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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 , راهبرد نفود تبادالت آکادامیک 

 )مطالعه موردی دیپلماسی عمومی آلمان در قبال ایران  (

  1محمد پور خوش سعادت

 مقدمه : 

بلوك غرب با توجه به شناختي كه از پتانسيل هاي عقيدتي  و سياسي و نظامي  جمهوري اسالمي بدست آورده 

تا استحاله و براندازي جمهوري اسالمي  طي دراز  ,است ،  با واقع نگري ,  اقدام به  طرح ريزي هاي بلند مدت نموده 

يري در داخل ايران براي اهداف بلند مدت خود از طريق دد تربيت نيرو و يار گسمدت محقق شود و در اين راستا در 

 است. شبكه هاي روشنفكري ، اپوزيسيون ، فعاالن مدني ، فعاالن كارگري و دانشجويي نموده

از انجايي كه امكان دارد  فعاالن هريك از  گروههاي پيش گفته به نحوي داراي پتانسيل هاي آرماني و يا ميهن  

يط مبارزه عليه جمهوري اسالمي امكان گزينش نمودن فعاالن سياسي و مخالفان ايران وجود پرستانه باشند و در شرا

سرمايه گذاري هاي گسترده اي انجام  "بيني مسيحيجهان "ندارد لذا بلوك غرب براي تربيت نيروي مطيع و هماهنگ با

ك غرب ، نگردد. )پور خوش سعادت: داده است تا پس از نابودي نظام اسالمي نيز دچار مشكل كمبود نيروي مطيع بلو

1387) 

 و سو، يك از نرم به سخت از قدرت منابع جابجايي و جهان قدرت ساختار در تحول جهت به عمومي ديپلماسي

 تعيين در ردمم تأثيرگذاري و الملل بين روابط بر فرهنگ تأثيرگذاري المللي، بين مناسبات در عمومي افكار نقش افزايش

 كرده پيدا كشورها امنيتي -سياسي راهبردهاي در را ممتازي بسيار جايگاه,  ديگر سوي از خارجي و داخلي هاي سياست

 رارق مخاطب هدف جامعه نخبگان و مردم عموم شود، مي گرفته بهره تهديد نه و اقناع روش از كه تاكتيك اين در. است

 بهنخ يارگيري، هدف با و فرهنگي -آموزشي ارتباطات طريق از نرم جنگ در عمومي ديپلماسي از بخشي. گيرند مي

 كنترل كتاب در برمن ادوارد .شود مي پيگيري هدف كشور در وابسته كامالً اي شبكه استقرار و ايجاد نهايت در و پروري

                                                           
    foumani.ir  -دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز  دوره دانشجوی 1-  
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 مركز و اهدانشگ تأسيس قالب در ،المللي بين اصطالح به مؤسسات برخي كه است كرده تبيين را مسئله اين فرهنگ،

 و سوم جهان كشورهاي توسعه و رشد به كمك همچون پسندي مردم عناوين با و سوم جهان كشورهاي در علمي

 ارزش و فرهنگ در نفوذ بدنبال حقيقت در مردم، آموزشي و علمي رشد به كمك و استاد پرورش و مربي و معلم تربيت

 (.117:  138۹ شريفي،) كنند هدايت غرب منافع جهت در را آنها علمي نخبگان تا كوشند مي و هستند آنها هاي

ن و وموثر تري به عنون از يكي از بخش هاي ديپلماسي عموميآكاداميك تبادالت  به مقوله نگارنده در اين نوشتار 

يدهاي مهمترين تهدو جايگاه موسسسه تبادالت آكاداميك آلمان و ، به معرفي  در پايان نيز پرداخته و نفود  مهمترين  راه

 پرداخته است.الب اسالمي در حوزه علمي و  فرهنگي فراروي انق

 

 مرور ادبیات نظری

 2 عمومي ديپلماسي

ند و از كشود كه فراتر از ديپلماسي سنتي و مولفه هاي آن عمل ميديپلماسي عمومي به نوعي ديپلماسي گفته مي

مردان قرار گرفته و در ها و دولتحكومتآنجا كه توان ورود و تاثيرگذاري بر بطن جوامع را دارد، بسيار مورد توجه 

شود، ابزاري شناخته شده و كارآمد عصري كه نرم افزار، تنها عامل و بستر تغيير از درون در جوامع هدف محسوب مي

 :1383 آشنا،) جهت اعمال تغييرات تدريجي و كسب اهداف سياست خارجي در پوشش وقالب قدرت نرم خواهد بود

240  .) 

 عمومي ابزار قدرت نرمديپلماسي 

ناي ديپلماسي عمومي را ابزار قدرت نرم، قدرت اقناعي مبتني بر جاذبه هاي خود كه براي جلب موافقت عمومي 

 (Nye, 2004: 5).بيند طراحي شده است، مي

تواند در سياست خارجي داشته ديپلماسي عمومي به عنوان اصلي ترين مولفه قدرت نرم، كاركرد گسترده اي مي

كند؛ در حوزه ديپلماسي عمومي، اشد و در بعضي مواقع حتي بعنوان موتور پيش برنده و سياست خارجي عمل ميب

مناسبات فرهنگي، توليد و پخش برنامه هاي تلويزيوني گسترش اينترنت، ارتباطات علمي، دانشگاهي، دانشجويي و به 

                                                           

