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 جمهوري اسالمي ايراناقتضائات ديپلماسي عمومي 
 فرهنگي نسبت به مسلمين اندونزي     طريق ارتباط ميان از

 ∗18Fسيد ميرصالح حسيني جبلي

 13/8/1396 تاريخ دريافت:
 26/6/1397 تاريخ تأييد:

 
 چكيده

هاي مذهبي اندونزي با ايران، چه اقتضائاتي را از منظر      با توجه به تفاوت
هاي مسلمان در نظرگرفت؟      عمومي با ديگر گروهتوان در ديپلماسي      اسالمي مي

فرهنگي وجود دارد كه بتوان به همكاري و      آيا اصول مشتركي براي ارتباط ميان
شناسي سياسي و تحليل محتوا      دوستي با آنان پرداخت؟ با تركيبي از روش جامعه

توان به سواالت      از گفتار رهبران و نخبگان مذهبي و با استفاده از آيات قرآن مي
جمهوري اسالمي ايران بايد   عمومي   فوق پاسخ داد. فرضيه اين است كه ديپلماسي

روي، حفظ استقالل دو ملت، عدالت   اسالمي، همكاري، ميانه  پيشرفت   برمبناي 
براي همه، مسئوليت همگاني، همبستگي و مقاومت در برابر ظلم باشد. ايجاد 

المذاهب، ايجاد سايت مشترك علماي ايران و اندونزي در      گفتمان مشترك بين
المللي مشترك در ترويج      عقل و عدالت، برگزاري سمينارهاي بين ي  هحوز

سنجي اخبار نسبت      خواهانه، صحت     هاي آزادي     رويكرد تقريبي، حمايت از انديشه
عملياتي در ديپلماسي با اندونزي خواهانه و... از راهكارهاي      هاي اسالم     به فعاليت

 ي  هآمده از انديش     دست     اين پژوهش، از تحليل محتواي به ي  هاست. منطق اراي
 هرگروه اسالمي اخذ گرديده است.

 
 كليدي: هاي  واژه

 فرهنگي.     ديپلماسي عمومي، ايران، اندونزي، مسلمين اندونزي، ارتباط ميان
  

                                                      
 ).hossini_mir@yahoo.comاستاديار جامعة المصطفي العالمية(ص) ( ∗
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 مقدمه
هاي سياسي مسلمين اقتضا      اسالم و گوناگوني انديشهشرايط امروز جهان 

هاي اسالمي      مذهبي در بين گروه -هاي سياسي     كند كه از درگيري و چالش     مي
البيت(ع) را گسترش داد. در اين مقاله به      بايد فرو كاهيد و تفكر مكتب اهل

شود. شايان ذكر      اندونزي اشاره ميهاي اسالمي در      هاي گروه     ترين انديشه     عمده
هاي اندونزي و تنها به      صورت مستقيم به دولت     است كه در راستاي يادشده، به

امور ديپلماسي از منظر سياسي توجه نخواهيم كرد، بلكه فرهنگ را در بين جامعه 
 و نهادهاي غيرسياسي در نظر خواهيم گرفت.

هاي سياسي و چگونگي ديپلماسي عمومي      گروهبندي      هدف از مطالعه و گونه
با آنان، اين بوده است كه اوالً كمكي به وحدت مسلمين كرده باشيم و توجه 

در    سمت مشتركات فرهنگي اسالمي     هاي مسلمان، به     محققين را در ارتباط با گروه
فرهنگي در      ديپلماسي عمومي سوق دهيم. ثانياً، نشان دهيم در ارتباطات ميان

سياسي  ي  هها در انديش     اندونزي به موضوعاتي بايد توجه نمود كه هر يك از گروه
نمايند و داراي سطحي از مقبوليت عمومي و      مذهبي خود بر روي آن تأكيد مي

اصلي اين پژوهش واقع شده است،  ي  هچه دغدغ     فرهنگي در بين آنان است. آن
 الفات ديپلماسي عمومي نيست، بلكه نگاه كالنورود در مصاديق و اخت

كند كه      هاي فكري را دنبال مي     چنين توجه به ويژگي     به اين مفهوم است؛ هم
صورت تفكيكي      سياسي است؛ اين مسأله به -مخصوص يك گروه خاص مذهبي

 دهشناسي سياسي انجام ش     در اندونزي، با روش تحليل محتوا و رويكرد جامعه
 است.

 چارچوب مفهومي تحليلي
 تالشي سياسي است كه يك جامعه براي "ديپلماسي عمومي"

 تواند انجام دهد.     پيشرفت ارتباطي خود با ساير جوامع همگن فرهنگي مي
 فرهنگي، بسيار اثربخش خواهد بود.     اين تعامل از طريق ارتباطات ميان

مطرح شد، در ديپلماسي  "وارد هالاد"فرهنگي كه توسط      مفهوم ارتباط ميان
: 1392(سجادي، شود      وگوهاي فرهنگي نمودار مي     عمومي به اشكال مختلفي از گفت

 كنند برخي از اهداف خود را از طريق افراد،     ها تالش مي     . امروزه دولت)20
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 ؛)75: 1393 زاده،     (يوسفهاي فرهنگي يا علمي و ... پيش ببرند      در پوشش فعاليت
 ارتباطات معطوف به منافع ملي يك كشور، از«رو ديپلماسي عمومي   از اين

 :1387(احدي، شود      تحليل مي» طريق ارتباط با مردم خارج از مرزهاي جغرافيايي

24(. 
چهره و مستقيم با خواص يا نخبگان      به     ديپلماسي عمومي، ارتباطات چهره

كند كه بتواند اين اقشار را      اي طراحي و دنبال مي     گونه     مورد نظر را به ي  هجامع
(كاظمي، هاي مورد نظر خويش قرار دهد      تأثير اعتقادات، گرايشات و سياست     تحت

فرهنگي      ارتباطات ميان ي  ه. ديپلماسي عمومي از نظر فعاليت، به حوز)31: 1388
شود      افراد در دو طرف ارتباط مربوط ميهاي ذهني      نزديك است و به جنبه

تعامل معاني توسط افراد  ي  هفرهنگي... به چرخ     ارتباطات ميان. «)75: 1393زاده،      (يوسف
كه در قالب  )samovar, 2009: 8(» شود     وابسته در دو قلمرو فرهنگي اطالق مي

