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چکیده

امروزه کشورهای م ختلف با توجه به عوامها تهاریخی و فرآییهدهای سهادت برنهدیی و
تصویرسازی در عرصۀ دادلی ،میطق ای و بینالمللی ،ب روشههای مختلفهی توسهط مخاطبهان
کشورهای دیگر ادراک میشوند .بر همین مبیا مدیریت تصویر بینالمللی امروزه از اصول اساسی
کشورداری مدرن و مبیای نفوذ میطق ای و بینالمللی ملهتهها اسهت و ترجیحهات و ایهدهههای
ارزشی ،هویتی و فرهیگی کشور مورد نظر را بینالمللهی کهرده و به سهادتار سیاسهی ،حقهو ی،
ا تصادی و هویت ملت مورد اشاره بعدی جذاب و ارزشمید میبخشد و ارزش سهمعی – بصهری
آن را در بین مردمان دیگر ،افزایش میدهد .روسی با تاریخ و هویتی چید هزار سال مورد دهوبی
برای مطالع در این زمیی میباشد .مقال حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی و با تشریح مفههوم
برندیی و تصویر سازی ملی ،تصویر و برند روسی را در دنیای امروز با تاکید بهر ایهران بررسهی
میکید .سوال اساسی پژوهش حاضر این است ک اصوالً تصهویر و برنهدیی روسهی در ایهران
امروز چگون ادراک میشود؟ در پاسخ ب سوال ،فرضی اساسی مقال حاضر این است ک تصهویر
روسی در محیط پیرامونی از جمل ایران و بینالمللی تصویری میفی بوده که بخشهی از آن بهر
مبیای کمپین تبلیغاتی شدید رسان ای در غرب و بخشی دیگر بر مبیای دالیلی تاریخی و رویای
ابر درتی سخت افزاری و لدرمآبی امروز حلق بست سیاستمداران و نخبگهان الیگارشهی روسهی
میباشد ک میراث حکومت شوروی است .بر همین اساس برند و تصویر روسها در بهین جامعه
مدنی ایران و تا حدوی غرب (جدا از بحث دولتها) بر مبیای دالیا تاریخی و سیاسی مشهترک
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است و این تصویر میفی و تیره بوده است .عاما اساسی این تصویر میفی روسی در ایران ،تاریخ
میباشد.
واژگان کلیدی :برندیی  ،ملی ،تصویر ،روسی  ،ایران
مقدمه:
برندیی و سادت تصویر از اصول اساسی دموکراسیهای رایه و مهدرن امهروزی اسهت .و
کشورهای مختلف بودج های عظیمی را بهرای بازسهازی و سهادت تصهویر ملهی جدیهد هزییه
میکیید .در تاریخ یک می سال  2006روزنامه تهامیز مهالی 1گهزارش داد که دولهت روسهی
سرویس روابط عمومی کیتچوم 2را بازسازی کرده تا تصویر روسهی را در ا صهی نقهان دنیها به
عیوان رهبر گروه جی  38بهبود بخشد .بر همهین اسهاس فدراسهیون روسهی بخهش عظیمهی از
کمپانیهای مانید کداک 4،فدایکس و آی ب ام 5را فرادوند تا برای طرح ریهزی و شهکا دههی
برندیی ملی روسی بر مبیایی صلح محور ،در دوران پس از فروپاشهی شهوروی دسهت به کهار
شوند )Saunders,2016:213( .اکثر کارشیاسان و محققان در آن زمان اعالم کردند ک کمهی
برای سادت پروژه برندیی و بازسازی تصویر ملی درس پیر دیر شده است و اصوالً مسکو باید
ب بازسازی برند و تصویر ملی و دوباره سازی 6آن روی بیاورد .آنها ب این امر اذعان کردند که
مسکو ب این راحتی نمیتواند وارد بازار جهانی و پروژه سادت و دوباره سازی برندیی ملی شود
و با از آن کرملین باید تصمیمات راهبردی را در این زمیی اتخاذ کید .ا تصاد ورشکست اتحهاد
شوروی امروزه نیز با بست و شکستگیهای فراوان ب نفس زدن دود ادام داده است و هیوز به
تغییرات زیر سادتی زیادی احتیاج دارد .امروزه روسها دیگر اهمیت دوران عظمهت شهوروری را
در دنیا ندارند اما با وجود ضعفهای فراوان هیوز برای دیگران ب دالیا مختلف از جمل داشهتن
حق وتو ،دارا بودن سالح هست ای و توانمیهدیههای نظهامی به ارث بهرده از دوران شهوروی و
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مو عیت و وسعت جغرافیایی مهم میباشید .این مزیتها باعث شده حتی در صورت فعال نبهودن
این کشور در محیط بینالمللی ،تمام مسائا آن از جمل سیاست ،ا تصاد و فرهی آن برای دنیها
بسیار مهم باشد .سیمون آنهولت 1نظری پرداز معتبر حوزه برندیی ب این امر اشاره میکیهد که
هم در مورد روسی نظر دارند و برای این کشور برندی ائا هستید و تصهویر آن را متفهاوت از
همسههایگان دههود ادراک مههیکییههد )Anhout,2007،186( .نکت ه اصههلی ایههن جمل ه ک ه در
نوشت های بعدی وی نیز ب آن اشاره میکید این است ک  ،یکی از بزرگتهری تهاریرات دسهارت
زای کمونیسم نابودی هویت ملی و برندیی ملتهایی بود ک همهراه یها بخشهی از کمونیسهم
شوروری بودند ک از جمل آنها روسی بود .این امر از طریق تو هف محصهوالت ملهی آنهها و
جلوگیری از مسافرت مردم ب دارج از کشور بود .رژیم شهوروی به طهور مهورری برنهد اروپهای
دیمی و متمایز را حهذ کهرد )Saunders,2016:214( .امهروزه نیهز بها نگهاهی به محهیط
میطق ای و بینالمللی ب این نکت پی دواهیم برد ک اصهوالً روسهی امهروز بخهش اعظمهی از
تصاویر ملی و میطق ای دود را از شوروی ب ارث برده است .با نگاهی تهاریخی – رسهان ای به
حوزه بینالملا  ،روسی امروز هیوز تصویر تیره و تار دود را تا حدودی نگ داشهت اسهت .بخهش
بزرگی از افکار عمومی در غرب تحت تاریر کمپینهای رسان ای و ا دامات روسی در طول تاریخ
و ب دصوص بعد از جریان اوکراین و کریم  ،ب این کشور نگاهی میفی و تیهره دارنهد .در کیهار
افکار عمومی غرب ،ب نظر میرسد برند روسی در میطق داورمیان ب دصوص بعد از تحهوالت
روسی نیز ب سمت میفی شدن پیش رفت است .اگر در زمهانههای گذشهت در جههان عهرب،
شوروی محور ضد امپریالی ستی و پیاهگاه مظلومان بود ،امروزه این تصهویر به دصهوص بعهد از
مسئل سوری تغییر پیدا کرده است و روسی ب دشمن جهان اسالم در بین عربها تبهدیا شهده
است .در رابط با ایران نیز جی های چید صد سال تاریخی ،شکستهها و تحقیرههای تهاریخی
ایرانیان توسط امپراطوری روسی و بعد از آن اتحاد جماهیر شوروی ،جدا سازی بخش اعظمهی از
داک ایران در طول تاریخ و روابط محکم روسی با سادتارههای رسهمی در ایهران امهروز و گهره
دوردن نام این کشور ب مسائا سیاسی روز ایران و  ...باعهث بوجهود آمهدن تصهویری میفهی از
روسی شده است .تصویری ک عالوه بر روایتهای تاریخی با جریانات سیاسی امهروزه ایهران و
پروپاگاندای تبلیغاتی این جریانات بر ل یا علی روسی نیز گره دورده اسهت و تصهویری سهیاه و
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سفید از روسی را در بین بخشی از حکومت ایران و همچییین جامع مدنی بوجود آورده است .بر
همین اساس مقال حاضر بر مبیای مباحث برندیی و تصویر سازی ملی ،به تشهریح تصهویر و
برندیی ملی روسی در جهان داورمیان با تاکید بر ایران میپردازد و بر این امر اذعان میکیهد
ک تصویر روسی در ایران و در بین افکار عمومی جامع مدنی (ب دالیها تهاریخی و سیاسهی)
همانید کشورهای غربی (ب دالیا تاریخی ،کمپین رسهان ای و مسهئل اوکهراین و شهب جزیهره
کریم ) تصویری میفی بوده است .تیها تفاوت این تصهویر میفهی به حهوزه دولهت -جامعه بهر
میگردد .ب طوری ک در غرب این مسئل با هویت دولتهای غربی و سیاسهت دهارجی آنهها
گره دورده است و دولتها و سادتار سیاستگذاری پای گذار تروی و گسترش برندیی و تصویر
سازی میفی روسی بودهاند ،در حالی ک در ایران امروز ن در حوزۀ دولتی بلکه در سهطح افکهار
عمومی جامع و بر مبیای فرهی سیاسی و تاریخ ،برندیی ملی روسی و هویت روسهی میفهی
است و این تصویر و برند میفی حتی یا ایجاد روابط حسی و استراتژیک بین دولتههای ایهران و
روسی نیز ب وت دود با ی مانده است.
برندینگ و تصویر سازی ملی :چارچوب مفهومی:
مفهوم برندیی  1ملت ،ربط وریقی ب شهرت بینالمللی کشورها دارد .ایهن حهوزه ،حهوزهای
میان رشت است ک در ده سال ادیر گسترش یافت است .امروزه تصهویر و داللهتههای ضهمیی
متضمن آن ،ذهییت و ب طور کلی برچسب دوشایید ،یکی از اهدا اساسی هر سازمان ،شخص

