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پیشگفتار
داشتن رویکرد راهبردی به مسائل یکی از ضروریات مدیریت کالن نهادها و 
سازمان ها است. این رویکرد با مشخص کردن ابعاد مختلف موضوعات و بررسی 
ترسیم  با  و فرصت های موجود تالش می کند  تهدیدها  و  قوت  و  نقاط ضعف 
اهداف  این  به  رسیدن  برای  را  مسیر  بهترین  کوتاه مدت،  و  بلندمدت  اهداف 
ترسیم نماید؛ به گونه ای که حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب با کمترین 

هزینه و بیشترین بهره وری انجام پذیرد. 
مطالعات راهبردی نوشتاری است که به پژوهش هاي کتابخانه ای و میدانی 
و  ابعاد  موضوع،  طرح  ضمن  پژوهشگر  متون  این  در  دارد.  اشاره  کوتاه مدت 
زوایاي مربوط به آن را نشان داده، رهیافت هاي موجود را بیان و در نهایت به 
جمع بندی و در صورت لزوم ارایه پیشنهاد می پردازد. مطالعات راهبردی از آن 
جهت دارای اهمیت است که در کنار طرح مسائل نظری و کمک به توسعه 
در  موجود  دشواری های  و  معضالت  حل  به  منجر  کاربردی،  و  نظری  دانش 
عرصه مدیریتی شود. به سخن دیگر؛ تالش شده است این مطالعات به نحوی 
انجام شود که فقط با رویکرد مطالعه ای به آن نگریسته نشود؛ بلکه کاربردی و 

اثربخش بودن آن در حوزه تصمیم گیری نمایان باشد.
و  مسئوالن  مدیران،  را  مطالعات  این  مخاطبان  که  داشت  اشاره  باید 
کارشناسان حوزه فرهنگ به ویژه در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و  بینش  کلی  تعیین خطوط  مطالعات،  این  انجام  از  می دهند. هدف  تشکیل 

پیشگفتار



مطالعاتراهبردي)3(ديپلماسيفرهنگيجمهورياسالميايران؛چالشهاوچينشها 6

که  نحوی  به  است؛  فرهنگ  حوزه  مسائل  و  موضوعات  درباره  موجود  تجربه 
جایگاه و نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را پیرامون موضوعات مطروحه به 
روشنی بیان نماید و از رهگذر چنین نگاهی، واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه 
بتوانند با بهره گیری از این گزارش ها؛ طرح ها و برنامه های خود را دقیق تر و 

منسجم تر عملیاتی کنند.
از  یکی  فرهنگی«؛  »دیپلماسی  موضوع  به  پرداختن  با  رستگاری  دکتر 
راهبردهای بسیار مهم اما مغفول مانده در حوزه فرهنگ را به عرصه مطالعه و 
تبادل نظر وارد کرده است. در این مطالعه ضمن آشنا کردن مخاطب با ابعاد 
موضوع به ضرورت و ظرفیت های دیپلماسی فرهنگی برای پیش برد سیاست های 

فرهنگی اشاره شده است.

بهروزفتحي
مديرکلدفترمطالعاتوبرنامهريزیراهبردی
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گفتاراول:مقدمه
در جهاني که از یک سو بیداري و آگاهي ملت ها توأم با تحوالت علمي و فناوري 
رشد کرده و هیچ ملتي ظلم و ستم و اشغال نظامي کشور دیگري را نمی پذیرد 
ارزش  مفاهیم،  تغییر  با  توأم  المکان،  و  بی مرز  عصري  در  دیگر  سوي  از  و 
قدرِت سخت براي کسب استیال و نفوذ از دست رفته است، سرمایه گذاری های 
اقبال  و  یافته  افزایش  کشورها در زمینه دیپلماسي عمومي و فرهنگي بسیار 
به این مقوله به عنوان ابزار استیال و نفوذ نرم داراي اهمیت فراوان شده است، 
به نحوی که کمتر کشوري است که بخش عمده ای از قدرت ملي خود را مصروف 
دیپلماسي فرهنگي نکند؛ بنابراین در جهاني که هرروز بیش ازپیش به هم تنیده 
این گونه  بایستي  بلکه  بدانیم؛  تابع سیاست  را  فرهنگ  دیگر  نباید  است  شده 

بیندیشیم که فرهنگ فضاي اجرایي را براي سیاست فراهم می سازد.
بنابراین آنچه امروزه در روابط بین کشورها و مبادالت بین المللی اهمیت 
زیادي پیدا کرده و از جمله عناصر و مؤلفه های اصلي قدرت ملي یک کشور 
محسوب می شود، بهره گیری از ظرفیت قدرت نرم آن کشور در قالب دیپلماسي 
فرهنگي در محیط بین المللی است. ازاین رو محیط امروز بین المللی که عرصه 
جابجایي قدرت است بیش از هر چیز پذیراي مؤلفه ها و کاربست های عوامل 
و عناصر قدرت نرم است؛ ازاین رو دیپلماسي عمومي و فرهنگي که از عناصر 

عمده قدرت نرم به شمار می رود، در مباحث علمي جایگاه خاصي یافته است.

مهم ترین  از  یکي  صاحب نظران،  از  برخي  امروزی  تعبیر  به  بیانمسئله: .1
است.  دیپلماسي  به کارگیري  نحوه  و  کیفیت  بی ثبات،  ولو  ملي  قدرت  عوامل 
خامي  مواد  به منزله  ملي  قدرت  تعیین کننده  عوامل  سایر  که  گفت  مي توان 
هستند که قدرت ملي از آن به وجود مي آید، اما دیپلماسي مغز متفکر قدرت 
ملي است، همان گونه که روحیه ملي نیز، روح آن است. بنابراین دولت ها باید به 
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کیفیت دیپلماسي خود به عنوان کاتالیزوري براي عوامل مختلفي که قدرت آنها 
را تشکیل مي دهد، متکي باشند. اتکا بر سنت ها و نهادها، به جای تکیه بر ظهور 
تضمین  نحو  بهترین  به  را  دیپلماسي  کیفیت  تداوم  برجسته،  افراد  گاه وبیگاه 

مي کند. )سیف زاده، 138۴: 220(
جهان در حال عبور از دوران گذاري است که نظم جدید جهاني در پي آن 
شکل خواهد گرفت. در این دوران انتقالي، ایران اسالمي برخوردار از خودباوري 
برخاسته از انقالب اسالمي یکي از منابع و موضوعات اصلي در شکل دادن به 
نظام آینده جهاني است؛ لذا در صورت ارزیابي دقیق و ایفاي نقش حساب شده، 
مي تواند قدرت نرم خود را در جامعه جهاني نهادینه و اثرگذار کند. با توجه به 
این واقعیت که منابع غیرنظامي قدرت و به ویژه قدرت اقناعي و گفتمان هاي 
تأثیرگذار در شکل گیري ساختار آتي روابط بین الملل نقش برجسته اي دارند، 
جمهوري اسالمي ایران مي تواند نقش برجسته اي در مناسبات در حال تکوین 

جهاني ایفا نماید.
و  تمدني  عظیم  ظرفیت های  که  کشوري  به عنوان  ایران  راستا،  این  در 
فرهنگي زیادي دارد و با اتکا به مؤلفه های دیپـلماسي خود می تواند دیپـلماسي 
این  به  می بایست  قاعدتاً  ایـفا کند،  بین الملل  را در عرصـه  فعـالي  فرهنـگي 
عرصه توجه بیشتري نشان بدهد و با بررسي ماهیت، ویژگی ها، ابزارها و نحوه 
به  به ویژه دیپلماسي فرهنگي دریچه ای  کارآمدي کشور در عرصه دیپلماسي 
سمت معرفي ایران اسالمي به جهان خسته از ناکامی های مکاتب بشري و تشنه 

ارزش های پایدار و منطبق با فطرت انساني ملت های مختلف باز کند.

2.ضرورتواهمیت:انسان باید آگاه به زمان و موقعیت خودش باشد. براي 
مسلمانان و به ویژه پیروان اهل بیت عصمت و طهارت )علیه السالم( این نحوه 
توجه به محیط و فضاي زیستي یک تعلیم و آموزه اسالمي است. تعبیر موالي 
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متقیان از »باید فرزند زمان خود باشیم«1 هم ناظر بر این است که باید از زمان 
بیاموزیم و هم اینکه پابه پای زمان خود، حرکت کنیم. شرایط زمانه را درک 
کنیم و با حفظ اصالت و هویت شخصي و ملّي، سوار بر مرکب زمان، به حرکت 

پیش رونده خود ادامه دهیم.
می دهد  را  امکان  این  کشور  یک  به  که  ازآن جهت  فرهنگي  دیپلماسي 
تقویت  طریق  از  و  کند  معرفي  دیگران  به  را  مردمش  و  جامعه  فرهنگ،  که 
را قادر می سازد  ارتبـاطات خصوصي بین مـردم کشورهاي مختلف، کشورها 
که سیاست ها و ارزش هایشان را در انظار و افکار عمومي جذاب سازند، همواره 
انتظار است که در زماني که  از  بنابراین دور  مورد توجه کشورها بوده است؛ 
دیپلماسي فرهنگي با مزایاي خود و در عصر اطالعات انتخاب غالب کشورها در 
پیشبرد اهداف خود است، ما به عنوان کشوري که فرهنگی ترین انقالب ها را با 
آرمان های واال و منحصربه فرد در کارنامه خود داریم، از آن بی بهره باشیم و به 
شناخت، ویژگی ها، ابعاد و مزایاي آن نپردازیم و آن را به خدمت نگیریم. قطعاً 
ابزار کارآمدي چون دیپلماسي فرهنگي و عدم شناخت و  به خدمت نگرفتن 
تسلط بر زوایاي آن خسارات جبران ناپذیر و غیر قابل توجیهي را متوجه منافع 

ملي کشور می کند.
دیپلماسي فرهنگي از یک سو از عوامل و ابزارهاي تحقق سیاست خارجي و 
منافع ملي است و از سوي دیگر یکي از انواع دیپلماسي است؛ بنابراین اهمیت 
دیپلماسي فرهنگي در این دو بعد قابل تبیین است. ازآن جهت که از ابزارهاي 
باید مورد توجه علما و سیاستمداران  قدرت ملي و تأمین منافع کشور است 
دیپلماسي  چون  دیپلماسي  انواع  سایر  به  نسبت  که  ازآن جهت  و  گیرد  قرار 
سیاسي و اقتصادی، به سبب ماهیت ذاتی اش خارج است نیز باید واجد اهمیت 
ویژه ای دانسته شود. کم هزینه بودن، برخورداري از ماهیتي نرم و قابل پذیرش، 

1. امام علی )ع(؛ غررالحکم و دررالکلم، ح ۴۴7
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از  برخورداري  همچنین  و  خود  در  دیپلماسي  موارد  سایر  توانایي حمل ونقل 
گستردگي حوزه های تعامل و با مدیریت و فعالیت عوامل غیر سیاسي و... از 
مزایاي واجد اهمیت بودن آن به شمار می رود و به تبع آن پژوهش در این حوزه 
براي آشنایي، تسلط و تبحر در دیپلماسي فرهنگي نیز از ضرورت و اهمیت 

برخوردار خواهد بود.

3.هدفگزارشوپرسشهایاصلي:این گزارش یک هدف اصلي و دو هدف 
را دنبال می کند. هدف اصلي گزارش آگاه سازی مدیران و کارشناسان  فرعي 
وزارتخانه به موضوع دیپلماسي و آنچه در دستور کار این مقوله قرار می گیرد 
است. اما اهداف فرعي این گزارش پژوهشي شناخت چالش های این حوزه براي 
کشور و زمینه های فعال شدن بخش فرهنگ در این حوزه با توجه به وضعیت 
است.  اطالعات  عصر  در  مربوط  الزامات  و  بین المللی  عرصه  در  کشور  کنوني 

ازاین رو گزارش در صدد این است تا به پرسش های زیر پاسخ دهد:
1. دیپلماسي فرهنگي چیست و داراي چه ویژگی ها و مشخصاتي است؟

2. مؤلفه های دیپلماسي فرهنگي ج.ا.ا کدم اند و وضعیت موجود کشور در 
این عرصه چگونه است؟

3. چالش های حوزه دیپلماسي فرهنگي کدم اند؟ خاستگاه این چالش ها در 
کدام بخش های وزارت متبوع )حوزه های تخصصي( نمود بیشتري دارد؟

۴. چه مصادیقي از کامیابي و ناکامی های دیپلماسي فرهنگي، با استناد به 
تجربه سایر کشورها در این مقطع زماني قابل طرح است؟

چه  در  ج.ا.ا  فرهنگي  موفق  دیپلماسي  ارائه  در  موجود  اساسي  موانع   .5
حوزه ها و زمینه هایی است؟

6. راهکارها و راهبردهاي متناسب با ضرورت های جهاني امروز در دیپلماسي 
فرهنگي براي مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از دیدگاه محقق چیست؟
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گفتاردوم:روششناسیتحقیق
این پژوهش از جمله پژوهش های کاربردي است و براي بررسي مسائل و مشکالت 
حوزه دیپلماسي فرهنگي انجام شده است، در خالل این پژوهش، با تبیین و توصیف 
موضوعات این حوزه با روش فیش برداری از اسناد و مدارک کتابخانه ای و اینترنتي 
و گزارش های دستگاهي از یک سو و همچنین با تحلیل نظرات و مصاحبه های 
صاحب نظران و پژوهش های موجود در این حوزه سعي شده تا با رویکرد حل مسئله 

دست به نتیجه گیری بزنم و راه حل و پیشنهاد ارائه کنم.
مصاحبه های  است.  توصیفي-تحلیلي  تحقیق  یک  تحقیق  این  ازاین رو 
و  پژوهشگر  دو بخش مصاحبه های مستقیم  به  فرهنگي  رایزنان  با  انجام شده 
گردآوري  با  شده،  سعي  می شود.  تقسیم  رسانه ها  با  انجام شده  مصاحبه های 
گزارش ها و راهکارهاي ارائه شده در این حوزه توسط صاحب نظران و فراتحلیل 
آنها ارزیابي و نتیجه گیری نهایي صورت گیرد. ضمن اینکه در این پژوهش از 

دستاوردهاي رساله دکتري محقق نیز بهره برداری شده است.

گفتارسوم:مفهومشناسي
ساختن،  مطلع  درک،  براي  تالش  فرهنگي  دیپلماسي  از  منظور  به طورکلی 
مشارکت دادن و تأثیرگذاشتن بر مردم دیگر کشورها است. دیپلماسي فرهنگي با 

توجه به معنایي که از فرهنگ استنباط می شود، در دو مفهوم قابل تعریف است:

1.ديپلماسيفرهنگيبهمثابهيکفرايند: فرهنگ تعیین کننده ی مهمی 
است که نشان می دهد مردم چگونه یکدیگر را درک می کنند و با تفاوت های 
و  مستقل  امري  را  فرهنگ  که  جایي  در  می کنند.  برقرار  یکدیگر  ارتباط 
به نوعی فرابخش می دانیم دیپلماسي فرهنگي فرایند مؤثری است که در آن، 
فرهنگ یک ملت به جهان بیرون عرضه می شود و خصوصیـات منحصربه فرد 
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البته  می گردد.  تــرویـج  چندجانبه  و  دوجانبه  سطوح  در  ملت ها  فرهنگي 
نمی توانیم  و  است  تغییر  حال  در  این  ارتباطات  به دلیل  نیز  فرهنگ  خود 
فرهنگ های نسبتاً ساکني را تصور کنیم که خود را به منظور درک و  تحسین 
و  آمیختن  مواجه شدن،  حال  در  فرهنگ  بلکه  می کنند؛  معرفي  یکدیگر   به 

تغییر کردن است. 
به حدي  خارجي  سیاست  حوزه  در  فرهنگ  تأثیرگذاری  کنوني  عصر  در 
و  نرم در سیاست  خارجي بحث مي شود  به عنوان قدرت  از فرهنگ  است که 
و  ابزارها  از  استفاده  به معناي  به آن مي دهند که  عنوان دیپلماسي فرهنگي 
مکانیسم هاي فرهنگي  براي معرفي و انتقال فرهنگ و تمدن یک سرزمین به 
سرزمین و فرهنگ دیگر )اعم از دوست و دشمن( است .  ریچارد آرمیتاژ، معاون 
اسبق وزارت امور خارجه آمریکا معتقد است؛ دیپلماسي منحصر به گفتگو با 
با مردمي صحبت کنید که دوست نیستند آن  دوستان نیست، اگر  توانستید 

نشانگر قدرت دیپلماسي شماست. )نقیب زاده،1391(

و  بخش  یک  قالب  در  را  فرهنگ  که  درجایي  ابزار:  بهمثابه ديپلماسي .2
بخشي  صرفاً  و  مستقل  غیر  امري  و  بخش ها  سایر  تحقق  براي  ابزاري  را  آن 
می دانیم، دیپلماسي فرهنگي هنر و توانایي اجراي سیاست های فرهنگي توسط 
نمایندگان رسمي کشورها است. به تعبیر دیگر، مهارت و هنر اجراي برنامه های 
بنابراین  می شود؛  نامیده  فرهنگي  دیپلماسي  دیپلمات ها،  توسط  فرهنگي 
براي  فرهنگي  سازوکارهاي  و  روش ها  ابزارها،  از  استفاده  فرهنگي  دیپلماسي 
معرفي و ارائه تصویري خاص از یک کشور به کشوری دیگر است. در این نگاه، 
ابزارهاي فرهنگي  از  با استفاده  دیپلماسي فرهنگي درواقع تأمین منافع ملي 
است  حدي  به  خارجي  سیاست  حوزه  در  فرهنگ  تأثیرگذاری  چراکه  است، 
دیپلماسي  عنوان  همان  خارجي  سیاست  در  نرم  قدرت  به عنوان  فرهنگ  که 
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فرهنگي را به خود می گیرد.1
به تعبیر دکتر نقیب زاده حتي مهارت و هنر استفاده از توزیع بهینه بودجه 
دیپلماسي  دیپلمات ها،  توسط  فرهنگي  برنامه های  شده  براي  داده  تشخیص 
فرهنگي نامیده می شود.  این برنامه ها یا فعالیت ها، خود ممکن است در خدمت 
اهدافي چون ایجاد صلح و ثبات جهاني، صدور فرهنگ ها و تقویت  هویت ملي 
کشورها و جز این ها باشند. بنابراین به طور کلي منظور از دیپلماسي فرهنگي 
تالش براي درک، مطلع ساختن، مشارکت دادن  و تأثیرگذاشتن بر مردم دیگر 

کشورها است.)همان(

3.تعاريفواصطالحات
 1982 اجالس  در  یونسکو  تعریف  از  برگرفته  موسع  برداشتي  در  فرهنگ:
روحي،  متفاوت  خصوصیات  از  یافته  ترکیب  کلیتي  فرهنگ  مکزیکوسیتي، 
مادي، فکري و احساسی است که شاخصه یک جامعه یا یک گروه می باشد. 
فرهنگ نه فقط هنرها و نوشتارها، بلکه حاالت زندگي، حقوق بنیادي انسان، 
 )29  :1379 )سلیمي،  می گیرد.  بر  در  را  باورها  و  سنت ها  ارزشي،  نظام های 
تعریف  آن  مضیق  مفهوم  در  هم  و  موسع  مفهوم  در  هم  می توان  را  فرهنگ 
درحالی که  است،  چهارگانه  بخش های  از  یکي  شامل  مضیق  مفهوم  در  کرد؛ 
در مفهوم موسع، فرهنگ داراي عمومیتي در بطن خود بوده و با توجه به بعد 

اختصاصی اش به انسان، همه ابعاد ساختار جامعه را در بر می گیرد.

منافعملي: ارزش های مادي و معنوی که افراد یک ملت نسبت به آنها احساس 
تعلق، وابستگي و مالکیـت نموده و در مقــابـل از دست دادن آنها حسـاس 

1. و لذا در همین راستا است كه می بینیم اوباما رئیس جمهور امریکا در پیام نوروزی سال 89 خود در اوج 
جنگ طلبی البی صهیونیستی  از گسترش مراودات فرهنگی و انتقال دانشجویان ایرانی به كشورش استقبال می كند.
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بوده و بــراي حفاظـت از آنها حاضــر بــه پرداخـت هزینـه می باشند. )حافظ 
نیا، 1385: 100(

هويتملي: مجموعه خصایص و ارزش های یک ملت است که افراد آن ملت 
نسبت به آن خودآگاهي یافته و به واسطه آنها احساس یگانگي و تعلق به همدیگر 
ایران  می کنند.)همان، 1۴9( استاد مطهري در کتاب خدمات متقابل اسالم و 
مي نویسد: »اگر هویت ملي را نوعي احساس ملي بنامیم تعریف آن عبارت خواهد 
بود از وجود احساس مشترک یا وجدان دسته جمعی در میان عده اي از انسان ها 

که یک واحد سیاسي یا ملت را مي سازند.« )مطهري، 1372: 22(

ديپلماسيعمومي: اصطالح دیپلماسي عمومي نخستین بار در سال 1965 
در آمریکا توسط ادموند گولیون؛ رئیس مدرسه حقوق و دیپلماسي فلچر در 
منافع  به  ارتباطات معطوف  از  و عبارت است  به کار گرفته شد  تافتز  دانشگاه 
ملي یک کشور از طریق ارتباط با مردم خارج از مرزهاي جغرافیایي. )هادیان 
و همکار، 1388: 90( در فرهنگ واژگان روابط بین الملل سال 1987 وزارت 
است:  شده  تعریف  این چنین  عمومي  دیپلماسي  متحده،  ایاالت  خارجه  امور 
»دیپلماسي عمومي به برنامه های تحت تکفل دولتي برمی گردد که هدف آن ها 
افکار عمومي در کشورهاي دیگر است  تأثیر قرار دادن  یا تحت  مطلع کردن 
رادیو  فرهنگي،  مبادالت  سینما،  انتشارات،  از:  عبارت اند  آن  اصلي  وسایل  و 
راهبردي،  برنامه ریزی  عمومي  دیپلماسي  پي.دي.آ.آ(   ،2008( تلویزیون.«1  و 
اجراي برنامه های آموزشي فرهنگي و اطالع رسانی از سوي کشور حامي براي 
است؛  هدف  کشور  در  عمومي  افکار  محیط  بر  گذاشتن  تأثیر  و  کردن  ایجاد 
به طوری که رهبران سیاسي کشور هدف را قادر به تصمیم گیری حمایت گرانه و 

1. Public Diplomacy Alumni Association,
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پشتیباني از اهداف سیاسي خارجي کشور حامي می سازد. )آشنا و هفتخواني، 
1386: 158( بنابراین اگرچه دیپلماسي عمومي و دیپلماسي فرهنگي مفاهیم 

متمایزي هستند، اما نمی توان آنها را کاماًل از هم جدا کرد. 

ديپلماسيفرهنگي: دیپلماسی فرهنگی را می توان به مبادله ایده ها، مطالعات، 
به  به منظور دست یابی  اعتقادات،  و  ارزشی، سنت ها  نظام  زندگی،  نحوه  هنر، 
مفاهیم مشترک و تقویت تفاهم نامه متقابل میان ملت ها و کشورها تفسیر نمود. 
)Cummings,2003: 31( بنابراین در ادامه این فرآیند دیپلماسي فرهنگي را 

به طور خالصه می توان تأمین منافع ملي با استفاده از ابزارهاي فرهنگي دانست.

ديپلماسيفرهنگيج.ا.ا: دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران به عنوان یکي 
از ابعاد سیاست خارجي تالش و کوشش از پیش طراحی شده و سازمان یافته براي 
تأثیرگذاری بر برداشت ها، ادراکات، افکار، انگاره ها، ایده آل ها، ارزش ها، ایستارها باورهای 
سایر ملت ها از طریق تبیین و ترویج فرهنگ و تمدن ایراني و شناخت درک واقعي از 

فرهنگ های دیگر به منظور تأمین و توسعه منافع ملي است. )دهقاني، 1389(

قدرتنرم:شاید کوتاه ترین تعریف در ادبیات سیاسي امروز همان توانایي شکل دهي 
ترجیحات دیگران و قدرت براي جذب باشد. )ناي، 1388: 128(قدرتي که بدون 

اعمال فشار و تطمیع، دیگران را ترغیب به اجراي خواست خود می کند.

شاخص:شاخص، مفهوم یا عددي است که اندازه کمیت معیني را مشخص 
می نماید. )اماني و همکاران، 135۴: 9( اعتبار یک شاخص، بستگي به این دارد 

که آیا شاخص مزبور چنان ساخته شده که:
الف( از ابتدا تردید و پرسشي راجع به  همبستگي میان متغیرهاي سازنده 
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و احتمالي ایجاد نشود؛
ب( شاخص بتواند متغیرهاي سازنده خود را به درستی نشان دهد )شهدادي، 
وجود  اثبات  با  پدیده  یک  از  پیش بینی شده  مؤلفه های  ازاین رو   )76  :1367

همبستگي باهم و سهم مؤثر در شکل گیری پدیده، شاخص تلقي می شوند.

گفتارچهارمپیشینهتحقیق
نقش  که  شده  بدل  ابزاري  به  مدرن  جهان  در  فرهنگي  دیپلماسي  امروزه 
تعیین کننده اي در سرنوشت بسیاري از  رخدادهاي بین المللي دارد. به عبارت 
دیگر هر چه بیشتر بر اهمیت افکار عمومي و نقش آنها در هدایت دولت ها و 
 حکومت ها تأکید کنیم، به همان میزان نیز باید بر اهمیت دیپلماسي عمومي 
و فرهنگي صحه بگذاریم. ازاین رو پژوهش های متعددي نیز در این حوزه انجام 
شده که در قالب مقاالت و کتاب به چاپ رسیده است. نگارش و تدوین این 
منابع در دهه اخیر سیر صعودي و تصاعدي داشته و اخیراً چند کتاب نیز به 
همین عنوان به رشته تحریر درآمده است. در اینجا به دو پژوهش و کتابي که 

مستقیماً دستاوردهایي در این ارتباط دارند به شرح زیر اشاره می کنیم:

ملي منافع بر فرهنگي ديپلماسي »تأثیر پژوهشي علمي مقاله .1
کشورها« نوشته خانم ها آذر خرازی و زهرا محمدوندي.  

دولت ها  چرا  که  است  این  پژوهش  این  اساسي  سؤال  مقاله:  الف.سؤاالت
اطالعات و ارزش های فرهنگي خود را  در جامعه بین الملل منتشر می کنند و 
این که چرا آنها معتقدند که در صورت محقق شدن چنین امري، به  منافع ملي 

خود دست خواهند یافت؟
دیپلماسي  جایگاه  بررسي  ضمن  پژوهشي  مقاله  این  در  مقاله:  نتیجه ب.
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فرهنگي در میان انواع دیپلماسي  نوین، به بررسي مدیریت دیپلماسي فرهنگي 
در کشورهاي مختلف به منظور تأمین منـافع ملي مورد  هــدف این کشورها 
می پردازد. در این راستا، در این مقاله آمده است: در میان انواع دیپلماسي نوین 
اعم از  دیپلماسي عمومي، دیپلماسي رسانه ای و دیپلماسي آموزش، دیپلماسي 
فرهنگي از اهمیت ویژه ای  برخوردار است. دیپلماسي فرهنگي به کشورها اجازه 
می دهد که با استناد به عناصر کلیدي و نفوذ دولت های  خود، به طور مستقیم 
با مخاطبان خارجي، به انضمام مردم معمولي و رهبران افکار، در ارتباط باشند. 
به منظور  بین المللی،  صحنه  به  آنها  آوردن  و  خارجي  توده های  بر  روي  نفوذ 
فراهم آوردن فشار مؤثر به دولت های  آنها، در نظر گرفته می شود. )خرازي و 

همکار، 1388( 

 2.عنوانمقالهعلميپژوهشي»ديپلماسيفرهنگيجمهورياسالمي
ايراندرمنطقهخلیجفارس«نوشته آقايدکتر سیدجالل دهقاني.

سیاسی،  تحوالت  که  است  این  مقاله  اصلي  پرسش  مقاله:  سؤاالت الف.
اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی در  کشورهاي حوزه ی خلیج فارس چه بازتابی بر 

دیپلماسی فرهنگی ایران در این منطقه دارد؟

ابزارها و تجارت فرهنـگي در پیشبـرد  ب.نتیجهمقاله: این مقاله به نقش 
اهداف دیپلماسي فرهنگي ایران  در منطقه می پردازد و با اشاره به تالش آمریکا 
براي تمرکز دیپلماسي عمومي خود علیه ایران، سیاسي- امنیتي شدن فرهنگ 
ایراني در منظر تصمیم گیران و حاکمان کشورهاي حوزه خلیج فارس، یکي از 
مهم ترین  ویژگی های انقالب اسالمي ایران را ارائه یک گفتمان جدید در حوزه 
فرهنگي  دیپلماسي  موانع  به  پرداختن  با  می داند.  همچنین  معاصر  سیاست 
ایجاد  براي  ایران، طرح آمریکایي خاورمیانه بزرگ را طرحي ماهیتاً  فرهنگي 
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اسالم  گسترش  از  جلوگیري  و  منطقه  کشورهاي  فرهنگ  در  تحول  و  تغییر 
فرهنگ  تاریخ،  نظر وي  از  برمی شمارد.  منطقه  این  در  و  بنیادگرایي  سیاسي 
و دین مشترک، حضور گسترده ایرانیان و  شیعیان در کشورهاي حوزه خلیج 
فارس را در کنار ظرفیت ها و قابلیت های باالي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران 
 در حوزه فرهنگ، از فرصت های ارزشمند دیپلماسي فرهنگي ایران در منطقه 

به شمار می آید. )دهقاني،1389(  

3.کتابديپلماسيفرهنگي، نوشته دکتر سیدرضا صالحي امیري و سعید 
محمدي، انتشارات ققنوس، 1389.

الف(محتوايکتاب: این کتاب در پنج فصل سازمان دهی شده است. فصل 
اول اختصاص به کلیات دارد و مفاهیم و مباني فرهنگ و دیپلماسي فرهنگي 
مورد بررسي قرار داده است. در فصل دوم، تحت عنوان دیپلماسي فرهنگي، 
و  نظریات  و  فرهنگي  دیپلماسي  تشریح  به  رویکردها(  و  )نظریه  جهانی شدن 
رویکردهاي مربوط به جهانی شدن پرداخته شده است. در فصل سوم، نهادهاي 
فرهنگي بین المللي و مناسبات فرهنگي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته  و 
سیاست هاي فرهنگي نهادهاي فرهنگي بین المللي مثل یونسکو در این فصل 
حوزه  در  فرهنگي  مدیریت  طرح  با  چهارم  فصل  در  است.  شده  قرار  واکاوي 
علم  مختلف  زوایاي  و  گستره  مدیریت،  به  مربوط  بحث  فرهنگي  دیپلماسي 
مدیریت در جهان متغیر امروزي، مدیریت فرهنگي و مدیریت در گستره تنوع 
پنجم  فصل  در  است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد  جهان  فرهنگي  تفاوت هاي  و 
مدل،  تدوین  براي  و  ارائه شده  راهبردها«  و  فرهنگي  دیپلماسي  براي  »مدلي 
مشترک  عناصر  شاخص:  هفت  در  را  فرهنگي  دیپلماسي  تحقق  شاخص هاي 
تکنولوژي  فرهنگي،  ظرفیت هاي  فرهنگي،  جغرافیاي  فرهنگي(  )قرابت هاي 
ارتباطات رسمي  یا  دیپلماسي  غیر رسمي،  ارتباطات  یا  دیپلماسي  ارتباطات، 
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فرهنگي، سازمان هاي بین المللي فرهنگي مطرح نموده و سپس به راهبردهاي 
کالن و عملیاتي براي موفقیت دیپلماسي فرهنگي پرداخته است.

ب(مفروضاتونتیجه: مفروض اصلي کتاب بر این پایه قرار دارد که از میان 
عناصر و مؤلفه های مؤثر در سیاست خارجي کشورها )سیاسي، اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي و نظامي( هیچ کدام به اندازه عامل فرهنگي و دیپلماسي فرهنگي پایدارتر 
و تأثیرگذارتر نیست. به اعتقاد نویسندگان کتاب، اهداف و منافع ملي مي تواند 
با به کارگیری سرمایه فرهنگي به بزرگ ترین ظرفیت و فرصت ملي و بین المللي 
جمهوري اسالمي ایران تبدیل شود و هیچ ظرفیتي نمي تواند به اندازه دیپلماسي 

فرهنگي براي تعامل اثربخش با جهان امروز کارآمد باشد.

4.کتابدرآمدیبرديپلماسیفرهنگیجمهوریاسالمیايران، تألیف دکتر 
ابراهیم حاجیانی و حامد ایرانشاهی، انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، 1393.

الف.محتوايکتاب: این کتاب مجموعه از چند مقاله در زمینه ابعاد مختلف 
مختلف  ابزارهای  و  ابعاد  مفهوم،  تعریف،  با  که  است  فرهنگی  دیپلماسی 
دیپلماسی فرهنگی نقش و جایگاه و اثرگذاری آن را در سایر ابعاد دیپلماسی 
تعیین می کند  و با نگاهی تطبیقی، سیاست ها و راهکارهای جمهوری اسالمی 
از  اعم  با برخی کشورهای  موفق و سرآمد  این عرصه در مقایسه  را در  ایران 
توسعه یافته و در حال توسعه ارزیابی نسبی می کند، همچنین با بیان چالش ها 
و موانع نظری و عملی موجود و  فرصت ها و تهدیدها در نهایت به راهبردهایی 
دیپلماسی  فرهنگی  رویکردهای  و  سیاست ها  بهینه سازی  و  اصالح  زمینه  در 

کشورمان می پردازد. 
ب(مفروضاتونتیجه: نویسندگان که دغدغه تبیین هرچه بهتر مفهوم و 
ابعاد دیپلماسی فرهنگی و نقش و جایگاه کشورمان در این  زمینه را داشته اند، 
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در راستای ارزیابی دستاوردهاي کشور مخاطبین دیپلماسی فرهنگی جمهوری 
جهان؛  سراسر  شیعیان  می کنند:  طبقه بندی  گروه  چهار  در  را  ایران  اسالمی 
جوامع  در  مستضعف  و  محروم  ملل  جهان؛  سراسر  در  شیعه  غیر  مسلمانان 
عقب مانده و کمتر توسعه یافته و مردم غیرمسلمان کشورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه؛ با توجه به برخی نشانه ها مثل اشاعه بی سابقه و روزافزون نمادها و 
آیین های خاص فرهنگ تشیع و تقویت حس همبستگی مذهبی میان شیعیان 
جهان فارغ از تفاوت های ملی و زبانی با محوریت و مرجعیت ایران، راهپیمایی 
تعداد  افزایش چشمگیر  مخاطرات،  تمام  وجود  با  اربعین  نفری  میلیون  چند 
زائرین اماکن متبرکه شیعیان نتیجه می گیرند که دیپلماسی فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص مخاطبین گروه اول کاماًل موفق بوده است؛ اما در 
در  ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  دیپلماسی  موفقیت  میزان  ارزیابی  مورد 
میان سه گروه دیگر مخاطبین، ارزیابی دقیق و قانع کننده را به مطالعات دقیق 

و بی طرفانه موکول می کند.
پژوهش های انجام شده نوعاً با عنایت به ارتباط دیپلماسي فرهنگي با قدرت 
فرهنگ  چون  دیگري  حوزه های  حتي  و  بین الملل  روابط  و  نرم  قدرت  ملي، 
ارتباط  در  را  موضوع  این  معموالً  موجود  تحقیقات  در  است.  بوده  اقتصاد  و 
و  به صورت خاص  موضوع  و خود  داده اند  قرار  بحث  مورد  دیگر  موضوعات  با 
توجه  مورد  کمتر  آنها،  مأموریت  و  فرهنگي  دستگاه های  به  توجه  با  آن هم 
نویسندگان بوده است. پرداختن به این موضوع با رویکرد کاربردي به نحوی که 
بتوان ارتباطي ملموس آن را با توجه فعالیت های وزارتخانه برجسته کرد و مورد 
تأکید و توجه قرار داد، کار جدیدي تلقي می شود که ما در این پژوهش به آن 

خواهیم پرداخت.





فصل دوم
ادبیاتومبانينظري

گفتاراول:تاريخچهديپلماسيفرهنگي
گفتاردوم:جايگاهديپلماسيفرهنگي
گفتارسوم:ديپلماسيفرهنگيوويژگيهايآن
گفتارچهارم:ابعادديپلماسيفرهنگي
1.بعدچیستي)ماهوي(ديپلماسيفرهنگي
2.بعدکارآمديديپلماسيفرهنگي
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گفتاراول:تاريخچهديپلماسيفرهنگي
به طور کلي تبادل فرهنگي در خیلي از قسمت هاي تاریخ به طور ناگشودني با 
روابط خارجي پیوند داشته است. این مطلب در هدایایي که رئیس جمهور دو 
طرف و نیز )از جمهوري هاي باستاني( و »کوبالي خان« به هم دادند، روشن 
شده است؛ اما امروزه جهانگردان، باستان شناسان، معلمان و هنرمندان همگي 
مي توانند مثالي از سفراي غیر رسمي و سیاستمداران فرهنگي باشند. رابطه 
بین فرهنگ و سیاست به طور ناپایداري نهادینه شده است. )گروه دیپلماسي 

عمومي، فارس،90/10/6(
سند قرآني لزوم تعامل فعال و دعوت به اسالم و خیر و صالح مردم در سطوح 
حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن بر اساس آیه 125 سوره نمل و همچنین ارسال 
و استقبال رسوالن و فرستادگان سیاسي در قصه بلقیس و سلیمان علیه السالم )آیه 31 
سوره نمل( حاکي از دیپلماسي فعال و دیني عهد قدیم و جدید به روایت قرآن کریم 
است، اما نخستین صورت های دیپلماسي اسالمي در قالب نمایندگی های موقت یا با نام 
امروزی آن »دیپلماسي پرنده« شکل گرفت. ویژگي بارز این نوع دیپلماسي در آن است 
که فرستاده یا رسول به رساندن نامه یا مأموریت موقت اقدام می کرد و بی درنگ پس از 
انجام مأموریت به سوی دولت اصلي باز می گشت. اولین نمونه های آن نامه هایی بود که 
پیامبر اعظم صل اهلل علیه و آله و سلم به پادشاهان و سران کشورهاي بیگانه براي ابالغ 

دین جدید و انجام فرمان خداوند فرستاد. )ابوالوفا، 1390: 16(
به اعتقاد صاحب نظران این حوزه روابط فرهنگي قدمت چند هزارساله دارد؛ 
ولي می توان گفت تاریخ دیپلماسي فرهنگي به سبک امروزي به سال   19۴9 
میالدي و با اعزام 1۴ رایزن فرهنگي توسط دولت فرانسه به نقاط مختلف دنیا، 
این  وارد  که  کردند  پیدا  متعددي  تمایل  کشورهاي  پس ازآن  می خورد.  گره 
عرصه شوند و دیپلماسي فرهنگي را در خدمت منافع ملي خود که امنیت و 
اقتصاد، رکن هاي آن  هستند، درآورند.  به تدریج جایگاه دیپلماسي فرهنگي در 
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سیاست خارجي کشورها ارتقا پیدا کرد و به رکن اول و حتي مبناي سیاست 
با   خارجي آنان مبدل شد.  می توان دیپلماسي عمومي را گفت وگوي دولت ها 
دولت ها و دیپلماسي فرهنگي را ارتباط دولت ها با ملت ها و روابط  فرهنگي را 
ارتباط ملت ها با ملت ها دانست. اصوالً در خدمت منافع ملي بودن، از مبناهایي 
این  اما  آمریکا؛  مثل  کرد،  فرهنگي  فرض  دیپلماسي  براي  مي توان  که  است 
با  که  سابق  شوري  فعالیت  مانند  نمي کند؛  کشورها صدق  تمامي  بر  موضوع 
دیپلماسي فرهنگي به  دنبال تبلیغ ایدئولوژي سوسیالیستي و کمونیستي خود 
بود و یا عربستان که با فعالیت هاي فرهنگي اش به دنبال معرفي کشور  عربستان 

سعودي، به معرفي وهابیت مي پردازد.  )ملکي، 1393/7/29( 
از نظر ِکوین مالکاي1 تالش آمریکا در سال های دهه 1930 براي اتخاذ یک 
دیپلماسي مؤثر فرهنگي در آمریکاي التین، سرآغاز یک حرکت مهم و بي نظیر در 
تاریخ دیپلماسي فرهنگي است که بعدها در سیاست خارجي آمریکا در سایر نقاط 
جهان نیز مورد توجه قرار گرفت. این ابتکار به طور مشخص در سال 1936 میالدي 
توسط آمریکا در کنفرانسي که در کشور آرژانتین برگزار شد، مطرح و در قالب 
کنوانسیون بوئنوس آیرس متبلور شد. )Mulcahy, 1999, 11( اصلي  ترین نکته و 
راهکار در این سند تأکید بر نقش تبادل هیئت های فرهنگي متشکل از دانشجویان، 
دانشمندان، هنرمندان، اساتید دانشگاه ها و مؤسسات غیردولتي میان ایاالت متحده 
و دیگر کشورها بود. تجربه ای که بعدها به ویژه در سال های دوران جنگ جهاني دوم 
و نیز در سال های پس از جنگ در سایر نقاط جهان به ویژه در اروپا نیز ادامه یافت.