2  - Public Diplomacy 
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در واقع با ديپلماسي عمومي در حوزه گسترده تر  گيرد وطور كلي هرآنچه كه خارج از كنترل دولت باشد، جاي مي

تواند مسير ديپلماسي عمومي راه هموار گيرد، همچنين سازمان هاي غيردولتي ها نيز ميفرهنگ و ارزش ها جاي مي

 (.1۹2: 1382گي، مسازد )

در  به چندجانبه گرايي ها، گرايش از دوجانبه گراييامروزه به علت ظهور بازيگران متعدد، پيچيدگي روابط ميان دولت 

هاي بين المللي، زوال قدرت تصميم گيري سفرا، ايجاد ديپلماسي فردي، بهره گيري بيشتر از چهارچوب سازمان

متخصصان، افزايش و تعدد معاهدات بين المللي، رشد و اهميت رسانه ها، بويژه اينترنت، ظهور انواع گوناگون بازيگران 

لي با دهند كه به كجتماع بين المللي، در مجموع تصوير جديدي از ديپلماسي ارائه ميغير حكومتي و باالخره گسترش ا

مختصات ديپلماسي حتي يك دهه گذشته متفاوت است. اين وضعيت سبب گرديده تا ديپلماسي از لحاظ موضوع، 

تي( به سوي و امنيهدف و تركيب دستخوش دگرگوني اساسي شده و از تاكيد بر سياست اعلي ) مبتني بر مسائل نظامي 

 (.7 -18: 1384سياست سفلي )مسائل اقتصادي، رفاهي، تكنولوژيك و زيست محيطي( گرايش پيدا كند )قوام، 

براساس تعريف و ويژگي ها ، يكي از مهم ترين عناصر ي ديپلماسي عمومي برنامه مبادالت فرهنگي و آموزشي مي 

 باشد . 

 : است جنبه سه دارای عمومی دیپلماسی که است معتقد 3نای جوزف

ايد ب هادولت. كند بعد اول: ارتباطات روزانه است كه چارچوب و زمينه تصميم هاي سياست داخلي و خارجي را تبيين مي

 . باشند واقف خود كشور المللي بر تأثير اقدامات خويش و آثار اين اقدامات بر وجهه بين

مبارزات سياسي و تبليغي دارد. در اين مبارزات، رويدادها و بعد دوم: ارتباطات راهبردي است كه شباهت زيادي به 

 . ميشود ريزي طرح ها ارتباطات نمادين به منظور پيشبرد سياستهاي دولت

بعد سوم: گسترش روابط پايدار با افراد كليدي از راه اعطاي بورس تحصيلي، تبادالت فرهنگي و دانشگاهي، آموزش، 

 ينا به آمريكا علمي و فرهنگي هاي ري ارتباطي است. از نظر ناي، اهميت مبادلهبرگزاري همايشها و دسترسي به مجا

 (. Nye, 2004b:32دهد.  ) مي آموزش را جهان مهم رهبران از بسياري كه است دليل

                                                           
3 - Joseph Samuel Nye 
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ارتباط با رهبران آينده هر كشوري و تربيت آنها در راستاي مقاصد جهاني سازي مبتني بر ارزش هاي امريكايي، به 

من فكر  : براي اياالت متحده حايز اهميت است كه زماني كالين پاول وزير امورخارجه وقت امريكا نيز گفته بودقدري 

  .مي كنم براي كشور ما هيچ دارايي با ارزشمندتر از دوستي رهبران آينده جهان كه در اينجا تحصيل كرده اند، نيست

  .(101:  1387)ناي، 

 4 دانشگاهی تبادالت

مي  قرار دانشگاهي فعاليت هاي محدوده در كه مي گويند المللي بين اقدامات از مجموعه اي به دانشگاهي تبادالت

از مولفه هاي علمي وفرايندهاي آموزشي، در ابعاد ارتباطات واطالعات و با محتواي علم  دانشگاهي تبادالت .گيرد

در صدد ايجاد تأثير وتغييرات نسبتا پايدار در توانمنديها، باورها  برده وبهره  وفناوري وحوزه هاي علوم انساني و نظري

 5مي باشد .ونگرش هاي مخاطبان فراملي خود 

، از ابزارهايي همچون برنامه هاي بين المللي سازي آموزشي در حوزه هاي برنامه هاي مبادله، اعطاي  دانشگاهي تبادالت

وآموزشي، تأسيس دانشگاهاي بين المللي، آموزش هاي مجازي و از بورس هاي تحصيلي، همكاريهاي مشترك علمي 

راه دور، برندسازي علمي، گردشگري آموزشي، تبليغات و بازاريابي علمي وآموزشي و فرايندهاي توليد وگسترش دانش 

 به مثابه در اين نوع ديپلماسي، دانشگاهها، برنامه هاي درسي وآموزشي، اساتيد و محققاناستفاده مي نمايد. بومي،

                                                           
4 - Academic Exchange 

 کیی صحبت به استناد با و عالی فرهنگی هایتماس و دانشگاهی مبادالت یتاریخچه ذکر با خصوص این در نرم قدرت نای تئوریسین جوزف - 5

 هب نگاهی با که بود گفته ،«ب.گ.کا» یپایه بلند هایمقام از یکی کالوگین الگ»: نویسدمی خصوص این در سابق شوروی ارشد هایمقام از

