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رت نرم و كارآمدي ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران؛ مطالعه قد

  موردي مصر
  

  1سيد احمد نكويي
 
  

  چكيده
 

ديپلماسي عمومي مجموعه اقداماتي است جهت نفوذ بر نگرش هاي عمومي كه بر تكوين و 
اجراي سياست خارجي كشورها تاثير دارد. اين امر از طريق جلب افكار عمومي ساير 

ط دولت، تعامل با گروه هاي غير دولتي، ايجاد ارتباط موثر با كساني كه شغل كشورها توس
آنها ارتباطات مي باشد مانند خبرنگاران خارجي و ديپلمات ها ونهايتا به كارگيري ارتباطات 
ميان فرهنگي امكان پذير است در واقع ديپلماسي عمومي تالشي است كه با توجه به منابع 

طريق انتشار و سرمايه گذاري بر روي صدور فرهنگ، تبادل و برنامه بالقوه قدرت نرم، از 
 هايي از اين دست جذابيت ايجاد كند.

  
روابط ايران و مصر از منظر ديپلماسي عمومي در بخش هاي ديپلماسي فرهنگي، ديپلماسي 
مبادله، ديپلماسي رسانه، درك جامعه مخاطب و طرفداري سياسي قابل تحليل است. روابط 
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ي بر كارآمدي ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران تاثير داشته و به طور جدي سياس
مانع بهره مندي از منابع قدرت نرم در مصر شده است. در عين حال كارآمدي و اثرگذاري 
هاي مرتبط با ديپلماسي عمومي به ظرفيت هاي قدرت نرم برمي گردد. تغيير روابط سياسي 

ند اثرگذاري و بهره برداري از منابع قدرت نرم در چارچوب برخالف دوران مبارك مي توا
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران را افزايش دهد. در واقع علت عدم كارآمدي 
ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران در مصر را مي توان در نوع رابطه سياسي پيشين 

  نرم در مصر بر شمرد. يافت و علت كارآمدي آن را مي توان به منابع بالقوه قدرت
ديپلماسي عمومي، ج.ا.ايران، مصر، قدرت نرم، كارآمدي، ديپلماسي فرهنگي، كليد واژه ها: 

 ديپلماسي رسانه اي، ديپلماسي مبادله

  
  مقدمه

  
مصر و ايران بدون ترديد دو حوزه كهن تمدن بشري به شمار مي روند كه يكي در فالت ايران 

آمد. اين دو حوزه از ديرباز كه عمر آن به هزاران سال مي  و ديگري در دلتاي نيل به وجود
رسد، به تبادل دانش، تجربيات و مراودات بازرگاني با يكديگر پرداختند. گرچه بعضا منازعات و 
درگيري هايي بين اين دو تمدن وجود داشته است، ولي در مجموع مي توان ارزيابي مثبتي از 

ذشته مبتني بر يك رابطه مستمر داشت. در عين حال تعامل ايران و مصر در طول تاريخ گ
همواره روح رقابت بر روابط دو كشور وجود داشته كه در شرايط زماني متفاوت شدت و 

  كاهش متفاوتي داشته است.
  

روابط ايران و مصر بعد از انقالب اسالمي داراي فراز و نشيب هاي بسياري بوده است. بعداز 
ايران و عراق عاملي شد كه مصر بتواند از طريق حمايت از  جنگ 1358قطع روابط در سال 

رژيم بعثي عراق روابط خود را با كشورهاي عربي به حالت اوليه برگرداند. هرچند قطع روابط 
سياسي ميان ايران و مصر موجب شد كه روابط ميان دو ملت قطع شود، اما به دليل تاريخ 
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به نقش و جايگاه ملت ها، ظرفيت هاي قدرت  فرهنگي مشترك و توجه جمهوري اسالمي ايران
  نرم جهت كارآمدي ديپلماسي عمومي در مصر به قوت خود باقي ماند. 

  
ديپلماسي عمومي و قدرت نرم از جمله مفاهيم جديدي است كه به عنوان يك ابزار راهبردي در 

از توضيح المللي به سياست خارجي و ديپلماسي كشورها منضم شده است. جداي  تعامالت بين
و تبيين مفهومي آن، اين واژه در روابط وسياست خارجي جمهوري اسالمي ايران كمتر مورد 

باشد كه قطع و كاهش روابط  واكاوي و بررسي نظري قرار گرفته است. نگارنده بر اين باور مي
سياسي ايران و مصر اگرچه نتوانست به طور كامل مانع روابط ميان دو ملت و تاثيرگذاري 

ماعي ايران بر جامعه مصر شود اما كيفيت و ميزان بهره گيري از منابع قدرت نرم جمهوري اجت
اسالمي ايران در اين كشور را محدود نموده است و اين مسئله موجب ناكارآمدي ديپلماسي 

  عمومي به نسبت ظرفيت ها و توانايي هاي معطوف به قدرت نرم شده است.
  

اجتماعي در سياست خارجي در گرو ايجاد روابط موثر پايدار بنابراين كارآمدي و اثرگذاري 
سياسي دو جانبه ايران و مصر مي باشد. سقوط دولت مبارك و به قدرت رسيدن اسالم گرايان و 
نيروهاي مردمي مي تواند نويد بخش روابطي صميمانه باشد كه به قطع كارآمدي ديپلماسي 

  بدان وابسته است.عمومي و بالفعل نمودن ظرفيت هاي قدرت نرم 
  

  تعريف ديپلماسي عمومي
  

معروف است كه اولين تعريف توسط گوليون براي ديپلماسي عمومي ارائه شده است. بنابر 
ديپلماسي عمومي مجموعه اقداماتي است جهت نفوذ بر نگرش هاي عمومي كه بر «تعريف وي 

جلب افكار عمومي ساير  تكوين و اجراي سياست خارجي كشورها تاثير دارد. اين امر از طريق
كشورها توسط دولت، تعامل با گروه هاي غير دولتي، ايجاد ارتباط موثر با كساني كه شغل آنها 
ارتباطات مي باشد مانند خبرنگاران خارجي و ديپلمات ها ونهايتا به كارگيري ارتباطات ميان 

يپلماسي عمومي در مدير مركز د 2جاشوا فاوتس )Cul 2009, 19( .»فرهنگي امكان پذير است
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هاي  تالش«كند. در امريكا نيز ديپلماسي عمومي را چنين تعريف مي 3مدرسه ارتباطات آننبرگ
ها،  ها، فرهنگ يك دولت براي برقراري ارتباط با عموم يك جامعه، تا به وسيله آن ارزش

ه و شهرت جامعه خود را براي آنها توضيح دهد. و مبتني بر آن رابطه، وجه  ها و عقايد سياست
براساس تعريف فاوتس صدور و انتقال  )69, 1388(كال  »خود را در آن كشور بهبود بخشد.

