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 جايگاه ديپلماسي عمومي

و كشورهاي فارسي زبان  در روابط ايران

� محمدجعفر جوادي ارجمند

و علوم سياسي دانشگاه تهرانسياسي گروه علوم استاديار  دانشكده حقوق
 مرتضي اسمعيلي

و علوم سياسي دانشجوي دكتراي علوم سياسي گرايش مسائل ايران  دانشگاه تهراندانشكده حقوق

)18/2/91: تاريخ تصويب–4/7/90:خ دريافتتاري(

: چكيده

تا است شده باعث المللي بين عرصهدر گذار تاثيرو جديد هاي مولفه شدن مطرحو شرايط تغيير

به نقش ديپلماسي عمومي در سياست خارحي خود، ملي منافع بهترچههر پيشبرد براي كشورها

ب.قائل شوندبسيار اهميت  و نوشتار حاضر ا تمركز بر جايگاه ديپلماسي عمومي در روابط ايران

و تاجيكستان در صدد پاسخگويي به دو سوال ذيل است  آيا:كشورهاي فارسي زبان افغانستان

و تاجيكستان ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران در روابط خود با كشورهاي فارسي زبان افغانستان

د و ؟ يگر اينكه ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران در عمومي را مورد توجه قرار داده است

و تاجيكستان چه تاثيري بر روابط و كشورهاي فارسي زبان افغانستان  سياسي، اقتصادي، فرهنگي

فرضيه راهنماي اين پژوهش عبارت است از اينكه در عرصه با اين كشورها داشته است؟اجتماعي

 پيروزي انقالب ،اهتمام به ديپلماسي عمومي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران بعد از

و به كارگيري اين روابط با ساير كشورها از جمله كشورهاي فارسي زبان در دستور كار بوده است

و تاجيكستان موجب گسترش روابط در حوزه هاي نوع ديپلماسي در روابط با دو كشور افغانستان

و: چهارگانه .اعي شده استاجتم سياسي، اقتصادي، فرهنگي،

: واژگان كليدي

. ديپلماسي عمومي، كشورهاي فارسي زبان، افغانستان، تاجيكستان

                            Email: mjjavad@ut.ac.ir 66409595: فاكس: مسئول مقاله*
.ي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شدة اين نويسنده در اين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبرا
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 مقدمه
 در حوزه مطالعات روابط بين الملل Public Diplomacy)(»ديپلماسي عمومي«عبارت

عمدتا براي توصيف جنبه هاي جديد ديپلماسي بين المللي 1960اصطالحي است كه در دهه

 در اياالت متحده آمريكا 1965صطالح ديپلماسي عمومي نخستين بار در سالا. رايج شد

و ديپلماسي فلچر«، رئيس مدرسه Admund  Gullion)( آدموند گوليونبوسيله در»حقوق

به منافع ملي يك كشور»تافتز«دانشگاه و عبارت است از ارتباطات معطوف به كار گرفته شد

.از مرزهاي جغرافيايياز طريق ارتباط با مردم خارج 

به برنامه هاي تحت حمايت دولت اشاره دارد كه هدف از آنها  ديپلماسي عمومي

آن. اطالع رساني يا تحت تاثير قرار دادن افكار عمومي در كشورهاي ديگر است ابزار اصلي

و اينترنت است مبادالت فرهنگي، تصاوير متحرك، انتشار متن، و تلويزيون  Wolf and(راديو

Rosen,2004:5.(بر اساس تعريفي ديگر از چارلز كيگلي(Charles W.Kegly) ديپلماسي عمومي ،

به معناييبه نوعي شكل كه سترش نظام مند اطالعات به منظورگ جديد از تبليغات است

به دو دستهيوي ابزارهاي نفوذ كشور.تاثيرگذاري بر افكار عمومي است  بر كشور ديگر را

و غي مي كندرسمي بر اين اساس دخالت آشكار نظامي زير بخش نفوذ رسمي.ر رسمي تقسيم

و در نهايت نفوذ آشكار يا ديپلماسي كمك نظامي،و كمك اقتصادي، دخالت پنهان اطالعاتي

،به طور كلي.) 120-1383:123آشنا،( عمومي زير بخش نفوذ غير رسمي بر شمرده مي شود

ايديپلماسي عمومي شامل دو بعد و ديپلماسي رسانه ش/ديپلماسي فرهنگي كهوديجيتال مي د

و شاخصه هاي خود روي هم كليت ديپلماسي عمومي را شكل به همراه ابزارها  اين دو

،.مي دهند و تشكيل كتابخانه ها پخش ديپلماسي عمومي از طريق اقداماتي مانند انتشار كتاب

ه و تلويزيوني بين المللي ،برنامه و فرهنگي،راديو  آموزش زبان، اي مبادالت آموزشي

به خارج از كشور، و اجرايي و اعزام هنرمندان نمايشي و جشنواره هاي هنري  نمايشگاهها

و سايت هاي اينترنتي، سي دي، مجالت الكترونيك، ايجاد پايگاه ها و  برنامه هاي سخنراني

و چهره هاي شاخص و جلسات با تجار خارجي  دانشگاهي ،توليد فيلم،برگزاري سمينارها

و تئاتر، و دانشجو ،خبرنگاران اعزامي مي گيرد.....مبادله استاد .صورت

و كه جمهوري اسالمي ايران در روابط بين المللي بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد

و عمومي اين گونه روابط را وجهه همت خود قرار سياست خارجي خود همواره بعد مردمي

و از  و دست ابتدا در كنار روابط رسمي با دولت هاي ديگرداده در جهت تبيين اهداف

و ارائه تصويري صحيح  و رفع اتهامات عليه كشور و مقابله با تبليغات رسانه اي آوردهاي خود

و تحقق سياست خارجي از سوي ديگر و پيشبرد منافع ملي به از خود در جهان از يكسو

و.ي ديگر توجه ويژه داشته استارتباط با افكار عمومي كشورها در بررسي قانون اساسي
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به ديپلماسي عمومي در موارد متعدد مشاهده مي همين طور سند چشم انداز بيست ساله اشاره

به لحاظ مفهومي. شود و تاكيد كه اين اشاره از كلي هر چند بايد اين نكته را مدنظر قرار داد و

م،لحاظ لفظي .ورد اشاره قرار نگرفته است واژه ديپلماسي عمومي

در پژوهش حاضر تالش بر اين است كه با توجه به اشارات متعدد به ديپلماسي عمومي در

و بستر مساعد  و ديگر كشورها در متون باالدستي از يكسو روابط جمهوري اسالمي ايران

و فرهنگي در جهت پذيرش اين نوع نوين ديپل به لحاظ تاريخي ماسي كشورهاي فارسي زبان

با از سوي ديگر، كه جمهوري اسالمي ايران در روابط خود به اين سوال پرداخته شود

و تاجيكستان ديپلماسي عمومي را مورد توجه قرار داده است  كشورهاي فارسي زبان افغانستان

كه ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران در كشورهاي  و همين طور اين سوال يا خير؟

چه تاثيري بر روابطفارسي زبان افغا و تاجيكستان منظور از روابط سطوح چهارگانه؛(نستان

