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 چکیده
گهذرد و در ایهن مهدت در طرح مفهوم قدرت نرم توسط جوزف نای حدود سه دههه میاگرچه از زمان      

ایران توجه به ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این بعهد از قهدرت افهزایی پیهدا  هرده اسهت، امها مو هوع 

عنوان یکی از مصادیق افزایی قدرت نرم مورد غفلت واقع شهده اسهتپ پرسهی اصهلی دیپلماسی پزشکی به

تواند به افزایی قدرت نهرم ایهران  مهم نمایهد  ا ر این است  ه دیپلماسی پزشکی چگونه میپژوهی ح

فر یة اصلی پژوهی به خدماتی اشاره دارد  هه در دیپلماسهی پزشهکی بهه شههروندان سهایر  شهورها ارا هه 

بهار، سهازد و موجها اعتدهنهده را تهداعی مهیشود و در ذهن و خاطر آنها لطف و بخشندگی  شور ارا همی

تحلیلی و شهیو  گهرداوری هگرددپ برای این منظور از روش توصیفیسازی میپرستیژ، برندینگ و محبوبیت

مهدت های پژوهی به دو دسته اقهدامات بلندمهدت و  وتاهای استفاده شده استپ یافتهداده با روش  تابخانه

ذ نمایند و پیامد این اقهدامات را توسهعة توانند در راستای دیپلماسی پزشکی اتخاها میاشاره نموده  ه دولت

ویژه  شورهای درحال توسعه، معرفی  شور ایران و فرهنگ ایرانیان بهه جهانیهان، روابط با دیگر  شورها به

ارتقاء پرستیژ و جایگاه ایران در عرصة جهانی، برندسازی برای ایران و  سا اعتبار، تصویرسازی از  شهور 

ها علیه ایران، بسترسازی برای توسهعه یشرفته و موفق، مقاومت در برابر تحریمعنوان یم دولت پدر خارج به

  ندپتجارت و رونق صنعت توریسم پزشکی ذ ر می

 پیخارج استیبهداشت، س ران،یقدرت نرم، ا ،یپزشک یپلماسید  کلیدی: گانواژه
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های علمی بین المللهی وزارت علهوم اسهت و  * این مقاله بخشی از طرح مصوب نویسنده در مر ز مطالعات و همکاری

 از حمایت مادی و معنوی آن برخوردار شده استپ

 

http://www.spba.ir/article_121732.html


 6931ن پاییز و زمستا ،(26پیاپی ) دوم شماره ،نهم سال ،مطالعات قدرت نرم علمی فصلنامهدو /      641

 

 مقدمه

د تا به امروز مفهوم قدرت نرم را مطرح نمو 1115از زمانی  ه جوزف نای در دهه      

ها در پی شناسایی منابع این نوع جدید قدرت و قراردادن آن در دستور  ار پیوسته دولت

ها بار دیگر معطوف به فرهنگ، بر این اساس، نگاه دولت (.Nye, 1990)اند خود بوده

اجتماعی، تاریخ، هنر، اید ولوژی، اقتصاد وپپپگردید تا از دل این منابع ههای سیاسیارزش

قدرتی خلق گردد  ه قادر باشد ذهن و اراد  دیگران را در راستای منافع و خواست آنها 

پرورانند را بتوانند با  مترین هزینه حاصل نمایند ای  ه در سر میسوق داده و نتیجه

(Nye, 2004: 46.)  شمسی ادبیات قدرت نرم شروع به رشد و نمو  85در ایران نیز از دهة

ی و سایر نویسندگان به سرعت ترجمه و منتشر گردیدپ با وجود همت  رد و آثار جوزف نا

هایی از این نوع جدید قدرت یا چندان مورد  ار بسته شد بخیای  ه در این راه بهو اراده

هایی  ه  متر در ایران توجه واقع نشد و یا در  ل مورد غفلت قرار گرفتپ یکی از حوزه

ه از ازجمله  وبا، برزیل، هند و تر یهههمسطح ایران  هایبه آن توجه گردید و برخی دولت

دیپلماسی »یا « 1دیپلماسی پزشکی»برداری سیاسی و اقتصادی را نمودند آن بیشترین بهره

گیری ویروس  رونا در جهان یکبار استپ مو وعی  ه اخیراً و متأثر از همه« 2سلامت

بین تبدیل ماها برای ارتقای روابط فیدیگر اهمیت خود را بازیافته و به دستور  ار دولت

، آنفولانزای مرغی در 2553شده استپ اپیدمی ایدز در اواخر قرن بیستم، سارس در سال 

نشان داد بهداشت عمومی و سیاست  2525و اپیدمی  رونا در  2511، ابولا در 2551سال 

اندپ تنیدههمنزدیم درتوانند جدا از هم در نظر گرفته شوند، زیرا آنها از خارجی دیگر نمی

دهند، های بهداشتی را شکل میمنافع خاص و گاه متناقض بسیاری وجود دارد  ه سیاست

-هایی مستلزم هماهنگی بیشتر و همکاری نزدیم بین سیاستبنابراین تدوین چنین سیاست

-های بهداشتی، خارجی، اقتصادی و توسعه استپ بحران بهداشتی اخیر نشان داد یم جانبه

گذاری بهداشتی توسط رایی در سلامت، چه در بخی بیمارستانی و چه در سیاستگ
                                                           
1- Medical Diplomacy 
2- Health Diplomacy 
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های بسیاری  ه ها دیگر قادر نیستند با چالیدولتها، دیگر مؤثر نیستپ در حقیقت، دولت

(؛ Dussey Cavassini, 2017: 1)شود، مقابله  ننددر حوز  بهداشت جهانی مطرح می

ای به در دیپلماسی و سیاست خارجی خود توجه ویژهها نیازمند آن هستند  ه لذا دولت

ساز مورد عنوان منبعی قدرتبخی بهداشت و سلامت داشته باشند و این حوزه را نیز به

-توجه قرار دهندپ پرسی اصلی پژوهی حا ر این است  ه دیپلماسی پزشکی چگونه می

خدماتی اشاره  تواند به افزایی قدرت نرم  شور  مم نماید  فر یة اصلی پژوهی به

شود و در ذهن و خاطر دارد  ه در دیپلماسی پزشکی به شهروندان سایر  شورها ارا ه می

سازد و موجا اعتبار، پرستیژ، دهنده را تداعی میآنها لطف و بخشندگی  شور ارا ه

گرددپ هدف پژوهی ارا ة راهکارهایی به دستگاه دیپلماسی سازی میبرندینگ و محبوبیت

بهتر منافع ملی از طریق تقویت قدرت نرم  شور است و در این راه بر  برای تحقق

شودپ برای این منظور از تواند ایجاد نماید تا ید میهایی  ه میدیپلماسی پزشکی و فرصت

ای استفاده شده استپ تحلیلی و شیو  گرداوری داده به شکل  تابخانههروش توصیفی

در بخی پیشینة پژوهی نشان داده خواهد شد  ه  بندی مقاله به این صورت است  هبخی

های فارسی مغفول مانده استپ سپس نسبِت چگونه مفهوم دیپلماسی پزشکی در پژوهی

گرددپ آنگاه در دو دیپلماسی پزشکی با مفهوم قدرت نرم در بخی مبانی نظری تبیین می

ات دیپلماسی دو قسمت مجزا و در قالا دو دسته اقدامات  وتاه مدت و بلندمدت خدم

پزشکی تشریح خواهد شدپ پایان بخی مقاله پیامدهای دیپلماسی پزشکی در حوز  تقویت 

های گیری مقاله خواهد بودپ شایان ذ ر است برای پرهیز از دوگانگیقدرت نرم و نتیجه

 ذهنی، دپیلماسی پزشکی و دیپلماسی سلامت هر دو در یم معنا به  ار خواهد رفتپ

 

 پیشینة پژوهش-6

ای تا نون به فارسی درخصوص دیپلماسی پزشکی یا دیپلماسی بهداشت هیچ مقاله     

منتشر نشده استپ این درحالی است  ه ادبیات علمی این مو وع به زبان انگلیسی به نسبت 
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پنجاه سال »توان به مقالة باره میتر استپ از جمله مهمترین آثار نگاشته شده در اینجامع

