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سیدحمزه صفوی١، ابراهیم باقری٢، یاسر نورعل. وند٣

چ_یده
این مقاله در پی آن است كه با بررس# جنبه های مختلف فعالیت دیپلماس# فرهنگ# اتحادیه اروپا 
در قالب قدرت هنجاری و شناسایی سازوکارهای بLار گرفته شده در این زمینه از سوی اتحادیه، 
دیپلماس# فرهنگ# آن در قبال جمهوری اسالم# ایران را مورد مطالعه و كنكاش قرار دهد. فرضیه 
مقاله این است که بدون در نظر گرفتن سطح و عمق روابط سیاس# و اقتصادی اتحادیه اروپا و 
دولت های عضو آن با ایران، چیزی که همواره پایه ثابت سیاست اتحادیه اروپا در قبال جمهوری 
اسالم# ایران است، استفاده از دیپلماس# فرهنگ# مستتر در قدرت هنجاری و نرم این اتحادیه 
با هدف همسوسازی جامعه ایران با نگرش ها و منافع اتحادیه و در نهایت تحت فشار قرار دادن 
حLومت ایران از سوی مردم خود برای گشایش فضای مطلوب در بلندمدت است. یافته پژوهش 
این است که هرچند دیپلماس# فرهنگ# واحدی از سوی اتحادیه اروپا برای تأثیرگذاری بر جامعه 
و افکار عموم# جمهوری اسالم# ایران تعریف نشده است، با این حال این سیاست ها در همان 
چارچوب راهبردهای فرهنگ# اتحادیه اروپا که از سال ١٩٩٢ و از پیمان ماستریخت باعنوان 
برنامه های سیاست فرهنگ# اتحادیه اروپا و در دو شیوه نفوذ و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم 
تعریف شده بود، ادامه داشته و تحت پوشش عناوین مختلف و در چارچوب قدرت نرم این اتحادیه 
با ابزارهای دیپلماس# فرهنگ# و قدرت هنجاری عملیات# م# شود. مقاله از نوع توصیف# تحلیل# 

بوده و از روش شناس# استنباط# جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده  شده است.
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١. مقدمه| د
اتحادیه اروپا اغلب به عنوان ی� قدرت هنجاری و ارزش6 شناخته شده است که ضمن تأکید بر 
ارزش های معین درصدد اشاعه و گسترش آنها است. پس از پایان جنگ سرد و تبدیل جامعه اروپا 
بر اساس پیمان ماستریخت به اتحادیه اروپا در سال ١٩٩٢، اتحادیه اروپا که در آن زمان متش0ل 
از ١٥ کشور شده بود در پی کسب جای7اه برتر جهان6 بود. با وجود روسیه به عنوان قدرت بزرگ 
نظام6، امری0ا به عنوان قدرت بزرگ نظام6 و اقتصادی و ژاپن به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی، 
اتحادیه اروپا نم6 توانست برای ارائه خود به جهان از دو ممیزه نظام6 و اقتصادی استفاده کنند. بر 
این اساس در این دوران ایده مطرح شدن اتحادیه اروپا به عنوان ی� قدرت هنجاری مطرح شد. 
اتحادیه اروپا به عنوان ی� قدرت هنجاری برای خود مسئولیت هایی همچون ترویج دم0راس6، 
ح0ومت قانون، حفظ محیط زیست، دفاع از حقوق بشر، خدمات عموم6، تنوع فرهنگ6 و 
امنیت غذایی را به رسمیت شناخت و از سیاست تجاری برای ترویج ارزش های اروپایی بهره 
م6 گیرد. از این رو، مهم ترین ابزار تأثیرگذاری اتحادیه قدرت هنجاری آن یعن6 توانایی ش0ل 
دادن به هنجارهای سایر جوامع است. همچنین توانایی اتحادیه در فعالیت غیررسم6 در حاشیه 
سیاست خارج6 و ام0انات مادی آن به افزایش كارایی دیپلماس6 عموم١6 به طورکل6 و دیپلماس6 
فرهنگ٢6 به طور خاص كمك م6 كند. مزیت نسبی قدرت هنجاری٣ اتحادیه موجب م6 شود این 
اتحادیه در سیاست خارج6 خود راه0ارهای ارتباطات فرهنگ6 و تأثیرگذاری بر افكار عموم6 

را بیشتر مورد توجه قرار دهد.
ــ6  ــت دیپلماس ــف فعالی ــای مختل ــ6 جنبه ه ــا بررس ــه ب ــت ك ــی آن اس ــته در پ ــن نوش  ای
فرهنگــ6 اتحادیــه اروپــا و شناســایی ســازوکارهای بــ0ار گرفتــه شــده در ایــن زمینــه از ســوی 
ایــن اتحادیــه، دیپلماســ6 فرهنگــ6 آن در قبــال جمهــوری اســالم6 ایــران را مــورد مطالعــه و 
كنــكاش قــرار دهــد. از ایــن رو، مقالــه پیــش رو درصــدد پاســخ7ویی بــه ایــن ســؤال اصلــ6 
برآمــده اســت كــه اهــداف دیپلماســ6 فرهنگــ6 اتحادیــه اروپــا در قبــال ایــران کدامنــد و از چــه 
روش هــا و شــیوه هایی بــرای تحقــق ایــن اهــداف اســتفاده م6 کنــد؟ در راســتای تبییــن بهتــر 
ســؤال اصلــ6 ایــن ســوال فرعــ6 مطــرح م6 شــود کــه آیــا اساســاً دیپلماســ6 فرهنگــ6 واحــدی 
از ســوی اتحادیــه اروپــا در قبــال جمهــوری اســالم6 ایــران وجــود دارد ؟ فرضیــه مقالــه ایــن 
اســت کــه بــدون در نظــر گرفتــن ســطح و عمــق روابــط سیاســ6 و اقتصــادی اتحادیــه اروپــا و 

1. Public Diplomacy

2. Cultural Diplomacy

3. Normative Power
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|د دولت هــای عضــو آن بــا ایــران، چیــزی کــه همــواره پایــه ثابــت سیاســت اتحادیــه اروپــا در قبال 
جمهــوری اســالم6 ایــران اســت، اســتفاده از دیپلماســ6 فرهنگــ6 مســتتر در قــدرت هنجــاری 
و نــرم ایــن اتحادیــه بــا هــدف همسوســازی جامعــه ایــران بــا نگرش هــا و منافــع اتحادیــه و 
نهایتــاً تحــت فشــار قــرار دادن ح0ومــت ایــران از ســوی مــردم خــود بــرای گشــایش فضــای 
ــه و آزمــون  ــه ســؤاالت مقال ــر ب ــوب در بلندمــدت اســت. به منظــور پاســخ هــر چــه بهت مطل
ــ6 تشــ0یل شــده اســت. در بخــش نخســت،  ــه از بخش هــای مختلف ــق، مقال ــه تحقی فرضی
ــل مفهــوم دیپلماســ6  ــرای تحلی ــوان یــ� چارچــوب تئوریــ� ب ــرم به عن از مفهــوم قــدرت ن
فرهنگــ6 اســتفاده خواهــد شــد. بخــش دوم بــه تعریــف مفهومــ6 دیپلماســ6 فرهنگــ6، ابزارها 
و نقــش آن در سیاســت خارجــ6 بازی7ــران بین المللــ6 اختصــاص خواهــد یافــت. در بخــش 
ســوم مقالــه نیــز بررســ6 خواهــد شــد کــه آیــا اتحادیــه اروپــا دیپلماســ6 فرهنگــ6 واحــدی دارد 
یــا در چارچــوب دیپلماســ6 فرهنگــ6 اعضــا بایــد آن را جســت وجو کــرد. پــس از شــناخت 
ــ6 پژوهــش  ــا، اهــداف و ابزارهــای آن، در بخــش پایان ــه اروپ از دیپلماســ6 فرهنگــ6 اتحادی
چ7ونگــ6 کاربســت ایــن دیپلماســ6 از ســوی اتحادیــه اروپــا در قبــال جمهــوری اســالم6 ایــران 

مــورد کنــکاش و مطالعــه قــرار خواهــد گرفــت.   

 ٢. چارچوب نظری: قدرت نرم
قدرت از نظر ساختاری به دو بخش سخت و نرم تقسیم م6 شود. قدرت سخت، قدرت آش0ار 
اوری، سیاست و نیروی نظام6 است و داشتن آنها،  و ملموس6 است كه منابع آن اقتصاد، فنّ
موجب تغییر در موقعیت كشور یا افراد م6 شود. در مقابل، قدرت نرم١، توانایی ش0ل ده6 
به ترجیحات دی7ران از طریق اقناع و جذب دی7ران با استفاده از قدرت فرهنگ، ارزش ها 
و هنجارها است (٧ :١٩٩٠ ,Nye). به این علت که حوزه دیپلماس6 فرهنگ6 و ابزارهای 
آن در راستای ش0ل ده6 به ترجیحات دی7ران و با اقناع آنان سروکار دارد، ی60 از مهم ترین 
مفاهیم6 که م6 توان آن را پایه نظری دیپلماس6 فرهنگ6 دانست، اصطالح قدرت نرم است که 
نخستین بار از سوی جوزف نای مطرح و تئوریزه شده است. وی در سال ١٩٩٠، در مقاله ای 
در ماهنامه آتالنتی� با تأکید بر اهمیت قدرت نرم، قدرت آینده را قدرت کنترل و انتشار 

.(Nye, ٨ :١٩٩٠) اطالعات و توانایی تغییر رفتار دولت های دی7ر دانست
قــدرت نــرم، در اصطــالح بــه معنــای توانایــی شــ0ل ده6 بــه ترجیحــات دی7ــران از طریــق 
ــج  ــرای کســب نتای ــا نامحســوس اســت کــه ب ــه ای آشــ0ار، ام ــه گون ــاع و جــذب دی7ــران ب اقن

1. Soft Power
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مطلــوب از طریــق جذابیــت بــه جــای اجبــار یــا تطمیــع بــ0ار گرفتــه م6 شــود و بــا بــه  کارگیــری | د
ابزارهــا و شــیوه های غیرمســتقیم بــر منافــع یــا رفتارهــای دی7ــر کشــورها اثــر خواهــد گذاشــت 
(نــای،۴٣:١٣٨٧‑۴۶). قــدرت نــرم نیــز ماننــد ســایر اشــ0ال قــدرت، برآینــدی از برخــ6 منابــع 
مختلــف اســت. شــناخت و آگاهــ6 از منابــع هــر قدرتــ6 بــه ایــن دلیــل دارای اهمیــت اســت کــه 
ایــن منابــع بــه میــزان زیــادی تعییــن کننــده ماهیــت آن قــدرت هســتند. جــوزف نــای در کتــاب 
ــرم را شــامل ارزش هــای فرهنــگ؛ دیپلماســ6 عمومــ6؛ خط مشــ6 های  ــع قــدرت ن خــود مناب

