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دیپلماسی فرهنگی در منظومه فکری و سیره عملی
آیت الله العظمی سید علی خامنهای؛ مطالعه موردی نامه به جوانان غربی
*

علی اصغر جعفری

1

چکیده
ديپلماسي فرهنگي امروزه به عنوان يك اصل اساسي و تاثيرگذار در عرصه روابط بطي الملطل مطورد
پذيرش قرار گرفته و سياستمداران جهان ،راه برون رفط از مشطللا بشطر را حاكميط فرهنط در
مناسبا بي المللي مي دانند .با رجوع به منظومه فلر – انديشه ا و نيز سيره عملطي رهبطر معظط
انقلاب آي الله خامنه ا مشاهده مي شود كه تأكيدا و اولوي ايشطان در سطه زمينطه يعنطي مرجط،،
ماهي و مخاطب ديپلماسي چه در وجه ايجابي آن به معنا اقداماتي كه بايد از جانب نهادها مردمي
و دولتي داخلي انجام شود و چه در وجه سلبي آن يعني مقاوم در مقابل اقداما مخربي كه از جانطب
دشم صور مي پذيرد مبتني بر عناصر قدر نرم مي باشد كه مبنا عمطل در ديپلماسطي فرهنگطي
اس  .چنانله اوج تجلي باور مقام معظ رهبر بر اهمي ديپلماسي فرهنگي در نامه ايشان به جوانطان
غربي در سال ها  ۳۱۳۱و  ۳۱۳1و نيز پيام به جوانان فرانسو پس از حوادث تروريستي در اروپا و پر
رن تر شدن پروژه اسلام هراسي از جانب قدر ها غربي بوده اس  .بنطابراي سطاال اصطلي پطووه
حاضر كه با بهره گير از روش توصيفي – تحليلي به رشته تحرير در آمده اي اس كه «اي نامه ها و
پيام ها چگونه در مسير و فرايند ديپلماسي فرهنگي جمهور اسلامي ايران قطرار مطي گيرنطد؟ و ديگطر
اينله چرا اي نامه ها نوشته شد ،مخاطبان آن چه كساني بوده و هستند و چه اهدافي را دنبال نموده و
مي نمايد و اينله چگونه منجر به تقوي ديپلماسي فرهنگي جمهور اسلامي ايران مي گردد؟
کلیدواژهها
فرهن  ،ديپلماسي فرهنگي ،ديپلماسي عمومي ،سياس خارجي ،جوانان غربي.