 .1با توج ب فرهی های تخصصی واژهشیاسی در کتب بازاریابی و بازرگانی ،برند ب معانی مختلفی از جمل
مارک ،نام تجاری ،برچسب و  ...معیا شده است .برای سادگی ،کارآمدی و جلوگیری از پیچیدگی بحث ،ما در
این مقال از مفهوم برند و برندیی ( )Brandingاستفاده میکییم .ب طورکلی برند و برندیی پیش از آنک
معانی ادتصاصی مختلف داشت باشد ،یک فرآیید است .ب همین دلیا ،جدا از واژهگزییی و واژهشیاسی کتب
مختلف علوم بازرگانی و اجتماعی در دصوص این واژه ،فرهیگستان زبان و ادب فارسی هیوز جایگزییی برای
این کلم در زبان فارسی پیشبییی نکرده است؛ چرا ک بیشتر واژههای برگزیده در علوم مختلف با توج ب
معانی متراد  ،ادتال مفهومی را با واژهها و مفاهیم دیگر ایجاد میکید .برای مثال مارک ( )Markدر فارسی
ب عیوان نشان استفاده می شود و ب طورکلی متفاوت از برند است .ب همین سان ،لوگو ( )Logoو نام تجاری
هریک معانی متفاوت از برند و فرآیید برندیی دارند.
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یا حرف است )Fan,2006:4( .مفهوم برندیی در بازاریهابی که به معیهای عمهومی برچسهب
دوردن ب یک کاال و شیادت شدن محصول تولیدی ب واسط آن برنهد اسهت ،نیهز بهر اسهاس
همین معانی وارد چردۀ علوم سیاسهی و سیاسهت فرهیگهی و در پهی آن ،بازاریهابی سیاسهی –
انتخاباتی شده است .بر همین اساس در حالی ک هست مرکزی تولید تیهها به سهود حاصها از
درید ربط پیدا میکید ،نام تجاری یا برند ،جیب های نرم تر محصول تولیدی ،مانید احساسهات و
معانی اجتماعی تجرب شده در استفاده از محصول را در بر میگیهرد .بهر همهین اسهاس امهروزه
جهان ب یک بازار بزرگ تبدیا شده است .پیشرفت سریع جهانی شدن بدان معیی است ک هر
کشور ،شهر و میطق باید برای سهم دود از بازار در زمیی مصر جهانی ،کسهب و کهار ،او هات
فراغت ،توریست ،کارآفرییی ،دانشجویان ،رویدادهای بینالمللی و ورزشی ،رویدادهای تجهاری –
فرهیگی و  ...ب ر ابت با دیگر نقان دنیا بپهردازد و در ایهن زمییه توجه و احتهرام رسهان ههای
بینالمللی ،دولتهای دیگر و مردم نقان مختلف دنیا را ب دود جلب کید( .بیداهلل دانی و کهرازه،
 )113:1396ایده برندیی ملت -ملی 1اولین بار توسط سیمون آنهولت محقق مشهور این حهوزه
در سال  ،1996ابداع شد .مفهوم برندیی ملی در سالهای ادیر گسترش پیدا کهرده و در حهال
حاضر می توان آن را ب عیوان یک تئوری پیچیده برچسب زنی استفاده کرد که در عمها بهرای
انههدازه گیههری نگههرشههها و تیظیمههات مصههر کییههدگان در سراسههر دنیهها اسههتفاده مههیشههود.
( )Anholt,2007:36امروزه تصویر و داللتهای ضمیی متضمن آن ،ذهییت و به طهور کلهی
برچسب دوشانید ،یکی از اهدا اساسی هر ملت ،سازمان ،شخص و یا حرف ای است .از ایهن رو
در حالی ک هست مرکزی «تولید» تیها ب سود حاصا از درید ربط پیدا میکید ،نام تجهاری یها
برند ،شاما جیب های نرمتر محصول تولیدی مانید احساسات و معانی اجتمهاعی تجربه شهده در
استفاده از محصول اشاره میکید( .بیداهلل دانی و حسییی)917:1394،
سیمون آنهولت مشهورترین نظری پرداز حوزه برنهدیی ملهی و تصهویر سهازی ،در توضهیح
نظری دود ب این نکت اشاره میکید ک امروزه هر مکانی بر روی زمین تصویر داص دود را در
چشم مردمان میاطق دیگر دنیا دارد ،چ آن مکان بخواهد یها نخواههد ایهن تصهویر بهر اسهاس
فرآییدهای بصری و ادراکی داص و بر مبیایی سیاسی ،ا تصادی ،فرهیگی و تجاری ب آن مکان
نسبت داده شده است .این تصویر در موا عی میفی یا مثبت ،زمانی غیر تاریخی و گهاهی او هات
1. Nation- national branding
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غیر وا عی اما ب هر حال وجود دارد .آنهولت بر این امر تاکید میکید که اصهوالً اعتبهار و برنهد
کشور مورد نظر بر روی نفوذ ملی دارج از محهدوده آن ،جامعه آن کشهور ،فرهیه  ،سیاسهت،
ا تصاد و مردم آن کشور تاریر فراوانی دارد )Anholt,2007:12( .وی استدالل میکیهد که در
بیشتر موا ع تصویر وا ع شده بر روی یک کشور بر مبیای کلیش های ذهیی مردم میاطق دیگهر
است و این در بیشتر موا ع ب دور از وا عیت اسهت امها ریشه ههایی از وا عیهت در آن مشهاهده
میشود .مفاهیم برند و برندیی از واژگان بازاریابی و تبلیغات به عاریهت گرفته شهده اسهت و
تعریف د یقی در ارتبان با این مفاهیم وجود ندارد و از هر صیعت و کسهب و کهار به صهیعت و
کسب و کار دیگر این واژه معانی متفاوتی را پیدا میکید )Anholt,2003:4( .تاکید بهر تهازگی
استفاده از این کلم و داص بودن هر کاربرد آن ب دصوص در ارتبان بها کلمه ملهت از جمله
ویژگیهای است ک آنهولت ب طور متیاوب بر آن تاکید میکید .البت وی درباره استفاده از کلمۀ
برند بسیار محتان است چرا ک نگران ادراک میفی و بار مالی -تجاری است که بها آوردن ایهن
کلم در ذهن رخ میدهد .او نشان میدهد ک چگون کلم برند و برندیی بیش از اییکه یهک
مفهوم داص داشت باشد ،یک استعاره است ک کمک میکید تها حهس ،فکهر و ادراک بصهری
میتقا شود )Anhlot,2010:1( .بر همین اساس آنهولت تعاریف داصی را برای این مفاهیم در
نظر میگیرد .این تعاریف عبارتید از:
برند عبارت است از نام تجاری یک محصول ،سرویس و یا سازمانی ک در ارتبان و ترکیهب
با نام ،هویت و یا اعتبار آن محصول در نظر گرفت میشود.
اما برندیی فرآیید طراحی ،برنام ریزی و بر راری ارتبان بین یک نام و هویتهای گوناگون
آن است و ب میظور سادت شدن یا مدیریت شهرت آن در سهطوح مختلهف اسهتفاده مهیشهود.
()Anholt,2007:4
از آنجا ک مفاهیم تصویر و برند برگرفت شده از علوم بازاریابی است ،آنهولت توج محققهان
را ب این نکت جلب میکید ک اصوالً فهم سیتی از برند در بازاریابی با استفاده از آن در رابط با
وا ع شدن آن بر ملتها و شهرت کشورها بسیار متفاوت است .وی تاکید میکید ک اصهوالً ههر
چید فرآییدهای دلق شهرت ،برند و تصویر ملی برای یک کشور ،ملت و مکان تا حدودی شهبی
دلق برند و شهرت برای شرکتها است ،اما فرآییدهای میتهی ب ملتها بسیار پیچیهدهتهر و در
موا عی گاهاً تصادفیتر نیز میباشد )Anholt,2010:8( .معموال مرکز توج برنام برند سهازی
ملت یک نماد بصری میباشد ک توسط هم سازمانهای شرکتکییده در ایهن برنامه تطبیهق
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یافت و از آن ب عیوان یک ابزار تاییدی استفاده میشود .اما نماد به تیههایی کهافی نمهیباشهد.
«ایده و نظری اصلی» ک در پشت نماد رار میگیرد ،دارای اهمیت است .چ چیزی یک کشهور
را متفاوت میسازد؟ ()Olins,2005:171
ب طور کلی شهرت ملی مربون ب داشتن یک نام دوب در میهان ملهتههای دیگهر اسهت.
تصویر دارجی یک کشور و سرشت آن ک بهرای پهیشبییهی و یها توضهیح رفتهار آییهده آن در
محیطهای بینالمللی استفاده میشود )Fan,2010:98( .به طهور سهاده ایهن عبهارت اسهت از
سادتار و سازههای فرهیگی ،سیاسی و رفتاری یک ملت .از لحاظ تاریخی شهرت ملی و تصهویر
ملی یک کشور شادصهای ابا اعتمادی است ک توسط کشورهای دیگر ب کشور مهورد نظهر
نسههبت داده مههی شههود و بهه طههور عمههومی بخشههی از ههدرت نههرم یههک کشههور اسههت.
( )DeVicente,2004:15تصویر و برندیی ملی همراه بها میهابع نظهامی و ا تصهادی ،یهک
نیروی محوری در روابط بینالملا بوده است .این روزها افکار عمومی دارجی اهمیت بیشتری را
در شکا دادن ب تصویر عمومی و جهانی کشور مهورد نظهر دارد و تهاریر زیهادی بهر رونهدهای
سیاسی -بینالمللی میگذارد .در گذشت نمون های زیادی از برداشهتهها و ادراکههای عمهومی
مردم مشاهده شده است ،ک تیظیم کییده سرعت دیپلماسی بینالمللی بوده است و در این زمیی
امروزه ،جای دولتها را نیز گرفت انهد )Buhmann,2016:19( .تهروی و مهدیریت یهک نظهر
مساعد بینالمللی ب سوی دولت – ملتهای جهانی در اصطالح دیپلماسی سیتی عمومی چههره
عمومی 1یک کشور دوانده میشد .محققان مختلف حوزههای مختلف ،برندیی یا نام تجاری را
ب عیوان تصویر یک کشور ،محصوالت آن و مدیریت جذابیت یهک کشهور در نظهر مهیگیرنهد.
اییک چگون یک کشور ب ترویچ جیب های مختلف هویتش در میحط دادلی و بینالمللی ا هدام
میکید )Wang,2006:92( .برند یک کشور مربون است ب کیفیت ،هویت و درک یک کشهور
از طریق فرآییدهای ادراکی و ذهیی ک در کاالها و ددمات آن کشور در محیط بینالمللی یافت
میشود )Nilsson and Rehn,2008:31( .برندیی و تصویر ملی یک کشور ب عیوان یک
پلت فرم مورر برای نقوذ راهبردی آن کشور و ایجاد عالمتههای مثبهت بهرای ر ابهت در بهازار
جهانی است .عیصر مشترک در تعاریف پروژه برندیی ملی ،تکی بر سهادت و بازسهازی کشهور
مورد نظر است با تاکید بر پروژه تصویر ملی ک تشکیا شده است از عیاصر متفاوت مانید تاریخ،
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جغرافیا ،صیعت ،فرهی  ،رسان ،کاالهای تجاری ،گردشگری ،هیر ،موسیقی ،شهروندان مشههور
و تجاری سازی این عیاصر است .محققان مختلف شادصهای مختلفی را بهرای برنهد ملهی در
نظر گرفت اند )Aronczyk,2013:12( .ب عیوان مثال یکهی از محبهوبتهرین شهادصههای
اندازهگیری برند ملی ،شادصهای آنهولد اسهت .وی شهش مولفه را به عیهوان ابعهاد اساسهی
صالحیتهای ملی یک کشور ذکهر مهی کیهد .ایهن شهش بعهد عبارتیهد از ،صهادرات ،حکومهت،
سرمای گذاری و مهاجرت ،میراث فرهیگی ،مردم و گردشگری)Anholt,2010( .
کلیش های میفی تصویر سازی در ا صی نقان دنیا معضلی اساسی برای پروژه برندیی ملی
کشورهای مختلف است .برای سادت تصویر مثبت و مدیریت شهرت بینالمللی ،دولت و بخهش
دصوصی و همچیین جامع مدنی و ب تک تک شهروندان باید با هم همکاری کییهد .در زمییه
مفهوم سازی برندیی ملی ،هر تصهویر و برنهدی که ارسهال مهیشهود ،در درون دهود حهاوی
پیامهای عاطفی ،سیاسی و تجاری مختلفی میباشد ک طوری طراحی شده است ک گیرنده پیام
آن را ب طور غیرمستقیم ادراک کید )Kotler and Gertner,2002:250( .ب عیهوان مثهال
نرخ تولید نادالص ملی یک کشور بر اساس دادههای وا عی حاوی پیهامههای مختلفهی از جمله
دادههای مربون ب هزیی  ،نیروی کار ،نرخ مالیات  ،فقر و ...میباشد ،در حالی ک گردشگری یک
کشور پیامهای متفاوت و بعضاً متیا ضی را میتواند ارائ کید .پیام برندیی ملت گردشگری یک
کشور ،حاوی مزایای عاطفی و تجاری گشت و گذار در آن کشور از جمل مهواد غهذایی دهوب،
نوشیدنیهای محلی ،شیا در دریاچ های بکر و ....میباد .تکییک سازی بهرای ههر کهدام از ایهن
موارد احتیاج ب نهادها و افراد متخصص دارد تا بدین طریق بتوان برای ههر کهدام تصهاویری را
سادت تا حاوی برند فرهیگی و هویتی یک ملت باشید .بر همین اساس پروژه سهادت تصهویر و
برندیی ملی ربطی اساسی ب درت نرم یک کشور دارد.
() Nye,2004:23
جدول زیر بردی از معانی مشترک فرآیید برندیی ملت در معیایی ارتباطی را نشان میدهد.
(تعاریف زیر ب صورت دالص از مدلهای مختلف سادت برندیی ملت و تصویر سهازی ملهی
توسط نویسیده جمع بیدی شده است).
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ردیف
1

