
  

 فصلنامه علمی ـ تخصصی فرهنگ پژوهش

 سیاسیعلوم ویژه ، 6331 زمستان، 32شماره 

 

 های راهبردی دیپلماسی فرهنگیبررسی ظرفیت

 آذربایجان جمهوری جمهوری اسالمی ایران در تقویت شیعیان

 22/66/31تاریخ تأیید:    33/63/31تاریخ دریافت:  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  صالح پورمند  _

 چکیده

 درصید  33 مسیلمااان . اسیت  اسیمم  درجهیان  شییعه  کشیور  دومیی   جمعیت، درصد لحاظ به آذربایجان جمهوری
تسن  هسیتند. عیواملی همنیون     بقیه اهل و شیعه درصد 27تا  23تعداد  ای  از که دهندمی تشكیل آن را جمعیت
 رشید  و غربیی  و صهیوایسیتی  محافیل  توجیه  فرهنگیی،  و اعتقیادی  خیم   گراییی، اسمم رشد راهبردی، موقعیت
 هیای ااشیی از آن،  های شیعی و چالشهای حكومت برای گروهترکیسم در ای  کشور و محدودیتپانهای فعالیت
 علمییه هیای  حیوزه  در کیرده  تحصییل  طمب اگرچه .یدامایم یرا ضرور یجاندر آذربا یفرهنگ یپلماسیدبررسی 
 ایروهیای  و غیرمیههبی  وابسیته  هیای جرییان  و دولیت  امیا  داراید،  گراییی گسترش اسمم در سزاییبه اقش ایران

 در وییژه بیه  مشیتر  های ظرفیت وجود شواد.می محسوب ای  جامعه در دی  گسترش رواد در مهم مااع خارجی،
 اسممی ایران است تیا بیا اسیتهاده    جمهوری مؤثر حضور برای مناسبی بسیارهای فرصت فرهنگی، - تاریخی حوزه
جامعیه اهیوذ پییدا کنید. در ایی        زییری   هایالیه در و عمق بیشتری دیپلماسی با سهولت در فرهنگی ابزارهای از

تحقیق از روش مطالعات اسنادی و مییداای شیامل مصیاحبه و معاینیات و مشیاهدات محقیق اسیتهاده شیده و در         
-)اسیتراتژی رقیابتی   SO ،)اسیتراتژی تنیوب بخشیی     ST یلبر اساس چهار تحل هایژاستراتو تبیی  ها تحلیل داده
 آن تحقییق  ایی   اهیایی  آوردره .گییرد یصورت می  )استراتژی تدافعی  WTو  )استراتژی بازاگری  WO ،تهاجمی 
 جهیت  در حكومیت  همكیاری  و بیا توجیه بیه عیدم     دی ، حوزه در آذربایجان حاکمیت رویكرد به توجه با که است
هیا،  رسیااه  یات،عرصه اشیر ضم  حضور در  رسدمی اظر به تشیع، تبلیغی رویكرد ااساای با عناصر استقرار و حضور
 مجیازی  و سیایبری  فضیاهای  مثیل  آزادتیر هیای  رسیااه  ظرفیت از باید یوییو راد یزیوایتلو یهابراامه یاها شبكه
بیه مبیاای اصییل     اییاز  کمتیری  تینش، احسیاس   برد و به صورت اامحسوس و بیا ایجیاد    بهتری و بیشتر استهاده

 پاسیخ  در حاکمییت  تا کندمیایجاد  ظرفیتی ایاز، احساس کرد. ای  ایجاد آذربایجان مردمیهای توده در اسممی را
 .  کند تسهیل را امور و برخی کرده پیدا اسبی همراهی شیعی - فرهنگی جریان با عمومی افكار فشار به

  .فرهنگی، راهبرد دیپلماسیایران، آذربایجان،  :های کلیدیواژه

                                                 
 دااش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ، دااشگاه باقرالعلوم. 
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 مقدمه

چهیارده   ییان در م -است  یشورو یراتحاد جماه یکه مولود فروپاش یجانکشور آذربا

 ییایی و جغراف یزباا یخی،تار ی،فرهنگ ی،مههب ییژهو یتموقع یلدلوجود آمده، بهدولت به

مسیلمان   ییت درصید جمع  33است. از  یادیز یتاهم یدارا یرانا یاسمم یجمهور یبرا

 ی دومی  رو،یی  اهل تسین  هسیتندا ازا   یهو بق یعهش ددرص 27حدود  یجان،آذربا یجمهور

 در جهان اسمم است. یعهکشور ش

 یعیانسبب شده تیا شی   یجانآذربا یدر جمهور یو فرهنگ یاجتماع یاسی،س تحوالت

و  یسیالل مختلید داخلی   خیود در م  یاجتمیاع  یاسیی، کشور روز به روز به تحرکات س ی ا

و  یو فرهنگی  یخیم  اعتقیاد   ییی، گرارشید اسیمم   یراهبرد یت. موقعیافزایندب المللیی ب