سیاســتمداران و نهادهــا و سیاســت خارجــ6 معرفــ6 م6 کنــد (نــای، ١٣٨٧: ١۴‑١۵).
 ســاندرس و میچــل مهم تریــن ابعــاد ایجابــی و ســلبی قــدرت نــرم را بــه شــرح زیــر بــر 
شــمرده اند: «تغییــر ایدئولــوژی حاکــم؛ کاهــش مشــارکت سیاســ6 مــردم بــا القــای ناکارآمــدی 
ح0ومــت؛ تغییــر هویــت دینــ6 و ملــ6 شــهروندان بــا تخریــب پیشــینه تاریخــ6 آنــان؛ دســتکار 
افــکار عمومــ6 در جهــت خواســته های خــود و علیــه نظــام حاکــم؛ تغییــر انســجام سیاســ6 
حاکــم؛ تغییــر ارزش هــای جامعــه و ایجــاد اســتحاله فرهنگــ6؛ ایجــاد فرهنــگ جدیــد و تغییــر 

ال7ــوی سیاســ6 حاکــم؛ تشــدید و تقویــت واقــع گرایــی قومــ6» (الیاســ6، ١٣٨٩: ۵٠).
ــه ســرمایه هایی همچــون شــخصیت  ــز ب ــه ترجیحــات دی7ــران نی ــی شــ0ل ده6 ب  توانای
جــذاب، منابــع قــدرت نــرم، ارزش هــای جهان شــمول، ســازمان های سیاســ6 کارآمــد و 
سیاســت هایی کــه دارای مشــروعیت و اعتبــار اخالقــ6 هســتند، بســتگ6 دارد. درواقــع، قدرت 
نــرم ابــزار رایــج متفاوتــ6 (غیــر از زور و پــول) را بــرای جلــب همــ0اری مــورد اســتفاده قــرار 
م6 دهــد. هنگام6 کــه فرهنــگ یــ� کشــور ارزش هــای جهان شــمول را در بــر م6 گیــرد و 
ــز در آن ســهیم اند،  سیاســت های آن، ارزش هــا و منافعــ6 را ارتقــا م6 بخشــد کــه دی7ــران نی
در ایــن صــورت بــه دلیــل جاذبه آفرینــ6، احتمــال دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب بــرای آن کشــور 

ــای، ١٣٧٨: ٨‑٩).  ــردد (ن ــم م6 گ فراه
ابعــاد قــدرت نــرم توســط کشــورها و بــا اســتفاده از ابزارهایــی همچــون دیپلماســ6 
عمومــ6، دیپلماســ6 رســانه ای و همچنیــن دیپلماســ6 فرهنگــ6 عملیاتــ6 م6 شــوند. بــه بــاور 
بســیاری از نظریه پــردازان روابــط بین الملــل، دیپلماســ6 فرهنگــ6 نمونــۀ بــارز و اعــالی اعمــال 
قــدرت نــرم اســت کــه بــه کشــورها ایــن امــ0ان و تــوان را م6 دهــد کــه بــا توجــه بــه ظرفیت هــا 
ــار دارنــد در طــرف مقابــل نفــوذ  کــرده و اهــداف خــود را  و ابزارهــای فرهنگــ6 کــه در اختی

ــد.  ــازی نماین پیاده س
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|د ٣. بررس. مفهوم دیپلماس. فرهنگ.
امروزه دولت ها از ظرفیت های فرهنگ6 خود برای تأثیرگذاری بر سایر ملت ها در جهت پیشبرد 
بهتر امور خود استفاده م6 کنند. این مهم از سوی اکثر دولت ها و دی7ر موجودیت های سیاس6 

در قالب دیپلماس6 فرهنگ6، دیپلماس6 عموم6 و دیپلماس6 رسانه ای دنبال م6 شود. 
دیپلماســ6 فرهنگــ6 بــه عنــوان نوعــ6 از دیپلماســ6 عمومــ6 شــناخته م6 شــود کــه در قالب 
«تبــادل ایــده هــا، اطالعــات، هنــر و دی7ــر جنبه هــای فرهنگــ6 میــان دولــت ملت هــا به منظــور 
 Waller,) ارتقــای درک متقابــل و پیشــبرد بهتــر سیاســت ها و اهدافشــان» تعریــف م6 شــود
74 :2009). دیپلماســ6 فرهنگــ6 حــوزه ای از دیپلماســ6 به طــور کلــ6 و دیپلماســ6 عمومــ6 
به طــور خــاص اســت کــه بــه برقــراری، توســعه و پی7یــری روابــط بــا کشــورهای خارجــ6 از 
طریــق فرهنــگ، هنــر و آمــوزش مربــوط اســت. دیپلماســ6 فرهنگــ6 فرآینــد موثــری اســت کــه 
در آن فرهنــگ یــ� ملــت بــه جهــان بیــرون عرضــه م6 شــود و خصوصیــات منحصــر به فــرد 
فرهنگــ6 ملت هــا در ســطوح دوجانبــه و چندجانبــه ترویــج م6 یابنــد (شــعاع6، ١٣٧۴: ٧١). 
همچنیــن دیپلماســ6 فرهنگــ6 نوعــ6 از قــدرت نــرم محســوب م6 شــود؛ چــرا کــه بــه بازی7ــران 
سیاســ6 توانایــی م6 دهــد آنچــه را کــه م6 خواهنــد از طریــق جــذب و اقنــاع بــه دســت 
آورنــد نــه زور و اجبــار (Nye, 2004: 18-22). هــدف کشــورها از اعمــال دیپلماســ6 
فرهنگــ6 تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومــ6 ملت هــای دی7ــر و جلــب آنهــا به ســوی دیدگاه هــا و 
نگرش هــای خــود به منظــور کســب حمایــت گســترده بــرای اهــداف سیاســ6 و اقتصادی شــان 

 .(Maak, 2001: 59) اســت
ــ6  ــور طبیع ــه به ط ــ6 ک ــط فرهنگ ــان رواب ــد می ــه م6 بای ــت ک ــد اس ــت١ معتق ــارد آرن ریچ
و ارگانیــ� و بــدون مداخلــه دولت هــا در چارچوب هایــی همچــون معامــالت تجــاری و 
گردشــ7ری، ورود و خــروج دانشــجو، ارتباطــات، گــردش کتــاب، مهاجــرت، دسترســ6 بــه 
اینترنــت و ازدواج رشــد و توســعه م6 یابــد و دیپلماســ6 فرهنگــ6 کــه تنهــا زمان6 اتفــاق م6 افتد 
کــه دیپلمات هــای رســم6 یــ� دولــت تــالش م6 کننــد کــه ایــن جریــان طبیعــ6 را در جهــت 
 (Cull, پیشــبرد منافــع ملــ6 کشــور خــود شــ0ل بندی و جهت دهــ6 کننــد، تمایــز قائــل شــد
(33 :2008. در ایــن رابطــه، جــ6. ام. مایــ0ل٢ روابــط فرهنگــ6 را تشــویق روابــط مشــترک 
میــان نهادهــای فرهنگــ6 و آموزشــ6 و افــراد کــه موجــب پیونــد فکــری، هنــری و اجتماعــ6 
میــان ملت هــا م6 شــود تعریــف م6 کنــد در حالــ6 کــه دیپلماســ6 فرهنگــ6 را تنهــا وارد کــردن 

1. Richard G Arendt

2. J. M. Mickel
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فرهنــگ در توافق نامه هــای بین المللــ6 و اســتفاده از فرهنــگ بــرای پشــتیبان6 مســتقیم از | د
دیپلماســ6 یــ� کشــور م6 دانــد. در دیپلماســ6 فرهنگــ6 رونــد سیاســتگذاری و اجــرا عمدتــا 
توســط ارگان هــا و موسســات ح0ومتــ6 دنبــال م6 شــود، حــال آنکــه روابــط فرهنگــ6 عالوه بــر 
اینکــه بــه وســیله دولت هــا دنبــال م6 شــود، از ســوی اشــخاص و مؤسســات خصوصــ6 نیــز 
پی7یــری م6 شــود. بنابرایــن دیپلماســ6 فرهنگــ6 تنهــا بخشــ6 از روابــط فرهنگ6 اســت و تحت 

حمایــت و هدایــت دولــت انجــام م6 گیــرد (هادیــان و احــدی، ١٣٨٨: ١١١). 
طبــق نظــر استراتژیســت های دیپلماســ6 فرهنگــ6 بریتانیــا، ایــن روی0ــرد م6 توانــد بــه نتایــج 
متنــوع و نامحــدودی منتهــ6 شــود. بــه عقیــده آنــان این دیپلماســ6 عالوه بــر اینكه موجب آشــنایی 
ــوالت  ــد محص ــت خری ــه آن، قابلی ــبت ب ــت نس ــق ادراك مثب ــا خل ــود، ب ــور م6 ش ــا كش ــردم ب م
انگلیســ6  زبــان، فهــم، تصدیــق و رعایــت آداب و رســوم و سیاســت ها بــه زبــان انگلیســ6 را نیــز 
ــد  ــ6 کنن ــتدالل م ــتید اس ــارد و اس ــرد (Leonard and Stead, 2002: 9-10). لئون ــاال م6 ب ب
ــن ســاده عمــوم و جلــب نظــر دولت هاســت.  ــزی بیــش از فریفت کــه «دیپلماســ6 فرهنگــ6 چی
 .(Leonard and Stead, 2002: 47) «فلســفه دیپلماســ6 فرهنگــ6، دســتیابی بــه نتایــج اســت

به طورکلــ6 م6 تــوان گفــت دیپلماســ6 فرهنگــ6 اهــداف زیــر را دنبــال م6 کنــد:
ایجــاد دیدگاهــ6 مثبــت در کشــور هــدف نســبت بــه مــردم، فرهنــگ و سیاســت های کشــور 
ــا فضــای سیاســ6  ــر سیاســت ها ی ــت؛ تغیی ــان دو مل ــش هم0اری هــای بیشــتر می ــدأ؛ افزای مب
.(Waller, 2009: 77) کشــور هــدف؛ جلوگیــری، مدیریــت یا کاهــش تضاد بــا کشــور هــدف

نتایــج دیپلماســ6 فرهنگــ6 در یــ� دوره بلندمــدت خــود را نشــان م6 دهــد و کمتــر بر روی 
ــد. به طورکلــ6، دیپلماســ6 فرهنگــ6 بذرهایــی از  موضوعــات سیاســ6 خــاص تمرکــز م6 کن
ــ6 از جهــان  ــوی و یــ� نمــای کل آرمان هــا، ایده هــا، بحث هــای سیاســ6، برداشــت های معن
خــودی اســت کــه در محیــط فکــری و فرهنگــ6 کشــور هــدف پاشــیده م6 شــود و مم0ــن اســت 
ــا نشــود (Cull, 2008: 35). در درجــه نخســت، دیپلماســ6 فرهنگــ6  کــه شــ0وفا شــود ی
نمایشــ6 از قــدرت ملــ6 اســت، زیــرا بــه مخاطبــان خارجــ6 جنبه هــای مختلفــ6 از فرهنــگ 
ــز از ورزش و صنعــت  ــاوری، رقابــت در همــه چی شــامل ثــروت، پیشــرفت های علمــ6 و فن
ــن،  ــر ای ــد. عالوه ب ــان م6 ده ــت را نش ــ� مل ــ6 ی ــس کل ــه  نف ــاد ب ــ6 و اعتم ــدرت نظام ــا ق ت
ــاع  ــان اقن ــا اســتفاده از زب ــ� ب ــای سیاســ6 و ایدئولوژی دیپلماســ6 فرهنگــ6 شــامل بحث ه
اســت، کــه در ایــن راســتا م6 توانــد حتــ6 بــه عنــوان ابــزار جنــگ سیاســ6 اســتفاده شــود و در 
دســتیابی بــه اهــداف ســنت6 جنگ هــا مفیــد باشــد. دیپلماســ6 فرهنگــ6 از تمامــ6 ابزارهــای 