و اجتماعي با اين كشورها داشته است؟فرضيه راهنماي اين) سياسي، اقتصادي، فرهنگي

كه در عرصه سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران از فرداي  پژوهش اين خواهد بود

به ماهيت مردمي خود، اهتمام به ديپلماسي عمومي را در روابط با ساير پيروزي انقالب با توجه

و اين نوع ديپلماسي با  كشورها از جمله كشورهاي فارسي زبان در دستور كار داشته است

و تاجيكستان موجب گسترش روابط با اين كشورها در  كشورهاي فارسي زبان افغانستان

ش امنيتي، تجاري،- اقتصادي حوزه هاي سياسي، و نظامي .ده استفرهنگي

و ديپلماسي عمومي در اين در انجام پژوهش ابتدا تالش خواهد شد تا جايگاه قدرت نرم

به تعربف عملياتي  و سپس سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران مورد واكاوي قرار گرفته

به رئوس اقدامات جمهوري اسالمي ايران. كشورهاي فارسي زبان پرداخته شود در قسمت بعد

و سپس با مدنظر منطبق با شاخ صه هاي ديپلماسي عمومي در اين دو كشور اشاره خواهد شد

 سياسي، مواضع هاي هيات متقابل آمدو ديپلماتيك، رفت روابط معيار برقراري5قرار دادن

فرهنگيو علمي هاي هيات متقابل آمدو تجاري، رفتو اقتصادي سياسي، مبادالت مشترك

مي ايران بر روابط با كشورهاي فارسي زبان پرداخته خواهد شد به ارزيابي تاثير ديپلماسي عمو

.دشوو در نهايت نتيجه گيري ارائه مي 

 ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران-1
ج-1-1 و ديپلماسي عمومي در .ا.ا. قدرت نرم

به بحث ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران به اين نكته پرداخته  قبل از ورود

به كارگيري ديپلماسي عمومي در سياست خارجي مي به مثابه پيش زمينه كه قدرت نرم شود
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كه آيا اساسĤ.مي باشد مي شود اين است هااما سوالي كه مطرح و انقالب انقالب به طور عام

مي باشند يا خير؟  ايران به گونه اي خاص واجد عناصر قدرت نرم

به سوال به سوال فوق بايد مبني بر اينكه آيا بين انقالب؛ رعي تر پاسخ گفتفيبراي پاسخ

وو قدرت نرم رابطه اي وجود دارد؟ اساسĤ قدرت نرم بزرگ انقالب ترين سرمايه انقالبيون

اها و شايد به همين دليل به قدرت نرم انقالب فرانسه اشاره كرده است»ناي«كهستست

ها.)12:1389بيكي،( ساختن يا توانايي به تحرك درآوردن مردم با بيش از وادار«قدرت نرم انقالب

و تسليم شدن؛ استدالل است كه اغلب به رضايت بلكه توانايي جذب مردم به گونه اي است

.)(http://www.soft power.com(»مي شودمنجر آنها 

به معناي كامل كه انقالب و شايد بتوان با قاطيعيت عنوان كرد كلمه تجلي گاه قدرت نرم

ا روست كه جوزف ناي در جايگاه نظريه هم از اين.ستغلبه آن بر قدرت سخت رژيم حاكم

كه مديريتي بر عهده دارند،«:پرداز اصلي قدرت نرم معتقد است  در بعضي مواقع آنهايي

و يا سرمايه اي در اختيار دارند،قدرتمندترين افراد مح سوب نمي نيرويي تحت فرمان دارند

 در انقالب ها، قدرت نرم انقالبيون.)1382:16ناي،(»اينجاست كه انقالب ها معني مي يابند. شوند

و مستولي مي شود هاقدرت. بر قدرت سخت رژيم هاي مستقر غلبه يافته قدرتي،انقالب

كه ريشه در ايدئولوژي انقالب، و غير رسمي است ديپلماسي عمومي فوق العاده مردمي

و بديع نديشها ارزش هاي بنيادين انقالب، كاريزماي رهبر يا رهبران انقالب،ب،انقال  هاي نو

و توانمندي و ظرفيت هاي فرهنگي آن استانقالب در،به عبارت ديگر.ها  قدرت انقالبيون

و سخت نظام هاي مستقر، و انقالب اسالمي برابر قدرت رسمي،گسترده قدرت نرم آنهاست

. مقوله مستثني نيستايران نيز از اين

. انكارناپذير است،قدرت نرم انقالب اسالمي ايران نيز همچون ساير انقالب هاي بزرگ

جنبش هاي مذهبي سازمان يافته نيز مانند كليساي«در جهان امروز خصوصĤ اينكه به قول ناي

.)16:1389بيكي،(»كاتوليك رم از جمله بازيگران عرصه قدرت نرم هستند

كه چند امل فوق،عالوه بر عو مي شود عنصر ديگر نيز باعث تقويت قدرت نرم كشورها

ا موقعيت، از جمله.ستدر اين ميان جمهوري اسالمي ايران نيز از اين عوامل برخوردار

و مبادالت فرهنگي، ايدئولوژيك، هاتبليغ مناسبات و اهداف متعالي،،آرمان ترويج ارزش ها

و ادبيات، مو زبان و و فناوري هاي تكنولوژيك،كسب جايگاه قدرت قعيت علمي پيشرفته

و تسليحاتي، و سطح انتظار در شرايط نظامي ايفاي رسالت تاريخي متناسب با موقعيت جهاني

و اتخاذ مواضع مقبول در برخورد با بحران هاي بين المللي،توان مختلف، برخورد مناسب

و ته و درخور در برخورد با توطئه ها و خارجيرويارويي سريع  ديدات تضعيف كننده داخلي

به پيشينه تمدني،.)1383:100ناي،( قدرت خنثي سازي تبليغات مسمومو  تاريخي، ايران با توجه
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و مذهبي خود از منابع قدرت نرم مناسبي در مقايسه با بسياري از كشورها برخوردار فرهنگي

ب است و و برنامه ريزي براي هدفمند كردن  هره برداري از منابع بالقوهكه در صورت توجه

و جهان باشد يكي از كشورهاي موفق در كاربرد ديپلماسي عمومي در منطقه دادانديش(مي تواند

مي توان منابع قدرت نرم ايران را در چهار بخش ذيل دسته.)146:1390و احدي، به طور كلي

و فرهنگ.1:دكربندي و شيعه.2؛تمدن .ر سياسيرفتا.4؛اقتصاد.3؛اسالم

مي كند اي؛ديپلماسي عمومي كشورهاست؛ آنچه در قدرت نرم اهميت پيدا يعني ديپلماسي

و همراه سازي آنان و افكار مردم كشورهاي ديگر نه لزومĤ-كه هدف آن جذب قلوب و

و سياستمداران آنها لذا مي توان گفت نقطه تمركز. با سياست هاي خود باشد-دولتمردان

و افكار عمومي استي قدرتسياست ها به مردم با در نظر گرفتن اين احتمال. نرم معطوف

و صحنه گردانان سياست خارجي آن  كه افكار عمومي توانايي همراه ساختن سياستمداران

به مراتب پايدارتر در تغيير؛ كشور را نيز دارند و به عنوان عاملي موثر مي توان از قدرت نرم

