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چکیده

جمهوری آذربایجان به لحاظ درصد جمعیت ،دومیی کشیور شییعه درجهیان اسیمم اسیت .مسیلمااان  33درصید
جمعیت آن را تشكیل میدهند که از ای تعداد  23تا  27درصد شیعه و بقیه اهل تسن هسیتند .عیواملی همنیون
موقعیت راهبردی ،رشد اسمم گراییی ،خیم اعتقیادی و فرهنگیی ،توجیه محافیل صهیوایسیتی و غربیی و رشید
فعالیتهای پانترکیسم در ای کشور و محدودیتهای حكومت برای گروههای شیعی و چالشهیای ااشیی از آن،
بررسی دیپلماسی فرهنگی در آذربایجان را ضروری میاماید .اگرچه طمب تحصییل کیرده در حیوزههیای علمییه
ایران اقش به سزایی در گسترش اسممگراییی داراید ،امیا دولیت و جرییانهیای وابسیته غیرمیههبی و ایروهیای
خارجی ،مااع مهم در رواد گسترش دی در ای جامعه محسوب میشواد .وجود ظرفیتهای مشیتر بیه وییژه در
حوزه تاریخی  -فرهنگی ،فرصتهای بسیار مناسبی برای حضور مؤثر جمهوری اسممی ایران است تیا بیا اسیتهاده
از ابزارهای فرهنگی در دیپلماسی با سهولت و عمق بیشتری در الیههای زییری جامعیه اهیوذ پییدا کنید .در ایی
تحقیق از روش مطالعات اسنادی و مییداای شیامل مصیاحبه و معاینیات و مشیاهدات محقیق اسیتهاده شیده و در
تحلیل دادهها و تبیی استراتژیها بر اساس چهار تحلیل ( STاسیتراتژی تنیوب بخشیی ( SO ،اسیتراتژی رقیابتی-
تهاجمی ( WO ،استراتژی بازاگری و ( WTاستراتژی تدافعی صورت مییگییرد .رهآورد اهیایی ایی تحقییق آن
است که با توجه به رویكرد حاکمیت آذربایجان در حوزه دی  ،و بیا توجیه بیه عیدم همكیاری حكومیت در جهیت
حضور و استقرار عناصر ااساای با رویكرد تبلیغی تشیع ،به اظر میرسد ضم حضور در عرصه اشیریات ،رسیااههیا،
شبكهها یا براامههای تلویزیوای و رادیویی باید از ظرفیت رسیااههیای آزادتیر مثیل فضیاهای سیایبری و مجیازی
استهاده بیشتر و بهتری برد و به صورت اامحسوس و بیا ایجیاد کمتیری تینش ،احسیاس اییاز بیه مبیاای اصییل
اسممی را در تودههای مردمی آذربایجان ایجاد کرد .ای احساس ایاز ،ظرفیتی ایجاد میکند تا حاکمییت در پاسیخ
به فشار افكار عمومی با جریان فرهنگی  -شیعی همراهی اسبی پیدا کرده و برخی امور را تسهیل کند.
واژههای کلیدی :ایران ،آذربایجان ،دیپلماسی فرهنگی ،راهبرد.
 دااش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ ،دااشگاه باقرالعلوم

.
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مقدمه

کشور آذربایجان که مولود فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است  -در مییان چهیارده
دولت بهوجود آمده ،بهدلیل موقعیت ویژهی مههبی ،فرهنگی ،تاریخی ،زباای و جغرافییایی
برای جمهوری اسممی ایران دارای اهمیت زیادی است .از  33درصید جمعییت مسیلمان
جمهوری آذربایجان ،حدود  27درصد شیعه و بقیه اهل تسین هسیتندا ازایی رو ،دومیی
کشور شیعه در جهان اسمم است.
تحوالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در جمهوری آذربایجان سبب شده تیا شییعیان
ای کشور روز به روز به تحرکات سیاسیی ،اجتمیاعی خیود در مسیالل مختلید داخلیی و
بی المللی بیافزایند .موقعیت راهبردی رشید اسیممگراییی ،خیم اعتقیادی و فرهنگیی و
آموزههای شیعی ،توجه محافل صهیوایستی و غربی و رشد فعالیتهای پانترکیسم ،ااجام
مطالعات در یک حوزه شیعی با قلمرو سیاسی مشخص و با روشهیای جامعیهشناسیااه را
ضروری میاماید .تعلیمات و تبلیغات آموزههای شیعی توسط دینداران و طمب علوم دینی
برای پرکردن خم های به جا مااده از تسلط ههتادسالهی حاکمیت مارکسیسم  -لنینیسیم
در راس اقدامات آاها قرار گرفته است( .کریمی پور ،6323 ،ص 22
در مقابل ،حكومت ایز محدودیتهای بسیاری برای مقابله با دی داران و گیروههیای
شیعی اسممگرا ایجاد کرده و چالشهای زیادی میان حكومت و ای گروهها بهوجود آمده
است .گرایش به دی و زادگی دینی رواد رو بیه رشیدی را اشیان مییدهید کیه طیمب
تحصیل کرده در حوزههای علمیه ایران اقش بهسزایی در گسترش آن داراد .ولی دولت و
جریانهای وابسته غیر مههبی و ایروهای خارجی ،مااعی مهم و بازداراده در رواد گسترش
دی در جامعه محسوب میشواد.
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ایجاد رابطه با آمریكا و اسرالیل و گسترش و اهوذ ااتو از سوی دولیت آذربایجیان ،از
جمله موضوعاتی است که همواره مورد ااتقاد دولیت و جرییانهیای میههبی  -فرهنگیی
جمهوری اسممی ایران بوده است .ازای رو ،ایجاد رابطهی بیاکو بیا ر ییم صهیوایسیتی و
آمریكا ،ب بستی در توسعه امنیتی ،سیاسی و اجتماعی در سطح سیاست خارجی جمهیوری
اسممی ایران با جمهوری آذربایجان ایجاد کرده است .افیزونبیرآن اتخیاذ سیاسیتهیای
خارجی غربگرای دولتمردان آذربایجان  -که در تقابل با فرهنگ و آمیوزههیای شییعی
است  -مزید بر علت شده است .بنابرای چنی رویكردی در جمهوری آذربایجیان موجیب
عقیم ماادن سیاستها و راهبردهای مههبی ،فرهنگی و سیاسی جمهوری اسممی اییران
در قبال جامعه شیعی جمهوری آذربایجان شده است.
از سوی دیگر بیش از هزار سال اهوذ تاریخی  -فرهنگی ایران در مییان ملیتهیای
منطقه قهقاز برگ برادهای است که اقش برجستهی جمهوری اسممی ایران و دیپلماسیی
فرهنگی آن را در منطقه مشخص میکند .وجود ظرفیتهای بالقوه مشتر بی جمهوری
اسممی با ملتهای منطقه قهقاز بهویژه در حوزه تاریخ و فرهنگ که کمتر به آن پرداخته
شده همنون اظامی گنجیوی ،خاقیاای شییرواای و شخصییتهیای برجسیته تیاریخی و
فرهنگی مااند شاه اسماعیل و شهریار ،فرصتهای مطلوب و بسیار مناسبی بیرای حضیور
مؤثر جمهوری اسممی ایران در جمهوری آذربایجان فراهم میکند( .اوروزی6323 ،
بنابرای  ،توجه به اشتراکات فرهنگی بیی جوامیع و ملیتهیا ،اهمییت بیهکیارگیری
دیپلماسی فرهنگی در روابط بی الملل را دوچندان میکند.
به خدمت گرفت فرهنگ و ابزارهای فرهنگیی در دیپلماسیی ،در مقایسیه بیا سیایر
ابزارها و اهرمهای رایج در روابیط بیی الملیل ،دارای مزاییای بسییاری اسیت دیپلماسیی
فرهنگی در مقایسه با سایر ابزارهای شایع در دیپلماسی ،با سیهولت و عمیق بیشیتری در
الیههای زیری جامعه رسوخ میکند و برجای میمااید .بیاای حیال فقیدان ییک راهبیرد
فرهنگی فعال در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسیممی اییران ،موجیب شیده کیه اییران
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علیرغم وجود ظرفیت باالی اشتراکات فرهنگی ،اجتمیاعی بیا جامعیه مسیلمان و شییعی
جمهوری آذربایجان ،اتوااد اقش مؤثری در پیواد زدن به ای اشتراکات ایها کند.
از ای رو ای گهتار میکوشد راهبردهای استهاده از دیپلماسی فرهنگی ،جهت ارتقیا
سطح فكری ،فرهنگی و تعامل کارآمید بیی شییعیان جمهیوری آذربایجیان و جمهیوری
اسممی ایران را تحلیل و بررسی اماید.
دیپلماسی

دیپلماسی از ریشه یوااای دیپلما ( diplomaاخه شده که در اصل به معنای صیهحه
یا برگ لوله و تا شده است و در اصطمح به سندی رسمی اطمق میشد که به موجب آن
امتیاز و افتخاری به شخص اعطا میگردید .در واقع دیپلماسی وسیله و ابیزاری اسیت کیه
برای تحقق سیاست خارجی به کار میرود اه خود سیاست خارجیا چون سیاست خیارجی
شامل ایستارها و اهداف حاکم بر روابط یک دولت با دیگران اسیت( .حقیقیی ،6321 ،ص
16
دیپلماسی در سیاست جهاای عبارت است از :فرآیند ارتباط بی بازیگران بیی المللیی
که قصد داراد از طریق مهاکره ،تعارض را بدون جنگ حل و فصل امایند .ای فراینید در
طول قرنها پاالیش و اهادینه شده و بهصورت حرفهای در آمده است.
بنابرای دیپلماسی دراصل با تمشهایی برای مدیریت و ایجاد اظم در محدوده یک
اظام جهاای در ارتباط است و هدف از آن ،ممااعت از تبدیل تعارض به جنگ است( .جیان
بیلیس267 :6323 ،
دیپلماسی در فرهنگ لغت وبستر ایز به دو صورت تعرید شده است .6 :هنر و عمل
رهبری مهاکرات بی المللی  .2مهارت رهبری امور بدون برااگیخت خشوات.

بررسی ظرفیتهای راهبردی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران...

16

دیپلماسی فرهنگی

منظور از دیپلماسی فرهنگی تیمش بیرای در  ،مطلیع سیاخت  ،مشیارکت دادن و
تاثیرگهاری بر مردم دیگر کشورهاست .دیپلماسی فرهنگی بهعنوان ییک ابیزار کارآمید و
قابل ااعطاف در سیاست خارجی ،زمینهساز ارتقای سطح روابط دولیتهیا و بیه دابیال آن
افزایش تهاهم میان ملتها و ایجاد صلح و ثبات بی المللی است .ای ابزار مهم ،از طرییق
گسترش مبادالت فرهنگی  -هنری ،توسعه همكیاریهیای علمیی  -آموزشیی و تعامیل
اخبگان جوامع ااساای از یكدیگر را فراهم میآورد( .حقیقی ،6321 ،ص2
دیپلماسی فرهنگی ،در واقع تأمی منافع ملی با استهاده از ابزارهای فرهنگیی اسیت.
(صالحی امیری ،6323 ،ص663
دیپلماسی فرهنگی آنگاه معنی و مههوم واقعی خود را پیدا میکند که کشوری برای
ااتقال غنای اههته در فرهنگ و تمدن خود با استهاده از مكاایسیم و ابزارهیایی از همیان
جنس به معرفی و ااتقال آن به سایر ملل پرداخته و آن را در سیاست خارجی خیود لحیاظ
اماید( .حس خاای :6321،ص 222دیپلماسی فرهنگی عبارت است از :روابط رسمی میان
کشورها برای ااجام مبادالت و ارزشهای فرهنگیی بیهمنظیور تقوییت تهیاهم متقابیل و
دستیابی به اهداف تعیی شده.
همچنی دیپلماسی فرهنگی ویژگیهایی دارد که آن را از سایر حوزههای دیپلماسیی
متمایز میسازد .مهمتری ای ویژگیها عبارتند از:
 ف مدیریت تعامل و ارتباط با جهان خارج استا دارای ماهیت فرهنگی استا اعمال قدرت ارم کشورهاستا -متكی بر افكار عمومی ملتهاستا
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 سبب روابط مشتر و تقویت تهاهم ملتهاستا هدفمند است.ای ویژگیها سبب شده تیا دیپلماسیی فرهنگیی در دورهی معاصیر ابیزار کارآمید و
قدرت آفری مهمی در صحنهی معادالت جهاای باشد و بتوااید موجیب ارتقیا و توسیعهی
سطح روابط بی دولتها و رشد تهاهم ملتها و تقویت پیوادهای دوستااهی منطقیهای و
جهاای گردد.
راهبرد

با بررسی تعارید مختلد راهبرد از جنبه اظامی و غیر اظامی استنباط میگیردد کیه
راهبرد شامل دو جز اساسی «هدف» و «مسیردستیابی به هیدف» مییباشید .هیدف ییا
اهداف که اولی جز راهبرد است ،بهعنوان جهتدهنده تلقیی گردییده و بییان کننیده آن
است که به کجا باید رفت و «مسیر دستیابی به اهداف» بهعنوان دومی جز راهبرد اییز،
بیان کننده آن است که چگواه و با چه شیوه و ابزاری به سمت هدف یا اهداف باید حرکت
کرد( .آرت لیک  ،2332،ص3
راهبرد از اظر مههومی مجموعهای از اقدامات (براامه است که بیهشیكل آگاهاایه و
بهمنظور رسیدن به هدفی خاص اتخاذ میگردد و الگویی از رفتارهای سیازماای در طیول
زمان است( .مینتزبرگ ،6322 ،ص67
انواع دیپلماسی در جهان معاصر

چهار اوب دیپلماسی که معموالً امروزه مورد استهاده کشورها قرار میگیرد ،عبارتند از:
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الف) دیپلماسی پنهان
ب) دیپلماسی آشکار