* دكتر مطالعا امني ملي ،دانشگاه دفاع ملي ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول)
a_jafari@iran.ir
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مقدمه
اساس ديپلماسي چه سنتي و چه عمومي (نوي ) مبتني بر قدر اس  .البته در ديپلماسي
سنتي قدر سخ افزار (نظامي و اقتصاد ) و در ديپلماسي عمومي قدر نرم افزار وجه
غالب را داراس  .ديپلماسي هر چند يلي از ابعاد مه قدر يك كشور در عرصه سياس
خارجي مي باشد اما ذاتا محتوايي ندارد و بيشتر ابزار بهره مند از قدر تلقي مي شود .از اي
رو ديپلماسي فرهنگي به معني هنر چين و بهره مند از عناصر قدر نرم كشور به وسيله
بازيگران دولتي و غير دولتي به منظور تأثيرگذار و اقناع مخاطبي دولتي و غير دولتي
خارجي مي باشد .استفاده از فرهن و به خدم گرفت ابزارها فرهنگي در ديپلماسي در
مقايسه با ابزارها و اهرم ها رايج ديگر در رواب بي الملل دارا مزايايي اس كه مه تري
آن ها عبار اند از مواجه شدن با مقاوم كمتر در جوام ،و كشورها مقصد ،عار بودن
ديپلماسي فرهنگي از لحني خصمانه در كنار جذابي  ،حضور جد تر بازيگران غيررسمي،
نهادها مدني و اشخاصحقيقي و حقوقي غيردولتي .ديپلماسي فرهنگي بيشتر به دنبال كشف،
تعريف و ترويج ارزش ها و مناف ،مشترک و جهانشمول و سپس ،تأمي مناف ،ملي در چارچوب
اي ارزش ها و مناف ،مشترک اس  .ديپلماسي فرهنگي مي تواند خلاقانه تر ،انعطاف پذيرتر و
حتي فرص طلبانه تر از ديپلماسي كلاسيك و سنتي در بسيار از حوزه ها طراحي و اجرا
شود .ديپلماسي فرهنگي با سهول بيشتر در همه لايه ها جامعه رسوخ مي كند و بر نگرش
جامعه هدف نسب به كشور كه ديپلماسي فرهنگي را به كار مي گيرد تأثير سازنده داشته
باشد .بنابراي در اي صور قدر آفري نيز خواهد بود .نوشتار حاضر ضم معناساز
ديپلماسي فرهنگي در منظومه فلر و سيره عملي رهبر معظ انقلاب آي الله خامنه ا  ،در
صدد اس تا با بررسي نامه ها ايشان به جوانان غربي ،چرايي و اهمي اي مه را در هزاره
سوم واكاو نمايد.
 .1ادبیات نظری
 .1-1دیپلماسی فرهنگی
ديپلماسي فرهنگي در كنار ديپلماسي رسانه ا جزئي از ديپلماسي عمومي اس كه در
كنار ساير مفاهي ه پوشان به ويوه ديپلماسي عمومي ،رواب فرهنگي بي المللي و تبليغا
به كار رفته و با اينله زير مجموعه ديپلماسي عمومي محسطوب مطيشود ،متطرادف با آن
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نيس ( .)Mark, 2009: 11به طور كلي ديپلماسي عمومي شامل اجرا برنامه ها آموزشي،
فرهنگي و ارتباطي به وسيله يك دول حامي برا تأثير بر افلار عمومي كشور هدف اس تا به
وسيله فشار افلار عمومي ،رهبران سياسي در كشور هدف را به تصمي ساز بر حسب اهداف
سياس خارجي دول حامي وادار كند( .)Ahadi, 2013: 107ديپلماسي فرهنگي نيز ،استفاده
از فرهن يك دول در پشتيباني از اهداف سياس خارجي و يا ديپلماسي آن و ارتباط يك
حلوم با مستمعي خارجي برا تأثيرگذار مثب بر آنهاس (« .)Mark, 2009: 1ميلتون
كامينگز» ديپلماسي فرهنگي را اي گونه تعريف مينمايد« :انتقال ايدهها ،اطلاعا  ،هنر و ساير
جنبه ها فرهن در ميان مل ها و مردمان شان به منظور تشويق درک متقابل»
( .)Cummings, 2001: 1با برداشتي تطبيقي از وجوه مشترک اي تعاريف مي توان چني
نتيجه گرف كه ديپلماسي فرهنگي رواي داستان يك تمدن و فرهن برا صاحبان ساير
تمدن ها و فرهن ها با استفاده از ابزارهايي از جنس همان تمدن اس  .به عبار ديگر،
ديپلماسي فرهنگي آن گاه مفهوم واقعي خود را پيدا مي كند كه كشور برا انتقال غنا
نهفته در فرهن و تمدن خود با استفاده از سازوكارها و ابزارهايي از همان جنس به معرفي و
انتقال آن به ساير ملل مي پردازد و آن را در سياس خارجي خود لحاظ مي كند(حس خاني،
.)۳۱3-۳۱۳ :۳۱31
معمولاً در ديپلماسي فرهنگي مخاطبان تك تك افراد يك جمعي مشخص به عنوان
مخاطب هستند و نه كل يك جامعه .به خصوص اي نوع از ديپلماسي به كشورها بزرگ و
قدرتمند اي فرص را به وجود مي آورد تا از اي نوع ديپلماسي به عنوان ابزار اصلي خود در
اعمال و تحقق قدر نرم بهره ببرند و بتوانند به اي وسيله به ايفاگر ماثر در خصوص نق
خود درصحنه نظام بي الملل بپردازند .در ديپلماسي فرهنگي نفوذ حاصل از برقرار رواب
فرهنگي با عموم افراد يا شهروندان يك كشور از راه ارتباطا نوي و رسانه ها دسته جمعي
حاصل مي گردد كه طي آن ها تلاش مي شود تا تصوير خوب و مناسب و حتي ايده آلي از يك
كشور در جهان ترسي گردد .به اي ترتيب اشتياق هملار افراد با اي كشور به شلل
داوطلبانه در خارج از مرزها آن بدون استفاده از طرق سخ افزارانه فراه مي شود(خراز ،
 .)۳۳۱ - ۳۳1 : ۳۱33در تعاريف ديگر گفته مي شود كه ديپلماسي فرهنگي عبار اس از
مبادله انديشه ها ،انگاره ها ،ايده آل ها ،اطلاعا  ،هنر ،دان  ،مهار ها ،باورها ،سن ها كه
وسيله ارتباط بي ملل و كشورها محسوب مي شوند .اي مالفه ها كمك مي كنند تا مل
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كشورها درک و فه متقابلي از يلديگر پيدا كنند و شناخ صحيح و درس از فرهن و ارزش
ها يلديگر بهتر يلديگر را بفهمند و بهتر بتوانند باه ارتباط برقرار كنند .ديپلماسي فرهنگي
حوزه ا از ديپلماسي اس كه به برقرار  ،توسعه و پيگير رواب كشورها با يلديگر از طريق
فرهن  ،هنر و آموزش تأكيد دارد؛ بنابراي فرآيند ماثر اس كه در آن فرهن يك مل به
عرصه جهاني عرضه مي گردد و ويوگي ها منحصر به فرد فرهنگي مل ها در سطوح مختلف
دوجانبه و چندجانبه ترويج مي شود(صالحي و محمد )۳۳1– ۳۳۳ :۳۱۳1 ،؛ بنابراي به نظر
مي رسد كه بهره بردار از ديپلماسي فرهنگي مي تواند ابزار بسيار خوبي برا كسب و ارتقا
اعتبار و جايگاه ايران در نظام بي الملل باشد ،ضم اينله مي تواند به عنوان وسيله ا جه
افزاي تفاه ما با سايري فراه سازد.
ابزارها اصلي اي نوع ديپلماسي شامل آموزش زبان ،مبادلا آموزشي و انواع ديگر تماس
ها مستقي فرهنگي اند .هدف ديپلماسي فرهنگي يك كشور در كشورها ديگر ،آماده
ساخت جوانان و نخبگان آينده اي كشورها برا تلل به زبان آن كشور و شناخ ادبيا و
فرهن آن و به عبار ديگر ايجاد زمينه ها لازم برا درک و ارج گذار بيشتر گزارش ها و
تصويرها انعلاس يافته از سو وسايل ارتباط جمعي كشورها انتقال دهنده زبان و ادبيا و
فرهن پيشرفته اس (خراز محمدوند  .)۳1۳ :۳۱33 ،به باور بسيار از نظريه پردازان
رواب بي الملل ،ديپلماسي فرهنگي نمونه بارز اعمال قدر نرم اس كه به كشورها اي املان
را ميدهد كه در طرف مقابل نفوذ كنند و او را از طريق عناصر چون فرهن  ،ارزش و ايدهها
ترغيب به هملار كنند(بصير و خوانسار فرد.) 31 :۳۱۳1 ،
اي نوع ديپلماسي دارا مزايا بسيار در مقايسه با انواع و اقسام ديگر ديپلماسي اس .
برخي از مه تري اي مزايا عبارتند از:
 مواجه شدن با مقاوم كمتر در جوام ،و كشورها مقصد؛ جذابي آن؛ به اي دليل كه اي نوع ديپلماسي از لح خصمانه و آمرانه برخوردار نيس ولحني نرم ،فرهنگي و انساني دارد؛
 ايجاد فرص برا بازيگران غير رسمي و نهادها مدني برا ايفا نق در ديپلماسيكشورها؛
 اي نوع ديپلماسي به دنبال كشف ،تعريف و ترويج ارزش ها و مناف ،مشترک و جهان شمولو تامي مناف ،ملي از طريق اتلا به اي ارزش هاس ؛
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بيشتر و بهتر كشورها در نظر