ها، فرهنگ، عقايد و و سياست يك كشور به جوامع ديگر يك امر ضروريست تا مبتني بر  ارزش
آن، از طريق تاثير گذاري بر جامعه هدف بتوان روابط ميان دو كشور را بهبود بخشيد و براي 

  كننده ديپلماسي عمومي حسن شهرت كسب شود. ر اعمالكشو
  

  نسبت ديپلماسي عمومي و قدرت نرم
  

اي در  در مقاله 1990بار توسط جوزف ناي مطرح و تئوريزه شد. او در سال  قدرت نرم اولين
ماهنامه آتالنتيك با برشمردن اهميت قدرت نرم، بر كنترل جريان اطالعات و توانايي تغيير رفتار 

ناي در تئوري خود سعي  )S. Nye 1990( هاي ديگر به عنوان قدرت آينده تأكيد نمود. دولت
باشد را توضيح  كرده از طريق بازتعريف قدرت، وجهه دوم قدرت كه متمايز از قدرت سخت مي

  دهد. 
  

در واقع ديپلماسي عمومي تالشي است كه با توجه به منابع بالقوه قدرت نرم، از طريق انتشار و 
ه گذاري بر روي صدور فرهنگ، تبادل و برنامه هايي از اين دست جذابيت ايجاد كند. اما سرماي

اگر ماهيت فرهنگ، ارزش ها و سياست هاي يك كشور جذاب نباشد ديپلماسي عمومي علي 
البته امكان دارد  (J. S. Nye 2008, 95) رغم انتشار آن ها نمي تواند قدرت نرم توليد كند.

اي نبرد و متقابالً  نابع قدرت نرم در جهت ديپلماسي عمومي از آن بهرهكشوري با داشتن م
كشوري در جهت اجراي ديپلماسي عمومي خود فاقد هرگونه جذابيت يا بهتر بگوئيم قدرت نرم 

توان گفت ديپلماسي عمومي ابزار به كارگيري قدرت نرم يك كشور محسوب  بنابراين مي .است
ها ديپلماسي عمومي خود را  قوه آن را بالفعل نمايد. در واقع دولتتواند منابع بال شود كه مي مي

ببرند. حال اگر ميزان  گيرند تا براي تحقق اهداف خود از منابع قدرت نرم بهره  به كار مي
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كند. اما اگر  جذابيت مطلوب باشد متأثر از آن ديپلماسي عمومي، قدرت نرم بيشتري توليد مي
  اي در بر نخواهد داشت. لماسي عمومي نتيجهاين مسأله بر عكس باشد. ديپ

شود. تعارضي كه آمريكا در چند  لزوماً داشتن قدرت نرم منجر به موفقيت ديپلماسي عمومي نمي
رغم داشتن منابع قدرت نرم و به كارگيري آن  سال اخير بدان مبتال شده گوياي آن است كه علي
زي در دنيا بكاهد. به همين دليل است كه ناي در ديپلماسي عمومي، نتوانست از ميزان امريكا ستي

دهد. قدرت  در بيان نظريه قدرت هوشمند، معضل قدرت نرم امريكا را مورد بررسي قرار مي
هوشمندانه عبارت است از ظرفيت و توانايي يك بازيگر براي تركيب عناصر قدرت سخت و 

توسعه اهداف آن بازيگر در نرم به نحوي كه به طور متقابل يكديگر را تقويت كرده و موجب 
ناي با در نظر گرفتن قدرت هوشمند  (Wilson 2008, 118) عرصه سياست جهاني شود.

معتقد است كه ديپلماسي عمومي نيازمند درك نقش اعتبار، خود انتقادي و جامعه مدني جهت 
د آنها توليد قدرت هوشمندانه مي باشد و ديگران را وادار مي سازد نتايجي كه شما مي خواهي

  (J. S. Nye 2008, 107-108) نيز طلب كنند.
  

تواند ياري رسان ديپلماسي عمومي باشد  در نتيجه بايد گفت كه نظريه قدرت نرم در مواقعي مي
تواند اثر چنداني براي موفقيت و پيروزي ديپلماسي عمومي داشته باشد. تطبيق  و در مواقعي نمي

ي يك كشور معيار اثرگذاري قدرت نرم در ها و تناسب ميان سياست خارجي و جذابيت
ديپلماسي عمومي يك كشور است. ودر عين حال قدرت نرم در ديپلماسي عمومي بايد به شكل 

  هوشمندانه اي تركيب شود. تا ديپلماسي عمومي تاثير گذار شود.
  

  ديپلماسي عمومي 4كارآمدي
  

در رابطه با ارتباطات  هايي است كهبه طور كلي كارآمدي ديپلماسي عمومي تابع سياست
استراتژيك، تعيين مخاطب، پيمايش افكار عمومي، توجه به برنامه هاي كوتاه مدت وبلند مدت، 

 (Glassgold 2004, 39-76) برنامه هاي سرگرمي يا خبري و ماهيت پيام اتخاذ مي گردد.
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تنها به برخي از  عوامل متعددي را مي توان در رابطه با كارآمدي مدنظر قرار داد. در اين مقاله
  آنها كه در نوع ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران در مصر تاثير گذار است اشاره خواهد شد.

ميزان روابط سياسي كشورها: موفقيت و كارايي ديپلماسي عمومي يك كشور بسته به آن   - 
است كه رابطه سياسي با كشور مقصد به چه ميزان است. به طور مشخص اين استدالل وجود 

رد كه هرچه رابطه ميان دو كشور از لحاظ سياسي مستحكم تر باشد بر ديپلماسي عمومي تاثير دا
مثبت مي گذارد. و برعكس در صورت وجود روابط ضعيف سياسي نمي توان توقع داشت كه 

 ديپلماسي عمومي اثر گذار باشد. 

  
و ممتد پيگيري  تداوم و استمرار ديپلماسي عمومي: ديپلماسي عمومي بايد به صورت مستمر  - 

شود. انقطاع در اجراي فعاليت هاي مربوطه از اثرگذاري و موفقيت ديپلماسي عمومي مي كاهد 
 و مسير رسيدن به اهداف را دشوار مي كند.

