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 چکیده
با تحول تعامالت سیاسی بین المللی و افزایش بازیگران غیردولتی در صحنه های سیاسی، اقتصادی 

های های مردم نهاد و غیردولتی را در کنش و فرهنگی جهان، کشورها نمی توانند نقش سازمان
ها، انجمن های دوستی یکی از بازیگران نوظهور عرصه خارجی نادیده بگیرند و در میان این سازمان

دیپلماسی و روابط فرهنگی محسوب می شوند. به همین منظور، مقاله حاضر تالش دارد به این سوال 
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  کدامند؟  پاسخ دهد که کارکردهای انجمن های دوستی در

های دوستی یکی از بازوهای اجرایی دیپلماسی نوین عمومی در فرضیه مقاله این است که انجمن
شوند که کنشگری برنامه ریزی شده آنها می تواند منافع ملی کشورها را با عصر حاضر محسو می

این فرضیه، از چارچوب مفهومی دیپلماسی فرهنگی بهره  های اندک تر تامین نماید. برای اثباتهزینه
ایم و یافته ها نشان می دهند که انجمن های دوستی ایران بارعایت برخی از ملزومات در عرصه گرفته

المللی می تواند قدرت فرهنگی ایران را ارتقاء دهند و منفعت جامعه ایرانی را در مراودات سیاست بین
اشند. برخی از کارکردهای انجمن های دوستی ایران برای توسعه دیپلماسی فرهنگی در نظر داشته ب

فرهنگی و کسب موقعیت مطلوب سیاسی و فرهنگی برای دستگاه سیاست خارجی ایران عبارت از؛ 
الملی تصویرسازی مثبت از چهره ایران، گسترش تعامالت دوستانه، کمک رسانی به اهداف سیاسی بین

های فرهنگی ایران، راث فرهنگی ایرانیان، همسوکردن جامعه هدف با ایدهایران، برجسته کردن می
ای و جهانی، اعتمادسازی، ارتقاء انتقال پیام های سیاسی و فرهنگی، افزایش سطح صلح منطقه

 باشد.همگرایی سیاسی و فرهنگی در جهان اسالم، مدیریت افکار عمومی و غیره می
لماسی سنتی و مدرن، دیپلماسی فرهنگی، جمهوری اسالمی های دوستی، دیپانجمنها: كلیدواژه

 المللی.ایران، اعتماد سازی، تصویرسازی ملی، پیام های فرهنگی و سیاسی، تعارضات بین
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 مقدمه

های خارجی و مسئله مهم سیاست خارجی در دهه اخیر، بحث ارتباط کشورها با دولت

های توسعه یافتگی یک کشور یکی از نمادالمللی است و با توجه به اینکه های بینسازمان

المللی در راستای تحقق اهداف ملی های بینهای خارجی و سازمانمیزان ارتباط با دولت

المللی در کنار دستگاه دیپلماسی ها جهت رسیدن به اهداف عالی در عرصه بینباشد، دولتمی

ی مردم نهاد با اهداف تعیین هارسمی کشور به عنوان ارگان تنظیم روابط خارجی از سازمان

های مردم نهاد کشورها در راستای اهداف کنند، استفاده از سازمانشده نیز استفاده می

در جمهوری  .باشدای و اجتماعی از ارکان مهم ارتباطی میاقتصادی، فرهنگی، علمی، رسانه

های مردم نهاد اسالمی ایران نیز در راستای تحقق اهداف نظام در خارج از کشور، سازمان

: 1394های دوستی با سایر کشورها تاسیس شده است. )مومنی،المللی نیز همچون انجمنبین

( به عبارتی دیگر، نقش آفرینی تشکلهای غیردولتی درحقیقت تبلور حضور رسمی و سازمان 1

یافته مردم  یک کشور در روابط خارجی و روند تعاملی جامعه جهانی تلقی می شوند؛ از این 

ثر حوزه دیپلماسی عمومی به شمار می روند. مؤرو انجمن های دوستی یکی از بازیگران 

تحوالت دهه های اخیر در عرصه بین الملل نشانگر این واقعیت است که نقش انجمن های 

های غیر رسمی در معادالت جهانی رو به گسترش و به دوستی و نهادهای مردمی و تشکل

این ارتباط رو به کاستن است. از آنجائی که انجمن ها در دو موازات آن، نقش دولت ها در 

عرصه کلیدی یعنی روابط میان ملت ها و محیط بین المللی ایفای نقش می نمایند حوزه 

فعالیت و کنشگری آنها بسیار گسترده و وسیع ارزیابی می شود، نیل به مقاصد سیاسی، امنیتی 

شان بوده رها در تدوین و اعمال سیاست خارجیترین اهداف کشوو اقتصادی، همواره از مهم

( بعد از توضیحات فوق الذکر، در این مقاله تالش می شود با بهره 9: 1396است. )شیرازی،

ای به نقش انجمن های دوستی در توسعه توصیفی و مطالعات کتابخانه-گیری از روش تحلیلی

 دیپلماسی فرهنگی ایران بپردازیم.
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 چارجوب مفهومي  .1

 سي فرهنگيديپلما .1-1

اگر دیپلماسی را فن مدیریت تعامل با جهان خارج توسط دولتها بدانیم، ابزارها و سازوکارهای 

توان به کار گرفت. از آنجا که مالحظات سیاسی، متعددی برای اعمال این مدیریت می

اقتصادی و امنیتی به طور سنتی سه حوزة بنیادین در مباحث سیاست خارجی را تشکیل 

الملل، سیاست خارجی کشورها با هدف تأمین منافع ملی کشور ذا در عرف نظام بیندهد؛ لمی

گفته طراحی و با سازوکارها و ابزارهایی از همین سه جنس عملیاتی و در سه حوزة پیش

نظران علم روابط شود. با این همه، به باور بسیاری از اندیشمندان و صاحباجرایی می

دهد که در ای فرهنگی رکن چهارم سیاست خارجی را تشکیل میهالملل، فرهنگ و مؤلفهبین

در ادبیات روابط .گرددهای زیرین سه حوزة دیگر نیز از آن منبعث میبسیاری از مواقع الیه

فرانک  الملل و سیاست خارجی تعاریف مختلفی از دیپلماسی فرهنگی ارائه شده است.بین

ارتقای سطح ارتباطات و تعامل میان ملل جهان نینکوویچ، دیپلماسی فرهنگی را تالش برای 

داند. این ها و توافقاتی بر اساس ارزشهای مشترک مینامهبا هدف طراحی و بنیاد نهادن تفاهم

در حالی است که بنا به تعریف گیفورد مالون، دیپلماسی فرهنگی عبارت از معماری یک 

تصویر واقعی و ارزشهای یک ملت و  بزرگراه دوطرفه به منظور ایجاد کانالهایی برای معرفی

در عین حال، تالش برای دریافت درست تصاویر واقعی از سایر ملتها و فهم ارزشهای آنها 

ها، اطالعات، هنر، در تعریف میلتون کامینگز، دیپلماسی فرهنگی عبارت از مبادلة ایده است.

ه مفاهیم مشترک و تقویت نحوة زندگی، نظام ارزشی، سنتها و اعتقادات به منظور دستیابی ب

تفاهم متقابل میان ملتها و کشورها است. با برداشتی تطبیقی از وجوه مشترک این تعاریف 

توان چنین نتیجه گرفت که دیپلماسی فرهنگی روایت داستان یک تمدن برای صاحبان می

لماسی سایر تمدنها با استفاده از ابزارهایی از جنس همان تمدن است؛ به عبارت دیگر، دیپ

کند که کشوری برای انتقال غنای نهفته فرهنگی آن گاه معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می
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در فرهنگ و تمدن خود با استفاده از سازوکارها و ابزارهایی از همان جنس به معرفی و انتقال 

 (136-137: 1384پردازد و آن را سیاست خارجی خود لحاظ کند. )خانی،آن به سایر ملل می

دیپلماسی فرهنگی فرایند موثری است که در آن فرهنگ یک ملت به جهان بیرون عرضه می 

شود و خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی ملت ها در سطوح دو جانبه و چند جانبه ترویج 

می یابند. تاثیرگذاری فرهنگ در حوزه سیاست خارجی به حدی است که در عصر کنونی از 

سیاست خارجی بحث می شود که عنوان دیپلماسی فرهنگی  فرهنگ به عنوان قدرت نرم در

به آن می دهند و به معنای استفاده از ابزارها و مکانیسم های فرهنگی برای معرفی و انتقال 

برخی از محققان دیپلماسی  .فرهنگ و تمدن یک سرزمین به سرزمین و فرهنگ دیگر است

ی می دانند که با کمک ابزارها و روش فرهنگی را مجموعه قواعد و ضوابط و شیوه ها و اصول

های فرهنگی نسبت به انتقال پیام های ملی فرهنگی اقدام می شود و منافع ملی را به تحقق 

نزدیک می کند؛ اما فرهنگ دیپلماسی یک حالت مستمر از مجموعه باورها و قواعد و ضوابط 

فتمان را راهکار توجیه نوشته و نانوشته دریک جامعه است که معتقد به دیپلماسی است و گ

و تبیین و همچنین رفع اختالف می داند. اهداف و مبانی دیپلماسی فرهنگی عبارتند از؛ کسب 

وجهه بین المللی در میان اقوام و ملت ها و اثرگذاری بر رفتار آنها، ایجاد نهادهای علمی و 

دقیق اصول موجود  فرهنگی جدید به منظور برقراری روابط پایدار در بین جوامع مختلف، فهم

در فرهنگ سایر ملت ها و کنکاش در ریشه های فرهنگی و اجتماعی دیگر جوامع با هدف 

ارتقاء درک متقابل میان ملت ها، شناخت سیاست های فرهنگی کشور مبدا، شناخت سیاست 

: 1397های فرهنگی کشور مقصد و شناخت فرهنگ به عنوان قدرت نرم. )احمدی دهکاء،

32-16       ) 

 انجمن هاي دوستي؛ ماهیت و عملکرد .2-1

میالدی با همکاری سازمان یونسکو، بروز و ظهور یافتند و 1965انجمن های دوستی از سال 

همواره در روابط و مناسبات فیمابین کشورها نقش بارزی را ایفا نموده اند. این سازمان های 
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مع علمی و فرهنگی غیردولتی از توانایی و ظرفیت خوبی در توسعه و گسترش میان جوا

کشورها، روابط دوستانه و کاهش خشونت و تحکیم و تثبیت صلح برخوردارند. نهادهای 

فعال جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور می توانند با فراهم آوردن امکان حضور 