 را بزرگی نقش مبادالت این. بود تروا اسب همانند شوروی جماهیر اتحاد برای دانشگاهی مبادالت که دریافت توانمی 1997 سال از قبل و گذشته

 (27  104-101پیشین،صص  نای، ).کردندمی آلوده تربیش و تربیش را مردم ها سال طول در و کردند ایفا شوروی سیستم فرسایش در
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ديپلماتهاي آموزشي تلقي شده و بنابر ميزان قدرت دولتها در ابعاد علمي و آموزشي در راستاي مقاصد دولتها عمل مي 

 . كنند

 6آسیمیالسیون 

 ار خودش انسان سازي معني كرده است و به اين موضوع اشاره نموده كه آسيميالسيون را متشبه واژه دهخدا نامه لغت

توان  را مي آسيميالسيوناما فراينده  .ساختن ديگري خودراشبيه يعني بسازد ديگري شخص شبيه عمد غير يا عمدا

در تماس شهروندان كشوري ضعيف با جامعه اي در يك كشور قوي )از نظر ثروت و سرمايه( اينگونه تشريح نمود كه 

فرد   شده و بعضا خود را در مقابل تمدن جديد باخته و به تقليد رفتار آنان مي پردازند. 7افراد به سرعت آسيميله

 هب نسبت و كرده شبيه است متجددتر كه شخص آن به را خود كند مي سعي غيرارادي يا  شده به طور ارادي 8آسيميله

در حالي كه يك شهروند   دهد. ، خود را حتي از آنان نيز متعصب تر نشانكشور متجدد  زندگي مظاهر و مدرنيسم

ه اش بريده و تگي دربست از گذشتدگرشيف دليل به اسيميله فرد  گذشته اش را با بزرگنمايي مي ستايد، كشور ضعيف ، 

شديدترين حالت  راآسيميالسيون اما بصورت خالصه مي توان  (1386كند ) مردم ساالري : مي انكار را آن  حتي

                                                           
6 - Assimilation 

 واژه زندگوشه مینجا که به روشنفکر سازی غرب برای کشورهای شرقی آ «فانون فرانتز» اثر «زمین روی دوزخیان»در مقدمه کتاب  (ژان پل سارتر) - 7

دانیم، گرآوریم و در شهر میعده ای از جوانان آسیایی و آفریقایی را چند ماهی به آمستردام، پاریس، لندن، بروکسل و... می.»است برده کاربه را آسیمیالسیون

کنیم، آنگاه شکل شان را ازشان خالی میفرهنگی دهیم و محتویاتکنیم و اصطالحات اروپایی را به آنها یاد میپس از چند روز لباس اروپایی تنشان می

هایمان کند حرفما هرچه بگوییم، آنها مانند دره ای که صدا را منعکس می کشورشان بازگردانیم. آن وقتگیرند که باید آنها را به بلندگوهای پوک و پوچی می

گویند و کنند که خودشان هستند که میدهند و خیال میادا در آوردن انجام می کنند و آنچه ما عمل کنیم، در حدرا بی آنکه معنایش را بفهمند، تکرار می

 دهند. اینها آسیمیله هستند.م میانجا

  "فهمد...شنود، نمیشود، اما خودش نمیاش خارج میهای قشنگی هم از دهنخاطر آن است که گاه حرف... آسیمیله انسان نیست، طوطی است... به"- 8

 843/ گفتگوهای تنهایی / ص  33مجموعه آثار (دکتر علی شریعتی      843 , )شریعتی
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 ار مرحله چند خود كه باشد مي پرورش و آموزش همان  فرهنگ انتقال راه ترين مهم ترديد بيدانست.  پذيريفرهنگ

 .شود مي شامل

 پروسه جذب نیرو وفرایند آسیمیله سازی 

شامل  ،۹يارگيري  در هدف يجامعه كه باشدمي استراتژيك هايمجموعه و عناصر جذب و شناسايي مرحله، اولين -1

 فرهنگي اجتماعي و سياسي(,روزنامه نگاران و خصوصا زنان و دختران مي باشند. كهدانشگاهيان ,نخبگان )علمي 

 . باشد گذار تاثير افراد از خود كشور در آينده در تا دارد وجود زيادي احتمال كه ميدهد پوشش را افراد اينگونه

 : شود، عبارتند ازمي باشد آنچه كه به دانشجويان جذب شده آموزش داده مي  10پروري نخبهمرحله دوم   -2

شيوه  قبول ارزش هاي ايجاد شده غربي و -,بهترين نوع حكومت موجود در جهان توسط غربي ها ايجاد شده است  -

نحوه زندگي غربيان، بهترين نوع موجود زندگي است و دليل آن اين است كه بقيه دنيا  -,  آنان تنها راه رستگاري است

 (12:  1388ن هستند. )انصاري، از آنها تبعيت مي كنند يا مشتاق آ

اني مدني و بسترسازي براي نافرم -- ت نهادها و سازمان هاي غيردولتينحوه تأسيس، توسعه و تقويهمپنبن , 

اشاعه و  --غرب چگونگي ارتباط مستمر و مؤثر يا افراد و سازمان هاي مورد نظر در  --مبارزات خشونت پرهيز 

موكراسي، مشاركت، جامعه مدني، توسعه سياسي، كثرت گرايي )پلوراليسم(، ترويج واژه هاي موردپسند مانند د