. در )75: 1393زاده،      (يوسفآيد      د ميوجو     ها، عقايد و هنجارها به     ها، نگرش     ارزش
ديپلماسي فرهنگي كه يك فعاليت رسمي دولت و يا وزارت امور خارجه است، 

 .)105: 1396پور دشتكي،      (قربانتوان چنين هدفي را نيز دنبال كرد      مي
اي      ويژهشده به مفهوم نظري      هاي مطرح     توان از تركيب ديدگاه     در مجموع مي

در جهت تحليل و پاسخ به سوال مورد نظر دست يافت. هرچند دادوستد فكري و 
توان با      پذير نيست، اما مي     فرهنگي ميان دو فرهنگ در تمامي ابعاد آن امكان

هاي      توجه به مشتركات فرهنگي در اسالم، به ارتباط فرهنگي با تمامي گروه
و تنها بر روي فرهنگ گروه خاص تأكيد نكرد. مسلمان در اندونزي پرداخت 

ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران در قبال جهان اسالم و با توجه و تأكيد 
هاي مسلمان و اهتمام به      كامل بر گفتمان انقالب اسالمي و اصل كمك به ملت

شاره دارد. اين البيت(ع) ا     هاي برگرفته از مكتب اهل     فرض     امور مسلمين، به پيش
گردد؛ اهميت اين      فرهنگي فراهم مي     هاي ارتباطات ميان     ديپلماسي از طريق زمينه

ترين كشور اسالمي قابل      هاي اسالمي متنوع در بزرگ     ها با توجه به گروه     زمينه
طريق رسي به ديپلماسي عمومي و ترويج آن از      توجه است. در اين مطالعه، دست

اي را به مفاهيم: آزادي، عدالت، زندگي      فرهنگي، نگاه ويژه     فرايند ارتباط ميان
فرهنگي خواهد      ستيزي و ساير مفاهيم اسالمي در ارتباطات ميان     آميز، ظلم     مسالمت
 گشود.
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 شناسي فرهنگي مذهبي در اندونزي     تيپ
رگران به سمت تشكيل نظام مسلمين اندونزي، جهت رهايي از ظلم استعما

: 1372(ياوري، سياسي مستقل روي آوردند. جزاير زيادي در اندونزي وجود دارد 

م، به يك كشور مستقل 1945؛ اين جزاير پراكنده، پس از استقالل در سال)40
به قرن  -پايتخت اندونزي  -شهر جاكارتا  ي  ه. سابق)49تا:      (جاويدفر، بيتبديل شدند 
ميالدي از 1345بطوطه در      . ابن)6: 1372(مظفري، گردد      يالدي بازميشانزدهم م

سوماترا عبور كرده و حاكم آن را پيرو مكتب فقهي شافعي معرفي كرده است 
 .)277: 1376(موحد، 
شوند؛ مسلمانان      طور كلي، مسلمين اندونزي به دو تيپ مذهبي شناخته مي     به

گونه از اسالمي است كه در اندونزي وجود دارد.  ، دو"آبانگان"و  "سانتري"
سنت، از ديگران      لحاظ اعتقادي، شديداً به اصول اسالم و شريعت اهل     ها به  سانتري

كه مسلمانان آبانگان، اسمي      عنوان مسلمانان اصيل مشهورند؛ درحالي     متمايزند و به
گرايانه هندو و      ها، شعاير و مراسم روح     يندار مخلوطي ازآي     شوند و طرف     شمرده مي

. قانون اساسي اندونزي در سال )355: 1380(موسوي بجنوردي، آيند      شمار مي     به اسالمي
واحد، انسانيت،   شامل: اعتقاد به خداي » پانچاسيال«بر اساس پنج اصل  1959

 .)50: 1372ظفري، (موحدت ملي، دموكراسي و عدالت اجتماعي تنظيم شده است 
دنبال پيروي از الگوي جداسازي كليسا از سياست، دولت و      اندونزي به

سياستي را در پيش گرفته است كه داراي حيات سياسي غيرمذهبي است. البته 
هستند و تلفيق اسالم با سياست را دنبال      دار حكومت اسالمي      اي طرف     عده
نفع كل جامعه توجه      به اسالمي ي  هنمايند كه جامع     مي كنند و چنين استدالل     مي

كردن تعاليم اسالمي ابتدا بايد انسان قدرت را      ها معتقدند براي پياده     دارد. آن
گويند گسترش تعاليم اسالم، تقدم دارد و الزم      اي ديگر مي     دست گيرد. عده     به

چه كه      هرحال آن     جامعه عينيت پيداكند. به است احساسات مذهبي افراد در داخل
رسميت      در رويكرد فرهنگي و سياسي حاضر جريان دارد، آزادي فردي را به

كنند و در امور حزبي و سياسي      شناسند و دين را به وجدان خود فرد واگذار مي     مي
 .)16: 1370 (نوئر، دهند     آميز و دموكراتيك را ترجيح مي     نگاه صلح

دهدكه اندونزي داراي جمعيتي بيش از      گذشته نشان مي     هاي      سرشماريهاي دهه
 )World Population Clocks. 21 March 2016(ن است ميليو تدويست و شص
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و باقيمانده شامل  )872: 1386(طلوعي، درصد از آنان مسلمان هستند  1/86كه حدود 
 .)199: 1369(شيخي، شوند      ها مي     وانيميستها      هندوها، بودايي

هاي مختلف مذهبي بپردازيم تا      اكنون درصدد هستيم ابتدا به شناخت گروه
توان      هاي ارتباطي براي ديپلماسي عمومي را شناسايي نماييم؛ زيرا نمي     بتوانيم راه

هاي رسيدن به اهداف      افكار، بدون شناخت مخاطب، شيوه ي  هبراي ورود به حوز
. البته راهبردهاي ديپلماسي عمومي )Castells.2009.240(ديپلماتيك را بيان كرد 

تواند در روابط سياسي ايران با ديگر كشورها، نيز      آمده در اين پژوهش مي     دست     به
مدنظر  )Berridge.2001.70( الملل     فرهنگي نسبت به محيط بين     در ارتباطات ميان

هاي مسلمان تأثيرگذار اندونزي      قرارگيرد. بنابراين، ابتدا به شناسايي گروه
فرهنگي نسبت به      دنبال آن، به ديپلماسي عمومي در ارتباطات ميان     پردازيم و به     مي

 هرگروه اسالمي اشاره خواهيم نمود.