فرهنگــ6 کشــور ســود م6 بــرد. ایــن ابزارهــا شــامل مــوارد زیــر م6 شــوند:
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|د هنرهــا شــامل فیلــم، موســیق6، نقاشــ6 و ...؛ مبــادالت علمــ6، هنــری و آموزشــ6؛ 
مختلــف  ظرفیت هــای  دادن  قــرار  دیــد  معــرض  در  به منظــور  مختلــف  نمایشــ7اه های 
فرهنگــ6 خــود؛ برنامه هــای آموزشــ6 ماننــد مبــادالت دانشــ7اه6 و برنامه هــای ترویــج زبــان؛ 
ــ6؛ تأســیس رســانه های  ــوب و مل ــار محب ــه در خــارج از کشــور و ترجمــه آث ایجــاد کتابخان
دســته جمع6 بین المللــ6 ماننــد رادیــو، تلویزیــون و اینترنــت؛ دیپلماســ6 مذهبــی در چارچــوب 

ــ6. ــت های اجتماع ــا و سیاس ــج ایده ه ــعه و تروی ــی؛ توس ــن مذهب ــای بی بحث ه
اســتفاده درســت ایــن ابزارهــا در چارچــوب دیپلماســ6 فرهنگــ6 منجــر بــه درک و تأثیرپذیــری 
کشــور هــدف از فرهنــگ مبــدأ م6 شــود (Kennedy, 2003: 315-323). دیپلماســ6 فرهنگــ6 
م6 توانــد بــه اهــداف اقتصــادی یــ� کشــور نیــز کمــ� کنــد. در عصــر وابســتگ6 های متقابــل و 
ارتباطــات جهانــ6، ارزش هــای فرهنگــ6 به طــور ناخودآگاه و نیــز ناگهان6، اهمیت6 وافــر در تجارت 
بین المللــ6 و جریان هــای مالــ6 جهانــ6 كســب كرده انــد. در محیــط جدیــد، رشــد اقتصــادی برخــ6 
از كشــورها به شــدت بــه دیپلماســ6 فرهنگــ6 وابســته شــده اســت تــا بتوانــد نفــوذ و رقابت خــود در 
جهــان اقتصــادی را افزایــش دهــد. (Germany – GFMOFA, 2002). مصــداق ایــن مســأله 
ارتبــاط دادن هم0اری هــا و موافقتنامه هــای تجــاری اتحادیــه اروپــا بــا اصالحــات حقــوق بشــری، 
حاکمیــت قانــون و به طــور کلــ6 پایبنــدی بــه ارزش هــای غربــی بــه عنــوان پیــش شــرط توافقــات 

تجــاری م6 باشــد.

۴. دیپلماس. فرهنگ. اتحادیه اروپا: تاریخچه و مبان. حقوق.
سابقه نشان داده است که اتحادیه اروپا تمایل6 به ب0ارگیری عنوان دیپلماس6 فرهنگ6 نداشته و 
درعین حال نخواسته به عنوان سازمان6 فعال در ارتباط با مردم خارج از اتحادیه شناخته شود. 
این نهاد بیشتر از تعبیرات6 چون اطالع رسان6، تبادالت فرهنگ6 و آموزش6 یا برقراری ارتباطات 
به جای دیپلماس6 فرهنگ6 استفاده کرده است. با الزم االجرا شدن پیمان ماستریخت در اول 
نوامبر ١٩٩٣ و ذکر عنوان «سامانده6 هم0اری های فرهنگ6 و ضرورت ش0وفایی فرهنگ 
دولت های عضو جامعه اروپایی» در ماده ٣ این پیمان، فصل جدیدی از سیاست های فرهنگ6 
در برابر کشورهای عضو این مجموعه گشوده شد. با اختصاص ماده ١٢٨ پیمان ماستریخت 
به مسائل فرهنگ6، این روی0رد به عنوان ی� هدف شناخته شده با پشتوانه حقوق6 معتبر، از 
جای7اه مناسبی در جامعه اروپایی برخوردار گردید. پس از آن این ماده به همان صورت در بند 
١۵١ معاهده آمستردام در سال ١٩٩٧ مجددا گنجانده شد. بر اساس ماده ١۵١ پیمان آمستردام، 
به صورت  (پیلوت) و سپس  نمونه  به صورت  ابتدا  فرهنگ6،  برنامه های  از  نخستین نسل 
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مجموعه فعالیت های مشترک از سال ١٩٩٣ تا ١٩٩٩ وارد عرصه اجرایی شد. این تجربیات، | د
زمینه را برای عملیات6 کردن سه برنامه فرهنگ6 «کالیدوس0وپ١»، «آریان٢» و «رافائل٣» در 
فاصله سال های ١٩٩۶ تا ١٩٩٩ مهیا کردند. با پایان یافتن برنامه های کالیدوس0وپ، آریان 
و رافائل در ژوئن ١٩٩٩، پارلمان و شورای اروپایی «برنامه فرهنگ ٢٠٠٠۴» را که از سوی 
کمیسیون پیشنهاد شده بود در تاریخ چهاردهم فوریه ٢٠٠٠ به تصویب رساندند. فرهنگ 
٢٠٠٠ که برنامه های سه گانه کالیدوس0وپ، آریان و رافائل را ی0جا گرد هم آورده بود، ارتقا 
سطح تعامالت، توجه به میراث فرهنگ6 اروپایی، شیوه های جدید ارائه فرهنگ ها و همچنین 
کارکردهای اقتصادی اجتماع6 فرهنگ را مدنظر داشت و از پروژه های مشترک میان کشورها 
حمایت به عمل م6 آورد. این برنامه از اول ژانویه ٢٠٠٠ تا ٣١ دسامبر ٢٠٠۶ ادامه داشت 
(European Union, 2007). در ادامه شاهد پیشنهاد پارلمان و شورای اروپا در قالب 
«برنامه فرهنگ ٢٠٠٧۵» در چهارم ژوییه ٢٠٠۴ هستیم. این برنامه نیز که ادامه برنامه فرهنگ 
٢٠٠٠ و به مراتب کاملتر از آن است، از اول ژانویه ٢٠٠٧ تا پایان دسامبر ٢٠١٣ ادامه داشت. 
برنامه فرهنگ ٢٠٠٧ سه هدف عمده را دنبال م6 کرد: نخست، تسهیل جریان انتقال و گردش 
آثار هنری و محصوالت فرهنگ6 در فراسوی مرزهای مل6؛ دوم، حمایت از انتقال متخصصان 
بخش فرهنگ6 در سراسر کشورهای عضو اتحادیه به منظور ترفیع سطح مبادالت و انتقال 
تجربیات؛ سوم، ایجاد و ارتقای گفت وگوی میان فرهنگ6 بر اساس برابری و همسان انگاری 
ثالث  با کشورهای  هم0اری  برای  را  تمهیدات6  همچنین  برنامه  این  مختلف.  فرهنگ های 
(خارج از اتحادیه) به ویژه کشورهایی که پیمان دوجانبه هم0اری فرهنگ6 با اتحادیه امضا 
کرده اند پیش بین6 کرده بود (European Union, 2011). بعد از این بود که جهت گیری 
سیاست های فرهنگ6 اتحادیه اروپا در قبال جهان خارج از خود ش0ل جدی تر و متمرکزتری به 
خود گرفت. در همین راستا، در سال ٢٠٠٧ در چارچوب کمیسیون «دستور کار اروپایی برای 
فرهنگ در ی� دنیای در حال جهان6 شدن» گام جسورانه ای برای دستور کار در عرصه های 

١. کالیدوس0وپ (Kaledioscope) برنامه حمایت از آثار هنری فرهنگ6 اروپایی به منظور پشتیان6 مؤثر از آثار هنری و 
تشویق خالقیت ها و تسهیل دسترس6 ملت ها به میراث های اروپایی است. 

٢. برنامه آریان (Ariane) برنامه ای برای تقویت بخش کتاب و ترجمه در اروپا با دو هدف تشویق هم0اری های فرهنگ6 
میان کشورهای عضو در زمینه کتاب و کتابخوان6 و همچنین ارتقاء سطح آگاه6 و شناخت ملت های اروپایی و اشاعه آثار 

ادبی و تاریخ6، نمایش6 و مرجع به کم� ترجمه است. 
٣. برنامه رافائل (Raphael) با هدف اجرای سیاست های اتحادیه در خصوص «میراث فرهنگ6 اروپایی» و حفاظت، 

پاسداری و ارزش بخشیدن به آن در دستور کار قرار گرفت. 
4. Culture 2000 Programme

5. Culture 2007 Programme
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|د فرهنگ6 برداشته شد. این دستور کار سه جنبه را در برم6 گرفت: نخست، ترویج تنوع فرهنگ6 و 
گفتگوی بین فرهنگ6، دوم ترویج فرهنگ به عنوان ی� کاتالیزور برای خالقیت در چارچوب 
استراتژی لیسبون و سوم ترویج فرهنگ به عنوان ی� عنصر حیات6 در روابط بین الملل6 اتحادیه 
اروپا. مجموعه اهداف6 که برای ترویج فرهنگ به عنوان عنصر حیات6 روابط بین الملل6 اتحادیه 
اروپا که در «دستور کار اروپایی برای فرهنگ در ی� دنیای در حال جهان6 شدن» مورد تأکید 

قرار گرفته است در قالب ی� ش0ل به صورت زیر به نمایش در م6 آید. 