بعداً با ابتکار سناتور ویلیام فولبرایت، از ایالت آرکانزاس، دیپلماسي فرهنگي در 
چارچوب سیاست خارجي ایاالت متحده آمریکا به صورت الیحه اي به تصویب دولت 
رسید. این برنامه که بعدها به نام خود وي به برنامه فولبرایت2 معروف شد، طي پنجاه 

1. Kevin Mulcahy
2 .Fulbright Program
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سال حیات خود، یعني تا سال 1996 میالدي، توانست امر تبادل حدود 250000 نفر 
در حوزه مبادالت فرهنگي میان آمریکا و سایر کشورهاي جهان را میسر سازد.

در حال حاضر دیپلماسي فرهنگي نقش مهمي در حوادث جهاني پیدا کرده و 
به عنوان یکي از اصول روابط بین الملل شناخته می شود. دیپلماسي فرهنگي یکي 
از جنبه هاي نرم تقابل سیاسي است که با جنبه هاي سخت مقررات، قراردادها، 
البته  دارد.  فرق  نظامي  مسائل  و  چندجانبه  گروه هاي  معاهده ها،  تحریم ها، 
دیپلماسي فرهنگي را نمی توان صرفاً در نقش منفي و تقابلي آن فعال دانست؛ 
بلکه با نگاهي به تاریخ گذشته و حال این حوزه، دیپلماسي فرهنگي را باید ابزاري 
کارآمد در خدمت سیاست خارجي و فرهنگ ملي کشورها به شمار آورد که بسته 
به شرایط و مقتضیات، منافع ملي کشور را با ایفاي نقش خود دنبال می کند و بار 

ارزشي آن به تلقي و نگرش کشورهاي مرتبط برمی گردد.

گفتاردوم:جايگاهديپلماسيفرهنگي
مفاهیم دیپلماسي، دیپلماسي عمومي و دیپلماسي فرهنگي و مفاهیم مرتبط 
به  توجه  با  و سخت  نرم  قدرت  و  ملي  قدرت  و  خارجي  سیاست  مثل  آنها  با 
ارتباط، همپوشاني و همچنین تفاوت تمایزاتي که باهم دارند، حسب موضوع مورد 
بحث نیازمند نوع شناسي و گونه شناسی خاص خود است؛ اما با توجه به ارتباط 
تنگاتنگي که باهم دارند باز نمی توان به طور دقیق حدومرز مشخصي براي آنها 
تصور کرد. به عنوان مثال مفاهیم دیپلماسي عمومي و دیپلماسي فرهنگي و اقسام 
زیرشاخه های آن به گونه ای در ادبیات موجود به هم تنیده شده اند که قابل تفکیک 
و مرزگذاري نیستند. هرچند نوعاً دیپلماسي فرهنگي در گذشته ذیل دیپلماسي 
عمومي تعریف شده است، اما هرچه در ادبیات جدید و در حال شکل گیری در این 
حوزه پیش می رویم، دیپلماسي فرهنگي به شکل تمایزیافته ای در حال تفکیک از 
دیپلماسي عمومي است و به عنوان یک مقوله تخصصي در حال نضج گرفتن است.
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شناخت جایگاه هر موضوع در مباحث مربوط و به ویژه رسم شکل و نمودار 
از موضوع پیدا کنیم و قدرت تحلیل  بهتري  تا درک  به ما کمک می کند  آن 
با توجه به ادبیات موجود، از نظر صاحب نظران  بهتري داشته باشیم. لذا صرفاً 
روابط بین الملل و علوم سیاسي قدرت ملي و مؤلفه های آن با عوامل گوناگوني 
مرتبط است که تأثیرات متقابلي که بر یکدیگر می گذارند. این روابط و جایگاه ها 
خارجي،  سیاست  نرم،  قدرت  چون  مفاهیمي  و  ملي  قدرت  شمول  حیطه  در 
دیپلماسي عمومي و دیپلماسي فرهنگي به عنوان اجزایي از قدرت ملي کشورها 
قابل تعریف استکه به صورت یک سیستم و کاماًل مرتبط به هم عمل می کند.
این روابط که به صورت عام و خاص و به صورت طولي قابل تصور است را می توان 
به صورت شکل شماره یک ترسیم کرد و جایگاه دیپلماسي فرهنگي را در این 

منظومه به نوعی به تصویر کشید.

 قدرت نرم

 

 

  

 

قدرتملي 

قدرت نرم

سیاست خارجي

دیپلماسي عمومي

دیپلماسي فرهنگي 

شكلشماره)1(:روابطقدرتمليوديپلماسي)دهقانيورستگاري،1394(
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گفتارسوم:ديپلماسيفرهنگيوويژگیهایآن
و  ارتباطات  ارتقاي سطح  براي  تالش  را  فرهنگي  دیپلماسي  نینکوویچ   فرانک 
تعامل میان ملل جهان با هدف طراحي و بنیاد نهادن تفاهم نامه ها و توافقاتي بر 
اساس ارزش های مشترک مي داند )Ninkovich,1996: 3( درحالی که در تعریف 
اطالعات،  ایده ها،  مبادله  از  است  عبارت  فرهنگي  دیپلماسي  کامینگز،  میلتون 
هنر، نحوه زندگي، نظام ارزشي، سنت ها و اعتقادات به منظور دستیابي به مفاهیم 
 )Cummings, 2003: 1( .مشترک و تقویت تفاهم متقابل میان ملت ها و کشورها
درهرصورت دیپلماسي فرهنگي به عنوان ابزاري کارآمد در روابط بین الملل و در 
مقایسه با سایر روش های ارتباط بین دولت ها از نظر برخي از صاحب نظران داراي 

ویژگی های زیر است:

1.مواجهشدنبامقاومتکمتردرجوامعوکشورهايمقصد: ازآنجاکه 
فرهنگ و ابزارهاي فرهنگي در بسیاري از موارد ضمیر ناخودآگاه  مخاطبان خود 
را هدف قرار مي دهد و با لطافت و ظرافت غیرمشهودي بر الیه هاي عمیق اذهان 
دیپلماسي،  در  شایع  ابزارهاي  سایر  با  در  مقایسه  لذا  مي گذارد،  تأثیر  ایشان 
زیرین  الیه هاي  در  مقاومت،  بدون  و  بیشتري  با سهولت  فرهنگي  دیپلماسي 

جامعه و با عمق  بیشتري رسوخ مي کند و بر جاي مي ماند. 

کنار در فرهنگي ديپلماسي در آمرانه و خصمانه لحن نبود .2 
جذابیتبیشترونامحسوسبودناعمالآن:  مخاطب  قرار دادن جوامع 
با  آنگاه که  ملت ها،  در سطح  و چه  دولت ها  در سطح  دیگر، چه  و کشورهاي 
ابزار قهرآمیز و لحني آمرانه صورت  گیرد، با مقاومت در هر دو سطح روبه رو 
کارآیي  و  مقبولیت  و  بیشتر  هزینه  منجر  به صرف  سرانجام،  و   مي گردد 

کمتر مي شود. 
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 3.وجودفرصتبهتربرايحضورجديترومجالبیشتريبرايايفاي
نقشمؤثرترتوسطبازيگرانغیررسميدرديپلماسيفرهنگيفراهم
و  غیردولتي  بازیگران  و  حقوقي  و  حقیقي  اشخاص  و  مدني  است:  نهادهاي 
غیررسمي حضور جدي تر و مجال بیشتري براي ایفاي نقش مؤثرتر دارند و این 
به نوبه خود بر گستره حوزه مانور و دامنه تأثیرگذاري  دیپلماسي فرهنگي در 

مقایسه با دیپلماسي کالسیک سنتي مي افزاید. 

 4.ديپلماسيفرهنگيبیشتربهدنبالکشف،تعريفوترويجارزشها
منافع  و  ارزش ها  چارچوب  ملي  در  منافع  تأمین  است:  مشترک منافع و
و  بیشتر  مفاهمه  براي  فرهنگي  دیپلماسي  بنابراین  می شود.   دنبال  مشترک 
بهتر میان کشورها به کار گرفته شود و به مرور زمان،  منجر به پایه ریزي روابط 
عمیق و پایدار فرهنگي میان کشورها شود و این تعمیق، مي تواند به حوزه هاي 

سیاسي و امنیتي  هم تسري یابد. 

حتي و انعطافپذيرتر خالقانهتر، ميتواند فرهنگي ديپلماسي .5 
فرصتطلبانهترازديپلماسيکالسیکوسنتيدربسیاريازحوزهها
و  بالقوه  ظرفیت های  همه  ظهور  عرصه  مي تواند  لذا  شود: اجرا و طراحي
قابلیت های تاریخي، علمي و هنري یک کشور  در حوزه هایي از قبیل ادبیات، 
شعر، سینما، موسیقي و سایر زیرشاخه هاي فرهنگ و هنر شود.  )خاني، 138۴( 
گونترگراس  که  زماني  می کنیم  مالحظه  که  است  ویژگي  این  به  توجه  با  و 
شعري را علیه جنایات اسرائیل در سرزمین هاي اشغالي منتشر کرد موجي از 
واکنش رسانه ها  و شبکه هاي اجتماعي را در سراسر جهان برانگیخت و حتي 
رژیم  جمله  مسئـوالن  از  کشورها  از  برخي  مسئـوالن  موضع گیـري  به  کـار 

صهیونیستي نیز کشید. )زاهد، 1392 (
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 گفتارچهارم:ابعادديپلماسيفرهنگي
به طور کلي دیپلماسي فرهنگي را می توان با دو بعد ماهوي و کارکردي تصویر 
کرد که در یکي پاسِخ پرسش های چیستي و ماهیت و در دیگري پاسِخ کارکرد 

و اثرات آن در محیط یافت می شود.

1.بعدچیستي)ماهوي(ديپلماسيفرهنگي
شناخت داشته های فرهنگي خود و سپس معرفي آن به سایر جهانیان از طریق 
یک دیپلماسي قوي و کارآمد فرهنگي در مراتب بعدي، داراي اجزاي مختلفي 
دیپلماسي  عموماً  و  ندارد  خاصي  کشور  به  اختصاص  حوزه  این  در  که  است 

فرهنگي همه کشورها را شامل می شود.

براي تحقق و در  فرایند دیپلماسي فرهنگي  مجموعه  1/1.پیامديپلماسي:
می تواند  پیام  این  دیپلماسي.  پیام  انتقال  براي  است  ابزاري  موفقیت،  صورت 
ایدئولوژیک، سیاسي، اقتصادي یا موارد دیگر باشد. آنچه مسلم است پیام های 
متعدد و متنوع دیپلماسي فرهنگي باید در قالب سیاست خارجي و در راستاي 
منافع ملي باشد. این پیام ها به صورت کدهای فرهنگي و در قالب مقاصد مختلف 
ابزارها و روش های متناسب با کمک عوامل و مجریان دیپلماسي فرهنگي  با 
به اجرا در می آیند. تصویرسازی متناسب با سیاست خارجي و مبتني بر منافع 

ملي با انتقال و حمل صحیح این پیام ها صورت می گیرد.
بدیهي است در این راستا ایران به عنوان کشوري که داراي تاریخ و پیشینه 
فرهنگي بسیار طوالني بوده و بنیان گذار یکي از نخستین امپراتوری های تاریخ 
بشر بوده است و همواره نقش مهم و به سزایي در تاریخ تمدن و فرهنگ بشر 
ایفاء نموده است بتواند با پیام های جذاب و مؤثر جوامع مخاطب را تحت تأثیر 
خود قرار دهد، چراکه از جمله نکات قابل توجهي که کشورها درباره دیپلماسي 
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به  نسبت  دیگر کشورها  تفکر  قرار می دهند چگونگي  مورد مالحظه  فرهنگي 
کشور  عمومي  افکار  از سوي  کشوري  چنانچه  که  به گونه ای  است.  کشور  آن 
دیگر به دیده منفي نگریسته شود از قدرت نرم آن کاسته می شود و محتواي 
قابل انتقالي باقي نخواهد ماند، درصورتی که در این رویکرد از سوي کشورهاي 
مخاطب نگاه مثبت وجود داشته باشد بخش اول انتقال پیام که زمینه مساعد 

جذب پیام باشد به خوبی شکل گرفته است.

1/2.ابزاروشیوهاجرايديپلماسي:استفاده از شیوه ها و ابزارهاي مناسب 
می تواند طیف  و  است  متفاوت  آنها  و شرایط  مخاطبین  به  بسته  پیام  انتقال 
وسیعي از وسایل را اعم از تکنولوژی های نوین تا همایش ها و سمینارها، فیلم و 
سینما و ارائه خدمات فرهنگي-اجتماعي، آموزشي و ... را در بر گیرد. پرواضح 
شبکه های  راه اندازی  و  معتبر  و  نوین  رسانه های  گرفتن  اختیار  در  که  است 
و  نوشتاري  رسانه های  و  ماهواره  ای  شبکه های  نظیر  اطالع رسانی  و  تبلیغاتي 
بهره گیری از آنها در جهت رساندن پیام و آگاه سازی افکار عمومي دنیا در سطح 

جهان در عرصه فرهنگ از ابزارهاي مؤثر امروزي است.

رسمي  غیر  و  رسمي  عوامل  گیري  به کار  ديپلماسي:  اجراي عوامل .1/3
و  ورزشکاران  هنرمندان،  رسمي،  مقامات  از  اعم  فرهنگي  دیپلماسي  اجراي 
پیام های دیپلماسي  ناقل  و  دانشمندان علوم مختلف، هریک می توانند حامل 
این  افسران  و  عوامل  تخصص  با  که  قالب هایی  باشند؛  خاص  قالب های  در 
پیشینه  می شود.  جاري  منتخب  مجراهاي  در  و  می شود  تعیین  عرصه 
از  زمینه ای  در  هرکدام  که  است  بزرگي  نام های  از  کشور ایران مملو  تاریخي 
فرهنگ و تمدن خدمات بی شماری را به فرهنگ جهاني ارائه نموده اند و ایران 
به عنوان  مهد و زادگاه سبک نویني از ادبیات، معماري، پزشکي و بسیاري دیگر 



مطالعاتراهبردي)3(ديپلماسيفرهنگيجمهورياسالميايران؛چالشهاوچينشها 32

از دانش های بشري و دانشمنداني بوده است که آثار متعدد و پرشماری را از 
خود به یادگار نهاده اند، اما این پیشینه بدون این بعد از دیپلماسي فرهنگي و 
متخصصین ورزیده معاصر و موفق، نمی تواند تداعی کننده گذشته درخشان و 

زمینه ساز براي زمان حال و انجام مأموریت های فرهنگي کنوني باشد.

1/4.برنامههایديپلماسي:هدف اساسي دیپلماسي فرهنگي، ارائه دیدگاه 
روشن و موجه نسبت به فرهنگ ارزشي و رفتاري نظام براي بازیگران مختلف 
عرصه بین الملل شامل: دولت ها، سازمان هاي دولتي بین المللی و غیر دولتي، 
نهادهاي جوامع مدني و افکار عمومي است و همواره نفوذ و اثر گذاري را باید دو 
هدف اصلي دیپلماسي فرهنگي در برنامه های مختلف برشمرد. )آدینه وند،1390( 
اما هر هدفي و در هر قالبي نیازمند سازوکارهاي اجرایي است که ابعاد پیامي، 
روشي و عاملیت اجرا را به هم پیوند می دهد. این پیونددهنده زمان بندی شده 
را در ادبیات مدیریت راهبردي، برنامه های دیپلماسي فرهنگي اعم از برنامه های 
دیپلماسي  و  فرهنگي  اهداف  پیشبرد  در عمل،  می نامیم.  پیشدستانه  و  فعال 
و  ابتر  فرهنگي  دیپلماسي  از  بعد  این  بدون  خارجي  سیاست  در   عمومي 

ناکارآمد است.

2.بعدکارآمديديپلماسيفرهنگي
شایسته  تناسبي  و  ترکیب  با  درصورتی که  فرهنگي  دیپلماسي  ماهوي  ابعاد 
نتایج خوبي را به همراه خواهند داشت و در  تنظیم و به اجرا در آیند، طبعاً 
را  خوبي  عملکرد  بخش  این  فرایندهاي  و  مراحل  مجموعه  صورت  این  غیر 
نشان نمی دهند. کارآمدي دیپلماسي فرهنگي را در نتایج آن از نظر سیاسي، 

اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي می توان دریافت.
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2/1.بهعنوانقدرتنرم:دیپلماسي فرهنگي هم مؤلفه ای از قدرت نرم است و هم 
به کارگیرنده قدرت نرم. از دیدگاه نظریه پردازان روابط بین الملل، دیپلماسي فرهنگي 
نمونه بارز اعمال قدرت نرم است. در تقسیم بندي ابزارهاي سیاست خارجي، اقتصاد 
و فرهنگ دو پایه اصلي در دیپلماسي به شمار مي روند، که فرهنگ ابزاري نافذتر و 
منعطف تر است. در بررسي سیاست خارجي جمهوري اسالمي، فرهنگ، ایدئولوژي 

و مذهب مهم ترین معیارهاي تدوین و اجراي دیپلماسي مي باشند.
قدرت نرم، زماني مي تواند تولید گفتمان سازگاري کند یا افکار عمومي را مثبت 
نماید که مستلزم قدرت سخت نباشد و بتواند به دوراز محدودیت ها و امرونهی های 
قدرت سخت، در شرایط و فضاي آزاد، تولید گفتمان محلي، منطقه اي و فراملي 
نماید و با سهولت، پیام خود را به افکار عمومي جهانیان برساند. نکته قابل توجه، آن 
است قدرت نرم )قدرت فرهنگي( به معناي تخصصي کردن، علمي کردن و عقالني 

نمودن حوزه قدرت در همه عرصه هاست. )مشفق، 1386: ۴(

از  دیپلماسي فرهنگي صرف نظر  2/2.دانشيبودنديپلماسيفرهنگي:
از  از منظري دیگر مجموعه ای  ابزارهاي سیاست خارجي است  از  اینکه یکي 
پارادایم ها و مؤلفه هایی است که دانش و مهارتي را رقم می زند. این دانش از 
علوم راهبردي است که در سیاست و حکومت جایگاه ویژه ای دارد. این کارکرد 
و  در شرایط  و ظهور  بروز  نحوه  در  تحول  و  تغییر  باعث  فرهنگي  دیپلماسي 
مقاطع مختلف زماني و درنتیجه رشد دیپلماسي فرهنگي می شود و لذا حسب 

شرایط می تواند به حداکثر بهره وری خود برسد.

2/3.حاملوناقلديپلماسيفرهنگيبودن: دیپلماسي فرهنگي محملي 
کمیت  با  کشورها  دیگر  به  کشور  یک  فرهنگ  و  ارزش ها  انتقال  براي  است 
و  به شرایط مخاطب  توجه  با  انتقال می تواند  این  متفاوت. کیفیت  و کیفیت 
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نحوه ارائه و انتقال به دو شکل کاماًل متمایز صورت گیرد. دیپلماسي فرهنگي 
است.  ملت  یک  فرهنگي  ارزش های  انتقال  عهده دار  خود  کارکرد  حداقل  در 
فراگیري، در رفتار مخاطب مؤثر  تولید علم و  به رغم  ارزش هایی که می تواند 
اما در  باشد؛  امور  براي سایر  زمینه ساز و مساعدکننده شرایط  نباشد و صرفاً 
کارکرد حداکثري، دیپلماسي فرهنگي ارزش های یک ملت را عــالوه بر انتقال 
نــگرش  ایجــاد  و  رفتاري  تغییرات  باعث  و  داده  نفوذ  و  رسوخ  مخاطب  در 
موافق می شود. ازاین روست که عامالن اجراي دیپلماسي فرهنگي درصورتی که 
حامالن این قدرت نرم باشند می توانند این قدرت فرهنگي را عالوه بر انتقال 
به مخاطب، موجب حمل )انتقال توأم با باور( آن نیز بشوند؛ حملي که بدون 
تحمیل و با میل و رغبت پذیرنده همراه بوده و عقل عملي مخاطب را درگیر 

نموده و منجر به اراده ای جدید خواهد شد.
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غالب کشورها به ویژه کشورهاي پیشرفته و به عبارتي جهان اولي دنیا، دیپلماسي 
فرهنگي را در دستور کار خود دارند و از مواهب آن استفاده کرده و سیاست 
خارجي خود را به کمک آن به پیش می برند که ذیاًل به طور مختصر به برخي از 

این تجارب می پردازیم.

گفتاراول:ديپلماسيفرهنگياياالتمتحدهامريكا1
1.تاريخچه: از سال 19۴6 تاکنون برنامه هاي آموزشي و تبادلي، عنصر مهمي 
از دیپلماسي عمومي ایاالت متحده بوده و اکنون نیز توسط دفتر امور فرهنگي 
تبادل  برنامه  شامل  برنامه ها  این  مي شود.  خارجه  تنظیم  وزارت  آموزشي  و 
شهروندي،  برنامه هاي  تبادل  بین المللي،  بازدیدکنندگان  برنامه  فول برایت، 
برنامه هاي آموزش زبان انگلیسي و برنامه هاي فرهنگي مي شوند. مولکاهي در 
مطالعه خود درباره دیپلماسي فرهنگي و برنامه هاي تبادلي آن بین سال هاي 
1938 تا   1978، به طور مستند نشان مي دهد که چگونه دیپلماسي فرهنگي 
آمریکا با هدف مقابله با فعالیت هاي  فرهنگي نازي و کمونیستي به وجود آمد. 

  )Mulcahy, 1999(  
قانون بحث برانگیز تبادل اطالعاتي و آموزشي ایاالت متحده سال 19۴8، 
که به عنوان قانون اسمیت موندت نیز شناخته شده است، تبلیغات سیاسي را 
قانوني، اما استفاده داخلي از آن را ممنوع کرد2.   ترومن، رئیس جمهور  آمریکا، 
در سال 1950 »عملیات تبلیغاتی حقیقت« را براي مبارزه با تبلیغات سیاسي 
کمونیسم راه اندازي  کرد. در سال 1953، آیزنهاور رئیس جمهور وقت، دستور 
ایجاد آژانس اطالعاتي ایاالت متحده را صادر کرد.  درحالي که مسئولیت اجراي 
تبلیغات سیاسي مخفي به سي  آي  اِي داده شده بود،   یو اِس آي اِي باید  برنامه هاي 

1. غالب مطالب این بخش به نقل از مقاله دكتر فؤاد ایزدي با موضوع دیپلماسي عمومي آمریکا آمده است.
2. U.S Information and Educationl Exchang Act of   1948  :  1948 
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ارتباطات عمومي مانند پخش بین المللي رادیوـ تلویزیوني و برنامه هاي دفترهاي 
فرهنگي و  اطالع رساني ایاالت متحده   در کشورهاي خارجي را مدیریت مي کرد. 

  )wang, 2007: 21-30(  

2.نهادينهسازی:بروز جنگ سرد، انتقال فرهنگي را به عنوان یک عنصر مهم 
در سیاست خارجي ایاالت متحده نهادینه  کرد، چیزي که از آن به دیپلماسي 
ایاالت  متحده  فرهنگي،  سیاسي  تبلیغات  طریق  از  مي شود.  تعبیر  فرهنگي 
سعي در ترویج سبک زندگي آمریکایي، تجلیل از ارزش ها و راه و رسم لیبرال 
ظهور     )Gienow, 2002(   .داشت مصرفي  سرمایه داري  دفاع  از  و  دموکراسي 
جهاني  جنگ  از  پس  دوره  فراملي  در  رسانه اي  بنگاه هاي  و  فرهنگي  صنایع 
جهان  سمت  به  را  فرهنگي  محصوالت  از  یک سویه  مداوم  جریان  یک  اول، 
 سوم به راه انداخت. این اقدامات از آنچه ناي آن را »قدرت نرم« مي نامد، بهره 
براي  وسیله اي  به عنوان  رسانه هاي جمعي  از  استفاده     )Nye,   2004(   .گرفتند
انتقال فرهنگي را مي توان براي ایاالت  متحده، به عنوان عنصري از حمایت و 
ترویج طرح هاي دموکراتیک سازي، به مثابه ابزاري براي جلوگیري از  پیشروي 

کمونیسم یا اسالم گرایي ضدآمریکایي در کشورهاي جهان سوم تحلیل کرد.
با توجه به اینکه کمیسیون مشاوره در امـور دیپلماسي عمومي آمـریـکا1 
بر  تأثیرگذاري  و  تعامل  »اطالع رساني،  فرایند  به مثابه  را  عمومي  دیپلماسي 
مردمان کشورهاي  خارجي به گونه ای که بتوانند در مقابل، حکومت هاي خود 
را ترغیب کرده تا از سیاست هاي کلیدي ایاالت متحده حمایت کنند«، تعریف 
 11 حمالت  از  پس  آمریکا  متحده  مي کند.   )U.S.ACPD: 2005(2    ایاالت 
سپتامبر 2001، بیش ازپیش، از دیپلماسي عمومي براي  برون رفت از مشکالت 

1.   )The U.S. Advisory Commission on Public Diplomacy,    2005  (    
2. The U.S. Advisory Commission on Public Diplomacy
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سیاست خارجي خود و با هدف جذب افکار عمومي جهان و به خصوص ملل 
 مسلمان براي همراهي با سیاست هایش استفاده کرده است.

هم اکنون براي بسیاري از مقامات رسمي وزارت خارجه آمریکا و مسئوالن 
تأثیر مستقیمي که  تردیدي در خصوص  و  این کشور شک  سیاست خارجي 
دیپلماسي فرهنگي مي تواند بر منافع ملي ایاالت متحده آمریکا داشته باشد، 
وجود ندارد. )Federal Register, 2004( براي آمریکایی ها اینک زمان استفاده 
از همه ابزارها در جنگ میان عقیده ها فرا رسیده است. از دیپلماسي عمومي 
ابزارهاي  از  سوءاستفاده  حتي  و  استفاده  و  رواني  جنگ  عملیات  تا  گرفته 
اطالع رساني. آمریکایی ها بر آن اند که با استفاده از همه روش های باال بر رقبا 
ایده دیپلماسي فرهنگي  براي عملیاتي کردن  و  پیروز شوند  و دشمنان خود 
روي  عراق  در  غیرمتعارف  و  جدید  کاماًل  حربه اي  به  خود  رسانه اي  جنگ  و 
به  پول  پرداخت  و  آمریکایي  کارشناسان  توسط  مقاالت  تهیه  آن  و  آورده اند 

)Jaiko, 2005( .مطبوعات عراق براي ترجمه و نشر این مقاالت بوده است

3.جنگنرم: آمریکا در طول جنگ سرد با عنایت به اهمیت ابزار دیپلماسي 
فرهنگي بیشترین استفاده مؤثر را از ابزار اطالعات و فرهنگ در تخریب رقیب 
بنگاه  بزرگ ترین  متحده1  ایاالت  اطالعات  آژانس  یا  است.  داده  انجام  خود 
رسمي و مستقلي بود که متولي کار فرهنگي در عرصه سیاست خارجي آمریکا 
محسوب مي شد؛ بااین همه، در سال 1999م. دولت آمریکا این آژانس را منحل 
و آن را در سایر زیربخش های وزارت خارجه ادغام کرد و مهم ترین دلیل این 
اقدام را پایان جنگ سرد و به سر آمدن تاریخ مصرف آن عنوان کرد. این آژانس 
در پایان دهه 90م. قریب 190 شعبه و دفتر در 1۴0 کشور جهان داشت و 
)ibid Jaiko,( .بودجه اي معادل 1/2 میلیارد دالر را به خود اختصاص داده بود

1. USIA
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بسیاري از مهم ترین و حساس ترین سیاست هاي کالن کشوري چون آمریکا 
و  بازتاب  کشور  این  سینمایي  صنعت  در  بین المللي  داخلي  و  زمینه هاي  در 
دارد.  جامعه هدف  خود  بر  نیز  را  قابل توجهي  اثرگذاري  اتفاقاً  و  داشته  نمود 
این کشور و متحدانش  با شدت گرفتن اختالف هاي  طي سال هاي گذشته و 
ایراني و بعضاً  ایران رفته رفته شاهد  ظهور فیلم هاي ضد  با جمهوري اسالمي 
ضد اسالمی در سینماي هالیوود هستیم. فیلم هایي چون 300 و آرگو که با 
با استقبال خوبي  بر قضا  قابل توجه ساخته شده و دست   سرمایه گذاري  هاي 
نیز در جامعه آمریکا و همچنین میان  منتقدان و جشنواره هاي سینمایي جهان 

همراه مي شوند. )زاهد، 1392(

4.قدرتنرم: امروز دانشگاه هاروارد از نظر شهرت و اعتبار بهترین دانشگاه 
دنیا معرفي می شود، این دانشگاه در سال 1636 تأسیس شد و قدیمي ترین 
دانشگاه آمریکا به شمار مي رود. این دانشگاه داراي 20 هزار و 150 دانشجو است 
که یک چهارم دانشجویان آن را دانشجویان بین المللی تشکیل مي دهند. نظام 
کتابخانه اي این دانشگاه متشکل از 79 کتابخانه و بزرگ ترین نظام کتابخانه ای 
جهان است. در میان فارغ التحصیالن دانشگاه هاروارد نام 8 رئیس جمهور، 150 
برنده جایزه نوبل، 13 برنده جایزه تورینگ و 62 میلیاردر در قید حیات درج 
شده است. رئیس بخش علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه شیراز می گوید: 
علوم  و  دانشگاه هاروارد در رشته هاي هنر  دانشگاه هاي ممتاز،  برخالف سایر 
تایمز در  رتبه بندي  به گونه ای که در  برتر است،  مانند علوم مهندسي  انساني 
سال 2016 این دانشگاه در رشته هاي موضوعي هنر و علوم انساني رتبه دوم 

جهان را از آن خود کرد. )مهراد، 1395/3/25(
ظریف وزیر امور خارجه فعلي ایران در ایاالت متحده درس خوانده و 30 
سال در آنجا زندگي کرده است. او مدرک دکتراي  خود در حقوق بین الملل را 
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از دانشگاه دنور، در دانشکده اي که حاال به نام پدر مادلین آلبرایت است و از 
شهري که جان کري در آن  متولد شده، دریافت کرده است. شرمن معاون فعلي 
وزیر امور خارجه آمریکا نقل می کند؛ کري در طول مذاکرات هسته ای با ایران 
بر تأثیرات ایجاد رابطه شخصي با طرف مقابل واقف بود، در سطح کارشناسان 
 هم بین هر دو طرف روابط شخصي شکل گرفت. او به عنوان نمونه به »ارنست 
مونیز« وزیر انرژي آمریکا و علی اکبر  صالحي رئیس سازمان انرژي اتمي که هر 
شرمن«  »وندي  می کند.   اشاره  هستند  »ام آي تي«  دانشگاه  فارغ التحصیل  دو 
»بیکر«  اندیشکده  در  اخیراً  که  نشستي  در  آمریکا  وزیر خارجه  معاون سابق 
دانشگاه »رایس«  برگزار شد، به تشریح جزئیات و پشت صحنه هاي کمتر مطرح 

شده مذاکرات هسته اي با ایران پرداخته است.  )شرمن، فارس، 1395/2/22(

گفتاردوم:ديپلماسيفرهنگيفرانسه
از دیدگاه وزارت امور خارجه فرانسه، این کشور همواره یک التزام تاریخي و پایدار 
نسبت به ترویج فرهنگ فرانسوي به عنوان یکي  از عوامل مهم در سیاست خارجي 
خود داشته است. گفتگو و مناظره در حوزه تعامالت فرهنگي با کشورهاي اروپایي 
به طور  خاص و با سایر کشورهاي جهان به طور عام، از مؤلفه هاي اصلي دیپلماسي 

فرهنگي فرانسه محسوب مي شود. )اشتاین کامپ1، 1388(

1.تاريخچه: از زمان سلطنت لودویگ چهاردهم و وزیر خارجه آن، باتسیت 
ادبیات فرانسه  از درخشش فرهنگ، زبان و  پاریس همواره  کولبر، دیپلماسي 
بهره گرفته تا ادعاي خود مبني بر جایگاه خاصش در بین دیگر کشورها را پیش 
ببرد. ازاین رو، به خصوص از قرن 19 به بعد فرانسه خود را مهد روشن فکری و 

انقالب و در نتیجه ترازوي جهاني حقوق بشر معرفي می کند.

1 .  Volker Steinkamp
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به عنوان سازمان  فرانسه«1  تأسیس سازمان »اتحاد  با  فرانسه در قرن 19 
در شهرهایي  باستان شناسی  موسسه  و شماري  در خارج  زبان آموزی  مرکزي 
چون آتن و قاهره، دیپلماسي فرهنگي خود را در مفهوم امروزي آن پایه ریزی 
کرد. این روند در قرن 20 هم ادامه یافت و فرانسه در آغاز این قرن اولین بخش 
)بسیار کوچک( فرهنگي خود در وزارت امور خارجه )1909( و اولین مؤسسات 
لندن )1910( و  فلورانس )1909(،  را در مادرید )1909(،  فرانسه2  فرهنگي 
سنت پترزبورگ )191۴( تأسیس نمود. در فاصله زماني بین دو جنگ جهاني، 
این کشور نخستین مدارس خود در خارج را افتتاح کرد و وزارت خارجه فرانسه 

در سال 1922 دبیرخانه ای را براي هنرهاي زیبا3 تأسیس نمود.
نشانه های  از  شد.  فرهنگي جدی تر  دیپلماسي  دوم،  جهاني  از جنگ  بعد 
آغازین این دیپلماسي، تأسیس مدیریت کل روابط فرهنگي در وزارت خارجه 
در سال 19۴5 و اعزام رایزن فرهنگي به تمام سفارت خانه های فرانسه در جهان 
بود. بعدها و در زمان جمهوري پنجم به رهبري دوگل، دیپلماسي فرهنگي به 
نوک پیکان سیاست خارجي فرانسه تبدیل شد که تا به امروز و در تمام دوره های 
ریاست جمهوري بعد از دوگل دست نخورده باقیمانده و گرایش سیاسي رؤساي 

جمهور، تأثیري بر روي آن نگذاشته است. )اشتاین کامپ، همان(

دیپلماسي  شیوه های  عمده ترین  فرانسه:  فرهنگي ـ زباني ديپلماسي .2
اعمال شده توسط این کشور بدین صورت است:  اعزام مبلغان مذهبي، تأسیس 
مدارس، مراکز آموزش عالي و کانون های فرهنگي فرانسوی زبان، در کشورهاي 
سفارت خانه ها  در  کنسولي  و  دیپلماتیک  نمایندگی های  مختلف؛  تأسیس 
در  فعالیت های  فرهنگي  انجام  جهت  فرهنگي  روابط  کل  اداره  تأسیس  و 
1 . Alliance Franc, aise.1883
2 . Instituts Franchaise.
3 . Sous-Secretariat d, Etat aux Beaux-Arts
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پژوهشي؛  و  علمي  مؤسسات  تأسیس  دیپلماتیک؛  مرسوم  فعالیت های  ضمن 
تأسیس  بیمارستان و مراکز خدمات درماني  باستان شناسی؛  اعزام هیئت های 
در  تحصیل  تحصیلي؛  مختلف  بورس های  اعطاي  پزشکي؛  گروه های  اعزام  و 
قالب  قراردادهاي مشترک و در چهارچوب کنوانسیون های پژوهشي و آموزشي 
میان دانشگاه ها و مؤسسات فرانسوي با مراکز  مشابه در سایر کشورها؛ انجام 
در  فرانسه  زبان  آموزش  مراکز  و  زبانکده ها  تأسیس  مشترک1؛  پژوهش های 
کشورهاي  مختلف تحت نظارت و اِشراف اساتید مجرب فرانسوی زبان؛ تأسیس 
رشته زبان و ادبیات فرانسه و رشته هایی هم چون علوم  سیاسي، حقوق و مدیریت 
با محوریت زبان فرانسه در کشورهاي مختلف؛ تأسیس انجمن ها و محفل های 
ادبي و هنري، خانه های فرهنگ و نمایشگاه های عرضه مصنوعات فرهنگي و 
صنعتي در کشورهاي مختلف؛ تأسیس کتابخانه و کمک به تجهیز  کتابخانه های 
ملي و دانشگاهي؛ همکاري با سازمان ها و مؤسسات اداري، فرهنگي، قضایي، 
صنعتي، تجاري، کشاورزي در  کشورهاي مختلف؛ بهره گیری از تکنولوژی ها و 
محصوالت متنوع رسانه ای هم چون ماهواره ها، شبکه های رادیویي و  تلویزیوني، 
اقالم  تولید  در  سرمایه گذاری  سرگرمي؛  برنامه های  و  علمي  نشریات  و  کتب 
رسانه ای هم چون فیلم های سینمایي  و سریال های تلویزیوني و ترجمه آنها به 
زبان های مختلف و پخش آنها با زیرنویس و دوبالژ به زبان فرانسه در رسانه های 
هنرمندان  و  سینماگران  از  حمایت  استفاده کننده؛  کشورهاي  محلي  و   ملي 
فرانسه؛  جامعه  ارزش های  فرهنگي  با  متناسب  فیلم های  تولید  براي  کشورها 
کشورهاي  در  فرانسوی زبان  مطبوعات  انتشار  هم زبانان؛  اتحادیه های  ایجاد 
طریق  از  نفوذ  و  توریسم  صنعت  قالب  در  خارجي  جذب  مهاجران  مختلف؛ 

سازمان های غیردولتي داخلي و شرکت های چندملیتي. )ناي، 1383: 3( 
 البته گسترش زبان و فرهنگ فرانسه را نباید هدف غایي دیپلماسي فرهنگي 

1 . سایت سفارت فرانسه در تهران.  
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از این گسترش، اهداف نظامي، سیاسي و  این کشور برشمرد؛ چراکه پاریس 
اقتصادي خاصي را دنبال می کند. به عنوان ابزارهاي غیرقابل چشم پوشی توصیف 
و  اساس هویت فرهنگي  بر  را  از خود، کشوري که همچنان خود  یک کشور 
زبانی اش تعریف می کند، دیپلماسي فرهنگي تا حد زیادي در خدمت تثبیت 
جایگاه فرانسه در جامعه بین المللی و نهادهاي وابسته به آن و مطرح ساختن 
پاریس نزد آنها است. اگر تا پیش ازاین، منافع فرهنگي و سیاسي به سختی از 
یکدیگر تفکیک پذیر بودند، امروزه و در عصر دیپلماسي نرم، اختالط این منافع 
براي افتتاح موسسه  با یکدیگر آن قدر افزایش یافته که برنارد کوشنر شخصاً 
کلي  به طور  می شود.  عراق  کردستان  بخش  در  اربیل  راهي  فرانسه1  فرهنگي 
ابزار  به عنوان  هدفمند،  شکل  به  غنی اش  فرهنگ  و  زبان  از  فرانسه  استفاده 
دیپلماسي به بخشي سازنده از سیاست خارجي آن تبدیل شده و تفاهمي ملي 
بر سر این موضوع، چه در طبقه سیاسي و چه در بین مردم عادي وجود دارد. 