 گرا و تجددخواه     ملي . گروه1
گرايي و تجددخواهي      ميالدي، جريان فرهنگي سياسي ملي 19از اواخر قرن 
. مسلمانان تجددخواه )341: 1378(موثقي، دهي جديدي پيدا كرد      در اندونزي سامان

معني كه      شمردند؛ بدين     معتقد بودند باب اجتهاد گشوده است و تقليد را مردود مي
كردن به سنت گذشتگان      ات اسالم، عملها پايان داد و تنها راه نج     بايد به بدعت

يا عمل، در اصل بر مبناي فهم خاص اجتهادي شخصي  است. اعتبار هر فتوا، عقيده
. تجددخواهان )374: 1370(نوئر، پيامبر اسالم است  ي  هاز قرآن و حديث اصحاب اولي

: 1370(ريكلفس، كردند      تربيتي غرب را اتخاذ مي درتمامي دوران تحصيل، روش

مند بودند؛ به فقه با نگاه معرفتي      . برخي از آنان به سنت گذشتگان عالقه)268
هاي سياسي      كردند؛ و نيز به برخي از جنبه     خاصي كه موردنظر آنان بود، توجه مي

كردند. گسترش تبليغات      نفع آنان بود، استفاده مي     اجتماعي اسالم كه به
لمانان اندونزي چنين القا كرد منابعي كه براي كسب تجددخواهان در بين مس

كارگرفته      عقايد و اعمال مذهبي و نيز عقايد فرهنگي سياسي و اجتماعي نيز به
رو اعتقاد به      شود، فقط قرآن و حديث اصحاب پيامبر(ص) خواهد بود، از اين     مي

رفته      رفته وحدت اسالم و سياست، در ذهن مسلمانان اندونزي شكل گرفت و
: 1370(نوئر، سياسي آنان مهيا شد  -هاي فرهنگي     برداشت ي  ههايي جهت توسع     تالش

376(. 
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دنبال مدرنيته بودند و      البته برخي از تجددخواهان مسلمان اندونزي نيز به
 بر دموكراسي غربي، عقايد     تأثير تعليم و تربيت جديد اروپايي و تفكرمبتني     تحت

خود  ي  هماند     ديني خود را كنار گذاشته و الگوهاي غربي را براي جوامع عقب
 ميالدي1930تدريج از سال     اي از اينان به     . عده)48: 1360(بوازار،خواستار بودند 

دليل عملكردهاي خشن و غيرانساني استعمارگران هلندي و ژاپني وارد      به
و همراه با ديگر روشنفكران  )37: 1370(نوئر، هني شدند هاي ملي و مي     گيري     جهت

محمد "و  "سوكارنو"كردگان مكه به رهبري افرادي همانند      مصري و نيز تحصيل
طلبي ديني براي      و جريان اصالح     هاي اسالمي      ها و سازمان     در پيوند با گروه "حتّي

هايي براي رسيدن به وحدت در بين      دنبال راه     كردند و به     استقالل كشور فعاليت مي
: 1390(حسيني جبلي،  هاي گوناگون فرهنگي وسياسي مسلمين اندونزي بودند     گرايش

گرايان هرچند نگاه متجددانه به اسالم دارند، اما براي آنان:      ملي ي  ه. انديش)361
خواهي مسلمانانه، اصل      وحدت مسلمانان، استقالل كشور، مشورت و شورا، مليت

پيامبر(ص) و اصحاب آن حضرت و جلوگيري از تقليد  ي  هتوجه به قرآن و سير
 كوركورانه بسيار حايز اهميت است.

در ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران در ارتباطات فرهنگي با اين 
گروه از مسلمانان، الزم است به اصولي توجه نمود. البته با تحليل بر روي 

 - )379-327(همان: آيد      دست مي     كه از تحقيق ديگر نگارنده به -هاي رهبران      گفته
دادن محققين به      كردن و توجه     توان به عامل اصلي دست يافت و با برجسته     مي

اي براي هرگروه اشاره نمود كه به      آيات قرآني مرتبط با آن، به اقتضائات ويژه
 شود:     آن اشاره مي
 ي  هو همگي به ريسمان خدا [قرآن و اسالم، و هرگونه وسيل« ـ وحدت:

 )103عمران:      (آل» ] چنگ زنيد و پراكنده نشويد     وحدت
» وخداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطي نداده است: «خواهي     ـ استقالل

 .)141(نساء: 
صورت مشورت در      و كساني كه... كارهايشان به« خواهي:     ـ فرهنگ مشورت

 .)38(شوري: » كنند     ايم انفاق مي     ها روزي داده     چه به آن     هاست و از آن     ميان آن
هرگاه (از اين دعوت) سرباز زنند، « ـ توجه به اصالت و هويت ملي مسلمانان:

 .)64عمران:      (آل» بگوييد گواه باشيد كه ما مسلمانيم
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كسي كه خدا و فرشتگان او و « ـ تأكيدبر حاكميت قرآن و سنت پيامبر اكرم(ص):
ها و پيامبرانش و روز واپسين را انكار كند، در گمراهي دور و درازي      كتاب

 .)136(نساء: » افتاده است
آييني  گويند ما نياكان خود را بر     ها مي     بلكه آن« ـ دوري از تقليد كوركورانه:

 .)22(زخرف: » ايم     يافتيم، و ما نيز به پيروي آنان هدايت يافته
توان با استفاده از اين      فرهنگي با اين گروه از مسلمانان، مي     براي ارتباط ميان

تمركز "مفاهيم، به ديپلماسي عمومي پرداخت. از جمله راهبردهاي اين ديپلماسي: 
ايجاد يك "، "المي در ارتباط با مسلمين اندونزيبرد فرهنگ اس -بر استراتژي برد

گفتمان مشترك نسبت به قرآن وسنت با تشكيل سازمان همكاري فرهنگي ايران 
هاي      توسعه و ترويج انديشه"و  "و اندونزي به هدف جلوگيري از اختالفات

 خواهد بود. "گرايانه     عقل
 ان ارايه داد:تو     كارهاي زير را در خصوص يادشده مي     راه

دوستي را در روايات اسالمي بيان كرده      هايي كه ميهن     كتاب ي  هـ ترجم
 است؛

گري      هاي مشترك علماي ايران و اندونزي با ميانجي     ـ برگزاري همايش
ايران، جهت شناخت تفكر اين گروه و تبادل نظر در برخي مسايل فرهنگي ديني 

 مشترك؛
المللي غيردولتي با ايجاد      هاي بين     فرهنگي سازمان ي  هـ گسترش و مصادر