ویژگیها و معانی مشترک پژوه برندینگ ملت
برندها و نامهای تجاری صادرات کشور مربوط

2

روشهایی ک یک ملت از طریق تجارت ،گردشگری ،سرمای گهذاری دادلهی و اسهتخدام
ایدهها ،تصویر ملی دود را گسترش میدهد.

3

روشهای و شیوههای سیاستگذاری دادلی و دارجی و چگون ایهنهها بههم ارتبهان پیهدا
میکیید.

4

چگون یک ملت فرهی

دود را تروی و نماییدگی میکید و آن را ب اشتراک میگذارد.

5

روشی ک شهروندان یک کشور در دارج از آن کشور رفتار میکیید و روشی که آنهها بها
بیگانگان در کشور دود رفتار میکیید.

6

چگون محیطهای انسانی کشور مربوط سادت شده و محیطهای طبیعی ب بازدیدکییدگان
دارجی ارائ میشود.

7

طبیعیت پوشش و تصویر دریافت شده از یک کشور در رسان های جهانی.

8

تیوع سازمانها و مراکزی ک یک کشور عضو آنها است.

9

کشورهایی مختلفی ک کشور مربوط با آنها همکاری میکید.

10

طبیعت ر ابت با دیگر کشورها در ورزش و سرگرمی

11

کشور مربوط چ چیزی ب محیط بینالملا و جهان میدهد و چ چیزی از آن میگیرد.