ااجام  یسم،ترکپان هاییتو رشد فعال یغرب و یوایستیتوجه محافل صه یعی،ش یهاآموزه

شناسیااه را  جامعیه  یهیا مشخص و با روش یاسیبا قلمرو س یعیحوزه ش یکمطالعات در 

 ینیو طمب علوم د یندارانتوسط د یعیش یهاآموزه یغاتو تبل یمات. تعلامایدیم یضرور

لنینیسیم   - مارکسیسمحاکمیت  یبه جا مااده از تسلط ههتادساله یهاپرکردن خم  یبرا

  22، ص 6323)کریمی پور، . در راس اقدامات آاها قرار گرفته است

 یهیا و گیروه  دارانی مقابله با د یبرا یاریبس هاییتمحدود یزدر مقابل، حكومت ا

وجود آمده ها بهگروه ی حكومت و ا یانم یادیز یهاکرده و چالش یجادگرا ااسمم یعیش

کیه طیمب    دهید یرا اشیان می   یرواد رو بیه رشید   ینید گیو زاد ی به د یشاست. گرا

دولت و  یدر گسترش آن داراد. ول ییسزااقش به یرانا یهعلم یهاکرده در حوزه یلتحص

مهم و بازداراده در رواد گسترش  یمااع ی،خارج یروهایو ا یمههب یروابسته غ هاییانجر

 .شوادیدر جامعه محسوب م ی د
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از  یجیان، دولیت آذربا  یو گسترش و اهوذ ااتو از سو یلو اسرال یكارابطه با آمر ایجاد

 یفرهنگی  - یمیههب  هیای ییان است که همواره مورد ااتقاد دولیت و جر  یجمله موضوعات

و  یوایسیتی صه ییم بیاکو بیا ر    یرابطه یجادا رو،ی بوده است. ازا یرانا یاسمم یجمهور

 یجمهیور  یخارج یاستدر سطح س یو اجتماع یاسیس نیتی،در توسعه ام یبستب  یكا،آمر

 هیای یاسیت بیرآن اتخیاذ س  کرده است. افیزون  یجادا یجانآذربا یبا جمهور یرانا یاسمم

 یعیشی  یهیا که در تقابل با فرهنگ و آمیوزه  - یجانمردان آذربادولت یگراغرب یخارج

موجیب   یجیان آذربا ریدر جمهو یكردیرو ی چن ی بر علت شده است. بنابرا یدمز -است 

 ییران ا یاسمم یجمهور یاسیو س یفرهنگ ی،مههب یو راهبردها هایاستماادن س یمعق

 شده است.  یجانآذربا یجمهور یعیدر قبال جامعه ش

 یهیا ملیت  ییان در م یرانا یفرهنگ -یخی از هزار سال اهوذ تار یشب یگرد یسو از

 یپلماسیی و د یرانا یاسمم یجمهور یاست که اقش برجسته یامنطقه قهقاز برگ براده

 یجمهور ی بالقوه مشتر  ب هاییت. وجود ظرفکندیآن را در منطقه مشخص م یفرهنگ

و فرهنگ که کمتر به آن پرداخته  یخژه در حوزه تاریومنطقه قهقاز به یهابا ملت یاسمم

و  یخیبرجسیته تیار   هیای یتو شخصی  یرواایشی  یخاقیاا  ی،گنجیو  یشده همنون اظام

حضیور   یبیرا  یمناسب یارمطلوب و بس یهافرصت یار،و شهر یلمااند شاه اسماع یفرهنگ

  6323اوروزی، ) .کندیفراهم م یجانآذربا یدر جمهور یرانا یاسمم یمؤثر جمهور

 یریکیارگ بیه  ییت هیا، اهم جوامیع و ملیت   ی بی  یتوجه به اشتراکات فرهنگ ی ،بنابرا

 . کندیرا دوچندان م المللی در روابط ب یفرهنگ یپلماسید

 یربیا سیا   یسیه در مقا یپلماسیی، در د یفرهنگی  یخدمت گرفت  فرهنگ و ابزارها به

 یپلماسیی اسیت د  یاریبسی  یییا مزا یدارا الملیل، ی در روابیط بی   یجرا یهاابزارها و اهرم

در  یشیتری با سیهولت و عمیق ب   یپلماسی،در د یعشا یابزارها یربا سا یسهدر مقا یفرهنگ

راهبیرد   ییک فقیدان   حیال ی . بیاا مااید یم یبرجا و کندیجامعه رسوخ م یری ز هاییهال

 ییران موجیب شیده کیه ا    ییران، ا یاسیمم  یجمهور یفرهنگ یپلماسیفعال در د یفرهنگ
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 یعیبیا جامعیه مسیلمان و شی     یاجتمیاع  ی،اشتراکات فرهنگ یباال یتوجود ظرف رغمیعل

 .کند یها اشتراکات ا ی زدن به ا یواددر پ یاتوااد اقش مؤثر یجان،آذربا یجمهور

جهت ارتقیا    ی،فرهنگ یپلماسیاستهاده از د یراهبردها کوشدیگهتار م ی ا روی ا از

 یو جمهیور  یجیان آذربا یجمهیور  عیانیشی  ی و تعامل کارآمید بی   یفرهنگ ی،سطح فكر

 .یداما یو بررس یلرا تحل یرانا یاسمم

 دیپلماسی

صیهحه   ی  اخه شده که در اصل به معناdiploma) یپلماد یوااای یشهاز ر دیپلماسی

که به موجب آن  شدیاطمق م یرسم یبرگ لوله و تا شده است و در اصطمح به سند یا

اسیت کیه    یو ابیزار  یلهوس یپلماسی. در واقع دگردیدیبه شخص اعطا م یو افتخار یازامت

