
 9318 بهار و تابستان ،(20 پیاپیاول ) شماره ،همن سال ،قدرت نرممطالعات  علمی فصلنامهدو

 333-376 صص

  رانجمهوری اسلامی ای عمومی دیپلماسی و مذهبی ابعاد فرهنگی بررسی

 در آسیای مرکزی
                                                                                                 پژوهشی :قالهنوع م

 2 یرحیم نوروز، 9 محمدرضا موسویسید  

 99/07/9318تاریخ پذیرش:                                   22/02/9318تاریخ دریافت: 

 چکیده
از ایهن  سعی در بکارگیری هرچهه بیشهتر هاالملل، دولتروابط و سیاست بینعمومی در دیپلماسی توجه به اهمیت با     

تمرکهز و قهدرت هوشهمند  هایی چهون قهدرت نهرم وظهور در زمینههایهن من خود دارنهد و بهه برد منافعپیشابزار جهت 

بررسهی ابعهاد فرهناهی و مهذه ی  سهعی در مقالهه کنند. به دلیل اهمیت موضهوع ناارنهدگان در ایهنگذاری میسرمایه

بهه  ایهران در دیپلماسهی عمهومی و ی اسلامی ایران در آسیای مرکزی دارند. اولویت و تأکیهددیپلماسی عمومی جمهور

راوان فرهناهی، و اشتراکات فه ر میان مردم و کشورهای این منطقهد خصوص در آسیای مرکزی تکیه بر پیشینه تاریخی

 اسهت. در یت جغرافیایی نسه ت بهه آنههامرزی و موقعهم دین اسلام، نوروز، اشتراکاتی همچونتاریخی و مذه ی است. 

 ایهرانعمومی دیپلماسهی فرهناهی و مهذه ی هایترین جن همهم هک است سؤال این به پاسخ درصدد مقاله این راستا، این

دارد ایران بیشتر بر پیشهینه فرهناهی، تمهدنی و مهذه ی مقاله بیان می فرضیه این اساس این بر چیست؟ آسیای مرکزیدر 

 بهر نهیم ت پهژوهش . روشورزدمی خود در این منطقه تأکید میبرد دیپلماسی عمومشترک با آسیای مرکزی برای پیش

 .است تحلیلی -توصیفی پژوهشی راه رد

 .می ایران، آسیای مرکزی، قدرت نرمعمومی، جمهوری اسلادیپلماسی  کلیدی: گانواژه

 

 

 

                                                           
  ، ایران.تهران، علوم سیاسی دانشااه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دکتری دانشجوی -9

moosaviut@gmai.com 
  .، تهران، ایرانالملل وزارت امورخارجهدانشکده روابط بینکارشناسی ارشد دانش آموخته  -2

Rahimnoruozi@gmail.com         



 9418 بهار و تابستان ،(20پیاپی ) اول شماره ،همن سال ،مطالعات قدرت نرم علمی فصلنامهدو /      433

 

 مقدمه

-رسمی بینهای جدیدی در ساختارهای اعث شده تا مولفهالملل بجدید نظام بینشرایط      

، توجه بیشتر به اقتصاد در کشورها های امنیتیلویتو اوالمللی نقش ایفا کنند. پایان جنگ سرد 

، مطرح شدن بازیاران جدید و اهمیت یافتن افراد و نهادهای غیردولتی در های جهانیسیاست

های گذشته، جهان موجب شده است تا کشورها برای تامین منافع ملی خود علاوه بر روش

گیری از دیپلماسی ن بهرهتواهای جدیدی را به کار بایرند که مهمترین آن را میابزارها و راه

 عمومی دانست.  

 کشورها سایر عمومی دیپلماسی هدف جدی طور به که است مناطقی جمله ازآسیای مرکزی      

 محل آن خودمختار هایجمهوری استقلال و شوروی فروپاشی از پس منطقه این. است گرفته قرار

 بازیاران. است بوده ایفرامنطقه و ایمنطقه بازیاران فرهنای و اقتصادی ،سیاسی وتازهایتاخت

 نفوذ کردن بیشتر چه هر در سعی عمومی دیپلماسی از گیریبهره با منطقه این در نفوذ صاحب

 شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از پس آمده وجود به خلأهای کردن پر و منطقه این در خودشان

 عملی را خود مذه ی و نظامی صادی،اقت سیاسی، اهداف عمومیدیپلماسی وسیله به تا داشته باشند

  .کنند

 در خود نرم قدرت از توانست اسلامی انقلاب به ثمر رسیدن آغاز در ایرانجمهوری اسلامی      

 بود فرهنای اسلامی انقلاب هدف اصلی که خصوص به ب رد، بهره ایفرامنطقه و ایمنطقهسطح 

 هایملت میان در توانست و دش معرفی مردمی، _ اسلامی مشخص رویکردهای و شعارها با و

 جمهوری اسلامی موفق، تجربه این توجه به با. باشد داشته طرفدارانی منطقهدر  جمله از مختلف

 رابطه با این موضوع در. ب رد نرم قدرت از رانتیجه مطلوب خود  نتوانست بعد هایسال در ایران

 تا شد باعث که بود اقعر با جنگ از ناشی حوادث پیش آمده دلایل، ترینمهم از یکی

 دلیل به همچنان نیز جنگاتمام  از پس. باشد خود سرزمین از دفاع ایران، اولویت ترینمهم

این در . داشت قرار م احث اولویت در سخت قدرت و ایران نظامی توان تقویت منطقه، شرایط

 قدرت منابع دیار کنار در تواندمی ایران نرم قدرت منابع کنونی، دوران درحالی است که 
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 اهمیت. گیرد قرار ملی منافع به خدمت راستای در اقتصادی توان نظامی، امنیتی و همچون

 به جهان و منطقه در ایران عمومی دیپلماسی چهارچوب در نرم قدرت هایمؤلفه از استفاده

 در که هارسانه و کشورها از برخی منفی ت لیغات تأثیر کاهش به تواندمی که است حدی

 .کند کمک است، آمده وجود به ایران علیه اخیر هایسال

 

 چهارچوب مفهومی

 دیپلماسی عمومی

دولتی و افکار عمومی رنگ شدن نقش بازیاران غیر الملل و پرها و تغییرات نظام بینچالش     

استفاده قرار بایرد. در  کنار دیپلماسی سنتی مورد س ب شده تا اشکال جدیدی از دیپلماسی در

رود، خوبی به کار میهای معمول که توسط برخی از کشورها بهکی از دیپلماسیاین رابطه ی

ی کشور عمومی خصوصاً از جهت ارتقای وجههعمومی است. اهمیت دیپلماسی دیپلماسی

)هادیان و احدی، رودافزایش قدرت نرم به شمار میواقع سازوکاری برای  مدنظر است و در

9388 :87.)  

توان گفت: دیپلماسی نظران آمریکایی در مورد دیپلماسی میی صاحبهابا بررسی دیدگاه     

شده توسط یک دولت به های طراحی کنندگان آمریکایی آن، برنامهعمومی از منظر ابداع

است. رسانی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی در یک کشور دیار تعریف شده منظور اطلاع 

ها در سه ماسی با دیپلماسی رسمی و سنتی بیانار تفاوتهای اساسی این نوع دیپلمقایسه مؤلفه

 محور اساسی است:

که دیپلماسی رسمی و سنتی، پنهان و عمومی آشکار و علنی است در حالی دیپلماسی یک.     