و حالت بالفعل. نام بردهاسياست هاي كشور به عمل واداشته ديپلماسي عمومي قدرت نرم را

مي دهد كه كاربرد قدرت نرم در سياست خارجي را ديپلماسي.به آن مي توان گفت در واقع

مي گويند از.عمومي به مطالب فوق بايد عنوان كرد كه جمهوري اسالمي ايران الاقل با توجه

ماسي عمومي در سياست خارجي خود با وفور اين نظر پتانسيل هاي الزم براي اعمال ديپل

ا كه دستگاه سياست خارجي را قادر مي سازد با پشتوانه اي قوي ست؛ منابع روبه رو به نحوي

و اجراي ديپلماسي عمومي را در دستور كار خود قرار دهد .اعمال

كه تصميم گير،سياست خارجي ندگان راهبرد يا يك رشته اقدامات برنامه ريزي شده است

كه بر پايه منافع ملي تعريف شده اندييك كشور در راستاي نيل به اهداف ا؛ خاص باابرتدر ط

ميساير كشورها يا موجوديت به مرحله اجرا .Plano and Olton,1988:6) گذارندهاي بين المللي

و كليدي است و منافع ملي؛-1:سياست خارجي مبتني بر دو عنصر بنيادين ار ابز-2 اهداف

م و منابع به اهداف و راهد. (Coulombis and Wolfe,1981:89)رزبونيل يپلماسي مهم ترين ابزار

مي شود و منافع محسوب ،( نيل به اين اهداف وظايف ديپلماسي از مديريت.)35:1388پوراحمدي

حل روابط خارجي در حوزه هاي سياسي، و حتي فرهنگي براي امنيتي، مالي، اقتصادي

و كسب منافع ملي در عرصه خارجي قابل شمارش است كه عالوه بر مسائل مشكالت  كشور

و فرآيندهاي ديپلماتيك در خدمت دوجانبه، ديپلماسي چندجانبه نيز بر اساس همان شيوه ها

و بدين ترتيب مفهوم ديپلماسي نوين ظاهر  به كار گرفته و صيانت آن و تامين  منافع ملي

از.(Barston,2006: 87)مي شود به خوبي توانست  ايران در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي

و جهان بهره ببرد و؛ قدرت نرم خود در منطقه به ويژه كه رسالت انقالب اسالمي فرهنگي بود

و ويژگي در مردمي-هاي مشخص اسالميبا شعارها و توانست و جهان معرفي شد در منطقه
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 از جمله كشورهاي اسالمي طرفداراني داشته باشدميان بسياري از مردم كشورهاي مختلف

و احدي،( كه گفتمان انقالب اسالمي ايران بر اخالق تاكيد دارد در اين.)153:1390دادانديش از آنجا

مي تواند از طريق ديپلماسي عمومي،قدرت نرميحالت از توان و  جذب كننده برخوردار است

.(Sharp,2005:115)ندكايران را تقويت

اين نگرش نشانگر.ديپلماسي فرهنگي در تاريخ ايران سابقه طوالني دارد ستفاده از ابزارا

كه حتي قدرتهاي غالب نظامي را نيز به لحاظ فرهنگي  و تمدن ايران است عظمت فرهنگ

و يا در دور به زور شمشير اسالميهمغلوب ساخته است كه اسالم را بر خالف اعراب

ا؛ گسترش دادند و تجاري به گسترش اسالم در آسياي مركزي ايرانيان ز طريق روابط فرهنگي

.)80:1388متولي،(و شرق آسيا مبادرت ورزيده اند

به سال هاي اوليه انقالب باز به كارگيري ديپلماسي عمومي در سياست خاجي ايران سابقه

و حكومت هاي متخ بر اين اساس،.مي گردد اصم بر جمهوري اسالمي ايران در قبال كشورها

و ارجحيت رابطه با ملتها، و مردمي سود برد مبناي اولويت ،رو از اين.از ديپلماسي عمومي

هاتعامل با و جنبش هاي آزاديبخش در منطقه در دستور كار ديپلماسي گروه ي غير دولتي

به معناي اشاعه. ايران قرار گرفت هاهمچنين صدور مسالمت آميز و ارزش هاي انقالب آرمان

در.)182:همان( رفيع در ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران يافتيمي نيز جايگاهاسال

 بيش از آنكه در مخالفت با نطام هاي سياسي موجود مسئله صدور انقالب،« همين راستا

و آگاه سازي ملتهاي تحت بر صدور ارزش هاي فرهنگي انقالب، بين المللي باشد، بيداري

و بنيادهاي فكر مي كندي،ستم و فرهنگي تاكيد .)409:1388دهقاني،(»ذهني

و شباهت هاي زياد با اصل صدور ديپلماسي عمومي طبق تعاريف گفته شده اشتراكات

به عبارت ديگر.انقالب دارد تا آنجا كه برخي آن را همان اصل صدور انقالب قلمداد مي كنند

مي توان گفت به كار بحث ديپلماسي عمومي در ايران چند«:چنين كه با اين عنوان سالي است

و بحث صدورمي رود، اما بايد گفت كه ديپلماسي عمومي ايران با انقالب اسالمي آغاز شد

چراكه هدف در ديپلماسي عمومي.)40:1389اصغريان كاري،(»انقالب همان ديپلماسي عمومي است

آن مانند صدور انقالب، و مردم در كانون محوري .قرار دارندعموم جامعه است

كه از لذا به اعتقاد نگارندگان ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران، فرآيندي است

و روابط مستقيم با مردم يك كشور خارجي برقرار مي كند تا  طريق آن دولت ايران ارتباطات

و تامين  و گسترش دهدكمنافع ملي را توسعه و ارزش هاي خود را در آن جامعه اشاعه يا.ند

فرآيند ارتباط جمهوري اسالمي ايران با عموم مردم كشورهاي ديپلماسي عمومي،،ه بيان ديگرب

ا ها ها،نديشه ديگر جهت شناساندن و تبيين معرفي نهادها،ي ملي،آرمان و هنجارها فرهنگ

ا و سياست هاي خود .ستاهداف
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و متفاوت از ديپلماسي عمومي، و ابعويژگي با وجود تعاريف متعدد اد ديپلماسي عمومي ها

و اصل بنيادي خالصه كرد بر،نخست: ايران را مي توان در چند گزاره  در ديپلماسي عمومي

در هدف مرجع يا مخاطبين، خالف ديپلماسي سنتي، به ويژه عموم مردم و گروه جوامع ديگر

عطافان بازبودن، شفافيت، ويژگي دوم ديپلماسي عمومي،.استي غيررسمي از جامعه مدني ها

و همكاري جويانه بودن آن است و بعد ديپلماسي عمومي ايران.پذيري سومين شاخصه

مي باشد و.معطوف به اهداف آن و اصلي ديپلماسي عمومي تاثيرگذاري بر افكار هدف اوليه

و  به افكار عمومي جهت هماهنگ سازي ديدگاه و شكل دهي اذهان مخاطبين غير دولتي

جايستار آنها نسبت به اه و سياست هاي  ابزار، بعد چهارم ديپلماسي عمومي،. است.ا.ا.داف

