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 چکیده
در  ینقش مهم تواندیم یفرهنگ یپلماسیاستفاده از د یران،ا یتمدن -یفرهنگ هايیتبا توجه به مز

 پلماسییحاصل از د یجکشور داشته باشد. در عمل، تاکنون نتا ینا یمنافع مل ینبهبود قدرت نرم و تأم
 يستاوردهاد ینبوده است. با وجود بعض بخشیتکشور رضا یمعظ هايیلبا پتانس یسهدر مقا یفرهنگ
کند. بر  يازب ينقش قدرتمند یرانا »لیالملینب یرشپذ«وضع  یتنتوانسته در تقو یپلماسید ینمهم، ا

ود نتوانسته در بهب یرانا یاسالم يجمهور یفرهنگ یپلماسیاست که چرا د ینمبنا، سؤال مقاله ا ینا
ت و ن پرسش، مقاله به مشکالیداشته باشد. در پاسخ به ا یريچشمگ یرتأث یرانا المللیینب یگاهجا

 ،یمنسجم، غفلت از بخش خصوص يفقدان استراتژ .پردازدیم یرانا یفرهنگ یپلماسید يهاچالش
 یلعوامل دخ ینمهمتر یاستگذاريس يو تعدد نهادها یدئولوژیکغلبه نگاه ا ی،ضعف کارگزاران دولت

 یشنهادهاییمسائل، به پ یلو تحل یمقاله پس از بررس ینکشور هستند. ا یفرهنگ یپلماسید یفدر تضع
 .  یدخواهد رس یرانا یاسالم يجمهور یفرهنگ یپلماسید يکارآمدساز يبرا

 يها و هنجارهاارزش المللی،ینب یرشپذ ی،قدرت نرم، منافع مل ی،فرهنگ یپلماسیدواژگان کلیدي: 
 یو سن یعهاسالم و غرب، ش یدئولوژي،ا یران،ا یاسالم يجهانشمول، جمهور

 یو مطالعات فرهنگ یدر پژوهشگاه علوم انسان المللینگروه روابط ب یاردانش* 
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 مقدمه
 یو نظام ياقتصاد یاسـی، سـ  يو ابزارها یکردهاعمدتاً بر رو اشیدر شـکل سـنت   یپلماسـی د

 طرح یپلماســیدر د یديجد یکردهايرو یســتم،ســده ب یانیپا يهابوده اســت. در دهه یمتک
 یخارج یاستدر س یفرهنگ يراهکارها و ابزارها یتبه اهم ايیژهشـدند که در آنها توجه و 

 یاســتدر ســ یفرهنگ يقدرت نرم و خصــوصــاً ابزارها ارگیريکبه یجه،شــده اســت. در نت
در تحوالت  یرگذارتأث ياست. امروزه، کشورها یافته ايیژهو یتهان امروز اهمدر ج یخارج

 یگیريپ يو نرم برا یفرهنگ يبه اسـتفاده از عناصر و ابزارها  یاديز یشگرا المللینروابط ب
ــمن هز توانـد یروش م ینا هانـد، چراکـ  کرده یـدا خود پ یاهـداف و منـافع مل    یین،پا ینهضـ

. داشــته باشــد یدر پ یقدرت مل يعناصــر و ابزارها یگرنســبت به د يبزرگتر يهادســتاورد
دن و روش متقاعدکر المللی،ینب یطدر مح یمنافع مل یگیريپ ياند که براها متوجه شدهدولت
 ريیکارگبه مراتب مؤثرتر از به -دارد یديدر آن نقش کل یفرهنگ يکه ابزارها -کردنجذب

 المللیینب یتصلح و امن ینروش در تأم یناند که ااجبار اسـت. آنها مشاهده کرده  یاسـت سـ 
 دارد.  یشتريب ییهم کارا

 یپلماســیاســت، د یاســتمدارانها و ســبه دولت یاســیســ یپلماســیتوجه عمده د کهیحال در
ــاد ــاد  يرو ياقتص ــگران اقتص ــیتمرکز دارد  و د يبازار و کنش  ها وبه ارتش ینظام یپلماس

ســروکار دارد و هدفش  یبا مردم و افکار عموم یفرهنگ یپلماسـی د کند،یفرماندهان توجه م
به کشـور خود اسـت. از آنجا که امروزه، نقش مردم و افکار    تملل نسـب  یربهبود نگرش سـا 

ــرا توانیبر آنها م یرگذاريبا تأث یافته، یشها افزادولت یمشـــخط یتدر هدا یعموم  یطشـ
 رگذاريیتأث ین. به تبع ایددارك دت یخارج یاستاهداف و منافع س یگیريپ يبرا يترمساعد

ــعه پذ ــودیم مامکان فراه ینا المللی،ینب یرشو توسـ ــاد  یريگکه جهت شـ دولت و اقتصـ
 .  دیرنقرار گ یرکشور مبدأ تحت تأث گیرانیممخاطب مطابق با انتظار تصم يکشورها

 فرهنگ یبا پشتوانه غن یبرخاسـته از انقالب اسـالم   یدر مقام نظام یرانا یاسـالم  جمهوري
خوردار بر یفرهنگ یپلماســید یردر مســ یتفعال يبرا یبزرگ هايیتاز ظرف ی،اســالم-یرانیا

مهم  يهامنطقه از دغدغه يکشورها الخصوصیدر جهان خارج عل یبوده است. نفوذ فرهنگ
 استفاده شده یمختلف يراسـتا از سـازوکارها   ینبوده و در ا رجیخا یاسـت سـ  گیرانیمتصـم 
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منعکس شده است. به عنوان نمونه، در سند  یمختلف یاستیدر اسناد س اسـت. دغدغه مذکور 
با  یافتهاسـت توسعه  يکشـور  یرانا« 1404سـاله آمده اسـت که در افق    یسـت چشـم انداز ب 

بخش الهام ی،و انقالب یاسالم یتبا هو ه،در سطح منطق يو فناور یعلم ي،اول اقتصاد یگاهجا
 ینکهحال، درباره ا ینبا ا». الملل یندر جهان اســـالم و با تعامل ســـازنده و مؤثر در روابط ب

جود و یمتفاوت هايیابیتا چه حد موفق بوده، ارز یراخ يهادهه یط یرانا یفرهنگ یپلماسید
افع ناهداف و م کنندهینتأم یرانا یفرهنگ یپلماسیاست که د یندارد. مفروض مقاله حاضـر ا 

ــته در تقو گیرانیمکشــور در حد انتظار تصــم یمل  یعنی انییم یرمتغ یتنبوده، چراکه نتوانس
است  نیمقاله ا یمبنا، ســؤال اصل ینکند. بر ا يباز ينقش قدرتمند یرانا المللیینب یرشپذ

ــته در  یرچهار دهه اخ یط یرانا یفرهنگ یپلماســـیکه چرا د  للیالمینب یگاهجا بهبودنتوانسـ
 یپلماســید هايیبنواقص و آســ يمقاله در پاســخ رو ینســزا داشــته باشــد. ابه یرتأث یرانا

 یران،ا یفرهنگ یپلماسیمسائل د یلو تحل یرو، پس از بررس یندارد. از ا یدتأک یرانا یفرهنگ
 کشور ارائه خواهد شد.    یفرهنگ یپلماسید يبه منظور کارامدترساز يراهبرد یشنهادهاییپ
 

 يو نظر یمفهوم مبانیالف. 
 یپلماسید« یعنی تریمفهوم کل یکاز  یسـتی ابتدا با یفرهنگ یپلماسـی شـناخت مفهوم د  براي
ادموند  یکایی،توسط استاد آمر 1965واژه ابتدا در سـال   ینشـناخت حاصـل کرد. ا   »یعموم

 »پروپاگاندا«از واژه  یزکه در وزارت خارجه کشورش مشغول به کار بود، با هدف پره 1یلنگ
کار اف یپلماسید«که در دوره پس از جنگ سرد بعضاً با عنوان  یعموم یسـ یپلماابداع شـد. د 

ها کومتح ینمورد اسـتفاده قرار گرفته، به اشکال مختلف مناسبات برقرارشده ب  یزن »یعموم
انواع مختلف  یرندهدربرگ یعموم یپلماسیاشاره دارد. امروزه، د یخارج يو مردمان کشورها

 ســتی،یمراودات تور یویی،راد يهابرنامه یزیونی،تلو هايمپیناز جمله ک یارتباط هايیتفعال
ه ب یاســت که همگ يتعامالت اقتصــاد یبعضــ یو حت یروابط پارلمان ی،مبادالت دانشــگاه

 ایجهان خارج  یکشور نزد افکار عموم یتمثبت و جذاب از وضع یريکار ارائه تصو ينحو

1. Edmund Guillon 
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ــورها ــیهدف را دارند. د يکشـ ــت که در چارچوب  فهومیدر واقع م یفرهنگ یپلماسـ اسـ
ــید ــیمهم د هايیرمجموعهاز ز یکیبه عنوان  یا یعموم یپلماس ــده  یعموم یپلماس خلق ش

 ).Zamorano, 2016: 168است (
بر  1990مطرح شده و عمدتاً از دهه  یراخ يهادهه یط یفرهنگ یپلماسـی که مفهوم د ینا با

 يداشتند که در آنها از ابزارها یها اقدامات مختلفدولت یزها افتاده، اما در گذشته نسـر زبان 
 تم،یسسده ب ینآغاز يها. دههشدیاستفاده م یخارج یاستاهداف سـ  یشـبرد پ يبرا یفرهنگ
ــ ــازينها یبعض ــییپلد ینوع یگیريدر غرب با هدف پ یحکومت هايدس  انجام یفرهنگ ماس

ها در اوج دولت یانم یتخاصم ياول و دوم که فضا یجهان يهاجنگ يها. در سالشدندیم
ــت، جنگ پروپاگاندا ــم که با نوع يهادولت یانم ییقرار داش  یفرهنگ هايیتفعال یمتخاص

شدند که  یستأس ییهاوزارتخانه یاادارات  ین،د. همچنآمیبه حساب م یجرا يهمراه بود، امر
ها متوجه صلح بود. دولت یطهدف در شرا يبا کشـورها  یشـان توسـعه روابط فرهنگ  برنامه

 يمارخصوصاً در جهان پسااستع یمنافع مل یگیريپ يبرا یمناسبات فرهنگ یریتبودند که مد
نفوذ  يبرا یفرهنگ بزارهاياسـت. در دوره جنگ سـرد، استفاده از ا   یضـرورت اسـاسـ    یک

 نیغرب و شرق بود. در ا يهاتوسط ابرقدرت یجرا یاستس یکهدف  يدر کشورها یاسیس
ــتا، از ابزارها ــتفاده م یزیونو تلو یومثل راد ینینو يراس ــدیاس ــده  یانیپا يها. در دههش س

در  هنگیرف یپلماسیمفهوم د یجاًتر شـدند و تدر متنوع یفرهنگ یپلماتیکد يابزارها یسـتم، ب
شتاب  شدنیجهان یدجا افتاد. موج جد یعموم یپلماسـی د یعنیتر مفهوم عام یکچارچوب 

به  زیدر حال توسعه ن يکرد. کشـورها  یجادا یفرهنگ یپلماسـی در توسـعه مفهوم د  یشـتري ب
 یرهنگف یپلماســیو اروپا همچنان به دنبال اســتفاده از د یکاآمر ینکهبردند. با ا یآن پ یتاهم
 يسازاند که در برابر همگونمواجه شده ییاهاند، اما با چالش فرهنگجهان بوده ريرهب يبرا

به  یفرهنگ یپلماســیکار د ین،به مقاومت دارند. بنابرا یلغرب م يجهان تحت رهبر یفرهنگ
 ).   Zamorano, 2016: 169-174شده است ( تریچیدهمراتب پ

فمند هد یتعامل فرهنگ یاشاره دارد که در آنها نوع یها و اقداماتبه برنامه یفرهنگ دیپلماسی
 یلزوماً به معن ی. البته هر تعامل فرهنگیابدیم یانها جراز ملت ییهـا گروه یـا هـا  ملـت  ینب

 سمیمثالً به شـکل تور  یاريبسـ  ی. روزانه، تعامالت فرهنگیسـت ن یفرهنگ یپلماسـی وجود د
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ــیاز د يدارد که در آنها رد یانمختلف جر هايلتم یانم ــتن یفرهنگ یپلماسـ . چنانکه یسـ
 که به صورت »یروابط فرهنگ« ینب یستیداده، با یحتوضـ  1آرنت یچاردر یکایی،آمر یپلماتد