های هدف خاص و یا عموم مردم جامعه عمومی، گروه مخاط ان دیپلماسی دو.غیرعلنی است؛ 

سه. ها هستند؛ در دیپلماسی رسمی، مخاط ان دولت کهدر دل یک ملت دیارند، در حالی

شود، عمومی به رفتار و تمایلات عموم مردم در دیار کشورها مربوط میموضوعات دیپلماسی 
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ها سروکار دارد)آشنا و جعفری های دولتکه دیپلماسی سنتی با رفتار و سیاستدر حالی

 (.983:9387 خوانی،هفت

توان دیپلماسی را از حیث ماهیت کنشاران دخیل در آن به سه باید توجه داشت که منطقًا می     

)که خود دو نوع آشکار و پنهان ی دولت با دولت یا دیپلماسی رسمیدسته تقسیم کرد: دیپلماس

 عمومی و دیپلماسی مردم با مردم یا دیپلماسی خط دو. دارد(، دیپلماسی دولت با مردم یا دیپلماسی

 

 عمومی نوین دیپلماسی

عمومی است که کارکردهای خاص مفهوم دیاری از دیپلماسی 9عمومی نوین سیدیپلما     

این دیپلماسی بر قدرت نرم تکیه دارد و عمومی سنتی متفاوت است.  خود را دارد و با دیپلماسی

 یپلماسیکند که هر یک موجب تقویت دیاری است. در این دارت اطی دوطرفه را ایجاد می

های گیرد و این مفهوم حتی در عرصهتوجه قرار می یک ملت موردبرای  2ایجاد نشان عمومی

شود. تفاوت عمده این دیپلماسی با فعالیت ت لیغاتی در این است که الکترونیک نیز دن ال می

را برای گفتاو با دشمنان و دوستان ایجاد  یانوین سیستم ارت اط دوطرفه عمومی یپلماسید

های های مقابل را به حمایت از سیاستکند طرفد تلاش میکند و با ارائه اطلاعات مستنمی

عمومی نوین باید جمله افرادی است که معتقد است دیپلماسی از 3اسنو .نظر تشویق کند مورد

نیز بر این باور است که  3برگیرنده ارت اط دوسویه باشد. ملیسن برای فراتر رفتن از پروپاگاندا در

ای خاص بیندیشد، ش یه گونهکوشد مردم را اقناع کند تا بهمیعمومی از آن جهت که دیپلماسی

هایی که مردم برای گفتن عمومی به حرفپروپاگاندا است، اما از سوی دیار چون دیپلماسی

دارد دهد اساسًا با پروپاگاندا متفاوت است. وی عنوان میدارند نیز گوش فرا می

جان ه با ملل خارجی باید بر شکل اط مستقیم یکبر ایجاد ارت  جای تکیه عمومی بهدیپلماسی

های هایی بین بخشمنظور ایجاد ش که دادن به روابطی چندجان ه با بازیاران جامعه مدنی به

                                                           
1. New Public Diplomacy 
2 Brand 
3. Snow 
4. Milson 



 433/   سید محمدرضا موسوی و رحیم نوروزی؛ ... عمومی دیپلماسی و مذهبی ابعاد فرهنگی بررسی 

 

وسیله  عمومی سنتی تنها به خلاف دیپلماسی عمومی نوین بر دیپلماسی شد.غیردولتی متمرکز با

روند  المللی مردم را درطوح داخلی و بینگیرد، زیرا در سنهادهای حکومتی انجام نمی

های مهم توان ویژگی(. در مجموع می23: 9313)طاهریان، نمایدعمومی وارد می دیپلماسی

 قرار ذیل مطرح کرد:عمومی سنتی را به  های آن با دیپلماسیعمومی نوین و تفاوت دیپلماسی
 

 ()نوین 29عمومی قرن دیپلماسی عمومی سنتی دیپلماسی 

 صلح هامنازعات، تنش بین دولت شرایط تحقق

در کشورهای هدف  به دست آوردن تغییرات سیاسی اهداف

 وسیله تغییر رفتارها به

 به جلو بردن اهداف سیاسی و اقتصادی با

ای مث ت چهره مستعد و فضایی هدف ایجاد

 از کشور اعمال کننده

 هاحفظ روابط درگیر با تودهساخت و  های مدیریتی ترغی یسیاست راهبردها

 2ارت اط دوسویه 9سویهارت اط یک مسیر ارتباط

عمومی م تنی بر پژوهش، جایی دیپلماسی صورت نیاز( بسیار اندک )در پژوهش

 که بازخورد بسیار مهم است.

 هاایدئولوژی مدیریت محتوا

 منافع

 اطلاعات

 افکار

 هاارزش

 همکاری

 مخاطبان هدف

 )مردم(

 م جامعه هدف؛عموم مرد

 هاپیام کنندگانکنندگان و ارسالدریافت

، سیاست شدهقشار جداشده، تعریفا

 داخلی؛ فعالان تأثیرگذار

های جدید و قدیمی؛ اغلب رسانه های جمعی سنتیرسانه مجاری

 شده سازی های شخصیرسانه

 شراکت بخش دولتی و خصوصی شده توسط دولت تأمین بودجه

 

 

 
                                                           
1 monologue 
2 dialogue 
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 اسی خط دودیپلم

 نظر صاحب و آگاه افراد آن در که است دولتی غیر و رسمی غیر فرایندی دو خط دیپلماسی     

 بحث و گفتاو به تفاهم و اعتماد ایجاد و مشکل حل یا و تنش کاهش برای و دارند مشارکت

 :  است یک خط دیپلماسی با عمده تفاوت سه دارای دو خط دیپلماسی .نشینندمی

 لحاظ همین به .ندارد را رسمی فرایند هایمحدودیت که است رسمی رغی فرایندی نخست،

 غیر افراد دو خط دیپلماسی در دوم،؛ است منعطف حال عین در و متفاوت چارچوبی دارای

 موضوع به آگاهان معمولا را دیپلماسی این در کنندگان مشارکت واقع در .دارند حضور رسمی

. دهندمی تشکیل المللیبین فعالان و محققان و استراتژیک و راه ردی هایدیدگاه دارای افراد و

 رویدادها و تحولات درباره مدت بلند دیدگاهی دارای ملی منافع موضوع در معمولا افراد این

 مندعلاقه نهایی نتیجه به بیشتر و دانندمی دیاران منافع با تعامل چارچوب در را ملی منافع هستند،

 فراتر هاآن درباره استدلال و مواضع ت ادل از رسمی غیر دیپلماسی در گفتاو سوم،؛ هستند

 یا علت چه موضع این اینکه نیز و پردازدمی طرف دو هایگیری موضع عمق به و رودمی

 پس در منافع وها ارزش ها،محدودیت ها،اولویت نیازها، ها،ترس ها،نارانی دارد، هاییعلت

 طریق از کنندمی تلاش طرف دو دو، خط دیپلماسی در واقع در .چیست گیری موضع این

 را مقابل طرف ادبیات کدامین یا و رفتار کدام که شوند واقف امر این به یکدیار مسایل درک

 است ایاندازه به دو خط دیپلماسی مفید کارکردهای .داردمی وا واکنش به را او ساخته، ناران