و بين المللي است و اجراي آن در صحنه منطقه اي و شيوه هاي اعمال : 1388پوراحمدي،( وسايل

به.)211-208 و صاحبنظران  البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه بسياري از كارشناسان

و و ديپلماسي لحاظ اشتراك بين ابزارها شاخصه هاي اين دو از همپوشاني روابط فرهنگي

مي گويند .)30:1389بيات،( عمومي سخن

انقالب اسالمي ايران نه تنها از ابتدا از قدرت نرم بسيار گسترده برخوردار، در اين راستا

 بلكه جمهوري اسالمي ايران از همان سال هاي اوليه انقالب توجه به ديپلماسي عمومي بوده،

در راستاي استفاده از پتانسيل هاي قدرت نرم خود را در سياست خارجي در دستور كار قرار

و از اين رهگذر همواره اين بعد از ديپلماسي را مدنظر داشته است در حال حاضر.داده است

هابخشي از  و فعاليت هاي برخي از نهادها مي توان در چهارچوب سازمان ي دولتي را

 بحث ديپلماسي عمومي در ايران با عنوان ديپلماسي فرهنگي،. تعريف كردديپلماسي عمومي

مي كند و احدي،( در محافل سياسي بيشتر معنا پيدا ج.)157:1390دادانديش ا.ا. در سياست خارجي

و ماموريت هاي فرهنگي قلمداد كرد مي توان مترادف با مسئوليت ها با.ديپلماسي عمومي را

و در جهت تشخيص كارگزاران ديپلماسي عمومي در عرصه سياست پذيرفتن اين مطلب

ج سه نهاد بوده است.ا.ا.خارجي در؛ بايد عنوان كرد كه اين مسئوليت تاكنون برعهده هرچند

سه نهاد عبارتند. گذر زمان تغييراتي در ميزان مسئوليت هاي اين نهادها ايجاد شده است اين

و ارتباطات اسالميوزارت ارشاد اسال وزارت امور خارجه،:از و سازمان فرهنگ با.مي

و ارتباطات اسالمي در سال و ماموريت هاي 1374تĤسيس سازمان فرهنگ  همه مسئوليت ها

ج  نمايندگي هاي فرهنگي تحت پوشش اين سازمان بوسيلهدر خارج از كشور.ا.ا.فرهنگي

مي گيرد .)269:1388دهقاني فيروزآبادي،( انجام

 سازمان فرهنگ بوسيلهه فعاليت هاي ايران در عرصه ديپلماسي عمومي عمد،بدين ترتيب

و وزارت خارجه نقش مكمل براي آن دارد مي شود و دنبال .و ارتباطات اسالمي سازماندهي

به وزارت ارشاد اسالمي است اما و ارتباطات اسالمي از نظر سازماني وابسته سازمان فرهنگ
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و ارتباطات اسالمياساسنا(به نحوي مستقل عمل مي كند و.)مه سازمان فرهنگ با اين حال

ج رغم اختالف نظرها،ب را.ا.ا.نگارندگان در پژوهش حاضر كارگزاران ديپلماسي عمومي

و ارتباطات اسالمي قلمداد و سازمان فرهنگ كه به اعتقاد بسياريميوزارت امور خارجه كنند

و ارتبا كه اين مهم را از طريق در اين بين كارگزار اصلي سازمان فرهنگ طات اسالمي مي باشد

و به طور خاص رايزني هاي فرهنگي در كشورهاي ديگر انجام   نمايندگي هاي فرهنگي

.مي دهد

و تاجيكستان-2  ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران
كه استقالل تاجي كشورني نخسترانياي اسالميجمهور به رسمكستاني بود  شناختتي را

به طور رسم1992هي ژانو21روزو ا.دكر در شهر دوشنبه افتتاحي سفارت خود را نيبه

ررانيايو فرهنگياسيسهي بلندپااتيه،مناسبت و معاونسيرئژهيوندهي نمااستي به  جمهور

جخارجه امورريوز ا.ا.ا. وقت مي شود.)6:1382ان،يرسول( كشور سفر كردنيبه در اينجا تالش

و ارتباطات اسالميبوسيله مهم ترين فعاليت هاي صورت گرفتهبه عناوين ، سازمان فرهنگ

و منطبق با شاخصه هاي ديپلماسي عمومي پرداخته شود . متولي اصلي ديپلماسي عمومي ايران

ترين نهادهاي رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران در تاجيكستان يكي از فعال

و هنري، برنامه اعزام هيات.ور استفرهنگي ايران در خارج از كش ريزي براي هاي فرهنگي

كه هاي مشترك، مشاركت در برنامه همايش هاي فرهنگي كشور دستگاهبوسيلههاي فرهنگي

و شود، اطالع تاجيكستان ساماندهي مي رساني فرهنگي، همكاري با نهادهاي فرهنگي

ف هاي مردمي، برگزاري دوره تشكل رايزني.هاي اين رايزني است عاليتهاي آموزشي مختلف از

ج هادر دوشنبه داراي.ا.ا.فرهنگي از انجام مي دهدبسيارو فعاليت هاي استي زيادي بخش

:جمله

هاي مرجع جلد از كتاب5000كتابخانة رايزني فرهنگي با حدود كتابخانه رايزني؛: الف

اديوانهاي،زبان فارسي در ترين كتابخانهز غني شعرا، ادبيات داستاني، متون ديني هاي موجود

.كنندگان است هاي مورد نياز مراجعه تاجيكستان براي تهيه كتاب

و بصري:ب هاي هاي سينمايي، فيلم اي از فيلم در اين بخش مجموعه؛ بخش سمعي

كه افزارهاي رايانه هاي تلويزيوني، نرم مستند، موسيقي ايراني، سريال اي در دسترس است

و تم ميفرهنگ خط كالسبخش آموزش رايزنيدر.كنند دن ايراني را معرفي هاي آموزش

و دوره و هاي آموزش ايران نياكان، قرآن مجيد به ... شناسي كه در مقاطع گوناگون داير است

مي مراجعه .كنند كنندگان خدمت عرضه
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و نشر:ج و؛چاپ از بخش چاپ هانشر كتاب ي مهم رايزني است باتوجه به بخش

هاي علمي ومفيد رايزني تاكنون دهاي ديرين دو كشور ونياز جامعه تاجيكستان به كتابپيون

و50بيش از  به خط فارسي دهكرسيرليك در موضوعات مختلف منتشر پنجاه جلد كتاب

مي.است با همچنين رايزني مجله رودكي را به صورت فصلي منتشر كه اين نشريه كند

يكي از مناب به صورت .ع مورد اعتماد علمي محققان تاجيك در آمده استتخصصي شدن

مي در اين بخش برنامهساير فعاليت ها؛:د و اجرا  كه برخي از آنها شود هاي متنوع طراحي

و مناسبت،روزهاي فرهنگي مشترك: عبارتند از از ديگر ...و هاي مذهبي برگزاري مراسم

و فعاليت كه با حضور ايرانيان مقيم و فرهنگي تاجيك شخصيتهاي رايزني است هاي علمي

 dushanbe.icro.ir)(دشو برگزار مي

و افغانستان-3  ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران
جمهوري اسالمي ايران ديپلماسي عمومي را از طريق كشور افغانستان نيزخصوص در