.(European Commission, 2007: 10-11) ش_ل ١. اهداف دیپلماس. فرهنگ. اتحادیه اروپا

کمیســیون بــر ایــن امــر تأکیــد داشــت کــه غنــا و تنــوع فرهنگــ6 اروپــا ارتبــاط نزدی0ــ6 بــه 
نقــش و نفــوذ آن در جهــان دارد. اتحادیــه اروپــا تنهــا یــ� فراینــد اقتصــادی و یــا یــ� قــدرت 
تجــاری نیســت، بل0ــه ایــن اتحادیــه در حــال حاضــر بــه عنــوان یــ� پــروژه اجتماعــ6 و فرهنگ6 
ــره  ــود به ــت خ ــن ظرفی ــد از ای ــا م6 بای ــه اروپ ــود. اتحادی ــز درک م6 ش ــق نی ــابقه و موف بی س
ــرای  ــج هنجارهــا و ارزش هــا ب ــرم در تأســیس و تروی ــدرت ن ــق ق ــه موف ــه یــ� نمون ــرده و ب ب
ــه هــر حــال تــالش  کمیســیون نتیجــه داد و ایــده ایجــاد  الهام بخشــ6 بــه جهــان فــردا باشــد. ب
نقشــ6 بــرای فرهنــگ در روابــط خارجــ6 اتحادیــه اروپــا توســط ســران اتحادیه مــورد تأییــد قرار 
گرفــت. شــورای اروپــا در ژوئــن ٢٠٠٨ ارزش همــ0اری فرهنگــ6 و گفت وگــوی بین المللــ6 در 
باالتریــن ســطح را بــه عنــوان بخشــ6 جدایی ناپذیــر از سیاســت خارجــ6 اتحادیــه بــه رســمیت 
ــط  ــ6 در رواب ــوع فرهنگــ6 و گفت وگــوی بین الملل ــج تن ــر روی تروی ــق شــورا ب شــناخت. تواف
ــوان «روی0ــرد اســتراتژی�  ــا عن ــر ٢٠٠٨ ب ــه و دولت هــای عضــو آن در نوامب خارجــ6 اتحادی
بــرای فرهنــگ و گفت وگــوی بین فرهنگــ6 در چارچــوب روابــط خارجــ6» مــورد تصویــب قــرار 
گرفــت. (Isar, 2012: 5-10). بــا تصویــب ایــن پیمــان، دیپلماســ6 فرهنگــ6 اتحادیــه اروپــا 
دی7ــر نــه توســط دبیرخانــه شــورا و یــا کمیســیون کــه بــه شــ0ل ضعیفــ6 دنبــال م6 شــد، بل0ــه 

.(Duke , 2013: 10-15) ــی مدیریــت م6 شــود ــدام خارجــ١6 اروپای توســط ســرویس اق
1. European External Action Service
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ــان | د ــا در ٢٠١١ نش ــان اروپ ــ١6 در پارلم ــه چاک ــزارش ماری ــات، گ ــن اقدام ــود ای ــا وج  ب
داد کــه هنــوز هــم عــدم انســجام گســترده ای میــان کشــورهای عضــو و گروه هــا و نهادهــای 
مختلــف در داخــل اتحادیــه در مــورد ب0ارگیــری نقــش فرهنــگ در روابــط خارجــ6 وجــود 
دارد. ایــن عــدم انســجام و نداشــتن یــ� راهبــرد مشــترک مانــع اســتفاده کامــل و کارآمــد از 
منابــع و بودجــه فرهنگــ6 اتحادیــه م6 شــد. متعاقــب آن پارلمــان اروپــا یــ� قطعنامــه حمایتــ6 
بــرای توصیه هــای ایــن گــزارش تصویــب کــرد و ســرویس اقــدام خارجــ6 اروپــا و کمیســیون 
اروپــا را بــرای هماهنــگ کــردن اســتقرار اســتراتژی� جنبه هــای مختلــف فرهنــگ در سیاســت 
خارجــ6، ترکیــب نظام منــد و پیوســته فرهنــگ در روابــط خارجــ6 اروپایــی و م0ملــ6 بــرای 
سیاســت فرهنگــ6 خارجــ6 دولت هــای عضــو مــورد خطــاب قــرار داد. امــروزه اتحادیــه اروپــا 
ــه همچــون  در راســتای ایــن اســتراتژی از ســازمان های کشــورهای عضــو خــود در ایــن زمین
مؤسســه گوتــه در آلمــان، شــورای بریتانیــا، مؤسســه فرهنگــ6 دانمــارک، بنیــاد فرهنگــ6 
اروپایــی، مؤسســه فرانســه و مرکــز هنرهــای زیبــا در بروکســل کــه دارای شــب0ه گســترده ای از 

. (Isar, 2012: 11-13)ــرد ــره م6 ب ــتند، به ــر در ۵۴ کشــور هس دفات
 همچنیــن در فوریــه ٢٠١۴، مشــاور ارشــد امــور فرهنگــ6 بــرای دفتــر دبیــرکل ســرویس اقــدام 
خارجــ6 اروپــا منصــوب شــد و یــ� اقــدام مقدماتــ6 در زمینــه روابــط فرهنگــ6 خارجــ6 توســط 
پارلمــان اروپــا آغــاز و بــه وســیله کمیســیون اروپایــی از طریــق یــ� کنسرســیوم خارجــ6 اجــرا 
م6 شــود. اگرچــه فرهنــگ هنــوز تحــت صالحیــت هــر یــ� از دولت هــای عضــو اســت، اتحادیــه 
اروپــا در زمینــه روابــط فرهنگــ6 خارجــ6 فعــال اســت و بــه عنــوان م0ملــ6 بــرای فعالیت هــای 
کشــورهای عضــو در ایــن عرصــه در زمــان مناســب و الزم اســت (Lisack, 2014: 10). به طــور 
کلــ6 م6 تــوان گفــت شــورای اروپــا، کمیســیون اروپــا و ســرویس اقــدام خارجــ6 اروپــا نهادهــای 
کلیــدی مســئول دیپلماســ6 فرهنگــ6 در ســطح اتحادیــه اروپــا هســتند. کار اصلــ6 ایــن نهادهــا 
هماهنــگ کــردن فعالیت هــای دیپلماســ6 فرهنگــ6 در داخــل و خــارج از اتحادیــه اروپــا اســت. 
همچنیــن بایــد اضافــه کــرد کــه بودجــه فرهنگــ6 اتحادیــه اروپــا بــرای ٢٠١٣‑٢٠٠٧ برابــر با ی� 
میلیــارد و دویســت میلیــون یــورو بــود کــه ایــن رقــم بــرای دوره زمانــ6 ٢٠٢٠‑٢٠١۴ بــه یــ� 

 .(Ebels, 2012: 23) میلیــارد و هشــتصد میلیــون یــورو افزایــش یافتــه اســت
در مــورد منابــع قــدرت نــرم اتحادیــه اروپــا نیــز پژوهشــ7ران غربــی معتقدنــد هنجارهــای 
ــ6  ــ6 فرهنگ ــرای دیپلماس ــبی ب ــتوانه مناس ــه از پش ــده اتحادی ــب ش ــی موج ــف اروپای مختل
برخــوردار باشــد و اشــاعه ایــن هنجارهــا م6 توانــد نفــوذ ایــن نهــاد در جوامــع مــورد نظــر را 

1. Marietje Schaake
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|د تســهیل كنــد. هنجارهــای هماننــد احتــرام بــه صلــح، همــ0اری، حقــوق بشــر و دموكراســ6، 
حقــوق شــهروندی و حاكمیــت قانــون. همچنیــن برخــورداری از فناوری هــای پیشــرفته، 
ــرای میانجی7ــری و  ــت مناســب ب ــ6، ظرفی ــع بین الملل ــر در ســازمان ها و مجام حضــور مؤث
برخــورداری از موقعیــت شــراكت نخســت بــا قدرت هــای بــزرگ از دی7ــر منابــع قــدرت نــرم 

 .(Ferrero-Valdner, 2007) ــ6 رود ــمار م ــه ش ــه ب اتحادی

۵. شیوه های نفوذ و تاثیرگذاری دیپلماس. فرهنگ. اتحادیه اروپا
دیپلماس6 فرهنگ6 اتحادیه اروپا بر مبنای منابع6 که در حوزه قدرت نرم دارد، از دو شیوه 
تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم برای بهره گیری از این منابع استفاده م6 کند که در ادامه به 

بررس6 آنها خواهیم پرداخت.
١‑۵. شیوه های تأثیرگذاری مستقیم

ـ موضع گیری، قطعنامه، بیانیه: در این شیوه تالش زیادی صورت م6 گیرد تا اخبار و 
وقایع مرتبط با یك موضوع در جهت مورد نظر هدایت شده و نسبت به برقراری ارتباط میان 
این گونه اخبار و هنجارهای اتحادیه اقدام شود. موضوعات چنین تالش هایی مم0ن است 
بسیار خاص باشد همانند دستگیری یك خبرنگار یا فعال حقوق بشری و در نتیجه بیانیه 

صادره تنها این مورد خاص را مورد اشاره قرار م6 دهد. 
ـ مذاکره و گفت وگو: در این شیوه اتحادیه تالش م6 کند در قالب گفت وگو تأثیرات مورد 
نظر را در جامعه هدف به جای گذارد. معموال گفت وگوها در قالب مذاکرات الحاق یا انعقاد 
قرارداد هم0اری تجاری یا گفت وگوهای حقوق بشری صورت م6 گیرد و اتحادیه در چارچوب 
اینگونه مذاکرات، به تشویق و ترغیب طرف مقابل نسبت به اعمال تغییرات مورد نظر خود 
اقدام م6 کند. مذاکرات الحاق با ترکیه یا مذاکرات هم0اری تجاری با ایران نمونه هایی از این 

تالش هاست. 
ـ ارتباطات رودررو: مقامات عالیرتبه دفاتر نمایندگ6 اتحادیه در كشورهای ثالث با سفر به 
نقاط مختلف كشور محل ماموریت با مقامات محل6 و مل6، فعاالن تجاری، افراد دانش7اه6، 

دانشجویان و رهبران جوامع محل6 دیدار م6 كنند. 
ـ ابزار دموکراس. و حقوق بشر اروپا١: تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های اساس6، 
تقویت نقش جامعه مدن6 در ارتقا حقوق بشر و اصالحات دموکراتی�، پوشش فعالیت های 
اتحادیه در مناطق مورد نظر در زمینه مذاكره حقوق بشری، مدافعان حقوق بشر، مجازات 

1. European Instrument for Democracy and Human Right
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مرگ، ش0نجه، كودكان و درگیری های نظام6 و خشونت علیه زنان از جمله اهداف6 است که از | د
طریق این ابزار پی7یری م6 شود. این اهداف توسط هیئت های نمایندگ6 این اتحادیه مدیریت 
م6 شود و نقش عمده در اجرای خط مش6 اروپا در حمایت از فعالیت ها و مدافعان حقوق 

 .(٢٠٠٩ ,Council of The European Union) بشری به عهده آنها م6 باشد
ـ رسانه های اتحادیه: اتحادیه اروپا از رسانه های متعددی برای ارتباط با مخاطبان بهره 
م6 گیرد. شب0ه رادیویی ١٩ زبانه به نام یورونت و شب0ه تلویزیون6 یورونیوز از جمله ابزارهای 
اتحادیه هستند. شب0ه یورونیوز١ شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین  مورد استفاده 
ابزار رسانه ای اتحادیه به شمار م6 رود. این شب0ه در حال حاضر به ١٠ زبان از جمله فارس6 

برنامه های مختلف6 را پخش م6 كند. 
ـ فضای مجازی: امروزه ی60 از مالک های موفقیت در برقراری ارتباطات بین الملل6 و 
نیز میزان مراجعه  و  به مخاطبان، میزان حضور در رسانه های اجتماع6  پیام خود  رساندن 
دی7ران به این ابزارهاست. به این منظور مقر اتحادیه و نیز نمایندگ6 های آن در كشورهای 
مختلف دارای وب سایت6 هستند كه اطالعات كامل6 را در زمینه های مختلف ارائه م6 كنند. 
وب سایت اتحادیه به آدرس (Http://europa.eu.com) نیز حاوی اطالعات كامل6 از 

فعالیت های این اتحادیه به ٢٣ زبان مختلف است.
٢‑.۵ شیوه های تأثیرگذاری غیرمستقیم

از كشور  اتحادیه كه غالباً توسط نمایندگ6 ها در خارج  از دیپلماس6 فرهنگ6  جنبه دی7ری 
دنبال م6 شود با هدف معرف6 اتحادیه و افزایش شناخت از آن و نیز تأثیرگذاری غیرمستقیم 
زمینه  این  در  اتحادیه  درم6 آید. تالش های  اجرا  به  ارزش های جامعه هدف  و  بر هنجارها 
منجر به تسهیل ارتباط میان افراد و مؤسسات اتحادیه با طرف های خارج6 م6 شود و به طور 
غیرمستقیم بر گفتمان مخاطبان تأثیر م6 گذارد. در این چارچوب برنامه های متنوع6 توسط 

اتحادیه به اجرا در م6 آید كه برخ6 از آنها به شرح زیر است: 
ـ برنامه بازدیدکنندگان: این برنامه فرصت دیدار از نهادهای اتحادیه اروپا و تماس مستقیم 
افرادی كه تنظیم كننده و اجرا كننده سیاست های اتحادیه هستند را برای جوانان مستعد  با 
كشورهای ثالث فراهم م6 كند. بر اساس این ابتکار مشترک کمیسیون و پارلمان اروپا، هر 
ساله مقام های دولت6، روسای سازمان های غیردولت6 و اتحادیه های تجاری برای بازدیدهای 
۵ تا ٨ روزه به بروكسل دعوت م6 شوند. هدف اصل6 آن افزایش آگاه6 و درک از اتحادیه و 

ارزش های آن است. 