میهابعKaneva,2012. Hemelryk and Gammack, 2007.Lee,2009. Roth ( :
)and Diamantopoulos,2009, Skinner and Kubacki, 2007

در تحلیا نهایی برندیی یک ملت همان تصویر است و تصویر یک کشور مفهوم سهازی
متقابا و متیاظر نگرشهای دارجی نسبت ب یک کشور ،لمهرو آن ،تهاریخ و سهیتههای آن،
ا تصاد و سیاست ،ارزشها و هیجارهایش ،فرهی عمومی و سازمانهای سیاسی آن اسهت .بهر
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همین اساس امروزه اسامی و نام یک کشور ب دهودی دهود دارای ارزشهمیدی و سهود ادراکهی
هستید و باعث دستیابی فرد متصا ب این نامها به انهواع مزایهای ا تصهادی و غیهر ا تصهادی
می شوند .نام سوئد ،نروژ ،فیالند ،آلمان ،کره جیوبی و ....واجد سهربلیدی ،افتخهار و غهرور بهرای
شهروندان عادیاشان در دارج از مرزهایشان است .شهروندان این کشورها میتوانید به راحتهی
مسافرت کیید و از مزایای جهانی شدن و ا تصاد بینالمللی به راحتهی اسهتفاده کییهد .شههروند
کرهای درت ملی و مولف های نرم تصویر کره را پشتوانۀ سفرها و مزیهتههای بهینالمللهیاش
کرده است .سامسون  ،هیوندای و ال جی ،عالوه بر اییک شرکتهایی چید ملیتهی هسهتید ،به
همان سان بر تصویر و نام کره جیوبی و پرچم آن بار شدهاند و ادراکی مثبت و ارزش محهور به
شهروند کره جیوبی دادهاند .امروزه تصویر و برنیی ملی و سادت ایدۀ افترا ی یک کشور دوب
و مشهور ب عیصری اساسی برای توسع تبدیا شده است .بر همین اساس در بخش بعهدی بهر
اساس مبانی تشریح شده ب توضیح برندیی و تصویر ملی روسی در ا صی نقان دنیا با تاکید بر
ایران میپردازیم و مشکالت این برندیی و عواما شکست آن را بررسی میکییم.
برندینگ و تصویر ملی روسیه بین سالح و کلمات؛ قلدرمآبی سخت افزاری
و شهرت بینالمللی
روشهای ب کار گرفت شده امروزی برای صادرات تصویر ملی روسی  ،صورتی چید بعدی و
ادراکی از روسی را تصویر میکید ک هم زمان شکلی ترکیبهی دارد و سهعی مهیکیهد به جهای
تصویر تیره و تار و تهدید آمیز دوران جی سرد ،تصویر ملی روسی را چید بعهدی نشهان دههد.
امروزه در بازارهای غربی شاید بتوان تعداد محدودی از مارکهای آبجو و ودکا را ب سادگی پیدا
کرد ک برند روسی را بر روی دود دارند ،اما هیوز تصاویر مخابره شده از روسی بر مبیای تصویر
سازی ملی این کشور ب شدت ب سمت تیرگی جهت دهی شدهاند.
( )Feklyunina,2016:34روسی در حال حاضر از تکییکهای بسیاری در زمیی مدیریت
تصویر ملی دود استفاده کرده و میکید .مسکو از سهالههای گذشهت آژانهسههای بهینالمللهی
مختلفی را در زمیی روابط عمومی استخدام کرده تا ب مدیریت تصویر بینالمللهی ایهن کشهور و
برداشتهای ادراکی از آن کمک کیید .پروژه دیپلماسی کلیسا 1ب عیوان شهکلی از طهرح بسهی
1. Church diplomacy
◊ 196

رویای ابر قدرتی و ادراک تاریخی برندینگ و تصویر ملی روسیه در ایران◊

همگانی روسی برای دیاسپورای روسی بوده ک ب عیوان بخشی از اهدا کالن برندیی ملهی
روسی استفاده میشود )Curanovic,2012:18( .عهالوه بهر ایهن تاسهیس کانهال تلویزیهونی
انگلیسی زبان روسی امروز 2نیز از جمل ا دامات مسکو برای گستراندن چشم اندازهای سیاسهی،
فرهیگی و ا تصادی مسکو در سراسر دنیا است .در دورۀ پوتین روسهی دوبهاره تمایها و توانهایی
اربات دود در صحی جهانی را دارد ،اما یک دوگهانگی روشهن بهین سهطح بهاالیی از محبوبیهت
دادلی پویتین و توج کمتر در زمیی مخاطبان بینالمللی در زمییه برنهد روسهی مشهاهده شهده
است .بر همین اساس تمرکز روسی بر روی سادت برند ملی ممکن است موجب شود تا مسهکو
از تواناییهای نظامیاش تا حهدودی دور شهود )Avgerions,2009:117( .بخهش اعظمهی از
مشکالت برندیی و تصویر ملی روسی  ،مسهائا معیاشهیادتی اسهت که بازتهابی از طهرز فکهر
سیاستمداران و سیستم ا تصادی روسی میباشد .چهالشههای دهاص روسهی در ایهن زمییه در
مرحل اول باز می گردد ب پیچیدگی پروژه ملت سازی در روسی  ،و در این زمیی  ،ملهت روسهی
برای سادت برندیی ملی و تصویر ملی متیاسب در مرحله اول بایهد به بازسهازی یهک نههاد
ادراکههی در زمییه دادلههی و در مواجهه بهها یههک سههادتار متیههوع ههومی و زبههانی اهتمههام ورزد.
()Dinnie,2007:6
ماهیت استراتژی برند سازی ملی بستگی ب کمپینهای تصویر سازی ملی و برندیی یهک
ملت دارند .در رابط با روسی از زمان فروپاشی شوروی هر چید این کشور سهعی کهرده راهههای
متیوعی را برای تصویر سازی متفاوت از روسی جدید ب نمایش بگذارد ،امها امهروز نیهز تهوان و
تمرکز برندیی ملی روسی بر روی درت نظهامیاش و فهروش سهالح همهراه بها لفهاظیههای
تهدیدآمیز در برابر کشورهای دیگر است و بر همین اساس نیز احساسهات ناسیونالیسهتی پهروژه
تصویر ملی بر مبیای توان نظامی سیجیده میشود )Sanders,2013( .بر همین اساس ب نظر
میرسد برند ملی روسی امروز نیز ب مثاب دوران جی سرد به سهمت و سهوی ادراکهی تهرس
مخاطبان جهتگیری شده است )Simons,2014:441( .بر همین اساس از سال  2010ب بعهد
تصویر روسی در غرب ب دصوص اروپا همراه با دصومت و میفی بوده است.
()Tarasova,2012:23
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فروش سالح و بازی با کلمات در سیاستهای روسی اصلی مشهور است ک برند روسی بهر
آن تکی زده است .تصویر ملی روسی امروز و برندنی ملی آن بیشتر از آنک به سهمت سهوی
مبانی جدید کمپین برندیی ملی مانید ،گردشگری ،توسهع صهادرات ،سهرمای گهذاری مسهتقیم
دارجی ،نفوذ نرم بینالمللی و  ...جهتگیری شده باشید ،ب سمت ترس ادراکی کشورهای دیگهر
و تبلیغات ناسیونالیستی احساسی جهتگیری شدهاند .شکا زیر این فرآیید را نشان میدهد.