  
مخاطب شناسي و تقسيم آن به گروه هاي مختلف: شناخت دقيق از مخاطب الزمه موفقيت   - 

ي است. تقسيم بندي هاي متعددي در رابطه با ديپلماسي عمومي به عنوان يك فرايند ارتباطات
مخاطبين ديپلماسي عمومي به عمل آمده برخي تقسيم مبتني بر دوست، دشمن و بي طرف را 
برميتابند و بر اساس آن برنامه ريزي مي كنند. در اين ميان عده اي نيز تقسيم بندي بر اساس 

 دهند  كيفيت علمي و جايگاه سياسي اجتماعي را مد نظر قرار مي

  
بهره مندي از ظرفيت هاي فناوري: اينكه تا چه حد مي بايست ديپلماسي عمومي از فناوري   - 

براي رسيدن به مقاصد خود بهره برداري كند، بحثي است كه ميان صاحب نظران وجود دارد. اما 
مشخصا پيشرفت تكنولوژي ارتباطاتي تاثيراتي را بر نوع و ساختار ديپلماسي عمومي داشته 

 و كيفيت انتقال پيام تغيير يابد. ت. بهره گيري از اينترنت و ماهواره باعث مي شود سرعتاس

  
دوسويه بودن ديپلماسي عمومي: ديپلماسي عمومي عرصه مفاهمه و تبادل مي باشد. به يك   - 

معنا ابزاري براي گفتن و شنيدن است. شنيدن بايد بگونه اي باشد كه بتوان خواست و نيات 
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درست درك كرد. بهترين و بزرگترين تحقيقات اجتماعي مي تواند بزرگترين اجتماعي را 
 پيروزي را به ارمغان بياورد. 

شباهت ها و زمينه هاي مشترك فرهنگي و مردمي: با توجه به اينكه ديپلماسي عمومي اصلي  - 
ترين بخش سياست خارجي يك كشور است كه فرهنگ و هويت ملي تاثير به سزايي در آن 

رچه تشابهات فرهنگي و هويتي ميان دو ملت بيشتر باشد، اميد بيشتري به كارآمدي دارد. ه
  ديپلماسي عمومي است. 

  
  ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران در مصر

  
براساس نظام تحليلي نيكالس.جي.كال، ديپلماسي عمومي به شش بخش اصلي تقسيم شده 

العات، زيرساخت اجرايي و مقبوليت؛ مورد است كه در تطبيق با چهار عنصر زمان، جريان اط
ارزيابي قرار مي گيرد. شنيدن، سخن پراكني بين المللي، طرفداري، ديپلماسي فرهنگي، ديپلماسي 

 4مبادله و عمليات رواني بخش هاي اصلي ديپلماسي عمومي مي باشد كه در اين مقاله تنها به 
  مورد آن اشاره مي شود.

  
  5شنيدن  - 1
  

ديپلماسي عمومي يك جريان دوطرفه مي باشد، فهم متقابل از ويژگي هاي  با توجه به آنكه
اصلي آن به شمار مي آيد. گوش شنوا داشتن يعني تالش بازيگران براي مديريت محيط 

ها درباره عموم مخاطبين و افكار آنها در خارج از كشور و  آوري داده المللي از طريق جمع بين
 .N. J) ها و يا گسترش بخشيدن به آن است. تغيير جهت سياستاستفاده از اين داده به منظور 

Cull 2008, 32) 
  

چرا كه شنونده بودن  اين عنصر نسبت به ساير عناصر ديپلماسي عمومي اهميت دو چندان دارد،
وري آن را افزايش دهد. عنصر  تواند ديپلماسي عمومي را از حالت انفعالي خارج سازد و بهره مي
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مند در رابطه با  پذيرد اما به دليل فقدان ساختار نظام موارد صورت مي شنيدن در بسياري
گيرد. در ديپلماسي عمومي سنتي شنيدن محدود به  برداري قرار نمي ديپلماسي عمومي مورد بهره

شد كه بيشتر در ارتباط با خواص (همچون  حوزه مسئوليت ديپلمات عمومي مستقر محسوب مي
ران، روشنفكران و ...) بود. اما در عصر اطالعات و ظهور ديپلماسي نگاران، سياست مدا روزنامه

مند افكار عمومي اهميت دوچنداني يافته كه در برگيرنده پيمايش افكار  عمومي نوين تحقيق نظام
  باشد.  ها مي ها و وب سايت عمومي، تحقيق كيفي و رصد رسانه

  
  كتب درسي مصر - 1- 1
  

ن، ديدگاه يك ملت را نسبت به كشوري ديگر يكي از روش هايي كه مي توان متكي بر آ
سنجيد؛ بررسي منابع درسي و كتب مدارس است. كه عمدتاً در موضوعاتي همچون تاريخ و 
علوم اجتماعي كه سرفصل هاي درسي محسوب مي شوند مي توان اين بررسي را انجام داد. 

يت خاصي اهميت كتب درسي مدارس از آن جهت است كه دولت ها سعي دارند با حساس
بينش و تفسير تاريخي خود را كه بنيان هويتي براي يك ملت محسوب مي شود از طريق 
آموزش، نسل به نسل منتقل كنند. در واقع از اين منظر نظام آموزشي هر كشوري نقش هويت 
ساز براي نسل هاي آينده دارد. در نتيجه از طريق آموزش درسي ديدگاه هاي يك ملت از خود 

  ل مي گيرد ودر اثر آن غيريت سازي مي كند.و ديگران شك
  

مصر به عمل آمده تصوير موضوع ايران تاحدودي مبهم و  6با بررسي كه در كتب درسي
ناشناخته ارائه شده به گونه اي كه نمي توان به طور قطعي عنوان نمود آيا ايران بر اساس تعريف 

ه طور عمده رخدادهاي كتاب هاي درسي مصر تداعي گر دوست مي باشد و يا دشمن. ب
تاريخي كهن كه به تاريخ باستان ايران و مصر باستان مربوط مي شود مورد توجه قرار گرفته 
است. در رابطه با دوره معاصر نيز نمي توان مبحثي جدي پيرامون تعارضات و چالش هاي 

ورهاي مرزي، ارضي و ايدئولوژيك ايران و كشورهاي عربي آن گونه كه در كتاب هاي ساير كش
ساله ايران و عراق  8عربي به خصوص عراق دوره صدام وجود داشت، پيدا نمود. مسئله جنگ 
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كه يكي از تعارضات جدي ايران و اعراب به شمار مي آيد در متون درسي مصر به طور اجمالي 
مورد بحث قرار گرفته و بيشتر به نقش دولت مصر در سازمان كنفرانس اسالمي و سازمان ملل 

راي ايجاد آتش بس تاكيد شده است. پيرامون انقالب اسالمي ايران نيز نمي توان هيچ متحد ب
هرچند كه  )150- 145, ص. 1387(خميني,  گونه مبحثي را در منابع درسي مصر مشاهده نمود.

نمي توان منابع درسي مصر را مطلوب ديدگاه هاي ايران برشمرد اما به دليل آنكه همانند منابع 
دوران صدام رويكرد ضد ايراني را ترويج نمي كنند مي تواند يك فرصت تلقي  درسي عراق در

شود. نظام آموزشي مصر بيشتر سعي كرده عالقه به مصر را ترويج نمايد لذا مباحثي همچون 
تاريخ كهن مصر، تاريخ اسالمي مصر، جغرافياي وطن عربي، مصر و جهان نوين مورد توجه 

  قرار گرفته است.
  
