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 های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانکالبدشکافی منافع ملی در چارچوب گفتمان
 

 مسعود مطلبی 1 *
 مجید نوروزی خولکی2

 

 چکیده:

 از سیاست خارجی هر کشوری نشات گرفته از محیط داخلی و همچنین محیط خارجی اعم

 هر خارجی های سیاستای و جهانی است. به عبارت دیگر عناصر تاثیرگذار بر گفتمانمنطقه

 استگیری سیکشوری در جهت تحقق منافع ملی تحت تاثیر متغیر زمان و مکان است. جهت

مان و  غیر زخارجی ایران نیز مبتنی بر همین عناصر اعم از ماهیت دولت، نقش ایدئولوژی، مت

 ش بررسیای و جهانی معنا شده است. هدف محوری این پژوهبازیگران منطقهرویکرد محیط و 

وری جی جمهگرایی در سیاست خارهانی بر عنصر آرمان گرایی و واقعتاثیرات محیط داخلی و ج

، عه محورر، توسهای سیاست خارجی  اعم از لیبرال محوران است. در این راستا گفتمانای اسالمی

رار قتحلیل  وجزیه تتنش زدایی، توسعه محور آرمان گرایی و... با آرمان گرایی و واقع گرایی مورد 

کاف  ششخص، گرفته است. همچنین در این راستا تاثیرات موضوعاتی از قبیل فقدان استراتژی م

رد .... موویانه م هماهنگی در بین تصمیم گیرندگان، محیط پر آشوب نظام بین الملل و خاورمو عد

 توجه قرار گرفته است.

 ییگراآرمان ،ییگراواقع ،ی، منافع ملیخارج استیسایران،  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

های مردم، توجه به خواسته شنیدن صدای جمله از ،1سیاسی مشروعیت اصلی امروزه منابع

 هارسانه .دارند قرار هارسانه تاثیربه شدت تحت پاسخگویی به نیازهای جامعه، و هماهنگی آنان،

مسائل مورد نظر آنها را  تا گیرند قرار استفاده مورد سیاست مداران برای ابزاری عنوانهب توانندمی

 عنوان به همچنین و کنند فراهم بحث برای را فرم پلت یک توانندمی هارسانه منعکس نماید.

 را خود مشروعیت و دهند نشان را خود هایسیاست تا کنند عمل سیاسی مقامات برای انجمنی

 امروزی، هایدموکراسی در که شودمی ( استدالل2،2009)هاجر. کنند ایجاد خود اعمال برای

 و قدرت هارسانه منطق که حدی تا حتی هستند، تاثیرگذار بسیار هاآن قدرت منطقی و رسانه

 (3،2014)کوتاگن و ون مرکرک. دهدتحت شعاع قرار می را سیاسی قدرت مانند دیگر سازمانی

های اول و مهم قدرت جایگاه رسانه در قرن اخیر که اطالعات در آن به عنوان نقش منابع دست

-ویژگی دارای باید هادولت قرن،این  باشد، از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است. درسیاسی می

 مشروعیت ها،مولفه این از یکی. باشنداجتماعی و حفظ آن سیاسی قدرت کسب برای خاص های

 اطالعات و رسانه ( همبستگی شدید1398)عباسی و یوسفی،. است آن رهبران و هادولت سیاسی

-هنجار دادن شکل در رسانه نفوذ سیاسی و مستقیم غیر و مستقیم قدرت با دو مفهوم این تالقی و

مشروعیت  بر قطعا   باشد که نتایج آنمی مهم معاصر دنیای در فردی، هایارزش و اجتماعی های

 از هارسانه که باشدمی این هم گذارد. واقعیتمی تاثیر سیاسی هایها یا حزبدولت سیاسی همه

در همین راستا ( 1390ند. )قدسی،برخوردارا هادولت اهداف به دستیابی کسب در فراوان قدرتی

 ارتباطات اطالعات، گذاری اشتراک به شهروندان، فعال مشارکت برای مفید ها ابزاریامروزه رسانه

 اکنون هادولت از بسیاری شهروندان، با مستمر ارتباط به نیاز دلیل به ها نیز،دولت مورد در. هستند

 در حال، این با. کننداستفاده می عمومی اهداف ارزیابی با جامعه و ارتباط برای هااز انواع رسانه

 چالشی اجتماعی هایرسانه از استفاده برای آمادگی و درک فقدان تکنولوژی، پیشرفت به واکنش

 اینکه بلکه شود، گرفته نظر ها دررسانه منافع باید تنها نه بنابراین شود،می محسوب دولت برای