شخصیت های فرهنگی، هنری، علمی و دانشگاهی و حتی ورزشی در انجمن های دوستی و 

رکت بخش خصوصی، موجبات تقویت فعالیت انجمن های دوستی و برقراری نیز افزایش مشا

ارتباط با مخاطبین کشورهای هدف گردند و تأثیر بسزایی برجای بگذارند. تالش در اجرای 

برنامه های فرهنگی مشترک موجب همبستگی بین فرهنگ ها شده و روابط دوستی و صمیمی 

( 1: 1397ارتقا و توسعه می یابد. )وزین،میان مردم کشورها در چارچوب انجمن دوستی 

به « همکاری گروه های دوستی و»یا « گروه های دوستی بین پارلمانی»، »گروه های دوستی»

گروه هایی اطالق می شود که درون کشورها تشکیل شده و نهایت تالش خویش را در جهت 

ها، سخنگوی دولت  ارتقای روابط میان کشورهای مختلف اعمال می کنند. هر چند این گروه

خود یا حتی نمایندگان پارلمانی نیستند ولی نقش مهمی را در تسهیل و تسریع اولویت های 

 (2: 1395سیاست خارجی یک کشور ایفا می کنند. )حسینی و زمانی،

های بزرگ همسایه، پیش از انقالف اسالمی، با توجه به موقعیت ایران میان کشورها و قدرت

تعمیق و پیشبرد سیاست خارجی تعریف شده در آن زمان، اقدام به  حکومت وقت به منظور

تأسیس انجمن دوستی با چند کشور از جمله اتحاد جماهیر شوروی سابق، هند و ترکیه نموده 

المللی آن زمان ساختار دولتی داشتند و ها به اقتضای فضای سیاسی و بینبود. این انجمن

سی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی آن دوره انتخاب شده اعضای آن از میان رجال و نخبگان سیا

بودند. پس از پیروزی انقالب اسالمی با یک وقفه چند ساله، براساس مصوبه هیئت دولت در 

های دوستی با سایر وزارت خارجه مأموریت یافت تا نسبت به تشکیل انجمن 1373سال 

وع، این مسئولیت را بر عهده کشورها اقدام نماید. متعاقب آن شورای معاونین وزارت متب

های الزم، این موضوع پیگیری و معاونت آموزش و پژوهش قرار داد. پس از انجام بررسی
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های دوستی به واحدی های تأسیس، فعالیت و پشتیبانی از انجمنمسئولیت فراهم نمودن زمینه

حول های دوستی زیرنظر معاونت آموزش و پژوهش متحت عنوان مرکز هماهنگی انجمن

های بار دیگر موضوع انجمن 1376گردید. با تغییر فضای سیاسی و اجتماعی کشور، از سال 

دوستی مورد توجه مسئولین وزارت خارجه قرار گرفت و با حمایت معاون وقت آموزش و 

تر نمود و در پی آن مرکز هماهنگی با بیش 1377این مرکز فعالیت خود را در سال  پژوهش،

( انجمن های دوستی، 1-2: 1385ها را پیگیری کرد. )راوندی،شکیل انجمنتری تجدّیت بیش

نهادهای مدنی و غیردولتی هستند که هدف آن ها تحکیم روابط دوستانه بین مردم دو کشور 

و نیز پیشبرد اهداف مشترک دو ملت است که بدین لحاظ یکی از منابع مهم قدرت نرم برای 

دوستی از توانایی و ظرفیت مناسبی در جهت  کشورها محسوب می شوند. انجمن های

گسترش پیوندهای علمی، فرهنگی، توسعه روابط دوستانه میان جوامع مختلف و تحکیم صلح 

و دوستی ملی و جهانی برخوردار شوند و بنابراین به نحو فزاینده ای در حال افزایش و توسعه 

ها و طبق اساسنامه، فعالیت کمّی و کیفی هستند. این انجمن ها ضمن رعایت قوانین کشور

( در 42-41: 1394خود را در سطح ملی و بین المللی تعقیب می نماید. )جعفری و نیکروش،

های غیردولتی و های دوستی، سازمانانجمن»باب انجمن های دوستی اشاره می کند؛ 

ین غیرسیاسی  هستند که  به صورت کامالً غیرانتفاعی اداره شده و ضمن رعایت کامل قوان

جمهوری اسالمی ایران طبق اساسنامه موظف به فعالیت خواهند بود آنها برای تحکیم و 

گسترش روابط دوستانه  ملتها با یکدیگر و پیشبرد اهداف مشترک در زمینه های فرهنگی، 

ها همچون علمی، فنی، ادبی، هنری، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی به وجود می آید. انجمن

رای نهادهای دولتی و سایر سازمانهای غیردولتی و بین المللی هستند و مشاورانی ارزشمند ب

از توانایی، ظرفیت مطلوب برای گسترش پیوندهای علمی، فرهنگی، توسعه روابط دوستانه 

میان جوامع مختلف و تحکیم صلح و دوستی ملی و جهانی برخوردار هستند. ایجاد شناخت، 

ها، تفکرات،  اهداف و منافع هان با استفاه از ارزشدرک و پیوند متقابل میان ملل مختلف ج
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مشترک به منظور گسترش روابط دوستانه و همریستی مسالمت آمیر و تحکیم مبانی صلح و 

( دو ویژگی بارز انجمن های 1: 1398امنیت بین المللی.)سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی،

 (47: 1387ودن. )گروه اقتصاد ایران،دوستی عبارت است از؛ غیردولتی بودن و غیرانتفاعی ب

انجمن دوستی ایران نیز به طور مستقل فعالیت می کنند و طی دهه  75در حال حاضر تعداد 

اخیر با برگزاری جشنواره های فرهنگی، هنری، با کشورهای عضو انجمن های دوستی به 

مردمان این  مناسبت های مختلف باعث تبادل های فرهنگی و رفت و آمدهای اقتصادی میان

کشورها برای فعالیت های گوناگون در ایران از جمله اقتصادی کردن صنعت گردشگری و 

تولید محصوالت فرهنگی در ایران و به ویژه در مناطق آزاد کشور است که از مزایای ورود 

مستقیم اتباع خارجی به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق برخوردار 

ه فعالیت های این انجمن ها در ایران می توان به برگزاری جشنواره های است. از جمل

نوروزی به صورت متوالی، ایجاد غرفه برای ارائه دادن محصوالت فرهنگی ایران با  حضور 

سفیران کشورهای دیگر به منظورترویج فرهنگ ها و گسترش ارتباطات، مراسم افطاری با 

ی کنسرت های هنری و موسیقی کشورهای حضور مقامات کشورهای مختلف، برگزار

مختلف در مجموعه فرهنگی کاخ نیاوران در راستای تبادل فرهنگی با انجمن های دوستی 

 (1398های کشورهای مختلف اشاره کرد. )سیدان،دیگر کشورها و بورسیه دانشجو در دانشگاه

ن ها فعالیت بررسی عملکرد این انجمن ها نشان می دهد که بخش عمده ای از این انجم

مستمر ندارند و فعالیت های برنامه ریزی شده آنها در حوزه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... 

اندک است و انجمن های فعال دوستی هم تالش دارند تا سطح مراودات اقتصادی و علمی 

را ارتقاء دهند و با توجه به اهمیت این انجمن های دوستی در ارتقاء قدرت فرهنگی بین 

ی، این انجمن ها کمتر به فعالیت های فرهنگی، الهام بخشی و صدور ارزش های ایران الملل

می پردازند و در بعد فعالیت رسانه ای و دیجیتال نیز در بخش عمده ای از این انجمن ها 

 ها و شبکه های اجتماعی فعال هستند.ضعیف بوده و فاقد سایت
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 ين فرهنگيانجمن هاي دوستي ايران و ملزومات ديپلماسي نو -2

های دوستی ایران با ترین نهادهای مدنی و غیردولتی فعال در دیپلماسی، شبکه انجمناز مهم

( انجمن های دوستی در عرصه دیپلماسی عمومی 1397سایر کشورها است.)رفسنجانی نژاد،

باید به چند نکته توجه داشته باشند؛ اولین نکته مهم در خصوص دیپلماسی عمومی این است 

میم گیرندگان سیاسی نسبت به اهمیت استراتژیک آن متقاعد شوند. این تفکر باید در که تص

اندیشه اعضای انجمن دوستی پدید آید که چگونه وجهه ملی در انظار عمومی جهان بر امنیت 

و منافع ملی تاثیر می گذارد و به میزانی که وجهه ملی تخریب گردد، منافع و امنیت ملی نیز 

لذا میزان اهمیت باید وجهه ملی و ضرورت اتخاذ دیپلماسی فرهنگی و  تضعیف می گردد.

رسانه ای به سطح نگرش استراتژیک نخبگان در انجمن های دوستی راه یابد. در دیپلماسی 

عمومی و فرهنگی همواره سوژه در محیط فرهنگی متفاوتی زندگی می کند و به ارزشهای 

الیت انجمن های دوستی، بدون توجه و بذل احترام متفاوتی معتقد و با آنها مأنوس است و فع

به ارزش های مورد قبول جامعه هدف انکان پذیر نبوده و ارائه ارزشهای مورد قبول اعضای 

انجمن دوستی به عنوان یکی از بازوهای نوین دیپلماسی فرهنگی و عمومی نیز امکان پذیر 

رد نمود و انتظار پذیرش ارزش  های دیگران را سراسرنیست. به عبارتی، نمی توان ارزش

های خود را از آنها داشت. الجرم، باید به این امر توجه داشت که دیپلماسی رسانه ای و 

عمومی کارآمد یک خیابان دوطرفه است که شامل شنیدن و گفتن است. همه اطالعات از 

هدف مخاطب ابتدا فیلتر های فرهنگی عبور می کنند و سپس پذیرفته می شود. بنابراین فهم 

و کشف ارزش های مشترک در کنشگری انجمن های دوستی حایز اهمیت است. یکی از 

عوامل موفقیت دیپلماسی عمومی توسط انجمن های دوستی، هماهنگی بین بخش های فعال 

و مؤثر در سیاست خارجی و تمرکز در تصمیم گیری است. حتی ضرورت هماهنگی در 

؛ چرا که امروزه همه کشورها زیر ذره بین قرار خصوص نهادهای داخلی نیز صادق است

دارند و هرگونه خبر منفی در خصوص آنها در سطح وسیعی پوشش داده می شود. دیپلماسی 
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عمومی، عامه مردم را هدف قرار می دهد. لذا این فرایند توسط انجمن های دوستی باید از 