اشاره  ردپ نویسنده شروع حر ت  وبا  1نوشته جولی فین سیلور« وبادیپلماسی پزشکی  

دهدپ زمانی  ه در اوج مشکلات میلادی ارجاع می 1195در دیپلماسی پزشکی را به دهة 

اقتصادی  وبا و با خروج نیمی از پزشکان این  شور پس از انقلاب، هاوانا با اعزام یم تیم 

زدگان نخستین گام خود در مدادرسانی به زلزلههای اپزشکی به شیلی برای ارا ة  مم

راستای  دیپلماسی پزشکی را برداشتپ سه سال بعد، و با تحریم آمریکا،  وبا نخستین 

ابتکار عمل طولانی مدت دیپلماسی پزشکی خود را با ارسال گروهی از پنجاه و شی 

ه ماهه را آغاز  ردپ پزشم و  ادر درمانی برای ارا ة  مم به الجزایر با یم برنامه چهارد

های  وتاه مدت و از آن زمان،  وبا برای بیی از صد  شور از دور دنیا چه برای اورژانس

های پزشکی ارا ه داده استپ مقاله علی رغم گزارش چه به صورت بلند مدت  مم

برد نخست نداشتن چارچوب نظری و مفصل اقدامات  وبا از دو  عف بزرگ رنج می

 ن به بعد توصیفیپ دیگری محدود گشت

بالاترین صادرات »( با عنوان 2513)2مقالة دیگری در این زمینه توسط الیاس گرول     

بنای سیاست منتشر شده استپ نویسنده دیپلماسی پزشکی را سنگ«  وبا: دیپلماسی پزشکی

خارجی  وبا ذ ر  رده استپ دیپلماسی  ه برای  وبا منافع اقتصادی، شهرت و افتخار 

های قدیمی رده استپ این مقاله نیز، گذشته از اینکه همانند مقالة قبلی دارای داده سا  

است از چارچوب علمی مناسبی برخوردار نیستپ مقالة سوم به تلاش های آمریکا در حوز  

( در مقالة 2511)3دیپلماسی پزشکی پرداخته استپ آیزن جی ماروگی و سعدون الدولعِیمی

با ذ ر این « یابی به اهداف استراتژیم جهانی آمریکادست دیپلماسی پزشکی در جهت»

تریلیون دلار یا  8/2های بهداشتی گروه متنوعی از صنایع آمریکا با نکته  ه بخی مراقبت

شود به نقی دیپلماسی درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را شامل می17/ 8

                                                           
1 - Juli Feinsilver 

2 - Elias Groll 

3 - Aizen J. Marrogi and Saadoun al-Dulaimi 

https://foreignpolicy.com/author/elias-groll/
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 2511ویژه پس از حوادث سال رمیانه بهپزشکی آمریکا در پیشبرد منافع این  شور در خاو

های موجود در نظام بهداشتی عراق، مصر، تونس، پردازندپ آنها با اشاره به  عفبه بعد می

نظیر برای روابطی پایدارتر و های بهداشتی را فرصتی بیلیبی، یمن و سوریه همکاری

  نندپ تر ذ ر میدوستانه

به اقدامات دولت چین در ارسال «  روناویروسدیپلماسی »در مقالة  1هانگوی لی     

دیپلماسی »های پزشکی به قار  آفریقا اشاره  رده و از این دیپلماسی تحت عنوان محموله

 ندپ اقدامی  ه بخشی از دستور ار  لان دیپلماسی پزشکی چین در یاد می«  رونا ویروس

یوه ژورنالیستی نوشته شده و مقالة ذ ر شده نیز به ش (.Li, 2020) دهدرا شکل می 21قرن 

 نتوانسته بسترها و پیامدهای دیپلماسی پزشکی چین را به شکل  امل تو یح دهدپ

ای درخصوص دیپلماسی پزشکی نگاشته نشده، اما در خصوص ایران اگرچه هیچ مقاله     

دربار  مفهوم قدرت نرم مقالات متعددی منتشر شده استپ نتایج یم جستجوی ساده در 

دهدپ مقاله در این باره خبر می 125ه مر ز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی از انتشار پایگا

اند مفهوم بندی  رد: نخست آثاری  ه  وشیدهتوان دستهاین مطالعات را در سه گروه می

های آن در جمهوری اسلامی بپردازند قدرت نرم را تعریف  رده و به شناسایی مولفه

(پ دستة دوم آثاری هستند  ه به انطباق این 1315زاده، ؛ متقی1317)ذوالفقاری و دشتی، 

-( و یا دیگر قدرت1311های آمریکا در جهان ) تابی، یزدانی و ر ایی، مفهوم با سیاست

(پ دستة سوم آثاری هستند 1318اند )رشیدی، های بزرگ همچون روسیه توجه نشان داده

ی سنجی قدرت نرم  شورها برسند هایی برااند به الگوها و شاخص ه تلاش نموده

(پ در هیچ یم از آثار فوق و آثار دیگر نسبت قدرت نرم و دیپلماسی 1317قهساره، )رفیعی

پزشکی تبیین نشده استپ بنابراین با توجه به نبود هیچ مقالة فارسی دربار  دیپلماسی 

خلاء علمی پزشکی ایران و نواقص موجود در ادبیات انگلیسی، پژوهی حا ر به رفع این 

 پرداخته و پیشنهادات  اربردی ارا ه خواهد  ردپ

                                                           
1 - Li, Hangwei 
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 مبانی نظری -2

شناسان، بسیاری از سیاست پجدید سیاسی است ةمفهوم قدرت، مفهوم اساسی نظری     

ها را از دیگر روابط آنچه روابط سیاسی انسان»گویند: دانند و میسیاست می ةقدرت را هست

برخی اعتقاد دارند قدرت، توانایی و (پ 81: 1373 )عالم،«  ند، قدرت استآنها متمایز می

ستپ به نظر گروهی دیگر نیز قدرت، توانایی  سا نتایج دلخواه ا ظرفیت انجام  ارها

گونه  ه آنچه میای نیز بر این باورند  ه قدرت، تأثیر بر رفتار دیگران است؛ آناستپ پاره

: 1388 )بیگی، تر باشدن میان، تعریف سوم جامعرسد در ایخواهیم، اتفاق بیفتدپ به نظر می

 (پ31

ه قدرت از جهاتی نرم را مطرح  ردبار مفهوم قدرتبه نظر جوزف نای هکسی  ه اولین     

 نند، اما فقط مانند آب و هوا است؛ همه به آن مربوط هستند و در مورد آن صحبت می

قدرت را از نظر ساختاری به دو بخی (پ او 37-38: 1387 فهمند )نای،ای  می آنرا میعده

سخت قدرت آشکار و ملموس است مانند نیروی  ندپ قدرتسخت و نرم تقسیم میقدرت

نظامی و اقتصادی  ه ممکن است موجا تغییر موقعیت دولت ها شوندپ قدرت سخت 

توان بدون آید  ه می)هویج( و تهدید )چماق( است اما مواقعی پیی می مبتنی بر مشوق

روشی  ه ( Nye, 2004: 24)ید و یا هزینة محسوسی به نتایج دلخواه دست پیدا  ردپ تهد

روی »غیر مستقیم بوده و برای دستیابی به چیزی است  ه مد نظر است و گاهی اوقات 

 شودپ نامیده می «دیگر قدرت

رفتار توأم  ،روافکار عمومی خارج و سپس داخل استپ از ایننخست نرم، هدف قدرت     

قدرت نرم »پ بنابراین به نظر نای،  ندرا تجویز میبا جذابیت قابل رؤیت، اما غیرمحسوس 

 شور، سایر  شورها را وا دارد چیزی را بخواهند  ه خود  شود  ه یمزمانی اعمال می

جوزف نای اگرچه در ابتدا مفهوم قدرت نرم را مطرح (. Nye, 1990: 166) «خواهدمی

از این مفهوم به مفهوم جدیدی به نام قدرت هوشمند رسیدپ آنچه  نمود، اما با گذشت زمان