، 4همکاران )پارک و. نظر داشتدهند نیز باید در  افزایش را عمومی اعتماد توانندها میرسانه چگونه

 ادبیات در بحث مورد بسیار موضوع یک حاکمیت و هاسیاسی دولت مشروعیت اگرچه (2015

 شده پرداخته موضوع این ها درقدرت نرم رسانه تاثیر به کمی اما با این حال توجه سیاسی است

 مشروعیت در آن نقش و رسانه نرم بر این اساس در این مقاله سعی شده است تا قدرت .است

                                                           
1- Political legitimacy 
2 -Hajer 
3 -Korthagen & Meerkerk 
4 - Park et al 
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 ها مورد بررسی قرار گیرد.دولت سیاسی

 پیشینه پژوهش

 یاسیس مشروعیت بر غرب نرم جنگ ( تحقیقی با عنوان تأثیرات1398افتخاری و همکاران ) -

 جنگ که لسؤا این به پاسخگویی هدف با حاضر ایران انجام دادند. این تحقیق اسالمی جمهوری

 حقیقت این. دارد صورت گرفت اسالمی جمهوری در سیاسی مشروعیت بر تأثیری چه غرب نرم

 و تحلیلی و یفیتوص پیمایشی، نوع از ماهیت، و اهداف برمبنای کاربردی، نوع از دستاورد برمبنای

 نظری هایگاهدید بررسی از پس. است آمیخته بوده نوع از استفاده مورد هایداده نوع برمبنای

 تأثیر عیینت منظور به و شناسایی آن هایمؤلفه و ابعاد سیاسی، مشروعیت و نرم جنگ به راجع

 پیروزی از پس که نشان داد تحقیق این نتیجه طراحی پرسشنامه انجام شد. به نسبت ها،مؤلفه

 هایعنوان اب فرهنگی سیاسی، ابعاد در نرم جنگ گوناگون هایمؤلفه بکارگیری با غرب انقالب،

 کشور، در گیرن هایانقالب وقوع بشر، حقوق از تاکتیکی برداریبهره فقیه، والیت اصل تضعیف

 و غرب بلوک توسط فرهنگی هایاپوزیسیون تشکیل و دینی سازی فرقه مدنی، نافرمانی رواج

 معمجا همچنین و داخلی سطح در آن سیاسی مشروعیت و نظام تضعیف برای فشار هایگروه

 .اندآورده پدید نظام برای را هاییبحران بعضا  و نموده ریزیبرنامه جهانی،

 اسالمی جمهوری خارجی سیاست در نرم قی با عنوان )قدرت( تحقی1395مایلی و مطیعی ) -

 دانش،) نرم درتق از استفاده» که شده است مطرح را پرسش این مقاله این ایران( انجام دادند. در

 در «است؟ داشته ایران اسالمی جمهوری ایمنطقه جایگاه در ثیریتأ چه( ایدئولوژی و فرهنگ

 و استحکام باعث نرم قدرت از دولت ایران استفاده» که گردیده است طرح فرضیه این نیز پاسخ

-زمینه در یریچشمگ پیشرفت ایران دانش، زمینه در« .ایران در منطقه گردیده است جایگاه ارتقای

 و ایرانی غنی هنگفر فرهنگ، زمینه در. است داشته آوریفن و نظامی سایبری، پزشکی، های

 از پس ژی،ایدئولو زمینه در همچنین دارد؛ منطقه کشورهای با فرهنگی پیوندهای و اسالمی

 سیاست و ذهبم بین ارتباط و عدالت خارجی، سلطه انکار مانند مفاهیمی معرفی و اسالمی انقالب

 منطقه کشورهای رد خود نفوذ افزایش برای آن از که قدرتی. استداده  افزایش را آن نرم قدرت

 .کندمی استفاده خارجی سیاست طریق از

 هایشبکه برنقش تاکید با دیپلماسی عرصه در رسانه ( تحقیقی با عنوان نقش1391ساداتی) -

 با پژوهش ای انجام داده است. اینرسانه دیپلماسی ارتقاء صداوسیما در مرزی برون تلویزیونی

 مفاهیم به اشاره ضمن شد، انجام کشور ایرسانه دیپلماسی ارتقای در ملی رسانه نقش بررسی هدف

 عملکرد از هایینمونه بررسی به ای،رسانه دیپلماسی و عمومی دیپلماسی با مرتبط هاینظریه و

 مصادیقی و پرداخت زمینه این در وی تی پرس و العالم همچون سیما، و صدا مرزی برون هایشبکه
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 دیپلماسی منظر از را غزه ماجرای و انگلیسی ملوانان گروگانگیری ماجرای ای،هسته پرونده چون

