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 دهیچک
 گفتگويوارد  یبه نام حفظ منافع مل یتا با اصل کوشندیهمه کشورها م المللینیدر عرصه ب امروزه

 نیبهتر یفرهنگ يکه استفاده از ابزارها انددهیرس جهینت نای به و شوند جانبهمتقابل در جهت توسعه همه
وقوع تحوالت  ااست. ب یو کسب منافع مل یخارج استیس نهیبه ياجرا يبرا وهیش نیکارآمدتر و

در  رانیا یاسالم يجمهور استیساحت قدرت و س ،و پسابرجام کیتیو ژئوپل یتیامن -یاسیس دیجد
صاحب نفوذ و قدرت را در  ياز کشورها یکه برخ هیاتحاد نیاست. ا افتهی رییاروپا تغ هیبرابر اتحاد

توجه  . باشودیمحسوب م المللینیدر نظام ب يقدرتمند اقتصاد هاياز بلوک یکیداده است،  يخود جا
کارآمد،  یفرهنگ یپلماسیو اعمال د نیبر ضد کشورمان اعمال کرده است، تدو کایکه آمر هاییمیبه تحر

اروپا برقرار کند و  هیو تعامل با اتحاد تريحضور جد يبرا خوبیفرصت  تواندیاست که م ايلهئمس
به عنوان  یفرهنگ یپلماسیگفت د توانیمداشته باشد.  یرا در پ تیکاهش تنش و بازگشت صلح و امن

 شافزای و هاسطح روابط دولت يارتقا دنبال به ،یخارج استیابزار کارآمد و قابل انعطاف در س کی
 قیاز طری فرهنگ یپلماسید عبارتی، به است المللینیصلح و ثبات ب جادای و هاملت انیتفاهم م

 جوامع،و تعامل نخبگان و  یآموزش-یعلم يها يتوسعه همکار ،يهنر -یگسترش مبادالت فرهنگ
 گریکدیاز  یدرک متقابل جوامع انسان براي مناسب يبسترها ،یآموزش زبان و رفع موانع موجود زبان

است.  ايطالعات به صورت کتابخانها يو گردآور یلیتحل -یفیپژوهش توص نی. روش اآوردیفراهم م
 هاملت يرااز فرهنگ جذاب ب يرگیکشور بتواند با بهره کی یخارج استیچنانچه س رسدیبه نظر م

را  یاسیو تعهدات س يرفتار يشود، الگوها المللنیدر نظام ب شیمطلوب خو هايارزش جتروی باعث
 کند.یم جادیبدون اجبار در سطح کالن به نفع خود ا

 نرایا یاسالم يجمهور ،یفرهنگ یپلماسیاروپا، د هیاتحاد ک،یپلماتیروابط د :واژگان كلیدي

                                                           
1
 شناسی سیاسی از دانشگاه اصفهاندکتراي جامعه 

Email: sedaliemami@gmail.com 
2
 دانشجوي دکتراي تاریخ  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 Email: okmasoud@gmail.com 

 19/7/97تاریخ پذیرش:  29/5/97تاریخ دریافت: 

mailto:okmasoud@gmail.com


 
 
 
 
 
 

2 
 

 اروپا هیدر برابر اتحاد رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ یپلماسید

 مقدمه
نظام سلطه  دهییکه زا رانیبه ا یکشور و نگاه منف یاسیخاص س تیو وضع طیشرا امروزه

 ی)دهقان  مواجه کرده است يبا چالش جد یجهان هاياست، کشور را در عرصه یجهان
 هیو اتحاد رانیا یاسالم يانقالب، روابط جمهور يروزی(. از بدو پ104:1389 ،يآباد رروزیف

مزمن در  هاياز تنش هابیفراز و نش نیکه ا، مواجه بوده یفراوان هايبیاروپا با فراز و نش
 (128:1395 ،یورمزان ی)قائم پناه و دشت . روابط دوجانبه نشأت گرفته است

گذاشت. اشغال  ریروابط تأث نیبر ا یمختلف عوامل یانقالب اسالم روزيیاز پ پس
 ران،یو لندن، جنگ عراق با ا سیدر پار ژهوی به هاخانه سفارت ريیدرگ کا،یسفارت آمر

 ن،فلسطی اي،هستهوضوع در اروپا، م یرانیفتواي قتل سلمان رشدي، کشته شدن مخالفان ا
اروپا  هیاتحاد ريگیشکل. هر چه روندیبه شمار م اثرگذارلوکاست و... ازجمله عوامل وه

روابط کشورهاي  د،گردییم شتریب ییکشورهاي اروپا نیب یو همبستگ شدمی ترجدي
 نیا یستیچند با . هرشدیاز انعطاف کمتري برخوردار م رانیا یبا جمهوري اسالم ییاروپا

و کشورهاي  رانیبر روابط ا رانای در مختلف هايرا از نظر دور نداشت که دولت موضوع
ساله دفاع  8بودند. در زمان دولت موقت، دوران  رگذاریروابط دو طرف تأث زانیو م ییاروپا

روابط با  یدوره اصالحات، دولت اصولگرا و باالخره دولت فعل ،یمقدس، دوران سازندگ
به رابطه با  خود نگاه با هادولت نیهمراه بود و هر کدام از ا بیاروپا با فراز و نش

جمهوري  علیهسازمان ملل  تیشوراي امن هايمیبا تحر ،. در حال حاضراند هستنگری اروپا
قرار گرفته  یطیو اروپا در شرا رانیرابطه ا ه،یتوسط اتحاد هامیتحر شیو افزا رانیا یاسالم

به حداقل خود در طول دوره  یاقتصادي و فرهنگ ،یاسیکه به ناچار سطح روابط س
در بخش نفت و  ژهیبه و ییاروپا هايگذاريهیاست. سرما دهیرس رانیا یاسالم وريجمه

)قائم پناه و   ردگییرفت و آمدي صورت نم زیگاز کامال قطع شده و در سطح مقامات ن
همواره از  يو اقتصاد یتیامن ،یاسیبه مقاصد س لین ی(. از طرف130:1395 ،یورمزان یدشت
 لیتحص يبوده است. برا شانیخارج استیو اعمال س نیتدواهداف کشورها در  نتریمهم

 يو ابزارها کردهایبر رو یمبتن یپلماسید ینوع یطور سنت و به کشورها عمدتاً ،مقاصد نیا
دوم قرن  مهین هايدر سال حال، نیا با رند،گییم شیرا در پ يو اقتصاد ینظام ی،اسیس
بر  شتریب دتاکی و ترتوجه افزون همطرح شد ک یپلماسیدر د يدیجد نسبتاً يکردهایرو ستمیب
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 ،خانی)  کرد هیتوص یخارج استیرا به مسئوالن و طراحان س یفرهنگ يکارها و ابزارها راه 
کشورها با منابع قدرت نامحسوس مثل  ریقرار دادن سا ریتحت تأث یی(. توانا135:1384
فرهنگ  روزهبرخوردار است. ام يادیز اریبس تیو نهادها از اهم يدئولوژیفرهنگ، ا
 یمعن نیبد نیو ا ردیقرار گ یابیو ارزش یمورد بررس دیبا ییکه چه کارها کندیمشخص م

در تعامل، تفاهم و در  يشتریمختلف، مشکل ب هاياست که افراد برخوردار از فرهنگ
با  رانیروابط ا ریاخ هايدر سال ی دیگر،خواهند داشت. از طرف گریکدیمذاکره با  تینها

 و ايتحوالت منطقه ،یگوناگون داخل رهايیهمراه بوده و متغ اریبس بینش واروپا با فراز 
دوم و  یروابط دوجانبه نقش داشته است. پس از جنگ جهان نیهمواره در ا یالملل نبی

در  شتریب یغرب ییبا کشورهاي اروپا رانیجهان به دو بلوک شرق و غرب، روابط ا میتقس
عنوان کشوري متعلق به اردوگاه غرب، روابط  به رانیشد و ا فتعری اقتصادي هايحوزه
 یتیو امن یفرهنگ ،یاسیرابطه از لحاظ اقتصادي، س نیداشت. ا ییبا کشورهاي اروپا یخوب

 ییاز کشورهاي اروپا یحقوق بشر، فشارهاي بعضموضوع اما در مواردي همچون  ،مطلوب
خود را با اردوگاه  طرواب کردیم یسع رانیا نکهی. ضمن اشدیشاه م میباعث دلخوري رژ

گرم نگه دارد. نمونه آن توسعه روابط با  یکشورهاي اروپاي شرق ژهیشرق و به و
قابل  یاسیو بلغارستان بود که از نظر اقتصادي و س وگسالويی ،یهمچون رومان ییکشورها

 .توجه بود
سب ک رانیاز کشور ا انیکه جهان یکیتار یذهن ریو تصو یمنف یدوران حاضر تلق در
 یتوسط سلطه نظام جهان هراسیعهیو ش هراسیرانیو ا یمنف غاتیتبل هسای در اند،کرده

تنها در  ک،یپلماتیچالش د نیبه وجود آمده است. راه برون رفت کشور از ا کایباالخص آمر
 هايراه و يمجار يرکارگیر و اصالح است. در کنار بهییتغ بلقا یفرهنگ یپلماسید هیسا
حساب شده در  يزریتوجه و با برنامه یفرهنگ یپلماسیبه بزرگراه د دیبا ،یرسم یپلماسید

مطلوب کشور اقدام کرد. تنها با  هايارزش جیبه ترو ،یو فرهنگ يهنر ،یآموزش هايحوزه
 و کرد رسوخ هاو اعتقادات ملت باورهادر عمق  توانیاز جنس فرهنگ م ییابزارها
 يرکارگیبه دگاه،ید نینهاد. از ا انیبن المللنیرا در نظام ب داریپا اتحادهایی و هاائتالف

با  یبه اهداف لین يبلکه برا ،یبه اهداف فرهنگ یابیدست براي تنهارا نه یفرهنگ یپلماسید
 (24:1394 ،يصمد ي)موسو . ز کردیتجو توانیم زین ینظام یو حت یتیامن ،یاسیس تیماه
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 نهیدر زم رندگانگیمیموفق، باور تصم یفرهنگ یپلماسید تیاز اصول مهم در هدا یکی
از  یکی یاسالم -یرانیاست که فرهنگ و تمدن ا تیواقع نیبه ا یخارج استیس

است. از  رانیملت ا هايگسترش و انتقال ارزش يو منابع قدرت برا هاهیسرما نتریبزرگ
عناصر،  دیبا انیآگاه ساختن جهان يبرا رانیا یپلماسیو د یخارج استیدستگاه س، رو نیا

 یفرهنگ یپلماسید رایو ژرفا بخشد، ز دادهرا گسترش  رانیا یفرهنگ هايیژگوی و هاارزش
بشناسند.  یرا به درست رانیا هايتمدن و ارزش ،به مردم جهان کمک کند تا فرهنگ تواندیم

 و عناصر ،گرید هايفرهنگ وآن جوامع طول است که در  يندیفرا یگسترش فرهنگ
 یکه فرهنگ دهدیرخ م هاییدر ملت ندیفرا نی. اکنندیرا جذب م رانیفرهنگ ا هايیژگوی

 .دارند رانیو متجانس با ا کینزد
 رانیعضو آن با ا هاياروپا و دولت هیاتحاد يو اقتصاد یاسیدر کنار روابط س یطرف از

بر  يرگذاریبا هدف تأث یفرهنگ یپلماسیاستفاده از قدرت نرم و د ،یدر هر سطح و عمق
بوده است. مطالعه روابط  انییاروپا یاصل ياز راهبردها یکیکشور، همواره  یافکار عموم

واحد  تیموجود کیاروپا به عنوان  هیاتحاد نیو همچن ییاروپا يو کشورها رانیا انیم
 يعضو آن در مقاطع مختلف عمر نظام جمهور هايو دولت هیاتحاد نیکه ا دهدینشان م

روابط گسترده با دولت و  يبرقرا قیبا توجه به سطح و عمق روابط، از طر رانیا یاسالم
 ،قدرت نرم يرکارگیبه نیهمچنو  يواقتصاد یاسیمناسبات س قیاز طر يرگذاریتأث
و  ي)صفو  سود برده است رانیبر ملت ا يرگذاریو تأث یو فرهنگ یعموم یپلماسید

فرهنگی جمهوري اسالمی ایران کتب و گرچه دربارۀ دیپلماسی  (.217:1397همکاران، 
مقاالت علمی اندکی به رشته تحریر درآمده است. اما دربارۀ دیپلماسی فرهنگی و روابط 

ها و مقاالت متعددي نگاشته شده است. لذا شایسته است مروري علمی بر فرهنگی کتاب
« نرمجمهوري اسالمي و قدرت »در کتاب  ادبیات تحقیق در این زمینه صورت پذیرد.