 یا نییآفرکه با نقش یفرهنگ یپلماسیبا د کند،یها رشد ماز دخالت حکومت يو عار یعیطب
ــم هايیپلماتدخالت د تفاوت قائل  دهند،یرخ م یمل يهااز حکومت یندگیبه نما و یرسـ
 یتباطار يتوسعه مجار یجادبه ا یمنافع مل ینآگاهانه و به منظور تأم یحکومت یندگانشد. نما

دو مفهوم مذکور  ینب یقیدق یزحال، تما ین). با اArndt, 2005: xviii( کنندیاقدام م یفرهنگ
ا فراهم ر یونالیسمو انترناس یونالیسـم ناسـ  یبترک یطشـرا  هک یدر جهان یژه،وجود ندارد. به و

 ). Ang, Isar, and Mar, 2015: 366شده است ( یشتردو مفهوم ب يکرده است، ابهام در مرزها
ــعه روابط فرهنگ یجادها در ادولت دخـالـت    یمعموالً در اعالم تحت عنوان منافع مل یو توسـ

 مطرح بوده باشـــد. یفراتر از منافع مل هایییزهو در عمل هم ممکن اســـت انگ یابدینم یانجر
 به روابط یمردم يهاگروه یاها ملت یعیممکن است پس از آغاز رشد طب یاستمداراندخالت س

ــی. دیافتدب اقاتف یفرهنگ ــمن کمک به تأم یفرهنگ یپلماس فعال در  يهادولت یمنافع مل ینض
نبال ناخواســته به د یاها خواســته دولت یفراتر از منافع مل یزن یگريآثار د یپلماســی،نوع د ینا

ــازنده يهاتماس ینکهدارد. از جملـه ا   یهپا کند؛یبرقرار م یمردم يهاها وگروهملت یانم ياسـ
ــب  ــرا کند؛یم یجادها املت یاناعتماد م يبرقرار يبرا یمنـاسـ  يهمکار یجادا يبرا یمثبت یطشـ

که  ییکشورها دشویو سبب م کند؛یها فراهم مدولت یاسـت تفاوت در سـ  رغمیعل المللیینب
ط حسنه رواب یجادندارند، به ا ياسازنده یپلماتیکقرار داشته و مناسبات د یتخاصم یتدر وضع

ــوند ( یکنزد ــید ین،). بنابراAng, Isar and Mar, 2015: 368-369ش ها دولت یفرهنگ یپلماس
 .یدنما يکمک مؤثر المللیینب یتبه بهبود صلح و امن تواندیم

ــیمهم د هايیـت از قـابل  یکی ــازهماهنگ یفرهنگ یپلماسـ  یفرهنگ يهاارزش یانم يسـ
 یاورود  يبرا يســازوکار مؤثر یفرهنگ یپلماســیرو، د ینمختلف اســت. از ا يکشــورها

جامعه امن  یکعضو در  يهاامن است. دولت المللیینها با جامعه بمناسبات دولت یقتعم
 یتجامعه هماهنگ کرده و به آنها مشروع یک وبرا در چارچ یشاقدامات خو کوشندیم

1. Richard Arndt 
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ها و چه ارزش یاموزندتا ب کندیها کمک مجامعه امن به دولت یکدر  یتببخشـند. عضو 
ــتراتژ ییهنجارها ها و هنجارها آن ارزش يرا برا هاییيرا پاس بدارند و چه منابع و اسـ

ت. اس المللینیب انسازم یلاز تشــک تریچیدهپ يجامعه امن کار یلاختصـاص دهند. تشـک  
است که احتمال جنگ از  يآنها به حد ینب یعضو ناتو هستند اما ناهماهنگ یهو ترک یونان

و هستند نه عضو نات ینکهبا ا یسمثل سوئ یینشده است. در مقابل، کشورها یآنها منتف ینب
هند د کیلجامعه امن تش یک ییاروپا ياز کشورها ياند با تعداداروپا، توانسته یهو نه اتحاد

ــته  يااز هفت دهه یش). ناتو با وجود قدمت ب26: 1386 ی،(بالم جامعه امن  یکنتوانسـ
ــورتموفق ینهزم یناروپا در ا یهدهد، اما اتحاد یلتشـــک که  یتر عمل کرده اســـت. در صـ
ــید یقهماهنگ از طر يامنطقه بتوانند در برنامه یک يهادولـت  فعال و  یفرهنگ یپلماسـ

داشته و به  سازيیتامن یتکار کنند که خاص یمشترک يو هنجارها اهارزش يهماهنگ رو
ــاعد ینهآنها منجر گردد، زم یانتفاهم و اعتماد م ــک يبرا يمس  المللیینجامعه ب یک یلتش

 . گرددیامن فراهم م
 یاربس ند،اندیشیجامعه امن نم یلتشک یا یتکه به عضو ییهادولت يبرا یحت یفرهنگ دیپلماسـی 

کشورها  یمنافع مل ینتأم یلتسـه  يرو یاريبسـ  یدتأک یپلماسـی د ینهدف ا ییناسـت. در تب  یدمف
 اسییپلمتوسـعه قدرت نرم است که در د  ی،منافع مل ینمهم تأم نیازهايیشاز پ یکیشـده اسـت.   

. قدرت نرم در یک تعریف کلی قدرتی اسـت که با استفاده از  شـود یبدان م یاديتوجه ز یفرهنگ
ویم دیگران از روي رضـــایت مطابق خواســـت ما رفتار کنند. به عبارت دیگر، با شـــآن باعث می

ــتفاده از قدرت نرم بر گزینه د کنیم و آنها را مطابق میل خوها یا ترجیحات طرف مقابل نفوذ میاس
ــاس اجبار کند. قدرت نرم فراتر از توانایی تحریک  بـدون اینکه طرف  دهیم،تغییر می مقابل احسـ

ــتدالل اســـت. ا دیگران بـه ا  نوع قدرت در بردارنده توانایی جذب یا  یننجـام کاري از طریق اسـ
ت از عبارت اس يجوزف نا یفتر، قدرت نرم طبق تعرباشد. به عبارت سادهسـازي نیز می شـیفته 

که به مثابه  -یکامنابع قدرت نرم آمر ییندر تب وي). Nye, 2004: 124-125( هکنندقـدرت جذب 
کاالها و خدمات  یتبه جذاب -آن یگزیناــــو نه ج کندیعمل م یکاقدرت سخت آمر کنندهیلتکم

 یکارکرد اساس یک). Nye, 1990: 196( اشاره دارد یانــــره جهــــکشور در گست ینا یرهنگــــف
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 یرسا نیآن امکان تأم یققدرت نرم است که از طر یدتول رهنگیف یپلماسـی و د یعموم یپلماسـی د
 .گرددیم یلکشور تسه یو منافع اساس یاهداف مل

شده و از  »المللیینب یرشپذ«سطح  یشقدرت نرم موجب افزا یتبا تقو یفرهنگ دیپلماسـی 
ت به دول یک المللیینب یرش. پذبردیدولت را باال م یرگـذاري امکـان نفوذ و تـأث   یقطر ینا

 مللالینعضو جامعه ب يهادولت یانم یکاف یرياشاره دارد که آن دولت از اعتمادپذ یتیوضع
ــت یروابط مبتن یجادا يبرا ییباال یتبرخوردار بوده و به تبع آن از قابل  ي،همکار ،یبر دوسـ

ــارکت و ائتالف ب وردار برخ المللیینجامعه ب یو به طور کل یگرد يهابا دولت المللیینمشـ
 آن یالمللینب یرشباالبودن پذ یدولت باال باشـــد، به معن یکدر  یتقابل یناســـت. هر چه ا

 یو دورافتادگ یاسـت که به طردشدگ  المللیینب يمقابل انزوا قطهمفهوم ن یندولت اسـت. ا 
 یک یطردشــدگ یزاناشــاره دارد. هرچه م المللینو جامعه ب یگرد يهادولت از دولت یک

ــطح انزوا یابد، یشافزا یگراندولـت از د  ــت. در جهان امروز،  المللیینب يسـ باال رفته اسـ
 المللنیکه بعضاً جامعه ب ياباال رفته، به گونه تها به شددولت یمنافع مل يخطرات انزوا برا

 یردر مس ودشیکه تصور م ییهادولت آمیزیرخشونتغ یهتنب يپرنفوذ برا يهاقدرت یبعض یا
 یرهنگف یپلماسید یديکارکرد کل یک. کنندیآنها اقدام م سازيياند، به منزوخطا قرار گرفته

از  یکی المللیینب یرشپذ یتدر وضــع ییرتغ یزاناســت. م المللیینب رشیامکان پذ یلتســه
 .  شودیها قلمداد مدولت یفرهنگ یپلماسید یتموفق یابیارز يهاشاخص ینمهمتر

مطلوب و جذاب از  یريارائه تصو ی،خارج یاستدر سـ  یفرهنگ یپلماسـی هدف د مهمترین
به  یاجهان بوده  یمخاطبان ممکن اســت افکار عموم یناســت. ا یکشــور به مخاطبان خارج

 يرو یســتیجهان مد نظر باشــد، با یتکه کل یمحدود شــود. در صــورت یخاصــ يکشــورها
و  هایشــانیتجهان بســته به واقع ي. کشــورهادکر یدجهانشــمول تأک يها و هنجارهاارزش

زد ن یمختلف یرتصــاو شــود،یارائه م یگرد يکشــورها يبرا هایتواقع ینکه از ا هایییتروا
جهان مطلوب  یکه ممکن است از منظر افکار عموم یرتصـاو  ینجهان دارند. ا یافکار عموم

 یهستند. البته آشکار است که افکار عموم ییرشـوند، در طول زمان قابل تغ  ینامطلوب تلق یا
ــتی یفجهـان تعر  ــلح، ارزش یمطلوب ندارند اما برخ يهااز ارزش یکدسـ ها همچون صـ

ــدموکر ــده  یاکرده  یداپ یجهان یتجذاب یو آگاه يآزاد ی،اس ــمول ش ــیاند. دجهانش  یپلماس
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جهانشـمول از کشور در جهان   يها و هنجارهامنطبق با ارزش یريتصـو  کوشـد یم یفرهنگ
از  یکشـورها متعددند. بعض  یفرهنگ يها). ارزش28-29: 1393 فام،یزداندهد ( ائهخارج ار

 دکوشیم یفرهنگ یپلماسیباشند. د یجهان يهابا ارزش آنها ممکن اسـت در تعارض آشکار 
 يها و هنجارهابا ارزش یشتريب یکه هماهنگ یفرهنگ يهاآن بخش از ارزش يسازبا پررنگ

ــو یجهان ــورها ب،مطلو یريدارند، تص ــور نزد کش ارائه  یگرد يجذاب و قابل اعتماد از کش
ــاز یندهـد. با ا  ــورت م يکار، اعتمادسـ و  یرشقدرت نرم، پذ یزانو به تبع آن م گیردیصـ

ن اســت ممک ینه،زم ین. با انفعال در ایابدیم یشافزا المللیینکشـور در ســطح ب  یرگذاريتأث
کشور  یالمللینب يو برعکس، به انزوا دهارائه دا یمتفاوت یرو تصو یتکنشـگران روا  یبعضـ 

 کمک کنند.  
 یهنگفر یپلماسیباشد، کار د یخاص يکشورها یاکشور  یپلماسـی که مخاطب د یصـورت  در
ــودیم تریچیدهو پ کنـد یم ییرتغ یکم ــمول، درك  يهاعالوه بر ارزش ینجا،. در اشـ جهانشـ

 یا ییهمسو یشدارد. سـپس، نما  یاسـاسـ   یتهدف اهم يها و انتظارات کشـورها برداشـت 
ــورها یا یهماهنگ ــیمثال، اگر مخاطب د ي. برایابدیم همیتهدف ا يفرهنگ کشـ  یپلماسـ
 و فرهنگ یهسـتند، توجه به عناصر مهم فرهنگ اسالم  یانهمنطقه خاورم يکشـورها  یفرهنگ

 يهااصل تعهد به ارزش یزگونه موارد ن یناست که در ا ید. الزم به تأکیابدیضرورت م یعرب
 يحوبه ن یدنبا يامنطقه یا ودمحد یفرهنگ یپلماسیدارد. د یاساس یتاهم يجهانشمول بشر

 یگردد. در عصر کنون یجهان يهارفتن تعهد کشور به ارزشسؤال یرجب زاجرا شـود که مو 
ــابقهیها به نحو بملت یکه تعامل فرهنگ ــ یافته یشافزا ايس به  یفرهنگ يهاارزش یو بعض

