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چکيده
دیپلماسی عمومی مجموعه اقداماتی است که دولتها برای ارتباط با ملل دیگر کشورها به اجرا میگذارند .انقالب
اسبمی ایران از بدو پیروزی به دلیل خاستگاه مردمی ،ارتباط با ملتها را در سرلوحه سیاستهای خود قرار داده و ایال
امر در قانون اساسی و قوانی باالدستی جمهوری اسبمی ایران مورد توجه قرار گرفته است .ای پژوهش با هدف تبیالی
اصول مندرج در قانون اساسی و اسناد باالدستی در مورد دیپلماسی عمومی جمهوری اسالبمی ایالران صالور پذیرفتاله
است .تحقیق از نوع توسعهای-کاربردی است .روش تحقیق آمیخته و از تحلیل محتوا و تفسالیری و مطالعاله اسالنادی در
تجزیهوتحلیل داده ها استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد رویکرد قالانون اساسالی و اسالناد باالدسالتی باله
دیپلماسی عمومی در سه زمینه دکتری  ،اهداف و سیاستگذاری قابل تمیالز اسالت و شالش مالورد دکتالری  ،پالن مالورد
هدفگذاری و بیستوشش مورد سیاستگذاری مسیر دیپلماسی عمومی جمهوری اسبمی ایالران را مشالخ

سالاخته

است .بنا بر یافته های تحقیق ،مفاهیم مرتبط با دیپلماسی عمومی در مفالاد قالانون اساسالی و اسالناد باالدسالتی بالر مبنالای
خاستگاه و مبانی شکلگیری در چهار زمینه «مبانی دینی و اعتقادی»« ،ارزشهای انقالب اسالبمی»« ،فرهنال ،،تمالدن و
هنر ایران» و «ارتباطا فرهنگی بی الملل» قابل تفکیک میباشند .بهرغم تأکید قانون اساسی و اسناد باالدسالتی ،پیرامالون
برخی مفاد دیپلماسی عمومی ،اجماع صالریحی میالان دسالتگاههالا وجالود نالدارد .تنقالیح مجموعاله دکتالری  ،اهالداف و
سیاستهای دیپلماسی عمومی مندرج در قانون اساسی و قوانی باالدستی و تبیی نقاط قو و ضعف ضالروری اسالت.
همچنی بنا بر محیط متغیر بی المللی و بهمنظور تمرکز هدفمند بر سیاستهالا و منالاب الز اسالت ابربخشالی هریالک از
سیاستها جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
کليدواژهها:

دیپلماسی عمومی ،قانون اساسی ،سند چشمانداز بیستساله ،قوانی برنامه پن ساله توسعه.

 .1عضو هیئتعلمی دانشگاه عالی دفاع ملی
 .2استاد دانشگاه طباطبایی
 .3دانشجوی دکتری مطالعا

امنیت ملی (نویسنده مسئول) ایمیلmh.habib41@gmail.com:
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مقدمه
ماهیت مردمی انقب

اسالبمی موجالت تغییالر رویکالرد اساسالی در جالوهره سیاسالت

خارجی جمهوری اسبمی ایران پس از پیروزی انقب
ادبیا

اسبمی شده است .به گونهای کاله

جدیدی تحت «ارتباط با ملتها» به سرفصل مهمالی در مناسالبا

خالارجی ایالران

تبدیل شد .اما خمینی(ره) بنیان گذار جمهالوری اسالبمی ایالران از همالان ابتالدای پیالروزی
انقب  ،جهت گیری سیاست خارجی کشور را  -عبوه بر جنبه های رسمی _ باله سالمت
تماس و ارتباط با توده های مرد ملل دیگر سوق داده و با هدف انتقال آرمان های انقب
اسبمی بُعد جدیدی را به سیاست خارجی جمهوری اسبمی ایران افزودهاند کاله امالروزه
از آن بهعنوان دیپلماسی عمومی یاد میشود .حضر
اسب به ای است که اخبق اسبمی ،آدا

اما (ره) بر ای باور بود کاله «صالدور

اسبمی و اعمال اسبمی آنجا طوری باشد که

مرد به آن گرایش پیدا کنند .مرد را به اسب  ،به نهضت اسبمی و انقب

اسبمی آشالنا

کنید .صدور آن وقت است که اسب  ،حقایق اسب  ،اخبق اسبمی ،اخبق انسانی رشالد
پیدا بکند»

(اما

خمینی .)514 :1331 ،به نظر اما خمینی(ره) سطح بی ملیتی مقد بر سطح بی

دولتی است  .از نظر ایشان ،ملت ها تصمیم گیرندگان اصلی در روابط بی الملالل هسالتند و
روابط میان آنها مهمتر از روابط میان حکومتها میباشد (دهشیری.)231 :1311 ،
قانون اساسی عالیتری سند حقوقی کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانی دیگر است.
در رتبه بعدی سند چشم انداز بیستساله جمهوری اسبمی و قوانی برنامالههالای توسالعه
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به عنوان مهم تری اسناد پایه ،جهت گیری قوانی و
خطمش ی اجرایی دیپلماسی عمومی جمهوری اسبمی ایران را ترسیم کرده و چارچوبی را
برای مدل دیپلماسی عمومی کشور ارائه نمودهاند.
در طول چها ر دهه گذشته ،نهادهای متعددی برای اجرای گسترش دیپلماسی عمالومی
شکل گرفته اند؛ امالا فقالدان مالدل دیپلماسالی عمالومی بالر اسالاس قالوانی اصاللی کشالور،
برداشتها ی متفاوتی را متبادر کرده و زمینه را برای عالد انسالجا در رویکالرد نهالادی و
کارکردی دیپلماسی عمومی کشور موجت شالده اسالت .بالروز نابسالامانی و حتالی ایجالاد
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تعالالارد در زمینالاله فهالالم و در

صالالحیح از اهالالداف دیپلماسالالی عمالالومی کشالالور میالالان

سیاست گذاران و مجریان ازجمله دیگر نتای فقدان الگوی دیپلماسی عمومی است که باله
از دست رفت فرصت ها و امکانا

منجر میشود  .ضم اینکه تحقالق اهالداف دیپلماسالی

عمومی جمهوری اسبمی ایران دو زمینه راهبرد و اجرا را با چالش جدی روبهرو سالاخته
است.
توجه به راهبردها و اصول دیپلماسی عمومی جمهوری اسبمی ایران و استخراج آنها
از منظومه قانون اساسی و قوانی باالدستی ،میتواند بهعنوان نقشه راه مجریان دیپلماسالی
عمومی کشور مورد استناد قرار گیالرد  .بالر همالی مبنالا ضالروری اسالت رویکالرد قالوانی
باالدستی کشور به عنوان مهمتری استنادا
بهصور

دیپلماسی عمالومی جمهالوری اسالبمی ایالران

مدون احصاء شود .بیشک ای امر پیگیری کیفالی و کمالی اهالداف مالورد نظالر

کشور در ای حوزه را تسهیل و به حرکت یکپارچه بهسوی اهداف کمک مینمایالد .ایال
پژوهش در پی پاسخ به ای سؤال است که رویکرد و اهداف دیپلماسی عمومی جمهوری
اسبمی ایران بر مبنای قانون اساسی و قوانی باالدستی چیست؟
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
پیشینه شناسی موضوع مورد تحقیق نشان میدهد کاله تالاکنون پژوهشالی در رابطاله بالا
رویکرد قانون اسا سی و قالوانی باالدسالتی دیپلماسالی عمالومی جمهالوری اسالبمی ایالران
به صور

مشخ

سایر موضوعا

و مجزا انجا نشده است؛ اما تحقیقا

متنالوع و زیالادی در رابطاله بالا

مرتبط با دیپلماسی عمومی ایران صور

پذیرفته است .ازجمله میتالوان

به « جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسبمی ایران» ،ناصالر حضالینیالا،
فصلنامه رهیافت سیاسی و بی المللی« ،1311 ،دکتری سیاست خارجی جمهوری اسبمی
ایران بر اساس آموزه های قرآن کالریم» دکتالر سالید مصالطفی احمالدزاده ،فصاللنامه علالو
سیاسی « ،جایگاه قانون اساسی در سیاست خارجی» ،سید جواد طاهالایی ،نشالریه راهبالرد،
 1314و «الها بخشی و قدر

نر جمهوری اسبمی ایالران در سالند چشالمانالداز  1515و
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تأبیر آن در ارتقاء قدر

ملی ایران» ،سید صالدرالدی

نر جمهوری اسبمی ایران ،قدر

موسوی ،فصلنامه قدر  ،اشاره داشالت کاله در نتالای حاصالله قسالمتی از موضالوعا

در

پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته و در رابطه با غنا بخشیدن به موضوع مورد تحقیق
و نیز شناخت ابعاد و مفاهیم آن مفید بوده اسالت .نالوع تحقیالق حاضالر از لحالا ،هالدف،
توسعهای -کاربردی میباشد .روش ای پژوهش آمیخته (ترکیبی) اسالت .در ایال تحقیالق
داده های اسنادی به روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری جم آوری شالده اسالت و در
مورد متون قوانی و اسناد باالدستی از روش تحلیل جزءنگر استفاده شده است .در اداماله
با استخراج مؤلفهها و ابعاد قوانی و اسناد باالدسالتی و مقولالهبنالدی آن هالا بالا اسالتفاده از
نر افزار و نظر خبرگان دستهبند ی شد و درنهایت باله انتخالا

مضالامی و مرتالت کالردن

مؤلفهها پرداخته شده است .از نظر حجم نمونه نیالز از روش گلولاله برفالی اسالتفاده شالده
است.
ديپلماسي عمومي
در تحقیقا

مؤسسه مطالعا

عمومی مجموعه ای از اقداما

روابط بی الملل کلینگندال هلند آمده اسالت :دیپلماسالی
برای ارتباط با دیگر ملل است .دیپلماسی عمالومی ارتبالاط

مستقیم با مرد ب ا هدف تأبیرگذاری بر افکار و اندیشه هالا و درنهایالت دولالت آن هاسالت.
محتوای دیپلماسی عمومی شامل سلسله اقداماتی در خارج از کشور در زمیناله اطبعالا ،
آموزش و فرهن ،است که هدف آن ها تأبیرگذاری بر دولت های خارجی از طریالق تالأبیر
گذاشت بر شهروندان آن هاست .دیپلماسی عمومی دو وجاله دارد ) 1 :وجاله اول آن تالأبیر
گذاشت بر عامه مرد در کشور هدف است ) 2 .وجه دو آن اقناع آن هالا بالرای فشالار بالر
دولت خود جهت تغییر سیاست داخلی و یا خارجی است
عمومی موجبا

)2008: 7

 .(Szondi,دیپلماسالی

اعتماد سالایر ملالل را فالراهم آورده ،از ایال طریالق زمیناله بالرای انعقالاد

قراردادهای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی برای سیاستمداران فراهم می گردد که به تأمی مناف
ملالی کمالک خواهالد کالرد

( Diplomacy, Sep 2005:1

 .)Culturalملیسال نیالز در تعریالف

دیپلماسی عمومی گفته است که دیپلماسی عمومی روندی است که طی آن روابط مستقیم
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با مرد یک کشور دیگر به منظور تعقیت مناف و گسترش ارزش هالا صالور
دیپلماسی عمومی تعریف ارتباطا
در

مالی پالذیرد.