 .است گرفته انجام ایکتابخانه – اسنادی روش به تحقیق این. دهدمی قرار بررسی مورد ایرسانه

 جنگ با مقابله و نرم قدرت ایجاد در ملی رسانه )نقش عنوان با خود تحقیق در( 1390)قدسی -

 تحول دچار انگیز شگفت ایگونه به سیاست اخیر، سال های در نرم اینطور بیان کرده است که 

 به هنگی،فر قدرت. است شده تغییراتی دستخوش قدرت ملی چون مفاهیمی آن، تبع به و گردیده

 نقش به جهتو روند، این در و شده مطرح نرم جنگ در پیروزی و ملی قدرت اساسی مبنای عنوان

 .است شده واقع اندیشمندان تاکید مورد کشور، یک «نرم قدرت» افزایش در «اجتماعی سرمایه»

داده است و  رقرا بررسی مورد را در کشور ایران نرم قدرت افزایش بر ملی رسانه نقش این مقاله

 و نتظاراتا همچنین و کشور اجتماعی و فرهنگی سیاسی، کالن راهبردهای در ملی رسانه جایگاه

 و سنادیا مطالعات بر مبتنی تحقیق روش. است گرفته قرار دقت مورد مردم و نظام مطالبات

 ایده توضعی با موجود وضعیت میان که است آن مبین نیز شده حاصل نتیجه. محتواست تحلیل

 .ندارد وجود انطباق ملی رسانه از ملی مطالبات و آل

منابع  بر هاآن منطق و رسانه )اثرات عنوان با ایمطالعه( 2014) 1 ون مرکرک و کوتاگن -

شده  مطالعه خاص طور به مقاله، این محلی( انجام دادند. در حاکمیت هایشبکه در مشروعیت

 در سیاسی گیریتصمیم دموکراتیک مشروعیت منابع بر هاآن منطق و هارسانه چگونه که است

 اهداف، اخبار، ایجاد با ارتباط در را خود منطق هارسانه گذارند.می تاثیر حاکمیت هایشبکه درون

 گذارند،می تاثیر سیاسی گیریتصمیم فرآیندهای بر که تولید، هایمحدودیت و کاری هایروال

. ها بوده استرسانه هایگزارش از کمی محتوای تحلیل و مصاحبه کیفی، مطالعه موردی .دارند

 بر عالوه. داد افزایش را شهروندی هایگروه صوتی امکانات هارسانه منطق قدرت ونتایج نشان داد 

 واکنشی ارتباطی سبک به را سیاسی مقامات هارسانه قدرت داده، گسترش را تفکر فرآیند این،

افزایش مشروعیت  تواند منجر بهرتباط و نفوذ در مردم و جامعه میدهند، که با افزایش امی سوق

 گردد.

 پژوهشروش 

-می دولتها سیاسی مشروعیت در آن نقش و رسانه نرم هدف اصلی این مقاله بررسی قدرت

، به هاباشد و در آن ضمن بیان ادبیات نظری مرتبط با رسانه، قدرت نرم، مشروعیت سیاسی دولت

 کاربردی از نظر هدف، تاثیر قدرت نرم رسانه بر مشروعیت سیاسی آنها پرداخته است. این مطالعه

این  صورت مروری بوده است که با مرور تحقیقات و مطالعات انجام شده درو  روش این مقاله به

-جمع ای برایروش کتابخانه در این مقاله از. ارتباط به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته است

                                                           
1- Korthagen & Van Meerkerk 
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 آثار و ،کتبدقیق با مطالعه  گردیده وآوری اطالعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده 

اینترنت،  جستجو در همچنین و ت مرتبط با موضوع که توسط سایر محققین صورت گرفتهمقاال

  .گردید و جمع بندی آوریاطالعات مورد نظر، جمع

 قدرت نرم -

 سیاسی علوم ادبیات در است، که همواره سیاسی علوم در اصلی موضوعات از یکی 1قدرت 

 خارجی و داخلی سیاست در قدرت ملموس بودن قابلیت اهمیت دلیل به این. باشدمورد بحث می

 دارای قدرت حقیقت، است. در ملی اهداف به دستیابی و هاسیاست ها،برنامه اجرای منظور به

مطیعی،  مایلی و). تهدیدها است با مقابله و امنیت دولت های از جمله قابلیت تضمینویژگی

