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واژه دیپلماســی هرچنــد جدید باشــد و یــا هر چند به خارجیوروابطملتهــاودولتهاوحوزهبینالمللرا
دورانهای پســین برگــردد ،در ایــن که نهایتــا در ذات بهاینکلمهوابزارمعنیوتفسیروفهمودرکمیکرد.
معنایی خود متناســب با شرایط هر دوران کم و بیش
امــروز در پــس گــذر زمــان و تحــوالت شــگرف و
از یک هدف و منظور برخوردار بوده اســت تردیدی در فوقالعــادهوحتــیغیرقابلباوروتصورپیشــینیانماو
ان نیســت اما هــر چه بوده و هســت در
باســرعترشدوتوســعهوآسانیوآسان
این دوران از مفاهیم نوین و متناسب با
خــواری ارتباطــات نهتنهــا بســیاری از
تمامیشاخصها و سازو کارهای حاکم
مفاهیم و واژهها و کلمات قلب شــدهاند
برجهان امروز و عصرحاضر و این نسل
وتغییــرمعنــیومفهــومدادهانــدبلکه
یادداشت
و حتی نسلهای پیشین معنی و مفهوم
معنــای متفــاوت و مرســوم و از پیــش
میگیــرد نهایتا امــا نه صرفــا به لحاظ
آموخته شده آنها با دگرگونیهای بسیار
واژگانــی بلکه به لحاظ ماهیت ونحو ه و
مواجهاست.
فرآینــد اجرا و عمل به آن در هر شــکل
شــایدوحتمــاًدرروزگارینــهچندان
و صــورت و ســیرت آن موضوعــی دیرپــا و بــس کهن دورودیــرکمترباورمیشــدیادراذهــانجایمیگرفت
تلقی میشــود.حتی عمل به دیپلماســی و استفاده از کهماازواژگانیچوندیپلماســیپزشــکی -دیپلماسی
تمامیمکانیزمها ،اجزاء و ابزارهای آن به صور گوناگون بهداشــتی  -ورزشی -سایبری ،دیپلماســی هنر یا حتی
در زندگــی آدمیو آدمیــان و از زمانــه ای که جامعه و ادبیاتوشــعر،دیــنوفرهنگوورزشنــامببریمیادر
اجتماع مفهوم یافت و روابط اجتماعی تکامل وشکل عملبــهاجرایآناهتمامورزیم.امــروزبارونقفضای
گرفت ،آغاز شده است دیپلماسی همیشه بوده است مجــازیوکثرتوتنوعوســرعتانــواعارتباطاتتاحد
از بدو خلقت ،از زمانی که دو انسان یا بیشتر بر این کره زیادیبایدازدیپلماسیبدونپسوندخوددارینماییم
خاکی زیســت کرده اند اما چگونگی ،میزان و معنی و و«دیپلماســی»خودشــایددیگربهتنهاییپاســخگوی
سازو کارهای آن در اشکال خاص و دقیقا در وابستگی یک مفهوم و بیــان ذهن و هدف آدمیو جوامع نباشــد.
و شرایط زمانی و مکانی خاص دوران خود به کار گرفته بــه همــان میــزان کــه در بســیاری از رشــتههای علــوم
شده است.
انســانیویاعلوممحضوحتیحوزهپزشــکیویاحوزه
دیپلماسیهمپدیدهاینوینوهمموضوعیدرازای مهندســیوعلوم تخصصهاریزوریزترشــدهاستدر
تاریخروابطانســانیوآدمیاســت.امروزدیپلماســیاز حوزه دیپلماسی نیز ما شاهد تخصصی تر شدن هرچه
معنایمتفاوتوشناختهشدهقرونگذشتهنیزبافاصله بیشتردرشــاخههاورشتههایگوناگوناینواژهمهمدر
ایبســیاردرحوزهمســائلاجتماعی-سیاســیوروابط حوزهسیاســت،صلحوامنیت،ثبات،همگرائیوفعل
حاکــممیــاندولتهاوکشــورهایمختلــففراتررفته و انفعاالت جهانی شــده ایم .دیپلماسی عمومیشاید
است.دیپلماسیاگرچهدرانواعخودمیتواندباعناوین بتواند تعریفــی و بیانــی از مجموعه تمامیرشــتههای
یاپسوندوپیشوندهایمتعددیظهوروبروزوتعریفو تخصصــیدیپلماســیرابیــاندارداگــرچهباســرعت
بیانشــودامابیشــکاحتماًالًدریکسمتوسوویک تحــوالتوافزایشدانشبشــریرفتهرفتــهاینواژهنیز
مسیرمشخصبهمنظورتحققیکهدفویااهدافیاز دیگربهتنهاییپاســخگویپرســشهاومــرادومقصود
پیشتعیینشدهبهکارگرفتهمیشود.
آدمیــان ،کنشــگران و اندیشــمندان صاحــب نظــر و
جهان روزی تنها با یک واژگان مشــخص و شــناخته متخصصنخواهدبود.