 .جامعه باز، استحاله و توافق و همكاري

                                                           

9 - Recruitment 

10 - Elite husbandry 
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در .بعبارت ديگر هرآنچه كه سعي در نفوذ و بسط شان در جوامع هدف دارند، به اين دسته از افراد آموزش مي دهند

آمريكا از طريق دانشجوياني كه همه ساله از دانشگاه  همين راستا، جوزف ناي معتقد است، عقيده ها و ارزش هاي

 (1387هاي آنجا فارغ التحصيل مي شوند و به كشورهايشان باز مي گردند، صادر مي شود. )ناي، 

 11وابسته سازي -3

 بسيار امكان اين باشد، سوم جهان كشورهاي از شده پذيرش فرد كه زماني در خصوص به دانشگاهي تبادالت در

 كه چرا. شود دور خود قبلي هويت از و نمايد كسب جديد هويتي خود تحصيل دوران طول در فرد كه دارد وجود

 شدن نهنهادي سبب تعامالت انگاران سازه نگاه اساس بر. دارد فرد يك تعامالت با مستقيم ارتباط هويت گيري شكل

 گيريشكل سبب فرد جديد هويت. گردد مي مشترك هايهويت گيريشكل سپس و افراد ميان در هنجارها

 رهنگف مبدا كشور اگر. دارد تناسب ميزبان كشور فرهنگ با نيز اهداف اين. ميگردد فرد ذهن در آن با متناسب اهدافي

 صيلتح دوران اتمام از پس فرد گفت بايد نهايت در. دهد رخ كه دارد بيشتري احتمال رويداد اين باشد، نداشته غني

 ياپديده همان اين. كندمي فعاليت خود كشور در ميزبان، كشور منافع حافظ فرد يك عنوان به ناخواسته ، خود

 رايب ناخودآگاه طور به ، بخواهند اينكه بدون افرادي يعني. اندكرده ياد فرانو استعمار به آن از انقالب رهبر كه است

 الهمس اين به فوكويي هايمدرنپست و انتقادي مكتب طرفداران اخير هايدهه در. كنندمي فعاليت ديگران اهداف

 ( 1386) مشير زاده , .اند داده ارايه پديده اين از بسياري هاي تحليل و اند نموده توجه

 در ، ميزبان جامعه ارزشهاي و فرهنگ ترويج پذيردمي انجام شده داده هويت تغيير افراد توسط كه كارهايي از يكي

 ميزبان جامعه هنجارهاي و ارزشها همان مطلوب هنجارهاي و ارزشها ، فرد براي كه چرا. باشدمي خود جامعه ميان

 عمل اين نتيجه. باشندمي هنجارها و ارزشها آن دادن گسترش در سعي كشورش در خود فعاليت روند در لذا ، بوده

                                                           
11 - Association 
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 خود بومي هايارزش و هنجارها از هدف كشور جامعه شدن دور ميزبان، كشور هاي ارزش گسترش بر عالوه

 گيريشكل سبب دهد، رخ توجهي قابل تعداد با و مدت طوالني ايرويه صورت به عمل اين اگر كه باشد،مي

 .گرددمي هدف كشور در فرهنگي وابستگي پديده

 -علمي كامل وابستگي و مشخص شدن شده تربيت نيروهاي و عناصر :  پس از اطمينان از  12سازي شبكه -4

انجام اين مرحله به معني نهادينه شدن  افراد اقدام الزم صورت مي پذيرد .در خصوص شبكه نمودن اين  فرهنگي

  13 وابستگي كامل علمي فرهنگي است.

به نظر نويسندگان كتاب ساخت شبكه هاي مسلمانان ميانه رو، فعاليت هاي شبكه سازي گروه هاي به اصطالح ميانه 

 : رو در جوامع مسلمان بايد سه سطح را شامل شود

 همسو با اهداف و برنامه هاي غرب شبكه هاي موجودتقويت  -1

شناسايي شبكه هاي بالقوه و فراهم كردن زمينه رشد آنها كه مي توانند در خدمت غرب و اهداف غرب  -2

 باشند؛

تبليغ و ترويج كثرت گرايي و تسامح و تساهل كه به صورت غيرمستقيم در خدمت شبكه سازي و ايجاد   -3

 .بكه هاي متعدد اجتماعي در جهان اسالم قرار گيردزمينه براي رشد و پيدايش ش

 سعي ،اندنموده استفاده را موسسه بورسيه گذشته در كه افرادي از دعوت و ها،برنامه برگزاري با موسسات اين اكثر 

 هايشبكه ، اينترنت شبكه مانند ارتباطي وسايل طريق از تا كنندمي تالش همچنين. نمايندمي آنها با ارتباط حفظ در

 هويت تقويت و حفظ اعمال اين از هدف.نمايند بيشتر التحصيل فارغ افراد را خود ارتباط تا نمايند اندازيراه اجتماعي

                                                           
12 - Latticework 

ن ایبدون شک، شبکه سازی یکی از فرآیندهای اصلی در طراحی و مدیریت موفق استراتژی براندازی نرم به شمار می آید، چرا که عناصر  - 13

ملیات عشبکه مرتبط و متصل به یکدیگر اقدام نموده، هر کدام سعی در تأثیرگذاری بر بخشی از جامعه را برعهده داشته و نتیجه آن این است که از 