مي رس به انجام به واسطه نهادهاي ذيل و و ارتباطات اسالمي نمايندگي: اندسازمان فرهنگ

شد1353در سالكه فرهنگي ايران در كابل  دانشگاه ايراني؛)102:1365بيات،( تاسيس

به دانشجويان/شعبه واحددانشگاه پيام نور در كابل جهت تكميل طرح اعطاي بورس تحصيلي

و ادبيات فارسي؛)198:1389بيات،( افغاني  هيات26/06/1382در جلسهكه مركز تحقيقات زبان

)1382 سال انتشار:17137 شماره،روزنامه رسمي كشور( يران به تصويب رسيدوز

 دفتر نمايندگي:عالوه بر مراكز ياد شده نهادهاي زير نيز در اين كشور فعاليت دارند

و سيماي جمهوري اسالمي ايران در كابل، دفتر نمايندگي انتشارات بين المللي سازمان صدا

و مدارس علميه خارج از كشور در كابل، دفتر مركز الهدي در كابل، دفتر سازمان  حوزه ها

و مطالعات ايراني.جهاني علوم اسالمي در كابل از مركز ايران شناسي يكي در انجمن تاريخ

و در سال  مي رود به شمار مطالعاتو تاسيس شده است1954/1333دو شعبه آكادمي افغان

و افغاني  و فرهنگ ايراني  اتاق ايران شناسي 1383در تابستان.هددمينجامامربوط به تمدن

به كار و آغاز و ادبيات فارسي.دكردر دانشگاه كابل افتتاح وومركز آموزش زبان كرسي زبان

ا و ادبيات دانشگاه كابل داير .)331- 332:1389بيات،(ستادبيات فارسي در دانشكده زبان

مي توان ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران در كشورهاي در يك جمع بندي كلي

و دانشجو، تئاتر، توليد فيلم، فارسي زبان را شامل مولفه هايي چون و مبادله استاد انتشار كتاب

و ها،تشكيل كتابخانه و تلويزيوني بين المللي ،برنامه هاي مبادالت آموزشي پخش راديو

و اجراييش زبان،آموز فرهنگي، و اعزام هنرمندان نمايشي و جشنواره هاي هنري نمايشگاه ها

و سايت هاي اينترنتي،به خارج از كشور، برنامه هاي مجالت الكترونيك، ايجاد پايگاه ها
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سي دي، و و چهره هاي شاخص سخنراني و جلسات با تجار خارجي برگزاري سمينارها

و  .دانست...دانشگاهي

در كشورهاي ارزيا-4 بي عملكرد ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران
 فارسي زبان

 تاجيكستان-4-1
ج و.ا.ا.در جهت ارزيابي عملكرد ديپلماسي عمومي در كشورهاي فارسي زبان تاجيكستان

مي شود تا با محور قرار دادن پنج مولفه برقراري روابط ديپلماتيك، افغانستان تبادل تالش

و تبادل هيات هاي سي،هيات هاي سيا و تجاري مواضع مشترك سياسي، مبادالت اقتصادي

و فرهنگي .به ارزيابي اين روابط پرداخته شود علمي

 برقراري روابط ديپلماتيك-4-1-1

و سفارت خود را نخستينايران  كشوري بود كه استقالل تاجيكستان را برسميت شناخت

به پاس قدرشناسي،.)78:1374منتظمي،(كردر دوشنبه افتتاح كه سفارت ايران تاجيكها نيز خياباني

را از ماكسيم گوركي پدر ادبيات شوروي سابق به خيابان تهران تغيير نام است در آن واقع 

از داير شدن سفارت ايران در دوشنبه در سالپس سال4در تهران سفارت تاجيكستان. دادند

شد1374 . رسمĤ افتتاح

ه-4-2-1 اي سياسي تبادل هيات

و آمد هيات هاي سياسي را مي توان به عنوان يكي از شاخص هاي مثبت يا منفي در رفت

تا. ميزان روابط دو كشور سنجيد و به طور كلي بايد عنوان كرد كه از زمان استقالل در واقع

تيح.كشور نشان از گرمي چندان نداردپايان يافتن جنگ داخلي در تاجيكستان روابط بين دو 

 تاجيكستان مانع فرودآمدن هواپيماي حامل هيات فرهنگي ايران به سرپرستي معاون، مقطعيدر

با.) 162:1376حسن نيا،(رئيس جمهور وقت براي شركت در جشن هاي استقالل اين كشور شد

و تثبيت نسبي دولت مركزي در تاجيكستان روابط اين كشور با پايان يافتن جنگ هاي داخلي

از.تتهران بهبود ياف هابويژه اينكه ايران و 1373ي سال  به بعد تالش فراوان جهت آشتي ملي

و و خود نيز ميزباني چندين دور از مذاكرات ميان مخالفين برقراري صلح در تاجيكستان كرد

تا دولت تاجيكستان را بر عهده گرفت آنيثيركه اين امر و از  مثبت در دوشنبه به جا گذاشت

.)163:همان(لي رتبه دو كشور با يكديگر ديدار كرده اندپس بارها مقامات عا

جمهور امامعلي رحمان رئيس1390 فروردين7و2011/6 مارس27و26روزهاي

و بررسي مسايل همكاري تاجيكستان براي مشاركت در مراسم تجليل بين المللي عيد نوروز

.)چاپ تاجيكستان:2010 مارس30،»تيجمهور«ةينشر( دوجانبه در جمهوري اسالمي ايران حضور يافت
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اهللا27نيمة دوم روز و رهبران كشورهاي ديگر با حضرت آيت  مارس امامعلي رحمان

در اين ديدار مسئلة گسترش. اي مقام معظم رهبري جمهوري اسالمي ايران ديدار كردند خامنه

شد همكاري و ايران نيز بررسي .)www.prezident.tj( ها ميان تاجيكستان

و كشور همزبان تاجيكستان در طول و فرهنگي ايران پس19روابط سياسي، اقتصادي  سال

به گونه اي بوده كه سران دو كشور آن را اين. خوانده اند»راهبردي«از استقالل اين كشور

ي ايران به اين كشور در سال رئيس جمهور»محمود احمدي نژاد« با انجام سومين سفر روابط

از19در طول. توسعه بسيار يافت1388  سند در تمام حوزه هاي 160 سال گذشته بيش

و مبارزه با مواد مخدر ميان دو و بيمه  سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي، موضوعات بانكي

ها ايندر. كشور به امضا رسيده است دوسال و منظر سياسي، ثبات كشوراز، روابط ي پايدار

و نشيبيروند و مناسبات در اين زمينه از كمترين فراز به گسترش را شاهد بوده  رو

هاي يكديگر در كنار بار ديدار سران عاليرتبه دو كشور از پايتخت22.برخوردار بوده است

بي رايزني و  المللي نشان دهنده عمق مناسبات سياسي ايراننهاي مستمر در مجامع منطقه اي

