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چکیده
قدرت نرم به مثابه یکی از ارکان سیاست بین الملل در عصر حاضر ،جایگاا ریییای یای اه
است ،به گونه ای که سیاس مداران برای دست یابی به آن تالش زیادی دارند .علت این امار را
می توان در کارآمدی و مویقیت قدرت نرم نسبت به اشکال کالسیک قدرت(قادرت سا ت و
برهنه) جست و جو کرد .جمهوری اسالمی ایران نیز همانند سایر واحادهای سیاسای ،نیازمناد
بازشناسی ،تقویت و کاربست قدرت نرم است تا به این وسایله تاوان قادرت ملای اوی

را

ارتقاء ب شد .یکی از کشورهایی که ایران در آن دارای منابع م ناو قادرت نارم اسات ،عارا
است .بررسی روابط دو جانبه ایران و عرا  ،تاریخ سیاسی و یرهنگ مشا ر میاان دو کشاور
نشان می دهد که ایران از منابع سیاسی ،یرهنگی -مذهبی و دیپلماسی ییال در عرا بر وردار
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است و این منابع ،ضریب نفوذ و قدرت نرم ایران را در کشور عرا جدید ایزای

داد اسات.

این مقاله در صدد است تا با توجه به زمینه های موجود و تقویت این زمینه ها پا

از ساقو

رژیم بیث ،دیپلماسی عمومی را به مثابه یکی از ارکان قدرت نرم جمهوری اساالمی ایاران در
عرا واکاوی کند .در این راس ا ،با عنایت به داد های نظری ،منابع عمد قدرت نرم ایاران در
عرا و اثر ب شی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گری ه است.

واژگان کلیدي :قدرت نارم ،جمهاوری اساالمی ایاران ،دیپلماسای عماومی،
عرا  ،دیپلماسی علمی ،دیپلماسی یرهنگی.
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مقدمه
قدرت نرم امروز به یکی از مطلوبیت های نظام های سیاسی در عرصه روابط بینالملال
تبدیل شد است و بازیگران محیط بین المللی واهان آن هس ند که باا بهار گیاری از
چهر نرم ایزاری قدرت در مناسبات اوی  ،میازان اع باار و نفاوذ اوی

را ارتقااء

ب شند .بهر برداری از قدرت نرم ،آنان را قادر می سازد از تلفاات ماالی و جاانی ناشای از
کاربست قدرت س ت دوری جویند و به این طریق ،اذهان و ایکار عمومی بینالمللی را باا
وی

همرا سازند .کشورهایی که از مولفه های نرم ایزاری قدرت بیش ری بر اوردار

باشند امکان تاثیرگزاری بیش ری در روابط دو یاا چندجانباه دارناد .جمهاوری اساالمی
ایران نیز با توجه به تحول کارکردی قدرت ،و با توجه باه داشا ن بر ای مولفاه هاای
سیاسای-دیپلماتیااک ،یرهنگای-مااذهبی و تاااری ی در کشاورهای منطقااه و در محاایط
راهبردی وی  ،نیازمند بازتولید و تقویت مولفه های قدرت نرم وی

است و یکای

از منابع قادرت نارم جمهاوری اساالمی ایاران در جهاان اساالم و کشاورهای منطقاه
اورمیانه ،دیپلماسی عمومی است.
یکی از کشورهایی که در محیط راهبردی جمهوری اسالمی ایران قرار گری ه و برای
ایران حائز اهمیت است ،عرا جدید است .از این رو ،شناسایی و تقویات مولفاه هاای
قدرت نرم در این کشور می تواند در عرصه سیاست گاذاری هاا مفیاد باشاد .بررسای
روابط دو جانبه ایران و عرا  ،تاریخ سیاسی و یرهنگ مش ر میان دو کشور نشان مای
دهد که ایران از منابع سیاسی ،یرهنگی-مذهبی و دیپلماسی ییاال در عارا بر اوردار
است و این منابع ،ضریب نفوذ و قدرت نرم ایران را در کشور عرا جدید ایزای

داد

است .این مقاله می کوشد با بکارگیری از روش توصیفی-تحلیلی ،به این ساوال پاساخ
گوید که با عنایت به زمینه های موجود ،منابع عمد قدرت نرم جمهوری اسالمی ایاران
در عرا کدامند؟ در پاسخ به پرس

مذکور ،این یرضیه مورد بررسی قرار گری ه اسات

که با عنایت به پیوندهای جغراییایی و تاری ی ،در کنار اشا راکات یرهنگای و ماذهبی،
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زمینه های شکل گیری منابع عمد قدرت نرم ایران در عرا در قالب دیپلماسی علمای،
اقدامات یرهنگی و رسانه ای ،تور یسام ماذهبی و بهار گیاری از مهااجرین باه عناوان
سفیران یرهنگی یراهم شد است.
الف) داده هاي نظري و مفهومی:
قدرت نرم
با نگاهی اجمالی و مداقه در باب تیااری

ارائاه شاد از قادرت ،مای تاوان تغییار

پارادایم قدرت از جنبه س ت ایزاری را به جنبه نارم ایازاری مشااهد کرد(.مهادوی و
باب اناری )071 :0931،به عبارت دیگر ،واقییت های کنونی نشان دهند آن است کاه
تأکید صرف بر قدرت س ت در قدرت ایکنای ،مویقیات پایاداری را دربار نادارد .باه
اع قاد بسیاری از اندیشمندان ،قوی ترین کشورها هموار قوی ترین باقی ن واهند ماند،
مگر آنکه قدرت ود را به حق تبدیل کنند .ترجمان این گف ه ،تبدیل قدرت س ت باه
قدرت نرم است(.عسگری )21 :0931 ،قدرت نرم را مای تاوان تهدیادی دانسات کاه
باعث دگرگونی در هویت یرهنگی و الگوهای ری اری مورد قبول یک نظام سیاسی می-
گردد( ،بلیک و گلشن پاژو  )012 :0933،بناابراین در طاول تااریخ باا تغییار هویات
ابزا رهای قدرت ،چهر هاای قادرت باه طباع آن تغییار یای اه اسات .تاایلر در ک ااب
«جابجایی قادرت» ایان تغییارات را در ساه ماوا کشااورزی ،صانی ی و اطالعاات و
ارتباطات میریی می کند و می قد است که هر یک به مقیاس وسییی باعث محو یرهنگ
ها یا تمدن های پیشین شد است(.بابایی طالتپه )38-37 :0937 ،ریشاه هاای نظاری
بحث قدرت نرم را می توان در دو نظریه «هژمونی یا سیطرة» گرامشای و «چهار ساوم
قدرت» اس یون لوک
مطالب گرامشی و لوک

جست و جو کرد .اس یون لوک

در نظریه قدرت ود با الهام از

تصریح می کند که در چهر سوم قدرت ،قادرت بار یارد یاا

گرو اعمال می شود بی آنکه در مورد این اعمال قدرت آگااهی وجاود داشا ه باشاد و
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این کار از را ایجاد تغییراتی در بس ر اعمال قدرت به وجود می آید.
به عبارتی ،یردی که بر او اعمال قدرت می شود ،به دلیل آگااهی نداشا ن از آن اه در
بس ر اعمال قدرت رخ می دهد ،گا تصور می کند اود او اعماال قادرت مای کناد .باه
عبارتی دیگر ،جایگا ابژ و سوژ قدرت عوض می شود .در سایطر  ،گاا یارد از اعماال
قدرت هم با بر است اما به دلیل رضایت ،در برابر آن مقاومت نمی کناد ،اماا در چهار
سوم قدرت ،یرد یا گروهی که بر او اعمال قدرت می شود ،در زمین حریا

و مطاابق باا

قواعد او بازی می کند ،بی آنکاه از آن آگااهی داشا ه باشاد( .قهرماانپور-020 :0933 ،
)021
در اغلب منابع علمی ا یر ،پیدای

قدرت نرم را از نظر مفهومی و طبقه بندی علمای،

به آثار «جوزف نای» نسبت می دهند اما به نظر می رسد که بسایار پای

تار از آن کاه او

اصطالح قدرت نرم را ابدا نماید ،برتراند راسل در ک اب «قدرت» ،ماهیت این قادرت را
به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار داد است(.سااعد )081 :0931،درسات اسات کاه
ن س ین بار جوزف نای ،در سال  0331در مقاله ای در نشریه «آتالن یک» مفهاوم قادرت
نرم را به شکل نظریه مطرح کرد و در آثار م یدد بیدی به تفصایل آن را ماورد بررسای و
پردازش قرار داد اما این اب کار ،بیش ر ناظر بر این اصطالح و شفاف ساازی تاک یاک هاا و
ینون دست یابی به آن در پرتو وضییت میاصر ،آن هم با تکیه بر وضییت راهبرد آمریکاا
اساات( .ساااعد )081 :0931 ،قاادرت ناارم ،امپریالیساام یرهنگاای و بااه تیبیاار گرامشاای،
«هژمونی یرهنگی» سه مفهوم نزدیک و دارای حوز مینایی کم و بای

مشا رکی هسا ند.