 اي نوع ديپلماسي مي تواند به عنوان فتح بابي برا مفاهمهگرفته شود؛
 و سرانجام ديپلماسي فرهنگي مي تواند خلاقانه تر ،انعطاف پذيرتر و حتي فرص طلبانه تر ازديپلماسي كلاسيك و سنتي باشد و بهتر از آن توانايي تامي مناف ،ملي كشورها را داشته باشد.
 .2-1تاریخچه دیپلماسی فرهنگی
تعامل مديري فرهنگي و مديري سياس خارجي از  ۳11سال اخير به طور جد مورد
توجه كشورها قدرتمند بوده اس  .رواب فرهنگي در سه پديده تاريخي جن  ،مذهب و
استعمار ريشه دارد (پيترز .)3۱-۳۳3 :۳۱31 ،تلاش ميسيونرها مسيحي و تأسيس مدارس،
بيمارستانها و حتي دانشگاه به خصوص در آفريقا و آسيا برا غرب تجربيا ارزشمند را در
شناخ مل ها ديگر و نحوه برقرار ارتباط با آنان فراه كرد .ميسيونرها اطلاعا
ارزشمند را برا دول ها فراه ميكردند .امروز نيز قدر ها استعمارگر در اروپا از جمله
فرانسه ،آلمان و انگلستان بيشتري فعالي ها فرهنگي را در مستعمرا پيشي خود دنبال
ميكنند (آشنا .)111 :۳۱3۱ ،ديپلماسي فرهنگي در قرن نوزده از سو دول فرانسه ابداع
شد(بصير و خوانسار فرد .) 31 :۳۱۳1 ،ديپلماسي فرهنگي -مبتني بر تجربه فرانسو ها در
قرن نوزده  -در ابتدا از طريق سرمايهگذار برا تأسيس مدارس و ماسسا فرهنگي در
كشورها مورد نظر بر مبنا اهداف استراتويك صور ميگرف  .دو كشور فرانسه و آلمان
همانگونه كه آغازگران ديپلماسي فرهنگي بودند هنوز ه بيشتري سرمايهگذار ملي را در
اي راه مينمايند( .)Cavaliro,1986:139ماسسه آليانس فرانسه زير نفوذ يهوديان از سال
 ۳33۱و پس از شلس از پروس برا تدريس زبان فرانسه در مستعمرا و بقيه كشورها ايجاد
شد .در  ۳۳11ماسسه «لا ميسيون» برا آموزش غيرمذهبي در ماوراء بحار و در سال ۳۳۳1
دفتر ملي برا تبادلا مدرسها و دانشگاهي و اداره مدارس و ماسسا فرانسو خارج از
كشور تأسيس گرديد .پيشتاز فرانسه در نهادينه كردن رواب فرهنگي بي المللي باعث شد تا
در اي زمينه يك مدل فرانسو شامل آموزش زبان ،تعلي و تربي  ،تبادلا علمي و حتي
مذهبي شلل گيرد و توس بسيار از كشورها پذيرفته و دنبال شود.
انگلستان در قرن نوزده كه شاهد بود دول فرانسه چگونه برنامههايي از آموزش زبان
فرانسه تا هيأ ها باستانشناسي خود را در مناطق حساس به منظور مناف ،سياسي به كار
ميگيرد ،از سال  ۳۳۳1از طريق بخ خصوصي و با كمك اندک دول كار را آغاز كرد .ابتدا
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ماسسه بريتانيايي فلورانس تشليل شد و بعدها انجم ها آنگلوفيل در شهرها اصلي
آمريلا لاتي به وسيله تجار انگليسي و محلي با تأكيد بر آموزش زبان انگليسي تأسيس
گرديد .در انگلستان فعالي ها فرهنگي بي المللي كه شامل آموزش زبان ،عل  ،تلنولوژ ،
هنر ،علوم اجتماعي و تلاش برا جذب هرچه بيشتر دانشجويان خارجي به انگلستان اس بر
عهده ماسسها نيمه مستقل به نام شورا بريتانيا ميباشد كه در سال ۳۳۱1تأسيس شد و
برنامهها اوليه آن شامل كتابخانهها ،كرسيها دانشگاهي ،بورسيه دانشجويان ،آموزش زبان،
نماي فيل و حماي از هنرمندان اس ( .)Donaldson, 1984اي شورا اداره  11كتابخانه و
مركز اطلاعا و  ۳11برنامه آموزش زبان را در سراسر جهان برعهده دارد( Cavaliro, 1986:
 .)139و در سال مالي ۳۳۳1-۳3بودجها معادل 331/۳ميليون دلار را هزينه كرد( Sablosky,
.)1999: 62
آلمان نيز در سال ۳۳31در زمان حلوم « ويليبران » برنامهها فرهنگي بي المللي خود
را بنيان گذاش  .ويليبران معتقد بود سياس خارجي آلمان سه پايه دارد؛ سياسي :پيوند با
ناتو ،اقتصاد  :پيوند با اتحاديه اروپا ،فرهنگي :استفاده از مبادلا آموزشي -فرهنگي .دپارتمان
فرهنگي بخشي از وزار خارجه آلمان اس كه بيشتري بودجه را به خود اختصاص ميدهد.
بيشتري فعالي ها فرهنگي بي المللي آلمان از طريق سازمانها نيمه مستقل مانند «
انستيتو گوته» انجطام ميشود .اي ماسسه اقداماتطي نظير آمطوزش زبان ،هنر ،دورهها
فيل را در كشورها ديگر ساماندهي مي كند ( Sablosky,
آموزشي ،نمايشگاهها و نماي
 .)1999: 60آمريلا نيز همان الگو ماسسه فلورانس و انجم ها آنگلوفيل را اقتباس كرده
اس و مراكز دو مليتي كه با مشارك ادار و مالي دول ها و شهروندان كشور هدف تشليل
ميشود از حماي دول آمريلا در زمينه خدما كتابخانها و آموزش زبان استفاده ميكنند،
ولي از نظر رسمي كاملاً مستقل و خارج از چارچوب دولتي تعريف ميشوند .بنابراي  ،معمولاً از
خطر تعطيل شطدن در هطنگام بحرانها سياسي و حتي قط ،رواب محفوظ ميمانند
( .)Cavaliro, 1986: 142شورو نيز ساليان دراز به عنوان ابرقدر در صحنه رواب بي المللي
قدر نمايي كرد و يلي از پايهها اي اقتدار ،بعد ايدئولوژيك سياس خارجياش بود؛ تشليل
و بهرهگير از كمينترن و كمينفرم و پشتيباني بيدريغ از كوبا و كمك به نهض ها
كمونيستي جهان ،در واق ،اجرا اي نظر و تحقق همي هدف بود و با اي اقداما نفوذ خود
را به خصوص در اروپا گسترش داد و در كشورهايي چون فرانسه و ايتاليا بزرگتري احزاب
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كمونيس طرفدار را پايهريز كرد كه با همي حربه ،هر زمان كه ميخواس در اي كشورها
شورش كارگر به راه ميانداخ و نظ سياسي طرفها مقابل خود را بره ميريخ .
در حال حاضر نيز مشاهده مي شود كه ايالا متحده به دس گروهي نو محافظهكار هداي
و راهبر ميشود كه با گراي ها نوادپرستي و تمايلا شديد آميخته به تعالي صهيونيس
اداره ميشود« .سمير امي » از انديشمندان عرب در مقالها تح عنوان «ريشهها ايدئولوژيك