دیپلماسی در شكل سنتی محدود به دیپلماسی پنهان و آشكار بود.
ج) دیپلماسی خط دو

ااشناخته تری دیپلماسی با رشد بسیار سریعا در ای اوب دیپلماسی ،تعامل بیازیگران
غیر دولتی در کنار دولتها در عرصه بی المللی قابل ممحظه است.
د) دیپلماسی عمومی

منظور از دیدگاه های دیپلماسی عمومی ،دستیابی به اهداف سیاسی از طریق کیار بیا
عموم مردم در کشورهای خارجی با اهوذ در افراد و سازمان های خارجی اسیت .بیه تعبییر
دیگر ،دیپلماسی عمومی عبارت است از :مدیریت روابط کشورها بیا یكیدیگر ،کشیورهای
دیگر با بازیگران در روابط بی المللی .از ای اوب دیپلماسی برای اعمم مواضع ،جمعآوری
اطمعات و راضی کردن سایر بازیگران برای اعمم مواضع ،جمعآوری اطمعات و راضیی
کردن سایر بازیگران استهاده میشود( .الیاسی ،6322 ،ص677
دیپلماسی عمومی عموه بر اینكه منبعی برای قدرت ارم کشورها محسوب میشیود،
ابزاری ایز برای اعمال و کاربرد ای اوب از قدرت است.
ابزار دیپلماسی عمومی

یكی از راه های موفقیت دستگاه دیپلماسی ،استهاده از ابزارهای اوی و توجه ویژه به
آاهاست (وحیدی ،6321 ،صص. 372-32
برخی از ای ابزارها بصورت اختصار در زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
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شبکههای ارتباطی و رسانهها

چگواگی تعامل دستگاه های دولتی و رسااهها یكیی از مهمتیری عوامیل موفقییت
دیپلماسی عمومی قلمداد میشود( .هادیان و احدی ،6322 ،صص 662-27
برند (نمادسازی) ملی

«برادینگ در واقع هویتسازی توسط یک کشیور اسیت کیه ایازمنید مشیروعیت و
حمایت مردمی است» .هنر «سیمبل سیازی بیازتعرید و بازامیایی وجهیهی ییک کشیور
به گواه ای است کیه سیمبل ملیی را برجسیته کنید و در واقیع تجسیم هوییت آن باشید.
سمبلسازی به دابال تأثیرگهاری بر افكار عمومی استا البته بیشتر اگاه به خیارج دارد تیا
داخل» .برای بازامایی و تصویرسازی از هویت یک کشور عموه بر ارتباطات دیپلماتییک،
ایاز به بسیج تمامی منابع و ایروهای ملی است( .هادیان و احدی ،6322 ،همان
دیپلماسی عمومی و روابط فرهنگی

از مهمتری ویژگیهای روابط فرهنگی بی کشورها میتوان به اشیتراکات تیاریخی،
تمدای ،فرهنگی ،هنری ،دینی و زباای اشاره کرد که زمینههای گسترش مبادالت فرهنگی
به شمار میآیند.
در حیال حاضییر روابیط فرهنگییی عرصیههییای جدییدی را در برگرفتییه و بیه حییوزه
مسئولیت های اجتماعی ایز ورود پیدا کرده است .پرداخت به مباحثی ماانید حقیوق بشیر،
دموکراسی و ارزشهای آن ،گهتمانسازی و رسااهها از عرصههای اوینی است که روابیط
فرهنگی در دایای کنوای به آنها پرداخته است.
به همی جهت دیپلماسی عمومی و روابط فرهنگی دارای همپوشیاای و هیمگراییی
جدیتری شدهااد و تمایزات سنتی و تهاوتهیای کیارکردی آنهیا در حیال محیو شیدن
میباشد(لندینگ ،2333 ،ص . 63
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جایگاه فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی در سیاست جهانی

فرهنگ و دیپلماسی ،رابطهی تنگاتنگی داراید .دیپلماسیی فرهنگیی در برگیرایدهی
مهاهیم تاریخی ،آداب و رسوم ،سنتها و سایر عناصر فرهنگی است« .دیپلماسی فرهنگی
در کمتر برههای از تاریخِ مناسبات دیپلماتیک ،چون دههی اخیر ،مداظر قرار گرفته است.
علت ای امر از حاشیه به مت آمدن گهتمان فرهنگ در مباحث استراتژیک و دیپلماتییک
دایای بعد از جنگ سرد است.
فروپاشی اظام دو قطبی ،اهمیت تهاوتهای فرهنگی که قبم در دوران جنیگ سیرد
تحتالشعاب رقابت دو ابر قدرت قرار میگرفتند را باز و روش کرد و ای بیه اوبیهی خیود
چالشهای جدیدی برای هر کدام از بازیگران روابیط بیی الملیل و در مرحلیه اول بیرای
دولتها بهعنوان متولیان و سكانداران دیپلماسی بههمراه آورد .در همی چارچوب آمریكا
بهعنوان بزرگتری قدرت استراتژیک جهان ایز با واقعیتهای بعضاً متضادی در عرصهی
مناسبات مربوط به دیپلماسی فرهنگی روبه رو گشت که باعث مطرح شدن گهتمیانهیای
متعدد در خصوص پیواد عنصر فرهنگ و سیاست خارجی و دیپلماسیی فرهنگیی گردیید.
(سجادپور27 ،
بهطورکلی فرهنگ با اثرگهاری مستقیم بر هویتها ،جایگاه ویژهای (چه در عرصهی
سیاست داخلی و چه در عرصه بی الملل در سیاستگهاری به خیود اختصیاص مییدهید.
هویت ،با اثربخشی بر تکتک افراد جامعه ،اقیش مهمیی در دیپلماسیی فرهنگیی بیازی
میکند.
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

پس از پیروزی ااقمب اسممی ایران با توجه به اهمیتیی کیه اظیام برآمیده از ایی
ااقمب برای ملت ها و افكار عمومی قالل بود و همننی با تأکید بر اهدافی همنون اهیی
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ظلم و حماییت از مظلیوم ،حماییت از جنیبشهیای آزادییبخش ،تیمش بیرای وحیدت و
همبستگی میان امت اسممی و برقراری روابط مسالمتآمیز با جهان ،دیپلماسی فرهنگیی
در جمهوری اسممی ایران جایگاه ویژهای یافت .ای ادعا را میتیوان از تعیداد اهادهیای
متولی روابط فرهنگ بی المللی بعد از ااقمب در کرد که بییش از سیی اهیاد را شیامل
میشود .در ای بی  ،حوزهی سیاستگهاری ،چهار دستگاه و اهاد وظیههی سیاستگهاریا
اُه دستگاه وظیهه براامهریزیا اُه دسیتگاه وظیهیهی اظیارتی و ههیت دسیتگاه وظیهیهی
هدایت و حمایت را در عرصهی دیپلماسی فرهنگیی بیه عهیده گرفتنید .در فعالییتهیای
اجرایی ایز چهارده دستگاه به امر پژوهش و سیزده دستگاه به فعالییت آموزشیی مشیغول
شداد( .مرکز پژوهشهای مجلس شواری اسممی ،تیر 6323
جمهوری اسممی ایران عموه بر منابع سرشار طبیعی و ااسیاای ،منیابع بسییار غنیی
فرهنگی و تمدای ایز دارد که برای مسئوالن و سیاستگهاران کشور یک فرصت استثنایی
بهشمار میرود.
اهداف دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

اهداف دیپلماسی فرهنگی در ایران را میتوان بهصورت ذیل بیان کرد:
 -6شناساادن وضع موجود براساس آموزههای حضرت امام پیرامون آگیاهیسیازی و
رهایی از اظام سلطها
 -2رساادن پیام ااقمب جهت تغییر وضع موجود و صدور ااقمبا
 -3هویت فرهنگی اسممی  -ایراای (هویت ملی .
از ای رو الزم و ضروری است که جمهوری اسممی زمینهی اِعمال تمیام ابزارهیای
قدرت ارم ،بهویژه دیپلماسی عمومی و بهطور خاص دیپلماسی فرهنگی ،اعتم و استیمی
فرهنگ شیعی و اادیشههای ااقیمب اسیممی را در دومیی کشیور شییعی جهیان یعنیی
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آذربایجان فراهم کند .ای ضرورت آاجایی احساس میشود که بداایم ملت ایران با ملیت
جمهوری آذربایجان بیش از هر کشور دیگری قرابت و اشتراکات تاریخی ،زباای ،میههبی،
فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،سرزمینی و حتی خااوادگی دارد .بنابرای مشترکات قابل توجه
ایران و آذربایجان بهویژه در حوزههای یادشده بستر بسیار مناسبی برای ای منظور فراهم
کرده است (اصغریان،6323،ص. 82
با توجه به اینكه تحلیل ( SWOTاقاط قیوت ،ضیعد ،فرصیت و تهدیید در فرآینید
تشكیل استراتژی جز بسیار مهم محسوب میشیود ،در ایی تحقییق ضیم آشینایی بیا
فرهنگ ،اجتماب و آداب و سنتهای جمهوری آذربایجان ،ااگزیر هستیم به اقتضای بحث،
همزمان با طرح فرصتهای پیش رو در ای کشور به بیان اقاط قوت جمهیوری اسیممی
ایران در مسیر تقویت شیعیان آذربایجان بپردازیم.
 -1قوتهای دیپلماسی فرهنگی

اهادهای جمهوری اسممی ایران مستقر در جمهوری آذربایجان

سهارت
روابط جمهوری اسممی ایران و جمهوری آذربایجان بهعنوان دو اظام سیاسی بیرای
اخستی بار در سال  6362برقرار شد و تا سال  6323ادامه داشیته اسیت .در ایی دوران
عموه بر تبادل هیئتهای سیاسی و اقتصادی ،موافقتاامههایی اییز مییان دو کشیور بیه
امضا رسید که بیشتر مبتی بر تنظیم روابط اقتصادی و کنسولی میان دو کشور بوده است.
روابط سیاسی ایران و جمهوری آذربایجیان را مییتیوان از آغیاز برقیراری حكومیت
مستقل جمهوری دموکراتیک آذربایجیان در سیال  6362بررسیی کیرد .سیهیر جمهیوری
دموکراتیک آذربایجان به اام عادلخان زیادخااد از اسل خیانهیای قیرهبیا بیا اصیالتی
ایراای ،در سال  6363بهعنوان امایندهی جمهوری آذربایجان در ایران منصوب شد.
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بعد از فروپاشی شوروی ،جمهوری آذربایجان در مرداد  6323اعیمم اسیتقمل کیرد.
جمهوری اسممی ایران ایز در دیماه  6323آن را بهرسمیت شناخت و در پیی آن روابیط
سیاسی دو کشور از سطح کنسولگری که از قبل در باکو برقرار بود به سهارت ارتقا یافت.
قییااون اساسییی جمهییوری آذربایجییان در  26آبییان  6328بییه تأیییید  36/3درصییدی از
رأیدهندگان رسید( .بهرام امیراحمدیان ،6328 ،ص633
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در جمهوری آذربایجان (رایزن فرهنگی)

رایزای فرهنگی جمهوری اسممی ایران در باکو با هدف بسط و آشینایی و شیناخت
هرچه بیشتر شهروادان جمهوری آذربایجان با تاریخ و تمدن ایران اسممی در سال 6327
بهطور رسمی توسط آقای مهندس میرسلیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسممی و آقیای پیوالد
بلبل اوغلو وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان تأسیس شد .ای امایندگی فرهنگیی تیمش
دارد تا از طریق تأکید بر مشترکات عمیق تاریخی و فرهنگیی مییان دو کشیور دوسیت و
برادر ،به معرفی هرچه بیشتر اشتراکات و آشناسازی بیش از پیش ملتهیای دو کشیور بیا
ای پیشینه پرداخته و اساس و بنیان مستحكمی را در توسعه روابط همهجاابه پایهگیهاری
امایدhttp://baku.icro.ir( .

جامعه المصطفی العالمیه

جامعهالمصطهی

العالمیه اهادی علمی و بی المللی با هویت حوزوی است که بیا

هدف گسترش علوم اسممی و ااساای و با رویكرد آموزشیی ،پژوهشیی و تربیتیی ،شیمار
زیادی از داوطلبان را از سراسر گیتی زیر پوشش گرفته و فرصت بیمااندی برای تشنگان
زالل معارف اسممی و هدایت قرآای در سراسر جهان فراهم ساخته است .جامعهالمصطهی
در سالهای اخیر در بخش آموزش با هدایت و حمایت از ههت مدرسیه علمییه در شیش
شهر جمهوری آذربایجان ،گرفت موافقت اصیولی بیرای ههیت حیوزه علمییه از معاوایت
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آموزش ،مساعدت برای راهاادازی حوزه علمیه امام زمان(عج  ،ساماادهی استادان اعزامیی
و بومی ،برگزاری دورههای کوتاهمدت برای دااشافزایی استادان و تمش در جهت ارتقیا
سطح تحصیلی و حوزههای علمیه موجود را در دستور کار خویش قرار داده است .همننی
ای امایندگی د ر امر پژوهش با ترجمه و تیألید کتیب درسیی میورد اییاز جامعیه علمیی
جمهوری آذربایجان در حوزه قرآن ،حدیث ،کمم ،تیاریخ ،فقیه ،احكیام ،عقایید و اخیمق
اسممی و همننی گرفت مجوز چاپ از کمیته دینی جمهوری آذربایجان توااسیته اسیت
گامهای علمی خوبی بردارد (جامعهالمصطهی ،گزارشی از اقدامات امایندگی المصیطهی در
جمهوری آذربایجان« . 6333/8/23
مجمع جهانی اهلبیت

به¬منظور پیواد و ارتباط دوستداران و پیروان اهلبیت

 ،ای مجمع توسط جمعی

از شخیصت¬های فرهنگی جهان تشیع در سال  6313تأسیس شد .حهظ هویت شییعیان
در کشورهای مختلد ،ارتقیا سیطح آگیاهی آایان و ایجیاد ارتبیاط بیا شخصییت¬هیا و
فرهیختگان شیعه از جمله اصلی¬تری اهداف تشكیل ای مجمع بود .با ادغام اهادهیای
فرهنگی در سازمان ،مجمع جهاای اهل بیت
صحیح مكتب اهلبیت

ایز اهداف و وظاید خیود را در معرفیی

در چارچوب سازمان به ااجام میرسااد.