آن ه از مح وای کلمات اندیشمندان در توضیح واژ قدرت نرم بر می آید ایان اسات کاه
قدرت نرم ،محصول و برآیند تصویرسازی مثبت ،ارائه چهر موجه از ود ،کساب اع باار
در ایکار عمومی دا لای و اارجی ،قادرت تأثیرگاذاری غیرمسا قیم تاو م باا رضاایت
بردیگران ،اراد دیگران را تابع اراد

وی

سا ن و مؤلفه هایی از این سنخ اسات .ایان

قدرت میموالً در مقابل قدرت نظامی و تسلیحاتی و در ماواردی قادرت اق صاادی و باه
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عبارتی قدرت س ت و شن به کار می رود(.شیبانی و هندیانی)131 :0937 ،
قدرت نرم  ،ری اار همارا باا جاذابی ی اسات کاه قابال رویات اماا غیار محساوس
است(حسینی )928 :0937 ،و ارتبا تنگاتنگی با قدرت های بی شکل نظیار یرهناگ،
ایدئولوژی و غیر دارد(.نای )10-11 :0939 ،به تیبیری ،قادرت نارم تواناایی تییاین
اولویت ها است ،به گونه ای که با دارایی هاای نااملموس مثال داشا ن جاذابیت هاای
یرهنگی ،ش صی ی و ارزش های نهاادی و سیاسای ،مارتبط و همساو باشاد یاا اینکاه
سیاست های قابل قبول و دارای اع بار مینوی را پدیاد آورد( .ایازدی )01 :0937 ،در
واقع ،هس ه بنیادین مفهوم قدرت سوای جنبه های گوناگون آن ،باه کاارگیری مناابع در
راس ای تحقق ن ایج مطلوب با عطا

باه راهبارد مناساب اسات .بارای مثاال ،قادرت

یرماندهی و اسطور های شکست ناپذیری در کنار اق صااد قاوی و کارآماد مای تواناد
منبیاای مهاام باارای جااذابیت در انظااار و ایکااار عمااومی بااه شاامار آید(.مهاادوی و
نادری )071-070 :0931،در چنین وضیی ی ،بازیگر هدف نسابت باه قادرت عامال،
ر ویکرد ایجابی ات اذ نمود و به حمایات از آن در مقابال ساا ت هاای م صالبی کاه
مقاومت و یا م الفت مینمایند ،اقدام می نماید(.ای اری )11 :0933 ،0بناابراین ،قادرت
نرم که بر اقنا و جذابیت اس وار است ،به شکل پذیرش تجلی مای یاباد(ای اری:0933 ،1
 )17و الب ه ،قدرت جذب کردن و پذیرش نمی تواند بدون توانایی نفوذ تحقق یابد و امکاان
پذیر گردد.
در نقطه مقابل ،راهبردهای میطوف به قدرت نرم در راس ای نیال باه را حال هاای
مش ر

بر ارزش های سیاسی مش ر  ،ابزارهای مسالمت آمیز جهت مدیریت مناقشهها

و همکاری اق صادی تأکید دارند(.رشاد )02-08 :0931 ،بر این پایه ،یاک کشاور مای
تواند به مقاصد مورد نظر ود در سیاست جهانی نایال آیاد ،چاون کشاورهای دیگار،
ارزش های آن را می پذیرند و از آن تبییت می کنند و به نوعی تحت تأثیر پیشاریت و
آزاد اندیشاای آن قاارار ماای گیرنااد و در ن یجااه واهااان پیااروی از آن ماای گردنااد.
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()Nye, 2004:p.5-8

دیپلماسی عمومی
جذابیت یک کشور به طور میمول قدرت نرم واند می شود که به صورت باالقو
وجود دارد اما امروز کشورها تالش دارند تا باا باه کاار باردن سااز و کارهاایی آن را
تقویت کنند .یکی از ابزارهای دیپلماتیک که امروز دیپلماسی عمومی واند می شاود
در واقع ابزار یا مکانسیمی برای اعماال قادرت نارم در عرصاه عمال اسات(.ب یاری،
 )01710931با پذیرش این امر که «تواناایی ر ناه در جواماع اارجی باا اسا فاد از
وسایل سیاسی و شبه نظامی» (هالس ی ،)11110979 ،یکی از بایس ه های عصر حاضار
در روابط بین الملل محسوب می شود ،می توان بر دیدگا های جاوزف ناای مبنای بار
بازی آیرینی دیپلماسی عمومی در باز تولید ،تولید و ایزای

قدرت نارم صاحه گاذارد.

دیپلماسی عمومی دارای سه جنبه است؛ بید اول عبارت از ارتباطات روزاناه اسات کاه
چارچوب و زمینه تصمیم سازی سیاست دا لی و ارجی را تبیین می کند .دولات هاا
باید بر تأثیر اقدامات وی

و آثار این اقدامات بر وجهه بین المللی کشور ود واقا

باشند .دومین جنبه دیپلماسی ،ارتباطات راهبردی است که شباهت زیاادی باه مباارزات
سیاسی و تبلیغی دارد .در این مبارزات رویدادها و ارتباطات نمادین باه منظاور پیشابرد
سیاست های دولت ها طرح ریزی می شوند .سومین بید دیپلماسی عماومی ،گسا رش
رواباط پایاادار بااا ایااراد کلیاادی از را اعطاای بااورس تحصاایلی ،تبااادالت یرهنگاای و
دانشگاهی ،آموزش ،برگزاری همای

ها و دس رسی به مجاری ارتباطی است.

از نظر جوزف نای ،اهمیت مبادله های یرهنگی و علمی آمریکا به ایان دلیال اسات
که بسیاری از رهبران مهم جهان را آموزش مای دهاد .وی دیپلماسای عماومی را یاک
یابان دو طرف می داند که م ضمن گوش دادن و در عاین حاال سا ن گفا ن اسات.
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بنابراین کارایی قدرت نرم به این نک ه بس گی دارد که دیگران چگونه پیاام هاای ماا را
می شنوند و بر همین اساس باید پیام ها را تنظیم نمائیم .موضو اساسی در این زمیناه،
شنا ت م اطبین مورد نظر است ،چون همه اطالعات از صاایی هاای یرهنگای عباور
میکنند و از این رو م اطبین به ندرت به س نان پی ید گوش یارا مای دهناد و تاأثیر
اقدامات ،بسیار بیش ر از گف ه ها است(.عسکری)71-70 :0933،
دیپلماسی عمومی ،رهبران سایر کشورها را همسو با سیاست های کشور میزبان مای
سازد و ری اری حمایت گرانه و پش یبانی ساز را به همارا
دلیل است که «هان

واهاد داشات و باه هماین

تاچ» در صوص دیپلماسی عمومی به مثابه یکی از منابع قادرت

نرم می گوید؛
«دیپلماسی عمومی یک سلسله تالش های عمومی و رسمی دولت برای شکل دهای
محیط ارتباطات در ارا است به گونه ای که سیاست اارجی قابلیات اجارا بیاباد و
میزان ناآگاهی ها و شنا ت های نادرست از روابط پی ید میان کشورها کااه

یاباد».

(محمدی)9710933 ،
از منظری دیگر می توان بیان کرد که تغییر شرایط بین المللی و مطرح شادن مؤلفاههاای
جدید باعث شد است تا کشورها برای پیشبرد هر چه به ر منایع ملی اود ،ابزارهاا و
سیاست های جدیدی را تیری

و به کار برند .در واقاع انقاالب ارتباطاات و گسا رش

وسایل ارتبا جمیی از یک طرف و ییال شدن بازیگران غیردول ی مانند ساازمان هاای
غیردول ی و شرکت ها ،منجر به نق

یای ن بی

از پی

ایراد شد اسات .باه گوناه ای

که امروز ایکار عمومی یکی از ارکان مهم در تصمیم گیاری هاای کشاورها در حاوز
های گوناگون محسوب می شود .بنابراین کشورها نمی توانند هم ون گذشا ه تنهاا بار
تبادالت بین دول ی ود در قالب دیپلماسی سن ی تکیه کنند .این امر موجب شد اسات
تا در بسیاری از کشورها ساز و کار جدیدی برای دس گا دیپلماسای تیریا
«دیپلماسی عمومی» واند مای شاود .در ایان دیپلماسای کاه ب ا