 یخیارج  یاستچون س یاخارج یاستاه خود س رودمیبه کار  یخارج یاستتحقق س یبرا

ص  ،6321 یقیی، )حق اسیت.  یگراندولت با د یکو اهداف حاکم بر روابط  یستارهاشامل ا

16  

 المللیی ی بی  یگرانازب ی ارتباط ب یندعبارت است از: فرآ یجهاا یاستدر س یپلماسید

در  ینید فرا ی . ایندمهاکره، تعارض را بدون جنگ حل و فصل اما یقکه قصد داراد از طر

 در آمده است. یاصورت حرفهشده و به ینهو اهاد یشها پاالطول قرن

 یکاظم در محدوده  یجادو ا یریتمد یبرا ییهادراصل با تمش یپلماسید بنابرای 

جیان  ) تعارض به جنگ است. یلدر ارتباط است و هدف از آن، ممااعت از تبد یاظام جهاا

  267: 6323 یلیس،ب

. هنر و عمل 6به دو صورت تعرید شده است:  یزدیپلماسی در فرهنگ لغت وبستر ا

 . مهارت رهبری امور بدون برااگیخت  خشوات. 2المللی رهبری مهاکرات بی 
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 یفرهنگ دیپلماسی

در ، مطلیع سیاخت ، مشیارکت دادن و     یتیمش بیرا   یفرهنگ یپلماسیاز د منظور

ابیزار کارآمید و    ییک عنوان به یفرهنگ یپلماسیکشورهاست. د یگربر مردم د یرگهاریتاث

هیا و بیه دابیال آن    سطح روابط دولیت  یارتقا سازینهزم ی،خارج یاستقابل ااعطاف در س

 ییق ابزار مهم، از طر ی است. ا المللی یصلح و ثبات ب یجادها و املت یانتهاهم م یشافزا

و تعامیل   یآموزشی  - یعلمی  هیای یتوسعه همكیار  ی،هنر - یگسترش مبادالت فرهنگ

  2، ص6321 یقی،)حق .آوردیرا فراهم م یكدیگراز  یاخبگان جوامع ااساا

 اسیت.  یفرهنگی  یهابا استهاده از ابزار یمنافع مل ی در واقع تأم ی،فرهنگ یپلماسید

  663، ص6323 یری،ام یصالح)

 یبرا یکه کشور کندیم یداخود را پ یو مههوم واقع یگاه معنآن یفرهنگ یپلماسید

از همیان   ییو ابزارهیا  یسیم اههته در فرهنگ و تمدن خود با استهاده از مكاا یااتقال غنا

 ظخیود لحیا   یخارج یاستملل پرداخته و آن را در س یرو ااتقال آن به سا یجنس به معرف

  دیپلماسی فرهنگی عبارت است از: روابط رسمی میان 222: ص6321ی،)حس  خاا .دیاما

منظیور تقوییت تهیاهم متقابیل و     های فرهنگیی بیه  کشورها برای ااجام مبادالت و ارزش

 دستیابی به اهداف تعیی  شده.

های دیپلماسیی  هایی دارد که آن را از سایر حوزهدیپلماسی فرهنگی ویژگی چنی هم

 ها عبارتند از:سازد. مهمتری  ای  ویژگیمتمایز می

 ف  مدیریت تعامل و ارتباط با جهان خارج استا -

 دارای ماهیت فرهنگی استا -

 اعمال قدرت ارم کشورهاستا -

 هاستامتكی بر افكار عمومی ملت -
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 هاستابط مشتر  و تقویت تهاهم ملتسبب روا -

 هدفمند است. -

معاصیر ابیزار کارآمید و     یها سبب شده تیا دیپلماسیی فرهنگیی در دوره   ویژگی ای 

 یمعادالت جهاای باشد و بتوااید موجیب ارتقیا و توسیعه     یآفری  مهمی در صحنهقدرت

ای و منطقیه  یاهها و تقویت پیوادهای دوستاها و رشد تهاهم ملتسطح روابط بی  دولت

 .جهاای گردد

 راهبرد

کیه   گیردد یاستنباط م یاظام یرو غ یمختلد راهبرد از جنبه اظام یدتعار یبررس با

 ییا . هیدف  باشید یمی « به هیدف  یردستیابیمس»و « هدف» یراهبرد شامل دو جز  اساس

 کننیده آن  ییان و ب ییده گرد یدهنده تلقی عنوان جهتجز  راهبرد است، به ی اهداف که اول

 ییز، جز  راهبرد ا ی عنوان دومبه« به اهداف یابیدست یرمس»رفت و  یداست که به کجا با

حرکت  یداهداف با یابه سمت هدف  یو ابزار یوهکننده آن است که چگواه و با چه ش یانب

  3ص ،2332، یک)آرت ل کرد.

شیكل آگاهاایه و   از اقدامات )براامه  است که بیه  یامجموعه یاز اظر مههوم راهبرد

در طیول   یسیازماا  یهااز رفتار ییو الگو گرددیخاص اتخاذ م یبه هدف یدنمنظور رسبه

  67ص ،6322 ینتزبرگ،)م. زمان است

 در جهان معاصر یپلماسید انواع

 ارتند از: گیرد، عباوب دیپلماسی که معموالً امروزه مورد استهاده کشورها قرار می چهار
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 دیپلماسی پنهان الف(

 دیپلماسی آشکار ب(

 دیپلماسی در شكل سنتی محدود به دیپلماسی پنهان و آشكار بود.