با توجه به ظرفیتهای ذکرشده ،ای سازمان میتوااد تأثیرات فرهنگیی فراواایی در
منطقییه مسییتعد جمهییوریهییای آسیییای مرکییزی و قهقییاز جنییوبی داشییته باشیید.
(http://www.ahl-ul-bayt.org

نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در باکو

امروزه رسااههای جمعی (رادیو ،تلویزیون ،سینما و روزاامهها پرتیرا و ااواب مجمت
بهعنوان رک چهارم دمكراسی ،یكی از ابزارهایی هستند که میتوان با تولید براامیههیای
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مدون و هدفمند و تأثیرگهار ،از آاها برای اشاعهی سیاسیتهیای فرهنگیی در کشیورهای
دیگر استهاده کرد .امایندگی سازمان صیدا وسییمای جمهیوری اسیممی اییران یكیی از
قدیمیتری امایندگیهای ای سازمان در جمهوری آذربایجیان اسیت .اماینیدگی صیدا و
سیمای جمهوری اسممی ایران در جمهوری آذربایجان ساالاه صدها گزارش و براامیه بیا
رویكرد تبیی اشتراکات و تقویت همگرایی میان دو کشور تولید میکند که امواههای بارز
آن در تهیه براامههایی در محكومیت اشیغال اراضیی جمهیوری آذربایجیان و حماییت از
تمامیت ارضی ای کشور است.
بهدلیل اهمیت بیبدیل رسااهها در روابط ایران و جمهوری آذربایجان و لزوم توسیعه
همكاریهای رسااهای ،موضوب تشكیل کمیته مشتر رسااهای میان اییران و جمهیوری
آذربایجان از سوی امایندگی صدا و سیما در باکو پیگیری میشیود .توافیق اولییه در ایی
خصوص در سهر دسامبر سال  2366آقای علی حس اف رلیس بخش سیاسی و اجتماعی
اهاد ریاست جمهوری آذربایجان به تهران و دیدار ایشان با مسیئوالن رسیااه ملیی اییران
ااجام شده است
حضور ایرانیان در جمهوری آذربایجان و بالعکس
ایرانیان مقیم در جمهوری آذربایجان

الد دااشجویان
یكی از مواردی که بهطور طبیعی در روابط بی کشورها جریان دارد ،اعزام دااشجو از
سوی دولتها به کشورهای دیگر است.
با توجه به اینكه دااشگاههای جمهوری اسممی رتبهی بسییارخوبی در منطقیه و در
بی کشورهای مسلمان داراد ،جهب دااشجو یكی از راههایی است که میتیوان از طرییق
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ای دااشجویان آرمانهای ااقمب اسممی و فرهنگ ایراای اسممی را برای دیگر کشورها
بهویژه کشورهای اسممی تبیی کرد و شناسااد.
شایان ذکر است که در دوسال اخیر  827دااشیجوی ایراایی در دااشیگاههیای بیاکو
مشغول تحصیل بودهااد .ای ظرفیت از دااشجوی ایراای در جمهوری آذربایجان موقعییت
بسیار خوبی است که میتوااد افزونبر تحصیل ،با اخبگان ،هنرمندان ،صنعتگران و مردم
مسلمان آذربایجان ارتباط برقرار کرده و در جهت منافع ملی و اسممی کشورمان فعالییت
کنند.

ب توریسم
توریسم و گردشگری در جهان امروز در ردید یكی از صنعتهای کمهزینه ،پردرآمد،
پا و متنوب بهشمار میآید .وقتی اام گردشگر و توریسم به میان میآید ،ااخودآگاه تهریح
و سرگرمی در ذه تداعی میشودا ولی سیر و سهر تهریحی یكی از دهها اوب توریسیم و
گردشگری است که سالیااه در تمام کشورها و ملل جهان در جرییان اسیت و میلییونهیا
ااسان به منظورهای مختلد مسیرهای دور و ازدیک داخلی و خارجی را از طرییق زمیی ،
هوا و دریا طی میکنند تا به مقصد و منظور خیود برسیند .جمهیوری آذربایجیان یكیی از
کشورهایی است که در سال  2362توااسته دومیلیون و  133هزار اهیر گردشیگر خیارجی
جهب کندا ای جهب اسبت به سال  2361افزایشی بیست درصدی (معادل  883هزار اهر
را اشان میدهد .حدود بیست و پنج درصد از ای رشد ،ااشی از افزایش گردشگران ایراای
( 668هزار اهر بوده است.
با توجه به اظهارات «ااظم صمداُف» معاون وزیر فرهنیگ و گردشیگری جمهیوری
آذربایجان مبنی براینكه ورود گردشگران ایراای بیه جمهیوری آذربایجیان در سیالجیاری
میمدی افزایش یافته است ،حاکی از آن است که در سال  2362حدود  313هیزار ایراایی
به ای همسایه شمالغربی کشیورمان سیهر کیردهااید .طبیق آمارهیای منتشیر شیده در
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رسااههای جمهوری آذربایجان ،تعداد گردشگران ایراای در سال  2361برابر با حدود یازده
درصد از کل گردشگران ورودی به آذربایجان ،یعنی حدود  283هزار اهر بوده اسیت .ایی
میزان گردشگر ایراای در سال  2362رشد تقریبی  81درصدی داشته است.
حماسه عظیم راهپیمایی اربعین حسینی

یكی از گروههای شیعی که در ای مراسم عظیم حضور مییابند ،شییعیان جمهیوری
آذربایجان هستند .براساس اظهارات مسئول مرکز آزادی اعتقاد دینی جمهوری آذربایجان،
بیش از ههده هزار اهر زالر از جمهوری آذربایجان در مراسم اربعی حسیینی

در سیال

 31حضور داشتهااد که پس از زیارت عتبات عالیات به شهرهای قیم و مشیهد اییز سیهر
کردهااد.
توریسم سالمت

در زمینهی جهب گردشگران سممت همواره بایید چهیار عامیل اساسیی را در اظیر
داشت -6 :تواامندیهای شاغمن حرفه پزشكیا  -2تكنولو یهای روز و اسیتااداردهای
جهاایا  -3اقتصاد درمان و هزینههای درماایا  -8مقررات داخلی کشورها.
جمهوری اسممی ایران در هر چهار مورد ذکر شده اسبت به کشیورهای همسیایه و
خاورمیااه از تواامندیهای بهتری برخوردار استا ولی تبلیغیات مناسیبی بیرای شناسیایی
تواامندیهای پزشكی و گردشگری سممت ایران در خارج صورت اگرفته است.
گردشگران سممت بیشتر از کشورهای جمهیوری آذربایجیان ،عیراق ،ترکمنسیتان،
افغااستان ،کویت ،سوریه ،لبنان ،بحری و ترکیه هستند و ایران طی یک دهیهی گهشیته
پیشرفتی  23تا  27درصدی در ای حوزه داشته است.
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وجود دبیرخانه فرهنگی اکو در ایران

اکو یک سازمان منطقهای دولتی است که در سیال  6318( 6383از سیوی اییران،
پاکستان و ترکیه با هدف پیشبرد همكاریهای اقتصادی ،فنی و فرهنگی میان کشورهای
عضو تأسیس شد .ای سازمان در سال  6332کشورهای افغااستان ،آذربایجان ،قزاقستان،
قرقیزستان ،تاجیكستان ،ترکمنستان و ازبكستان را بهعضویت پهیرفت.
مقر دالمی سیازمان همكاریهیای اقتصیادی اکیو ( ECOو دفتیر مرکیزی موسسیه
فرهنگی اکو ( ECIطبق اساسنامه ای سازمان در تهران واقیع شیده است.مؤسسیه ییک
شعبه (یا واحد هماهنگی در هریک از کشورهای عضو خواهد داشت که بر اساس مقرارت
حاکم آن کشورها تأسیس خواهد شد .شعبهها در ارتباط ازدیک بیا دفتیر مرکیزی ااجیام
وظیهه خواهند امود( .اوروزی،6332،ص682
 .2ضعفهای دیپلماسی فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی ایران با وجود اقاط قوتی که در منطقه دارد ،بیه برخیی ابعیاد آن
توجه کمی شده است .اقاط ضعد دیپلماسی فرهنگی ایران  -کیه شیناخت آن مییتوااید
منشا تحول در رویكردها و هدفگهاریهای آتی باشد  -هم در رویكرد دیپلماسی و هیم
در به کارگیری ابزارهای مطلوب ،مشهود است که در ادامه بیه تشیریح هیر ییک از آاهیا
پرداخته میشود.
ضعف در رویکرد

رویكرد دیپلماسی فرهنگی ایران در منطقه ،مقطعی و معطوف به بازدهی کوتاهمیدت
بوده است که باعث شده بیه اقیش و تیأثیر دیپلماسیی فرهنگیی در سیاخت و بازامیایی
هویت ها ،ااگاره ها و تصورها کمتر توجه شودا زیرا هویتسازی ،تغییر هویت یا بازامایی و
تكامل آن ،امری زمانبر و ایازمند رویكردی بلندمدت و یكپارچیه اسیت .بییتیوجهی بیه
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رویكرد بلندمدت و توجه کافی اداشیت بیه هوییتسیازی و ااگیارهسیازی موجیب شیده،
اختمفهای کوچک سیاسی و فرهنگی تأثیر شگرفی بر روابط ایران و کشورهای منطقیه
داشته باشد.
ضعف در بهکارگیری ابزارها

جهاای شدن و گسترش ارتباط بی جوامع ااساای (اسبت بیه ارتبیاطهیای دولتیی و
رسمی ضروت بهکارگیری ابزارهای اوی مرتبط با فضای مجازی و ااگیارهسیازی ماانید
رسااهها ،سینما و گردشگری را دوچندان کرده است .ای درحالی است که در راهبردهیای
فرهنگی جمهوری اسممی ایران توجه و تمرکز کافی بر بهرهگییری از ابیزار رسیااههیای
اوی ارتباطی در بسط و گسترش فرهنگ شیعی به چشم امیخورد .عدم ترسیم و تصویب
سند راهبردی تبلیغات رسااهای در جمهوری آذربایجان ،عدم حضور تشكیمتی و هدفمنید
در رسااههای اوی  ،فقدان شیوهاامههای اصولی و کارشناسیی وییژه مبلغیان رسیااههیای
مجازی در آذربایجان و ...خم های مشهودی هستند که موجب عدم استهاده از ابزارهیای
موجود شدهااد (عباس شكری ،محس بیات ،خاطره بخشنده ،دیپلماسی فرهنگی ایران در
خاورمیااه :تحول ارتباطت و لزوم کاربرد ابزارهای ایوی  ،مطالعیات فرهنیگ و ارتباطیات،
سال چهاردهم ،شماره بیست و سوم6332 ،
وجود مراجع متعدد تصمیمگیری و سیاستگذاری در امور فرهنگی

باید توجه داشت مراجع متعدد ،اوال و بالهات ،اقطه ضعد محسوب امیشود ،ولیی از
آاجاییکه در موضوب جمهوری آذربایجان ،تعدد ای مراجیع بیه تعقییب اهیداف میوازی،
تصمیمات و اقدامات پراکنده و غیر همسو ،تهرق قوا و تجزیه منابع (ااساای ،مالی ،اعتباری
و ...ااجامیده است ،تجدید اظر و تمرکز قوا در ای مسئله بسیار ضروری بهاظر میرسد.
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بهاظر میرسد مجموعه ای مراجع و عوامل باید در دو حوزه کلی (مطالعیه و اجیرا ،
دستهبندی شده و تحت اشراف شورای راهبیردی فرهنیگ (شیرف بیه تعقییب اهیداف و
سیاستهای اصولی و زمانبندی شده در تقویت شیعیان بپردازد.
فقدان استراتژی فرهنگی

استراتژیها باید با در روش هدفها و مأموریتهای سازماای تدوی شواد .رسالت
هر سازماای ممك است بهعنوان علت وجودیاش توصید شود که هدف اساسی سازمان
را بهعنوان عرضه کنندهی کاالها یا خدمات به جامعه اشان میدهد.
ای رسالت بهاوعی در اسناد رسمی مااند گزارشهای ساالاه ،منشورها و بروشورهای
اطمعاتی در قالب بیاایهها دیده میشواد .ای بیاایهها قلمروییی را اشیان مییدهنید کیه
سازمان قصد دارد در آن عمل کند.
رهبر معظم ااقمب با اگاه مدبرااه خود پرسشهایی را در قالب طراحیی «مهندسیی
فرهنگی» کشور در سال  6326با اعضای شورای ااقمب فرهنگی مطرح کرداد .ایشان در
ای پرسشها تصریح میکنند که فرهنگ کشور به یک اظام جهتگیری و جهتییابی در
بخشهای گوااگون دولتی و غیردولتی احتیاج دارد .سیپس ایشیان بیا توضییح و تشیریح
«مهندسی فرهنگی» و ضرورت طراحیی آن ،ایی موضیوب خطییر را در دسیتورکار کلیی
شورای ااقمب فرهنگی قرار میدهند.
بهاظر میرسد بخش عمدهای از ااکارآمدیهای اهادهای فرهنگی کشور ایز بهعلیت
فقدان استراتژی فرهنگی است که ای اقیصه ،مسئولیت شورای عالی ااقمب فرهنگیی را
سنگی تر از پیش میکند (علی اکبر رضایی( ،عضو هیئت علمی دااشگاه علوم و تحقیقات
تهران گردآوری :ساغر لطهی اژادhttp://shooshan.ir /
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 .3فرصتهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
مذهب تشیع با بیشترین جمعیت