  عمومي مصر و مسئله هسته اي ايرانافكار  - 2- 1
  

اساساً ديدگاه رسمي و دولتي غالب در جهان عرب، رويكرد احتياط آميز و بدبينانه همراه با عدم 
اطمينان، بي اعتمادي و سوء ظن نسبت به برنامه هاي هسته اي ايران است. اكثريت قريب به 

رس معتقدند كه ايران را بايد از اتفاق كشورهاي عربي به ويژه اعضاي شوراي همكاري خليج فا
البته ديدگاه اعراب نسبت به ايران  )83, 1386(دهقاني فيروز آبادي  توان هسته اي عقيم نمود.

غالباً ميان دولت ها و مردم متفاوت است. علي رغم اينكه گفته مي شود حكومت هاي عربي از 
 موضوع چندان هراسي ندارندبرنامه هسته اي ايران نگرانند، اما مردم عرب نسبت به اين 

(Wehrey and others 2009, xx)  اين ديدگاه مثبت در چند سال اخير به دليل تبليغات
رسانه ها و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت رو به كاهش است. بر اساس نظر سنجي به 

ب توسط موسسه زاگبي، رويكردها و ديدگاه هاي مثبت مردم عر 2010عمل آمده در سال 
% 10، 2008نسبت به فعاليت هسته اي ايران و مسئله صلح آميز بودن آن در مقايسه با سال 

اين موضوع مشخصه آن است كه در رابطه با مسائل هسته (Telhami 2010) كاهش داشته؛
جمهوري اسالمي ايران نتوانسته  اي ايران القائات رسانه هاي ضد ايراني تاثير گذار بوده و متقابال

مل با افكار عمومي عرب ديدگاه خود را انتقال دهد. از مجموع نگرش اعراب نسبت به در تعا
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درصد معتقدند كه برنامه هاي ايران صلح آميز بوده و متقابال  35فعاليت هسته اي ايران حدود 
كليت اين آمار  7درصد معتقدند كه ايران برنامه ساخت سالح هسته اي را در دستور كار دارد. 57

لوبي را نشان نمي دهد.اما نقطه اميدواري در نوع ديدگاه آنها به ايران پيرامون حق آمار نقطه مط
داشتن فعاليت هسته اي و تاثير آن بر امنيت و ثبات منطقه اي مي باشد. براين اساس رويكرد 
مردم مصر نسبت به بحث هسته اي ايران در شرايط مطلوبي قرار دارد. از بين كساني كه معتقدند 

% معتقدند ايران حق دارد تا برنامه 81اي ايران در زمينه هسته اي صلح آميز نمي باشد؛ فعاليت ه
% نيز بيان داشتند كه ايران بايد تحت فشارهاي بين المللي قرار 16هسته اي خود را دنبال كند و 

  (Telhami 2010) گيرد تا از برنامه هسته اي خود دست بردارد.
  
 8نظر سنجي موسسه پيو - 3- 1

  
اساس نظر سنجي پيو كه در سايت اين موسسه منتشر گرديده عالقه مندي مردم مصر به ايران بر

به بعد اين رويكرد  2008هرچند از سال  (Pew poll 2011) درصد مي باشد. 60بيش از 
مثبت تا حدودي كاهش يافته اما در يك بر آورد كمي مي توان دريافت كه مردم مصر بر اساس 

المللي رويكرد مثبتي به ايران دارند كه اين موضوع بازگو كننده قدرت نرم نظر سنجي هاي بين 
  ايران در مصر مي باشد.

  
  9طرفداري - 2
  

المللي از طريق  توان تعريف كرد: تالش بازيگران براي مديريت بين گونه مي طرفداري را بدين
براساس منافع عمومي  اي را الملل تا سياست و يا عقيده هاي ارتباطاتي در سطح بين انجام فعاليت

طرفداري از جمله اجزاء  (N. J. Cull 2008)بازيگران در اذهان مردم خارجي پيش برد. 
 آيد كه بيشترين قرابت را به هسته سياسي ديپلماسي عمومي دارد. ديپلماسي عمومي به شمار مي

اي معناي از جمله نمونه ها و مصاديق طرفداري به معن تاثير انقالب اسالمي بر جامعه مصر
 عنصر ديپلماسي عمومي مي باشد كه مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.



    يرانا ياسالم يجمهور يعموم يپلماسيد يقدرت نرم و كارآمد يياحمد نكو يدس

 

١٠٣ 

  
سياسي در  –جامعه مصر به دليل برخورداري از زمينه هاي قوي اسالمي و نيز برتري فرهنگي 

جهان اسالم به سرعت نسبت به وقوع انقالب اسالمي واكنش نشان داد. از سوي ديگر انقالب 
ه در جامعه مصر يك نوع بازگشت به اسالم شكل گرفته بود. اسالمي زماني رخ داد ك

سرخوردگي هاي ناشي از شكست مصر از اسرائيل و ناكارآمدي ايدئولوژي عربي جو اجتماعي 
مصر را به گونه اي تحت تاثير قرارداد كه افكار عمومي را آماده پذيرش هرگونه ايدئولوژي 

رايان براي تاثيرگذاري بر سياست و دولت انقالبي مي نمود. از سوي ديگر تالش اسالم گ
موجب شده بود كه جريانات اسالم گرا در مصر مورد توجه قرار گيرند. اولين واكنش ها نسبت 
به انقالب اسالمي به وسيله جماعت اخوان المسلمين صورت گرفت. اين جماعت طي اعالميه 

د قرار دادند و بر لزوم پيوند دين انقالب اسالمي ايران را مورد ستايش و تاُيي 1979اي در سال 
   )277- 276, 1385(محمدي  وسياست تاُكيد نمودند.