)اشتاین کامپ، همان(

و  تجارب  از  مملو  فرانسه  کنوني  فرهنگي  دیپلماسي  کنوني:  وضعیت .3
سیاست  براي  فرهنگي  دیپلماسي  زیاد  اهمیت  است،  آن  با  مرتبط  نهادهاي 
خارجي فرانسه از آنجا مشخص می شود که این کشور از گسترده ترین شبکه 
متشکل از مؤسسات فرهنگي، مانند مدارس خارجي یا زبان در دنیا سود می برد 
کشورهاي  بودجه  از  بیشتر  بسیار  یورو،  میلیارد  یک  از  بیش  بودجه ای  با  و 
قابل قیاس با فرانسه، براي کار فرهنگي اختصاص داده است. مسئولیت اصلي 
دیپلماسي فرهنگي با وزارت امور خارجه و در داخل این کشور با مدیریت کل 
کمک های  وزارت  ادغام  از   1998 سال  در  که  بین المللی  همکاري  و  توسعه 
آن،  کنار  در  است.  آمد  وجود  به  توسعه ای  کمک های  وزارت  با  خارجي 

1 . Institut Franc, aise
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وزارتخانه هایی، چون وزارت فرهنگ، وزارت آموزش وپرورش و وزارت آموزش 
عالي تا حد زیادي در دیپلماسي فرهنگي دخیل هستند. در سال 2006 نیز 
وزیر امور خارجه سابق فرانسه، فیلیپ دوست بالزي1، با ادغام انجمن فرانسوي 
فعالیت های هنري2 و انجمن قلم فرانسه3، آژانس فرهنگ فرانسه۴ را تأسیس 
هنرمندان  فعالیت های  از  یورویي  میلیون   30 بودجه  با  آژانس  این  که  کرد؛ 
نیز برگزاري گردهمایی های بزرگ فرهنگي، مانند سال  فرانسوي در خارج و 
فرانسه در برزیل حمایت می کند. بنابراین، شش حوزه مهم دیپلماسي فرهنگي 

فرانسه و نهادهاي مرتبط با آنها عبارت اند از:

3/1.مؤسساتفرهنگيفرانسه: این مؤسسات که شمار آنها به 1۴5 مرکز 
را  فرانسه  فرهنگي  دیپلماسي  مرکزي  هسته  امروز  به  تا  گذشته  از  می رسد، 
تشکیل می دهند. این مراکز در 92 کشور دنیا پراکنده شده اند و محل آشنایي 
با فرهنگ فرانسه و یادگیري زبان به حساب می آیند. ازنظر پراکندگي جغرافیایي 
بیش از 50 درصد این مراکز در اروپا، 10 درصد آنها در کشورهاي مغرب و بقیه 
در آسیا و آمریکاي التین پراکنده شده اند و در ایاالت متحده به جز در واشنگتن 

چنین مرکزي وجود ندارد.
مراکز مذکور به شکل مستقیم با وزارت خارجه فرانسه مرتبط هستند و این وزارتخانه، 
بودجه 138 میلیون یورویي و پرسنل آنها را تأمین می کند. ازاین رو، مراکز مذکور از 
استقالل نسبی ای که مراکز شبیه به آن، مانند موسسه گوته )آلمان( و شوراي بریتانیا 
و  وابستگي مستقیم ساختاري  بنابراین  نمی برند؛  برخوردارند، سود  آن  از  )انگلستان( 
سلسله مراتبي را باید به عنوان مهم ترین ویژگي دیپلماسي فرهنگي فرانسه به حساب آورد.

1 . Philippe Douste-Blazy
2 .AFAA 
3 . ADPF
4 . Cultures France
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سازمان،  این  فرانسه:  اتحاد يا فرانسه، زبانآموزی 3/2.سازمانمرکزي
نهادي مستقل و خصوصي است که از سال 2007 زیر نظر بنیاد عام المنفعه اتحاد 
فرانسه1، فعالیت می کند و در 133 کشور جهان روی هم رفته 1075 شعبه دارد. 
هدف اصلي این سازمان که خود را بزرگ ترین موسسه زبان دنیا معرفي مي کند، 
آموزش زبان فرانسوي است. در کشورها و مناطقي، چون آمریکا و آمریکاي التین 
که شمار مؤسسات فرهنگي فرانسه بسیار کم است یا وجود ندارند، »اتحاد فرانسه« 
عالوه بر آموزش زبان، انجام دیگر وظایف مرسوم دیپلماسي فرهنگي فرانسه را نیز 
بر عهده دارد. در این راستا طبق قراردادي که بین سازمان مذکور و وزارت خارجه 
فرانسه در سال 2008 منعقد شده است، 231 شعبه سازمان زبان آموزی فرانسه 
تحت حمایت های مالي و پرسنلي این وزارتخانه هستند. سازمان مذکور ساالنه در 
کل دنیا ۴50 هزار زبان آموز پذیرش می کند که به این رقم باید 190 هزار زبان آموز 

مؤسسات فرهنگي فرانسه را نیز اضافه نمود.

میلیون   281 ساالنه  آژانس  این  خارجیها:  براي آموزش آژانس .3/3
 253 از  متشکل  شبکه ای  تا  می کند  دریافت  فرانسه  خارجه  وزارت  از  یورو 
مدرسه و دبیرستان در 135 کشور دنیا را تحت پوشش و حمایت قرار دهد. 
در این مدارس، فرزندان اتباع فرانسه در کشورهاي خارجي )۴7 درصد( و نیز 
دانش آموزان کشور میزبان )حدود 53 درصد( آموزش داده می شوند که بدین 

شکل با فرهنگ و زبان فرانسه آشنا می گردند.

3/4.نهادهايسمعيوبصري: رادیو بین المللی فرانسه2 و کانال تلویزیوني 
TV5 گستره پخش جهاني دارند و وظیفه آنها ارسال اخبار مرتبط با تحوالت 

1 . Fondation Alliance Franc aise
2 . RFI
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سیاسي، فرهنگي و اجتماعي فرانسه به سراسر دنیا است. عالوه بر این، شبکه 
خبري فرانس 2۴ از دسامبر 2006، همانند CNN به شکل شبانه روزی و رأس 
هر ساعت، پخش اخبار دنیا از دید فرانسه به زبان های فرانسوي، انگلیسي و 
تا حدودي عربي را بر عهده دارد. این شبکه از طریق ماهواره و شبکه اینترنت 
قابل دریافت است. از سال 2008 مسئولیت بخش های مذکور از وزارت خارجه 
بخش  طریق  از  فرهنگ  وزارت  است.  شده  منتقل  فرانسه  فرهنگ  وزارت  به 
»سمعي و بصري خارجي فرانسه«1 اعمال نظارت می کند و ساالنه بودجه ای 

250 میلیون یورویي در اختیار آن قرار می دهد.

3/5.مبادالتدانشگاهي: تبادالت علمي، دانشگاهي و فني، از سوی وزارتخانه های 
متعدد و با بودجه ای معادل 250 میلیون یورو حمایت می شود. در کنار دانشگاه ها، 
مدارس عالي و مؤسسات پژوهشي که مسئولیت گسترش همکاری های بین المللی 
فرانسه را بر عهده دارند، سازمان Egide نیز با بودجه ای بالغ بر 100 میلیون یورو 
در سال، 18 هزار نفر را براي تحصیل در فرانسه، بورس تحصیلي می کند. عالوه 
بر این، آژانس دانشگاهي فرانسه2 مسئولیت گسترش مدارس این کشور در خارج 
و تسهیل ورود دانشجویان خارجي به دانشگاه های فرانسه را بر عهده دارد. بدیهي 
است که هدف تمام این اقدام ها دستیابي به نفوذ دیپلماتیک به واسطه پرورش 

نخبگان کشورهاي دیگر در فرانسه و وابسته سازي آنها به این کشور است.

3/6.حفظوگسترشزبان:در سطح چندجانبه نیز، فرانسه عضو سازمان 
بین المللی جوامع فرانسوی زبان3 است و از این سازمان که وظیفه اش گسترش 
میزان  می کند.  مالي گسترده ای  دنیاست، حمایت  در  فرانسوي  زبان  و حفظ 

1 . AEF
2 . ACF
3 . OIF
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حمایت از این سازمان از سوي فرانسه به 55 میلیون یورو در سال می رسد.
اخیراً نیز نقشي جدید در چارچوب »دیپلماسي نفوذ« به سیاست فرهنگي 
خارجي فرانسه واگذار شده که باید حضور فرهنگي این کشور در دیگر کشورها 
را تقویت نماید؛ ازاین رو انتظار می رود که دیپلماسي فرهنگي فرانسه به عنوان 
اولویت سیاست خارجي این کشور به شکلي اساسي از نو پایه گذاری و گسترش 
داده شود. در سال 2010 یک نهاد مرکزي با نام »موسسه فرانسه« تأسیس شد 
که وظیفه آن تدوین، هماهنگي و اجراي کلیه سیاست های فرهنگي خارجي 
کمیسیوني  عهده  بر  مذکور  نهاد  توانایی های  و  وظایف  تبیین  است.  فرانسه 
متشکل از افراد معتبر فرهنگي و نمایندگان پارلمان است. نهاد جدید در خارج 
فعالیت دارد و تمام فعالیت های فرهنگي فرانسه در کشور میزبان زیر نظر آن 
و از همه مهم تر اینکه تنها طرف مذاکره با طرف های خارجي در زمینه مسائل 
فرهنگي است، گرچه رایزن فرهنگي مدیر این موسسه خواهد بود اما مسئولیت 

نهایي با سفیر است. )اشتاین کامپ، 1388(

4.چشماندازديپلماسيفرهنگيفرانسه: برنامه دیپلماسي فرهنگي فرانسه 
به دنبال تغییر ساختار سازماني است که از تالش های اصالحي کمتر موفقي، 
هم چون تأسیس آژانس فرهنگ فرانسه1 فراتر می رود. ضمن اینکه دیگر نیاز 
مبرم دیپلماسي فرهنگي فرانسه یکپارچه و هماهنگ سازی فعالیت های گسترده 

و پرشاخه خود است.
در آینده، تمرکز دیپلماتیک پاریس از روي اروپا به شکل محسوسي بر آسیا، 
خاورمیانه و چین معطوف خواهد شد. همچنین قابل پیش بینی است که اروپا 
پاریس، نقشي فرعي خواهند  نوسازي دیپلماسي فرهنگي  اروپا در  اتحادیه  و 
داشت. در برنامه جدید دیپلماسي فرهنگي پاریس، جایي براي حرکت به سمت 

1 . Cultures France
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حال آنکه  نشده؛  دیده  اروپا  اتحادیه  کل  با  مشترک  فرهنگي  دیپلماسي  یک 
چنین کاري می تواند از بخش های سازنده سیاست خارجي و امنیتي مشترک 
باشد. همچنین در برنامه های اعالمي از سوي پاریس اشاره ای به همکاری های 
یا  فلسطین  در  اهلل  رام  فرانسوي  آلماني  فرهنگي  مرکز  مانند  آتي،  دوجانبه 
در  اروپا  فرهنگي  سیاست  با  بیشتر  هرچه  تطبیق  و  چندجانبه  همکاری های 
موضوعي  فرهنگي،  دیپلماسي  که  می رسد  نظر  به  و  نشده  بین المللی  عرصه 
کاماًل ملي براي فرانسه است و اروپایي سازي این دیپلماسي در آینده ای قابل 

پیش بینی در دستور کار دولت فرانسه قرار نخواهد گرفت. )همان(

گفتارسوم:ديپلماسيفرهنگيانگلستان
تعریف پایگاه رسمي اینترنتي وزارت امور خارجه و مشترک المنافع بریتانیا از 
دیپلماسي عمومي،   »دست یابی به اهداف سیاسي از طریق کار با عموم مردم 
در کشورهاي خارجي« است1.   عالوه بر این که در  تعریفي دیگر آن را این گونه 
مطرح می کند که: »کار براي رسیدن به اهداف نفوذکردن مثبت در دیدگاه های 
بریتانیا«.2    با  آن ها  همکاري  و  بریتانیا  به  نسبت  خارجي  سازمان هاي  افراد  و 
هدفي که بخش عمده آن با کمک ابزارهای  فرهنگي دنبال می شود و عنوان 

دیپلماسي فرهنگي به خود می گیرد. 

1.ابزارهايکنوني
در  کشورها  دیگر  و  ایران  در  بریتانیا  عمومي  دیپلماسي  اجرایي  شیوه های 
و  تغییر  دچار  اخیر  دهه های  طول  در  جهاني  دوم  جنگ  از  قبل  سال هاي 
تحوالت بسیاري بوده و از راه های مختلفي اعمال می شدند. درواقع  سیاستگران 

1.http://www.fco.gov.uk/en/about-the-fco/what-we-do/funding- programmes/public-diplomacy /  
Public Diplomacy Review, By Lord Carter of Coles, p.  8  , British Council,  London,   1995 
2.  http://www.theyworkforyou.com/peer/lord_carter_of_coles.
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یک  بدون  که  بودند  دریافته  دهه  چند  از  پس  بریتانیایي  سیاست گذاران  و 
بازنگري اساسي در برنامه های سنتي مرسوم دیپلماسي عمومي خود قادر به 
از  بود.  امروز  نخواهند  در جهان  این صحنه  قدرت های حاضر  دیگر  با  رقابت 
زمان تدوین و انتشار گزارش لرد کارتر )سال 2005( به بعد، بخش دیپلماسي 
عمومي در  کمیسیون سیاست خارجي پارلمان بریتانیا نیز فعال و به طرز قابل 
مالحظه ای بیشتر از گذشته موجب تعامل  قانون گذاران آن کشور با سرویس 
جهاني بی بی سی و بریتیش کانسل و مسئوالن آن مؤسسات در جهت دگردیسي 

 و پوست اندازی آن دو نهاد سنتي و رسمي شده است.1  
وزارت خارجه بریتانیا محورهاي اساسي کنوني دیپلماسي عمومي این کشور را 
سرویس جهاني بی بی سی، شوراي فرهنگي بریتانیا، شبکه خبري  ماهواره ای »بي.

اس.ان« و سازمان نمایشگاه های فرهنگي و تجاري بین المللی  بریتانیا اعالم کرده 
 است.2   با توجه به تأثیرگذاری بی بی سی صرفاً به توضیح آن بسنده می کنیم.

مسئوالن  با همکاری  كه  دیپلماسی عمومی  درباره  پارلمانی  مفصل  گزارش  به  ر.ک  نمونه  برای   .1
سرویس جهانی بی بی سی در سال های 2005-  2006 در   160 صفحه تهیه شده است.  به نشاني:

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm
 200506   /cmselect/cmfaff/  903/903  .pdf  
2 . برای یک تاریخ رسمی و تبلیغی از سرویس  جهانی بی بی سی به مناسبت شصتمین سال تأسیس 

 آن موسسه ر.ک:
 http://www.bbc.co.uk/worldservice/ A Skyful of Freedom   60   Years  of The BBC 
World Service, By: Andrew Walker, Broadside Books,  London,   1990 

 برای یک تاریخ رسمی و تبلیغی درباره تاریخ و  عملکرد شورای فرهنگی بریتانیا رک به:
  http://www.britishcouncil.org/new  Around  The World in Forty Years A British 
Council  Life, By: Michael Halstead, Square One Publications, London,   1999 
http://www.bsn.org.uk 

 برای تشریح اهداف و سیاست های رسمی شبکه بی اس ان توسط  وزارت خارجه بریتانیا رک به:
 http://www.fco.gov.uk/en/about-the-fco/what-we- do/funding-programmes/public-
diplomacy/bsn
  http://www.fco.gov.uk/en/about-the-fco/what-we-do/funding- programmes/public-
diplomacy/expos
http://www.bbc.co.uk/worldservice/faq/news/story/  2005/08/050810  _wsstart.shtml
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1/1.تأسیسسرويسجهانيبیبیسی:چند ماه پس از پایان یافتن جنگ 
جهاني اول، اولین سرویس عمومي اطالع رسانی بی سیم به نام رادیو  در مارس 
1919 در بریتانیا آغاز به کار کرد، ولي مسئوالن آن کشور تا اواخر سال 1932 
به تأسیس یک  رادیوي بین المللی احساس نیاز نکردند. بخش بین المللی شبکه 
بي بي سي در دسامبر 1932 با عنوان »سرویس  امپراتوري بی بی سی«1   به زبان 
انگلیسي و عمدتاً براي جذب مخاطبان انگلیسی زبان  خارج از مرزهاي آن کشور 
آغاز به کار کرد، نامي پر ابهت که امروزه مسئوالن این شبکه ترجیح می دهند 
از سال  نام جدید سرویس جهاني بی بی سی را  تا به  فراموشي سپرده شود و 
1988 جایگزین آن کرده اند.  این نام نه براي  پیشبرد اهداف امپریالیستي که 
امپراتوري  زمان  آن  در  که  کشوري  انگلیسی زبان  مردم  کردن  »متحد  براي 
سال    چند  فاصله  در  سرویس  این  بود.    شده  انتخاب  می شد«  بریتانیا  نامیده 
به خصوص به دلیل شرایط نزدیک به آغاز  جنگ جهاني دوم و نیاز به تبلیغات و 
تأثیرگذاری بر مردم کشورهاي متخاصم دایره فعالیت خود را از زبان  انگلیسي 

به دیگر زبان ها گسترش داد.
تأمین  از سوي وزارت خارجه آن کشور  بودجه سرویس جهاني مستقیماً 
شده و بخش جهاني رسماً  از نظر اداري زیرمجموعه و تحت دستگاه دیپلماسي 
یا  شکل  مستقیم  به  مرتباً  آن  کالن  سیاست هاي  و  مي شود  محسوب  لندن 
دارد.  قرار  آنان  نمایندگان  یا  دولتي  مسئوالن  نظارت  تحت  غیرمستقیم 
مسئوالن بی بی سی در شرایطي  اصرار بر استقالل سرویس جهاني خود دارند 
که براي تصویب و اجراي برنامه های مختلف خود نیازمند ارائه  برنامه های خود 
به مسئوالن قانون گذاري و اجرایي، بررسي و تائید مستقیم پارلمان از طریق 
بخش دیپلماسي  عمومي کمیسیون خارجي و وزارت خارجه آن کشور هستند. 

توافق رسانه ای   بین  بی بی سی و وزارت خارجه تعیین کننده اهداف راهبردي 
1 . BBC Empire Service
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سرویس جهاني بی بی سی است که سرویس جهاني بی بی سی را متعهد می سازد 
تا برنامه های تولید و پخش شده و اولویت های رسانه ای خود را بر اساس قراردادش 
با وزارت خارجه  تنظیم کند. همچنین وزارت خارجه نقش تصمیم گیرنده ای 

درباره شیوه کارکرد سرویس جهاني بی بی سی خواهد داشت... 1 

با  بخش  این  بیبیسی: جهاني سرويس فارسي بخش راهاندازی .1/2 
کمک ناراضیان ایراني راه اندازی شد و توسعه یافت. حضور چشم گیر بهاییان 
در سطوح مختلف سرویس جهاني بی بی سی از مدیریت های کالن آن شبکه 
به  پایین ضمن تأثیرگذاری های نامحسوس پنهان خود در الیه های زیرین این 
آن  میان مصاحبه های خاص  از  که  نیز  داشته  آشکاري  نمودهاي  گاه  شبکه، 
می توان یافت. سال های 1320 تا 1328 دوره پاگیر شدن بی بی سی فارسي در 
بین ایرانیان بود. در این دوره مقامات  وزارت خارجه بریتانیا تصمیم گرفتند نفوذ 
خود بر سرویس جهاني و بخش فارسي را به شکل غیرمستقیم و  نامحسوس 

اعمال کنند.
مرداد  در کودتاي 28  این شبکه  بنگاه همکاري  مستقیم  این  کارنامه  در 
1332 و سرنگوني حکومت مصدق بود. شبکه چهار رادیوي بی بی سی  در روز 
با عنوان  به »سند«  برنامه های موسوم  از سري  برنامه ای  22 آگوست 2005 
که  شد  تصریح  برنامه  این  در  کرد.  پخش  خیلي  بریتانیایي«  کودتاي  »یک 
گوینده بی بی سی با اعالم جمله »اکنون ساعت دقیقاً 12 است« به جای جمله 
براي  همراهانش  و  شاه  به  رمزي  پیامي  است«   12 »اآلن  ساعت  همیشگي 

نشان دادن آمادگي لندن براي عملیات کودتا دادند.  2   

1    .Department for Culture, Media and Sport, Review of the BBC’s Royal  Charter: 
A strong BBC, independent of  government, March   2005  , p.   43 .
2 31. http://www.bbc.co.uk/radio 4  /history/document/document_  20050822  .shtml
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 در سال های پس از انقالب اسالمي ایران، بی بی سی فارسي به دالیل مختلف 
مأمنی براي فعالیت افرادي بوده که با  حکومت پس از انقالب سر ناسازگاري 
داشته و حتي به طور فعال و سامانمند در سازمان های سیاسي و شبه نظامی 
عضو بوده و یا هوادار آن ها بوده اند. 1  سیاست پیروي از منویات وزارت خارجه 
بریتانیا تا جایي براي سرویس جهاني بی بی سی پیش رفت که  این شبکه در اوج 
مشکالت اداري و مالي و در میانه خانه تکانی و کم کردن برنامه ها و بخش های 
از سوي وزارت خارجه و  با چراغ سبز  اکتبر 2006،  مختلف خود  ناگهان در 
پارلمان آن کشور تأسیس یک شبکه تلویزیوني  فارسی زبان با عنوان پي.تي.وي 

در سال 2008 را اعالم کرد.2  

1/2.قدرتنرمانگلیس:شوراي بریتانیا »به عنوان یک نهاد فرهنگي انطباق 
زیادي با مفهوم قدرت نرم جوزف ناي دارد. این شورا که فعالیت های خویش 
و  گوشه  در  نفر  میلیون   30 با  امروزه  است،  کرده  شروع   193۴ سال  از  را 
تلویزیون  و  رادیو  دیجیتال،  رسانه های  طریق  از  و  می کند  کار  جهان  کنار 
با  ارتباط  برقراري  در  بریتانیا  دارد. شوراي  ارتباط  نفر  میلیون  با 600  تقریباً 
ترکیه،  جنوبي،  کره  روسیه،  هند،  چین،  برزیل،  جمله  از  نوظهور  قدرت های 
به عنوان یک  این شورا  بوده است.  آفریقاي جنوبي موفق  اندونزي، مکزیک و 
نهاد فرهنگي- اجتماعي، مربیان، اساتید، هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و 
سیاست گذاران بریتانیایي را به همنوعانشان در کشورهاي دیگر پیوند مي زند« 

.)British Council, 2013(

کشورهاي  در  بریتانیا  فرهنگي  نفوذ  افزایش  به  منجر  نه تنها  اقدامات،  این 
مختلف می شود، بلکه نوع خاصی از دیپلماسي را میان بریتانیا و برخی کشورها 

1 . برای یک نمونه ازاین دست ر.ک: مقاله پیشاهنگ دفاع از انسان و آزادی، نوشته صادق صبا، 
چاپ شده در:  یادنامه منوچهر  محجوبی، كانون نویسندگان در تبعید، لندن 1990، صص 269- 274 

2    http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/  2006/10  /speaking_to_iran_  1  .html.
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از  بهره گیری  درواقع،  می نامند.  دوم«  خط  »دیپلماسي  آن را  که  می کند  ایجاد 
توان  از  که  مسائلي  حل وفصل  جهت  غیرسیاسي  و  فرهنگي  شخصیت های 
از وظایف شوراي  دیپلماسي خط اول )دیپلماسي رسمي( خارج است، به یکي 
بریتانیا مبدل گردیده است. البته بایستي توجه داشت که استفاده بیش ازاندازه 
میزان  از  است  ممکن  اهداف سیاست خارجي،  راستاي  در  فرهنگي  دیپلماسي 
قدرت نرم یک کشور بکاهد. در نتیجه هدف اصلي دیپلماسي فرهنگي بریتانیا که 
از مجراي نهادهایي از قبیل شوراي بریتانیا اعمال می شود، ایجاد تصویر مثبت 
و  اقتصادي  تعامالت  و  مانده  پابرجا  مدت طوالني  براي  که  است  کشور  این  از 
دیپلماتیک دوجانبه و چندجانبه کشورهاي دیگر را با لندن ترغیب نماید. »شوراي 
بریتانیا« در 110 کشور جهان داراي دفتر است که تحت عنوان تقویت روابط 
فرهنگي بریتانیا با جهان فعالیت می کند. عمده فعالیت های شوراي بریتانیا در سه 

حوزه »یادگیري زبان انگلیسي«، »هنر« و »آموزش و جامعه« صورت می گیرد.
بریتانیا یکي از بازیگران فعال و مطرح در حوزه دیپلماسي فرهنگي به شمار 
فرهنگي  تعامالت  عرصه  در  کشور  این  جهاني  از شهرت  برخورداري  می رود. 
موجب  بین المللی  و  خارجي  نهادهاي  با  انگلستان  دیرین  روابط  با  همراه 
شده است تا بریتانیا به یکي از سکان داران اندیشه و عمل در حوزه فرهنگ براي 
جامعه جهاني تبدیل شود. این موارد را می توان از مزایاي دیپلماسي فرهنگي 

انگلیس برشمرد:
1. این که دیپلماسي فرهنگي بریتانیا به افزایش درآمد سرانه کشور کمک می کند. 
بازار هنر و عتیقه جات بریتانیا، 25 درصد از حجم این بازار را در کل جهان به خود 
اختصاص می دهد و دست کم سالیانه 5/3 میلیارد پوند نصیب این کشور می سازد. در 
سال 2002، ارزش مادي صادرات کاالهاي فرهنگي بریتانیا بالغ بر 5/8 میلیارد پوند بوده 
است. این محصوالت شامل فیلم، موسیقي، طراحي و... می شوند. همچنین بریتانیا حائز 
رتبه شایاني در آموزش و تربیت فرهنگي است. از دوره های آموزشي تخصصي گرفته تا 
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مدارس تابستانه که هم در داخل و هم در خارج این کشور برگزار می گردند، به حفظ 
این جایگاه یاري کرده اند.1 

2. مجموعه علمي بریتانیا، منابع طبیعي را در خدمت ابداعات علمي و ابتکارهاي 
پزشکي قرار داده است. این کشور در حوزه علم و فناوري از پیشگامان محسوب گردیده 
و برخي از دانشگاه های بریتانیایي همچون آکسفورد، کمبریج و مدرسه علوم اقتصادي 
لندن از شهرت جهاني بهره مند هستند. حجم فعالیت هایی که در عرصه فرهنگي کشور 
بریتانیا در جهان انجام می دهد، بسیار گسترده است، به همراه شوراي بریتانیا، بیش از 
50 نهاد فرهنگي بریتانیایي در گوشه و کنار جهان مشغول هستند که شبکه قدرتمندي 
از نهادهاي فرهنگي فرامرزي به وجود آورده اند که قابل مقایسه با نمایندگی های و 
سفارتخانه های دیپلماتیک این کشور است. ازآنجاکه نهادهاي فرهنگي بریتانیا عمدتاً در 
فراسوي مرزهاي ملي فعالیت مي کنند و همچنین با عموم مردم تعامل دارند، سفیران 
غیررسمي این کشور به شمار می روند. درواقع، رقابت آنها با یکدیگر و همتایان خارجي 
خویش در کنار تالش های آنان براي اخذ مجوز فعالیت در داخل و خارج از کشور، نه تنها 
موجب افزایش تأثیرگذاري آنان می گردد، بلکه پلي میان حوزه های دیپلماسي، روابط 

بین الملل و افکار عمومي برقرار می سازد. )دهقاني و ذوالفقاری، 1393 : 88(

 گفتارچهارم:ديپلماسيفرهنگيژاپن
و  »تعامالت  عنوان  تحت  که  را  آنچه  خود  خارجي  سیاست  در  نیز  ژاپنی ها 
تبادالت فرهنگي«2 تعریف کرده، به عنوان یک بخش حیاتي از سیاست خارجي 
ژاپن قلمداد کرده اند و آن را براي تأمین اهدافي از قبیل تعمیق فهم متقابل با 
سایر  ملل جهان بر اساس پذیرش تنوع و تکثر فرهنگ ها، تقویت حس اعتماد 

میان کشورها و نیز ترویج روح تساهل و گفتگو میان تمدن ها  مفید مي دانند. 

1. www.nationalmuseums.org.uk
2.  cultural exchange 
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 هنگامی که در دهه 1980 میالدي مجموعه تلویزیوني »اوشین« در کشورهاي 
مختلف به نمایش درآمد، بسیاري از مردم جهان براي نخستین بار با زندگي دشوار 
مردم ژاپن در قرن پیش آشنا شده و مجذوب فرهنگ این کشور شدند، تا حدي که 
در برخي از کشورها )از جمله مصر( نام اوشین را براي نوزادان دختر خود انتخاب 
کردند. این فیلم که محصول شبکه تلویزیوني »ان.اچ.کي« است با حمایت دولت 
ژاپن در کشورهاي گوناگون )تا فوریه 1997، در پنجاه کشور( به نمایش درآمده و 
این تنها یکي از اقدام های دولتمردان ژاپني براي معرفي فرهنگ خود به جهانیان 
است. سینماي کوروساوا، کارتون های تلویزیوني )مثل فوتبالیست ها، ایکي یوسان،...( 
بورس های  اعطاي  جهان،  فرهنگي  میراث  به حفظ  کمک  ژاپني،  زبان  آموزش 
آموزشي، تبادل هیئت های فرهنگي و امثال آن، نمونه هاي دیگري از سیاست ژاپن 

براي گسترش فرهنگ خود در جهان است. )اسماعیل نیا، 1382/۴/7(

1.بخشهاياصليدرگیردرسیاستهايفرهنگيدولت
بخش  است.  شده  نهاده  خارجه  امور  وزارت  عهده  بر  وظیفه  این  از  بخشي 

فرهنگي وزارت امور خارجه ژاپن داراي سه اداره با شرح وظایف زیر است:

فرهنگي،  مبادالت  کلي  برنامه ریزی سیاست  امورفرهنگي:  اول اداره .1/1
توافق ها و نشست های بین المللي فرهنگي، معرفي فرهنگ ژاپن، نظارت بر کار 

بنیاد ژاپن و همکاري با سازمان های بین المللي فرهنگي.

1/2.ادارهدومامورفرهنگي: تبادل هیئت هایی از شخصیت ها، دانشجویان، 
جوانان، انگلیسی زبانان، ورزشکاران... و ترویج زبان ژاپني.

1/3.ادارههمكاریهایفرهنگيچندجانبه: یونسکو، دانشگاه سازمان ملل 
متحد و کمیته میراث جهاني. بودجه بخش فرهنگي وزارت امور خارجه در سال 
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به  از نصف آن )نزدیک  اندکي بیش  بود که  1999 حدود 300 میلیون دالر 
160 میلیون دالر( متعلق به بنیاد ژاپن بوده و بقیه به دیگر برنامه ها اختصاص 

داده شد.
)تأسیس در 1972( که  ژاپن مؤسسه اي است مستقل  بنیاد  اینکه  ضمن 
آن حدود 200  بودجه ساالنه  و  فعالیت مي کند  امور خارجه  وزارت  نظر  زیر 
میلیون دالر است. )همان( وظیفه اصلي این بنیاد، ترویج زبان و فرهنگ ژاپني 
امور  وزارت   2015 سال  در  که  است  حالي  در  این  است.  جهان  سراسر  در 
خارجه ژاپن 70 میلیارد ین )590 میلیون دالر( براي »ارتباطات استراتژیک« 
اختصاص داده است که این امر نشان مي دهد دولت این کشور اهمیت بیشتري 

براي تصویر ارائه شده از ژاپن قائل شده است. )نوري حسامي، 139۴(

2.برنامههایفرهنگي
برخي از مهم ترین حیطه هاي فرهنگي مورد توجه دولت ژاپن به شرح زیر است:

2/1.کمکهایبالعوضهفتگي
که  است  توسعه  رسمي  کمک های  انواع  از  یکي  فرهنگي  اعطایي  کمک های 
ژاپن براي کمک به کشورهاي در حال توسعه )که طبق معیارهاي سال 1998، 
داراي درآمد سرانه کمتر از 5۴35 دالر در سال 1996 بوده باشند(، در اختیار 
آنها قرار مي دهد. مجموع کمک های بالعوض فرهنگي ژاپن تا سال 1997 بالغ 
بر 37/3 میلیارد ین )نزدیک به 370 میلیون دالر( براي 908 پروژه در 11۴ 
کشور و منطقه بوده است و سقف نهایي کمک براي هر پروژه مبلغ 50 میلیون 
ین )حدود 500 میلیون دالر( تعیین شده است. در سال 1997، حدود 29 
درصد از این کمک ها به آسیا و 10/9 درصد آن به خاورمیانه اختصاص یافت؛ و 
بخش اصلي آن )30/9 درصد( صرف تهیه تسهیالت فرهنگي و سپس تجهیزات 
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پروژه هاي  مي تواند  کمک ها  این  موضوع  است.  شده  درصد(   18/2( آموزشي 
مختلف فرهنگي، آموزشي، هنري و ورزشي باشد. در حال حاضر وزارت امور 
با سقف حداکثر 500 هزار  خارجه ژاپن،  ساالنه 50 پروژه فرهنگي )هرکدام 
دالر( و 10 پروژه مردمي )هرکدام با سقف حداکثر 100 هزار دالر( و نیز دو 
تحت  را  دالر(  میلیون   1/25 سقف  با  )هرکدام  فرهنگي  میراث  حفظ  پروژه 

پوشش قرار داده است. )آمار هرالدتریبون مورخ 2000/10/6(1

2/2.يونسكووحفظمیراثفرهنگيجهان
ژاپن از سال 1951 به عضویت یونسکو درآمده است و اکنون در میان 188 
عضو آن، بیشترین سهم را در تأمین بودجه این سازمان دارد. دبیرکل کنوني 
در  است که  فرانسه  در  ژاپن  ماتسورا، سفیر سابق  آقاي کوي چیرو  یونسکو، 
در  ژاپن  برگزیده شد.  این سمت  به  دوره شش ساله  یک  براي  نوامبر 1999 
سال 1989 صندوق ویژه اي را در یونسکو براي کمک به حفظ میراث فرهنگي 
جهان تأسیس کرد که هدف آن کمک به حفظ میراث فرهنگي ملموس بشري 
)مثل بناهاي تاریخي و یادگارهاي ارزشمند باستان شناسی( در کشورهاي در 
حال توسعه است. این صندوق تا پایان سال 1999 بالغ بر 35/7 میلیون دالر 
کمک جهت حفظ 18 بناي تاریخي در 1۴ کشور جهان تخصیص داده است. 
این کشور عالقه خاصي به احیاي تمدن شرق آسیا )مغولستان، هندوچین...( 
مشغول  مختلف  مؤسسات  و  دانشگاه ها  در  ژاپني  باستان شناس  هزاران  دارد. 
مطالعه و پژوهش هستند، از طریق این پروژ ه ها مي توانند به بهترین فرصت های 
علمي-پژوهشي دست یابند. ناگفته نماند که بر اساس مصوبات »کمیته میراث 
جهاني« تا سال 1998، مجموعاً 582 بناي تاریخي-طبیعي در »فهرست میراث 
جهاني« به ثبت رسیده است )شامل ۴۴5 بناي فرهنگي، 117 اثر طبیعي و 20 

/http://www.icro.ir  :1 . به نقل از اسماعیل نیا از سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي به نشاني
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اثر فرهنگي- طبیعي( که از این میان هفت بناي فرهنگي و دو بناي طبیعي 
در ژاپن قرار دارد.

2/3.برنامهتبادلهیئتهایفرهنگي: یکي از طرح هاي ژاپن براي معرفي 
فرهنگ خود به جهانیان )و نیز آشنایي با دیگر فرهنگ های جهان( حمایت از 
برنامه تبادل شخصیت، شامل دانشجویان، جوانان، متخصصان، انگلیسی زبانان، 
ورزشکاران، نخبگان فرهنگي و امثال آن است. براي مثال دولت ژاپن در سال 
1983، طرح پذیرش 100 هزار دانشجوي خارجي در کشور را تصویب کرد که 

تا سال 2000 رقم آن به حدود 57 هزار نفر رسید.
افراد  از  دعوت  تبادل شخصیت،  زمینه  در  ژاپن  برنامه هاي  از  دیگر  یکي 
برنامه  برنامه که  ژاپن است. هدف این  اقامت یک ساله در  براي  انگلیسی زبان 
ارتقاي  بین المللي شدن ژاپن،  به روند  نام دارد،  کمک  تبادل و آموزش ژاپن 
سطح زبان انگلیسي در میان مردم و افزایش طرفداران مردمي ژاپن در جهان 
برنامه هاي مورد توجه وزارت  از جمله  نیز  است. ترویج زبان ژاپني در جهان 
امور خارجه ژاپن است که بخشي از آن در قالب برگزاري دوره هاي کوتاه مدت 
زبان ژاپني براي متقاضیان خارجي انجام مي شود. البته بخش عمده  این فعالیت 
توسط بنیاد ژاپن صورت مي پذیرد و طبق آمارهاي سال 1998 مجموعاً بیش 
از دو میلیون نفر در سراسر جهان به طور رسمي مشغول فراگیري زبان ژاپني 
آمار  چنانچه  معلم(که  نفر   2711 کمک  با  و  مؤسسه   10930 )در  بوده اند 
خودآموزان زبان ژاپني نیز بدان اضافه گردد، بسیار بیشتر از این تعداد خواهد 

بود. )مجله فارایسترن اکونومیک ریویو 2000/8/31(1
2/4.دانشگاهسازمانمللمتحد: یکي دیگر از برنامه هاي فرهنگي بین المللي 
دولت ژاپن، تأسیس دانشگاه سازمان ملل متحد در توکیو )1992( است. این 

http://www.icnc.ir :1 . به نقل از اسماعیل نیا از سایت كنسرسیوم محتواي ملي به نشاني
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دانشگاه تنها سازمان وابسته به سازمان ملل متحد است که مقر آن در ژاپن 
است و رئیس آن توسط دبیرکل سازمان ملل متحد )و بنا به توصیه مدیرکل 
انتخاب مي گردد. این »دانشگاه بي دانشجو«، اساساً مؤسسه اي است  یونسکو( 
علمي-پژوهشي که داراي هشت مرکز پژوهش و آموزش در قاره هاي مختلف 
جهان است و از طریق یک شبکه جهاني آکادمیک به بررسي مسائل جهاني 

مي پردازد و همایش های متعددي را برگزار مي کند. )همان(
از منظر دیپلماسي، علم و فناوری به ایجاد روابط خوب با کشورهاي دیگر 
کمک کرده است. ژاپن بیست وچهار موافقت نامه همکاري هاي علمي و فن آوري با 
سی وچهار کشور تا سال 2000 امضا کرده است و در حال حاضر، سی ودو توافق با 
چهل وشش کشور و کمیسیون اروپا وجود دارد. در 19 اگوست 2011، دولت ژاپن، 
چهارمین برنامه عمومي علم و فناوري و استراتژي ملي 5 ساله در علم، فناوري 
و نوآوري را با چشم انداز دهه پیش رو منتشر کرد. این یک گام قابل توجه است 
که به عنوان اولین طرح اساسي، دیپلماسي علم و فناوري را به عنوان یک موضوع 
با اهمیت ملي براي ژاپن مطرح مي کند. این طرح توصیه مي کند که ژاپن به طور 
استراتژیک فعالیت هاي علمي و فناوري بین المللي خود را همراه با ملل پویاي دیگر 
توسعه دهد. بر اساس این ایده و آگاه بودن از انرژي روبه رشد کشورهاي آسیایي، 
این طرح پیشنهاد مي کند که دولت ژاپن »ابتکار منطقه علم و نوآوری شرق آسیا: 

ایده اي از همکاري هاي منطقه اي باز« را ترویج دهد. )آقامحمدي، 139۴/10/19(

2/5.سايربرنامهها: ژاپن مي کوشد ضمن مشارکت در برنامه هاي مختلف، 
نقش محتوایي و رهبري کننده خود را نیز تثبیت نماید. به عبارت دیگر، پیام 
چهره   نه تنها  جهاني،  فرهنگي  فعالیت های  در  ژاپن  مشارکت  است  این  ژاپن 
زشت و خشن این کشور در دوره نظامیگري و توسعه طلبی تا جنگ جهاني 
دوم را به تدریج تغییر مي دهد، بلکه زمینه هاي پایداري را براي تقویت وجهه 
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بین المللي و تبدیل شدن این کشور به قدرتي فرهنگي در عرصه جهاني فراهم 
حفظ  ضمن  کشور،  کردن  بین المللي  به  نسبت  ژاپن  تمایل  آورد.  خواهد 
سنت های بومي، ایده اي است که تحقق آن از طریق تعامل و مشارکت فعال با 

دیگر فرهنگ ها )به ویژه فرهنگ غربي( دنبال مي شود.
کوشش ژاپن در راه شناخت دیگر فرهنگ های جهان منجر به ایجاد شبکه اي جهاني 
از طرفداران ژاپن، که هر یک به دلیل و انگیزه اي )تحصیل، گرفتن بورس فرهنگي، 
شرکت در همایش های بین المللي، آموزش زبان ژاپني، تدریس زبان انگلیسي...( با این 
کشور سروکار داشته و عالئق خود را حفظ  کرده اند، ابزار بسیار مهمي را در اختیار 

دولتمردان ژاپني در جهت پیشبرد برنامه هایشان قرار مي دهد. )اسماعیل نیا، 82/۴/8(

گفتارپنجم:ديپلماسيفرهنگيچین
سیستم دیپلماسي چین شامل وزارتخانه ها و ادارات بسیاري است؛ وزارت امور 
خارجه و فرهنگ، اداره مرکزي امور خارجی، اداره اطالعات تحت نظر شوراي 
مرکزي حزب کمونیست چین،  کمیته  تبلیغات  و  بین المللی  اداره  دو  دولت، 
شوراي بین المللی زبان چیني، اداره اطالعات وزارت امور خارجه، آژانس های 
خبري مثل شین هوا1، شبکه های رادیو و تلویزیونی و روزنامه چین و مؤسسات 

کنفوسیوسی و نهادهاي غیردولتي است. )شفیعي و زندیه، 1392: 162(

1.تاريخچه:دولت چین اهمیت زیادي به رشد و توسعه هر چه بیشتر فعالیت های 
فرهنگي و اجراي تعهدات فرهنگي داده است. چین کشوري با تمدن باستاني، 
تأسیس  از  قبل  تا  که  است  متنوع  فرهنگي  سنن  و  آداب  و  کهن  تاریخچه ای 
جمهوري خلق چین در سال 19۴9 تنها تعداد محدودي از امکانات فرهنگي در 
شهرهاي متوسط و بزرگ این کشور دایر بود؛ اما پس از به قدرت رسیدن حکومت 

1 .XINHUA
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جمهوري در کشور چین رشد و توسعه فرهنگي کشور وارد مرحله جدیدي از حیات 
گردید. این کشور براي بهبود چهره و افزایش قدرت نرم خود در بین همسایگان، 
اروپا، اقیانوسیه و جهان سوم از سکوهاي فرهنگي بهره می گیرد. قدرت نرم به 
توانایي تأثیرگذاری بر دیگران از طریق جذابیت اشاره می کند و به همین دلیل 
اکنون فرهنگ بعد از سیاست و اقتصاد به رکن سوم دیپلماسي چین بدل شده 
است. جوزف ناي، معمار مفهوم قدرت نرم، بر این باور است که چین قدرت نرم خود 
را با حمایت رشد سریع اقتصادي و تأکید بر فرهنگ چیني و اعالن ظهور صلح آمیز 

توسعه بخشیده است. )آقاجري، 1390(

2.ساختارهايسازمانيواداريفرهنگي:  در دولت وزارت فرهنگ چین 
مذکور  وزارتخانه  است.  کشور  فرهنگي  تعهدات  و  سیاست ها  اجراي  مسئول 
تحت نظارت دولت و از طریق شعبـــات و ادارات خود در زمینه های مختلف 
اداره  از:  عبارت اند  وزارتخانه  این  تابع  ادارات  می پردازد،  فعالیت  به  فرهنگي 
فرهنگي  روابط  اداره  کتابخانه ها،  اداره  هنرها،  آموزش  اداره  کشور،  هنرهاي 
خارجي، اداره بازار فرهنگي،  اداره فرهنگ جمعي، اداره فرهنگ کودکان، اداره 
اجراي  در  که  مسئول  سازمان های  فرهنگ  وزارت  بر  عالوه  قومي.  فرهنگ 
برنامه های فرهنگي تحت نظارت شوراي دولتي قرار دارند عبارت اند از: سازمان 
رادیوتلویزیون کمیسیون آموزشي دولت سازمان انتشارات دولتي و کمیسیون 

ورزشي دولت فرهنگ علوم اجتماعي دایره اشیاء عتیقه دولتي. 
در ساختار غیر دولتي کلیه فدراسیون های هنر و ادبیات کشور، سازمان های 
فرهنگي و مردمي غیر دولتي می باشند که از 12 انجمن به شرح ذیل تشکیل 
نویسان،  نمایشنامه  انجمن  فیلم سازان،  انجمن  نویسندگان،  انجمن  یافته اند؛ 
آکروبات بازان.  انجمن  خطاطان،  انجمن  عکاسان،  انجمن  رقصندگان،  انجمن 
عالوه بر انجمن های فوق دو انجمن »فرهنگي و ملي چین« مسئول برقراري 
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روابط خارجي فرهنگي با کشورهاي خارجي و »انجمن مردمي - ملي چین« 
مسئول برقراري روابط حسنه فرهنگي با کشورهاي خارجي می باشند. )وردي 

نژاد و سابقي، 1390(

3.صنايعفرهنگيچین: صنایع فرهنگي چین و مجموعه های وابسته در حال 
حاضر چهارمین صنعت از نظر اشتغال و جذب نیروي انساني در چین می باشند. 
در سال 2002 در مجموع 6۴500 مقاله و تحقیق علمي چیني در مجالت معتبر 
و علمي دنیا به چاپ رسیده است. در همین دوره زماني تعداد مقاالت و یافته های 
پژوهشي و علمي چاپ شده و مجالت و نشریات داخلي چین بالغ بر 203 هزار 
از نظر تهیه و چاپ مقاالت علمي در ردیف  بوده است. در سال 2001 چین 
هشتم جهان قرار گرفته است که این مقام در سال 2002 به جایگاه ششم ارتقاء 
یافته است. در حال حاضر بیش از 200 روزنامه و تقریباً  در حدود 80000 مجله 
کثیراالنتشار با بیش از 500 مرکز انتشاراتي و بیش از 200 مرکز تولیدات صوتي 

و تصویري در چین مشغول فعالیت می باشند. )همان(
از  مختلف  نوع  میلیون  و 200  کتاب  نوع  هزار  یک صد  از  بیش  ساله  هر 
محصوالت صوتي و تصویري در چین تولید می شود. چین تاکنون با 1۴3 کشور 
جهان موافقت نامه فرهنگي به امضاء رسانده و تعداد قراردادهاي فرهنگي آن تا 
سال جاري )2003( میالدي به 68۴ مورد رسیده است. وزارت فرهنگ چین 
ساالنه حدود دو هزار برنامه مبادالت فرهنگي با کشورهاي دیگر اجرا می کند 
که این برنامه ها سي هزار نفر از 870 کشور جهان را در بر می گیرد. چین با 116 

کشور جهان مراودات کامل فرهنگي دارد. )همان(

4.سیاستفرهنگيجمهوريخلقچین: سیاست فرهنگي خارجي چین مبتني بر 
نگهداري فرهنگ بومي و ملي به عنوان فرهنگ پایه کشور و استفاده از فرهنگ و تمدن 
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کشورهاي جهان از طریق انجام مبادالت گوناگون جهت استفاده از نقاط قوت آنها است.