یک دولت با مرد خارج از کشور با هدف معرفالی و

عقاید ،ارزشها ،ساختارها ،فرهن ،و همچنی تعقیت اهداف ملالی و سیاسالتهالای

کشور میباشد ( . )Melissen,2005:11تعریف گولیون از دیپلماسی عمومی عبار
معطوف به مناف ملی یک کشور از طریق ارتباطا

« ارتباطا

است از:

با مرد خارج از مرزهالای

جغرافیایی» .با ای تعریف مسائلی از قبیل اعزا دانشجو ،پذیرش بالورس هالای تحصالیلی،
خبرنگاران اعزامی ،فرایند ارتباط بالی فرهنگالی ،برگالزاری انالواع جشالنواره هالای هنالری،
همایشها و سمینارهای فرهنگی ،پخش برناماله هالای صالوتی و تصالویری و حتالی ایجالاد
سایت های اینترنتی همه و همه در حوزه دیپلماسی عمالومی قابالل بحالس اسالت

(هادیالان و

همکاران . )11 :1311 ،در مجموع دیپلماسی عمومی اقداماتی برای تعامالل و ارتبالاط بالا دیگالر
ملل و اندیشه ها دانسته شده است که هدف آن استقرار طوالنیمد
سیاست های نظا مورد نظر در جوام دیگر است .در هر صور

فرهن ،،ارزش هالا و
باید توجاله داشالت کاله

دیپلماسی عمومی از اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی عمومی حمایت میکند.
قدرت نرم
نر را می توان اهر قوی دیپلماسی عمومی دانست .اصطبح قدر

قدر
برابر قدر
« قدر

سخت – به کار میرود  .نای در تعریالف خالود از قالدر

نر عبار

نالر  -در

نالر گفتاله اسالت:

است از :به دست آوردن خواسته مورد نظالر از طریالق جالذابیت و ناله

اجبار و تشویق .قدر

نر از جذابیت های فرهنگی ،ارزش های سیاسالی و سیاسالت هالای

یک کشور ناشی می شود .وقتی از دیدگاه دیگران ،سیاست های ما از مشروعیت برخوردار
باشند ،قدر

نر ما ارتقاء خواهد یافت» ( . )Nye,2005:35قالدر

نالر توانالایی دسالتیابی

دولت ها ،سازمان ها و افراد به اهدافی معی از طریق متقاعد کردن دیگران  -و نه تشالویق
و یا تهدید آنان -به انجا کاری و یا بازداشت آنان از کاری می باشالد کاله بالرخبف میالل
اولیه آنان است

(اما

زاده فرد . )155 :1311 ،یک رابطه دوسویه میان دیپلماسی عمومی و قدر
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نر وجود دارد ،به طوریکه دیپلماسی عمومی یکی از مناب قدر
که « هدف آن جذ

قلو

نر به شالمار مالی رود

و افکار مرد در کشورهای دیگر و رهبران است و ناله لزومالا

دولتمردان و سیاستمداران آنها» (شیلر.)11 :1333 ،
ديپلماسي فرهنگي
دیپلماسی فرهنگی که یکی از محورهای اصلی دیپلماسی عمالومی قلمالداد مالی شالود،
عبار

است از« :هنر ارائه عقاید و ارزش های یک ملت به بهتری نحو ممکال » .اهمیالت

دیپلماسی فرهنگی در پی گذر از جن ،سالرد و جهالان دوقطبالی و ورود باله جهالان عالد
قطعیت ها و جهان چندقطبی زیادتر شده است .به گوناله ای کاله در حالال حاضالر فرهنال،،
مذهت و عوامل نژادی در رابطه با ارائه تعریف احساس انسان ها از خود و جامعاله نقالش
مهم و بی بدیلی را ایفالاء مالیکننالد (  . )Bound&others,2007:17هالدف اساسالی دیپلماسالی
فرهنگی ارائه دیدگاه ،فرهن ،و ارزش های رفتاری یک نظا باله روشالی موجاله در قالالت
دیدگاه ،فرهن ،و ارزش های مالورد قبالول بالازیگران مختلالف عرصاله بالی الملالل؛ شالامل
دولت ها ،سازمان های غیردولتی بی المللی و غیردولتی ،نهادهالای جوامال مالدنی و افکالار
عمومی است (صالحی و همکاران . )113 :1311 ،در

دیپلماسی فرهنگی به یالک کشالور امکالان

می دهد تا فرهن ،،جامعه و مرد خود را به دیگالران معرفالی کنالد و همچنالی از طریالق
فزونی بخشیدن به ارتباطا

خصوصی بی مرد کشورهای گونالاگون ،کشالورها را قالادر

میسازد که ایدهآل هالای سیاسالی و سیاسالت هایشالان را در انظالار افکالار عمالومی جالذا
سازند(دهشیری.)11 :1313 ،
تکوين ديپلماسي عمومي بهمثابه يک مفهوم
«دیپلماسی عمومی» یک واژه نسبتا جدیالد اسالت .بالا ایال هماله اگرچاله کشالورها و
دولت ها در گذشته از ای تعبیالر اسالتفاده نمالیکردنالد امالا تقریبالا در هماله ادوار باله کالار
دیپلماسی عمومی می پرداختند .تیلر می گوید :اگرچاله دیپلماسالی عمالومی صالرف نظالر از
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اینکه ای نا را داشته باشد یا نداشته باشد چیز جدیدی نیست ،در عود تمرکز بر آن و
بحس پیرامون آن رشد بسیار زیادی داشته است .درواق همان تکنیک های روابط عمالومی
مختلف ازجمله محالیط زیسالت

که سیاستمداران ،شرکت ها و گروه های مداف موضوعا
و  ...مورد استفاده قرار می دهند تا بر رویکردها و تصورا

افکالار عمالومی داخلالی تالأبیر

بگذارند ،توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گرفت تا بر افکالار عمالومی در کشالورهای
دیگر تأبیر بگذارند (تیلر . )31 :1313 ،واژه دیپلماسی عمومی اگرچه از سال  1134کم وبالیش
در محافل آکادمیک مورد اشاره قرار می گرفت اما هنالوز باله ادبیالا

فراگیالری در حالوزه

دیپلماسی وارد نشده بود .به رغم استفاده فزاینده از ای اصطبح ،کالاربرد واژه دیپلماسالی
عمومی در سطح بی الملل تا پس از پایان جن ،سرد پیشرفت چندانی نکرد .در ای زمان
بود که چالشهایی ا ز قبیل پخش لحظه باله لحظاله اخبالار در صالفحا
اینترنالالت و نقالالش آشالالکار عقایالالد در تغیی الرا

تلویزیالون ،هالور

سیاسالالی کالاله سرتاسالالر اروپالالای شالالرقی را

درمینوردید  ،بازیگران کلیدی غربی را متقاعد کرد کاله تصویرسالازی از کشالور خالود در
اذهان جهانیان و اطبع رسان ی معنای جدیدی را در روابط بی الملل پیدا کرده است و لالذا
سازمان ها ی بسیاری در جهان ،تعبیر دیپلماسالی عمالومی را برگزیدنالد (کالال .)11 :1313 ،در
سال  1112سیگنیتزر 1و کومبز 2بی دو نوع دیپلماسی عمومی فرق قائالل شالدند؛ مکتالت
بهاصطبح «سخت گیرایانه» 3که معتقد است « هالدف دیپلماسالی عمالومی اعمالال نفالوذ بالر
رویکرد هالالای مخالالاطبی بالالا اسالالتفاده از روش هالالای اقنالالاعی و تبلیغالالاتی اسالالت» و مکتالالت
«سهلگیرایانه» 5که معتقد است «برنامههای اطبعرسان ی و فرهنگی بایالد فراتالر از اهالداف
سیاست خارجی باشند و بر باالتری اهداف بلندمد
جوی از در

ملی تمرکالز نماینالد ،هالدف ایجالاد

متقابل است» (شو . )111 :1313 ،در طول ده سال گذشته بسیاری از کشورهای

جهان اصطبح دیپلماسی عمومی را اقتباس کرده و آن را وارد سالاختار سالازمانی وزار

1. Signitz
2. Coombs.
3. Tough-minded.
4. Tender-minded.
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امور خارجه خود نمودند که از آن جمله می توان به کشورهای بریتانیا ،کانالادا ،آمریکالا و
بسیاری از کشورهای اروپایی ،هند ،ژاپ و...اشاره کرد (رابرتس.)21 :1313 ،
ورود مفهو دیپلماسی عمومی به حالوزه سیاسالت خالارجی کشالورها ،نظریالهپالردازی
پیرامون ای موضوع را سرعت بخشید ،ضم اینکه به لحا ،عملالی و ایجالاد رویاله هالای
عینی ،زمینه تحول در کارکرد سیاست خارجی و روابط بی الملل را نیز فراهم آورد.
مفهو دیپلماسی عمومی موجت بروز یک سلسله تالأبیرا

مهالم و درخالور توجاله در

سطوح مختلف روابط دولتها و ملت ها شد که از آن جمله می توان باله افالزایش آشالنایی
مرد با یک کشور (به روزرسانی تصالویر خالود ،تغییالر دیالدگاههالا و نظالرا
افزایش در

نالامطلو )،

مرد از یک کشور ( ایجاد برداشت مثبت ،واداشت دیگران به دیدن اهمیالت

مسائل جهانی از همان چشم اندازی که ما می بینیم) ،برقالراری ارتبالاط بالی مالرد و یالک
کشور (از اصبح آموزش وپرورش تا همکاری های علمی و جلت توجه ملت ها باله خالود
به عنوان مقصد جذابی برای گردشگری ،مطالعه ،خرید محصالوال
اشترا

و رسالیدن باله در

و

در ارزشهایی که ما به آن ها اعتقاد داریم) ،تأبیرگالذاری بالر مالرد (در رابطاله بالا

سرمایه گذار ی ،حمایت مرد از مواض و سیاستمدارانی که ما را شریک مورد عبقه خود
تلقی می کنند) اشاره داشت (.)Leonard,2002:9-10
مدل شکل ( )1بیانگر نحوه کارکرد دیپلماسی در دو شکل سنتی و عمومی و حالاکی از آن
است که رویکرد اصلی دیپلماسی سنتی دولت – دولت است و در رابطه با مسائل عمومی نیز
دیپلماسی در رابطه با جامعه خود و بازیگران غیردولتی به کار گرفته میشالود .ایال در حالالی
است که در دیپلماسی عمالومی ،دو نالوع ارتبالاط شالامل ارتباطالا

یالک دولالت بالا بالازیگران

غیردولتی کشور دیگر و نیز ارتباط میان بازیگران غیردولتی دو کشور شکل میگیرد.
گذر از ديپلماسي سنتي به ديپلماسي نوين (ديپلماسي عمومي)
در پی خاتمه دوران جن ،سرد ،بسیاری از دانشمندان حوزه مطالعا

علو سیاسی و

روابط بی الملل ،ماهیت دیپلماسی نوی را معطالوف باله دو مفهالو جداگاناله اقتصالادی و
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سیاسی می دانستند .در ای میان می توان به بالدوی  ،1کولیر ،2لگویی ،3فیلوکس 5و گیلپی

4

اشاره داشت که قائل به ماهیت دیپلماسی مدرن از منظالر اقتصالادی بودنالد .ضالم اینکاله
افرادی دیگری مانند ابان ،3بایلیس ،3پانتا  ،1نای 1و کیسینجر 11دیپلماسی نوی را حالاوی
ماهیتی سیاسی  -دیپلماتیک قلمداد میکردند؛ بهعبار دیگر ایال افالراد بالرای دیپلماسالی
مدرن یک چشمانداز سیاسی و یک چشمانداز اقتصادی متصور
اما با توجه به تحوال