 بخش.     تبليغات اسالم وحدت

 هاي مسلمان     . گروه ليبراليست2
جمهور اندونوزي پس از      دومين رئيس "سوهارتو"هاي      اسالم ليبرالي از انديشه

ز روشنفكران هاي سياسي ديگري كه ا     استقالل شروع گرديد. بعد از او شخصيت
اي ديگري كه اخيراً از      ليبرالي داشتند. عده هاي     كردند، گرايش     مسلمان حمايت مي

نام دارد كه ديدگاه ليبراليستي  "اولي االبصار"كنند      حمايت مي اين نوع انديشه
ست امريكا ا ي  هكرد     االبصار تحصيل     كند. اولي  شديدي را نسبت به قرآن مطرح مي

فكري است. وي نسبت به موضوعات مختلف فرهنگي سياسي      دنبال آزاد     و به
دهد، آن را به اسالم نسبت      با تصرفاتي كه در فهم معاني قرآن انجام مي     اسالمي، 

را به اخوت انساني تعبير كرده و گفته است: ما بايد  دهد. مثالً اخوت اسالمي     مي
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 ي  ههرحال اين تفكر از جنب     وطني درست كنيم. به     المللي و جهان     بين ي  هجامع
 .)319(همان:  كند     راديكالي فراتر رفته و به طرف ليبرالي سير مي

 هاي مسلمان ديگر     اين تفكر، ستيز زيادي با فضاي فكري و فرهنگي گروه
تأكيد بسياري  اندونزي دارد. مسلماناني كه بر فروع دين -خصوصاً شيعيان  -

طلباني      داشتند و خواستار ابطال مقرراتي بودند كه خارج از اسالم بود، و يا اصالح
هاي جديد را كنار      كه مدعي بودند بايد به اصل دين برگرديم و اين برداشت

 بگذاريم؛ زيرا اين مسائل ما را از سنت سلف باز داشته است.
دانشجويان   انجمن "نام    با  هستند كه ها دانشجوياني   از ديگر ليبراليست

شدن جامعه و      ميالدي غيرمذهبي 1971 مشهورند. اين گروه در سال "اندونزي
 "نور خالص مجيد"بودن دين اسالم را پذيرفتند. سخنگوي اصلي اين گروه،      فردي

. وي از يك طرف در فكر سنت سلف بود و )280: 1376(الپيدوس، است 
چه كه در گذشته بود را نفي كند؛ و از طرفي ديگر نگاهي      آن ي  هخواست هم     نمي

تر از      رو يك اسالم ليبرالي معتدل     هاي موجود جهان اسالم داشت. از اين     به واقعيت
معتقد  "نورخالص مجيد"زعم خودش طراحي كرد.      االبصار را به     افرادي مثل اولي

شوند. قرآن از نظر متفكراني با اين      بق قوانين الهي تنظيم نميامور دنيوي ط«بود 
دادن به      رفتار است؛ ولي قوانين دقيقي براي نظم ي  هبخش و برانگيزانند     روحيه، الهام

. نورخالص مجيد، از )280: 1376(الپيدوس، » كند     زندگي روزمره ارائه نمي
در دانشگاه شيكاگو شاگرد  اثرگذارترين روشنفكران مردمي است كه

دانست و      متعهد مي     الرحمان خود را در قبال سنت اسالمي      الرحمان بود. فضل     فضل
 .)72: 1385(سعيد، دانست      اش را تبيين اين سنت براي مسلمانان مي     رسالت اصلي

كه  هاي مهم و فعال اندونزي است     اين جريان فرهنگي سياسي، از حركت
هاي فرهنگي و سياسي است. اگرچه تحوالتي در آن      درصدد حذف دين از عرصه

 ي  هتر است. آنان اگرچه در عرص     رنگ     ها كم     پيدا شد، ولي نسبت به ساير جريان
دانند؛ ولي      كنند، اما خود را مسلمان مي     سياسي، ليبراليستي و سكوالريستي فكر مي

اسالمي خيلي مقيد نيستند و جزو تيپ مسلمانان آبانگان و اسمي شمرده در اعمال 
دهد؛ از      شوند. اين گروه نيز بخش زيادي از مردم و نخبگان را پوشش مي     مي
فرهنگي، اصول زير بسيار حايز      رو در ديپلماسي عمومي از طريق ارتباط ميان     اين

 اهميت است:
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و مانند كساني نباشيد كه پراكنده شدند و «ها:      ـ اصل عدم پراكندگي گروه
 .)105عمران:      (آل» اختالف كردند

ـ توجه به استقالل مسلمين در اين ديپلماسي، طبق آيات قبلي راهگشا است 
 .)141(نساء: 

] است؛ پس هركه بخواهد      حق از پروردگارتان [رسيده«ـ اصل آزادي انسان: 
 .)29(كهف: » كار كندبگرود و هركه بخواهد ان

بنابراين، توجه به عناصري مثل اخوت و عدم پراكندگي مسلمانان، استقالل و 
آزادي از نكات محوري ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي در مواجهه با 
مسلمانان با گرايش ليبراليستي است. درست است كه مفهوم آزادي در اسالم ناب 

هاي بنياديني است و اسالم، آزادي بي حد      اوتبا مفهوم آزادي ليبراليستي داراي تف
پذيرد، در اندونزي نيز آزادي مورد قبول اكثريت، آزادي      و حصر را نمي

ليبراليستي نيست؛ بلكه مواضع مشترك محدودي نسبت به آزادي مورد نظر ساير 
 مسلمانان دارد.

 زير استفاده نمود:توان از راهكارهاي      در ديپلماسي عمومي با اين گروه، مي
 گرايانه در آن وجود ندارد؛     هايي كه رفتارهاي طغيان     ـ حمايت از سازمان

 بر تبيين عقالني آزادي؛     هاي جهاني مبني     ـ تشكيل كنگره
 ـ حمايت ديپلماتيك از استقالل فرهنگي دو كشور؛

تبليغ اسالم با توجه اي مشترك در جهت      هاي رسانه     ـ تشكيل سايت و شبكه
 هاي مشترك اسالمي بين دو ملت؛     به آموزه

هاي مشترك در      گرايانه با ساخت فيلم     هاي عقل     ـ توسعه و ترويج انديشه
 هاي افراطي.     افشاكردن تفكر گروه

 . گروه روشنفكران شيعه3
يان، توانست جهش خواهي ايران     ستيزي و آزادي     انقالب اسالمي ايران و ظلم

امام خميني(ره) و  ي  هسياسي فرهنگي جديدي در بين مسلمين ايجاد نمايد. انديش
آثار شهيد مطهري و... به اندونزي راه يافت و به زبان اندونزيايي ترجمه شد. 

