  ،1985حمدود  7بموده اسمت ( Worldometers,
سعودی

.)Jul 2020
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افراد تحصيل کرده ،به دليل کهنيت باز و اطیع از رویدادها و رونمدهای حماکم در سياسمت همای

نمودار  .5نرخ باروری در زنان عربستان سعودی()Worldometers, Jul 2020

این موارد با احتساو رشد قابل توجه شهرنشيني طي سال های اخير (کمه پميش تمر آممد) ،باعمث
ميشود تا این فرضيه مطرح شود که فرهنگ زنان عربستان طي سال های اخير تغييرات قابمل تموجهي
کرده باشد .این تغيير ازسوی یکمي از خبرگمان موردمصماحبه نيمز مطمرح شمد (مصماحبه :صمادقي،
 .)1399/11/19اگرسه بررسي علل و عوامل این تغيير ،نيازمند پژوهشمي مجمزا اسمت ،کمان اليموت
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هاوس ،سردبير سابق وال استریت ورنال ،در کتابي که درخصوص عربسمتان نوشمته اسمت ،معتقمد
است اینترنت و شبکه های اجتماعي ،آموزش بهتر و سفرهای خارجي به خودآگاهي زنمان داممن زده
و آنان را تشجيع کرده تا بر حقوق خود پافشماری نماینمد (هماوس .)80-59 :1391 ،ازسموی دیگمر
سياست حکومت آل سعود نيز طي سند سال اخير در قبال زنان دسمار تغييمر شمده اسمت .گمزارش
مجمع جهاني اقتصاد در سال  2020که به بررسي شکاف جنسميتي در برخمي از کشمورها پرداختمه
است ،رتبه عربستان را  146در جهان اعیم کرده است .این گزارش کمه صمرفا بمه حموزه اقتصمادی
مرتبط با زنان نپرداخته است ،ضمن اشاره به تغييمرات صمورتگرفتمه در عربسمتان در حموزه زنمان،
تصریح دارد که روند بهبودی وضعيت زنان در عربستان بيشمتر حالمت دسمتوری داشمته و بمه دنبمال
کسب تصویر مناسب در عرصه بين المللي و کاهش عددی برخي آمارها است تا بهبود کيفمي وضمع
آنان (.)World Economic Forum, 16 December 2019
افکار عمومی عربستان سعودی و مسئله فلسطین

همچنان ضدیت با ر یم صهيونيستي یکي از برجسمته تمرین گمرایش همای مردممي در عربسمتان
است .این گرایش ،دارای نشانه های مختلفي ميباشد که در منابع کتابخانه ای و اینترنتي قابل مشماهده
است .ازجمله یکمي از داده همای جدیمدی کمه در ایمن حموزه قابمل بهمره بمرداری اسمت ،گمزارش
افکارسنجي ساالنه ای است که یکي از مراکز مطالعاتي قطری آن را منتشر ميسمازد (المرکمز العربمي
لألبحمما ودراسممه السياسممات 6 ،اکتبممر  .)2020البتممه ایمن نکتممه شممایان گفممتن اسممت کممه گممرایش
ضدصهيونيستي مردم عربستان ،در گزارش همای ایمن مؤسسمه ،پميش از بحمران در روابمط قطمر بما
عربستان نيز قابل پيگيری است و از این منرر ،بحران ماکور منجر به تحریف آمارها به زیان ریما
نشده است .در ادامه دو سؤال مهم این مرکز مطالعاتي از شهرونداني از  13کشور عربي و پاسخ آنمان
ميآید تا گرایش ضدصهيونيستي مردم عربستان در قياس با کشورهای دیگر نيز قابل فهم باشمد .ایمن
افکارسنجي در سالهای 2019م و 2020م انجام شده است.
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سعودی

براساس این تصویر 89درصد از شهروندان عربستان سعودی ،فلسطين را ی
جهان عرو ميدانند ،نه صرفاً ی

مسمئله متعلمق بمه

مسئله ممرتبط بمه فلسمطينيان .هممانگونمه کمه مشمخص اسمت،

عربستانيها دراینخصوص 10 ،درصد از ميانگين جهان عرو جلوتر هستند و ازایمنمنرمر ،سمومين
کشور در ميان  13کشور عربي ميباشند.
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نمودار  .5پاسخهای افکار عمومی  13کشور عربی درخصوص مسئله فلسطین (المرکز العربی لألبحاث ودراسه السیاسات،
 6اکتبر )54 :2020
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نمودار  .6جهتگیری افکارعمومی  13کشور عربی درخصوص بهرسمیت شناختن اسرائیل از سوی کشورهایشان
(المرکز العربی لألبحاث ودراسه السیاسات 6 ،اکتبر )56 :2020

براساس تصویر فوق ،تنها  6درصد از شهروندان عربستاني در پاسخ به این سؤال که موضمع تمان
در خصوص به رسميت شناختن اسرائيل از سوی حکومت سعودی سيست؟ موافقت خود را اعمیم
کرده اند و  65درصد مخالف سنين اقدامي از سوی ریا