د: از قبیل شبکه های طریق ابزارهایی صورت پذیرد که بیشترین مخاطب عام را دارن

تلویزیونی، روزنامه های فراملی که قدرت جذب مخاطبان باالیی را دارند و همچنین سایت 

های اینترنتی، زمین های ورزشی ورزشهای پرطرفدار و غیره. اما یک شیوه مفیدتر در این 

گر میان، هدف قرار دادن نخبگان فرهنگی و کسانی است که خود بر جامعه تأثیرگذارند. ا

اعضای انجمن دوستی بتوانند بر نخبگان و شخصیت های تصمیم ساز در جامعه هدف تاثیر 

بگذراند، این عوامل در ایجاد یک تصویر خوشایند از کشور نقش مهم ایفا می کنند. )متقی و 

 (40-41: 1396شایسته،

 انجمن هاي دوستي و كسب منافع ملي -3

دیپلماسی ا استفاده از ابزارهای فرهنگی است. دیپلماسی فرهنگی در واقع تأمین منافع ملی ب

دهد که فرهنگ، جامعه و مردم خود را به دیگران معرفی کند فرهنگی به یک کشور امکان می

و با طریق فزونی بخشیدن به ارتباطات خصوصی بین مردم کشورهای گوناگون، کشورها را 

انظار افکار عمومی بسیار جذاب  هایشان را درهای سیاسی و سیاستآلسازد که ایدهقادر می

نشان دهند. هدف اساسی دیپلماسی فرهنگی ارائه ی دیدگاه روشن و موجّه نسبت به فرهنگ 

ها، الملل شامل دولتارزشی و رفتاری یک بازی گر برای بازی گران مختلف عرصه ی بین

می است. المللی دولتی و غیردولتی، نهادهای جوامع مدنی و افکارعموسازمان های بین

( بنابراین، انجمن های دوستی با تقویت دیپلماسی فرهنگی 163: 1393)عسگریان و دیگران،

به کشورها اجازه می دهد که با استناد به عناصر کلیدی و نفوذ دولتهای خود، به طور مستقیم 

 ارتباط باشند. نفوذ بر روی با مخاطبان خارجی، به انضمام مردم معمولی و رهبران افکار در

توده های خارجی و آوردن آنها به صحنه بین المللی، به منظور فراهم آوردن تاثیر موثر به 

دولتهای آنها، در نظر گرفته می شود و به مدیریت فرهنگی در کشورهای مختلف به منظور 

( توضیحات نشان می دهد که رابطه بین 107: 1388تامین منافع ملی می پردازد. )خرازی،
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ویایی دیپلماسی فرهنگی با منافع ملی این گونه است که دیپلماسی فرهنگی انجمن دوستی و پ

با افزیش زمینه گفتگو با مخاطبان خارجی و ایجاد بافت موقعیتی بین المللی توانا، وظیفه 

استراتژیک خود را در راه ارتقاء منافع ملی واقعی در صحنه بین المللی به انجام می رساند. 

لماسی فرهنگی برای هدایت سیاسی خارجی کشورها به سوی واقعیت این است که دیپ

( 12: 1394دستیابی و حفظ منافع ملی غیرقابل اجتناب و حیاتی می باشد. )سیمبر و مقیمی،

حضور بازیگران غیررسمی، نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در پرتو 

ها و در تعریف و ترویج ارزش کنشگری انجمن های دوستی می تواند دیپلماسی فرهنگی را

شمول حمایت نماید و سپس، تأمین منافع ملی در چارچوب این منافع مشترک و جهان

ها و منافع مشترک تحقق خواهد یافت و در این صورت قدرت آفرین نیز خواهد بود؛ ارزش

اولیه نیازهای شود که کشور صادرکننده فرهنگ خود از پیشها زمانی متحقق میاما همه این

 (47: 1396های درونی کشور خود برخوردار باشد. )سیمبر،و الزم در توانایی

 

 كاركردهاي انجمن دوستي در ارتقاء ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران -4

انجمن های دوستی ایران در عرصه منطقه و جهانی می توانند دستاوردهای زیر را به ارمغان 

 بیاورند؛

 سطح بین المللي. گسترش دوستي در 4-1

( در این میان، گسترش و تحکیم 115: 1394دوستی الزمه هر کنش سیاسی است. )اکوانی،

روابط دوستی و همکاری بین ایران و کشورهای مورد نظر از جمله اهداف انجمن های 

المللی نیز ( برای برقراری دوستی، صلح و همکاری بین65: 1380دوستی می باشد )حسنی،

الملل را به تی باید تالش نمایند هنجارهای مقوم و تنظیم کننده نظام بینانجمن های دوس

کردن بر مبنای رئالیسم را متوقف سازند. ای تغییر دهند که کشورها، اندیشیدن و عملگونه

برای رسیدن به چنین نظام دوستی ای در روابط فرهنگی بین المللی، باید هویت و منافع 
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بارت دیگر، باید تفکر و تصور آنها از خود و روابطشان را با دیگر کشورها را تغییر داد. به ع

کننده رفتار کشورها االذهانی تعیینکشورها تغییر داد. از آن جا که ادراکات و انتظارات بین

است، پس برای برقراری دوستی، کشورها باید از تصور خود به صورت بازیگری ممتاز نیز 

خشی از یک اجتماع واحد با منافع مشترک تعریف کنند. دست کشیده و خود را به عنوان ب

در این شرایط نقش نهادهای غیردولتی همچون انجمن های دوستی چشمگیر می گردد. این 

ثیر گذارند. این تأنهادها همچنین می توانند بر فرایند شکل گیری انتظارات دو بازیگر از هم  

رفتار کنشگرانی نیست که به صورت  فرایند، فقط شامل خلق محدودیت های بیرونی برای

برون زا شکل گرفته اند، بلکه عبارت از فرآیندی در مورد درک های جدید درونی کردن خود 

و دیگری و به دست آوردن نقش های هویتی جدید است. به عبارت دیگر، فرآیندی که با آن 

دولت ها از دید دولت های خودخواه و یکجانبه گرا یاد می گیرند همکاری کنند و منافع 

تعهدات مشترک نسبت به هنجارهای اجتماعی ساخت مجدد می یابند. این جریان در طول 

زمان، گرایش به آن خواهد داشت که وابستگی متقابل مثبت نتایج را به وابستگی متقابل فایده 

ها یا منافع جمعی تغییر شکل بدهد که درباره هنجارهای مورد نظر سازمان یافته اند. 

( در این زمینه می توان فعالیت های انجمن دوستی ایران در کشورهای 29: 1396رازی،)شی

آسیای مرکزی و قفقار اشاره کرد که گسترش مراودات این انجمن ها منجر به برگزاری نشست 

ها و همایش های دو یا چندجانبه با حضور مقامات ایرانی و کشورهای عضوء شده است و 

ها را به همراه داشته است. در این زمینه فعالیت انجمن دوستی  در عین حال، نزدیکی ملت

ایران و گرجستان به گسترش مراودات علمی دو جانبه، حضور مقامات دو کشور در مراسم 

و اعیاد ملی، گسترش انجمن ها و مراکز ایران پژوهی، ایجاد کرسی های علمی مربوط به 

و صنعت توریسم بین دو کشور و...  گرجستان در مجامع علمی ایران، ترویج گردشگری

کمک زیادی کرده است. مجموع این اقدامات، نزدیکی و دوستی ملت ها را به همراه خواهد 

داشت. عالوه بر این، انجمن دوستی ایران و روسیه بر توسعه و تحکیم روابط و دوستی میان 



 

 

 

 

 

90 

 

 کارکردهای انجمن های دوستی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 

ی، ورزشی و انسانی مردمان ایران و روسیه از طریق برقراری ارتباطات فرهنگی، علمی، دین

بین دو کشور تاکید دارد و این مسئله می تواند گسترش سطح دوستی در مراودات بین المللی 

 ایران با سایر کشورها را به همراه داشته باشد.

 . تصويرسازي ملي و برندسازي ملت ايران 4-2

ند، یکی طور کلی برچسب خوشایهای ضمنی متضمن آن، ذهنیت و بهامروزه تصویر و داللت

طور کلی، تبلیغات سیاسی و مدیریت ای است. بهاز اهداف اساسی هر سازمان، شخص یا حرفه

ریزی های رایج و مدرن بوده است. طرحتصویر سیاسی یکی از اصول اساسی دموکراسی

تصویری عمومی، نیاز به کنترل دقیق اطالعات دارد. مفهوم برندسازی در بازاریابی که به 

محصول تولیدی توسط آن برند است، نیز شدن خوردن کاال و شناختهبرچسبمعنای عمومی 

بر اساس همین معانی وارد چرخة سیاست و متعاقباً بازاریابی سیاسی شده است. الگوی 

ارتباطات سیاسی با استفاده از برندسازی، تصویرسازی و بازاریابی سیاسی سبب تغییر 

شود. در واقع، ری و گسترش مشارکت میافزاالگوهای قدیمی ارتباطات سیاسی سخت

خروجی اساسی برندسازی و بازاریابی سیاسی، تولید و گسترش معنای مشارکتی سیاست در 

( در این راستا، سیاست فرهنگی جدید، 915: 1394جوامع مدنی است. )حسینی و بیداهلل خانی،

است. جمهوری اسالمی پروژه برندینگ و تصویرسازی ملی را از  اهداف اساسی اش قرار داده 

ایران توانسته با سیاستگذاری فرهنگی برآمده از انقالب، دین را محور برندینگ ملی خود در 

دنیا کند و بر اساس آن به مدیریت شهرت بین المللی خود بپردازد. بعد مهمی که باید در نظر 

دینگ ملی دین گرفت، تاکید بر گفتمان اعتماد به نفس ملی  و توان داخلی برای گسترش برن

محور و تصویر سازی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای آن است. امروزه اکثر ملت ها  دراقصی 

شان را از اهداف نقاط دنیا اهمیت به روز رسانی هویت ملی خود و بازسازی تصویر ملی

اساسی و استراتژیک سیاست فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی خود اعالم کرده اند. در 

با سیاست فرهنگی، فرآیند اعتماد به نفس ملی به عنوان مبنا و پایة آغازین خود باوری  ارتباط
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ملی و هویت ملی مستحکم از اصول اولیه و پایه ای پروژه برندینگ و تصویر ملی می باشد. 