 بدان مدت بلند منافع تأمین و خود از خطر فعد برای کوچک و بزرگ مختلف کشورهای که

  .جویندمی توسط

اصل مردمی بودن، اصل مدنی بودن، اصل درستی و اعتماد و ارزشی بودن از اصول بنیادی      

 عمومی هستند. دیپلماسی عمومی هستند. مردم موضوع و داور نهایی دیپلماسی دیپلماسی

عمومی اقداماتی  نیست. در اجرای دیپلماسی خلاف ظاهر آن امری کاملًا حکومتی عمومی بر

توانند تأثیر ماندگار داشته باشند و به ایجاد اعتماد و برقراری پیوند میان مردم سایر کشورها با می

ها، ابزارها و عمومی، سازمان الزامات و اصول حاکم بر دیپلماسی در کنارکشور منتهی شوند. 
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شناخت میزان  منظوربه عمومی  ست. ارزیابی دیپلماسیعمومی نیز مطرح ه امکانات دیپلماسی

 هاپیامکردن  روزبهها در مراحل مختلف و کارآمدی و نقاط ضعف و قوت آن و اصلاح برنامه

دهد که کشورها ها نشان میامری ضروری است. بررسی م احث نظری و عملکرد دولت

 هاآنکشورها توجه بیشتری کنند و  ناگزیرند که به افکار عمومی، نارش و برداشت مردم دیار

 خود مدنظر قرار دهند.  هایسیاسترا در تصمیمات و 

 

 عمومی ایراندیپلماسی 

کند. اما عمومی فعالیت نمیدر حال حاضر در ساختار سیاسی ایران نهادی با عنوان دیپلماسی      

ر چهارچوب دیپلماسی توان دهای دولتی را میهای برخی از نهادها و سازمانای از فعالیتپاره

 از خارج در ترویجی و فرهنای هایفعالیت ایران اسلامی جمهوری عمومی تعریف کرد. در

 اما است؛ اهداف به نیل برای عمومی دیپلماسی و نرم قدرت کارگیریبه با مترادف کشور،

( الف نتوامی را ایران عمومیدیپلماسی و نرم قدرت مجری اصلی هایسازمان و هاوزارتخانه

 امور وزارت( ج و اسلامی؛ ارت اطات و فرهنگ سازمان( ب اسلامی؛ ارشاد و فرهنگ وزارت

در این  باز و نمود معرفی عرصه این در کنندههماهنگ و کنندهتنظیم نهادی همچون خارجه،

 عنوانبه را سازمان این باید اسلامی ارت اطات و فرهنگ سازمان نس ی استقلال به توجه با بین

 و نرم قدرت اصلی متولی رهاذر این از و فرهنای روابط اجرای و دهیسازمان اصلی مسئول

به  را مهم این یاد شده سازمان که نمود قلمداد ایران اسلامی جمهوری در عمومی دیپلماسی

 شایان. دهدمی انجام دیار کشورهای در ایران اسلامی جمهوری فرهنای هایرایزنی یوسیله

 بر نظارت و هماهنای تنظیم، مسئولیت خارجه امور وزارت موارد این تمامی در هک است ذکر

 (. 9: 9312دارد)اسماعیلی،  عهده بر کشورها سایر با را ایران مرزیبرون  فرهنای امور

 :است بعد سه دارای ایران اسلامی جمهوری عمومی دیپلماسی     

 خارجی سیاست زمینه در یرسازیتصو و فضاسازی به که است ایرسانه دیپلماسی اول، بعد     

 اسلامی جمهوری سیمای و صدا. ورزد می اهتمام مجازی یا جمعی هایرسانه از گیریبهره با
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 داشت اذعان باید. کنند می نقش ایفای زمینه این در مجازی و مکتوب های رسانه نیز و ایران

 اسلامی جمهوری مومی،ع دیپلماسی ابزارهای و کارگزاران مخاط ان، در تحول به توجه با که

 و اجتماعی از اعم ای رسانه مدرن ابزارهای از دارد تلاش خود نوین عمومی دیپلماسی در ایران

 انقلاب هایارزش و نظام از دلپذیر تصویری ارائه .بایرد بهره ارت اطی نوین فناوریهای و مجازی

 چند و وجهی چند کزی،مر چند الملل بین نظام و دینی سالاری مردم الاوی ویژه به اسلامی

 آنجا از. رود می شمار به کشورمان عمومی دیپلماسی های ارکان از یکی مخاط ان برای ضلعی

 مطلوب تصویری ارائه برای است اسلامی و دینی آموزهای بر م تنی اسلامی جمهوری نظام که

 .کند می شتلا ای رسانه جدید محیط در عقلانی و ناب اسلام معرفی نیز و خارج، در نظام از

 با فرهنای مناس ات پیش رد منظور به که است فرهنای دیپلماسی عمومی، دیپلماسی جن ه دومین

 اسلامی جمهوری عمومی دیپلماسی زمینه، این در. شود می ریزی طرح کشورها سایر مردم

 قابلیت از که است وجهی چند و بعدی چند ویژگی با تمدنی رویکردی دارای ایران

 رهاذر، این در. است برخوردار فرهنای ایران به موسوم نوروز فرهنای حوزه در تاثیرگذاری

 و ابزار مثابه به و تمدنی و فرهنای اشاعه منظر دو از فارسی زبان توسعه و ترویج است شایسته

 اختصاصات از یکی. گیرد قرار اهتمام مورد پیرامونی جهان به اسلامی انقلاب پیام انتقال زبان

 صدور ق یل از مواردی که است آن فرهنای حوزه در ایران اسلامی جمهوری یعموم دیپلماسی

 بعد سومین ..آید می شمار به کشورمان عمومی دیپلماسی زمره در اسلامی بیداری و انقلاب

 مردم مناس ات گسترش به دولتمردان آن اساس بر که است م ادله دیپلماسی عمومی، دیپلماسی

 با پایدار روابط و دانشااهی و فرهنای ت ادلات نیز و شهروندی دیپلماسی به موسوم مردم به

 اعزام ق یل از اقداماتی بنابراین. ورزند می اهتمام دو مسیر دیپلماسی به موسوم دانشااهی نخ اان

 المللی بین و آموزشی دیپلماسی حوزه در تحصیلی، های بورس پذیرش خارج، به دانشجو

 انواع برگزاری فرهنای، میان ارت اطات فرآیند اعزامی، خ رنااران کشور، عالی آموزش سازی

 در اینترنتی های سایت ایجاد حتی و فرهنای سمینارهای و ها همایش هنری، های جشنواره

 عمومی، دیپلماسی در هدف گروه مهمترین واقع، در. دارند قرار عمومی دیپلماسی حوزه
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 آنها که بود امیدوار توان می آنها بر تاثیرگذاری با که چرا هستند، دیار کشورهای نخ اان

 (. 9: 9312 شوند)دهشیری، ت دیل کشورمان مقاصد کنندگان ترویج و گران اشاعه به خود

هایی را در دستور کار خود قرار داده است جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر سیاست     

ای و جهانی افزایش دهد و واسطه آن بتواند قدرت و نفوذ فرهنای خود را در سطح منطقه تا به

افکار عمومی مردم را تحت تأثیر قرار دهد. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ارت اط و 

ای و زدایی منطقهای برخوردار است و تنشتعامل با کشورهای منطقه و اسلامی از اولویت ویژه

خصوص با کشورهای هالمللی بای و بینکوشش در جهت اعتمادسازی متقابل در سطح منطقه

 های جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.جهان اسلام و نیز جهان سوم در محوریت برنامه

 