ادراک
ترس

قدرت نظامی و
سخت افزاری

برندینگ ملی

روسیه

روسی

روسی

پروژه برندیی نمیتواند با زور و توان میفی ب دلق یک اعتبار مثبت از تصویر ملی محبوب
برای کشور مورد نظر ا دام کید .ب وا ع زمانی ک تصاویر و برند یهک ملهت سهالهها از طریهق
کدهای ادراکی میفی مخابره شده و امروزه برند ملی آن کشهور در بهین شههروندان کشهورهای
دیگر میفی است ،طرح ریزی تصویر ملی کاری بیهوده می باشد )Dinnie,2007:3-4( .روسی
امروز نیهز از دوران پهس از فروپاشهی شهوروی کهدهای متفهاوتی را به بهازیگران میطقه ای و
بین المللی صادر کرده است .در تمام این دوران فهروش سهالح و بهازی بها کلمهات و تهدیهدات
کالمی در مقابا کشورهای دیگر از اصول اساسی روسی بوده است .روسی ای ک امروز مشهور
است ب کشوری لدرمآب با زبانی تید و پرداشگر.
برندینگ و تصویر روسی در ایران؛ حافظه تاریخی و اضطرار ژئوپلیتیکی
امروزه تصاویر کشورهای مختلف با کلیش های سادهای ترکیب شده است و این کلیش ههای
اتصاالت مختلفی را با تاریخ آن کشور بر رار کردهاند .بر همین اساس ا دامات تاریخی و تهاریخ
هر ملتی و تفسیر آن ،نقشی اساسی در جهت دهی به افکهار عمهومی دوران مهدرن در زمییهۀ
تصاویر و برند کشور مورد نظر در بین مردمان آن ملت دارد .بر همین اساس تاریخ معاصر ایهران
نقش گسترده ای در میفی شدن تصویر ملی ایران روسی امروز در اذهان و افکار عمومی ایرانیان
دارد.
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در سال  1388زمانی ک جیاب آ ای روحانی دبیر عالی شورای امییت ملی و نماییده رهبهری
در این شورا بود ،در یک سخیرانی در بین کارشیاسان مسهائا روسهی و بخشهی از کهادر وزارت
دارج ب این نکت اشاره کردند ک ایرانیان باید گذشت تلخ با روسی را فراموش و نگاهی نو به
آییده در زمیی روابط با روسی داشت باشید( .آفتاب نیهوز 29 ،اردیبهشهت  1)1388امها فرامهوش
کردن گذشت برای ایرانیان ب مثاب فراموش کردن هویت تاریخیاشهان اسهت و گذشهت نقهش
مهمی در هویت ملی ایرانیان دارد ب دصوص اگر این گذشت تلخ باشد .گذشت تلخ روابط ایران
و روسی امروزه باعث شکاگیری برندیی ملی تیره روسها در ایران شده است .هر چیهد بایهد
ب این نکت نیز اشاره کرد ک اصوالً این گذشت تلخ با شدت کمتری تا ب امروز نیز ادام داشهت
و تصویر روسی با همراهی ا دامات متیاوب آن بر علی ایران در مجامع میطق ای و بهینالمللهی،
بسیار بیشتر از گذشت برای افکار عمومی ایران امروز ،میفی و تیره و تار شده است ب طوری ک
امروزه با وجود رشد روابط دولتی عالی دو جانب با روسی در هم زمیی ها هیوز بخش اعظمهی از
افکار عمومی ایران برند و تصویر روسی را تیره و تار میدانید و مرزهای بی اعتمادی بین ایهران
و روسی گستردهتر از گذشت شده است .در ده های گذشهت روابهط اتحهاد جمهاهیر شهوروی و
کشورهای داورمیان بسیار پر فراز و نشیب بوده است .دود ایهن مسهئل نیهز مهیتوانهد موضهوع
تحقیق چیدین کتاب و پژوهش باشد .از زمان ظهور جیبشهای چپ مارکسیستی مهورد حمایهت
مسکو در داورمیان تا دورۀ جی سرد و حمایت مسکو از دولتهای کمونیستی و چپ داومیانه
تا ب امروز سیاستهای کرملین تغییرات زیادی را در ارتبان با میطق داورمیان پشت سر گذاشت
است .موضوع این مقال ن بررسی روابط روسی و داورمیان یا بررسی روابط ایران و روسی بلک
بررسی برند و تصویر روسی در ایران امروز است ،چرا ک هر کدام از موضوعات مورد اشاره دهود
پژوهش دیگری را میطلبد .روابط روسی با کشورهای داورمیان را در کیهار ظهر تهاریخی آن
باید بر اساس روابط ابر درتها به دصهوص روابهط روسهی و آمریکها و تعهامالت و تحهوالت
میطق ای و جهانی نیز تحلیا کرد .بخش اعظمی از کشورهای عربی داورمیان با توج رویکهرد
غربگرا و همچیین حمایتهای همیشگی آمریکا از آنها در جبهۀ غرب رار میگیرند .بر همهین

 .1توصی روحانی ب کارشیاسان روابط ایران و روسی  :بیشتر ب آییده نگاه کیید ،دسترسی در سایت آفتهاب نیهوز،
لییک دسترسی:
http://aftabnews.ir/vdcd9f0j.yt0nz6a22y.html
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اساس رویکرد آنها ب مسکو بر مبیای توازن و دوگانگی ناشی از نزدیکی یها دوری به آمریکها
تعریف میشود .عالوه بر این بسیاری از کشورهای داورمیانه ریشه تهاریخی و فرهیگهی بلیهد
مدتی ندارند و روابط آنها با روسی ب بعد از استقالل و یا شکاگیری آنها به عیهوان ملهت -
سرزمین بر میگردد ،چرا ک تا با از این دوران ،مبانی سیاسی آنها بر مبیای امپراطوریههای
بزرگ داورمیان از جمل امپراطوری عثمانی تعریف میشد .اما در مورد ایران اوضاع تها حهدودی
متفاوت است .روابط ایران با امپراطوری تزارها و سپس اتحاد جماهیر شوروی دمتی ب بلیهدای
تاریخ داورمیان دارد .بر همین اساس پژوهش حاضر سعی مهیکیهد بیشهتر بهر پرتهره تصهویری
روسها در ایران تاکید کید .هر چید نباید از این نکت غافا شد ک ددالت نظامی ادیر روسی در
سوری ب شدت ب تصویر و برند مسکو در داورمیان ب دصوص در جهان عرب لطم زده اسهت
و این کشور را در بین مردم و علمای سیتی جهان عرب ب عیهوان دشهمن و اتها مسهلمانان و
اسالم ب تصویر کشیده است.
ایران و روسی در پانصد سال گذشت روابطی پرفراز و نشیب و همراه با دوستی و دشمیی بها
یکدیگر داشت اند .این روابط از همکاریهای دورۀ صفوی ب دصومت ،جیه و مهدادالت دورۀ
اجار و سپس روابط دصمان و گاه دوستان دورۀ پهلوی و سرانجام ب همکاریهای چیهد سهال
ادیر رسیده است )Moore,2014:15( .در طول تاریخ و با توج ب جی های بین امپراطهوری
تزار و ایران ،تصویر ایران و پرشیا در اکثر سفرنام های روسی نیز میفی بوده است و امهروزه نیهز
بخشی از افکار عمومی روسی ب ایران جدا از جهتگیری دولتی ،نگاه مثبتی ندارند( .آندری یهوا،
)1388
جدا از تمام همکاریهای امروز سیاسهی ،ا تصهادی ،نظهامی و اطالعتهی و بهردال نظهر
بسیاری از تحلیلگران دادلی و دارجی ،روابط ایران و روسهی هیچگهاه اسهتراتژیک نبهوده و به
سههمت اسههتراتژیک بههودن پههیش نرفت ه اسههت .بههی اعتمههادی گسههترده و تههاریخی بسههیاری از
سیاستگذاران و سیاستمدران جمهوری اسالمی ایران ب روسهی از عوامها اساسهی عهدم روابهط
استراتژیک بین ایران و روسی بوده است .با نگاهی ب میابع فارسی ،گزارشها ،کتب و مجهالت
نهادهای نظامی و امییتی ایران میتوان تعداد زیادی نوشهت  ،تحلیها و پهژوهش پیهدا کهرد که
همیش سعی میکیید با نگاهی کوت فکران روابط ایران و روسهی را اسهتراتژیک نشهان دهیهد.
نگاهی ب گذشت های تاریخی و کیی های تاریخی – سیاسی مردم ایهران نسهبت به روسهی در
دویست سال گذشت از جمل جی های ایهران و روس ،اشهغال ایهران توسهط روسهی و سهپس
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فعالیتهای اطالعاتی -امییتی روسی بر علی ایران و دادن اطالعات سیاسی و امییتی ایهران به
کشورهای میطق ای مانید ترکی  ،آذربایجان ،اسرائیا ،و بردی از کشورهای عربی ،سهم دهواهی
گسترده روسی از ایران در دریای دزر و عدم ب رسمیت شیادتن حق و حقوق ایران در این دریا،
رای مثبت ب تصویب طعیام های مختلف بر علی ایران در دوران سخت تحریمهای بینالمللی
علی ایران ،فسق یک طر راردادهای نظامی ،تعرف ههای گسهترده تجهاری و گمرکهی بهرای
کاالهای ایرانی در روسی  ،اتال و ت در دورۀ بازسازی نیروگاه بوشههر به بهانه ههای واههی،
موضع مبهم و دوگان نسبت ب هم پرسی کردستان و بستن راردادهای استراتژیک انهرژی بها
این میطق دودمختهار و عهدم موضهع صهریع نسهبت به تمامیهت ارضهی کشهورهای میطقه ،
سی اندازی در راه روابط ایران با غرب ب دصوص اروپا و آمریکها و ...درک عهدم شهکاگیهری
زنجیرهای استراتژیک بین روسی و ایران را ب دوبی ابا فهم میکید .عالوه بهر ایهن به نظهر
نویسیده اصوالٌ روابط ایران و روسی بیشتر از اییک بر اساس عواما استراتژیکی باشد ،بر مبیهای
متغیرهای اضطرار و ژئوپلیتیکی هست .همسایگی این دو درت ،مسهائا مختلهف فهی مهابین و
رویارویی ایدئولوژیکی هر دو نظام سیاسی با غرب باعث نزدیکهی مو هت ایهران و روسهی شهده
است .عالوه بر این نگاه امپراطوری محور روسی ب میطق داورمیان و سیاست بازی با حاصها
جمع صفر ،در مورد ایران هم کاربرد دارد .امروزه اگر نگاهی ب بهولتنههای اسهتراتژیک مراکهز
مطالعاتی – دولتی کرملین بیدازیم ب سادگی متوج نگاه مسکو ب ایران دواهیم شد 1.بها وجهود
نگاه بعضاً ابزاری و مثبت اوراسیاگرایان از جمل احزاب سیاسی میراث دار کمونیسم ب داورمیان
و ایران در اکثر بولتنهای استراتژیک ،ایران کشوری مسلمان ،غیر موکراتیک ،بست و با فرهی