بودند ( 2011:1

)Trunkos؛

نظا بی الملل ،تحول در مفهو دیپلماسی از ای هم فراتر رفتاله و

معنی گستردهتری ر ا به خود گرفت .دیپلماسی اغلت با مدیریت مناسبا

بی دولتهالا و

روابط دولت ها با سایر بازیگران سروکار دارد؛ اما در جهان معاصالر دیپلماسالی از مفهالو
نسبتا محدودی که زمانی بر اساس آن عمل می شد فراتر رفته و نمیتالوان بالا قائالل شالدن
معنایی محدود ،آن را تنها متعلق به دیپلما ها و وزرای امور خارجه دانسالت و چاله بسالا
طیف وسی دیگری از ساختارهای اداری و فکری به اجرای دیپلماسی بپردازنالد .امالروزه
وزارتخانه های متعددی درگیر دیپلماسی شدهاند ،بهگونهای که حتی از تأبیر و نقش وزیالر
امور خارجه کاسته شده و درگیری رهبران دولالت هالا در جزئیالا

دیپلماسالی و سیاسالت

خارجی بیشتر شده است ،ضم اینکاله اهمیالت رسالانه هالای گروهالی نیالز افالزایش یافتاله
است(.)Barston,1991:4
یک از اهداف اصلی دیپلماسی ،حفظ و حراست از مناف کشور خالودی اسالت .شالک
نیست مهمتری و بنیادیتری منافعی که هر کشور ناگزیر از حراست از آن است امنیت و
استقبل آن می باشد .جدای از ای  ،کست مناف اقتصادی و فرهنگی در خارج ،از اهالداف
1. Baldwin
2. Collier
3. Leguey
4. Feilleux
5. Gilpin
6. Eban
7. Baylis
8. Putnam
9. Nye
10. Kissinger
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عمده ای است که از طریق دیپلماسی دنبال می شوند .دیپلماسی نوی رسالت هالایی؛ نظیالر
و سن و روش زندگی کشور خودی را نیز شامل میشود .به ایال

اشاعه فرهن ،و آدا

امید که شاید از طریق کست حیثیت و اعتبار بالرای ارزشهالا ی ملالی و شناسالاندن آن باله
خارجیان امکان در

و تفاهم متقابل بیشتر فراهم شود.

شکل  -9نحوه کارکرد ديپلماسي در شیوه سنتي و عمومي

ديپلماسي عمومي پیامبر اعظم(ص):
عنوان دیپلماسی از ابتدای هور اسب و شکل گیر ی نخستی حکومت اسبمی وجود
داشته است و پیامبر اعظم

(ص)

برای تبلیغ رسالت خالود در عربسالتان و سالایر نقالاط از آن

استفاده می کردند .در همی رابطه رسول گرامی اسب

(ص)

قائل باله دیپلماسالی مردمالی در

کنار دپیلماسی رسمی بوده و سیره حکومتی سیاست خارجی ایشان داللت بالر توجاله باله
اشکال مختلف روابط با مرد در چار چو

ایجاد جذباله و تسالخیر قلالو

دارد .دعالو

انبیای الهی ازجمله پیامبر اکر (ص) یکی از مهم تری و احتماال هدف اصلی ارسال رسالول
محسو

می گشت .آیا

متعدد قالرآن کالریم پیالامبران را دعالو کننالدگان دینالی معرفالی
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می کند .بر ای اساس نخستی و یفه پیامبر و رهبران دینی همانا دعو

بشر به تعالالیم و

ارزشهای حیاتی است (سجادی . )51 :1313 ،در قالرآن کالریم از رسالالت پیالامبر اکالر (ص) بالا
عنوان «داعی الی اهلل» یاد شده است و در موارد متعددی یالادآور مالی شالود کاله و یفاله آن
حضر

تنها رساندن پیا الهی به انسان هاست و امالر هالدایت باله عهالده خداونالد اسالت.

خداوند متعا ل در قرآن کریم به پیامبر اعظم(ص) امر میفرماید :مرد را با حکمت و انالدرز
نیکو به راه پروردگار

فراخوان و با آنان باله نیکالوتری شالیوه مجادلاله کال  .بال تردیالد

پروردگار تو به حال کس که از راه او منحرف شده داناتر است و هدایت یافتگالان را نیالز
بهتر م شناسد (قرآن کریم ،نحل.)124:
مهم تری هدف پیامبر

(ص)

1

از زمان آغاز رسالت ،دعو

ملت ها ،اقوا و قبایل دیگر به

اسب و توسعه قلمرو نفوذ اسب در بی ملت ها و جوامال مختلالف بالود .بالدی منظالور،
پیامبر(ص) در کنار استفاده از دیپلماسی سنتی از دیپلماسالی عمالومی و روشهالای متنالوع آن
(سیاسی ،فرهنگی ال تبلیغاتی ،اقتصادی و بشردوسالتانه) بهالره گرفتاله و بالدی وسالیله موفالق
گردید با مرد و افکار عمومی ارتباط برقرار کند و ضم دعو

آنها به اسب و گسالترش

صلح و دوستی میان اقوا و ملتهای مختلف ،زمینههای گسترش و تحکیم تمالدن اسالبمی
را در بخش اعظم دنیای آن زمان فراهم سازد
شیوه پیامبر

(ص)

در دعو

(اخوان کا

می و همکاران.)3 :1311 ،

و اعزا مبلغ ،مربی ،سفرا ،هیئت هالای نماینالدگی ،ارسالال

پیا به سران دولت های بزرگ و کوچالک ،تشالکیل کنگالره هالای بحالس آزاد و برخالورد
منطقی با مخالالفی  ،نشالانه هالایی از دیپلماسالی فعالال پیالامبر اکالر

(ص)

اسالت .در میالان

روش های دیپلماسی پیامبر گرامی اسب (ص) ،مسئله مالذاکره بالا نماینالدگان مخالالفی و
دولت ها و قبایل و گروه های مذهبی از اهمیت بیشتری برخوردار بود؛ زیرا ایال شالیوه
بهتری وسیله برای اطبع از نقطه نظرا

دیگران است و خود نشانگر احترا به عقیده و

فکر مخالفی می باشد (عمید زنجانی.)111 :1333 ،
 .1ادْعُ إِلَ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَ ُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَ ْ ضَلَّ عَ ْ سَبِیلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِی َ.
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بر ای اساس ،رسول گرامی اسب (ص) هرگالز انسالان هالا را مجبالور باله پالذیرش دیال
نمیکرد .بلکه دی را با شیوه ای حکیمانه و با روش هایی که در نفوس انسان ها مؤبر واق
میشد و با اسلو های بدی و جذا
دعو

عرضه کرده و آن ها را درای باره به تالدبر و تفکالر

می نمود .پیامبر(ص) هیچ گاه بالرای تحمیالل عقیالده بالر مالرد متوسالل باله جنال ،و

خشونت نشد و تما جن ،های آن حضر

تنها برای دف شر دشمنان و فتنهانگیزی آنها

بود .از بی اصولی که بر روابط خارجی پیامبر حاکم بود و مبتنالی بالر دیپلماسالی مردمالی
بود ،اصل دعو

بیشتر از همه جلت توجه میکند.

روش های ديپلماسي عمومي پیامبر اعظم

(ص)

شیوه پیامبر اعظم(ص) در استراتژی و رفتار سیاسی مبتنی بر اصل دعو

بر جنال :،در دیپلماسالی پیالامبر اعظالم(ص) اولویالت اول

دو اصل بوده است .تقد دعو
دعو

و مشتمل بالر

به اسب بوده اسالت .اصالوال رفتالار سیاسالی پیالامبر اعظالم(ص) در حالوزه سیاسالت

خارجی مبتنی بر دعو
اعظم(ص) د عو

بوده است .انعطاف :یک از شیوه های رای در دیپلماسالی پیالامبر

توأ با انعطاف و مبیمت بود و حتی یکالی از علالل گسالترش اسالب و

نفوذ عمیق و وسی پیامبر اعظم
است .استفاده از نقاط مشتر

(ص)

در دل دیگران ،رفتار سیاسی منصفانه آن بزرگوار بوده

از دیگر راهبردهای پیامبر اکالر ذکالر شالده و در رابطاله بالا

دیپلماسی و رفتار سیاسی پیامبر اعظم(ص) نمود چشمگیری داشته است .ای امر از نامههالا
و پیا های آن حضر

به سران دولت های دیگر جهالت ایجالاد انگیالزه در مخالفالان بالرای

مذاکره ،توافق های اص ولی با آنان و کشاندن آنان به پای میز مذاکره صاللحآمیالز باله خالوبی
مشهود است (منتظری .)3 :1311 ،اخالوان کالا می مهالم تالری روش هالایی کاله در دیپلماسالی
عمومی پیامبر اکر (ص) مورد استفاده قرار گرفتهانالد را شالامل؛ روش سیاسالی (مالذاکره بالا
مرد  ،نخبگان و نمایندگان) ،روش فرهنگالی -تبلیغالاتی (اعالزا مبلغالان) ،روش حقالوقی
(انعقالالاد پیمالالانهالالا و قراردادهالالای سیاسالالی) ،روش اقتصالالادی (تالالألیف قلالالو ) و روش
بشردوستانه (عتق و فک رقبه) ذکر کرده است

(اخوان کا

می و همکالاران .)12 :1311 ،اعزا مبلغ
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به سرزمی های مختلف ،دعو

و ارسالال پیالا باله رسسالای قبایالل و دولالتهالا از دیگالر

شیوه های مرسو دیپلماسی پیامبر اکر

(ص)

به شمار می رود .دعو هالای پیالامبر اکالر

(ص)

اشکال مختلفی داشت است ازجمله تماس مستقیم با هیئت هایی که باله حال مالی آمدنالد،
مسلمانان ،اعزا شخصیت هالای برجسالته مساللمان باله منالاطق مختلالف 1و اعالزا

هجر

هیئت های تبلیغی به یم  ،نجد و رجی  .در کنار اعزا مبلغان ،پیامبر اکالر (ص) باله ارسالال
پیا ها و نامهها به سران قبایل و دولتهای دیگر نیز میپرداخت (موسوی.)111 :1312 ،
در مجموع اگرچه به نظر می رسد که دیپلماسی عمومی مفهومی نسبتا جدیالد اسالت و
سابقه طوالنی از ادبیا

آن در حوزه روابط بی الملل د ر دست نیسالت ،امالا بالا توجاله باله

شیوه هایی که پیامبر گرامی اسب

(ص)

در اببغ دعو

الهی و نشر اسب در بی ملالتهالا،

قبایل و گروه های انسانی از آن ها بهالره بالرداری مالی کالرد ،مالی تالوان تصالریح داشالت کاله
دیپلماسی عمومی در اسب از سابقه ای بس طوالنی برخوردار بوده و اساسا اسب ارتباط
با ملتها و افکار عمومی را در رأس سیاست خالارجی خالود قالرار داده و در مقایساله بالا
دیپلماسی سنتی ،تقد و اولویت زیادی برای روابط مردمی قائل شده است.
رويکرد قانون اساسي و قوانین باالدستي جمهوری اسالممي ايالران باله ديپلماسالي
عمومي
قانون اساسی عالی تری سند حقوق ی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قالوانی دیگالر
است .قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی ،ساختار ،سلسلهمراتت ،جایگالاه و حالدود
قدر