 نیم همان مفهوم اولیة قدرت نرم خواهد بود  ه بر روابط قدرت ما در این مقاله دنبال می
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 ند و نه قدرت هوشمند  ه بر جذب مردم و ها در سیاست جهانی تمر ز میبین دولت

نرم مطرح شده توسط رسد مفهوم قدرتمیتر یا قدرت نرم و سخت تأ ید داردپ به نظر 

ها در تواند پایة محکمی برای دیپلماسی سلامت ایجاد  ندپ زیرا بسیاری از دولتنای می

المللی خود را های بهداشتی منافع ملی و بین وشند تا از بستر همکاریعصر  نونی می

و قدرت نرم را مورد دنبال  نند  ما اینکه محققان بسیاری رابطة بین دیپلماسی سلامت 

دهد  ه اندپ تجزیه و تحلیل ارا ه شده توسط وات و همکاران  نشان میتأ ید قرار داده

های مختلفی اعضای گروه بریکس )برزیل، روسیه ، هند، چین و آفریقای جنوبی( انگیزه

برای مشار ت در مسا ل بهداشت جهانی، مانند تعهد به عدالت اجتماعی، تقویت شهرت 

امری  ه نشان از  (.Watt et al., 2013:7-8)های اقتصادی دارند لمللی و محرکابین

های نوظهور جهانی به افزایی قدرت نرم در حوز  مسا ل بهداشت توجه روزافزون قدرت

عنوان ابزاری دهند  ه چگونه دیپلماسی بهداشت بهجهانی داردپ لی و همکارانی نشان می

وی برزیل استفاده شده استپ مشار ت در مباحث دهی افکارعمومی از سبرای شکل

های پاک، تغییرات آب و هوایی، آزادسازی تجاری، سیاستگذاری در حوز  انرژی

های دیپلماتیم ای و تحر ات این  شور در فعالیتهای هستهمذا رات منع گسترش سلاح

یی از  اربرد این های واگیردار نمونه هاویژه مبارزه با بیماریمرتبط با حوز  بهداشت به

 ند در همین رابطه  یکبوش استدلال می(. Lee et al., 2010: 1-4)دیپلماسی هستند 

عنوان ابزاری رود به ار میهای بهداشتی بهاصطلاح نرم قدرت  ه بیشتر با تدوین برنامه

 وشند تا با ها میها عمل  رده استپ به اعتقاد او دولتبرای بهبود شهرت سیاسی دولت

المللی خود را بهبود نشان دادن تعهد خود نسبت به مسا ل اخلاقی و بهداشتی موقعیت بین

توانایی »اگر همانگونه  ه ذ ر  ردیم قدرت نرم را (. Kickbusch, 2011: 3)بخشند 

« جای اجبار یا تطمیعتأثیرگذاری بر دیگران برای  سا نتایج مطلوب از طریق جذابیت به

توان پیگیری  رد: نخست در حوز  فرهنگ و را در سه حوزه می درنظر بگیریم این  ار

اید ولوژی زمانی  ه برای دیگران الهام بخی باشد؛ دوم حوز  سیاست و سیاست خارجی 
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زمانی  ه مشروع و اخلاقی بوده و برای دیگران دارای جذابیت باشد و سوم حوز  خدمات 

حوز  خدمات در اینجا امکاناتی منظور از  (.Nye, 2004: 21-43) و اقدامات اجرایی

آنکه در قبال آن چیزی ها عر ه نماید بیتواند به سایر دولتاست  ه یم دولت می

بخواهد و یا اینکه آن را در قبال بهایی بسیار  متر از آنچه متداول و مرسوم است ارا ه 

زدپ نحوی  ه در ذهن و خاطر طرف مقابل نوعی لطف و بخشندگی را تداعی سادهد؛ به

تواند چنین خدماتی را برای سایر های اجرایی است  ه میدیپلماسی پزشکی از جمله حوزه

خانه بهداشت و درمان و وزارت امورخارجه ها فراهم سازدپ هماهنگی بین دو وزارتدولت

تواند بستری را فراهم سازد تا امکانات بهداشتی و خدمات درمانی یم دولت در اختیار می

ی نیازمند قرارگیردپ از آنجایی  ه ارا ة این خدمات در جهان محدود و هادیگر دولت

ویژه ها بهمنت و یا با مبالغ پایین به سایر دولتگردد، عر ة بیبیشتر با نگاه مادی دنبال می

تواند نقی مؤثری در افزایی قدرت نرم  شورها ایفا در  شورهای درحال توسعه می

 نمایدپ  
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 ی پزشکی و توجه به آن در ایران سابقة دیپلماس-9

-استفاده می« دیپلماسی سلامت»مفهومی است  ه بیشتر مترادف با « 1دیپلماسی پزشکی»     

برداشته شدپ زمانی  ه  1811گرددپ اولین گام عملی در راستای دیپلماسی سلامت در سال 

وبا، طاعون و   شورهای اروپایی در اولین  نفرانس بهداشت برای مبارزه با بیماری های

 :Fidler, 2001) تا زرد گردهم آمدند و به همکاری و هماهنگی با یکدیگر پرداختند

دستیار جیمی  ارتر،  2پیتر بورن 1178پس از آن برای اولین بار در اوایل سال (. 842

 ار برد و از آن ر یس جمهور آمریکا، در امور بهداشتی این مفهوم را به صورت رسمی به

عنوان نقی بهداشت و پزشکی به»ادبیات جهانی شناخته شدپ وی اظهار داشت  به بعد در

الملل توسط ایالات متحده آن گونه  ه باید مورد توجه قرار ای برای بهبود روابط بینوسیله

تواند بستری برای ایجاد خصوص سلامت، مینگرفته استپ برخی از مسا ل بشردوستانه، به

این مفهوم طی  (.Bourne, 1978: 121) «پلماتیم فراهم سازدگفتگو و برداشتن موانع دی

و با شیو  بیماری  21طور خاص در قرن های بعدی رشد و بالندگی بیشتری پیدا  ردپ بهدهه

توجه به این مفهوم  2551در سال  Aو نیز آنفولانزای نوع  2553سارس در آمریکا در سال 

تواند به آسانی مرزها را ونه یم ویروس میها نشان دادند  ه چگبیشتر شدپ این بیماری

همانگونه  ه  (.Katz et al, 2011: 503)درنوردیده و همة  شورها را درگیر سازد 

سازمان بهداشت جهانی در پورتال اینترنتی خود اظهار داشته است دیپلماسی سلامت امروزه 

مو وعات  و در بستر درحال تغییر جهان، دستور اری مهم برای مذا رات دربار 

ای از بازیگران را سیاستگذاری جهانی فراهم  رده استپ دیپلماسی سلامت طیف گسترده

آوردپ به اذعان این دهد گردهم میهایی  ه بهداشت جهانی را تحت تاثیر قرار میدر حوزه

المللی مهمترین اهداف دیپلماسی سلامت عبارتند از: امنیت بهداشتی و سلامت بهتر نهاد بین

المللی به همکاری تر بازیگران بینها و تعهد طیف گستردهان؛ بهبود روابط بین دولتمردم

                                                           
1 - Medical Diplomacy 
2 - Peter Bourne 
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با یکدیگر در جهت بهبود سطح سلامت جهانی؛ و رسیدن به نتایجی مطلوب در حمایت از 

 (.WHO, 2020)اهداف  اهی فقر و افزایی برابری در جهان 

لماسی نیز شکل سنتی خود را از دست گیر جدید دیپامروزه و با ظهور بیماری های همه     

داده و در حال تغییر استپ  شورها و نمایندگان آنها دیگر فقط از طریق مجاری سنتی 

دیپلماتیم تعامل ندارند و تأثیر بازیگران مستقل بر سیاست خارجی قابل توجه استپ علی 

ی برای های بهداشت در عرصة جهانای  ه از سوی سازمانرغم فراخوان های گسترده

وسیله شود مکانیسم های ارتباطی بههمکاری و هماهنگی موثرتر دولت ها داده می

شود و این امر نیاز به  انال های ارتباطی جدید را دوچندان ها از هم گسسته میبیماری

های دانی خود توانند منتظر رشد ظرفیتهای چند جانبه نمیها و سازمانسازدپ دولتمی

هایی در حوز  یا حتی سالها باشند و نیاز است تا هر چه زودتر دیپلمات در طی چندین دهه