4/1.اولويتفرهنگ:بنا بر اعالم سون جیاژنگ، وزیر فرهنگ چین، فرهنگ اصل 
سوم دیپلماسي چین بعد از اقتصاد و سیاست است. یازدهمین برنامه پنج ساله حزب 
کمونیست چین خواستار حضور گسترده چین در بازارهاي فرهنگي بین المللی 
است. این برنامه خط مشی جامع براي همگاني سازي فرهنگ چین در سراسر 
جهان از طریق مبادالت فرهنگي، شبکه های تجاري و شرکت های رایزني طراحي 
کرده است. همچنین بر رشد و صدور هنرها و محصوالت هنري چین نظیر فیلم ها، 
نمایش های تلویزیوني، نشریات، موسیقي، انیمیشن، بازی های الکترونیکي، رقص 
مبادالت  است.  دیپلماسي  در  ابزار جدید چین  فرهنگ  دارد.  تأکید  آکروبات  و 
فرهنگي، فستیوال ها، فیلم ها، موسیقي، همایش های مذهبي، ورزش و توریسم 
همگي تبدیل به سکویي براي برجسته شدن چهره در حال ظهور و صلح آمیز 
چین شده اند. موسسه های کنفوسیوس که با دقت طراحي شده اند نیز وسیله ای 
براي همگاني ساختن زبان و فرهنگ چین هستند. چین براي مقابله با بحث های 
تهدیدکننده کشورش از فرهنگ به عنوان سکوي دیپلماتیک براي طراحي قدرت 
نرم بهره می گیرد. چین در هدایت دیپلماسي فرهنگي از این مزیت برخوردار است 

که به عنوان ملتي با فرهنگ منحصربه فرد شناخته شده است.

جدید  ابزار  کنفوسیوس  موسسه های  فرهنگي:  ديپلماسي ابزارهاي .4/2
می باشند.  انگلیسي1  شوراي  معادل  که  هستند  چین  فرهنگ  دیپلماسي 
دولت چین ایجاد 100 موسسه جهاني کنفوسیوس را برنامه ریزی کرده است 
با  بر همکاري  این موسسه ها  ارتقا بخشد.  را  و فرهنگ چین  زبان  آموزش  تا 
موسسه های کشورهاي میزبان تأکید دارند و در ظاهر نسبتاً شبیه بنیادهاي 

1 .   British Council 
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مالي هستند. دیپلماسي فرهنگي فعال چین به بهبود چهره این کشور کمک 
کرد. مؤسسات کنفوسیوس تقدیر قابل توجهي از فرهنگ چیني را باعث شد. 
در حال حاضر بیش از 30 میلیون نفر در خارج از چین در حال یادگیري زبان 
چیني هستند. موسسه کنفوسیوس یکي از بزرگ ترین و دقیق ترین تالش های 
چین براي دست یابی به قدرت نرم فرهنگي است. هدف آنها ترویج یادگیري 
زبان و فرهنگ چین در دنیا است. به محض تأسیس این موسسه در سال 200۴ 
خارجي  مهم  رسانه های  دیگر  و  اکونومیست  نیویورک تایمز،  در  آن  گزارش 
منعکس شد. اولین موسسه کنفوسیوس در سال 200۴ در سئول پایتخت کره 

جنوبي افتتاح شد. )آقاجري، 1390(

در  را  چیني  زبان  آموزش  برنامه های  کنفوسیوس  موسسه  برنامهها: .4/3
سطوح مختلف ارائه و معلمان چیني را آموزش می دهد، آزمون ها را مدیریت 
چیني  زبان  مسابقه های  و  می کند  نظارت  چین  در  خدمات  بر  و  می کند 
تحصیل  براي  مشاوره ای  خدمات  آنان  از  برخي  همچنین  می دهد.  ترتیب 
را  چین  تجاري  اطالع های  و  چیني  فرهنگ  شخصي  تجربه های  چین،   در 

ارائه می دهند.
چین براي ترویج فراگیري زبان چیني در سراسر دنیا فعالیت های دیگري 
چیني2  زبان  مهارت  استاندارد  آزمون  هنبان1  موسسه  است.  داده  انجام  نیز 
تا به مقام های عالی رتبه  را برگزار می کند و به معلمان چیني کمک می کند 
خارجي آموزش دهند. در آوریل 200۴ برنامه ای براي چینی هایی که داوطلب 
از سال 2002 موسسه  اجرا شد.  زبان چیني شوند  بین المللی  بودند آموزگار 
هنبان مسئول برگزاري مسابقات »پل زبان چیني« در بین دانشجویان زبان 

1 . Hanban
2 .  ksk  
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چیني است. مسابقات مقدماتي در کشورهاي مستقل نظیر لتوني برگزار شد.
آنان  به  چین  در  تحصیل  به  خارجي  دانشجویان  ترغیب  براي  پکن 
کمک هزینه پرداخت می کند. در سال 2006 شوراي دانشجویي چین 10000 
نفر  گذشته 6700  در  رقم  این  داد.  قرار  پوشش  تحت  را  خارجي  دانشجوي 
جذب  براي  است  قرار  چیني  دانشگاه های  نمایشگاه های  امسال  است.  بوده 
دانشجویان خارجي در خارج از کشور برگزار شود. تعداد دانشجویان خارجي 
زبان چیني به خوبی نمایانگر رشد عالقه جهاني به فرهنگ چیني است. چین 
هم زمان با جذب توریست های خارجي، صادرات فیلم، موسیقي و ورزش را نیز 
بهبود بخشید. فیلم های چین جوایز معتبر بین المللی را دریافت کرده اند و یا 
نامزد دریافت آن شده اند. کارگردانان و هنرپیشه های چیني به سوپراستارهای 

جهاني تبدیل شده اند.
طي ششمین نشست هفدهمین دور کمیته مرکزي حزب کمونیست چین 
فرهنگي و  اصالحات در بخش  تعمیق  بیانیه  تاریخ 19 سپتامبر 2009(  )در 
توسعه فرهنگي در شش بخش جامع تصویب شد. این بیانیه بر تقویت حمایت 
از صنعت فرهنگي و اهمیت آن به عنوان بخشي از اقتصاد ملي تأکید دارد. هدف 
چین تبدیل صنعت فرهنگ به ستون اقتصاد ملي و رساندن درآمد فرهنگ به 
5% تولید ناخالص داخلي در سال 2012 است. این رقم در سال 2010 حدود 
گرفته  نشأت  شایسته  بازارهاي  ترویج  اصالح،  این  هدف  است.  بوده   %2/78
فرهنگ  صنعت  سیستم  یک  ایجاد  و  دولتي  تجاري  فرهنگي  سازمان های  از 
مدرن و مؤثر است؛ به طوری که از نقش سرمایه گذاری های دولتي در فرهنگ 
بخشد.  بهبود  را  بین المللی  رقابت های  و  کند  حمایت  بازار  رهبران   به عنوان 

)آقاجري، 1390(
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گفتارششم:ديپلماسيرسانهایقطر؛»الجزيره«
 تحوالت به وجود آمده در دیپلماسي و عرصه رسانه ها، موجب شکل گیری پدیده 
جدیدي به نام »دیپلماسي  رسانه ای« شده است. هرگز نمي توان نقش رسانه ها 
در انعقاد پیمان هاي دفاعي به منظور مقابله با  تجاوزات احتمالي، انجام مذاکره 
به منظور جلوگیري از اقداماتي که ممکن است در آینده به جنگ بینجامد،  تعیین 
و اجراي اهداف سیاسي فراملي و فرامنطقه اي، طراحي راهبردهاي سیاسي-

امنیتي و نیز مدیریت  بحران هاي بین المللي و منطقه  اي را نادیده انگاشت. در 
این زمینه باید به »توافقات« اسلو اشاره کرد که سنگ بناي  آن توسط رسانه ها 
گذارده شد یا »پیمان کمپ دیوید« که با داللي و میانجی گری یک خبرنگار 
یا درواقع یک  شبکه تلویزیوني انجام شد و به عنوان نمونه و مصداقي بارز در 
مقطع کنوني باید به کارکرد »شبکه خبري  الجزیره« پرداخت که نقش بزرگي 
را به کشوري کوچک و ذره ای مانند قطر در تحوالت عظیم خاورمیانه و  شمال 

آفریقا و انقالب هاي عربي- اسالمی این منطقه بخشیده است.  

1.تأسیس»الجزيره«: شبکه خبري الجزیره که مرکز آن در شهر دوحه قطر 
قرار دارد، با سرمایه گذاری و تضمین سرمایه اولیه  توسط پادشاه قطر در سال 
1996 در دوحه راه اندازی شد و با پخش نوار سخنراني اسامه بن الدن پس از 
 واقعه تروریستي یازده سپتامبر که به ازاي پخش هر دقیقه آن 20 هزار دالر 
دریافت مي کرد، براي نخستین بار  در غرب به شهرت رسید.  سه متغیر عمده 
در تحقیق پیشبرد اهداف قطر  در منطقه خاورمیانه دخیل است؛ شبکه خبري 
الجزیره، ائتالف نظامی و امنیتي با آمریکا و غرب  و نیز استفاده از درآمدهاي 
سرشار حاصل از فروش منابع نفت و گاز که این کشور کوچک را به بازیگري 
جهاني  و  منطقه ای  در سطح  بین المللي  و  سیاسي  بزرگ  اهداف  با   جاه طلب 
تبدیل ساخته که در راستاي  بازتعریف هویت بین المللی خویش، تالش براي 
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سمت وسو دادن به مطالبات مردمی در جریان موج تحول خواهی در جهان عرب 
و همچنین اعمال نفوذ در نظام هاي سیاسي جدید مستقر شده حرکت مي کند. 
نقش  شبکه الجزیره در این میان ممتاز است. این شبکه بیش از هر چیز موجب 
تسهیل و مسیر تحقق اهداف فوق  براي قطر شده است، چراکه دولت قطر با 
استفاده از این شبکه و از طریق دیپلماسي رسانه اي در قبال  تحوالت منطقه 
و به ویژه در رابطه با سوریه به بازي قهاري روي آورده است. نقش این شبکه 
از یک نظر نیز  قابل توجه جلوه مي کند و آن اینکه، شبکه الجزیره با توجه به 
کارکردهاي رسانه ای، سیاسي و دیپلماتیکي که  بر عهده آن واگذار شده، نظام 
سیاسي قطر را از تسري امواج انقالب هاي منطقه به این کشور ذره ای مصون 
 نگه داشته و به عنوان سد معبري در مقابل رخنه این انقالب ها به قطر عمل 

کرده است.  )خوشایند،1391(

انقالب هاي عربي و پوشش  الجزیره در  2.نقشآفرينی»الجزيره«: شبکه    
انقالب ها  نقش بی نظیر و  این  از همان روزهاي نخستین  به آن  اخبار مربوط 
اثرگذاري ایفا کرده است. الجزیره تنها رسانه خبري مهمی بود که اعتراضات 
بیکار  و  تحصیل کرده  جوان  بوعزیزي  خودسوزي  از  گرفته  پس  شکل  اولیه 
تونسي را پیگیري کرد و با وجود تهدیدات حکومت  وقت تونس، به پوشش هاي 
رسانه ای خود ادامه داد. همچنین این شبکه در تحوالت مصر نیز از همان ابتدا 
به عنوان یکي از مهم ترین و مؤثرترین رسانه در راستاي منافع قطر وارد انقالب 
مصر شد و به نقش آفرینی در  آن پرداخت. در جریان انقالب لیبي نیز نقشي 
به مراتب تعیین کننده به خود گرفت و از طریق بازتاب اخبار  داخلي اوضاع لیبي 
به بازیگري برجسته در جریان انقالب این کشور تبدیل شد. در دیگر کشورها 
از جمله  بحرین، سوریه، یمن و اردن هم نقش آفرینی شبکه الجزیره بی نظیر 

بوده است.
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در حال حاضر به ادعاي مقامات این شبکه، »الجزیره انگلیسي« براي 250 
میلیون خانواده  براي 70  و   »الجزیره عربي«  میلیون خانواده در 130 کشور 
به  CNN  دنیاي  عرب  الجزیره  برنامه پخش مي کند.  عرب در سرتاسر جهان 
معروف است که با شبکه بزرگي مانند  BBC  در ربودن گوي سبقت رسانه ای در 

جهان رقابت مي کند. )همان( 
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باهم  و فرهنگ اسالم  ایران  این است که فرهنگ  ایران اسالمي شاهد  تاریخ 
انقالب  از پیروزي  از مشخصه هاي فرهنگ ما بعد  ایجاد کردند و یکي  تعامل 
نیز جمهوري اسالمي  اکنون  بود.  اسالمي، همین روحیه ي برخورد متعامالنه 
بارز  شاخص های  از  دارد.  را  جهان  روز  مسائل  با  انطباق پذیري  قدرت  ایران 
دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران، روحیه ي متعامالنه ي آن است و 
اینکه موضع گیري ما تاکنون، در خصوص مواضع فرهنگي، موضع گیري قابل 
قبول بوده است. دیپلماسی های رسمي و فرهنگي در حوزه هاي مختلف در نوع 
عمل و برخورد باهم همسان نیستند. بر همین اساس ما نیز در کشوري مثل 
پاکستان ۴ نمایندگي سیاسي ولي 8 نمایندگي فرهنگي داریم. در آلمان اما ما 
3 نمایندگي سیاسي و تنها یک نمایندگي فرهنگي داریم. زیرا حضور سیاسي 
فرهنگي  و  سیاسي  وضعیت  با  مرتبط  مختلف،  کشورهاي  در  ما  فرهنگي  و 
جمهوري اسالمي ایران در آن کشور است و منافع ملي کشور است که تعیین 
مي کند تا چه اندازه و چگونه حضور داشته باشیم. )سلیماني، 29 مهر 1393(

گفتاراول:دستگاههایمتوليديپلماسيفرهنگي
با توجه به ماهیت دیپلماسي فرهنگي و محتواي بین رشته ای آن دستگاه های 
مختلفي در این زمینه اعم از دولتي و غیر دولتي مسئولیت و مأموریت دارند 

که ذیاًل مهم ترین آنها را به شرح زیر معرفي می کنیم.

1.سازمانفرهنگوارتباطاتاسالمي
بر اساس اساسنامه مصوب 137۴/8/30 شوراي عالي سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمي به منظور ایجاد تمرکز در مدیریت و برخورداري از سیاست گذاری واحد 
استفاده  نیز  و  کشور  از خارج  تبلیغي  فرهنگي،  فعالیت های  در  هماهنگي  و 
بهینه از امکانات مادي و معنوي موجود با تائید مقام معظم رهبري آن بخش 
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از نهادها، مؤسسات دولتي و عمومي که در خارج از کشور فعالیت فرهنگي-
و  فرهنگ  »سازمان  نام  با  واحدي  سازمان  و  ادغام  یکدیگر  در  دارند  تبلیغي 

ارتباطات اسالمي« تشکیل شد.
این سازمان داراي شخصیت حقوقي مستقل رسماً وابسته به وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي است و بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و تصمیمات 
شوراي عالي با رعایت سیاست خارجي نظام براي تحقق اهدافي چون: عرضه 
تاریخي  و  جغرافیایي  فرهنگي،  ویژگی های  و  ایران  تمدن  و  فرهنگ  صحیح 
آگاه  و  انقالبي  ضد  و  اسالمي  ضد  دیني،  ضد  فرهنگ  با  فکري  مقابله  آن؛ 
کردن مسلمان نسبت به توطئه های تفرقه انگیز دشمنان از حقوق مسلمانان؛ 
از  خارج  در  تبلیغي  فرهنگي  فعالیت های  کلیه  هماهنگي  و  سیاست گذاری 
انتشار کتب، نشریات و سایر  بر تهیه و  ناظر  تعیین ضوابط و مقررات  کشور؛ 
محصوالت فرهنگي تبلیغي براي خارج از کشور و نظارت بر حسن اجراي آن؛ 
تألیف، ترجمه و انتشار کتب و نشریات مناسب به منظور معرفي علوم، معارف، 
فعالیت  با سایر کشورها.  فرهنگي  تبادل  و  ایراني  و  اسالمي  تمدن  و  فرهنگ 
می کند. این دستگاه متولي اصلي دیپلماسي فرهنگي کشور محسوب می شود و 
بقیه دستگاه های فرهنگي و سیاسي به نوعی کمک رسان به مأموریت ویژه این 

دستگاه اجرایي می باشند.
شوراي عالي و رئیس سازمان، ارکان سازمان را تشکیل می دهند. شوراي 
رهبري  معظم  مقام  حکم  با  که  است  زیر  شرح  به  عضو   11 از  مرکب  عالي 

منصوب می شوند:
الف ـ سه نفر از شخصیت های علمي و فرهنگي به انتخاب معظم له 

ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي )رئیس شورا( 
ج ـ وزیر امور خارجه 

د ـ رئیس سازمان تبلیغات اسالمي
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وـ دبیر کل مجمع التقریب )ع( 
زـ دبیر کل مجمع اهل البیت )ع( 

ح ـ معاون روابط بین المللی دفتر مقام معظم رهبري
ط ـ رئیس سازمان

تعیین  و  بررسي  ازجمله:  متعددي  وظایف  و  اختیارات  داري  عالي  شوراي 
سیاست ها و راهبردهاي کلي حاکم بر امور و فعالیت های فرهنگي و تبلیغي خارج از 
کشور؛ بررسي و تصویب طرح ها و برنامه های بلندمدت و میان مدت سازمان و امضا 
موافقت نامه ها و قراردادهاي داخلي و خارجي به نمایندگي وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي در چهارچوب وظایف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

2.وزارتفرهنگوارشاداسالمي
 بر اساس قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مصوب دوازدهم اسفندماه یک هزار 

و سیصد و شصت وپنج مجلس شوراي با عمده اهداف و وظایف زیر شکل گرفت:
استقالل فرهنگي و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب؛ رواج فرهنگ و هنر 
اسالمي؛ آگاهي جهانیان نسبت به مباني و مظاهر و اهداف انقالب اسالمي؛ گسترش 
مناسبات فرهنگي با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان 
و فراهم آمدن زمینه هاي وحدت میان مسلمین عهده دار بخش عمده ای از وظایف 
دیپلماسي فرهنگي است. این وزارتخانه که مسئول اجراي سیاست های رسمي نظام 
جمهوري اسالمي ایران در زمینه فرهنگ عمومي است و وظایف اساسی متعددي 

ازجمله وظایف زیر را در تحقق اهداف مذکور بر عهده دارد:
شناساندن مباني، مظاهر و اهداف انقالب اسالمي به جهانیان با بهره گیري از  •

وسایل و امکانات هنري، سمعي و بصري، کتب، نشریات و برگزاری گردهم آیي هاي 
فرهنگي و سایر اقدامات الزم در داخل و خارج از کشور با همکاري وزارت امور 

خارجه و سایر دستگاه های ذی ربط.
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مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه هاي جهاني و کشف روش های  •
مورد عمل آنها و اتخاذ شیوه هاي مناسب مقابله با آن در صورت لزوم.

انعقاد قرارداد در زمینه مبادالت فرهنگي، هنري، سینمایي، جهانگردي، خبري،  •
مطبوعاتي و شرکت در جلسات سازمان های منطقه اي و بین المللی در موارد مربوطه 

با همکاري و هماهنگي وزارت امور خارجه با رعایت قانون اساسي.
ایجاد، توسعه و اداره کلیه امور نمایندگی های فرهنگي ایران در خارج و  •

تعیین نمایندگان فرهنگي و مطبوعاتي و نظارت کامل بر اجراي وظایفی که 
به عهده آنان نهاده مي شود.

با مراکز اسالمي و فرهنگي سایر  • انجام همکاری های فرهنگي و ارشادي 
کشورها به منظور اشاعه فرهنگ اسالمي.

فارسي  • زبان  اشاعه  و  اسالمي  انقالب  فرهنگ  گسترش  زمینه هاي  ایجاد 
و  فرهنگ  وزارت  و  خارجه  امور  وزارت  همکاري  با  جهان  مختلف  کشورهاي   در 

آموزش عالي.
این وزارتخانه براي انجام وظایف قانوني عالوه بر سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمي و سازمان امور سینمایی و سمعي و بصري سه معاونت تخصصي در 
ساختار  در  هنري  امور  و  فرهنگي  امور  اطالع رسانی،  و  مطبوعات  زمینه های 
عهده دار  وزارتخانه  این  سازماني  ساختار  مجموعه  است.  کرده  ایجاد  خود 
سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و حمایت برنامه های فرهنگي کشور است.

3.وزارتامورخارجه
بر اساس قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب بیستم فروردین ماه یک هزار 
با هدف  و سیصد و شصت وچهار مجلس شوراي اسالمي، وزارت امور خارجه 
و وظایف  اختیارات  ایران عهده دار  اسالمي  اجراي سیاست خارجي جمهوري 

اساسي متعدد ازجمله وظایف زیر است:
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بررسي، برقراري، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسي جمهوري اسالمي ایران  •
با سایر دولت ها و سازمان های سیاسي بین المللي و نظارت و اشراف بر سایر روابط 
خارجي، ایجاد و اداره نمایندگی های سیاسي و کنسولي در کشورهاي خارجي و 

سازمان های سیاسي بین المللي بر اساس قوانین و مقررات مربوط؛
توجه و مراقبت دائم و اقدامات الزم و به موقع نسبت به وقایع بین المللي  •

این  و دقیق در  تنظیم گزارش هاي الزم  و  تهیه  و  اسالم  وقایع جهان  به ویژه 
زمینه با ارائه پیش بیني ها و پیشنهاد ها جهت اطالع مراجع ذی ربط؛

نمایندگی های  • وظایف  انجام  براي  مناسب  زمینه هاي  آوردن  فراهم 
دولت های خارجي و سازمان های بین المللي در ایران طبق قوانین و مقررات و 
عرف داخلي و بین المللي و بر اساس اصل عمل متقابل با هماهنگي و همکاري 

دستگاه های ذی ربط؛
رعایت  • با  الزم  نظریات  ارائه  و  کشور  اجرایي  دستگاه های  با  همکاري 

مالحظات سیاسي خارجي در جهت بررسي و تهیه طرح های مربوط به برقراری 
و گسترش مناسبات اقتصادي، فرهنگي، علمي، فني و غیره؛

همکاري با وزارت ارشاد اسالمي و دستگاه های ذی ربط در اشاعه فرهنگ  •
فراهم  در  اسالمي  ارشاد  وزارت  با  همکاري  خارجي؛  کشورهاي  در  اسالمي 
آوردن زمینه هاي الزم براي خبرگزاری ها و نمایندگی های مطبوعاتي خارجي 
با  کشور  تبلیغاتي  و  ارشادي  سیاست های  و  مقررات  و  روابط  چهارچوب  در 

هماهنگي دستگاه های ذی ربط؛
همکاري با وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سایر دستگاه های ذی ربط در  •

انجام امور دانشجویان ایراني خارج از کشور و بورس های واگذاري به جمهوری 
اسالمي ایران و بالعکس؛

به منظور  • مناسب  زمینه هاي  ایجاد  در  ذی ربط  دستگاه های  با  همکاري 
بهره گیري از استعدادها و امکانات دانشجویان و اتباع ایراني خارج از کشور.
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عالوه بر اینکه بر اساس ماده 3 این قانون کلیه نهادها و ارگان های جمهوري 
اسالمي مکلف اند در تنظیم مناسبات و برقراري هر نوع ارتباط با دول خارجي و 
انعقاد قرارداد و همکاری های فنی، اقتصادي، فرهنگي علمي و نظامي با کشورهاي 
خارج و سازمان های بین المللي هماهنگي سیاسي الزم با وزارت امور خارجه به عمل 
آورده و وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمین 
هماهنگي و ایجاد ارتباط و تسهیالت الزم بر اساس اصول و سیاست های خارجی 
و حفظ مصالح جمهوري اسالمي ایران اقدام الزم را معمول دارد. در ساختار وزارت 
امور خارجه مرکزي تحت عنوان مرکز دیپلماسي عمومي و رسانه ای وظایف مرتبط 

با دیپلماسي عمومي و فرهنگي را بر عهده دارد.
مبارزه  از  موجبات حمایت  باید  قانون  ماده ۴  اساس  بر  امور خارجه  وزارت 
حق طلبانه مستضعفان باألخص مسلمانان علیه مستکبران را در هر نقطه جهان 
بدون دخالت در امور ملت های دیگر بر اساس اهداف و سیاست های خارجي کشور 
با هماهنگي با سایر دستگاه های ذی ربط فراهم آورد و بر اساس ماده 9 سفرا و 
حوزه  در  ایران  اسالمي  جمهوري  کنسولي  و  سیاسي  نمایندگی های  مسئوالن 
مأموریت خویش مسئول کلیه فعالیت های سیاسي و تبلیغاتی و فرهنگي و اقتصادي 
جمهوري اسالمي ایران بوده و نمایندگان و مأموران سایر وزارتخانه ها باید اقدامات 
و فعالیت های خود را با آنها هماهنگ سازند. بنابراین دیپلماسي فرهنگي وقتي 
می تواند موفق عمل کند که از اقدامات زمینه ساز قبلي و بعدي دیپلماسي فرهنگي 
توسط این وزارتخانه برخوردار باشد و هرگونه ناهماهنگي و ضعف در اجراي برنامه ها 

و پشتیباني الزم منجر به شکست فرایند دیپلماسي فرهنگي خواهد شد.

4.دستگاههایفرهنگيوآموزشيخاص
عالوه بر دستگاه های مذکور که وظایفي حاکمیتي بر عهده دارند دستگاه های 
فرهنگي و آموزشي خاصي نیز وجود دارند که بر اساس اساسنامه و مقررات 
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خاص خود تحت اصول و سیاست های فرهنگي جمهوري اسالمي ایران وظایفي 
مرتبط با دیپلماسي فرهنگي کشور اعم بر عهده دارند که در داخل و یا خارج 
کشور آن را انجام می دهند. مؤسساتی چون جامعه المصطفي که وظیفه تربیت 
نیروي اسالمي خارجي عالقه مند به اسالم و مکتب تشیع دارند را به عهده دارد 
و یا بنیاد سعدي که وظایفش بر توسعه ادبیات فارسي متمرکز است و یا مجمع 
جهاني اهل البیت و مجمع تقریب مذاهب نیز با توجه به مأموریت خود در شمار 

مجریان دیپلماسي فرهنگي محسوب می شوند.

5.سايردستگاههایاجرايي
هر دستگاهي حسب مأموریت خود الزم است اقدامات مربوط، که دنبـاله آن به 
بیـرون از مــرزها نیـز می کشد را نیز پیگیري کند؛ چراکه تصور انجام مأموریت 
هر دستگاه اجرایي بدون نیاز به ارتباطات فرامرزي غیر ممکن است. گرچه این 
نیاز فراخور فعالیت دستگاه های مختلف داراي شدت و ضعف است. بدیهي است 
با  لزوم هماهنگي  اول  است؛  نکته ضروري  رعایت دو  این خصوص  همراه در 
وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه متولي و مسئول در حوزه ارتباطات خارجي 
و نکته دیگر ایفاي نقش کمک کننده یا کمک گیرنده از دستگاه متولي اصلي 

دیپلماسي فرهنگي در زمینه تبلیغات و فعالیت های تبلیغي خارجي.

6.آحادمردمفرهیختهومتعهد
انقالب اسالمي ایران یک انقالب مردمي و فرهنگي است و نظام حکومتي کشور 
فناوری های  پیشرفت  دیگر  سوي  از  است  ایران  مسلمان  ملت  از  برآمده  نیز 
نوین و خلق رسانه ها و موقعیت های جهاني براي مردم در ارتباطات یک سویه 
پیام های  »ناقالن  دیگر  که  برسیم  باور  این  به  تا  شده  موجب  سویه  چند  و 
حاضر،  عصر  در  زیرا  نیستند؛  فرهنگی  دیپلمات های  تنها  کشورمان  فرهنگی 
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به  منحصر  فرهنگی  دیپلماسی  مجازی،  و  الکترونیک  ارتباط  امکان  دلیل  به 
حامالن  می توانند  مردم  همه  بلکه  نیست،  خارجی  سیاست  دست اندرکاران 
فرهنگ ایرانی-اسالمی باشند و دیگر جوامع را از غنای فرهنگی و تمدنی ایران 
آگاه سازند.« )مظاهري، 1395( بنابراین به جرئت می توان آحاد مردم فرهیخته 
ایران را دیپلمات های فرهنگي کشور در موقعیت های مختلف اعم از عرصه های 
علمي، ورزشي، هنري و... دانست. بعضاً اثرگذاري حرکت این فعاالن در حوزه 
دیپلماسي فرهنگي اعم از تصویرسازي مثبت از ایران اسالمي و یا خنثی سازی 

تبلیغات ضد ایراني و ضد اسالمي به مراتب از یک سازمان بیشتر بوده است.

گفتاردوم:دغدغههایمقاممعظمرهبريدرحوزهديپلماسيفرهنگي
هم  و  است  دیپلماسي  دستگاه  و  خارجي  سیاست  متغیر  هم  فرهنگ  عنصر 
نظرات  آراء،  اندیشه ها،  اسالمي.  انقالب  ارزش های  صدور  جهت  در  متغیري 
دو  این  در  فرهنگي  دیپلماسي  در حوزه  انقالب  رهبر  رهنمودهاي حضرت  و 
حوزه را می توان در آرا ایشان جست وجو کرد. ذیاًل با استناد به بیانات معظم له 
تصویر  به  زیر  عناوین  در  فرهنگي  دیپلماسي  حوزه  در  ایشان  دغدغه های 

می کشیم.