 دیپلماسی خط دو ج(

تری  دیپلماسی با رشد بسیار سریعا در ای  اوب دیپلماسی، تعامل بیازیگران  ااشناخته

 حظه است.المللی قابل ممدر عرصه بی ها غیر دولتی در کنار دولت

 دیپلماسی عمومی د(

های دیپلماسی عمومی، دستیابی به اهداف سیاسی از طریق کیار بیا   منظور از دیدگاه

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    

آوری المللی. از ای  اوب دیپلماسی برای اعمم مواضع، جمعدر روابط بی  گرانبا بازی دیگر

آوری اطمعات و راضیی  اطمعات و راضی کردن سایر بازیگران برای اعمم مواضع، جمع

  677، ص6322)الیاسی،  .شودکردن سایر بازیگران استهاده می

شیود،  محسوب می ورهاقدرت ارم کشدیپلماسی عمومی عموه بر اینكه منبعی برای 

 برای اعمال و کاربرد ای  اوب از قدرت است.  یزابزاری ا

 دیپلماسی عمومی ابزار

های موفقیت دستگاه دیپلماسی، استهاده از ابزارهای اوی  و توجه ویژه به از راه یكی

  .372-32ص، ص6321)وحیدی،  آاهاست

 مورد بررسی قرار می گیرد:برخی از ای  ابزارها بصورت اختصار در زیر 
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 هاارتباطی و رسانه هایشبکه

یكیی از مهمتیری  عوامیل موفقییت     ها تعامل دستگاه های دولتی و رسااه چگواگی

  662-27ص ، ص6322)هادیان و احدی، . شوددیپلماسی عمومی قلمداد می

 )نمادسازی( ملی برند

زمنید مشیروعیت و   سازی توسط یک کشیور اسیت کیه ایا   در واقع هویت برادینگ»

ییک کشیور    یسیازی بیازتعرید و بازامیایی وجهیه    سیمبل » هنر «.حمایت مردمی است

ای است کیه سیمبل ملیی را برجسیته کنید و در واقیع تجسیم هوییت آن باشید.          گواهبه

بیشتر اگاه به خیارج دارد تیا    هدابال تأثیرگهاری بر افكار عمومی استا البتسازی بهسمبل

و تصویرسازی از هویت یک کشور عموه بر ارتباطات دیپلماتییک،   برای بازامایی«. داخل

 ، همان 6322)هادیان و احدی، ت. یج تمامی منابع و ایروهای ملی اسایاز به بس

 عمومی و روابط فرهنگی دیپلماسی

توان به اشیتراکات تیاریخی،   های روابط فرهنگی بی  کشورها میمهمتری  ویژگی از

های گسترش مبادالت فرهنگی نی و زباای اشاره کرد که زمینهتمدای، فرهنگی، هنری، دی

 آیند.به شمار می

هییای جدییدی را در برگرفتییه و بیه حییوزه   حیال حاضییر روابیط فرهنگییی عرصیه    در

های اجتماعی ایز ورود پیدا کرده است. پرداخت  به مباحثی ماانید حقیوق بشیر،    مسئولیت

های اوینی است که روابیط  ها از عرصههسازی و رسااهای آن، گهتماندموکراسی و ارزش

 است. تهها پرداخفرهنگی در دایای کنوای به آن

گراییی  پوشیاای و هیم  همی  جهت دیپلماسی عمومی و روابط فرهنگی دارای هم به

هیا در حیال محیو شیدن     هیای کیارکردی آن  ااد و تمایزات سنتی و تهاوتتری شدهجدی

  . 63، ص 2333باشد)لندینگ، می
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 یجهان یاستدر س یفرهنگ یپلماسیفرهنگ و د هجایگا

 ییرایده در برگ یفرهنگی  یپلماسیی داراید. د  یتنگاتنگ یرابطه یپلماسی،و د فرهنگ

 یفرهنگ یپلماسید»است.  یعناصر فرهنگ یرها و ساآداب و رسوم، سنت یخی،تار یممهاه

مداظر قرار گرفته است.  یر،اخ یچون دهه یپلماتیک،مناسبات د یخِاز تار یادر کمتر برهه

 یپلماتییک و د یکآمدن گهتمان فرهنگ در مباحث استراتژ مت به  یهامر از حاش ی علت ا

 بعد از جنگ سرد است. یایدا

که قبم در دوران جنیگ سیرد    یفرهنگ یهاتهاوت یتاهم ی،اظام دو قطب فروپاشی

خیود   یبیه اوبیه   ی د و ارا باز و روش  کر گرفتندیالشعاب رقابت دو ابر قدرت قرار متحت

 یو در مرحلیه اول بیرا   الملیل ی روابیط بی   یگرانهر کدام از باز یبرا یدیجد یهاچالش