ها است  ه مورد توجه دولت آمریکا ای شوندپ این مهم سالبهداشت آموزش دیده و حرفه

-های خارجی آمریکا بر سرمایهاداره  مم 2558قرار گرفته و به طور خاص از سال 

 Adams et)داشتی تا ید  رده است های فنی و بهگذاری در حوز  آموزش، تخصص

al. 2008). 
در ایران نیز طی چهار دهة گذشته اقداماتی در حوز  دیپلماسی پزشکی انجام شده      

آمریکای لاتین  ویژه  شورهای آفریقایی واستپ  مم به  شورهای درحال توسعه به

گرددپ جمهوری اسلامی همپای حمایت از مبارزات نمونة بارز این دیپلماسی محسوب می

طلبانه،  د استعماری،  د نژادپرستی و  د امپریالیستی  شورهای آفریقایی در استقلال

ها پس از رهایی از استعمار را نیز رسانی به این دولتدهة اول پس از انقلاب روند  مم

عطف این مناسبات در سفر ریاست جمهوری ایران، در رأس هیاتی بخشیدپ نقطه تداوم

به  شورهای  نیا، سودان،  1371عالی رتبه از مقامات سیاسی و اقتصادی در شهریور 

(پ سفری  ه 81: 1388تانزانیا، اوگاندا، زیمبابوه و آفریقای جنوبی بود )موحدی قمی، 

های مورد علاقة دو ین زمینه را به یکی از بخیحوز  بهداشت و سلامت و همکاری در ا

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3214719/#b2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3214719/#b2
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های مالی به  شورهای تانزانیا،  نگو،  نیا، نیجریه وپپپ طرف تبدیل  ردپ اعطای  مم

گردد ای از این اقدامات محسوب میبرای بهبود سیستم بهداشتی و ساخت بیمارستان نمونه

(McAnenny, 2017: 7.) شم و تجهیزات پزشکی به علاوه بر ایران  وشید با اعزام پز

ها آنها برخی از این  شورها چهر  جدیدی از خود به نمایی گذاشته و در پرتو این  مم

خواهی آشنا سازد های آن، فرهنگ شیعی و مبارزات عدالترا با انقلاب اسلامی و آرمان

های مختلف ریاست جمهوری با ها در دوره(پ اگرچه اینگونه همکاری1: 1311حیدری، )

به -افت و خیز همراه بود اما هیچگاه قطع نگردیدپ آنچه باعث گردید تا دولت دوازدهم 

توجه ویژه به دیپلماسی پزشکی نشان دهد، شیوع  -طور خاص در طی شی ماه گذشته

ویژه ایران بودپ لذا توجه به دیپلماسی پزشکی به دستور ار ویروس  رونا در جهان و به

ای  ه شاهد افزایی ت بهداشت تبدیل گردیدپ به گونهجدی وزارت امورخارجه و وزار

های تلفنی تعداد تماس 1تعداد تعاملات دیپلماتیم در این حوزه بودیمپ جدول شماره 

ر یس جمهور ایران با همتایان خارجی و یا مسئولین دیگر  شورها را طی سه ماهة پس از 

ل این است  ه هراندازه میزان دهدپ نکتة قابل تأمشیوع ویروس  رونا در ایران نشان می

 9ها افزوده شده است؛ )از شیوع بیماری گسترش بیشتری پیدا  رده بر تعداد این تماس

( همچنین محتوای 11تماس فقط تا نیمه نخست اردیبهشت ماه  13تا   18تماس در اسفندماه 

یروس و مذا رات گویای آن است  ه با مبتلا شدن تعداد بیشتری از شهروندان به این و

بروز مشکلات در دسترسی به اقلام بهداشتی، سمت و سوی این مذا رات تلفنی از همکاری 

ها های علمی و تولید وا سن به نکوهی از رفتار آمریکا در خصوص اعمال تحریمدر زمینه

 در چنین شرایط دشواری سوق پیدا  رده استپ

 33اردیبهشت  61ا ت 31اسفند  9: دیپلماسی سلامت: از تاریخ 6جدول شماره 
 موضوع مقامات تاریخ کشور

ر یس جمهور و  3/12/1311 ایران و هلند

 وزیرخارجه هلند

 های آمریکا درخصوص داروتحریم

 برجام

 های دارویی و غذاییانتقاد از تحریمر یس جمهور و  1/12/1311 ایران و اتریی
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 برجام وزیرخارجه اتریی

 طرح صلح هرمز

های خانه رورت همکاری وزارت دو ر یس جمهور 15/12/1311 ایران و تر یه

بهداشت و درمان دو  شور برای 

 ایمو وعات تجاری و منطقه –همکاری

 ر یس دفتر ر یس جمهور 19/12/1311 ایران و آذربایجان

شاهین مصطفی »آقای و 

معاون نخست وزیر « یف

 آذربایجان

های تجاری مشترک و تقویت همکاری

یر این همکاری ها به دلیل رفع موانع در مس

 شیوع بیماری  رونا

 ر یس دفتر ر یس جمهور 19/12/1311 ایران و تر یه

 «رخسار پِکجان»خانم و 

 وزیر تجارت تر یه

به دلیل شیوع همکاری تجاری رفع موانع 

 بیماری  رونا

افغانستان، 

تاجیکستان، 

پا ستان، 

آذربایجان، 

تر منستان، 

ارمنستان، تر یه، 

ن، قرقیزستان، قزاقستا

 عراق و ازبکستان

پیام ر یس جمهور به  21/12/1311

 همتایان

 تبریم سال نو

 هاگسترش همکاری

  تجمیع امکانات دارویی و درمانی

 مم به یکدیگر برای مقابله با ویروس 

  رونا

تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات ایران  دو ر یس جمهور 1/1/1311 ایران و تونس

 و تونس

 آمریکا انسانیهای غیرحریمتتوقف 

 هاتوسعه همکاری

 ر یس دفتر ر یس جمهور 21/1/1311 ایران و تر یه

 «برات آلبایراک»آقای با 

 وزیر بهداشت تر یه

-ارسال  مکهای انسان بخاطر قدردانی

 دوستانه تر یه

ارا ه هر نوع  مم و برای  گیآماداعلام 

 انتقال تجارب

 توسعه روابط فی مابین و ر یس جمهورد 2/2/1311 ایران و اوگاندا

 هاانتقاد از رفتارهای آمریکا و تحریم
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تراشی آمریکا بر سر راه وام انتقاد از مانع دو ر یس جمهور 2/2/1311 ایران و روسیه

 ایران 

جانبه های همهگسترش روابط و همکاری

های تجاری، اقتصادی و ویژه در زمینههب

 علمی و پزشکی

ر یس جمهور با نخست  2/2/1311 انیاایران و اسپ

 وزیر اسپانیا

 تبادل تجربیات در حوزه پزشکی

 هابرجام و تحریم

ر یس جمهور و پادشاه  3/2/1311 ایران و عمان

 عمان

ابتکار صلح هرمز و برقراری آرامی در 

 منطقه

 رورت تعامل مسئولان و انتقال تجربیات  دو ر یس جمهور 3/2/1311 ایران و تر یه

 برای مقابله با شیوع  رونا و  شورد

 رورت تقویت و تحکیم همه جانبه  ر یس جمهور و امیر قطر 9/2/1311 ایران و قطر

 مناسبات

 در منطقهآمریکا جلوگیری از تنی آفرینی 

 مناسبات تجاری همه جانبه دو  شور دو ر یس جمهور 8/2/1311 ایران و چین

تقدیر انتقاد از رفتارهای تحریمی امریکا و 

 از موا ع چین

ایران و آفریقای 

 جنوبی

المللی برای مقابله تقویت همکاری های بین دو ر یس جمهور 1/2/1311

 کاآمری بشری  د های تحریم با 

انتقال تجربیات و اطلاعات در زمینه مبارزه 

 با ویروس  رونا

ن برای مقابله با های ارمنستارفع نیازمندی دو ر یس جمهور 15/2/1311 ایران و ارمنستان