سیاسی در یک کشور میباشد .هیچ قانونی نباید با قانون اساسالی کشالور مغالایر

داشته باشد .قانون اساسی اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی ،برناماله هالای فرهنگالی و
روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار میدهد  .قانون اساسی جمهوری اسالبمی ایالران
 .1در ای میان می توان به اعزا معاذ ب جبل و علی (ع) هر دو به یم  ،مالک ب مراره ،عبداهلل مهالاجر بال ابالی امیاله،
اقرع بی عبداهلل حمیر ،ابوموسی اشعری ،عبداهلل ب زید ،مالک بی عباده ،عقبه ب زیاد و خالد ب ولید به مناطق دیگالر
اشاره داشت.
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معتبرتری سند و منب سیاست خارجی است و در آن بندهایی صریح و روشال در بالا
روابط خارجی کشور از دو بعد رسمی و مردمی بیان شده اسالت .طاهالایی بالر ایال بالاور
اسالالت کالاله ای ال بنالالدها بالالهطالالورکل ی از دو ویژگالالی آرمالالانی و دسالالتوری برخوردارنالالد و
بهعبار دیگر دو ویژگی آینده گرایانه و اخبقی دارند (طاهایی . )115 :1314 ،خلیلی نیز معتقد
است اصول روابط خارجی انقب
برآمده از انقب

اسبمی که در قانون اساسالی بازتالا

پیالدا کالردهانالد،

اسبمی و از منظر خبرگان مؤسس قانون اساسی چهار ویژگی داشتهانالد

که عبار اند از :جهانوطنانه ،امتگرایانه ،واکنشگرایانه و انقببیگرا (خلیلی.)113 :1313 ،
اساسا اصول مندرج در قانون اساسی بر مبانی و پایه های بنیادی یک اندیشه سیاسالی
شکل میگیرد و سیاست های اجرایی و خرد از آن نشأ

میگیالرد  .بالا توجاله باله ماهیالت

سیال و دگرگونی در حوزه سیاسالت خالارجی ،تعیالی خالطمشالیهالای اساسالی بالر پایاله
آموزه های اسبمی و آرمان های انقببی جهت جلوگیری از انحراف و ادامه مسیر صالحیح
سیاست خارج و مناسبا

بی المللی جمهوری اسبمی ایران ،امری درخور توجه به شمار

می رود .در قا نون اساسی جمهوری اسبمی ایالران عالبوه بالر مقدماله در اصالول متعالددی
ازجمله اصول  143 ،145 ،144 ،53 ،3 ،2و  142خطمشیها ی اساسی و کبن دیپلماسالی
کشور مشخ

شده است.

جهانشمول ي ديپلماسي عمومي در قانون اساسي
یکی از ابعاد مهم قانون اساسی جمهوری اسبمی ایران در رابطه با تنظیم دیپلماسی و
ارتباطا

بی المللی کشور با جهان خارج تأکید بر موقعیت جهانشمولی انقب

اسالبمی

است .در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسبمی ایران ماهیت حکومت از دیالدگاه اسالب
مورد اشاره قرار گرفته و هدف نهایی حرکت به سوی اهلل ،بیان حرکت به سوی ارزشهای
واال و جهانشمول اسبمی ذکر شده است.
در مقدمه قانون اساسی همچنی تأکید شده است که قانون اساسی جمهوری اسالبمی
ایران بنا بر محتوای انقب

که حرکتی برای پیروزی تما مستضعفان بر مسالتکبران بالود،
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میبایست زمینه تداو ای انقب

را در داخل و خارج کشور فالراهم کنالد و بالهویالژه در

گسترش روابط بی المللی ،با دیگر جنبش های اسبمی و مردمالی بکوشالد تالا راه تشالکیل
امت واحد جهانی را هموار سازد و استمرار مبارزه در نجا

ملت هالای محالرو و تحالت

ستم در تمامی جهان قوا یابد (معاونت حقوقی ریاست جمهوری .)31 :1313 ،بهسادگی قابالل در
است نگاه مقدمه قانون اساسی بر ابعاد جهانی اسالب متمرکالز اسالت .حرکالت بالهسالوی اهلل و
تشکیل امت واحد اسبمی و نجا

ملتهای محالرو و پیالروزی مستضالعفان بالر مسالتکبران

ازجمله آرزوها و آمال و اهدافی است که در قسمتهایی از مقدمه قالانون اساسالی جمهالوری
اسبمی ایران بدانها اشاره شده است (ایالزدی .)113 :1333 ،مقدمه قانون اساسی تصالریح و تأکیالد
میکند که وسایل ارتباطجمعی نیز میبایسالت در جهالت رونالد تکالاملی انقالب

اسالبمی در

خدمت اشاعه فرهن ،اسبمی قرار گیرند و در بنای جامعه نمونه اسالبمی (اسالوه) کاله بتوانالد
الگو و شهیدی بر همگی مرد جهان باشد موفق گردد (دهقانی فیروزآبادی و همکاران.)31 :1311 ،
حمايتهای انساني در سطح بینالمللي
قانون اساسی جمهوری اسبمی ایران سعاد

و خوشبختی همه افراد بشر را آرمالان

خود دانسته و خود را مو ف به حمایت از حقوق همه انسالانهالا مالیدانالد 1.مساللمانان
نمیتوانند نسبت به سعاد

و خوشبختی و حقوق انسانهای دیگر بیتفاو

باشند ،زیرا

انساندوستی و حمایت از اصول و ارزشهای انسانی و تبش در راه تحقق بخشیدن باله
آرمانهای مشتر

بشری و باالخره حمایت از عدالت ،آزادی ،استقبل ،صلح و امنیت ،از

آموزههای روش و بدیهی اسب اسالت ( .)1383،khamenei.irامالا خمینالی(ره) نیالز تأکیالد
مینمایند که مقصد اسب عرضه عدالت برای همه عالم نهتنها برای ایران یا حتالی جهالان
اسب است « .اسب خاص یک مملکت ،چند مملکت یک گروه یا حتی مسلمی نیسالت،
اسب برای بشر آمده است .اسب به بشر خطا

 .1اصول .145 ،142 ،15 ،11

می کند و تنها برحست مورد ،مؤمنی را
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مخاطت قرار میدهد .اسب می خواهد همه بشر را زیر چتر عدالت خود بیاورد» .پرفسور
رمضانی معتقد است که توجه به «انسان» به وضوح در قانون اساسی ایران مالنعکس شالده
است (رمضانی .)33 :1312 ،ایزدی میگوید آنچه که از ای اصول بالیش از سالایر مفالاهیم قابالل
استفاده و استنباط است ماهیت و جوهره فراملی اسب وطنی و آرمانهای تبیی شالده در آن
است که سعاد

انسان در کل جامعه بشالری را بالهعنالوان هالدفی بالرای سیاسالت خالارجی

جمهوری اسبمی ایران و در کل نظا جمهوری اسبمی تعیی کرده است (ایزدی.)113 :1333 ،
د فاع از مسلمانان و مستضعفین جهان
پس از رویکرد توجه به جامعه بشری ،موضوع دفالاع از مساللمانان جهالان سالطح دو
مورد توجه قانون اساسی جمهوری اسبمی ایران است .در بند  13اصل سو گفتاله شالده
است ،تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسب  ،تعهد برادراناله نسالبت باله
همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان صور

خواهد پذیرفت .حمایت از

حقوق همه انسانها بهخصوص مظلومان ،محرومان و مستضعفان از دیدگاه اسب و یفه
اساسی برای همه مسلمانان است .در همی چارچو

قانون اساسالی جمهالوری اسالبمی

ایران در اصل  145و بر مبنای رویکالرد انسالانی در عالی خالودداری از دخالالت در امالور
داخلی ،از مبارزا

حقط لبانه مستضعفی علیاله مسالتکبران حمایالت مالیکنالد و آن را باله

رسمیت میشناسد و در مجموع دو اصالل  142و  145رویکالرد ارزش گرایاناله و آرمالانی
حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابالر مسالتکبران (اصالل  ،145بنالد  ،)2تعهالد
برادرانه در برابر همه مسلمانان (اصل  3بند  ،)13دفاع از حقوق مساللمانان جهالان (اصالل
 ) 142و وحد

و ائتبف ملل اسبمی (اصل  ) 11که نا ر بر دیپلماسی مردمی جمهالوری

اسبمی ایران است در قانون اساسی متجلی شده است.
عبوه بر روح استکبارستیز ی که در اصول قانون اساسی دیده میشالود ،در مقدماله آن
همچنی نقش ویژهای را برای مراودا

بی المللالی و ارتبالاط بالا جنالبشهالای اسالبمی و

مردمی بهمنظور شکل گیری امت واحد جهانی قائل شده است و بر استمرار مبالارزه بالرای
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ملل محرو و تحت ستم در تمامی جهان تأکید میورزد .خبصه سخ ای است

نجا

اگر صلح و امنیت بی المللی ،اصلی ضروری در زندگی مشتر

ملتها به شمار میرود،

باید عوامل زمینهساز صلح و امنیت از طرف همه ملتها مورد حمایت قرار گیرد و اگالر
به اسار

کشیدن ملتها و ستم بر آنها ،صلح و امنیت را به مخاطره میافکند ،باید همه

ملتها در ریشهک نمودن سلطه و ستم همیاری نمایند (.)1383 ،khamenei.ir
قاعده نفي سبیل در مناسبات خارجي
یکی از اصول مهم در قانون اساسی جمهوری اسبمی ایران که بهعنوان سالن ،بنالا در
مناسبا

خارجی کشور قلمداد میشود ،موضوع نفی سلطهپذیری و ساللطهجالویی اسالت.