 یكاچارچوب آمر ی همراه آورد. در همبه یپلماسید دارانكانو س یانعنوان متولها بهدولت

 یدر عرصه یبعضاً متضاد هاییتبا واقع یزجهان ا یکقدرت استراتژ ی ترعنوان بزرگبه

 یهیا رو گشت که باعث مطرح شدن گهتمیان روبه یفرهنگ یپلماسیمناسبات مربوط به د

. یید گرد یفرهنگی  دیپلماسیی و  یخارج یاستعنصر فرهنگ و س یوادمتعدد در خصوص پ

  27 )سجادپور،

 ی)چه در عرصه اییژهو یگاهجا ها،یتبر هو یممستق یفرهنگ با اثرگهار یطورکلبه

. دهید یبه خیود اختصیاص می    گهارییاست  در سالمللی و چه در عرصه ب یداخل یاستس

 یبیاز  یفرهنگی  یپلماسیی در د یتک افراد جامعه، اقیش مهمی  بر تک یبا اثربخش یت،هو

 .کندمی

 فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دیپلماسی

از پیروزی ااقمب اسممی ایران با توجه به اهمیتیی کیه اظیام برآمیده از ایی        پس

ها و افكار عمومی قالل بود و همننی  با تأکید بر اهدافی همنون اهیی  ااقمب برای ملت
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هیای آزادییبخش، تیمش بیرای وحیدت و      ظلم و حماییت از مظلیوم، حماییت از جنیبش    

آمیز با جهان، دیپلماسی فرهنگیی  مسالمت طابهمبستگی میان امت اسممی و برقراری رو

تیوان از تعیداد اهادهیای    ای یافت. ای  ادعا را میدر جمهوری اسممی ایران جایگاه ویژه

المللی بعد از ااقمب در  کرد که بییش از سیی اهیاد را شیامل     متولی روابط فرهنگ بی 

گهاریا سیاست یوظیهه دگهاری، چهار دستگاه و اهاسیاست یشود. در ای  بی ، حوزهمی

 یاظیارتی و ههیت دسیتگاه وظیهیه     یریزیا اُه دسیتگاه وظیهیه  براامه اُه دستگاه وظیهه

هیای  دیپلماسی فرهنگیی بیه عهیده گرفتنید. در فعالییت      یهدایت و حمایت را در عرصه

دستگاه به فعالییت آموزشیی مشیغول     یزدهاجرایی ایز چهارده دستگاه به امر پژوهش و س

  6323 یرت ی،اسمم یمجلس شوار یهاپژوهش رکز)م. شداد

بر منابع سرشار طبیعی و ااسیاای، منیابع بسییار غنیی     جمهوری اسممی ایران عموه

گهاران کشور یک فرصت استثنایی فرهنگی و تمدای ایز دارد که برای مسئوالن و سیاست

 رود. شمار میبه

 یرانا یاسالم یجمهور یفرهنگ یپلماسید اهداف

 کرد: یانب یلصورت ذبه توانیرا م یراندر ا یفرهنگ یپلماسید فاهدا

و  سیازی یآگیاه  یرامونحضرت امام پ یهاشناساادن وضع موجود براساس آموزه -6

 از اظام سلطها ییرها

 وضع موجود و صدور ااقمبا  ییرااقمب جهت تغ یامرساادن پ -2

  .یمل یت)هو یراایا - یاسمم یفرهنگ یتهو -3

 یاِعمال تمیام ابزارهیا   یینهزم یاسمم یاست که جمهور یالزم و ضرور روای  از 

 یمیاعتم و است ی،فرهنگ یپلماسیطور خاص دو به یعموم یپلماسید یژهوقدرت ارم، به

 یعنیی جهیان   یعیکشیور شی   ی را در دومی  یااقیمب اسیمم   هاییشهو ااد یعیفرهنگ ش
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با ملیت   یرانملت ا یمکه بداا شودیاحساس م ییضرورت آاجا ی فراهم کند. ا یجانآذربا

 ی،میههب  ی،زباا یخی،قرابت و اشتراکات تار یگریاز هر کشور د یشب یجانآذربا یجمهور

مشترکات قابل توجه  ی دارد. بنابرا یخااوادگ یو حت ینیسرزم ی،اجتماع یاسی،س ی،فرهنگ

منظور فراهم  ی ا یبرا مناسبی یاربستر بس یادشده یهادر حوزه یژهوبه یجانو آذربا یرانا

  .82،ص6323یان،)اصغر کرده است

 ینید   در فرآیید )اقاط قیوت، ضیعد، فرصیت و تهد    SWOTیل تحل ینكهتوجه به ا با

بیا   ییضیم  آشینا   ییق تحق یی  در ا شیود، یمهم محسوب م یارجز  بس یاستراتژ یلتشك

بحث،  یبه اقتضا یمهست یرااگز یجان،آذربا یجمهور یهافرهنگ، اجتماب و آداب و سنت

 یاسیمم  یاقاط قوت جمهیور  یانبه ب ورکش ی رو در ا یشپ یهازمان با طرح فرصتهم

 .یمبپرداز یجانآذربا یعیانش یتتقو یردر مس یرانا

 یفرهنگ یپلماسید یهاقوت -1

 یجانآذربا یمستقر در جمهور یرانا یاسمم یجمهور اهادهای

 سهارت

 یبیرا  یاسیعنوان دو اظام سبه یجانآذربا یو جمهور یرانا یاسمم یجمهور روابط

دوران  یی  ادامه داشیته اسیت. در ا   6323برقرار شد و تا سال  6362بار در سال  ی اخست