ت و بين المللي حمايت. استاجيكستانو هاي دو كشور از مواضع يكديگر در مجامع منطقه اي

، عضويت در نهادهاي  ، مسائل حقوق بشر از جمله در موضوعاتي نظير حقوق هسته اي ايران

و هفتمي سي و همچنين ميزباني تاجيكستان براي سازمان اجالس وزراي خارجهنبين المللي

.ه است تداوم يافت2010ژوئن اسالمي در همكاري

 مواضع مشترك سياسي-4-3-1

هادر به ويژه روي آوردن ايران به روابط سال و ي اخير با بهبود روابط بين دو كشور

و از اين طريق نوعي اعتماد و تمدني مشترك بين دو كشور و تاكيد بر ميراث تاريخي فرهنگي

و دخالت سياسي در اين سازي در نزد سران تاجيك مبني بر اينكه ايران  قصد صدور انقالب

شاهد نوعي همگرايي در مواضع سياسي دو كشور در موضوعات مختلف؛ كشور را ندارد

به حمايت تاجيكستان از حق ايران براي داشتناز. هستيم مي توان  جمله اين موضوعات

كه مي توان اين فرآيند را نوعي سير به  سمت بهبود انرژي صلح آميز هسته اي اشاره كرد

في ما بين دانست و تاثير مثبت اقدامات ايران بر روابط .روابط

و تجاري-4-4-1  مبادالت اقتصادي

طي زمان با افزايشي و تاجيكستان در و اقتصادي بين ايران با بررسي ميزان مبادالت تجاري

مي شويم كه به نوعي مي توان آن و را حاصل تاثير مثبت روابط هرچند اندك مواجه فرهنگي

و از اين طريق تقويت اين نوع مبادالت  ديپلماسي عمومي ايران بر همگرايي سياسي دو كشور

در.دانست ،1372حاليكه ميزان مبادالت تجاري تاجيكستان با ايران در سال براي مثال

و واردات18صادرات مي دهد اما اين رقم براي سال43/4 ميليون دالر  ميليون دالر را نشان



 1391پاييز،3شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 108

و واردات83/18 صادرات 1373 هاي مجله بررسي( ميليون دالر را نشان مي دهد9/7 ميليون دالر

 در راستاي تصديق سير صعودي اينگونه مبادالت بايد به يادداشت تفاهمي.)20-21: 1375بازرگاني،

و همتاي تاجيكي اش امضا شد اشاره1375كه در فروردين و درمان ايران  ميان وزير بهداشت

قبل از اين. طرفين توافق كردند ايران يك كارخانه سرم سازي در تاجيكستان احداث كند.دكر

 ايران يك كارخانه چرم سازي در منطقه كوالب تاجيكستان احداث كرده،يادداشت تفاهم

.)91:منتظمي،پيشين(بود

و فرهنگي-4-5-1  تبادل هيات هاي علمي

و هاتمام احزاب دگروه هاري سياسي تاجيكستان ي اخير در همكاري با ايران متفق سال

از.القول بوده اند يكي و فرهنگي به عنوان و آمد متقابل هيات هاي علمي  در واقع رفت

به تناوب حتي در بحران جنگ ميان هاي داخلي تاجيكستانجنبه هاي فرهنگي روابط دو كشور

از.دو كشور ادامه داشته است و دانشگاهي ايران هياتهاي علمي تاجيك بارها مراكز علمي

و همتايان ايراني شان نيز از تاجيكستان ديدار داشته اند در. بازديد دانشمندان تاجيك

و نيز وزارت امورخارجه ايران برگزار  و فرهنگي سمينارهاي متعدد كه از سوي مراكز علمي

ني نيز به تناوب از نويسندگان ايرا.)167:1376حسن نيا،( فعاالنه شركت داشته اند شده است،

را. تاجيكستان ديدار كرده اند و هم نويسندگان ايراني در خارج اين نويسندگان هم در داخل

و ديدارهاي مردمي بين دو كشور برغم. شامل شده است و علمي در واقع ارتباطات فرهنگي

م و مردم تاجيك نسبت به ايرانيان در مجموع ديد ثبتي بعضي از مشكالت رونق داشته است

ديدار اتباع دو كشور نيز با برقراري پرواز ميان.)01/02/14:1375روزنامه جمهوري اسالمي،( دارند

و پس از جنگ داخلي و تهران در نخستين سال هاي پس از استقالل شد دوشنبه به مشهد آغاز

و سياحتي دو كشور بازديد مي كنند يكها در واقع تاج.و هر هفته صدها نفر از مراكز تاريخي

مي پندارند و آن را كشور دوم خود به ديدار از ايران دارند آموزش كادرهاي.عالقه زيادي

در اقتصادي، و ديپلماتيك تاجيكستان هامالي ي اوليه پس از استقالل در ايران كمابيش سال

و قفقاز،( صورت پذيرفته است و تاجي.)252:1374مجله آسياي مركزي كستان عالوه بر مسئله زبان ايران

مبادله. به بعد با هم همكاري نزديك داشته اند 1989 هاي فرهنگي از سال عرصهدر ساير 

و پخش قرآن با ترجمه فارسي از آن جمله كتاب، .)173:1372سكوت،(دهستنفستيوال فيلم

هاجمهوري اسالمي ايران در حوزه ديپلماسي ورزش نيز دريفعاليت ي ارزشمند را

و همينطو از نمايندگان ورزش زورخانه.ر افغانستان به انجام رسانيده استتاجيكستان اي بيش

م: كشور جهان10 ووتاجيكستان، افغانستان، ايران، پاكستان، عراق، اكرائين، بالروسي، لداوي

اي جام حكيم ابوالقاسم هاي زورخانه المللي ورزش ليتوني براي شركت در دومين مسابقة بين

كه روزهاي   در تاالر زورخانة فردوسي شهر دوشنبه برگزار2010 ژوئيه12و11فردوسي
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طي.اند جمع آمده؛شود مي هادر تاكنون رئيس جمهوري پس از استقالل تاجيكستان،سال

و در همايش بين المللي 1390ده كه آخرين آن در تيركر بار به ايران سفر10تاجيكستان 

ا و در زاء آن هفت مرحله سفر روساي جمهور ايران به مبارزه با تروريسم در تهران بود

و دو بار سيد محمد خاتمي؛ باريك تاجيكستان انجام شده است كه هاشمي رفسنجاني

.به تاجيكستان سفر كرده اندچهار بار محمود احمدي نژاد

 افغانستان-4-2

 برقراري روابط ديپلماتيك-4-2-1

و افغانستان چندين بار از از زمان سرنگوني حكومت طالبان تا كنون رو ساي جمهور ايران

و تهران بازديد به عمل آورده اند و.كابل و نشيب هاي بسيار در روابط بين ايران با وجود فراز

و 2001 سپتامبر11پس از وقوع حادثه افغانستان پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران،

و سقوط طالبان به افغانستان با حمله آمريكا به حامد كرزاي،و به تدريج روابط انتقال قدرت