 .های موازی و بی هدف جلوگیری بعمل می آید

 

 



9 
 

 هويت از متفاوت هويت گيري شكل معكوس روند دادن رخ از جلوگيري و است، هدف كشور افراد در شده ايجاد

 .است شده ايجاد

 دیپلماسی عمومی المان 

 كلي تصوير بازسازي وخود چهره صالحا , دوم جهاني جنگ در شكست از پس آلمان خارجي سياستهدف  مهمترين

 و هاارزش گسترش براي نرم آلمان قدرت عمومي, مي باشد . ديپلماسي جهاني عرصه در ملل جامعه اعتماد افزايش و

 سترشگ امنيتي، و سياسي اعتبار افزايش براي ديپلماسي عمومي از كشور مي باشد . آلمان  آن خارجي سياست اهداف

 از ركيبيت عمومي ديپلماسي بردپيش مثبت و تصويري ايجاد براي آلمان مي برد .  بهره تجاري منافع كسب و فرهنگي

 اهي دانشگ مطالعاتي، پژوهشي و ارتباطاتي اي،رسانه هايفعاليت آموزشي، و فرهنگي هايبرنامه چونهم متنوع هاياقدام

 .بردمي كار به را

 15آلمان خارجي روابط , مؤسسه 14گوته خارجه , مؤسسه امور وزارتاركان عمده ديپلماسي عمومي آلمان متشكل از  

 مي باشند . تحقيقاتي و تحصيلي دهندهبورس و نهادهاي  17وله , دويچه 16احزاب  پژوهشي , نهادهاي

                                                           
14 - Goethe-Institut : www.goethe.de/en/ 

 ”کولتوراوستاش” مجله اشتوتگارت، شهر در تخصصی کتابخانه یک. است برخوردار آلمان خارجه امور وزارت مالی حمایت از مؤسسه این - 15

 و بودجه یگستردگ و حجم. هستند مؤسسه این اطالعاتی منابع ترینمهم اینترنتی پورتال و المللی،بین فرهنگی اندازچشم با( فرهنگی تبادل)

 .نیست گوته مؤسسه با مقایسه قابل مؤسسه این کار

 برگزاری بر مشتمل عمومی دیپلماسی عرصه در نهادها این هایفعالیت. دارند آلمان از خارج در نیز شعباتی پژوهشی نهادهای این - 16

 طالعاتا ارایه و تحقیقاتی، هایپروژه پیشبرد تحقیقاتی، هایبورس اعطای اجتماعی، و سیاسی فعاالن با ارتباط برقراری میزگردها، و سمینارها

 .است موردنظر هایارزش و هنجارها گسترش و عمومی، افکار به دهی جهت همسو، هایگروه با تعامالت تقویت هدف با آلمان مورد در

17 - www.dw-world.de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWraDR1MDKAhULiCwKHckaBm8QFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.goethe.de%2Fen%2F&usg=AFQjCNFakxFpreKCVz2Je_o3OtqNZZI1Eg&sig2=EOxZCcclWt_r9mf4ptTNgg
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 آلمان تحقیقاتی و تحصیلی دهندهبورس نهادهای

 براين وهعال.است مختلف كشورهاي نخبگان ميان ارتباط برقراري در مهم بسيار سازوكارهاي از يكي دانشگاهي تبادالت

 كه دارد طوالني نيز ايسابقه. دارد مختلف كشورهاي ميان در آن گسترش و فناوري انتقال بر مستقيمي اثر پديده اين

 مبادالت آن طريق از و گرديد اندازي راه آلمان آكادمي موسسه كه رسد . مي ميالدي 1۹25 به سابقه اين آلمان در تنها

 ( Michels, Eckard  ,2004: p209 ) .پذيرفت صورت دانشگاهي

 ديپلماسي عمومي آلمان تحقيقات و آموزش بخش فرهنگي دستوركار ترينمهم آكادميك تبادالت و بورس عطايا  

 با آلماني هايدانشگاه مشاركت از حمايت و بورس، كنندهدريافت التحصيالنفارغ سازيشبكه و ارتباط. است

 و آموزيدانش تبادل هايبرنامه عالوه به .دارد قرار كار دستور در راستا همين در نيز ديگر كشورهاي هايدانشگاه

 ديگر كشورهاي فراگيران و آلماني شهروندان بين ارتباط برقراري و مخاطبان، به آلمان بهتر معرفي هدف با دانشجويي

 التتباد مؤسسه و پرورش، و آموزش مبادالت سازمان لوييزه، شهبانو بنياد چون نهادهايي زمينه، اين در. شودمي دنبال

. ستا اهميت حايز آلمان مدارانسياست براي نخبگان ذهن بر تأثيرگذاري .دارند فعاليت نوجوانان و جوانان المللي بين

 نافعم آلمان، مورد در مثبت قضاوت با و نمايند كسب اجتماع عرصه در مناسبي جايگاه توانندمي آينده در نخبگان اين

 وركش اين توسعه به آلمان جامعه در جذب با نيز نخبگان اين از برخي كه اين ضمن. شودمي تأمين بهتر كشور اين

  .كنندمي كمك

   تحصیلي های بورس

 : دهد مي شرح اينگونه را ي تحصيلي بورسها اعطاي و درآلمان تحصيل ادامه  وله دويچه سايت
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 از بيش چهارچوب در مذكور  يمؤسّسه,  18(DAAD) "دِآآدِ" آلمان دانشگاهي تبادالت يمؤسّسه هايبورس -1