نام      ميالدي توسط يكي از روشنفكران مسلمان به 1988مطهري در سال  ي  همؤسس
در باندونگ تأسيس شد و در تفكر بسياري از جوانان  "الدين رحمت     جالل"

تر در چالش و مبارزه با      روشنفكر اندونزي تأثير گذاشت. فرهنگ تشيع بيش
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دنبال آزادي فكر و      كرد و به     جريانات افراطي و متعصب بنيادگرايي فعاليت مي
با  "الحبشيسيدحسين "انديشه و رعايت حقوق بشر و آزادي تبليغ مذهبي است. 

جهت      در اين "دكتر محمد ناتثر"همراه      به "شوراي مسلمانان اندونزي"تأسيس 
 .)www.yapibangil.org, JAN 2013(هاي زيادي نمودند      تالش

اي      تاريخي است. عده ي  هتأثير متفكران ايراني بر مسلمانان اندونزي داراي سابق
مذهب موفق شدند تعداد      بودند. ايرانيان شيعهايراني  "مسلمان جاوه"از سالطين 

سوي تشيع فرا خوانند؛ اما تبليغات مبلغان عربستاني،      زيادي از اهالي اندونزي را به
مصري و مسافرت مسلمانان اندونزي به مكه براي اعمال حج تا حدودي از درصد 

سوماترا  ي  هزيرويژه ج     شيعيان كاسته است. در بسياري از نواحي اندونزي به
. )262: 1381(باسورث كليفورد، شود      برگزار مي ويژه در روز عاشورا     ساله مراسمي      همه

حدي      در دربار سالطين جاوه و سوماترا به نفوذ علما و دانشمندان ايراني و اسالمي
استعماري ها مانع پيشرفت سياست      كند كه آن     نقل مي "پروفسور شريكه"بود كه 

: 1385(آرنولد، كردند   را به دين اسالم دعوت مي     آساني افراد بومي      هلند بودند و به

269(. 
و تأثير انقالب  )138: 1394زاده،      (ملكنفوذ روحانيت ايران در ميان شيعيان منطقه 

دانشجويان زيادي جهت كسب علوم و معارف ديني در مكتب      اسالمي سبب شد 
تحصيل دهند. در اندونزي نيز متقابالً  ي  هبيت(ع) به ايران آمده و ادام     اهل

آموزشي و فرهنگي  ي  هتشكيل و در راستاي توسع     هاي اسالمي      دانشكده
. مبناي فكري امام خميني(ره) )187: 1386(مجرد، هاي بلندي برداشته شد      گام     اسالمي 

ص) و همبستگي و وحدت مسلمانان موجب شد در راستاي اسالم ناب محمدي(
كه انقالب اسالمي ايران تا اقصي نقاط دنيا در بين مسلمانان نفوذ پيدا كند. 

اندونزي نيز وضعيت چنين بود. امام خميني(ره) پيشرفتي را براي  ي  هدربار
باشد  كرد كه در چارچوب هويت فرهنگي اسالمي     طلب مي     كشورهاي اسالمي 

 .)105: 1379 (بابي،
در ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران توجه به محورهاي اساسي اسالم در 
مواجهه با جريانات اسالم شيعي مثل: اصل واليت و امامت، حقوق مؤمنين و 

معني نيست كه از اصول ديگر نتوان در      ستيزي امري ضروري است؛ اما بدين     ظلم
يا محورهايي مطرح كرد كه آنان را در  ديپلماسي با اين گروه استفاده نمود و

 چالش با مسلمانان ديگر قرار دهد:
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ها كه      سرپرست و ولي شما، تنها خداست و پيامبر او و آن« ـ اصل واليت:
دارند و در حال ركوع، زكات      ها كه نماز را برپا مي     اند؛ همان     ايمان آورده

 .)55(مائده: » دهند     مي
ايد! نبايد گروهي از مردان      اي كساني كه ايمان آورده« قوق بشر:ـ رعايت ح

 .)11(حجرات: » ها بهتر باشند     ها از اين     شما گروه ديگر را مسخره كنند؛ شايد آن
خوانيم و خداوند      ها آيات خداست كه به حق بر تو مي     اين« ستيزي:     ـ ظلم

 .)108عمران:      (آل »خواهد     ز) جهانيان نميگاه) ستمي براي (احدي ا     (هيچ
فرهنگي      توجه به اقتضائات مذكور در ديپلماسي عمومي از طريق ارتباط ميان

سبب وحدت سياسي و  -آيات قرآني  با توجه به -نسبت به شيعيان اندونزي 
به ساير  گروهي شيعيان خواهد شد و ارتباط آنان را نسبت     بستگي درون     تقويت هم

بيت(ع)      رو تأكيد بر پايبندي به مكتب اهل     تر خواهد نمود. از اين     مسلمانان بيش
فرهنگي و نيز تقدم مصالح جمعي بر مصالح فردي، از      در رفتارهاي ميان

 توان استفاده نمود.     راهبردهايي است كه با اين گروه مي
 توان ارايه داد عبارتند از:     كارهايي كه در اين خصوص مي     راه

هاي علمي علماي مسلمان با      اندونزي در لجنه ي  هـ دعوت از علماي شيع
 گري ايران؛     تشكيل و ميانجي

المللي فرهنگي با      هاي بين     ـ شركت علماي شيعه اندونزي در كنفرانس
 مشاركت ايران در جهت تبيين اسالم؛

ايران و اندونزي جهت تقويت  ي  هعلماي شيع هاي مشترك     ـ تأسيس شبكه
 بخش.     اسالم وحدت

 هاي ضد وهابي     . گروه4
خواهان ضد وهابي ناميد.      توان اين گروه را شريعت     بندي مي     در يك تقسيم

ها و      آنان نگاه سنتي به اسالم دارند و جهت تقويت هويت اسالمي و حفظ ارزش
اند. اين      شان نموده     هاي فرهنگي     ي خود شروع به انتشار آموزههاي دين     اصالت
بوده  هايي از قرآن و حديث و ساير منابع اسالمي  ها نيز ناشي از برداشت     تالش