دو کشیور بیه    ییان م ییز ا ییهااامهموافقت ی،و اقتصاد یاسیس هاییئتعموه بر تبادل ه

 دو کشور بوده است. یانم یلو کنسو یروابط اقتصاد نظیمبر ت یمبت یشترکه ب یدامضا رس

حكومیت   یاز آغیاز برقیرار   تیوان یرا می  یجیان آذربا یو جمهور یرانا یاسیس روابط

 یجمهیور  یرکیرد. سیه   یبررسی  6362در سیال   یجیان آذربا یکدموکرات یمستقل جمهور

 یبیا  بیا اصیالت   قیره  یهیا از اسل خیان  یادخاادخان زبه اام عادل یجانآذربا یکدموکرات

 منصوب شد.  یراندر ا یجانآذربا مهوریج ییندهعنوان امابه 6363در سال  یراای،ا
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اعیمم اسیتقمل کیرد.     6323در مرداد  یجانآذربا یجمهور ی،شورو یاز فروپاش بعد

آن روابیط   یشناخت و در پی  یترسمآن را به 6323 ماهیدر د یزا یرانا یاسمم یجمهور

. یافتبل در باکو برقرار بود به سهارت ارتقا که از ق یگردو کشور از سطح کنسول یاسیس

از  یدرصیید 3/36 ییییدبییه تأ 6328آبییان  26ان در یجییآذربا یجمهییور یقییااون اساسیی

  633ص ،6328 یراحمدیان،)بهرام ام .یدرس دهندگانیرأ

 (یفرهنگ یزن)را یجانآذربا یدر جمهور یفرهنگ و ارتباطات اسالم سازمان

و شیناخت   ییدر باکو با هدف بسط و آشینا  یرانا یاسمم یجمهور یفرهنگ رایزای

 6327در سال  یاسمم یرانو تمدن ا یخبا تار یجانآذربا یشهروادان جمهور یشترهرچه ب

پیوالد   یو آقیا  یفرهنگ و ارشاد اسمم یروز یرسلیممهندس م یتوسط آقا یطور رسمبه

تیمش   یفرهنگی  یندگیاما ی شد. ا یستأس ایجانآذرب یفرهنگ جمهور یربلبل اوغلو وز

دو کشیور دوسیت و    ییان م یو فرهنگی  یخیتار یقبر مشترکات عم یدتأک یقدارد تا از طر

دو کشیور بیا    یهیا ملت یشاز پ یشب یاشتراکات و آشناساز یشترهرچه ب یبرادر، به معرف

 گیهاری یهپا جاابهرا در توسعه روابط همه یمستحكم یانپرداخته و اساس و بن یشینهپ ی ا

  http://baku.icro.ir)ید. اما

 یهالعالم یالمصطف جامعه

است که بیا   یالمللی با هویت حوزوالعالمیه اهادی علمی و بی  المصطهیجامعه

شیمار   ی،و تربیتی  یپژوهشی  ی،هدف گسترش علوم اسممی و ااساای و با رویكرد آموزشی 

مااندی برای تشنگان پوشش گرفته و فرصت بی یراز داوطلبان را از سراسر گیتی ز یادیز

المصطهی در سراسر جهان فراهم ساخته است. جامعه ایزالل معارف اسممی و هدایت قرآ

در شیش   ییه در بخش آموزش با هدایت و حمایت از ههت مدرسیه علم  یراخ یهادر سال

وایت  از معا ییه شهر جمهوری آذربایجان، گرفت  موافقت اصیولی بیرای ههیت حیوزه علم    
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اعزامیی   استاداناادازی حوزه علمیه امام زمان)عج ، ساماادهی آموزش، مساعدت برای راه

افزایی استادان و تمش در جهت ارتقیا   مدت برای دااشکوتاه یهاو بومی، برگزاری دوره

های علمیه موجود را در دستور کار خویش قرار داده است. همننی  سطح تحصیلی و حوزه

ر امر پژوهش با ترجمه و تیألید کتیب درسیی میورد اییاز جامعیه علمیی        ای  امایندگی د

در حوزه قرآن، حدیث، کمم، تیاریخ، فقیه، احكیام، عقایید و اخیمق       بایجانجمهوری آذر

اسممی و همننی  گرفت  مجوز چاپ از کمیته دینی جمهوری آذربایجان توااسیته اسیت   

از اقدامات امایندگی المصیطهی در   گزارشی ی،المصطه)جامعه های علمی خوبی برداردگام

  .23/8/6333» جمهوری آذربایجان

 یتباهل یجهان مجمع

 یمجمع توسط جمع ی ، ایتباهل یروانو ارتباط دوستداران و پ یوادپ منظور¬به

 یعیانشی  یتشد. حهظ هو یستأس 6313در سال  یعجهان تش یفرهنگ های¬یصتاز شخ

و  هیا ¬یتارتبیاط بیا شخصی    یجیاد آایان و ا  یمختلد، ارتقیا  سیطح آگیاه    یدر کشورها