اکثر کشورها امروزه به سیاست فرهنگی اهمیت می دهند چرا که به ترویج و بازسازی تصویر 

ان اهمیت می دهند. ایران امروز بر مبنای سیاست فرهنگی انقالب و برندینگ و برند ملی اش

ملی دین محور خود حوزة نفوذ خود را گسترش داده است. پایة اساسی این برندینگ ملی 

دین محور و گسترش نفوذ،  اعتماد به نفس ملی شهروندان ایران و اتکاء به توان داخلی بر 

گری در اقصی نقاط دنیا باعث وز به عنوان برند ایران و ایرانیمبنای دین است. دین اسالم امر

شهرت بین المللی ایران به خصوص در کشورهای مسلمان جهان است. این گسترش شهرت 

بدون اعتماد به نفس ملی ایرانیان و اتکاء به توان داخلی امروز نمی توانست گسترش یابد. از 

ایران قبل از انقالب جنبة داخلی نداشت و به سمت منظر پیشینه تاریخی، برند ناسیونالیستی 

بیرون جهت گیری شده بود و بر همین مبنا خیلی زود شکست خورد؛ چرا که توان داخلی 

را دست کم گرفته بود و هویت ملی داخل را طوری طراحی کرده بود که در تمام جوانب و 

مهوری اسالمی با تاکید بر مسائل به خارج چشم دوخته باشند. اما امروز برند دین محور ج

خودباوری، عزت نفس و استقالل توانسته است تصویر ایران را در دنیا گسترش دهد و باعث 

عزت نفس و سربلندی ایرانیان شود و همزمان امکانات  رشد و گسترش منافع بلند مدت 

( در 127-128: 1396ایرانیان در  اقصی نقاط دنیا را نیز فراهم کند. )بیداهلل خانی و کهرازه،

این میان، دیپلماسی موفق در عرصه جهانی باید از ظرفیت سمن ها )سازمان های غیردولتی 

و مردم نهاد( نظیر انجمن های دوستی برای ایجاد، اعتبار، اعتماد و دست یابی به اهداف 

 (33: 1396ترسیم شده در دستگاه سیاست خارجی بهره بگیرد. )متقی و شایسته،

که رفتارها از نظر بسیاری از مکاتب از جمله سازه انگارها بیشتر بنیان  باید توجه داشت

شناختی دارند تا رفتاری؛ زیرا شناخت بین االذهانی ساختار هویت و منافع، یعنی ساختار 

بازی را به مثابه امری برون زا نسبت به خود تعامل تعریف می کند و این تعامل نمونه ای از 

های دوستی می تواند در تولید و بازتولید این شناخت بین الذهانی  آن قرار می گیرد. انجمن
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کشورها کمک شایانی نماید. چراکه این نهادها از طریق سازوکار زیر می توانند نسبت به 

تولید و اصالح تصاویر ذهنی بازیگران نسبت به هم ایفای نقش نمایند. با توجه به این که 

دهند، انجمن عی و سیاسی، اعم از افراد و کشورها شکل میساختارها به رفتار بازیگران اجتما

های دوستی می توانند در تولید  و اصالح ساختارهای هنجاری یا عقیدتی بازیگران نسبت 

به هم موثر باشند. ساختارهای هنجاری می تواند تعیین کننده هویت بازیگران و مبنای شناخت 

از  این منظر،  .جبات هویت سازی طرفین گرددآنها از خود و دیگری باشد و بدین ترتیب مو

انجمن های دوستی سبب می گردد، بازیگر با انتخاب همکاری در یک وضعیت معماگونه 

اجتماعی به طور ضمنی هویتی جمعی را می پذیرد و به گونه ای عمل می کند که گویی به 

و آزمایشی  دیگری اهمیت می دهد. اگر دیگری به عمل متقابل دست بزند، هویت موقت

خویشتن تقویت می شود و در طول زمان، هویت جمعی هر دو طرف درونی می گردد. به 

عبارت دیگر، این اقدام انجمن های دوستی موجب می شود؛ هر کنش گر با عمل به گونه ای 

که گویی هویتی جدید دارد و آموزش به دیگری در این مورد که چه باید بکند تا به حفظ آن 

د، یاد می گیرد که خود را در آیینه دیگری ببیند و برداشت خود را از هویتش هویت کمک شو

تغییر دهد. این یادگیری پیچیده است و نه تنها به معنای آفریدن هنجارهای تنظیم کننده برای 

هویت های مسلّم است، بلکه هنجارهای تکوینی برای هویت های جدید خلق می کند. اگر 

جریان داشته باشد، تأثیر وابستگی متقابل عمیق تر می شود. در این  یادگیری پیچیده در تعامل

المللی باید هنجارهای انگاران استدالل می کنند برای برقراری صلح و همکاری بینراستا، سازه

کردن ای تغییر داد که کشورها اندیشیدن و عملالملل را به گونهمقوم و تنظیم کننده نظام بین

آمیزی باید هویت و منافع ا متوقف سازند. برای رسیدن به چنین نظام صلح بر مبنای رئالیسم ر

کشورها را تغییر داد. به عبارت دیگر، باید تفکر و تصور آنها از خود و روابطشان را با دیگر 

کننده االذهانی تعیینکشورها تغییر داد. از آن جا که در این نظریه، ادراکات و انتظارات بین

است، پس برای برقراری صلح، کشورها باید از تصور خود به صورت بازیگران رفتار کشورها 
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خودپرست دست کشیده و خود را به عنوان بخشی از یک اجتماع واحد با منافع مشترک 

تعریف کنند. در این شرایط نقش نهادهای غیردولتی همچون انجمن های دوستی چشمگیر 

فرایند شکل گیری انتظارات دو بازیگر از هم تاثیر می گردد. این نهادها همچنین می توانند بر 

گذارند. این فرایند فقط شامل خلق محدودیت های بیرونی برای رفتار کنش گرانی نیست که 

به صورت برون زا شکل گرفته اند، بلکه عبارت از فرآیندی در مورد درک های جدید درونی 

( 1390)کبریایی زاده، .د استکردن خود و دیگری و به دست آوردن نقش های هویتی جدی

فعالیت انجمن های دوستی در آفریقا، آسیای مرکزی و قفقاز و سایر کشورها می تواند به 

ارائه تصویر مطلوب ایران و جامعه ایرانی به ملت های هدف موثر باشد. این انجمن ها با 

ز ایران به نمایش فعالیت های تبلیغی و رسانه ای خود می تواند تصویر مطابق با واقعیت را ا

 بگذارند و از این طریق، نزدیکی ملت ها با سیاست های ایران را به همراه داشته باشند.

 . همسوسازي جامعه هدف با برنامه و ايده هاي فرهنگي و سیاسي ايران4-3

نکته مهم در ارتباط سیاسی و فرهنگی، تأثیر بر نگرش و رفتار است و تالش ارتباط گر 

انجمن های دوستی هم می توانند جزئی از این فرایند ارتباط گیری سیاسی  سیاسی که اعضای

باشند، در استفاده از ابزارهای مختلف ارتباطی و کاربرد قوانین و تکنیکهای الزم نیز  بر 

مخاطب تأثیر می گذارد و جامعه هدف را هماهنگ با برنامه ها و ایده های مدنظر می سازد 

ی عمومی مردم، باعث می شود تا موقعیت کشور خود را تحکیم و با کسب جلب افکار و آرا

ببخشد و با گسترش سطح روابط فرهنگی و تعامالت بین المللی دوجانبه، به گسترش دایره 

( بررسی ها نشان می دهد که در 21: 1389قدرت خود بپردازد. )خاشعی و امامزاده جعفر،

ی افزایش همکاری ها و هماهنگ سازی اکثر پارلمانهای اروپایی، دستورالعمل مشخصی برا

رایزنی ها بین گروههای دوستی و دستگاه سیاست خارجی آن کشور برقرار شده است تا از 

اقدامات غیرهمسو پیشگیری شود. در همین راستا، تقویت هم اندیشی بین رؤسای گروه های 

ی تعامل اجمن دوستی با مسئولین ذیربط در وزارت امور خارجه می تواند الگوی خوبی برا
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های دوستی با دولت و مجلس در حوزه سیاست خارجی باشد. قطعاً این نوع تعامل ها و 

: 1395رایزنی ها می تواند دستاوردهای گروه های دوستی را تقویت کند. )حسینی و زمانی،

( تقویت نظری و عملی انجمن های دوستی در داخل و همکاری متقابل با نهادهای مرتبط 14

خارجی می تواند انجمن های دوستی را تقویت نماید و طراحی برنامه های راهبردی در سیات 

فرهنگی این امکان را فراهم می آورد تا انجمن های دوستی در کشورهای مشترک المنافع، 

ایده های فرهنگی و سیاسی منطق با برنامه های سیاست خارجی ایران را ترویج نمایند و 

ه ها را در جامعه هدف نهادینه سازند. عالوه بر این، توسعه برنامه بتوانند خیلی از این برنام

های فرهنگی و سیاسی ایران در بین نخبگان جامعه هدف سبب همسوءسازی رفتار سیاسی 

بین المللی کشور میزبان با سیاست های بین المللی ایران در راستای مناف جمعی می باشد 

برقراری امنیت بین الملل، شکل گیری جهان عاری که از جمله این برنامه ها، صلح جهانی، 

از خشونت، مهار سیاست خشن ابرقدرت ها و... می باشد. به عنوان یک نمونه عینی، باید به 

فعالیت انجمن دوستی ایران و استرالیا در  خصوص کمک به درک متقابل فرهنگی بین دو 

ه کرد که دستاورد این رویکرد کشور به همراه اشارعه فرهنگ، تمدن و هنرهای ایرانی اشار

می تواند همسوسازی جامعه استرالیا با اهداف و سیاست های خیرخواهانه و بشردوستانه 

 ایران باشد.