 .1برای شیادت بهتر نسبت ب دیدگاه نخبگان و سیاستگذاران روسی نسبت ب ایران میتوانید ب سایتهای زیر
مراجع و گزارشهای استراتژیک در مورد ایران را ک اکثراً ب زبان روسی است از سایتههای مهورد نظهر دانلهود
کیید.
http://riss.ru
http://csef.ru
http://src-sakha.ru/
http://www.pircenter.org/en/
http://inosmi.ru
http://csr.ru/
www.vedomosti.ru
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ب شدت عقب مانده عیوان شده است ک میتواند شریک دهوبی بهرای رویاههای بلیهد پروازانه
مسکو در میطق داورمیان و دلی فارس باشد .در کیار اینها نگاه مردم روسی نسبت به ایهران
نگاهی از باال ب پایین است .بخش اعظمی از جمعیت روسی ب دصهوص نسها دانشهگاهی آن
اطالت بسیار اندکی در رابط با ایران دارند و بردی از آنها هم ایران را کشوری مهیدانیهد که
امروزه سیاست و ا تصادش تحت نفوذ مسکو رار دارد .در بین نخبگان روسی دو نوع نگهاه به
ایران وجود داشت است .نگاه اول ،نگاهی بدبییان است ک ایران را شریک مو تی مهیدانهد که
فقط باید از آن ب عیوان وزن و متغیری سیاسی -استراتژیک در برابر غرب اسهتفاده کهرد .نگهاه
دوم بین اوراسیاگرایان 1رواج دارد ک ایران را شریک راهبردی روسی در میطق اوراسیا میداند و
با توج ب نگاه ضد غربی حاکم در ایران ،این کشور را بهترین وزنه روسهی در برابهر غهرب در
میطق داورمیان و اوراسیا میدانید و نیم نگاهی هم ب میابع انرژی آن و دسترسی از طریق این
کشور ب دلی فارس دارند .متغیر مشترک هر دو طر نگاه بدبیان همراه با سوء ظن نسبت به
ایرانیان است .در هر دورهای بستگی ب اییک کدام از این دو رویکرد حاکم هستید ،روابط ایهران
و روسی فراز و نشیبهای مختلفی رو پشت سر گذاشهت اسهتShlapentokh,2012:15-( .
)16
از لحاظ مسائا تجاری و ا تصادی وزن روابط دو طر نسبت ب شهرکای دیگرشهان بسهیار
کمتر است .ب عیوان مثال ترکی ک در اکثر مسائا میطق ای با غرب همیوا بوده ،روابط تجاری،
ا تصادی و حتی فرهیگی گستردهتری را نسبت ب ایهران بها مسهکو داشهت اسهت و بسهیاری از
برندهای تجاری ،هویتی و فرهیگی مسکو در ترکی بیسیار بیشتر از ایران طرفدار دارد و تصویر و
برند کرملین و فرهی روسی در ترکی بسیار مثبتتر و پرطرفدارتر از ایران استBrannen ( .
 )and Hamre,2013:43-44همچیین مردم روسی با توج ب سهفرهای توریسهتی و روابهط
مثبت تجاری ،برندهای ترکی و زبان و فرهی این کشور را بسیار نزدیهک به دهود مهیدانیهد.
()Tsygankov,2016:23
در کیار اینها اما اکثر مردم ایران شیادت بسیار عمیقی از روسی و سیاست دارجیاش دارند.
مشکالت تاریخی روسی با ایران ب دصوص در زمییۀ جدایی بخش اعظمهی از دهاک ایهران در
دویست سال گذشت و تالش دوباره برای اشغال ایران در دوران پهلوی و کمک ب جیبشههای
1. Eurasianists
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جدایی طلبان ایران و ادبیات سازی برای آنها ،تالشهای فزآییده برای نابودی فرهی  ،زبان و
هیر ایرانی در آسیای مرکزی از جمل تاجیکسهتان ،ترکمیسهتان ،ازبکسهتان و ...تصهویر روسهی
امروز را در بین مردم ایران با غباری از مسایا تاریخی ،بسیار تیره و تار کرده است .برنهد امهروز
روسی در بین افکار عمومی ایران ،برند تغلب ،کالهبرداری ،رفیق نیم راه ،از پشهت دیجهر زن،
دوست دشمیان ایران و ....است .بسیاری از این اصطالحات امروزه جای دود را در فرهی عام
مردم ایران باز کردهاند و حتی بعضی از آنها ب صورت استعاره همهراه بها روسهی وارد فرهیه
ادبی و عام مردم ایران زمین شدهاند .امروزه روابط دولت ایران و روسی با توج به متغیرههای
اضطرار میطق ای ب شدت گسترش پیدا کرده است .اما جدا از این متغیرها ،ا دامات روسی علی
ایران هیوز در طول تاریخ پا برجا دواهید بود و ب این زودی از حافظ مردم ایران پاک نمیشود.
حتی اگر نگاهی ب پایگاه اجتماعی سیاست دارجی ایران در ارتبان با روسی و حمایهت نخبگهان
سیاسی از این سیاستها بییدازیم ،باز مشاهده دواهیم کرد ک سیاسهت دهارجی ایهران در برابهر
روسی فقط بر مبیای همسایگی ژئوپلیتیکی و اضطرار میطق ای بهوده اسهت و به ههیچ عیهوان
پایگاه اجتماعی گستردهای در بین نخبگان و افکار عمومی نداشت است .مخالفتههای مشهترک
نسبت ب سیاست دارجی ایاالت متحده ،یکی از عواما مهم برای همکاری میان ایران و روسی
بوده است .در وا ع ،تهران و مسکو از دیرباز سیاستهای مشترکی را در مهورد بسهیاری مسهائا
مربون ب سیاسهت دهارجی در بهال بردهی از مسهائا دنبهال کهردهانهد ،که از جمله ی ایهن
سیاستهای مشترک میتوان ب پشتیبانی مشترک آنها از دولت بشهار اسهد در سهوری اشهاره
نمود .عالو ه بر این ب نظر نویسیده روابط ایران با روسی و از طر دیگر با آمریکا به جریانهات
سیاسی و جیبشهای مدنی  -دموکراتیک ایران نیز پیوند دارد .نزدیکی به ههر یهک از ایهن دو
کشور وزن جیبشهای سیاسی – مدنی را در ایران افزایش یا کاهش میدهد و وزن سیاسهی را
بر ل یا علی یکی از جریانات سیاسی کشور جا ب جا میکید .در ایران امروز تیها تعهداد انگشهت
شماری از نهادهای امییتی و نظامی و گروههای سیاسی میتسب ب آنهها از روابهط گسهترده بها
مسکو حمایت می کیید ک اکثر این نهادها ،پایگاه اجتماعی مردمی و افکار عمومی را ب همهراه
ندارند و تیها بر حسب اضطرار و بیشتر بر مبیایی ژئوپلیتیکی -ایدئولوژیکی و بدون تصمیمگیری
گسترده و بیشتر پشت درهای بست ب این حمایت مبادرت میورزنهد و به گسهترش روابهط بها
مسکو ا دام می کیید .در غیر این صورت کرملین جایگاه بسیار تیره و تاری در بین مردم ایهران و
گروههای س یاسی و اجتماعی دارد و از این نظر برند ملی روسی در ایهران بسهیار میفهی اسهت و
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ایرانیان از این میظر با بخشی از جامع غربی همیوا هستید ،چرا ک هر دو از سیاستهای مسکو
در طول تاریخ ضررهای سیاسی ،مالی و انسانی فراوانی دیدهاند .بر همهین اسهاس تهاریخ ایهران
نقش مهمی در شکا دهی ب تصویر میفی روسی در بین افکار عمومی ایرانیان دارد .با توج به
این نکت جامع مدنی و افکار عمومی در ایران همانید کشورهای اروپایی همسای روسی  ،نگاهی
میفی ب روسی و سیاستهای آن دارند)Pew Research center,2014( .
شکنندگی تصویر خرس روسی؛ مبانی عددم موفقیدت برنددنیگ و تصدویر
سازی ملی روسیه:
بخش اعظم عدم موفقیت برندیی روسهی در دنیها ناشهی از لفهاظی ناسیونالیسهتی توسهط