  رونا

 گسترش روابط تجاری

برای مقابله با  انتقال تجربیات دو  شور دو ر یس جمهور 15/2/1311 ایران و تر منستان

 شیوع  رونا

بازگشت روند همکاری های اقتصادی به 

 روال قبلی

 ر یس دفتر ر یس جمهور 11/2/1311 ایران و تر یه

 «رخسار پکجان»با خانم 

های دانی انتقال تجربیات و دانی شر ت

 بنیان و مرا زعلمی، پزشکی و تحقیقاتی
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 تر یهوزیر تجارت 

سران  شورهای 

عضو گروه تماس 

 جنبی عدم تعهد

نشست مجازی سران  11/2/1311

 شورهای عضو گروه 

 تماس جنبی عدم تعهد

با برای دستیابی به وا سن اعلام آمادگی 

 همکاری دیگر  شورها

یکا نسبت به سازمان نقد سیاست های امر

 بهداشت جهانی

ر یس دفتر ر یس جمهور  19/2/1311 ایران و آذربایجان

 "حکمت حاجی اف"و 

مشاور روابط خارجی 

ریاست جمهوری 

 آذربایجان

مبادلات اقتصادی دو  شور با رعایت 

 های بهداشتیپروتکل

 1311منبع: گرداوری شده توسط نویسنده، 

 

 نرم ایرانای افزایش قدرتدیپلماسی پزشکی و بستره -4

نرم ایران دیپلماسی پزشکی دارای این قابلیت هست  ه با یم مجموعه اقدامات قدرت     

تواند المللی افزایی بخشدپ ابتکاراتی  ه در این راستا دستگاه دیپلماسی میرا در عرصة بین

 ه بندی  رد:توان دستمدت و بلندمدت میاتخاذ نماید را در دو گروه اقدامات  وتاه

 مدتاقدامات  وتاه -1-1

 توان دسته بندی  ردپ این اقدامات عبارتند از: اقدامات  وتاه مدت را در هشت گروه می

  مم رسانی به دیگر  شورها در بلایای طبیعی-1-1-1

اقدامات ایران به هنگام بروز بلایای طبیعی در سایر  شورها بیشتر معطوف به ارسال       

های بشردوستانه بوده استپ در بهترین شرایط ایران توانسته است برخی  ممتجهیزات و 

گیری  رونا دیده ارسال نمایدپ نمونة بارز آن را در همهاقلام پزشکی را به  شورهای آسیا

میلیون ماسم  2گیری ایران اقدام به ارسال توان شاهد بودپ در جریان این همهدر جهان می

 Zarif, 8) یت پزشکی به آلمان، تر یه، لبنان و افغانستان نمود  هزار 15به چین، ارسال 

May 2020.) تواند از تجهیزات پزشکی فراتر رفته و به ها میحال آنکه سطح این  مم

گونه خدمات بوده ترین  شورها در ارا ة اینخدمات درمانی ارتقا یابدپ  وبا یکی از موفق
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در  شور ها یتی ظرف زمان اند ی توانست  2515استپ این  شور در جریان زلزله سال 

های پزشکی  وبا  ه فارغ التحصیل دانشکده 155نفره را به همراه  155یم تیم پزشکی 

رسانی به آسیا دیدگان بسیج نمایدپ پس از گذشت سه اهل ها یتی بودند را برای خدمات

راحی انجام دادند  ه عمل ج 3،555نفر امدادرسانی  ردندپ  15،555هفته، آنها به بیی از 

نوزاد؛  285شدپ زایمان های سخت و پیچیده محسوب میمورد آن از جمله عمل 1155

بخی توانبخشی و ارا ة خدمات بهداشت روان  1نفر علیه  زاز، تأسیس  25،555وا سینه 

 .(Feinsilver, 2010: 89)ویژه برای  ود ان و جوانان ازجمله این خدمات بودند به

ها به آن له مراجعی  ه در ارزیابی و ع  شورها در  مم رسانی به سایر دولتاز جم     

استپ این سازمان  1های اقتصادی و توسعهشود، آمارهای سازمان همکاریرفرنس داده می

 ه  های اعطاشده به  شورها را منتشر نمود در حالیآمار مربوط به  مم 2525در سال 

ها نیز آمار در قسمت اهداء  مم 2را دریافت نمایدهای مناسبی ایران نتوانسته  مم

از تولید ناخالص ملی  53581/5رقم  2517ای رسمی ایران برای سال های توسعه مم

 (. Trading Economic, 2018)شود ذ ر شده است  ه در عمل، صفر محسوب می
 های خاورمیانههای اقتصادی و توسعه به کشورهای مالی سازمان همکاری: کمک2جدول شماره 

 2113 2161 2166 2162 2169 2164 2165 2161 2161 2161 

 21/712 21/1115 18/121 28/311 97/911 11/211 11/119 51/395 11/921 19/151 ترکیه 

 131 28/111 91/81 31/11 71/12 11/81 18/153 19/91 71/73 73/91 ایران 

87/311 لبنان  11/298 12/211 111 7/317 11/197 21/719 33/119 28/889 77/123 

 17/2151 18/2987 39/2928 13/1813 37/1111 99/1711 78/111 51/85 12/13 51/98 سوریه

 11/1191 19/2378 18/1193 18/1281 23/15157 21/1315 29/1598 1/1819 51/2118 17/3551 عراق

 11/1172 29/1111 13/1131 22/1191 1/1112 11/777 18/811 81/115 3/179 51/112 اردن

Source: OECD Stat, 2020 

                                                           
1 - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

های  متر توسعه یافته میلیارد دلار  مم به  شور 115حدود   ODAهای عضوای  شورهای توسعهدر بحث دریافت  مم - 2

 بوده استپ
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سوم توسعه شروع  ةطور رسمی از قانون برنامای ایران بههای توسعهبحث همکاری     

ای جمهوری اسلامی ) ه در ردیف بودجه آمده های رسمی توسعهشود،  ل  مممی

میلیون دلار  15طور متوسط سالانه به میلیون دلار یعنی 255 اخیر ةاست( در طول دو ده

میلیارد دلار  2.7جنوبی   میلیارد دلار،  ر 8تر یه  مدت زمان مشابه در است  ه این رقم در

ای جمهوری اسلامی به دیگر های توسعه ممپ در ایران است میلیارد دلار 1.9و هند 

ای های توسعهدانند  ممهای منفی مردم و اینکه آنها نمیالعملدلیل عکسها به شور

این اساس این  شود، برالمللی ثبت نمیهای بینگاه رسما اعلام و در نهادچیست، هیچ

و نه  هوجود آمدو نه تشکلی برای آن به هگاه نه چارچوب پیدا  ردهیچ ها در  شور مم

(پ بنابراین باید گفت 1: 1318)مهران راد،  در دستور  ار رسمی  شور قرار گرفته است

دلیل عدم ثبت زد  منطقه انجام داده بههایی  ه ایران به  شورهای بحرانرغم  ممعلی

ها و یا عدم اعلام دقیق میزان آن، در عمل، این  ار نتوانسته به افزایی قدرت نرم این  مم

 ایران  مم چندانی نمایدپ  

 ها و نظارت اپیدمیولوژیمگیری نترل همه -2-1-1

-های بهداشتی از سوی دولتگیری بحرانه در جریان همهای  یکی از اقدامات سازنده     

گیری و ها برای  نترل همهها و هماهنگیتواند اتخاذ گردد بالا بردن سطح همکاریها می

گیری ویروس  رونا در خاورمیانه ایران موفق شد نظارت بر آن استپ در جریان همه

تر یه، عراق، قطر، افغانستان و  های منطقه از جمله  شورهایای با دولتهمکاری سازنده

های صورت گرفته بین ایران و تر یه، ایران و پا ستان و ایران آذربایجان داشته باشدپ توافق