شاود کاه

دول ای و ب ا
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صوصی همرا با یکدیگر عمل می کنند ،تالش عمد سیاس گذار ارتباا باا م اطاب
عام و ایکار عمومی است تا ب واند پیام مورد نظر ود را من قل کند.
دیپلماسی در مینای سن ی آن اساساً شامل تیامالتی اسات کاه باین حکومات هاا و
دولت ها جریان می یابد ،یا به تیبیر «مک کللن» ،دیپلماسی سن ی «دیپلماسی کشاور باه
کشور» است که طی آن تالش های مقامات رسمی یک کشور بارای نفاوذ بار مقاماات
رسمی کشوری دیگر برای ات اذ مواضیی اص م مرکز است .در حالی که همان طاور
که «گولین» می گوید :دیپلماسی عمومی ارتباطات میطوف به منایع ملی یاک کشاور از
طریق ارتبا با مردم ارا از مرزهای جغراییایی است .با این تیری  ،مسائلی از قبیال
اعزام دانشجو به ارا ،پذیرش بورس های تحصیلی ،برنگاران اعزامی ،یرآیند ارتبا
میان یرهنگی ،برگزاری انوا جشنوار های هنری ،همای
پ

ها و سمینارهای یرهنگای و

برنامه های صوتی و تصویری و ح ی ایجاد سایت های این رن ی ،همه و هماه در

حوز دیپلماسی عمومی قابل بحث می باشد(.احدی)121 :0933 ،
دیپلماسی عمومی ،در واقع مجموعه ای از سازوکارهاست که به واسطة آن ،سیاست
ارجی یک کشور برای عامة مردم آشکار می شود؛ یینی مردم هدف اصالی هسا ند و
باید اطالعات را به آن ها من قل کرد .دیپلماسی عمومی ،میطوف باه م اطباان اارجی
است و هس ة اصلی دیپلماسی آن ،ارتبا هدایت شد با ایراد ارجی باه منظاور تاأثیر
گذاش ن بر ایکار آن ها و سر انجام بر دولت های آنهاست( .پورحسن)010 :0931،
بنابراین ،هدف نهایی در دیپلماسی عمومی ،اثرگذاری بر اذهان مردم دیگار کشاورها
از طریق بهر مندی از روش های ارتبا جمیی و به مینای مادیریت کاردن ارتباطاات
ارجی برای ایجاد تصویر مثبت از کشور است؛ به گونه ای که مویقیت هاای اود را
در میان دیگر جوامع شاایع ساازد ،شکسات هاای اح ماالی را کوچاک جلاو دهاد و
تغییرات در حکومت و جامیه را برای دیگران توضیح دهد تا دولات هاا و ملات هاای
دیگر ،تمایل مثب ی نسبت به کشور به کاربرند دیپلماسی عمومی در ذهن ود احساس

013

پژوهشنامه روابط بین الملل

نمایند( .پوراحمدی )089 :0933 ،دیپلماسی عمومی در عصر اطالعات جایگاهی ویژ
در جهان سیاست برای ود باز کرد است .از نظر نای ،دیپلماسی عمومی یینی تاالش
برای ارتبا با عموم مردم و نه تنها حکومت ها .بنابراین ،هنگامی که دیپلماسی عماومی
تأثیر گذار باشد ،می تواند به شکل گیری قدرت نرم بینجامد.
به بیان دیگر ،اگر دیپلماسی عمومی چه از طریق مبادالت یرهنگی و چه از طار دیگار
ب واند در بین دیگر ملل جهان جذابیت ایجاد کند ،می تواند در شکل گیری قدرت نارم در
درون کشور مباد بسایار ماؤثر باشاد )Nye, 2003: 62( .ناای بارهاا در مصااحبههاا،
گزارشها و مقاالت ود ،دیپلماسی عمومی را یکی از مهم ترین جنبه های قدرت نارم
میریی می کند( .بیکی )81 :0933 ،مقایسة مؤلفه های اساسای دیپلماسای عماومی باا
دیپلماسی سن ی و رسمی بیانگر سه محور اساسی زیر است:
اوالً؛ دیپلماسی عمومی آشکار و علنی است ،در حالی که دیپلماسی رسمی و سن ی،
پنهان و غیر علنی است .ثانیاً؛ م اطبان دیپلماسی عمومی ،گرو های هدف اص و یاا
عموم مردم جامیه در دل یک ملت دیگرند ،در حالی که در دیپلماسی رسمی ،م اطباان
دولت ها هس ند .ثالثاً؛ موضوعات دیپلماسی عمومی به ری ار و تماایالت عماوم ماردم
در دیگر کشورها مربو می شود ،در حالی که دیپلماسی سن ی با ری ار و سیاست هاای
دولت ها سروکار دارد(.آشنا و جیفری هفت وانی )031 :0938 ،با مروری بر ادبیات
دیپلماسی عمومی و نیم نگاهی به نهاد ها و روش هایی که برای پیگیری این منظور باه
کار می رود ،می توان دو راهبرد یا روش عمد را دربارة دیپلماسای عماومی شناساایی
کرد که میموالً دو سطح م فاوت از م اطباان را هادف مای گیارد :راهبارد آموزشای و
راهبرد رسانه ای.
راهبرد آموزشی (دیپلماسی فرهنگی)
مهم ترین گرو هدف در این بید از دیپلماسی عماومی ،ن بگاان کشاورهای دیگار
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هس ند ،چرا که با تأثیر بر آن ها می توان امیدوار بود که آن ها ود باه اشااعه گاران و
ترویج کنندگان مقاصد کشور مبد تبدیل شوند .از دید بسیاری از تحلیل گران سیاسات
ارجی ،مهم ترین مراکز یکر ساز برای ب

هاای راهباردی و کااربردی در سیاسات

ارجی ،مراکز علمی تصمیم ساز هس ند که ح ی الویت ها را به دولات هاا و سیسا مهاای
سیاسی تحمیل می کنند .یرهنگ ن بگانی تشنة «دان

و اطالعات» است .از این رو ،در

دیپلماسی عمومی ،م اطبان یرهی ه بیش ر با برنامه های مبادله های علمی  -دانشگاهی
و یرهنگی -هنری هدف قرار می گیرند .مبادله هاای آموزشای ،پاذیرش و پاذیرایی از
ن بگان کشورهای دی گر از دیربااز در شامار سارمایه گاذاری هاای پار ساود سیاسات
ارجی قرار داش ه است .راهبرد آموزشی که گا «دیپلماسی یرهنگی» نیاز واناد مای
شود ،به برقراری ،توسیه و پیگیاری رواباط باا ن بگاان کشاورهای اارجی از طریاق
یرهنگ ،هنر و آموزش مرتبط است؛ یرآیندی مؤثر کاه در آن یرهناگ یاک ملات  -از
طریق تبادل دان  ،اید  ،اطالعات ،هنر و ..به منظاور تقویات تفااهم م قابال باه جهاان
بیرون عرضه می شود(.در شه و غفاری)01 :0931 ،
دیپلماسی یرهنگی یرآیندی هدیمند بود و برای تحقق و دس یابی به اهداف تیری
شد ای تدوین و اجرا می شود و در عین حال ،از روابط و تبلیغات یرهنگی م مایز می
شود .چون بر الف تبلیغات ،هدف دیپلماسی یرهنگی تیامل و درآمی ن با م اطباان
است نه القاء پیام های غیر واقیی و تحری

شد  .هم ناین در دیپلماسای یرهنگای بار

روابط م قابلِ پایدار و پایا و دراز مدت تأکید می گردد تا مبارز سیاسی کوتاا مادت و
زود گذر(.دهقانی ییروز آبادی و ییروزی )73 :0930 ،این بید دیپلماسی ،شامل برنامه
مبادله شهروندان جهت دور های آموزشی ،مطالیاتی ،یرهنگی ،علمی ،هناری ،ورزشای
و آموزش زبان ،برگزاری نمایشگا  ،جشنوار های موسیقی ،یایلم و غیار مای شاود و
کشورهای م ل

روی آن سرمایه گذاری زیادی کرد اند .پنج کشور آمریکاا ،یرانساه،

انگلی  ،آلمان و ژاپن در این زمینه پیشگام هس ند( .سجادپور و وحیدی)31 :0931 ،
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به باور بسیاری از نظریه پردازان روابط بین الملل ،دیپلماسی یرهنگی نموناة باارز و
اعالی اعمال قدرت نرم است که به کشورها این امکان و توان را می دهد که در طارف
مقابل نفوذ کنند و او را از طریق عناصری چون یرهنگ ،ارزش و ایاد هاا ترغیاب باه
همکاری کنند ( .انی )097 :0931 ،هم نین از آنجا که دیپلماسای یرهنگای ناه تنهاا
موایقان ،بلکه م الفان ود را نیز هدف قرار می دهد ،می تواند بیش ر روی کشاورهایی
اعمال شود که تصویر منفی تری از کشور مبد دارند« .جوزف نای» در این باار ماینویساد:
« اغلب رهبران چینی ،پسار یاا د اری دارناد کاه تحصایل کاردة آمریکاسات و مایتواناد
تصویری واقیی از ایاالت م حد به نمای