قدرت  رخ داده است، رواج سرد جنگ اتمام از که پس جهانی عرصه در اخیر تحوالت (1395

 کاربرد به بزرگ و های کوچکقدرتافزون  داده که با مقبولیت روز بشدت کاهش  را سخت

 یک هایقابلیت و هاتوانایی به نرم قدرت (3،2001)ژانگ و یاچی. منجر شده است 2نرم قدرت

 با را دیگر جامعه خود وکشورهای رفتار یا منافع مستقیم غیر طور به که دارد اشاره کشور یا دولت

. دهدمی قرار تاثیر تحت اخالقی هایارزش یا انگیزه فرهنگ، ایجاد مانند ابزارهایی از استفاده

 بعد در نرم قدرت اینکه عالوه به .کندمی بازی نرم امنیت ایجاد در مهمی بسیار نقش نرم قدرت

 ملی هماهنگی و ایجاد اعتماد جمعی افزایش با و دولت سیاسی ایجاد مشروعیت طریق از داخلی

 است، مهم نیز بسیار المللیبین روابط در نرم یابد. همچنین قدرتمی افزایش همبستگی سیاسی و

 و فرهنگی قدرت و مشروعیت سیاسی یک حکومت، قدرت تجلی ترینمهم حاضر، حال در زیرا

 ویژگی. کنندمی تالش آن برای المللبین روابط عرصه فعاالن که است تبلیغاتی روانی قدرت

 است. مرتبط رضایتمندی و اقناع مفهوم با قدرت نرم

زینه ه مترینجنگ بوده که مهاجم با ک نوعی ازدر تعریف جنگ نرم نیز اینطور آمده است که 

عیوضی و ) .کندگشایی میو در میان عقاید مردم، عقده گیردمیبیشترین تلفات را از طرف مقابل 

 1392پارسا،

 استفاده مستلزم را سیاسی امور در کسب موفقیت نرم، قدرت طرح پیشگامان از 4نایجوزف  

 دهد:می را اینطور پیشنهاد قدرت بخش از سه دانسته و سخت قدرت همراه به نرم قدرت از

 از نرم که قدرت و است سخت طبیعت در نظامی و اقتصادی قدرت نرم؛ و اقتصادی نظامی، نیروی

 اطالعت نیز  به منجر و دهد شکل را دیگران ترجیحات که قابلیت را دارد این و است متفاوت هاآن

                                                           
1 -Power 
2 - soft power 
3 -Zhang & Yazhi 
4 -Nye 
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 از دیگر کشور یک ذهنی فضای تصرف ای برویژه تمرکز نرم قدرت کند کهوی اشاره می گردد.می

 دست نرم قدرت به کشور یک که رو زمانیو از این مجذوب کردن دارد هایانواع روش طریق

 رسم ایشیوه به را هاتفاوت تا کند استفاده دانش ملی و اطالعات به درستی از تواندمی یابدمی

 مباحث بلکه نبوده سیاسی تبلیغات نرم در کل هدف قدرت مند گردد.آن بهره از منافع که کند

نظر  را مدو داخلی کشور  خارجی که افکار عمومی شودمی شامل را عمومی هایارزش و عقالنی

 (1383،)عسگری. قرار دارد. این قدرت را در چند حوزه می توان در نظر داشت

 کارآمدی سیاسی، اجتماعی دولت 

 انجام صحیح وظایف قانونی و مورد انتظار جامعه 

 سرمایه اجتماعی 

 اقتدار 

 جذابیت 

-ارزش از ایمجموعه )فرهنگ فرهنگ -1 اساسی شامل منبع سه دارای نرم قدرت نای، از نظر

 را جهانی هایارزش کشور یک فرهنگ که زمانی داده و معنا جامعه به که است عملکردهایی و ها

-)ارزش سیاسی هایارزش -2 یابد(،می افزایش نظر مورد نتایج به دستیابی احتمال گیرد،می بر در

 بیان، آزادی ی،دموکراس باشد. مواردی از جمله قدرت و جاذبه منبع تواندمی یک سیاسی های

 خارجی و داخلی یاستس -3 و (.هستند جذاب سیاسی هایارزش همگی ... و بشر حقوق ترویج

 یاستس اگر حقیقت، در. دارا هستند را نرم قدرت توان تقویت داخلی و خارجی هایسیاست)

. باشدمی یز(تر نها یا کشورها قابل قبول باشد، مشروعسایر گروه دیدگاه از کشور یک خارجی

 ها،رسانه انواع متما شامل ابزارهای نرم از گیریبهره ( بر این اساس1390)مرکز مطالعات فرهنگی،