ایران منبع عظیم و که  (، نویسنده معتقد است1387نوشتۀ آقاي محمود رضا گلشن پژوه )
اي از اقتدار نرم را همواره دارا بوده که شاید بتوان گفت استفاده از آن در  دست ناخورده

بدین ترتیب، نویسنده منبع دیپلماسی  وضعیت و موقعیت کنونی، اهمیتی انکارناپذیر دارد.
که به « دیپلماسي فرهنگي»داند .در کتاب مهوري اسالمی ایران را قدرت نرم میفرهنگی ج

 ( نگارش شده مطرح گردیده است که1389قلم سیدرضا صالحی و سعید محمدي )
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و فرصت  ترین ظرفیت تواند با به کارگیري سرمایه فرهنگی به بزرگ اهداف و منافع ملی می 
اندازه  تواند به تبدیل شود و هیچ ظرفیتی نمیالمللی جمهوري اسالمی ایران  ملی و بین

چارچوب ». در کتاب دیپلماسی فرهنگی براي تعامل اثربخش با جهان امروز کارآمد باشد
تأکید ، آقاي سید جالل دهقانی فیروزآبادي «مفهومي براي ارزیابي سیاست خارجي ج.ا.ا
ها در تاریخ بشري به و تمدن هاترین فرهنگدارد که به دلیل اینکه ایران داراي یکی از کهن

آید و فرهنگ و تمدن سرمایه عظیم و ابزار قدرت است،  اهداف فرهنگی، قدر و شمار می
اي در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران دارد. در این کتاب از جهان منزلت ویژه

گ ایرانی هاي فرهنها و... به مثابه عناصر و ویژگیبینی، زبان، مذهب، آداب و رسوم، ارزش
 (1393:10یاد شده است. )دهشیري،

 و مشترک منافع هاياروپا، حوزه هیو اتحاد رانیا انیسطح روابط م یابیو ارز ییشناسا
 یکیتیژئوپول نینو راتییپس از تغ ژهویبه ،اروپا هیو اتحاد رانیا انمی نظرهاياختالف زنی

براساس آنچه گفته  ،ضرورت است. لذا کی ،دیداروپا منجر گر هیاتحاد لیاروپا که به تشک
 یفرهنگ یپلماسید یحاضر بررس وهشهدف از پژ و خالء مطالعه در این خصوص، شد

 -یلیبا روش تحل روشی. در واقع مقاله پاستاروپا  هیدر برابر اتحاد رانیا یاسالم يجمهور
 یاصل پرسش نیبه ا ییدرصدد پاسخگو ،ايو با استفاده از روش مطالعه کتابخانه یفتوصی

 ي؟ و براچیست ااروپ هیدر قبال اتحادایران  یاسالم يجمهور یفرهنگ یپلماسیاست که د
اساس است که در  نیاستفاده کند؟ ساختار مقاله بر ا تواندیم هاییوهیتحقق آن از چه ش

آن  ریاروپا و نقش و تاث هیاتحاد يرگیسپس نحوه شکل ،پرداخته میو مفاه فیابتدا به تعار
 یماسال يجمهور یفرهنگ یپلماسید زین انیخواهد شد و در پا یبر جوامع و کشورها بررس

 شود.یم یاروپا بررس هیدر برابر اتحاد رانیا
 
 قیتحق اتیادب . 1
 دیپلماسي .1-1

 فصل و حل و المللیدیپلماسی، هنر و فن اداره سیاست خارجی، تنظیم روابط بین
 توانمی همچنین. شودمی تعریف آمیزمسالمت هايشیوه طریق از المللیبین اختالفات
 اقناع،. دانست جهان کشورهاي سران و سیاستمداران میان ارتباط دانش را دیپلماسی
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دیپلماسی است. پیشنهاد پاداش و تهدید به مجازات نیز در بین  ورددستا و ابزار ترینمهم
 سیاست کارگزاران راه از و مستقیم تواند. این پیشنهاد میرندگییابزارهاي دیپلماسی قرار م

 است ايوسیله دیپلماسی،. پذیرد انجام هاواسطه و هارسانه راه از غیرمستقیم یا و خارجی
 رسدمی خود هايبه جاي جنگ، از راه توافق به هدف آن، از استفاده با خارجی سیاست که
 مورگنتا هانس. دانست دیپلماسی توان شکست می جنگ را، آغاز تعریف این اساس بر و

 آن با شکل مؤثرترین به ملی قدرت عناصر ساختن مرتبط هنر دیپلماسی، که است معتقد
. براساس تعریف شودمی مرتبط ملی منافع به که است المللیبین شرایط هايویژگی از دسته
کننده و مجري سیاست خارجی، مغز متفکر قدرت ملی  دیپلماسی به عنوان تدوین ،وي

براین اساس، دیپلماسی داراي چهار وظیفه اساسی است که شامل تعیین اهداف خود  است.
با توجه به قدرت بالفعل و بالقوه، ارزیابی اهداف سایر کشورها، تعیین میزان سازگاري این 

 ی،وفتح یعسمی)شود کارگیري ابزار مناسب براي دستیابی به اهداف خود میو به افاهد
 یمذاکرات صلح، قانون اساس قیاز طر یدر اشکال مختلف تواندیم یپلماسید. (43:1393

 اعمال شود رهیو غ یخارج استیس ،المللینینانوشته، تجارب کشورها در روابط ب
 (50:1393 ،یفینظ ا،نی)شهرام 

 
 يفرهنگ يپلماسیو د فرهنگ .1-2

و رفتار انسان  تیدر ذهن یمسائل اساس فیاست که به توص ايمفهوم گسترده فرهنگ،
به مردم و  وه،یش کی. فرهنگ به مثابه پردازدیروش و سبک م ،يدئولوژیمانند زبان، سنت، ا

هستند و چگونه قدرت خود را اثبات و روابط  یکه نشان دهند چه کسان آموزدمی هادولت
استفاده از منابع  نیبه عنوان تمر توانیرا م یفرهنگ یپلماسی. دنندک جادیرا ا يداریپا

را  المللینیب یو روابط فرهنگ یخارج استیبه اهداف س یابیدست لیبه منظور تسه یفرهنگ
 استیبه اهداف س یابیدست لیتسه به منظور کیپلماتیاستفاده از منابع د نیبه عنوان تمر

 سیاست و المللدر ادبیات روابط بین (.43:1393 نیا و نظیفی،شهرام)کرد فیتعر یفرهنگ
 زمره در ذیل تعاریف که است شده ارائه فرهنگی دیپلماسی از مختلفی تعاریف خارجی

 تعاریف هستند:  این گویاترین
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 معموالً کشورها. هاستملت نیانجام مذاکرات ب تیریقانون، عمل و فن مد ،یپلماسید 
 یپلماسی. دکنندیم يزرییخود پ یخارج استیاهداف س يخود را در روند اجرا یپلماسدی

 يبرا ايهیبه عنوان پا یکه به درک فرهنگ کندیم فیرا توص یپلماسیاز د یشکل یفرهنگ
 یپلماسی. دشودیقدرت نرم ظاهر م کردروی عنوانو به ددار دیگو و اعتماد تأکو گفت
 انیپا ،حل و فصل منازعات و اختالفات يبرا يبه عنوان ابزار ايندهفزای طوربه یفرهنگ
و احترام به حقوق بشر  يروابط اقتصاد تیدو کشور، تقو نیب داریروابط پا جادای ها،جنگ

 يبه معنا یپلماسید ،یجهان استسی کالن اندازشناخته شده است. در چشم تیبه رسم
 انیمذاکره، تعارض م قیاست که قصد دارند از طر المللینیب گرانیباز نیارتباط ب ندیفرا

نظم در  جادیو ا تیریمد يبرا یپلماسید نیخود را بدون جنگ، حل و فصل کنند، بنابرا
در ارتباط است و هدف از آن ممانعت از  هاییبا انجام تالش ینظام جهان کیمحدوده 

 .تعارض به جنگ است لیتبد
موفق، دو جانبه و چند  یپلماسیمهم د هاياز جنبه یکیبه عنوان  یفرهنگ یپلماسید

محکم و استوار  انهیعملگرا میمفاه يچارچوب جامع برا کیبه  ازین جهیبه است و درنتجان
کرد که  یتلق یاسیس يابزار توانیرا م یپلماسدی خرد، انداز. در چشم(9:2011، )کانگ  دارد
کنند تا بتوانند به اهداف  یاستفاده م یخارج استیس ياجرا ياز آن برا المللنیب گرانیباز
جوزف ناي معتقد است که  (.47:1393،یفیو نظ انی)شهرام  ابندیخود دست  یاسیس

-دیپلماسی فرهنگی، بهترین نمونه از آن چیزي است که در اصطالح، قدرت نرم نامیده می

شود، از دیدگاه جوزف ناي در حوزه قدرت نرم )الف( کشورهایی داراي قدرت نرم و 
شوند که به هنجارهاي غالب  هایی مسلط میهوشمند خواهند بود که بر فرهنگ و اندیشه

هاي متعدد ارتباطی دارند ترند.)ب(کشورهایی که بیشترین دسترسی را به راهجهانی نزدیک
ي  چهارچوب بندي مسائل]در عرصه سیاست جهانی[ تأثیر و به همین علت بر شیوه

شان، المللی گذارند. )ج( کشورهایی که اعتبارشان با عملکرد داخلی و بینبیشتري می
یابد. این ابعاد قدرت در عصر اطالعات کنونی، از افزایش اهمیت قدرت نرم در افزایش می

 یپلماسید یهدف اصل(. 142:1396مقایسه با مجموعه منابع قدرت حکایت دارد )امین فرد،
روابط سازنده، بهبود  جادیدر سراسر جهان، ا یفرهنگ يگوو تالش در جهت گفت ،یفرهنگ
و  یو فرهنگ یاجتماع هاييردرگی کاهش تفاهم،از سوء يریجلوگ ،يت و همکارارتباطا
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  است یروابط فرهنگ تیو حما تیتقو قیاز طر یجهان اتصلح و ثب جیآنها و ترو يامدهایپ
عبارت  یفرهنگ یپلماسی، د«مالون فوردیگ» فیبنا به تعر(. 42:1393،یفیو نظ انی)شهرام

 ریتصو یمعرف يبرا هاییکانال جادیبزرگراه دو طرفه، به منظور ا کی ياست از معمار
از  یواقع ریتصاو رستد افتیدر يحال تالش برا نیملت و در ع کی هايو ارزش یواقع
اغلب به  یفرهنگ یپلماسید (. 137:1384)خانی،  ستآنها هايا و فهم ارزشهملت ریسا

 یفرهنگ در زمینهدولت  کیاقدام و عمل  ایو  یعموم یپلماسیاز د ايمجموعه ریعنوان ز
توسعه  ،ايشهیکل يمبارزه با رفتارها جهت ،خود یخارج استیاز اهداف س تیحما براي

و  انیشهرام) شود یم دهیو روابط در سراسر جهان د یشهرت مل شبردیدرک متقابل و پ
سطح  يارتقا يتالش برا یفرهنگ یپلماسید ف،یتعار نیدر نتیجه ا(. 51:1391 ،یفینظ

بر  یو توافقات هانامه و بنیاد نهادن تفاهم یارتباطات و تعامل میان ملل جهان، با هدف طراح
 (31:1396 فرد، ي)شهسوار . مشترک است هاياساس ارزش