 هايفعاليّت انجام براي يا و گوناگون مقاطع در تحصيل يادامه براي را خارجي دانشجويان گوناگون يبرنامه 100

 .گيردمي تعلّق هارشته يهمه شرايط واجد آموختگاندانش به  "دِآآدِ" هايبورس. كندمي بورسيه تحقيقاتي

 دكترا فوق و دكترا دانشجويان يويژه “نيتساليب ـ“DAAD يماهه 36 تا 6 هايبورس -2 

 دكترا هايدوره گذراندن خواستار يبرجسته دانشجويان يويژه “هولتس هلم ـDAAD “يماهه 6 تا 12 هايبورس -3

  دكترا فوق يا و

 وياندانشج از خود مالي پشتيباني با است، وابسته مسيحي دموكرات حزب به كه بنياد، اين  1۹ آدِناوئِر كُنراد بنياد -4

 در را خود معلومات كه دهدمي را فرصت اين آنان به و كندمي فراهم را آلمان در تحصيل امكان آنان براي خارجي،

 به بورس اعطاي از نهاد اين هدف. بنويسند دكترا يرساله خود يرشته در حتّي و دهند گسترش نظر مورد يرشته

 هايزمينه در خود، كشورهاي به بازگشت و تحصيل پايان از پس دانشجويان اين كه است اين خارجي دانشجويان

 .بپردازند فعاليّت به الملليبين نهادهاي و گروهي هايرسانه در يا و مديريتي سياسي، اقتصادي، علمي،

                                                           
 زا موسسه این بورس، دوران طول در. نمایدمی ایفا را حمایتی نهاد یک نقش که ایموسسه بلکه نیست، علم تولید دآآد موسسه هدف - 18

 اول. رددا وجود مهم مساله چند موسسه این برای. است تشویقی اهرم بردن کار به آن کلی رویکرد بلکه نماید،نمی استفاده تنبیهی اهرم هیچ

 یورو هزار بود، شده پذیرفته موسسه این طرف از که ایرانی دانشجوی هر به پرداختی ماهانه شمسی 88 سال در. است آلمانی زبان یادگیری

 متناسب نیز آن مصرف نحوه که کردندمی پرداخت دانشجوی به یوروریی 1400 مبلغ هرماه آلمانی زبان یادگیری برای صورتیکه در است بوده

 ( 1387) پور خوش سعادت  .بود فرد شرایط با

 

19 - Konrad Adenauer 
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 موكراسي،د گسترش مانند گوناگوني هايزمينه در و است آلمان سبز حزب به وابسته بنياد اين,   بُل هاينريش بنياد -5

 اين تنداش نظر در با. پردازدمي فعاليت به الملليبين سطح در همبستگي و ستيزيخشونت محيطي،زيست مسائل

 اين. پردازدمي تحصيل طول در هاآن پشتيباني به و كرده بورسيه را دانشجو 100 تا 80 ساليانه بنياد اين ها،برنامه

 سيارب راندمان. ميگيرد تعلّق تحصيلي هايرشته تمام از شرايط واجد خارجي و آلماني دانشجويان به مالي پشتيباني

. هستند بنياد اين از بورس دريافت براي الزم شرط دو دانشجو، سياسي ـاجتماعي تعهّد و تحصيلي خوب

. بردارند قدم نهاد اهداف جهت در فعاالنه و داده نشان مسئوليّت تقبّل براي را خود آمادگي بايدمي شوندگانبورسيه

 صيالتتح و شده نامثبت آلمان عاليآموزش مراكز از يكي در بايد هستند، بورس اين دريافت خواستار كه دانشجوياني

 .باشند رسانده پايان به را مقدّماتي

 و دانشجويان از و است آلمان دموكرات ـسوسيال حزب به وابسته اِبِرت فريدريش بنياد,  20 اِبِرت فريدريش بنياد -6

 يمهه دانشجويان.  نمايدمي مالي پشتيباني دارند، تحصيل قصد آلمان علمي مراكز از يكي در كه خارجي پژوهشگران

 دريافت ار بورس اين شرطي به تنها هستند، بنياد اين از بورس دريافت به مايل كه دكترا مقطع سواي تحصيلي مقاطع

 تحصيل يادامه با موافقت اعالم از پس. باشند تحصيل حال در و شده نويسينام آلماني دانشگاه يك در ابتدا كه كنندمي

 هب. نمايند اقدام بورس دريافت براي توانندمي متقاضيان ها،دانشگاه از يكي سوي از دكترا و تكميلي مقاطع در

 اكزمر در تحصيل آغاز و نويسينام از پس تنها. شودنمي داده اثر ترتيب كشور از خارج از بورس دريافت درخواست

 اعطا دانشجويان به تحصيلي بورس 40 ساليانه نهاد اين.  كرد اقدام بورس اين دريافت براي توانمي آلمان، عالي آمزش

 اين يافتدر براي بيشتري شانس از شرقي اروپاي و التين آمريكاي آسيايي، افريقايي، كشورهاي دانشجويان و كندمي

 .برخوردارند بورس

                                                           
20 - Friedrich- Ebert- Stiftung 
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 گوناگون مقاطع در خارجي دانشجويان به و است نزديك آلمان( FDP) ليبرال حزب به  21 نُويمان فريدريش بنياد -7