1. Euronews
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|د و  برنامه دانشجویان دانش7اه ها  این  ـ دوره های آموزش. در نمایندگ. های اتحادیه: در 
نیز فارغ التحصیالن جدید فرصت حضور در ی60 از نمایندگ6 های بزرگ و فعال اتحادیه در 

كشور ثالث را پیدا م6 كنند. 
با  ثالث تشویق م6 شوند  دانش7اه های كشورهای  این طرح  در  برنامه های دانش:اه.:  ـ 
دعوت از برخ6 مقامات اتحادیه به عنوان مدرس در دانش7اه خود ام0ان آشنایی نزدیك با 
اتحادیه را فراهم سازند. این اساتید در دوره های كوتاه مدت به تدریس در دانش7اه مزبور 

م6 پردازند. 
ارزش های  شناخت  برنامه  این  هدف  مندوس١:  آراسموس  خارج.  هم_اری  پنجره  ـ 
ایجاد  زمینه  در  فعالیت  به  یورویی  میلیون   ٩۵٠ بودجه  ی�  با  برنامه  این  است.  اتحادیه 
دوره های مشترک دکتری، فوق لیسانس، اعطای بورسیه به دانشجویان کشورهای غیرعضو، 
تبادل محقق میان مؤسسه های مطالعات6 اتحادیه با کشورهای غیرعضو و ایجاد هم0اری میان 

 .(٧‑۴ :٢٠١٣ ,EM ECW) مؤسسات مختلف م6 پردازد
ـ هفته اروپا: هر ساله در ماه م6 نمایندگ6 های اتحادیه و نیز سفارتخانه های كشورهای 
با هم0اری دانش7اه ها، سازمان های غیردولت6 و سازمان های  عضو در كشورهای مختلف 

فرهنگ6 تالش م6 كنند با برگزاری هفته اروپا درك بهتری از اتحادیه ایجاد كنند. 
ـ ویترین فیلم: در این برنامه فیلم های برجسته اروپایی از جمله برندگان جوایز جشنواره های 

فیلم در دوره زمان6 مشخص6 در كشورهای ثالث نمایش داده م6 شود. 
ـ ارائه كمh های مال.: در این زمینه معموال¶ دو نوع فعالیت مدنظر است كه ابزارهای 
خاص6 برای هر یك پیش بین6 شده است: اول، ابزار دموكراس6 و حقوق بشر كه به طور مستقیم 
است كه  توسعه ای  پروژه های  دوم،  نوع  دارد.  قرار  اتحادیه  فرهنگ6  دیپلماس6  اولویت  در 
توسط سازمان های غیردولت6 و سایر نهادهای جامعه مدن6 اجرا م6 شود. ابزارهای مال6 اصل6 
اتحادیه كه سازمان های غیردولت6 فعال در امور حقوق بشر و توسعه بین الملل6 م6 توانند از 
طریق آنها و در قالب پروژه های پیشنهادی كمك دریافت كنند عبارتند از دو ابزار برخوردار از 
مبنای حقوق6 مشخص (ابزار دموكراس6 و حقوق بشر اروپا و ابزار ایجاد ثبات٢) و ابزارهای 
جغرافیایی (ابزار قبل از الحاق٣، صندوق توسعه اروپا۴، سیاست همسای67 اروپا۵، توافقنامه 

1. The Erasmus Mundus External Cooperation Window

2. Instrumet for Stability

3. Instrument for Pre-accession Assistance

4. The European Development Fund

5. European Neighbourhood Policy
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تجارت، توسعه و هم0اری توسعه ای١). (Http://europa.eu.com) | د

۶. دیپلماس. فرهنگ. اتحادیه اروپا در قبال ایران
با وجود ركود در روابط سیاس6 رسم6 میان جمهوری اسالم6 ایران و اتحادیه اروپا که بر 
سر مسئله هسته ای بوجود آمده بود و منجر به توقف بسیاری از مناسبات گذشته شده بود، 
دیپلماس6 فرهنگ6 این اتحادیه با هدف نزدی60 افکار عموم6 مردم ایران با ارزش های اروپایی 
و تأثیرپذیری از این ارزش ها بدون توجه به نوسانات روابط فیمابین همواره مورد توجه این 
اتحادیه بوده است. اگرچه مم0ن است دسترس6 به جزئیات این تالش ها به طور كامل مم0ن 
نباشد، اما با توجه به شناخت کل6 که از دیپلماس6 فرهنگ6 اتحادیه در بخش پیشین حاصل 
ایران  اسالم6  جمهوری  قبال  در  را  فعالیت ها  این  خطوط كل6  آن  اساس  بر  م6 توان  شد، 
شناسایی و در حد ام0ان شیوه های به كار گرفته شده را مورد بررس6 قرار داد. این شیوه ها 
مطابق با آنچه در بخش پیشین آورده شد به دو ش0ل مستقیم و غیرمستقیم در قبال ایران نیز 

دنبال شده است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. 
١‑۶. شیوه های تأثیرگذاری مستقیم بر مخاطبان ایران/

ب0ارگیری روش های مستقیم از سوی اتحادیه اروپا از کشوری به کشور دی7ر متفاوت است 
و استفاده از ابزارهای موجود به سطح و نوع روابط با آن کشورها بستگ6 زیادی دارد. در 
همین ارتباط م6 توان گفت به دلیل سطح پایین روابط سیاس6 اتحادیه اروپا با ایران از زمان 
مطرح شدن پرونده هسته ای ایران، این اتحادیه در تاثیرگذاری مستقیم بر مخاطبان ایران6 با 
محدودیت هایی روبرو بوده و از روش های خاص6 اهداف خود را دنبال کرده است که در ادامه 

به آنها اشاره م6 کنیم: 
ـ مذاکره و گفت وگو: در این شیوه قدرت نرم حت6 برای تأثیرگذاری بر مقامات رسم6 
طرف مقابل مورد استفاده قرار م6 گیرد. به طور مثال، جوزف نای معتقد است در موضوع 
هسته ای ایران زمان6 كه قدرت سخت امری0ا به بن بست رسید قدرت نرم اروپا موفق به نقش 
آفرین6 شد. وی م6 نویسد: «در ورود سه كشور فرانسه، آلمان و انگلستان به موضوع هسته ای 
آنها سع6 كردند مشروعیت  داشتند.  تكیه  نرم خود  به قدرت  این سه كشور  واقع  در  ایران 
بین الملل6 خود را برای تهیه دستور كاری ب0ار گیرند كه ایران بدون به خطر افتادن آبروی خود 
بتواند آن را بپذیرد. نتیجه این امر ایجاد وضعیت پلیس خوب/ پلیس بد میان امری0ا و اروپا 
بود. بنابراین، تمایز میان پلیس خوب و پلیس بد دقیقا توازن میان قدرت سخت و قدرت نرم 

1. Trade, Development and Cooperation Agreement 
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|د امری0ا و اروپا را منعكس م6 سازد» (Kaussler, 2008: 274-276). موضوع6 که بعداً در 
در گفت وگوهای ١+۵ و حضور نماینده عال6 اتحادیه اروپا نمایان شد و تا رسیدن به توفق 
نهایی برجام و حت6 بعد از آن ادامه داشت. ی60 دی7ر از روش ها، ابزار انعقاد هم0اری دوجانبه 
است. در این رابطه اتحادیه تالش نمود با استفاده از مذاكرات مربوط به توافقنامه هم0اری و 
تجارت١ چنین هدف6 را دنبال كند. این مذاكرات با هدف تقویت ارتباط میان اتحادیه و ایران 
در سال ٢٠٠١ از سوی كمیسیون به شورای اروپا پیشنهاد و چند دور گفتگو نیز انجام شد. 
اتحادیه در چارچوب این مذاکرات در پی آن بود كه وابستگ6 متقابل اقتصادی و سیاس6 میان 
اتحادیه و ایران را تاحدی افزایش دهد كه اروپا قادر به تعیین دستور كار سیاس6 در این ارتباط 
باشد. در این مسیر اتحادیه امتیاز دی7ری در قالب هم0اری بیشتر سیاس6 نیز ارائه کرد و بر 
اساس آن چارچوب مذاكرات حقوق بشری میان طرفین و با شرط عدم ارائه قطعنامه حقوق 
بشر در كمیته سوم سازمان ملل تنظیم گردید. طرف ایران6 نیز موافقت نمود تمام6 موضوعات 
ابزار دیپلماس6 فرهنگ6  حقوق بشری به بحث گذارده شود. به این ترتیب، راه برای دی7ر 