 که گرفت نتیجه چنین توانبرداشتی تطبیقی از وجوه مشترک این تعاریف، می با
 از استفاده با هاتمدن سایر صاحبان براي تمدن یک داستان روایت فرهنگی، دیپلماسی
دیگر، دیپلماسی فرهنگی آنگاه معنا و  عبارت به. است تمدن همان جنس از ابزارهایی

کشوري براي انتقال غناي نهفته در فرهنگ و تمدن  هک کندمفهوم واقعی خود را پیدا می
و انتقال آن به سایر ملل خود با استفاده از سازوکارها و ابزارهایی از همان جنس به معرفی 

 (149:1391 ،یو فتح یعی)سم. بپردازد و آن را سیاست خارجی خود لحاظ کند
 يو کمتر بر رو دهدیدوره بلند مدت خود را نشان م کیدر  یفرهنگ یپلماسید جینتا

از جهان  یکل ينما کیو  يمعنو هاي. برداشتکندیخاص تمرکز م یاسیموضوعات س
و ممکن است  شودیم دهیکشور هدف پاش یو فرهنگ يفکر طیاست که در مح يخود

و  یاسیس هايشامل بحث یفرهنگ یپلماسی. د(35:2008)کول ،   نشود ایشکوفا شود 
به عنوان ابزار جنگ  یحت تواندیراستا م نیبا استفاده از زبان اقناع است که در ا کیدئولوژیا

از  یفرهنگ یپلماسیباشد. د دمفی هاجنگ یبه اهداف سنت یابیاستفاده شود و در دست یاسیس
 برد.یکشور سود م یفرهنگ يابزارها یتمام
و  يهنر ی،و...؛ مبادالت علم ینقاش ،یقیموس لم،یمانند ف ییابزارها شامل هنرها نیا

مختلف  هايتیقرار دادن ظرف دیمختلف به منظور در معرض د هايشگاهینما ؛یآموزش



 
 
 
 
 
 
9 
 

 ، سیدعلي مرتضوي امامي زواره  يصادق محمدمسعود

 جادیزبان، ا جیترو هايو برنامه یمانند مبادالت دانشگاه یآموزش هايخود؛ برنامه یفرهنگ 
 یجمع  هايرسانه سیتأس ؛یو ترجمه آثار محبوب و مل کشورکتابخانه در خارج از 

 نیب هايدر چارچوب بحث یمذهب یپلماسید نترنت؛یو ا ونیزیو تلو ویمانند راد المللینیب
 نی. استفاده درست از اشوندیم یاجتماع هاياستیو س هادهیا جیو توسعه و ترو یمذهب

کشور هدف از فرهنگ  يریرپذیمنجر به درک و تأث یفرهنگ یپلماسیابزارها در چارچوب د
 (.200:1397و همکاران،  يصفوشود)یمبدأ م
 ؛يهنر و یفرهنگ هايشهمای و هاکارگاه ها،ییگردهما لیهمچون تشک يموارد 

و  یقوم یمل یبه آشت یابیبا هدف دست افزاییدانش و هاتوسعه آموزشگاه ؛یمبادالت فرهنگ
از  ؛یفرهنگ المللینیب هايو هنرمندان در عرصه هاتیحضور شخص ؛یستیشبکه همز

و  سازيلمیتئاتر، ف ،يو هنر یورزش هايتیفعال ؛یسنت یدست عیاز صنا تیحما يریسرگ
 ندیدر فرا یفرهنگ هاياز جمله ابزارها و طرح توانیرا م یغیتبل ای یفرهنگ هايبرنامه
توسعه  ؛يو هنر یگسترش مبادالت فرهنگ قیاز طر یفرهنگ یپلماسی. ددینام يساز صلح

 ،و... آموزش زبان کشورها گر؛یکدیتعامل نخبگان با  ؛یو آموزش یعلم هاييهمکار
و  انی)شهرام آورد. یفراهم م گریکدیاز  يدرک متقابل جوامع بشر يرا برا یمناسب يبسترها

 (58:1393 ،یفینظ
 ریبا سا سهیدر مقا یپلماسیدر د یفرهنگ ياز فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزارها استفاده

آنها را  نتریاست که مهم ياریبس يایمزا يدارا المللنیدر روابط ب جیرا هايابزارها و اهرم
 :برشمرد لیبه شرح ذ توانیم

 يایمزا نتریيدیاز کل ،مقصد يکمتر در جوامع کشورهامواجه شدن با مقاومت . 1
به  دنرسی در هادولت یعلل ناکام نتریاز مهم یکی. شودیمحسوب م یفرهنگ یپلماسید

 مورد ياست که در کشورها هاییکشورها مقاومت ریدر سا شانیخارج استیاهداف س
 يآنجا که فرهنگ و ابزارها. از ردگییآنها صورت م هاي سیاست شدن ادهینظر در مقابل پ

و با  دهدیناخودآگاه مخاطبان خود را هدف قرار م ریاز موارد ضم ياریدر بس یفرهنگ
 سهیلذا در مقا گذارد،یم ریتأث شانیاذهان ا قیعم هايهیبر ال يرمشهودیلطافت و ظرافت غ

 نیریز ياههیدر ال يشتریو عمق ب يشتریبا سهولت ب یپلماسیدر د عیشا يابزارها ریبا سا
 ماند.یم يو بر جا کندیجامعه رسوخ م
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و  شتریب تیجذاب خصمانه و آمرانه در کنار یاز لحن یفرهنگ یپلماسیبودن د يعار. 2
از  ،هدف قرار دادن ذهن و روح مخاطبان خود جهینت و در« نامحسوس بودن اعمال آن»
 ریقلوب مردمان سااذهان و  ریآنگاه که با هدف تسخ یپلماسیآن است. د يایمزا گرید

 ذهن در طلبانهو سلطه یخصمانه، منف یتلق کیبا  دینبا شودیو اعمال م یجوامع طراح
 و هاچه در سطح دولت گرید کشورهاي و جوامع دادن قرار مخاطب. باشد همراه مخاطبان

هرچند که  رد،یآمرانه صورت گ یو لحن زقهرآمی ابزار با که آنگاه ها،ملت سطح در چه
و سرانجام  گرددمی رودر هر دو سطح روبه متداشته باشد، با مقاو ییاجرا يها ضمانت

 شود.یکمتر م ییو کارآ تیو مقبول شتریب نهیمنجر به صرف هز
 يبرا يشتریو مجال ب تريحضور جد يبرا يفرصت بهتر ی،فرهنگ یپلماسیدر د. 3

 یو حقوق یقیو اشخاص حق یمدن ينهادها ،یررسمیغ گرانینقش موثرتر توسط باز يفایا
 يرگذاریبه نوبه خود بر گستره حوزه مانور و دامنه تأث نیو ا شودیم ایمه یردولتیغ
 .دیافزا یم یسنت کیکالس یپلماسیبا د سهیدر مقا یفرهنگ یپلماسید

 و مشترک منافع و هاارزش جیو ترو فیبه دنبال کشف، تعر شتریب یفرهنگ یپلماسید. 4
 است. مشترک منافع و هاارزش نیدرچارچوب ا یمنافع مل نتأمی سپس و شمولجهان
کشورها  انیو بهتر م شتریمفاهمه ب يبرا یبه منزله فتح باب تواندیم یفرهنگ یپلماسید. 5

کشورها  انیم یفرهنگ داریو پا قیروابط عم يزریهیبه کار گرفته شود و به مرور زمان به پا
 .ابدی يهم تسر یتیو امن یاسیس هايتواند به حوزه یمی حت روابط قیتعم نیمنجر شود و ا

 یو حت رترپذیانعطاف تر،خالقانه تواندیم یفرهنگ یپلماسید ،سرانجام. 6
 و اجرا شود طراحی هااز حوزه ياریدر بس یو سنت کیکالس یپلماسدی از ترطلبانهفرصت

 (.139:1384 ،خانی) 
 :شدن، موجب سه نوع واکنش شده است جهانی با رابطه در فرهنگ شدنو برجسته تیاهم

واحد،  یگسترش فرهنگ قیهمگون شدن جهان از طر ای سازيیجهان ندیفرا .الف
 یغرب هايتیکردن، صدور کاال، ارزش و اولو یغرب یشده که به معن یتلق سازيیجهان

 شدن فرهنگ است؛ يکه همان اقتصادشود، یشمرده م
 هااست که به واکنش فرهنگ یفرهنگ گراییخاص ،شدن یجهان ندیواکنش به فرا .ب

 پردازد؛یشدن م یجهان ندفرای با مقابله در
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 به است که شدن یجهان ندیواکنش به فرا ی نوعیو تبادل و تحول فرهنگ گراییعام. ج 
 است، شده منجر یمتفاوت در عرصه جهان هايرقابت و تعامل و تحول فرهنگ ،یستیهمز

 کردیبه رو دنیو رس یابیشدن را متناسب با دست یجهان يدر فضا ییواکنش نها توانیم
 .در کشورها دانست یو خارج یداخل هاييریپس از منازعات و درگ سازيصلح

 شود:یم میتقس لیدر هر کشور، به سه مرحله ذ یفرهنگ یپلماسید یاساس اهداف
 ينظام برا يو رفتار یروشن و موجه نسبت به فرهنگ ارزش دگاهیارائه د. 1

و  المللینیب یدولت هايسازمان ها،الملل شامل دولت نیب مختلف عرصه گرانیباز
 ی.و افکار عموم یجوامع مدن ينهادها ،یردولتیغ

و انتقال فرهنگ و تمدن  یمعرف يبرا یفرهنگ هايسمیاستفاده از ابزارها و مکان. 2
 .رت نرم ونفوذاز قد يبه عنوان نمونه بارز گریفرهنگ د به نیسرزم کی

 (.64:1393 ،یفیو نظ انی)شهرام زآمیاز جنگ و توسعه روابط صلح يریجلوگ. 3
خالصه  لیذ فصل ریاز نظر موکو و تامپسون در سه ز یفرهنگ یپلماسید اهداف

 شود:یم
بر رفتار  يو اثرگذار گریاقوام و ملل د انیدر م المللینیبه دست آوردن وجهه بالف( 

 آنها؛
  ؛جوامع انیم داریارتباط پا يبه منظور برقرار دیجد یفرهنگ ی وعلم ينهادها ادیجاب( 
 یفرهنگ هايشهیو کنکاش در ر گرید هاياصول موجود در فرهنگ ملت قیفهم دقج( 

 (.164:1394 ،عراقی) هاملت انیدرک متقابل م يآنها با هدف ارتقا یو اجتماع
 ،یمطالعات ،یآموزش هايان جهت دورهشامل برنامه مبادله شهروند یفرهنگ یپلماسید

 هايو جشنواره شگاهینما يو آموزش زبان؛ برگزار یورزش ،يهنر ،یعلم ،یفرهنگ
. اندکرده يادیز گذاريهیآن سرما يمختلف رو يو کشورها شودیم رهیو غ لمیف ،یقیموس
 يهستند. در جمهور شگامیپ نهیزم نیآلمان و ژاپن در ا س،یفرانسه، انگل کا،آمری کشور پنج

به  هاییانتشار روزنامه ،یعموم یپلماسراستاي دی در ها،مقوله نیتوجه به ابا  رانیا یاسالم
 ایکشورها و  گریشهروندان د آشنایی و اخبار انعکاس منظوربه ی،و عرب یسیانگل هايزبان

 هاي. روزنامهگیرد میانجام  المللینیب و یداخل هاياستیبا فرهنگ و س رانیدر ا میافراد مق
 هايتختیمخاطبان خود را در پا شتریب یسیانگل هانیو ک مزیتا تهران ،یلید رانیا وز،ین رانیا



 
 
 
 
 
 

12 
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 کروش،یو ن عی)رف.  ندنماییجستجو م ییقایو آفر ییایو بعضاً آس یشمال يکایآمر ،ییاروپا
109:1392) 

 
 رانیا يفرهنگ هاي شاخص .1-3

 یاصل هاياز شاخص یبرخ ی،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم بنديدستهاساس بر
فرهنگ . 1: شده است کیتفک لیذ موارددر قالب  رانیا یاسالم يفرهنگ جمهور

 ویراد. 2؛ (آموزش و چاپ ها،کتابخانه ،يرادواریو غ يادوار اتی)شامل کتاب، نشر مکتوب
. 8معارف؛  .7 ات؛یادب. 6 ؛یقیموس. 5)تئاتر(؛ شینما. 4و عکس؛  نمایس. 3 ون؛یزیو تلو