هستند .ضمن اینکه سنين اعمدادی ،خمود

گویای جهت گيری افکار عمومي در عربستان است ،باید به این نکته اکعان داشت که احتمماالً تعمداد
مخالفان بيشتر از  65درصد بوده است ،سراکه  29درصد از سؤالشوندگان یا گفتهاند «نمميدانمم» یما
پاسخي ندادهاند .بهنرر ميرسد این درصد باال که در مقایسه با سایر کشورهای عربي ،بينريمر اسمت
و در گزارشهای سالهمای گاشمته ایمن مؤسسمه نيمز هممينگونمه بموده اسمت ،احتمماالً بمهدليمل
سياست های نرارتي شدید حکومت سعودی است که باعث ميشمود تما بخشمي از پاسمخ دهنمدگان
نسبت به سؤالي که عملکرد این حکومت را ممورد ارزیمابي افکمار عممومي قمرار مميدهمد ،نموعي
بيپاسخي را درپيش بگيرند.
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دیپلماسي عمومي ،یکي از انواع دیپلماسي است که طي سالهای اخير و باتوجه به توسعه رسمانههما،
با اقبال بيشتری از سوی کشورها مواجهه شده است .آنچه در این مقاله ممورد بررسمي قمرار گرفمت،
محيط شناسمي متناسمب بما دیپلماسمي عممومي بمود .بمراین اسماس ،همر آنچمه کمه در سهمارسوو
هدفگااری کشور اِعمالکننده دیپلماسي عمومي بر کشور آماج ،فرصتي بمرای اثرگمااری اقنماعي و
جااو بر مخاطبان قلمداد شود ،ميتواند بخشي از محيط شناسي مورد نرر را تشکيل دهمد .بنمابراین
در محيط شناسي الزم برای دیپلماسي عمومي ،طراحان این دیپلماسي باید در پي ممواردی در محميط
آماج باشند که منجر به پایرش بيشتر مردمي و نخبگاني در سهارسوو هدف بشود .این فرصمتهما،
بسته به هدف از اِعمال دیپلماسي عمومي ،ميتواند در حوزه همای موضموعي متنموعي قابمل ردیمابي
است ،فرصت ها باید منجر به شناسایي مخاطباني شود که محل تمرکمز دیپلماسمي عممومي هسمتند.
مطالعه موردی این مقاله نيز فرصت ها و زمينه های موجود در دیپلماسي عممومي عربسمتان سمعودی
برای دیپلماسي عمومي جمهوری اسیمي ایران است .عربستان یکي از مهم ترین کشمورها در محميط
پيراموني جمهوری اسیمي ایران است .جایگاه رفيع این کشور در جهان عرو و جهان اسیم باعمث
شده است تا در نرم منطقه ای غرو آسيا ،نقشي مهمم ایفما کنمد .رویکردهمای ضمدایراني حکوممت
عربستان طي سالهای اخير ،عیوهبر حوزههای سياسي ،اقتصادی و امنيتي ،به حوزه داخلي ایران نيمز
تسری یافته است ،تاجایيکه تیش برای ارتبا اقناعي با مردم و نخبگان ایراني و جهت دهي افکمار،
گرایشها و تماییت آنها بهسوی ضدیت با جمهوری اسیمي ،امری آشکار است .درایمنميمان ،نموع
مواجهه جمهوری اسیمي ایران با عربستان ،محل تأمل است این مواجهه ميتواند عیوه بر کمنش هما

سعودی

باشد .طبيعي است که باتوجهبه اینکه دیپلماسي عمومي درنهایت با اکهان و قلموو انسمانهما ممرتبط
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و واکنشهای سياسي و امنيتي که عمدتاً منطقهای بودهاند ،شامل دیپلماسمي عممومي نيمز شمود .ایمن
مقاله کوشيده است تا فرصت ها و زمينه های موجود در عربستان برای دیپلماسي عممومي جمهموری
اسیمي ایران را شناسایي و رتبه بندی کند تا درصورت اراده و سياسمت گمااری جمهموری اسمیمي
برای تمرکز بر این دیپلماسي ،بخشي از محيطشناسي مرتبط موجود باشد .برایناسماس تمیش شمده
است تا از نرر خبرگان و کارشناساني که به صورت ميداني و مطالعماتي ،دارای تجمارو و مطالعمات
قابلتوجهي در حوزه عربستان هستند ،استفاده شود .این بهرهبمرداری از خبرگمان ،همم در گمردآوری
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داده ها از طریق مصاحبه و هم وزن دهي به نتایج حاصل از مصماحبه هما ،مموردنرر نگارنمدگان بموده
است .براساس آنچه آمد 5 ،فرصت دارای اولویت بيشتر در عربستان به ترتيمب عبارتنمد از دسترسمي
باالی مردم و نخبگان به شبکه های اجتماعي ،تبعيض ساختاری عليه زنان توسط حکومت آل سمعود،
وضعيت تحصيلي مناسب به خصوص در طبقه متوسط ،نسل جوان در عربستان و دلبستگي مردم بمه
آرمان رهایي قدس شریف و ضدیت بما ر یمم صهيونيسمتي .هریم

از ایمن فرصمت هما مميتوانمد

موردتوجه سياست گااران باشد تما براسماس آنهما و سمایر عواممل موردنيماز ،بمه طراحمي راهبمرد و
راهکارهای الزم برای دستيابي به اهداف تعيينشده دست یابند.
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