 .(Kaussler, 2008: 274-276) اتحادیه یعن6 ابزار حقوق بشر باز شد
ـ صدور بیانیه ها، اعالمیه ها و قطعنامه ها: ی60 از بخش های ثابت سیاست اتحادیه در 
قبال ایران توجه مداوم به تحوالت داخل6 و موضع گیری در قبال مواردی است كه در جهت 
تاثیر بر مخاطبان داخل6 و خارج6 قابل بهره برداری است و در این راه از ابزارهایی چون 
م6 كند.  استفاده  غیره  و  انجام سخنران6، موضع گیری، مصاحبه  بیانیه،  یا  قطعنامه  صدور 
اتحادیه در این اقدامات با ب0ارگیری عبارات6 همچون تضمین آزادی های اساس6، احترام به 
حقوق شهروندان، رعایت حقوق زنان و اقلیت ها، دسترس6 عادالنه به دادگستری، حاكمیت 
قانون، نگران6 از دستگیری، لزوم لغو مجازات اعدام و غیره درصدد تعمیق ارتباط با مردم 
و تأثیرگذاری بر افكار عموم6 و قرار دادن آنها روبروی ح0ومت خود است. بنابراین، اگرچه 
مم0ن است موضوعات چنین اقدامات6 همانند دستگیری یك فرد یا صدور ی� ح0م اعدام 
بسیار خاص و حت6 در مواردی برای مقامات کشور کم اهمیت جلوه کند، اما مقاصدی كه 
در ورای این اقدامات نهفته است استراتژیك و بلندمدت هستند. بیانیه کا ترین اشتون درباره 
آزادی نسرین ستوده و دی7ر زندانیان سیاس6 در ایران در سپتامبر ٢٠١٣، بیانیه نماینده عال6 
سیاست خارج6 اتحادیه اروپا در ارتباط با ادامه حبس رهبران مخالفان ایران در فوریه ٢٠١٢، 
اعدام  بازداشت ها و ح0م  با  ارتباط  در  اروپا  اتحادیه  نماینده عال6 سیاست خارج6  بیانیه 
روزنامه نگاران و وبالگ نویسان در ایران در ٣١ ژانویه ٢٠١٢، اعالمیه نماینده عال6 سیاست 

1. Trade and Cooperation Agreement
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در ١۵ سپتامبر ٢٠١١، | د ایران  در  بشر  با وضعیت حقوق  ارتباط  در  اروپا  اتحادیه  خارج6 
اعالمیه نماینده عال6 سیاست خارج6 اتحادیه اروپا در ارتباط با مجازات علیه هفت رهبر 
سابق بهایی در ایران در ١٠ آوریل ٢٠١١، اطالعیه نماینده عال6 سیاست خارج6 اتحادیه 
ایران در ٢٨ جوالی ٢٠١٢ و همچنین  اعدام در  افزایش اجرای اح0ام  با  ارتباط  اروپا در 
درباره  اروپا  اتحادیه  روی0رد  درباره  مارس ٢٠١١  قطعنامه مصوب  قطعنامه هایی همچون 
ایران، قطعنامه مصوب نوامبر ٢٠١١ درباره موارد اخیر نقض حقوق بشر در ایران، قطعنامه 
مصوب فوریه ٢٠١٢ درباره برنامه هسته ای ایران و قطعنامه مصوب چهاردهم ژوئن ٢٠١٢ 
درباره وضعیت اقلیت های قوم6 در ایران و قطعنامه راهبردی پارلمان اروپا در قبال ایران در ٣ 

آوریل ٢٠١۴ از جمله این موارد هستند (وب سایت سفارت آلمان در تهران، ١٣٩٣). 
ـ گفت وگوهای حقوق بشری و حمایت از مدافعان حقوق  بشر: حقوق بشر همواره ی60 
از مهم ترین سرلوحه های سیاست خارج6 اتحادیه اروپا به شمار م6 رود. تالش های حقوق 
بشری اتحادیه نه تنها با هدف اشاعه ارزش ها و هنجارهای مورد نظر اتحادیه دنبال م6 شود، 
بل0ه اتحادیه اروپا سع6 م6 كند از طریق این اقدامات نقش فعال تر و پررنگ تری در صحنه 
بین الملل پیدا كرده و دیپلماس6 فرهنگ6 خود را تقویت کند. این تالش ها در گذشته از طریق 
گفتگوهای مستقیم حقوق بشری و امروزه از طریق ارتباط با مدافعان حقوق بشری در ایران 
صورت م6 پذیرد. مذاكرات حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا به موازات مذاکرات انعقاد 
موافقتنامه هم0اری و تجارت از سال ٢٠٠٢ تا ٢٠٠۴ در تهران و بروكسل برگزار گردید و 
اتحادیه در خالل این گفت وگوها خواستار اعمال تغییرات مشخص و وضع مقررات جدید با 
هدف حمایت از حقوق بشر شد. در جریان نخستین میزگرد حقوق بشری در سال ٢٠٠٢ طرف 
اروپایی بر موضوع تبعیض سیستماتیك علیه زنان، دختران و اقلیت ها متمركز شد. همچنین 
مواضع اتحادیه در مورد مجازات اعدام و سنگسار مورد تأكید قرار گرفت. این مذاكرات نیز 
منجر به گشایش موضع ایران در موضوع ناظران حقوق بشر و توقف ح0م سنگسار و آزادی 
تعدادی از مخالفین شد. به عالوه مذاکرات حقوق بشری تأثیرات جانبی نیز در برداشت و 
توانست دیپلماس6 فرهنگ6 اتحادیه را در ایران تقویت کند و ارتباط با نهادهای جامعه مدن6 
را افزایش دهد. در گزارش6 كه به ارزیابی این مذاكرات م6 پردازد آمده است: «جدای از نتایج 
ملموس كه در نتیجه مذاكرات به دست آمد و شامل دعوت از گزارش7ران حقوق بشر بود این 
گفت وگوها تأثیرات غیرمستقیم نیز داشت. از جمله اینكه شب0ه هایی میان سازمان های ایران6 و 

 .(Kjarum, 2007: 18-20) اروپایی و نیز نهادها و دانش7اهیان دو طرف ایجاد كرد
امروزه نیز به دلیل رکود ارتباط سیاس6 و در نتیجه نبود گفت وگوی حقوق بشری میان 
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|د مقامات دو طرف، اتحادیه اروپا حمایت و ارتباط با مدافعان حقوق بشری در ایران را در 
دستور کار خود قرار داده است. حمایت ها از طریق صدور بیانیه ها و قطعنامه ها و پشتیبان6 از 
نهادها و افراد فعال حقوق بشری ایران6 در خارج صورت م6 گیرد. برای مثال، پارلمان اروپا 
در آخرین قطعنامه خود علیه ایران در آوریل ٢٠١۴ از مقامات ایران م6 خواهد همه مدافعان 
حقوق بشر، زندانیان سیاس6، فعاالن اتحادیه های صنف6، فعاالن کارگری و آنهایی را که پس 
 .(European Parliament, 2014) از انتخابات سال ٢٠٠٩ زندان6 شده اند، آزاد کنند
همچنین کاترین اشتون نماینده عال6 سیاست خارج6 و امنیت6 مشترک اتحادیه اروپا در سفری 
که در اسفند ١٣٩٢ به تهران داشت با هفت فعال زن حقوق بشری در ایران دیدار کرد. اشتون 
پس از این دیدارها اظهار کرده است که برای او مهم بوده که از زبان آنها (فعالین حقوق بشر 
.(www.irdiplomacy.ir: 1392) در ایران) بشنود که چ7ونه م6  توان شرایط را تغییر داد

ـ پیوند زدن بحث حقوق بشر با سیاست های تجاری(مشترک)١ این اتحادیه: اتحادیه اروپا 
برای تحقق این اهداف که ممیزه قدرت جهان6 آن بود از تمام ابزاری های موجود از جمله ابزارهای 
تجاری استفاده کرد و در واقع پیشبرد این اهداف به ی60 از هدف های سیاست تجاری اتحادیه 
اروپا تبدیل شد. و اتحادیه سع6 م6 کند آنها را از طریق استفاده از ظرفیت های سیاست تجاری 
پیش ببرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اهمیت زیادی به مبحث حقوق بشر، ارتقای دم0راس6 
و برقراری حاکمیت قانون در روابط خود با کشورهای ثالث م6 دهند و در کلیه موافقتنامه های 
هم0اری اقتصادی و تجاری با طرف ثالث بندهایی به این موارد اختصاص م6 یابد. گفت وگوی 
حقوق بشری اتحادیه با کشورها به عنوان ی� ابزار سیاست خارج6 و تجاری به خدمت گرفته 
م6 شود و به دنبال این است تا از طریق افزایش هم0اری های اقتصادی و انجام مذاکرات سیاس6 
با کشورهای ثالث در امر حقوق بشر و دم0راتیزه کردن کشورهای دی7ر، ارزش های مورد نظر 
به کمیسیونر تجاری در چارچوب سیاست تجاری مشترک  را ترویج کند. در واقع  اروپایی 
اختیارات تام داده شده است و م6 تواند با طرف های سوم وارد مذاکرات تعرفه ای شده و مواضع 
سیاس6 و تجاری اتحادیه را به طور شفاف بیان و اجرا نماید. در این چارچوب اتحادیه اروپا در 
مذاکرات تجاری و انعقاد موافقتنامه تجاری همیشه اهداف فوق الذکر را به صورت آش0ار یا 
ضمن6 مد نظر قرار داده است. البته منتقدان م6 گویند هدف اتحادیه اروپا از ارتباط دادن سیاست 
تجاری با ارزش های موسوم به ارزش های اروپایی استفاده از این موارد به عنوان ی� اهرم فشار 
برای پیشبرد منافع تجاری و سیاست خارج6 خود است. آنها م6 گویند شواهد عین6 نشان 
م6 دهد هر کجا منافع اقتصادی اتحادیه اروپا اقتضا کرده این اتحادیه بر تمام6 این ارزش ها 

1. Common commercial policy(CCP)
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پشت پا زده است و آنها را نادیده گرفته است. نمونه این موارد را م6 تواند در گفت وگوهای و | د
توافق های اتحادیه اروپا با کشورهای نفت خیز غیر دم0راتی� در خاورمیانه، شمال آفریقا و 
قفقاز مشاهده کرد که اتحادیه اروپا برای دسترس6 به منابع انرژی آنها تمام6 ارزش های مورد 
نظر خود را فراموش کرده است. همچنین جذابیت های اقتصادی چین موجب شده است که 
اتحادیه اروپا استانداردهایی که بر اقتصاد و تجارت در حوزه حقوق بشر و دموکراس6 و در کل 

ارزش های اروپایی در نظر م6 گیرد را نادیده ب7یرد.
در واقع ارتباط با اتحادیه اروپا در حوزه تجارت منوط به رعایت ارزش های اروپایی از طرف 
شری� مورد نظر م6 باشد که نمونه این سیاست ها را م6 توان در ارتباط این اتحادیه با جمهوری 
اسالم6 ایران و مطرح کردن موضوعات6 مانند دموکراس6 و حقوق بشر در حوزه تجارت به 
عنوان شرط هایی برای تجارت م6 باشد که از آن باعنوان تجارت برای همه١ یا مشروط سازی 
تجارت نام برده م6 شود که در استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای تجارت و سرمایه گذاری در 
 European Commission presents new)سال ٢٠١۵ مورد توجه جدی قرار گرفته است
trade and investment strategy,2015)). مثال بارز در این زمینه قطعنامه اخیر پارلمان 
اروپا بر علیه جمهوری اسالم6 ایران است که علل مسدود شدن و تحریم تجارت با ایران را 