 ( 1396دی،)پوررشی .نمایدمی گرجلوه ضروری و الزم امری نرم قدرت تحقق راهکار عنوان به

 رسانه  -

 که و...(فضای مجازی، صدا  رادیو، تلفن، زیون،ی)تلو ارتباطی نوع وسیله هر به 1رسانه

 رفتاری و روانی ذهنی، ابعاد فیزیکی، ابعاد بر عالوه. کندمی اشاره است، پیام یک واسطه یا حامل

 دریافت شاخه افسردگی، یا دارای چهره شاد حتی یک .کنند ایفا را رسانه یک نقش توانندمی نیز

 عنوان به تواندمی نیزو دریافت پیامی در فضای مجازی و...  راهنمایی هایچراغ گلی از کسی، رنگ

-می انتقال را دیگران افکار و هافرهنگ که است ایوسیله هر رسانه (1390دسی،)ق. باشد رسانه یک

ویدیو و  و نوری صفحات ماهواره، تلویزیون، رادیو، مجالت، ها،روزنامه هارسانه از منظور و دهد

 اطالعات حامل نقش که است ابزاری رسانه: شود اضافه باید تعریف، این در. است فضاهای مجازی

                                                           
1-Media 
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-پیغام گیرنده و فرستنده بین واسطه یک و کندمی ایفا را شدهطراحی پیش از طراحی هایپیغام و

 که .کنندمی ایفا متفاوتی نقش جامعه در هاتنش و اندکرده ظهور زمان طول در که است هایی

. کرد اشاره آنها تبلیغی و رهبری، تفریحی و راهنمایی خبری، آموزشی، وظایف نقش به توانمی

 خصوصیاتی و ظهور، نوع مانند زمان های گوناگونیاساس ویژگی بر ها رارسانه ،مختلف متون در

 (1394سلیمانی، )شمسی و .شودمی اشاره زیر در آن از اینمونه اند، بهکرده تقسیم دارند که

 مجله. و روزنامه ، مانند1های چاپیرسانه -

 تلویزیون. و رادیو ، مانند2های الکترونیکرسانه -

 مجازی. و فضاهای سی دی، دی وی دی، هارد، فالپی، فلش ، مانند3های دیجیتالرسانه -

 از برخی .اندشده ملمتح را کیفیت و کمیت در اساسی تغییرات ها نیزرسانه اخیر، سالیان طی

 (1387)عیوضی،. کرد تقسیم زیر شکل به توانمی را تغییرات این اساسی هایویژگی

 .است داده افزایش مخاطبان برای اطالعات به دسترسی هاپیشرفت رسانه -

 ندارند.  فضایی و زمانی هایها محدودیترسانه -

 .دهدمی بیشتری وکنترل حق انتخاب مخاطبان به جدید ایرسانه محیط -

 .اندکرده فراهم را اطالعات تبادل امکان های اجتماعی و آنالین امروزیرسانه -

 .است داده نشان هاهرسان در اطالعات کردن محدود یا انتشار در ایویژه تاثیر اخبار کنترل -

 قدرت نرم رسانه -

 این میدان که اندکرده تصدیق استثنا بدون روشنفکران همه که است حقیقتی نرم جنگ حوزه

-تیصنع باشند. بانمی پیام انتقال و ارتباط برای ایوسیله عنوان ها بهرسانه جز چیزی عیارتمام جنگ

 با مقابله توانایی محلی هایرسانه مدرن، جوامع به سنتی جوامع تبدیل و کشورها رشد و سازی

 مدرن، جوامع نیازهای زمینه در که است دلیل همین به که اندداده دست از را جامعه هایخواسته

ی دیگر صحبتی از ادوات اجنگ رسانه در .اندیافته گسترش و تشکیل هارسانه یا جمعی هایرسانه

-سانهر و فیلم کتاب، ماهواره، اینترنت، رادیو، انواع رسانه شامل تلویزیون، و نبوده نظامی یا جنگی

 هاییهال وارد ایحرفه صورت به که گرددمی مطرح راهبردی سالحی عنوان های اجتماعی به

نیروهای  یمطبوعات و فرهنگی فعاالن جای نیروهای رزمی و نظامی، بهو  کشورها  شده فرهنگی

 (1394. )یوسفی،جنگ نرم خواهند بود

 از بسیاری توسط است، یافته توسعه المللبین روابط حوزه در که «نرم رسانه قدرت» مفهوم

 یک محصوالت فرهنگی انواع رسانه و چگونه اینکه توضیح برای راهی عنوان به ارتباطات محققان