  
انقالب اسالمي به حدي توانست بر جنبش اخوان المسلمين تاُثير بگذارد كه به محض پيروز 
انقالب اسالمي ايران، دبيرخانه تشكيالت بين المللي مصر مبادرت به تماس با مسئوالن انقالب 

تي مركب از نمايندگان جناح هاي مختلف اخوان المسلمين در كشورهاي مختلف از نمود و هيئ
ايران ديدن كردند. طبق توافق مسئوالن و سران انقالب با اعضاي دبيرخانه جماعت رابطي ميان 

از جانب ايران معرفي گرديد. پس از آن فعاليت هايي در  ايران و اخوان جهت همكاري و تعامل
يرخانه جماعت در زمينه هاي فرهنگي، اعزام فعالين مطبوعاتي به ايران چهارچوب مصوبه دب

جهت به كارگيري در روزنامه هاي عربي ايران، صدور جزوه اي توسط اخوان براي معرفي 
انقالب اسالمي و ديدگاه هاي حضرت امام(ره)، اعزام هيئتي براي تبريك پيروزي انقالب و 

شجويان مسلمان ايراني با اتحاديه دانشجويان مسلمان صورت ايجاد روابط سازمان يافته ميان دان
الجهاد از جنبش هاي راديكال و پرطرفدار مصر بود كه در  )279, 1385(محمدي  گرفت.
انور سادات رئيس جمهور مصر توسط يكي از اعضاي اين سازمان ترور شد. برخي  1981اكتبر

انقالب اسالمي ايران گرفته است. نيروهاي  بر اين باورند كه اين سازمان بيشترين تاثير را از
الجهاد نحوه پيروزي انقالب ايران را به خوبي بررسي كرده و آثار مبارزان ايراني را مطالعه مي 
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كردند، به طوري كه هنگام دستگيري آنان از جمله وسايلي كه توسط نيروهاي دولتي ضبط شد؛ 
(ره) و خالصه دست نويسي درباره  خالصه يادداشت هايي از حكومت اسالمي امام خميني

  )75- 74, 1381(فراتي  انقالب ايران و دكتر شريعتي بود.
  

در مجموع مي توان گفت كه تاثير انقالب اسالمي بر مصر نسبت به ساير كشورهاي اسالمي 
اي از جانب ايران براي تاثير گذاري انقالب سني محسوس تر بوده و درعين حال اراده –عربي 

ود داشته است. همواره اين ديدگاه وجود داشته كه مصر و مسئله اسالم سياسي در بر مصر وج
 –اين كشور بيشترين انطباق را با انقالب اسالمي دارد و اين كشور به دليل عقبه فرهنگي 

اسالمي مستعد انقالب اسالمي است. براساس اين فرض از جانب ايران به دليل تيره بودن روابط 
ونه اي بود كه بر گرايش به انقالب به مصر افزوده شود. هرچند كه ايران در جهت گيري ها به گ

شكل گيري و ايجاد حركت هاي انقالبي مسلمان به صورت ارادي دخيل نبوده اما توانسته 
همواره تاثيرگذاري خود را داشته باشد. در واقع پذيرش ارزش هاي سياسي انقالب اسالمي در 

ار گرفتن آن يكي از منابع قدرت نرم جمهوري اسالمي مي باشد جامعه مصر و مورد حمايت قر
  كه داراي وجوه سياسي است.

  
  ديپلماسي مبادله - 3
  

الملل از طريق فرستادن اتباع خود به خارج از كشور  تالش يك بازيگر براي مديريت محيط بين
فرهنگ آن  و در مقابل پذيرش اتباعي از كشورهاي خارج براي دوره تحصيلي و يا آشنا شدن با

شود، چراكه دو كشور در حال يادگيري از  اين جزء يك نوع داد و ستد تلقي مي كشور است.
  يكديگر هستند.

  
اي براساس موافقت نامه سابقه تبادل دانشجو ميان ايران و مصر به پيش از انقالب برمي گردد.

يده بود هرساله ميان دانشگاه تهران و دانشگاه هاي مصري عين الشمس و قاهره منعقد گرد
هاي مختلف به خصوص زبان فارسي به ايران مي دانشجوياني از مصر براي تحصيل در رشته



    يرانا ياسالم يجمهور يعموم يپلماسيد يقدرت نرم و كارآمد يياحمد نكو يدس

 

١٠٥ 

آمدند و متقابال دانشجويان ايراني در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري براي تحصيل 
عزام به زبان عربي در رشته هاي مديريت، اقتصاد، ارتباطات و به خصوص زبان عربي به مصر ا

مي شدند. با وقوع انقالب اسالمي و قطع روابط ميان ايران و مصر مسئله تبادل دانشجو نيز معلق 
گرديد. در اواسط دهه هفتاد شمسي با پيگيري ايران و برخي از اساتيد و دانشگاهيان مصري 

هاي تفاهم نامه اي ميان دانشگاه عالمه و دانشگاه عين الشمس كه يكي از اصلي ترين دانشگاه 
آموزش زبان فارسي در مصر است جهت همكاري هاي علمي فرهنگي منعقد گرديد كه از جمله 

  آن تبادل گروه هاي علمي مي باشد. 
  

به دليل عدم پيگيري و نيز تاثير گذاري عوامل سياسي اين تفاهم نامه نتوانست به عنوان سندي 
كه بيشتر در چهارچوب همكاري محكم براي تبادل دانشجو ميان ايران و مصر تداوم يابد. بل

هاي علمي دو جانبه ميان ايران و مصر تلقي گرديد كه تحت تاثير روابط دو جانبه فعاليت هاي 
مربوط به اين توافق نامه تغيير مي يافت. البته هم اكنون دانشجوياني از مصر در برخي دانشگاه 

حصيل در دانشگاه هاي هاي ايراني مشغول به تحصيل هستند كه به صورت انفرادي جهت ت
ايران اقدام نموده اند ولي به طور قطع تعداد اين دانشجويان قابل توجه نيست. چندين طلبه 

نفر مي باشد  10تحصيل نموده اند كه تعداد اين افراد كمتر از  10مصري نيز در جامعه المصطفي
اساتيد االزهر از و اكثر آنها فارغ التحصيل شده اند وبه صورت مقطعي و غير رسمي برخي از 

جامعه المصطفي بازديد نموده اند اما اين روابط هيچگاه به صورت رسمي ايجاد نشد. با وقوع 
انقالب مردمي در مصر و سقوط مبارك برخي نهادهاي داخلي از جمله جامعه المصطفي و 

 دند.حوزه علميه آمادگي خود را جهت پذيرش و تبادل طلبه و استاد با االزهر مصر اعالم نمو

اين مسئله پيش از سقوط مبارك چندين بار توسط مسئولين االزهر و  )1390(سايت حوزه 
جامعه المصطفي بيان شده بود اما به دليل شرايط سياسي متوقف ماند. موضوع تبادل دانشجو نيز 
همواره مورد توجه طرف مصري به خصوص اساتيد و دانشجويان زبان فارسي بوده است. در 

سيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي به مصر بعد از سقوط سفر رئيس كم
مبارك يكي از سواالتي كه توسط خبرنگاران از وي به عمل آمد مسئله تبادل دانشجو واستاد 

  ميان ايران و مصر بود.
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  ديپلماسي فرهنگي - 4
  

تاوردهاي فرهنگي المللي به وسيله شناساندن منابع و دس تالش بازيگر براي مديريت محيط بين
 (N. J. Cull 2008)نامند.  خود به خارج و يا تسهيل انتقال آنها را ديپلماسي فرهنگي مي

گيرند.  ديپلماسي فرهنگي با مبادالت فرهنگي همپوشاني دارد و اغلب در كنار يكديگر قرار مي
لماسي كنند از هسته سياسي ديپ هاي مسئول ديپلماسي فرهنگي سعي مي ساختارها و سازمان

  عمومي فاصله بگيرند و نقش سياسي طرفداري را از خود دور كنند. 
  