1.صدورانقالبوالگوشدنانقالباسالمي
انقالب و خط روشن  انقالب را در راستاي جهاني بودن نهضت  ایشان صدور 
امام)ره( می دانند. رهبر انقالب معتقدند که منظور از صادرکردن انقالب اسالمي، 
صدور نحوه و شیوه انقالب کردن نیست، ایشان در جمع طالب غیر ایراني حوزه 

علمیه قم این موضوع را این گونه تبیین می کنند:
امام خمیني  اندیشه های  در  را  انقالب  نظریه صدور  انقالب    رهبر معظم 
امور  انقالب دخالت در  از صدور  بازگو می کنند و می فرمایند که منظور  )ره( 
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کشورها نیست. ایشان در خطبه های نماز جمعه این موضوع را به این صورت 
بیان می کنند: نقطه ي دیگر از نقاط روشن خط امام، جهاني بودن نهضت است. 
ملت های  به همه ي  متعلق  را  انقالب  این  و  را جهاني می دانست  نهضت  امام 
مسلمان، بلکه غیر مسلمان معرفي می کرد. امام از این ابایی نداشت. این غیر از 
دخالت در امور کشورهاست که ما نمی کنیم؛ این غیر از صادر کردن انقالب به 
سبک استعمارگران دیروز است که ما این کار را نمی کنیم، اهلش نیستیم؛ این 
معنایش این است که بوي خوش این پدیده ي رحماني باید در دنیا پراکنده 
که  بدانند  مسلمان  ملت های  چیست،  وظیفه شان  که  بفهمند  ملت ها  شود، 

هویتشان چگونه است و کجاست. )1389/3/1۴(

2.اقتدارفرهنگيوجلوگیريازتهاجمفرهنگي
از دیدگاه رهبر معظم انقالب اقتدار حقیقي براي یک کشور اقتدار فرهنگي است 
و انزواي حقیقي نیز انزواي فرهنگي است و اگر کار فرهنگي به درستی انجام 
شود، هیچ عاملي نمی تواند کشور را منزوي کند. ایشان بر این نظر هستند که 
اگر کار فرهنگي به درستی انجام شود و بر ذهن و فکر و عاطفه افراد تأثیرگذار 
باشد، قطعاً برخي خألهاي احتمالي در عرصه دیپلماسي و یا ارتباطات تجاري 
و اقتصادي، پُر خواهد شد. از این منظر باید گفت که دیپلماسي و ارتباطات 
فرهنگي از منظر امام خامنه اي )مدظله( از اهمیت باالتري نسبت به ارتباطات 

تجاري، اقتصادي و سیاسي است.
مقام معظم رهبري معتقدند گسترش فرهنگ و ارتباطات فرهنگي جمهوري 
اسالمي ایران، سدي در برابر نفوذ تهاجم فرهنگي و عنصري در جهت مقابله با 
نظام سلطه است: اگر کار فرهنگي به درستی انجام شود و بر ذهن و فکر و عاطفه 
افراد تأثیرگذار باشد، قطعاً برخي خألهاي احتمالي در عرصه دیپلماسي و یا 
ارتباطات تجاري و اقتصادي، پُر خواهد شد. سفیران فرهنگي جمهوري اسالمي 
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ایران خط مقدم جبهه فرهنگي در عرصه بین المللی هستند و سازمان فرهنگ 
با  و ارتباطات اسالمي نیز مرکز اصلي این جبهه فرهنگي است. این کشورها 
حرکت فرهنگي، اهداف غیرانساني خود را دنبال می کنند؛ درحالی که در نظام 
اسالمي که برخاسته از سخن حق و تفکرات ناب الهي است، باید از روش ها و 

ابزار فرهنگي استفاده بهتر و شایسته تری شود. )1388/12/11( 

3.تصويرسازيصحیحازانقالبونظاماسالميايران
رهبر معظم انقالب اسالمي بر این نظر هستند که جبهه استکبار قصد دارند با 
ارائه یک چهره مخدوش از نظام جمهوري اسالمي، مردم دنیا و عالقه مندان به 
این نظام را بدبین کنند و از تأثیر معنوي و روحي انقالب اسالمي بکاهند، بر 
همین اساس مهم ترین وظیفه نمایندگان فرهنگي، ارائه یک تصویر درست از 
انقالب اسالمي است؛ و الزمه ارائه این تصویر درست، تعریف صحیح از اسالم 
است. ارائه تصویر درست از انقالب و نظام جمهوري اسالمي براي مردم دنیا 
بزرگ سفیران  کارهاي  و  مهم  وظایف  از  یکي  و همچنین مسئوالن کشورها 
به جهانیان  را  اسالمي  تا  دارند  بدخواهان و مستکبران تالش  است.  فرهنگي 
معرفي کنند که یا اسالم متحجر و یا اسالم بی خاصیت لیبرالي باشد درحالی که 
اسالم واقعي و ناب مورد نظر نظام اسالمي، داراي مفاهیم واال، عمیق و روشن 

از انسان، خدا، جهان آینده و نیازهاي مادي و معنوي بشریت است. )همان(
ایشان بازسازي کشور را بعد از جنگ یکي از ضروریات اصلي نظام می دانند 
که باید با استفاده از دستاوردهاي بشري صورت گیرد و یکي از راه های دستیابي 
به این دستاوردها ارتباط با دیگران است. ایشان در دیدار با مسئوالن وزارت 

امور خارجه این موضوع را به این صورت بیان می کنند:
از دستاوردهاي بشري، کشور ما را ویران  با سوءاستفاده  یک عده مجرم، 
کردند؛ ولي ما می خواهیم خانه ي خودمان را با استفاده از همان دستاوردهاي 
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بشري آباد کنیم. این کار، جز با ارتباطات جهاني، جزباديپلماسيفعال، جز 
با نشست وبرخاست ها و سخن گفتن های حکیمانه و فعالیت و ابتکار و دادوستد 
و اعالم و درخواست همکاري در آن ضابطه و چارچوب خاص، امکان پذیر نیست. 
بازسازي  ارتباطاتي است که براي دوران  امروز وزارت خارجه پیشاهنگ  پس 
ضروري است؛ چه سیاسی اش، چه اقتصادی اش، چه حّتي فرهنگی اش. آن نوک 
پیکان حرکت دیپلماسي، نماینده ي وزارت امور خارجه است؛ بقیه در کنار او 

وارد می شوند و باید بشوند. )1370/۴/18(

4.تكیهبراسالموذخايربوميفرهنگي
ایشان همچنین ایران را داراي ذخایر عظیمي از لحاظ فرهنگي می داند که این 
امر باعث عزت کشور در سطح جهان است: هر ملتي ذخیره ای دارد. ملت ما هم 
ذخایر خیلي فراواني دارد؛ ذخایر فرهنگي، پرونده ي بسیار درخشان در صحنه ي 
علم جهاني، در صحنه ي سیاست جهاني، در صحنه هاي گوناگون. )همان( رهبر 
انقالب در توصیه های خود به کارکنان و مسئوالن دستگاه دیپلماسي  معظم 
ایران را نهضت جهاني اسالم می دانند که  و سیاست خارجي کشور، پشتوانه 
معرفي  و  مراقبت  باید خوب  که  می کنند  یاد  فرهنگي  پدیده  به عنوان  آن  از 
شود:  پشتوانه ي شما اسالم است؛ این را بدانید. بعضي مي گویند ما می خواهیم 
اسالم را حفظ کنیم؛ نه، اسالم ما را حفظ می کند. پشتوانه ي شما همین ایمان 
و همین نهضت جهانِی اسالم است. نهضت جهاني اسالم یک شخص نیست 
که ترورش کنند، یک سازمان نیست که منحلش کنند، یک دولت نیست که 
منزوی اش کنند، بلکه یک پدیده ي فرهنگي و توده ای و عمومي است. ما باید 
در  اسالمي  مواضع  اعالِم  نفس  باشیم.  مراقب  باید  و  باشیم  داشته  را  هوایش 
دنیاي اسالم، اعتبار ما را افزایش می دهد و براي ما امتیاز است و نشان دهنده ی 

عمق استراتژیک ما و کمک کننده ی به ماست. )1383/5/25(
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5.گسترشارزشهایاسالميومليدرقالبپیامهایارزشيمشترک
 گسترش ارزش های ملي یکي از اهداف اصلي دیپلماسي فرهنگي است. یکي 
از راه های پیشبرد ارزش ها، یافتن ارزش های مشابه در دیگر فرهنگ ها و پیوند 
زدن میان آنها است. از دیدگاه مقام معظم رهبري، روشي که ایران با استفاده از 
آن باید خود را در ارتباطات جهاني معرفي کند، بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
ایشان در جمع اعضاي هیئت دولت این امر را این گونه بیان می دارند: در زمینه 
سیاست خارجي باید سعي کنید که همه در دنیا بدانند که ملت و دولت ایران، 
اراده  با  با نیروي خود،  با فکر خود،  این است که می خواهد  انگیزه و هدفش 
خود، در راه سعادت خود قدم بردارد... در ارتباطات دیپلماسي ما، باید بر این 
استقالل و بر این عّزت اجتماعي تکیه شود که بحمداهلل می شود و این روش 
درستي است. ما با ملت های دنیا و با دولت های گوناگون عالم، بناي همکاري 
و تفاهم داریم؛ البته نه با زورگویان و کساني که می خواهند همه مسائل را با 
تکیه بر قدرت خودشان حل کنند؛ مثل امریکا. با این ها آبمان در یک جوي 

نمی رود. )1377/6/2(

6.گسترشوتعمیقزبانفارسي
رهبر معظم انقالب، زبان فارسي را به خاطر حالوت و شیریني آن، ابزاري بسیار 
مناسب براي انتقال ارزش های اسالمي و انقالبي، فرهنگ، اندیشه و آثار ایراني 
نخبگان کشور جهت  و  امر  این  توسط متصدیان  باید  اسالمي می دانند که  و 
بسط و گسترش جهاني آن تالش شود. به همین دلیل گسترش زبان فارسي 

در جهان امري ضروري است.
اهمیت  پیرامون  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  اعضاي  دیدار  در  ایشان 
از  از قسطنطنیه ي آن روز،  زبان فارسي می فرمایند:  زبان فارسي یک روزي 
اینکه عرض می کنم  تا شبه قاره ی هند؛  زبانعلميبوده  استانبوِل آن روز، 
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از روي اطالع است. در آستانه - مرکز حکومت عثماني - زبان رسمي در یک 
برهه ي طوالنی ای از زمان، زبان فارسي بوده. در شبه قاره ی هند برجسته ترین 
شخصیت ها با زبان فارسي حرف می زدند و انگلیس ها اولي که آمدند شبه قاره ی 
هند، یکي از کارهایي که کردند این بود که زبان فارسي را متوقف کنند؛ جلو 
زبان فارسي را با انواع حیل و مکرهایي که مخصوص انگلیس ها است گرفتند. 
آنجا رواج دارد و عاشق دارد؛ کساني هستند در  البته هنوز هم زبان فارسي 
هند - که بنده رفته ام دیده ام، بعضی هایشان اینجا آمدند آنها را دیدیم - عاشق 
فراموش  را  فارسي  زبان  داریم  فارسي،  زبان  کانون  در  ما  اما  فارسی اند؛  زبان 
می کنیم؛ براي تحکیم آن، براي تعمیق آن، براي گسترش آن، براي جلوگیري 

از دخیل های خارجي هیچ اقدامي نمی کنیم. )1392/9/19(
  ایشان در بیاناتي در دیدار اعضاي دومین مجمع بین  المللي زبان فارسي 
باید براي رواج زبان فارسي در دنیا و گسترش جغرافیایي آن  می فرمایند: ما 
تالش کنیم تا این زبان در موضع قدرت قرار گیرد و بتواند بخش عظیمي از 
مدنیت گذشته عالم را که با خود همراه دارد به دنیا ارائه دهد... و این همه 
تاریخي  اهمیت  و  ارزش  که  کساني  همه  و  فارسي زبانان  که  مي کند  ایجاب 
آن تالش کنند.  و گسترش  ترویج  براي  را مي دانند،  فارسي  زبان  فرهنگي  و 

)1377 /12/12(

گفتارسوم:مؤلفههایديپلماسيفرهنگيجمهورياسالميايران
بشر  براي  ارزش هاي اسالمي که  نشر  تعریف خاص خودش،  با  اسالمي  ایران
امروز خدمت معرفي مي شود و همچنین حضور اثربخش و ارزش آفرین در جهان 
را سرلوحه ي برنامه های فرهنگي بین المللی خود قرار داده است، رفتاري که 
کاماًل از روي باور و صادقانه است. تمدن ایراني و اسالمي، آموزه هاي اسالم ناب 
آن و ارزش های انقالب اسالمي، در پایگاه هاي خارجي براي عرضه ي فرهنگ 
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جمهوری اسالمي ایران به کار گرفته می شوند. این موارد، در حقیقت حوزه هاي 
قدرت ما در کار فرهنگي در خارج از کشور هستند. حفظ هویت، ارتقاي جایگاه 
و بهره گیري از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، از اهداف فعالیت هاي جمهوري 
از  همواره  کشورها  همه  که  همان طور   )1393 )ملکي،  است.  ایران  اسالمی 
عوامل ذاتي خاص خود در حوزه های مختلف به عنوان عوامل زمینه ای در جهت 
نیز  اسالمي  ایران  می کنند،  استفاده  فرهنگي  دیپلماسي  شاخص های  ارتقاي 
که در این زمینه از غناي خاصي برخوردار است از این مواهب در کنار سایر 

مؤلفه ها استفاده می کند.

1.عواملزمینهایمؤثر
از عواملی که می توانند در پیشبرد دیپلماسي فرهنگي مؤثر باشند عبارت اند از:

1- پیشینه غني، تاریخي و تمدني و فرهنگی.
و  شعرا  نویسندگان،  مشاهیر،  مکتوب  و  فرهنگی  آثار  ادبیات،  و  زبان   -2

هنرمندان.
3- دستاوردهاي فرهنگي و علمي مانند، جوایز بین المللی، ترجمه و چاپ 

آثار ادبي و فرهنگي و انتشارات.
و  فرهنگي  دیپلماسي  امور  در  خبره  کارشناسان  آموزش  و  تربیت   -۴

ارتباطات عمومي.
5- نخبگان، فرهیختگان فرهنگي و علمي در عرصه دیپلماسي فرهنگي و 

روابط بین الملل.
6- ارتباط مستمر با مراکز علمي دانشگاهي و حوزوي.

7- ضریب باالي استفاده از فن آوری جدید دنیا مانند شبکه های اینترنت، 
ماهواره و شبکه های جهاني رادیو و تلویزیون

)آدینه وند،1390(



مطالعاتراهبردي)3(ديپلماسيفرهنگيجمهورياسالميايران؛چالشهاوچينشها 84

2.مؤلفههایديپلماسيفرهنگي جمهورياسالميايران 
ملي  منافع  تأمین  ابزار  به عنوان  ایران  اسالمي  جمهوري  فرهنگي  دیپلماسي 
از طریق ابزارهاي فرهنگي روش های نرم افزاری را می توان داراي چهار مؤلفه 

اصلي دانست: 
 الف( محتواي دیپلماسي در قالب سیاست های بین المللی که این هدف با 

شاخص های دیني و ارزشي مکتب تشیع گره خورده است. 
نوعاً  که  دیپلماسي  فرآیند  در  انتقال  عوامل  و  فرهنگي  ابزارهاي  ب(   

نرم افزاری و نافذ در انسان ها هستند.
ج( مخاطبین دیپلماسي که جوامع و ساختارهاي انساني اعم از دولتي و 

غیردولتی و اشخاص حقیقي و حقوقی را شامل می شود. 
فرایند  اجراي  عامل  که  فرهنگي  متخصص  و  ورزیده  دیپلمات های  د( 

دیپلماسي در جوامع هدف هستند.
بر اساس نتایج پژوهش رساله دکتري نگارنده، دیپلماسي فرهنگي جمهوري 
اسالمي ایران داراي 70 مؤلفه مؤثر و معنی دار و است. دستیابي به مؤلفه های 
از  شده  مطرح  مؤلفه های  احصاء  و  شده  انجام  مطالعاِت  فراتحلیل  با  مؤثر 
دیپلماسي فرهنگي و پاالیش و تنقیح آنها با کمک صاحب نظران مجرب صورت 
گرفته است. همچنین با طرح مباحثی که درخصوص دیپلماسی فرهنگی در 
و  اجرا  از  که  تجربیاتی  و  مطرح شد  آنها  انتقال  و  پیام ها  یعني  بعد خود  دو 
درگذشته  که  مؤلفه  این 70  آمد.  به دست  فرهنگی  دیپلماسی  اجرای  عوامل 
مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته و یا در حال و آینده مورد استفاده قرار 

می گیرند به عنوان شاخص های نهایي این حوزه مورد تائید قرار گرفته است.
این شاخص ها در چهار گروه پیامی، ابزاری-روشی، عاملیت اجرا و برنامه ای 
بنابراین  می گیرد؛  بر  در  را  خود  زیرشاخص های  گروه  هر  و  دسته بندی شده 
مجموعه مؤلفه های قابل مالحظه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را 
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که می توان براي ارزیابي خبرگان در قالب شاخص ها و زیرشاخص های مرتبط 
این  است.  زیر  شرح  به  آنها  امتیازآوری  و  رساله  نتایج  توجه  با  کرد،  مطرح 
مؤلفه ها در چهار گروه هدفي-پیامي، ابزاري-روشي، عاملیت اجرا و برنامه ای و 

زیرگروه های مرتبط دسته بندي شده است.

2/1.شاخصهایمرتبطباهدفوپیامديپلماسي
الف(شاخصهایديني:این شاخص ها با توجه به آرمان های انقالب اسالمي، 
مکتب تشیع و هویت ایرانيـ  اسالمي ایرانیان در هشت مفهوم زیر عنوان می شود:

ترویج و تبلیغ مکتب تشیع  
معرفي مدل حکومتي مبتني بر والیت فقیه  
ترویج و تبلیغ فرهنگ عاشورا  
تبلیغ شعار همگرایي اسالمي  
تبلیغ نظم نوین جهاني اسالمي )مهدویت(  
ترویج معنویت گرایی )رویکردي که انسان را به طور کلي از چارچوب نگاه   

مادي غرب خارج و متوجه خداوند و بعد روحاني انسان می کند(
ترویج فرهنگ قرآن و عترت )اهل بیت علیهم السالم(  
گسترش زبان و ادبیات ایراني-اسالمي  

ب(شاخصهایارزشيمشترک: این شاخص ها با توجه به ارزش های 
مشترک بین ملت ها و توجه خاص انقالب اسالمي ایران به آنها در شش مفهوم 

زیر عنوان می شود:
ترویج ارزش عدالت خواهی  
تبلیغ و ترویج ظلم ستیزی  
تبلیغ شعار استکبارستیزی  
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ترویج و تبلیغ استقالل واقعي  
حمایت از مستضعفان عالم  
حمایت از جنبش های آزادی بخش و عدالت جو  

2/2.شاخصهایابزاري-روشي
دیده شدن  مناسب  به  توجه  با  این شاخص ها  الف(شاخصهایفرهنگي: 
قالب  در  اسالمي،  انقالب  ارزش های  و  فرهنگ  انتقال  روش  و  ابزار  به عنوان 

دوازده مفهوم انتخاب و به شرح زیر عنوان می شود:
استفاده از رسانه های شنیداري )امواج رادیویي، حامله ای صوتي و...(  
به کارگیری کتاب و نشریات )اهدا به کتابخانه، برگزاري نمایشگاه و...(  
استفاده از فیلم و سینما )با مضمون معرفي هویت ایراني-اسالمي ایران(  
نهضت ترجمه )ترجمه کتاب های مناسب به زبان های زنده دنیا(  
برقراري کرسی های زبان فارسي در مراکز علمي دنیا  
برگزاري محافل فرهنگي )شب شعر(  
برگزاري محافل فرهنگي )سخنراني متناسب با شرایط(  
برگزاري محافل فرهنگي )دیدار با هنرمندان(  
برگزاري مسابقات ورزشي داخلي و بین المللی  
تبلیغ و برندسازي جاذبه های گردشگري  
اجراي نمایش های هنري )متناسب با موقعیت(  
عرضه و ترویج آداب ورسوم و سبک زندگي  

ب(شاخصهایسیاسي– نظامي: این شاخص ها با توجه به مناسب دیده 
شدن به عنوان ابزار و روش انتقال فرهنگ و ارزش های انقالب اسالمي، در قالب 

شش مفهوم انتخاب و به شرح زیر عنوان می شود:
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شرکت فعال در سازمان های بین المللی  
تصدي پست های سازماني بین المللی  
ایجاد معاهدات و ائتالف های سیاسي  
ایجاد معاهدات و ائتالف های نظامي  
مشارکت در ایجاد سازمان های منطقه ای  
همکاري با کشورهاي مستقل استکبارستیز  

دیده  مناسب  به  توجه  با  شاخص ها  این  ج(شاخصهایعلمي–آموزشي:
شدن به عنوان نشانگر جایگاه و میزان تحرک علمي-آموزشي جمهوري اسالمي 

ایران در قالب هشت مفهوم انتخاب و به شرح زیر عنوان می شود:
برگزاري مسابقات علمي و فني بین المللی  
برگزاري اجالس و همایش های علمي بین المللی داخلي  
مشارکت فعال در اجالس و همایش های علمي بین المللی  
برگزاري اجالس و کنفرانس های بین المللی در خارج کشور  
جذب دانشجوي خارجي  
آموزش دانش و مهارت )خیاطي، گلدوزي و...(  
برگزاري دوره های آموزشي با اساتید ایراني  
معرفي موارد شکستن مرزهاي دانش  

د(شاخصهایاجتماعي–اقتصادي:این شاخص ها با توجه به مناسب دیده 
شدن به عنوان نشانگر میزان تحرک اجتماعي–اقتصادي و برنامه مند عمل کردن 
جمهوري اسالمي ایران در قالب شش مفهوم انتخاب و به شرح زیر عنوان می شود:

عرضه خدمات فرهنگي-اجتماعي )بهداشتي، درماني، هنري، مهارتي و...(  
  )ICT( به کارگیری فضاي مجازي
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ساخت و استفاده از بازی های رایانه ای مناسب  
حمایت های اقتصادي هدفمند  
اجراي پروژه های بین المللی در داخل و خارج  
دیپلماسي    برنامه مند  )اجراي  فرهنگي  دیپلماسي  راهبردي  مدیریت 

متناسب با شرایط و تغییرات محیطي و رقابتی(

2/3.شاخصهایعاملاجرايديپلماسي
الف(شاخصهایمرتبطباعواملرسمي:این شاخص ها با توجه به مناسب 
دیده شدن به عنوان عامل رسمي انتقال فرهنگ و ارزش های انقالب اسالمي، 

در قالب پنج مفهوم انتخاب و به شرح زیر عنوان می شود:
به کارگیری دیپلمات های متخصص رسمي  
اعزام مبلغین دیني به کشورهاي متمایل به اسالم  
احمر،    هالل  امداد،  کمیته  )مثل  ایراني  رسمي  سازمان های  فعالیت 

صداوسیما و...(
فعالیت دولتمردان و کارگزاران )مقامات و مسئولین(  
استفاده از سازمان های بین المللی )یونسکو، ایسسکو، نم و...(  

به  توجه  با  این شاخص ها  باعواملغیررسمي:  ب(شاخصهایمرتبط
مناسب دیده شدن به عنوان عامل غیررسمي انتقال فرهنگ و ارزش های انقالب 

اسالمي، در قالب هشت مفهوم انتخاب و به شرح زیر عنوان می شود:
فعال سازی ایرانیان مقیم خارج )با رعایت صالحیت های الزم(  
استفاده از سمن ها1 در فضای بین المللی  
به کارگیری ورزشکاران متعهد  

1 .NGO
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به کارگیری دانشمندان علوم مختلف به ویژه علوم جدید  
اعزام هدفمند هنرمندان متعهد برای اجرهاي فرهنگي هنري  
به کارگیری زنان متعهد و متخصص )حسب شرایط(  
به کارگیری هدفمند جوانان متعهد و تحصیل کرده  
به کارگیری دانشجویان مستعد و متعهد در فعالیت های فرهنگي  

2/4.شاخصهایبرنامهایديپلماسيفرهنگي
الف(شاخصهایبرنامهایپیشدستانه:این شاخص ها با توجه به مناسب 
انقالب  ارزش های  و  فرهنگ  انتقال  آینده نگرانه  روش  به عنوان  شدن  دیده 

اسالمي، در قالب شش مفهوم انتخاب و به شرح زیر عنوان می شود:
جریان سازي فرهنگي در عرصه بین المللی همسو با سیاست های فرهنگي  
ترویج اسالم مدرن مبتني بر استدالل و پیشرو در امور دنیوي و اخروی  
و    اسالمي  بیداري  و  خودباوري  به  متکي  تأثیرگذاری  با  الهام بخشي 

استکبارستیزي
پیشتازي در تمدن سازي اسالمي-ایراني و ائتالف سازی در مقابل تمدن   

غرب و نظام سرمایه داری
ترویج عدالت خواهی و ظلم ستیزی و گفتمان دیني در عرصه بین الملل  
و    و مسلمانان  اسالم  ذاتي  از ظرفیت های  و شبکه ای  نظام مند  استفاده 

ملت های عالقه مند به اسالم و مکتب تشیع

ب(شاخصهایبرنامهایفعال:این شاخص ها با توجه مناسب دیده شدن 
انقالب اسالمي، در قالب  انتقال فرهنگ و ارزش های  به عنوان روش نظام مند 

پنج مفهوم انتخاب و به شرح زیر عنوان می شود:
فعالیت بین المللی فرهنگي به صورت نظام مند، هدایتگر و یکپارچه  
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تقریب بین مذاهب با همکاري اهل تسنن  
تصویرسازي از ایران اسالمي مستقل، عزتمند و مبتني بر مردم ساالری   
دیني
و    سیاسي  تعامالت  در  جغرافیایي  شده  اولویت بندی  گسترده  حضور 

فرهنگي بین المللی
دیپلماسي    دستگاه  در  فرهنگي  دیپلماسي  راهبردي  مدیریت  استقرار 

کشور )مدیریت چشم انداز محور دیپلماسي فرهنگي با ساختار سازمانی مناسب 
و متناسب با تغییرات و شرایط محیطي و رقابتی(. )دهقاني و رستگاري،139۴: 

)3-2۴
این شاخص ها درصورتی که با نظر متخصصین این حوزه رتبه بندی شوند، بر 
اساس اولویت بندی ای که به دست می دهد به ما این امکان را می دهد تا دستور 
برنامه های  و  کنیم  تعیین  اولویت ها  این  اساس  بر  را  فرهنگي  دیپلماسي  کار 

مرتبط را طراحي و ذیل هر شاخص به اجرا درآوریم.

3.رتبهبندیشاخصهایديپلماسيفرهنگيج.ا.ا
از نظر  اهمیت  تعیین جایگاه و  براي  این شاخص ها  بررسي میداني محقق  با 
خبرگان و متخصصین حوزه دیپلماسي عمومي و فرهنگي در دو وضعیت موجود 
نشان دهنده  که  مطالعه  نتیجه  شدند،  رتبه بندی  و  ارزیابي  کشور  مطلوب  و 
وضعیت مطلوب و موجود کشور در سال 139۴ است در قالب جدول زیر ارائه 

می شود.
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جدولشماره)1(رتبهبندیاهمیتشاخصهادروضعیتموجودومطلوبديپلماسي
فرهنگي)همان(

شاخصهایديپلماسیفرهنگيدرمیانگین
شاخصهایديپلماسيفرهنگيدرمیانگینوضعیتمطلوب

وضعیتموجود

11. تبلیغ شعار استکبارستیزی۴6,57. تبلیغ شعار همگرایي اسالمي9,01

12. ترویج و تبلیغ استقالل واقعي95,9۴. ترویج ارزش عدالت خواهی9,01

27. شرکت فعال در سازمان های 9,01
13. حمایت از مستضعفان عالم5,89بین المللی

8,92
68. تصویرسازي از ایران اسالمي 

مستقل، عزتمند و مبتني بر 
مردم ساالری دیني

1۴. حمایت از جنبش های آزادی بخش 5,57
و عدالت جو

17. استفاده از فیلم و سینما )با مضمون 8,90
10. تبلیغ و ترویج ظلم ستیزی5,3۴معرفي هویت ایراني- اسالمي ایران(

8,89)ICT( 7. ترویج فرهنگ قرآن و عترت )اهل ۴25,20. به کارگیری فضاي مجازي
بیت علیهم السالم(

۴7. به کارگیری دیپلمات های متخصص 8,82
۴. تبلیغ شعار همگرایي اسالمي5,15رسمي

51.  استفاده از سازمان های بین المللی 8,82
۴8. اعزام مبلغین دیني به کشورهاي 5,07)یونسکو، ایسسکو، نم و...(

متمایل به اسالم

7.  ترویج فرهنگ قرآن و عترت )اهل 8,77
1. ترویج و تبلیغ مکتب تشیع5,00بیت علیهم السالم(
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8,69

70. استقرار مدیریت راهبردي 
دیپلماسي فرهنگي در دستگاه 

دیپلماسي کشور )مدیریت چشم انداز 
محور دیپلماسي فرهنگي با ساختار 

سازمانی مناسب و متناسب با تغییرات و 
شرایط محیطي و رقابتی(

3۴. برگزاري اجالس و همایش های ۴,96
علمي بین المللی داخلي

53. استفاده از سمن ها )NGO( در 8,68
3. ترویج و تبلیغ فرهنگ عاشورا۴,92فضای بین المللی

8. گسترش زبان و ادبیات ایراني- 10۴,91. تبلیغ و ترویج ظلم ستیزی8,67
اسالمي

32. همکاري با کشورهاي مستقل 11۴,91. تبلیغ شعار استکبارستیزی8,67
استکبارستیز

66. فعالیت بین المللی فرهنگي به صورت 8,65
9. ترویج ارزش عدالت خواهی۴,89نظام مند، هدایتگر و یکپارچه

18.  نهضت ترجمه )ترجمه کتاب های 8,61
16. به کارگیری کتاب و نشریات )اهدا ۴,7۴مناسب به زبان های زنده دنیا(

به کتابخانه، برگزاري نمایشگاه و...(

67. تقریب بین مذاهب با همکاري اهل 8,59
21. برگزاري محافل فرهنگي ۴,62تسنن

)سخنراني متناسب با شرایط(

50. فعالیت دولتمردان و کارگزاران 13۴,۴2. حمایت از مستضعفان عالم8,58
)مقامات و مسئولین(

15. استفاده از رسانه های شنیداري 8,57
23. برگزاري مسابقات ورزشي داخلي و ۴,39)امواج رادیویي، حامل های صوتي و...(

خارجی بین المللی

61. ترویج اسالم مدرن مبتني بر استدالل 8,55
35. مشارکت فعال در اجالس و ۴,39و پیشرو در امور دنیوي و اخروی

همایش های علمي بین المللی
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8,5۴

6. ترویج معنویت گرایی )رویکردي که 
انسان را به طور کلي از چارچوب نگاه 

مادي غرب خارج و متوجه خداوند و بعد 
روحاني انسان می کند(

۴,36

6. ترویج معنویت گرایی )رویکردي که 
انسان را به طور کلي از چارچوب نگاه 
مادي غرب خارج و متوجه خداوند و 

بعد روحاني انسان می کند(

8,53
69. حضور گسترده اولویت بندی شده 

جغرافیایي در تعامالت سیاسي و 
فرهنگي بین المللی

27. شرکت فعال در سازمان های ۴,35
بین المللی

12۴,35. ترویج و تبلیغ استقالل واقعي8,51
۴9. فعالیت سازمان های رسمي 

ایراني )مثل کمیته امداد، هالل احمر، 
صداوسیما...(

28. تصدي پست های سازماني 8,۴9
۴,3۴بین المللی

62. الهام بخشي با تأثیرگذاری متکي 
به خودباوري و بیداري اسالمي و 

استکبارستیزي

8. گسترش زبان و ادبیات ایراني- 8,۴9
6۴. ترویج عدالت خواهی و ظلم ستیزی ۴,29اسالمي

و گفتمان دیني در عرصه بین الملل

2۴. تبلیغ و برندسازي جاذبه های 8,۴7
2. معرفي مدل حکومتي مبتني بر ۴,28گردشگري

والیت فقیه

6۴. ترویج عدالت خواهی و ظلم ستیزی و 8,۴5
۴,21گفتمان دیني در عرصه بین الملل

68. تصویرسازي از ایران اسالمي 
مستقل، عزتمند و مبتني بر 

مردم ساالری دیني

16. به کارگیری کتاب و نشریات )اهدا به 8,۴۴
۴,20کتابخانه، برگزاري نمایشگاه و...(

17. استفاده از فیلم و سینما )با 
مضمون معرفي هویت ایراني- اسالمي 

ایران(

8,۴۴
۴6. مدیریت راهبردي دیپلماسي فرهنگي 
)اجراي برنامه مند دیپلماسي متناسب با 

شرایط و تغییرات محیطي و رقابتی(
15. استفاده از رسانه های شنیداري ۴,18

)امواج رادیویي، حامل های صوتي و...(

8,۴1
65. استفاده نظام مند و شبکه ای از 

ظرفیت های ذاتي اسالم و مسلمانان و 
ملت های عالقه مند به اسالم و مکتب تشیع

67. تقریب بین مذاهب با همکاري ۴,12
اهل تسنن
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52. فعال سازی ایرانیان مقیم خارج )با 8,۴0
19. برقراري کرسی های زبان فارسي ۴,07رعایت صالحیت های الزم(

در مراکز علمي دنیا

35. مشارکت فعال در اجالس و 8,39
۴7. به کارگیری دیپلمات های متخصص ۴,01همایش های علمي بین المللی

رسمي

8,37
62. الهام بخشي با تأثیرگذاری متکي 

به خودباوري و بیداري اسالمي و 
استکبارستیزي

۴1. عرضه خدمات فرهنگي - اجتماعي 3,95
)بهداشتي، درماني، هنري، مهارتي و...(

29. ایجاد معاهدات و ائتالف های 8,3۴
5. تبلیغ نظم نوین جهاني اسالمي 3,9۴سیاسي

)مهدویت(

373,90. جذب دانشجوي خارجي8,33
69. حضور گسترده اولویت بندی شده 

جغرافیایي در تعامالت سیاسي و 
فرهنگي بین المللی

8,32
60. جریان سازي فرهنگي در عرصه 

بین المللی همسو با سیاست های 
فرهنگي

3,8۴
63. پیشتازي در تمدن سازي اسالمي- 
ایراني و ائتالف سازی در مقابل تمدن 

غرب و نظام سرمایه داری

31. مشارکت در ایجاد سازمان های 8,31
18. نهضت ترجمه )ترجمه کتاب های 3,83منطقه ای

مناسب به زبان های زنده دنیا(

19.  برقراري کرسی های زبان فارسي 8,28
20. برگزاري محافل فرهنگي )شب 3,82در مراکز علمي دنیا

شعر(

32. همکاري با کشورهاي مستقل 8,28
22. برگزاري محافل فرهنگي )دیدار با 3,79استکبارستیز

هنرمندان(

56. اعزام هدفمند هنرمندان متعهد 8,28
۴0. معرفي موارد شکستن مرزهاي 3,78برای اجرهاي فرهنگي هنري

دانش

8,21
63. پیشتازي در تمدن سازي اسالمي- 
ایراني و ائتالف سازی در مقابل تمدن 

غرب و نظام سرمایه داری
51. استفاده از سازمان های بین المللی 3,78

)یونسکو، ایسسکو، نم و...(
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۴0.  معرفي موارد شکستن مرزهاي 8,20
56. اعزام هدفمند هنرمندان متعهد 3,78دانش

برای اجرهاي فرهنگي هنري

55. به کارگیری دانشمندان علوم 8,1۴
۴2. به کارگیری فضاي مجازي )ICT(3,73مختلف به ویژه علوم جدید

50.  فعالیت دولتمردان و کارگزاران 8,13
36. برگزاري اجالس و کنفرانس های 3,70)مقامات و مسئولین(

بین المللی در خارج کشور

۴3. ساخت و استفاده از بازی های 8,11
37. جذب دانشجوي خارجي3,68رایانه ای مناسب

33,60.  ترویج و تبلیغ فرهنگ عاشورا8,10
61. ترویج اسالم مدرن مبتني بر 
استدالل و پیشرو در امور دنیوي و 

اخروی

۴1. عرضه خدمات فرهنگي ـ اجتماعي 8,08
3,۴8)بهداشتي، درماني، هنري، مهارتي و...(

70. استقرار مدیریت راهبردي 
دیپلماسي فرهنگي در دستگاه 

دیپلماسي کشور )مدیریت چشم انداز 
محور دیپلماسي فرهنگي با ساختار 

سازمانی مناسب و متناسب با تغییرات 
و شرایط محیطي و رقابتی(

23. برگزاري مسابقات ورزشي داخلي و 8,03
31. مشارکت در ایجاد سازمان های 3,۴6خارجی بین المللی

منطقه ای

33. برگزاري مسابقات علمي و فني 13,۴6.  ترویج و تبلیغ مکتب تشیع7,99
بین المللی

1۴. حمایت از جنبش های آزادی بخش 7,99
39. برگزاري دوره های آموزشي با 3,۴5و عدالت جو

اساتید ایراني

33. برگزاري مسابقات علمي و فني 7,97
66. فعالیت بین المللی فرهنگي 3,۴5بین المللی

به صورت نظام مند، هدایتگر و یکپارچه
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3۴. برگزاري اجالس و همایش های 7,97
3,۴2علمي بین المللی داخلي

65. استفاده نظام مند و شبکه ای از 
ظرفیت های ذاتي اسالم و مسلمانان و 

ملت های عالقه مند به اسالم و مکتب تشیع

59. به کارگیری دانشجویان مستعد و 7,92
29. ایجاد معاهدات و ائتالف های 3,23متعهد در فعالیت های فرهنگي

سیاسي

۴8. اعزام مبلغین دیني به کشورهاي 7,89
3,22متمایل به اسالم

۴6. مدیریت راهبردي دیپلماسي فرهنگي 
)اجراي برنامه مند دیپلماسي متناسب با 

شرایط و تغییرات محیطي و رقابتی(

۴5. اجراي پروژه های بین المللی در 7,86
25. اجراي نمایش های هنري )متناسب 3,21داخل و خارج

با موقعیت(

58. به کارگیری هدفمند جوانان متعهد 7,8۴
۴۴. حمایت های اقتصادي هدفمند3,20و تحصیل کرده

36. برگزاري اجالس و کنفرانس های 7,72
38. آموزش دانش و مهارت )خیاطي، 3,1۴بین المللی در خارج کشور

گلدوزي و...(

22.  برگزاري محافل فرهنگي )دیدار با 7,72
59. به کارگیری دانشجویان مستعد و 3,1۴هنرمندان(

متعهد در فعالیت های فرهنگي

39. برگزاري دوره های آموزشي با 7,68
۴5. اجراي پروژه های بین المللی در 3,12اساتید ایراني

داخل و خارج

5.  تبلیغ نظم نوین جهاني اسالمي 7,68
52. فعال سازی ایرانیان مقیم خارج )با 3,11)مهدویت(

رعایت صالحیت های الزم(

7,68
۴9. فعالیت سازمان های رسمي 

ایراني )مثل کمیته امداد، هالل احمر، 
صداوسیما...(

26. عرضه و ترویج آداب ورسوم و سبک 3,10
زندگي
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57. به کارگیری زنان متعهد و متخصص 7,68
5۴. به کارگیری ورزشکاران متعهد3,10)حسب شرایط(

55. به کارگیری دانشمندان علوم ۴۴3,08. حمایت های اقتصادي هدفمند7,6۴
مختلف به ویژه علوم جدید

25. اجراي نمایش های هنري )متناسب 7,63
3,05با موقعیت(

60. جریان سازي فرهنگي در عرصه 
بین المللی همسو با سیاست های 

فرهنگي

26. عرضه و ترویج آداب ورسوم و سبک 7,58
2۴. تبلیغ و برندسازي جاذبه های 2,99زندگي

گردشگري

21.  برگزاري محافل فرهنگي 7,55
57. به کارگیری زنان متعهد و 2,98)سخنراني متناسب با شرایط(

متخصص )حسب شرایط(

2.  معرفي مدل حکومتي مبتني بر 7,52
58. به کارگیری هدفمند جوانان متعهد 2,96والیت فقیه

و تحصیل کرده

20.  برگزاري محافل فرهنگي )شب 7,52
53. استفاده از سمن ها )NGO( در 2,96شعر(

فضای بین المللی

28. تصدي پست های سازماني 5۴2,90. به کارگیری ورزشکاران متعهد7,35
بین المللی

۴3. ساخت و استفاده از بازی های 302,79. ایجاد معاهدات و ائتالف های نظامي7,32
رایانه ای مناسب

38. آموزش دانش و مهارت )خیاطي، 6,73
30. ایجاد معاهدات و ائتالف های 2,76گلدوزي و...(

نظامي
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مجموعه  جدول  این  ازجمله  به عمل آمده  آزمون های  و  بررسي  اساس  بر 
روشي  و  ابزاري  فرهنگي،  دیپلماسي  اجراي  رسمي  غیر  عوامل  شاخص های 
باید سه  را  نظامي  روشي سیاسي-  و  ابزاري  و شاخص های  اجتماعي-اقتصادي 
گروه مؤلفه کلیدي دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران برشمرد. مؤلفه های 
زیر از متغیرهاي مشاهده شده شامل: تبلیغ شعار همگرایي اسالمي، ترویج ارزش 
عدالت خواهی، شرکت فعال در سازمان های بین المللی، تصویرسازي از ایران اسالمي 
مستقل، عزتمند و مبتني بر مردم ساالری دیني، استفاده از فیلم و سینما )با مضمون 
معرفي هویت ایراني- اسالمي ایران(، به کارگیری فضاي مجازي )ICT(، به کارگیری 
دیپلمات های متخصص رسمي، استفاده از سازمان های بین المللی )یونسکو، ایسسکو، 
نم و...(، ترویج فرهنگ قرآن و عترت )اهل بیت علیهم السالم( و استقرار مدیریت 
راهبردي دیپلماسي فرهنگي در دستگاه دیپلماسي کشور )مدیریت چشم انداز محور 
دیپلماسي فرهنگي با ساختار سازمانی مناسب و متناسب با تغییرات و شرایط 
محیطي و رقابتی( را نیز به طور خاص از مؤلفه های مهم و کلیدي دیپلماسي فرهنگي 

جمهوري اسالمي ایران به شمار آورد و براي آن برنامه خاص منظور کرد. )همان(
اما با مقایسه دو وضعیت مالحظه می شود که عالوه بر جابه جایي شاخص ها 
با  موجود  وضعیت  خبرگان،  ارزیابي  بر  بنا  موجود  و  مطلوب  وضعیت  دو  در 
وضعیت مطلوب در بسیاري از شاخص ها از موقعیت خوبي برخوردار نیست و 
غالب شاخص ها در مقام مقایسه، نیمي و تا یک سوم از جایگاه شاخص ها در 
وضعیت مطلوب را پوشش می دهند. بنابراین الزم است بر اساس تفاضل بین 
برنامه های  در  اولویت  رعایت  با  و  شوند  اولویت بندی  شاخص ها  موقعیت،  دو 
توجه  با  است  بدیهي  البته  شود.  پرداخته  آن  به  کشور  فرهنگي  دیپلماسي 
همکاري  است  الزم  شاخص،  هر  با  مرتبط  اجرایي  دستگاه های  بین  تنوع  به 
به ویژه  اجرایي  دستگاه های  و  دیپلماسي  دستگاه  بین  باالیي  هماهنگي  و 

دستگاه های فرهنگي وجود داشته باشد.
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گفتارچهارم:ديپلماسيفرهنگيايراندرمنطقه
عرصه  در  کشور  خارجي  سیاست  عملکرد  همچنین  و  برنامه ها  به  مروري  با 
دیپلماسي کشور و همچنین شرایط و مقتضیات کشور و منطقه هرچند جایگاه 
در  را اجماالً  نقاط عطف آن  اما در مجموع  قابل ترسیم است،  پرفرازونشیبی 

موارد زیر مورد اشاره قرار می دهیم.

1.ديپلماسيفرهنگيايراندرلبنان
ایران و لبنان داراي روابط تاریخي دیرینه اي هستند، حضور عالماني از لبنان 
در ایران دوره صفوي، مانند شیخ بهایي و محقق کرکي از نمونه هاي بارز این 
رابطه است. با پیروزي انقالب اسالمي ایران و استقبال گسترده مردم لبنان از 
این حادثه عظیم و بازتاب هاي آن بر منطقه و به ویژه لبنان، ارتباط میان دو 

کشور و دو ملت، به رابطه اي راهبردي تبدیل شد.
دو  دانشگاه هاي  کشور،  دو  میان  فرهنگي  توافقنامه هاي  حاضر،  حال  در 
کشور و بعضاً در سطوح و زمینه هاي دیگر وجود دارد. ارتباط فرهنگي ایران، 
تنها در حوزه جامعه  شیعي یا جبهه مقاومت منحصر نمي شود. تکثر دیني و 
مذهبي لبنان از نمونه هاي کم نظیر در کشورهاي منطقه است. ارتباط فرهنگي 
ایران با جامعه اهل سنت، مسیحیان و حتي نیروهاي ملي و چپ در لبنان در 
شرایط خوبي است. اعتقاد به وحدت اسالمي، گفت وگوي ادیان و فرهنگ ها و 
دفاع از مقاومت، فصل مشترک همه طرف ها را در این زمینه تشکیل مي دهد.

1/1.حضورپررنگ: مقاومت علیه اشغالگر و سیاست هاي استکباري در رأس 
سیاست ها و اولویت هاي سیاست خارجي ایران و از جمله سیاست هاي فرهنگي 
است. حضور پررنگ نهادهاي فرهنگي ایران و ایجاد دفاتر در لبنان که حتي به 
حوزه هاي علمیه، بخش خصوصي و حوزه نشر هم رسیده است، ظرفیت هاي 
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بیشتري ایجاد کرده است. عالوه بر روابط رسمي، عمده مناسبات در چارچوب 
جبهه مقاومت شکل مي گیرد که مهم ترین بخش آن حزب اهلل است.