                                                           
1 -Printed Media 
2- Electronic Media 
3 -Digital Media 
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 پذیرفته دهند، افزایش جهانی صحنه در را آن تأثیر نتیجه در و آن کلی جذابیت توانندمی کشور

 «عمومی دیپلماسی» زمینه در خود هایتالش در را ایده این هادولت از بسیاری. است شده

 این با. دارد اشاره دیگر هایدولت مقابل در خارجی مردم عموم برای ارتباطاتی به که اند،پذیرفته

 به. است گرفته قرار مناقشه ای موردرسانه نرم قدرت ایده عمل، در هم و تئوری در هم حال،

 که است مؤثر زمانی تنها نرم رسانه قدرت اصطالح به که کنندمی استدالل منتقدان مثال، عنوان

  (2016. )جورج،شود حمایت اقتصادی و نظامی سیستم های توسط

 سیاسی عرصه فعاالن به ایگسترده و عظیم قدرت خبری هایآژانس و رسانه بر تسلط امروزه

تسلط بر  اطالعاتی ناشی از هایاهرم و قدرت از این استفاده با که طوری به است، داده هادولت و

 1کلمن عمومی خواهند بود. افکار گیریشکل یا جمعی هاینگرش و عقاید تغییر به قادر هارسانه

داشته  اعتقاد اجتماعی اعتماد ایجاد های امروزی بررسانه تاثیر به که است کسانی از یکی

و  اجتماعی اتصال نقاط دهندگان ارایه از یکی عنوان به هانیز رسانه گیدنز هایاندیشه در. است

 (1390)کلمن،. هستند مرتبط افراد اعتماد سطح تامین

 :کندمی بیان خالصه صورت به را هادر دولت هارسانه مختلف عملکرد ( به چهار2004) 2گرابر

 ضمتناق غالبا  و گوناگون عقاید درباره گفتگو و بحث برای مجمعی کردن فراهم. 

 عمومی گذاری بر افکارعمومیت در جامعه و امکان تاثیر  

 بررسی کانو ام شهروندان توجه به  سیاسی، رویدادهای مورد در اطالعات آوریجمع 

 سیاستمداران. انعکاس عملکرد و سیاسی رخدادهای

 جمله  ی ازمسایل به به این طریق که وقتی کندمی عمل عمومی ناظر یک عنوان رسانه به

 کند.می اشاره دولتی هایبخش در قدرت از استفاده سو فساد، برخورد با

 هاآن روتین ردعملک دقیق توصیف جای به هستند، خبری هایرسانه پتانسیل موارد این اگرچه

توانند در می هارسانه .هستند متصل ها،و سیاسی دولت قانونی منابع به شدت به عملکردها این)

 همانطور از طرفی. کنند ایجاد را اجتماعی و سیاسی کار دستور شهروندی هایگروه حین احترام به 

 پذیریمسئولیت طرواب بر کنند،می آگاه سیاستمداران عملکرد مورد در را شهروندان هاآن که

 .گذارندمی تاثیر سیاسی نیز مقامات

-مقوله تا کنند استفاده تکنولوژی این از که کنندمی تشویق را هاها دولترسانه این، بر عالوه

-صرفه مدیریتی، کارایی سیاست، اثربخشی شهروندان، مشارکت شفافیت، بودن، باز مانند ییها

موضوع نیز  این باشند. در نهایت باید به داشته نیز در نظر را ها، رضایت شهروندانهزینه در جویی

                                                           
1- Coleman 
2- Graber 
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قدرت  توسط یقرار گرفتن جوامع و کشورهای به اصطالح جهان سوم اشاره کرد که تحت تاثیر

 افکار چیزی جزء تحت تاثیر قرار دادن آن ه هدفک باشد،می، حقیقتی غیر قابل انکار هانرم رسانه

نفع ارباب  عقایدشان به تغییر و همچنین کشورها اراده کاهش برای مردم یک جامعه  هایقلب و

 (2004)گرابر،. است هارسانه

 مشروعیت سیاسی -

 اصطالحات .است مشروعیت سیاسی مساله کشورها، سیاسی حوزه در مفاهیم ترینمهم از یکی

-می جمله آن ها بیان شده است که ازدولت و سیاست در مشروعیت کلمه برای بسیاری معانی و

اشاره  غیره دن وش شناخته رسمیت به کارایی و حاکمیت، مشروعیت، عدالت، و رویمیانه توان به

 کلمه تشریح هنگام. شوند گرفته نظر در دو هر اطاعت و فرمان که است مشروع زمانی قدرت. نمود