 تفاوتبی یجهان يهانســب به ارزش تواندینم یفرهنگ یپلماســیکرده، د یلم شــدنیجهان
قدرت نرم و  یشنخواهد داشت. افزا یچندان ییو کارا يصورت، اثرگذار ینا یرباشـد. در غ 

 هاارزش ینطرد ا یا یتاســت. ضــد یجهان يهامســتلزم احترام به ارزش المللیینب یرشپذ
 .   شودیم المللیینب يانزوا یشسبب کاهش قدرت نرم و افزا
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 یرانا یاسالم يجمهور یفرهنگ دیپلماسیب. 
ــت که به ا یبرآمده از انقالب یرانا یاســـالم يجمهور نظام ــ ییراتتغ یجاداسـ ــاسـ در  یاسـ

 انقالب، دولت ینا یداشته است. در پ یلکشور م یو فرهنگ یاجتماع یاسی،سـ  يسـاختارها 
 یکرده و بعضـ  یفاز انقالب را تضـع  یشپ یرانِا یعناصـر فرهنگ  یمصـمم شـد بعضـ    یرانا

و  نییبازآفر شوند،یم یفتعر یعیش -یفرهنگ اسالم رچوبرا که عمدتاً در چا یگرعناصر د
 یفرهنگ يهابه توســعه ارزش یاديز یلم ینهمچن یرانا یکند. فعاالن انقالب اســالم یتتقو

 ماسییپلانقالب، د ینخاص ا یتداشـتند. به تبع ماه  المللیینو ب ياانقالب در سـطح منطقه 
 داشته است. صیخا یريگو جهت یتماه یزبرآمده از آن ن یفرهنگ

 

 کشور یفرهنگ هايظرفیتج. 
، به برخوردار است يمنحصر به فرد یتاز موقع یو تمدن یبه لحاظ سابقه فرهنگ یرانا کشور
نچه کشور است. آ ینا هايیتمز یناز بزرگتر یکی یرانا یگفت عمق فرهنگ توانیم ياگونه

 يهابخش یرندهدربرگ یکنون یرانمعروف شـــده، عالوه بر ا »زمینیرانا« یا» بزرگ یرانا«به 
ره گست یحت» ایران بزرگ فرهنگی«اطراف است. به عالوه، مفهوم  هايینسرزم زا ياگسترده

ــ یاییجغراف ــرزم یرانا یدارد، چراکه نفوذ فرهنگ تريیعوسـ در طول  یرامونیپ هايیندر سـ
ز ممالک ا یعیوس يهابلکه بخش زبان،یپررنگ بوده است. نه فقط جوامع فارس یاربس یختار

و پاکســتان و هند تحت  یعرب هايیناز ســرزم ییهابخش حتیزبان، جوامع کردزبان و ترك
ــهنفوذ فرهنـگ ر  ــتـه  یرانو متکثر ا داریشـ اش مهد کهن یخدر طول تار یرانانـد. ا قرار داشـ

ــاعران، اد ــمندان، شـ از آنها عالوه بر منطقه، در  یبوده و برخ يو هنرمندان متعدد یباندانشـ
تفکر،  بر یهبوده که با تک یريشه هايانسانکشور مهد  ینشده هستند. اشناخته یهانسـطح ج 

را در عرصه فرهنگ به  ینیبزرگ و افتخارآفر يدانش، تجربه، پشـتکار، اخالق و مدارا کارها 
 يرانه تنها ب تواندیم یفرهنگ یپلماســیاســتفاده از د یطی،شــرا یناند. در چنگذاشــته یادگار

 سازنده باشد. یفرامل هايآرمان یشبردپ يبلکه برا ی،و منافع ملاهداف  یگیريپ
گ قرار سـه قـاره بزر یانارتباطات م یبوده که در مسیر تالق يجغرافیایی ایران به نحو موقعیت

گوناگون از یونان و عرب گرفته تا  يهاداشته است. مردم ایــران همــواره بـا اقـوام و فرهنگ  
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 یلشکرا ت یرانیاز فرهنگ ا یاقوام از گذشته بخش یناز ا یاند. برخداشتهانواع اقوام ترك تعامل 
هاي . با توجه به اینکه تمدن ایرانی در طول تاریخ با برخورد، تعامل و آمیزش فرهنگدادنـد یم

ــد کرده یهاي محلی متنوعفرهنگ یـافته، مختلف قوام  ــورت در آن رشـ اند که همچنان به صـ
ــنـاخته م  یرانا یفرهنگاز غنـا و تنوع   ییهـا جلوه ــوندیشـ  یانهم م یفرهنگ -ی. تنوع قومشـ

و  یقوم ی،متنوع زبان يهاگروه یســـتیوجود داشـــته اســـت. همز هایرآریاییها و هم غیاییآر
ل مث یمدرن ممالک چندفرهنگ ياست. برخالف الگوها یرانا یفرهنگ هايیتاز جذاب یفرهنگ

ــورها یجهکه در نت یکاآمر ــده یمختلف ط يمهاجرت اتباع کشـ ــکل گرفته یراخ يهاسـ اند، شـ
لقات و تع یسبک زندگ ینکهضمن ا یخبوده و در طول تار یرانا ینسرزم یبوم یرانیا يهاگروه

 اند. تهداش یشگرا یگربا همد یزآممسالمت یستیاند، به همزرا حفظ کرده یشخو یمحل یفرهنگ
ــگ س یاز سـه منبع اساس  یرانا يسـطح کالن، فرهنگ امروز  در رچشمه گرفته است: فرهنــ

. اندیافتهقوام  یخیدر سه دوره تار ینهااز اسالم، فرهنگ اسالمی و فرهنگ مدرن. ا یشایران پ
ــت که ط یراندوره اول، دوره ا ــتان اس ــتند بنا هایرانیآن ا یباس تمدن بزرگ را  یک يتوانس

 يهم برا یشـــدند که در جهان کنون یتتقو ییهاآن دوره، باورها و ارزش درکنند.  ریزيیپ
 یلم يجهانشـمول بشر  يهابا ارزش يدارد و هم به سـازگار  سـازي یتهو یلپتانسـ  یرانیانا

ــت که  هایییامها و پکننده ارزشجامانده از دوره مذکور منعکسبه یخیدارد. آثـار تـار   اسـ
 یرانن ا. دوره دوم تمدزدانگییرا برم یرایرانیو غ یرانیدگان اینناز ب یاريو احترام بس ینتحس

در  یدياسالم، دوره جد ینکه در آن با جذب د شودیآغاز م ینسرزم ینبا ورود اسـالم به ا 
 يپس از برخورد با حمله اعراب به جا یرانیان. اشودیآغاز م یرانا یتفرهنگ و هو یابیقوام
 شیرا در فرهنگ خو یاسالم ياصول و باورها یدندکوش »مطلق ییدتأ یامطلق  ینف« یکردرو

ز آثار ا یکیشــکل گرفت که  یگذشــته با اســالم تحوالت  یرانفرهنگ ا یوندادغام کنند. با پ
از فرهنگ و  ناپذیرییجدا ی. اســالم به بخشــهاســتیرانیا یتاکثر گرایییعهآن شــ يامروز

اشد ته بداش یلآنها م یشااسالمیپ هنگفر یببه تخر ینکهشـده، بدون ا  یلتبد هایرانیا یتهو
ــوم فرهنگ ا یتاً،و نها ــور آغاز  ینبه ا یمدرن غرب يهااز زمان ورود ارزش یرانیدوره س کش

 یاز برخ هایرانیا یر،اخ يهادر سده یرانبا ا یممالک غرب يبرخورد اسـتعمار  رغمیشـد. عل 
قانون و توسعه  حکومت ی،دموکراس یت،جمهور یت،مثل مل یمدرن غرب يها و هنجارارزش
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 تریفعبا اسالم ض یسهدر مقا یراندر ا یغرب یتهسـازانه مدرن کردند. البته نقش تمدناسـتقبال  
ــت. ا ــالم-یرانیفرهنگ و تمدن ا هـا یرانیبوده اسـ  ي، اما از ابزارهاخود را حفظ کرده یاسـ

 ).   97-105: 1393 فام،یزداناند (آن استفاده کرده يو بازساز یتتقو يبرا یغرب یتهمدرن
ــه دوره ب این ــه منبع کالن فرهنگ و هوسـ ــده یلتبد یرانیا یته سـ محققان در  یاناند. مشـ

ــکل   ــهم هر یک از این منابع در ش ــوص میزان س  یرانا يامروز یتگیري فرهنگ و هوخص
گرفتن عناصــر کمبه دســت یانگرااز غرب یگروه کهیمناقشــه وجود داشــته اســت. در حال

نگ فره یشــهر یاند که بخش اصــلآن بودهمخالفان بر  ،اندداشــته یشفرهنگ گرا یشــامدرنپ
ــامــدرندر همــان دوره پ یرانا ــامــدرنهواداران دوره پ یــانقرار دارد. در م یشـ  ینب یزن یشـ

). فارغ از 95-96: 1393 ي،مجادله وجود داشـته است (مفتخر  یانگراو اسـالم  یانگراباسـتان 
 ی،یرانا یفرهنگ یاناز هر سه جر صريعنا یراناست که در فرهنگ ا ینا یتمناقشه، واقع ینا

 یرانیوجوه ا یتبر تقو يحکومت پهلو ی،از انقالب اسالم یشو مدرن وجود دارد. پ یاسالم
ــالم يجمهور ی،داشــت اما پس از انقالب اســالم یدو مدرن فرهنگ کشــور تأک تالش  یاس

و ابعاد مح بالحال، به دن ینداشته است؛ با ا یبه وجه اسالم بخشییتمرکز يبرا ياگسـترده 
 نبوده است. یزن یرانو مدرن فرهنگ ا یرانیا

ــهرونـدان، ا  یـان خرد و کالن م یاز تعلقـات فرهنگ  فراتر  يبـا آثار و نمادها  يامروز یرانشـ
ــناخته م یبزرگ یفرهنگ ــودیش ــته و حال ا هايیتواقع يبه نحو یککه هر  ش  را یرانگذش

جامانده از به یارزش فرهنگ يآثار دارا یهرا شـــامل کل یفرهنگ یراث. اگر مدهندیانعکاس م
ــتگان در نظر بگ ــورت با یریم،گذشـ ــتردگ یرانا یددر آن صـ  یراثو تنوع م یرا از نظر گسـ

 یخی،تار يهامثل مکان یزیکیف یفرهنگ یراثکشور چه از نظر م ین. ایمبدان یرنظکم یفرهنگ
 ثیو چه از ح یدست یعاپوشـاك و محصوالت صن  ي،ها، اسـناد، آثار هنر کتاب ی،آثار باسـتان 

ــنت يمعنو یفرهنگ یراثم ــوم، باورها و ارزش بها، آدامثل سـ زبان،  ی،اجتماع يهاو رسـ
ها، از کشور دارد. فقط در حوزه بناها و مکان یاديز یفرهنگ یتجذاب یهنرها و سـبک زندگ 

بت به ث یونسکو یجهان یراثم یستدر ل یعیطب ییو دو دارا یفرهنگ ییدارا 22تاکنون  یرانا
وجود  یحال، آثار مختلف ین). در عUNESCO World Heritage Centre, 2020است ( یدهرس
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ــ یندارند که از چن ــوص آنها به دال یارزش ــابه  یلبرخوردارند، اما در خص مختلف اقدام مش
 صورت نگرفته است. 