دیپلماســیعمومیاگرچهخودموضوعورشــتهای
شــدهبهنامدیپلماسیســروکارداشتوتمامسیاست

جدیدونویناســتامادرایرانبیشــکهنــوزبهدالیل
مختلف فکــری ،سیاســی و اقتصــادی و شــناخت آثار و
حکمتهایپرشــمار آن،رشــتهایجــوانوحتیمورد
غفلتوبیتوجهیوگهگاهصرفاًبهعنوانیکپرســتیژ
ویکژســتبرایبیانرشــدوتوســعهوفهمبیشــتر ویا
توســعهیافتگیوآشناییبامدرنیزاســیونوجهانبرتر
ومفاهیــمجدیــدبــهکارگرفتهمیشــود.درایــرانهنوز
دیپلماســی عمومیاگرچــه در عصــر حاضــر ســالها از
عمــروبقــاو کارکردوآثارآنمیگــذردموضوعیلوکس
و ناشــناخته و حتی بی خاصیت و بی حاصــل واحتماًال
بالوجــهواســتفادهاســتمگــردرمــواردیوبــهدالیلی
نهمنادر!
آ 
در سیســتم اداری ایران هنوز ما همان ســاختارکهنه
دهههــای دور را همــواره تکــرار و تکــرار میکنیــم و
درســازمانهای اداری و ارگانهــای مــا هنــوز بر اســاس
عادتمألوفگذشــتگانونسلهایپیشینخودازکلمه
روابط عمومیو ادارات روابط عمومیسخن میگویند.
اداراتونهادهایــیکــهنهبهدیروزوپســینروزهاتعلق
دارنــدونــهبــهامــروزوپســانفرداهــاوصرفــاًواحتماًالً
میتوانند تنها محلی و ملجائی بــرای ایجاد مصاحبه و
تبلیغبرایمدیرانســازمانیخودوحراستوحفاظت
ازآناندربرابرهرانتقادونقدیباشند،یاگاهی محملی
برایبررســیرســانههایکشــور ویافتنمقاالتواخبار
مرتبــطباســازمانخــودباشــندیــاتکذیبــیوتأییدیو
تصویــریرابیا د آورند اینچنیناســتکــههیچاثریو
آثاری ماندگار و اثربخش در ســطح جامعه و حوزههای
پیرامونی و جهانی از این نوع ســاختار کــه درمیانه راه به
فراموشی برده شدهاند ،نیست و نخواهد بود .بسیاری از
کشورهایجهانوحتیکشورهایپیرامونیایرانزمین
بــرایدســتیافتنبهآثــارونتایــج کارکرددیپلماســی
عمومــیدرعرصــهجهانیومشــروعیتبخشــیدنبه
وجود رفتارهای بسیار نامشروع خود از چنینمکانیزمو
ابزارهاییســودبردهومیبرنداماهنوزشــایدمابهزمان
زیادینیازداشــتهباشــیمتابدانیمبایدبرایتنویرافکار
عمومیدر جهان آشفته و آغشــته به هر خبر نادرست و
ناپســند و مهمتر از آن بیان واقعیت وبه تصویر کشیدن
چهرهکشورومردمتاریخساز،باتمدندیرپادراینحوزه
وشــاخههایزیرینآنبایدراهیدرازرابرایرســیدنبه
مقصدومقصودطینماییم.
هزینــهکــردندرحــوزهدیپلماســیعمومیهزینــه
نیست،ســرمایه گــذاری اســت،جلب ســرمایه اســت،
امنیت است و افزایش مشروعیت و جدال واقعی امروز
درعرصــهجهانیهمــانجدالدرعرصــهجنگروانی
و دیپلماســی عمومیاســت .امــروز بــی شــک در حوزه
دیپلماسیادبیاتوهنر،دیپلماسیسینما،دیپلماسی
ورزش،دیپلماسیشهری،دیپلماسیپارلمانی...کارها
میتوانکردکهدرحوزهدیپلماســیمحضیابامفهوم
قدیمیآنانجامشدنینیست.
ســالیانیاندکاســتکهمانیــزبهرســمجهانیاناز
دیپلماسیعمومیسخنمیرانیمامابیهیچذهنیت
واندیشــهوشــناختووایدهوامــکانوابزاروتخصصو
هنــریو…..لذاجزبهکارگیریکلمــاتوواژههایانهایتاً
در بهتریــن تریــن شــرایط و حالــت ممکــن جــز تغییر
نــامبرخــیاداراتوســازمانهایقبــلبادیگــرنامهابه
نامهاییدرحوزهدیپلماســیعمومیاقدامیشایســته
نکردیــم اقدامیکه در جهان و یا حتــی در حد کوچکتر و
محدودترازعرصهجهانیتاثیرگذارباشدرانیزبهسامان
نرســاندهایم.البتههموارهتاکنونتنها داشتههایذاتی