موضوعات6 از قبیل مسئله هسته ای، حقوق بشر و انتخابات مطرح کرده اند.
ـ فعالیت های رسانه ای: تالش های اتحادیه و اعضای آن نشان م6 دهد كه تخریب وجهه و 
اعتبار جمهوری اسالم6 ایران همواره ی60 از اهداف دیپلماس6 فرهنگ6 اروپا در خارج از ایران 
بوده است. نمونه های متعددی از تالش های صورت گرفته در این زمینه را م6 توان برشمرد كه 
فعالیت رسانه ای، انجام سخنران6 های متعدد، اتخاذ مواضع ی0جانبه، اعمال استانداردهای 
دوگانه در قضاوت ها و اظهارنظرها، صدور بیانیه، تمركز بر اخبار منف6 و اغراق در انعكاس 
آنها، تهیه و نمایش فیلم های مستند و داستان6 و ... از جمله اقدامات انجام شده است. اتحادیه 
این اتحادیه ساالنه ۵ میلیون  این اقدامات را در قالب شب0ه یورونیوز دنبال م6 کند.  اروپا 
یورو در اختیار یورونیوز قرار م6 دهد. این شب0ه موظف است اطالعات6 را که منتشر م6 کند، 
به گونه ای برگزیند که دست کم ١٠ درصد آنها مستقیماً به اروپا مربوط باشد. این شب0ه از 
سال ٢٠٠٨ تأثیرگذاری بر جامعه ایران را نیز به فعالیت های خود افزود. در این سال اتحادیه 
اروپا تصمیم گرفت بودجه سه میلیون یورویی برای راه اندازی زبان فارس6 شب0ه اختصاص 
دهد(http://p.dw.com/p/PqSz,2012). الزم به ذکر است که زبان فارس6 دهمین زبان 
این شب0ه و جزو تنها سه زبان غیراروپایی این شب0ه بعد از ترک6 استانبول6 و عربی است و 

1. Trade for All
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|د هدف از این اقدام گسترش ارتباط اتحادیه با فارس6 زبانان ذكر شده است. بخش فارس6 عم̈ال 
در سال ٢٠١٠ راه اندازی شد و پارلمان اروپا در اكتبر ٢٠١٠ مراسم ویژه ای را برای راه اندازی 

این بخش برگزار كرد كه نشان دهنده اهمیت این اقدام در نظر پارلمان است 
٢‑۶. بزارهای تأثیرگذاری غیرمستقیم بر مخاطبان ایران/

رابطه ای  ایجاد  و  طوالن6  ارتباط  ی�  پایه ریزی  طریق  از  معموال¶  غیرمستقیم  تأثیرگذاری 
استراتژی� مم0ن است که بر اساس برنامه ریزی قبل6 و با اهداف درازمدت و معین6 ایجاد 
م6 شود. در واقع، ابزارهای غیرمستقیم دیپلماس6 فرهنگ6 اتحادیه اروپا در قبال ایران با هدف 
اطالع رسان6، افزایش شناخت و تبلیغ ارزش های مورد نظر در جامعه ایران6 صورت م6 گیرد 
و از این طریق همراه سازی تدریج6 با ارزش های مورد نظر در ی� روند تدریج6 و به طور 

نامحسوس دنبال م6 شود.
نمایندگ. هــا: اتحادیــه اروپــا غالبــاً ارتباطــات بلندمــدت مذکــور را از طریــق نمایندگ6 های 
ــورداری از  ــدم برخ ــل ع ــه دلی ــران ب ــورد ای ــد. در م ــال م6 كن ــث دنب ــورهای ثال ــود در كش خ
نمایندگــ6، ایــن تالش هــا از ســوی ســفارتخانه های كشــورهای عضــو دنبــال م6 شــود. 
بــرای مثــال، ســفارت فرانســه در تهــران در ســال ١٣٨٧ بــا ارســال نامــه مســتقیم بــه تعــداد 
برگزیــده ای از رســانه های ایرانــ6 و ذكــر اســام6 خبرنــگاران مــورد نظــر از آنهــا دعــوت كــرد 
بــرای آشــنایی بــا اتحادیــه و دیــدار بــا مقامــات آن ســفری بــه فرانســه و بلژیــك داشــته باشــند. 
ــای  ــور در فض ــری و حض ــای خب ــام فعالیت ه ــا انج ــز ب ــی نی ــفارتخانه های اروپای ــ6 س برخ
مجــازی ســع6 در تاثیرگــذاری بــر مخاطبــان دارنــد. بــه عنــوان نمونــه، در وب ســایت فارســ6 
ســفارت آلمــان بخشــ6 بــه نــام «سیاســت خارجــ6 و اروپایــی» در نظــر گرفتــه شــده کــه در آن 
مباحــث حقــوق بشــری در ایــران و مقایســه آن بــا آلمــان و اتحادیــه اروپــا، گفتمــان بــا جهــان 

اســالم و روابــط ایــران بــا آلمــان دیــده م6 شــود (وب ســایت ســفارت آلمــان، ١٣٩٣). 
همچنیــن انگلیــس نیــز کــه تــا پیــش از تعطیلــ6 ســفارتخانه اش در ایــران، در وب ســایت 
ــ6 ســایت6  ــال م6 کــرد، بعــد از تعطیل ســفارتخانه مباحــث حقــوق بشــری و اقلیت هــا را دنب
بــه نــام «بریتانیــا بــرای ایرانیــان» را بــرای حفــظ ارتبــاط بــا مخاطبــان ایرانــ6 راه انــدازی کــرده 
ــ#، وزیــر امــور خارجــۀ بریتانیــا بــا اعــالم خبــر تاســیس ایــن وب ســایت  اســت. ویلیــام هی
تحــت مدیریــت وزارت امــور خارجــه، هــدف راه انــدازی آن را «گشــودن دریچــه ای بــه بریتانیــا 
ــال موضوعــات سیاســ6 و  ــا در قب ــان ایرانــ6» و «توضیــح سیاســت های بریتانی بــرای مخاطب

.(http://p.dw.com/p/14Ka4,2012) حقــوق بشــری ایــران» توصیــف کــرده اســت
پنجره هم_اری خارج. ارسموس مندوس: همان طور که پیش از این عنوان شد این ابزار 
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تقویت ارتباطات آموزش6 و فرهنگ6 و تربیت دانش آموختگان خارج6 در اروپا به عنوان سفرای | د
اتحادیه در بازگشت به کشور خود را مدنظر قرار داده است. اتحادیه در این زمینه برنامه خاص6 
از سال ٢٠٠۴ را برای سه كشور ایران، عراق و یمن طراح6 و اجرا م6 كند. به منظور اجرای این 
برنامه در سه كشور مزبور كنسرسیوم6 متش0ل از ١٠ دانش7اه اروپایی و ١٠ دانش7اه از این سه 
كشور به رهبری انستیتوی بین الملل6 ژئو اینفورمیشن هلند تش0یل گردید. دانش7اه های طرف 
هم0اری در ایران عبارتند از: دانش7اه تهران، دانش7اه شهید بهشت6، دانش7اه آزاد، دانش7اه 
نیز دانش7اه  شیراز، دانش7اه فردوس6 مشهد، دانش7اه شهید چمران اهواز. هم0اران پروژه 
اداره هم0اری  فن6 شاهرود،  دانش7اه  انستیتوی حفظ خاك و مدیریت آب،  خواجه نصیر، 
علم6 بین الملل6 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انستیتوی آموزش عال6 خاوران هستند. 
گزارش های سال ٢٠١٣ نشان م6 دهد كه برای سال تحصیل6 ٢٠١١‑ ٢٠١٢ از ایران در 
مجموع ٧٨٢ نفر درخواست استفاده از این فرصت را داده اند كه شامل ۴٨۶ مرد و ٢٩۶ زن 
م6 شود. پذیرفته شدگان نیز ١۶ زن و ١۶ مرد هستند. این آمار پذیرفته شده برای سال ٢٠١٤ 

.(٢٠١: ٧‑٩۴ ,European Commission) نیز ٣١ نفر م6 باشد
کتاب و فیلم: ط6 سال های پس از انقالب اسالم6، كتاب ها و فیلم های گوناگون6 با هدف 
تخریب وجهه جمهوری اسالم6 و گسترش ایران هراس6 در جهان تولید شد كه بخش6 از 
این محصوالت در اروپا تهیه شده و بخش دی7ر نیز با استقبال گسترده اروپایی ها و حمایت 
همه جانبه مواجه و به طور گسترده در این قاره توزیع شده است. تهیه و ارائه این محصوالت 
ی60 از بارزترین تالش های دیپلماس6 عموم6 اروپا بود كه هدف آن ایجاد تصویری منف6 
از جمهوری اسالم6 ایران در كشورهای ثالث است. كتاب هایی چون «زنان و سیاست در 
ایران» نوشته حمیده صدق6 (سال ٢٠٠٧ ، انتشارات كمبریج)، «سیاست جنس6 در ایران 
مدرن١» نوشته جانت آفری٢ (سال ٢٠٠٩، انتشارات كمبریج)، كتاب «خرید بمب» نوشته 
گوردون كوررا (سال ٢٠٠۶ ، انتشارات دانش7اه اكسفورد)، كتاب «پاسداران انقالب» نوشته 
ایران» نوشته  انتشارات آكسفورد)، كتاب «اقلیت های مذهبی در   ، ری تكیه (سال ٢٠٠٩ 
اكیز ساناساریان (سال ٢٠٠۶ توسط انتشارات دانش7اه كمبریج) و... چهره ای منف6 از روند 
نیز  فیلم  تولید  زمینه  در  م6 كنند.  ارائه  اروپایی  به خوانندگان  را  داخل6 كشورمان  تحوالت 
تالش های مشابه6 صورت گرفته است. اغلب این فیلم ها از «بدون دخترم هرگز٣» (كه به طور 
وسیع6 در اروپا به نمایش درآمد و حت6 به شب0ه های تلویزیون6 داخل اروپا نیز راه پیدا كرد) 
1. Sexual Politics in Modern Iran

2. Janet Afary

3. Not without my daughter
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|د تا فیلم هایی كه درسال های اخیر در این قاره تهیه شده همانند «پرسپولیس١» (كه از سوی 
فرانسه برای رقابت های اس0ار معرف6 شد و در جشنواره كن نیز جایزه هیئت داوران را به خود 
اختصاص داد) در حال6 كه از لحاظ ساختار و محتوا ضعیف، غیرحرفه ای و پیش پا افتاده 
بودند، اما اهدف دیپلماس6 فرهنگ6 اروپا در مورد ایران را تأمین م6 كردند. به عنوان نمونه، 
فیلم «مرغ با آلو٢» در فرانسه با بودجه ١۵ میلیون دالری و با حمایت شركت های برجسته 
اروپایی ساخته شد. این فیلم كه بر اساس كتابی به همین نام تهیه شده تركیبی از انیمیشن، 
تصاویر نقاش6 شده و فیلم است. فیلم مزبور تصاویری غمبار و ناامید كننده را از زندگ6 در 
ایران به نمایش م6 گذارد كه در نهایت نیز به خودكش6 بازی7ر نقش اول منته6 م6 شود. به طور 
کل6، این فیلم ها كه تصویری منف6 از جامعه ایران را به تصویر كشیده و حلقه ایران هراس6 را 
تكمیل م6 كنند مورد استقبال طراحان دیپلماس6 فرهنگ6 اروپا قرار گرفته و موفق به دریافت 