لبنان از مهم ترین ایستگاه هاي مقاومت در منطقه است و ازاین رو ایران در 
لبنان، با تقویت فرهنگ مقاومت نقش مهمي ایفا می کند. همچنان که هم زمان 
در گسترش فضاي گفت وگوي بین االدیان، عالوه بر تقریب مذاهب و وحدت 
اسالمي نیز فعالیت مي کند و نشست ها و اقدامات متعددي در این زمینه دارد.

 تأکید بر وحدت در گفتمان امام راحل و رهبر معظم انقالب و اساساً  در 
ایران قابل مناقشه نیست  اصول انقالب و سیاست خارجي جمهوري اسالمي 
و کشور ما همواره، منادي وحدت در جهان اسالم بوده است. تدوین منشور 
وحدت و تأسیس اتحادیه جهاني علماي مقاومت که در سال هاي اخیر صورت 

گرفته، از مهم ترین مظاهر و تجلیات این سیاست است.
جمهوري اسالمي ایران بر اساس اصول و سیاست هاي انقالب و راهبردهاي 
و  ادیان  پیروان  حضور  با  را  خود  فعالیت هاي  همه  ایران  اسالمي  جمهوري 
مذاهب انجام مي دهد. ارتباط و همکاري رایزني با علما و متفکران و نخبگان 
اهل سنت در لبنان یکي از بارزترین جلوه هاي تالش در جهت تقویت وحدت 
تا اختالف  است. درحالی که که سردمداران جریانات تکفیري تالش مي کنند 

نظرهاي اعتقادي فقهي و تاریخي را دستاویز تکفیر دیگر مسلمانان کنند.
اکثر گروه هاي  با  ایران تالش کرده  اسالمي  در موضوع سوریه، جمهوري 
بزنگاه هاي  در  بحران،  حل  براي  را  طرح هایي  و  باشد  داشته  ارتباط  مخالف 
سیاسي ارائه کرده است. تأکید بر برخورد دوگانه استکبار و اذنابش در منطقه 
و نیز موفقیت و دیرپایي الگوي حاکمیت اسالم در ایران در زمانه اي که سایر 
مانده  ناتمام  یا  ناکام  اسالمي  بیداري  وقوع  پي  در  منطقه  در  آن  نمونه هاي 
فارس،  )اسالمیان،  است.  منطقه  در  ایران  فرهنگي  دیپلماسي  از  جلوه هایی 

)139۴/6/22
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1/2.ادبیاتمقاومت:ترویج فرهنگ شهادت و توسعه هنر و ادبیات مقاومت 
توانسته است بر افکار عمومي، عواطف و احساسات و ناخودآگاه مخاطبان پیام، 
به  میداني،  تحوالت  و  اقناعي  پیام  کنار  در  و  بگذارد  ماندگار  و  عمیق  اثري 
اسالمي،  بیداري  شعر  شب هاي  برگزاري  بیانجامد.  مقاومت  موقعیت  تثبیت 
سینما،  حوزه  در  رسانه اي  تولیدات  تجسمي،  آثار  و  عکس  نمایشگاه هاي 
تلویزیون و آثار صوتي و تصویري و نیز اقداماتی که در عرصه رسانه هاي مکتوب 
در  ایران  فرهنگي  دیپلماسي  برنامه های  از  است  گرفته  صورت  الکترونیک  و 
و  ادبي  قالب هاي  سایر  و  طنز  کاریکاتور،  پویانمایي،  از  استفاده  است.  لبنان 
هنري، در راستاي  تقویت فرهنگ مقاومت، ازجمله مواردي است که سازمان 
وافري  اهتمام  آن،  فرهنگي  نمایندگي هاي  و  اسالمي  ارتباطات  و   فرهنگ 

به آن دارند. )همان(

با  1/3.نفوذايران:حزب اهلل لبنان به عنوان نهاد تحت حمایت و نفوذ ایران 
موفقیت های خود در نبردهاي دهه اخیر به عنوان اسطوره مقاومت در خاورمیانه 
تقویت  صهیونیستي  رژیم  مقابل  در  را  لبنان  استقالل  و  خود  جایگاه  نه تنها 
با اشارات مستقیم رهبر حزب اهلل به تبعیت از مقام معظم رهبري  کرد، بلکه 
)مدظله العالی( به عنوان رهبر مسلمین جهان، نفوذ ایران اسالمي و نقش آفرینی 
آن در تحوالت منطقه را در افکار عمومي و معادالت قدرت بین المللی نهادینه 

کرده است.

2.ديپلماسيفرهنگيايراندرعراق
عراق با توجه به جایگاه و موقعیت ویژه و همچنین مشترکات تاریخي و تمدني 
براي ایران اسالمي از اهمیت خاصي برخوردار و به این سبب به طور طبیعي از 

مخاطبین دیپلماسي فرهنگي ایران است.
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2/1.موقعیتويژهعراق: سرزمین عراق مورد توجه قدرت هاي محلي و بین المللي 
بوده است. جمعیت عراق معادل 25,37۴,691 نفر برآورد شده که از این تعداد 55 تا 
60 درصد را اعراب شیعه، 25 درصد را اعراب سني و 15 الي 20 درصد را اکراد تشکیل 
مي دهند. تعداد مسیحیان در عراق در حال حاضر حدود 650 هزار نفر برآورد شده است. 
تحوالت پس از سال 2003 میالدي عراق، فرصت هاي جدیدي را پیش روي جمهوري 
اسالمي ایران قرار داد تا به گسترش و تحکیم مناسبات خود با عراق پرداخته و هر چه 
بیشتر از قرابت هاي فرهنگي دو کشور جهت تأمین منافع ملي بهره گیرد. مذهب تشیع 
مهم ترین اهرم نقش آفریني ایران در عراق است. ملتي که از نظر فرهنگي موقعیت 
خاصي در جهان عرب دارد و در قالب ضرب المثل عربي »کتاب در قاهره نوشته مي شود؛ 

در بیروت چاپ مي شود و در بغداد خوانده مي شود« کاماًل شاخص و نمایان است.

2/2.تأثیراتمتقابلايرانوعراق: بسیاري از تحوالت مهم رخ داده در ایران 
نظیر جنبش تنباکو و انقالب مشروطه از مراجع دیني مستقر در عراق تأثیر پذیرفته 
است. نفوذ روحانیون شیعي تا حدي بوده که سالطین در ایران را نیز از خود متأثر 
ساخته اند. حضور امام خمیني )ره( در دوران تبعید در عراق از جمله نشانه هاي 
ارتباط تنگاتنگ شیعیان در دو کشور ایران و عراق است. قدرت یابي شیعیان عالوه بر 
اینکه چشم اندازهای جدیدي را براي احقاق حقوق شیعیان ایجاد کرده، براي ایران 
نیز فرصت ساز بوده است. وجود اشتراکات زباني و فرهنگي و مجاورت جغرافیایي 
مي تواند زمینه ساز فرصت هاي مناسب بین ایران و عراق باشد. مذهب تشیع در عراق 
ظهور یافت. تشیع اصیل عراق در چهار مرحله روي تشیع ایران تأثیر گذاشته است:

1. تأثیر تشیع قبیله اشعري در قم
2. تأثیر تشیع بغداد )مکتب بغداد و سپس نجف( بر ایران

3. تأثیر تشیع مکتب حله بر ایران
۴. تأثیر تشیع نجف و جبل عامل
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تأثیر متقابل زبان هاي عربي و فارسي بر یکدیگر، آثار ادبي بزرگي خلق کرده 
است. عراق، وارث تمدن باستاني بین النهرین است و ایران از مراکز دیرینه تمدن 
جهاني است که از دیرباز با تمدن بین النهرین تعامل و تبادل داشته است. تمدن 
بعد از اسالم عراق بر باقیمانده تمدن قبل از اسالم ایران مستقر شده است. مدائن 
همواره از حوزه هاي تمدن و فرهنگ ایراني محسوب شده و حضور و ادامه حیات 
قوم کرد نمونه اي از اشتراک هاي فرهنگي دو کشور است. )جوادي ارجمند، 139۴(

مرحله ای  به  تاکنون  ادامه  در  گذشته  تاریخي  فرهنگي  پیوندهاي  این 
رسیده است که اکنون ایران بزرگ ترین متحد شیعیان عراق در منطقه است. 
سیاسي  نفوذ  گسترش  براي  را  راه  تاریخي  تجربیات  و  فرهنگي  ویژگي هاي 
روابط  عراق تحت کنترل شیعیان که  و چشم انداز ظهور یک  باز کرده  ایران 
و پیوندهاي نزدیکي با ایران داشته باشد را تبدیل به نگراني عمده در جهان 
عرب کرده است. نگاه ایران به تحوالت عراق خوش بینانه است و در حال حاضر، 

امنیت و ثبات عراق جدید در زمره اولویت هاي دولت ایران به حساب مي آید.
بخش مهمي از هویت شیعي ایراني ها در عراق قرار دارد و شیعه بدون نجف 
اشرف و کربالي معال قابل تعریف نیست. یکي از مهم ترین دالیل نفوذ ایران، 
قرابت هاي قومي و فرقه اي میان شیعیان عراق و ایران و ارتباط قومي کردهاي 
دو کشور است. دوران رژیم دیکتاتوري صدام، ایران میزبان مخالفان و تبعیدیان 
عراق بود که اکنون حاکمان این کشور هستند. حضور اکثریت شیعیان در بافت 
جمعیتي عراق یک توانمندي قوي براي دیپلماسي فرهنگي ایران است. )همان(

3.تلخوشیرينهایديپلماسيفرهنگيايراندرمنطقه
3/1.ديپلماسيحجوزيارتايران:دیپلماسي حج در بستر مناسک حج و سفرهاي 
زیارتي به حج و عمره و عتبات عالیات و مبتني بر دیدگاه رهبر کبیر انقالب اسالمي تحقق 

می یابد و داري فلسفه وجودي، ثمرات و تبعاتي بوده که به شرح زیر توضیح داده می شود:
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الف(فلسفهوجودي: دیدگاه امام خمینی )رضوان اهلل تعالي علیه( آن چنان که 
در پیام های ایشان مشهود است برگرفته از اصول تولّی و تبّری است؛ بنابراین 
آیین حج، نماد اتحاد امت اسالمی است و هدف از دیپلماسي حج بهره گیری 
صحیح از حج و برائت از مشرکان، رهایی از مرزهای اعتباری قومیت و ملیت و 
رسیدن مسلمانان به وحدت ایمانی و رهایی از اختالف های درونی و جنگ های 
در  مسلمین  فرهنگي  و  فکري  تبادالت  و  مذهبي  مراودات  قالب  در  مذهبی 
مکان های زیارتي و همچنین ایجاد همسویي و همدلي و جهت دادن نفرت ها 
و دشمنی ها به دشمن مشترک است؛ و ازاین رو از چنین کنگره عظیمی که 
امکان برپایی اش برای هیچ مقام و دولتی مگر با اراده خدا ممکن نیست، در 

ادامه بت شکنی های انبیاء گرامي و به نفع اسالم و مسلمین استفاده می شود.

ب(ثمراتوتصويرآينده: از ابتداي انقالب اسالمي حج کانون اصلی تبادل 
فکری و بهترین مرکز تقریب بین مذاهب بوده و اکنون نیز می تواند این رسالت 
خود را به خوبی انجام دهد، چنانکه بیداري اسالمي را می توان یکي از ثمرات 
کنگره های جهاني دانست. ادامه و استمرار دیپلماسی حج در زیارت عتبات نیز 
میسر است و مکان های زیارتي اهل بیت عصمت و طهارت در کشورهاي عراق، 
بین  مشترک  ایماني  مراکز  به عنوان  سعودي  عربستان  و  مصر  سوریه،  ایران، 
ایفا نمایند.  مسلمانان توانسته اند در اهداف دیپلماسي فرهنگي نقش کلیدي 
نزدیکي ملت ایران و عراق به رغم هشت سال جنگ تمام عیار از برکات آن است.

شمسي   1366 مردادماه  نهم  روز  حج:  1394 و 1366 سال حوادث ج(
)ششم ذیحّجه سال 1۴07 قمري(، هزاران زائر ایراني و تعدادي از زائران دیگر 
کشورهاي اسالمي در مکه معّظمه، در حال انجام فریضه الهي برائت از مشرکین 
بودند که به دست مأموران دولت وهابي عربستان سعودي مورد تهاجم وحشیانه 



105مطالعاتراهبردي)3(ديپلماسيفرهنگيجمهورياسالميايران؛چالشهاوچینشها فصل چهارم: ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

قرار گرفته و به شهادت رسیدند. بر اثر این یورش بیرحمانه در خانه چهارصد 
نیز زخمي شدند.  نفر  از هزار  به شهادت رسیده و بیش  ایراني  ُحّجاج  از  نفر 
نام وگنر، بنیان گذار و  فرماندهي نیروهاي نظامي آل سعود را یک آلماني به 

فرمانده نیروهای ویژه ضدتروریسم آلمان غربی بر عهده داشت.
دولت عربستان به حجاج شرکت کننده در برائت از مشرکین اتهاِم اخالل 
به طرف  چاقو  و  سنگ  و  چوب  با  حجاج  که  کرد  اعالم  و  زد  حج  مراسم  در 
مسجدالحرام هجوم آوردند و مأموران برای جلوگیری از هرج ومرج وارد شدند. 
دولت سعودی از پذیرش هیئت تحقیق اعزامی دولت جمهوری اسالمی ایران 
جلوگیری نمود و تا مدت ها از تحویل اجساد حجاج ایرانی و انتقال مجروحان 
نیز خودداری می کرد. ملک خالد بن عبدالعزیز پادشاه وقت عربستان سعودی 
نامه ای به امام خمینی فرستاد، بر این مبنا که برخی روحانیون حجاز، حج را 
برپایی  فردی خواندند و توجه به مسائل اجتماعی و  مراسم و مناسکی صرفاً 
از  اجتناب  را مزاحم حاجیان و حتی بدعت معرفی کردند.  تظاهرات در حج 
سب و لعن دشمنان را حق دانستند و آن را انحراف از دین و جسارت به مکه 
و کعبه مطرح کردند و حتی دولت سعودی بر این معنی تأکید داشت که از 
رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم در مراسم حج جز تلبیه و دعا و نیاییش 
اهداف  مغایر  زدن  فریاد  و  دشمنان  ضد  بر  دادن  شعار  و  نشده  وارد  روایتی 
حادثه  این  امثال  علیه(  تعالي  )رضوان اهلل  امام خمیني  است.  معصیت  و   حج 
»...مصیبتی است که نه تنها برای پیغمبر اسالم )صلوات اهلل علیه( که برای تمامی 
انبیا و مرسلین، از آدم تا خاتم پیش آمد. به فرمان کاخ سیاه به دست ناپاک آل 
الهی شکسته شد«.  باالترین مقام مقدس  سعود این شقي ترین جانیان عصر، 
متعال  خداوند  از  عربستان  پادشاه  نامه  به  پاسخ  در   1360/7/18 در  ایشان 
می خواهند که مسلمانان را از خواب غفلت بیدار و عظمت اسالم را روزافزون 
فرماید؛ و مسلمانان و به خصوص دولتمردان را به آنچه صالح اسالم و مسلمین 
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است هدایت فرماید. رسانه های دنیا در این حادثه و از همان ابتدا بیش از هر 
اما در کنار  چیز به تطهیر مسئوالن سعودی پرداخته بودند. قتل عام حجاج 
تمام دردناکي اش، ماهیت کشورهاي مرتجع عرب و ارتباط و همکاري آنها را 
با استکبار جهاني به اثبات رساند. حضرت امام )ره( در بـیان واقعي اثرات این 
واقعه در پاسخ تلگرام نماینده خود در حج نوشت: اگـر هـزاران مـبـلـغ روحاني 
را به اقطار عالم مي فرستادیم تا مرز واقعي بین اسالم راستین و اسالم امریکایي 
و فرق بین حکومت عدل و حـکـومت سرسپردگان مدعي حمایت از اسالم را 

مشخص کنیم، به صورتي چنین زیبا نمی توانستیم.
همچنین در حادثه مکه 13 نفر و در حادثه منا ۴6۴ شهید داشتیم. این 
حادثه در وضعیت نامساعد روابط بین دو کشور اتفاق افتاد. اگرچه سوء مدیریت 
به  توجه  با  اما  است،  بوده  منا  فاجعه  اصلی  دالیل  از  یکی  عربستان سعودی 
ایران محسوب می شود.  فرهنگي  دیپلماسي  ناکامی های  از  یکي  آن  خسارات 
در این حادثه حدود 5 هزار نفر از حجاج جانشان را از دست داده اند. در این 
میان ۴60 نفر از حجاج ایرانی بودند و چهره های فرهنگي و علمي را در میان 
خود داشت و لذا بسیاری از علما و شخصیت های شاخص و برجسته کشور و 
جهان اسالم از دنیا رفتند .  دیپلماسي فرهنگي ایران با توجه به عقبه موجود 
روابط دو کشور نتوانست موفقیتي کسب کند، به ویژه اینکه با قرین شدن حمله 
به سفارت عربستان حمالت دیپلماتیک جهاني نیز متوجه ایران شد؛ بنابراین 

اکنون فاجعه منا را باید در مجامع جهانی پیگیری کرد. 

د(تحلیلماجرا: پس از حادثه 1366، مراسم برائت از مشرکین پس از توقف 
در سال های 1367 تا 1369 و علیرغم تضییقات و تحریم ها، از 1370 هجري 
شمسي مجدداً، در مکه انجام شد؛ در 1370 در روز ششم ذیحجه 1۴11، در 
مقابل بعثه مقام معظم رهبري؛ در سال 1371 برابر با ششم ذیحجه 1۴12 
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توافق  به رغم  بعد،  به   1372 سال  از  و  انقالب  معظم  رهبر  بعثه  اطراف  در 
به علت تضییقات  برائت،  برگزاري مراسم  براي  با دولت سعودي  سال 1370 
برگزار  چادرها  زیر  در  همه ساله  عرفات  و  مني  در  خون ریزي،  از  اجتناب  و 
کشورمان حتي  دیپلمات های  و  در حادثه سال 139۴، مسئوالن  است.  شده 
نتوانستند فاجعه منا را در دیدار با سایر مقامات کشورهای دیگر مورد تبیین 
قرار داده و این موضوع بسیار مهم را در مجامع بین المللی پیگیری و بررسی 
جنایت  عمق  و  کنند  اعالم  را  سعود  آل  رسوایي  و  حجاج  حقانیت  تا  کنند 
توسط  حادثه  این  شدن  فراموش  از  جلوگیري  به هرحال  بیندازند.  اما  جا  را 
دستگاه دیپلماسی و سازمان حج وظیفه جدید دیپلماسي فرهنگي است که 
انتظارمي رود دستگاه های مرتبط در آن موفق شوند. مالحظه می شود که در 
هردو حادثه جاي دیپلماسي سیاسي-فرهنگي دو کشور خالي است و مباحث 
برخالف معمول و توسط عوامل دیپلماسي، در باالترین سطح مطرح است و 
خسارات وارده به حدي است که جبران آن و رسیدن به وضعیت عادي را در 

آینده ای نزدیک دشوار کرده است.

صحنه های  از  یکي  ورزش  ايران:  ورزشي - فرهنگي ديپلماسي .3/2
دیپلماسي فرهنگي و نمایش بهترین تصویرهاي قدرت نرم ملي است؛ عالوه 
نقش  نرم  قدرت  و  ملي  باور  و  غرور  افزایش  هویت،  اثبات  مقام  در  اینکه  بر 
علیزاده دختر  کیمیا  المپیک 2016  در  در سال جاري  دارد.  تعیین کننده ای 
ورزشکار ایراني کاري کرد که بسیاري از حرکات ضد اسالمي و ایراني دشمن 
سکوي  از  و  زن  یک  اجتماعي  فعالیت  و  آزادي  دادن  نشان  نمود.  خنثي  را 
قهرماني بهترین نوع انتقال پیام و دیپلماسي فرهنگي است. زني که با حجاب، 
صریح ترین نشانه اعالم موضع اعتقادي و دیني خود بدون موانع زندگي طبیعي 
زن  تصویر  می پردازد.  ورزش  به  حرفه ای  موفقیت های  و  اجتماعي  آزادي  و 
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قهرمان ایراني که می تواند جایگزین تصویري شود که دشمن سال ها کوشیده 
بود از زن مسلمان بسازد، این بانوي ورزشکار با اقدام خود به رسایي گفتمان 

انقالب اسالمي خدمت کرد و بر غرور و افتخار ملي ایرانیان افزود.

3/3.ديپلماسيفرهنگياربعین:شاید بتوان یکي از مهم ترین عرصه هاي 
اربعین عنوان کرد؛  راهپیمایي عظیم  را مراسم  دیپلماسي فرهنگي و مردمي 
از  نفر  میلیون ها  و  نمي شود  ایران خالصه  مردم  به حضور  تنها  مراسمي که  
شیعیان دیگر کشورها، دوشادوش مردم ایران در این راهپیمایي عظیم شرکت 
مي کنند؛ به گونه ای که رقم این شرکت کنندگان تا 20 میلیون نفر نیز رسیده 
است. تجربیات جهانی  حاکي از این است که در طول تاریخ، راهپیمایی های 
دنیا شده  کشورهای  در  عمیق  تحوالت  که سبب  داشته  وجود  زیادی  بزرگ 
است که از نمونه های معروف آن می توان به راهپیمایی چندین هزار کیلومتری 
طرفداران حزب کمونیست چین که در سال 19۴9 زمینه پیروزی این حزب را 
فراهم کرد ، اشاره نمود. یا راهپیمایی بزرگ نمک توسط گاندی رهبر استقالل 
هند است که طي روندی به استقالل هند ختم شد . انتظار می رود با عنایت 
الهي و به کارگیری اصول دیپلماسي فرهنگي و درایت شیعیان به ویژه مرجعیت 

محترم این حرکت عظیم نیز دستاوردهاي خوبي به بار آورد.
  راهپیمایی بزرگ شیعیان در روز اربعین مصداق روشني از یک قدرت نمایی 
نرم است؛ قدرت نرمي که در اختیار شیعیان قرار دارد و جمهوري اسالمي ایران 
به عنوان بزرگ ترین کشور شیعه باید به بهترین نحو از آن استفاده کند. مهم ترین 
کارکرد راهپیمایي اربعین انتشار پیام جهانی عاشورا برای سایر ملت های جهان 
و به خصوص جهان اسالم است. به طور حتم این راهپیمایی عظیم که از نجف 
آغاز و به کربال ختم می شود، تجدید بیعتی است با آنچه از سوي حسین ابن علی 
)ع( در کربال گذشته است. این حرکت که یک حرکت کاماًل مردمی و خودجوش 
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وابستگان آن می دهد که امت  به استکبار و  پیام روشنی  است در بطن خود 
تشیع با الهام از پیام عاشورا هرگز در مقابل مستکبران کوتاه نیامده و زیر بار 

ذلت نخواهند رفت .
     ادامه این حرکت فرهنگي با وجود حمالت تروریستی در عراق و سوریه و 
تهدید کربال و اماکن متبرکه توسط گروه تکفیری و تحریک بیشتر به شرکت 
در این راهپیمایي، بدون حادثه تروریستی نشان داد اصل حضور شیعیان نوعی 
خنثی سازی تهدیدات و زیاده گویی گروه های تروریستی و تکفیری علیه مناطق 
و مراکز متبرکه مسلمانان و میلیون ها شیعه عزادار است ؛ اما نکته این است که 
این فرصت طالیي فرهنگي عوارض و آسیب هایی نیز دارد و با وجود توطئه های 
استکباري و ارتجاعي موجود با کمترین بی دقتی می تواند جهت این آثار و نتایج 

را به عکس ماهیت و هدف خود تغییر دهد.

کشوری  افغانستان  امروز  افغاني: مهاجرين و فرهنگي ديپلماسي .3/4
زبان  و  فرهنگ  مشترک،   تاریخی  عقبه  یک  از  که  ایران  همسایگی  در  است 
مشترک با ایرانیان برخوردار است،  در طول سال های پیروزی انقالب اسالمي 
و  پی درپی  دلیل جنگ های  به  کشور  این  مردم  از  وسیعی  بخش  پس ازآن  و 
ناامنی در این کشور به ایران مهاجرت کردند و نسل جدیدي از افغانستانی ها 
به نام مهاجران در برخی زمینه های توسعه در ایران فعالیت کردند. مهاجران 
و  فرهنگی  فکری ،  گوناگون  طبقه های  و  طیف ها  ایران  در  ساکن  افغانستانی 
اقتصادی را شامل می شوند،  بخش قابل توجهی از این مهاجران اهل فرهنگ 
و تحصیل کردگان افغانستانی هستند که سال ها در کنار ایرانیان رشد کرده اند 
و امروز جامعه فرهنگی افغانستان را تشکیل می دهند،  به گونه ای که امروز در 
میان مسئوالن،  پزشکان،  مهندسان و تحصیل کردگان افغانستان کمتر کسی را 
می توان یافت که در دانشگاه های ایران تحصیل نکرده باشد یا متأثر از زندگی 
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در ایران نباشد. تعلق خاطر آنها به ایران و مکتب تشیع به گونه ای بوده است که 
ده ها جانباز و آسیب دیده جنگ تحمیلی ایران، افغانستانی هستند و هم اکنون 

نیز این سربازان مکتب اهل بیت)ع( در سوریه از حریم والیت دفاع می کنند.
دیپلماسي  مهم  عناصر  و  عوامل  و  نرم  قدرت  عظیم  منبع  این  به رغم 
فرهنگي ایران براي جوامع هدفي چون جهان اسالم و جهان شیفته آزادگي و 
به طوری که بسیاري  بهینه نمی شود.  استفاده  این قدرت فرهنگي  از  معنویت، 
یا کسب ویزاي  ایران و  اقامت در  و  براي سکونت  افغان حتي  از فرهیختگان 
مهاجرت  دیگر  کشورهاي  به  ناراحتي  با  و  هستند  مشکل  داراي  فرهنگي 
می کنند. این در حالي است که مشترکات فرهنگي و نیروي انساني متخصص، 
باهوش و عالقه مند به ایران از افغانستاِن فارسی زبان ظرفیت این را دارد که 
جبهه فرهنگی ای از تعامالت فرهنگي مبتني بر زبان فارسي را بین کشورهاي 
فارسی زبان با محوریت ایران و در زمینه های فرهنگي و مذهبي تشکیل دهد 
و ضمن شکوفایي دیپلماسي فرهنگي در جهان اسالم، زبان و ادبیات فارسی را 
که به شدت تحت تهدید فعاالن غیر فارسی زبان است، از خطر برهاند. بنابراین 
وقت آن است تا یک اقدام زیرساختی و تحول آفرین در همه سطوح اجرایی 
کشور اعم از تغیر نگاه فرهنگی- سیاسي دولتمردان و اصحاب رسانه و... گرفته 
تا بازتعریف مهاجرین فرهیخته افغانستان به ملت ایران صورت گیرد و از این 
دیپلماسي  در  حداکثري  نقش  ایفاي  براي  والیي  و  مستعد  فرهنگي  ذخیره 

فرهنگي ایران استفاده شود.

سید  آیت اهلل  الري: موسوي آيتاهلل فرهنگي–ديني ديپلماسي .3/5
مجتبي موسوی الری از نمونه های دیپلماسي فرهنگي فردي است؛ اسالم شناسی 
معارف  از  را  حقیقت  تشنه  هزاران  کام  و  داشته  نفوذ  جهان  سراسر  در  که 
اهل بیت)ع( سیراب نموده است. وی با عنایت الهی بدون هیچ کمک دولتي و 
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سازماني موفق شد به نگارش کتاب هایی مورد نیاز در موضوعات اساسی فکری 
و مبانی اعتقادی اسالمی، دست زند که به 30 زبان زنده دنیا ترجمه و به 5 قاره 
جهان برای درخواست کنندگان ارسال نماید. از میان تألیفات مرحوم آیت اهلل 
موسوی الری )1391-131۴ ه-ش( می توان به: »اسالم و سیمای تمدن غرب«، 
»رسالت اخالق در تکامل انسان« و »مبانی اعتقادات در اسالم« و دوره کامل 
۴ جلدی از توحید تا امامت اشاره نمود. این کتب به زبان های انگلیسی، عربی، 
فرانسوی، اسپانیایی، روسی، آذری، ترکی، کردی، ماالیایی، رومانیایی، پرتغالی، 
سواحلی،  هوسا،  هندی،  بوسنیایی،  آلمانی،  نروژی،  لهستانی،  تاجیکی،  اردو، 
بلغاری، ویتنامی، سوئدی، ژاپنی، چینی، ایتالیایی، فیلیپینی و بنگالی ترجمه، 
چاپ و منتشر شده اند. )معارف، 1392( گسترش دامنه فعالیت این فرهنگي 
جهان آشنا به گونه ای است که کمتر دیپلمات فرهنگي و مبلغي است که به 
اقصا نقاط عالم سفر کند و نام و سابقه ای از حضور معنوي و فرهنگي او - بدون 
اینکه از شهرستان الر استان فارس خارج شده باشد - نشنود و با تازه مسلمانان 

متأثر از آموخته های او برخورد نکند.

گفتارپنجم:چالشهایحوزهديپلماسيفرهنگيايران
در حوزه دیپلماسي فرهنگي چالش های زیادي وجود دارد. این موضوعات چالشي 
می توانند در شرایط مختلف اثرات متفاوتي در صحنه بین الملل برجاي بگذارد 
ازاین رو برخورد دولت ها و جوامع با این چالش ها بسیار تعیین کننده است. نحوه 
مواجهه با این چالش ها همان سیاست و خط مشی های حوزه دیپلماسي فرهنگي 
این سیاست ها همان عملکرد کشورها در دیپلماسي فرهنگي  اجرایي  نتایج  و 
است. این چالش ها را در دو بخش چالش های زیرساختی و چالش های روبنایي یا 

تخصصي به شرح زیر تبیین می کنیم.
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1.چالشهایزيرساختي
معموالً چالش های زیربنایي و اساسي یک حوزه که تأثیرات زیادي در سایر موارد 
دیگر دارد و به نوعی در تغییر و تحوالت یک حوزه فعالیت اثرگذار است را چالش های 
زیرساختی می نامیم. در حوزه دیپلماسي فرهنگي این چالش ها که می توانند عنان 

سرنوشت این حوزه را در دست داشته باشند در عناوین زیر توضیح می دهیم.

ایران  1/1.تضادراهبرديقدرتهایجهانيباايران: تضاد منافع آمریکا و 
چیزي نبود که مخفي بماند، بلکه موضع گیری های اولیه دو کشور در فرداي انقالب 
و در گام های نخستین استقرار جمهوري اسالمي ایران و تدوین قانون اساسي، این 
نکته را در داخل و خارج جا انداخت که در رابطه ایران و غرب و به خصوص آمریکا 
یک طرف به عنوان مظلوم و ستمدیده و طرف دیگر به عنوان ظالم و مستکبر مطرح 

است. این تلقي را تاریخ گذشته و حال رابطه ایران و غرب پشتیباني می کرد.
نهادینه شدن رفتارهاي ضد استکباري و طرفدارانه نسبت به جنبش های 
و  نظامي  و  سیاسي  حرکت های  و  انقالبي  ایران  عدالت جوي  و  آزادي خواه 
اقتصادي غرب به سرکردگي آمریکا نه تنها منجر به ایجاد دو قطب مستضعف 
او،  ایادي  و  غرب  بلوکي  با صف کشي  بلکه  شد،  عمومي  افکار  در  مستکبر  و 
راهبردهاي منطقه ای و جهاني غرب را به تدوین واداشت؛ موضوعي که مشکالت 
و چالش های پي گفته ایران اسالمي غالباً ناشي از آن هاست. بدیهي است این 
چالش به ذات و سرشت طرفین برمی گردد و تا زمان تغییر سیاست های کالن 

یکي از طرفین به قوت خود باقي خواهد بود.

1/2.ضعففرهنگديپلماسي:فرهنگ دیپلماسي را باید مجموعه ارز ش ها، 
باورها و دانش هاي مشترک و پذیرفته شده یک جامعه بدانیم که معتقد است 
می توان با کمک ابزارها و روش های فرهنگي نسبت به انتقال پیام های ارتباطي 
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از  سیاسي-فرهنگي  عرصه های  در  فرهنگ  این  کرد.  اقدام  فرهنگي  میان  و 
قدرت الزم برخوردار نیست. در این خصوص نکات حائز اهمیتي وجود دارد که 

در قالب عناوین زیر مطرح می شود:
دیپلماسي  فرهنگ  و  می کند  تعریف  را  کار  شیوه  فرهنگي  دیپلماسي   .1
می کند.  تأمین  را  آن  عناصر  و  عوامل  و  فرهنگي  دیپلماسي  براي  الزم  بستر 
در  باید  اصلي  به عنوان یک رکن  انتخابي همواره  راهبردهاي  با  بستر  تناسب 

سیاست گذاری و برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.
پیدا  ظهور  و  بروز  حکومت  و  سیاست  عرصه  در  فرهنگي  دیپلماسي   .2
می کند و منافع ملي را هــدف قرار می دهد؛ درحالی که فرهنگ دیپلماسي جو 
عمومي گفتمان سازي و تعامل با یکدیگر را صرف نظر از عرصه ملي و فراملی 
تعیین و تأمین می کند و نتایج آن از فرهنگ عمومي به سایر ابعاد زندگي و 
فرهنگ های خاص راه می یابد. بنابراین بدون وجود این محیط سازنده و زاینده، 

انتظار محصول متناسب با آن توقعي نابه جا خواهد بود.
فرهنگ  رنگ  و  اصلي  نقش  با  دیپلماسي  یعني  فرهنگي  دیپلماسي   .3
نقش  و  دیپلماسي  بوي  و  رنگ  با  فرهنگ،  دیپلماسي«  »فرهنگ  درحالی که 
که  است  عام  مقوله ای  دیپلماسي  فرهنگ  بنابراین  است.  دیپلماسي  اصلي 
با  ملي  هدفمند  گفتمان  تا  می دهد  پرورش  خود  در  را  فرهنگي  دیپلماسي 
رویکردي فرهنگي و خارجي »خاص« را با تغذیه و پشتیباني فرهنگ عمومي 
با رویکرد دیپلماسي و داخلي »عام« شکل دهد و بتواند در تحقق اهداف خود 

کسب موفقیت کند.
۴. فرهنگ دیپلماسي شرط الزم دیپلماسي فرهنگي است، بدون دیپلماسي 
بسیاري  حالل  خود  مردم،  عمومي  فرهنگ  در  دیپلماسي  فرهنگ  فرهنگي، 
مباحث  در  توسعه یافته  کشورهاي  بودن  پیشرو  راز  بود.  خواهد  مشکالت  از 
تقدمي  با  آنها  نهفته است.  نکته  نیز در همین  و فرهنگي  دیپلماسي عمومي 
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که در گفتمان سازي داخلي و خارجي و تعبیه سازوکارهای اجتماعي دارند 
برنامه های توسعه ای  قالب  نه در  قالب تکامل اجتماعي خود و  به تدریج و در 
برون زا به قدرت دیپلماسي بین فرهنگي دست یافته و توانسته اند با این ابزار 
با  فاصله  این  و  برسند  منافع ملي خود  و  اهداف  به  کارآمد سیاسي-فرهنگي 
نمایند.  حفظ  خارجي  و  داخلي  مستمر  سازی های  جریان  با  را  دوم  جهان 

)رستگاري، 139۴(
و  علمي  سیاست گذاری های  با  می توان  را  فرهنگي  دیپلماسي  بنابراین 
تقویت  و  خارجي  و  داخلي  محیط  با  متناسب  راهبردهایي  تدوین  و  کارآمد 
سازمان  و  خارجه  امور  وزارت  ازجمله  فرهنگي  دیپلماسي  متولي  نهادهای 
فرهنگ و ارتباطات اسالمي تقویت کرد، اما فرهنگ دیپلماسي را باید از طریق 
ارتقاي فرهنگ عمومي و شاخص های فرهنگي چون تاب آوری و شکیبایي و 
بلندمدت  برنامه ریزی های  ازاین رو  داد.  رشد  اجتماعي  و  فردي  تعامل  قدرت 
دستگاه های  و  آموزش وپرورش  وزارت  ازجمله  کشور  فرهنگي  نهادهاي  در 
فرهنگي مانند صداوسیما و بخش های مرتبط با فرهنگ عمومي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي و از طریق ابزارهاي کارآمدي چون تئاتر و سینما، مطبوعات و 

رسانه های دیجیتال نقش تعیین کننده ای در این حوزه دارد.

1/3.کمتوجهیبهظرفیتخردهفرهنگها: قومیت ها و خرده فرهنگ های 
به  توجه  با  بلکه  نیست،  توسعه  بازدارنده  عامل  نه تنها  کشور  در  مرتبط 
خالقیت زایي، تنوع و فرهنگ زایي که دارند می تواند نقش پیشران و شتاب دهنده 
در حرکت توسعه داشته باشند. تاریخ گذشته و عقب افتادگی هایی که در اثر 
چالش های  منشأ  است  شده  بار  کشور  بر  استعمار  توطئه  و  استکبار  سلطه 
قومیتي و امنیتي زیادي شده و عوارضي را به دنبال خود خلق کرده است. از 
چالش های این حوزه ضعف عمومي و سیاسي در توجه کامل به حقوق اقلیت ها 
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و عدم رعایت حقوق شهروندی است. به نحوی که بعضاً با افراط وتفریط هایی که 
اعمال شده است تا مرز اقتدارگرایی سیاسي پیش رفته است، امري که چالش 
مهمي در دیپلماسي فرهنگي و مانع مهم تری در یکپارچگي و توسعه قدرت و 

امنیت ملي محسوب می شود.
در بعد بین المللی نیز حفظ ارزش های فرهنگی و بومی ایران توسط ایرانیان 
ساکن سایر کشورها برای تداوم و بقای فرهنگ ایرانی و مشروعیت بخشیدن به 
آن در برابر فرهنگ مسلط کشورهای بیگانه به عنوان یک خرده فرهنگ، یکی از 
کارکردهای مثبت دیپلماسي فرهنگي است. به طور یقین فرهنگ ایرانی که با 
فرهنگ ناب اسالمی آمیخته شده نمایشی زیبا از فرهنگی نوین در جهان امروز 
به دنبال دارد که می تواند اثرات قابل توجهی بر سایر کشورها و در سطح کالن 
با  می توانند  ایرانی  و خرده فرهنگ های  باشد  داشته  تصمیم سازی های جهانی 
اصالح فرهنگ های مشابه در جهان اثرات مستقیم دیپلماسی فرهنگی ایران را 

به نمایش بگذارند. )مظاهري، 1392(1

1/4.متناسبنبودنمنابعديپلماسيفرهنگي:تولید محتواي فرهنگي در 
کشور معطوف به رویکرد بیروني نیست. فرهنگوران و هنروران ایران اسالمي با 
دغدغه شخصي و ذوق طبیعي خود در این عرصه وارد می شوند و لذا در تالش اند 
تا خود را به جایگاه ممکن از نظر درک و دانش و مهارت برسانند. در هنروران ما 
متخصصیني که با انگیزه صدور انقالب و فعالیت دیپلماسي فرهنگي به تالش 
فرهنگي بپردازند کمتر مالحظه می شوند. بنابراین الزم است دستگاه متولي در این 
عرصه با فعالیتي دوچندان این قسمت از چرخه تولید و عرضه محصوالت فرهنگي 
ایران اسالمي را پر کند و از خدمات و تولید داخلي با جهت دهی و سفارش جدید با 

1. رک به یادداشت محمدمهدي مظاهري، مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد در پایگاه اطالع رسانی 
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=4&Id=235100 :دولت به نشاني
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رویکرد درون زا و برون نگر بهره مند شود. شناخت صحیح سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمي از حوزه های بین المللی و برنامه ریزی براي تأمین محصوالت متناسب مورد 
نیاز از یک سو و تأمین آن از سوي بخش های مختلف فرهنگي در حوزه رسانه های 
دیداري و شنیداري با هدایت و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از سوي دیگر 

برطرف کننده این ضعف اساسي است.

2.ضعفزيرساختهایديپلماسيفرهنگي
ابعاد  در  حوزه  این  در  کشور  ضعف  محصول: تولید زيرساختهای .2/1

نیروي انساني، نوع نگرش و منابع و میراث فرهنگي متجلي است.