بیشتری جمعیت جمهوری آذربایجان را شیعیان تشكیل میدهند و از ای اظر دومی
کشور شیعی جهان بهشمار میرود .با وجود ای  ،تهكر شیعی در جمهوری آذربایجان بسیار
متهاوت از تشیع در کشورهایی چون ایران و عراق است .تشیع در آذربایجان تحیت تیأثیر
اظام سیاسی سكوالر آذربایجان در دهههای گهشته چه قبل و چه بعد از استقمل ،چندان
بهسمت اسمم سیاسی و جنبشهای دینی سوق پیدا اكرده اسیت(کالجی،6333 ،ص. 32
مههب تشیع در سرزمی آذربایجان همزمان با اییران در دوره صیهویه گسیترش یافیت و
بیشتر مردم آذربایجان به آن تمایل پیدا کرداد.
حضور تاریخی ایران در منطقه

منطقهی قهقیاز و بیهوییژه قلمیرو کنیوای جمهیوری آذربایجیان جایگیاه مهمیی در
جغرافیای تاریخی تمدن ایراای به خود اختصاص داده است .بخش اعظم ای منطقه جزلی
از امپراتوری های ایران قبل از اسمم بوده و به ایژاد هنیید و اروپییایی  -ایرااییی تعلییق
داشیته است (ادمواد هرزیگ ،6327 ،ص . 88
بنیابرای  ،تیاریخ مشیتر

اییران و جمهییوری آذربایجییان از جملییه مؤلهیههیای

ازدیكی دو کشور بهحساب مییآینید (امیر احمیدیان،6328،ص . 87در اییی خصییوص،
برگزاری جش ها و آلی های باسیتاای ایوروزی ماانید مراسیم چهارشینبهی آخیر سیال و
سیهرهی ههتسی  ،برخوداری از میراث ادبیی مشیتر

گهشیتگان ماانید آثیار بزرگیاای

همنیون اظیامی گنجوی ،خاقاای شیرواای ،فردوسی و حافظ ،وجود مههب ،باورها و آداب
و رسوم مشتر و شخصیتهای برجسته ی تاریخی و فرهنگی مورد احترام ،ماانید شییاه
اسیماعیل و شیهریار ،فرصیتهیای مطلیوب و بسیییار مناسییبی بییرای حضییور مییؤثر
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جمهیوری اسیممی اییران در جمهوری آذربایجان فراهم میکند و اشان دهندهی عمیق
روابط تاریخی است.
حضور اتباع جمهوری آذربایجان در جمهوری اسالمی ایران

در سال  6337آذربایجاایها با  323هزار و  363گردشگر پس از عراق با یک میلیون
و  332هزار و  287اهر بیشتری بازید را از ایران داشتهااید و پیس از ایی دو کشیور اییز
افغااستان با  123هزار و 622اهر و ترکیه با  867هزار و یازده اهر جزو چهار کشور اخست
در تعداد گردشگری ورودی به ایران بودهااد.
همننی بنابر گهتهی سهیر جمهوری آذربایجان در ایران ،سالیااه یک میلیون اهیر از
اتباب آذربایجان به ایران سهر میکنند .ای اتباب آذربایجاای بیشتر برای درمیان ،معاینیه و
معالجه به استانهای همجوار و همننی به شهر تهیران سیهرمیکننید .پیس از توریسیم
درماای و پزشكی بیشتری حجم سهرها به جمهوری اسممی ،مربوط به توریسم مههبی و
فرهنگی است(براامه تلویزیوای گهتگویی صمیمااه با سهیران سایر کشورها در ایران ،آقای
بنیاد حسی اف /21بهم . 6331
وجود نهادهای دینی و تاریخی در منطقه
مساجد

در سال  2336رایزن فرهنگی جمهوری اسممی ایران از طریق ااتشارات الهیدی در
جمهوری آذربایجیان اقیدام بیه تیدوی کتیابی بیا ایام Azarbaycan Respublikasi

 Ensiklopediyasi Mascidlarininامود که در آن کلیه مساجد ،زیارتگیاههیا ،امیاک
مههبی ،و ...به تهكیک شهرها و روسیتاهای ایی کشیور جمیعآوری و توصیید تیاریخی
شدهااد
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مهمتری مساجد باکو عبارتند از:
مسجد تازه پیر  -مسجد جمعه اینری شهر  -مسیاجدا کربملیی عبیدام ،مشیهدی
داداش ،حاج جواد ،سلطان علی.
زیارتگاهها

از  773زیارتگاه موجود در آذربایجان (تعداد  37زیارتگاه ایز در جمهوری خودمختیار
اخجوان قرار دارد تنها چهارده زیارتگاه دارای مجوز الزم از سوی دولت مرکزی است .به
استثنای برخی از زیارتگاهها ،بقیه زیر اظر ادارهی روحاایون قهقاز فعالیت میکنند .از سوی
اداره مسلمااان قهقاز صندوقنههای اهری در ای زیارتگاهها با مهر و اظارت اماینده ایی
اداره قرار دارد مهمتری ای زیارتگاهها عبارتند از:
زیارتگاه رحیمه خاتون
خاام

روسیتای ایاردادان  -زیارتگیاه بییبیی هیبیت [حكیمیه

]  -زیارتگاه بش بارماق (پنجااگشت  -خضر زاده  -زیارتگاه اصحاب کهید -

زیارتگاه علی آیاغی [قدمگاه حضرت علی

]

زیارتگاه امامزاده گنجه (گوی امام  -زیارتگاه میرمحس آقا
حوزههای علمیه

منطقه آذربایجان از ایام قدیم عالمپرور بیوده اسیت .تخصیص فلسیهه و کیمم ایی
منطقه از گهشتههاى دور زباازد است (اقش علماى شیعه قهقیاز تأکیید بیر آذربایجیان در
پیدایش و گسترش علوم اسممى ،از مجموعه آثار کنگره بی المللى اقش شیعه در پیدایش
و گسترش علوم اسممى  .آاان عموه بر تدریس دروس عالى اسممى و تربیت شیاگردان
بسیار ،برخى از آنها مرجعیت شیعه را هم بر عهده گرفتهااید .بیی علمیایى کیه صیاحب
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اجتهاد و مقامات علمى بودهااد ،افرادى هم با اشغالگران روس جنگیده و شهید شیدهااید
(خبرگزارى رسمى حوزه ،کد خبر833211 :
براساس بیاایه هاى رسمى ،یكصید و پنجیاه مدرسیه وابسیته بیه میههب شییعه ،در
جمهورى آذربایجان وجود دارد که  22مدرسه آن زییر اظیر اییران قیرار دارد (خبرگیزارى
جمهورى آذربایجان  -توران
ادارهی روحانیت مسلمانان قفقاز

اداره روحاایت مسلمااان قهقاز  -که از سال  6323در باکو و به رهبری شیخاالسیمم
ام شكور پاشازاده رهبری میشود  -قدیمیتری اهاد دینی جمهوری آذربایجان و منطقه
محسوب میشود .فلسهه وجودی ای اداره ،کنترل گرایشهای دینی مسلمااان و حكومتی
کردن دی اسمم توسط روسها بودا بنای اصلی ای اداره در دوره تزارهیای روس اهیاده
شدا ای اداره در دوران اتحاد جماهیر شوروی ایز بهرغم ماهیت الحادی اظام کموایستی،
پابرجا بود .مقامات دینی و مسئوالن اداره روحاایون با وجود همكاری و هماهنگی مداوم با
حكومت ،در مواقعی که کنترلهای دولتی کم شده ،رفتارهای مستقل و مبتنی بر احیاگری
دینی از خود بروز دادهااد .ای رویكرد چه در دوران قبل از استقمل جمهوری آذربایجان و
چه بعد از آن بهچشم میخورد .به موجب سنت رایج ،شیخاالسیمم ،شییعه و معیاون وی،
مهتی سنی است .براساس اساسنامهی ادارهی دینی مسلمااان قهقاز شیخاالسمم از طیرف
اعضای شورای قاضیان که امایندگان گروههای دینی هسیتند ااتخیاب مییشیود .ادارهی
دینی از اظر مالی مستقل از دولت است و بخش زیادی از درآمد آن توسط صندوق اهورات
مساجد و زیارتگاهها تأمی میشود .بخشی ایز از طریق کمکهای مؤسسیههیای خیرییه،
تأمی میشود .اظارت بر هزینهها و مخارج کارکنان مساجد و اهادهای دینیی برعهیدهی
هیئت تهتیش ادارهی دینی است( .اظامنامه ادارۀ روحاای مسلمااان قهقاز
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وجود آیینهای مشترک مذهبی و سنتی

اگرچه پس از فروپاشی شوروی ،حكومت تازه استقمل یافتهی آذربایجان ،بیا ایجیاد
فضای سكوالریستی ،موااع و مشكمت فراواای برای تبلیغات و تعلیمات دینی فراهم کرد،
ولی تحقیقات مختلد گویای تعلقات دینی باالی مردمی به مراسم عزاداری عزاداری میاه
محرم هیئت های عزاداری اعیاد و مراسم جش های مههبی مراسم جش اعییاد اسیممی
مراسم ماه رمضان شبهای احیا عیاد و جش های ملی است.
مؤسسههای فرهنگی و هنری

فراواای مطبوعات در جمهوری آذربایجان مشهود استا دلییل ایی فراواایی ،وجیود
احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی و همننی تأثیر و حمایتهای خارجی است طبیق
آخری آماری که اجمس روزاامهاگاران در جمهوری آذربایجان منتشر کرده است ،ازدیک
به ههتصد اشریه مجوز فعالیت گرفتهااد ،ولی در واقع تعداد مطبوعات فعال کمتیر از صید
اشریه است که بیشتر آاها از طرف ایروهای خارجی ،یا حكومت حمایت میشواد.
اگر چه مطبوعات و اشریات اسممی از اظر کمی و کیهی در سیالهیای اخییر رشید
خوبی داشتهااد ،ولی در جمهوری آذربایجان چند اشریه اختصاصی دینی و اسممی ماانید
روزاامههای دیرلر ،اسمم حقیقت لری ،سمم ،بیرلیک ،ابض و مجلههای فطرت ،معنیوی
صافلیقا دعوت ،هارای در اختیار خوااندگان قرار گرفته است.
متاسهااه برای تبلیغ مسالل بنیادی اعتقادی به میردم از طرییق رسیااههیای جمعیی
مشكمت عدیدهای وجود دارد که مشیكمت میالی و تبلیغیات سیو از ااحییه حكومیت و
مخالهییان و محییدودیتهییای مختلیید رسییااهای و غیررسییااهای از جملییه آاهاسییت.
(جباری،6322،ص. 663
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 .4تهدیدهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
اهل سنت

اهل سنت در دستگاههای دولتی از جایگاه ویژهای برخوردار ایسیتند و اهیرم و ابیزار
تبلیغاتی قوی مثل رسااههای دیداری ،اوشتاری ،یا الكتروایكی بهصورت چشمگیر اداراید.
روابط بسیار گسترده و ریشهدار ترکیه و آذربایجان باعث شده تا اسممگرایان ایی کشیور
محیط سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی آذربایجان را برای فعالیتهای خود مناسب ببیننید .در
بی کشیورهای عیرب اییز کوییت و عربسیتان بیشیتری فعالییت دینیی را در جمهیوری
آذربایجان داراد که ای فعالیتها را شاید بتوان به اوعی تهدید جدی ،ولی محیدود بیرای
تهكر شیعی آذربایجان محسیوب کیرد (مرتضیی اشیرافی ،گهتگیو بیا حجیت االسیمم و
المسلمی عمران رجب اف ،شهریور ماه . 6333
فرقههای منحرف (وهابیت و بهائیت)

وهابیت و بهالیت دو امواهی بارز فرقههای فعال در جمهوری آذربایجان هسیتند .در
ای میان فرقه بهایی که موقعیت تضعید شدهای در سایر کشورها پیدا کرده است ،با دارا
بودن دو تشكل ثبت شده و قااوای فعالیت میکند ،ولی ااعكاس چنداای از فعالییت آن در
جامعه آذربایجان به چشم امیخورد .فرقه ااحرافی وهابیت ایز در ایی کشیور در منطقیه
قهقاز ،معموال از اواحی داغستان و چننستان تغهیه میشود .البته سیر منشیا اصیلی ایی
ااحراف در عربستان قرار دارد (خبرگیزاری آران  http://fa.arannews.com،تیاریخ 62
آذرماه . 6332
وجود گروه نورچیها

گروه اورچیها در طی سالهای گهشته به یكی از با اهوذتری گروههای اجتماعی و
سیاسی جمهوری آذربایجان تبدیل شده است .اورچیها با سیو اسیتهاده از ایام اسیمم و
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قومگرایی تر  ،اهوذ قابل ممحظهای در جمهیوری آذربایجیان پییدا کیرده و هیماکنیون
بهعنوان شعبهای از اداره دیاات ترکیه به طور رسیمی در بیاکو فعالییت داراید .تعیدادی از
رسااهها از جمله کااال تلویزیوای و خبرگزاری سایبری خزر و روزاامه زمان در اختیار ایی
فرقه است 27( .آذر ماه http://www.moqavemat.ir ،.6333
پان آذریسم

وجود آذربایجان در دو سوی ارس ،ااگیزهای برای طرح ایده «آذربایجان واحد» واحد
آذربایجان در زبان آذری ،از سوی برخی از مقامهای باکو شده است .ای اییده گهشیته از
ایات ایرانستیزااهی آن ،ابزاری برای هویتسازی و ملتسازی ایران بود ،زیرا دولتمردان
آذربایجان برای هویتسازی امیتوااستند به گهشتهی تاریخی خود روی آورایدا اسینادی
چون قراردادهای گلستان و ترکمننای اشان دهنده تعلق ای سیرزمی بیه اییران اسیت.
ازای رو آاها مجبور شداد برای دور کردن مردم ای کشور از آذریهای ایران ،با طرح ایده
آذربایجان واحد به تحریید تیاریخ متوسیل شیوادچنی اییدهای بیا توجیه بیه پیوایدهای
خویشاوادی ،مههبی و فرهنگی جمعیتهای آذریزبیان دو سیوی ارس ،اگرااییهیایی را
برای ایران از اظر امنیتی بهوجود آورده و به همی دلیل ای اییده بارهیا از طیرف تهیران
محكوم شده است( .امیر احمدیان،6328،ص222
سکوالر غربگرا