. 13 ست؛یز طیمح. 12 ؛یتجسم يهنرها. 11 ؛يگردشگر .10ورزش؛ . 9 ؛یفرهنگ راثیم
 ،يو محمد يریام ی)صالح یبودجه فرهنگ .14خارج از کشور و  یفرهنگ تیفعال

 یعموم هايدولت بوده و جنبه یفرهنگ هايتیلفعا جهت در هاشاخص نیا(. 233:1392
 (52:1396 مبر،ی)س سازدیرا منعکس م رانیا یاسالم يفرهنگ جمهور

 
  رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ یپلماسید.  2

ایران عبارت از تالش و اقدامات از پیش طراحی جمهوري اسالمی  یفرهنگ یپلماسید
 افکار، ادراکات، ها،یرگذاري بر برداشتتأث براي اسالمی جمهوري یافتهشده و سازمان

 تبیین طریق از دیگر کشورهاي و هاملت باورهاي و ایستارها ها،ارزش ها،آلایده ها،انگاره
 و هاو انقالب اسالمی و شناخت و درک واقعی از فرهنگ یرانا تمدن و فرهنگ ترویج و

 (9:1391فیروز آبادي، دهقانی) . است  ملی منافع توسعه و تأمین منظوربه دیگر هايتمدن
ایران و به تبع آن دیپلماسی فرهنگی و درک  ا. بیانی روشن از سیاست خارجی ج. ارائه

 در یافته حاکمیت هايگفتمان از ناشی آمده، وجودبه هايگسست و هافراز و نشیب
 سیاسی حاکمیت حوزه به تاکنون نظام ظهور بدو از که هاییگفتمان. است اسالمی جمهوري

دهقانی ) کنند  ایفا اسالمی نظام اهداف پیشبرد در مهمی هاينقش دانتوانسته و افتهی راه
 معاصر، دوران از پیش ایران فرهنگی اجتماع و ایرانی فرهنگ (.235:1388 فیروزآبادي

 و نداده دست از را اشیپیوستگ دراز، دوران این طی و دارد سال پیشینه هزار سه به نزدیک
 داشته حضور ایران مردم ذهن در همیشه ایرانی فرهنگ به تعلق و خودآگاهی فرهنگی نوعی
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در  علمی هايپیشرفت با و نیست عینی و علمی نوین، تاریخی؛ هايیآگاه نوع اما این است؛ 
شایان ذکر است که دستگاه دیپلماسی  (.51:1396)سیمبر، است نبوده همگام اخیر هايسده

فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، سیاست خود را در خارج از کشور بر اساس اصل احترام 
کند تا انقالب شکوهمند اسالمی ایران، متقابل و تعامل مؤثر و سازنده قرار داده و تالش می

نماید. فرهنگ و  هاي اسالم ناب محمدي را به جهانیان معرفیدستاوردهاي آن و آموزه
در شکوفایی فرهنگ جهانی  تمدن ایران اسالمی با توجه به برخورداري از سهمی عمده

هاي فرهنگی افزایش دهد. هاي منطقه را در زمینهقابلیت این را دارد که همگرایی ملت
کند تا ضمن زدودن هراسی که دشمنان ایران از دستگاه دیپلماسی فرهنگی ایران تالش می

اسالمی در جهان ایجاد می کنند، تصویري صحیح از فرهنگ ایران و دستاوردهاي  انقالب
هاي حق جویان جهان پذیرا و آماده دریافت انقالب اسالمی در خارج از کشور بسازد. دل

 هاي معنوي و نداهاي صلح و دوستی و برادري جمهوري اسالمی ایران است پیام
 و جهانی اقتصادي، گوناگون به دالیل کنونی شرایط در رواین از (.163:1393)دهشیري،

 ریزيبرنامه صورت در است، روهایی روبهچالش با ایران اسالمی جمهوري که داخلی
 قالب در جهانی فعلی شرایط در اهرم تأثیرگذار عنوانبه  آن از استفاده و داخل در فرهنگی

 با ایران درک و آگاهی افزایش و متقابل سطح روابط ارتقاي به تواندمی فرهنگی، دیپلماسی
 .ارزیابی شود مثبت جهان، کشورهاي سایر

 و رویكرد دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران ماهیت. 2-1
دینی  -دیپلماسی فرهنگی را به عنوان ابزاري براي تأمین منافع و مصالح ملی چنانچه

دیپلماسی مطلوب ایران داراي ماهیتی خواهد بود که  ،جمهوري اسالمی ایران تعبیر کنیم
ورات ساختاري ذبتواند سیاست خارجی کشور را در تأمین منافع ملی، غلبه بر موانع و مح

خارجی همراهی و کمک کند. از میان عناصر چهارگانه منافع ملی جمهوري اسالمی ایران 
 در ایران فرهنگی دیپلماسی ب،انقال صدور و هاشامل قدرت، امنیت، توسعه و ترویج ارزش

 به خاص موجودیتی دهندهبازتاب که انقالب صدور و اسالمی ایرانی فرهنگ زمینه اشاعه
)دهقانی   .خواهد داشت ايهکنند نتعیی نقش است، ایران اسالمی جمهوري عنوان

 (10:1394و همکاران، فیروزآبادي
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فرهنگی ایران با توجه به ماهیت ایدئولوژیک انقالب اسالمی ایران، حامل و  دیپلماسی
 :است لذی هايناقل قدرت نرم ایران اسالمی با محتوا و زمینه

 بزرگ هايتمدن از یکی عنوان به ایرانی -ارائه ایران و فرهنگ و تمدن اسالمی 
 جهان؛

 امام سیاسی مکتب با منطبق اسالمی هايارائه تصویري روشن و مبتنی بر ارزش 
 خمینی)ره(؛

 و سیاست علم، هايعرصه در خواهتصویرسازي از ایرانی پیشرفته و تحول 
 علمی، هايپیشرفت تاریخ، ایستارها، باورها، ها،سنت تبلیغ که ايگونه به فرهنگ،
رانیان براي سایر ملل ذیل آن تعریف ای زندگی سبک و عمومی فرهنگ

 (10:1394و همکاران،  يآباد روزیف دهقانی) شودمی
 هاينگاه رهبري معظم انقالب، دیپلماسی فرهنگی کشور ضمن معرفی پیشرفت از

 عظیم اجتماعات و کشور ساالريمردم جلوه باید کشور، هنري و ادبی علمی،  چشمگیر
 جوانان ویژهبه ،معنوي و عاشقانه قشرهاي مختلف مردم حضور و دینی هايجلوه مردمی،

 ها باشد و این حضور مردمی بهدعا و عزاداري رآن،ق جلسات از اعم مذهبی، ممراس در
 و داده نشان دنیا مردم به مستندسازي، و هنرمندي با کشور در بزرگ رویداد یک عنوان
 امام برگرفته از بیانات) شود معرفی جهانیان براي کشور تمدن و فرهنگ عمق و امروز ایران
 .( 11/12/1388مورخ اي،خامنه

که در برنامه چهارم توسعه مورد  رانیا یخارج استیس یفرهنگ هاياز شاخص یبرخ
 :است لذی قرار به استقرار گرفته  دیتأک

 گریبه د یبوم هايدر انتقال و گسترش فرهنگ و ارزش یابیکام میزان :كمی شاخص
در  رندگانگیمیباور تصم ،یفرهنگ یپلماسید شرفتیعوامل پ نیاز کارسازتر یکی ؛کشورها

 نتریبزرگ یاسالم -یرانیاست که فرهنگ و تمدن ا تیواقع نیبه ا یخارج استیس نهیزم
دستگاه  ،رو نیاست. از ا رانیملت ا هايارزش جیروت يو سرچشمه قدرت برا هیسرما

 یفرهنگ هايیژگوی و هاارزش ،عناصر دیبا ان،یآگاه ساختن جهان يبرا یخارج استیس
به مردمان جهان کمک  تواندیم یفرهنگ یپلماسید رایرا گسترش دهد و ژرفا بخشد، ز رانیا
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و  یانی)ک . کنند دایپ یرانیا هاياز فرهنگ و تمدن و ارزش يکند تا شناخت درست و بهتر 
 (58:1392 ،یسنبل

 هاينهیدر زم کیپلماتید زنیتازه و چانه هايدر گشودن راه یابیکام میزان دوم: شاخص
از  رانیا یخارج استیسمتولی کار دستگاه  نیا يبرای؛ رفرهنگیو غ یگوناگون فرهنگ

 تواندیخود م هايبرنامه و هاهدف به بسته و است مندگوناگون بهره هايسمیابزارها و مکان
 یزن تازه و چانه هاي. گشودن راهردگیبهره  ژهیو يدر هر کشور از ابزار و راهکارها

مهم در  هاياز شاخص یکی یرفرهنگیو غ یگوناگون فرهنگ هاينهیدر زم کیپلماتید
 .است یفرهنگ یپلماسید یابیکام ارزیابی میزان
 ؛کشورها گریدر د یو مذهب ینید هايدر گسترش آموزه یابیکام میزان سوم: شاخص

در  کیدئولوژیو ا فرهنگی منافع و هابه هدف رانیا یاسینظام س یفرهنگ تیو هو تیماه
 ها،همه انسان يبرا ینیراستا اسالم به عنوان د نیاست. در ا دهیبخش يبرتر یخارج استیس

 يجمهور یخارج استیدر س یو مذهب یفرهنگ هايرزشگسترش ا فهیو وظ زهانگی
 و هاکه متضمن ارزش یانقالب اسالم یفرامل تیماه نی. همچنسازدیرا برجسته م یاسالم
و  یفرهنگ هايهدف يریگیپ هايزهیعلل و انگ گریز داست، ا ینیو سرزم یفرامل هايآرمان
 يجمهور یخارج استیس تیفقمو میزان ،رو نیاست. از ا رانیا یخارج استیدر س یمذهب
همچون مالک و  توانیکشورها را م گریدر د یو مذهب ینید هايدر گسترش آموزه یاسالم

 ی)دهقان . به کار گرفت یفرهنگ یپلماسید یابیکام میزان یابیارز يبرا يگرید اریمع
 (166:1387 ،يروزآبادیف

 ؛در سطح منطقه سازيو گفتمان یفرهنگ سازيانیدر جر یابیکام میزان چهارم: شاخص
از  ايرشته یعنیواژه،  یسنت يبه معنا هايدئولوژی، گفتمان، همان ا«هورات دیوید»نگاه از 

 افتهیکنش سازمان هیو توج حیآن به توض هیبر پا یاجتماع گرانیست که بازین هادهیا
نهادها و  یاسیو س یاجتماع کردارهاي و ها، بلکه گفتمان روشپردازند یخود م یاجتماع
گفتمان به نقش معنادار کردارها و  هینظر گر،ید عبارت. به ردگییدر برم زنی را هاسازمان

 ايژهیو وهیش ،ییمعنا يکه در آن ساختارها پردازدیم یاسیس یدر زندگ یاجتماع هايدهیا
از عوامل  یکی یخارج استیحاکم بر س یاسی. گفتمان سسازدیاز عمل را ممکن م

است  يگفتمان چارچوب و بستر قتی. در حقرودیبه شمار م یخارج استسی دهندهشکل
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 المللینیو ب ايمنطقه هاي. کشورها در پهنهابدییدر آن معنا م یخارج استیکه س
آورند و  درا به گرد خو گرید يکشورها ،یفرهنگ سازيو گفتمان سازيانیبا جر کوشندیم

 یخارج استیرا در س سازيگفتمان نیکنند. نمونه چن يگفتمان باز نیدر ا ينقش محور
 يگوو گفت»با گفتمان  یاسالم جمهوري ها،. در آن سالمایدهیدر دوران اصالحات د رانیا

در  يمنطقه نقش محور يکشورها انیو چه در م یاسالم يکشورها انمی در چه «هاتمدن
 یپلماسیاست که بتواند د یمنسجم ياستراتژ ازمندنی کشور اکنونهم. کردیم يباز نهیزم نیا