 عمومی ایران منابع دیپلماسی

را نظریه  ایران عمومی جمهوری اسلامیدیپلماسی  اصلیشالوده  باید توجه داشت که     

های اسلام ها و ارزشزهدر آمو« دعوت»گرفته از اصل  دهد که برشکل می« صدور انقلاب»

در  سیاست خارجی ایران و رویکردهای رسمی در مجموعه اهداف است و به صورت علنی و

توان خود  کارگیری حداکثربه با ایران است. جمهوری اسلامی نظر گرفته و نیز بازتاب داشته

و محقق سازد را  نارانی تا این دیار، تلاش دارد جوامع کنترل و مدیریت افکار عمومی در برای

 خارجی ع ارت است از: تلاش مثابه یکی از ابعاد و ابزارهای سیاست عمومی ایران بهدیپلماسی 

 ها از طریق ت یین وها و باورهای دیار ملتارزشها، اثرگذاری بر برداشتیافته برای سازمان

کارگیری منابع اسلامی و انقلابی. جمهوری اسلامی ایران این هدف را با به گسترش هنجارهای

در ادامه به کند. عمومی پیایری میخویش در چهارچوب دیپلماسی « قدرت نرم»ساز فرصت

 کنیم:اوردهای آن اشاره میو دست برخی از این منابع

 زبانالف. 

طور رسمی تنها در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان عمومیت هرچند زبان فارسی به      

: عراق، ترکیه، ازبکستان و پاکستان نیز گروهی از مردم به این زبان دارد، در کشورهایی نظیر
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های دیار مانند: ترکی، هندی، اردو، ارمنی، گرجی، گویند و نفوذ آن در زبانسخن می

میلیون نفر در دنیا به زبان فارسی تکلم  900سواحیلی و ... انکارناپذیر است. در مجموع بیش از 

میلیون ترک، ترکمن، ازبک و اردو زبان، از فارسی  200بیش از  کنند و در ساختار زبانیمی

پذیر نیست و سهم اساسی دارند. از سوی دیار، بدون زبان مشترک، تداوم فرهنای امکان

سو ساخته فرهنگ و از شود. به همین دلیل، زبان از یکهای بعدی منتقل نمیفرهنگ به نسل

های گفتاو، جذب و اقناع ترین راهی از مهمسوی دیار، سازنده آن است. از آنجا که یک

گیری از زبان مشترک است، زبان فارسی بهره-عمومی مثابه اساس دیپلماسیبه –دیاران 

گذارد)درخشه و های فراوانی را در این عرصه پیش روی جمهوری اسلامی ایران میفرصت

 (.20: 9310غفاری، 

 فرهنگتمدن و ب. 

شخصیت ایرانی و روح فرهنای و تمدنی ملت باستانی ایران و در م احث مربوط به هویت و      

تواند به اسلامی میگفتمان انقلاب اسلامی، از اهمیت به سزایی برخوردار است که جمهوری 

عنوان ملتی متمدن و با فرهنای ایران و انقلاب اسلامی بههای ها و خاصهنمایش و عرضه ارزش

های های فرهنای مشترک ایران با ملتو ترویج ارزشیش فرهنگ سازنده و زاینده بپردازد. نما

فرهنای کشورهای منطقه و همچنین فراهم ساختن  –منطقه و تاثیرگذاری بر نخ اان علمی 

بستر و زمینه لازم برای برقراری تماس با افکار عمومی این کشورها از جمله مواردی هستند که 

دیپلماسی عمومی کشور کمک به تقویت  توانندارگیری هویت و تمدن ایرانی میبا به ک

 (. 786: 9312)حسینی، نمایند

باشد. در در بعد خارجی حائز اهمیت میاسلامی  –به طور کلی مولفه تمدن و فرهنگ ایرانی      

های کهن، زبان و فرهنگ به ویژه ها، آئینمورد تقویت عناصر تمدن ایرانی همچون اسطوره این

تواند موجب هم ستای بیشتر میان مردمان ایران قرار دارند میدر مناطقی که در حوزه تمدنی 

ریزی در جهت تقویت وجهه های ایرانی که برای برنامهاین مناطق شود. از جمله مهمترین آئین
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ایرانی و قدرت نرم ایران در جهان مناسب است، نوروز است که اولین و مهمترین دستاورد، 

 یونسکو بود.  ث ت نوروز به عنوان میراث جهانی در

 های اسلامی و شیعیفرهنگ و ارزشج. 

های دینی که هسته اصلی فرهنگ و هنجارهای فردی و اجتماعی ایرانیان را ها و ارزشآموزه     

دهد، م تنی بر فطرت بوده و پایداری در خور توجهی در مقایسه با دیار منابع قدرت شکل می

های ارزشی و هنجارهای مشترکی میان ایران و نرم دارند. از سوی دیار، فرهنگ اسلامی، گزاره

نهد که رو میشورهای مسلمان پیشویژه کبسیاری از جوامع و مردم در کشورهای دیار، به

زمینه مناس ی را برای درک متقابل و هم ستای و همراهی با اهداف جمهوری اسلامی ایران 

 فراهم کند.

کارگیری دیپلماسی عمومی به هویت مهمترین رابطه میان هویت دینی ایرانیان و به     

-شود که ایران با تاکید بر هویت اسلامی خود در منطقه و همکاریکشورهای منطقه مربوط می

تواند به تقویت دیپلماسی عمومی و افزایش های مشترک فرهنای با کشورهای منطقه می

تشیع و ارت اط بدیهی است که مؤلفه (. 788: 9312اش کمک نماید)حسینی، قدرت نفوذ معنوی

های ایران در عرصه قدرت نرم است. با این حال ر از تواناییاایران با شیعیان جهان نیز یکی دی

ای باشد که موجب گونه بایست بهمیهای ایران گیریریزی و جهتدر این مورد برنامه

 .حساسیت کشورهای اسلام اهل سنت منطقه نشود

 

 عمومی دیپلماسیابزارها و اقدامات ایران در زمینه 

 های آموزشی و جذب دانشجو در ایرانفعالیتالف. 

 بحث قرار گرفته، مورد توجه انیرا عمومی دیپلماسی قالب در که هاییسیاست از یکی     

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب  .ستا جیرخا ننشجویادا شپذیر و زشموآ

فکار و جذب علایق نخ اان جهان اسلام در گذاری بلندمدت برای مهار ااسلامی به سرمایه

های علمی، دانشجویان راستای امنیت و منافع ملی خویش پرداخته است. از جمله در زمینه م ادله
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اند. بخشی از این شدهبسیاری از کشورهای جهان اسلام برای تحصیل در ایران پذیرفته 

المللی امام خمینی )ره( دانشااه بینشوند، در دانشجویان که از کشورهای عربی وارد ایران می

ها ها با همکاری برخی دانشااهقزوین مشغول به تحصیل هستند همچنین برخی نهادها و موسسه

شناسی با  پردازند. برای نمونه بنیاد ایرانبه جذب و پذیرش دانشجو از کشورهای منطقه می

ترین نهاد ایرانی در د. اما بزرگپذیرشناسی میهمکاری دانشااه شهید بهشتی دانشجوی ایران 

دانست. « المصطفی العالمیهجامه»پژوه از جهان اسلام را باید  زمینه جذب و پذیرش دانش

کند پاسخاوی نیاز المللی است که تلاش میحوزوی بین -المصطفی نهادی علمی جامعه

امی در جهان اسلام های اسلمندان معارف اسلامی و ایجاد کننده خیزشی جدید در نظریهعلاقه