بگذارد که اغلب باا کاریکاتورهاایی کاه در

تبلیغات مقامات چینی تصویر می شود ،مغایرت دارد( ».نای)21-22 :0937 ،
دیپلماسی یرهنگی در واقع تأمین منایع ملی با اسا فاد از ابزارهاای یرهنگای اسات
نفوذ و اثرگذاری ،دو هدف اصالی دیپلماسای یرهنگای اسات .پیشابرد مناایع ملای باا
بکارگیری ابزار یرهنگی ممکن است ن واند جاایگزین ساایر ابزارهاا همانناد ابزارهاای
سیاسی ،اق صا دی ،نظامی و ...بشود اما می تواند مکمل آن ها باشد .اماروز ح ای قاوی
ترین کشورها نیز ترجیح می دهند تا آنجایی که ممکان اسات از شایو هاای یرهنگای
برای تأمین منایع ود اس فاد نمایند تا ساایر اهارم ها(.نیاک آئاین )931 :0933 ،بار
الف این حقیقت که بازگشت سود آن به زمان زیادی نیاز واهد داشت و در به ارین
حالت نیز انداز گیری میزان آن مشکل واهد بود(.در شه و غفاری)02 :0931 ،
راهبرد رسانه اي(دیپلماسی رسانه اي)
توسیه و تحول بی سابقه یناوری های رایانه ای ،ماهوار ای ،این رنت و ارتباطات از
را دور در اثر انقالب ارتباطات و انفجار اطالعات در جامیه اطالعاتی منجار باه شاکل
گیری نو نوینی از دیپلماسی شد است .این دیپلماسی نوین را دیپلماسای الک رونیاک،
دیجی ال ،مجازی و رسانه ای نامید اند .اما با توجاه باه نقا

تییاین کنناد و کاانونی
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وسایل ارتباطی و ابزارهای اطالعاتی مانند رایانه ،رسانه ها و ماهوار ها در هدایت ایان
نو دیپلماسی ،می توان آن را دیپلماسی رسانه ای عاام نامیاد(.دهقانی ییاروز آباادی و
ییروزی )31 :0930 ،با توسیه شبکه ها و رسانه های ارتباطی جهانی ،پارادایم سیاسای
از جهان ژئوپل یک مدرن به سوی جهان پسامدرن تصاویر و نشانه ها تغییر یای اه اسات.
در گذش ه این مهم بود که یک ملت چه درکی از ود دارد؛ اما اکنون ایان مساأله مهام
شد است که دیگران چه درکی از آن دارند ،لذا نشان یا تصویر یک کشور عبارت است
از آن ه مردم دیگر کشورها در مورد آن یکر و احساس می کنند.
م اطبان این راهبرد ،عامه مردم اناد کاه تشانة «سارگرمی» هسا ند .ب ا

در اور

توجهی از دیپلماسی عمومی کشورهای قدرتمند جهانی به این راهبارد ا صااص دارد
که به مینای اس فاد از رسانه ها به مثابه ابزاری در راس ای تحقق اهداف و ارتقای منایع
کشورهاست .این راهبرد ،نق

رسانه ها در سیاست ارجی و روابط دیپلماتیاک میاان

کشاورها را نشاان ماای دهاد و کم اار باه تااأثیر رساانه هااا بار سیاساات اارجی نظاار
دارد(.در شه و غفاری )02 :0931 ،از جمله اهداف تصویرسازی از طریق رسانه های
نوین ،ایزای

اع بار و کسب اع ماد جهانی است .چون با ظهور قلمرو عمومی جهاانی،

مردم از توانایی باالتر برای تییین میزان اع بار سیاست ها و تبلیغاات بر اوردار شاد و
یشار آن ها به منظور ایزای

اع بار و مسئولیت پذیری دولت ها ایزای

یای ه اسات .از

دیدگا جوزف نای اع ماد نقشی مهم در ارتبا باین ماردم و دولات ایفااء مای کناد و
کسب اع بار به یکی از منابع مهم قدرت دولت ها تبدیل شد و رقابات باین کنشاگران
م ل

در این زمینه تشدید شد است(.سجادپور و وحیدی )37 :0931 ،رساانه هاای

عمومی می توانند شرایط مناسب را زمینه سازی و تیری
های تأثیرگاذار را برجسا ه نمایناد ،نقا

کنند ،رویادادها و ش صایت

ساازماندهی باه سیاسات هاا و ری اار هاای

دیپلماتیک را ایفا کنند (پور احمدی )109-101 :0933 ،و ح ی مباحاث ماذاکراتی را
ش اب دهند یا کُند کنند.

001

پژوهشنامه روابط بین الملل

ب)دیپلماسی عمومی منبع مهم قدرت نرم ج .ا .ایران در عراق
در عصر جهانی شدن و انقالب های اطالعاتی و ارتباطی ،دیپلماسای و مشا قات آن
(دیپلماسی دیجی الی ،دیپلماسی رسانه ای ،دیپلماسی علمی و غیر ) یکی از ارکان اصلی
سیاست بین الملل گشا ه اناد باه گوناه ای کاه هرگوناه ضای

و نقصاان در دسا گا

دیپلماسی می تواند پرس یژ بین المللی ،اع بار و قدرت کشور میزبان را کااه

دهاد .از

همین روی ،دیپلماسی عمومی در سال های ا یر با اقبال قابل توجهی مواجه شد است
و از دیدگا صاحب نظران روابط بین الملل ،دیپلماسای عماومی یکای از مناابع اصالی
تأمین قدرت نرم محسوب می شود .یکی از مناابع قادرت نارم جمهاوری اساالمی در
کشور عرا  ،دیپلماسی عمومی می باشد که میزان ضریب تااثیر قادرت نارم جمهاوری
اسالمی را در این کشور ایزای

داد است و به همین دلیل ،در ادامه به بر ای از مناابع

قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در عرا در عرصه دیپلماسی عمومی اشار می شود:
 .1دیپلماسی علمی
برنامه های تبادل آموزشی و همکاری های علمی ،ب شی از راهبارد اععماال قادرت
نرم به شمار می آیاد .تمااس هاای یرهنگای بادون شاک تاأثیر زیاادی در مباارز باا
احساسات منفی دربار یک کشور واهند داشت .مبادالت علمی و دانشگاهی (اسا اد و
دانشجو) برپایی تئاترها و کنسارت هاا ،نمایشاگا هاای م لا  ،برگازاری مساابقات
م ل

بین المللی و ورزشی ،تبادل ورزشکار و  ...از جمله ماوارد اثرگاذار در قادرت

نرم به شمار می روند .توجه به زمینه های بین المللی از طریق تأسی

مراکز دانشاگاهی

در دنیا امری رایج است و بسیاری از کشورها از این طریق ،حضاور اود را در منااطق
م ل

جهان پی گیری می کنند و بر اساس اع قادات و ارزش های اود باه ییالیات

میپردازند .کالین پاول ،وزیر امور ارجه اسبق ایاالت م حد می گوید:
«من یکر می کنم برای کشور ما هیچ دارایی ارزشمندتر از دوس ی رهباران آیناد جهاان
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که در اینجا تحصیل کرد اند ،نیست .دانشجویان بین المللی کاه میماوالً باا در به اری از
ارزش ها و نهادهای آمریکایی به انه باز مای گردناد ،گنجیناه ای از حُسان نیّات را بارای
کشورمان تشکیل می دهند .بسیاری از دانشجویان پیشین هم اکنون در موقییات هاایی قارار
گری ه اند که می توانند در ن ایج سیاست هایی که برای ما مهم است ،تأثیرگذارند( .ناای
)011 :0933،
نظریه پردازان آمریکایی ،پذیرش دانشجویان عرب در دانشگا های این کشور را باه
عنوان را حلّ مقابله با نارضای ی و سرکشی کشورهای اورمیاناه ای در برابار توسایه
طلبی های آمریکا مطرح کرد بودند .در هماین راسا ا ،هام اکناون هازاران دانشاجو از
کشورهای اورمیانه در قالب برنامه های تبادل دانشجو در دانشگا های ایالت م حاد
حضور داش ه یا در دانشگا های آمریکایی مس قر در کشورهای منطقه تحصیل می کنند.
در حال حاضر ،ایالت م حد با تمامی  08کشور اورمیانه دارای قراردادهای همکاری
علماای و تبااادل اساا اد و دانشااجو ماای باشد(.هرساایج و تویساارکانی)073 :0933 ،
جمهوری اسالمی ایران نیز همکاری های دوجانبه دانشگاهی با بر ی کشورهای جهاان
برقرار نمود است ،که نمونه آن انیقاد موایقت نامه های همکااری علمای-آموزشای باا
بر ی کشورهای اورمیانه ،و پیگیری و اقدام جهات تاسای