گهتمان فرهنگی غالب که بهوسیله سیاستمداران و روشنهكران ایجاد شیده ،عمیدتاً
متمایل به غرب و ترکیه است که ایدهآلهای خود را برای آینده در چنان جوامعی جستجو
کرده و جمهوری اسممی ایران را از جهت فرهنگی تهدیدی در جهت تحریک احساسیات
مههبی مردم علیه حكومت قلمداد و معرفی میکنند( .واحدی، 6322 ،ص33الی631
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هجمه رسانهها

تبلیغات وسیع و غیر معمول رسااههای آذری بر ضد جمهوری اسممی ایران و دشم
شمردن ایران اسممی ،موجب تقویت حس ضد ایراای مردم جمهوری آذربایجان میشود.
در راستای ایراایزدایی آاان پایتخت خود را که ابتدا «بادکوبه» بود به بیاکو و سیپس بیه
باکی برگردااداد تا برایش ریشهی ترکی پیدا کنند .آاها همننی شخصیتهیای علمیی و
فرهنگی ایراای از جمله خواجه اصیرالدی طوسی ،استاد شهریار ،ابیوعلیسیینا ،جوادخیان
حاکم گنجه  -که تابعیت دولت مسلمان ایران را بر تبعیت از بیگااگان غیر مسلمان روسیه
ترجیح داد و تا پای جان ایستادگی کرد  -را به اام خود مصادره کرداد .کتاب درسی تاریخ
متوسطه در جمهوری آذربایجان طوری تدوی یافته که سعی در ایجیاد اخیتمف تیاریخی
بی دو ملت دارد .طوری که به  3استان ایران از جمله مازادران و گییمن ادعیای ارضیی
شده ،مزد به عنوان یک کموایست شناسااده شد و از دوران چنگیز و تیمور بیه عنیوان
دوران طمیی تاریخ یاد شده است .همننی در ای کتابها تحرید قیام  23بهم تبریز و
تشویق به تجزیهطلبی کاممً به چشم میخورد( .ستاره ،ص633
ترویج غربگرایی توسط حکومت

حاکمیت جمهوری آذربایجیان متیأثر از کشیورهای غربیی و بیا هیدف جلیوگیری از
اسممگرایی و مقابله با جرییانهیای شییعی ،غیرب گراییی و تیرویج اییدههیا ،مصیادیق،
اباحیگری ،ضد اخمقیها ،سكوالریسم ،و ...را در سیاستهای کاری خود قرار داده است.
جلوگیری از الصاق تصاویر باحجاب زاان برای اخه پاسپورت موجیب شیده اسیت تیا
بسیاری از زاان مؤمنهی ای کشور که حاضر ایستند از حجاب خود دست برداراد ،از حیق
داشت پاسپورت و مسافرت به کشورهای خارجی بهوییژه زییارت عتبیات عالییات و مكیه
معظمه و ...محروم شواد.
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آزادیهای لجامگسیخته رسااه ای و توهی به مقدسات دینی از دیگر سیاسیتهیای
حكومت است .حكومت جمهوری آذربایجان خود را کشوری اللیک اعیمم کیرده اسیت و
بدون توجه به مقدسات دینی بیش از  33درصد میردم مسیلمان ،اقیدامات مختلهیی را در
توهی به مقدسات دینی ،مراجع تقلیید ،باورهیای اسیممی و ...ااجیام مییدهید .پخیش
براامههای ضد اخمقی رسااههای جمعیی یكیی دیگیر از اقیداماتی اسیت کیه اشیریات،
شبكه هیای تلویزییوای و سیایر ابزارهیای رسیااهای جمهیوری آذربایجیان بیرای تیرویج
اباحی گری ،فحشا و منكرات ،همنون کشورهای غربی ااجام میدهنید( .جبیاری،6322 ،
ص623
عدم دسترسی به وسایل ارتباط جمعی

مشكل بعدی شیعیان جمهیوری آذربایجیان ،عیدم برخیورداری آاهیا از رسیااههیای
تصویری است ،تأسیس شبكه تلویزیوای با رویكرد شیعی در جمهوری آذربایجیان ممنیوب
است و در مقابل شبكههای دولتی و خصوصی فعال ،عموما با خط گیری از صهیوایستها
در حال تبلیغات ضد ایراای و ضد شیعی هستند که فعاالن شییعی را بیا اایواب مشیكمت
مواجه میسازد .البته دیگر فعالیتهای رسااهای شیعیان در فضای مجازی و ...ایز با اایواب
محدودیتها روبروست( .مرتضی اشرافی ،گهتگو با حجت االسمم و المسلمی رسول اف،
آبان ماه 6333
راهبردهای مطلوب جمهوری اسممی ایران در تقویت شیعیان آذربایجان با استهاده از
دیپلماسی فرهنگی براساس مدل .SWOT
 -1راهبرد SO

در ای راهبرد از اقاط قوت برای بهره برداری از فرصتها استهاده میشود.
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بهرهگیری از عامل اقتصاد به عنوان بستر دیپلماسی فرهنگی

بسیاری از کارشناسان غربی روابیط اقتصیادی را محیور روابیط در اظیام بیی الملیل
میدااند ،بدیهی است رشد و همكاری متقابل اقتصادی در اهایت به همكاریهای سیاسی
منجر شده و در تقویت دیپلماسی فرهنگیی اییز میوثر خواهید بیود .بیا توجیه بیه اینكیه
بخشهای اقتصادی از جمله صنعت توریسم سریعتر از دیگر بخشها بر وجهه ملی تیأثیر
میگهارد ،بخش تجاری اعم از خصوصی و دولتی باید در پیشیبرد اسیتراتژی فرهنگیی و
اراله تصویری حقیقی از فرهنگ شیعی و وجهه ملی ایراای در خیارج از مرزهیا مشیارکت
اماید .بر ای اساس الزم استا
 ظرفیت بخشها و بداه فعال اقتصادی در روابط دو کشور (مثم ظرفیتهای بخشتوریسم شناسایی شواد.
 فضای مناسب جهت پیواد و تعامل فعاالن بخشهای فرهنیگ و اقتصیاد فیراهمشود.
 عوامل ااساای حاضر در ای بخش ها ،آموزشهای الزم را دییده و از آسییبهیا وخطاهای احتمالی آگاه شواد.
 اگرشهای عمومی در راستای صدور فرهنگ و اقدامات فرهنگی سامان یابید بیهعنوان مثال میتوان گهت تبلیغات رسااهای و آموزش شهروادان برای برخورد شایسته بیا
توریست بسیار مهم است.
 سیر حرکت مجموعه تعرید شده و اهداف طرح در مقیاطع زمیاای مختلید رصیدشواد و در صورت لزوم ساختار استراتژیها تغییر یافته و یا اصمح شواد.
 آسیب شناسی درون سیستمی همواره مورد تاکید است .با ای توضییح کیه برخییااکارآمدیها معلول ضعدهای داخلی است از آن جمله میتیوان بیه تعارفیات موجیود در

51

شماره  ،23زمستان  ،6231ویژه علوم سیاسی

ااتصاب و بكارگیری ایروهای ااساای ااکارآمد و غیر متخصص در یک مجموعه یا زاجیره
اشاره کرد که مجموعه را از رسیدن به مطلوبها باز میدارد.
فعال سازی ظرفیتهای محافل علمی و دانشگاهی

«محافل علمی از جمله بخشهایی هستند که از طریق برگزاری همیایش ،پیهیرش
دااشجو ،شرکت در همایشهای بی المللی ،چاپ کتاب و اشریه و ...میتوااند اقش مؤثری
در دیپلماسی فرهنگی و تصویرسازی و حتی خنثیسازی راهبردهای رقیب ایها اماینید .در
ای خصوص اكات ذیل قابل توجه است:
 -6با تشویق دااشگاههای خصوصی به ایجاد شعبه در کشورهای دیگر و تبادل استاد
و دااشجو میتوان زمینه ااتقال فرهنگی متقابل را فراهم کرد.
 -2الزم اسییت مبییاای قییااوای الزم بییرای تأس ییس مراکییز مطالعییاتی مشییتر در
دااشگاهها فراهم شده محورهای الزم برای تربیت اخبگان فكری در سطح منطقه ایجیاد
شود.
تشکیل شبکه فرهنگی اسالمی با رویکرد جهادی

برای حضور مؤثر در جهان بهویژه در منطقه مستعد جمهوری آذربایجیان بایید ییک
جبههی فرهنگی تشكیل شودا ولی از آن طرف با یک جبهه مشتر فرهنگی معیارض و
مهاجم بصورت ارم مواجه هستیم که علیه منافع اظام اسممی به شدت در حیال فعالییت
استا هرچند وجود ای جبهه طبیعی است ،ولی باید ای جبهه مشتر

را بیرای اسیتهاده

کامل از قدرت ارم در اختیار داشتا ظرفیتهای بزرگ فرهنگیی میا قطعیا قیدرت ایجیاد
جریانهای تاثیرگهار بر فرهنگهای دیگر را دارد ،بنا بر ای الزم است طیرح سیاماادهی
جبهه فرهنگی با رویكرد جهادی در حوزه بی الملل به دغدغه اصلی متولییان دیپلماسیی
فرهنگی تبدیل شود.
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استفاده از ظرفیت آموزش زبان فارسی

افزایش تعداد کرسیهای زبان فارسی و راهاادازی اتاق ایران در دااشگاههای مختلد
و برگزاری کمسهای آموزش زبان فارسی بهوسیله رایزایها در کشورهای مختلد ،اشان
از رشد و توسعه زبان فارسی در خارج از کشور دارد .تمش رایزایهای فرهنگی باید بر ای
باشد که با عقد موافقتاامههای فرهنگی از فرصت آموزش زبان فارسیی و اییرانشناسیی
استهاده کنند و تعداد کرسیهای زبان فارسیی و اییرانشناسیی را در کشیورهای مختلید
افزایش دهند و از آن به عنوان بستری ام برای توسعه و ترویج فرهنیگ اسیممی بهیره
گیراد.
 -2راهبرد ST

در آن با استهاده از اقاط قوت ،تهدیدات برطرف شود.
اراله تصویر صحیح از فرهنگ دینی و سیمای حقیقی جمهوری اسممی در جمهوری
اذربایجان از طریق ارتباط پیوسته با مراکز دینی و فرهنگی.
یكی از مهمتری وظاید دستگاه دیپلماسی در عرصه دیپلماسی فرهنگیی شناسیایی
کااونهایی است کیه مییتواانید بیه جرییانشناسیی فضیای موجیود کمیک کیرده و در
تصویرسازی واقعی از فرهنگ اسممی و خنثی کردن توطئههای دشمنان ایز مهید باشیند.
بنابرای  ،پیوستگی روابط با مراکز فرهنگی و دینی ،بستر مناسبی در مسیر توسعه و تعمیق
فرهنگ اسممی است که تنها هزینه آن شناسایی و پیواد ای مجموعه هاست.
ای مهم ،به معنای فعال کردن ظرفیت عظیم مجموعیههیایی اسیت کیه در شیكل
گیری ،هیچ هزینهای را بر جمهوری اسممی تحمیل اكیرده بلكیه در مسییر فعالییت بیه
عنوان مكمل در خدمت اهداف و آرمانهای اسمم که دسیتور کیار اظیام اسیممی اسیت
درمی آیند .بنابر ای تمش برای پیواد مجموعههای دینی،علمی و فرهنگی و سیاماادهی
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آن به منظور دستیابی به اهداف مقطعی ،میاای و بلندمیدت جمهیوری اسیممی اییران در
راستای تقویت مباای شیعی در کشور آذربایجان الزام دیگری است کیه بیا قیید فورییت و
اولویت باید به آن پرداخته شود.
بهرهگیری از اشتراکات تاریخی به منظور اصالح باورهای مردم

«در بهرهگیری از اشتراکات تاریخی اولیی گیام اصیمح برداشیتهیای اادرسیت از
محتوای فرهنگ اسممی -ایراای در منطقه استا آثار تبلیغات ههتادساله اتحیاد جمیاهیر
شوروی برای اسممزدایی را در مظاهر فرهنگی ای کشورها میتوان مشاهده کیردا ایی
اوب تبلیغات در کتابهای درسی منطقه شایع استا همننی به دلیل اینكه اتحاد جماهیر
شوروی ،ایران پیش از ااقمب اسممی را اولیی جبهیه آمریكیایی در برابیر خیود قلمیداد
میکرد ،تبلیغات ضد ایراای را ایز گسترش داد و اکنون در بسیاری از کتب درسیی کیه در
مدارس ای کشورها تدریس میشود ایران از  67استان تشكیل شده اسیت و فردوسیی و
موالاا شعرای پارسیگوی ایستند .ابو علی سینا هیچ ارتبیاطی بیا فرهنیگ ایراایی ایدارد
بنابرای  ،پرداخت به اصمح باورهای اادرست امری است که از سوی مسیئولی فرهنگیی
کنوای جمهوری آذربایجیان میورد اسیتقبال اسیت کیه بیا تیمشهیای پیگییر برخیی از
امایندگیهای فرهنگی کشیورمان ایی باورهیا اصیمح شیده اسیت و حتیی در برخیی از
کتابهای درسی اطمعات صحیح گنجااده شده است»
بر اساس ای تجربه موفق ،میتوان اتیجه گرفت ،اراله یک قرالیت صیحیح از دیی
مبی اسمم و فرهنگ شیعی و بازخواای و پاالیش فرهنگ ایراای ،در جمهوری آذربایجان
کار دشواری ایست .شواهد و دالیل بسیاری بر سیهولت ایی راهبیرد داللیت دارد کیه از
جمله ،میتوان به اشتراکات فرهنگی و تاریخی فراوان اشاره کرد :دی و مههب مشیتر
که همان تشیع است و به عنیوان ییک عامیل هیویتی مییتوااید عامیل وحیدت بیوده و
سازوکارهای فعالیت در سایر عرصهها را فراهم کند .جزلیت آذربایجان از خیا اییران در
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دورههای گهشته و وجود قومیت و زبان آذری کیه از جملیه مهمتیری اشیتراکات اسیت،
تعلقات فراواای ایجاد کرده که میتوااد به توسعه تبیادالت فرهنگیی منجیر شیود .منیابع
اار ی در دریای خزر ایز میتوااد به کاهش تنشهای حكومتی در حوزه فرهنگ