رسانی، این نهاد به نام پیام ر اسلام مزین شده تا هیچ  باشد. بر اساس اعلام پایااه رسمی اطلاع

ای را در میان مخاط ان مسلمان ایجاد نکند. همچنین دو هدف مهم و نهایی این نهاد دافعه

اسلامی پارسا و متعهد و ع ارتند از: تربیت مجتهدان، پژوهشاران، مدرسان، م لغان و دانشمندان 

های اسلامی و معارف الهی و انسانی. نیز ت یین و تعمیق اندیشه قرآنی و اسلامی و گسترش نظریه

المصطفی در ایران ع ارتند از: مرکز آموزش زبان و معارف برخی از مراکز وابسته به جامعه

نسانی، موسسه اسلامی، موسسه آموزش عالی مذاهب اسلامی، موسسه آموزش عالی علوم ا

های مدت و فرصتهای کوتاه الهدی)ویژه خواهران(، موسسه آموزشآموزش عالی بنت

المللی های مجازی و غیرحضوری(، پژوهشااه بینمطالعاتی، دانشستان المصطفی)ویژه آموزش

 (.27: 9310المصطفی، مرکز تخصصی زبان و فرهنگ)درخشه و غفاری، 

 مذهبی یسمرتوب. 

های گذشته و حال سراسر ترین گردشاریترین و پروونقدر زمره قدیمیتوریسم مذه ی      

شود. در تعریفی از های اقلیمی و بدی آب و هوا نیز مانع آن نمیجهان قرار دارد. که دشواری

گردشاری مذه ی آمده: توریسم مذه ی ع ارتند از بازدید گردشاران از اماکن مقدس نظیر 

 ها و نظایر آنها. ها، مقابر امامزادهزیارتااه
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ای در شکل گیری بسیاری از شهرهای ایران داشته است. به طور مذهب نقش مهم و برجسته     

در این شهرها قابلیت های فراوانی برای جذب گردشاران  ....مثال مشهد، قم، ری و شیراز و 

ی، های مذه ی اسلاممذه ی وجود دارد. این در حالی است که علاوه بر اماکن و زیارتااه

و با شهرتی جهانی نیز در ایران وجود دارند که زیارتااه  های غیر اسلامی بسیار معروفزیارتااه

در آذربایجان غربی از آن « قره کلیسا»در اصفهان و « وانک»در یزد، کلیسای « چک چک»

 (. 22: 9313جمله هستند)آقاجانی و فراهانی فرد، 

 لیلد به انیرا درست. ا نجها مناطق ترینزممتا از یهیک تیهیسرتو هایجاذبه ظلحا به انیرا     

 تیریاز یشاردگر توسعه و دهشر ایبر مناس ی بستر ،مذه ی-فرهنای هیژو موقعیت دنبو دارا

شده شناسایی  رکشو در سمقد ذه یهم نمکا 191 و ارهز 8 نتاکنو رماآ ط ق. ستا همافر

 قابلیت انرهیا اهت هدهش ثهباع مختلف نیااد هایع ادتااه و یخیرتا بنیها ر،ثاآ ،کزامر عتنواست. 

 ،معابد ،سالمیا اکنهما بر وهعال. باشد شتهدا نیاد مذه ی هایحوزه بیشتر در را شاردگر بجذ

 انشاردگر از ریبسیا مقصد به را رکشو تواندمی انیرا در نیااد سایر سمقد ماکنا و کلیساها

  نماید. ت دیل مذه ی

 جینومر از یکی عنوانبه را هاآن تواندمی و است انکارناپذیر زیارتی توریسم مث ت اثرات     

 ایبر انیرا دممر با همدلی و پیوستای حس نوعی و نماید قهربد نشارکشو به نیایرا گهفرهن

 . نماید دیجاا هاآن

های انقلاب اسلامی از اقدامات دیار جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش اصول و ارزش

 باشند: در میان سایر ملل موارد زیر حائز اهمیت میسازی  و فرهنگ

 برپایی مراسم هفته وحدت 

 خصوص ها و میهمانان خارجی بهبرگزاری مراسم سالارد ارتحال امام خمینی )ره( با حضور هیئت

 ها در کشورهای مختلف ها و همایشاز جهان اسلام و برگزاری سمینارها، کنفرانس

 اهدف وحدت امت اسلامی و توسعه فرهنگ قرآنیبرگزاری همایش قرآن کریم ب 

 المللی قرآن کریمبرگزاری نمایشااه بین 
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 بخش و بیداری اسلامی و همایش اندیشه اسلامیهای آزادیبرپایی سمینار و همایش جن ش 

 شدناندیشی حج و جهانیالمللی کارکردهای حج و همبرپایی سمینار بین 

 وی اسلام و مسیحیتالمللی گفتابرگزاری سمینارهای بین 

 المللی وحدت اسلامیبرگزاری کنفرانس بین 

 های دارای محتوای فرهنای غنی و اسلامی و تلاش در جهت گسترش زبان فارسیصدور فیلم 

 دانشجویی ایران در خارج از کشور-های اسلامیفعالیت انجمن 

 های فیلم، عکس، کتاب و فروش فیلمبرگزاری جشنواره 

 المللی کتاب و ارسال کتب و نشریات دینی و آموزشی های بیننمایشااه ترجمه کتاب و ترتیب 

 ها به وطن و ترویج بورسیه نمودن طلاب و دانشجویان از کشورهای اسلامی و بازگشت آن

 های ایرانی و انقلابی.و ت لیغ اسلام با نارش

 رعت و ها و مراکز تحقیقاتی کشورهای مسلمان و ستقویت همکاری علمی بین دانشااه

 بخشی به جریان تولید اندیشه اسلامیعمق

  ایجاد مؤسسات خیریه فرهنای 

 های عنوان روز جهانی قدس و برپایی کنفرانساعلام آخرین جمعه ماه م ارک رمضان به

 المللی بزرگداشت قدسبین

 (.73: 9312جم)تاجیک، های العالم، پرس تی وی، سحر، جاماندازی ش کهراه 

عمومی وجود می ایران نهاد مشخصی برای هدایت و گسترش دیپلماسی در جمهوری اسلا     

ها و مراکزی هم که در این زمینه مشغول هستند تفکیک و تخصیص وظایف نندارد و سازما

شان صورت نارفته است و هر کدام به تشخیص خودشان کمیت، کیفیت و نوع مشخصی بین

های بالا فرهنگ و تمدن ا با توجه به جذابیتکنند، امشان را در این زمینه مشخص میفعالیت

کشور را برآورده کرده است.  عمومی های موجود تا حدی نیازهای دیپلماسیایرانی و تلاش

تلاش برای  و ستاقائل مومی ع رفکاا و هام برای ملتسالا که همیتیا به توجه باهمچنین 

آمیز با جهان و دعوت و مسالمت وحدت و هم ستای میان امت اسلامی، برقراری روابط دوستانه
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ایران مدنظر خارجی جمهوری اسلامی  عنوان اصول سیاستبه اسلام که بعد از انقلاب اسلامی به

های مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر قرار گرفته شده است. همچنین در دوره

 رفته است. الملل تأکید و مورد توجه قرار گها در صحنه روابط بیننقش ملت

 

 عمومی ایران در آسیای مرکزی دیپلماسی
میلادی زمانی که کشورهای آسیای مرکزی مستقل شدند، سیاست  9110در ابتدای دهه      