 . مديريت افکار عمومي بین المللي4-4

ها و عقالنیت منطقی بازیگرانی همچون انجمن های دوستی با شناخت دقیق توانمندی

بزارهای ممکن برای اعمال نفوذ، تجمیع و ترکیب منطقی های خودی، انتخاب صحیح اظرفیت

منظور تکمیل دوره و کارآمد ابزارها، ارزیابی صحیح نتایج و پیامدهای پس از عمل به

تأثیرگذاری تا رسیدن به وضع مطلوب و رهبری هوشمندانه محیط تعامل بین المللی می تواند 

افکار عمومی کمک شایانی نماید. قدرت به بهبود عملکرد سازمان های غیردولتی در مدیریت 

هایی از قبیل انتقال مفاهیم از طریق انجمن های دوستی در تعامل فرهنگی با شاخصه
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ای، مدیریت و مهندسی افکار عمومی، تصویرسازی مطلوب یا بازسازی سازوکارهای رسانه

اعی، جلب چهره و وجهة تخریب شده در فضای کنش داوطلبانه، حکمرانی موفق به روش اقن

المللی، ائتالف سازی مکرر برای کسب مشارکت و همکاری سایر کارگزاران و نهادهای بین

های اقتصادی و استراتژیک، گیری از قدرت نرم، و سرانجام افزایش قابلیتنفوذ در کنار بهره

( قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در منطقه و 11-18: 1393شود.  )دهشیری، سنجیده می

اسالم زمانی می تواند تولید گفتمان سازی با افکار عمومی نماید که مستلزم قدرت جهان 

سخت نباشد و بتواند به دور از محدودیت های قدرت سخت، در شرایط و فضای آزاد، تولید 

گفتمان محلی، منطقه ای و فراملی نماید و با سهولت، پیام خود را به افکار عمومی جهانیان 

ازو کارهای برآمده از قدرت نرم برای نیل به مدیریت افکار عمومی در برساند. مهم ترین س

سطح جهان اسالم عبارت از مطلوبیت سیاسی، ارزش های فرهنگی، پیام های انسانی و... می 

( با توجه به این که رویکرد مثبتی در افکار عمومی کشورها و 160: 1393باشد. )موسوی،

دهی و مشارکت پذیری جوامع و نظام ها در  جوامع نسبت به مشارکت جویی، مشارکت

تعامالت سیاسی و فرهنگی وجود دارد، فعالیت انجمن های دوستی ایران می تواند ضمن این 

که قابلیت خواهد یافت به بهبود تصویر کشور ایران نزد افکار عمومی سایر کشور بپردازد 

می بین المللی مدیریت نماید. (، می تواند بر امواج افکار عمو48: 1391)رضایی و نژادلطفی،

البته در این مسیر، باید انجمن های دوستی توجه داشته باشند  به دلیل اینکه بسیاری از 

ها و سازمان های غیردولتی در روابط بین الملی، با افکار عمومی و نهادهای اقدامات سمن

این مسئله، سمن بین المللی است در نتیجه اعتبار یک انجمن دوستی بسیار مهم است. با 

هایی نظیر انجمن دوستی ایران با کشورهای دیگر باید از اقداماتی که اعتبارشان را کاهش 

دهد خودداری کنند. به همین دلیل، انجمن های دوستی تالش می کنند خود را بی طرف 

نشان دهند ولی انجمن های دوستی در هر کشوری، اهداف خاص و جهت گیری های 

د و نمی توانند بدون انگیزه، برنامه و اهداف ترسیم شده باشند. به هر مشخص خود را دارن



 

 

 

 

 

96 

 

 کارکردهای انجمن های دوستی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 

حال، به میزانی که انجمن های دوستی خود را بی طرف تر در روابط فرهنگی نشان دهند، 

مدیریت افکار عمومی، قدرت فرهنگی، نفوذ اندیشه و فکر به همراه توانایی بیشتر در چانه 

( به عنوان مصداق، فعالیت 142-143: 1397شاسته سازان،زنی کسب خواهند کرد. )شریفی و ن

انجمن های دوستی در کشورهای عربی نظیر عراق، پاکستان، لبنان و غیره کمک زیادی به 

مدیریت افکار عمومی داشته است زیرا با توجه به هجمه های تبلیغاتی غرب و سیاه نمایی 

ای مزبور، این انجمن ها توانسته اند شبکه های ماهواره ای مبنی بر دخالت ایران در کشوره

از طریق نشست ها و میزگردهای تخصصی به روشن سازی افکار عمومی در این کشورها 

بپردازند و اهداف خیرخواهانه و صلح طلب ایران را برای آنها نمایان سازند و روند تخریب 

ن ها با فعالیت ها خود سازی افکار عمومی علیه ایران را مدیریت نمایند. از این رو، این انجم

می توانند به مقابله با فضای مسموم و عملیات روانی غرب و قدرت های منطقه ای علیه 

 ایران همت گمارند. 

 . نمايش مطلوب میراث فرهنگي ايران و كمک رساني به اهداف سیاسي4-5

دیپلماسی فرهنگی شکلی از ارتباطات بین المللی است که در عرصه سیاست خارجی و 

ارتباطات عمومی در بعد خارجی مطرح است. در این میان، هنر و فرهنگ مهمترین عوامل 

برای ارتقای کشورها می باشند و کشورها به این موضوع واقف هستند که به نمایش گذاشتن 

نده فرصتی برای نشان دادن آن کشور، خلق یک تصویر مثبت میراث فرهنگی شان، فراهم کن

: 1396از آنها و در نتیجه کمک در دستیابی به اهداف سیاسی شان می باشد. )اژدری و دیگران،

( البته با پیچیدگی و گسترش روابط بین الملل، وظایف و رسالت گروه های دوستی نیز 72

شده است. برای مثال یکی از مهمترین اهداف افزایش یافته و فقط به اهداف سیاسی منحصر ن

گروههای دوستی در کنگره اسپانیا که در قانون آیین نامه داخلی به آن تصریح شده است، 

تقویت قرابت فرهنگی بین کشورهای اسپانیایی زبان است. در همین چارچوب، در جمهوری 

ی توان از ظرفیت های آن اسالمی ایران نیز با توجه به ماهیت غیررسمی گروه های دوستی، م
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برای توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و... با کشورهای دارای قرابت فرهنگی با ایران بهره 

( انجمن های دوستی با توسعه همکاری های 15-16: 1395برداری کرد. )حسینی و زمانی،

 فرهنگی، برگزاری سمینارهای فرهنگی، تبلیغ میراث فرهنگی ایران، تشکیل کارگروه های

مشترک با کشورهای دارای پیشینه مشترک تمدنی در حوزه میراث مشترک تاریخی، تدوین و 

توزیع کتاب های مربوط به میراث ایرانیان و...، نمایش مطلوبی از میراث فرهنگی ایران در 

کشورهای مختلف انجام دهند و این مسئله در بعد فرهنگی می تواند بسترهای کمک رسانی 

یران را فراهم کند زیرا با نزدیکی ملت ها با آرمان های جمهوری اسالمی، به اهداف سیاسی ا

تحقق اهداف و آرمان های بین المللی ایران با مقاومت های کمتری انجام خواهد شد. به 

عنوان مصداق این مسئله می توان به برپایی همایش های مشترک اشاره کرد که در هفته میراث 

ی انجام می شود. در این زمینه، انجمن های زیادی فعال فرهنگی توسط انجمن های دوست

هستند و به عنوان نمونه می توان به ایجاد غرفه ها فرهنگی توسط انجمن دوستی ایران و 

تاجیکستان در هفته میراث فرهنگی اشاره کرده کرد که در کاخ سعدآباد برگزار گردید. در این 

گی، معنوی، تاریخی و به تعبیر بهتر تمدنی رویداد فرهنگی، تالش می شود تا میراث فرهن

مشترک بین کشورها نمایش داده شود و با توزیع محصوالت فرهنگی نظیر سی دی، کتاب، 

بروشورهای تبلیغاتی، سخنرانی های مشترک و....، بر میراث معنوی و تمدنی تاکید شود که 

ی دو کشور کمک شایانی این تاکیدات بر وجوه مشترک می تواند به نزدیک سازی افکار سیاس

 نماید.

 . همگرايي سیاسي و فرهنگي در جهان اسالم4-6

ی ها، در عرصههای تحقق اهداف و منافع مادی و غیرمادی دولتهمگرایی یکی از روش

( دیپلماسی نوین و فعالیت انجمن های دوستی در 1: 1390المللی است. )زارع،مناسبات بین

موثر هستند. شرایط و مقتضیات زمان، اشتراک در اهداف  افزایش همگرایی کشورهای اسالمی

دینی، انسانی، منافع اقتصادی و مصالح سیاسی، از مهم ترین علل ایجاد کننده همگرایی جهان 
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( انجمن های دوستی ایران می توانند با تمرکز 119: 1392اسالم در زمان حاضر است. )زارع،

و دور کردن جوامع اسالمی از نقاط اختالفی،  بر نقاط اشتراکی ایران با کشورهای اسالمی

فرصت های همگرایی را در جهان اسالم افزایش دهند و این همگرایی به منفعت و مصلحت 

تمامی کشورهای اسالمی ازجمله ایران است. انجمن های دوستی ایران در کشورهای اسالمی 

ج فرهنگ آشتی با برپایی نشست های آسیب شناسی همگرایی در جهانف اسالم، تروی

کشورهای اسالمی، افزایش آگاهی و بینش جریان های سیاسی منطقه ای در زمینه اتحاد جهان 

اسالم، تبیین آموزه های وحدت آفرین قرآن برای مقامات و نخبگان کشورهای اسالمی، 

تشویق کشورهای اسالمی به تعامل و همکاری های روزافزون و...، بر روند همگرایی سیاسی 

گی در جهان اسالمی تاثیر زیادی بگذارند و این نقش آفرینی توسط انجمن های و فرهن

دوستی ایران، می تواند چهره ای زیبا، انسان دوستانه، خیرخواه و حامی امت اسالمی از کشور 

ایران در اذهان و قلوب امت اسالمی به وجود آورد که دستاورد این تصویرسازی، قدرت 

 م خواهد بود.فرهنگی ایران در جهان اسال

در این زمینه می توان به صورت مصداق محور، فعالیت های انجمن دوستی ایران و افغانستان 

را مورد اشاره قرار داد که با اعالمیه ها، پیام ها، همایش ها و مراودات دو جانبه تالش دارند 

ینه، انجمن سطح همگرایی سیاسی بین نخبگان و جامعه دو کشور را ارتقاء بخشند. در این زم

دوستی ایران و افغانستان برای گسترش مراودات سیاسی مبتنی بر همگرایی نیز بر روی دیدار 

مسئوالن سیاسی و فرهنگی دو کشور تاکید زیادی دارند و همواره نشست ها و گفتگوهای 

زیادی را تدارک می بینند که نقش مهمی در پیشرفت سیاسی در تعامالت سیاسی دو کشور 

ی تواند سطح همکاری های سیاسی را در معادالت منطقه ای و بین المللی افزایش دارد و م

دهد.  عالوه بر این، انجمن دوستی ایران و گرجستان در نشست های خود بر آسیب شناسی 

روابط بین دو کشور تاکید دارند و با آسیب شناسی موانع ارتقاء مراودات سیاسی، اقتصادی، 
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فرصت های افزایش حضور دو کشور در معادالت سیاسی خود را  و فرهنگی، تالش دارند تا

 فراهم نمایند و با فعالیت های خود، موانع همگرایی سیاسی را کاهش دهند.