دنبال      تر به     كردند. اين جريان بيش     هاي سياسي خود استفاده مي     است كه در فعاليت
. )209: 1371(هوكر، گرايان مشهورند      عنوان سنت     بودند و به     مي خواهي اسال     شريعت
خواهان به نفوذ اسالم در حكومت و تشكيل پارلمان كه متشكل از      شريعت
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كردند از دو سو      احساس مي "جاوه"دادند. آنان در شهر      مسلمانان باشد، اهميت مي
قدرت رسيده      به سو، رژيم جديدي كه در عربستان     اند: از يك     مورد حمله واقع شده

ديگر، با      توانستند آن را تحمل كنند؛ و از سوي     بود و عقايدي داشت كه نمي
حال      دانستند و در عين     طلبان اندونزي (محمديه) كه آن را مشابه وهابيت مي     اصالح

 دست آورده بودند.     قدرتي به
كردند.      فعاليت مي "العلماء نهضت"نام      هاي اين گروه در سازماني به     شخصيت

كردند      گونه كه مذاهب مختلف آن را تفسير مي     آن -آنان معتقد به ترويج اسالم 
بودند؛ اما تالش نمودند كه عضويت افراد، فقط از مسلمانان پيرو يكي از  –

. آنان معتقد بودند كه در )282: 1370(نوئر، كنند      مذاهب باشند و از وهابيت ممانعت 
مسايل سياسي و فرهنگي، غير از قرآن و سنت، از ساير منابع اسالمي و ديدگاه 

بخشي فرهنگي و      توان استفاده نمود. آنان تأثير زيادي در وحدت     علما نيز مي
اند و براي رسيدن به      هاي مسلمان اندونزي داشته     سياسي و اجتماعي در بين گروه
 دادند.     هاي آموزشي، رفاهي و خدماتي اهميت مي     استقالل سياسي كشور به فعاليت

ديپلماتيك عمومي از طريق ارتباط ميان فرهنگي با جريانات  ي  هدر مواجه
خواه الزم است با توجه به عناصري از قبيل: وحدت مذاهب اسالمي،      شريعت

رساني به مسلمين، نقد      مي، توحيد و نبوت، ايثار و خدمتاستقالل كشور اسال
 جهان سلطه بر اساس آيات الهي حركت نمود.

اي است كه غير از او معبودي      و خداي شما، خداوند يگانه« ـ عنصر توحيد:
 .)163(بقره: » نيست

و همگي به ريسمان خدا [قرآن و اسالم، و هرگونه « ـ توجه به وحدت مذاهب:
 .)103 عمران:     (آل» ] چنگ زنيد و پراكنده نشويد     وحدت ي  هيلوس

كه به آن عالقه (و نياز) دارند، به      و غذاي (خود) را با اين« ـ عنصر ايثار:
 .)8(انسان:  »دهند     مسكين و يتيم و اسير مي

مؤمنان، ايد! غير از      اي كساني كه ايمان آورده« ـ اصل عدم اتكا به جهان سلطه:
 .)144(نساء: » گاه خود قرار ندهيد     كافران را ولّي و تكيه

ايد! به خدا و پيامبرش،      اي كساني كه ايمان آورده« ـ اصل توجه به قرآن و پيامبر:
و كتابي كه بر او نازل كرده و كتب (آسماني) كه پيش از اين فرستاده است، 

 .)136(نساء: » ايمان (واقعي) بياوريد
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در اين ديپلماسي ضروري  )141(نساء: طبق آيات قبلي  توجه به عنصر استقالل:ـ 
 است.

(همواره) در راه نيكي و پرهيزگاري با هم تعاون  و« ـ اصل تعاون و همكاري:
 .)2(مائده:  »كنيد و (هرگز) در راه گناه و تعدي همكاري ننماييد

كه در ارتباطات  رسيم     از مجموع آياتي كه ذكر شد به اين نتيجه مي
گرا، توجه به عناصر      ديپلماتيك عمومي از طريق فرهنگي با مسلمانان سنت

توان از راهبردهاي      مذكور از اهميت بااليي برخوردار است. براي اين منظور مي
 ذيل استفاده نمود:

 ـ توسعه و ترويج رويكرد تقريبي؛
 بر تعاون؛     ـ اقدامات مبتني
 بر خدا و رسول(ص)؛     هنگي مبتنيـ تقدم مسايل فر

 فرهنگي.     ـ تقويت بينش خدامحوري در موضوعات ميان
كارهاي رسيدن به اين هدف: تأسيس بانك علمي اعالم شيعه و      راه ي  هاز جمل

فكري و تبادل نظر در      هاي علمي ضد وهابي در ايران و هم     سني، دعوت از گروه
هاي      تبيين ديدگاه انحرافي وهابيت با تشكيل كنفراسمواجهه با وهابيت، 

سازي و      المللي بين ايران و اندونزي، استفاده از فضاي مجازي در نمايان     بين
 باشد.     كردن نقاط ضعف فكري وهابيت در جهان اسالم مي     برجسته

 . گروه مسلمانان ضد امپرياليست5
ر كشورهايي مثل مصر، هند و شمال آفريقا و نيز طلبان مسلمان د     افكار اصالح

: 1382(اسپوزيتو، هايي مثل عبده، رشيد رضا و حسن البنا      نظريات اصالحي شخصيت

المسلمين      و ديگر رهبران اخوان )Ricks.1992.172(الدين اسدآبادي      سيدجمال )249
رهنگ برخي از مثل سيد قطب و اقبال و رهبران جنبش سنوسي، بر افكار و ف

. گروهي از )80: 1345(مازندراني، كشورهاي اسالمي داراي تأثيرات زيادي بوده است 
طلبي در      مسلمانان اندونزي با توجه به گسترش فرهنگ ضدامپرياليستي و اصالح

طلبي در بين      هايي از تفكر اصالح     تأثير آن قرار گرفتند و جلوه     جهان اسالم، تحت
شكل گرفت. آنان پيروي از شريعت و تهذيب ديني را مالك عمل خود آنان 

قراردادند. انضباط در نماز را خواستار بودند و قمار و دزدي را تحريم كردند؛ مواد 
 ي  هكردند؛ آنان مردم را به شيو     بازي و... را منع مي     مخدر، مشروبات الكلي، خروس
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كردند و      پيامبر(ص) و خلفاي اوليه دعوت ميمطابق با تعاليم      زندگي اسالمي 
 ي  هشيو     كردند؛ حتي به     اعمال روستائيان را خرافي دانسته و با آن مخالفت مي