 وضوعم كهبراين مشروط كنند دريافت را نهاد اين بورس توانندمي هم دكترا دانشجويان. كندمي اعطا بورس تحصيلي

 اين دريافت براي الزم شرايط. باشد ارزشمند جامعه براي هم و توجّه جالب علمي لحاظ از هم آنان دكتراي يرساله

 گرفتن عهده به آمادگي و بودن اطمينان قابل-2 انتخابي يرشته در معمول حدّ از باالتر استعداد -1:از عبارتند بورس

 از بنياد اين انتظار -4 خواهآزادي فكري طرز  از گرفته نشأت سياسي ـاجتماعي تعهّد داشتن   -3اجتماعي هايمسئوليّت

 رفاه اهر در را آموخته دانش و بازگشته خود سرزمين به تحصيل پايان از پس افراد اين كه است اين شوندگان بورسيه

 .گيرند كار به خويش هموطنان

 بنياد اين بورس.  است وابسته بايرن ايالت در( CSU)آلمان مسيحي ـسوسيال حزب به بنياد اين 22زَيدِل هانس بنياد -8

 معلومات,باال معدّل,  سال ودو سي از ترجوان: گيردمي تعلّق هستند زير شرايط داراي كه دكترا فوق  دانشجويان به بنياد

 ( 1387) پور خوش سعادت   مسيحي  بينيجهان, سياسي ـاجتماعي هايزمينه در بودن فعال, خوب آلماني زبان

 آلمان هایدانشگاه در تحصیل برای بورس دريافت شرايط

 رايب بورس دريافت شرايط "  عنوان با مطلبي در  را  بورس دريافت شرايط وله دويچه سايت گزارشگر  بهرامي كاوه

 مربوط فعاليتشان عمده كه دارد وجود موسسه هشت آلمان در  : دهد مي شرح اينگونه  "آلمان هايدانشگاه در تحصيل

 يا دباشن آلمان در سياسي حزب يك به وابسته است، ممكن موسسات اين. است خارجي دانشجويان از مالي حمايت به

 . كنند نمايندگي را مذهبي گروهي

                                                           
21 - Die Friedrich- Neumann- Stieftung 

22 - Die Hanns-Seidel-Stiftung 
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 وعدم در تحصيل اتمام كارشناسي، مقطع در خوب نمرات به توانمي آلمان، در تحصيلي بورسيه دريافت شرايط از  

 نامه اين، بر عالوه. كرد اشاره شود،مي برگزار نظر مورد موسسه سوي از كه سمينارهايي در شركت همچنين و مقرر

 د،دار اهميت موسسات اكثر براي آنچه. است الزامي دكترا مقطع دانشجويان براي بخصوص راهنما، استاد از پذيرش

 قالانت بر عالوه طريق اين از تا است، آلمان در تحصيل دوران اتمام از پس كشورش به متقاضي بازگشت از اطمينان

 ،"آدناور ادكنر" موسسه. كند منتقل خود كشور مردم به آلمان فرهنگ و جامعه از نيز مثبتي وجهه سايرين، به تجربياتش

 با رتباطا در او. گرفت نخواهد تعلق خارجي دانشجويان به تحصيلي بورسيه آنها، موافقت بدون كه است افرادي از يكي

 يليتحص رشته در خوب نمرات كنار در آنچه: »گويدمي كند، مي آسان را تحصيلي بورسيه دريافت امكان كه شرايطي

 اولويت رد افرادي ما براي بلكه نيستيم، كرده تحصيل افراد دنبال به تنها ما. است متقاضي فرد شخصيت دارد، اهميت

  ( 1378) پور خوش سعادت , . «هستند كشورهايشان در اوضاع بهبود به مند عالقه شخصيتي لحاظ به كه دارند قرار

  بورس دريافت برای الزم های انگیزه

 به را بورس دريافت,  "عمومي اطالعات" عنوان با مطلبي در DAAD موسسه به وابسته cairo.daad23 ) )سايت

 جزو  را اجتماعي و شخصي انگيزة,   بلكه  داند نمي مربوط خوب هاي نمره يا و سرشار هوش  همچون عواملي

 امروز علمي نيروهاي كه است شده روشن آلمان در دموكراتيك حزبهاي براي . كند مي  قلمداد بورس اعطاء شرايط

 مي لمانآ سياسي اهداف راستاي در دكترا و خارجي دانشجويان به مالي كمكهاي بنابراين. هستند فردا گيرندگان تصميم

 دنبال هب تحصيل از بعد, دارد آشنايي كشور اين فرهنگ و بازار با و است كرده تحصيل آلمان در كه كسي زيرا. باشد

 بودن ادار. دهند مي ياري مستعد دانشجويان به بخصوص ها مؤسسه اين. باشد مي آلماني شركتهاي با ارتباط برقراري

 كسب معلومات كردن وارد آمادگي همچنين است؛ بوده مهم شرايط جزو همواره داوطلبان اجتماعي و شخصي انگيزة

                                                           
23 -www.cairo.daad.snoopmedia.com 
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 ربطو, كنند مي دريافت ديگر هاي كمك ها بورسيه مالي حمايت جز به. تحصيل از بعد خود كشور به آلمان در شده