به  آشنا  فرهنگي  متخصص  نیروي  کمبود  انساني:  زيرساختهای الف(
مشکل  اساسی ترین  به طوری که  فرهنگي،  دیپلماسي  بخش صف  در  سیاست 
دیپلمات هاي فرهنگي ایران را می توان غلبه سیاسي بودن این افراد بر فرهنگي 
بودن، به عالوه ندانستن زبان کشورهاي محل مأموریتشان دانست. پس از انقالب 
ارشاد اسالمي و سازمان فرهنگ  از سوي وزارت فرهنگ و  عمده کساني که 
اعزام  مختلف  کشورهاي  به  فرهنگي  دیپلمات  به عنوان  اسالمي  ارتباطات  و 
از سفارتخانه  به عنوان عضوي  و  پاسپورت سیاسي  با  تا  بودند  مایل  گردیدند، 
کشورمان به کشورهاي محل مأموریتشان بروند؛ درحالی که تسلط کافي به زبان 

محل مأموریتشان نداشتند. )حق پناه، خرداد 1391(
به اندازه  فراملي  نگاه  با  انساني ستادي متخصص  نیروي  نه  دیگر  از سوي 
کافي وجود دارد و نه در سال های گذشته عزم جدي براي تربیت آن وجود 
نیازها و مخاطب  به  توجه  با  ما  تولیدات فرهنگي  غالب  ازاین رو  است.  داشته 
داخلي تولید می شود و سفارش خاصي براي پر کردن این خأل تربیت و تولید 
به مراجع آموزشي و تولیدکنندگان داده نشده است. فعال نشدن دانشگاه های 
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کشور در تربیت نیروي انساني متخصص در این رشته و نبود تولیدات فرهنگي 
مناسب مخاطب جهاني گواه این مطلب است.

ب(نوعنگاهبهديپلماسيفرهنگي: از سوي دیگر غلبه نگاه ایدئولوژیک بر نگاه 
فرهنگي به گونه ای است که ما بیشتر، در این حوزه به دنبال انتقال نگاه مذهبي 
خود به دنیا بودیم و به همین جهت، دیگر شقوق فرهنگي مورد توجه درخور قرار 
نگرفته اند. )جنتي، خرداد 1391( نبود نگاه تعاملي و تبادل ارزش ها در دیپلماسي 

فرهنگي تعامالت این حوزه و حتي حوزه های دیگر را با کندی مواجه می کند.

مختلف  زمینه های  در  کشور  فرهنگي  منابع  فرهنگي:  میراث و منابع ج(
اعم از میراث ملموس و غیر ملموس از جمله میراث مکتوب و مفاخر فرهنگي 
از غناي خوبي برخوردار است، اما این منابع براي خوراک دیپلماسي فرهنگي 
متناسب سازی نشده است و به شکل تخصصي به این منابع و جاذبه ها با رویکرد 
برندسازي فرهنگي توجه کافي نشده است؛ و لذا »دیپلماسي فرهنگي بدون 
برنامه ریزي  ناقص است و مي بایست در  برندهاي فرهنگي، فرایندي  به  توجه 
در این خصوص به برندهاي فرهنگي توجه داشت.« )زماني نیا، خرداد 1391(

این بخش نیازمند توجه جدي قرارگاه فرهنگي کشور یعني شوراي عالي 
انقالب فرهنگي و مجموعه دستگاه های فرهنگي کشور اعم از حوزه های علمیه، 
وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان میراث فرهنگي 

صنایع دستي و گردشگري و صداوسیما است.

حوزه  این  در  بینالمللی: سطح در نهادمند ارائه زيرساختهای .2/2
نیز با توجه به نبود برخي از نیازها مثل رعایت حقوق معنوي، حذف چالش 
ساختاري و مدیریتي دیپلماسي فرهنگي کشور دچار ضعف است.الزم است با 
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عنایت دستگاه تقنیني کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با همکاري سایر 
دستگاه های مرتبط در زمینه های زیر برنامه ریزی و اقدام نماید.

الف(حقوقمالكیتمعنوي:بحث کپي رایت و عدم رعایت حقوق مالکیت 
معنوي یکي از موانع گسترش دیپلماسي فرهنگي است و لذا الزم است کارهایي 
که تا به امروز در زمینه پیوستن ما به قانون جهاني کپي رایت انجام شده را ادامه 
و گسترش دهیم. باز بودن مسیرهاي اختیاري، داوطلبانه و مشارکت جویانه در 
داشته  مؤثري  تحرک  بخواهیم  اگر  که  است  روشن  نیست.  کافي  زمینه  این 
باشیم.  داشته  کپي رایت  رعایت  قانون  مسئله  به  بیشتري  توجه  باید  باشیم، 

)صالحي، 95/2/25(

و  فرهنگي  دستگاه های  تعدد  فرهنگي: ديپلماسي ساختاري چالش ب(
با  هم سطح  تقریباً  را  به گونه ای که دستگاه های موجود خود  آنها  موازي کاري 
دیگري می دانند. این امر باعث شده تا جایگاه های سیاست گذاری، برنامه ریزی 
این حوزه که حوزه ای میان رشته ای در زمینه سیاست و  و اجرا و نظارت در 
در  اجرایي  ناهماهنگی های  و  اختالفات  بعضاً  و  شود  مخدوش  است  فرهنگ 
در دستگاه های  را  اصل مسئولیت پذیری  و  بیفتد  اتفاق  و خارج کشور  داخل 

حاکمیتي و تصدي گر را مخدوش کند.

ج(چالشمديريتيديپلماسيفرهنگي:تکثر مراجع سیاست گذاری، عدم 
انسجام ساختاري، عدم همگرایي بین سیاست ورزي در حوزه دیپلماسي فرهنگي 
از مهم ترین چالش هاست. )صالحي امیري، خرداد 1391( نبود مدیریت راهبردي 
دیپلماسي فرهنگي به طوري که این چرخه با تعبیه سامانه های مناسب به صورت 
سیستمي عمل کندو با ساختاري منسجم و تقسیم کار ملي همه حوزه های 
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باالدستي و پایین دستی مورد نیاز را تأمین کرده و پوشش صددرصدي ایجاد 
کند، از الزامات رفع این چالش راهبردي است.

گفتارششم:چالشهایحوزههایتخصصيفرهنگيوهنري
بناي دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران، آزادي اندیشه است. باید این 
نگاه عمیق، پرشورتر و تأثیرگذارتر از گذشته به جهانیان انتقال داده شود و هنر، 
به عنوان یک زبان بین المللي بهترین راه براي تأثیرگذاري در دیپلماسي فرهنگي 
است. با ابزارهایي مانند فرهنگ و هنر مي توان در عمق باورها و اعتقادات ملل 
رسوخ کرد و اتحادهایي را در ابعاد بین المللي بنیان نمود. راه رسیدن به این 
قالب  از طریق جلب مشارکت هنرمندان کشورمان در  و  نیز فرهنگي  اهداف 
بین الملل،  روابط  صاحب نظران  از  بسیاري  باور  به  است.  هنري  کمپین هاي 
کامیابي  در سیاست خارجي در گروي استفاده ي درست از سازوکارهای هنري 
و فرهنگي در چارچوب دیپلماسي هر کشوري است. )سرسنگي، 1393( وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری 
در حوزه های زیرمجموعه خود در سال های پس از انقالب اسالمي با توجه به 
در  انسجام  ایجاد  با  است  نتوانسته  پیش گفته  زیرساختي  مشکالت  و  مسائل 
ساختار سازماني و راهبردهاي ترسیمي خود موانع موجود را از سر راه بردارد و 
ازاین رو به رغم تالش های صورت گرفته هنوز حوزه فرهنگ و هنر از چالش های 

زیر رنج می برد:

1.بلوغحوزهفرهنگي
در حال حاضر تصویري که دنیا از ایران ساخته با تصویري که افراد خارجي پس از 
دیدار از ایران به دست می آورند، متفاوت است و یکي از علل تفاوت هم این است که 
رایزنان فرهنگي نتوانسته اند تصویر کاذبي را که از ایران ترسیم شده، تصحیح کنند. 
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برخي معتقدند جذابیت مأموریت های فرهنگي و دریافت های باالتر خارج از کشور، 
نسبت به دریافت های داخل کشور بسیار بیشتر باعث جایگزیني انگیزه ها و درنتیجه 
عدم بلوغ فرهنگي در نیروي انساني و عملکرد تخصصي وي می شود. به عبارتي 
رایزنی های فرهنگي نتوانسته اند نقش مورد انتظار را در دیپلماسي کشور ایفا کنند 
و تکرار چرخه معیوب نقصان کارآمدي موجب افت و تنازل بیشتر و بیشتر می شود.

2.تخصصوتبحر
بنا به اظهار دکتر ورجاوند غالب رایزن ها حتي به زبان فارسي و فرهنگ ایراني تسلط 
کافي ندارند و به زبان محل مأموریت هم وارد نیستند. کار ساماندهي رایزنی های 
فرهنگي هم به نحو قابل قبولي صورت نمی گیرد. غیر قابل تصور است که رایزن ها با 
میراث فرهنگي و حوزه های هنري ارتباط نداشته باشند. مجالس داستان سرایی برپا 
نکنند و کنفرانس هایی در رابطه با معماري و هنر قبل و بعد از اسالم تشکیل ندهند. 
او معتقداست حتي اگر سینماي ایران در این زمینه تأثیراتی به جا گذاشته، دالیل 
خاصي داشته و ربطي به فعالیت رایزنی های فرهنگي ندارد. بنابراین درحالی که 
انتظار می رفت به خاطر وقوع انقالب از نظر فرهنگي، تأثیر معقول و گسترده تری در 
جهان بر جا بگذاریم، شاهد آنیم که شخصیت فرهنگي و تاریخي ما به نحو مطلوبي 
معرفي نشده. در شرایطي که ترکیه 200 مدرسه در تاجیکستان بنا کرده، ما براي 
مردمي که با وجود داشتن زبان فارسي نمی توانند خط ساده فارسي را بخوانند، کار 
زیادي نکردیم و به جای آن کتاب هایی را معرفي کردیم که کشش ندارند و فقط 

واکنش منفي ایجاد می کردند. )پایگاه حوزه 1381/9/2(

3.ناهماهنگيتولیداتمليوفراملي
فقدان هماهنگي بین تولیدات ملي و فراملي فرهنگي از سه منظر مطرح است:

الف(رقابتکیفي: تولیدات فرهنگي ما در حوزه های تخصصي فرهنگي اعم 
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رقابت  قابلیت  ُعده  و  ِعده  در  نشریات  و  سینما  کتاب،  نقاشي،  موسیقي،  از 
از  بسیاري  در  معنوي  مالکیت  به  کم توجهی  ندارند.  خارجي  محصوالت  با 
صورت  فاخر  و  هزینه بر  و  کیفي  تولیدات  تا  شده  باعث  فرهنگي  زمینه های 
نگیرد و کارهاي فرهنگي مهم کمتر بدون سفارش پذیرفته می شوند، در این 
حالت انگیزه کار و توانایی های خالقانه الزم نشو و نما نمی کند و همواره منابع 

و سرمایه های فرهنگي ما در حال تخریب و تقلیل است.

ب(رويكردهايتولید:زماني که تولیدکننده فرهنگي چشم اندازی از صدور 
کاالی خود ندارد، طبیعتاً کیفیت آن را متناسب با بازار داخل تنظیم می کند و 
براي کاالي خود قدرتي براي رقابت خارجي ایجاد نمی کند. به طور طبیعي در 
غالب کشورها کاالهای فرهنگي بدون حمایت )حداقل اولیه( دولت نمی توانند 
در کشورهاي جهان  این چالش  باشند.  داشته  جایگاه خوبي  بازار مصرف  در 
سوم با توجه به دیر بازدهي کاالي فرهنگي فراگیر است. به این ترتیب رویکرد 
رقابت  فرهنگي در صحنه  باعث عقب ماندگی کاالهاي  نیز  ایران  در  درون نگر 
اقتصاد  انقالب بر رعایت اصول  ازاین رو تأکید رهبر معظم  جهاني شده است. 
مقاومتي ازجمله اقتصاد درون زای برون نگر، دقیقاً پاسخگوي همین نیاز چالشي 

در همه زیربخش هاي اقتصادي به ویژه زیربخش اقتصاد فرهنگ و هنر است.
با  است  فرهنگ الزم  اقتصاد  در  موفقیت  براي  ج(راهبردتولیدفرهنگي:
تکیه بر مزیت های رقابتي و امکانات داخلي و نیازهاي مخاطب، روي کاالها و 
با راهبردهایی مشخص، صحنه رقابت  محصوالت داراي مزیت متمرکز شد و 
را به نفع تولید بومي گسترش داد. نبود راهبردهای ویژه در این حوزه یکي از 
چالش هایی است که می تواند سرنوشت نامبارکي را براي تولیدات فرهنگي ما 
رقم بزند، به ویژه در عصري از دنیا که شاهد جهانی شدن در تمامي عرصه ها و 

بخش ها ازجمله بخش فرهنگ است.



مطالعاتراهبردي)3(ديپلماسيفرهنگيجمهورياسالميايران؛چالشهاوچينشها 122

3.تلقیهاینادرستازجاذبههایفرهنگي
مزیت های  و  فرهنگي  جاذبه های  می تواند  فرهنگي  حوزه  به  تخصصي  نگاه 
حوزه،  این  سرمایه های  معطلي  ضمن  آن  بدون  و  دهد  تشخیص  را  رقابتي 
تالشي  باشد  که  فرهنگ  از  زیرگروهي  هر  در  بخش  این  سرمایه گذاری های 
ادامه  با  اینکه  از  جداي  است؛  هزینه ساز  آزمون وخطایی  از  ناشي  و  بی هدف 
این روند ضمن تحمل هزینه های فرصت حتي باعث ضربه زدن به توانایی های 

تخصصي نیروي ماهر فرهنگي خود نیز خواهیم شد.
ناصحیح  شناخت  و  بومي  جاذبه های  و  فرهنگي  میراث  از  نادرست  درک 
و  محصوالت  از  نادرست  تلقي  موجب  خارجي  مخاطبین  عالقه مندی های  از 
جاذبه های بومی شده و ممکن است جهت گیری های تولیدات فرهنگي ما را به 
حذف جاذبه ها و مواردي بی مزیت سوق دهد، جداي از اینکه توان برندسازي 

کاال و خدمات را نیز از ما خواهد گرفت.
تحلیل های  براي  تخصصي  برآوردهای  این  درصورتی که  می رسد  نظر  به 
وضعیت فرهنگي و نحوه عملکرد دیپلماسي فرهنگي انجام نشده باشد بتوان از 
وضعیت گردشگري و تحلیل های مقایسه ای نیز در این حوزه بهره برداری نمود؛ 
چراکه صنعت گردشگري به مثابه آینه ای از همه ابعاد فرهنگي می تواند نشانگري 
تخمیني در این حوزه براي جست وجو و کشف واقعیت ها در زمینه های مختلف 
از میدان عملیات دیپلماسي فرهنگي و تحلیل آن تلقي شود. نگاهي به جدول 
آماري زیر که حاوي آمار گردشگري منتخبي از کشورها است، تقریباً گویاي 

این وضعیت در مقایسه با سایر کشورها می باشد.
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جدولشماره)2(مقايسهآماريعملكردگردشگريکشورهابهدالر1

2010201120122013نامکشور
11,952,0006,732,0008,062,0009,163,000بحرین
55,66۴,00057,581,00057,725,00055,686,000چین
1۴,051,0009,۴97,00011,196,0009,17۴,000مصر

77,6۴8,00081,550,00083,051,0008۴,726,000فرانسه
2,938,0003,35۴,0003,83۴,000۴,769,000ایران
۴3,626,000۴6,119,000۴6,360,000۴7,70۴,000ایتالیا
8,611,0006,219,0008,358,00010,36۴,000ژاپن
2۴,577,0002۴,71۴,00025,033,00025,715,000مالزي
1,700,0002,057,0002,3۴6,0002,611,000قطر

10,850,00017,۴98,0001۴,276,00013,380,000عربستان سعودي
9,161,00010,390,00011,098,00011,899,000سنگاپور
52,677,00056,177,00057,۴6۴,00060,661,000اسپانیا
6,903,000۴,785,0005,950,0006,269,000تونس
31,36۴,0003۴,65۴,00035,698,00037,795,000ترکیه
28,295,00029,306,00029,282,00031,169,000امارات
60,010,00062,821,00066,657,00069,768,000آمریکا

این در حالي است که بر اساس سند چشم انداز، جدول زیر باید دست یافتنی 
زماني سند چشم انداز  دوره  آخرین  که  تا 1۴03  سال 1399  از  یعني  می شد. 
گردشگري است، نرخ رشد سالیانه 10 درصد که در نظر گرفته شده باید ما را در 
پایان برنامه به 20 میلیون گردشگر و 25 میلیارد دالر درآمد برساند. درحالی که 
رسیدن به این هدف همان طور که با گذشت سال های چشم انداز تاکنون محقق 

نشده است براي سال های آینده نیز تحقق آن دور از انتظار به نظر می رسد.

1. منبع جدول آمار گردشگري سایت http://www.worldbank.org/ است.
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جدولشماره)3(نرخرشدساالنهبراساسسندچشمانداز

نرخرشدسالیانهسالهايبرنامه
تعدادگردشگراندر
سالهايپايانيبرنامه

بهمیلیوننفر

درآمدارزيدر
سالهايپايانيبرنامه

بهمیلیارددالر

برنامهچهارمتوسعه
)84_88(%302 / 61 / 5

برنامهپنجمتوسعه
)89_93(%206 / 5۴ / 5

برنامهششمتوسعه
)94_98(%151310

برنامههفتمتوسعه
)99_1403(%102025

گفتارهفتم:موانعحوزهديپلماسيفرهنگي
آن دسته از موضوعات و عوامل ایجاد نارسایي در فعالیت های دیپلماسي فرهنگي 
که به نوعی مانع دستیابي به اهداف دیپلماسي فرهنگي است تحت عنوان موانع 
قابل طرح است؛ اما این موانع گاهي منشأ داخلي دارند و گاهي منشأ خارجي، 
موانع داخلي را که از محیط دروني کشور سرچشمه می گیرند، در بخش چالش های 
دیپلماسي فرهنگي اعم از زیرساختي و غیر آن به طور مفصل توضیح دادیم و اکنون 

موانع با منشأ خارجي را به شرح زیر توضیح می دهیم.

1.موضعگیریهایخصمانهوايرانهراسي
با توجه به مخالفت انقالب اسالمي ایران با سلطه گري غرب به ویژه آمریکا و 
انقالب، دیپلماسي فرهنگي  از  ایران پس  این کشور در  از دست رفتن منافع 
غرب به رهبري ایاالت متحده آمریکا در سال های پس از انقالب اسالمي ایران 
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ایران هراسي طراحي شد و تاکنون  ایران اسالمي و بر پایه  با  بر اساس عناد 
به گونه ای عمل کرده است که غالب مردم جهان، ولو با نگاه های متفاوت ایران را 
نماد مقاومت در برابر جهان غرب مي دانند، یعني هرجایي که از انقالب اسالمي 
تجسم  خود  ذهن  در  را  ایراني  شخصیت هاي  و  نماد  قطعاً  مي شود،  صحبت 
علماي  و  نخبگان  خود،  سخنراني هاي  و  نشست ها  از  بسیاري  در  و  مي کنند 

ایران را مطرح مي کنند.
اما اینکه چگونه می توان در برابر این موج تهاجم فرهنگ غرب ایستادگي 
کرد و آیا روش های تخریبي و قهرآمیز در این عرصه کارساز است یا نه موضوع 
دیگري است که قطعاً میان راه حل های مکاتب مختلف و راه حل های معتقدان 
به فرهنگ دیني تفاوت وجود دارد. در فرهنگ دیني روش جدال احسن که 
می توان ایده گفت وگوی تمدن ها را الهام یافته از این روش دانست، توصیه شده 
است چراکه قرآن کریم با آیه »ادع الي سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة« 
به راه صحیح اسالم ما را به حکمت و موعظه  )نحل 16: 125( براي دعوت 
نیکو دعوت کرده است و لذا اساس دیپلماسي فرهنگي ایران بر این خط سیر 

استوار است.

2.محدودسازيدرمرزهايجغرافیايي
انقالب اسالمي یک پدیده ای  اینکه  بر  تبلیغات خیلي وسیعي مبني  تالش و 
است، صورت  ایران  جغرافیایي  حوزه  به  محدود  و  اهل سنت  به غیراز  مربوط 
می گیرد و این اقدام به عنوان یک پروژه در جریان است؛ علت را باید در این 
جست وجو کرد که »بعد از انقالب اسالمي یک انرژي انقالبي متأثر از اسالم 
به شدت  اینکه  یکي  داشت.  عمده  ویژگي  دو  که  شد  آزاد  اسالم  جهان  در 
و  تفکرات  علیه  به شدت  این که  دوم  ویژگي  و  بود  و ضد سلطه  ضدآمریکایي 
اسالم  اسالم در جهان  نام  افراطي که تحت  و  وابسته  و  جریان های منفعالنه 
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فعالیت داشتند بود. براي ایجاد شکاف و فاصله بین ایران و جهان اسالم سني 
یکسري تحوالت علیه ایران به راه انداختند که از جمله آن؛ جنگ ایران و عراق 
بود و تبلیغات زیادي را از طریق بعضي علماي وابسته شروع کردند مبني بر 

اینکه انقالب اسالمي مربوط به اسالم شیعه است«. )رباني، 1393/5/21(

3.اسالمهراسي
اصول  منشأ  به عنوان  تشیع  مکتب  و  اسالم  شدن  قطعي  و  زمان  گذشت  با 
غرب،  دید  از  اسالمي  ایران  سیاسي-فرهنگي  راهبردهاي  و  خارجي  سیاست 
آنها سعي کردند با اجراي پروژه ای در کشورهاي اسالمي، عالوه بر تخلیه انرژي 
متأثر از انقالب اسالمي در جهان سني و همچنین تجمیع و شناسایی کم هزینه 
در  اسالم  انقالبي جهان  اسالم؛ مسیر حرکت های  در جهان  انقالبي  نیروهاي 
قالب بیداري اسالمي را از یک جنبش ضد غربي متأثر از انقالب اسالمي؛ به یک 
نیروي سیاسي و نظامی هدفمند شده و در مسیر منافع غرب تغییر مسیر دهد 
و نقش اساسي در هدایت و مدیریت این پروژه را بر عهده جریان های افراطي 
اسالمي  کشورهاي  و  خاورمیانه  منطقه  انتخاب  گذاشتند.  تکفیری  و  سلفي 
ایجاد  براي  و  هدف  این  راستاي  در  دقیقاً  تکفیري  عملیات  کانون  به عنوان 

هراس از اسالم با استفاده از منابع و امکانات خود مسلمانان صورت گرفت.
به رغم تبلیغات گسترده اي که از طریق رسانه ها و پروژه هاي مشترکي که 
آمریکا با بعضي از کشورهاي اسالمي داشته و هزینه هایي که براي اسالم هراسی 
و شیعه گریزي کرده اند، در مقابل ما از ظرفیت فرهنگ در عرصه های بین المللی 
چندان بهره نگرفته ایم. متأسفانه »هنوز هم نگاه ما به فرهنگ یک نگاه فرعي 
ایده آل ها خیلي  با  است و در بحث بودجه و برنامه ریزي؛ مدیریت و آموزش؛ 
اصل وفرع ها  و  سیاست ها  از  خیلي  افراد  و  مدیریت ها  تغییر  با  داریم...  فاصله 
قضاوت  نمي شود  سیستم  این  در  قطعاً  مي شود.  جایگزین  سلیقه ها  و  عوض 
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یک  با  رایزن  یک  متأسفانه  دارد.  وجود  زیادي  آسیب های  زیرا  کرد  درستي 
ایده اي یکسري فعالیت هایي را انجام می دهد و فردي جدید با یک نگاه متفاوتي 
مسیر قبلي را قبول ندارد و یا برعکس آن مي رود و این ایراد کار ما است«. 

)رباني،1393/05/21(

4.تحريمهایاقتصادي
بدون یک اقتصاد پویا و تأمین کننده منافع ملي سیاست و فرهنگ نیز دچار 
نیازهاي مادي  تأمین کننده  و  اقتصاد موتور حرکت  ناتواني هستند.  و  مشکل 
با لجاجت آمریکا از زمان جنگ تحمیلي  ایران که  سایر بخش هاست. تحریم 
ازجمله مباحث  بهانه های مختلف  به  توافق برجام  از  تا قبل  ایران  عراق علیه 
هسته ای پیگیري و وضع می شد، همراه با آثار مثبت آن در جهت توانمندی های 
آن  نیز داشت که مهم ترین  و محدودکننده وسیعي  زیان بار  آثار  ملت  دروني 

عبارت اند از:
از  بعضي  جانب  از   1359 سال  اوایل  در  کشور  ارزي  منابع  تحدید   .1

کشورهاي اروپایي و آمریکا
2. افزایش هزینه های جنگ همراه با کاهش صدور نفت و کاهش دریافت های 

ارزي کشور
تحریم  ارزي،  ذخایر  شدن  بلوکه  دلیل  به  تهاتري  مبادالت  گسترش   .3

اقتصادي و جنگ
وابسته  صنایع  اقتصادي  تحریم  با  که  کشور  وابسته  صنایع  در  اخالل   .۴

کشور را به مشکالت بیشتري مواجه کرد
5. اخالل در فروش نفت در نتیجه فشارهاي سیاسي آمریکا بر جمهوري 

اسالمي ایران
6. کاهش ارزش ریال به عنوان یکي دیگر از آثار منفي تحریم
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7. آشفتگي سیستم توزیع، افزایش احتکار و بازار به علت بروز تنگناهایي 
در خرید و واردات کاال

8. رشد منفي تولید ناشي مشکالت ناشي از جنگ و تحریم های اقتصادي 
و نبود سرمایه گذاری

9. افت سرمایه گذاری خارجي تحت تأثیر تحریم اقتصادي آمریکا بر روي 
جلب سرمایه گذاری )یعقوب و نعمتي، 1393: ۴0-۴2(

5.رقابتهایمنطقهای
یعني یک تالش و تبلیغات خیلي وسیعي صورت می گیرد مبني بر اینکه انقالب 
اسالمي یک پدیده ای مربوط به غیراز اهل سنت و محدود به حوزه جغرافیایي 
ایران است، نکته اساسي که من به آن تأکید دارم و معتقدم به عنوان یک پروژه 
در جریان است، این که بعد از انقالب اسالمي یک انرژي انقالبي متأثر از اسالم 
در جهان اسالم سني آزاد شد. این انرژي دو ویژگي عمده داشت. یکي اینکه 
به شدت ضدآمریکایي و ضدسلطه بود و ویژگي دوم این که به شدت علیه تفکرات 
و جریان های منفعالنه و وابسته و افراطي که تحت نام اسالم در جهان اسالم 
فعالیت داشتند بود. براي ایجاد شکاف و فاصله بین ایران و جهان اسالم سني 
یکسري تحوالت را علیه ایران را به راه انداختند که از جمله آن؛ جنگ ایران و 
عراق بود و تبلیغات زیادي را از طریق بعضي علماي وابسته شروع کردند مبني 

بر اینکه انقالب اسالمي مربوط به اسالم شیعه است. )رباني، همان(
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فصل پنجم 
تحلیلوآسیبشناسي

گفتاراول:آسیبهايکارکرديديپلماسيفرهنگيايران
گفتاردوم:آسیبهايماهويديپلماسيفرهنگيايران
گفتارسوم:راهبردهايمناسبديپلماسيفرهنگيايران
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آسیب شناسی این حوزه را می توان در دو بخش آسیب های کارکردي که معطوف 
دیپلماسي  محتواي  به  معطوف  که  ماهوي  آسیب های  و  است  کار  نتیجه  به 
فرهنگي است تقسیم بندی و تبیین نمود. بدیهي است این آسیب شناسی نتیجه 
عملکرد دستگاه های مرتبط به ویژه دو دستگاه دیپلماسي وزارت امور خارجه و 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي را در دو حوزه کارکردي و سیاست گذاری 

مورد نقد قرار می دهد و آنها را به رفع این کاستی ها دعوت می کند.

گفتاراول:آسیبهایکارکرديديپلماسيفرهنگيايران
آسیب های کارکردي دیپلماسي فرهنگي را می توان در چهار عنوان کلي میزان 
نفوذ فرهنگي، تولید قدرت نرم، حفظ موقعیت انقالبي و نقش رایزن فرهنگي 

دسته بندی کرد.

1.میزاننفوذ
نفوذ ارزش های انقالب اسالمي ایران در دوره ابتدایي استقرار جمهوري اسالمي 
به  به مراتب  آزادیخواه  توجه جنبش های  ایران در ملل دیگر و جذب و جلب 
نسبت وضعیت کنوني از سرعت بیشتري برخوردار بود؛ به طوری که این نکته 
را در میان سخنان دوست داران انقالب اسالمي می توان یافت. تبلیغات ایران 
در  موجود  ضعف های  و  یک سو  از  انقالب  دشمنان  هراسي  اسالم  و  هراسي 
در  است  توانسته  دیگر  سوي  از  ایران  اسالمي  جمهوري  فرهنگي  دیپلماسي 
نفوذ فزاینده دیپلماسي فرهنگي کشور تأثیر گذاشته و آن را حسب شرایط و 

موقعیت های جهاني و منطقه ای ُکند کَند.
واضح است که صرف فعالیت معاندین بدون ضعف نیروهاي انقالبي نمی تواند 
تأثیر جدي داشته باشد. بلکه نقایص و ضعف های برنامه ای، مدیریتي و برخي از 
دست دادن فرصت ها و عدم آمادگی ها در تحوالت جهاني به ویژه در صحنه های 
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فرهنگي و معارضات قدرت نرم باعث این کندي نفوذ و تقویت جبهه تهاجم 
بر  عالوه  اجرا،  عوامل  طریق  از  کشور  نرم  قدرت  هرگاه  است.  شده  فرهنگي 
انتقال )که لزوماً باور و ایمان به پیام نیست( وارد حوزه حمل پیام که ناظر بر 
انتقال پیام توأم با باور و ایمان قلبي به آن باشد، شاهد تقویت قدرت نرم هم در 
بعد داخلي و هم در بعد خارجي خواهیم بود و طبیعتاً امکان نفوذ در مخاطبین 
را فراهم می کند. لیکن درصورتی که عوامل اجرا دچار ضعف در ایمان به نقش و 
یا پیام خود شوند نفوذ کالم و پیام دچار نارسایي می شود. بدیهي است هرگونه 
ضعف در این حوزه اعم از لوازم انتقال، لوازم حمل و نارسایي برنامه ها و ابزار 

انتقال پیام موجب نقص در قدرت نفوذ خواهد شد.

2.تولیدقدرتنرم
قدرت نرم نه به خودی خود به وجود می آید و نه امکان توسعه آن بدون استفاده 
بهینه از فرصت ها و زمینه های موجود داخلي و خارجي وجود دارد، بلکه همواره 
تولید قدرت نرم تابعي است از میزان عملکرد نیروهاي انقالبي، مدیریت کارآمد، 
نیروي انساني متخصص و سایر امکانات قابل استفاده؛ چراکه ظرفیت انقالب 
اسالمي و ارزش های آن و تمایل عدالت جویی و آزادی خواهی ملل مسلمان یا 
غیر مسلمان عالقه مند صرفاً زمینه های اولیه حرکت دیپلماسي فرهنگي است. 
از  اعم  فرهنگي  دیپلماسي  شاخص های  در  کشور  توانایي  رشد  است  بدیهي 
شاخص های مربوط به نوسازي و بکار گیري پیام ها و همچنین ارتقاي کشور 
در سایر شاخص های ابزار و روشي و عوامل اجراي دیپلماسي فرهنگي به عالوه 
برنامه های راهبردي کارآمد و هماهنگ با سایر قابلیت ها و قوت ها در مجموع 
می تواند قدرت نرم کشور را رشد دهد و زمینه ساز توسعه بیشتر آن نیز بشود.

تولید قدرت نرم از مؤلفه های داخلي و خارجي مرتبط ناشي می شود. اگرچه 
وجود رهبري فرهمند، دولت کارآمد، قدرت اقتصادي و جمعیت مولد و فعال 



مطالعاتراهبردي)3(ديپلماسيفرهنگيجمهورياسالميايران؛چالشهاوچينشها 132

دیپلماسي  خود  اما  هستند،  نرم  قدرت  ایجاد  در  تأثیرگذاری  مؤلفه های  و... 
مناسبات  توسعه دهنده  و  خارجي  سیاست  مسیر  راهگشاي  به عنوان  فرهنگي 
سیاسي و اقتصادي و همکاری های منطقه ای و بین المللی نیز یکي از مؤلفه های 
کلیدي و مؤثر تولیدکننده و از منابع ارزشمند قدرت نرم است که ضعف و خلل 
در آن موجب اخالل جدي در ایجاد، توسعه و اعمال قدرت نرم کشور می شود.

3.حفظموقعیتانقالبي
کمیت  باید  نه تنها  که  گران بهاست  سرمایه ای  اسالمي  ایران  انقالبي  موقعیت 
و کیفیت آن حفظ شود؛ بلکه باید این موقعیت را در شرایط جهاني روزآمد 
کرد و بر دامنه آن افزود؛ چراکه صرف حفظ وضع موجود نیز در موقعیتي که 
قدرت های دیگر در حال نشو و نما و توسعه هستند خود تنزل و عقب گرد تلقي 
می شود. تأکیدات مکرر مقام معظم رهبري )مدظله العالی( بر انقالبي بودن و 
بروز  مناسبت های مختلف گویاي  و در  اخیر  بیانات  در  به ویژه  ماندن  انقالبي 
نظام  نیروهاي  انقالبي گري  حفظ  و  قدم  ثبات  لزوم  و  زمینه  این  در  نقایصي 
جمهوري اسالمي است. هرگونه وادادگي و عدول از ارزش های انقالبي به هر 
دلیل منجر به تضعیف جبهه فرهنگي انقالب اسالمي در هردو بعد داخلي و 
را  استکبار  جبهه  مقاومت،  محور  در  سستي  ایجاد  ضمن  و  می شود  خارجي 

جری تر می کند.

4.نقشرايزنفرهنگي
کارشناس  به عنوان  فرهنگي  رایزنان  وظایف  و  نقش  است  ممکن  هرچند 
فرهنگي- سیاسي با مأموریت بیروني به طور سنتي امري مشخص باشد، اما به 
نظر می رسد این نقش طي مرور زمان به انفعال گراییده و تا حدودي از درایت 
سیاسي- فرهنگي توأم با انقالبي گري و فرصت سازي خالي شده است؛ ازاین رو 
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بر  مبتني  فرهنگي  رایزن  نقش  تبلیغ  و  دقیق  تعریف  و  نقش  این  بازتعریف 
واقعیت های جدید و جایگاه کنوني آن به عنوان یک حس گر فرهنگي فعال در 
رصد تهدیدهاي فرهنگي و نوعي پاالیه عمل کننده در جهت جلوگیري از ورود 
برخي تهدیدهاي فرهنگي و فراتر از آن به عنوان افسر قدرتمند و پیش رونده 

جنگ نرم در خط مقدم جبهه فرهنگي ضروري است.
باید با تسلط بر جاذبه های فرهنگي کشور خود و عالیق کشور میزبان توجه 
کافي داشت و بتوان تصویر مناسبي از هویت ایران اسالمي به مخاطبین خود 
منعکس نمود و رویکرد جدید و مؤثری از حامل و ناقل بودن دیپلماتیک خود 
انتقال قدرت نرم موجود و ساختن آن با منابع  را به نمایش و اجرا گذاشت. 
جدیدي که از تالقي فرصت های داخلي و خارجي پدید می آید نیازمند مدیریت 
جمهوري  فرهنگي  رایزن  برازنده  تنها  آن  رهبري  که  دارد  توانایي  رهبري  و 

اسالمي ایران است.

گفتاردوم:آسیبهایماهويديپلماسيفرهنگيايران
آسیب های ماهوي دیپلماسي فرهنگي ایران را که نوعاً از جنس سیاست گذاری 
و برنامه ریزی راهبردي است، می توان در نوع و محتواي پیام ها، عوامل اجرا و 

برنامه ها و ابزار و روش اجراي برنامه ها دسته بندی کرد.
1.آسیبهایپیامي-هدفي

محتواي دیپلماسي فرهنگي را پیام ها و ارزش های گنجانده شده در پیام تشکیل 
می دهد. سیاست خارجي کشور، تعیین کننده این محتوا است. اگر ما »نه شرقي 
از اصول  از مستضعفین عالم« را  و نه غربي«، »جمهوري اسالمي« و »حمایت 
این  سیاست خارجي خود می دانیم و تعـهدي نسبت به قدرت های جهـان در 
خصوص را نمی پذیریم، پیام دیپلماسي فرهنگي ما هم در ادامه این اصول، ترویج 
استکبارستیزی و حمایت از مظلومان عدالت جو و مسلمین ستمدیده است. این 
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قاعده باید حسب شرایط مخاطبین و تحوالت جهان و با استفاده از ادوات انتقال 
روز پیام و در قالب مسئله فرهنگي منتقل شود، درصورتی که پیام در راستاي اصول 
پیش گفته نباشد و نتواند هدف را تأمین کند قطعاً آسیب در این حوزه اتفاق افتاده 

و باید با ارزیابي پیام ها و نحوه ارائه آنها این نقیصه رفع شود.
استفاده از ارزش های مشترک و انساني با رویکرد اهداف دیپلماسي فرهنگي 
از قوت های این بخش از ماهیت دیپلماسي فرهنگي است. ازاین روست که تأثیر 
پیام فرهنگي و انساني و ظلم ستیز عاشورا صرفاً در مخاطب مسلمان خالصه 
نمی شود و همه انسان های آزادیخواه و عدالت جو را در بر می گیرد؛ این پیام 
می تواند ضمن  مکان  و  زمان  از حیث شرایط،  به کارگیري صحیح  در صورت 
ترویج مکتب تشیع و اهل بیت )علیهم السالم( زمینه ساز تحوالت فرهنگي در 
مخاطبین و گرایش به منشأ آن یعني اسالم و قرآن کریم باشد؛ اما در هر مورد 
که پیام انتخابي در ظرف مناسب خود قرار نگیرد و یا ظرف مورد عالقه و توجه 
مخاطب خالي از پیام و محتواي مناسب باشد، آسیب پیامي و هدفي مورد نظر 
مخدوش شده است. به عنوان نمونه ارائه موسیقي خالي از پیام با مجریان غیر 
با  ناهمخوان  یا پیام های مطلوب در قالبي غیر جذاب و  ناقل و حامل پیام و 

فرهنگ مخاطب را می توان از موارد مهم آسیب پذیری در این بخش دانست.

2.آسیبهایعواملاجرا
در  موجود  آسیب  در  است  ممکن  گاهي  فرهنگي  دیپلماسي  نقش  انحراف 
مجریان و عوامل اجرا اتفاق بیفتد. هرگاه عامل اجراي دیپلماسي با محتواي 
باشد، به طور  پیام و شرایط موجود مکاني و مخاطبان پیام همخواني نداشته 
مناسبي  عملکرد  باشد  که  محتوایي  و  سطح  هر  در  مربوط  اقدامات  طبیعي 
نخواهد داشت و چه بسا اثرات منفي نیز برجاي می گذارد. اجراي محافل شعر و 
ادبیات غني فارسي با حضور افراد غیر ماهر و در حضور عالقه مندانی دانشمند 
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ادبیات  و  فرهنگ  به  حمله  از  کمتر  آسیبي  شرق شناسی،  از  حوزه  این   در 
فارسي ندارد.

مهم ترین عوامل اجرا، نیروي انساني متعهد و متخصصي است که با باورهاي 
عمیق خود هم حامل پیام صحیح است و هم ناقل پیام؛ متخصص غیر متعهد 
وظیفه  انجام  در  خیانت  میدان  وارد  ناخواسته  هردو  متخصص  غیر  متعهد  و 
باشد، مجریاني  ارسالي  پیام های  با  باید منطبق  رفتار مجریان  خود می شوند. 
که بتوانند نقش نمایندگي ایران اسالمي را در کشور مخاطب و جامعه هدف 
به جای آورند! وجود و ظهور تمایالت دنیاطلبي و رفتارهاي مخالف با ارزش های 
انقالب اسالمي نه تنها باعث جذب عالقه مندان جدید نمی شود، بلکه زمینه های 

دلسردي و طرد شیفتگان و ارادتمندان را نیز فراهم خواهد کرد.
رفتار هیئت های اعزامي از کشور تحت هر عنوان اعم از هیئت های علمي 
سیاسي  هیئت های  حتي  و  هنر  و  فرهنگ  اهالي  یا  ورزشي  یا  و  فرهنگي  یا 
و  وفادار  دوستان  می گیرد:  قرار  دو طیف  ذره بین  زیر  خواه ناخواه  اقتصادي  و 
به  جز  که  فرصت طلبی  و  غدار  دشمنان  و  اسالمي  انقالب  سربلندي  مشتاق 
مخاطباِن  نکته سنجی های  این  نمی اندیشند.  اسالمي  ایران  نابودي  و  تحقیر 
سفیران رسمي و غیر رسمي کشور، در هر سطح، از رئیس جمهور ایران اسالمي 
تا یک هنرمند و یا ورزشکار معمولي را رها نمی کند؛ بنابراین شیوع و تکرار 
ارزیابی های منفي مخاطبین به شکلي مضاعف خسارت بار خواهد بود و بسیاري 

از امیدها و نشاط های مشتاقان انقالب اسالمي را به یاس بدل می کند.