 یمجمع بود. با ادغام اهادهیا  ی ا یلاهداف تشك تری ¬یاز جمله اصل یعهش یختگانفره

 یخیود را در معرفی   یداهداف و وظا یزا یتاهل ب یدر سازمان، مجمع جهاا یفرهنگ

 .رساادیدر چارچوب سازمان به ااجام م یتبمكتب اهل یحصح

در  یفراواای  یفرهنگی  یراتتأث تواادیسازمان م ی ذکرشده، ا ایهیتتوجه به ظرف با

. داشییته باشیید  یو قهقییاز جنییوب  یمرکییز یایآسیی هییاییمنطقییه مسییتعد جمهییور  

(http://www.ahl-ul-bayt.org  

 در باکو یرانا یاسالم یجمهور یمایصدا و س نمایندگی

و ااواب مجمت   یرا ها پرتو روزاامه ینماس یزیون،تلو یو،)راد یجمع یهارسااه امروزه

 یهیا براامیه  یدبا تول توانیهستند که م ییاز ابزارها یكی ی،عنوان رک  چهارم دمكراسبه
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 یدر کشیورها  یفرهنگی  هیای یاسیت س یاشاعه یاز آاها برا یرگهار،مدون و هدفمند و تأث

از  یكیی  رانیی ا یاسیمم  یجمهیور  یمایسازمان صیدا وسی   یندگیاستهاده کرد. اما یگرد

صیدا و   ینیدگی اسیت. اما  یجیان آذربا یسازمان در جمهور ی ا هاییندگیاما تری یمیقد

ساالاه صدها گزارش و براامیه بیا    یجانآذربا یدر جمهور یرانا یاسمم یجمهور یمایس

بارز  یهاکه امواه کندیم یدتول ردو کشو یانم ییهمگرا یتاشتراکات و تقو یی تب یكردرو

از  ییت و حما یجیان آذربا یجمهیور  یاشیغال اراضی   یتدر محكوم ییهابراامه یهآن در ته

 کشور است. ی ا یارض یتتمام

و لزوم توسیعه   یجانآذربا یو جمهور یرانها در روابط ارسااه بدیلیب یتاهم دلیلبه

 یو جمهیور  ییران ا یانم یامشتر  رسااه یتهکم یلموضوب تشك ی،ارسااه هاییهمكار

 یی  در ا ییه . توافیق اول شیود یم یگیریدر باکو پ یماصدا و س یندگیاما یواز س یجانآذربا

 یو اجتماع یاسیبخش س یساف رلحس  یعل یآقا 2366خصوص در سهر دسامبر سال 

 ییران ا یبا مسیئوالن رسیااه ملی    یشانا یداربه تهران و د یجانآذربا یجمهور یاستاهاد ر

 ااجام شده است

 و بالعکس یجانآذربا یدر جمهور یرانیانا حضور

 یجانآذربا یدر جمهور یممق ایرانیان

 یاندااشجو الد 

دارد، اعزام دااشجو از  یانکشورها جر ی در روابط ب یعیطور طبکه به یاز موارد یكی

 است.  یگرد یها به کشورهادولت یسو

در منطقیه و در   یارخوبیبسی  یرتبه یاسمم یجمهور یهادااشگاه ینكهبه ا با توجه

 ییق از طر تیوان یاست که م ییهااز راه یكیمسلمان داراد، جهب دااشجو  یکشورها ی ب
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کشورها  یگرد یرا برا یاسمم یراایو فرهنگ ا یااقمب اسمم یهاآرمان یاندااشجو ی ا

 .  کرد و شناساادییتب یاسمم یکشورها یژهوبه

بیاکو   یهیا در دااشیگاه  یراایی ا یدااشیجو  827 یرذکر است که در دوسال اخ یانشا

 ییت موقع یجانآذربا یدر جمهور یراایا یاز دااشجو یتظرف ی ااد. ابوده یلمشغول تحص

گران و مردم با اخبگان، هنرمندان، صنعت یل،بر تحصافزون تواادیاست که م یخوب یاربس

 تیی کشورمان فعال یو اسمم یکرده و در جهت منافع مل ارارتباط برقر یجانمسلمان آذربا

 .کنند

 یسمتور ب 

پردرآمد،  ینه،هزکم یهااز صنعت یكی یددر جهان امروز در رد یو گردشگر توریسم

 یحااخودآگاه تهر آید،یم یانبه م یسماام گردشگر و تور ی. وقتآیدیشمار مپا  و متنوب به

و  یسیم ها اوب توراز ده یكی یحیو سهر تهر یرس یول شودایم یدر ذه  تداع یو سرگرم

 هیا یلییون اسیت و م  ییان اه در تمام کشورها و ملل جهان در جریااست که سال یگردشگر

 ی ،زمی  ییق را از طر یو خارج یداخل یکدور و ازد یرهایمختلد مس یااسان به منظورها

از  یكیی  یجیان آذربا یتا به مقصد و منظور خیود برسیند. جمهیور    کنندیم یط یاهوا و در

 یاهیر گردشیگر خیارج    هزار 133و  یلیونتوااسته دوم 2362است که در سال  ییکشورها

هزار اهر   883)معادل  درصدی یستب یشیافزا 2361جهب اسبت به سال  ی جهب کندا ا

 یراایگردشگران ا یشاز افزا یرشد، ااش ی و پنج درصد از ا یست. حدود بدهدیرا اشان م

 هزار اهر  بوده است. 668)