 .)620: 1376(الپيدوس، مسلحانه متوسل شدند تا مردم را به شريعت دعوت كنند 
ي بود؛ اما با طلبي مسلمانان روشنفكر در اندونزي، محصول مجدد نوگراي     اصالح

هاي      هاي عبده متوقف نشدند و از نوشته     طلبان در نوشته     اين تفاوت كه اين اصالح
القيم استفاده نموده و تفاسير خود را از قرآن و احاديث در مسايل      تيميه و ابن     ابن

طلبان اندونزي،      هاي اصالح     هاي گروه     كردند. لذا برداشت     سياسي اجتماعي بيان مي
. تفاوت اين گروه با )365: 1370(نوئر، ها است   مستقل از عبده و ساير شخصيت

كنند و خود را      هاي مختلف استفاده مي     سلفيان در اين است كه اين گروه از انديشه
دانند. آنان      مسلحانه در دفاع از صحابه نمي ي  همنحصر در سنت سلف و مبارز

شوند و      كنند، در آن متوقف نمي     استفاده مي تيميه     هاي ابن     كه از انديشه     بر اين     عالوه
نمايند.      طلبي مورد نظر آنان كمك نمايد، استقبال مي     از هر تفكري كه به اصالح

رند و هاي مسلمان ديگر قرار دا     طلبانه در چالش با گروه     هاي اصالح     اين گرايش
دنبال تغييرات سياسي و حذف فرهنگ هندويي و آداب و رسوم غيراسالمي      به

جديد اسالمي مورد نظر خود دست يابند و ساير  ي  هانديش بودند تا بتوانند به
ديپلماتيك  ي  هرو در مواجه     سياسي را حذف نمايند. از اين -هاي فرهنگي     انديشه

عدل، كرامت  ي  هخواهي و اقام     جه به اصول: عدالتبا اين گروه از مسلمانان، تو
طلب نبودن      انساني، پيروي از دين اسالم، مشورت و خرد شورايي و جمعي، قدرت

 رسد.     نظر مي     و توجه به قرآن و نبوت ضروري به
دشمني با جمعيتي، شما را به گناه و ترك عدالت « ـ اصل اقامه قسط وعدل:
 .)8(مائده: » نكشاند! عدالت پيشه كنيد

 .)70(اسراء: » ما آدميزادگان را گرامي داشتيم« ـ اصل كرامت انساني:
نساء و نيز توجه به  ي  هسور 136 ي  هطبق آي ـ اصل توجه به قرآن و پيامبر(ص):

 راهگشا خواهد بود. )38(شوري: اصل شوري طبق آيات قبلي 
فرهنگي      در اين نوع ديپلماسي، از طريق ارتباطات ميان ـ تأكيد بر محرمات الهي:

هاي پوچ، قمار و      ها، خرافات، بازي     دليل حساسيت اين گروه نسبت به خوراكي     به
توان با تمسك به آيات الهي به روابط بهتري دست يافت. مثالً:      مواد مخدر مي

گوشت مردار و خون و گوشت خوك و حيواناتي كه به غير نام خدا ذبح شوند «
 .)3(مائده: » و... بر شما حرام شده است
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بنابراين در روابط ديپلماتيك عمومي با اين گروه از مسلمانان اندونزي 
هاي آن نيز تأكيد كرد و با برقراري      توان بر روي مسائل اجتماعي و آسيب     مي

سمت فرهنگ اسالمي حركت نمود. از جمله      ر مشتركات اسالمي، بهارتباط د
 تواند براي اين تعامل مورد استفاده قرار گيرد، عبارتند از:     راهبردهايي كه مي

 بر عدالت؛     مبتني ي  هخواهان     هاي آزادي     ـ حمايت از فعاليت
 بر مشورت؛     ـ حمايت از اقدامات مبتني

 فرهنگي؛     هاي مشترك ميان     ارزشـ تقويت 
 خواه مسلمان؛     هاي عدالت     گذاري نسبت به گروه     ـ سرمايه

 بر چيستي عدالت؛     المللي مبتني     هاي بين     ـ تشكيل سمينار و كنفرانس
هاي      ـ همكاري و مشاركت علماي اندونزي در برگزاري همايش

 ضدامپرياليستي.

 د سكوالريسم. سلفيان ض6
هاي مسلمان در اندونزي، سلفياني هستند كه درصدد      بخش ديگري از گروه
ستيزي احمد ابن حنبل      تيميه و عقل     بر احكام فقهي ابن     تشكيل نظام سياسي مبتني

ها از طريق      هاي اين گروه: ادعاي حذف بدعت     قراردارند. از جمله ويژگي
آمادگي      مسلحانه در دفاع از صحابه و سنت،  ي  همبارز      بازگشت به سنت سلف،

براي رويارويي با غرب، اجتهاد ظاهري از قرآن و سنت و تمايل به از خود 
 باشد.     خاطر صحابه مي     گذشتگي به

اين تفكر در گفتار خود با فرهنگ غربي و سكوالريستي سر ستيز دارد، ولي 
از منابع حديثي،      حال از حمايت سياسي غربيان نيز برخوردارند. اين جريان      در عين

هاي بخاري، مسلم بن حجاج، ابو داود، ترمذي، ابن ماجه و نسائي      از جمله كتاب
. البته تفكر اين گروه در فرهنگ اندونزي )76: 1377(دكمجيان، كنند      استفاده مي

صورت مستقل درآمد؛ زيرا      رفته به     شكل گرفت و رفتهطلبي      تأثير اصالح     تحت
اي از      ستيزي و مبارزه با اسالم در غرب، عده     دنبال جريانات دين     به

سمت افكار      كردگان اندونزيايي با پذيرش نوعي از اجتهاد ظاهرگرايانه، به     تحصيل
اسالمي برمبناي اجتهاد فردي  كه خواهان تشكيل دولت -طلبي      افراطي اصالح

 سوق داده شدند. -است 
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فرهنگي  ي  هدر مجموع بايد گفت نفوذ جريان بنيادگراي سلفي در انديش 
شود. تهاجمات دنياي مدرن به      هاي اخير مربوط مي     به دهه ديني جهان اسالم

در كشورهاي هاي گوناگون، توهين به پيامبر اسالم(ص)      سوزي     مسلمانان، قرآن
برخي از يهوديان و كشيشان به اسالم و نيز  ي  هجانب     غربي، تهاجم فرهنگي يك