شایبه هاای دانشاگاهی

ایران در بیضی کشورهای منطقه مورد نظر می باشد( .تویسرکانی)11 :0933 ،
یکی از سیاست هایی که در قالب دیپلماسی عمومی ایران مورد توجاه قارار گری اه،
بحث آموزش و پذیرش دانشجویان ارجی است .شاورای عاالی انقاالب یرهنگای در
مصوبه ساماندهی ییالیت های یرهنگی -اج ماعی و یو برناماه دانشاجویان اارجی،
در یروردین  ،0932تأکید کرد است که «یکی از مهم ترین اهاداف جاذب و آماوزش
دانشجویان ارجی در دانشاگا هاای کشاور ،برقاراری تیاامالت علمای -یرهنگای و
اجرایی ،پ

از یراغت از تحصیل آن ها است .این امر ود بس گی به تصویری واهاد

داشت که در ذهن دانشجویان از یرهنگ ایرانی -اسالمی و نظام جمهوری اساالمی ،در
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طول مدت اقامت آن ها در ایران شکل می گیرد ،که در وجه مثبت آن ،آناان را در مقاام
سفیران یرهنگی جمهوری اسالمی ایران قرار می دهد».
در حال حاضر  08هزار دانشجوی غیر ایرانی در ایران شاغل به تحصیل اند .این در
حالی است که  81هزار دانشجوی ایرانی در ارا از کشور تحصیل می کنند .باه نظار
می رسد یکی از مهم ترین موانع ایزای

جذب دانشاجویان اارجی ،مراحال اداری و

طوالنی ا ذ ویزا و کمبود اع بارات در دانشگا های ایران است .هرچند شاورای عاالی
انقالب یرهنگی به همه دانشاگا هاا اجااز داد تاا  2درصاد از ظرییات اود را باه
دانشجویان ارجی ،ا صاص دهند ،به دلیل موانع موجود در بر ی دانشگا ها ایان 2
درصد ،به صفر رسید است .مسئله حائز اهمیت دیگر ایان اسات کاه بیشا رین تقاضاا
جهت تحصیل در حوز علوم پزشکی ،ینی و هنر است و تیاداد کمای در رشا ه هاای
علوم انسانی در ایران تحصیل می کنند(.داداندی
در بید علمی و آموزشی ،ایران باا تأسای
م ل

و احدی)080 :0931 ،
دانشاگا هاا و مراکاز علمای و ماذهبی

در دا ل و ارا از کشور و یاراهم کاردن زمیناه تحصایل دانشاجویان شاییه

مذهب ارجی توانس ه است یرصت های مناسبی را ایجااد نمایاد .تأسای

و توسایه

مراکزی از جمله دانشگا بین المللی مصطفی ،دانشگا باین المللای آل البیات ،مؤسساه
آموزش عالی اهل البیت ،مؤسسه آموزشی و پژوهشای اماام مینای ،دانشاگا ادیاان و
مذاهب ،جامیه الزهراء ،مدرسه علمیه نرج

مشهد و  ...در ایان راسا ا قابال توجیاه و

ارزیابی است.
باید توجه داشت که مؤسسات آموزشی و دانشاگاهی یاو کاه پاذیرای محصاالن
کشورهای اسالمی هس ند ،دارای دان

پژوهانی از کشورهای همسایه هس ند و در ایان

میان ،کشور عرا دارای سهم قابل توجهی در این مورد اسات و هار سااله تیادادی از
دانشجویان عراقی برای ادامه تحصیالت وارد ایران می شوند و در کنار مراکاز آموزشای
دانشگاهی ،مؤسسات مذهبی نیز پاذیرای یلای از دیان پژوهاان و تحصایل کننادگان
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حوزوی هس ند .به عنوان نمونه عمد دانشجویان دانشگا بین المللی جامیه المصاطفی
از کشورهای همسایه و شییه نشین بویژ عارا هسا ند(.احمادی و موساوی:0933 ،
 )01بیش رین درصد دانشجویان دانشگا بین المللی آل البیت نیز مربو به کشور عرا
اساات کااه نزدیااک بااه  11درصااد دانشااجویان ایاان دانشااگا را تشااکیل ماای دهنااد
(احمدی ،)070-071 :0931،و اینها می توانند قادرت نارم ایاران را نسابت گذشا ه
بیش ر سازند و از این یرصت ها برای ترویج یرهنگ ایرانی ،آماوزش ش صایت هاایی
همسوء با سیاست های ایران برای نق

آیرینی در عرا و غیر اس فاد نمایند.

این گرو از ایراد با تحصیل در مراکز دانشگاهی و حوزوی ایران و آشانایی نزدیاک
با واقییت های این کشور ،به طور طبییی پیام رسان یرهناگ و آرماان هاای ایاران کاه
م أثر از یرهنگ تشیع است ،واهند بود .از طریی میماوالً ایان ایاراد باه عناوان ایاراد
تحصیل کرد  ،پ

از بازگشت به کشورهایشاان در مسائولیت هاای سیاسای ،اجرایای،

آموزشی و  ....به ایفای نق

می پردازند و بنابراین می توانند در برقراری روابط به ار و

مناسب تر با جمهوری اسالمی ایران تأثیر گذار باشند.
برگزاري همایش ها و حضور مقامات عالی رتبه و نخبگان:
مسئولین ایرانی و عراقی بارای ایازای

رواباط و مشاارکت هاای سیاسای ،اق صاادی،

اج ماعی و یرهنگی ،سیی کرد اناد باا برگازاری هماای

هاایی در دو کشاور ،زمیناه

تحکیم شنا ت و ارتبا م قابل ن بگان و مسئولین جمهوری اسالمی ایران و عارا را
یراهم سازند.
همای

«واکاوی روابط یرهنگی میان ایران و عرا » در اردیبهشت  0931در مرکاز

ک اب انه مجل

شورای اسالمی ایران در سطحی عالی با حضور مقامات عاالی رتباه دو

کشاور از جملااه «علای الریجااانی» رئای

مجلا

شاورای اسااالمی ایاران« ،آیاات اهلل
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تس یری» دبیر مجمع تقریب مذاهب اسالمی ،دک ار «اباراهیم جیفاری» ن سات وزیار
سابق عرا  ،دک ر «احمد چلبی» دبیر کنگر ملی عارا و نیاز باا حضاور د هاا تان از
چهر های دانشاگاهی و حاوزوی دو کشاور شاامل ایرانیاان ،اعاراب شاییی و سُانی و
کُردهای عراقی نمونه چنین همای
برگزاری چنین همای

هایی است( .کیبی)0-1 :0930 ،

هایی بر سطح روابط سیاسی دو کشور تأثیرات بسازایی دارد

و می تواند زمینه های تأثیرگذاری ایران را در کشور عرا ایزای

دهد ،و نشان دهد که

ایران واهان برقراری روابط سیاسی حسنه با این کشور است و اینکه رابطاه دو کشاور
در زمینه های گوناگون دارای ریشه های عمیق تاری ی است.
نمایشگاه هاي فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در عراق:
یکی از منابع دیپلماسی ایران در عرا  ،برپاایی نمایشاگا هاای یرهنگای در کشاور
عرا است .نهادهای مرتبط با برگزاری نمایشگا های یرهنگی به مناسبت های م ل
در شهرهای م ل

عرا  ،زمینه هاای تقویات همبسا گی و پیوناد میاان دو کشاور را

یراهم می آورند .برگزاری همای

های یرهنگی ایران در عرا  ،می تواناد باه احیااء و

بازسازی یرهنگ ایرانی -اسالمی در این کشور کمک نماید و زمینه های تولیاد قادرت
یرهنگی را ایزای

دهد و در عین حال ،بر دامنه همکااری هاای یرهنگای بیفزایاد ،کاه

همین امر زمینه ساز همکاری های بیش ر در زمینه سیاسی و اق صادی واهد شد( .نگاا
کنید نشریه دا لی سازمان یرهنگ و ارتباطات اسالمی )90-91 :0933 ،در ضمن باید
توجه داشت که برای نفوذ در یک کشور ضروری است تالش شود که یرهنگ و رساوم
کشور میزبان برای کشور میهمان درونی شود و در این صورت ،میزان مشارکت و همکااری
آن ها ایزای

می یابد ،و ایران با گس رش ساطح همکااری هاای اوی

در عرصاه هاای

یرهنگی ،می تواند به راح ی در این کشور سطح قدرت نرم ود را ارتقاء ب شد.
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تأسیس دفتر همکاري هاي علمی و فرهنگی ایران و منطقه کردستان عراق در تهران
بی گمان حوز علم ،یرهنگ و هنر یکی از حوز هایی است که بر بس ر آن میتوان
برای تیمیق روابط طریین کوشید .در زمینه مناسبات یرهنگی و علمی ایران و کردهاای
عرا  ،برای ن س ین بار پ