يك جانبهگرايطي سياس خارجطي آمريلا» سعي نمطوده اس زوايا عقيدتطي و ايدئولوژيك
يك جانبهگرايي آمريلا را به تصوير بلشد .امروزه ايالا متحده به دس گروه كوچلي از
جنايتلاران جنگي كه از طريق نوعي كودتا قدر را در دس گرفتهاند ،اداره ميشود .البته
نبايد فراموش كرد كه هيتلر ه سياستمدار انتخاب شده بود .در اي همساني ،حادثه ۳۳
سپتامبر ه شبيه آت زدن پارلمان «رايشتاگ» اس كه به اي گروه كوچك املان داد تا به
نيروها پليسي خود ،قدرتي شبيه قدر « گشتاپو» بدهد .آنها ه كتاب « نبرد م » [كتاب
هيتلر] خود را كه شامل استراتو امني ملي ،همبستگي تودهوار ،سازمانها ميه پرس و
مبلغان خودشان اس  ،دارند .شلل ويوها از پروتستانيس كه به نيوانگلند [ايالا متحده
آمريلا] رسيد ،حتي امروزه ه به ايدئولوژ آمريلايي شلل ميدهد .آنها با برقرار
مشروعي خود در ارجاعا سن نوشتهها ،فتح و تسخير سرزمي ها ديگر را آسان كردند.
فتح و تسخير خشون آميز سرزمي موعود توس اسرائيل توراتي ،درونمايه تلرار گفتمان
آمريلا شمالي اس  .در نتيجه مردم آمريلا شمالي به آنجا رسيدهاند كه خود را مردم
برگزيده ميدانند كه در عمل اي همان چيز اس كه ناز ها خود را مل ها ارباب
ميناميدند .تاريخ آمريلا به جا پاک كردن ترس و وحش اوليه ،آن را حفظ كرده اس و
معمولاً ه از شيوهها كلاسيك استفاده از يك دشم استفاده كرده اس  .در گذشته اي
دشم  ،كمونيس و مككارتيس بود كه آغاز جن سرد و به حاشيه راندن اروپا را املانپذير
ساخ و امروز اي دشم خارجي تروريس اس (آشنا.)111-111 :۳۱3۱ ،
در عرصه نظريهپرداز نيز نظريا قالبي نظير تئور «ناهمگوني تمدنها» از سو ريمون
آرون (جامعهشناس مشهور فرانسو )« ،برخورد فرهن ها» توس برنارد لويس(اسلامشناس و
شرقشناس معروف) ،تئور «برخورد تمدنها» هانتينگتون و همچني «پايان تاريخ» فوكوياما
و ...وجود دارد كه مبنا رواب كشورها در عصر حاضر را فرهن و ايدئولوژ معرفي ميكنند.
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جمله امور فوق حلاي از آن دارد كه تلاش جه تقوي مديري فرهنگي ،تئوريزه كردن و
بالاخره عملياتي ساخت آن تأثير مستقي در شللدهي كارآمد بر سياس خارجي دارد.
پس از پيروز انقلاب اسلامي ايران با توجه به اهميتي كه نظام برآمده از اي انقلاب برا
مل ها و افلار عمومي قائل بود و همچني با تاكيد بر اهدافي همچون نفي ظل و حماي از
مظلوم ،حماي از جنب ها آزاديبخ  ،تلاش برا وحد و همبستگي ميان ام اسلامي و
برقرار رواب مسالم آميز با جهان ،ديپلماسي فرهنگي در جمهور اسلامي ايران جايگاه
ويوها ياف  .اي ادعا را ميتوان از تعدد و تلثر نهادها متولي رواب فرهنگي بي المللي بعد
از انقلاب درک كرد كه بي از سي نهاد را شامل ميشود .در اي بي  ،حوزه سياس گذار
 1دستگاه و نهاد وظيفه سياس گذار  ۳دستگاه وظيفه برنامهريز  ۳ ،دستگاه وظيفه
نظارتي و  1دستگاه وظيفه هداي و حماي را در عرصه ديپلماسي فرهنگي به عهده
گرفتند .در فعالي ها اجرايي نيز۳1دستگاه به امر پووه و ۳۱دستگاه به فعالي آموزشي
مشغول شدند (گزارش مركز پووه ها مجلس شورا اسلامي.)۳۱3۳ ،
اما سوا چهارچوب شللي و نهاد ديپلماسي فرهنگي در جمهور اسلامي ايران بحث از
محتوا و چگونگي اعمال اي ديپلماسي نيز بسيار پر اهمي اس  .امر كه متأسفانه و به رغ
تأكيدا ملرر بنيانگذار جمهور اسلامي حضر امام(ره) و مقام معظ رهبر با گذش بي
از  11سال از جمهور اسلامي ايران همچنان در مهجوري  ،غفل و به نوعي كوتاهي قرار
گرفته اس .
 .2اصول دیپلماسی فرهنگی ایران در بیان رهبر معظم انقلاب
ديپلماسي فرهنگي كه در آن برخلاف مناسبا مرسوم سياسي ،دول ها نق خود را از
دس ميدهند و اي مل ها هستند كه به تصمي گير ميپردازند ،سياستي برا جهور
اسلامي به حساب ميآيد تا بواسطه آن از خطر انزوا در ميان مردم منطقه و جهان خارج شود.
از ديدگاه رهبر معظ انقلاب ،ديپلماسي فرهنگي از اهمي ويوها بر خوردار اس و اي
عرصه از ابتلارا جمهور اسلامي به حساب ميآيد(بيانا مقام معظ رهبر .)۳۱33/۳1/1۳،
اي نوع جديد اعمال قدر -ديپلماسي فرهنگي -كه در آن برخلاف مناسبا مرسوم سياسي
دول ها نق خود را از دس ميدهند و اي مل ها هستند كه به تصمي گير ميپردازند،
سياستي برا جهور اسلامي به حساب ميآيد تا بواسطه آن از خطر انزوا در ميان مردم
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منطقه و جهان خارج شود(بيانا مقام معظ رهبر  .)۳۱3۱/۳1/11 ،ايشان عرصه ديپلماسي
فرهنگي را عرصها معرفي ميكنند كه در آن لازم اس تا با هوشمند اقداما لازم به عمل
بيايد .رهبر انقلاب در اي باره ميگويد« :عرصه عظي ديپلماسي با انواع شيطن ها همراه اس .
عرصه ديپلماسي ،عرصه شيطن اس … عرصه ديپلماسي ،يك چني عرصها اس ؛
هوشمند لازم اس  ،ابتلار عمل لازم اس  ،نوع برخورد مبتلرانه لازم اس »(بيانا مقام معظ
رهبر  .)۳۱۳1/11/11 ،بر اي اساس ،اي پرس بوجود ميآيد كه برنامهها مبتلرانه ايران
برا اعمال ديپلماسي فرهنگي خود در سطح منطقه ا و جهاني چيس ؟ برا پاسخ به اي
پرس به سخنان ايشان در طول دوران رهبر شان رجوع مي شود و اه اصولي را كه
جمهور اسلامي در ديپلماسي فرهنگي خود آن ها را مبنا قراداده اس تا بواسطه آن
سياس ها خود را اعمال كند ،بررسي ميشود:
 .1-2ایستادگی ایران بر سر آرمانهای اسلامی« :امروز در سرتاسر دنيا اسلام ،جمهور
اسلامي مطرح اس ؛ عل ه اي اس كه بر سر حرف و شعار اصلي خود – كه اسلام اس
ايستاده اس »(بيانا مقام معظ رهبر .)۳۱3۱/۳1/11،
 .2-2توسل به عقلانیت« :از اول ،حرك ِ نهض  ،حرك