و سياسي بين  و بالفاصله روابط ديپلماتيك،فرهنگي رسمي بين دو كشور روبه بهبود گذاشت

كه؛ دو كشور ارتقا يافت سيد رئيس جمهوري كه از كابل ديدار كرد،نخستينبه گونه اي

ح.محمد خاتمي رئيس جمهور وقت ايران بود به ال سير روابط در عرصه هاي از آن زمان تا

و  و جمهوري اسالمي ايران كمكهاي متعدد در راستاي حفظ ثبات به سمت بهبود بوده مختلف

.)23/03/1390گفتگو با سيد وحيد ظهوري حسيني،( ده استكرصلح در افغانستان به اين كشور ارائه 

 تبادل هيات هاي سياسي-4-2-2

و افغانستان از به مجاهدين افغان در سال جمهوري اسالمي ايران 1371 زمان انتقال قدرت

به گونه اي غيررسمي همواره ديدارهايي را در سطح سران دو كشور انجام و حتي قبل از آن

و تا زمان قبضه قدرت  اين ديدارها ادامه داشته1374 نيروهاي طالبان در سال بوسيلهداده اند

به 2001 سپتامبر11 حادثه پس از وقوع.)423-495: 1384ظاهرطنين،( است و حمله آمريكا

و سقوط طالبان به حامد كرزاي، افغانستان دوو با انتقال قدرت به تدريج روابط رسمي بين

و بالفاصله روابط ديپلماتيك، و سياسي بين دو كشور ارتقا كشور روبه بهبود گذاشت فرهنگي

كه؛ يافت ديدار كرد،سيد محمد خاتمي رئيس رئيس جمهوري كه از كابل نخستينبه گونه اي

بعد از سفر آقاي خاتمي به افغانستان همواره ديدارهايي در سطح سران.جمهور وقت ايران بود

و در  هادو كشور انجام شده است در.ا.ا.ج.ي اخير شاهد رشد اين گونه روابط بوده ايمسال

و در شهرهاي هرات، و قند شهر كابل داراي سفارت است .هار سركنسولگري داردمزارشريف

ج .:ir.irdiplomacy.www://http) 1390 ايراني،ديپلماسي(در كابل داراي خانه فرهنگ است.ا.ا.همچنين
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و تجاري-4-2-3  مبادالت اقتصادي

 اقتصاد افغانستان پس از سال ها ركود رو به بهبودي 2001لبان در نوامبر با سقوط رژيم طا

و 2001گردهمايي رهبران بزرگ افغانستان در دسامبر.و رشد نهاد به توافقنامه بن  در بن كه

شتشكيل دولت جديد در افغانستان ها؛دمنجر ي بين المللي هم براي بازسازي تالش

با.انجاميد 2002توكيو در ژانويهبه كنفرانسوافغانستان شروع اجالس بين المللي توكيو كه

شد60شركت بيش از  به امر بازسازي افغانستان تشكيل  ميليارد5/4مبلغو كشور كمك دهنده

جمهوري.دشمنظور)2006تا سال(دالر براي بازسازي افغانستان طي چهار سال بعدي

 ميليون دالر 560در كنفرانس توكيو بود مبلغ اسالمي ايران كه از كشورهاي شركت كننده 

.ا.ا.همچنين پس از اجالس كابل،ج. سال آينده اختصاص داد5جهت بازسازي افغانستان طي

و احداث جاده دوغارون و سپس هرات-بازسازي به عهده گرفت- هرات . ارملك را
هادر ارداتو)2001(ي اخير بويژه پس از تشكيل دولت جديد در افغانستانسال

و انواع كاالها بويژه مصالح ساختماني، لوازم دارو، افغانستان از ايران رشد فراوان يافته

انواع لباس، موكت، فرش ماشيني، ظروف پالستيكي، مواد غذايي، مواد شوينده، بهداشتي،

و   مجموع سرمايه گذاري 1383در سال.از طريق مختلف وارد افغانستان شده است... كنسرو

 امارات، ايران، كشورهاي پاكستان،. ميليون دالر بود351م خارجي در افغانستان حدود مستقي

 ترينو اياالت متحده آمريكا بزرگ اتحاديه اروپا كشورهاي آسياي مركزي، چين،

.سرمايه گذاران خارجي در افغانستان بودند

 مواضع مشترك سياسي-4-2-4

به قدرت رسيدن مجاهدين در و افغانستان،از زمان همواره بين جمهوري اسالمي ايران

و جهاني وجود داشته استحول اين كشور ديدگاههاي مشترك  به.امور منطقه اي  اين امر

و با توجه و روي كار آمدن حامد كرزاي در اين كشور به افغانستان ويژه پس از حمله آمريكا

و امن و ضرورت حفظ نظم و به نيازهاي اقتصادي افغانستان يت در اين كشور براي ايران

 مارشال 16/11/1389در تاريخ.دو كشور همواره مواضع مشترك اتخاذ كرده اند افغانستان،

ضمن ديدار با فدا حسين مالكي سفير ايران معاون رئيس جمهور افغانستان،محمد قسيم فهيم

به روز گستر در افغانستان و افغانستان روز كه روابط ايران مي يابداشاره كرد همچنين.ش

و  سفير ايران ضمن ديدار با محمد كريم خليلي معاون دوم رئيس جمهور افغانستان بر گسترش

و افغانستان تاكيد كردند .)com.siasatema.www://http( تعميق روابط ميان دو كشور ايران
و فره-4-2-5  نگي تبادل هيات هاي علمي

و افغانستان و فرهنگي بين دو كشور ايران و آمد متقابل هيات هاي علمي در حوزه رفت

كه اهم آنها در ذيل رئوس اقدامات ايران در اين كشور ذكرريابسمراودات   صورت گرفته است
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 هزار دانشجوي افغان با تركيب مختلف مذهبي در ايران مشغول تحصيل هستند15اينك.دش

برو شمار كل دا به افزون  275. هزار تن مي رسد20نش آموختگان دانشگاهي افغان در ايران

كه از جمله اتباع50هزار دانش آموز افغان نيز در مدارس ايران در كنار  هزار دانش آموز ديگر

مي شوند، مي كنند غير مجاز محسوب سه سال گذشته.تحصيل به5/1طي  ميليون جلد كتاب

و در. ايران توزيع شده استبوسيلهدانشگاهي افغانستان عنوان منابع علمي 7در حال حاضر

.) http://www.inewsa.com:1388 عليخاني،( اتاق ايران شناسي داير شده است دانشگاه افغانستان،

به تحصيل167 تعداد،در حال حاضر دهستن نفر دانشجوي افغاني در دانشگاه تهران مشغول

به30 نفر از طريق آزمون سراسري،12كه در اين بين تعداد و بقيه  نفر بورسيه وزارت علوم

و يا با هزينه شخصي خود مشغول تحصيل اصورت غير بورسيه اداره امور دانشجويان(ندشده

.) مراجعه حضوري:1390خارجي دانشگاه تهران،

 نتيجه-5
 شده باعث المللي بين عرصهدر گذار تاثيرو جديد هاي مولفه شدن مطرحو شرايط تغيير