از شکل گیری سا ار سیاسی نوین عرا بید از سرنگونی

صدام حسین ،با سفر گروهای از اسا ادان ،پژوهشاگران و مسائوالن ارشاد یرهنگای و
دانشگاهی دولت منطقه ای کردس ان عرا به تهران ،ای اح «دی ر همکاری های علمی و
یرهنگی ایران و منطقه کردس ان عرا » ن س ین گام برای نهادمند کردن روابط علمای و
یرهنگی طریین بود است .این دی ر با رویکردی علمی و پژوه

محور و با شناساایی

ظرییت هایی بسیار گس رد طریین برای تیمیق همکاری ها در حوز های بسیار م ناو
و گوناگون یرهنگی ،علمی ،پژوهشی و نیز ان شاار نشاریات ت صصای باه زباان هاای
یارسی و کردی می تواند نق

بنیادینی در این مهم ایفا کند( .هوشمند)3 :0930 ،

انتشار کتب و محصوالت نوشت افزاري
سالیانه هزاران ک ااب و نشاریات م لا
دیپلماسیعمومی کشورهای م ل

باه زباانهاای م فااوت توساط دسا گا

در جهت شکلدهی به ایکار عمومی جوامع هادف

و اثرگذاری بر آنها چاپ و من شر می شوند .هم نین ،در این راس ا از تولیدات هناری
م نوعی مانند ییلمهای سینمایی و تلویزیاونی ،گارو هاای نمایشای ،موسایقی ،نقاشای،
کاریکاتور و غیر نیز در دیپلماسی عمومی به نحاوی بهر بارداری مایشاود .در ساال
های ا یر نشاریات این ارن ی ،وب نوش ههاا و وب گاا هاا در دنیااای مجاازی نیاز در
ادمت دیپلماسیعمومی قارار گری اهاناد (Melissen, 2005:p.2003( .در هماین
راس ا ایران اقدام به چاپ ک بی در عرا در راس ای آشنایی مردمان این کشور با انقاالب
اسالمی ایران ،امام مینی (ر ) و هم نین آیت اهلل امنه ای نمود است.
در کشور عرا ک ب مذهبی-سیاسی با تقاضای زیادی مواجاه مای گاردد .یکای از
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شیو های درونی سازی ارزش های ایرانی در کشور عرا  ،توسیه عرضه انوا ک اب و
نیز مجالت است .این آثار مک وب و نوش اری می توانند بر ذهن م اطب تأثیر گذاشا ه
و برای حصول هدف زمینه سازی نمایند.
روزنامه و کانال هاي خبري – رسانه اي
در دنیای امروز ،رسانه ها بازیگران غیر دول ی سیاست گذاری ارجی کشاورها باه
شمار می روند که ییالیت آن ها را نه می توان کامل مهار کارد و ناه مای تاوان نادیاد
گریت ،آن ها در گف مان سن ی سیاست ارجی تغییرهاای یراوانای ایجااد کارد اناد و
دولت ها را به تحول در تصمیم گیری و اجرای سیاسات اارجی وادار کارد اناد .در
واقع ،در پی جایگا نوین گف مان ساازی و تصاویر ساازی در تیامال هاای سیاسای ،نقا
رسانهها نیز در اقنا دیگران بسیار مهم تر از گذش ه شد است .اهمیات راهبارد رساانهای از
آن روست که م اطبان برنامه هاای رساانه ای ،بسایار گسا رد تار از م اطباان مبادلاه
آموزشی هس ند .جوزف نای در ک اب قادرت نارم ،از ساازمان هاای یراملای دول ای و
غیرحکوم ی ،روزنامه ها و رسانه ها به عنوان ب

هایی نام می برد کاه «باا اسا فاد از

ین آوری های ارتباطی ،شبکه ای از روابط ایجاد کرد اند که برآیناد آن تولیاد قادرت
نرم است» .بر این اساس ،رسانه یکی از توانمندترین ابزارهای تأثیرگاذار در اق ادار نارم
کشور است(.گلشن پژو )090 :0930،
در دوران جدید و پیشریت علم و یناوری در شکل دیپلماسی تغییراتی عمد شاکل
گری ه است .در دیپلماسی نوین به جای دس کاری واقییت هاا باه تولیاد واقییات مای
پردازند .بازیگران سیی می کنند با اس فاد از رسانه ها و یناور ی های نوین« ،تصاویری
مجاز» از رقیبان ود تولید نمایند که امکان جایگزین شدن با واقییات را داشا ه باشاد.
بدین ترتیب «واقییت های مجازی» شکل می گیرند که از یکساو «مجازناد» -چاون باا
آن ه در جهان ارا است ،منطبق نیس ند -و از سوی دیگر بهر ای از واقییت دارناد-
چرا که عمد ایکار عمومی و تصمیم گیران آن ها را پذیری ه اند و بر اسااس آن تحلیال
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و ح ی اقدام می نمایند( .پیشگامی یرد )111 :0931 ،عملکرد دیپلماسای عماومی باه
گونهای است که دولت ها نیازمند ایجاد شابکه ارتباطاات حریاه ای و گسا رد ای هسا ند.
پیامی که این شبکه به م اطب ارجی می رساند ،نشان دهند هویت و طرز یکر عامه یاک
کشور است و هموار باید ابیاد سازگاری و اس مرار را در ود داش ه باشاد .بهار گیاری از
رسانه کارآمد در بحث دیپلماسی عمومی ،بسیار با اهمیت اسات .رساانه هاا باا قادرت
نفوذ یو الیاد

ود در جوامع گوناگون ،قادرند تصویر مثبت یا منفی از یک کشاور را

در جهان لق کنند .این مسئله باعث شد تا مادیریت رساانه هاا ماورد توجاه ااص
دولت ها قرار گیرد(Sheafer and Gabay, 2009: 445-449).
هزاران ایس گا رادیویی و تلویزیونی با باه کاارگیری زباانهاای م ناو در سراسار
جهان ،اهداف دیپلماسی عمومی کشورهای م ل

را دنبال میکنناد .در اینجاسات کاه

دیپلماسی عمومی به پروپاگاندا یا تبلیغات نزدیک میشود و تالش میکند تا برنامههاا و
اهداف مورد نظر دس گا سیاست ارجی را از طریق رسانههای دیداری و شنیداری در
کشاورها و جاوامع هادف تحقق ب شد و ایکارعمومی آنهاا را باهصااورتی هدیمناد
دسا کاری کناد (Leonard, 2002: 8) .الب اه ا یارا ،این رنات باه بزرگ ارین رقیاب
تلویزیون و مطبوعات بدل شد است( .گلشن پژو )099-091 :0930 ،
در جمهوری اسالمی ایران توجه به این مقوله ها در دیپلماسی عمومی ،مسئوالن این
کشور را بر آن داش ه تا روزنامه هایی به زبان های انگلیسی و عربی به منظاور انیکااس
ا بار و آشنایی شهروندان دیگر کشورها و یا ایراد مقیم در ایران با یرهناگ و سیاسات
های دا لی و بین المللی ان شار می یابد .روزنامه های ایران نیاوز ،ایاران دیلای ،تهاران
تایمز و کیهان انگلیسی بیش ر م اطباان اود را در پای ات هاای اروپاایی ،آمریکاای
شمالی و بیضاً آسیایی و آیریقایی جس جو می نمایاد .روزناماه هاای الویاا و کیهاان
عربی نیز کشورهای عرب زبان اورمیانه و آیریقا را پوشا

مای دهناد( .تویسارکانی،

 )97 :0933هم نین سیمای جمهوری اسالمی ایران ،در بیُد برون مارزی دارای شا
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شبکه جهانی ،جام جم  ،9-1-0الیالم ،سحر ،الکوثر ،پرس تی وی و صدای آشنا اسات
که ایرانیان ،مسلمانان و سایر م اطبان در ارا از کشور را پوشا

مای دهناد ،کاه در

اینجا و در رابطه با عرا  ،شبکه های عربی زبان اهمیت اساسی دارند.
شبکه الیالم شبکه تلویزیونی  11ساع ه ا بار به زبان عربی در اورمیانه اسات کاه
در بهمن ما  0931ای اح گردید .کشورهای عرب زباان م ااطبین اصالی ایان شابکه
محسوب می شوند .این شبکه روزانه در  98ب

کوتا و مشاروح باری همارا باا

تحلیل و گزارش ،رویدادهای مهم بین المللی را به اطال بینندگان اود مای رسااند و
بر ی مسائل تأثیرگذار جهان اسالم از جمله موضو های مرتبط باا مساائل کشاورهای
عرا  ،یلسطین و لبنان را بیش ر پوش