) .كنند شركت مؤسسه هاي گردهمايي در شركت امكان و شوند مي علمي حمايت راهنما استاد توسط دانشگاه در مثال

 ( 1387پور خوش سعادت , 

 متصل کردن دانش آموختگان ايراني , دانشگاه های آلمان

آلمان  اینچنین آمده است.آیا در آلمان -در خصوص شبکه فاراغ التحصیالن ایران  24در سایت سفارت آلمان در تهران

تحصیل کرده اید یا فرصت مطالعاتی خود را در آلمان گذرانده اید؟ ما مایل هستیم پس از بازگشت شما به ایران، با شما 

 ای آلمان در تهران فعالیت کنید.اه هارتباط داشته باشیم. شما می توانید در شبکه ی فارغ التحصیالن ایرانی از دانشگ

 آلمان-شبکه فاراغ التحصیالن ايران

یکدیگر را به طور مرتب مالقات کرده و چندین    25آلمان-اعضای شبکه فارغ التحصیالن ایران 2003از پاییز سال "

 6تا  3در تاریخ  "عالیهدانش مدیریت و نوآوری در تحصیالت " همایش در ایران برگزار کرده اند. پنجمین سمپوزیوم ژیان

  "کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد. در دانشکده ی 1387شهریور 

 جمعیت فارغ التحصیالن دانشگاه فني برلین  

بطور مرتب  VIATUBنماید. اعضای سال است که فعالیت می 20بیش از  26التحصیالن دانشگاه فنی برلین رغانجمن فا 

التحصیالن دانشگاه فنی با حمایت فارغ VIATUBنمایند. در تهران در اولین جمعه هر ماه ایرانی با یکدیگر مالقات می

 . نماید می سمپوزیوم و سمینار تشکیل به اقدام  برلین

                                                           
24 - www.teheran.diplo.de 

25  -  German-Iranian-Alumni-Network, GIAN 

26 - VIATUB 
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 بندی جمع

 ي بررس آكادميك تبادالت و فرهنگي آموزشي ارتباطات از طريق  نرم جنگ درنفوذ   راهبردها از يكي مقاله اين در

 از توانينم راحتي به كه دربردارد ميزبان كشور براي زيادي ثمرات ديگر كشورهاي از دانشجو پذيرش.گرديد تبيين و

 .مهم ترين محور تبادالت آكاداميك مي باشد  ميزبان كشور ارزشهاي با فرد ارزشي همسويي ايجاد. گذشت آن كنار

 فادهاست مورد ميزبان كشور طرف از تواندمي مدت بلند در دهد،مي رخ ميزبان كشور و فرد ميان كه فرهنگي همگرايي

 همسان هويتي كه كند تربيت را افرادي تواندمي دانشگاهي تبادالت سازوكار كه گفت توانمي مجموع در. بگيرد قرار

 كه ندكن عمل افرادي عنوان به نمودند، مراجعه خود كشورهاي به آنها آنكه از بعد و باشند، داشته ميزبان كشور هويت با

 تژياسترا و اصلي هدف .بماند پايدار ميزبان كشور و آنها ميان مشترك حس نوعي و بوده، ميزبان كشور منافع مدافع

 و پروري نخبه شناسايي، درصدد نو فرا استعمارگران. باشدمي درون از اسالمي جمهوري نظام ياستحالهبلوك غرب 

سازي  هشبك و پروري نخبه يارگيري، با بدخواهان و دشمنان اگرهستند. ايران درون در آنان از استفاده براي سازي شبكه

 بگان،نخ بويژه مردم قشرهاي همه در و كرده مساعد را شرايط بتوانند ديگر، بعبارت يا بيابند جامعه در مساعدي شرايط

 سالميا انقالب بقاي براي ضمانتي هيچ شود، تضعيف اسالمي و انقالبي فرهنگ و بگذارند اثر دانشجويان و جوانان

 همان به شد، اسالمي انقالب پيروزي و جامعه در حركت موجب انقالبي فرهنگ رواج كه دليلي همان به. بود نخواهد

 . شد خواهد آن از برآمده نظام فروپاشي و انقالب شكست موجب نيز ديگر فرهنگ رواج دليل،

پيشبرد اهداف سياسي و تجاري و خطرات محتمل از اين نوع  بورس هاي دولت هاي غربي و استعمارگركه با هدف, 

و  عاليت علميف كه در غالب  ندهيآتربيت اساتيد و پژوهشگران با استفاده از  بلوك غرب و متبوع  ، كشور, امنيتي نظامي

انقالب اسالمي مي باشد  بر كسي پو شيده نيست . ولي ضربه زدن به اهداف جهت جنگ نرم و پوششي  در واقع براي 

متاسفانه با وجود مضايق بسيار زياد براي فعاليت در كشور هاي غربي توسط جهوري اسالمي متاسفانه شاهد اعطاي 

 مجوز چنين بورسهايي در داخل كشور و توسط مسوالن ذي ربط هستيم . 
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و امنيتي كشورمي بايست در خصوص بكارگير فارغ التحصيان وابسته به بورس كشور سياسي مسئوالن  به طور قطع،

هاي خارجي حساسيت  بيشتري بخرج دهند  ولي متاسفانه مشاهده ميگردد بعضا استفاده از  اين افراد به نيروهاي متعهد 

 ترجيح داده  مي شود.
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