ازمان ر سو کهن نوروز است که د داریشهر یینآ یرانا یغن یاربس یفرهنگ هايیتاز ظرف یکی
ــکو ــ یونس ــت. در طول تار یدههم به ثبت رس اند که از ظهور کرده يمتعدد هايیینآ یخ،اس

نوروز  اند اماافول کرده یلدل ینرشد و توسعه برخوردار نبوده و به هم يمناسب برا یلپتانسـ 
ترش گس یخود را تاکنون حفظ کرده و حت یاتاست که ح يبشر هايیینآ تریناز کهن یکی
 یله دلنوروز ب یرفت،پس از ظهور اسالم پذ یرانکه ا ياگسترده ییراتاست. در کنار تغ یافته

 ینیو د یتعلقات مل ینبخش بوحدت يو به عنصر یافتاسالم امکان بقا  یبا مبان ییهمسـو 
در  هیژبه و یاییاز ملل آســ يابخش گســترده یرانیان،عالوه بر ا ه،شــد. امروز یلتبد هایرانیا

 يهااز شــبه قاره هند در جشــن ییهابخش یزبان و کردزبان و حتترك زبان،یفارســ ینواح
مذکور  یینبا آ یگرد ياز شــهروندان کشــورها یاري. به عالوه، بســکنندیشــرکت م ينوروز

ها نجش ینکه در ا یهمنوعان یارا به دوستان  وروزن ی،آغاز سال شمس یامو در ا یافته ییآشنا
ت. از اس یمختلف قابل بررســ یاياز زوا یینآ ینا یت. جذابگویندیم یکشـرکت دارند، تبر 

نوعان مبا ه یزآمو معاشــرت صــلح یعتبا طب یدوســت یجخانواده گرفته تا ترو یتاهم یمتحک
صــلح و  یجو ترو یبودن، ســادگی. مردمآیندینوروز به شــمار م یفرهنگ هايیتظرف یهمگ

از نوروز  توانندیم هایژگیو ین. همآیندیر مبه شــما  یینآ ینا يماندگار ياز رازها يشــاد
 در منطقه و جهان بسازند.   یرانا یفرهنگ یپلماسید يو سازنده برا یغن یمنبع

وه عال توانندیم یحصح یاسـت که در صورت معرف  ايیو فرهنگ یخیمملو از آثار تار ایران
ــب درآمد، برا ــور ن المللیینبهبود وجهه ب يبر کس ــند. در کنار آن آثار،   یزکش ــازنده باش س

ــ  ییهابا مؤلفه یکنون یرانفرهنگ ا ــت که بس ــمند یاريهمراه اس در  ي،از آنها با وجود ارزش
ها شــامل چاپ و نشــر، حوزه ینتک اتک ياند. چنانچه روشــناخته نشــده المللیینســطح ب
 یدست عیصنا یقی،وسم ی،تجسم يهنرها یشی،نما يتئاتر و هنرها ینما،س یات،ها، ادبکتابخانه

تر محسوس یرانیا یفرهنگ يمطالعه شـود، گسـتره و عمق اثرگذار   یمحل یو عناصـر فرهنگ 
سترده و گ یاربس یرانا یفرهنگ یپلماسیکه منابع د فتگ توانیم ي،بندجمع یک. در شـود یم

و توســعه کشــور به شــمار    یتکمک به امن يبرا یرنظکم یتیمنابع مز ینمتنوع هســتند و ا
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موجود به نحو احسن  هايیتاز ظرف یپلماسـی د یمتول يهاکه دسـتگاه  ی. در صـورت آیندیم
 مساعدتر خواهد بود. سیارکشور ب یاهداف و منافع مل یگیريپ یطاستفاده کنند، شرا

 

 هایاستو س کارگزاراند. 
 يواحد و انحصــار یمتول یرانا یاســالم يدر جمهور یفرهنگ یپلماســید هايیتفعال انجام

وده ب یلدخ یفرهنگ یپلماسیدر کار د يمتعدد يهاچند دهه گذشته، ارگان ینداشته است. ط
ز کشور قرار داشته است. ا یفرهنگ یپلماسید يدر راسـتا  يبه نحو شـان هايیتفعال ینکها یا

وزارت امور خارجه،  ي،موارد اشــاره کرد: دفتر مقام معظم رهبر ینوان به اتیآنها م ینمهمتر
 ،يو گردشگر یدست یعصـنا  ی،فرهنگ یراثسـازمان م  ی،رهنگ و ارتباطات اسـالم سـازمان ف 

 يهادانشـــگاه یو بعضـــ يو فناور یقاتوزارت علوم، تحق ی،انقالب فرهنگ یعال يشـــورا
سازمان  یما،صــداوس شـناسـی،  یرانا یادبن ی،آن، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالم   یرمجموعهز

سازمان  ی،مذاهب اســالم یبتقر یمجمع جهان یه،العالم یجامعۀ المصـطف  ی،اسـالم  یغاتتبل
ها و انجمن خدمات تمدن يوگوگفت المللیینمرکز ب ي،آســتان قدس رضــو یارت،حج و ز

اه و سپ یاسالم ورايمثل مجلس ش یینهادها ینها،خارج از کشـور. در کنار ا  یرانیانا یفرهنگ
مختلف در  يارند، اما به انحاخاص خود را د هايیتمأمور ینکهبا ا یپاسداران انقالب اسالم

 اند.بوده یلکشور دخ یفرهنگ یپلماسیامور مربوط به د
م حاک يو فضا یطشرا توانیالذکر ممتعدد فوق يهاسـازمان  یگاهو جا یتبه مأمور ینگاه با

هان توسعه نفوذ در ج یه،قض یتکشور را درك کرد. در کل یفرهنگ یپلماسید هايیاستبر س
ــالم يهاها و آرمانبر ارزش یـه خـارج بـا تک   ــیوجه غالب د یانقالب اسـ  یفرهنگ یپلماسـ

 یندر ا هایییبچند دهه گذشــته، فراز و نشــ یاســت. البته ط بوده یرانا یاســالم يجمهور
ــته اســت. در دهه اول پس از انقالب، جهت  ینهزم در  یپررنگ یدئولوژیکا یريگوجود داش
استفاده از عناصر  یدهو عراق، ا یرانجنگ ا انیوجود داشت. پس از پا یرانا یخارج یاستس

 پلماسییدر دستگاه د یخیتار -یفرهنگ يهایوندو پ یمثل زبان فارس یشـااسـالمی  پ یفرهنگ
تفاوت آنها م یقدولت و سال گیرانیمدر تصم ییراتبه تبع تغ ین،شد. با وجود ا یتکشور تقو

ــان یران،ا یتفرهنگ و هو ینهدر زم ــید یريگدر جهت يمحدود يهانوسـ  یفرهنگ یپلماسـ
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 يکشور برا تلفمخ یفرهنگ هايیتتالش شده از ظرف ینکهکشـور وجود داشـته اسـت. با ا   
 یعیش -یاسالم يهابا ارزش یتاستفاده شود، اما محور یو فرهنگ یعموم یپلماسیتوسعه د

 یماسال يجمهور یفرهنگ یپلماسـی در د یلدخ ياغلب نهادها یتبوده اسـت. مأمور  یانقالب
 شده است.  یفچارچوب تعر یندر ا

نظام آشکار بوده که تعدد  گیرانیمتصم یشـتر ب يبرا ی،اسـالم  يجمهور ینآغاز يهاسـال  از
 1370رو در دهه  ینســاز باشــد. از امشــکل تواندیم یفرهنگ یپلماســیدر د یلدخ ينهادها

سازمان «به نام  یو سازمان یردموضوع صورت گ یندر ا ياتازه ينهاد یدهتالش شـد سامان 
 هايیتو انجام مأمور هایاستس یشبردپ يبرا یژهبه صـورت و  »سـالمی فرهنگ و ارتباطات ا
 یاصــل یســازمان در مقام متول ینشــد. ا یلتشــک یفرهنگ یپلماســیمربوط به روابط و د

وابســـته به وزارت فرهنگ و ارشـــاد  یدولت یدر خارج، ســـازمان یرانا یفرهنگ هايیتفعال
ــالم ــت  یاسـ فعال در خارج از  یدولت ينهادها یغیو تبل یفرهنگ يهاکه با ادغام بخشاسـ

ه انقالب، کار آن ب یعال يتوسط رهبر ییداسـاسنامه و تأ  ینشـد. پس از تدو  یلکشـور تشـک  
 یعال يشورا یکنظر  یرآغاز شد. سازمان مذکور ز 1374سـازمان مستقل از سال   یکعنوان 

امور  ايمانند وزر یرانوز یئته يچند تن از اعضا ی،مهم فرهنگ هايیتمتشـکل از شـخص  
 یشــتراداره شــده و در ب یماســازمان صــداوســ یسو رئ یخارجه و فرهنگ و ارشــاد اســالم

 یارات،دارد. طبق اسـاسنامه سازمان، آن بخش از اخت  یندهدر خارج نما یرانا يهاسـفارتخانه 
وزارت امور  ی،ارشـاد اسالم و اعتبارات وزارت فرهنگ و  يو ماد یامکانات انسـان  یف،وظا

ــازما ــالم یغاتتبل نخارجه و س  در خارج از کشــور یغیتبل -یفرهنگ هايیتکه به فعال یاس
ه از ک ییهاسازمان یا یدولت يهااز دستگاه یک یچو ه شودیمربوط است، به سازمان منتقل م

. به ستندیدر خارج ن یغیتبل-یفرهنگ هايیترأساً مجاز به فعال کنند،یبودجه دولت استفاده م
ر خارج خود د یغیتبل -یفرهنگ هايیتمکلفند فعال یردولتیغ مؤسساتنهادها و  یهعالوه، کل

 سازمان عبارتند از: ییاجرا یفسازمان انجام دهند. اهم وظا ینا یرا با هماهنگ
ــازيینه. زمالف  ،یعلم ی،مبادالت فرهنگ يها و قرادادهاعقد موافقتنامه يبرا یو هماهنگ سـ

 ي؛و امداد یورزش ی،مطبوعات ي،خبر ي،جهانگرد ینمایی،س ي،هنر ی،آموزش
 کشورها؛  یرسا یو فرهنگ یبا مراکز اسالم یغیو تبل یفرهنگ هايي. همکارب
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 در خارج؛  یو دانشگاه يحوزو هايیتو گسترش فعال یجاد. کمک به اج
  رانیوابسته به ا یو فرهنگ یو مراکز اســالم یفرهنگ هايیندگیتوسـعه و اداره نما  یجاد،. اد

 در خارج؛
 آنها؛ یفوظا يو نظارت بر اجرا یغیو تبل یفرهنگ یندگاننما یین. تعه
 ینی؛و اعزام مبلغان د یدهآموزش، سازمان ینش،. گزو
 در خارج؛ یو مراسم عموم یغیو تبل یفرهنگ هايیشگاهها و نماجشنواره ها،ییگردهما ي. برگزارز
 و زبانان؛یفارس هايیکرس یتو تقو یفارس یاتزبان و ادب. اشاعه و گسترش ح
-رانییمعارف و فرهنگ و تمدن ا یبه منظور معرف یاتترجمه و انتشار کتب و نشر یف،. تألط

 ).329-330: 1389 ي،و محمد یريام یکشورها (صالح یربا سا یو تبادل فرهنگ یاسالم
 -یمطالعات یفوظا يسر یک یی،اجرا یفدر کنار وظا یفرهنگ و ارتباطات اسـالم  سـازمان 
 يدارد که در چارچوب آن تاکنون کارها یو هماهنگ یزيربرنامه گذاري،یاستس ی،پژوهشـ 

ر د یکآکادم يهابه انجام رسانده است. از جمله، به منظور انجام مطالعات و پژوهش یمختلف
 »یفرهنگروابط  يمرکز مطـالعات راهبرد «تحـت عنوان   واحـدي  یش،خو یـت حوزه مـأمور 

ــلنامه یفتعر ــر م »المللیینب یمطالعات روابط فرهنگ«با عنوان  ياکرده و فصـ . کندیمنتشـ
ل و مســائ یاز مبان یکه مباحث متنوع دهدیفصــلنامه نشــان م ینمقاالت ا يبه محتوا ینگاه

مختلف  يدر کشورها یپلماسینوع د ینا فمختل يگرفته تا الگوها یرانا یفرهنگ یپلماسـی د
ــار م ــدیدر آن به انتش ــازمان فرهنگ و  رس (رك: مرکز مطالعات راهبردي روابط فرهنگی س

 ). 1398 ی،ارتباطات اسالم
 ينهاد یدهدر جهت سامان یدياگرچه اقدام مف یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم تشـکیل 

 يراو اج ريیاستگذاکشور در خارج بود اما موجب تمرکز کامل در س یفرهنگ هايیتبه فعال
ــید ــالم يجمهور یفرهنگ یپلماس ــد و همچنان نهادها یاس  یلکار دخ یندر ا يمتعدد ينش

 یهکبا ت یاسالم -یرانیفرهنگ ا یجترو«عبارت  یکدر  توانیم رانهادها  ینا یاستهستند. س
 خالصه کرد. »یانقالب اسالم يهاها و آرمانبر ارزش

مل ع یدر دوره پس از انقالب اســالم یرانا یفرهنگ یپلماســید یمعرفت يآنچه به عنوان مبنا 
دوگانه مثل حق در  يهاجنبه یفبا تعر یرانا یاســـالم يجمهور ینکهکرده، عبارت اســـت از ا
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خود  یرفسو، به دنبال مع یکبرابر باطل، عدالت در برابر ظلم و مستضعف در برابر مستکبر از 
 یدر مقابل نظم کنون کوشـــیدهیم یگر،د يجبهه حق و عدالت بوده و از ســـو رهبريبه عنوان 