نهادهای درت در روسی است ک ب طور عمده بهرای مصهر دادلهی کهاربرد دارد .برنهدیی
روسی در دنیای امروز یک دوگانگی تصویری را برای این کشور ب وجهود آورده اسهت .از یهک
طر با روسی دواهان صلح ،معیوی گرا ،طبیعت دوسهت و ...روبهرو هسهتیم و از سهوی دیگهر
روسی بی رحم ،دائن ،بی اعتماد و پیرو میافع زودگذر .دو عاما اصلی بهرای رفتهار پرداشهگران
روسی در محیط بینالمللی و شکاگیری این تصویر میفی وجهود دارد .اول اییکه ذهییهت صهد
سال مسلط و شعاری در رابط با درت نمایی در برابهر کشهورهای دیگهر باعهث بوجهود آمهدن
سیاست هایی شده است ک ههدفش افهزایش هدرت هژمونیهک روسهی در برابهر غهرب اسهت.
( )Simmons and others,2015ب تصویر کشیدن سرزمین مادری روسی درتمید بهرای
جمعیت دادلی همراه با لفاظیهای گسترده ناسیونالیسهتی و امپریالیسهتی در دادها ،به عیهوان
نشان ای از شور و تجدید حیان دوباره کشور دیده مهیشهود )Simons,2013:10( .بهر همهین
اساس هر حرکت تهاجمی گسترده روسی ب دارج از مرزههای دهود توسهط مهردم ایهن کشهور
حمایت میشود .عالوه بر این روسی سعی کرده است در این کشور گشایی میافع ملهی روسهی ،
نخبگان آن و شرکتهای بزرگ را نیز ددیا کید تا سیاسهت دهارجی آن بها بیشهترین اجمهاع و
کمترین میتقد دادلی شکا بگیرد .بر همین اساس پورتره سهازی از تصهویر شهوروی بهزرگ در
روسی امروز با مبیایی اجماعی ،تصویر این کشور را در دارج ب شدت میفی کهرده اسهت .آنهها
فکر میکیید باید ب هر یمتی کشورشان یک ابر درت ب مثاب شوروی باشد .بر همین اسهاس
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امروزه تئوری دادن یا بخشیدن 1در روسی نشان ضعف تلقی میشود چ در برابر آمریکها چه در
برابر ایران یا هر کشور دیگری .دومین عاما ادراک دشمن سازی در مبیای اجماعی وحدت ملی
روسی و برندیی ملی آن کشور است .دشمن سهازی یهک عامها تهاریخی بهرای هویهت ملهی
روس ها بوده است .ایدۀ میهن پرستی روسی با تمرکز بر پیدا کردن یک دشمن و مبارزه دصمان
با آن متمرکز است و این ایده تا ب امروز بسیار موفقیت آمیز بوده و توانست است وحدت روسهی
متکثر را حفظ کید )Clunan,2009:141( .دواه این دشمن امپراطوری پارس و یا اجار باشد یا
آمریکای امپریالیسم و ضد مسکوی امروز.
با اعتقادات این چیییی امروزه کمتر کشوری است ک ب روسی اعتماد رابتی داشت باشد .بهر
همین اساس در حوزه دیپلماسی عمومی جوز نای اشاره میکید ک همان کلمات و تصهاویری
ک در بر راری ارتبان با مخاطبان دادلی ممکن است موفقیت ب همراه داشت باشد در رابط بها
جمعیت دارجی ممکن است ،تاریرات میفی را داشت باشید )Nay,2004:112( .بر همین اسهاس
از لحاظ تاریخی تصویر و هویت روسی با درج داصی از ایدئولوژی ضد آمریکهایی گهره دهورده
است .سیاست لفاظی گون روسی در برابر شرکایش ،گفتمان امپراطوری گرایی تاریخی و میا ب
بازی درت با توان حاصا جمع صفر پروژه برندیی و تصویر ملی این کشور را بیش از حد تیره
کرده است .در برابر کمپینهای درتمید رسان ای ضد روسی ،وظیف روسی برای بهبود برندیی
ملیاش طعا دشوار است .نشان دادن روسی ب عیوان یک درس بزرگی ک حریفان مختلهف از
جمل غربی را میبلعد بسیار برای روسی دست کییده شده است.
( )Taras,2013:24-26همانطور ک سیمون آنهولت میگوید ،برای کشوری ک میدواههد
کمپین برند سازی ملیاش موفق باشد و تصویر ملی دود را بازسازی کید ،پیام کمپین باید ابها
فهم و مشترک باشد و در ارزشها و رفتار مردم نیز میعکس شود )Anholt,2010:11( .تجربه
موفق دوباره سازی برندیی ملی ژاپن و آلمان ک پس از شکست و نهابودی در جیه جههانی
دوم ،دولت ،کسب و کار و عموم مردم هم پشت سر یک اسهتراتژی مشهترک متحهد شهدند تها
تصویر ملی دود را بهبود بخشید و هویهت ملهی دهود را بازسهازی کییهد ،نمونه ههای دهوبی از
درس گیری برای روسی است .آلمان و ژاپن ب دوبی توانستید با بازسازی برند ملی دود ،از نظهر
ا تصادی و سیاسی دودشان را در جایگاه درتهای برتر دنیا رار دهید .با این حال جدا از بحث
1. Giving as a sign of weakness
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حفظ ابر درتی برای روسها و حوزۀ نفوذ آنها ،روسی یک استراتژی هویت ملی درتمید ندارد.
( )Tsygankov,2016:223بر این اساس بازسازی و بهبود تصهویر ملهی و برنهدیی روسهی
بسیار دشوار است .عدم درک درست و روشیی از تمایالت و اهدا ملی ایهن کشهور و همچیهین
نبود فضای دموکراتیک کافی برای بیان ارزشهای مردم روسی و جامعه مهدنی آن چشهمانهداز
استراتژیک تصویر ملی روسی را بسیار تیره کرده است .ابر درت بودن روسی ک ترس و احترام
دیگران را ب همراه دارد نمیتواند تا ابد تصویر ملی این کشور را پابرجا نگهدارد .اصوالً برندیی
ملی بر مبیای ابزارهای ارتباطی عاطفی و ادراکی طراحی میشود و ترس در آن جایگاهی نهدارد.
عالوه بر این هر روز متحد کردن مردم روسی توسط لفاظیهای مربهون به بازسهازی عظمهت
شوروی سابق توسط کرملین سختتر میشود)Avgerions,2009:128( .
در چید ده آییده نیز روسی با انواع بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و ا تصادی دست و پیج
نرم دواهد کرد .ب عیوان مثال متخصصان جمعیتشیاسی تخمین زدهاند ک روسی سهریعتهرین
نرخ رشد کاهش جمعیت را از زمان امپرواطوری این کشور ب بعد تجرب دواههد کهرد .گسهترش
بحرانهای بهداشتی ،نرخ باروری این کشور را کاهش داده و امید ب زندگی در این کشور سقون
کرده است .تا سال  2050روسی از لحاظ جمعیتی ب رتب  20دنیا سقون میکید در حالی که در
سال  1950این کشور جایگاه چهارم دنیا را در ادتیار داشت .برای بسیاری از موردان ،روسهی در
آییده کابوس ژئوپلتیک کشورهای میطق و غرب دواهد بود چرا ک با تضعیف این کشور ،شهبح
یک کشور شکست دورده با سالح هست ای همراه با جمعیت فقیر سرنوشتی غیر ابا پیشبییی
برای دنیا ر م دواهد زد)Howe and Jackson,2009:2( .
در مواجه با چیین تغییرات جمعیتی ،ا تصادی و سیاسی عظیمی دیلی سخت است ک برند
روسی را تعریف کییم .یک ابر درت با حوزه نفوذ یا یک دولت ک مایا ب کار چید جانب اسهت؟
بخشی از جامع اروپا یا جهان میحصر ب فرد روسی؟ دولت وابست ب نفت و گاز یا یک ا تصهاد
در حال توسع ؟ دموکراسی یا حکومت مطلق ؟ از ایهرادات دیگهر پهروژه تصهویر سهازی روسهی
اتصال شخصیت پوتین ب هویت ملی و برندیی ملی روسی جدید در ا صهی نقهان دنیها اسهت.