مدت انتقال  الا از خاک دو  شور به دیگری و نیز  نترل ورود و عراق برای توقف  وتاه

لماسی محسوب هایی از این نوع دیپو خروج شهروندان از مبادی فرودگاهی نمونه

توان متحده میگرددپ نمونة دیگر این دست اقدامات را در دیپلماسی پزشکی ایالاتمی

سراغ گرفت  ه در قالا آن  ادر پزشکی اعزام شده به عراق توانستند از طریق همکاری با 

های این  شور برای مقابله با ویروس سطوح عالی مدیریتی در عراق اطلاعات لازم و طرح
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دست آورندپ اطلاعاتی  ه به آنها  مم گیری آبله، و شیوع تیفو ید را بهزا، همهآنفولان

 ار گیرند نمود تا اقدامات لازم حفاظتی برای نیروهای نظامی مستقر در عراق را به
(Marrogi and al-Dulaimi, 2014: 128 .) 
آموزش  من خدمت برای متخصصان مراقبت های بهداشتی برای بهبود -3-1-1

 های آنهاارتمه

-های آموزشی  ه از سوی وزارت بهداشت برای  ادر درمان  شور برگزار میدوره     

تواند آمادگی لازم در آنها را تقویت  رده تا به هنگام بروز شرایط ا طراری شود می

-تواند از طریق همکاریها میدست آورندپ این آموزشقابلیت لازم برای پاسخ سریع را به

دهندگانی از سایر  شورها دعوت شوری دنبال گرددپ بدین ترتیا  ه آموزشهای بین  

های تجربی به های بیشتر و دورهو یا اینکه بخشی از نیروهای درمانی برای  سا مهارت

 شورهای ثالث اعزام شوندپ یکی از نقاط  عف دیپلماسی پزشکی ایران پایین بودن میزان 

ر بحث آموزش  من خدمت  ادر درمان و بهداشت ای دالمللی و منطقهارتباطات بین

 شور استپ این درحالی است  ه آموزش شرط مهم داشتن یم نظام پزشکی  ارآمد  و 

 Simforoosh, Ziaee and)گردد ارا ة بالاترین  یفیت خدمات مراقبتی محسوب می

Tabatabai, 2014: 771 .) 
 های پزشکیارا ة مستقیم مراقبت -1-1-1

تواند به افزایی قدرت نرم  شورها لماسی پزشکی یکی از نقاط برجسته  ه میدر بحث دیپ

های پزشکی به شهروندان دیگر  شورها استپ  مم نماید میزان ارا ة مستقیم مراقبت

میلادی با  2555حدی است  ه در ا تبر سال میزان موفقیت  وبا در این خصوص به

د، ونزو لا متعهد گردید  ه در ازای دریافت منعقد ش 1قراردادی  ه میان  وبا و ونزو لا

 & Piccone)های پزشکی به صادرات مواد معدنی از جمله نفت به  وبا اقدام  ند  مم

Trinkunas, 2014:5.) پزشم  9555ای دیگر  وبا به درخواست برزیل در نمونه

 (.Groll, 2013: 1) وبایی را به مناطق روستایی این  شور اعزام نمود 

                                                           
1-CIC 
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توان یافت؛ در جریان در ایران مشابه اقدام فوق را تنها در دو نمونة عراق و سوریه می     

برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی هر ساله  ادرهای درمانی ایران از طریق برپایی 

های سلامت و بهداشت در طول مسیر زا ران به  لیة زا رین عتبات عالیات خدمات ایستگاه

دهندپ اینگونه خدمات علاوه بر آشنایی دو ملت با یکدیگر و را ه میمستقیم پزشکی ا

تقویت پیوندهای دینی و مذهبی آنها، به نوعی تبلیغات برای خدمات پزشکی و  سا 

تواند تبدیل گرددپ اقدامی  ه علاوه بر درآمدزایی برای توریسم پزشکی در آینده نیز می

ن در محیط پیرامونی نیز تأثیر مثبت برجای تواند بر چهر  ترسیم شده از ایرا شور می

گذاردپ در  شور سوریه نیز ایران موفق به ارا ة خدمات درمانی به مدافعان حرم  ه در حال 

زمانی » ، سردار احمد عبداللهی،معاون بهداشت سپاهجنگ با داعی بودند گردیدپ به گفتة 

ما نیز به لحاظ  ،مقاومت از ما درخواست  مم  ردند ة ه مدافعان حرم در جبه

های پزشکی در آنجا حضور فعال و مثمرثمری داشتیم و این اقدامات متناسا با  مم

های سوریه و عراق صورت گرفت و های درگیر جنگ  شورمحیط جنگی حا م بر شهر

ما همچنین در میانمار  پپپمقاومت را نجات دادیم ةبر همین اساس جان هزاران مجروح جبه

« پیی پا ستان حضور داشته و اقدامات خدمات رسانی را انجام دادیم و زلزله چند سال

 (پ1319)خبرگزاری دانشجو، 

 ریزی سیستم سلامتای سازمانی، اداری و برنامهخدمات مشاوره -1-1-1

همچنانکه در تاریخ روابط ایران و آمریکا نقی مورگان شوستر در اصلاح سیستم      

ای و ان در خاطر ایرانیان باقی مانده است، خدمات مشاورهریزی مالی ایرمالیات و برنامه

ها ها در  شورهای دیگر نیز به هیچ وجه از سوی ملتریزی بهداشتی از سوی دولتبرنامه

های حزب الله در لبنان و تقویت فراموش نخواهد شدپ چنانکه ا نون بخشی از موفقیت

های انی است  ه در قالا پروتکلواسطة خدمات بهداشتی و درمقدرت نرم این گروه به

زده در این  شور های ایران در بازسازی مناطق جنگپیشنهادی از سوی ایران و  مم

(پ اینگونه خدمات به محبوبیت ایران در میان مناطق 185: 1318دهد )ساسانیان، ارا ه می
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در این نشین جنوب لبنان انجامیده و نقی مؤثری در تقویت جایگاه محور مقاومت شیعه

 (پ 1378 شور ایفا  رده است )رپک:اسداللهی، 

 اهدای دارو و تجهیزات پزشکی  -9-1-1

به نمایی گذاشت  2525ها در سال یکی از مواردی  ه تصویری زشت از برخی دولت     

جای زمانی بود  ه ویروس  رونا در اروپا و آمریکا شیوع پیدا  ردپ در اقدامی عجیا و به

های خریداری ها همچون آمریکا اقدام به مصادر  محمولهی از دولترسانی، برخ مم

ای زشت شده سایر  شورها در زمینة بهداشتی و یا خرید آن به بهایی بیشتر  ردند  ه چهره

و غیرانسانی از این  شورها ترسیم  ردپ حال آنکه در جبهة مقابل درست در زمانی  ه نیاز 

هی یافت پکن اقدام به ارسال  الاهای پزشکی چین در داخل به تجهیزات پزشکی  ا

عنوان ابزاری در خدمت دیپلماسی استفاده عبارت دیگر چین از او اع اقتصادی به ردپ به

 ردپ انتقال تجهیزات به ایتالیا، صربستان، ایران، ایالات متحده، اسپانیا و تر یه، از یم 

د و از سوی دیگر برای طرف، ایجاد یم تصویری مثبت از چین در خارج ترسیم  ر

تایوان نمونة دیگر این (. Paszak, 2020)  اهی روحیة منفی در داخل چین استفاده شد

 9با  11نوع دیپلماسی استپ این  شور  ه با مبارز  موفق خود در برابر ویروس  ووید 

 شته توان پزشکی خود را به رخ جهانیان  شاند و از این موفقیت یم  مپین جهانی 

های پزشکی این  شور به سایر  شورها آغاز شدپ  مپینی  ه با ارسال  ممساختپ 

ها ماسم برای  شورهای ایتالیا، آمریکا،  انادا وپپپ  ه منقی به هایی حاوی میلیونبسته

های خود شامل های ساخت تایوان بودند ارسال گردیدپ این  شور  ممبرچسا

، دستگاههای حرارت سنج، های تشخیص، ماسمتجهیزات محافظت شخصی،  یت

های مشاوره وپپپ را به  شورهای  وچم دستگاههای سونوگرافی، موادغذایی، تیم

آمریکای لاتین همچون جمهوری دومینیکن، پاناما، گواتمالا، ها یتی، سنت نوویس، سنت 

فرستاد تا به آنها نشان دهد چگونه در  نار متحدان خود خواهد ایستادپ  1لوسیا و  یتس

                                                           
1 - St. Lucia, and St. Nevis and Kitts 
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دستگاه تشخیص دمای بدن و  9هزار ماسم،  15، 1ها هزار ماسم به بلیزل دهارسا