اصل  142قالانون اساسالی مالیگویالد  :سیاسالت خالارجی ایالران بالر اسالاس نفالی هرگوناله
سلطه جویی و سلطهپذیری است وار است .اصل مذکور بر مبنای آیاله  151سالوره نسالاء کاله
یک قاعده فقهی موسو به نفی سبیل را وضال کالرده اسالت و برگرفتاله از احکالا اسالب
است ،میباشد  .بر اساس ای آیه خداوند هرگز برای کافران بر اهل ایمان راه تسلط را باز
نگذاشته است( 1قرآن کریم ،نساء . )151 :ای آیه آشکارا و بدون نیالاز باله هالیچ گوناله تالأویلی،
تصریح دارد که سلطه کافران بر مؤمنان بههیچوجاله پذیرفتاله نیسالت و بالر عالد پالذیرش
هرگونه سلطه اعم از سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره بالر جامعاله اسالبمی تأکیالد دارد.
البته اصل  145قانون اساسی استنادا

دیگری نیز دارد که از آن جمله میتوان باله آیالا

زیر اشاره داشت :اى کسان که ایمان آوردهاید از غیر خودتالان همالراز نگیریالد .آنالان در
تباه شما کوتاه نمی کنند( ...قرآن کریم ،آل عمران .2)111 :ای کسالانی کاله ایمالان آوردهایالد،
دشم م و دشم خودتان را دوستان خود مگیرید( 3قرآن کالریم ،ممتحناله .)1:افالراد باایمالان

« .1وَلَ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِی َ عَلَی الْمُؤْمِنِی َ سَبِیب».
« .2یَا أَیُّهَا الَّذِی َ آمَنُواْ الَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَة مِّ دُونِکُمْ الَ یَأْلُونَکُمْ خَبَاال وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَ ِ الْبَغْضَاء مِ ْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِالی
صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ».
« .3یا أَیُّهَا الَّذی َ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ کَفَرُوا بِما جاءَکُمْ مِ َ الْحَقِّ».
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نباید به جای مؤمنان ،کافران را دوست و سرپرست خود انتخالا

کننالد و هالرکس چنالی

کند ،هیچ رابطه ای با خدا ندارد (قرآن کالریم ،آل عمالران 1)21:و آیاله  151سالوره آلعمالران کاله
میفرماید :ای کسانی که ایمان آورده اید  ،اگر از کسانی که کفر ورزیده انالد اطاعالت کنیالد
شما را به عقت بازمیگردانند (قرآن کریم ،آلعمالران 2.)151:در مجموع اصل  145قانون اساسی
ضم تجویز برقراری روابط با جهان بهطور مشخ

تأکید دارد ،ارتباط با جهالان خالارج

نباید منجر به سلطهپذیری و یا پیوند قلب با کفار شود  .نفالی ساللطه تنهالا شالامل سالاحت
سیاست نمی شود بلکه همه عرصههای ا قتصادی ،فرهنگی ،اجتمالاعی ،اجتمالاعی سیاسالی،
رسانهای و ...را در برمیگیرد.
وحدت ملل اسممي
یکی از موضوعا
اسبمی است .در ادبیا

مهمی که در قانون اساسی باله آن اشالاره شالده اسالت ،اتحالاد ملالل
سیاسی امت یا امت النبالی ،واحالد اجتمالاعی اصاللی و اصالیل و

بزرگ تری واحد اجتماعی مسلمی است و بالرخبف ملالت کاله در چالارچو

مرزهالای

جغرافیایی تعریف میشود  ،از محدودیت سرزمینی خارج میشود و تا مرزهای عقیدتی و
ایمانی امتداد می یابالد؛ بنالابرای امالت را جامعاله معتقالدان شالکل مالیدهالد و ناله مجمال
شهروندان(عمید زنجانی .)222 :1311 ،قرآن کریم مسلمانان را امت واحده معرفی میکنالد .در
اص ل یازدهم قانون اساسی به حکم آیه کریمه چنالی آمالده اسالت :هماله مساللمانان یالک
امتاند (قرآن کریم ،انبیالاء 3)12:و دولت جمهوری اسبمی ایران مو ف اسالت سیاسالت کلالی
خود را پایه ائتبف و اتحاد ملل اسبمی قرار دهالد و کوشالش پیگیالر باله عمالل آورد تالا
وحد

سیاسی ،اقتصاد ی و فرهنگی جهان اسب را تحقق بخشد .ای اصل قانون اساسی

« .1الیَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِی َ أَوْلِیَاءَ مِ دُونِ الْمُؤْمِنِی َ وَمَ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِ َ اللَّهِ فِی شَیْءٍ إِال أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاة
وَیُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَه».
« .2یا أَیُّهَا الَّذی َ آمَنُوا إِنْ تُطیعُوا الَّذی َ کَفَرُوا یَرُدُّوکُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِری َ».
« .3إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّة واحِدَة وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُون».
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قرآنی متعددی دارد و عبوه بر آیه  12سوره انبیاء ،آیاله «و اعتصالموا بحبالل اهلل

استنادا

جمیعا وال تفرقوا و اذکروا نعمة اهلل علیکم إذ کنتم أعالداء فالألف بالی قلالوبکم فأصالبحتم
بنعمته اخوانا» 1و یا آیه « إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بی أخویکم»2را میتوان بهعنالوان
داللتها ی قوی برای وحد

و تعاون اسبمی مورد اشاره قرار داد.

قوانین باالدستي در حوزه ديپلماسي عمومي
قوانی باالدستی یکی از مناب اصلی تعیی چارچو ها و سیاست های کبن نظالا باله
شمار می روند که عموما منشأ تنظیم مقررا
و بلندمد

عادی و تنظیم سیاست های جاری میانمد

کشور قلمداد می شوند .پس از قانون اساسی ،مهمتر ی اسناد باالدستی مشتمل

بر سند چشمانداز بیست ساله و برنامه های پن ساله توسعه سیاسی ،اقتصالادی ،فرهنگالی و
اجتماعی جمهوری اسبمی ایران می باشالند کاله در ه ریالک از ایال اسالناد ،فرازهالایی باله
موضوع دیپلماسی عمومی اختصاص یافته و جنبه های مختلف سیاست گذاری و رویکالرد
دستگاههای اجرایی کشور مشخ

شدهاند.

سیاست های کلي ديپلماسي عمومي در سند چشمانداز بیستساله
سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسبمی ایران یکی از مهمتری اسناد برای ارتقالاء
جایگاه سیاسی ،اقتصاد ی و فرهنگی جمهوری اسالبمی ایالران در دوره زمالانی بلندمالد
تلقی می شود .کلیت مفاد سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسبمی ایران ،معطالوف باله
ارتقاء جایگاه کشور در منطقه و نظا بی الملل در یالک بالازه زمالانی بیسالتسالاله اسالت.
ترسیم سند چشمانداز جمهوری اسبمی ایالران در افالق  1515عبالار

اسالت از« :جامعاله

ایرانی در افق چشمانداز به جایگاه اول اقتصادى ،علم و فناوری در سطح منطقه آسالیاى
جنو

غربی با تأکید بر جنبش نر افزاری و تولید علم ،رشد پرشتا

 .1قرآن کریم ،آل عمران ،آیه .113
 .2قرآن کریم ،حجرا  ،آیه .11

و مستمر اقتصادی،
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ارتقاى نسب سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دسالت خواهالد یافالت و دارای
تعامل سازنده و مؤبر با جهان بر اساس اصول عز  ،حکمت و مصاللحت خواهالد بالود».
جمهالوری اسالبمی

سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسبمی در مورد جایگاه مطلو

ایران در جهان اسب در بیست سال آینده ،از مفهو الها بخشی بهره گرفته اسالت .تالأملی
در ای عبار

نشان می دهد واضعان آن نیم نگاهی به قدر

جمهوری اسالبمی ایالران در

جهان اسب داشته و آن را معادل یا جایگزی مناسبی برای عبار

صدور انقب

اسبمی

با توجه به شرایط منطقه و نظا بی الملل در دو دهاله گذشالته دانسالته انالد .الهالا بخشالی،
رفیت بهمرات ت بیشتری در قیاس با قدر

نر بالرای رسالاندن پیالا اسالب و جمهالوری

اسبمی ایران دارد .الها بخشی به جای مغزها اغلت متوجه قلت هاست و با قلت ها سالخ
میگوید (موسوی.)113 :1312 ،
بند  21سند چشمانداز به موضوع روابط خالارجی جمهالوری اسالبمی پرداختاله اسالت.
موضوع مقابله با تکقطبی شدن جهان ،افزونخالواهی ،حمایالت از مساللمانان و ملالتهالای
مظلو و مستضعف ،بهویژه ملت فلسطی و تبش براى همگرایال بیشالتر میالان کشالورهاى
اسبم بهعنوان دیگر اهداف ایران در سالال  15115اشالاره دارد .همچنالی تقویالت هویالت
اسبمی ایرانیان خارج از کشور ،کمک به تروی زبان فارسی میان آنان ،حمایت از حقوق و
تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی از دیگر نکالاتی اسالت کاله در امالور سیاسالی و روابالط
خارجی جمهوری اسبمی ایران در سند چشمانداز باله آن اشالاره شالده

اسالت (اخالوان کالا می،

)11-12 :1315؛ اما موضوع تقویت و تسهیل حضالور فرهنگال جمهالورى اسالبم ایالران در
مجام جهان و سازمانهاى فرهنگ بالی المللالی در بنالد  32سالند چشالمانالداز بیالان شالده
است(مجم تشخی

مصلحت نظالا  .)2 :1313 ،ای بند نا ر بر رویکرد فرهنگی جمهوری اسالبمی

ایران با مجام و نهادهای فرهنگی جهانی و بی المللی اسالت و تقویالت و تسالهیل حضالور
فرهنگ جمهورى اسبم ایران در عرصههای بی المللی را مورد توجه قرار داده است.
سند چشمانداز با هدف ارتقالاء جایگالاه و تحقالق اهالداف و اولویالتهالای جمهالوری
اسبمی ایران سه سطح را مورد توجه قرار داده است :الف) منطقه آسیای غربالی ،آسالیای
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مرکزی ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورها ی همسایه؛

) مسلمانان جهان و کشالورهای عضالو

سازمان کنفرانس اسبمی؛ ج) دولتها و ملت های ناراضی از سلطه ابرقدر های جهالانی
و نظا ناعادالنه موجود در کل نظا بی الملل.
بند هشت سند چشم انداز ،گسترش فعالیالت رسالانه ملال در جهالت تبیالی اهالداف و
دستاوردهاى ایران اسبم براى جهانیان و ارائه تصویر ی واقعالی و جالذا

از کشالور باله

سایر ملتها و دولت ها را از طریق ابزار رسانهای بیان کرده است.
قوانین برنامههای پنجساله توسعه سیاسي ،اقتصادی و فرهنگي جمهوری اسممي
پس از پیروزی انقب

اسبمی به علت شرایط خاص کشور در ابتالدای انقالب

و در

شرایطی که کشور درگیر یک جن ،تحمیلی بود؛ عمب امکان تدوی برنامههای پالن سالاله
فراهم نشد .اولی برنامه پن ساله توسعه جمهوری اسبمی ایالران ( )1331-1332پالس از
پایان جن ،در سال  1331تدوی شد و به تصویت مجلس شورای اسبمی رسید .ولی از
آنجایی که ای برنامه تحت تأبیر خسارا

سنگی جن ،و لزو بازسالازی فالوری کشالور

قرار داشت ،توسعه و سازندگی اقتصادی ،وجه غالت در ای برنامه را به خود اختصالاص
مرتبط با دیپلماسی عمومی کشور اشاره چنالدانی صالور

داده بود و پیرامون موضوعا
نگرفت.