دستگاه  اریدر اخت یکه بتواند به خوب يکند، ابزار لیاثرگذار تبد يرا به ابزار یفرهنگ
و  گذارياستسی دارکه عهده یسازمان اینهاد  ،ياستراتژ نی. در اردیقرار گ یخارج استیس
از هر نهاد و سازمان  شیوزارت امور خارجه ب .دارد تیاهم اریبس ،است یفرهنگ یپلماسید
 یپلماسید هايقدرت نرم را در چارچوب برنامه هايامکان را دارد تا مؤلفه نیا يگرید

 اقداماتینهاد در گرو  نیا ياز سو یفرهنگ یپلماسید ياجرا گمانبی. بندد کاربه یفرهنگ
ابزار مهم با  نی. اهاستپلماتید بهتازه  هايآموختن مهارت ،آنها نتریاست که مهم

تعامل نخبگان،  ،یآموزش-یعلم هاييتوسعه همکار ،يهنری و گسترش مبادالت فرهنگ
شناخت متقابل جوامع  يالزم برا يبسترها ،و... یبردن موانع زبان انیآموزش زبان، از م

 (.159:1392 ،یو سنبل یانی)ک آوردیرا فراهم م گریکدیاز  يبشر
 هايو تحقق هدف يریگیپ ي( در پژوهش خود برا1392)یو سنبل یانیکه ک ییراهکارها

 صورتبه ،در دوران برنامه چهارم توسعه ارائه داده یاسالم يجمهور یفرهنگ یپلماسید
 اند:مطرح شده لیذ يشنهادهاپی
 کشور به سراسر جهان؛ ايگسترش پوشش رسانه نهیدر زم گذاريهیسرما. 1
 هر منطقه؛ هايیژگیبا توجه به و «یافکار عموم تیریمد»طرح  نیو تدو هیته. 2
 نقطه دلخواه؛ سوي به هاملت یافکار عموم تیو...( با هدف هدا لمی)ف يآثار هنر دیتول. 3
  گر؛سلطه يبرابر کشوها رد رانیا تیبه حقان انیجلب توجه جهان. 4
ارتباط  يبه منظور برقرار قیدق ياستراتژ کی یهمراه با طراح سمتوری صنعت . گسترش5
 ها؛ستیثر و هدفمند با تورؤم
 ،یو سنبل یانی)ک در خارج رانیا یفرهنگ زنانیو را هایندگینما هايتیتوسعه فعال. 6

67:1392.) 
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 رانیا يفرهنگ يپلماسیتحقق د هايشاخص. 2-2 
 لیذ بیبه ترت تواندیم رانیا یاسالم يجمهور یفرهنگ یپلماسیتحقق د هايشاخص

 :باشد
 يایحوزه جغراف ،یشامل حوزه تمدنی)فرهنگ هايقرابت ایبر عناصر مشترک  دیتاک. 1
ه هستند، در منطق رانیا یحلقه اتصال فرهنگ هاينمونه یکه نوروز و زبان فارس یفرهنگ
 و پس از انقالب ژهوی به طلبمحور و صلح عدالت هايگفتمان جادیا ،اسالمی تمدن حوزه

  ان و مکاتب جهان(؛یاددیگر سازنده با  يگوو گسترش گفت
 يزریبرنامه يباستان برا رانیدر حوزه تمدن ا رانیا یفرهنگ يایتوجه به جغراف. 2
 ک،یکاتول سم،یبودائ سم،یهندوئ سم،یعرب یفرهنگ هايدر جهت غلبه بر چالش یفرهنگ

  ؛یو جهان ايدر سطح منطقه قایفرآارتدکس، اروپا و 
فلسفه و مذهب، زبان  ن،یشامل د)رانیا یفرهنگ مل یداخل هايتیبر ظرف هیتک. 3
تفکر و  دوست،هنیمستقل م یرمذهبیو غ یخانواده، حکومت، روشنفکران مذهب ،یفارس

 (؛یو انقالب یجهان يدئولوژیا ان،یرانیا یجهان شهیاند
در جهت  یثر فرهنگؤو ارتباطات به عنوان سالح م ياز تکنولوژ يبرخوردارامکان . 4

غرب( و گسترش فرهنگ  ی)تهاجم فرهنگ قدرتمند يکشورها یفرهنگ هايمقابله با چالش
 (52:1396 مبر،ی)س . در سطح منطقه و جهان رانیا یمل

 
 دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران در قبال اروپا. 2-3

دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران در قبال اروپا بر غرب پژوهی استوار است و نه بر غرب 
ستیزي یا غرب پذیري. اگر چه نویسندگان و پژوهشگران در اشاره به دیپلماسی فرهنگی 
نوین، آغاز این سبک دیپلماسی تعامل گرایانه را در قرن نوزدهم آنهم از سوي کشورهاي 

دانند؛ اما، فرهنگ و تمدن ایران به سبب گوهر  ل بویژه شرق میغربی در تعامل با دیگر مل
ترین روزگاران داراي عناصر تأثیربخش و تأثیرپذیر کارا و  شمول انسانی از کهن جهان

سازي آن  هاي فرهنگ هاي مدنی، همواره جلوه بوده و در مبادله« جامعه باز»تعلقات جهانی 
هاي جغرافیایی همجوار چه در شرق  د، در پهنهتردی مشهود بوده است. این امر تاریخی بی

)هند و چین( و چه در غرب )یونان و روم( کارایی و توانمندي بیشتري داشته است و 



 
 
 
 
 
 

18 
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، «جاده ابریشم»هاي علمی در کارکردهاي فرهنگی جهانی، از جمله درباره  پژوهش
ي منطقه را در هاها و نیز تمدن ها و پاره فرهنگ تاریخی انواع فرهنگ« دیالوگ»چگونگی 

زمانی بیش از دو هزار سال نشان داده است. امپراتوري روم بزرگ و امپراتوري بیزانس )روم 
شرقی( تا دوران معاصر همواره با ایران عهد باستان و دوران اسالمی در تعامل فرهنگی و 

و هاي مادي  توان در پهنه هاي متعددي از این گفتگوها را می اند که نشانه تمدنی بوده
 (243: 1384جغرافیایی و فراگردهاي معنوي و تاریخی عرضه کرد. )تکمیل همایون، 

، «انسانگرایی»ها و اخالق بنیادي خود را بر فرهنگ غرب پس از رنسانس نظام ارزش
خردگرایی »بنیان نهاد. علوم و معارف بنیادي را بر اساس « جوییلذت»، و «دنیاگرایی»

اصالت »و « عملگرایی»ها را بر اصل نمود و فناوري و مهارتو عقل ابزاري تنظیم « محض
هاي فوق از طریق اي مبتنی بر بنیانها و اخالق تخصصی و حرفهقرار داد. ارزش« فایده

ها و مؤسسات تخصصی حاکم شد،  دانشمندان و دیگر تولیدکنندگان فرهنگی بر دانشگاه
ها بر اساس اصول  دانشگاهعلوم و معارف تخصصی از طریق مؤسسات علمی عالی و 
هاي تخصصی نیز از طریق فرهنگ بنیادي شکل گرفت و گسترش یافت. فناوري و مهارت

 (165-164: 1386هاي مهندسی و دیگر علوم کاربردي شکل گرفت. )حقیقی،  دانشکده
 ایران سیاسی فرهنگ در خدا محوریت و دولت و دین پیوستگیاین در حالی است که 

 ايریشه حکومت سیاسی مشروعیت امروز به تا آغاز از گفت توانمی و تهداش ژرف ايریشه

 گیرد؛می صورت او اراده به کارها تمام اینکه و محوري یزدان و باوري یزدان اصل. دارد الهی

 ایران سیاسی نظام در ،دلیل همین به. است بوده ایرانیان ملی فرهنگ ثابت اجزاي از یکی

 بوده سیاسی مشروعیت مبناي مذهب به تمسکآن،  از بعد خواه و اسالم از قبل خواه ،قدیم

 هر از ، بیشسیاست و دین پیوستگی و خدامحوري این نیزایران،  اسالمی انقالب در. است

 و ما دیانت عین ما سیاست» که مدرس معروف جمله  .کندمی توجه جلب دیگر عنصر
 .دارد شیعهسیاسی  اندیشه در عمیق پیوستگی این از حکایت ،«ماست سیاست عین ما دیانت

 از مذهبی نماد ترینمهم عنوان به هم الهی الیزال قدرت بر تکیه و خدامحوري ترتیب بدین

 و ملیت محکم پشتوانه دو باهم  و است برخوردار زمین ایران فرهنگ در خاصی جایگاه
 تمامی میان در و کشورسیاسی  نظام در ساز اتحاد عوامل ترینبرجسته از تواندمی تدین

 پیش سال هزاران از که است ایران فرهنگی نماد تنها خدامحوري .آید شمار به جامعه اقشار
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 میان در را خود متعالی جایگاه همواره و نشده وارد آن به اي خدشه ترین کوچک تاکنون 

 (315: 1381، پژوه گلشن. )است کرده حفظ مردم و دولت
واقعیت آن است که دیپلماسی فرهنگی جمهوري به رغم تمایزهاي مبنایی مزبور، 

اسالمی ایران ضمن تفکیک بین مدرنیسم )به عنوان یک ایدئولوژي( و مدرنیته )به عنوان 
یک فرآیند متحول در جهان غرب که از پیشرفت در علوم و فنون مغرب زمین نشأت 

توان با که میگرفته است(، معتقد به سازگاري دین و مدرنیته بوده و بر این باور است 
رویکردي غرب پژوه به اخذ عناصر مثبت فرهنگ و تمدن غربی از جمله علم و فناوري و 

هاي دینی، بومی کرد. بر این اساس است نظم پرداخت و آن را با تطبیق با هنجارها و ارزش
که تعامل جمهوري اسالمی ایران با اروپاي غربی بر پژوهیدن نکات مثبت تمدن غربی و 

-405: 1393دي از آن براي پیشرفت و آبادانی ایران زمین استوار است. )دهشیري،:منبهره
407) 

 
 ی آنفرهنگ یپلماسیاروپا و د هیاتحاد. 3

از بروز  يریشگیپ يبر آن شدند که برا ییچند کشور اروپا ی،از جنگ دوم جهان پس
 ییبازار مشترک اروپا» 1952در سال  ،رو نیکنند. از ا يهمکار گریکدیبا  دیجد هايجنگ
 یلوکزامبورگ، هلند و آلمان غرب ا،یتالیفرانسه، ا ک،بلژی مشارکت با «فوالد و سنگزغال

گرفتند تا  میشش کشور تصم نیاروپا بود. ا هیاتحاد ییدایپ درگام  نینخست نیآمد. ا دیپد
 دیتول يبرا یمواد خام مهم نهایکنند. ا يهمکار گریکدی با فوالد و سنگزغال دیدر تول
 هاياز بروز جنگ ،يهمکار نای راه از که تالش داشتند کشورها آن و بودند افزارجنگ

 عیصنا يبود که بازساز نیا گرید هاياز هدف یکیکنند.  يریشگیخودشان پ انیم دیجد
آنانکه در  ،منزله بود نیبه ا يهمکار نیشود. ا لیدوم تسه یکشورها پس از جنگ جهان نیا

از آن شش کشور کار  کیدر هر  توانستندمی داشتند، اشتغال فوالد و سنگزغال عیصنا
عضو بازار مشترک اروپا  يکشورها هاييدر همکار یاروپا و دگرگون یکنند. دگرگون

 ي. کشورهادیآ دیاروپا پد هیتوافق شد که اتحاد 1990آنچنان بزرگ بود که در آغاز دهه 
و  یتیامن استیس ،یخارج استیمانند س يدیجد هاي خود را به عرصه يعضو، همکار

 هیاتحاد»گرفتند تا  میتصم نیعضو همچن يگسترش دادند. کشورها زین یحقوق هايمجازات
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عضو جامعه اروپا پیمان  يکشورها ،يمیالد 1992آورند. در سال  دیرا پد «یو پول یمال
  مابین خودشان منعقد کردند. نام جامعه اروپا نیز به اتحادیه اروپا يبیشـتر هايهمکاري