ــ    ــتنـاعـادالنـه حاکم بر سـ ــازد. با توجه به ماه یديجد ينظم و الگو الملل،ینب یاسـ  یتبسـ
 رانیا یاســالم يجمهور یپلماســیقابل انتظار بوده که د ی،انقالب اســالم یو آرمان یدئولوژیکا
کار، بر اف یرگذاريتأث يتالش کرده برا یاســـیگردد. نظام ســـ يزرییپ يمحور ینحول چن یزن

 جیو ترو یینبر تب یگرد يهاملت يو باورها یستارهاا ها،یدئالها، اها، ارزشها، انگارهبرداشـت 
اع به عنوان دف یاسالم ي. آنچه جمهوریدنما یدتأک یرانفرهنگ و تمدن ا یانقالب -یابعاد اسالم

 یانقالب-یفرهنگ اسالم ینهم ینداسـتکبار و سـلطه در جهان مطرح کرده، برا   یاز عدالت و نف
 یمیگفتمان، بعضــاً مفاه ین). البته در کنار ا32-33: 1396 یلی،بوده اســت (درخشــه و اســماع

 امیپ یناند تا اطرح شده یزاز خشونت ن يها، تعامل سازنده و جهان عارتمدن يوگوچون گفت
ــتو ظلم یخواهعدالت هنگرا به مخاطبان منتقل کنند که فر ــالم يجمهور یزيس  یفرهنگ یاس

 نبوده، بلکه با تعامل و گفتگو همراه است.   یبیتخر
 یرانا یاسالم يجمهور یفرهنگ یپلماسـی تاکنون در د یمختلف يهابرنامه تر،یصـورت جزئ  به

 در کشور و جهان يجار یدادهايمسـائل و رو  یتاند که بعضـاً بسـته به ماه  بوده یگیريتحت پ
که  یآنها صـورت گرفته است. از جمله موضوعات مهم  ريیگیپ یفدر کم و ک ییراتیخارج تغ

 اشاره کرد: یربه موارد ز توانیبرخوردار بوده، م ییباال یتاز اهم یراخ ايهدر سال یژهبه و
ها و یا صلح، بحث دهدیاسـالم اصالت را به جنگ م  ینکه. اسـالم به مثابه مکتب صـلح: در ا  1

جز  یشخو یو چه اعالن یعمل یاستچه در سـ  یاسـالم  يوجود دارد. جمهور ینظرات متنوع
که مسئله عدالت و دفاع از حق مظلوم مطرح بوده، همواره خود  ینمثل فلسط ییدر موارد استثنا
 شیخو یاسالم یدئولوژيا يرا در راستا یاستس ینو صـلح نشان داده و ا  زداییرا مدافع تنش

از  اند.کرده یدنکته تأک ینره بر اهموا یاسالم يجمهور یندگانکرده اسـت. سـران و نما   یفتعر
منطق «... شـده است:   یحتصـر  یاسـالم  يرهبر معظم جمهور هايیاز سـخنران  یکیجمله، در 

 با همه خواهیمیما م یم؛محبت کن یم،ها خدمت کنانسان م به همهیخواهیاسـت. ما م  یناسـالم ا 
ــان ــتانه و محبتملت ها، با همهانس ــ  یزآمها، روابط دوس ــته باش مقابل نظام  ... آنچه نقطهیمداش
ون و امثال فرع است که در قرآن درباره یقرآن واژه یکاست، استکبار است... استکبار  یاسـالم 
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). در 1392آبان  29 ي،ا(خامنه» به کار رفته اســت. یقتحق و حق معارضبدخواه و  يهاگروه
 یريتکف يهاتندرو از جمله گروه یانراگاسالم یچارچوب، تفکر و رفتار خشونتطلبانه بعض ینا

 ییپلماسنکته در د ینمطرود بوده و با منطق اسالم ناسازگار است. ا یاسـالم  ياز منظر جمهور
 شده است.   عکسمکرراً من یاسالم يجمهور

 انقالب ياز ابتدا ینکهضمن خودباوري و استقالل آنها: با ا یاسـالم  يکشـورها  یی. همگرا2
 يهااغلب آنها به قدرت یحال وابستگ ینو در ع یملل اسالم یاناختالف م یتواقع یاسـالم 
کشور کاهش اختالفات در جهت آرمان  ینا یکل یکردآشکار بوده، اما رو یرانا يبرا یخارج

 يهافارغ از تفاوت یستیبا یاسالم يکشورها یکرد،رو یناست. طبق ا هبود یوحدت اسـالم 
 نیبه سمت وحدت حرکت کنند که در ا یو مشترك اسالمبر اصول مسلم  یهو با تک يافرقه

 .شودیفراهم م يو اقتصاد یاسیس يهاآنها در حوزه ییهمگرا يبرا یصـورت، امکان مناسب 
ــتفاده قرار گرفته که  دجهت مور یندر ا یمختلف ينهـاد  يابزارهـا  آنها  یناز مهمتر یکیاسـ

ــالم یبتقر یمجمع جهان« ــت. ا »یمذاهب اس به ابتکار رهبر  1369مجمع که در  ینبوده اس
 یدر جهان اسالم با اقدامات یبیتقر يهادار تالششده، عهده یستأس یاسالم يمعظم جمهور
 ياز کشـورها  اسـالمی مسـتمر با شـرکت متفکران    هايیشها و همانشـسـت   يچون برگزار

ــت. هـدف مجمع امکـان   ــالم یرکردنپذمختلف بوده اسـ  یانگفتگو م یقاز طر یوحدت اسـ
ــالم   ــت. جمهور یمـذاهـب اسـ ــالم ياسـ تفکر بوده که نفوذ  ینحال مروج ا یندر ع یاسـ

ت. بوده اس یاسالم يکشورها یعوامل اختالف و وابستگ یناز مهمتر یکی یگانهب يهاقدرت
 يکرده و خواهان تالش برا یدنکته تأک ینا يتاکنون به کرات رو میاســـال يرهبران جمهور

مهم در  هايیاستاز س یکی ین،اند. بنابراهان اسـالم بوده در ج یغرب يهاکاهش نفوذ قدرت
بر اصول  یهبا تک یستیمسلمان با يهاآموزه بوده که ملت ینا یشبردپ یرانا یفرهنگ یپلماسید

ن اســتقالل کشورشا هايیهکرده و پا یترا تقو یشخو باورياعتماد به نفس و خود ي،اعتقاد
 تر خواهد شد. آسان یوحدت اسالم یطصورت، شرا ینرا مستحکم کنند. در ا

ر جهان د یاسالم انقالب یندهنما ینمهمتر یاسالم ي: جمهورعدالتییدر برابر ب گريی. انقالب3
 یتدر جهان اســالم اهم ماندنیو انقالب گريیمبنا به فرهنگ انقالب یناســالم اســت و بر هم

ــت در مقابل محافظه گريی. انقالبدهدیم یاديز ــت يکاردرس ــ اس  يهااز دولت یکه بعض
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از  رودیاز مسلمانان انتظار م ی،دارند. در چارچوب فرهنگ انقالب یشگرا بدانجهان اسـالم  
 هايهینتحقق عدالت آماده پرداخت هز يکرده و برا یزپره عدالتییسکوت در برابر ظلم و ب

م انقالب: رهبر معظ یف. بنا به تعریستن ییگراخشونت یبه معن گريیمقاومت باشند. انقالب
ــتن نیا بـه  گريیانقالب« . یمکن پرخاش خوديیب ،یمکن پرخاش یدنبا که ییجا ما آن که یسـ

و  یستیرودربا و بدون را قاطعانه یو انقالب یاسـالم  ما مواضـع  که اسـت  آن به گريیانقالب
ــدنمرعوب ــدنو خـام  شـ  »یم، حفظ کنکاذب یدبخشام يهااز چهره یبرخ در مقـابل  شـ

ــورت یحت یگر،). بـه عبـارت د  1368 دمردا 31 ي،ا(خـامنـه   کـه تحقق عـدالت در    یدر صـ
 اسییشود. در فرهنگ س یکوتاه یقحقا یاندر ب یدحداقل نبا یسـت، ن یرمدت امکان پذکوتاه
که  ندآییتحقق عدالت به شــمار م يبرا گريیمعرف فرهنگ انقالب یمختلف ينمادها یع،تشــ

تفکر است که مسلمانان  ینا یندهدو نمونه مهم از آنها هستند. عاشورا نما یتعاشورا و مهدو
ر به منظو یاسالم يکنند. تالش جمهور يمنافع ماد یرا قربان ینید يهااصول و ارزش یدنبا

تجمعات  ینکه از بزرگتر- »یناربع رويیادهپ«مناســـک عاشـــورا از جمله به شـــکل  یجترو
است.  ریقابل تفس گريبیتوسعه فرهنگ انقال یاستدر چارچوب س -ر جهان بودهمسلمانان د

. در شــودیقلمداد م گرانهیانقالب یطلبفرهنگ عدالت يهم مثل عاشــورا در راســتا یتمهدو
در برابر  هاینیهمواره از مقاومت فلســط یاســالم يتوســعه فرهنگ مذکور، جمهور يراســتا
 تقبل کند.  یزآن را ن هايینهکرده و حاضر شده هز یتحما یلاسرائ يگراشغال

ــورها یرانا یکرد: رویگرگفتگو و تعـامـل با ممالک د   یح. ترج 4  جهان از یگرد يدر قبال کشـ
ــالمت یحبزرگ ترج يهاجمله قدرت ــت یزآمگفتگو و تعامل مسـ در  ینبوده و ا جویییزهبر سـ

، مجمع عمومی سازمان ملل 2000سال  داشته است. در یاديانعکاس ز یرانا یفرهنگ یپلماسید
با عنــــوان  2001گذاري سال  بر نام یمبن یرانوقت ا جمهوریسرئ یشنهادبا پ رامتحد با اتفاق آ

که » هانبرخورد تمد« يبود به تئور یواکنش یشنهادپ ینموافقت کرد. ا» هاتمدن يگفتگو«سـال  
 یجهان اسالم و جهان غرب منشأ اصل ینخصوصاً ب یتیو هو یفرهنگ يبر اسـاس آن، تضادها 

که جهان با موج  یزن 2013جنگ ســـرد قلمداد شـــده بود. در ســـال  زمنازعات در دوره پس ا
جهان «قطعنامه  یشنهادپ یرانمواجه بود، ا یريتکف يهااز خشونت و کشتار توسط گروه یديجد
و  یدرس یبهان به تصوکشور ج 190قاطع  يرا ارائه داد که با رأ »گريیخشونت و افراط یهعل
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 تییاسبا جهان در اسناد س یزآمتعامل مسـالمت  یکرد. روداد یمنف يبه آن رأ یلاسـرائ  یمتنها رژ
را  یرانا یروابط خارج یريگجهت 1404انداز نمود داشـته است. از جمله، سند چشم  یمختلف

 فیتوص» تعامل سـازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت «با عبارت 
ــت. مجموع ا ــ یگرانبا د يهمکار وکه از وجود فرهنگ گفتگو  ینهاکرده اس ــیدر نظام س  یاس

 یانه،گرااســالم یالتبا وجود تما یراندولت ا دهندیدارند، نشــان م یتحکا یاســالم يجمهور
 زیجهان دانسته و به تخاصم و ست يهارا به عنوان محور تعامل با ملت یزآمصلح یستیاصل همز

 .نگردیمحدود م یواکنش هايیکبه عنوان تاکت یشترب
ــرفتبه پ یش. گرا5 ــنعت ی،علم یشـ ــاد یصـ  يکه رهبران جمهور ی: با وجود انتقاداتيو اقتصـ

ف کشور در ابعاد مختل یشرفتاند، اصل ضرورت پکرده داريیهو سرما یتهاز مدرن یرانا یاسالم
برخوردار بوده است. از آنجا که جهان  ياگسـترده  یتنه تنها مورد مخالفت نبوده، بلکه از حما

ود، مواجه ب یو فن یعلم هايیشــرفتدر برابر پ یســابه نام کل یبا مانع یانهم هايدهســ یغرب ط
و  مانع علم ینیحکومت د ینکهبر ا یوجود دارد مبن هایغرب یانم یجیامروزه تصــور نســبتاً را 

اساساً  یبوده که نشـان دهد حکومت اسالم  ینا یاسـالم  يجمهور یاسـت اسـت. سـ   یشـرفت پ
 يز سوا يهاي متعددتوصیه ینکهاست. عالوه بر ا يو اقتصاد یصنعت ی،علم یشـرفت مشـوق پ 