هاي سیاي و فرهنگي انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي . انتقال انديشه ها و پیام4-7

 ايران

ع جذب و قدرتمندی یک کشور باشند. های سیاسی و فرهنگی یک کشور می توانند منابارزش

در واقع دولت ها با نفوذ دادن ارزش هایشان در سایر کشورها می توانند باعث جاذبه و یا 

دافعه خود شوند. ارزش هایی همانند دموکراسی، آزادی بیان، ترویج حقوق بشر و... همگی 

( با این 192-193: 1395از ارزش های سیاسی قابل ایجاد جذابیت هستند. )مایلی و مطیعی،

وصف، اگر دولتها بخواهند اولویتهای مخاطب یا بازیگران بین المللی را تنظیم کنند، باید قادر 

باشند تا در عرصه های بین المللی با آنها به تبادل عقاید و اندیشه بپردازند. تنها در چنین 

ند. اما اگر مخاطب یا میدانی، کنشگران قدرت نرم می توانند اولویتهای دیگران را فرم ببخش

بازیگر ارتباطات، فرهنگ و ارزش های خود را در معرض نگذارد، پرواضح است که مورد 

تأثیر یا نفوذ قرار نمی گیرد. از طرفی دیگر، اگر فرهنگ، ارتباطات و ارزش ها برای مخاطب 

 جذاب نباشد نیز هیچ شانسی برای تنظیم اولویت هایش وجود نخواهد داشت. فعالیت در

بازار ایده ها نیز رقابت می طلبد و در چنین میدانی، شکست از رقیبان، تالش برای توسعه 

( بنابراین، ارتباطات 29-30: 1389قدرت نرم را تحلیل می برد. )خاشعی و امامزاده جعفر،

میان فرهنگی با بهره گیری از ظرفیت های انجمن های دوستی، ناظر بر هر نوع اطالعات و 

شده میان شخص گیرنده پیام و منبع انتقال دهنده پیام است که ویژگی های متفاوتی پیام مبادله 

از فرهنگ دریافت کننده پیام دارد. به عبارت دیگر، ارتباطات میان فرهنگی یک فرایند نمادین 

است که در آن مردم با فرهنگ های مختلف، معانی موردنظر خود را به اشتراک می گذارند. 

طات میان فرهنگی عالوه بر فعالیت های فرهنگی رسمی دولتها، شامل فعالیت بنابراین، ارتبا

های فرهنگی موسسات و نهادهای خصوصی و غیردولتی بخصوص انجمن های دوستی نیز 
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می شود. از مهمترین مصادیق ارتباطات میان فرهنگی در راستای انتقال اندیشه و پیام های 

تی می توان به تالش این نهادها در زمینه مشارکت انقالب اسالمی از طریق انجمن های دوس

و افزایش روند تبادل و ترجمه کتاب، نمایش فیلم، تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی به 

زبان مقصد، موسیقی، رسانه های اجتماعی، اعزام تیم های ورزشی، جذب توریست، اعطای 

در کنفرانس های علمی، تبادل  بورسیه های تحصیلی، آموزش و ترویج زبان ملی، شرکت

استاد و دانشجو میان دانشگاهها و موسسات علمی و تحقیقاتی و برگزاری نمایشگاههای 

مختلف فرهنگی از جمله در زمینه آداب و رسوم مردم یک کشور در کشور میزبان و... اشاره 

با تاکید ( گسترش و پیوند دادن ارزش های مشترک ملی 46: 1395کرد. )جمشیدی و دیگران،

بر تمدن فرهنگی می تواند یکی از کارویژه های انجمن های دوستی در ارتقاء قدرت فرهنگی 

های ملی یکی از ایران و توسعه دیپلماسی فرهنگی پویا باشد. در این راستا، گسترش ارزش

ها، یافتن ارزشهای اهداف اصلی دیپلماسی عمومی است و یکی از راههای پیشبرد ارزش

های ناهمگون ها و پیوند زدن میان آنهاست. بدیهی است تاکید بر ارزشدیگر فرهنگمشابه در 

های پذیرفته شده جامعه بین المللی نتیجه عکس خواهد داد. البته این به و ناسازگار با ارزش

های خودی نیست. هر فرهنگ و تمدنی دربرگیرنده ارزش های معنی کنار گذاشتن ارزش

ز به جای خویش نیکو است و این به معنای هضم شدن در برابر گوناگونی است که هر چی

دیگران نیست؛ بلکه استفاده از عناصر فرهنگی به منظور ارتقاء منافع و امنیت ملی است و 

الزم به ذکر است که الزمه چنین کاری، ارائه تعریف مشخصی از ارزش های مورد قبول 

دوستی باید پیام ها و اندیشه های ناب انقالب ( بنابراین، انجمن های 1: 1393است. )متین فر،

ملت ها است را ترویج کنند و -اسالمی که در راستای وفاق بین المللی و باهم بودگی دولت

از این طریق، ریل گذاری دیپلماسی فرهنگی ایران را تسهیل کنند و عالوه بر آن، قدرت نرم 

دهند. در خصوص مصداق این مسئله  فرهنگی ایران در حوزه تمدنی ایران فرهنگی را افزایش

باید به نقش انجمن دوستی ایران و لبنان در زمینه گسترش فرهنگ مقاومت به عنوان یکی از 
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سیاست های بین المللی جمهوری اسالمی ایران  اشاره کرد. این انجمن تالش دارد با تاکید 

ارتقاء بخشد و همچنین  بر مولفه های تمدنی و دینی، فرهنگ مقاومت در برابر نظام سلطه را

با نشست های خود بر فرهنگ راهبردی ظلم ستیزی، دکترین مقاومت در برابر رژیم های 

 غاصب و همکاری بین کشورهای اسالمی را فراهم آورد.

 . اعتبار و اعتماد سازي4-8

یکی از نتایج دیپلماسی فرهنگی، کسب پرستیژ، حیثیت، اعتبار و آبرو در صحنه بین المللی 

( به این معنا که جایگاه و موقعیت یک کشور در 39: 1396ای کشور است.)شهسواری فرد،بر

نظام جهانی بستگی به استفاده بهینه از قدرت نرم دارد. از این رو،  موفقیت دیپلماسی عمومی 

نوین بستگی به موفقیت در ایجاد اعتبار و اعتماد در مخاطبین دارد. از آنجا که کنشگران 

انجمن های دوستی این فرصت را پیدا می کنند که خود در ایجاد پیام سهیم مختلف نظیر 

بوده و در عوض به دلیل مشارکت در تولید پیام مشروعیت آن را نیز پذیرا باشند، این امید 

وجود دارد که در سایه ارتباطات شبکه ای این انجمن ها در کشورهای مشترک المنافع 

به عالوه ارتباطات شبکه ای انجمن های  .موثر حاصل گردد اسالمی، اعتبار و اعتماد به طور

دوستی از رهگذر گفتگوی معنادار و تعامل رودررو و مستقیم می تواند در درازمدت 

اعتمادسازی کند. هرگونه تالش جهت تحمیل معنا و ارزش منجر به آن خواهد شد تا طرف 

نفی درک متقابل منتهی گردد. البته  مقابل دست به مقابله به مثل زده و الجرم این فرآیند به

نباید فراموش کرد که اعتماد و اعتبار از یک محیط به محیط دیگر فرق کرده و موضوعی پویا 

( انجمن 77: 1394می باشد. بنابراین حفظ اعتبار تالشی مداوم می طلبد. )موسوی خورشیدی،

ا تاکید بر روابط فرهنگی علی های دوستی می توانند با بهبود روابط ایران با کشورهای دیگر ب

الخصوص برجسته سازی میراث تاریخی، فرهنگی و تمدنی در جهان اسالم، نوعی اعتماد در 

کشورهای اسالمی و حوزه تمدنی ایران به وجود آورند مبنی بر این که ایران قصد دخالت 

ی و فرهنگی سیاسی در کشورهای منطقه را ندارد و رویکرد بین المللی ایران، همگرایی سیاس



 

 

 

 

 

102 

 

 کارکردهای انجمن های دوستی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 

در منطقه است. این رویکرد عالوه بر افزایش اعتماد نسبت به سیاست های بین المللی ایران، 

نوعی اجماع در خصوص حقوق بین المللی ایران، بهبود روابط بین المللی و گسترش تعامالت 

فرهنگی و سیاسی در روابط فی مابین ایران و کشورهای جهان اسالم می شود. )جوادی 

( برپایه این استراتژی، دیپلماسی فرهنگی انجمن های دوستی 107: 1391د و اسمعیلی،ارجمن

از طریق ترکیب اطالعات با آموزش و به منظور آشنایی مخاطبان خارجی با هنجارها و ارزش 

های ملی، موجب ایجاد روابط قوی و مبتنی بر اعتماد و صداقت می شود. برنامه های فرهنگی 

ولویت باالتری هستند که به تغییر شکل و اصالح ساختار ارزشی جوامع از این رو دارای ا

مورد هدف منتهی می شوند و بر مبنای طرح های فرهنگی نهادهای غیردولتی، مردم کشورهای 

خارجی که در معرض دیپلماسی عمومی و فعالیت فرهنگی انجمن های دوستی قرار دارند، 

: 1388در کشورهای خود ایجاد کرده اند. )خرازی،زمینه های همدلی بیشتری با کشور مبداء 

116) 

 . كاهش دادن سطح تعارضات در تعامالت بین المللي4-9

در عرصه تعامالت فرهنگی بین المللی، تنش زدایی یکی از رویکردهای مورد توجه نهادها 

در سیاست خارجی است. اگرچه شاید چنین به نظر برسد که نقش اصلی در تصمیم کشورها 

تنش زدایی توسط رهبران و سیاست مداران گرفته می شود، اما مردم نیز می توانند در به 

اتخاذ و پیگیری این سیاست نقش داشته باشند. هنگامی که افراد تصور و ادراک خود را نسبت 

به یک کشور تغییر می دهند شرایط را برای تصمیم رهبران جهت تغییر رویکرد نسبت به 

می کنند؛ چراکه تصمیمات رهبران متاثر از افکار عمومی در جامعه  کشور مورد نظر فراهم

است. لذا می توان گفت تنش زدایی میان کشورها به دو صورت امکان پذیر است. در یک 

حالت تنش زدایی میان رهبران و طبقه حاکمه دو کشور صورت می گیرد که می توان از آن 

دوم که ابتدا تنش زدایی میان مردم دو کشور  با عنوان تنش زدایی از باال نام برد و حالت

صورت می گیرد و سپس به رهبران القاء می شود که می توان آن را تنش زدایی از پایین نام 
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نهاد. مهم ترین عامل تاثیرگذار در تغییر دیدگاه و ادراک مردم یک کشور نسبت به دیگری 