می دهد .هم نین پایگا اطال رساانی این رن ای

الیالم ،برهای این شبکه را به سه زبان عربی ،انگلیسی و یارسی برای م اطباان اود
در تمام نقا جهان ارائه می کند(.تویسرکانی 11-93-93 :0933 ،از آنجا کاه عربای،
زبان جهان اسالم است ،الیالم هم ون پل ارتباطی بین ایران و جهان اساالم عمال مای
کند ،اما ارزیابی دقیق میزان اثرگذاری این شبکه دشوار است .ولی ،بر ی نظرسنجی هاا
که در زمینة وضییت رسانه های بری در اورمیانه از طرف شبکه های رقیاب انجاام
شد  ،از ارتقای جایگا شبکه الیاالم در باین م اطباان و ایکاار عماومی جهاان عارب
حکایت دارد(.در شه و غفاری)13 :0931 ،
شبکه عرب زبان الکوثر نیز از دیگار شابکه هاای تلویزیاونی بارون مارزی صادا و
سیمای ایران است که اکنون با  03ساعت پ

در شبانه روز توانس ه اسات م اطباان

بسیاری در کشورهای عربی و شمال آیریقا بیابد .شبکه عرب زبان الکوثر بیش ر رویکرد
یرهنگی و دینای دارد و کم ار باه مباحاث سیاسای مای پردازد(.مج هاد)11 :0938 ،
کشورهای عرا  ،عربس ان ،لبنان ،بحرین ،کشورهای حاشیه لیج یارس و شمال آیریقاا
به ترتیب از عالقه مندان به این شبکه تلویزیونی هس ند(.احمدی)108 :0931 ،
شبکه جهانی سحر نیز که در سال  0978را اندازی شاد (احمادی)101 :0931 ،
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در کنار پنج زبان برون مرزی اردو ،انگلیسی ،بوسنیایی ،ترکی ،یرانسوی ،به زبان کاردی
نیز برنامه پ

می کند(.هرسیج و همکاران )118 :0933 ،کاه در رابطاه باا جمییات

کرد زبان عرا حائز اهمیت است.
هم نین رادیوهای برون مارزی جمهاوری اساالمی ایاران باه  13زباان و گاوی
م ل  ،ا بار و برنامه های م نو و ویژ ای را به وقات کشاورهای اورمیاناه(عربی،
ترکی ،اردو ،پش و ،دری ،آذری ،تاجیکی ،قزاقی) ،آسیا -پاسفیک ،اروپا ،آیریقا ،آمریکای
شمالی و آمریکای التین پ

مای کنناد(.تویسارکانی )10 :0933 ،ایان شابکه هاای

ماهوار ای در کشور عرا نیز پ

می شوند و در عرا م اطبان ااص اوی

دارند که می توانند قدرت نرم ایران را ایزای
المللی و پ

را

دهاد .در عاین حاال ،رساانه هاای باین

برنامه های تلویزیونی و مجالت به زبان های عربی و انگلیسی در عرا

می تواندضمن ایجاد نوعی ح

اع ماد بین ماردم ایان کشاور باا ایاران ،باه گسا رش

ارزشها و یرهنگ ایرانی در این کشور کمک کند.
توریسم مذهبی
گردشگری وسیله ای است که ایراد با مذاهب و یرهنگ های م فاوت را به یکادیگر
پیوند می دهد و به آن ها کمک می کناد همادیگر را باا وجاود تان

هاای سیاسای و

اج ماعی ،به ر در کنند .از نظر سازمان جهانی جهانگردی ،مذهب باه عناوان یکای از
انگیز های اصلی سفر شنا ه شد است .ایران به لحاظ جاذبه های توریسا ی یکای از
مم ازترین مناطق جهان است .طی دور  0927-0987بیش رین توریست های ورودی
ایران از منطقه اروپای غربی با  11درصد ،جنوب شارقی آسایا  10درصاد ،اورمیاناه
 1/03درصد ،شر آسیا و اقیانوسیه  2/3درصد ،اروپای شارقی  9/7درصاد ،و منطقاه
آمریکای شمالی  1/9درصد باود اسات .طای دور  0983-0971باه ترتیاب منطقاه
جنوب شرقی آسیا  91درصد ،اروپا  11درصد ،اورمیانه  11درصاد ،آسایای مرکازی
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 08درصد ،آسیا و اقیانوسیه  3درصد ،و آمریکای شمالی  2/0درصاد درآماد توریسام
ایران را تأمین کرد اند .اکنون نیز مسئولین ایرانی در یک برنامه ریزی کالن برای جذب
یک و نیم درصد ا ز گردشگران جهانی ،بازارهاای هادف اود را در ساه گارو کاالن
اورمیانه ،آسیای جنوب شرقی و اروپا تییین کرد اند( .تویسرکانی)12 :0933 ،
در ایران به دلیل دارا بودن موقییت ویژ یرهنگی -مذهبی ،بس ر مناسبی برای رشاد
و توسیه گردشگری زیارتی یراهم است .طبق آمار تاکنون  3هزار و  303مکان ماذهبی
مقدس در کشور شناسایی شد که از این تیداد  1هزار و  903ماورد آن در زمار آثاار
ثبت شد در یهرست میراث ملی نیز قرار دارند و عالو بر داش ن جاذبه زیاارتی ،دارای
جاذبه های یرهنگی – تاری ی هم هس ند( .عرب دری)29 :0937 ،
تنو مراکز ،آثار ،ابنیه تاری ی و عبادتگا های ادیان م لا

باعاث شاد تاا ایاران

قابلیت جذب گردشگر را در بیش ر حوز های مذهبی دنیا داش ه باشد .عالو بار امااکن
اسالمی ،میابد ،کلیساها و اماکن مقدس سایر ادیان در ایران می تواند کشور را به مقصد
بسیاری از گردشگران مذهبی تبدیل نماید .مهم ترین مقصد گردشگران زیارتی در ایران
شهرهای مشهد و قم هس ند که بویژ مورد توجه شیییان قرار دارند .هماه سااله تیاداد
یراوانی از شیییان بویژ از کشورهای همسایه برای زیارت اماکن مذهبی این دو شهر به
ایران سفر می کنند .یکی از این کشورهای همسایه ،عرا می باشد که حضور حداکثری
شیییان در این کشور عامل روابط بیش ر باین دو کشاور مای باشاد( .احمادی:0931 ،
 )112کشور عرا نیز به دلیل وجود تیدادی از مهام تارین امااکن مقادس شایییان از
اهمیت و جذابیت یو الیاد ای بر وردار است .بارگا تیدادی از پیامبران بزرگ ،حرم
تن از امامان شییه ،حرم حضرت عباس -یکی از محبوب ترین چهر های جهاان

ش

تشیع -و ...در عرا قرار دارد( .کشااورز012 :0937 ،و احمادی و موساوی:0933 ،
)09
این نک ه حائز اهمیت است که برقاراری ارتباا میاان ملات هاا از ارکاان دیپلماسای
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عمومی است ،بنابراین شهروندان یک کشور باید از اصول اولیه تیامل و گف گاو در ساطح
جهانی آگاهی داش ه باشند .در این رابطه بر ی کشورها تیامل با جهان و بینالمللی شادن
را ضرورت تأمین منایع ود قلمداد می کنند و از این رو برنامه هایی را بارای ایازای
آگاهی شهروندان در سطوح م ل  ،به اجرا می گذارند کاه شاامل نحاو بر اورد باا
مردم دیگر کشورها می شود ،که اجرای چنین برنامه هایی در ایران نیز مناسبت دارد.
رونق گردشگری در ایران عالو بر منایع اق صادی و ایجااد شاغل ،موجاب تقویات
قدرت نرم ایران نیز می شود(.داداندی

و احادی )082 :0931 ،توریسام گردشاگری

می تواند تأثیراتی یرهنگی را بر زائرین بگذارد و آن هاا را باه مثاباه یکای از ماروجین
یرهنگ ایرانی به کشورشان بدرقه نماید و نوعی ح

پیوس گی و همدلی با مردم ایاران

برای آن ها ایجاد نماید .ایران می تواند با برنامه ریزی یرهنگی برای زائرین ایرانای کاه
به کشور عرا می روند نیز ،آن ها را برای ترویج ارزش های ایرانای آماوزش دهاد تاا
چهر ای مثبت از ایرانیان برای مردمان این کشور ایجاد نمایند.
سفیران فرهنگی؛ مهاجرین
در مهاجرت م صوصاً در مهاجرت های ارجی جمییت وارد شد به یاک منطقاه
تأثیراتی بر جامیه برجای می گذارد و از سویی دیگر تحت تأثیر همان جامیه قارار مای
گیرد .تاریخ جوامع و نظام های یرهنگی نشانگر این واقییت است کاه یرهناگ جواماع
میموالً با تیامل میان ایراد جوامع ،در جنگ ،تجارت و نیز مهااجرت تغییار مای یاباد و
عناصری از یرهنگ های دیگر باه نظاام جواماع وارد مای شاوند .شاماری از جمییات
ایرانیان نیز از سال های گذش ه در کشورهای م ل
در حال حاضر بی

جهان اقامت گزید اند .به نحاوی کاه،

از  1میلیون نفر ایرانی در حدود  11کشور جهاان باه صاورت مهااجر

زندگی می کنند( .تویسرکانی 19 :0933 ،و هرسیج و همکاران)121-120 :0933 ،
در دهه های گذش ه ،تیداد زیادی ایرانی نیز به دالیل م ل