–

روشنفلر و عقلاني بود و با تحجر

ه مخالف .امروز ه روزبهروز همي رويلرد در تفلر اسلامي ما تقوي شده و تضعيف نشده
اس  .ما بي اي دو ،صراط مستقي خودمان را انتخاب كردهاي و پي ميروي  .بنابراي ،
اساس كار ما اي اس و ديپلماسي ما بر رو اي پايهها استوار اس و ما به دنبال چني
اسلامي هستي »(بيانا مقام معظ رهبر .)۳۱3۱/11/11 ،
 .3-2تأکید بر استقلال و عزت اجتماعی« :در ارتباطا ديپلماسي ما ،بايد بر اي استقلال و
بر اي عز اجتماعي تليه شود ،كه بحمداللَّه ميشود و اي روش درستي اس ؛ البته نه با
زورگويان و كساني كه ميخواهند همه مسائل را با تليه بر قدر خودشان حل كنند؛ مثل
آمريلا .با اي ها آبمان در يك جو نمي رود»(بيانا مقام معظ رهبر .)۳۱11/3/۱ ،
 .4-2تأکید بر مسأله وحدت« :و م توصيهام به مساولان كشور ،به نخبگان سياسي ،به
برگزيدگان و برجستگان ديني ،به آن هائي كه منطقه نفوذ كلمها در ميان مردم دارند ،اي
اس  :تا آنجا كه مي توانند ،بر رو اي اتحاد و انسجا ِم با ارزش مل ايران تليه كنند؛ ايمان به
خدا و اتحاد ،دي و اتحاد كلمه؛ اي دو چيز اس كه مي تواند كشورها را ،مل ها را رو پا
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خودشان نگه دارد؛ قدر مقاوم به آن ها بدهد؛ و مل
اس » (بيانا مقام معظ رهبر .)۳۱۳1/11/۳3 ،

ايران بحمدالله از اي دو برخوردار

 .5-2استفاده از رسانههای جمعی« :امروز رسانهها در دنيا فلر ،فرهن  ،رفتار و در حقيق
هوي فرهنگي انسان ها را القاء ميكنند و تعيي كننده هستند .رسانهها ميتوانند در بهبود
وضعي زندگي انسان ماثر باشند؛ ميتوانند در گسترش صلح و امني جهاني ماثر باشند؛
ميتوانند در ارتقا اخلاق و معنوي در ميان انسان ها ماثر باشند و ميتوانند انسان ها را
خوشبخ تر كنند» (بيانا مقام معظ رهبر .)۳۱31/11/13 ،
 .6-2تبادل ابعاد مثبت فرهنگی« :نگاه نل حرف خوب ،سخ حلم آميز ،دان

و معرف

را چه كسي دارد ميگويد ،اگر سخ خوب اس  ،آن را فرابگير ،اي گرفت  ،گرفت فرهنگي
اس و اخذ فرهنگي ،تبادل فرهنگي و زبدهگزيني فرهنگي ،يك چيز لازم اس »(بيانا مقام
معظ رهبر .)۳۱3۱/11/13 ،
 .7-2مقابله با ابعاد منفی فرهنگ غربی :اما دول

ها

غربي ،سردمداران نظام ها

استلبار و بخصوص نظام آمريلا ،اصرار دارند با انواع و اقسام طرق ،فساد و بيبندوبار را كه
جزو خصوصيا فرهن غربي اس  ،به مل ها مسلمان و كشورها اسلامي تزريق و تحميل
كنند .ما با اي روش ها ،كه مختص امروز ه نيس و در تاريخ معاصر ،مسبوق به سابقه اس ،
مخالفي »(بيانا مقام معظ رهبر .)۳۱11/1۱/۳1 ،
 .8-2نظام سازی« :غرور و نيز سادهانگار  ،دو آف

بزرگ پس از نخستي پيروز هايند .شما

مسئولتري افراد در عرصه نظامساز  ،حفظ دستاوردها
هستيد»(بيانا مقام معظ رهبر .)۳۱۳1/۳۳/۳1 ،
 .9-2سرمایه گذاری بر افکار عمومی« :برا

اينله بيدار

مردم و حل مشللا

جنب

اسلامي را تح الشعاع قرار

بدهند ه مسلمان ها را به جان ه مياندازند ،ه با بزرگنماييِ دستگاهها تبليغاتي دشم ،
اسلام را در چش افلار عمومي دنيا زش جلوه ميدهند»(بيانا مقام معظ رهبر 1۳،
.)۳۱۳1/۳1/

352

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دیپلماسی فرهنگی در منظومه فکری و سیره عملی...