 آن پذیرش دوم، و حاکمان برای حکومت حق ایجاد اول،: شویممی مواجه مساله دو با ما مشروع،

 توسط حق آن پذیرش و حاکمان برای حکومت حق توجیه حقیقت، در. افراد آن جامعه توسط حق

 تی دیگر حق( به عبار1398)افتخاری و همکاران،. است مشروعیت مفهوم هایمولفه حاکمان،

 ناختنش رسمیت به نیاز و حاکمان برای حاکمیت حق وجود معنای به سیاسی علوم در مشروعیت

ست که اساسی ا شامل دو بعد بر این اساس مشروعیت .است شهروندان توسط حق این پذیرش و

 دانشهرون سوی از دولت اجتماعی پذیرش. است اجتماعی پذیرش دوم بعد و منطقی بعد اول

 آن تاریخ که چرا است، مدت بلند مفهوم یک مشروعیت مفهوم. است آن بودن قانونی عینی جنبه

. گرددمی باز دهد،می رخ سیاسی اطاعت چرا اینکه مورد در بحث و مدنی موسسات تشکیل به

 و دارد بستگی آن اجتماعی و سیاسی مشروعیت به کشور هر بقای که است این بحث این اهمیت

 از و کرده قویتت را خود مشروعیت اساس باید خود، سیاسی زندگی تداوم منظور به ها،دولت همه

 (1394)عمادی،. کنند جلوگیری جامعه در مشروعیت عدم کاهش یا هرگونه

 قدرت اب سازگاری چگونگی و یگانگی اجتماعی عبارت است از از نظر علوم مشروعیت همچنین

 خاص، مکان و زمان در جامعه، اکثریت یا همه عقاید و نظریات با جامعه، حاکمان و رهبران

 این بر .باشدمی جامعه اعضای اطاعت وظیفه و رهبران برای حاکمیت حق پذیرش به منجر که

 )ربیعی، .شودمی هادار افراد رضایت براساس دولت جدید، قانونی هاینظریه از بسیاری در اساس،

1384) 

 عمومی باور است، مهم ها بسیارحکومت و کسب رضایت جامعه برای دولت به اعتماد و مشروعیت

 تصمیمات دارد حق و است شده تشکیل درستی به معین محیط یک در سیاسی اقتدار اینکه بر مبنی

 تصمیمات از مردم شوند،می پذیرفته مشروع عنوان به حاکم هاینظام که زمانی. بگیرد عمومی

 به نویسندگان .نبرند سودی هم آن از یا نباشند موافق آن با اگر حتی کنند،می تبعیت عمومی
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 واقعیت لزوما  نه و او ادراک اساس بر حکومت از فرد یک ارزیابی عنوان به را مشروعیت درستی

 ترتیب، همین به. نیست گیریاندازه قابل راحتی به یا عینی عامل یک مشروعیت. کنندمی تعریف

 با و جامعه و دولت بین اعتماد روابط با شدت به مشروعیت ادراکات که کنندمی اشاره نویسندگان

 (1،2009)هورلمن. است مرتبط اجتماعی و سیاسی یکپارچگی های شبکه

 سیاسی مشروعیت و قدرت نرم - 

 مورد های سیاسیها و نظامدولت سوی از همواره موثر و قوی پرنفوذ، ابزار یک عنوان به رسانه

 به بیشتر را خود نقش نوین جوامع در قدرت نرم این ابزار شک، بدون. است داشته قرار توجه

  هارسانه تنوع و نفوذ از ایگسترده طیف دلیل به زیرا کنند،می ایفا امنیتی و سیاسی ابزار یک عنوان

ود باشند موج های آشکار و پنهانارایه حقیقت و آگاهی دادن به جامعه خدمت بجای آنکه در

 تاارتباط جریان میباشد. اختیار دارند ها را درهایی که این رسانهتر به ارایه مطالب مورد نظر دولتبیش

 ابزار قدرتمندترین ایرسانه دیپلماسی. استبوده  کشوری  هر سیاست مبنای همواره اطالعات و

 و داخلی امنیت و یاسیس روابط بر توجهیقابل تاثیر تواندمی و است مردم نگرش تغییر برای

 تلفمخ ابعاد در هارسانه فزاینده رو نقشباشد، از این های نظام سیاسی داشتهو پایه ایمنطقه

 اقتصادی و... اجتماعی، سیاسی، مسایل در ابزارها این از بهینه استفاده به منجر جوامع زندگی

 (1391)ساداتی،. استشده 

 حیاتی ها نقشرسانه باشند.کشوری موثر می هر در ملی قدرت در کسب هارسانه قرن، این در

 هادولت سیاسی مشروعیت افزایش نهایت در و ملی وفاداری اعتماد، انسجام، مشارکت، افزایش در