به عرا ری ه ،در آنجا
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ساکن شد اند .اگر چه بسیاری برای بر ورداری از مزایای تابییت یا دالیل دیگر ،تر
تابییت ایران کرد اند (کوهسا انی ناژاد 128 :0931 ،و  )081-081باا وجاود ایان،
هموار شمار ایرانیان در کشور عرا یراوان بود  ،و به دلیل اس مرار بر ی از دالیال از
جمله تحصیل در ع بات ،یا اقامت در ع بات برای ایراد عادی و اندکی هم تجارت ،رقم
ایرانیان چندان روند کاهشی قابل توجه و طوالنی مدتی را ب ود ندید اسات .باه دلیال
یراوانی ایرانیان مقیم عرا  ،از سال ها قبل مدارس ایرانی نیز در شهرهای م ل

عارا

ییال بود اند( .جیفریان )13-13-21 :0938 ،الب ه الزم به ذکر است کاه در ماواردی
هم ون سال  0913و سپ

در آس انه آغاز جنگ عرا علیاه ایاران ،حکومات عارا

عد بسیاری از ایرانیان را از این سرزمین ا راا کرد است ( .واجه سروی و رحمنای،
)11-93 :0930
جمهوری اسالمی ایران نیز از سال ها پی

میزبان بسیاری از مهاجرین و پناهنادگان

به ویژ از کشورهای همسایه بود است .بر اساس ت مین سال  1112کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل ،ایران میزبان ساومین جمییات پناهناد بازرگ در جهاان باود
است 9.میلیون پناهند ایغانی و حدود  211هزار عراقی( .پیشگامی یرد)119 :0931 ،
ایغانس ان ( ،)%31عرا ( )%03بیش رین تیداد مهاجرین را در ایران دارند( .تویسرکانی،
 19 :0933و هرسیج و همکاران)121-120 :0933 ،
در مورد مهاجرت عراقی ها به ایاران ،عاالو بار مهااجرت هاای م یاقاب انقاالب
اسالمی در ایران و در آس انه آغاز جنگ عرا علیه این کشور ،باید اشار کردکه پا

از

شورش مارس  ،0330حدود  99111شییه به نیروهای کشورهای م حاد در عربسا ان
سیودی پناهند شدند .دست کم همین تیداد عراقی نیز باه ایاران گری ناد .مهااجرت
شیییان از عرا  ،از زمان جنگ تا سقو صادام اداماه داشات و جواماع گسا رد ای از
شیییان م ال

عراقی را در ایران ،سوریه ،بری انیا ،دیگار کشاورهای اروپاایی و ایاالت

م حد گرد آورد بود ( .واجه سروی و رحمنی)11 :0930 ،
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در طول هشت سال جنگ عرا علیه ایران ،کلیه روحانیون و جوانانی که به نحاوی
ییالیت سیاسی داش ند از عرا یرار کردند و با ورود به ا ایران مباارز علیاه رژیام
صدام را به شکل دیگری ادامه دادند .عراقی های مبارز که از عرا یرار کرد بودناد باه
شیو های گوناگون به مبارز علیه رژیم بیث پردا ند .جمیی با حضور در جبهاههاای
جنگ ایران و عرا  ،سپا بدر را تشکیل دادند ،بر ی با ایجااد تشاکل هاای سیاسای –
تبلیغی ییالیت کردند مانند حرکه المجاهدین ،مجل

اعالی انقاالب اساالمی عارا ؛ و

عد ای نیز در حوز علمیه قم ضمن تحصیل علوم دینی به ترویج میارف دینی در میاان
شیییان عراقی حاضر در ایران پردا ند و گاهی در جبهاه نیاز حاضار مای شادند .باه
اسارت درآمدن هزاران نفر از ارتشیان عرا در سال دوم جناگ کاه اکثار آن هاا شاییه
بودند یرصت جدیدی ایجاد کرد .د هزار نفر از آن ها واس ار پیوسا ن باه ساپا بادر
شدند ،جمیی به حوز علمیه وارد گردیدند و غالب آن ها با د ران ایرانای یاا عراقای
ازدواا کرد  ،تشکیل انواد دادند و از مشهد تا سوسنگرد محال زنادگی آن هاا شاد.
پ

از  19سال حضور شیییان عراقی در ایران با سقو صدام در ساال  0931حادود

پنج هزار طالب عراقی که در حوز علمیه قام تربیات شاد بودناد و در ساپا بادر باا
جمیی ی قریب به بیست هزار نفر که در الل جنگ آموزش دید  ،ساازماندهی شاد و
تجربه آمو ه بودند و صدها کادر سیاسی که در قالب احزاب به ویژ مجلا

اعاالء آمااد

شد بودند وارد عرا شدند .مهاجرین و احزاب عراقی مسا قر در ایاران ،پا

از ریا ن باه

عرا به کمک مرجییت نج

و با حمایت ایران توانسا ند نقا

اساسای در نظاام سیاسای

جدید عرا ایفا نمایناد .برگازاری ان اباات ،تادوین و ریرانادوم قاانون اساسای ،تشاکیل
مجل  ،دولت ،ارت  ،پلی

و ...دسا اوردهای ایان تاالش بود(.جیفریاان-011 :0931 ،

 )011الب ه این ها همه زمینه ساز اثر ب شی دیپلماسی عمومی ایران در عرا امروزند.
نتیجه گیري
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قدرت نرم به مینای توانایی شکل دهی ترجیحات دیگران است که بر روی ذهنیتهاا
سرمایه گذاری می کند و از جن
با میل و اراد

اقنا و ایجاد جذابیت بر روی دیگران است که آنها

ود به دنبال کشور بر وردار از قدرت نرم بروند نه با اس فاد از قادرت

زور و پول که در زمر قدرت س ت محساوب مای شاوند(.جمال زاد )992 :0937 ،
اما ،در ارتبا با قدرت نرم ایران در عرا  ،با توجه به عالئاق و مشا رکات ،در عصار اهمیات
یای ن دیپلماسی عمومی و قدرت نرم ،ایران دارای قدرت نرم قابل توجهی در آن کشور است.
جمهوری اسالمی ایران ،به عنوان کشوری مسلمان و شییی ،دارای پیوند جغراییاایی
از طریق مرزهای طوالنی با عرا است ،و تاریخ دو کشور از گذشا ه هاای بسایار دور
دارای نقا اش را یراوانی بود است .اما مهم ار از هماه اینهاا ،پیونادهای یرهنگای و
مذهبی یکی از مهم رین عواملی بود که ارتباطات عمیقی را بین دو ملات و دو کشاور
شکل داد  ،و زمینه های نفوذ م قابلی را یراهم ساا ه اسات .در ایان یضاای مناساب،
ایران برای بهر جس ن از دیپلماسی عمومی از ابزارهای م لفی در اعماال قادرت نارم
در عرا بر وردار است .ولی در یراز و یرودهای تاری ی ،میزان اثرب شی قدرت ایران
در این کشور م فاوت بود است .در زمان زعامت رژیم بیث و بویژ صادام حساین در
عرا  ،میزان قدرت نرم ایران در این کشور کاه

یای ه بود ،اماا پا

از ساقو رژیام

دیک اتوری در این کشور ،برای بار دیگر زمینه های اعمال نفاوذ و قادرت نارم ایازاری
ایران در این کشور ایزای

یایت .ایران دارای مناابع م یاددی در زمیناه هاای سیاسای،

یرهنگی و دیپلماسی در این کشور است که تولید کنند قدرت نرم هس ند .در این میاان
میتوان به دیپلماسی علمی ،توریسم مذهبی ،برگزاری هماای

هاا و حضاور مقاماات

عالی رتبه و ن بگان دو کشور ،برگزاری نمایشگا های یرهنگی ایران در عرا  ،تأسی
دی ر همکاری های علمی و یرهنگی ایران و منطقاه کردسا ان عارا در تهاران ،ان شاار
ک ب و محصوالت نوشت ایزاری ،کانال های بری ،سفیران یرهنگی(مهاجرین) و غیر
به عنوان منابع دیپلماسی قدرتع نرم ایران در عرا اشار داشت کاه جمهاوری اساالمی

دیپلماسی عمومی و قدرت نرم با تاکید بر قدرت نرم ایران در عراق

ایران از این منابع برای ایزای

تأثیرگذاری وی
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در عرا اس فاد نمود است .الب اه میازان

کارآمدی و تأثیرگذاری مؤلفه های دیپلماسی قدرت نرم ایاران در عارا  ،یکساان نیسات و
بر ی از این جنبه ها از موقییت به ری برای بازتولید قادرت نارم بر اوردار هسا ند و بار
روی بر ی از منابع قدرت نرم ،سرمایه گذاری های اندکی صورت گری ه است.
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