ا افزایش آگاهی و شناخت ملت ها )تنش زدایی از پایین(، ارتباطات میان فرهنگی است که ب

از یکدیگر و رفع سوءتفاهمات احتمالی، زمینه را برای مشروعیت تصمیم دولت ها به تنش 

( امروزه شاهد بروز 35: 1395زدایی با دیگری فراهم می کند. )جمشیدی و دیگران،

الملل نمذهبی در نظام بی-ایهای متعدد ازجمله منازعات فرقهها، منازعات، و جنگخشونت

الملل و توسعة ارتباطات هستیم و برخی معتقدند که با تأکید بر نقش فرهنگ در روابط بین

ها و منازعات نایل آمد. از همین رو، نقش توان به مهار خشونتالمللی میفرهنگی بین

های ها را فعالیتهای مردم نهاد نظیر انجمن دوستی که ماهیت اهداف و وظایف آنسازمان

ای ویژه منازعات فرقههای خشونت و منازعه، بهدهد، در رفع زمینهتشکیل می فرهنگی

توانند کارکردهایی مانند شود. این نهادها و انجمن ها میـمذهبی در خاورمیانه برجسته می

ها، و تقریب مذاهب اسالمی داشته وگوی تمدنوگوی ادیان، گفتفعالیت در زمینة گفت

( به لحاظ تاریخی، پس از دو جنگ جهانی، شناخت 313: 1394 باشند. )یزدانی و فرهنگ،

مفهوم صلح و مؤلفه های آن به صورت قابلیتی پایدار و تحلیل وضعیت روابط فی مابین 

کشورها به منظور جلوگیری از وقوع جنگ و یا توقف منازعات و درگیری های موجود از 

استای برقراری صلح و امنیت بین دغدغه های بشری بوده است.  سازمان ملل در واقع در ر

المللی ایجاد گردید تا ابناء بشر در صلح و آرامش زندگی کنند و در همین راستا، سازمان 

یونسکو، ایده صلح جهانی را دنبال می کند. در واقع صلح پایدار بایستی با بهره گیری از 

داوم یابد تا تفاهم بر روش گفتگو و مذاکره و ایجاد زیرساختهای الزم فرهنگی، استقرار و ت

مقوله تبادل فرهنگی در عرصه بین الملل در  .پایه مشترکات فرهنگی و تاریخی تحقق یابد

دستیابی به بهبود و ارتقا روابط فی مابین دولت ها و ملّت ها اهمیت واالیی دارد. دیپلماسی 

ز سایر کشورها فرهنگی، معرفی چهره واقعی یک ملّت و ارزشهای آن و نیز اخذ همین مقوله ا

و ملل مختلف را برعهده دارد و از رهگذر ابزارها و روشها و زیرساخت های فرهنگی زمینه 
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های صلح و دوستی میان ملّتها و توسعه همکاریهای فرهنگی مشترک را تسهیل و فراهم می 

اساسنامه  .آورد و حتی به نوعی بسترساز توسعه روابط و مناسبات اقتصادی کشورها می گردد

مشارکت در فعالیت های یونسکو به منظور استقرار صلح »کمیسیون ملّی یونسکو در ایران بر 

و ایجاد تفاهم متقابل میان ملت ها از طریق اشاعه دانش و معرفت و اهتمام در امر نشر فرهنگ 

تاکید دارد و از آنجا که دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در گستره « و آموزش

ی نیز از طریق فعالیت های فرهنگی در خارج از کشور اهتمام به نشر و ترویج روابط خارج

چهره صلح طلبی دین اسالم می پردازد، لذا ترویج درک متقابل و همکاریهای فرهنگی تأثیر 

( با توجه به 1397قدرتمندی بر ارتقاء صلح و همبستگی میان ملّتها خواهد گذارد. )وزین،

ش نهادها، هنجارها و قواعد در نظام بین الملل  بسیار تأکید وجود همین مسئله، امروزه بر نق

دارد و نهادها از اهمیت زیادی در کاهش تعارضات و افزایش همکاری ها برخوردارند. از 

این رو، انجمن های دوستی تجلی عنصر همکاری میان دولت ها در انجام کارکردهای سیاسی 

ن به آن همکاری هستند. بنابراین این اشکال نهادین و در عین حال ابزاری برای تداوم بخشید

می تواند نوعی همکاری در جهت اهداف دولت ها و در مسیر صلح جهانی باشند. از نظر 

اقتصاد و « میترانی»همکاری در حوزه سیاست مالیم آغاز می شود، اما او برخالف « هاس»

تصادی اذعان دارد. یکی از سیاست را از هم جدا نمی گیرد و به اهمیت سیاسی مسایل اق

است. فرض او بر این است که ابعاد « سرریزی»یا « سرایت»مفاهیم مورد استفاده هاس، 

مختلف حیات اقتصادی به هم وابسته اند. در نتیجه هر اقدامی برای همکاری در یک بخش، 

مستلزم همکاری در بخش های دیگر می شود و همکاری از یک بخش به بخشی دیگر سرریز 

تواند همکاری در  می کند. عکس آن نیز صحیح است؛ یعنی بروز مشکل در یک بخش می

بخش های دیگر را نیز مختل نماید. انجمن های دوستی با چنین رویکردی می توانند همکاری 

را در بخش های موسوم به سیاست مالیم مانند اقتصاد، فرهنگ تسهیل نموده و از این طریق، 

هت توسعه همکاری و سرایت به سیاست حاد میان کشورها برداشته های مستحکمی در ج گام
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شود. انجمن های دوستی از طریق رویکرد ارتباطات، به فراکنش های بین کشوری و سود و 

زیان های همراه با آنها برای کنشگران، ارتباطات متقابل نخبگان، پاسخ گویی متقابل نخبگان، 

ر مورد فشار فراکنشی و ارتباطی توجه می کنند و از مناسب بودن نهادها برای اقدام کردن د

این طریق به مانند گروه های فشار در گستره سیاست دولت ها عمل می کنند. )کبریایی 

( با این اوصاف، روابط فرهنگی به عنوان ابزاری برای صلح مطرح است و اعتقاد 1390زاده،

به دست می آید و تاکید بر  بر این است که فرهنگ صلح با گسترش فعالیت های فرهنگی

: 1395روابط فرهنگی منجر به نوعی مفاهمه بین المللی می شود )صالحی امیری و محمدی،

( و انجمن های دوستی در این زمینه می توانند رواج دهنده صلح و آرامش در سیطره 142

صلح منطقه ای و جهانی باشند و انجمن های دوستی ایران از این طریق می توانند چهره 

طلب ایران را به جامعه جهانی نشان دهند و اهداف خیرخواهانه و مسالمت آمیز ایران را 

 ترویج نمایند.
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 نتیجه گیري

در این مقاله به بررسی پدیده انجمن های دوستی و نقش آنها در دیپلماسی فرهنگی ایران 

پرداختیم و برای پرداختن به این موضع بعد از تشریح گذار دیپلماسی از سطح سنتی به مدرن، 

دیپلماسی فرهنگی را مورد مداقه قرار دادیم و با شناسایی ماهیت و کارکردهای انجمن های 

طح بین المللی، نقش های این انجمن ها در توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران در دوستی در س

عرصه بین المللی را مورد سنجش و ارزیابی قرار دادیم. یافته های مقاله نشان می دهند که 

دیپلماسی فرهنگی ایران برای رشد و توسعه کارآمد و پایدار، نیازمند کنشگری بیشتر انجمن 

شورهای مشترک المنافع و حتی جامعه جهانی است. انجمن های های دوستی در سیطره ک

دوستی می توانند از طریق فعالیت های برنامه ریزی شده و در راستای مصالح نظام جمهوری 

اسالمی ایران، منافع ملت ایران را تامین نمایند و از میزان هزینه های دستگاه های دولتی در 

بکاهند و در عین حال، قدرت فرهنگی ایران را در  دست یابی به اهداف ملی و بین المللی

جهان اسالم فزونی بخشند. کارکردهای انجمن دوستی در ارتقاء دیپلماسی فرهنگی جمهوری 

اسالمی ایران عبارت از؛ گسترش دوستی در سطح بین المللی، تصویرسازی ملی و برندسازی 

رهنگی و سیاسی ایران، مدیریت ملت ایران، همسوسازی جامعه هدف با برنامه و ایده های ف

افکار عمومی بین المللی، نمایش مطلوب میراث فرهنگی ایران و کمک رسانی به اهداف 

سیاسی ایران، همگرایی سیاسی و فرهنگی در جهان اسالم، انتقال اندیشه ها و پیام های سیای 

ازی، کاهش دادن و فرهنگی انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران، اعتبار و اعتماد س

سطح تعارضات در تعامالت بین المللی و غیره می باشد. در خصوص هر کدام از کارکردهای 

فوق باید اشاره کرد که رصد و پایش فعالیت های انجمن های دوستی نشان می دهد که 

اهمیت دادن به انجمن های دوستی می تواند نقش مهمی در سیاست خارجی ایران و فعال 

سی عمومی ایران در سطح منطقه و جهانی داشته باشد. به عنوان موردی باید سازی دیپلما

اشاره شود که فعالیت انجمن دوستی ایران و افغانستان و برگزاری نشست های مشترک به 
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انتقال پیام های سیاسی و فرهنگی انقالب اسالمی کمک زیادی کرده است و منشورات و 

انجمن، بسترهای همگرایی فرهنگی بیشتری را با محصوالت فرهنگی منتشر شده توسط این 

توجه به پیشینه مشترک تاریخی و تمدنی فراهم آورده است. در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز، 

انجمن های دوستی ایران با برگزاری همایش ها، میزگردهای تخصصی و نمایشگاه ها فرهنگی 

کرده اند و با توجه به ریشه و علمی به نمایش مطلوب میراث فرهنگی ایران کمک زیادی 

های زبانی، فرهنگی، تاریخی و حتی سیاسی مشترک در برخی از زمینه ها، فعالیت این انجمن 

ها منجر به انتقال پیام های سیاس انقالب اسالمی شده است و در این خصوص می توان به 

و  تولیدات مشترک علمی در خصوص گفتگوهای فرهنگی و سیاسی بین کشورهای قفقاز

ایران اشاره کرد که با توجه به گسترش میزگردهای تخصصی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

بین ایران و این کشورها، بسترهای همسویی سیاسی و توجه به ارزش های سیاسی و انسانی 

انقالب اسالمی فراهم شده است. انجمن دوستی ایران در کشورهای اروپایی به ارائه تصویر 

افکار عمومی بین المللی بسیار موثر بوده اند و عالوه بر رایزنی های  مطلوب از ایران در