ديپلماسي فرهنگي اساسا يك نوع ديپلماسي عمومي مستمر است كه در بلند مدت نتيجه بخش 
خواهد بود. و به دليل آنكه مقبوليت آن در گرو نزديكي به مقامات فرهنگي و غير سياسي است. 

نگي جمهوري اسالمي ايران در مباحثي همچون زبان فارسي، موضوعات عمده ديپلماسي فره
ايران شناسي، اسالم شناسي و شناساندن معارف اهل بيت عليهم السالم مي باشدكه مصر به دليل 

  تقارب تمدني و فرهنگي از تمامي بسترهاي آن برخوردار است.
  

بان در اثر مراودات چند زبان فارسي در مصر از جايگاه و منزلت ويژه اي برخوردار است. اين ز
صد ساله ميان ايرانيان و اعراب به خصوص مصريان در جامعه مصر اثرگذار بوده است. ضرب 
المثل هاي زيادي از زبان فارسي وارد زبان عربي به خصوص در زبان محاوره اي مصر گرديده 

زبان  است. سابقه تدريس زبان فارسي در عصر جديد به حكومت فاروق برمي گردد. تدريس
فارسي در دانشگاه هاي مصري متأثر از ايجاد روابط دو جانبه ميان مصر و ايران رواج پيدا كرد و 
 با اعزام اساتيد زبان فارسي از سوي ايران به مصر، روابط فرهنگي طرفين گسترش يافت.

نيز چاپ و نشر كتب فارسي شروع شد  19پيش از اين در اوايل قرن  )35, 1385(خسرو شاهي 
از نمونه هاي آن مي توان به چاپ خانه واطاق اشاره كرد كه بوستان، گلستان، مثنوي موالنا و و 

  آثار عطار را چاپ نمود. 
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نيز به دليل آزادي مطبوعات در مصر و متقابالً مشكالت آزادي مطبوعات در  19در اواسط قرن 
مصر به زبان فارسي  ايران روزنامه هاي فارسي همچون ثريا، پرورش، حكمت و چهره نما در

سال قبل تا پيروزي انقالب، همه ساله بر اساس  50از حدود  )33, 1371(خاكرند  چاپ شد.
قراردادي كه ميان دانشگاه تهران و دانشگاه هاي مصر وجود داشت تعدادي از دانشجويان و 

و كسب اساتيد رشته هاي زبان و ادبيات فارسي به ايران مي آمدند و پس از تحصيالت عاليه 
مدرك دكترا در دانشگاه هاي قاهره، عين الشمس و يا اسكندريه به تدريس مي پرداختند ميزان 

استاد مصري زبان فارسي  400آموزش زبان فارسي در مصر به گونه اي كه در زمان قطع رابطه 
  در دانشگاه هاي مصر وجود داشت

  
عين الشمس، اسكندريه و اسيوط  دانشگاه االزهر، قاهره، 5زبان فارسي فقط در  1380در سال 

نفر در سطوح ليسانس، فوق ليسانس و دكتري در اين دانشگاه ها  800تدريس مي شد. و حدود 
نفر از اساتيد در سطوح دكتري، دانشيار و استاد به تدريس  100تحصيل مي نمودند. و بيش از 

زبان فارسي در مصر  وضعيت آموزش )29, 1382(جعفري ولداني  زبان فارسي مشغول بوده اند.
كرسي آموزش زبان  14در حال حاضر نسبت به گذشته آن وضعيت بهتري پيدا كرده است. 

  استاد در مشغول به فعاليت مي باشند. 250فارسي در دانشگاه هاي مصر وجود دارد كه بيش از 
  

با تاسيس كرسي ايران شناسي در مصر بيشتر توسط مراجع علمي اين كشور پيگيري شده است. 
 1377تأسيس واحد ايران شناسي در مركز مطالعات و تحقيقات استراتژيك االهرام در سال 

نفر از اساتيد، نخبگان و ايران شناسان در اين مركز به صورت متمركز و پراكنده در  40قريب به 
ط ماهنامه مختارات االيرانيه به زبان عربي توس 2000و از سال  اين مركز مشغول به كار شده اند

اين مركز جهت بررسي وضعيت سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران چاپ و منتشر گرديد و 
(مركز الدراسات السياسيه و  نسخه از اين نشريه چاپ شده است. 100تاكنون نزديك به 

نگاه ماهنامه مختارات االيرانيه بيشتر علمي بوده و موضوعات متعددي از  )2011االستراتجيه 
ه ها و مطبوعات، توانايي و قدرت نظامي، مسائل و معضالت اجتماعي، قبيل بررسي روزنام

منازعات و درگيري هاي سياسي و نخبگان، ساختار قدرت در حاكميت، روابط ايران با 
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كشورهاي عربي، روابط ايران با غرب، تاثير تحريم ها بر ايران، مشكالت اقتصادي و مسائلي از 
ري مي كند. اما نكته مهم پيرامون رويكرد ايران شناسي در اين دست را در رابطه با ايران پيگي

موسسه االهرام آن است كه اساس تأسيس اين مركز بر پايه يك رويكرد امنيتي استوار بوده و 
  امنيتي مورد توجه قرار مي گيرند. - بيشتر موضوعات سياسي 

  
جهان اسالم دارد.  مسئله تقريب ميان مذاهب اسالمي اهميت خاصي در بين علماء و روحانيون

تأسيس دارالتقريب بين المذاهب االسالميه در مصر نقطه عطفي در تاريخ تعامل ميان مذهب 
تشيع و تسنن محسوب مي شود. هر چند كه مقدمات اين نگرش توسط كساني همچون سيد 
جمال الدين اسد آبادي و شاگردش محمد عبده رقم خورد؛ اما با تالش ها و زحمات شيخ 

كتابت رساله اي با اين عنوان، موضوع تقريب بين مذاهب اسالمي نهادينه شد. مسئله  شلتوت و
تقريب مذاهب به عنوان يكي از مراودات اصلي ميان جامعه و علماي ديني ايران و مصر تلقي 

  مي شود.
  