برنامه دو توسعه ( )1335-1331نخستی برنامه توسعهای کشالور اسالت کاله طالی آن
یک سرفصل ویژه برای تدوی رویکردها ی دیپلماسی رسمی و مردمی جمهوری اسبمی
ایران در آن تبیی و مصو

میشود .بر اساس تبصالره  43برناماله توسالعه دو بالهمنظالور

ایفای نقش فعال جمهوری اسبمی ایران در مجام فرهنگی جهالان ،پالیشبینالی اعتبالارا
جهت اهداف ذیل صور
ادبیا

میپذیرد» :احیاء و توسعه کرسی های اسب شناسالی و زبالان و

فارسی»« ،تقویت کتابخانه هالای معتبالر دنیالا در زمیناله کتالت مربوطاله»« ،گسالترش

برنامه های آموزش زبان و ادبیا

فارسی و برنامه های فرهنگی برای خانواده هالای ایرانالی

خارج از کشور» « ،ارتباط با مراکز دینی ،علمی و فرهنگی خارج از کشور»« ،تبادل نظالر و
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گفتگو با علماء و دانشمندان ادیان مختلف» « ،گسالترش مبالادال
فعالیت های بخش غیردولت ی در عرضه محصوال

فرهنگالی و حمایالت از

فرهنگی جمهالوری اسالبمی ایالران در

سراسر دنیا به ویژه کشورهای اسبمی و جهان سو »« ،گسترش روابط با خبرگالزاریهالای
مستقل و مؤبر منطقهای و بی المللی و استفاده از کانالال هالای مالاهوارهای جهالت پوشالش
مخاطبان کشورهای دیگر»« ،اعزا مبلغی » « ،تبش در جهت ایجاد شبکه های رادیالویی و
تلویزیونی بی المللی اسبمی ،گسترش و بهبود پوشش شبکه های برونمرزی صداوسیما»،
«گسترش برناماله هالای آموزشالی زبالان و ادبیالا

فارسالی و برناماله هالای فرهنگالی بالرای

خانواده های ایرانی و سایر مخاطبی خارج از کشور» و « گسترش ترجماله قالرآن کالریم و
متون معتبر اسبمی به زبان های زنده دنیا»

(مجموعه قالانون برناماله دو توسالعه اقتصالادی ،اجتمالاعی و

فرهنگی جمهوری اسبمی ایران.)13 :1333،
در مقایسه با برنامه دو توسعه ،مفاد برنامه سو توسالعه سیاسالی ،اقتصالادی و فرهنگالی
جمهالالوری اسالالبمی ( )1331-1315در بخالالش روابالالط خالالارجی نگالالاه محالالدودتری را بالاله
رویکردهای دیپلماسی عمومی معطوف داشته است .در فصل بیسالت و سالو قالانون برناماله
سو که به امور عمومی سیاستهای داخلی و روابط خارجی اختصالاص دارد ،دو موضالوع
«تبش برای رهایی از حضور بیگانگان» و «حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلالو » مالورد
اشاره قرار گرفته است .با توجه به تشکیل سازمان فرهنال ،و ارتباطالا
متولی پیگیری ارتباطا

اسالبمی بالهعنالوان

فرهنگی بی المللی در فاصله تدوی برنامههای دو و سو توسعه،

تبصره  1ماده  113برنامه توسعه سو به تبیی و ایف ای سازمان نوپا میپردازد .بر اسالاس
ای تبصالره «اعمالال سیاسالت هالای فرهنگالی نظالا جمهالوری اسالبمی ایالران و تمرکالز در
سیاستگذاری و هماهنگی در فعالیت های فرهنگی و تبلیغی خارج از کشالور و بالا اهالداف
استفاده بهینه از امکانا

مادی و معنوی موجود و انجا امالور کلیاله فعالیالتهالای فرهنگالی

تبلیغی و هنری بخشهای دولتی و غیردولتی در خارج از کشور بر اساس اساسنامه سالازمان
فرهن ،و ارتباطا
خواهد

بود»(برنامه سو

اسبمی که به تأیید مقا معظم رهبری رسیده است بالا سالازمان مالذکور
توسعه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسبمی ایران.)152 :1331 ،
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برنامه چهار توسعه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جمهالوری اسالبمی ()1315-1311
به فراخور رویکرد دولت وقت ،توجه بیشتری به موضوع دیپلماسالی عمالومی و فرهنگالی
داشته است .در همی ارتباط ماده  111برنامه توسعه چهار از منظر تروی فرهن ،صلح،
مفاهمه ،عد خشونت و همزیستی مسالمت آمیز میان ملت ها در مناسالبا

بالی المللالی و

تحقق گفتگو میان فرهن،ها و تمدن ها یالک سلسالله اقالداما ؛ شالامل «حضالور فعالال در
فرایندها ،نهادها و مجام منطقهای و بی المللی در با

گفتوگالوی تمالدنهالا»« ،فالراهم

ساخت شرایط الز برای تبالادل آرا و نظالر متفکالران  ،دانشالمندان ،هنرمنالدان و نهادهالای
علمی ،فرهنگی و مدنی»« ،معرفی جلوههای فرهنگی ،هنری و ادبی ایران در سایر منالاطق
جهان»« ،عقد موافقت نامه هالای فرهنگالی منطقالهای ،قالاره ای و بالی المللالی»« ،حمایالت از
تأسیس نهادهای غیردولتی ،برای تحقق عملی گفتگوی فرهن،ها و تمدنها ،بالا رویکالرد
غیردولتی شدن ای فعالیتها» را برشمرده است

(قانون برناماله چهالار توسالعه سیاسالی ،اقتصالادی و

فرهنگی جمهوری اسبمی ایران . )111 :1313 ،همچنی در تبصره دو نیز تبصالره مالاده  113همالی
قانون نیز «استفاده از رفیتها و مزیتهای فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبا
بی المللی»« ،سیاستگذاری ،هماهنگی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی خارج از کشالور
و سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور» مالورد اشالاره قالرار
گرفته است.

(قانون برنامه چهار

توسعه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جمهالوری اسالبمی ایالران.)113 :1313 ،

ماده  123قانون برنامه چهار نیز دو و یفاله را در رابطاله بالا ایرانیالان خالارج از کشالور و
کمکهای توسعهای برای وزار

امور خارجه مشخ

نموده و ا هالار مالیدارد کاله ایال

وزارتخانه بهمنظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و حفظ و توسعه مناف ملالی اقالداماتی؛
شامل الف) توسعه و تقویت زمینههای ارتباط و مراوده با ایرانیان مقالیم خالارج از کشالور
بهمنظور حفالظ هویالت ملالی و اسالبمی؛

) اعطالای کمالک هالای توسالعه ای رسالمی باله

کشورهای هدف بهمنظور ایجاد بازار برای کاالهای ایرانی را انجا خواهد داد.
چهار

توسعه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسبمی ایران.)113-113 :1313 ،

(قانون برناماله
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با توسعه اقداما مرتبط با دیپلماسی عمومی جمهوری اسبمی ایران ،قانون برنامه پالنجم
توسعه جمهوری اسبمی ایران ( )1311-1315در بنالدهای متعالددی رویکردهالای دیپلماسالی
عمومی کشور را برشمرده است .در ماده  4برنامه پنجم ،برای نخستی بار لزو تدوی «سالند
ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسبمی ایران در سطح بی الملل» مطرح شده اسالت کاله
طی آن میبایست «تبیی مبانی اسب نا

محمدی(ص) و فرهن ،غنالی قالرآن کالریم ،انقالب

اسبمی و اندیشالههالای دینالی و سیاسالی حضالر

امالا خمینالی(ره) و مقالا معظالم رهبالری»،

«شناساندن و معرفی فرهن ،و تمدن اسبمی -ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیا

فارسی

بهویژه برای ایرانیان خارج از کشور»« ،تأکید بر تقریت مذاهت اسبمی و تقویت گفتوگالو و
همگرایی بی پیروان ادیان و نخبگان علمی و فکری جهان»« ،توسالعه ارتبالاط و همکالاری بالا
مراکز ایرانشناسی ،اسب شناسی و صیانت از مفاخر معنوی» مالدون شالود
پن

(مجموعاله قالانون برناماله

ساله پنجم توسعه جمهوری اسبمی ایران .)24 :1311 ،همچنی بنالد سالو تبصالره (و) مالاده  13قالانون

برنامه پنجم ،رویکرد ارتباطا

علمی-آموزشی بی المللی را بهعنوان یکی از مؤلفالههالای مهالم

دیپلماسی عمومی برشمرده و توسعه همکاریهای علمی ،آموزشی ،دانشالگاهی بالی المللالی و
نیز تبادل استاد و دانشجو با تأکید بر کشورهای اسبمی را مورد تأکید قرار داده است
برنامه پن

(مجموعاله

ساله پنجم توسعه جمهوری اسبمی ایران.)35: 1311 ،

در ماده  211قانون برنامه پنجم ،وزار

امور خارجه مو ف شده است تالا بالهمنظالور

اعتبی شأن ،موقعیت ،اقتدار و نقش جمهوری اسبمی ایالران و اسالتفاده از فرصالتهالای
اقتصادی در منطقه و نظا بی الملل و بسط گفتمان عدالت خواهی در روابالط بالی الملالل،
سیاست هایی را بالرای اجرایالی نمالودن احکالا ؛ شالامل «حمایالت از حقالوق مساللمانان و
مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلو فلسطی در سالازمانهالای منطقالهای و بالی المللالی»،
«استفاده از رفیت های ایرانیان مقیم خالارج از کشالور»« ،تقویالت دیپلماسالی اقتصالادی»،
«همگرایی با کشورهای منطقه و اسبمی به ویژه حوزه تمدن ایران اسالبمی» و «توسالعه و
تعمیق دیپلماسی عدالت خواهانه در جهان» را به مراج ذیربط ارائه دهالد
پن

ساله پنجم توسعه جمهوری اسبمی ایران.)215-1311:214 ،

(مجموعاله برناماله
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برنامه ششم توسعه ( )1313-1511بهعنوان آخری برنامه توسعهای کشور که هماکنالون در
حال اجراست ،در بخش هجدهم ماده  114آن به موضوعاتی نظیر «طراحی و اجرای اقداما
بهمنظور تحقق اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایالت از
جریان مقاومت و مستضعفی »« ،تقویت دیپلماسی اقتصادی در کشورهای منطقه و کشورهای
جنو

غربی آسیا بهویژه کشورهای همسایه و اسبمی»« ،حمایت همهجانبه از حقوق ایرانیان

خارج از کشور و جلالت مشالارکت آنهالا در توسالعه و پیشالرفت کشالور»« ،بهالرهبالرداری از
دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوی و کارآمد اطبعرسانی در گستره فرامرزی برای
تبیی دیدگاههای جمهوری اسبمی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی»« ،ارتقای جایگالاه ایالران
در افکار عمومی جهان»« ،اعطای کمکهالای توسالعهای باله کشالورهای هالدف»« ،حمایالت از
جریانهای تقریبی و وحد آفری در جهان اسب بهویژه فعالیتهای مجم جهالانی تقریالت
مذاهت اسبمی» و «مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسب » مورد اشالاره قالرار
گرفته است (روزنامه رسمی.)31 :1313/1/21،
تجزیه وتحليل یافته ها ی حاصل از قانون اساسي و قوانين باالدستي جمهوویی
اسالمي ایران
برای تحلیل داده ها ی ای تحقیق از تحلیل محتوا و تحلیل تفسیری و احصاء مضالامی
با هدف شناسایی رویکردها و سیاستها ی کلی در حوزه دیپلماسی عمومی استفاده شالده
است .بهعبوه با عنایت به ا ینکه رویکردهای قانون اساسی به موضوع دیپلماسی عمالومی
محدود میباشند  ،استخراج ابعاد با استفاده از اسناد باالدسالتی صالور

پذیرفتاله و سالپس

موارد فوق توسط خبرگی یکسان سازی و رویکردهالای سالند چشالم انالداز بیسالتسالاله و
قوانی برنامه پن ساله توسعه احصاء شالده اسالت .در اسالتخراج محورهالا و رویکردهالای
قانون اساسی و اسناد باالدستی در زمینه دیپلماسالی عمالومی از روش تحلیالل تفسالیری و
برای شناسایی و رتبه بندی مؤلفهها از نر افزار مکس کیو دی آی بالهعنالوان ابالزار تحلیالل
کیفی استفاده شده که در ادامه نتای آن مورد اشاره قرار میگیرد.
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در بررسی قوانی جمه وری اسبمی ایران سه گروه از قوانی مدنظر قالرار گرفالت .در
ابتدا اصول قانون اساسی مرتبط با دیپلماسالی عمالومی بالهصالور
به صور