هزار  185تصویربرداری حرارتی به سنت لوسیا و همین تعداد به سنت وینسنت و گرانادا، 

ای از این ماسم، مواد غذایی و دستگاه پرتوی اشعة ایکس و سونوگرافی به گواتمالا نمونه

المللی خود در برابر چین ها برای تقویت موقعیت بینن  مماقدامات بودندپ تایوان از ای

ایران (. Ward, 2020) بهره برده و تا نون توانسته این  شورها را در  نار خود نگه دارد

تواند با الگوبرداری از اقدامات تایوان و چین به هنگام  رورت و به میزان توان اقدام نیز می

د و بدین ترتیا قدرت نرم خود را در بستر دیپلماسی هایی از این دست بنمایبه فعالیت

 پزشکی افزایی بخشدپ

 های وا سیناسیون و ارا ة خدمات آموزشی در حوز  بهداشت مپین -7-1-1

تواند نقی مؤثری در پیشگیری های وا سیناسیون یکی از اقداماتی است  ه می مپین     

ا نمایدپ ایران در محیط جغرافیایی قرار از شیوع یم بیماری در منطقة جغرافیایی خاص ایف

های سیاسی امکان ارا ة خدمات از سوی دولت ها به دلیل بروز ناآرامیگرفته  ه به

گردد و یا  ند است )باقری دولت آبادی و شفیعی شهروندان آنها یا با اخلال مواجه می

های ن(پ در چنین شرایطی ارا ة خدمات آموزشی و  مپی113: 1318سیف آبادی، 

گردد محیط پیرامونی ایران از وا سیناسیون به  شورهای همسایه علاوه بر آنکه موجا می

تری برخوردار باشد و شیوع بیماری از این طریق به داخل  شور و ع بهداشت مطلوب

محدود گردد، فرصتی برای افزایی قدرت نرم  شور نیز فراهم خواهد شدپ نمونة موفقی از 

در آموزش  2513توان در اقدام هلال احمر ایران در سال ی را میارا ة خدمات آموزش

ای  ه در جریان آن گروهی از بخشی به پزشکان عراقی برشمردپ برنامهخدمات توان

هایی را در بخی فیزیوتراپی، پروتز و ارتوپدی به پزشکان متخصص ایرانی آموزش

، عضو  میته صلیا سرخ 2ساگورثیپزشکان عراقی در منطقه اربیل عراق ارا ه دادندپ پریم 

                                                           
1 - Belize 
2 - Prem Saggurthi 



 615/    و محسن شفیعی سیف آبادی ی باقری دولت آبادیعل؛ ایش قدرت نرم ایران:...نقش دیپلماسی پزشکی در افز 

اند  ه ها بارها از ما خواستهعراقی»ها اظهار داشت: جهانی در توصیف این همکاری

های آموزش بیشتری فراهم  نیمپپپ راه حل مشار ت همکاران ایرانی یم تجربه فرصت

ان های آینده نش نندگان تمایل زیادی به بهبود آموزشموفق بودپ آنها به همراه شر ت

 ,ICRC)«هایی بهترین بستر برای تبادل اطلاعات و ارتقاء دانی استدادندپ چنین دوره

2013 .) 
 های علمی و انتقال دانی به یکدیگرتبادل یافته -8-1-1

شده،  ه با افزایی روزافزون تحرک افراد، محصولات، خدمات و در دنیای جهانی     

-ها نمییشتر از گذشته استپ بنابراین دولتشود، خطر شیوع بیماری بسرمایه شناخته می

های علمی خود تکیه  نند و یا امیدوار باشند با بستن مرزها جلوی توانند تنها بر داشته

-های بهداشتی را بگیرندپ آنچه  ه باید به آن توجه  رد این است  ه سلامت، پییبحران

ها نیاز به ایدار همة دولتگردد و برای رسیدن به توسعة پنیاز توسعة پایدار محسوب می

 1های علمی و انتقال دانی به یکدیگر دارندپ همانگونه  ه در جدول شماره تبادل یافته

خوبی در جریان شیوع بیماری نشان داده شده است این وجه از دیپلماسی پزشکی ایران به

ی خود هایی  ه با همتایان خارج رونا در ایران دنبال گردیدپ ر یس جمهور، در تماس

ها استقبال نمودپ تداوم های علمی سخن گفت و از این فعالیتداشت از  رورت همکاری

تواند بسترساز توسعة دیپلماسی پزشکی و افزایی قدرت نرم ایران ها میاین همکاری

 گرددپ

 اقدامات بلند مدت -2-1

ها لتنظر از برخی اقدامات فوق الذ ر  ه در دیپلماسی پزشکی از سوی دوصرف     

ای دیگر از توانند به دستهها میگردد دولتویژه در شرایط ا طراری و بحرانی دنبال میبه

 اقدامات نیز مبادرزت ورزند  ه جنبة بلندمدت داردپ این اقدامات عبارتند از: 

ویژه در مناطقی  ه های بهداشتی اولیه در  شور ذینفع، بهارا ة مستقیم مراقبت-1-2-1

  نند ار نمیپزشکان محلی 
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ریزی مناسبی درخصوص آموزش نیروی انسانی لازم در ها برنامهدر صورتی  ه دولت     

 ادر درمان داشته باشند همواره این فرصت برای آنها فراهم است تا بتوانند از راه اعزام 

های پزشکی به سایر  شورها برای تکمیل  ادر درمان آنها، به درآمدهای اقتصادی گروه

در خصوص  وبا انجام داد  2511بیفزایندپ طبق پژوهشی  ه جولی فین سیلور در سال خود 

میلیون دلار  سا درآمد نموده بود در حالی  211این  شور از صادرات سیگار و تنبا و 

دو میلیارد و سیصد میلیون دلار از راه صادرات خدمات پزشکی  سا  2559 ه در سال 

 )درصد صادرات این  شور در آن سال!  28د درآمد  رده بودپ یعنی رقمی حدو

, 2020: 98Feinsilver.) 
در  2512ننده خدمات پزشکی در جهان استپ این  شور در سال   وبا بزرگترین صادر

 رد هزار بشکه نفت دریافت می 15هزار پزشم  وبایی در ونزو لا روزانه  35ازای حضور 

(Arsenault, 2012: 1.)  میلیون دلاری ناشی از  179همچنین برزیل برای پرداخت بدهی

های زیرساختی ور به دنبال پروژهخدمات پزشکی و حضور  ادر درمان  وبایی در این  ش

های همچون بازسازی و تعمیر فرودگاه  وبا بوده استپ اقداماتی  ه در عمل، تحریم

خصوص اقدامات  وبا در این (.Werlau, 2014: 2) رد آمریکا علیه  وبا را بی اثر می

 روی ایران باشدپای موفق پییتواند نمونهمی

ها( در های تشخیصی، بیمارستانها، آزمایشگاهلاً  لینیمتأسیس مرا ز درمانی )مث -2-2-1

 سایر  شورها

تواند تأسیس مرا ز درمانی در  شورهای دیگر ازجمله اقدامات بلندمدتی است  ه می     

نام یم  شور را در ذهن و خاطر  بلند مدت شهروندان  شورهای دیگر جاودان سازدپ 

و  استن از پیامدهای سیاسی و روانی در  شور اینگونه خدمات برای تأثیرگذاری بیشتر 

آمیز باشد  ه در داخل آن  شور و ع پزشکی در تواند موفقیتمبدا بیشتر در شرایطی می

های گذشته  من ارا ة خدمات نیروی انسانی به حالت طبیعی باشدپ ایران در طی سال

ذینفع، اقدام به های جامع بهداشتی در  شورهای آموزشگاههای پزشکی، ایجاد برنامه

http://books.google.com/books?id=ixK6l7OeZ4sC&lpg=PA98&ots=WiJBDDVq1g&dq=cuban%20exports%20doctors&pg=PA98#v=onepage&q=cuban%20exports%20doctors&f=false
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( اگرچه 3تأسیس مرا ز درمانی در برخی  شورها نموده استپ )رپک: جدول شماره 