 دهدینشــان م یزجهان اســالم ن یخعلم و دانش به جا مانده، تار یتبر اهم یبزرگان اســالم مبن
هاي در مقایســه با تمدنشــد که  یتمدن یريگمنجر به شــکل يادر دوره يو فکر یرشــد علم

شــد. در  یماندگدچار افول و عقب یلیبه دال یجاًداشــت، اما تدر یعصــرش جایگاهی رفیعهم
ــلمان از جمله ا یماندگدرباره علل عقب یمختلف هايیلتحل یرانیان،ا ینب جود و یرانممالک مس

بر آن است که  آید،یبه شـمار م  یندگانشاز نما یزن یاسـالم  يکه نظام جمهور یفط یکدارد. 
 شرفتیپ یحکومت مستقل و حام یک راربوده و حال با استق یماندگعقب یاسـتعمار مانع اصل 

 یر،چند دهه اخ یبود. ط یدوارام یندهکشـــور در آ ینبه رشـــد ا توانیم یراندر ا ییو شـــکوفا
منتشر شده  یفراوان یپژوهش يداشته و کارها یريرشـد چشـمگ   یرانا یمؤسـسـات دانشـگاه   

ده آور يرو نمختلف جها يبا کشورها دانشـگاهی ینارتباطات ب یلبه تسـه  یراناسـت. دولت ا 
 ندیبا جهان خارج نشان داده است. برا يبه ارتباطات تجار یفراوان یاقحال، اشت یناسـت. در ع 
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ه از و توسعه است ک یشرفتکشور خواهان پ یک یشنما ی،فرهنگ یپلماسـی در د هایتفعال ینا
 . کندیمنظور استقبال م ینبه ا المللیینوسعه ارتباطات بت
چه  یرانا یخارج یاســـتدســـتگاه ســـ ینکه: فارغ از ایرانا یتمدن -یو عمق فرهنگ ی. بزرگ6

 خصــوص پژوهش یندر ا یمختلف یرایرانیدارد، محققان غ یرانگذشــته ا یمعرف يبرا يابرنامه
حه کشور ص ینا یتمدن -یفرهنگ یبر غنا، قدمت و بزرگ یشخو هايیافتهکرده و در انعکاس 

رو به  شناسییرانجهان مطالعات ا یها و مؤسـسات پژوهش از دانشـگاه  دادياند. در تعگذاشـته 
 یو تمدن یفرهنگ يهامورد مطالعه آنان مشخصه یديکل يهااز حوزه یکیگسـترش اسـت که   

ــت. مأمور یرانا ــیکه در د یتیاس ــته، معرف یتاهم یرانا یفرهنگ یپلماس فرهنگ و تمدن  یداش
 یرانبا گذشــته ا یچندان ییکه آشــنا ییجهان اســت. در کشــورها یدر سـطح افکار عموم  یرانا

 از جهان عرب یبخشــ یحت یاخانواده هم یرانا کنندیکه تصــور م یکســان یســتندندارند، کم ن
ــقرار دارد. به تبع آن، عرب یفرهنگ عرب یفدر رد یزن یرانیاســت و فرهنگ ا  مالزم با یهراس

 يهاشـاخص  یتالش شـده با معرف  ایران یفرهنگ یپلماسـی . در دشـود یقلمداد م هراسـی یرانا
ــا یرانو تفاوت ا یزو هم تما یهم بزرگ یرانا یتمدن -یفرهنگ  دیمورد تأک یگرد یگاناز همسـ
و  المللیینب هايیشهما ی،دانشــگاهمثل متون  یمختلف يراســتا، از ابزارها ین. در ایردقرار گ

ار سال هفت هز« المللیینب ایشگاهنمونه، نم ياسـتفاده شده است. برا  المللیینب هايیشـگاه نما
ــال   1»هنر ایران ــده که در  یژهتاکنون در چند نقطه از جهان به و 1380از س در اروپا برگزار ش

ــانه يزمـان برگزار  ــت. در حال یجادا یرانمثبتی به نفع ا ياواکنش رسـ ر د یرانکه ا یکرده اسـ
ن نشا ییکارها ینود، چنشــیشـناخته م  اشیاسـی با مسـائل سـ   یشـتر بزرگ جهان ب يهارسـانه 

 يبرا تواندیدارد که م یقیو عم یعوس یتمدن -یفرهنگ يو دسـتاوردها  هایشـه ر یرانا دهندیم
، معموالً دارند ییآشنا یرانا یتمدن -یکه با گذشته فرهنگ یباشد. محققان یدهم مف یجهان کنون

ــناخ یچکه ه ییبرخوردارند تا آنها هایرانیبه ا يترمثبـت  یـت از ذهن ، با رو ینندارند. از ا تیشـ
 .یدجهان به کشور را بهبود بخش ینگاه افکار عموم توانیم هایتواقع ینا یجترو

1. 7000 Years of Iranian Art 
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 یفرهنگ یپلماســید ينمودها ینتراز ملموس یکی: یفارســ یاتزبان و ادب یفرامل یت. اهم7
است.  یدر گستره جهان یفارس یاتو توسـعه زبان و ادب  یمعرف يکشـور برا  ینتالش ا یرانا

 یعرفبه م یازاست که ن یرانا یتیهو -یارکان فرهنگ یناز مهمتر یکی یفارسـ  یاتزبان و ادب
ــترب ــطح ب یش ــ ینکهدارد. با ا یالمللیندر س ــبت فارس  یادان زجه یتبه کل جممع زبانانینس
ــت،ن ــهزبان در مقا یناما ا یسـ ــ یسـ و  یعلم یراثجهان م یتپرجمع يهااز زبان یاريبا بسـ

 یرانوابط ار یقتعم ينه تنها برا یفارس یاتزبان و ادب یجترو یاستدارد. س تريیغن یفرهنگ
 یاندر سطح جه یرانا یبه نفوذ فرهنگ تواندیاسـت، بلکه م  یدمف زبانیفارسـ  يبا کشـورها 

از موضوعات  یکیداشـته است.   يرشـد موضـوع تاکنون روند روبه  ینل، اکمک کند. در عم
 یفارس یاتمختلف زبان و ادب يکشـورها  شـناسـی  یرانا هايیمورد مطالعه در کرسـ  یديکل

ــت. دولت ا ــعه کرســ  يبرا یراناس ــ یاتزبان و ادب هايیتوس ــجو براي یفارس و  یاندانش
و  در توسعه آموزش زبان یمختلف يداشـته است. نهادها  یمختلف یرتداب یرایرانیعالقمندان غ

هستند که چند نمونه از موارد مهم آنها عبارتند از:  یلفارسـی در خارج از کشـور دخ   یاتادب
 یقرط ازوزارت عتف  المللیینعلمی و ب یهايمرکز همکار ي،سعد یادبن شـناسـی،  یرانبنیاد ا

 قیزمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی از طرو سا شناسییرانمعاونت گسـترش زبان فارسی و ا 
ــ88-91: 1397گر کالجی، فرهنگی (کوزه یزنیهايرا ــفارت یاري). بس  یزنانرا یاها خانهاز س

ــی خدمات ارائه  یاتآموزش زبـان و ادب  یـافـت  داوطلبـان آزاد در  يبرا یرانا یفرهنگ فارسـ
ه به مطالع یعالقه شخص ای یراندولت ا يهامشوق یلاز داوطلبان به دل یاديز خش. بدهندیم

با جهان  یراناست هر چه روابط ا یهی. بدیابندیم یشزبان گرا ینا یادگیريبه  یفارس یاتادب
 یشــهروندان خارج يبرا یراندر ا یتفعال یاحضــور  یتو جذاب یابد یشــتريخارج توســعه ب

 خواهد شد.  یشترب یزن یزبان فارس یادگیريبه  ااقبال آنه یابد، یشافزا
ــمنـد . 8 ــا يارزشـ چندگانه و  يهامؤلفه یرانایرانیـان: فرهنگ ا  یو محل یمل یفرهنگ یصخصـ

ــطح خرده  ايیهچندال ــوص در س ــتريها تکثر بفرهنگدارد که به خص ، زبان یت،دارد. از قوم یش
 ي،سازمجسمه ی،نقاش ی،خطاط ینما،س یقی،موس ی،دسـت  یعباورها و آداب و رسـوم گرفته تا صـنا  

در کنار هم معرف نقشه فرهنگ  یهمگ یرانمردمان ا يهنر یقعال یرو سا یسنت يغذاها ي،معمار
ه در ک یرانیا یمثل فرش دست يهنر -یاز محصـوالت فرهنگ  یکشـور هسـتند. برخ   ینا یتو هو
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ــور تول ــوند،یم یدمناطق مختلف کش ــده یلتبد یبرند مل یکنه تنها به  ش ــهش رت اند، بلکه از ش
 یطرفدار دارد. معرف یزدر سطح منطقه ن یرانعالوه بر ا یرانیا سـیقی واند. مبرخوردار شـده  یجهان

 شیکشور را افزا يهنر -یفرهنگ یتجذاب تواندیم يگونه محصـوالت فارغ از درآمد اقتصاد  ینا
 گریاناند، نمامانده یادگاربه  زمینیرانگوناگون ســاکنان ا يهامحصــوالت که از نســل  یندهد. ا

ون تاکن یرانمرز و بوم هستند. ا ینمردمان ا يهنر هاييو توانمند یتیهو -یفرهنگ یاتخصـوصـ  
 یراملدر ســطح ف یراثم ینا یجحفاظت و ترو يبرا هایشــگاهنما يمثل برگزار یبا اقدامات مختلف

و  یفرهنگ یراثوزارت ارشــاد، م ها،يها، شــهرداراز جمله دانشــگاه یمختلف يو نهادها یدهکوشــ
 یمعرف يحال، برا ینکرده است. با ا یردرگ یهقضـ  ینرا در ا سـالمی سـازمان فرهنگ و ارتباطات ا 

 وجود دارد. یشتريب يبه کارها یازن یرانا يهنر -یفرهنگ هايیتمؤثرتر نمادها و قابل
 یالمللیندر سطح ب یاسالم -یرانیفرهنگ و تمدن ا یجو ترو یاصـل ضـرورت معرف   اگرچه

اند، اما آن توافق داشته يرو یاجتماع يهاو اغلب گروه یاسیس يهااست که جناح یموضوع
ــ  یمختلف یقســال یج،و ترو یدرباره نحوه معرف ا مرتبط ب هايیاســتوجود داشــته اســت. س

نها آ یناند که از مهمتربه اجرا در آمده یمتنوع يهابا ابزارها و روش یرانا یفرهنگ یپلماسید
 قابل ذکرند: یرموارد ز

 و شنیداري؛ یداريهاي دبا استفاده از رسانه هایرانیا یفرهنگ تعلقات یغ. تبلالف
 در حوزه فیلم، سینما و تئاتر؛ یت. فعالب
 ها؛کتاب به کتابخانه يو اهدا کتاب یشگاهنما يمثل برگزار ياکتابخانه هايیت. فعالج
 هاي زنده دنیا؛ مهم با زبان یهاي فرهنگو ترجمه کتاب یف. تألد
ــات د. برگزاري ه ــخنران ي،و هنر یفرهنگ يهابا چهره یدارمحافل فرهنگی مثل جلس و  یس

 شب شعر؛
 المللی؛بین يهاو شرکت فعال در جلسات گفتگو و کنفرانس يانداز. راهو
  ی؛و پژوهش یدر اشکال مختلف آموزش المللیینب یعلم هايي. همکارز
 . برگزاري مسابقات ورزشی؛ ح
 ي؛هاي گردشگرجاذبه یغ. تبلط
 ها؛یرانیآداب و رسوم و سبک زندگی ا ی. معرفي
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  ی؛دست یعاز جمله در صنا یرانخاص مردم ا يهادانش و مهارت ی. معرفك
 و  ی؛. اعزام مبلغین دینی و فرهنگل
 یگران،و د یروزآباديف یبر ایرانیـان مقیم خـارج (دهقـان    يو اثرگـذار  يهمکـار  ي. تالش برام

1394 :13-12.( 

  دستاوردهاه. 
مشکل است، چراکه آمار و ارقام  یرانا یفرهنگ یپلماسـی د يدرباره دسـتاوردها  یقدق برآورد
با  توانیحال، م ینباشد، وجود ندارد. با ا یرانا یفرهنگ یپلماسـی د یرتأث یانگرکه نما يمعتبر

ــتناد به برخ ــت  یندر ا یکل هايیابیو تحوالت و روندها به ارز ییرتغ یاسـ . تیافباره دسـ
خاص  یراتهر کدام تأث یفرهنگ یپلماسیدر حوزه د یرانا یاسـالم  يجمهور ياهیاسـت سـ 