مشتر

منجر شود .مظاهر ومهاخر دینی و فرهنگی مشتر ایز عامل فزاینده در رشد و توسیعه و
تعمیق آموزهای دینی در آذربایجان محسوب میشواد .پوشش ،حجیاب و عهیاف زایان از
مهمتری ای مظاهر هستند .اظامی گنجوی ،خاقاای شرواای و بیش از  623شاعر پارسی
گوی که در قلمرو کنوای آدربایجان آرمیدهااد از جمله مهمتری مهاخر مشتر هستند که
آثار خود آاان ایز میتوااد در راستای اصمح باورهای عمومی به اسیتخدام فعیاالن حیوزه
دی و فرهنگ درآید.
از آاجا که محدودیتهای حكومتی در آذربایجان همواره به عنوان عامل بازداراده ،به
کندی جریااات دینی و فرهنگی منجر شیده اسیت ،بیا تكییه هوشیمند بیر اشیتراکات ،و
مهندسی فعالیتهای دیپلماتیک در حوزه دی و فرهنگ ،میتوان به پاالیش افكار عمومی
از قرالتهای غیر اصولی از دی دست یافت.
اعتمادسازی سیاسی

به صورت عمده در روابط متنوب بی الملل ،اصل بر بییاعتمیادی و در روابیط صیرفا
فرهنگی اصل بر اعتماد متقابل است .بهویژه ای مسئله در رویكردهای رلالیستی بسیار به
چشم میخورد .اما به اظر میرسد یک الزام بسیار مهم در روابط میان کشیورها بیاالخص
در دیپلماسی فرهنگی ،اعتمادسازی سیاسی و فرهنگی و تعامل سازاده و مثبت در منطقیه
است .
بهاظر میرسد اوب حكومت و تعیاممت دولیتهیا بیا یكیدیگر اقیش بیهسیزایی در
اعتمادسازی و زمینهسازی برای کار فرهنگی داراد .در ای راستا باید بخشی از اقدامات در
صدد جلب اعتماد سیاسی ساختارهای حكومتی و حتی امنیتی باشد .الزم به ذکر است که
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اهتمام ما بر اعتماد سازی دولتی اباید ما را از اقدامات میردم اهیاد و اجتمیاعی در عرصیه
دیپلماسی جامعه هدف باز دارد .بر ای اساس الزم استا
غیر امنیتی کردن ماهیت اقدامات فرهنگی

الزام دیگر ،تمش برای غیر امنیتی کردن براامههای فرهنگی استا به ای معنا کیه
جهتگیریها باید بهگواهای باشد که با توجه به اصل حكمت ،عزت و مصلحت در منطقه
حساسیت و شالبه امنیتی ایجاد اشده و ماهیت عمل به عنوان صرفا فرهنگی جلیوه کنید.
«کار فرهنگی در جامعهای که تصور مخاطیب متهیاوت و بیه اصیطمح High Politics

است ،در حوزه سیاست کم اهمیت و کم شدت قرار امیگیرد ،بلكه در حوزه سیاست بسیار
حساس قرار میگیرد .بنابرای کار سختتر و براامهریزی بیشتری را میطلبید» (دهقیاای،
 ،6322ص  33به عنوان مثال در برگزاری جلسات مههبی  -فرهنگی میتوان از حضیور
ایروهای امنیتی مقابل استقبال کرده ،رصد کردن جلسات را بیرای آایان ممكی و آسیان
امود .ای رویه به مرور زمان موجب اطمینان خاطر مسوولی جامعه هدف میگردد.
 -3راهبرد WO

در آن با استهاده از فرصتهای موجود میتوان به رفع اقاط ضعد پرداخت.
استفاده بهینه از ظرفیتهای فضای مجازی (محوریت آموزش مجازی)

امروزه با توجه به پیشرفت ارم افزارهای آموزش مجازی ( LMSدر سیطح جهیان،
آموزش از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار شده است .استهاده از روشهای سنتی عموه
بر تحمیل هزینههای زیاد با مساللی همنونا اتمف زمان در رفتوآمید بیه محییطهیای
آموزشی ،ایجاد ترافیک و آلودگی و ایز قطع درختان و مصیرف منیابع دیگیر بیرای تهییه
ابزارهای آموزشی ،همراه است.
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در همی راستا طراحی یک دورهی آموزشی کامل با ممحظه همه عناصر دیپلماسی
فرهنگی (دی  ،تاریخ ،زبان ،دولت و مردم کیه در برگیرایدهی ارکیاای کیه میورد توجیه
جمهوری اسممی است ،ضروری مییامایید .ایی دوره مییتوااید بیر ماهییت دیپلماسیی
فرهنگی ،مقاصد ،هدفها ،راهبردها و اصول عملیاتی -با در کامیل کیارآموزان از ایی
مههوم و اقشی که دیپلماسی عمومی در تیرویج منیافع ملیی و در ارتبیاط بیا میردم ایهیا
میکند -متمرکز شود.
مدیریت ای دوره در برگیراده یک معیار و شاخص اصلی در ارتباط فرهنگی خواهید
بود که به وسیله مطالعات مربوط به فرهنگ ،کشور ،منطقه ،میههب و فرهنیگ بیه احیو
مناسبی برای هر فرد یا گروه پشتیباای الزم را تولید کند.
باید توجه داشت که در بحث آموزش ایاز به تئوریپردازی است .حیوزههیای علمییه
باید به فضای میان فرهنگی وارد شواد« .حوزههای علمیه باید در عرصیه تئیوریپیردازی
بتوااند به بازتولید معنا بپردازاد چرا که مهمتری مسئله در آمیوزش تولیید معناسیت .ثااییاً
دااشگاههای ایران اباید در اقش مؤسسات فرعی دااشگاههای غربی عمل کنند و ایروهای
تحقیقاتی برای غرب تربیت کنند».
همه آانه در باب آموزشهای دورهای گهشت ،یاید به طور جیدی تیر در فضیاهای
مجازی طرح و پیگیری شود .آموزش مجازی باید بهطور مستمر پیگیری شود .از مزاییای
استهاده از فضای مجازی میتوان به :کارآمدی و سرعت ،ااعطیافپیهیری ،بیه روز رسیاای
محتوا ،افزایش ضریب همكاری و همیاری میان دااشجویان ،صرفه جویی در هزینیه هیا،
افزایش دسترسی به حوزههای دااش ،عدم محدودیت مكاای و زماای ،عدم محیدودیت در
ظرفیت پهیرش ،کاهش زمان رفتوآمد ،دسترسی آسان به اساتید متعدد و ...اشاره کرد.
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طراحی آموزشهای مجازی را میتوان شامل مراحیل زییر دااسیت -6 :اهیداف -2
محتوا  -3فعالیتهای یادگیری  -8مواد و منابع یادگیری  -7گروهبندی یادگیرایدگان -1
زمان  -2فضا  -2شیوههای تدریس  -3راهبردهای ارزشیابی.
بر ای اساس اقدامات اولیه زیر میتوان راهگشا باشدا
 طراحی دوره کامل آموزشی متناسب با فضاهای مجازی با توجه و تمرکز بیر پینجعنصر اصلی دیپلماسی فرهنگی.
 ایجاد سایت روزآمد و کارآمد کردن با مدیریت و حضور اساتید برجسته ایز باید درای بخش استهاده امود -.مطبوعات و رسااههای مطبوعاتی فراواای در آذربایجیان فعیال
هستند که عمدتا از خارج حمایت شده ییا تحیت مالكییت حكومیت هسیتند.با ایی حیال
مطبوعات اختصاصی در حوزه دی و فرهنگ اسممی بیه صیورت مناسیبتی و بیا اعمیال
محدودیت به برخی آموزهها و شعالر دینی میپردازاد که آن هم از اطمعات غلط و شبهه
دار خالی ایست .بر ای اساس و با توجه بیه محیدودیتهیای موجیود ،تاسییس وتیدوی
مطبوعات و فعالیت گسترده مطبوعاتی در فضیای مجیازی از الزامیات دیگیر در راسیتای
تقویت شیعیان آذربایجان خواهد بود.
 ااتقال فراوردهای آموزشی به قالبهای رایج در شبكههای ارتباطی مجازی. فراخواای اصحاب قلم ،فرهنگ و هنر آلینی به آوردگاه رسااه شبكههای مجیازی.در ای میان تولیدات هنری از قبیل پویا امایی و ...میتوااد جایگیاه ممتیازی در تبلیغیات
فرهنگی داشته باشد .در همی راستا میبایست تمهیدات الزم برای پیواد هنرمندان ایراای
و هنرمندان بومی منطقه قهقاز فراهم شود.
 تاسیس مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری مبتنی بر مولهههای فرهنگیی کشیورهدف یعنی جمهوری آذربایجان و اهداف و رسالت کشور عامل یعنی جمهیوری اسیممی
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ایران ضرورت دیگری است که به عنوان یک مجموعه مولد میتوااد عامل پیش براده در
دیپلماسی فرهنگی باشد.
 تدوی طرح تولید آثار فرهنگی بسیار ضروری است .مثم " طرح تولید کتاب" بیهعنوان یک ابزار فرهنگی باید طی چه فرآیند و مراحلی تولید شود .ای کار مستلزم تدوی
شیوه اامه تولید آثار است .تدوی ای شیوه اامه میتوااید توسیط فعیاالن پیشكسیوت در
عرصه دیپلماسی فرهنگی در کشور جمهوری آذربایجان صورت گیردتا بر مبنیای تجیارب
خود ای شیوه اامهها را تدوی و در اختیار مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری قرار دهند.
 اقدام اساسی دیگر که باید تقویت شود براامهی ستودای جامعه المصطهی العالمییهپیرامون تربیت طمب خارجی در دااشگاه مجازی اسیت .ایی میدل آمیوزش کیه سیهل
الوصولتر بوده و حساسیت کمتری ایجاد مییکنید ییک روش مكمیل و مهیم در بحیث
آموزش فرهنگ محسوب میشود .بنا بر ای هم افزایی دستگاههای دیگر از قبییل حیوزه
علمیه ،سازمان فرهنگ و ارتباطات ،و ...برای وسعت بخشیدن به دامنه ای فعالیتهیا بیه
خصوص تربیت دااشجویان و مبلغان بومی بسیار ضروری به اظر میرسد.
بدیهی است رویكرد غالب در طراحی و اجرای فرآیند آموزش ،فرهنگ محوری بیوده
و با هدف تقویت مباای فرهنگ و اادیشیه شییعیان و تسیری آن در مییان سیایر اقیوام و
مهاهب منطقه قهقاز خواهد بود.
 -4راهبرد WT

بر اساس آن در مقابل آسیبهای ااشی از اقاط ضعد خود دفاب میکنیم.
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گفتمان سازی در زمینه ضرورت دیپلماسی فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان

«اولی الزام ،در

اهمییت دیپلماسیی فرهنگیی و اولوییت آن در کشیور اسیتا در

بسیاری از دستگاههایی که متولی دیپلماسی فرهنگی هستند ای توجه وجود ایدارد،اجرای
دیپلماسی به سازمانهای زیادی بر میگردد
الزم است امام را به عنوان معمار و بنیان گهار ااقمب در همه حوزهها از جمله حوزه
دیپلماسی فرهنگی بداایم .و قرالت او از دیپلماسی فرهنگی را بازخواای کنیم .امام راحل با
دریافت ای الزام و در

صحیح از قدرت ارم به ظرفیت قیدرت ااقیمب اسیممی اییران

اهتمام ویژه داشت.چنااكه در توصیههای خود فرمود« :شما که در خیارج هسیتید برخیورد
دارید با سهرای آاجا ،با وزرای خارجه آاها ،با همه اینها برخورد دارید ،اگر بنا باشد که شما
وقتی که میخواهید در وزارت خارجه بروید ،خودتان را گم کنید ،خیال کنید کیه حیاال در
یک محضر کها ،وزیر خارجه آمریكا ،وزیر شوروی .لك باید شما توجه داشیته باشیید کیه
شما سهیر مملكت اسممی هستید که از همه ای قدرتها ،قدرتش باالتر است و از همیه
ای شریدها (اگر آاها شرافتی داشته باشند شیرافتش بیاالتر اسیت و شیما بایید حیثییت
خودتان را از اول حهظ کنید»
اكته مهم دیگر ای است که امام راحل گهتمان سازی را در دو حوزه گهتمان سیازی
علمی و گهتمان سازی عملی میدااد و برای باور است که تحقق آرمانهای ااقمب بدون
التزام به گهتمانهای عملی ممك ایست .چنااكه فرمود« :و از مسالل مهمی کیه شیماها
مثل ماها موظد به آن هستید ای است که با عمل خودتان در آاجا ،با وضعیت سیلوکتان
با کارمندان با وضعیت اصل سهارتخااه و وضع سهارتخااه طوری باشد و طوری بكنید کیه
با همی عمل به تدریج ااقمب شما صادر بشود به آن کشوری که در آن هستید».
«شییما آقایییاای کییه در سییهارتخااههییا هسییتید موظهییید عق یمً و شییرعاً بییه اینكییه،
سهارتخااههاتان هرچه سادهتر باشد و کیهیت معاشرتتان با آن اشخاصی که بیه اصیطمح
شما زیر دست گهته شواد ،برادرااه باشد و در عی حالی که آاها باید از شما بپهیراد مطلبی
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که میگویید ،لك برادرااه باید باشد و همی طیور وضیع مهمیاایهایتیان ،وضیع گیهران
خودتان ،وضع کساای که در آاجا کار میکنند .اسمم را در آاجا عممً ببیند .ما هرچه فریاد
بزایم که ما اسممی هستیم و جمهوری اسممی هستیم ،لك وقتیی ببیننید میا را کیه در
عمل غیر او هستیم .از ما دیگر باور امیکنند وقتی میتوااند باور کنند که ما که میگوییم
جمهوری اسممی هستیم ،عملمان هم آن طور باشدا عمل طاغوتی اباشید و قیول ،قیول
اسممی ،عمل اسممی باشد و خود رفتار ،اسممی باشد .گهتار اسممی باشد تا صادر بشود
ای جمهوری اسممی در سایر کشورها .صدور با سرایزه صدور ایستا صدور با زور صدور
ایستا صدور آن وقتی است که اسمم ،حقایق اسمم ،اخمق اسممی ،اخیمق ااسیاای در
اینجاها رشد پیدا کند و شما موظد به ای معنا هستید و باید ای کار را ااجام بدهیید کیه
هم در عمل و هم در اوشتههایی که در آاجا منتشر میکنید  ...همه وظیهه داریم و لكی
وظیهه شما سنگی تر است .بیشتر است و پس از معرفیی ،اهیوس سیالم کیه اکثیر میردم
هستند ،پهیرش میکنند ،پهیرش که کرداد کمکم عمل میکنند ،کمکم ای ااقمب صدور
پیدا میکند به خارج».
بنابر ای میتوان گهت :گهتمان سازی علمی در کشور آذربایجیان بیرای بكیارگیری
دیپلماسی فرهنگی در اشر معارف و اادیشههای شیعی الزامی است .اما الیزام مهیم دیگیر
التزام عملی فعاالن ای عرصه به گهتمان دینی است که علیرغم اگراایی امیام و رهبیری
معظم ااقمب دربسیاری از موارد مغهول مااده است.
تالش برای تدوین استراتژی جامع فرهنگی