ها و برقراري      نژادپرستي صهيونيستي سبب شد كه برخي با ادعاي حذف بدعت
مسلمين و  ي  هنظام خالفت به سمت تشكيل دولت اسالمي بر مبناي شريعت خليف

. جمهوري اسالمي ايران در ديپلماسي جهاد عليه كفار جهان حركت نمايند
تواند      فرهنگي با گروهاي سلفيان اندونزي، مي     عمومي خود از طريق ارتباطات ميان

هاي سياسي فرهنگي آنان      نخبگان گروه ي  هطبق اقتضائات ذيل كه از انديش
 دست آمده است، استفاده نمايد:     به

ايد!      اي كساني كه ايمان آورده« پراكني:     شايعهتوجهي به اخبار كذب و     ـ اصل بي
 .)6(حجرات: » آن تحقيق كنيد ي  هاگر شخص فاسقي خبري براي شما بياورد، دربار

اش را براي اسالم گشاده است و بر      كسي كه خدا سينه« بخش:     ـ اسالم نورانيت
 .)22(زمر: » فراز مركبي از نور الهي قرار گرفته [است]

جنگند، نبرد كنيد و از حد      و در راه خدا با كساني كه با شما مي« جهاد: ـ
 .)190(بقره: » تجاوز نكنيد

و كساني را كه صبح و شام خدا را « مورد:     دليل و بي     ـ پرهيز از تكفيرهاي بي
خوانند و جز ذات پاك او نظري ندارند، از خود دور مكن! نه چيزي از حساب      مي
ها را طرد كني، از      ها! اگر آن     ها بر توست، و نه چيزي از حساب تو بر آن     آن

 .)52(انعام: » ستمگران خواهي بود
 .)279(بقره: » بينيد     كنيد و نه ستم مي     نه ستمي مي« ـ مبارزه با ظلم:

 .)136(نسا: طبق آيات قبلي  ـ توجه به خدا و پيامبر(ص) وقرآن كريم:
 .)2(مائده: طبق آيات قبلي  ن و همكاري براساس تقوا:ـ تعاو

بر روي تفسيري كه  -مثالً جهاد با دشمنان  -در استفاده از اصول يادشده 
مورد اتفاق مسلمين است بايد تأكيد كرد و تفسير به رأي را از گناهان بزرگ 

خوانند      شمرد و به آيات عدم طرد نسبت به افرادي كه خداپرست بوده و نماز مي
راستا، محوريت كرامت انساني در روابط      استشهاد نمود. در اين )52(انعام: 

تواند      محور مي     سنجي اخبار و اطالعات و نيز اقدامات عدالت     فرهنگي، صحت     ميان
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فرهنگي با اين گروه باشد. براي رسيدن به اين هدف      از راهبردهاي ارتباط ميان
 كارهاي زير استفاده نمود:     راهتوان از   مي

 المذاهب در محور عدالت؛     گفتماني بين ي  هـ ايجاد شبك
 المللي در تبيين جهاد؛     هاي بين     ـ برگزاري همايش

 هاي تكفيري؛     سازي در راستاي تفكيك بين سلفيان و گروه     ـ گفتمان
در جهت ترويج فرهنگ ـ تأسيس مسابقات قراني با قاريان ممتاز دو كشور 

 اسالمي.

 فرجام سخن
ها وجود      هاي مختلف اسالمي در بين اندونزيايي     هاي متنوعي از انديشه     گونه

دارند. در تعامل ديپلماتيك عمومي جمهوري اسالمي ايران از طريق ارتباطات 
 فرهنگي، توجه به مالحظات قومي، مذهبي، فرهنگي و سياسي از اهميت     ميان

رو نيازمند توجه به اقتضائات متنوعي است كه بر      سزايي برخوردار است؛ از اين     به
چه كه در پاسخ به      هاي مشترك تأكيد نمايد. آن     روي اهداف، اصول و ارزش

فرضيه بايد گفت: در ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران بايد پيشرفت 
فظ استقالل دو ملت، عدالت براي همه، مسئوليت روي، ح     اسالمي، همكاري، ميانه

همگاني، همبستگي و مقاومت در برابر ظلم در نظر گرفته شود. دراين پژوهش 
لحاظ فكري، برطبق تحليل      تالش شده است كه براي هر گروه از مسلمانان به

نخبگان اندونزي، به اقتضائات ديپلماسي عمومي از  ي  همحتواي مأخوذه از انديش
 فرهنگي اشاره شود.     ريق ارتباط ميانط

براي ديپلماسي عمومي، توجه به فرهنگ مخاطب اهميت بسياري دارد. 
ترين حالت اين است كه در مواجهه با هر گروه خاص، تمام افكار آنان را      موفّق

مورد قبول جمهوري اسالمي ايران  از قبل شناسايي نموده و بر نكات مشترك
اندونزي اشاره گرديد تا شايد براي ديگر  ي  هاين پژوهش، به نمونتأكيد كنيم. در 

عنوان      تواند به     چه كه مي     هايي همانند آن صورت گيرد. آن     كشورها نيز پژوهش
فرهنگي برشمرد،      راهبردهاي رسيدن به ديپلماسي عمومي از طريق ارتباطات ميان

 عبارتند از:
برد در فرهنگ اسالمي، ايجاد يك گفتمان  -تمركز بر استراتژي برد

مشترك نسبت به قرآن و سنت، جلوگيري از اختالفات، توسعه و ترويج 
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هاي مشترك، ساخت فيلم مشترك در      گرايانه توسط رسانه     هاي عقل     انديشه
يين گرايانه، تب     هاي افراطي، اجتناب از ايجاد رفتارهاي طغيان     افشاكردن تفكر گروه

فرهنگي، تقدم      بيت(ع) در رفتارهاي ميان     عقالني آزادي، پايبندي به مكتب اهل
بر      مصالح جمعي بر مصالح فردي، توسعه و ترويج رويكرد تقريبي، اقدامات مبتني

بر خدا و رسول(ص)، تقويت بينش خدامحوري      تعاون، تقدم مسايل فرهنگي مبتني
بر عدالت،      خواهانه مبتني     هاي آزادي     فرهنگي، حمايت از فعاليت     در موضوعات ميان

فرهنگي،      هاي مشترك ميان     بر مشورت، تقويت ارزش     حمايت از اقدامات مبتني
سنجي اخبار و      ميان فرهنگي، صحت بخشي به كرامت انساني در روابط     محوريت

 محور خواهد بود.     اطالعات و نيز اقدامات عدالت
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