جوایز متعدد از جشنواره های مختلف شدند. 
ابزار هم_اری توسعه ای: در قانون سال ٢٠٠۶ ابزار هم0اری توسعه ای٣ چارچوب كمك 
از:  عبارتند  برنامه  این  اهداف  است.  روشن شده  محل6  مقامات  و  غیردولت6  بازی7ران  به 
١.حمایت از اقدامات توسعه ای كه توسط بازی7ران غیردولت6 یا مقامات محل6 در هم0اری با 
جوامع محل6 انجام شده و با هدف افزایش ام0ان مشاركت مردم در تصمیم گیری ها م6 باشد. 
٢.تقویت ظرفیت سازمان های جامعه مدن6 برای مشاركت در فعالیت های كاهش فقر و توسعه 
استراتژیك پایدار. این ابزار در سال های معدود فعالیت خود برنامه های گوناگون6 را در ایران 
دنبال كرده است. به عنوان مثال، در سال ٢٠٠٨ در مجموع ٧٨ كشور برای دریافت كمك 
مناسب تشخیص داده شدند و بودجه ای معادل ١٣۵میلیون یورو برای این كار درنظر گرفته 
شد. در منطقه خاورمیانه تنها كشورهای ایران، عراق و یمن مشمول این ابزار شدند. در این 
سال، مبلغ یك میلیون و پانصد هزار یورو برای حمایت از ابتكارات و پروژه هایی كه توسط 
یافته است. در سال  ارائه م6 شود تخصیص  ایران  یا مقامات محل6  بازی7ران غیردولت6 و 
٢٠٠٨ در قالب كم� های توسعه ای رسم6 قراردادهایی به ارزش یك میلیون و دویست هزار 
یورو برای فعالیت در ایران منعقد شده است. در سال ٢٠٠٩ نیز تعهدات پرداخت کم� 
 Commission Staff Working) به ایران در مجموع بیش از ٧ میلیون یورو بوده است
Document, 2009). بر اساس برنامه کاری سال ٢٠١٠‑ ٢٠١١ تحت ابزار هم0اری 
توسعه ای نیز مبلغ یك میلیون و پانصدهزار یورو برای ایران پیش بین6 شد. بر اساس استراتژی 
1. PERSEPOLIS

2. Poulet aux prunes

3. Development Cooperation Instrument (DCI)
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سال های ٢٠٠٧‑ ٢٠١٠ كه مداخله در كشورهای دی7ر را پیش بین6 م6 كند این مداخله ها | د
باید در قالب فعالیت های توسعه ای حجم كوچك در دامنه وسیع6 از بخش ها و موضوعات 
مختلف صورت گیرد. این بخش ها شامل توسعه اقتصادی، بهداشت و آموزش و هدف اصل6 
آنها تقویت نهادهای جامعه مدن6 است كه پیش شرط جامعه باز و ایجاد دموكراس6 م6 باشد 
.(https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm_en, 2012)

همچنیــن تحــت برنامــه ابزارهــای همــ0اری و همســای67 اروپایــی١ و برنامــه ابزارهــای 
ــرای برنامــه منطقــه ای حمایتــ۴٧6  همــ0اری توســعه Tبــرای ســال های ٢٠٠٧ تــا ٢٠١٣، ب
کشــور در حــال توســعه در امریــ0ای التیــن، آســیا، آســیای مرکــزی و منطقــه خلیــج فــارس 
 (Europeanــت ــوده اس ــورو ب ــارد ی ــن) ١۶/٩ میلی ــراق و یم ــران، ع ــورهای ای ــامل کش (ش
.(Parliment report, 2014: 250. ایــن رقــم تحــت برنامــه ابزارهــای همــ0اری توســعه 
بــرای ســال های ٢٠١۴ تــا ٢٠٢٠ بــرای مناطــق مذکــور، ١٩/۶ میلیــارد یــورو پیش بینــ6 
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/)و اختصــاص داده شــده اســت

.(dci_en.htm_en 2017

بحث و نتیجه گیری
اتحادیه  این  اختیاری محض  و  اروپا موضوع6 دل بخواه6  اتحادیه  نرم  و  قدرت هنجاری 
افول و تحلیل  از جنگ جهان6 دوم و  بین الملل در فضای بعد  این جبر محیط  بل0ه  نبود، 
قدرت نظام6 و اقتصادی اروپا بود که آنها را وادار به انتخاب این نوع از قدرت و تقویت بعد 
دیپلماس6 فرهنگ6 نمود. با این حال این جنبه از قدرت اروپا بعد از جنگ جهان6 دوم بسیار 
سریع تر و ساختارمندانه تر از سایر نقاط جهان در بحث های فرهنگ6 و هنجاری رشد کرده 
و تأثیرگذاری خود را نمایان کرد. بنابراین به رغم انتقادات6 که نسبت به قدرت نرم و هنجاری 
اروپا و برخوردهای دو گانه و مرتبط با منافع خود وجود داشته است، با این حال تحلیل گران 
مسائل اروپا معتتقدند که احیای اروپای ویران بعد از جنگ جهان6 دوم با قدرت هنجاری و 
استفاده درست (ولو ابزاری) از آن میسر شد. بنابراین، هرچند دیپلماس6 فرهنگ6 واحدی از 
سوی اتحادیه اروپا برای تأثیرگذاری جداگانه و مختص بر جامعه و افکار عموم6 جمهوری 
اسالم6 ایران تعریف نشده است، با این حال این سیاست ها در همان چارچوب راهبردهای 
فرهنگ6 اتحادیه اروپا که از سال ١٩٩٢ و از پیمان ماستریخت تحت عنوان برنامه های سیاست 
فرهنگ6 اتحادیه اروپا مطرح شده بود پی7یری و بودجه های مستقل خود را داشته است. این 

1. The European Neighbourhood & Partnership Instrument
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|د سیاست های فرهنگ6 تا به امروز از طریق دو شیوه نفوذ و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم 
که هر کدام نیز ابزارهای عملیات6 خود را دارد، ادامه داشته و تحت پوشش عناوین مختلف 
ابزارها و مؤلفه های دیپلماس6 فرهنگ6 و  با استفاده  اتحادیه  این  نرم  در چارچوب قدرت 
قدرت هنجاری عملیات6 م6 شود. این سیاست ها به رغم فراز و نشیب های سطح و عمق روابط 
سیاس6 و اقتصادی اتحادیه اروپا و دولت های عضو آن با جمهوری اسالم6 ایران، همواره ثابت 
م6 باشد و متناسب با روی0ردهای دولت های مختلف در جمهوری اسالم6 ایران در نزدی60 
و دوری از اتحادیه اروپا، از روش های تأثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم استفاده م6 شود. 
در این راستا تأثیرگذاری و برآورده شدن منافع اتحادیه اروپا در ایران در چارچوب دو روش 
گفته شده (مستقیم و غیرمستقیم) از سه راه برای این اتحادیه قابل حصول است: نخست، 
اقتصادی (در  و  از طریق مناسبات سیاس6  تأثیرگذاری  و  با دولت  برقراری روابط گسترده 
صورت روابط رسم6 سطح باال)؛ دوم، ب0ارگیری قدرت نرم و دیپلماس6 عموم6 و فرهنگ6 و 
تأثیرگذاری بر ملت ایران (در صورت روابط رسم6 پایین) و سوم، تلفیق و ب0ارگیری همزمان 
دو راه پیش گفته. مطالعه روابط میان ایران و کشورهای اروپایی و همچنین اتحادیه اروپا به 
عنوان ی� موجودیت واحد نشان م6 دهد که این اتحادیه و دولت های عضو آن در مقاطع 
مختلف عمر نظام جمهوری اسالم6 ایران با توجه به سطح و عمق روابط، از ی60 از دو روش 
اول و یا تلفیق6 از هر دو سود برده اند. به این صورت که آن هنگام که روابط رسم6 و سیاس6 
آنها با ایران قطع یا دچار رکود شده (مث̈ال دوران جنگ تحمیل6 و دوره ریاست جمهوری 
احمدی نژاد) به طرق مختلف در تالش بوده اند که ارتباط خود را با ملت و مردم ایران حفظ 
نمایند و آن زمان که روابط سیاس6 سمت و سوی تنش زدایی به خود گرفته است (دوره ریاست 
جمهوری هاشم6، خاتم6 و روحان6) از هر دو شیوه یعن6 هم ارتباط با دولت و هم ارتباط با 

ملت به طور همزمان بهره برده اند.  
ــو آن  ــای عض ــا و دولت ه ــه اروپ ــادی اتحادی ــ6 و اقتص ــط سیاس ــار رواب ــن، درکن بنابرای
ــا هــدف  ــا ایــران در هــر ســطح و عمقــ6، اســتفاده از قــدرت نــرم و دیپلماســ6 فرهنگــ6 ب ب
ــوده  ــان ب ــ6 اروپایی ــکار عمومــ6 کشــور همــواره ی0ــ6 از راهبردهــای اصل ــر اف تأثیرگــذاری ب
ــر برگفتمــان  ــ6 و تأثی ــان ایران ــا مخاطب ــاط درازمــدت ب ــراری ارتب ــن راســتا، برق اســت. در ای
آنهــا، اشــاعه ارزش هــا و هنجارهــای مــورد نظــر، ارتقــاء وجهــه خــود و تخریــب چهــره دولــت 
ــه در  ــری از مذاکــرات دوجانب ــه، بهره گی ــری، صــدور بیانی ــران، موضع گی و نظــام سیاســ6 ای
ــتفاده  ــه، اس ــ6 جامع ــای داخل ــه الیه ه ــ6 ب ــز دسترس ــوب و نی ــرات مطل ــال تغیی ــت اعم جه
گســترده از ابزارهــای اطالع رســان6، رســانه ای، فضــای مجــازی و شــب0ه های اجتماعــ6، 



٢١٨ | مطالعات فرهنگ ارتباطات

١٣
٩٧

ر  
بها

م، 
ی_

ل و
چه

رۀ 
ما

 ش
م،

ده
وز

ه ن
ور

تأثیرگــذاری بــر تحــوالت داخلــ6، ارتباط گیــری مســتقیم، دعــوت بــه ســفر، هدایــت افــکار | د
عمومــ6 کشــورهای ثالــث، ارائــه کم� هــای گوناگــون توســعه ای، ارتقــاء دموکراســ6 و حقــوق 
بشــری و انســان دوســتانه بــه ســازمان های غیردولتــ6، شــناخت، ایجــاد، تقویــت، حمایــت 
ــرش  ــالت دانشــ7اه6 و دانشــجویی و پذی ــ6، گســترش تعام ــه مدن و شب0ه مندســازی جامع
دانشــجویان ایرانــ6، نمونه هایــی از راه0ارهــای بــ0ار گرفتــه شــده در قبــال کشــورمان اســت. 
شــناخت و آگاهــ6 کامــل از جنبه هــای مختلــف ایــن فعالیت هــا نیازمنــد انجــام بررســ6 های 
همه جانبــه در انــواع گوناگــون و متنــوع راه0ارهــای اتحادیــه و تحرکاتــ6 اســت کــه در داخــل 
ــا را روشــن  ــن تالش ه ــه بخشــ6 از ای ــن مقال ــرد. ای ــز خــارج کشــورمان صــورت م6 گی و نی

ــرای انجــام تحقیقــات گســترده تر بعــدی فراهــم م6 ســازد.  ــی را ب ســاخته و زمینه های
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