دولت جمهوری اسممی ایران برای موفقیت ،به یک استراتژی جامع برای دیپلماسی
فرهنگی و روابط استراتژیک با دیگر کشورها ایاز دارد .ای اسیتراتژی بایید شیامل تمیام
اهداف ،مقاصد ،اقدامات ،معیارها بوده و براامههای مورد ایاز برای تحقیق ایی اهیداف و
مقاصد را ایز شامل شود و بایدها و ابایدهای اسممی و ایراایی را اییز دربیر گییرد .بیرای

31

شماره  ،23زمستان  ،6231ویژه علوم سیاسی

تحقق ای استراتژی ،رجال با سابقه دولت باید قادر باشند که منافع ملت را تشخیص داده،
افكار عمومی خارجی و تبعات آن را سنجیده و بیر اسیاس آن دسیت بیه ااتخیاب بزانید.
مطالبات سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران پینیده است و هیچ اهعی حتیی امنییت
اباید سایر منافع را تحت الشعاب قرار دهد .پرداخت به ای مطالبات مسیتلزم سیاختارهایی
است که بتوااد از ای پینیدگیها عبور و خطرات ااشی از آن را مدیریت کنند.
بازخوانی آرایش موجود در نهادهای فرهنگی

توجه ویژه به دیپلماسی فرهنگی ،در صدر امور دیپلماسی است .جمهوری اسممی ایز
در راستای صدور ااقمب اسممی بیهوییژه در حیوزه آسییای میاایه و قهقیاز جنیوبی بایید
مسئولیت رهبیری دیپلماسیی فرهنگیی منطقیه را برعهیده بگییردا ازایی رو بایید رابطیه
استراتژیک بی المللی خود را با سایر کشورهای منطقه اعمم کنید و پاسیخگیوی طیرح و
اجرای یک استراتژی جامع براساس پنج عنصر کلیدی دی  ،زبان ،تاریخ ،حكومت و مردم
باشد .پویایی و چاالکی دستگاه فرهنگی جمهوری اسممی در عرصه سیاست خارجی اعم
از وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات و اشراف کامل به حوزه عملیاتی خود بسیار
مهم به اظر میرسد .جمهوری اسممی باید رهبری ای مأموریت بیی اهیادی و هیدایت
مؤلهههای پینیده و چند وجهی آن را بهدست افراد کارشناس و متعهد بسپاردا ایی افیراد
ایز باید در قبال ای مأموریت پاسخگو باشند.
بهاظر میرسد استقمل برخی سازمانهای فرهنگی اظیر سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسممی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسممی و حرکت تحت لوای اهاد مقام معظیم رهبیری
در ای میااه برای حل مشكمت بسیار راهگشا باشد.یا همكاری مستمر و تنگاتنگ معاوات
آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه در امور عمومی و دیپلماسیی عمیومی بیا سیازمان
فرهنگ و ارتباطات اسممی ،در تقویت دیپلماسی فرهنگی بسیار موثر خواهد بود.
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در مجموب ،آرایش موجود در سیستمهای فعال در حوزه دیپلماسی فرهنگیی ایازمنید
بازاگری است .ای موضوب که بر اساس اصل کارکردگرایی و بر اساس سند چشم ااداز (با
ای فرض که بر اساس اصل واقع گرایی و مبتنی بر اهداف ترسیم شده باشد بیه بعضیی
تهكیک یا تلهیقهای اصولی در ای مجموعهها دست بزایم بسیار ضروری به اظر میرسد.
ساماندهی دستگاههای مربوطه و ایجاد همنوایی درون سیستمی

دولت ما هنوز خود را کامم با تغییرات سازمان فرهنیگ و ارتباطیات اسیممی وفیق
اداده استا تغییراتی که پس از جداشدن از وزارت امور خارجه و تعرید پست معاوایت در
دیپلماسی فرهنگی ایجاد شدا ایجاد ای سازمان هرچند بهدرسیتی و از سیر تیدبیر حجیه
االسمم و المسلمی تسخیری صورت گرفت ،ولی ظاهرا بایید اداره حماییت از دیپلماسیی
فرهنگی در داخل ای سازمان شكل گیرد .تهكیک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسممی از
وزارت خارجه ظاهرا ممزم با عدم تعیی استراتژی فرهنگی و باالخص دیپلماسی فرهنگی
بوده است.
از جمله ضروریتری اموری که در دولت باید مورد توجه قرار گیرد ای است کیه از
همكاری بی اهادی مستحكمتر اطمینان حاصل کندا توااایی وزارت امور خارجه را بیرای
ااجام مأموریتهایش به احو اساسی افزایش دهد و اطمینان حاصل کنید کیه دیپلماسیی
عمومی اهمیت الزم را در همه سطوح و همه بخشهای طراحی و اجرای سیاست خارجی
دارد .مصاحبهها و پژوهشهای ااجام شده برای ای مطالعه بارها و بارها حاکی از کمبیود
منابع در دیپلماسی عمومی بهویژه در وزارت امور خارجه و سیازمان فرهنیگ و ارتباطیات
اسممی است .ای کمبود دور باطلی را ایجاد میکرد.
«سازمان فرهنگ و ارتباطات اسیممی وارث مجموعیهای از وزارت ارشیاد و برخیی
سازمانهایی است که در خارج از کشور فعالیت میکرداد .تا سال  27-28رایزاییهیا زییر
اظر ارشاد بود .در کنار آن ،سازمان تبلیغات اعزام مبلغ داشت .مرکز جهاای علوم اسیممی
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(جامعه المصطهی طلبههای خارجی را آموزش میداد .وزارت خارجه هم همی طور .مرکز
گسترش زبان فارسی ،شورای گسترش زبان فارسی ،مجمع تقریب مهاهب و مجمع جهاای
اهل بیت هم هرکدام فعالیتهایی در خارج از کشور داشتند.
اما راهكارهای پیشنهادی در ای بخش فقیط شیامل سیازمان فرهنیگ و ارتباطیات
اسممی ابوده و وزارت خارجه را ایز در بر میگیرد:
 سهارتخااهها باید مسئوالن متعهد بیشتری را در زمینه خدمات خارجی جهب کننیدو آاها را در دیپلماسی عمومی به کار گیراد .اگر چه اظارت مستمر بر اقیدامات مقطعیی و
کوتاهمدت سهیران در امور عمومی الزم است اما ایجاد روابط بلندمدت باید متولی خیاص
داشته باشد که صرفا همی ماموریت را تعقیب کند .ا
 در شرایط کنوای هرگواه ابتكار علمی و عملی بیاتیجیه اسیت .اقیدام و عمیل درحوزه دیپلماسی عمومی و فرهنگی ،پیش ایازی دارد که عبارت است از حیهف تشیریهات
طویل اداری در وزارت خارجه ،اصمح رواد رسیدگی به امور و روال اجیرای طیرحهیا کیه
مجموعا به چاالکی زاجیره فعال دیپلماسی منجر خواهد شد.
 همه اهادها باید دارای فرآیندهای شهافتر و کارآمدتر در مشارکتهای خصوصییو عمومی ،فعالیتهای رسااه ای ،پهیرش کارشناسان بیروای و تسیهیم اطمعیات باشیند.
مقررات پینیده و غیر شهاف به از دست رفت فرصتها میااجامد.
وزارت امور خارجه باید به آموزشهای تخصصی روی آورده ،فرصتهای بیشتری را
برای رشد حرفهای در اختیار ایروی ااساای خود قرار دهد .مساله فرهنیگ صیرفا اولوییت
کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسممی ایست بلكه فرهنگ باید در مجموب اولوییت
وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی عمومی کشور باشد.در عیی حیال الزم اسیت دسیتگاه
دیپلماسی کشور در مواجهه با دولتهای منطقه باتكیه بر اشتراکات ،کمتری حساسییت را
ایجاد و به رواد اقدامات سرعت ببخشد.
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مدرنسازی اقدامات نهادها (هوشمند سازی)

عموه بر فرصتهای اقتصادی ،فرهنگ مشتر ایز فرصت بسیار مهمی برای ایران
است که سایر کشورها از آن بیبهرهاادا
برای پیشرفت دیپلماسی فرهنگی در جامعهی هدف باید از ابزارهای مختلد استهاده
کرد و با اصمح شیوههای ااخوشایند ،همان دستور کار را با وجههای مستحس در جامعیه
هدف عرضه کرد پس الزم است راهبردهای خاص هر کشور تدوی شود .شاید در برخیی
بخشها کار اجرایی تأثیرگهار اباشد و باید به سرمایهگهاری بر اخبگان مردمی رجوب کرد
و دابال اعزام مبلغ بومی بود ،یا اینكه برخی اوقات از ابزارهیای اقتصیادی بیرای پیشیبرد
اهداف سیاسی و فرهنگی بهره برد.
مشاهده میکنیم که سرعت تحول در بسترهای فرهنگی بسییار باالسیت .از طرفیی
رقبای ما در ای عرصه با هوشمندی به کارآمدی استراتژیها و ابزارها دقت میکنند .بنیا
بر ای شرط موفقیت در ای عرصه آن است که در سطحی بیاالتر از رقبیای منطقیهای و
فرامنطقهای ،به هوشمند سازی مدیریت دیپلماسی فرهنگی بپردازیم.
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با توجه به آانه گهشت ،میتوان در ای تحقیق به اتایج کلی زیر دست یافت.
اول :اساس قدرت ارم دیپلماسیی عمیومی و مهمتیری عنصیر قیدرت ایرم ،عنصیر
فرهنگی است و دی و ایدلولو ی ،خاستگاه فرهنگ در حكومت دینی است .در عی حال
غربیها بر ای باوراد که ااقمب اسممی ،ضم شكلگیری بر اساس قدرت ارم ،مبتنی بر
دی و فرهنگ دینی و برخوردار از دیپلماسی پوییای عمیومی ،از جهیت اسیتقرار بیر اراده
جمعی ،یک مدل خاص محسوب میشود.
دوم :پس از جنگ جهاای دوم ،در فرهنگ (دیپلماسی فرهنگی ظرفیتی ایجیاد شید
که ای عامل به مهمتری ابزار برای کسب قدرت تبدیل شد.دیپلماسیی ،اسیاس قیدرت و
ارتباطات ،اساس دیپلماسی است .عصر حاضر اییز بیه عنیوان عصیر ارتباطیات رسیااهای
شناخته میشود.
سوم :آانه تا کنون بهعنیوان هیدف از دیپلماسیی فرهنگیی مطیرح شیده و تعقییب
میشود ،اهوذ و تأثیر است .غربیها راهبرد اهوذ و تأثیر ااقمب اسممی ایران و رهبران آن
را فوقالعاده ارزیابی میکنند و آاان را صاحب قدرت ارم و اامحسوس میدااند .شایان ذکر
است بر خمف ارزیابی غربیها از ایی مسیئله ،بسیط و تعمییق اهیوذ سیاسیی اییران در
معادالت بی المللی ،مرهون پیروی از الگوی «رشد» یعنی ارشیاد و اقنیاب افكیار عمیومی
است.
چهارم :میتوان گهت شكوفایی دیپلماسی فرهنگی ایران بعد از شكلگییری ااقیمب
اسممی ،بهدلیل برخورداری از ظرفیتهای زیر است:
 -6علوم و معارف اسممیا
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 -2مهاخر ااساای و آثار و آداب و سن ا
 -3منابع ادبی ،هنری و رسااهای پویاا
 -8ایروی ااساای عمومی شیعه در خارج از کشور.
پنجم :با سیر در تجارب سیاسی پس از ااقیمب اسیممی ،مییتیوان اتیجیه گرفیت
بارزتری شاخصههای سند سیاستهای فرهنگی جمهوری اسممی ایران ،اتكا بیر راهبیرد
ارشاد و گسترش صلح و همبستگی در سطح جهاای است.
ششم :در مواجهه فرهنگی با کشور جمهوری آذربایجان باید بپهیریم ای کشور دارای
صورت غربی و سیرت شرقی است .بنابرای در برخیی شاخصیههیا بایید غلبیهی مظیاهر
فرهنگی غرب را در اظر بگیریم و در هویت فردی و اجتماعی و بیهوییژه در بنییانهیایی
همنون خااواده باید استیمی سیرت شرقی بر کشور آذربایجان را بپهیریم.
برخی از وجوهی که کشور آذربایجان را از سیرت شرقی برخوردار میکند عبارتند از:
 -6برخورداری از جمعیت حداکثری شیعه و مااوس بودن با اهل بیتا
 -2برخورداری از دامنه لغات زبان مشتر اسممی که به الهت مردم آذربایجیان بیا
قرآن و روایات میااجامدا
 -3رسمیت و گسترش اسما مبارکه در تسمیه فرزادان که در اسلهای حاضیر اییز
جریان داشته و بر تعمیق آلی تشیع در شئون مختلد زادگی مردم آن سامان داللت داردا
 -8تداوم سلسله مهاخر ادبی  -آلینی که بعضی از آاها از شیهرت جهیاای برخیوردار
هستندا
 -7بسط و گسترش آموزههایی همنون حجاب و عهاف ،علیرغم سابقه حكومت 23
ساله کموایسما
 -1التزام به آلی ها و مراسمات دینی ،علیرغم استقرار یک حكومت اللیک.
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ههتم :آانه از ای تحقیق بهدست میآید ای است که مااع اصلی در مسیر تعاممت
فرهنگی با کشور آذربایجان ،استقرار حكومیت اللییک در ایی کشیور اسیت کیه راهبیرد
وابستگی به قدرتهای فرامنطقهای و غربی را جایگزی راهبرد همبستگی بیا کشیورهای
تأثیرگهار منطقه کرده است.
گهتمان فرهنگی غالب در کشور آذربایجان در تمایل ای کشیور بیه غیرب و ترکییه
است تا به ای وسیله ایدهآلهای خود را تأمی و از اظر سیاست خارجی با تكیه بر غیرب
به توسعهی پایدار برسد .بهطور کلی ای ضعد بیه حیوزه امنییت ملیی کشیورهایی مثیل
آذربایجان برمیگردد بهطوری که ای کشورها بقای خود را در گرو وابستگی به کااونهای
قدرت میبینند .ازای رو کشورهای ایدلولو یكی مثل ایران را از جهت فرهنگی بیهعنیوان
تهدید برای تحریک احساسات دینی مردم قلمداد میکنند.
هشتم :ای تحقیق گوییای ایی مطلیب اسیت کیه خیم هیای فرهنگیی در کشیور
آذربایجان در دو محور مطرح میشواد:
الد ظرفیتهای عمومی که شامل فعالیت در عرصه اشریات ،رسااهها ،شبكههیا ییا
براامههای تلویزیوای و رادیویی است که در ای بخش باید تبلیغات بنیادی و ارزشی ،اگاه
جامعه به زن و تثبیت آموزه حجاب و اصل خااواده و الزامات آن مورد توجه قرار گیرد.
ب ظرفیتهای خاص که شیامل تمرکیز برظرفییت امیاک میههبی و زیارتگیاههیا
بهمنظور ساماادهی عقیدتی ،ظرفیت عزاداری حسینی بهمنظور تبیی مسئله ظلمستیزی و
اصل قیام و اصل حاکمیت عدل ،ظرقیت خاص ایمه شعبان بهمنظور امیدآفرینی اجتماعی
تحت مسئله ااتظار منجی و حرکت بیهسیمت اصیمح و ظرفییت میاه مبیار رمضیان و
شبهای قدر به منظور اشر و گسترش معارف شییعی مییشیود .بنیابرای الزم اسیت بیه
ساماادهی و تقویت ای ظرفیتها بپردازیم.
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با توجه به اینكه در ای دو حوزه و بهویژه در حوزه فضاهای مجازی ،محدودیتهای
کمتری از سوی حكومت اعمال میشود ،میتوان به توسعه و تعمیق فعالیتهای دینی در
قالب ای ظرفیتها امیدوار بود.
اهم :تدوی اقشه راه در مسیر تولید رسااهای با محوریت اادیشههای شیعی متناسب
با جامعه هدف کود