3.آسیبهایبرنامهای
برنامه ها ممکن است پیشدستانه یا فعال باشند و براي اجراي بلندمدت یا میان مدت 
و یا کوتاه مدت منظور شده باشند، درهرحال الزم است از کیفیت و پیام رسانی 
شایسته ای برخوردار باشند. ازاین رو متخصصین راهبردي دیپلماسي فرهنگي باید 
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با ارزیابی های تخصصي خود حسب موقعیت کشورها و جوامع هدف اقدام به تهیه 
نقشه راه و طبقه بندی کشورها و راهبردهاي متناسب حوزه های مختلف جغرافیایي 
و سیاسي با زمان بندی معین کنند. البته بدیهي است با ارزیابي راهبردي راهبردها و 
اجراي آنها و شرایط محیطي جدید ممکن است دست به تغییرات اساسي در سطوح 
راهبردي، اجرایي و عملیاتي زده شود. در غیر این صورت اجراي برنامه بدون هدف و 

نقشه راه مشخص، جز آسیب و ناکامي نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
کمیت، کیفیت و تناسب برنامه های فرهنگي با مخاطبین در کشور هدف، رکن 
اصلي عملیات فرهنگي در عرصه دیپلماسي فرهنگي است. بعضاً مالحظه می شود 
بدون توجه به ارزیابي از اثر بخشي برنامه ها اقداماتي به صورت تکراري و در شرایط 
ناهماهنگ اجرا می شود و نتایج ناهمراستاي با دیپلماسي فرهنگي به بار می آورد. 
نمی توان براي مردم جهان با جغرافیا و ارزش ها و فرهنگ های متفاوت برنامه های 
یکسان اجرا نمود. الزم است برنامه های فرهنگي، متناسب با حال و شرایط مخاطبین 
دیپلماسي فرهنگي در جوامع مختلف اعم از سیاستمداران و نخبگان، دانشگاهیان و 

اندیشمندان و هنرمندان و ورزشکاران و یا عموم مردم تنظیم شود.
با توجه به سطوح سه گانه راهبردي، تاکتیکي و  برنامه ای  طیف آسیب های 
تکنیکي از وسعت زیادي برخوردار است و با توجه به گستره اثرگذاري از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار است. آسیب های برنامه اي می تواند در سطح سیاست گذاری 
و برنامه ریزی راهبردي دیپلماسي فرهنگي در داخل کشور و تولید برنامه های و 
محصوالت فرهنگي اتفاق بیفتد و تا اجراي برنامه با محتواي نامناسب یا در شرایط 
ازاین رو ارزیابي خبرگان این حوزه  زماني و مکاني نامناسب و... ادامه پیدا کند. 
از شرایط و ایجاد هماهنگي بین تولیدات و مخاطبین در سطح راهبردي، نقش 
کلیدي دارد و بنابراین دور از انتظار نیست اگر تحت تأثیر ارزیابی های کارشناسانه، 
برنامه های دیپلماسي فرهنگي در کشور هدفي از برنامه های فرهنگي-علمي با توجه 

به شرایط موجود، به آموزشي و اقتصادي-اجتماعي تغییر پیدا کند.
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4.آسیبهایروشي-ابزاري
روش ها و ابزارهاي مورد استفاده در دیپلماسي فرهنگي اگرچه نوعاً فرهنگي 
اما همین  اقتصادي-اجتماعي پشتیباني می شود،  ابزارهاي  با  به ندرت  و  است 
آسیب های  لذا  و  می شود  شامل  را  گسترده ای  طیف  نیز  ابزارها  و  روش ها 
متفاوتي نیز متوجه آنها خواهد بود. ابزارهاي فرهنگي در این حوزه رسانه های 
قدرتمندي هستند که در صورت انتخاب صحیح؛ مفاهیم، ارزش ها و پیام ها را 
یا در نهادینه  به خوبی و در سطحي گسترده به مخاطبین منتقل می کنند و 
شدن و وفاداري نسبت به آنها فرهنگ سازی می نمایند و در غیر این صورت 
به  نتیجه و هدررفت منابع، ممکن است منجر  یا  و  اجرا  ناکامي در  بر  عالوه 
اثرات منفي و ناکارآمدی دیپلماسي فرهنگي در آن حوزه خاص و تأثیر منفي 

در حوزه های دیگر بشود.
هدف  تحقق  براي  شرایط  و  هدف  از  تابعي  همواره  روش  و  ابزار  انتخاب 
با ابزار نوشتاري نمی توان منتقل  است. طبیعي است فرهنگ عاشورا را صرفاً 
و  تعزیه ها  است.  نبوده  این گونه  نیز  ما  بومي  فرهنگ  در  که  همان طور  کرد، 
با خرده فرهنگ های  راه اندازی دسته های عزاداري منطبق  به  شبیه خوانی ها و 
فرهنگ  این  تبیین  و  ترویج  خطابه های  و  کتاب ها  کمک حال  همواره  کشور 
انساني و عاطفي بوده است. این روش های سمعي بصري و احساسي-عاطفي 
تبلیغي، هم اکنون نیز در قالب استفاده از ابزارهای نوین دیداري-شنیداري و 

هنري و در قالب فیلم و سریال و تئاتر و نمایش در حال اجراست.
هرچند فرهنگ و عالقه مندی مخاطبان در اقصي نقاط عالم و شناخت آنها 
این  متخصصین  براي  ترویجي  و  تبلیغي  روش های  انتخاب  راهنماي  همواره 
مهندسي  به  عمومي دستیابي  دیپلماسي  در  آن  با کمک  و  است  بوده  حوزه 
افکار و مهندسي اجتماعي نیز میسر شده است، اما آنچه مسلم است تنوع در 
گیري حداکثر حواس  بکار  و همچنین  پیام  انتقال  و  القا  و روش های  ابزارها 
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و  انتقال  در  اثرگذارتري  نقش  پیام رسانی  در  تفکر  قدرت  و  عواطف  و  تجربي 
ماندگاري پیام دارد. ازاین رو استفاده از سینما و بازی های رایانه ای قطعاً مؤثرتر 

از روش های پیشین در آموزش و تبلیغ و تغییرات فرهنگي و نگرشي است.
به کار  در  رقابت  در  ناتواني  و  عقب ماندگی  در  نوعاً  حوزه  این  در  آسیب زایی 
گیري دانش و فناوري نوین رسانه ای و فرهنگي اتفاق می افتد؛ چراکه عماًل با شیوع 
از دست  را  جایگاه خود  روش های ضعیف تر  تبلیغي جدید  و  فراگیري  روش های 
می دهند و پیام های رسانه های جدید از برد و اثرگذاری بیشتري برخوردار می شوند. 
ازاین رو نوآوري در این بخش از ماهیت دیپلماسي فرهنگي حرف اول را در سلطه 
رسانه ای و نفوذ می زند. توجه به ابزارها و روش های رسانه ای و سرمایه گذاری های 
هنگفت قدرت های استکباري و صهیونیست ها در این حوزه در زمینه فضاي مجازي 
و سایبر و همچنین تقویت جهاني هوش تصویري گویاي اهمیت آسیب های روشي-

ابزاري است.

گفتارسوم:راهبردهايمناسبديپلماسيفرهنگي
اساس مهندسي سه  بر  ایران  جهت گیری سیاست خارجي جمهوري اسالمي 
مؤلفه عمده منابع ملي، آرمان های انقالب و ارزش های اسالمي پایه گذاری شده 
است. یکي از کار ویژه های دیپلماسي فرهنگي و کارگزاران و عوامل اجرا در این 
حوزه این است که نسبت به شناسایي محیط و سناریوهاي تهدیدزا در حوزه 
فرهنگ اقدام نموده و با کمک متولیان امر و مراجع سیاست گذار و تصمیم گیر 
و  متخصص  نیروهاي  هم اندیشی  حاصل  که  مقابله  براي  الزم  استراتژی های 
از کارگزاران نظام، اساتید دانشگاه و حوزه است را در  اعم  این حوزه  مجرب 
قالب مدیریت راهبردي دیپلماسي فرهنگي تصویب و بر اساس آن، برنامه ریزی، 
پیاده سازی، اجرا و نظارت کنند. مهم ترین چارچوب های این مسیر را می توان 

به شرح ذیل دسته بندی کرد.
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1.سرمايهگذاریفرهنگيدرکشورهايمحوري
حضور فعال در کشورهاي محوري می تواند تأثیر فعالیت های فرهنگي و انتقال 
قدرت نرم کشور در قالب دیپلماسي فرهنگي به کشور هدف را به طور مضاعف 
به نتیجه برساند. کما اینکه برنامه های راهبردي دیپلماسي فرهنگي کشور و 
راهبردهاي  چارچوب  در  ایران  اسالمي  جمهوري  خارجي  سیاست  همسویي 
مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستي در لبنان توانسته است این تأثیر را در 

کشور محوري لبنان و سایر کشورهاي منطقه برجاي گذارد.
هر کشوري که بتواند بر افکار عمومي و جامعه نخبگان فکري لبنان تأثیر 
این نفوذ را به سایر کشورهاي  بیشتري داشته باشد، به طور طبیعي می تواند 

عربي و منطقه خاورمیانه نیز تسري دهد. 
»جمهوري اسالمي ایران، توانسته است با مشارکت در ایجاد گروه حزب اهلل 
و حمایت همه جانبه از این جنبش که امروزه قوی ترین و محبوب ترین بازیگر 
سیاسي این کشور به شمار می رود، جایگاه مطلوبي در قلب ها و اذهان لبنانی ها 

براي خود ایجاد کند.
کشورهاي  با  رابطه  در  ایران  خارجي  سیاست  همسویي  این،  بر  عالوه 
افکار عمومي  قاطبه  تمایالت  با  به خصوص رژیم صهیونیستي  لبنان،  همسایه 
در لبنان، باعث شده تا این کشور دیپلماسي عمومي کارآمد و موفقي از خود 
به نمایش گذاشته و موجبات افزایش قدرت نرم ایران را در این منطقه فراهم 
آورد. این کشور ازآن جهت که پایگاه و کانون پیوند میان دنیاي عرب از یک سو 
اندیشه های  الهام بخش  مرکز  همواره  است،  دیگر  از سوي  غربي  ارزش های  و 
اجتماعي و سیاسي بوده و در زمینه ادبیات و آموزش بر خاورمیانه تأثیرگذار 
است.« )فاطمي صدر، 1391( این نمونه در خاورمیانه می تواند در سایر مناطق 

جهان نیز پس از شناسایي و برنامه ریزی تکرار شود.
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2.تأمینواعزامنیرويانسانيمتخصصباانگیزهبهعنوانرايزنفرهنگي
انگیزه باال و تخـصص در انجام وظـایف محوله در افسران جنگ نرم و رایـزنان 
بسیار  گروه های  مقابل  در  را  ما  اندک  افراد  می تواند  ایران  اسالمي  جمهوري 
متعهد  و  متخصص  رایزن  درصورتی که  نماید.  بانفوذ  و  مؤثر  توانمند،  مقابل، 
در منطقه متناسب به کار گرفته شود و با فرهنگ کشور هدف آشنا باشد نفوذ 
وي در قلوب و اذهان مخاطبینش و رسیدن به اهداف فرهنگي کشور دستاورد 
تالش مخلصانه وي خواهد بود و در غیر این صورت نمی توان انتظاري از صدور 
انقالب  اثرگذاری که در سال های نخستین  انقالب اسالمي و روند  ارزش های 
انتظار اولیه ی مخاطبین انقالب اسالمي  اسالمي شاهد آن بودیم و اکنون به 

تبدیل شده است داشته باشیم. 
ما وقتي موفق است که منافع ملي کشور در منطقه  دیپلماسي فرهنگي 
هدف حفظ شده باشد و تصویر اسالمي کشور جذابیت خود را به مردم حوزه 
با تربیت نیروهاي ویژه همین عرصه و  باید  این مهم  باشد.1  فعالیت چشانده 

بیان عباراتي  ایران در سیرالئون و  به عنوان نمونه اشک ریختن در تودیع رایزن فرهنگی   .1
یا »آقای  چون »خداحافظ آقای قزلسفلی! شما یک دیپلمات متشخص و متمایز هستید« و 
قزلسفلی برای سیرالئونی ها مانند یک پدر بود« در تیتر روزنامه های كشور سیرالئون در زمان 
تودیع به نشان تکریم او نشان از انجام وظیفه و انتخاب درست رایزن است. در همین مورد   
ظرف سال های گذشته، رایزن اعزامي كشور عالوه بر حضور فعال در مساجد سیرالئون و اقامه 
نماز های جمعه به عنوان امام جمعه میهمان به عضویت رسمی بیش از 100 مسجد این كشور 
تحت عنوان »عضو ویژه در هیات امنا« در آمده است كه   بنا به اظهارات شخصیت های علمی و 
دینی خطبه هایی كه قزلسفلی در نمازهای جمعه داشته است موجب توسعه دیپلماسی عمومی، 
معرفی مبانی دینی و فرهنگی اسالم ناب محمدی )ص(، بیداری، وحدت، بصیرت و ترغیب 
به شناخت دقیق اسالم بوده است . همان طور كه تدریس افتخاری ادیان الهی، سعادت، عدالت 
اجتماعی و...، شناخت مبانی اسالم، آموزش عربی، ایران شناسی، زبان فارسی، ادیان الهی و 
ادیان دانشگاه فورابه و سایر خدمات اجتماعي  جهانی شدن در دانشکده فلسفه و مطالعات 
توانسته است وي را در این كشور به نام انقالب اسالمي و نظریه بلند صدور انقالب اسالمي 

امام خمیني )ره( محبوب دلهاي مردم كند. )خبرگزاری مهر، 1393/2/29(
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هدف و انتخاب بهترین ها از آنها انجام شود. اگر در اوایل انقالب مجبور بودیم 
کمبود نیروي انساني متخصص را با تعهد نیروها و آموزش های ضمن خدمت 
جبران کنیم، اکنون دیگر با توجه به شرایط جدید کشور از یک سو و اهمیت 
این حوزه متناسب با تحوالت جهاني از سوي دیگر ادامه رویه سابق به صالح 
نیست و الزم است از سرمایه گذاری های کاماًل مقرون به صرفه در این حوزه اعم 

از آموزش، کادر سازي و ایجاد ساختار و مقررات مناسب بهره ببریم.

3.توجهکارگزارانبهتوسعهقدرتنرمبسیج
به دلیل اینکه بسیج از شاکله مردمي، ملي و فراگیر بودن برخوردار است، هرگونه 
توسعه فرهنگي و نرم افزاری این نهاد مقدس، می تواند به عنوان یک پتانسیل نیرومند 
فرهنگ ساز در ارتقاء و تسریع سیاست های فرهنگي نظام کمک کند. توجه کافي به 

این نیروي بالقوه و بالفعل از چند جهت حائز اهمیت است:
و  است  مختلف  زمینه های  در  داخلي  نرم  قدرت  سازنده  نیرو  این   .3/1

توانایي ادامه و گسترش به حوزه خارجي را نیز در خود دارد.
3/2.نیروي انساني بسیج انگیزه و تعهد کافي براي کار و انجام مأموریت در 

حوزه های عملیاتي انقالب اسالمي از جمله این حوزه مهم را دارد.
3/3.تبدیل سرمایه انساني محدود در کارگزاران دولتي به منابع انساني 
بیکران مردمي براي این حوزه در موقعیتي که به طور روزافزون شاهد گسترش 
حوزه دیپلماسي فرهنگي هستیم، از نقاط قوت توجه و بهسازي و توسعه این 

نیرو و از برنامه های پیش دستانه به شمار می رود.

4.انسجاممديريتيوپرهیزازهرگونهموازيکاري
یکي از موانع توسعه دیپلماسي فرهنگي، وجود نهادهاي موازي با اهداف یکسان 
است، مانعي که می تواند چالش های سوء مدیریت فرهنگي، افزایش هزینه های 
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مرتبط، تضعیف فرآیند نظارت بر نحوه مدیریت و زمان بر شدن و سلیقه ای شدن 
تصمیم گیری را در حوزه مدیریت کالن و راهبردي سیاست های فرهنگي ایجاد 
اقدام های  از  می توانند  هنگامي  فرهنگي،  سیاست های  متولیان  بنابراین  کند. 
موازي و یا هزینه شدن بیهوده ظرفیت ها و قابلیت های نظام جلوگیري کنند 
از  اولویت های سیاست های فرهنگي نظام در سند چشم انداز؛  بر  تأکید  با  که 
از  نرم،  براندازی  آمریکا در سیاست  اولویت های  بر  تسلط  و همچنین  یک سو 
سوي دیگر و انسجام فکر و عمل وسایل انسجام مدیریتي به معناي تمرکز در 

سیاست گذاری و تکثر در اجرا را فراهم آورند.

5.آسیبشناسیوبازبینيمستمرعملكرد)رايزنها(ديپلماتهایفرهنگي
آسیب شناسی در این حوزه با توجه به نکات حائز اهمیت زیر می تواند نه تنها 
خطاهاي گذشته را از بین ببرد، بلکه می تواند هزینه های مدیریت آینده را نیز 

به شدت کاهش دهد:
برخوردار  متنوعي  فرهنگي   - قومي  تکثر  از  ایران  اسالمي  جمهوري   .1
است و اجرای سیاست های فرهنگي متناسب با شاخصه های جامعه شناختی و 

اکولوژیکي کارگزاران با هزینه کمتري مواجه است.
2. شکل گیری مدیریت منابع انساني در این حوزه بر اساس یک رابطه بین 
به  را  کشور  فرهنگي  دیپلماسي  می تواند  تخصص  و  جایگاه، شغل  مؤلفه  سه 

بهره وری حداکثري خود برسد.
3. کنترل، ممیزي و ساماندهي برنامه های عملیاتي در اتاق فکري متشکل 
و  مناسب  اجراي  در  تسهیل  زمینه ساز  نیروها  مجرب ترین  و  فاضل ترین  از 

اثربخش برنامه هاست.
۴. شاخص های سنجش پذیر و اثربخش حوزه دیپلماسي فرهنگي جمهوري 
اسالمي ایران مبتني بر چهار بعد پیام مناسب، روش و ابزار مناسب و برنامه 
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سفیران  دستاوردهاي  ارزیابي  براي  معیار  بهترین  مناسب،  اجراي  عوامل  و 
فرهنگي کشور خواهد بود.

با توجه به نکات پیش گفته براي اصالح، تقویت بهره وری حداکثري نظام 
دفاتر  و  دیپلمات ها  عملکرد  از  دوره ای  دقیق  ارزیــابي  فرهنگي،  دیپلماسي 
این  است.  این چرخه  تکمیل کننده  و  از کشور حلقه ضروري  فرهنگي خارج 
ارزیابي در بخش صف دیپلماسي فرهنگي و تعیین صالحیت ها و انتخاب های 

مبتني بر آن ضامن موفقیت دیپلماسي فرهنگي ما خواهد بود.

6.تقويتوتوسعهصنعتتوريسم
تشویق و توسعه صنعت توریسم به عنوان یکي از منابع درآمدزای غیر نفتي و 
سازمان های  است.  اسالمي  ایراني  تمدن  و  اسالم  الهام بخش  فرهنگ  انعکاس 
در  الزم،  تسهیالت  و  مشوق ها  ارائه  ضمن  می توانند  مأموریت  این  با  مرتبط 
تعامل با رایزن های فرهنگي و آشنا سازي خارجیان با اماکن فرهنگي-زیارتي 
این میان  انجام دهند. در  بهترین وجه ممکن  به  را  ایران نقش سازنده خود 

رسانه های برون مرزی ایران نقش مهمي را به عهده دارند.
صنعت توریسم منحصر به گونه های تفریحي و لذت جویی نیست و طیف 
وسیعي را اعم از گردشگري درماني، علمي و تاریخی، طبیعي، زیارتي و ورزشي 
و... در برمی گیرد و ما تنها در چند مورد جزئی داراي محدودیت و آن هم براي 
قشر محدودي از گردشگران هستیم؛ بنابراین ظرفیت فرهنگي و تاریخي کشور 
تولید  با  ازآنجاکه  صنعت  این  دارد.  را  فعلي  وضعیت  برابري  چندین  توانایي 
قدرت نرم در حوزه های امنیتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مرتبط است 
بخش بزرگي از اهداف دیپلماسي فرهنگي را در داخل کشور فراهم می کند. 
ازاین رو به عنوان معاون و مالزم دیپلماسي فرهنگي نیازمند توسعه هدفمند، با 

اولویت بندی و راهبردهاي متناسب است.
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7.اجرايبرنامههایاستراتژيمحور
برگزاري هر نوع برنامه دیپلماسي فرهنگي اعم از همایش، آموزش و... بایستي 
منطقه ای،  ملي،  سیستمي،  درون  سطح  بسیج  و  فرهنگي  دغدغه های  با 
فرامنطقه ای و جهاني تناسب داشته باشد. صرف عملکردهاي بلندباال نمی تواند 
دلیل مثبت بودن کار در این حوزه تلقي شود؛ بلکه همواره عملیاتي فرهنگي 
فرهنگي  دیپلماسي  راهبردي  مدیریت  نظام  برنامه های  تابع  باید  برون مرزی 
بوده و بتواند قطعه ای از پازل عملیات این حوزه در راستاي تحقق اهداف سند 
چشم انداز 1۴0۴ باشد و درصورتی که جز این باشد باید آن اقدام را پرت هزینه 

و انحراف از برنامه تلقي نمود.
چنانچه مدیریت برنامه ها، روش ها و ابزارهاي دیپلماسي فرهنگي به صورت 
دوره ای مورد بازاندیشی قرار گیرد و متناسب با سطح، عمق و شیوه تهدیدها، 
از سبک های مختلف استفاده شود و با کنترل استراتژی ها و همچنین کنترل 
فرهنگي  دیپلماسي  نظام  مناسب  سازوکارهای  تبیین  و  راهبردها  استراتژیک 
اصالح شود، قطعاً جایگاه و موقعیت ایران در این حوزه راهبردي ارتقاء خواهد 

یافت.

8.بهرهوریاز»فنآوریهاینوين«دراجراونظارتبرسیاستهایفرهنگي
با بهره برداری از دیپلماسي دیجیتال و سایبر دیپلماسي؛ مانند ماهواره و اینترنت 
توسعه یافته  کشورهاي  در  چنانکه  تبلیغات  روانشناسي  شیوه های  آخرین  و 
هزینه  کمترین  با  را  فرهنگي  دیپلماسي  پیام های  می توان  می شود،  استفاده 
و بیشترین مخاطب در مسیر عملیات دیپلماسي فرهنگي قرار داد. مزیت های 
اولویت دار  بتوان در شاخص های  تا  نوین رسانه ای کمک می کند  فناوری های 
دیپلماسي فرهنگي کشور )منطبق با جدول شماره یک( به صورت جهشي ارتقا 

یافت.
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داراي  فرهنگي  دیپلماسي  مؤلفه های  و  ابعاد  همه  در  نوین  فناوری های 
کاربرد هستند و تنها یک بخش و سطح را در بر نمی گیرد. بنابراین به کارگیری 
تولید  و  از حوزه های طراحي  اعم  باید در همه حوزه ها  را  نوین  ابزارهاي  این 
خدمات و محصوالت فرهنگي تا اجراي برنامه ها و رصد تهدیدات و ارزیابي و 
از مزایاي  نظارت عوامل و نهاده های نظام دیپلماسي فرهنگي به کار گرفت و 
آن استفاده نمود و انرژی های مازاد حوزه اجرا را در مسیر اندیشه و خالقیت و 

طراحی های نوآورانه این حوزه صرف کرد.

9.رعايتدقیقاولويتهادرمؤلفههاوشاخصهایديپلماسيفرهنگي
تجربه مطالعاتي و ارزیابی های میداني نشان می دهد برخي از شاخص ها مثل 
به کارگیری سینما و عوامل متخصص و غیر رسمي و استفاده از ایرانیان مقیم 
خارج یا پذیرش دانشجوي خارجي در این راستا، از اولویت و اثربخشي باالتري 
برخوردار است و باعث عمق و توسعه بیشتري در این حوزه خواهد شد. به عنوان 
مثال افرادي که مدتي براي تحصیل و تحقیق در یک محیط می مانند، به مرور 
تحت تأثیر متغیرهاي فرهنگي آن منطقه قرار می گیرند و زمانی که در مناصب 
نوعي  و  خود  شخصي  تعلق  احساس  بر  عالوه  می گیرند،  قرار  باال  مدیریتي 
هماهنگي هویتي که با محل اقامت خود پیدا می کنند، بر افراد و ساختارهاي 

زیر نفوذ خود نیز تأثیر می گذارند.
مختلف  ابعاد  شاخص های  و  مؤلفه ها  از  مشخص شده  اولویت های  رعایت 
ایجاد عملکرد  با روش های علمي کمک می کند تا ضمن  دیپلماسي فرهنگي 
به  کمتر  به مراتب  هزینه های  با  فرهنگي،  دیپلماسي  مأموریت  انجام  در  بهتر 

تولید قدرت نرم بیشتر و به کارگیری مناسب تر آن کمک شود.





فصل ششم 
نتیجهگیريوپیشنهادها

گفتاراول:نتیجهگیري
گفتاردوم:پیشنهادها
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به  توجه  با  و  به فصول گذشته  عنایت  با  را  پیشنهاد ها  و  نتایج  این فصل  در 
وضعیت موجود و مطلوب دیپلماسي فرهنگي و نقاط قوت و ضعف و همچنین 
چالش های دروني و بیروني در قالب عناویني متناسب می آوریم. با توجه به اینکه 
در فصول قبل ضمن ارائه روند امور در چند کشور منتخب، شاخص ها، چالش ها 
و راهبردهاي بومي، به نوعی دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي مورد تحلیل 
براي  پیشنهادهایي  و  نتایج  بیانگر خالصه  صرفاً  فصل  این  است،  گرفته  قرار 
فعالیت مؤثر، مناسب و قابل اجرا در این حوزه براي بهبود فرایند دیپلماسي 

فرهنگي و کارآمدي آن است.

گفتاراول:نتیجهگیری
در  اهمیت  حائز  و  توجه  قابل  نکات  شده،  مطرح  مباحث  از  نتیجه گیری  در 
زیر  عنوان  چند  در  می توان  را  ایران  اسالمي  جمهوري  فرهنگي  دیپلماسي 

توضیح داد.

1.فاصلهباوضعیتمطلوب
با در نظر گرفتن منابع بالفعل و بالقوه جمهوري اسالمي ایران و مزیت های رقابتي 
کشور در حوزه میراث فرهنگي، ارزش های پایدار ایدئولوژیک چون مکتب تشیع و 
اعتقادات مذهبي مردم به اهل بیت )علیهم السالم( مرجعیت و رهبري والیي و بنا 
بر پیمایش های صورت گرفته و نظر صاحب نظران، دیپلماسي فرهنگي جمهوري 
اسالمي ایران به رغم تالش های مستمر و مفیدي که تاکنون صورت گرفته است 
در مقایسه با ظرفیت و توانایی های موجود و نهادها و نهاده های این حوزه وسیع و 
مزیت دار دیپلماسي، در جایگاه مطلوبي قرار نگرفته است؛ ازاین رو براي کم کردن 
این فاصله در وضعیت موجود و مطلوب الزم است تالش های دوچندان و متناسب 

با تحوالت جهاني صورت گیرد.
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2.ضعفدرعواملونهادهها
فرهنگي کشور مشاهده می شود،  دیپلماسي  در  بزرگي که  از ضعف های  یکي 
این  دارد.  وجود  این حوزه  پیام های  انتقال  و  اجرا  عوامل  در  که  است  ضعفي 
نقایص را می توان هم در تخصص و تعهد منابع انساني این حوزه و هم در روش ها 
و نحوه استفاده از خالقیت الزم در استفاده از موقعیت ها دید. موتور محرک هر 
بخش را سرمایه انساني آن بخش تشکیل می دهد و هر نوع کاستي در این عامل 
اعم از رسمي یا غیر رسمي باعث نقص در به کارگیری سایر منابع اعم از قواعد و 
رویه ها، فناوري، سرمایه های اجتماعي و سرمایه مادي شامل تجهیزات و امکانات 
و بودجه خواهد شد. بنابراین اولویت اول در رفع این نقیصه را باید با پرداختن به 

تربیت، آموزش و انتخاب نیروي انساني این مجموعه جبران کرد.

3.ضعفدرمديريت
مدیریت حاکم بر دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران از یکپارچگي و انسجام 
بخش  اجرایي  و  ستادي  ساختار  در  می توان  را  نقص  این  نیست.  برخوردار  کافي 
فرهنگ و سیاست و هم در مقررات مربوط، نوع نگاشت نهادي و نوع مدیریت قابل 
اعمال در این حوزه مالحظه کرد. درهم آمیختگی نقش های سیاست گذاری و اجرا 
و صف و ستاد و جایگاه بخش های حاکمیتي و تصدي گر و ندیدن جایگاه بخش 
غیردولتي و سمن ها در این فرآیند و از همه مهم تر فقدان مدیریت یکپارچه و مسلط 
بر ساختار و سازوکارهاي برنامه ریزی و اجرایي باعث می شود تا کشور برخالف منابع 
سرشاري که در این حوزه دارد نتواند شایسته ظرفیت های متنوع مردمي و دولتي 

اقدام کند و نتیجه بگیرد.

4.ضعفدرعقبهپشتیبانیکننده
واقعیت این است که ضعف در گروه پشتیبانی کننده و ظرفیت های ملي عالوه 
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توانایی ها و کارآمدي سیستم مدیریتي به عنوان عاملي مجزا حائز  بر ضعف در 
اهمیت است. این عقبه هرچند که معموالً خارج از سامانه مدیریتي دیپلماسي 
فرهنگي تعریف می شود، اما با توجه به قانون ظروف مرتبطه و اصل هم افزایی، همه 
سامانه های اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و فرهنگي و نظامي کشور در چرخه کالن 

سیاست های ملي کمک کننده و پشتیبان دیپلماسي فرهنگي محسوب می شوند.
خدمات  و  کاال  توزیع  و  تولید  طراحي،  نظام  در  که  ضعف  این  بنابراین 
فرهنگي است خواه ناخواه به حوزه مدیریت دیپلماسي فرهنگي منتقل می شود. 
ضعف در زیرساخت های این حوزه اعم از مباحث مربوط به مالکیت معنوي و 
تولید  در  انباشته  نقایصي  باعث  هنر  و  فرهنگ  اقتصاد  در  نهفته  کاستی های 
محصوالت فرهنگي شده است که با بررسي عوامل و علل مختلف آن و تقویت 

طرف تقاضا و حمایت از طرف عرضه قابل رفع است.

گفتاردوم:پیشنهادها
پیشنهادهايخاص اينحوزه ومشكالت بامسائل،چالشها متناظر

اينپژوهشدرچهارحوزهزيرارائهمیشود:
1.توجهبهتحقیقاتوفراتحلیلپژوهشهایانجامشده

حوزه  این  در  نتایج  کاربست  بدون  زیادي  متفرق  گزارش های  و  تحقیقات 
وجود دارد. این مطالعات اگرچه هریک صرفاً به گوشه ای از این واقعیت بزرگ 
ازاین رو الزم  این حوزه هستند؛  اما گویاي واقعیت و حقایقي در  پرداخته اند، 
است با بهادادن به اندیشه های پشت هر یک از این پژوهش ها، آنها را گردآوري 
و بازخواني نمود و با بازتحقیق و فراتحلیل این مجموعه، به نتایج قابل اجرایي 
دست  یافت. این پژوهش هرچند ممکن است زمان بر و هزینه بر باشد، اما در 

مقابل نتایج جامع حاصل از آن ارزشمند خواهد بود.
بنابراین می توان راهکارهاي ارائه شده را ضمن دسته بندی و اولویت گذاری 
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در قالب یک سامانه کاربست و برنامه مند در اختیار مجریان این حوزه قرارداد و 
بخش ستادي آن را نیز با مباشرت دستگاه اصلي متولي و همکاري دستگاه های 

همکار مسئول به اجرا درآورد.

2.رفعکمبودمحتواوخوراکديپلماسيفرهنگي
حتي در صورت وجود سامانه های قوي مدیریتي در سیاست گذاری و اجرا و 
نظارت، این حوزه نیازمند محتوا، محصوالت و خوراک مناسب خود است. ساالنه 
تولیدات زیادي اعم از کاال و خدمات در بخش فرهنگ کشور صورت می گیرد که 
تولیدات، سینمایي، کتاب و نشریات، محصوالت فرهنگي دیجیتال از آن جمله 
است، اما این تولیدات نوعاً با رویکرد پاسخ به نیازهاي داخلي تهیه می شود و 
غالب آنها به این دلیل مناسب به کارگیری در فرایند دیپلماسي فرهنگي نیست. 
عالوه بر اینکه در این حوزه سازوکاري براي تصمیم گیری و سفارش تولید و یا 
گزینش تولیدات موجود نیست. فراتر از این، نبود راهبردهاي پویا و هدفمند، 
با تقویم زماني مشخص با مشخصه های کمیت پذیر و قابل سنجش براي اجرا و 
کنترل و نظارت دقیق بر آن موجب می شود تا همواره شاهد کمبود محتواي 

مناسب دیپلماسي فرهنگي باشیم. بنابراین پیشنهاد می شود:
2/1. با ایجاد سازوکاري براي تولید و انتخاب محصوالت و ابداع روش هایی 
نو در اجرا، متناظر با سازوکارهاي اجرایي و نظارتي و برنامه های هدفمند، این 
نقیصه اساسي از این حوزه راهبردي رفع شود. کارگروهي مشرف بر ظرفیت های 
داخلي تولید محصوالت فرهنگي و نیازهاي دیپلماتیک فرهنگي ذیل شوراي 
عالي راهبردي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي با اختیارات مناسب براي 

اجراي این وظیفه مورد تأکید است.
2/2. با طراحي دوره آموزشي دیپلماسي فرهنگي ویژه وزارت متبوع، همه 
کارکنان در بخش های مختلف با گذراندن آن با مفاهیم مرتبط با دیپلماسي 
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فرهنگي، جایگاه، هدف و کارکردها و نیازمندی های آن آشنا شوند و بتوانند 
با رویکرد  را  با شناخت جدید، بخش فرهنگ و هنر  در حوزه مأموریت خود 
درون زایی و برون نگری ساماندهي کنند و محصوالت فرهنگي را با این نگاه، با 
هدایت و حمایِت از طراحيتاتولید، با دیپلماسي فرهنگي و صدور انقالب 

اسالمي متناسب و هماهنگ نمایند.

3.رفعمشكلتخصصوکارآمديعواملاجرا
هرچند ایران اسالمي به مدد تالش های صورت گرفته از نظر منابع تحصیل کرده 
تاکنون  اما  نیست،  خالي  دستش  زماني  مقطع  این  در  انساني  فرهیخته  و 
انقالب اسالمي تأسیس  این مأموریت مهم  جایگاهي آموزشي-تربیتي درخور 
منابع  از  مختلف  سطوح  در  فرهنگي  دیپلماسي  اجرایي  عوامل  نوعاً  و  نشده 
استفاده  مرتبط  دانش  و  تجربه  با  اما  عام  تحصیل کردگان  و  انساني  عمومي 
می شود. درصورتی که به باور غالب صاحب نظران اهمیت و حساسیت این حوزه 
میان رشته ای از حوزه های فرهنگي یا سیاسي صرف بیشتر است. طبیعي است 
با این رویه بحث دانش اندوزی حین کار و آزمون خطاهاي خطیر آن هیچ وقت 

از بین نخواهد رفت. بنابراین پیشنهاد می شود:
3/1. با امعان نظري دوچندان به این موضوع، سازمان متولي با دقت اولیه 
حداکثري در تعیین صالحیت های منتخبین براي افسري جنگ نرم و رایزني 
فرهنگي کشور آنها را مخاطب تربیت و آموزش های خاص قرار دهد و تحت 
تعلیم اندیشمندان خالق و مجرب این حوزه قرار داده از هر نظر شایسته عنوان 

سفیري انقالب اسالمي در بخش صف دیپلماسي فرهنگي نماید.
3/2. عالوه بر این، با توجه به تأثیرگذاری فوق العاده، توجه رسانه ها و افکار 
عمومی جهان به عوامل اجراي دیپلماسي فرهنگي اعم از متخصصین این حوزه 
در  شرکت کنندگان  ورزشکاران،  هنرمندان،  مانند  حوزه ها  و  رشته ها  سایر  و 
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سمینارهاي بین المللی و... الزم است در دستگاه های متولي حاکمیتي مرتبط 
مثل وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمي، علوم، تحقیقات و فناوري و ورزش 
تا بر اساس سیاست های  ایجاد شوند  و جوانان واحدهاي دیپلماسي فرهنگي 
رصد  با  کشور،  فرهنگي  دیپلماسي  راهبردي  مدیریت  چارچوب  در  و  مرتبط 
اجرایی  عوامل  توجیه  و  آموزش  به  اقدام  محیطي،  شناخت  و  جهاني  مسائل 
و نقش آفرینان حوزه های تخصصي به عنوان سفیران فرهنگي به نمایندگي از 
از  موجود  فرصت های  از  بهینه  استفاده  تا ضمن  نمایند  تخصصي خود  حوزه 

هرگونه سوء مدیریت و برداشت ناصواب جلوگیري شود.

4.استقرارمديريتيمنسجمدرديپلماسيفرهنگيکشور
اثربخشي  در  هم  و  بکاهد  منابع  هدررفت  از  هم  می تواند  مدیریتي  انسجام 
فعالیت ها - با در کنار هم قرار دادن تخصص و تعهد - نتیجه مطلوب را عاید 
یکي  است؛  کالن  سازوکار  دو  گروي  در  مدیریتي  انسجام  این  نماید.  کشور 
استقرار مدیریت راهبردي در مراحل و سطوح مختلف خود و ایجاد داشبورد 
در  موازي کاري  نوع  هر  حذف  دیگري  و  شده  تنظیم  راهبردهاي  رصد  ملي 
سیاست گذاری و برنامه ریزی و در عوض توسعه و تنوع در سطح اجراي برنامه ها 
محبوب  نیروهاي  کشور،  از  خارج  ایرانیان  دولتي،  غیر  بخش  گیري  به کار  با 
مردمي در حوزه های مختلف فرهنگي و فناوری های جدید در حوزه جغرافیایي 

مخاطبین دیپلماسي فرهنگي.
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با عنوان بررسي میزان 	  رباني، محمدعلي )1393(، مصاحبه غفار مهر دوست 
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شرمن، وندي )2016(، تشریح جزئیات و پشت صحنه هاي مذاکرات هسته اي با ایران، 	 
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به روایت معاون وزیر امور خارجه آمریکا در نشستي در تاریخ 1۴ آوریل )26 فروردین( 
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سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به نشاني: 
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آمریکا، 	  شرکت هاي دانشگاهي  درآمد2.7تریلیون دالري   )1395( جعفر  مهراد، 
تابناک95/3/25 به نشاني: 

http://www.tabnak.ir

1. سلسله نشست هاي »فرهنگ ملل« كه توسط مؤسسه ي فرهنگي، هنري و انتشاراتي الهدي ـ وابسته 
به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ـ با خانه ي هنرمندان ایران برگزار گردید.
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نقیب زاده، احمد )1391( مفهوم شناسي دیپلماسي فرهنگي؛ فرهنگ ابزار تحقق 	 
منافع ملي خبرگزاري مهر،18 مرداد
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aspx?IsDetailList=true&ItemID=14636,8
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سايتها
 www.mehrnews.com                   خبرگزاري مهر -

www.farsnews.com                   خبرگزاري فارس -
پایگاه اطالع رسانی دولت -

http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=4&Id=235100

- سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به نشاني:
97803 http://www.farhang.gov.ir/fa/news/

http://moscow.icro.ir         :سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات به نشاني -
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     http://www.mofa.go.JP روزنامة هرالدتریبون 2000/10/6   -
 مجله فارایسترن اکونومیک ریویو 2000/8/31 از سایت سازمان و -

.http://moscow.icro.ir/index :فرهنگ و ارتباطات اسالمي به نشاني

aspx?fkeyid=&siteid=261&pageid=32738&p=260&showitem=4650 2   -
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