های پس از انقلاب تغییر نمود و در این امنیتی و خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز به نس ت سال

شاهد آن بود که فروپاشی شوروی خلائی در  المللیمانند سایر بازیاران بینوضعیت، ایران به 

شد. های خارجی پر میقسمت جنوبی آن کشور ایجاد نموده که ناگزیر توسط برخی قدرت

پس از فروپاشی شوروی ایران نیز در راستای ایجاد روابط استراتژیک بیشتر بر منافع اقتصادی 

ت، مذهب، روابط فرهنای و در تمرکز داشته است. همچنین باید ذکر کرد ایران به دلیل مجاور

مواردی اشتراکات قومی پیوندی ناگسستنی با آسیای مرکزی و قفقاز دارد. سیاست جمهوری 

جان ه، اعتمادسازی، صلح پایدار، های همهاسلامی ایران در این منطقه بیشتر بر همکاری

 ات استوار است.  ای باث برداری عادلانه از منابع ط یعی و ت دیل این منطقه به منطقهبهره

ای و گسترده قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و در سطح تحلیل منطقه     

مند مراتب بهتری نس ت به رق ای خود بهرههای بالا و به ها و ظرفیتقفقاز، کشور ما از توانایی

-رهنایکیشی؛ قرابت جغرافیایی؛ اشتراکات فآیینی و هماست. وجود امتیازاتی چون هم

تاریخی؛ اشتراکات زبانی و قومی با برخی از اقوام و حضور ایرانیان مقیم که ایران را به آسیای 

مرکزی پیوند داده است، بسترهای مناس ی را جهت اعمال و تأثیرگذاری قدرت نرم جمهوری 

از اسلامی ایران در این منطقه فراهم نموده است. فرهنگ ایرانی در مناطق آسیای مرکزی و قفق

جنوبی همواره غالب بوده است و ن اید تردید کرد که اگر بخواهیم مناطق مختلف جهان را از 

بندی کنیم، آسیای مرکزی و قفقاز در رأس آن مناطق حیث تأثیرپذیری از فرهنگ ایرانی دسته

توانند در توسعه همارایی بیشتر قرار خواهند داشت. بر این اساس، تأکید بر مشترکات می
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ویژه آنکه بازیابی سزایی داشته باشد؛ بهمیان ایرانیان کشورهای آسیای مرکزی تأثیر به فرهنای

های بلند مدت هر یک از این کشورها قرار دارد و تلاش جهت هویت گذشته، جز برنامه

های هویتی آنان، راه نزدیکی برای رسیدن به همارایی ای روشن بر پایه مؤلفهشناساندن گذشته

 (. 7: 9382ی است )ابراهیمی، بیشتر فرهنا

رو، همارایی فرهنای و تأکید بر مطالعات متقابل میان فرهنای و تمدنی ایران با از این     

شرط لازم برای همارایی فرهنای، برآورنده منافع عنوان پیشهای آسیای مرکزی بهجمهوری

ها در ردم و دولتسیاسی ایران در ق ال اتخاذ رویکردی فرهنای است. این در حالی است که م

آسیای مرکزی و قفقاز نس ت به گسترش روابط فرهنای با ایران حساسیت خاصی از خود نشان 

منظور جلوگیری از برانایخته گرایی فارسی به دهند. بنابراین باید ضمن اجتناب از ملینمی

ظریف و  ایگونه گرایانه ضد ایرانی در آسیای مرکزی و تحریک رق ا، بهشدن احساسات ملی

های آسیای افزاری در جمهوریهوشمندانه اقدام به تقویت قدرت ایران از طریق اقدامات نرم

مرکزی و قفقاز نمود. همچنین باید به خاطر داشت که بازیاران بازی بزرگ جدید در طول 

جنگ سرد جدید، جهت پیش رد اهداف خویش در آسیای مرکزی تنها بر قدرت سخت و 

اند بلکه تلاش مضاعفی را در راستای جذب و اقتصادی خود تکیه نکرده های نظامیقابلیت

اند. عمومی به نمایش گذاشتههای منطقه از طریق اعمال قدرت نرم و دیپلماسی ها و قومیتملت

های ناشی از ای بارز از کاربرد قدرت نرم جهت کاهش هزینههای رنای در اوراسیا نشانهانقلاب

 (.21: 9388باشد)تویسرکانی، ب در منطقه میقدرت سخت از سوی غر

ها )سیاسی، بایست در منطقه آسیای مرکزی همه جوانب همکاریجمهوری اسلامی ایران می    

اقتصادی و فرهنای( را با یکدیار دن ال نماید زیرا این عوامل مکمل یکدیار بوده و نادیده 

شود. هر چند به امل دیار منتهی میطور یقین به موفق نشدن عوانااشتن یکی از موارد فوق به 

ترین ظرفیت جمهوری اسلامی ایران، استفاده از پیشینه تاریخی، باور بسیاری از کارشناسان، مهم

زبانی و دینی مشترک است، اما ن اید این مهم را از نظر دور داشت که این کشورها با مشکلات 

ها به سمت کشورهایی که قصد آن هایرو بوده و دولتعدیده سیاسی، امنیتی و قومی روبه
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شوند. ها را داشته باشند، متمایل میهای امنیتی با آنهای اقتصادی و همکاریگذاریسرمایه

پیوندهای  تواندهای اقتصادی و گسترش روابط سیاسی میگذاریجمهوری اسلامی ایران با سرمایه

ها با موازات جلب اعتماد دولته های منطقه برقرار کرده و بحیاتی و استراتژیک را با دولت

استفاده از دیپلماسی فرهنای که بر پایه مشترکات زبانی، تاریخی و هویتی بنا شده به اقناع مردم 

 (.13: 9312ها در حول محور فرهنگ مشترک م ادرت ورزد)تاجیک، منطقه و جذب آن

 دینی و نهادهای علوم الف. مراکز

 و اسلامی هایارزش عامل کرد یاد آن از توانمی نرم قدرت عنوانبه که مهمی ظرفیت     

 به مسلمانان جذب در تواندمی ایران در دینی مراکز و مرجعیت مسئله همچنین. است شیعی

 عمق یابد، توسعه مسئله این هر قدر. باشد اهمیت حائز بسیار دینی علوم فراگیری برای ایران

 .یابدمی افزایش اسلام انجه در ورزی اندیشه جغرافیای در ایران استراتژیک

 این زمانی شوروی، جماهیر اتحاد فروپاشی آستانه در که است ذکر شایان ارت اطدر این      

 آسیای هایجمهوری تمام بین که مرکزی آسیای مسلمانان دینی شورای که شد مطرح پرسش

 هب آن تجزیه نفع به همای سکولار سیاسی ره ران نه، یا شود حفظ بود مشترک مرکزی

 جمهوری مقامات بعد، به 2009 سپتام ر 99 تروریستی حملات زمان از. دادند رأی «دارالافتاء»

 پیش در گریسلفی الخصوصعلی اسلام ق ال در را تریخصمانه رویکرد مرکزی آسیای

 مسجد دومین و شد هنری موزه به ت دیل اندیجان جامع مسجد ازبکستان در مثال، برای گرفتند؛

 .(Eshmuradov, 2003)شد سرپرستبی کودکان برای مرکزی به نیز رشه این بزرگ

 شرایط در و بوده تاجیکستان دولت توسط شدهانجام  اعمال از جمله مساجد شدید کنترل

 ,Baran and Starr)دارد قرار امنیتی مأموران کنترل تحت کشور این مساجد تمامی کنونی

 که کرد صادر را فرمانی این کشور جمهوریس رئ قرقیزستان در ،2003 آوریل در(. 2 :2006

 م لغان هایفعالیت کردن محدود منظور به شد خواسته ملی امنیتی هایسازمان از آن، موجب به

 گریسلفی تفکرات و مذه ی گراییافراط ترویج به که هاآن از جلوگیری حتی و مذه ی

به همین دلیل و شرایطی  (.Abramson, 2010: 27)دهند صورت را اقداماتی پردازند،می
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مندان به علوم دینی در آسیای مرکزی تنگ کرده است، که وضعیت را برای تحصیل علاقه

جوار با آسیای مرکزی است و از مراکز آموزش همترین کشور مسلمان ایران که پرجمعیت

ب علوم علوم دینی گسترده و وسیعی برخوردار است، پتانسیل بالایی برای جذب و آموزش طلا

 دینی از آسیای مرکزی دارد.