(EU)  تغییر داده شد. این پیمان در شهر ماستریخت  (Maastricht)  هلند منعقد شد، به همین
 .این پیمان در متن عهدنامه اتحادیه اروپا، به نام پیمان ماستریخت معروف است سبتمنا

 ضمن که استشناخته شده  یو ارزش يقدرت هنجار کیاروپا اغلب به عنوان  هیاتحاد
 انیاروپا، پس از پا هیدرصدد اشاعه و گسترش آنهاست. اتحاد نیمع هايبر ارزش دتأکی

 1922در سال  ختیماستر مانیاروپا بر اساس پ هیجامعه اروپا به اتحاد لیجنگ سرد و تبد
. با ه استبود یبرتر جهان گاهیکسب جا یبود، در پکشور  15که در آن زمان متشکل از 

 يو اقتصاد یبه عنوان قدرت بزرگ نظام کایآمر ،یبه عنوان قدرت بزرگ نظام هیوجود روس
ارائه خود به جهان  يبرا توانستیاروپا نم هیاتحاد ،يو ژاپن به عنوان قدرت بزرگ اقتصاد

مطرح شدن  دهیدوران ا نیدر ا ،اساس نیبرااستفاده کند.  يو اقتصاد ینظام زهیاز دو مم
قدرت  کیاروپا به عنوان  هیمطرح شد. اتحاد يقدرت هنجار کیاروپا به عنوان  هیاتحاد

 طیحکومت قانون، حفظ مح ،یدموکراس جیهمچون ترو هاییتیخود مسئول يبرا يهنجار
 تیمرا به رس ییغذا تیو امن یتنوع فرهنگ ،یدفاع از حقوق بشر، خدمات عموم ست،یز

 ،رو نی. از اردگییبهره م ییاروپا هايارزش جیترو يبرا يتجار استیشناخت و از س
شکل دادن به  ییتوانا یعنیآن  يقدرت هنجار اروپا، هیاتحاد يرگذاریابزار تأث نتریمهم

 استیس هیدر حاش یررسمیغ تیفعالبا  اروپا هیاتحاد نیجوامع است. همچن ریسا يهنجارها
به طور  یفرهنگ یپلماسیدعام و به طور  یعموم یپلماسید ییکارا شیافزابه  یخارج

در  هیاتحاد نیا شودیموجب م هیاتحاد يقدرت هنجار ینسب تی. مزکندیخاص کمک م
را  یبر افکار عموم يرگذاریو تأث یارتباطات فرهنگ يراهکارها ،خود یخارج استیس
 (.196:1397و همکاران،  ي)صفو مورد توجه قرار دهد شتریب

 یفرهنگ یپلماسیعنوان د يرکارگی براي به یلیاروپا تما هیکه اتحاد ،نشان داده سابقه
 هیفعال در ارتباط با مردم خارج از اتحاد ینخواسته به عنوان سازمان ،حال نینداشته، در ع

 ای یو آموزش یتبادالت فرهنگ ،رسانیچون اطالع یراتیاز تعب شترینهاد ب نیشناخته شود. ا
«  128ماده »استفاده کرده است. با اختصاص  یفرهنگ یپلماسید يبه جا تباطاتار يبرقرار
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هدف شناخته شده با  کیبه عنوان  کردیرو نیا ،یبه مسائل فرهنگ ختیماستر مانیپ 
 .برخوردار شد ییدر جامعه اروپا یمناسب گاهیمعتبر، از جا یپشتوانه حقوق

باید گفت، این  اروپا هیاتحاد یفرهنگ یپلماسید يرگذارینفوذ و تأث هايوهیشدر مورد 
و  میمستق يرگذاریتأث وهیکه در حوزه قدرت نرم دارد از دو ش یمنابع يبر مبنا اتحادیه

 کند: یمنابع استفاده م نیاز ا يرگیبهره يبرا میرمستقیغ
. 3مذاکره و گفتگو؛  .2 ه؛یانیقطعنامه، ب ،يرگیموضع .1 :شامل میمستق يرگذاریتأث وهیش .الف

 .6و  هیاتحاد هايرسانه .5و حقوق بشر اروپا؛  یابزار دموکراس .4ارتباطات رو در رو؛ 
 .است يمجاز يفضا
 یآموزش هايدوره .2 دکنندگان؛یبرنامه بازد .1شامل:  میرمستقیغ يرگذاریتأث هايوهیش. ب

آراسموس  یخارج يپنجره همکار .4 ؛یدانشگاه هايبرنامه .3 ه؛یاتحاد هايیندگیدر نما
 .است یمال هايارائه کمک .7و  لمیف نیتریو . 6هفته اروپا؛  .5مندوس؛ 

اروپا که بر  هیو اتحاد رانیا یاسالم يجمهور انیم یرسم یاسیوجود رکود در روابط س با
از مناسبات گذشته منجر شده بود،  ياریوجود آمده و به توقف بس به ايهسته موضوعسر 

 هايبا ارزش رانیمردم ا یافکار عموم یکیبا هدف نزد هیاتحاد نیا یفرهنگ یپلماسید
 ،نیماب سیاسی فی روابط نوسانات به توجه بدون هاارزش نیاز اي ریرپذیو تأث ییاروپا

 نیا اتیبه جزئ یبوده است. اگرچه ممکن است دسترس هیاتحاد نیهمواره مورد توجه ا
و  ممستقی طوراروپا به هیاتحاد يرگذاریتأث هايوهشی اما نباشد ممکن کامل طور به هاتالش

 :است دهآم لذی صورتبه یرانیبر مخاطبان ا میرمستقیغ
 يرانیبر مخاطبان ا میمستق يرگذاریتأث هايوهیش هايشاخص .3-1
متفاوت  گریبه کشور د ياروپا از کشور هیاتحاد ياز سو میمستق هايروش يرکارگیبه

دارد.  يادیز یموجود به سطح و نوع روابط با آن کشورها بستگ ياست و استفاده از ابزارها
از زمان مطرح  رانیاروپا با ا هیاتحاد یاسیروابط س نییسطح پا لیارتباط به دل نیدر هم

با  یرانیبر مخاطبان ا میمستق يرگذاریدر تأث هیاتحاد نیا ران،یا ايشدن پرونده هسته
 :اهداف خود را دنبال کرده است یخاص هايروش از و بوده روروبه هاییتیمحدود
طرف  یبر مقامات رسم يرگذاریتأث يبرا یقدرت نرم حت وهیش نیدر ا و گفتگو: مذاكره

 ايمعتقد است در موضوع هسته يجوزف نا مثال، طوربه ردگییمقابل مورد استفاده قرار م
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 ینآفریقدرت نرم اروپا موفق به نقش ،دیبست رس به بن کایمرآکه قدرت سخت  یزمان رانیا
 انیاروپا نما هیاتحاد یعال ندهیو حضور نما 5+1 هايگوو گفت در که بعداً یشد. موضوع
 هیرابطه اتحاد نیبعد از آن ادامه داشت. در ا یبرجام و حت ییبه توافق نها دنیشد و تا رس

را  یهدف نیو تجارت چن ينامه همکار تالش کرد با استفاده از مذاکرات مربوط به توافق
 هیاتحاد انیم یاسیو س يمتقابل اقتصاد یوابستگآن بود که  یمذاکرات در پ نیدنبال کند. ا

ارتباط  نیدر ا یاسیدستور کار س نییدهد که اروپا قادر به تع شیافزا يرا تا حد رانیو ا
اراده کرد و  زین یاسیس شتریب يدر قبال همکار يگرید ازیامت هیاتحاد ریمس نیباشد. در ا

و با شرط عدم ارائه قطعنامه  نیطرف انیم بشريبراساس آن چارچوب مذاکرات حقوق
 ید تمامکرموافقت  زین یرانی. طرف ادیگرد میسوم سازمان ملل تنظ تهیحقوق بشر در کم

 یپلماسیابزار د گرید يراه برا بیترت نیبه بحث گذارده شود. به ا يموضوعات حقوق بشر
 (209:1397و همکارن،  ي)صفو . ابزار حقوق بشر باز شد یعنی هیاتحاد یفرهنگ
 رانیدر قبال ا هیاتحاد استیثابت س هاياز بخش یکی و قطعنامه: هاهیاعالم ها،هیانیب صدور

بر  ریاست که در جهت تأث يدر قبال موارد يرگیو موضع یتوجه مداوم به تحوالت داخل
چون صدور  ییراه از ابزارها نیاست و در ا يبردار قابل بهره یو خارج یمخاطبان داخل

در  هی. اتحادکندیاستفاده م رهیمصاحبه و غ ،يرگیموضع ،یانجام سخنران ه،یانیب ایقطعنامه 
احترام به حقوق  ،یاساس هاييآزاد نیهمچون تضم یعبارات يرکارگیاقدامات با به نیا

قانون،  تیحاکم ،يعادالنه به دادگستر یدسترس ها،تیحقوق زنان و اقل تیشهروندان، رعا
ارتباط با مردم و  قیدرصدد تعم رهیلزوم لغو مجازات اعدام و غ ،يریاز دستگ ینگران

 .استشان  حکومت يرو و قرار دادن آنها روبه یبر افکار عموم يرگذاریتأث
از  یکیحقوق بشر همواره  از مدافعان حقوق بشر: تیو حما يحقوق بشر يگوهاو تگف

حقوق  هاي. تالشرودیاروپا به شمار م هیاتحاد یخارج استیس هاي اولویت نتریمهم
بلکه  شود،یدنبال م هیموردنظر اتحاد هنجارهاي و هاارزش اشاعه با تنهانه ،هیاتحاد يبشر

در صحنه  تريپررنگ و تراقدامات نقش فعال نیا قیطر از کندیم یاروپا سع هیاتحاد
 از گذشته در هاتالش نیکند. ا تیخود را تقو یفرهنگ یپلماسیکرده و د دایپ المللنیب

 يارتباط با مدافعان حقوق بشر قیو امروزه از طر يحقوق بشر میمستق يگوهاو گفت قطری
 جهینت و در یاسیرکود ارتباط س لیبه دل زی(. امروزه ن210همان: )  ردپذییصورت م رانیدر ا
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و ارتباط با  تیاروپا حما هیمقامات دو طرف، اتحاد انیم يحقوق بشر يگوو نبود گفت 
 قیاز طر هاتیرا در دستور کار خود قرار داده است. حما رانیدر ا يمدافعان حقوق بشر

در خارج  یرانیا يفعال حقوق بشر ادافر و هااز نهاد یبانپشتی و هاو قطعنامه هاهیانیصدور ب
 .ردگییصورت م

اروپا  هیاتحاد :هیاتحاد نی)مشترک( ا يتجار هاياستیزدن بحث حقوق بشر با س وندیپ
استفاده  يتجار ياز تمام ابزارها استآن  یقدرت جهان زهیکه ممخود تحقق اهداف  يبرا
اروپا  هیاتحاد يتجار استیس هاياز هدف یکیاهداف به  نیا شبردیو در واقع پ کند می
 يبه مبحث حقوق بشر، ارتقا يادیز تیاروپا اهم هیدعضو اتحا ي. کشورهاه استشد لیتبد

 هیو در کل دهندیثالث م يقانون در روابط خود با کشورها تیحاکم يو برقرار یدموکراس
موارد اختصاص  نیبه ا ییبا طرف ثالث بندها يو تجار ياقتصاد يهمکار هاينامه تموافق

و  یخارج استیابزار س کیبا کشورها به عنوان  هیاتحاد يحقوق بشر يگوو . گفتابدییم
 هاييهمکار شیافزا قیاست تا از طر نیو به دنبال ا شودیبه خدمت گرفته م يتجار

کردن  زهیثالث در امر حقوق بشر و دموکرات يبا کشورها یاسیو انجام مذاکرات س ياقتصاد
 فهد ندگوییمنتقدان م البته ،کند جیرا ترو ییموردنظر اروپا هايارزش گر،ید يکشورها

 ،ییاروپا هايموسوم به ارزش هايبا ارزش يتجار استیاروپا از ارتباط دادن س هیاتحاد
 یخارج استیو س يمنافع تجار شبردیپ ياهرم فشار برا کیموارد به عنوان  نیاستفاده از ا

