
                درباره وبالگ 
نقش سياست خارجی هيچگاه به اندازه امروز مرتبط و چالش آميز و در آميخته با مسائل 

با آنها دست به گريبانند نبوده است.  –ملت ها -کشورو متعاقباً  –عديده متضادی که بشريت 
از اين رو، اين وبالگ سعی دارد در بحث های عمومی جاری در مورد نگرانی های جدی 
مربوط به سياست خارجی در فضای جهانی دائماً در تغيير و در هم تنيده و غالباً کم مدارا 

  جايی برای خود باز کند. 

با تمرکزی واحد و محدود خالصه شده و يا وليکن سياست خارجی نمی تواند در خال و 
رشته ای که سراسر طيف  ميانرويکردی پويا و نياز به تاکيد بر مورد بحث قرار گيرد. 

عالوه بر اين، علوم اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد از اهميت بسزايی برخوردار است. 
رجی وجود دارد. تالزم و ارتباط تنگاتنگی ميان نقش سياست داخلی و عملکرد سياست خا

، بخاطر و آمريکايی خصوصاً سياستگذاران بريتانيايی –واکنش اروپاييان به بحران سوريه 
بارزترين نمونه تاثير بستر داخلی بر سياست  –محدوديت های ناشی از افکار عمومی 

  خارجی است. 

به همين صورت، ديپلماسی عمومی توسط تصميمگيران سياست خارجی در جهت نيل به 
با هدف قرار دادن يک مخاطب عام و همچنين مخاطبينی از  –نافع و اهداف ملی م

از » سياست مورد نظر«مورد استفاده قرار می گيرد و می کوشد با تلطيف  –تصميمگيران 
سياست خارجی فاصله بگيرد. به بيان ديگر می توان استدالل کرد  خالصپروپاگاند  یبازو

ی جلب افکار عمومی در کشورهای مورد نظر مورد که ديپلماسی عمومی در تالش برا
کشورهايی که سابقاً حتی خواص و روسای آنها در معادالت  –استفاده قرار می گيرد 

تصميم گيران سياست خارجی غربی به نحو اهانت  یسياست خارجی جايی نداشتند و تمام
  آميزی با آنها برخورد می کردند. 

ياست خارجی ايجاد يک بحث فراگير در مورد تعاريف و هدف از پرداختن به اين زوايای س
اگرچه  –پارامترهای ترسيم شده و مخالفت های مربوط به موضوع سياست خارجی نيست 

بلکه دعوت از حداکثر ممکن از عقايد و نظرات متنوع به  –از آنها نيز استقبال می شود 
که تمامی زوايای  یسيعمنظور ايجاد بحثی در مورد سياست خارجی است که از دامنه و
زمينه سياست خارجی در ممکن را در تالش برای اعتالی بحث های کلی و مشخص در 

  خود جای دهد برخوردار باشد. 

 –عالوه بر نظرات مخاطبان عمومی، از هر گونه نقطه نظر جدی مرتبط با مقاصد وبالگ 
به عنوان نظر مهمانان استقبال می شود. نويسندگان  –طيف سياسی  درفاقد از جايگاه آن 
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