عالوه بر این ب نظر میرسد وی ب عیوان تزار جدید روسی از این اتصال زیاد بدش نمیآیهد( .
 )Stokes,2015الگوهای امروز روسی و مارکها 1و آرمهای مختلف و کاریکاتورهای مجهالت
1. Logo
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معرو دنیا گواه این اتصال است )Yablokov,2015: 303( .ب عیوان مثال امروزه مها همه
این تصویر را در رسان های دادلی و دارجی دیدهایم .پوتین را تصور کیید که سهوار بهر دهرس
بزرگ هوهای است و اسلح حما میکید .یا تصهاویر دهاص او که هرزگهاهی از رسهان ههای
مختلف از جمل رسان های دادلی ایران پخش میشود .پوتین سرگرم کیید ،مهربهان ،ورزشهکار،
سیاستمدار عاشق مردم ،سها انگار ،طرفدار حیوانات ،الگوی مردانگی ،تصاویر نقش بست اش بهر
روی لباس های روسی ،برگزاری جشن تولد دودجوش بهرای پهوتین ،بهازی پهوتین بها حیوانهان
وحشی از جمل ببر ،شیر ،پلی  ،کشهتی و مبهارزه پهوتین ،فوتبهال بهازی کهردنش ،دیهدارش بها
کارگران طب جیوب و ...هم نشان از اتصال برندیی و هویت ملی روسی ب پوتین دارد .این
مشکا عمومی کشورهای دیکتاتورمآب ایدئولوژیک و غیر دموکراتیک است ک برند ملیاشان ب
شخصیتهای سیاسی ایدئولوژیک متصا میشود.
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نتیجه گیری:
در این مقال با بررسی ا دامات تاریخی و سیاسی روسی نسهبت به ایهران ،نقهش تهاریخ در
تحلیا تصویر ملی روسی در ایران امروز پر رن شد .بر همین اساس تاریخ ایران نقهش مهمهی
در شکا گیری تصویر و برندیی ملی میفهی روسهی در اذههان ایرانیهان دارد .ایهن امهر عامها
مشترک مهمی در همگرایی افکار عمومی ایرانیان با کشورهای اروپایی در رابط با تصویر و برند
میفی روسی است .بر همین اساس تصویر روسی امروز در افکار عمومی ایرانیهان و اروپاییهان بها
توج ب عواما سیاسی و تاریخی متفاوت ،میفی بوده است .تیها تفهاوت ایهن امهر در رابطه بها
سادتار و هویت دولتهای کشورهای اروپایی و ایران است .در ایران سادتار دولتهی در از بعهدی
استراتژیک و با توج ب مسائا سیاسی و ژئوپلیتیکی روابط دوبی را با روسی بر رار کرده اسهت.
این در حالی است ک برای دولتهای اروپایی و غربی دموکراتیک ،روسی یک دیگهری سیاسهی
است و گفتمان سیاست اروپایی در ضدیت با روسی هویت پیدا میکید .اگر این تفاوت را نادیده
بگیریم ،در زمییۀ افکار عمومی و با توج ب فرهی عام سیاسهی ،روسهی تصهویر و برنهدیی
میفی در جامع با ایران و جوامع مدنی کشورهای اروپایی دارد.
پروژه برندیی ملی روسی امروزه نیز بدون باز کردن عمهومی ایهن گفتمهانهها در جامعه
روسی همانید دیگر حوزههای روسی ن در تعاما با یک گفتمان عمومی -مردمی بلک در پشت
درهای بست و از باال ب پایین طرحریزی میشود .با این حال پژوهشگران حوزه برندیی بر این
امر اذعان کردهاند ک بدون یهک گفتمهان عمهومی و ددالهت ذییفعهان پهروژه برنهدیی ملهی،
شکادهی ب یک سیستم یکپارچ تصویر ملی و یک استراتژی دراز مدت بسیار دشوار است .به
جای صادرات برند سختافزاری روسی ب کشورها و شرکتهای غربهی و شهر ی ،کهرملین اول
باید بر روی هماهیگی بین شرکتهای روسی ،سازمانهای دولتی ،سازمانهای غیر دولتی ،افراد
مشهور و جامع مهاجران روسی دارج از کشور کار کید تا بتواند یک رویکرد هماهی نسبت به
بهبود تصویر ملی روسی را بوجود آورد .عالوه بر این روسی باید هادر باشهد تها فراتهر از حهوزه
دولتی ،یک تعاما دو طرف را با مردم روسی در این زمیی بر رار کید تا بتواند از طریق آنها ب
افکار عمومی جهانی دسترسی پیدا کید .سیستم سیاسی ک نتواند یهک دهط دو طرفه ارتبهاطی
برای ادراک بین االذهانی بین دود و مردمش بر رار کید ،بدون شهک نظهامی شکسهت دهورده
دواهد بود .روسی باید درت سخت افزاری اش را با مبانی نرم جایگزین کید و بهر ایهن اسهاس
بتواند تصویری سازگار و مثبت و پیامهای یکسانی را در زمیی تصهویر دهود به دنیهای اطهرا
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مخابره کید .دولت روسی مدتهای طوالنی است ک توسط تعصهبات ضهد روسهی رسهان ههای
غربی از تالشهای دیپلماتیک عمومی ناامید شده است .با این حال باید این نکت را ذکر کرد ک
اصوالً سادت تصویر دیالی از یک کشور و لفاظیهای حسن نیتدار بدون عملگرایهی تهاکتیکی
بی ارر بوده است .توانایی یک ملت برای بهبود تصویرش فقط در ارتبان با ارسال یک پیام مثبت
نیست؛ عالوه بر ارسال این پیامها توانایی گوش دادن و بر راری ارتبان صلحآمیهز و برابرانه در
حوزه دادلی و دارجی نیز از اصول اساسی تصویر سازی ملی میاسب است .در مهورد ایهران نیهز
روسی باید ب صورت عملی و ن تیها در لفاظی سعی کید تا با جبران گذشت تهاریخی وارد یهک
تعاما مثبت و دو طرف با هم ایرانیان شود .روسی باید سعی کید بعد از دولت وارد تعهامالت بها
جیبشهای مدنی هر کشور و افکار عمومی آنها شود تا بتواند ب مرور زمهان افکهار عمهومی را
ا یاع کید ک روسی امروز شوروی دیروز و امپراطوری تزار هرون گذشهت نیسهت .بهرای اییکهار
نزدیکی فرهیگی ،اجتماعی و علمی میتواند پای گذار این فرآیید دوسهتی بها ملهت ایهران شهود.
روسی باید در کیار دولت ایران کانالهای عمومی را برای ا یهاع افکهار عمهومی بهرای توجیه و
عذردواهی از ا دامات گذشت اش در بال مردم ایران نیز بگشاید .نمون این ا دامات را ژاپن و تا
حد کمتری کره جیوبی امروز در شرق آسیا ب دوبی ب اجرا گذاشت اند .ژاپن دیر زمانی کشهوری
غارتگر ،دیکتاتور و متجاوز بود ب طوری ک اکثر کشورهای شرق آسیا از غهارت ،تجهاوز ،کشهور
گشایی و کشتار ژاپییها در امان نماندند .اما امروزه دولت ژاپن بعد گذشت چیدین ده با طراحی
فرآییدهای نرم سعی کرده با عذردواهی از تمام این کشورها ،عالوه بر کمهکههای فهراوان به
دولتهای آنها ،کانالهای ارتباطات عمومی را با جوامع مدنی و افکار عمومی این کشورها بهاز
کید تا بتواند ب اصالح و بازسازی برند و تصویر گذشت دودش دست یازد و تصویر و برندی نهو
از ژاپن در شرق آسیا ب نمایش بگذارد .بدون شک سیاستمداران مسهکو در صهورت ارادۀ هوی
می توانید این سیاست را در مورد ایران و تا حدی غرب ب اجرا بگذارند و ب بهبود تصهویر دهود
ا دام ورزند و تصویری جدید از روسی ای جدید ب نمایش بگذارند ک فرهی  ،هدرت و سهرمای
هم کشورها را ب رسمیت میشیاسد و دواهان همکاری برابر در هم حوزهها است.
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