 ياستراتژ ،گذاريهیاروپا در حوزه تجارت و سرما هیخود است. در واقع اتحاد
 ریقطعنامه اخ نهیزم نیتوجه قرار داده است. مثال بارز در ا دتجارت را مور يساز مشروط

تجارت با  میاست که علل مسدود شدن و تحر رانیا یاسالم يجمهور علیهپارلمان اروپا 
 است. حقوق بشر و انتخابات مطرح کرده ،ايهسته موضوع لیاز قب یرا موضوعات رانیا

وجهه و  بیکه تخر دهدیآن نشان م يو اعضا هیاتحاد هايتالش :ايرسانه هايتیفعال
اروپا در خارج از  یفرهنگ یپلماسیاز اهداف د یکیهمواره  رانیا یاسالم ياعتبار جمهور

. در کندیدنبال م وزیورونیاقدامات را در قالب شبکه  نیاروپا ا هیبوده است. اتحاد رانیا
 ي بخشراه انداز يبرا ییوروی ونیلیگرفت بودجه سه م میه اروپا تصمیاتحاد 2008سال 
 زبانانیبا فارس هیاتحاداین اقدام گسترش ارتباط  نیشبکه اختصاص دهد. هدف از ا یفارس

 (.1397:213همکاران، و صفوي) .ذکر شده است
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 يرانیبر مخاطبان ا میرمستقیغ يرگذاریتأث يابزارها .3-2
رابطه  جادیو ا یارتباط طوالن کی يزریهیپا قیاز طر معموالً میرمستقیغ يرگذاریتأث

 جادیا ینیو با اهداف درازمدت و مع یقبل يزریممکن است که براساس برنامه کیاستراتژ
با  رانیاروپا در قبال ا هیاتحاد یفرهنگ یپلماسید میرمستقیغ يواقع ابزارها . درشودیم

صورت  یرانیموردنظر در جامعه ا هايارزش غیشناخت و تبل شیزاف ،رسانیهدف اطالع
 یجیروند تدر کینظر در  مورد هايبا ارزش یجیتدر سازيهمراه ،قیطر نیو از ا ردگییم

 شود.می دنبال نامحسوس طورو به
 هايیندگینما قیارتباطات بلندمدت مذکور را از طر اروپا غالباً هیاتحاد :هايندگینما

از  يعدم برخوردار لیبه دل رانیدر مورد ا اماکند، یثالث دنبال م يخود در کشورها
 شود.یعضو دنبال م يکشورها هايسفارتخانه سوي از هاتالش نیا ،یندگینما

و  یارتباطات آموزش تیتقو ،ابزار نیا ارسموس مندوس: يخارج يهمكار پنجره
در بازگشت به کشور خود  هیاتحاد يدر اروپا به عنوان سفرا خارجی آموختگاندانش تیترب

 .را مد نظر قرار داده است
با  یگوناگون هايلمفی و هاکتاب ،یپس از انقالب اسالم هايسال یط :لمیو ف كتاب

که  ه،شد دیدر جهان تول هراسیرانیو گسترش ا یاسالم يوجهه جمهور بیهدف تخر
و  هاییبا استقبال گسترده اروپا زیآن ن گریو بخش د هیمحصوالت در اروپا ته نیاز ا یبخش
و ارائه  هیشده است. ته عیقاره توز نیگسترده در ا طوربه و مواجه جانبه آنهاهمه تیحما

 جادیاروپا بود که هدف آن ا یعموم یپلماسید هايتالش نیاز بارزتر یکیمحصوالت  نیا
 .ثالث است يدر کشورها رانیا یاسالم ياز جمهور یمنف يریتصو

به عنوانی  ايتوسعه يابزار همکار ،2006در قانون سال  اي:توسعه يهمكار ابزار
همان: ) شده است مشخص یو مقامات محل یردولتیغ گرانیکمک به باز ی برايچارچوب

216.) 
 مختلف هاي دوره در همواره و تاریخ داشته در ریشه اروپایی، کشورهاي و ایران روابط

 کشورهاي ترین ثبات با از یکی به عنوان ایران چه اگر است؛ بوده برخوردار نشیب و فراز از

 با رابطه در اما دارد، ژئوپلتیک ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک؛ اهمیت اروپا براي منطقه،

 سوي و سمت به همواره کشورهاي اروپایی آمریکا، و ایران میان تقابل در و ايهسته پرونده
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 و ایران روابط که کرد استدالل توانمی واقع اند. درداشته گرایش آمریکا از تبعیت و همکاري 
-سال طی تجاري و هاي اقتصاديهمکاري گسترش براي عمیق هايظرفیت رغمعلی اروپا

است )قامت و  بوده ايپرونده هسته یژه و به و امنیتی سیاسی مسائل تأثیر تحت گذشته هاي
 اروپایی کشورهاي جایگاه به باتوجه ایران به اروپا نگاه از این رو(. 166:1395پورقوشچی،

 جهانی ازجمله پرونده مهم موضوعات در هاآن تأثیرگذاري چنین وهم المللبین نظام در

 خاورمیانه منطقه به ايویژه نگاه همواره اروپایی کشورهاي .است اهمیت ایران حائز ايهسته

 جمعیت قابل به توجه با اقتصادي بازارهاي بر تسلط و سیاسی نفوذ .اندداشته فارس و خلیج

 میان این در است. بوده منطقه این به اروپا توجه قابل نکات از همواره منطقه این در توجه

 خلیج و خزر مجاورت دریاي در و فراوان امکانات با بزرگ کشوري عنوان به ایران با ارتباط

 اهمیت خاطر، همین بوده است. به اهمیت حائز نیز اروپایی کشورهاي اغلب براي فارس

 رو همین از .نیست پوشیده کس بر هیچ اروپا اتحادیه براي ایران اسالمی جمهوري و منطقه

 از طیفی در ایران را اسالمی جمهوري قبال در اروپا اتحادیه خارجی سیاست توانمی

 وگوهايبندي کرد؛ گفت تقسیم جامع گوهايوگفت تا انتقادي وگوهايگفت دیپلماسی

 برخی در بلکه گشت،ایران بازنمی هايسیاست از انتقاد به تنها آن عنوان برخالف انتقادي

 بوده است. همراه اروپا سوي از مثبتی هاينشانه با مواقع
هاي سالح مسئله بشر، حقوق وضعیت محور سر بر انتقادات عمده که هرچند  

 وجود، با این . قرار داشت رشدي سلمان مسئله و خاورمیانه صلح روند و کشتارجمعی

 با اما هویج و چماق نمود: سیاستمی تعقیب ایران برابر در را کار دستور دو هر اروپا اتحادیه

 اروپا اتحادیه شرایطی، چنین رغم علی (.144:1382)فالحی، ت متحده ایاال از متفاوت لحنی

 پیگیري بر را دیپلماتیک حل راه ایران، جمهوري اسالمی ايهسته بحران و فصل حل جهت

 و ایران میان مذاکرات روند بر سرآغازي نیز تهران داد. صدور بیانیه ترجیح آن افزاري سخت
 هم که این با وجود اروپا اتحادیه که بود اساس همین رفت. برشمار می به اروپا اتحادیه

 بود، ایران اسالمی جمهوري شدن ايهسته از جلوگیري خواستار متحده آمریکا ایاالت چون

جانب  از دوسویه سیاست پیگیري گرفت. با پی ايهسته قضیه در را حلی متفاوت راه اما
 ملل متحد سازمان امنیت شوراي به ایران اسالمی جمهوري ايهسته پرونده اروپا، اتحادیه

پذیرفت.  صورت انگلستان و فرانسه کشور دو توسط آن نویس پیش تنظیم و شد داده ارجاع
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 سوالنا خاویر داد، مثبت رأي اروپا اتحادیه پیشنهادي قطعنامه حکام بهپس از آن که شوراي 

 حکام عضو کشورهاي اجماع نشانه را قطعنامه – اروپا اتحادیه کننده وقت هماهنگ –

 پژوه، )گلشن است باز وگو گفت درهاي هنوز که کرد تأکید حال درعین و دانست آژانس

اي هسته بحران آمیز مسالمت و فصل حل درصدد مذاکره طریق از اروپا (. درنهایت53:1384
 با این توانست-می شد،می بحران این آمیز مسالمت حل به موفق اگر زیرا برآمد؛ ایران

 که خود بگذارد نمایش به المللیبین بحرانی وفصل حل در را خود توانمندي موفقیت

 (.68:1384فیروزآبادي،)دهقانی است بوده اروپا اتحادیه براي المللیبین پرستیژ ایجادکننده
 یاروپا و جمهوري اسالم هیاتحاد یاقتصادي و فرهنگ ،یاسیبرجام موجب توسعه روابط س

 در و عام طوربه رانیا یخارج استیدر صحنه س یعطف نقطه ،شده است. توافق ژنو رانیا
پس از  یتوافق اندک نیاست. ا ودهب خاص طوربه رانای ايهسته برنامه سر بر مناقشه مورد

 یاسیداده و عزم س رییرا تغ رانیدر قبال ا المللینیفضاي ب ،یروي کار آمدن دولت روحان
 هیتوافق اول نیاست، هرچند ا دهیکش ریرا به تصو ایبا دن ندهیبراي تعامل فزا دیدولت جد

الحظه قابل م اریبس یو خارج یمثبت آن در عرصه داخل راتیاما تأث ستینی فارغ از کاست
روز بعد از خروج  کیحال  نی(. با ا133-132: 1395 ،یورمزان یدشتو  )قائم پناه  است

داده است که اگر به برجام  نانیاطم رانیاروپا به ا هیاتحاد ران،یا يا از توافق هسته کایآمر
. به گزارش گرداند یبرنمتهران را علیه خود  يا هسته يها میتحر هیاتحاد نیباشد، ا بندیپا
خود  يا تعهدات هسته يبه اجرا رانیکه ا یتا زمان»آمده است:  هیانیب نیدر ا، «یس یب یب»

خواهد  بندیپا يا ثر توافق هستهؤکامل و م ياجرا ياروپا به تعهداتش برا هیاتحاد ،ادامه دهد
 يا هسته يها میرفع تحر» :مشترک اعالم کردند هیانیب نیاروپا در ا هیعضو اتحاد 28. بود

روند  نیادامه ا نیتضم يخود برا يبندیاروپا بر پا هیاز توافق است... اتحاد یاساس یبخش
 «.کند یم دیتاک

توافق  نیخروج از برجام، ا يترامپ برا میاز تصم «قیتاسف عم»اروپا با ابراز  هیاتحاد
 نیخوانده و گفته که کار خود را تا االن انجام داده است. ا یپلماسیسال د 12را حاصل 

 .خبر داده است یبا جامعه جهان يتوافق با همکار نیحفظ ا ياز عزم خود برا هیاتحاد
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 رانیاروپا و ا هیبرجام در توسعه روابط اتحاد نقش. 4 
شده و  ینیپس از برجام وارد فصل نو المللینیبا کشورهاي ب رانیا کیپلماتید تعامالت

تهران  یو اقتصادي از کشورهاي مختلف راه یاسیدر سطوح باالي س اديیز هايتیأه
. پس از سفر رهبران ابندیباز متحری دوران دررا  خود رفته دست از بازارهاي تا اندشده

بار نوبت به  نیبه تهران، ا شیو اتر سیسوئ ونان،ی ا،یتالیمثل ا پاارو« رو انهیم»کشورهاي 
با  رانیسفر کند. توافق ا رانیتا براي بهبود روابط اقتصادي به ا دیرس یجمهور کرواس سیرئ

 شیاروپا به افزا و رانیا نیعالوه بر توسعه مناسبات اقتصادي ب ،یشش قدرت جهان
و  سیکشورهاي غرب اروپا مثل فرانسه، انگل چند منجر شده است، هر زین یاسیمناسبات س

و از کشورهاي حاضر در گروه  روندمی شمار به اروپا بزرگ اقتصادي هايآلمان که قدرت
و با در نظر  کایبا آمر همسویی خاطربودند، برخالف تعهدات خود در برجام و به 5+ 1

اند. انجام نداده رانیا میحرتاکنون اقدام مؤثري براي رفع ت یستیونیصه میگرفتن منافع رژ
 (133همان: ) 