تعداد این مرا ز زیاد نیست اما همین میزان نیز با هجمة تبلیغات منفی از سوی اپوزیسیون 

خارج از  شور همراه بوده استپ در صورتی  ه نیاز به تأسیس مرا ز درمانی در  شور 

تواند در وجهه و پرستیژ ایران بسیار موفق ه باشد، اقداماتی از جمله موارد ذیل میخاتمه یافت

 باشدپ 
شده از سوی ایران در سایر کشورها: مراکز درمانی تأسیس9جدول شماره   

 منبع تاریخ تعداد بیمارستان کشور

 خبرگزاری فارس 1311اردیبهشت 21 1 عراق

 نیمخبرگزاری تس 1311مرداد  25 1 اوگاندا

 خبرگزاری صدای افغان)آوا( 1311و  1389 2 افغانستان

 خبرگزاری مهر 1311ابان  25 1 سوریه

 خبرگزاری ایرنا 1313بهمن  21 11 لبنان

 های علوم پزشکی های تحصیلی در رشتهارا ة بورس -3-2-1

حصیلی های تها در حوز  دیپلماسی پزشکی ارا ة بورسهای موفق دولتیکی از برنامه     

به دانشجویان خارجی استپ پس از انقلاب اسلامی و در راستای صدور انقلاب اسلامی بر 

اساس نظریة پخی و شیو  نشر جابجایی ارا ة بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی در 

وزارت علوم، (پ طبق آمار اعلام شده از سوی 73-31: 1382ایران افزایی پیدا  رد )برزگر، 

 ه   نندهای  شور تحصیل میهزار دانشجوی خارجی در دانشگاه 15 تحقیقات و فناوری

پ های علوم پزشکی مشغول به تحصیل هستندسه هزار دانشجو در دانشگاهاز این تعداد 

پذیرش دانشجوی خارجی در   مر ز دانشگاهی در حوز 17حدود  11سال  حالی  ه دردر

 استان  شور فعال هستند 11 ه در مر ز رسیده  13 شور فعال بود این تعداد امروز به 

 1311(پ بر اساس آمار فوق بیشترین تعداد دانشجوی خارجی برای سال 1: 1318)علیزاده، 

نفر(،  219نفر(، افغانستان ) 151های علوم پزشکی به ترتیا به  شورهای عراق )در رشته

ستپ این آمار به نفر( اختصاص داشته ا 71نفر( و پا ستان ) 151نفر(، لبنان ) 195سوریه )
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دهد و هم در ها رشد چهار برابری را نشان میهم به لحاظ تعداد بورسیه 1312نسبت سال 

 (پ11/9/1319اند )خبرگزاری مهر، تنوع  شورهایی  ه دانشجویان از انجا به ایران آمده
های علوم پزشکی به غیرایرانی دانشگاه ةشدگان بورسیتعداد پذیرفته: 4جدول شمارة 

 35تا  32های یک مقطع در سالتفک

 
 11/9/1319منبع: خبرگزاری مهر، 

بر اساس اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و سند جامع آموزش سلامت وزارت 

به  1319درصد در پایان سال  8/5از  را المللی ه سهم دانشجویان بین مکلف استبهداشت 

 افزایی دهدپ  1155پایان سال درصد در  8/1

 

 پیامدهای دیپلماسی پزشکی درخصوص افزایش قدرت نرم -5

در صورتی  ه جمهوری اسلامی بتواند همانند  شورهای  وبا، هند، تر یه، برزیل وپپپ      

رود پیامد این اقدام  ار گیرد انتظار میبرنامه جامعی را در حوز  دیپلماسی پزشکی به

 افزایی قدرت نرم  شور به اشکال زیر باشد:

 ویژه  شورهای درحال توسعهپتوسعة روابط با دیگر  شورها به -1-1

 معرفی  شور ایران و فرهنگ ایرانیان به جهانیانپ -2-1

 ارتقاء پرستیژ و جایگاه ایران در عرصة جهانیپ -3-1

 برندسازی برای ایران و  سا اعتبارپ -1-1
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وفق/ طرفدار عدالت عنوان یم دولت پیشرفته و متصویرسازی از  شور در خارج به -1-1

 و اخلاقپ

 المللی ازجمله سازمان بهداشت جهانیپارتقاء جایگاه و موقعیت ایران در نهادهای بین -9-1

 ها علیه ایرانپمقاومت در برابر تحریم -7-1

 ای از حسن نیت و بسترسازی برای توسعة تجارتپنشانه -8-1

 رونق صنعت توریسم پزشکی در  شورپ -1-1

 

 گیرینتیجه

های پزشکی میان  شورها انتشار ویروس  رونا در جهان یکبار دیگر اهمیت همکاری     

را برجسته ساختپ اما مسئلة مهمتر  ه در ایران  متر به آن توجه گردیده و از قضا شرایط 

تواند به برجسته شدن آن  مم نماید اهمیت دیپلماسی پزشکی در افزایی  نونی می

های پژوهی حا ر نشان داد، دیپلماسی پزشکی گونه  ه یافتهقدرت نرم  شور استپ همان

با دو دسته اقدامات  وتامدت و بلندمدت قابل پیگیری در سیاست خارجی ایران استپ در 

رسانی به دیگر  شورها تواند پیگیری گردد:  ممبرنامه می 8بخی اقدامات  وتاه مدت 

دمیولوژیم، آموزش  من خدمت برای ها و نظارت اپیگیریدر بلایای طبیعی،  نترل همه

های های آنها، ارا ة مستقیم مراقبتهای بهداشتی برای بهبود مهارتمتخصصان مراقبت

ریزی سیستم سلامت، اهدای دارو و ای سازمانی، اداری و برنامهپزشکی، خدمات مشاوره

اشت و های وا سیناسیون و ارا ة خدمات آموزشی در حوز  بهدتجهیزات پزشکی،  مپین

 های علمی و انتقال دانی به یکدیگرپتبادل یافته

ارا ة مستقیم -1توان به سه راهکار توجه نماید: مدت ایران میدر بخی اقدامات بلند     

-ویژه در مناطقی  ه پزشکان محلی  ار نمیهای بهداشتی اولیه در  شور ذینفع، بهمراقبت

ها( در های تشخیصی، بیمارستانها، آزمایشگاهتأسیس مرا ز درمانی )مثلاً  لینیم -2 نندپ

های علوم پزشکیپ البته باید دقت های تحصیلی در رشتهارا ة بورس -3سایر  شورها و 
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ای باشد  ه موجا فشار بر شرایط درمانی نمود  ه اتخاذ این اقدامات باید به گونه

دولتی تحمیل ننماید و  هایهای خارج از توان بر بودجهشهروندان ایرانی نگردد، هزینه

ویژه پزشکان و فعالان حوز  اقتصاد پزشکی را اعترا ات شهروندان  شور مقصد به

های تواند فرصتتوان گفت دیپلماسی پزشکی میهمراه نداشته باشدپ در این صورت میبه

زیر را در حوز  افزایی قدرت نرم به همراه داشته باشد: توسعة روابط با دیگر  شورها 

ویژه  شورهای درحال توسعه، معرفی  شور ایران و فرهنگ ایرانیان به جهانیان، ارتقاء به

پرستیژ و جایگاه ایران در عرصة جهانی، برندسازی برای ایران و  سا اعتبار، تصویرسازی 

ها علیه عنوان یم دولت پیشرفته و موفق، مقاومت در برابر تحریماز  شور در خارج به

نیت و بسترسازی برای توسعة تجارت و رونق صنعت توریسم ز حسنای اایران، نشانه

 پزشکی در  شورپ

 
      

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 منابع
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، تهران: 1391-1371حزب الله لبنان  خچهی: تاریروزیاز مقاومت تا پ پ(1387مسعود ) ،یاسدالله (1

 .نور سازانشهیموسسة اند

در  ها یعوامل مؤثر بر وقوع ناآرام» پ(1318) محسن ،یآبادفسی یعیشف ؛یعل ،آبادی دولت یباقر (2
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