و تعلقات  زبان یجاسالم به مثابه مکتب صلح گرفته تا ترو یاند. از معرفداشته یخود را در پ
ــهم خود مخاطبان یرانیانا یتیهو -یفرهنگ ــته و افکار تعداد یهر کدام به س از آنها را  يداش

 عظمت و یادآوري یرانا یفرهنگ یپلماسید یاز اهداف اسـاسـ   یکی. اندقرار داده یرتحت تأث
 تیواقع ینبر ا یبوده که در عمل هم امروزه محققان مختلف یرانفرهنگ و تمدن ا یقعم یشهر

فرهنگ و  يهامؤلفه یجو ترو یمعرف یگر،د ي). از سوMacDonald, 2020دارند (رك:  یدتأک
داشــته اســت.  يبا جهان خارج نقش مؤثر یرانا باتمناســ یفدر تلط یاســالم -یرانیتمدن ا

ه همراه بوده، امروزه به مثاب یزاســالم ن ییدکه با تأ یرانیا یینآ یکنمونه، نوروز در مقام  يبرا
 یگرد ياز مقامات کشورها یاري. بسشودیشناخته م المللییندر سطح ب ینماد صلح و دوست
ــبت ا یکـا از جملـه در آمر  ــال  یکتبر یامپ هایرانیا يبزرگ برا یدع ینمعموالً به مناسـ ارسـ

 و توسعه مناسبات باشد.   ییزداتنش يبرا یبهانه مناسب تواندیم یدادرو ین. اکنندیم
 شده،یدنبال م یشوبهم کم یاز انقالب اسالم یشفوق که در دوره پ ياز دسـتاوردها  جداي

نبال داشته که در نحوه کالن به د يدستاوردها یبعضـ  یاسـالم  يجمهور یفرهنگ یپلماسـی د
 یزن یاسالم ياثرگذار بوده و از نگاه خود نظام جمهور یارکشور با جهان خارج بس ینتعامل ا

 یفرهنگ یپلماســیدو دســتاورد مهم در د رســدیداشــته اســت. به نظر م یکاســتراتژ یتاهم
ــالم يجمهور ــعه فرهنگ خودباور  یرانا یاس ــت، توس ــت: نخس ــبتاً پررنگ بوده اس و  ينس

ــالم ــجام ب یمقاومت اسـ ــالم ینو دوم، امکان انسـ ــلح ییگرااسـ با ممالک  یزآمو تعامل صـ
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ــلمـان غ ــواهـد  یناز ا یـک هر  ي. برایرمسـ  به اهم آنها  ینجاکـه در ا  نـد وجود دار يدو، شـ

 .  شودیاشاره م
 یاســتدر ســ یانقالب اســالم ياز همان ابتدا یاســالم يتوســعه فرهنگ خودباور موضــوع
تحت عنوان  یگريبا عنصر د یاسالم يداشـته اسـت. خودباور   یتمحور یاسـالم  يجمهور

 يهابوده که ضعف در شاخص ینا یرانا یاسـاس  یامهمراه بوده اسـت. پ  »یمقاومت اسـالم «
ــتعمار اختگیانفعال و خودب کننـده یـه قـدرت توج  يمـاد  ــتکبار يدر برابر نفوذ اسـ  يو اسـ

 ییستبا یشخو یو فرهنگ اسالم یتبنا به هو یجامعه اسالم یک. یستن یخارج يهاقدرت
ــته  را  یازهایشهم ن ینید يهاآموزه یژهبه و یشخو يهاخود را بـاور کرده و با اتکا به داشـ

 در برابر ظلم و ســلطه قاومتکند. م یســتادگیگر اســلطه یروهايکرده و هم در برابر ن ینتأم
 یدمجمورد ت یمختلف يو اعتقاد يبشر است که در مکاتب فکر یخدر تار داریشـه ر یشـی گرا

د مور یاسالم يتوسط جمهور شدهیجترو یدر فرهنگ اسـالم  یشگرا ینقرار گرفته اسـت. ا 
 یديتوح یشهاز آنجا که اند ی،اسالم يجمهور یکردقرار داشته است. طبق رو یاريبسـ  یدتأک

 ینتمک یرالهیغ يهادر برابر قدرت یدو نبا تواندیاسالم است، انسان موحد نم یرکن اسـاس 
ــلطه چن یـه تک یشخو یمـان بـه ا  یـد کنـد، بلکـه بـا     نیکرده و با اعتماد به نفس در برابر سـ

 یانو ضــمن توقف جر یســتادها یشخو يپا يرو توانندیها م. مســلمانیســتدبا ییهاقدرت
 ممالکشــان را   یو آبادان یشــرفت امکان پ ی،خارج يهاســلطه و ســرکوب توســط قدرت   

 فراهم کنند. 
 هیو مقاومت در برابر سلطه بود که با تک ياز خودباور ينمود یخود انقالب اسالم یران،ا در

چند دهه گذشــته نه تنها  یط یرانا یاســالم يکرد. جمهور یداتحقق پ یاســالم يهابر آموزه
 یاســیســ هايیانکرده، بلکه با آن جر ینهنهاد یشخو یخارج یاســترا در ســ یفرهنگ ینچن

ــت. فرهنگ خودباور یرحت تأثت قهرا در منط یمختلف ر د هایرانیو مقاومت ا يقرار داده اسـ
مناقشه  ین،مستمر از فلسط یتسـاله با عراق، حما از جمله جنگ هشـت  یمختلف یدادهايرو

ست. بوده ا یدارپد یکاآمر یاسیس يو فشارها هایمدر برابر تحر یسـتادگی و ا یرانا ياهسـته 
 نییمبارز فلسط يهااهللا لبنان و گروهاز جمله حزب تلفیمخ يهابخش گروهفرهنگ الهام ینا

ــک يها در کنار هم جبهه قدرتمندگروه ینو ا یرانکه ا يابوده، بـه گونه   یلرا در منطقه تشـ
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ــترده یرانیا یکاند. در فرهنگ اســـتراتژداده  یفلتعهد به تک یافته،در منطقه  ياکه نفوذ گسـ
ــت. به هم یجهمهمتر از نت ــادگمقاومت در راه ارزش ینهخاطر، هز یناسـ  یرفتهپذ یها به سـ

ادعا  توانی). مEisenstadt, 2015ارزشمند است (رك:  یارراه بس ینو شـهادت در ا  شـود یم
 یرانا یو قدرت مل یتامن هايیهاز پا یکیو مقاومت امروزه به  يکرد کـه فرهنـگ خودباور  

ز ا یاريبس یران،بر ا کاآمریدولت  یمیتحر يفشـارها  یريگشـده اسـت. در دوره اوج   یلتبد
آن  بر یاسالم يو مقاومت در جمهور يفرهنگ خودباور ینبا استناد به هم یکارشناسان غرب

 جر تعامل ندارد. یراه یکامحکوم به شکست بوده و آمر يفشار حداکثر یاسـت بودند که سـ 
رامپ ت لتدو يفرهنگ توانستند فشار حداکثر ینو متحدانش با اتکا به هم یراندر عمل هم ا

 بکشانند.      یرا به ناکام
است. در جهان معاصر،  یرانا یخارج یاستگفتگو و تعامل در س سازيینهدوم نهاد دستاورد

. نددانیو خشونت م ییگرادر جهت افراط ايیشـه را اند ییگراکه اسـالم  یکسـان  یسـتند کم ن
ــن، تخر ــ یزانگو رعب یبیاقدامات خش ــالم يهاگروه یبعض مثل طالبان و  کالیراد يگرااس
 یپلماســیارزشــمند در د يهااز حرکت یکیباور کمک کرده اســت.  ینداعش به گســترش ا

ــلح و مـدارا بدون تعارض با ارزش  یجترو یرانا یفرهنگ ــتقبال  ینید يهاصـ بوده که با اسـ
ها، تعامل سازنده، اعتدال و تمدن يچون گفتگو یمیمواجه بوده است. طرح مفاه ياگسترده

 یرانا یاســالم يدارد که جمهور یتن واقعیاز ا یتحکا ییگراخشــونت و افراط یهجهان عل
 یست،ن هیتکامل مدرن یبا جهان و نف یزبه دنبال خشونت و ست یاسـالم انقالب  یجترو رغمیعل

 نیبر منطق گفتگو و تعامل است. در ا یهبا تک یشخو يهاآرمان یجدر صدد ترو یشـتر بلکه ب
ــالم، اگرچه ــتاوردها ی،مبان قرائت از اس اما  گیرند،یمورد نقد قرار م یتهمدرن ياهداف و دس

ز بیش ا یراندولت ا یرسم هايیبونشده از ترطرح يشـعارها  ی. بعضـ شـوند یمطلق نم ینف
 یرأثت یاسالم يرو شد و بر قدرت نرم جمهوربا اقبال روبه یالمللداخل کشور، در عرصه بین

 یاسالم وريحکومت جمه ینید یگذاشـت. فرهنگ گفتگو نه تنها با مبان  یمثبت قابل توجه
ــتا ــالم همواره راه گفتگو با افراد و گروه يتعارض ندارد، بلکه در راسـ ــت. اسـ  يهاآن اسـ

فارغ از منابع اسالم، در فرهنگ  یدوسترا باز گذاشته است. فرهنگ مدارا و انسان یرمسلمانغ
 »یکدیگرند ياعضــا آدمیبن«دارد. شــعر معروف  یقیعم یشــهر هایرانیا یککالســ یاتو ادب
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که بر ســردر ســاختمان ســازمان ملل متحد نوشــته شــده، از عمق  یرازيشــ يســعد طتوســ
دارد. فرهنگ مقاومت و  یتحکا یاسالم -یرانیدر فرهنگ ا یدوسـت و انسـان  یدوسـت صـلح 

هستند. در  انیرا یاسالم يجمهور یخارج یاستس یاصـل  یهدو رو یزآمفرهنگ تعامل صـلح 
در  یرانا تیاسس گیرد،یسلطه مورد استفاده قرار م ومقاومت در برابر استکبار  ینهگز کهیحال
 دارد.   یانو سازنده جر یزآمحول محور تعامل صلح يعاد یطشرا

 

 هاو چالش هاکاستیو. 
الت با مشک یشخو یفرهنگ یپلماسیمرتبط با د هايیاستسـ  یگیريدر پ یاسـالم  جمهوري

ــکل عمده عبارت بودند از مح   یبزرگ ــت. دو مشـ پرتنش و  یتیکژئوپول یطمواجـه بوده اسـ
 هارقابت ینبوده و ا یســن -یعهشـ  يهاکانون رقابت یانه. منطقه خاورمیداخل هايیتمحدود

حال، در تقابل و کشاکش  ینهمراه بوده است. در ع یشتريب ايهبا تنش یردو دهه اخ یکیدر 
مهم  يهااز کانون یکی یرانماجرا قرار داشته و ا يسو یکدر  یانهاسالم و غرب، خاورم ینب

ب و اسالم با غر یبا سن یعهمناسبات ش شـدن یبوده اسـت. دوقطب  یانهدر خاورم ییگرااسـالم 
 ياهاخصوصاً تنگن یکاسـته است. مشکالت داخل  یفرهنگ یپلماسـی از قدرت مانور د یعتاًطب

ل شده، مشک یدتشد ینســنگ هايیمها با غرب و اعمال تحرتنش یلبه دلکه  یرانا ياقتصـاد 
 ینا یلدل به یرانگذاشته است. ا یاثر منف یرانا یفرهنگ یپلماسیاست که بر قدرت د یگريد

نطقه و در م یفرهنگ یپلماسید یقرقابت از طر یداندر م یدنتوانسته آنچنانکه با هایتمحدود
 يهاو قدرت يسو یکاز  یرانا يامنطقه يرقبا کهیجهان دسـت برتر داشـته باشـد. در حال   

ــو یغرب ــید یفرهنگ یداندر م یشخو یمعظ یبر منابع مال یهبا تک یگرد ياز س عال ف یپلماس
 یرهنگف یســیپلماد يرو یشنتوانســته متناســب با رقبا یبه ســبب ضــعف مال یراناند، ابوده
 کند.   گذاريیهاسرم یشخو
 رانیا یفرهنگ یپلماسیدر د یتوجهقابل هايیمحدود، ناکام يدر کنار دسـتاوردها  یجه،نت در

 یدستاورد داشته باشد. نفوذ فرهنگ هایشیلنتوانسـته متناسـب با پتانس   یرانرخ داده اسـت. ا 
 یسن -عهیو به واسـطه مسـئله مناقشه ش   یافته یانجر یعیانشـ  یاندر م یشـتر در منطقه ب یرانا