از جمله  ديکلی هايدر بخش توانیرا م رانیاروپا با ا کیتوسعه روابط استراتژ تیاهم
به  هاییکه اروپا، چنانکرد عنوان رانیا ییایجغراف تیو موقع یانسان رويین ،ینیرزمیز ریذخا

 ،انیم نی. در اکنندینگاه م قایفرآو شمال  ایدروازه مشترک در غرب آس کیبه عنوان  رانیا
به دنبال توسعه مناسبات با  ندگوییو آلمان هرچند در ظاهر م سیانگل ه،فرانس هايدولت

واشنگتن و با در نظر گرفتن منافع  هايمیهستند، اما در عمل به خاطر ترس از تحر رانیا
 ،«سمیترور»از  تحمای اتهام و «بشري حقوق» مختلف هايبه بهانه یستیونیصه میرژ

 نیبهتر ،اروپا روانهیکشورهاي ماز این رو، . دهندیم مهرا ادا رانیا هیفشار خود عل يابزارها
به بازارهاي بزرگ  رانیبه ورود ا توانندیهستند که م رانیکشورهاي متخاصم با ا نیگزیجا

و  یفرهنگ ايیجغراف کیفراموش کرد که اروپا  دینبا ،واقع کنند. در یانیجهان کمک شا
 رانیبا منافع ا ییخوب در همسو هايرصتف یاز برخ نیو بنابرا ستین کپارچهی یاسیس

و  یاسلواک س،یسوئ ش،یاتر ا،یتالیا ونان،یرو اروپا همچون  انهیبرخوردار است و کشورهاي م
را در  رانای تجاري روابط هايفرصت توانندیهستند که م ییاز جمله کشورها یکرواس

فشارها و آثار بدعهدي  ازدهند و  شی( افزاسی)فرانسه، آلمان وانگل اروپا کايیمقابل تروئ
 . آنها بکاهند

و  رانیا یاسالم يجمهور يگسترش روابط و همکاردر که  ياریبس يایوجود مزا با
حقوق  نهیدر زم هایی بردارنده چالش و در بیفراز و نش يروابط دارا نیاروپا وجود دارد، ا
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و  اي منطقه موضوعات ی( و برخیافکن )دهشت  سمیترور ،یکشتارجمع هاي بشر، سالح
 نیشیدهه پ هاي انهیروابط تهران و اروپا تا م ها، شچال نیبا وجود ا .بوده است المللی  نیب

اما گشوده شدن  ،افتیادامه  يبا تمرکز بر تعامل اقتصاد شتریو ب زمری و دار کج صورت به
 جادیسبب ا ،يرضروریبحران غ کی( در قالب زآمی )صلح ي ا هسته هاي تیپرونده فعال

در  رانیا یاسالم ي. جمهوردو اروپا ش رانیا یاسالم يدر مناسبات جمهور قیعم یشکاف
تالش « تعامل سازنده» استیدر چارچوب گفتمان اعتدال و س یخارج استیدوره تازه س

از تنش و چالش،  يو دور المللی نیو ب اي منطقه يکرده است در کنار خروج از تنگناها
 هیو اتحاد رانیا يدهد. همکار شیمتوازن با همه کشورها افزا یرا به شکل یمناسبات خارج

 ،ورمزانی یپناه و دشت )قائم  شروع شود زآمی رتنشیغ اي نهیاز زم دیاروپا در دوران پسابرجام با
 و اقتصادي روابط توسعه نظیر مختلف هاي انگیزه تأثیر تحت اروپا (. اتحادیه134:1395

 بر اثرگذاري منطقه، در نفوذ افزایش ایران، در گذاري سرمایه حجم وافزایش انرژي

بنیادگرایی،  و تروریسم با مبارزه ایران، جایگاه و نفوذ از استفاده با خاورمیانه روندصلح
 جانبه جاي یک به گرایی چندجانبه نظام ایجاد و کشتارجمعی هايسالح اشاعه از جلوگیري

 به آمریکا در کنار اثرگذار المللی بین قدرت یک نقش ایفاي و خاورمیانه در آمریکا گرایی

 اسالمی جمهوري را با خود سیاسی روابط تا کند می تالش ایران، اي هسته پرونده در ویژه

 اسالمی جمهوري دستگاه دیپلماسی تأکید از پس خصوص به تالش دهد. این گسترش ایران

 .است ساخته نمایان را خود لهاي اخیر سا در الملل بین عرصه کنشگران با تعامل بر ایران

و  اقتصاد در اروپا اتحادیه اقتصادي نفوذ از گیري بهره راستاي در نیز ایران مقابل در
 بین هاي وفصل بحران حل در آن المللی بین و سیاسی قدرت از استفاده الملل، بین تجارت

 از استفاده نیازهاي کشور، به توجه با اروپا خارجی هاي گذاري سرمایه جذب المللی،

 از گیري بهره مسائل گوناگون، در اروپا اتحادیه اعضاي نوین دانش و جدید هاي فنّاوري

 به اقتصادي و سیاسی فشارهاي اثر ساختن کم و آمریکا مقابل در آن اقتصادي سیاسی قدرت

 به توجه با دهد. گسترش اروپا با را خوبی تواند روابط می اي، هسته پرونده زمینه در ویژه

 و اروپا اتحادیه اخیر، هاي سال در طرفین خارجی سیاستدر  سازنده تعامل گفتمان آغاز
 درگذر آنچه .اند یافته دست یکدیگر با متقابل همکاري بر جدیدي مبتنی برداشت به ایران

 جدیدي عرصه وارد امروز بود، صرف رئالیستی نگاه نوعی بر مبتنی مابین روابط فی در انزم

 منابع موجود در توجه با توان می را مهم این است. شده سازنده تعامل بر مبتنی از دیپلماسی

 توافق اجراي در سایه ا کرد. لذ درک اروپا اتحادیه به مربوط اسناد برخی بررسی چنین هم و
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 خواهد ارتقاء و بهبود رو به اروپا اتحادیه و ایران مناسبات کرد بینی پیش توان می اي هسته 

 و غرب، ایران اسالمی جمهوري میان سیاسی اوضاع بهبود از پس بار این اروپا اتحادیه .بود

 در ها سایر قدرت طرف از تر کم حساسیت با تا بیند می خویش روي پیش را فرصت این

 خاورمیانه منطقه جدید در راهی در گام خویش، اقتصادي - سیاسی اهداف به نیل راستاي

 تثبیت به خاورمیانه منطقه باثبات در و قدرتمند مستقل، بازیگري عنوان به را خود و گذاشته

 (.66 :1395پور، مقدم و سرهنگ برساند. )گوهري
 
 یرگی جهینت

و  یروشن و موجه نسبت به فرهنگ ارزش دگاهیارائه د ی،فرهنگ یپلماسید یاساس هدف
و  یدولت هايسازمان ها،شامل دولت المللنیمختلف عرصه ب گرانیباز ينظام برا يرفتار

استدالل که براساس این است.  یو افکار عموم یجوامع مدن ينهادها ،المللینیب یردولتیغ
. در داردیباز نگه م یدشوار و بحران هايرا در زمان هالتدو نیروابط ب يفرهنگ، درها

 ایو  سازيارتباط يبرا اياجتماع سالم و سازنده ی،فرهنگ یپلماسیاز موارد، د ياریبس
که  یهنگام گر،ید ي. از سواندو تار شده رهیت یکه زمان آوردمی فراهم یروابط سازيآسان

تا  داردیفرهنگ درها را باز نگه م شوند،یم ارآمدناتوان و ناک یرسم کیپلماتیمذاکرات د
 ياز کشورها برا ياریهدف بس ،یفرهنگ یپلماسید تیروابط را بهبود بخشد. اذعان به اهم

 ياز استراتژ یاز کشور به عنوان بخش خود به خارج یفرهنگ يو گسترش نهادها شبردیپ
 یخارج استیمهم س هايبهاز جن یفرهنگ یپلماسید ،طور خالصه است. به شانکیپلماتید

و  همکاري هاکشورها و فرهنگ انیرابطه م جادیو ا ایادغام پو يثر براؤطور م است که به
 کند.یکمک م

و  يبرقرا يتالش برا توانیرا م رانیا یاسالم يجمهور یفرهنگ یپلماسید یکل طوربه
و  رانیملت ا انیم یارتقا و گسترش معامالت، مبادالت و ارتباطات فرهنگ ش،یسپس افزا

 یبه تفاهم فرهنگ یابیدست و هانامهموافقت يو اجرا نیتدو طراحی، منظوربه ها،ملت گرید
ی اسالم هايارزش و عناصر ها،لفهؤو گسترش م معرفی مشترک در فهم و هابر ارزش یمبتن

از  ،علم و فرهنگ و هنر هاي دانست. بدون شک حوزه یو گفتمان انقالب اسالم یعیش و
اروپا  هیو اتحاد رانیا میانروابط  قیتعم يبرا توانیکه در بستر آن م هستند  ییها حوزه
 .دیکوش
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 هايتنش ،یو فرهنگ یاسیس ،يمتقابل اقتصاد یشدن، وابستگ یجهان ،یتیامن طیمح رییتغ
گو، تفاهم و اعتماد را و همه و همه، ارزش روابط ساخته شده بر اساس گفت ،یمذهب

با  ی وو تمدن یفرهنگ یغن نهیشیکهن با پ يبه عنوان کشور ،رانیبرجسته ساخته است. ا
الزم است با  ،و جهان اسالم انهیخاورم نطقهدر م بسیار  کیتیژئوپل تیاهم برخورداري از

نسبت به اصالح  الملل،نینقش خود در نظام ب يفایضمن ا ،یفرهنگ یپلماسیاز د يرگیبهره
به  نیبر نقش د رانیا یانقالب اسالم دیتوجه به تاک اقدام کند. با ،در جهان خود ریتصو

 یپلماسیبه د یتمدن کردیرو ،المللینیب يرگیمیتصم يندهایبر فرا رگذاریتأث یعنوان عامل
 تیحائز اهم المللنیدر روابط ب گرانید کردیرو تیبر اساس حاکم توانیرا م یفرهنگ

 يکردیاتخاذ رو یاسالم يجمهور یفرهنگ یپلماسید تیموفق يبرا ،نیدانست. بنابرا
 ،نی. همچندآییم ربه شما ریانکارناپذ یضرروت یرانیو ا یبرخاسته از فرهنگ و تمدن اسالم

و  یجهان یتیبه عنوان بستر مناسب هو یاسالم -یرانیا یتیو هو یتمدن یوجود سابقه غن
 ياروپا بر اجرا هیاتحاد دیتاک ، یعنیبرجام نهیدر زم کایاروپا و آمر هیاتحاد نیاختالف ب

در  کایآمر يبرجام از سو حیصح يو عدم انجام تعهدات و اجرا يبرجام و در مقابل بدعهد
مناسب  یروان يفضا جادیبه ا ییاروپا يکشورها یتیناذهنیب يمهم در فضا نیا ران،یا لقبا
بنابراین . کندیکمک م رانیبا ا یبه گسترش روابط فرهنگ ییاروپا يکشورها بیترغ يبرا

هاي عضو آن با ایران در هرسطح و در کنار روابط سیاسی و اقتصادي اتحادیه اروپا ودولت
ار عمومی عمقی، استفاده از قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی با هدف تأثیر گذاري بر افک

ها علیه ایران کشور همواره یکی از راهبردهاي اصلی اروپاییان بوده است؛ با آنکه تحریم
و  یتمدن گاهیجا یابیباز رسدیبه نظر متري به خود گرفته است با این حال جنبه بین المللی

قدرت نرم،  هايتیرفبا استفاده از ظ المللنیدر عرصه ب رانیا یاسالم يجمهور یفرهنگ
 هراسی ورانیچالش ا و  کشور یو اجتماع ياقتصاد ،یتیامن ی،اسیس تیدر بهبود وضع قطعاً

 ،رانیا یاسالم يجمهور یاسینظام س تیمشروع شیافزا الملل،نیدر عرصه ب هراسیعهیش
 مهم اریاروپا بس هیعضو اتحاد يبا کشورها کیپلماتیو روابط د عمومی بر افکار يرگذاریتأث

 .و راهگشا خواهد بود
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