 ب. توریسم فرهنگی و مذهبی
های آشنا نمودن مردم کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری سلامی ایران با از مهمترین راه     

ها فراموش شده است، توسعه و گسترش و رسوم مشترکی که بسیاری از آن فرهنگ و آداب

اع کشورهای منطقه است. محیا کردن امکان هرچه بیشتر توریسم فرهنای و مذه ی میان ات 

ها اسلامی در آن-حضور مردم منطقه در شهرهایی همچون اصفهان و شیراز که فرهنگ ایرانی

سازی در زمینه گسترش تمایل مردم جمهوری اسلامی ایران به نمود بیشتری دارد، و نیز فرهنگ 

ساز مین مانند سمرقند و بخارا، زمینهز ای تمدن ایرانمسافرت به شهرهای تاریخی و گاه افسانه

های گسترش توریسم فرهنای و گردد. یکی از راهسازی فرهنای و هنری می گسترش جریان

های مختص سایتاندازی وب های تلویزیونی و رادیویی و همچنین راهمذه ی تأسیس ش که

 -یای هویت ایرانیآسیای مرکزی که با تمرکز بر روشناری در زمینه تاریخ و فرهنگ به اح

ها از دوران تاریخی ها و نوشتن کتاباسلامی کهن مردم منطقه بپردازد. همچنین ساخت فیلم

هایی مشترک مردم منطقه و نیز به تصویر کشیدن زندگینامه مفاخر بزرگی که ادعاها و اختلاف

های تلافطور حتم در رسیدن به حس مشترک و کاهش اخها وجود دارد به در زمینه ملیت آن

 موجود مؤثر خواهد بود.

ترین مسائلی که در کشورهای اسلامی همواره مورد مناقشه بوده است، جایااه یکی از مهم     

ویژه در آسیای جا مانده از اتحاد جماهیر شوروی به باشد. در کشورهای بهدین در جامعه می

اشته است. دین اکثریت مرکزی بعد از فروپاشی رژیم کمونیستی، این مسئله اهمیت زیادی د

درصد مردم، مسلمان و حنفی  60مردم آسیای مرکزی اسلام است و در حال حاضر بیش از 

-تواند با طرح و معرفی تمدن ایرانیمذهب هستند. در این میان جمهوری اسلامی ایران می
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ی و زدایای و جهان اسلام گام مؤثری در تداوم روند تنشاسلامی در راستای همارایی منطقه

عنوان محور سیستم فرعی اعتماد سازی بردارد. در شرایط جدید، جمهوری اسلامی ایران به

تمدن فارسی شامل افغانستان، تاجیکستان و همچنین پیوند دادن آن با جهان اسلام، یعنی بخش 

عنوان وحدت دهنده جهان اسلام ایفا کننده نقش حساسی در منطقه تواند بهغیرعربی می

تواند با اقداماتی همچون (. جمهوری اسلامی ایران می83-83: 9387، و همکاران نیاباشد)حافظ

م لغان دینی جهت معرفی چهره واقعی اسلام، گسترش توریسم مذه ی و فراهم آوردن زمینه 

های سفر مردم و نخ اان منطقه به شهرهای مذه ی جمهوری اسلامی ایران و مشاهده پیشرفت

می ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی به اصلاح چهره مخدوش اسلام میان جمهوری اسلا

مردم و نخ اان بپردازد. تنها با صرف بیان تأثیر دین بر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، انتشار 

اند را اصلاح نمود و تواند چهره مخدوشی که دشمنان از دین اشاعه دادهکتاب و سخنرانی نمی

 پذیر است. ا مشاهده مستقیم جامعه امکاناین مهم تنها ب

   ج. نوروز

 ملی هویت نوروز، جشن. است ایرانی هویت و فرهنگ شاخص هایمولفه از یکی نوروز     

. آیدمی حساب به هاآن قومی تعلقات و فرهنگ علایق، دهنده نشان و دهدمی نشان را ایرانیان

 نوروز متعددی کشورهای در امروزه. است دینی ایپیشینه دارای و قدیمی مراسمی نوروز

 و هویت گیریشکل در بزرگی نقش تنها نه آیین این. شودمی برگزار ملی هایجشن عنوانبه

 از خارج که باشد کسانی همه پیوند رشته تواندمی بلکه کندمی ایفا ایرانی اقوام هم ستای

 زاده، نقیب)شمارندمی محترم را آن و ورزندمی عشق نوروز به ایران، امروز جغرافیایی مرزهای

 آن از و است نیاکان ملی عید بدخشان مردم ویژهبه تاجیکستان مردم برای نوروز عید(. 3: 9382

 9112 سال در استقلال کسب از پس سال یک ترکمنستان. کنندمی یاد بزرگ عید عنوانبه

 روز 3 به نوروز عطیلاتت 2003 سال از کردو اعلام خود ملی اعیاد از یکی عنوانبه را نوروز

 با برابر اهمیتی کشور، این مردم برای و است قزاقی تقویم در ماه سومین نام نوروز. یافت افزایش

 به آن بزرگداشت اما است، روز سه کشور این در نوروز تعطیلات. دارد قربان عید و فطر عید
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 اول روز کشور این در. دارد نام بایرام نوروز قرقیزستان، در نوروز. دارد ادامه ماه یک مدت

 و ییل اشی نوروز ازبکستان در. شودمی داشته گرامی و شده نامیده نیز ملی گردش روز فروردین

 و گیردمی قرار شناسایی و احترام مورد ملی اعیاد از یکی عنوانبه و شودمی خوانده نیز جیل اشی

 .است رسمی تعطیل روز یک مناس ت همین به

 دارند،می پاس را نوروز ایویژه آداب و خاص رسوم با گوناگون مناطق در آنکه از فارغ     

 هایرشته تواندمی که است ایران سرزمین با مناطق این فرهنای پیوند در اساسی نکته

 بزرگداشت واقع در. آورد وجود به هاسرزمین این مردمان و ایرانیان میان ناپذیریگسست

 ایرانی فرهنگ از هاآن تأثیرپذیری میزان از نشان زیمرک آسیای کشورهای تمامی در نوروز

 از یکی عنوانبه و سازد فراهم سیاسی روابط تسهیل جهت مناس ی زمینه تواندمی که دارد

 (. 82-83: 9388 میرزایی،)آید شمار به( ایران فلات)زمین  ایران ساکنان بخش وحدت عوامل