 گانیداشــته باشــد. همســا ايکنندهیینتع ینفوذ فرهنگ زبانیفارســ ينتوانســته در کشــورها
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ــ  ــن يامنطقه يعالوه بر رقبا یرانا زبـان یفـارسـ  ینفوذ فرهنگ یرتحت تأث یاًقو مذهب،یسـ
ه نوســان داشــت یرانا المللیینب یگاهجا یزن یاند. در عرصــه جهانقرار گرفته یغرب يهاقدرت

 يچون گفتگو ییهاموفق شــده با گفتمان  ییهادر دوره ســالمی ا يجمهور ینکهبا ااســت. 
منطقه و جهان را به سمت خود جلب کند،  ياز کشورها یاريها توجه و نظر مساعد بستمدن

 ینچن یینها یتنزل کند. خروج یرانا المللیینب یگاهها سبب شده مجدداً جااما بازگشت تنش
ــع ــده که ا ینا یوضـ  ياو منطقه المللیینب یرشاز پذ رودیم ظارچنان که انت یکنون یرانشـ

باال  یاربس المللییندر صحنه ب یرانا سـازي يمنزو يبرخوردار نباشـد. فشـار رقبا برا   یقیعم
 المللیینب یرشاما پذ آیدیبه شــمار نم يکشــور منزو یکامروز  یرانِبوده اســت. اگرچه ا

 ندارد.   یزن ییباال
 المللینب یاستس يمنطقه و فضــا یتیکژئوپول یطقبالً به شـرا  هایعوامل ناکام علل و درباره

 یاستگذاريس يو خصوصاً فضا یداخل یرهاياز مشکالت به متغ یادياشـاره شد اما بخش ز 
نان چ یفرهنگ یپلماسید یگاهو جا یتاند اهمهم رفته سـبب شده  يکه رو گرددیباز م یرانا

 قابل ذکرند:  یرنشود. از اهم آنها موارد ز فتهگر يجد ید،که با
 و یتاهم يرو یفرهنگ یپلماسیدر د یلدخ يمشخص و منسجم: نهادها ي. فقدان استراتژ1

را  یفهاي مختلحال سیاست یننظر دارند. آنها در عاتفاق یباًتقر یفرهنگ یپلماسیضرورت د
و  هایاســتحال، ســ ینبا ااند. و به اجرا درآورده ینتدو یدر چارچوب دیپلماســی فرهنگ

 ،ینداشته است (میرفخرایی و فیروزمندي بندپ یو ساختار منسجم زماناقدامات اتخاذشده سا
 یشــیو نما يشــکل شــعار یشــترباال، ب هايینهاز اقدامات با وجود هز ی). بعضــ445: 1396
 ی،رهنگف یپلماسید یستیچ یاالطراف در خصـوص برنامه جامع یا ياند. بدون اسـتراتژ داشـته 

 ود. ب یدوارام ینهبه يبه دستاوردها توانیها نمیاستس یشبردپ یاهداف، ابزارها و چگونگ
کشور  یخارج یاســتســ یتمشـکل که اسـاسـاً در کل    ین: ایاسـتگذاري سـ  ي. تعدد نهادها2

گذاشته است. نهادها عالوه بر  یاثر منف یفرهنگ یپلماسـی د يمحسـوس بوده، بر کارامدسـاز  
 ینافع ملو نسبت آن با م یفرهنگ یپلماسید یستینظر بر سر چمشکل اختالف تعدد بعضـاً با 

که به عنوان سازمان مرجع در  یفرهنگ و ارتباطات اسالم زمانسـا  یلرغم تشـک مواجهند. به
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 مانده و یباز مشکل تعدد نهادها باق شود،یشـناخته م  یاسـالم  يجمهور یفرهنگ یپلماسـی د
 گذاشته است.  یمنف یرتأث یزسازمان ن ینآنها بر عملکرد ا یانکشاکش م

ــان یادي: بخش زیکارگزاران دولت یتوان. کم3 ــو یاز کس ــازمان يکه از س مثل  یدولت يهاس
 مختلف اعزام يبه کشورها یفرهنگ یپلماتبه عنوان د یسـازمان فرهنگ و ارتباطات اسـالم  

ــونـد، یم ــاً دانش و توانا  شـ ــاسـ ه ندارند. غلب یپلماتیکد یفرهنگ یتفعال يبرا یکاف ییاسـ
ــ ــیمالحظات س ــل حرفه   یاس ــده در انتخاب آنها به اص ــبب ش در کار  یندگاننما بودنياس

اعم آن  به مفهوم یپلماسیاز آنها اساساً با اصول د یشود. بعض یتوجهکم یفرهنگ یپلماسـی د
 یفرهنگ یپلماســید یتو اهم یســتیندارند. کارگزاران دولت در خصــوص چ یکاف ییآشــنا
 .     نندکینم یتتبع ايیکپارچهنقشه  از یشکار خو یشبردندارند. آنها در پ ايیکپارچهدرك 

فعاالن عرصــه فرهنگ و هنر  یژهو به و ی. غفلت از کنشــگران غیردولتی: کنشــگران دولت 4
 ران،یکنند. در ا يباز یکشـور نقش اسـاس   یو تمدن یفرهنگ هايیژگیو یدر معرف توانندیم

ــعف حمایت یلیبه دال یردولتیغ يهـا و نهادها افراد، گروه هاي مادي و معنوي از جمله ضـ
ــته ییامکان رشــد و شــکوفا ). بعضــاً 441: 1396 ی،(میرفخرایی و فیروزمندي بندپ اندنداش

به  اند،هیدبه حسن شهرت رس المللییندر عرصه ب یاداشـته   یريچشـمگ  یتکه موفق یفعاالن
ــل یرنظ یلیدال ــور رابطه نزد یجمتفاوت در ترو یقهس  ینبا حکومت ندارند. ا یکیفرهنگ کش

گ کشور فرهن یپلماسید برندهیشو پ کنندهالهاي فعاز ظرفیت یاند بخشسـبب شده  یطشـرا 
 بالاستفاده بمانند. 

بوده  میمال یاستمعموالً عرصـه س  یفرهنگ یدان: میبر نگاه فرهنگ یدئولوژیک. غلبه نگاه ا5
ــترو ب دارد تا تعارض  یلم یرســیاســی ها از طرق غملت یانتفاهم و انســجام م یجادبه ا یش

)Hamelink, 1994: 186ر ب یهممکن است با تک یدئولوژیکا یکرداست که رو یدر حال ین). ا
به مدارا و تفاهم نداشته باشد؛ در  یچندان یلم یو اجتماع یاسیسـ  ثابت يباورها يسـر  یک
. دارد یلبه مونولوگ م یدئولوژياســت، ا يعاد يعامل امرت یفرهنگ یپلماســیکه در د یحال

 یشترب اشالمللیینب یامدهايفارغ از پ یاسیس یدئولوژيا یجترو یران،ا یفرهنگ یپلماسیدر د
 ،یکــارگزاران فرهنگ یآن مورد توجــه قرار گرفتــه و برخ لیفرهنــگ بــه مفهوم ک یجاز ترو

اه نگ یگر،د ي. از ســـوکنندیم یمثل صـــدور انقالب معن یمیرا با مفاه یفرهنگ یپلماســـید
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 یشبردپ يکشور برا یفرهنگ هايیتظرف یرشده و به تبع آن از سا یدهکش یهبه حاشـ  یفرهنگ
 استفاده مناسب نشده است.  یمنافع مل

که در  يآشــکار يهابرخالف ضــعف یران: ایرانا یفرهنگ هايیت. عدم نگاه متوازن به مز6
برخوردار است و در صورت  یقابل توجه یفرهنگ یتهايقتصاد دارد، از مزعرصه صنعت و ا

 ینمايس ی،غن یاتباشند. شعر و ادب یدکشور مف المللییننفوذ ب يبرا توانندیم یحاستفاده صح
 یستیورت يهامتنوع و جاذبه یدست یعجذاب مثل نوروز، صنا هايیینآ رنفوذ،پ یقیفعال، موس

ــتند. ا یرانفراوان از جمله نقاط قوت فرهنگ ا  یتمرجع يهاکانون یناز مهمتر یکی یرانهس
 تییساند که ضمن تنوع، در همزشده یلتشک یاز اقوام و مذاهب یراناست. مردم ا یعیاسالم ش

 يمختلف دارند، طور يهابا ملت یقیعم یفرهنگ -یخیتار یوندهاياند. آنها پبوده یزآمصلح
 ینرغم ا. بهرســـندیم یرانبه ا یشگذشـــته خو یختار یبمنطقه با تعق يهاملت یکه بعضـــ

ضاً بع ی،وضــع یناند. در چنکشـور از آنها به نحو نامتوازن بهره برده  گیرانیمتصـم  ها،یتمز
 است.    هشد زدگییاستدچار س یفرهنگ یپلماسید
 

 گیرينتیجه
 یاهداف و منافع مل یشــبردقدرت نرم و پ یشدر افزا یفرهنگ یپلماســیجهان امروز، نقش د در

 یتو امن صلح یمتحک يحال برا یندر ع یپلماسینوع د یناست. ا یافته یشافزا یارکشـورها بس 
 یرهنگف یپلماسید یک ياجرا يکشـورها برا  یفرهنگ هايیتاسـت. البته ظرف  یدمف یزن یجهان

ــت. نکته مهم ــت که  ینقرار دارد، ا یدمقاله مورد تأک ینکه در ا یفعال و کارامد متفاوت اس اس
 يبرا ییالبا یلپتانســ یق،و عم يقو یاربســ یتمدن -یبا پشــتوانه فرهنگ يدر مقام کشــور یرانا
 ها،تیدارد. در گام اول الزم است ظرف یفرهنگ یپلماسید یقاز طر یاهداف و منافع مل یگیريپ

 ییکارا و یرگذاريشده، درباره تأث ییاساشن یتمدن -یفرهنگ هايیتمز یکل ورو به ط هایتقابل
ــپس در  ايینـانـه  بواقع یـابی امروز ارز المللیینب یطاز آنهـا در مح  یـک هر  به عمل آمده و سـ

هم است م یارنگر و منسجم به کار گرفته شوند. بسجانبههمه یکپارچه، ياستراتژ یکچارچوب 
شود  یمنظت یمستقل یبا جهان خارج سند مل یرانا یمناسبات فرهنگ وسعهت يکه درباره استراتژ

 و ابزارها به اهداف مورد نظر اشاره شود.   هایتظرف ییو در آن، ضمن شناسا
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. ســندریمورد انتظار م یجهبه نت یجاًمعموالً بلندمدت هســتند و تدر یفرهنگ یپلماســید اهداف
داشــت. به  مدت راگســترده در کوتاه یجانتظار نتا یفرهنگ یپلماســینوع د یناز ا یدنبا ین،بنابرا

ــت یشــناســالزم اســت مخاطب یمناســبات فرهنگ يکارامد اســتراتژ یشــبردمنظور پ ز ا یدرس
شمول جهان يها و هنجارها. به خصوص، شناخت ارزشیدکشور به عمل آ رهنگیف یپلماسید

 پلماســییدارد. در د یاديز یتکشــور با آنها اهم یفرهنگ یپلماسـی د يســازمعاصـر و هماهنگ 
ــا یاقناع افکار عموم یتاهم یفرهنگ ــت، چراکه بدون آن به نت یقحقا يباالتر از افشـ  جهیاسـ

ــیپد هايیژگیاز و یکی. رســـدینم  تیبوده که در آن بر اثبات حقان ینا یرانا یفرهنگ یلماسـ
 یتوجهکم یگرد يهاملت یاز حد تمرکز شده و به اقناع افکار عموم یشکشـور ب  يهاخواسـته 

 یدر بخش خصوص یژهکنشگران مختلف به و یتراسـتا الزم است از ظرف  ینسـت. در ا شـده ا 
 -انییرا یفرهنگ هايیتکه هم با مز ايفهاز کارگزاران حر یدبا ی،اسـتفاده شود. در بخش دولت 

زبان مخاطبان در جهان خارج را بفهمند، استفاده شود. نکته  داشته و هم یکاف ییآشـنا  یاسـالم 
 تیدارند. فرهنگ و هو یقطعاً آثار منف یروابط فرهنگ کردنیتیو امن زدگییاســتســ ینکهآخر ا
الحظات اگر م یمسلم است. حت یتواقع یکهستند که در آنها تنوع و تکثر تعلقات  ییهامقوله

ــیدر داخل وجود دارند، د يامحدودکننده ــاده یکرديرو یازمندن یفرهنگ یپلماسـ و  یانهروگشـ
 روادارانه است.   
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