تمالا شالمار بالازبینی و

تفسیری بررسی گردید .سپس سند چشم انداز بیسالت سالاله مالورد توجاله واقال

گردید و پس از آن مجموعه برنامه های پن ساله توسالعه سیاسالی  ،اقتصالادی و اجتمالاعی
جمهوری اسبمی ایران بررسی شد .جدول ( ) 1بیانگر آن است که تعداد  33محالور کلالی
در قانون اساسی و قوانی باالدستی به مقوله دیپلماسالی عمالومی و مفالاهیم مالرتبط بالا آن
اشاره داشتهاند  .همچنی درصد فراوانی جهت گیر ی قانون اساسی و اسناد باالدستی نسبت
به د یپلماسی عمومی جمهوری اسبمی ایران در ادامه نمایش داده شده است.
جدول ( )9يافته های حاصل از مندرجات قانون اساسي و قوانین باالدستي جمهوری اسممي ايران
پیرامون ديپلماسي عمومي
نشانگر

PCA1
PCB2
PCB3
PCB4
PCC5

PCC6

مفاهيم کليدی برآمده از تحليل قانون اساسي و قوانين باالدستي
جمهویی اسالمي ایران دی یابطه با دیپلماسي عمومي
حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضع فی در برابر مستکبری در هر نقطه از جهالان
(استکبارستیزی)
سعاد

انسان در کل جامعه بشری
دارند)

حمایت و دفاع از مسلمانان و ملتهاى مظلو بهویژه ملت فلسطی
ارائه تصویر روش از انقب

اسالبم  ،تجربیالا

سیاسال  ،فرهنگال و اقتصالادى

جمهورى اسبم ایران
تقویت حضور فرهنگ جمهورى اسبم ایران در مجام جهان و سازمانهالای
فرهنگ بی الملل

PCD7

مقابله با افزونخواهی و اقدا متجاوزانه د ر عرصه سیاست خارجی

PCD8

تبیی حقایق اسب و معرفی آیی نجا بخش اسب

PCD9

اجرای متمرکز سیاست های فرهنگی بی المللی جمهوری اسبمی ایران در خالارج
از کشور

دکتری
هدفگذاری

تروی و توسعه فرهن ،و ارزش های واالى اسب و ایالران اسالبم (باله ویالژه در
کشورهای که با ج.ا.ایران مشترکا

جهتگيری

سیاستگذاری
دکتری
سیاستگذاری
سیاستگذاری
دکتری
سیاستگذاری
سیاستگذاری
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نشانگر
PCD10

مفاهيم کليدی برآمده از تحليل قانون اساسي و قوانين باالدستي
جمهویی اسالمي ایران دی یابطه با دیپلماسي عمومي
معرفی فرهن ،،هنر و تمدن ایرانی و مرد ساالری دینی

PCD11

تحکیم مناسبا

PCD12

تروی و توسعه زبان و ادبیا

PCD13

ملل اسبمی

PCD14
PCD15
PCE16

PCE17

PCE18
PCE19

وحد

با جهان اسب  ،ارتباطا

جهتگيری
سیاستگذاری
هدفگذاری

با ملتها و تودههای مسلمان

سیاستگذاری

فارس

دکتری

گسترش فعالیت رسانه های مل جهت تبیی اهداف و دستاوردهاى ایران اسالبم
براى جهان
نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری و رهایی از حضور بیگانگان
تقویت هویت اسبمی -ایران ایرانیان مقالیم خالارج ؛ توسالعه ارتباطالا

سیاستگذاری
دکتری

ایرانیالان؛

تسهیل مشارکت آنان در توسعه مل
ایجاد شبکه های رادیو تلویزیونی بی المللی اسبمی و بهبود پوشالش شالبکه هالای
برونمرزی
اعطای کمکهای توسالعهای رسالمی باله کشالورهای هالدف بالهمنظالور همبسالتگی
اقتصادی و فرهنگی
تدوی سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسبمی در سطح بی الملل

سیاستگذاری
سیاستگذاری
سیاستگذاری

PCE20

احیاء و توسعه کرسیهای اسب شناس ی ،زبان و ادبیا

PCE21

مقابله با توطئه دشمنان برای تفرقه در جهان اسب

PCE22

ارتباط با مراکز دینی ،علمی و فرهنگی خارج از کشور

سیاستگذاری

PCE23

تبادل نظر و گفتگوی علما و دانشمندان ادیان مختلف جهان

سیاستگذاری

PCE24

مرد ساالری دینی

PCE25

گسترش تبادال

فارسی

سیاستگذاری

فرهنگی و عرصه محصوال

فرهنگی ایران به جهانیان باله ویالژه

کشورهای اسبمی و جهان سو

PCE26
PCE27

بهرهگیری از کانالهای ماهوارها ی جهت انتقال پیا انقب

PCE29

هدفگذاری

دکتری

گسترش روابط با خبرگزاریهای منطقهای و بی المللی

PCE28

سیاستگذاری

تقویت دیپلماسی اقتصادی (جهان ،جنو
اسبمی)
همگرای میان کشورهاى اسبم

سیاستگذاری
سیاستگذاری

اسبمی

غربی آسیا بهویژه کشورهای همسایه و

سیاستگذاری
سیاستگذاری
هدفگذاری
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نشانگر

PCE30
PCE31
PCE32
PCE33
PCE34
PCE35

مفاهيم کليدی برآمده از تحليل قانون اساسي و قوانين باالدستي

جهتگيری

جمهویی اسالمي ایران دی یابطه با دیپلماسي عمومي
تروی فرهن ،صاللح و مفاهماله و همزیسالتی مسالالمتآمیالز میالان ملالتهالا و در
مناسبا

بی المللی

گفتگو میان فرهن،ها و تمدنها
ارتباطا

علمی ،آموزشی و دانشگاهی بی المللی؛ تبادل استاد و دانشجو

بهره بردار ی از دیپلماسالی عمالومی و روش هالای نالوی اطالبع رسالانی در گسالتره
فرامرزی

سیاستگذاری
سیاستگذاری
سیاستگذاری
سیاستگذاری

ارتقاء جایگاه ایران در افکار عمومی جهان
حمایت از جریان های تقریبی و وحد آفری و مجمال جهالانی تقریالت مالذاهت
اسبمی

هدفگذاری
سیاستگذاری

PCE36

ترجمه قرآن کریم و متون معتبر اسبمی به زبانهای زنده جهان

سیاستگذاری

PCE37

پیگیری دیپلماسی عدالت خواهانه در جهان

سیاستگذاری

جهتگیری قانون اساسي و اسناد باالدست ي در حوزه ديپلماسي عمومي
بر اساس یافته هالای حاصالل از تحقیالق ،جهالت گیالری اسالناد د ر ساله زمیناله دکتالری ،
هدف گذاری و سیاست گذاری قابل احصاء مالیباشالد  .اصالول منالدرج در قالانون اساسالی
جمهوری اسبمی ایران با توجه به ماهیت و منشأ وض آن ها در زمره دکتری دیپلماسالی
عمومی جمهوری اسبمی ایران به شمار میروند  .در مجموع شالش مالورد دکتالری  ،پالن
مورد هدف گذاری و بیست وشش مورد سیاست گذاری مربوط به ترسیم سیاسالت گالذاری
در حوزه دیپلماسی عمومی از مجموعه قالوانی احصالاء شالد کاله در شالکل ( )2مالدل آن
ترسیم شده است .درصد فراوانی مفاهیم دیپلماسی عمالومی در قالانون اساسالی و قالوانی
باالدستی جمهوری اسبمی ایران حاکی است که قریالت باله  31درصالد رویکالرد قالوانی
معطوف به سیاست گذاری 13 ،درصد به دکتری و حدود  15درصد به اهداف جمهالوری
اسبمی ایران در حوزه دیپلماسی عمومی مربوط میشود (شکل .)3
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مباني شکل گیر ی ديپلماسي عمومي جمهوری اسممي ايالران در قالانون اساسالي و
اسناد باالدستي
دیپلماسی دولت ها در برقراری رواب ط با دیگر دولت ها و ملت ها ارتباط تنگاتن ،بالا
مناف ملت و ارزش ها ی حاکم بر آن جامعه دارد .دیپلماسی عمومی جمهوری اسالبمی
ایران نیز از ای قاعده مستثنا نیست و همه اصول و بندهای مندرج در قوانی که نالا ر
بر دیپلماسی عمومی کشور میباشند همگالی برآمالده از ارزش هالای اسالبمی ،انقببالی،
فرهنگی و تمدنی میباشند.
بنا بر یافته ها ی تحقیق ،مفاهیم و گزاره ها ی مرتبط با دیپلماسالی عمالومی در قالانون
اساسی و سند چشم انداز بیست ساله و قوانی برنامه پن ساله بر مبنای خاستگاه و مبانی
شکل گیری آن ها در چهار حوزه « مبانی دینی و اعتقادی»« ،ارزشها ی انقب
« فرهن ،،تمدن ،هنر ایران» و « ارتباطا
(شکل .)5

اسبمی»،

فرهنگی بالی الملالل» قابالل تفکیالک مالیباشالند
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اری

د تري

س است

حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفی در برابر مستکبری  -استکبار ستیزی
حمایت و دفاع از مسلمانان و ملت هاى مظلو به ویژه ملت فلسطی
مقابله با افزون خواه و اقدا متجاوزانه در عرصه سیاست خارجی
نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری و رهایی از حضور بیگانان
الگوی مرد ساالری دینی
وحد ملل اسبمی

اری

سعاد انسان در کل جامعه بشری
تحکیم مناسبا با جهان اسب
ارتباطا با ملت ها و توده های مسلمان
مقابله با توطئه دشمنان برای تفرقه در جهان اسب
همگرای میان کشورهاى اسبم
ارتقاء جایگاه ایران در افکار عمومی جهان

شکل  – 3جهت گیری ديپلماسي عمومي جمهوری اسممي ايران در قانون اساسي و اسناد باالدستي
ک

 -هت ری ديپلماسي عمومي جمهوری اسالمي ايران در قانون اساسي و اسناد باالدستي
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شکل  -9درصد فراواني مفاهیم ديپلماسي عمومي در قانون اساسي و قوانین باالدستي ج.ا.ايران

شکل  – 4مباني شکل گیری اصول ديپلماسي عمومي ج.ا .ايران در قانون اساسي و قوانین باالدستي
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نتيجهگيری و پيشنهاد
ای مقاله در ابتدا به بیان تعاریف و مبانی دیپلماسی عمالومی پرداخالت و روشهالای ایال
شکل از دیپلماسی را بررسی کرد .در ادامه بحس رویکرد قالانون اساسالی و قالوانی باالدسالتی
کشور نسبت به موضوع دیپلماسی عمومی جمهوری اسبمی ایران بیان شد .از آنجا که قالانون
اساسی و قوانی باالدستی ،راهنما و چارچوبی برای پیکره قوانی عادی کشور تلقی میشوند؛
اداره امور کشور میبایست بر پایه الها از آنها صور پذیرد .رویکالرد قالانون اساسالی ،سالند
چشمانداز بیستساله و قوانی برنامههای پن ساله کشور ( )1331-1511به دیپلماسی عمالومی
در سه زمینه اصلی؛ شامل دکتری  ،اهداف و سیاستگذاری قابل تمیز است.
بر اساس یافتهها ی تحقیق ،پس از بررسی قانون اساسالی و اسالناد باالدسالتی مشالخ
شد ،چهار موضوع حمایت از مستضعفی جهان در برابر مستکبران ،حمایت از مساللمانان
و ملتهای مظلو به ویژه فلسطی  ،نفالی ساللطه جالویی و ساللطهپالذیری و نیالز مقابلاله بالا
افزون خواه ی در عرصه سیاست خارجی و مرد ساالری دینی بهعنوان دکتالری جمهالوری
اسبمی ایران در زمینه دیپلماسی رسمی و مردمی قابل احصاء میباشند .همچنی سعاد
جامعه بشری ،همگرایی اسبمی ،تحکیم مناسبا