برقراری  برای ایرسانهابزارهای انواع تواند از میها دولت .باشد اصلی آن اجزای از یکی تواندمی و دارند

و  عمومی به دولت اعتماد. دندولت استفاده کن نسبتارتباط با مردم برای بازیابی اعتماد عمومی 

، 2 جیا )هان و. باشد هااز رسانه و تسلط دولت تواند حاصل استفادهمی کسب مشروعیت سیاسی

2018) 

از طریق عوامل روانی بگذارد و  تاثیر اکثریت افراد جامعه برتوان این را دارد که ای جنگ رسانه

-نظامهای توان ایستادگی و دفاع از آرمان، اهداف و سیاست ورا کاهش داده عزم و اراده ملت خود 

امنیتی و  ای بر فروپاشی سیاسیمقدمهتواند ها میاینتمام را از ایشان سلب نماید. که های حاکم 

-رسانه هایروش مهمترین ها نیز باشد. ازش مشروعیت سیاسی دولتهکاو  ساختاری جامعه هدف

 مردم روان افکار و به آنها تزریق کردن و موضوعات و هاترین سوژهنمود پر اهمیت مشخص ای،

                                                           
1- Hurrelmann 
2- Han & Jia 
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 برابر در رسانه در کل هنر. خواهد پذیرفت مقاومت کمترین با را وارده تحلیل ذهن، بطوری که است

 (1394)حسینی، .نمایند فکر چگونه و چیزی چه به که است باور این تلقین و تفهیم خود مخاطب

 نتیجه گیری 

 ابزار امتم هایی کهدولت متمرکز گردیده است. ارتباطات بر قدرت کشوری، هر در امروزه

 عمومی افکار وانست برها، خواهند ترسانه این کنترل اطالعات دارند، با انتقال برای الزم ایرسانه

 عنوان به هاامروزه رسانه. شوندمی نرم جنگ وارد تاثیرات مورد نظر را گذاشته و به نوعی جامعه

یش از پیش ب سیاسیهای ابرقدرت سوی تمامی از همواره و موثر پر قدرت ابزارهایی عام پسند،

 از تنوع پذیری و سیعیو طیف علت به هارسانه تردید، بدون. استگرفته  ها قراردولت توجه مورد

ی امنیت و اسیسی ابزار یک عنوان به را خود نقش امکان نفوذشان عالوه بر آگاهی دادن به جامعه

 در ارتباطی و سیاسی اتادبی در رایج مفهومی عنوان به نرم قدرت در این راستا کنند.می ایفا نیز

 در هارسانه از استفاده افزایش .است شده مطرح جهان سیاسی و آکادمیک مختلف جوامع

شیدن یا بخ یتمشروع در زیادی نقش هااخیر رسانه تحوالت و انسانی زندگی مختلف هایزمینه

 یفتضع در که همانطور ها،رسانه به این ترتیب که. ها خواهد داشتکاهش مشروعیت سیاسی دولت

 نیز آن تحکیم و ایجاد در توانندمی هستند، موثر امنیتی برای دولت و سیاستمداران هایپایگاه

 مردم ضایتر جامعه و کسب فضای از ناامیدی ناامنی و زدودن احساس حذف زیرا با. باشند موثر

 اقتصادی  واجتماعی  انواع مشکالت سیاسی، در اغراق از خودداری و حقایق انعکاس از طریق

 هک روست از اینرا بدست آورند. توانند مشروعیت سیاسی کنترل افکار عمومی میو به نوعی 

ا دولته هبنسبت  ها به عنوان ابزاری قدرتمند، نقشی مهم در تغییر رویکرد و افکار عمومیرسانه

ارکرد ک و دولت امور ازنتایج حاصل  و هافعالیت هابا توجه به اینکه رسانه خواهند داشت. زیرا

معه را جا دهند، نقشی اساسی در تزریق امید و اعتماد به افرادمی ارایه مردم به سیستم حاکم را

 ای افزایشاستتواند در راست که می موثر مستقیم در راستای رضایت جامعه طور داشته که به

 هایه گزارشرسانه و ارایدولتی نتواند از طریق  ها باشد. همچنین اگرمشروعیت سیاسی دولت

، این بپردازند ها به تخریب دولتو یا رسانه رضایت مردم را کسب نماید اغراق بدون منصفانه و

 ها منجر گردد.واند به کاهش مشروعیت سیاسی دولتتمسایل می
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