 .3نامه های مقام معظم رهبری بمثابه ابزاری برای دیپلماسی فرهنگی
 .1-3مضمون و محتوای نامه ها
در پي حوادث تروريستي در سال ها  ۳۱و  ۳1توس گروهك تروريستي داع كه در
برخي كشورها اروپايي و بويوه فرانسه رخ داد ،رهبر معظ انقلاب اسلامي طي دو نامه كه در
سال ها  ۳۱و  ۳1صادر شد ،به گفتگو با جوانان غرب پرداخته و با آن ها از پش صحنه
تفلرا وحشيانه و ماهي به وجود آورندگان و حاميان تروريس هايي همچون داع سخ
گفتند و آنان را برا شناخ بي واسطه از اسلام به ماخذ و مناب ،اصيل و دس اول اسلام يعني
قرآن كري و زندگي پيامبر اعظ (ص) دعو كردند.
اولي اي نامهها كه با عنوان«خطاب به جوانان اروپا و آمريلا شمالي» و هشت «،»Letter4u
در روز پنجشنبه اول بهم  ۳۱۳۱در وبگاه ايشان به  1زبان منتشر گرديد و پس از آن در
شبلهها اينترنتي پخ شدهاس  ،جوانان غربي به شناخ مستقي و بيواسطه اسلام
فراخوانده شدهاند .مقام معظ رهبر در اي نامه از جوانان اروپايي و آمريلايي مي خواهند،
درباره انگيزه ها سياه نمايي گسترده عليه اسلام تحقيق كنند و شناخ مستقي و بي واسطه
ا از اسلام به دس آورند و اجازه ندهند ،حلوم ها شان تروريس ها مزدور را
نمايندگان اسلام به آن ها معرفي كنند .با اندكي تامل در نامه اول مقام معظ رهبر خطاب به
جوانان آمريلايي و اروپايي در مي يابي  ،مقوله هايي مانند «ساختار قدر در جهان امروز»،
«سياستمداران غربي« ،پروژه اسلام هراسي ،تبليغا گسترده عليه اسلام و سياس هراس
افلني عليه مسلمي »« ،استعمار غرب»« ،سياس قدر ها مداخله گر در كشورها ديگر»،
«تروريس »« ،مرزها ساختگي رسانه ها»« ،تمدن اسلامي»« ،جستجو گر درباره اسلام ،قرآن
و پيامبر اسلام (ص)» و « لزوم شناخ بي واسطه اسلام توس جوانان» موضوعا مورد تمركز
ايشان بود .در واق ،هشدار رهبر به جوانان آمريلايي و غربي مبني بر اينله به هوش باشند،
مبادا حلوم ها شان از «تروريس ها تح استخدام خود به عنوان نمايندگان اسلام»
جه پيشبرد اهداف شان بهره بردار نلنند ،بيانگر دغدغه ها ايشان از رخ دادها آتي
عرصه بي المللي بود.
در نامه دوم كه با عنوان «به عموم جوانان در كشورها غربي» ،و با هشت « Common
 »Worryبه معنا «نگراني مشترک» به واسطه حملا تروريستي فرانسه ،در روز يلشنبه
هشت آذر  ۳۱۳1در وبگاه و به  ۳زبان منتشر گرديده و در اينترن پخ شدهاس  ،به
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سياس ها متناقض آمريلا و غرب در قبال تروريس  ،تهاج ها نظامي به جهان اسلام،
محلوم كردن حمله تروريستي پاريس ،خونريز در فلسطي و خشون داع درعراق و
سوريه ،لزوم مقابله با انديشه خشون زا ،و تروريس به عنوان درد مشترک جهان اسلام و غرب
پرداخته شدهاس كه مورد توجه رسانهها قرار گرف .
پيرو اي نامهها ،و برغ تلاش رسانهها بزرگ غربي و همچني مديران شبلهها اجتماعي
مانند توييتر و فيسبوک برا بايلو و جلوگير از نشر آن در ميان جوانان غربي ،تلاشها
خودجوش زياد از سو جوانان موم و انقلابي و برخي شخصي ها فرهنگي ايراني و بعضاً
غيرايراني در فضا مجاز و ميداني برا رساندن اي پيام به مخاطبان اصلي نامهها صور
گرف .
 .2-3چرایی نامه ها یا رمز گشایی از دیپلماسی فرهنگی مقام معظم رهبری
نامه ها منتشره مقام معظ رهبر خطاب به جوانان غربي برآمده از ديپلماسي فرهنگي
جمهور اسلامي و از جنس همان نامها اس كه امام خميني (ره) خطاب به رهبر شورو
سابق نگاشتند و او را به مطالعه اسلام و مناب ،ناب آن دعو كردند تا از پرده جهل بيرون
آيند و اسلام را با آغوشي باز پذيرا باشند(صحيفه امام ،ج.)1۳ ،۳
نامه رهبر معظ انقلاب در شرايطي نگاشته شد كه ه انفعال در دستگاه ديپلماسي عمومي
و فرهنگي نسب به موج اسلام هراسي بخصوص پس از حوادث تروريستي در شهرها اروپايي
همچون بروكسل و پاريس وجود داش و ه اينله غرب در ترويج اسلام هراسي از هيچ تلاشي
دريغ نمي كرد .نگارش نامه و خطاب قرار دادن جوانان و نه سياس مداران رسمي و حاكميتي
يك جامعه ،به واق ،ارتباط انديشه ورز با بدنه آتي سياس گذار و تصمي گير يك تمدن
اس و اي جوانان هستند كه مي خواهند تمدن غربي را به ارث و آن را تغيير يا تحلي كنند.
جواناني كه در صور رهايي از مرزها و فضاها تصنعي ايجاد شده توس گفتمان ليبرال
دموكراسي و امپراتور رسانه ا نظام سلطه ،مي توانند در بيدار ساز و آگاهي بخشي عمومي
جامعه خود ،نق چشمگير داشته باشند .در اي دو نامه رهبر معظ انقلاب از موضعي برابر و
با بياني محترمانه و همدلانه با مخاطب جوان غربي سخ ميگويد و ميكوشد بدون آنكه
تحميلي در كار باشد ،با قو استدلال و استناد به شواهد روش تاريخي و حوادث روز كه كاملاً
برا مخاطبي ملموس و قابل درک اس  ،آنان را به انديشيدن از منظر متفاو با منظر نظام
سلطه فراخواند .اي همان الگو دعو با قول لي و قول سديد اس كه در كلام وحي و
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آموزهها ديني ما نيز جايگاه رفيعي دارد .اگر خواسته شود از نظريا مطرح دنيا در علوم
اجتماعي نيز وام گرفته شود كه برا مخاطبان غربي نيز قابل فه باشد ،ميتوان گف اي نامه
بر اساس الگو كن ارتباطي كه «يورگ هابرماس» مطرح ميكند قابل ملاحظه اس  .بر
اساس اي الگو طرفي تعامل و گفتگو فرض ميگيرند كه منظور ه را ميفهمند و چيز كه
ميگويند برا شنوندگان قابل درک اس و آمدهاند تا از طريق فرايند گفتگو و گوش دادن به
يلديگر ،منظور ه را درک نموده و به يك فه مشترک نائل آيند .در كن ارتباطي تليه بر
عقلاني و ارائه دليل (استدلال) اس  .يعني افراد در جايگاه برابر و بدون دخيل بودن
مناسبا قدر به گفتگو آزادانه ميپردازند و تنها نيرو استدلال برتر ميان آنها حل
ميكند .لذا هيچگونه فه اجبار و مبتني بر سركوب وجود ندارد بلله اساس تعامل بر عدم
خشون و احساس اخلاقي احترام و همدلي استوار اس (.)Habermas,1987
مقام معظ رهبر در اي دو نامه و نيز در پيام خود به جوانان فرانسو در مورخه  1آبان
 ،۳۱۳۳در قبال راهبرد «اسلام هراسي» غرب و آمريلا ،دو راهبرد فرهنگي «شناخ » و
«دعو » را اتخاذ مي كند ،آنجا كه از جوانان آمريلايي و غربي مي خواهد «شناخ بي واسطه
ا » از اسلام به دس آورند ،در واق ،آن ها را به تحقيق و تفحص «دعو » مي كنند .تاكيد
مقام معظ رهبر بر مقوله «شناخ » و توصيه موكد ايشان به جوانان آمريلايي و غربي جه
حصول آن ،از آنجا نشا مي گيرد كه اسلام و مسلمانان همواره بر تحولا فلر و سياسي
غرب تاثير گذار بوده و بحث درباره جايگاه و نق اسلام و رويلرد غربي ها به اسلام همواره
اهمي ويوه ا در ميان انديشمندان و نخبگان اي جوام ،داشته اس  .مقوله «دعو » نيز،
مقوله جديد در تاريخ اسلام نيس  ،بلله در متون اسلامي به دفعا به آن اشاره شده اس  ،از
نامه پيامبر اسلام (ص) به سران كشورها مه عصر و دوره خود گرفته تا نامه مه امام (ره) به
گورباچف كه نقطه مشترک در تمام آن ها «دعو » به مطالعه دقيق اسلام و به دس آوردن
«شناخ » درس از آن ،در مقابل تصاوير نادرس ارائه شده از آن اس  .از جه ديگر،
پرداخت مقام معظ رهبر به مقوله «دعو » و «شناخ » به نوعي تأكيد بر مبرا بودن اسلام
از هرگونه تعامل خشون آميز و تاكيد اي دي بر «گف وگو» و «ه فلر » برا حل
مشللا و تعامل با ديگران اس  .اي بارزتري ويوگي اسلام واقعي و تفاو آن در قرائ
دموكراتيك آن با اسلام داعشي و اسلام طالباني اس كه در آن اساساً نياز به گف وگو
احساس نمي شود.
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بر همي اساس وقتي به ابعاد نامه رهبر نگاه مي شود دريافته مي شود رهبر معظ
انقلاب از فرص تحقيقي و جستجوگر جوانان نسب به ماهي اصلي داع و ديگر گروه ها
استفاده نمود و واقعي ها موجود در پش پرده اي گروه ها را افشا نمود و به عنوان يك
شخصي ديني نسب به كن اسلام هراسي واكن نشان داد و اسلام را بر از خشون
معرفي نمود .در واق ،رهبر با سياس خود مساولي ديپلماسي فرهنگي جهان اسلام را بر
عهده گرف و ضعف تمامي نهادها فرهنگي جهان اسلام را يك تنه به دوش كشيد.
نتیجه گیری
ديپلماسي فرهنگي اگر تعامل و تعاطي انديشه ها و دستآوردها مل ها دانسته شود ،اي
پيامها ،دقيقا انتقال نگاه فرهنگي و تمدني ،به نخبگان و سازندگان فرهن ديگر ملل اس  .در
ديپلماسي فرهنگي تلاش مي شود مباني فلر يك مل به ديگران شناسانده شود چنانله
مقام معظ رهبر در نامه ها و گفتگو خوي شيوه اقناع مخاطب به زبان مورد پذيرش
جوانان امروز را به كار بسته اند .مه تري ظرفي نامه ها رهبر معظ انقلاب در ارتباط با
مالفهها ديپلماسي فرهنگي ،مخاطب نامه اس  .برخلاف نامهها متداول ديپلماسي رسمي
كه ميان مقاما دولتي كشورها مختلف رد و بدل ميشود ،در اي نامه برا نخستي بار
رهبر نظام سياسي جمهور اسلامي ايران ،در قالب يك رهبر ديني و يك دانشمند دانا و حلي
مردم عاد جوام ،غربي بهويوه جوانان را مخاطب قرار داده اس كه اي مساله اساس
ديپلماسي فرهنگي محسوب ميشود .يعني يك مقام سياسي به جا گفتگو رسمي با
همتايان خود در چارچوب مراودا ديپلماتيك ،ميكوشد تا مستقيماً با تودهها مردمي ارتباط
بگيرد و بر آنها تأثير بگذارد .به نظر ميرسد ابتلار رهبر معظ انقلاب اگر به درستي از سو
مسئولان فه گردد ،ميتواند عامل برانگيزانندها برا تحرک بخشيدن به ديپلماسي فرهنگي
جمهور اسلامي ايران باشد .زيرا از آنجايي كه جمهور اسلامي ايران بهعنوان نظامي مبتني
بر يك انقلاب ايدئولوژيك از ابتدا شللگير  ،مل ها جهان را به عنوان مخاطبان اصلي پيام
خود برگزيده اس  ،نياز مبرمي به برقرار يك رابطه نهادينه ،هدفمند و تعريف شده با افلار
عمومي جهاني و تشللها غيردولتي و مردمنهاد در ساير كشورها دارد تا بتواند كاركرد
الهامبخشي خود را محقق سازد .طبع ًا الهامبخ بودن در فراسو قلمرو سرزميني و اعمال نفوذ
هدفمند بر مل ها و ارائه الگو به آنان جز از طريق طراحي و اجرا برنامهها ديپلماسي
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راستا