با جهالان اسالب  ،ملالت هالا ،تالودههالای

مسلمان و نیز ارتقاء جایگاه ایران در افکار عمومی جهان بهعنوان اهالداف مالورد نظالر در
قانون اساسی و اسالناد باالدسالتی جمهالوری اسالبمی بیالان شالده انالد .دکتالری و اهالداف
دیپلماسی عمومی جمهوری اسبمی در قانون اساسی و سند چشمانداز بیستسالاله مالورد
اشاره قرار گرفتهاند و رویکرد سیاست گذاری دیپلماسی عمومی جمهوری اسالبمی ایالران
بیشتر در قوانی برنامه های پن ساله توسعه و بخشی در سند چشم انداز بیان شده اند .سند
چشم انداز بیست ساله جهت ارتقاء موقعیت جمهوری اسبمی ایران ،با تصریح بالر اصالول
قانون اساسی به ارائه تصویری روش از انقب

اسالبمی و دسالتاوردهای آن و هالمزمالان

توجه به اهمیت عنصر فرهن ،و تمدن در انتقال پیا انقب

اسبمی تأکید دارد .در سالند

چشمانداز تجربه نظا جمهوری اسبمی از مدل مرد ساالری دین بالرای ارائاله تصالویری
واقعی از ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
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برنامه های پن ساله توسعه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نگاه کالاربردیتالری
نسبت به رویکردهای دیپلماسی عمومی جمهوری اسبمی ایالران دارنالد و طالی آن مسالیر
سیاست گذاری دستگاهها ی اجرایی در ای زمینه مشخ

شده است .از آن جمله میتوان

به استفاده از رفیت ایرانیان خارج از کشور ،هویت ملی  -اسبمی و برنامالهریالزی امالور
فرهنگی آنان ،ارائاله کمالکهالای توسالعهای باله کشالورهای هالدف ،رفیالتسالازی بالرای
مزیت های فرهنگی جمهوری اسبمی ایران ،تسهیل و بهبود روابط و مناسبا

بی المللالی

کشور ،تروی فرهن ،صلح ،مفاهماله ،عالد خشالونت و همزیسالتی مسالالمت آمیالز میالان
ملت ها ،بسط گفتمان عدالتخواهی ،پیگیری دیپلماسالی اقتصالادی ،برگالزاری جلسالا

و

کنگره ها با حضور صالاحتنظالران ،متفکالران  ،دانشالمندان ،هنرمنالدان و نهادهالای علمالی،
فرهنگی و مدنی اشاره داشت .گزاره ها ی دیپلماسی عمومی در مفاد قانون اساسی و اسناد
باالدستی جمهوری اسبمی ایران بر اساس مبانی شکل گیری آن ها در چهار حوزه «مبالانی
دینی و اعتقادی»« ،ارزشهای انقب
مناسبا

اسبمی» « ،فرهن ،،تمدن ،هنر ایران» و «ارتباطا

و

فرهنگی بی المللی» قابل تفکیک میباشند.

قانون اساسی و اسناد باالدستی خط مش یها ی کبن دیپلماسالی عمالومی جمهالوری
اسبمی ایران را مشخ

کرده اند اما با توجه به روش ها ی متنالوع اعمالال دیپلماسالی

عمومی و نیز متغیر بودن محیط بی الملل الز است از طریق قوانی عادی نسبت باله
همسان سازی و به روز کرد ن راهکارهای تحقق دکتری  ،اهالداف و سیاسالت هالا اقالدا
شود .به رغم تأکیدا

صریح اسناد باالدستی ،هنوز اجماع صریحی در خصوص برخی

از مفاد دیپلماسی عمومی جمهوری اسبمی ایران در میان دستگاه ها ی مجری وجالود
ندارد.
ارزیابی دقیقی از میزان دستیابی به اهداف و اجرای سیاست های دیپلماسی عمومی
مندرج در قوانی نیز در دست نیست .چاله بسالا برخالی از اهالداف و سیاسالت هالا ،نظیالر
همگرایی کشورهای اسبمی ،وحد

ملل اسالبمی ،جایگالاه ایالران در افکالار عمالومی،

اجرای متمرکز سیاست فرهنگی بی المللی جمهوری اسبمی ایالران در خالارج ،تقویالت
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هویت ایرانی – اسبمی ایرانی ان و ...با چارچو

ترسیم شده در قانون اساسالی و اسالناد

باالدستی کشور فاصله زیادی داشته باشند .بالر همالی اسالاس ضالرور

دارد مجموعاله

دکتری  ،اهداف و سیاست ها ی دیپلماسی عمومی جمهوری اسبمی ایران که در قالانون
اساسی و قوانی باالدستی برشمرده شده است ،تنقیح شود و ابربخشی هریالک از آن هالا
مورد ارزیابی دقیق قالرار گیالرد .تبیالی نقالاط قالو

و مزیالت هالا ی دیپلماسالی عمالومی

جمهوری اسبمی ایران موجت تمرکز سیاست ها و مناب گردیده و دستیابی باله اهالداف
را بیش ازپیش محقق میسازد.
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قرآن کریم.
اما خمینی ،روحاهلل ( ،)1331صحیفه اما  ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آبار اما خمینی (ره).
اخوان کا می ،بهرا ( ،زمستان  ،)1315نگاهی به سند چشمانداز بیستساله و مؤلفههای سیاسالی
آن ،فصلنامه علمی و پژوهشی حکومت اسبمی ،سال  ،11ش .5
اما زاده فرد ،پرویز (بهار  ،)1311بررسی جایگاه قدر
معاصر ،فصلنامه مطالعا

نر در سیاست از دوران باستان تا زمالان

سیاسی ،سال  ،2ش .3

ایزدی ،بیژن ( ،)1333درآمدی بر سیاست خارجی جمهوری اسبمی ایران ،قم :مرکالز انتشالارا
دفتر تبلیغا

اسبمی.

تیلر ،هامفری ( ،)1313به کارگیری دیپلماسی عمومی ،مندرج در :دیپلماسی عمومی ،کالال ،جالی،
ترجمه معاونت پژوهش ،تهران :انتشارا

دانشکده و پژوهشکده اطبعا

و امنیت.

حاتمی ،علی ( ،)1313قانون اساسی جمهوری اسبمی ایران ،کتابخانه مجازی ماهان ،تهران.
خلیلی ،محس (پاییز  ،)1313ویژگیهای سیاست خارجی انقببی از منظر خبرگان قانون اساسی،
فصلنامه مطالعا

بی المللی ،سال  ،4ش .2

دهشیری ،محمدرضا ( ،)1311بازتا
مندرج در؛ بازتا های انقب

انقب

اسبمی ایران در ساختار و فرایند نظا بالی الملالل،

اسبمی ،محمدباقر خرمشاد ،تهران :سمت.

دهشیری ،محمدرضا ( ،)1313دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسبمی ایران ،تهران :انتشارا

علمی

و فرهنگی.
دهقانی فیروزآبادی ،جبل و همکالاران ،)1311( ،الگالوی صالدور انقالب

در سیاسالت خالارجی

جمهوری اسبمی ایران ،تهران :دانشگاه اما صادق (ع).
رابرتس ،والتر ( ،)1313دیپلماسی عمومی :گذشته ،حال ،آینده ،ترجمه فیروزه میر رضوی ،تهران:
مؤسسه فرهنگی مطالعا

و تحقیقا

بی المللی ابرار معاصر.

رمضانی ،روحاهلل ( ،)1312صدور انقب  :سیاست ،اهداف و وسایل ،مندرج در انقب

اسبمی و

بازتا های آن ،جان اسپوزیتو ،تهران :مرکز بازشناسی اسب و ایران.
سجادی ،عبدالقیو ( ،)1313دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسب  ،قم :انتشارا

بوستان کتا .

شیلر ،هربر  ،)1333( ،وسایل ارتباطجمعی و امپراتوری آمریکا ،تهران :انتشارا

سروش.

سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسبمی ایران در افق  ،)1313( ،1515تهران :دبیرخانه مجم
تشخی

مصلحت نظا .
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شو ،نانسی ( ،)1313دیپلماسی ایاال متحده ،مندرج در :دیپلماسی عمومی ،کال ،نالیکبس ،ترجماله
معاونت دانشکده و پژوهشکده اطبعا و امنیت ،تهران :دانشکده و پژوهشکده اطبعا و امنیت.
صالحی ،سید رضا و همکاران ( ،)1311دیپلماسی فرهنگی ،تهران :نشر ققنوس.
عمید زنجانی ،عباسعلی (بهم  ،)1333گوشه ای از دیپلماسی پیامبر اسب (ص) ،مذاکره با سفرا
و قبایل و گروههای مذهبی ،مجله دانشکده حقوق و علو سیاسی ،دوره .23
عمید زنجانی ،عباسعلی( ،تابستان  ،)1311مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسالبمی
ایران ،فصلنامه حقوق خصوصی ،دوره  ،52شماره .2
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسبمی ایران ( ،)1331انتشارا
اداره کل قوانی و مقررا

کشور.

قانون برناماله دو توسالعه اقتصالادی ،اجتمالاعی و فرهنگالی جمهالوری اسالبمی ایالران (،)1333
انتشارا

سازمان برنامهوبودجه کشور.

قانون برنامه سو توسالعه اقتصالادی ،اجتمالاعی و فرهنگالی جمهالوری اسالبمی ایالران ،معاونالت
پژوهش ،تدوی و تنقیح قوانی و مقررا

(.)1331

قانون برنامه چهار توسعه اقتصالادی ،اجتمالاعی و فرهنگالی جمهالوری اسالبمی ایالران ،سالازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور (.)1313
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصالادی ،اجتمالاعی و فرهنگالی جمهالوری اسالبمی ایالران ،معاونالت
برنامهریزی و نظار

راهبردی رئیسجمهور (.)1311

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسبمی ایران ،روزنامه رسمی،
ش .1313/1/21 ،21114
کال ،نیکبس جی ( ،)1313دیپلماسی عمومی :درسهایی از گذشته ،مندرج در :دیپلماسی عمالومی،
نیکبس جی کال ،ترجمه معاونت آموزش ،تهران :دانشکده و پژوهشکده اطبعا و امنیت.
منتظری ،بهرا (تابستان  ،)1311اخبق و رفتار سیاسی پیالامبر اعظالم (ص) ،فصاللنامه تخصصالی
اخبق ،ش .14
موسوی ،صدرالدی (پاییز و زمستان  ،)1312الها بخشی و قدر
سند چشمانداز  ،1515فصلنامه قدر

نر جمهوری اسبمی ایران در

نر  ،دوره  ،3ش .1

موسوی ،سید محمد ( ،)1312دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسب  ،تهران :انتشارا

باز.

هادیان ،ناصر و همکاران (پاییز  ،)1311جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی ،فصاللنامه بالی المللالی
روابط خارجی ،سال اول ،ش .3
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