اقتصادی، بسترهای تعامل فرهنگی بین نخبگان، مسئوالن و نمایندگان پارلمانی این کشورها 

با انجمن های دوستی منجر شده است تا اهداف خیرخواهانه و صلح جویانه ایران که مترصد 

طلب و عادالنه است، به اروپا نمایش داده شود و این دست یابی به جامعه جهانی صلح 

نمایندگانی که در تماس با انجمن های دوستی قرار دارند به عنوان سفیرهای فرهنگی ایران 

در ترسیم چهره ای جدید از ایران موثر هستند و با توجه به اطالعاتی که در اختیار آنها قرار 

شوری حامی صلح، عدالت و توسعه انسانی در می گیرد می تواند چهره حقیقی ایران که ک

سطح جهانی است را به شهروندان غربی و اروپایی به نمایش می گذارد و این تصویرسازی، 

بخشی از زمینه های بازتولید قدرت نرم و معنوی انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران 

طقه بسترهای محسوب می شود. انجمن های دوستی ایران در کشورهای اسالمی و من

همگرایی سیاسی را فراهم می آورد. به عنوان نمونه، فعالیت مشترک انجمن های دوستی ایران 
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با پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، مصر و... منجر به برجسته شدن ارزش های سیاسی 

مشترک نظیر امنیت منطقه ای، گفتگوی مشترک سیاسی برای پیشبرد توسعه اقتصادی منطقه، 

یت دادن به حمایت از امت اسالمی در برابر دشمنان خارجی، اهتمام به امور مردم فلسطین، اهم

تقویت گفتمان مقاومت و غیره می شود. عالوه بر این، فعالیت انجمن های دوستی در 

کشورهای غربی بسترهای اعتماد متقابل را فراهم می آورد و ایران می تواند از ظرفیت های 

اعتبار بین المللی خود بهره بگیرد و همانطور که فعالیت های انجمن موجود برای گسترش 

ها دوستی در کشورهایی نظیر؛ نروژ، اسپانیا، آلمان، سوئد، فنالند، آفریقای جنوبی و... نان می 

دهد روابط دو یا چندجانبه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بسترهای گسترش اعتبار بین المللی 

ران هراسی توسط آمریکا و متحدانش می گردد و جامعه جهانی با ایران و کاهش تاثیرات ای

ماهیت حقیقی انقالب اسالمی و ارزش های فرهنگی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران آشنایی 

 بیشتری می یابند. 
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 منابع

 ( 1397احمدی دکاء، ریحانه ،) اصول دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست
 ادیبان روز.، تهران: خارجی کشورها

 (1396اژدری، لیلی و دیگران« )مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران» ،

 .67-102، صص38، تابستان، شمارهمطالعات فرهنگ و ارتباطات

 (1394اکوانی، حمداله ،)«پژوهشنامه نهج البالغه، «سیاستِ دوستی در گفتمان علوی ،

 .115-135، صص9دوره سوم، بهار، شماره

 برندینگ ملی دین و جمهوری اسالمی ( »1396انی، آرش و یاسر کهرازه )بیداهلل خ

 .103-132، صص79، پائیز، شمارهعلوم سیاسی، «ایران

 (1394جعفری، علی اکبر و ملیحه نیکروش« ) منابع فرهنگیِ قدرت نرم جمهوری

، دوره پنجم، بهار و تابستان، مطالعات قدرت نرم، «اسالمی ایران در عراق نوین

 .29-50، صص12شماره

 (1395جمشیدی، محمدحسین و دیگران« ) نقش ارتباطات میان فرهنگی در تصمیم

، 22، زمستان، شمارهپژوهش های روابط بین الملل، «کشورها به تنش زدایی

 .35-57صص

 (1391جوادی ارجمند، محمدجعفر و مرتضی اسمعیلی« ) جایگاه دیپلماسی عمومی

، 3، دوره چهل و دوم، پاییز، شمارهسیاست، «اندر روابط ایران و کشورهای فارسی زب

 .97-113صص

 (1380حسنی، محمدحسن« )نگاهی به نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های دوستی» ،

 .97-113، صص155، دی ماه، شماره رویدادها و تحلیل ها

 (1395حسینی، سیدحسین و سمیه زمانی ،)تهران: مرکز مطالعات پارلمانی تطبیقی ،

 س شورای اسالمی.پژوهش های مجل
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 ( 1394حسینی، مجید و آرش بیداهلل خانی« )برندسازی و بازاریابی سیاسی» ،

 .915-936، صص4، زمستان، شماره45، دورهسیاست

 ( 1389خاشعی، وحید و مهرداد امامزاده جعفر« ) ارتباطات سیاسی؛ درآمدی نظری

، 82ن، شماره، سال بیست و یکم، تابستارسانه، «بر مبادی ارتباطاتی قدرت نرم

 .21-44صص

 (1384خانی، محمدحسن« ) دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی

 .135-148، صص2، پاییز و زمستان، شمارهدانش سیاسی، «کشورها

 ( 1388خرازی، زهرا« )مدیریت ، «تاثیر دیپلماسی فرهنگی بر منافع ملی کشورها
 .107-122، صص6، زمستان، شمارهفرهنگی

 مطالعات راهبردی ، «جهانی شدن و نظام بین الملل( »1393حمدرضا)دهشیری، م

 .7-44، صص14، بهار، شماره سیاستگذاری عمومی

 ( 1385راوندی، رامتین ،)«سایت «های دوستی، عامل تأثیرگذار در فرهنگانجمن ،

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، بیست و سوم مرداد.

 نقش انجمن های دوستی در توسعه ( »1391اکبر و کامران نژادلطفی) رضائی، علی

-69، صص4، زمستان، شمارهپژوهشهای سیاسی جهان اسالم، «دیپلماسی فرهنگی

41. 

 (1397رفسنجانی نژاد، سیما« )آفرینی ایرانیان خارج از کشور در پیگیری اهداف نقش

 تم مرداد.، شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی، بیس«دیپلماسی عمومی

 (1390زارع، الهام )پایان نامه نقش دیپلماسی نوین در همگرایی کشورهای اسالمی ،

 کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه باقرالعلوم.

 (1392زارع، الهام« )نقش دیپلماسی نوین در افزایش همگرایی کشورهای اسالمی» ،

 .119-144، صص16، زمستان، شمارهفرهنگ پژوهش
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 سیدمحمدجواد قربی

 اداره «آشنائی با انجمن های دوستی( » 1398طات اسالمی )سازمان فرهنگ و ارتبا ،

کل سازمان های بین المللی و موافقت نامه های فرهنگی در سازمان فرهنگ و 

 ارتباطات اسالمی.

 ( 1398سیدان، غالمرضا« )انجمن های دوستی پل ارتباطی توسعه مناطق آزاد» ،

 خرداد.نشست تخصصی انجمن دوستی ایران و هند، سیزدهم 

 ( 1394سیمبر، رضا و احمد علی مقیمی« ) منافع ملی و شاخص های دیپلماسی

 .7-38، صص1، بهار، شمارهسیاست جهانی، «فرهنگی ایران

 (1396سیمبر، رضا« )اندیشه سیاسی اسالم، «انقالب اسالمی و دیپلماسی فرهنگی ،

 .67-47، صص14زمستان، شماره

 عملکرد سازمان های ( »1397)شریفی، حسین و محمدحسین نشاسته سازان

 .123-162، صص1بهار، شماره سیاست خارجی،، «غیردولتی در امور انسان دوستانه

 (1396شهسواری فرد، شهره« ) ادبیات و زبان در دیپلماسی فرهنگی؛ از ضرورت تا

 .29-43، صص25، زمستان، شمارهپژوهش بین الملل، «واقعیت

 ( 1396شیرازی، حبیب اله« )هنگی و نقش انجمن های دوستی در دیپلماسی فر

 .9-25، صص38، تابستان، شمارهپژوهشنامه روابط بین الملل، «روابط بین الملل

 ( 1395صالحی امیری، رضا و سعید محمدی ،)تهران: ققنوس.دیپلماسی فرهنگی ، 

 (1393عسگریان، عباسقلی و دیگران« ) نقش زبان در گفتمان دیپلماسی فرهنگی

، 19، تابستان، شماره تحقیقات سیاسی بین المللی، «نجمهوری اسالمی ایرا

 .163-198صص

 (1390کبریایی زاده، حسین ،)« نقش انجمن های دوستی در توسعه همکاری های

تهران: سازمان فرهنگ و  نهاد و دیپلماسی فرهنگی،های مردمسازمان، «بین دولتی

 ارتباطات اسالمی.
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 کارکردهای انجمن های دوستی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 

 ( 1387گروه اقتصاد ایران ،)«جمن های دوستی؛ جایگاه سازمان های دوستیابی ان

 .110فروردین، شمارهاقتصاد ایران، ، «غیردولتی در روابط بین الملل

 ( 1395مایلی، رضا و مریم مطیعی« ) قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری

-207، صص35، دوره نهم، پاییز، شمارهمطالعات روابط بین الملل، «اسالمی ایران

190. 

 (1396متقی، ابراهیم و حمید شایسته« )فصلنامه مطالعات «دیپلماسی عمومی ایران ،

 .29-55، صص8تابستان، شماره منافع ملی،

 (1393متین فر، علی ،)«تابناک، «جمهوری اسالمی ایران و مفهوم دیپلماسی عمومی ،

 هجدهم شهریور.

 ( 1394موسوی خورشیدی، سیدمحمدجواد« )ن در تأمین نقش دیپلماسی عمومی نوی

 .69-86، صص6، تابستان، شمارهسیاست، «منافع ملی جمهوری اسالمی ایران

 ( 1393موسوی، صدرالدین« ) الگوی تحلیلی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در

 .147-178، صص1، پاییز، شماره اندیشه سیاسی در اسالم، «جهان اسالم

 ( 1394مومنی، میرقاسم « )وده دیپلماسی ایرانیهای دوستی حلقه مفقانجمن» ،

 ، بیست و دوم دی ماه.خبرگزاری فارس

 (1397وزین، علیرضا ،) «دیپلماسی ، «نقش دیپلماسی فرهنگی در روند صلح پایدار
 ، هفتم خرداد.ایرانی

 های فرهنگی در تأمین نقش سازمان( »1394اهلل؛ و محبوبه فرهنگ )یزدانی، عنایت

مطالعات روابط ، «گ و ارتباطات اسالمیصلح جهانی مطالعة موردی سازمان فرهن

  .131-151، صص2، زمستان، شمارهفرهنگی بین المللی