عمومي املانپذير نخواهد بود و دو نامة رهبر معظ انقلاب فتح باب خوبي در اي
محسوب ميشود.
فراموش نشود كه اي دو نامه علاوه بر تغيير موض ،انفعال به تهاج و سوال از جنايا غرب
اس  ،دعو به ديدن حقيق اسلام اس و نبايد از آن تعبير به دعو برا مسلمان شدن كرد
چرا كه مي تواند حساسي مذهبي مسيحيان پرتعداد غرب را برانگيزاند .متاسفانه رسانه ها
غربي كه اي نامه را پوش دادند نيز عمدتا تاكيد بر اي معنا كردند تا از آثار آن بلاهند.
در حال حاضر و در فرايند ديپلماسي فرهنگي به نظر مي رسد در ذيل اي نامه نگار چند
فرص نيز نهفته اس  :بايد زمينه گفتگو با مخاطب غربي را بي از گذشته ايجاد كرد و اي
صرف ًا به معنا توليدا به زبان انگليسي نيس ! بايد مناسب ذائقه و شراي او ،توليدا به زبان
ها غربي داش كه پرداخت عميق تر به موضوعا مطرح شده در اي نامه خود راهگشاس .
بعلاوه ،ارائه آموزه ها ناب دي در قالب ها متنوع نيز شايسته اس كه بي از گذشته مورد
توجه باشد .همچني تشويق محققي غربي به مراجعه به متون و نصوص ديني؛ ترجمه مناب،
مناسب؛ ارايه پاسخ ها مستدل و متناسب به شبها و پرس ها نسل جستجوگر؛ موض،
گير ها مناسب در مقاط ،حساس؛ بهره گير از توان مسلمانان آگاه بومي و مهاجران و نيز
دانشجويان مسلمان؛ بهره گير از شبله ها تلويزيوني و راديويي؛ حضور سنجيده و پر محتوا
در مجام ،و سمينارها و هماي ها مرتب با حوزه علوم انساني؛ دعو از متفلري غير
مغرض به محافل و مجام ،داخلي؛ و حضور گسترده و با برنامه در فضا مجاز به عنوان
بلندگوها انتقال اي پيام و تامي محتوايي آنان ،از اولوي ها شراي كنوني اس .
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خامنه ا  ،آیتالله العظمی سید علی( .)3191برانات در دی ار مسؤولان نظای و مرهمانهان مفه ان