آذربایجان ،از قبیل بازیهای رایااهای قابل رقابت با تولیدات غربی

و اروپایی ،اایمیش و ...بسیار ضروری است.
دهم :با توجه به التزام مردم آذربایجان به اصالت اهاد خااواده ،تدوی اقشه راه بیرای
حهظ اصالت ای اهاد از طریق تولیدات رسااهای و بهطور مشخص در قالب فیلم و سریال
و ...و بهویژه در تقابل با سیطره رسانای کشورهایی همنون ترکیه بسیار ضروری بهاظیر
میرسد .ای راهبرد باید مبتنی بر اصل تألید قلوب باشد .پیس الزم اسیت هیمزمیان بیا
دیپلماسی فرهنگی ،دیپلماسی عمومی ایز فعال شود تا ای راهبرد در کااون توجه خااواده
در آذربایجان قرار گیرد.
یازدهم :ای تحقیق گویای ای واقعیت اسیت کیه مجموعیه راهبردهیای جمهیوری
اسممی ایران که بار ارزشی داشته باشد با موااع احتمالی حكومت آدربایجان مواجه خواهد
شد .برای ای منظور الزم است همزمان با تدوی راهكارها ،راهبرد و مدل عرضه و ارالیه
تولیدات ،آثار ،منشورات و ...را تدوی کنیم .راهبردهای اراله و عرضه میتوااد با تكییه بیر
ظرفیت مشترکات در دو حوزه تاریخ و مههب و وجود منابع مشتر اار ی ترسییم شیود.
تأکید بر مشترکات تاریخی و مههبی ،اقبال مردمی به ای راهبردها را افزایش میدهید و
توسعه همكاری در بخش منابع مشتر اار ی ،حساسیتهای حاکمیت را کاهش خواهید
داد.
دوازدهم :ای تحقیق با آسیبشناسی اگاه حاکمیت فعلی آذربایجان به موضیوب زن،
همسویی بخشی از زاان جامعه آذربایجان با هجمههای فرهنگی غرب در قالب جنگ ارم
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را تصدیق میکند .اگر چه ای همسویی در برخی مظاهر دینی همنون مسئله حجاب ،آن
هم در طیدهای خاصی از زاان جامعه (شاغلی و ...به چشم مییخیورد ،ولیی همراهیی
رسااهای و رویكرد کشورهای همجوار و همزباای مثل ترکیه ای رواد را تسریع بخشیده و
به اقشار دیگر تسری میدهد .متولیان امر در جمهوری اسممی که بهحق خود را ملزم بیه
اصل حُس همجواری میدااند باید به ای مسئله توجه داشته باشند که فعال کردن همیه
ظرفیتها برای صیاات از حریم زن و اصالت ای عنصر ااسیاای بسییار ضیروری بیهاظیر
میرسد.
زن به شرط استقرار در جایگاه حقیقی خود در جامعیه آذربایجیان مییتوااید مجیری
سیاستهای تثبیت اظام خااواده مههبی و تربیت دینی کود بنیادگرا و ارزشی باشد.
گشاده دستی حكومت آذربایجان در پهیرش زاان در بداه حاکمیت و ساختار اجراییی
کشور ،ظرفیت مناسبی است که میتوااید زن را بیه زبیان گوییای ارزشهیای شییعی در
سیستم اجرایی ای کشور تبدیل کند .ای مهم مییتوااید بیا راهبردهیایی همنیون ارالیه
الگوهای موفق زن در جمهوری اسممی ایران به جامعه زاان آذربایجان صورت گیرد .کما
اینكه در تقابل با ای اادیشه ،سینمای هالیوود و سریالهای ساخت ترکییه ،الگوهیایی در
جهت خمف ای را به جامعه زاان آذربایجان اراله و القا میکنند.
سیزدهم :رهآورد اهایی ای تحقیق آن است که با توجه به حساسیتهیای حاکمییت
آذربایجان در حوزه دی و مههب ،و عدم همكاری حكومیت در جهیت حضیور و اسیتقرار
عناصر ااساای اعم از اادیشمندان ،اصحاب رسااه ،تولیدکننیدگان آثیار میههبی و مبلغیی
متخصص و ...که رویكرد تبلیغی شیعی را تعقیب میکنند ،بهاظر میرسد بایید از ظرفییت
رسااههای آزاد مثل فضاهای سایبری و مجازی استهاده بیشتر و بهتری برد .ایی فضیاها
میتوااد احساس ایازهای دینی و فرهنگی را در تودههای مردمی آذربایجیان ایجیاد کنید.
بدیهی است ای احساس ایاز ظرفیتی ایجاد میکند تا حاکمیت در پاسخ به فشار مطالبات
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افكار عمومی ،با جریان فرهنگی شیعی همراهی اسبی پیدا کرده برخیی امیور را تسیهیل
کند.
چهاردهم :بازاگری در آرایش فعلی سیستمهای فعال در حوزه دیپلماسیی فرهنگیی،
ضروری است و الزم است بر اساس اصل کارکردگرایی و متنیاظر بیا اهیداف بیه بعضیی
تهكیک یا تلهیقهای اصولی در ای مجموعهها دست بزایم بهاظر میرسد استقمل برخی
سازمانهای فرهنگی اظیر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسممی از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسممی و حرکت تحت لوای اهاد مقام معظم رهبری در ای میااه بیرای حیل مشیكمت
بسیار راهگشا باشد.یا همكاری مستمر و تنگاتنگ معاوات آموزشی و پژوهشی وزارت امور
خارجه در امور عمومی و دیپلماسی عمومی با سیازمان فرهنیگ و ارتباطیات اسیممی ،در
تقویت دیپلماسی فرهنگی بسیار موثر خواهد بود.
پاازدهم :شرط تحقق دیپلماسی موفق فرهنگی ،تصدی گری ایروی ااساای متعهد و
متخصص است بنابرای الزم اسیت در تیراز جمهیوری اسیممی و متناسیب بیا اهیداف و
سیاستهای بنیادی ااقمب ،رایزن فرهنگی ،تربیت و باپشیتوااه عمییق علمیی و معنیوی
تقویت شود که به زبان ،فرهنگ ،آداب و رسوم و تمام ویژگیهای کشور مبدأ و مقصدآگاه
بوده ،از ااگیزه الزم برخوردار باشد و سیر فعالیتهای او بصورت مستمر ارزیابی شود.
شاازدهم :اتیجه اساسی دیگر ای است که به ظرفیتهای اساسی محافیل علمیی از
جمله دااشگاهها توجه کافی اشده است .محافل علمی بخشهایی هسیتند کیه از طرییق
برگزاری همایش ،پهیرش دااشجو ،شرکت در همایشهای بی المللی ،چاپ کتاب و اشریه
و  ...میتوااند اقش مؤثری در دیپلماسی فرهنگیی و تصویرسیازی و حتیی خنثییسیازی
راهبردهای رقیب ایها امایند .در ای خصوص اكات ذیل قابل توجه است:
با تشویق دااشگاههای خصوصی به ایجاد شعبه در کشورهای دیگر و تبادل اسیتاد و
دااشجو میتوان زمینه ااتقال فرهنگی متقابل را فراهم کرد یا مباای قااوای الزم را بیرای
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تأسیس مراکز مطالعاتی مشتر در دااشگاهها وتربیت اخبگان فكیری در سیطح منطقیه
ایجاد کرد.
ههدهم :باید توجه داشت که در بحث آموزش ایاز به تئوریپردازی است .حوزههیای
علمیه باید بیه فضیای مییان فرهنگیی وارد شیواد« .حیوزههیای علمییه بایید در عرصیه
تئوریپردازی بتوااند به بازتولید معنا بپردازاد چرا که مهمتیری مسیئله در آمیوزش تولیید
معناست.
هجدهم :آموزش مجازی باید بهطیور مسیتمر پیگییری شیود .از مزاییای اسیتهاده از
فضای مجازی میتوان به :کارآمدی و سرعت ،ااعطافپهیری ،به روز رساای محتوا ،افزایش
ضریب همكاری و همیاری میان دااشجویان ،صرفه جویی در هزینهها ،افزایش دسترسیی
به حوزههای دااش ،عدم محدودیت مكاای و زماای ،عدم محدودیت در ظرفییت پیهیرش،
کاهش زمان رفتوآمد ،دسترسی آسان به اساتید متعدد و ...اشاره کرد.
آانه در ای زمینه ضروری به اظر مییرسید ایی اسیت کیه :دوره کامیل آموزشیی
متناسب با فضاهای مجازی با توجه و تمرکز بر پینج عنصیر اصیلی دیپلماسیی فرهنگیی
طراحی شودا سایتهای روزآمد و کارآمد با مدیریت و حضور اساتید برجسته ایز راه اادازی
شودا با توجه به محدودیتهای موجود ،تاسیس و تیدوی مطبوعیات و فعالییت گسیترده
مطبوعاتی در فضای مجازی از الزامات دیگر در راستای تقویت شیعیان آذربایجان خواهید
بودا فراخواای اصحاب قلم ،فرهنگ و هنر آلینی به آوردگاه رسااه شبكههای مجازی بسیار
مهم است و در همی راستا میبایسیت تمهییدات الزم بیرای پیواید هنرمنیدان ایراایی و
هنرمندان بومی منطقه قهقاز فراهم شود.
اوزدهم :تاسیس مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری مبتنی بر مولهههیای فرهنگیی
کشور هدف یعنی جمهوری آذربایجان و اهداف و رسالت کشیور عامیل یعنیی جمهیوری
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اسممی ایران ضرورت دیگری است که به عنوان یک مجموعه مولد میتوااد عامل پیش
براده در دیپلماسی فرهنگی باشد.
بیستم :تدوی طرح تولید آثار فرهنگی بسیار ضروری است .مثم «طرح تولید کتاب»
به عنوان یک ابزار فرهنگی باید طی چه فرآیند و مراحلی تولید شیود .ایی کیار مسیتلزم
تدوی شیوه اامه تولید آثار است که مییتوااید بیر عهیده فعیاالن پیشكسیوت در عرصیه
دیپلماسی فرهنگی در کشور جمهوری آذربایجان گداشته شود.
بیست ویكم :هم افزایی دستگاههای دیگر از قبیل حوزه علمیه ،سیازمان فرهنیگ و
ارتباطات ،و ...برای وسعت بخشیدن به دامنه فعالیتهای دامنه دار علمی همنون تربییت
دااشجویان و مبلغان بومی به دلیل آن که سهل الوصول بوده و حساسیت کمتیری ایجیاد
میکند بسیار ضروری به اظر میرسد و در ایی راسیتا اقیدام جامعیه المصیطهی العالمییه
پیرامون تربیت طمب خارجی در دااشگاه مجازی ستودای است.
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