فعاليت دارالتقريب مصر اندكي پس از قطع روابط ميان ايران و مصر تعطيل شد. تا آنكه در سال 
سياسي ايران به مصر جهت شركت در  –همزمان با سفر برخي از شخصيت هاي ديني  1376

اجالس بين المللي اسالم و جهاني شدن به صورت خودجوش توسط برخي از علماي االزهر 
دارالتقريب االزهر احيا شد. ولي به فاصله زماني كوتاهي اين مركز توسط دولت تعطيل شد. تا 

رژيم مصر علماي االزهر اقدام به باز گشايي آن نمودند. اهميت آنكه مجددا پس از سقوط 
تقريب مذاهب و مراودات ديني ميان طرفين مصري و ايراني به گونه ايست كه همواره فتاوايي 
از جانب علماي شيعه ايران و سني االزهر جهت ايجاد همگرايي صادر شده است. كه از نمونه 

اهللا خامنه اي مبني بر حرمت توهين به عايشه همسر هاي آن مي توان به فتواي حضرت آيت 
پيامبر (ص) و يا فتواي شيخ علي جمعه مفتي اعظم مصر مبني بر صدور جواز جهت برگزاري 

  جشن نيمه شعبان اشاره كرد.
  
  ديپلماسي رسانه اي - 5
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ني و هاي راديويي، تلويزيو المللي با استفاده از فناوري تالش يك بازيگر براي مديريت محيط بين

شود. اين كاركرد  المللي ناميده مي اينترنتي براي كار با عموم مردم خارج، سخن پراكني بين
تواند با ساير اجزاء آن همپوشاني داشته باشد. اما بنابر اقتضائاتي از لحاظ  ديپلماسي عمومي مي

  )23, 1388(كال  نهادي از ساير كاركردهاي ديپلماسي عمومي جداست.
  

ت تلويزيون در جامعه مصر به عنوان اصلي ترين ابزار اطالع رساني و انتقال پيام باتوجه به اهمي
 11بايد ديد ميزان مخاطبين هرشبكه چگونه است. بر اساس نظر سنجي كه توسط موسسه زاگبي

از مردم  %54پيرامون ديدگاه هاي اعراب صورت پذيرفته،  2010در سال  12و دانشگاه مريلند
% شبكه العربيه را به عنوان اولويت اصلي خود 4و  MBC% 9زيره، % الج31مصر شبكه مصر، 

براي گرفتن اخبار بين المللي برگزيده اند. لذا ميزان اعتماد جامعه مصر به شبكه هاي داخلي در 
از جامعه مصر ايجاد  3/1حد متوسط به باال بوده و در عين حال الجزيره به صورت نسبي براي 

الجزيره توانسته است بيش از شبكه العربيه كه  سه با عربستان، شبكهعالقه نموده است. در مقاي
متعلق به دولت سعودي است موفق عمل كند. بر اساس آمار ميزان مخاطبين الجزيره و العربيه 

  (Telhami 2010) درصد است. 30و  41به عنوان اولويت اصلي در عربستان به ترتيب 
  

افكار عمومي جهان عرب داراي اهميت به سزايي در شبكه العالم به عنوان پل ارتباطي با 
ديپلماسي رسانه اي جمهوري اسالمي ايران است. تعامل با افكار عمومي عرب به دليل شرايط 
خاص حكومت هاي عربي تنها از طريق رسانه هاي خبري و تلويزيون امكان پذير است. مبناي 

حيح از ايران و نيز به چالش كشيدن ارائه يك تصوير ص 2003شكل گيري شبكه العالم در سال 
يك ابزار  به عنوان تأسيس شبكه العالمانحصار خبري رسانه هاي غربي در جهان عرب است. 

. اين فراهم نموده استمواضع جمهوري اسالمي ايران  بي واسطه امكان مناسبي براي بيان ملي
و ثانياً  مطرح شوندموقع سريع و به اوال مواضع و ديدگاه ها به صورت كمك مي كند تا  شبكه

  .كه براي مردم دنبا قابل فهم باشد گفته شودبه زباني 
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دانستن ميزان نفوذ شبكه العالم در مصر سئوالي است كه جواب دادن بدان تا حدودي دشوار 
بوده و نيازمند تحقيقات علمي و نظرسنجي است. ولي مي توان گفت موضوعاتي كه مورد توجه 

 33ي در مصر جذابيت دارد. مسائلي همچون فلسطين، پوشش خبري جنگ العالم است تا حدود
و رويكرد انتقادي به دولت  2009روزه لبنان و نيز پوشش اخبار حمله اسرائيل به غزه در سال 

مصر به دليل بستن مرز رفح از جمله مباحثي است كه العالم با پرداختن به آن توانسته مورد 
ئله فلسطين و اشغالگري اسرائيل همواره موضوعاتي مي باشند مس 13توجه ملت مصر قرار گيرد.

كه در گفتمان رسانه اي و خبري جمهوري اسالمي ايران بدان تاكيد مي شود و از سوي ديگر 
  همواره مورد توجه جامعه مصر بوده است.

  
جامعه مصر و جامعه فلسطين به لحاظ آميختگي فرهنگي و تعلق خاطر به يكديگر داراي 

خاصي هستند. همواره موضوع فلسطين يكي از مسائل ثابت و تاثير گذار در تحوالت وضعيت 
دروني مصر به شمار مي آيد. توجه اسالم گرايان به موضوع فلسطين برخالف نظر و خواست 
دولت در ادوار گوناگون بروز و ظهور داشته است. به گونه اي كه مي توان گفت بخش عمده 

اسالم گرايان در حوزه سياست خارجي مخالف مواضع رژيم اي از جامعه مصر به خصوص 
روزه حزب اهللا  33مصر عمل مي كنند. كه از جمله مسئله اسرائيل، قدس و فلسطين، جنگ 

(برزگر روزه حماس بستن مرز رفح ، مخالفت با سازش و روند صلح مي باشد.  22لبنان، جنگ 
ي ترين اشتراكات ايران با جريانات از سويي ديگر موضوع فلسطين يكي از اصل )246, 1386

اسالمي درون مصر از جمله اخوان المسلمين مي باشدكه موجب همگرايي و تعامل با آنان 
  )129- 123, 1390(خامه يار  گرديده است.

ديدگاه امروزي جامعه مصر را مي توان به وسيله نظرسنجي هاي معتبر بين المللي موجود مورد 
در  14ظر سنجي كه دانشگاه مريلند با نام پروژه افكار عمومي جهانيبررسي قرار داد. براساس ن

پيرامون لزوم حمايت از  در كشورهاي مختلف به عمل آورد. در پاسخ به سئوالي كه 2008سال 
درصد مردم مصر معتقد بودند كه دولت  86فلسطيني ها يا اسرائيلي ها طرح شده بود، بيش از 

 KULL and) رائيل جانب مردم فلسطين را اتخاذ كند.مصر بايد در منازعه فلسطين و اس

RAMSAY 2008, 7)  
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نقش فعال شبكه العالم در انقالب مصر موجب شد كه مخاطبين اين رسانه در مصر افزايش يابد. 
ودرعين حال با واكنش منفي دولت سابق مصر براي بستن اين شبكه مواجه شود. اما علي رغم 

خبرنگار بومي و كشته شدن يكي از آن ها در درگيري  13كارگيري  فشارها العالم توانست با به
هاي مصر در انتقال ديدگاه هاي جمهوري اسالمي ايران پيرامون انقالب مصر و نيز همراهي با 

  ملت مصر نقش اساسي ايفا كند.
  