 تعريف جديدييهاسياستو ابزارها خود ملي منافع بهترچههر پيشبرد براي كشورهاتا است

 فعالو طرفيكاز جمعي ارتباط وسايل گسترشو ارتباطات انقالب واقعدر.ببرند كاربهو

 سويزاها شركتو مدني نهادهاي غيردولتي، هاي سازمان مانند غيردولتي بازيگران شدن

در مهم اركانازيكي عنوانبه عمومي افكار پيشاز بيش يافتن نقش ديگربه

 جملهاز ميان ايندر. است شدهمنجر گوناگون هاي حوزهدر كشورها هاي گيريتصميم

 عمومي افكار اهميتبررا خود اصلي فرضكه كشورها خارجي سياستدر محوري ابزارهاي

ا لماسيديپ،نهاده بنا  بهره گيري از ديپلماسي عمومي در روابط،از سوي ديگر.ستعمومي

و تمدني متعدي با يكديگر هستند كه داراي اشتراكات تاريخي ي از اهميت؛بين كشورهايي

ا .ستمضاعف برخوردار

و اعتقادي خود هميشه رويكرد توجه به اصول انقالبي جمهوري اسالمي ايران نيز با توجه

وبه ملت ها  و در رابطه با كشور هاي افغانستان و افكار عمومي جهاني را مدنظر داشته

تاجيكستان نيز از زمان شكل گيري دولت مركزي واحد در اين كشورها همواره با اقدامات

به.متعدد درصدد تامين منافع ملي خود از رهگذر افكار عمومي كشورهاي هدف بوده است

كه بكارگيري ديپلماسي و اين كشورها توانسته است تاثيراتگونه اي ي عمومي در روابط ايران

. با آنها داشته باشد-اجتماعيو فرهنگي اقتصادي، سياسي،-مثبت بر سطوح چهارگانه روابط

 روابط برقراري شاخصد اين تاثيرات مثبت با محور قرار دادن پنجش تالش در اين پژوهش

و اقتصادي مبادالت سياسي، مشترك مواضع سياسي، هاي هيات متقابل آمدو رفت ديپلماتيك،
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گ فرهنگيو علمي هاي هيات متقابل آمدو رفتو تجاري لذا مالحظه.دريمورد بررسي قرار

و تاجيكستان با  به تفاوت نظام هاي سياسي حاكم بر دو كشور افغانستان مي شود كه با توجه

و گرديده كه مانع قطع كامل اين روابط ايران، همواره اين ديپلماسي عمومي ايران بوده است

هر چند نبايد تمامي اين موارد را معلول. حتي سير صعودي روابط را نيز باعث شده است

كما اينكه بخش اعظم اين موفقيت مديون بستر؛ اقدامات برنامه ريزي شده ايران دانست

و پيوندهاي تاريخي، جغرافيايي، تمدني، فرهنگي، وم مساعد اين كشورها و... ذهبي بين ايران

.اين كشورها بوده است

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

و سياست خارجي؛ارائه مدلي براي ديپلماسي عمومي«،)1383.(آشنا،حسام الدين.1 دانش سياسي،شماره.»فرهنگ،ارتباطات

.بهار،21

آ«،)1389.(اصغريان كاري،زينب.2 و.»سياي ميانـه ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دانـشكده علـوم اقتـصادي

.سياسي دانشگاه شهيد بهشتي

به.3 .، مراجعه حضوري1390 ،خردادماهتهران دانشگاه خارجي دانشجويان امور اداره مراجعه

).ع(دانشگاه امام صادق: ،تهرانقدرت نرم جمهوري اسالمي ايران؛مطالعه موردي لبنان،)1389.(بيكي،مهدي.4

و اسناد فرهنگي جمهوري اسالمي ايران،جلد اول،)1389(.بيات،فرهاد.5 و مراكـز فرهنگـي:مناسبات مركـز:،تهـران نهادها

و انتشارات وزارت امور خارجه و تاريخ ديپلماسي،مركز چاپ .اسناد

.ها بورسو فرهنگي روابط خارجه،اداره امور وزارت:،تهرانكشورها سايربا ايران فرهنگي روابط،)1365.(---------.6

و جمعي از نويسندگان.7 ديپلماسي نوين،جستارهايي در سياست خارجي جمهـوري اسـالمي،)1388.(پور احمدي،حسين

و بين المللي:تهران،ايران .دفتر مطالعات سياسي

و علـوم سياسـي دانـشگاه.»نقش فرهنگ در روابط ايران با تاجيكـستان«،)1375.(حسن نيا،سيد محسن.8 دانـشكده حقـوق

. 1375-76تهران،

.سمت:،تهرانسياست خارجي جمهوري اسالمي ايران،)1388.(دهقاني فيروزآبادي،سيد جالل.9

و احدي،افــسانه.10 جايگــاه ديپلماســي عمــومي در سياســت خــارجي جمهــوري اســالمي«،)1390.(دادانديش،پروانــه

.143-173فصلنامه روابط خارجي،سال سوم،شماره اول،صص.»ايران

 ،بـه 1390 مـرداد11،قابـل دسترسـي در تـاريخ»ايراني مسئوالنبا افغاني هيات بگومگوهاي«).1390.(نيديپلماسي ايرا.11

bodyview/58/news/fa/ir.irdiplomacy.www://http/15035: آدرس
و تاجيكـستان،)1382.(رسوليان،قهار.12 و ارتباطـات:دوشـنبه،نگاهي به روابط فرهنگي ايران انتـشارات سـازمان فرهنـگ

. اسالمي

و تاجيكستان«،)1372.(محمد رضا سكوت،.13 ع: تهران.»مواضع سياسي متقابل ايران و معارف اسـالمي دانشكده لوم سياسي

).ع(دانشگاه امام صادق

. عرفان:،تهران1900-1996افغانستان در قرن بيستم،)1384.(طنين،ظاهر.14

.23/03/1390 تاريخدر)افغانستان(كوثر فرهنگي-علمي بنياد حسيني،رئيس ظهوري وحيد سيدبا گفتگو.15



و كشورهاي فارسي زبان  113 جايگاه ديپلماسي عمومي در روابط ايران
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و:،تهرانكتاب سبز تاجيكستان،)1374.(منتظمي،رويا.17  .انتشارات وزارت امور خارجهموسسه چاپ

دانـشكده: تهـران.»ست خارجي انگلستان در جمهوري اسالمي ايران ديپلماسي عمومي وسيا«،)1388.(متولي،سيد احمد.18

و علوم سياسي دانشگاه تهران،  حقوق

-163ترجمه محمود عسگري،فصلنامه راهبـرد دفاعي،سـال دوم،شـماره شش،زمـستان،.»قدرت نرم«،)1383.(ناي،جوزف.19

147.

.56ماره ،همشهري ديپلماتيك،تيرماه،شمزاياي قدرت نرم،)1382.(-------.20
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و پيامدهاي آن بر سياست"-78 ، شـماره37، دوره"نگذاري خارجي جمهوري اسـالمي ايـرا جهاني شدن اقتصاد

و فصل بررسي نقش"- 1386، پاييز3 سـند"؛ 1387، بهـار1، شماره38، دوره"المللعه در روابط بين منازحل

ج 1404انداز چشم اي.ا.و سياست خارجي ؛ 1388، بهـار1، شماره39، دوره"ا در دستيابي به قدرت برتر منطقه

و شاخص هاي سياست خارجي جمهوري اسـالمي ايـران" بيآسـ"؛ 1389، بهـار1، شـماره40، دوره"هويت
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