وحه ت

اکلامو با معظم له در ممرخه .3191/30/19
خامنه ا  ،آیتالله العظمی سید علی( .)3191برانات در دی ار مسؤولان نظای و کف ای شسرهای اکهلامو برا
معظم له در ممرخه .3191/05/33
خامنه ا  ،آیتالله العظمی سید علی( .)3190برانات در خطب های نمازجمع ته ان در ممرخه .3190/33/1
خامنه ا  ،آیتالله العظمی سید علی( .)3190برانات در دی ار بسرجران اکتان مانشاه با معظم لره در ممرخره
.3190/02/11
خامنه ا  ،آیتالله العظمی سید علی( .)3133برانات در دی ار وزیه و مسهؤولان وزارت خارجه و کهف ا و
رؤکای نمایم گرهای ای ان در خار از شسر با معظم له در ممرخه .3133/31/09
خامنه ا  ،آیتالله العظمی سید علی( .)3135برانات در دی ار مه ی ان و ب نام کهازان رکهان ای شهسرهای
مصتلف با معظم له در ممرخه .3135/01/16
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خامنه ا  ،آیتالله العظمی سید علی( .)3131برانات در دی ار با ا ضای مجل

خب گهان رهبه ی در ممرخره

.3131/31/12
خامنه ا  ،آیتالله العظمی سید علری( .)3131برانات در دی ار جمعو از مسهوسلان وزارت امهسر خارجه برا
معظم له در ممرخه .3131/05/15
خامنه ا  ،آیتالله العظمی سید علی( .)3131برانات په

از بازدیه از کهازمان صه ا و کهرما در ممرخره

.3131/01/13
خامنه ا  ،آیتالله العظمی سید علی( .)3122برانات در دی ار رئر جمهسر و ا ضای هرأت دولت برا معظرم
له در ممرخه.3122/6/1
خامنه ا  ،آیتالله العظمی سید علی( .)3121برانات در خطب های نمازجمع ته ان در ممرخه .3121/01/31
خرا

محمدوند آذر ،هرا (« .)3133تث یر دیپلماسی فرهنگی بر منافم ملی کشمرها » ،مجله مدیریت
فرهنگی ،سال پنجم ،شماره  ،6صص.302 -311

صالحی امیر  ،سیدرضا و محمد  ،سعید( .)3191دیپلماکو ف همگو ،تهرا  :نشر ققنمس.
ممسم خمینی ،امام روح الله ( .)3169صحرف نسر ،جلد  ، 3تهرا  :مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
مرکز پژوهشها مجلس شمرا اسلامی( .)3139ب رکو وضعرت دیپلماکهو ف همگهو جمههسری اکهلامو
ای ان؛ دکهتگاهها و نهادههای فعها  ،تهررا  :مرکرز پژوهشهرا مجلرس شرمرا اسرلامی ،تیرمراه ،کرد
ممضمعی ،120شماره مسلسل.30113،
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