  

قه اي اقدامات اين شبكه در تحوالت منطقه و بحران ها بيان گر نزاع رسانه اي ايران و رقباي منط
روزه  33آن است. در بحران هاي منطقه اي شدت اين منازعه رسانه اي بيشتر مي گردد. جنگ 

روزه حماس، انتخابات رياست جمهوري ايران و انقالب هاي مردمي در  22حزب اهللا ، جنگ 
كشورهاي عربي اصلي ترين حوادثي هستند كه در چند سال اخير مناقشه ميان العالم و ساير 

عربي به خصوص العربيه و الجزيره را نمايان ساخته است. در جريان تحوالت  رسانه هاي
العالم سعي نمود به عنوان يك رسانه خبري  1389اجتماعي كشورهاي عربي در سال  - سياسي

تحليلي در راستاي اعتراضات مردمي به خصوص مصر، در قالب يك كنشگر فعال و تاثير  –
  سانه اي اعتراضات ايفاي نقش كند.گذار جهت انعكاس اخبار و هدايت ر

  
  

  نتيجه گيري
  

  براساس آنچه كه در اين تحقيق ارائه شد مي توان نتايج ذيل را بازگو كرد:
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علي رغم قطع روابط سياسي دو كشور بعد از انقالب اسالمي، ديپلماسي عمومي به عنوان يك 
ي به خصوص مصر عنصر مهم و راهبردي در سياست خارجي ايران نسبت به كشورهاي عرب

  مورد توجه قرار گرفته است.
  

شناخت ظرفيت ها و بسترهاي موجود براي ديپلماسي عمومي و نيز درك ديدگاه جامعه مصر 
نسبت به جمهوري اسالمي ايران دو موضوع اساسي هستند كه مي تواند در سياست گذاري و 

ه قرار گيرد. اولين نقص در اجرا به عنوان عوامل توفيق و كارآمدي ديپلماسي عمومي مورد توج
طرح ريزي سياست خارجي ايران در مصر عدم شناخت ايرانيان از مصرمي باشد. همان طور كه 
اشاره شد برخالف مصري ها كه توجه و عنايت خاصي نسبت به ايران دارند و حتي كرسي 

سياست ها  ايران شناسي تاسيس كرده اند اين مسئله در ايران مغفول مانده لذا عدم توفيق در
  طبيعي به نظر مي رسد

  
وجود ديدگاه هاي مثبت در جامعه مصر نسبت به ايران در دو بعد فرهنگي و سياسي قابل تبين 
است. ميزان عالقه مندي موجود نسبت به ايران در درجه مطلوبي ارزيابي مي شود كه علت آن 

اسالمي  - ي ايرانيبه جهت فرهنگي، وجود اشتراكات، سابقه تمدني مشترك و غناي فرهنگ
سياست خارجي  است. از لحاظ سياسي نيز مي توان تاثيرات انقالب اسالمي و جهت گيري هاي

به خصوص در موضوع رژيم اشغالگر قدس، فلسطين و مسائل بين المللي به عنوان نقطه 
  مطلوب برشمرد.

  
فارسي، ايران  در رابطه با ديپلماسي فرهنگي ظرفيت هاي بي نظيري در رابطه با آموزش زبان

شناسي، تقريب مذاهب و عالقه مندي به اهل بيت وجود دارد كه در بخش هايي همچون زبان 
فارسي و ايران شناسي فعاليت هايي صورت پذيرفته اما به دليل قطع روابط به طور كامل از اين 

يران در ظرفيت ها و بسترها بهره برداري به عمل نيامده است. در عين حال ديپلماسي فرهنگي ا
مصر يكي از نقاط قوت ديپلماسي عمومي تلقي مي شود. در صورت عادي شدن روابط ميان 

  ايران و مصر ديپلماسي فرهنگي مي تواند نقش اثر گذاري را ايفا كند
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در رابطه با ديپلماسي مبادله به ويژه در بخش دانشگاهي و آموزش به دليل وجود برخي 

ده است. همان گونه كه در بحث كارآمدي ذكر شد، اثر مشكالت اهداف مورد نظر تامين نش
گذاري تبادل به دو طرفه بودن آن بستگي دارد وبه طور كلي ديپلماسي عمومي بايد رفتاري 
متقابل و متقارن باشد. اما به دليل محدوديت هاي ايجاد شده از جانب مصر اين وضعيت به طور 

است. حتي بعد از سقوط مبارك نيز اين مسئله يكطرفه از جانب ايران در حال پيگيري و اجرا 
  جنبه دوطرفه پيدا نكرد.

  
ديپلماسي عمومي در عرصه رسانه اي و پخش اخبار بين المللي در مصر به نقطه مطلوبي نسبت 
به ساير شبكه هاي خبري ماهواره اي دست نيافته است. البته در مواقعي به داليل شرايط سياسي 

اهداف رسانه اي، شبكه العالم به عنوان بازوي رسانه اي ايران در  جامعه مصر و تطبيق آن با
جهان عرب توانست نقش اجتماعي واثرگذاري داشته باشد اما نتوانسته به طور مستمر آن را 
ادامه دهد. علت اين مسئله را مي توان در عدم بهره گيري صحيح از فناوري هاي اطالعاتي 

  برشمرد.
  

ي ايران و مصر علت اصلي ناكارآمدي ديپلماسي عمومي ج.ا.ا با تناوب و كاهش روابط سياس
عنايت به برخورداري از منابع قدرت نرم در مصر مي باشد. جمهوري اسالمي ايران از ظرفيت 
هاي متعددي برخوردار است كه مي تواند در يك رابطه سياسي مطلوب و مستمر از آن براي 

ه مصر استفاده كند. علت عمده ضعف ديپلماسي تاثيرگذاري و ارائه تصوير مطلوب در جامع
فرهنگي در جهت آموزش زبان فارسي و نيز ديپلماسي مبادله آموزشي به فقدان روابط حسنه 
سياسي ميان دو كشور بازمي گردد. چراكه همواره طرف مصري به داليل امنيتي مانع اين امر 

  شده است.
  

ه ديپلماسي رسمي و سطح روابط دو كشور كارآمدي ديپلماسي عمومي در تمام بخش هاي آن ب
وابسته است. سقوط دولت مبارك و شكل گيري دولت جديد برخاسته از انقالب اگر به سمت 
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تعميق روابط سياسي با ايران پيش رود مي تواند نويد بخش فصل جديدي از ديپلماسي عمومي 
  ايران در مصر و بهره گيري از منابع قدرت نرم باشد.
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