  اکو فرهنگی د. موسسه

 است آن بر سعی اخیر هایسال طی اما سازمان اکو اقتصادی است، باید توجه داشت ماهیت     

 دارای فرهنای نظر از اکو عضو کشورهای. گیرد قرار توجه مورد نیز اکو فرهنای هایجن ه تا

 سازمان این فرهنای هایویژگی به ازپیشبیش توجه رواین از و هستند طولانی سابقه و ریشه

 فرهنای وزیران هایاجلاس برگزاری. آورد پدید منطقه در پایدار ایتوسعه برای را راه تواندمی

 نیز و انالیسی و روسی فارسی، زبان به جمله از مختلف هایزبان به مجلانی انتشار اکو،

 عضو کشورهای ملی آرشیوهای و ملی هایکتابخانه اتحادیه انالیسی، ایجاد زبان به ایفصلنامه

 اتحادیه ایجاد جهت در تلاش باشد،می کشوری هر در بمکتو رسانیاطلاع اصلی من ع که

 صورت اقدامات جمله از اکو خ رگزاری تأسیس و عضو کشورهای هایتلویزیون و رادیو

 .باشدمی فرهنای ارت اطات ارتقای جهت اکو سازمان در گرفته

 امیاسل جمهوری در آن مقر که است المللیبین و ایمنطقه موسسه تنها اکو حاضر حال در     

 دامنه بنابراین. هستند ایرانی سازمان ایحرفه کارکنان درصد 20 از بیش و دارد قرار ایران

 از بیش سازمان این هایتصمیم در ایران اسلامی جمهوری تأثیرگذاری محدوده و عمل آزادی
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 اسلامی جمهوری هایفرصت لذا(. 939: 9387 الاسلامی،شیخ شهابی،) است دیاری سازمان هر

 سایر از بیش فرهنای هایزمینه در ویژهبه اکو بالقوه هایظرفیت از برداریبهره برای ایران

 نخ اان به توجه. باشدمی رسیدن فعلیت به و شناسایی نیازمند تنها که است عضو کشورهای

 هنری، و فرهنای علمی، هایهیئت ت ادل و مرکزی آسیای هایجمهوری فرهنای و علمی

 طریق از قزاقستان و تاجیکستان ویژهبه کشورها این از برخی در فارسی زبان گسترش و ترویج

 برگزاری فارسی، زبان هایکرسی تقویت و افزایش ایران، اسلامی جمهوری هایاتاق تأسیس

 هایهفته برگزاری طریق از ایرانی تمدن و فرهنگ ترویج و معرفی افزایی، دانش هایدوره

 بوده دستاوردها این از بخشی کتاب، توزیع و چاپ شعر، ایهشب نمایشااه، موسیقی، فیلم،

 (.33: 9383 عابدینی،)است

در مجموع به نظر می رسد اتخاذ رویکردها و اقدامات مناسب و تاثیرگذار برای تعمیق و      

گسترش هرچه بیشتر روابط فرهنای و مذه ی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای 

 ت که اهم آنها به شرح زیر می باشد: مرکزی لازم و ضروری اس

 فرهنای، هایخصیصه فرهنای و پایدارسازی همارایی گسترش و توسعه 

 اعتمادسازی، جهت در خزنده و تلاش هایتنش گیریشکل از پیشایری 

 مشترک، علمی هایکنفرانس برقراری و دانشجو و استاد ت ادل ق یل از علمی همکاری افزایش  

 فعالیت،  محیط ظرفیت بر فرهنای هایرنامهب و رفتارها انط اق 

 کشورها این جوانان به آن معرفی و مذه ی اعیاد و نوروز مثل خاص هایمناس ت بر تأکید 

 غیره، و سینمایی هایفیلم فرهنای، هایبرنامه ارائه طریق از

 از نهبینا واقع چهره ارائه ایرانی و _اسلامی  فرهنگ محتوای از نادرست هایبرداشت اصلاح 

 مط وعات،  طریق از اسلام و ایران

 مرکزی آسیای کشورهای هایدانشااه در فارسی زبان هایکرسی گسترش و تأسیس، 

 منطقه،  کشورهای در شناسی ایران هایموزه تأسیس  
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  گیرینتیجه

 یابینقش الملل،بین روابط و نظام در شتابان و گسترده تغییرات به توجه با حاضر، حال در     

 رویکردهای و ابزارها کارگیریبه ضرورت المللی،بین روندهای در جدید بازیاران و هافهمؤل

 است شده برابر چند نیز عمومی دیپلماسی اهمیت منافع، رساندن حداکثر به و تأمین برای جدید

 کشورها خارجی سیاست در تاثیرگذار عنصری به نرم قدرت با نزدیک ارت اطی در حوزه این و

 .است شده ت دیل

 سیاسی، مختلف هایعرصه در ایران اسلامی جمهوری رویکردهای و اقدامات بررسی با     

 توانمی که است انجام حال در هافعالیت از ایمجموعه که دهدمی نشان اجتماعی، و فرهنای

 و ایران ایرسانه اقدامات. کرد تعریف عمومی دیپلماسی چهارچوب در را هاآن از تعدادی

 جهان، مختلف هایقاره در انالیسی و عربی اسپانیایی، هایزبان به فرامرزی هایامهبرن پخش

 در ایران هایخانهسفارت فرهنای هایفعالیت کشور، از خارج و داخل در فارسی زبان آموزش

 ایران، در خارجی دانشجویان جذب برای گرفته صورت هایتلاش و مختلف کشورهای

 با. شوندمی تعریف عمومی دیپلماسی غالب در که هستند هاییتفعالی از هاییقسمت همای

 انجام هماهنای بدون و پراکنده صورت به هافعالیت این رسدمی نظر به موارد این به توجه

 اقدامات این کنترل و هدایت برای ایشده تعریف و مشخص نهاد و سازوکار هیچ و شودمی

 از برخی خود، سازمانی درون تعاریف بر بنا دولتی ناگونگو نهادهای و هاسازمان. ندارد وجود

 جامعی برنامه موضوع این با رابطه در کرد ذکر باید متاسفانه. دهندمی انجام را اقدامات این

 . است نشده تعریف کلان و مشخص اهداف و ندارد وجود

 بیشتر مرکزی آسیای در خصوص به منطقه در ایران اسلامی جمهوری عمومی دیپلماسی     

 در و است جغرافیایی نزدیکی و قرابت و مشترک تاریخی و فرهنای پیشینه بر تأکید با و م تنی

 دید منطقه، آن در آنان آموزشی هایش که  و رادیکال اسلام گسترش دلیل به هایسال این

 مثل فرهنای اشتراکات. است یافته به ود ایران سیاسی اسلام به نس ت آنجا هایدولت و مردم

 محورهای مشترک، تاریخی پیشینه و مرکزی آسیای در فارسی زبان تأثیر و حضور نوروز،
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 مرکزی آسیای ایه ملت میان در ایران اسلامی جمهوری عمومی دیپلماسی تاثیرگذار و اصلی

 ایفرامنطقه و ایمنطقه کشورهای مخرب و منفی نقش توانمی آنان کارگیری به با که است

 نس ت موجود ذهنیت و کرد خنثی زیادی حد تا را متحدهایالات و عربستان ،ترکیه روسیه، مثل

 آسیای هایملت هایسرزمین سال سالیان که خواهزیاده و طلب تجاوز تصویری که ایران به

 . ب خشد به ود را بوده کرده اشغال را مرکزی
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