 یجمهیور  یفرهنیگ و گردشیگر   یرمعاون وز« ااظم صمداُف»توجه به اظهارات  با

 یجیار در سیال  یجیان آذربا یبیه جمهیور   یراایورود گردشگران ا ینكهبرا یمبن یجانآذربا

 یراایی هیزار ا  313حدود  2362از آن است که در سال  یاست، حاک یافته یشافزا یمدیم

منتشیر شیده در    ی. طبیق آمارهیا  ااید ردهکشیورمان سیهر کی    یغربشمال یههمسا ی به ا



 علوم سیاسیویژه ، 6231، زمستان 23شماره   63

 یازدهبرابر با حدود  2361در سال  یراایتعداد گردشگران ا یجان،آذربا یجمهور یهارسااه

 یی  هزار اهر بوده اسیت. ا  283حدود  یعنی یجان،به آذربا یدرصد از کل گردشگران ورود

 .استداشته  یدرصد 81 یبیرشد تقر 2362در سال  یراایگردشگر ا یزانم

 ینیحس یناربع ییمایراهپ یمعظ حماسه

 یجمهیور  یعیانشی  یابند،یحضور م یممراسم عظ ی که در ا یعیش یهااز گروه یكی

 یجان،آذربا یجمهور ینیاعتقاد د یهستند. براساس اظهارات مسئول مرکز آزاد یجانآذربا

در سیال   ینیحسی  ی در مراسم اربع یجانآذربا یاز ههده هزار اهر زالر از جمهور یشب

سیهر   ییز قیم و مشیهد ا   یبه شهرها یاتعتبات عال زیارتاد که پس از احضور داشته 31

 ااد.کرده

 سالمت توریسم

را در اظیر   یچهیار عامیل اساسی    یید جهب گردشگران سممت همواره با یینهزم در

 یروز و اسیتااداردها  هاییتكنولو  -2 یاشاغمن حرفه پزشك هاییتواامند -6داشت: 

 ها. کشور یمقررات داخل -8 یادرماا هایینهاقتصاد درمان و هز -3 یاجهاا

و  یههمسیا  یدر هر چهار مورد ذکر شده اسبت به کشیورها  یرانا یاسمم جمهوری

 ییشناسیا  یبیرا  یمناسیب  یغیات تبل یبرخوردار استا ول یبهتر هاییاز تواامند یااهخاورم

 در خارج صورت اگرفته است.  یرانسممت ا یو گردشگر یپزشك هاییتواامند

عیراق، ترکمنسیتان،    یجیان، آذربا یجمهیور  یهااز کشور یشترسممت ب گردشگران

گهشیته   یدهیه  یک یط یرانهستند و ا یهو ترک ی لبنان، بحر یه،سور یت،افغااستان، کو

 .حوزه داشته است ی در ا یدرصد 27تا  23 یشرفتیپ
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 یراناکو در ا یفرهنگ یرخانهدب وجود

 ییران، ا ی  از سیو 6318) 6383است که در سیال   یدولت یاسازمان منطقه یک اکو

 یکشورها یانم یو فرهنگ یفن ی،اقتصاد هاییهمكار یشبردبا هدف پ یهپاکستان و ترک

قزاقستان،  یجان،افغااستان، آذربا یکشورها 6332سازمان در سال  ی شد. ا یسعضو تأس

 .یرفتپه یتعضورا به ازبكستانترکمنستان و  یكستان،تاج یزستان،قرق

موسسیه   ی  و دفتیر مرکیز  ECOاکیو )  یاقتصیاد  یهیای سیازمان همكار  یدالم مقر

 ییک سازمان در تهران واقیع شیده است.مؤسسیه     ی   طبق اساسنامه اECIاکو ) یفرهنگ

عضو خواهد داشت که بر اساس مقرارت  یاز کشورها یک  در هریواحد هماهنگ یاشعبه )

ااجیام   یبیا دفتیر مرکیز    یکازد باطارتدر ها خواهد شد. شعبه یسحاکم آن کشورها تأس

  682،ص6332ی،)اوروز. خواهند امود یههوظ

 یفرهنگ یپلماسید یها. ضعف2

ابعیاد آن   یکه در منطقه دارد، بیه برخی   یبا وجود اقاط قوت یرانا یفرهنگ دیپلماسی

 توااید یکیه شیناخت آن می    - یرانا یفرهنگ یپلماسیشده است. اقاط ضعد د یتوجه کم

و هیم   یپلماسید یكردهم در رو -باشد  یآت هاییگهارو هدف یكردهادر رومنشا  تحول 

از آاهیا   ییک هیر   یحاست که در ادامه بیه تشیر   شهودمطلوب، م یابزارها یریکارگ در به

 .شودیپرداخته م

 یکرددر رو ضعف

میدت  کوتاه یو معطوف به بازده یدر منطقه، مقطع یرانا یفرهنگ یپلماسید رویكرد

 ییدر سیاخت  و بازامیا   یفرهنگی  یپلماسیی د یرباعث شده بیه اقیش و تیأث    بوده است که

و  ییبازاما یا یتهو ییرتغ سازی،یتهو یراها و تصورها کمتر توجه شودا زااگاره ها،یتهو

بیه   تیوجهی یاسیت. بی   یكپارچیه بلندمدت و  یكردیازمند رویبر و ازمان یتكامل آن، امر
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موجیب شیده،    یسیاز و ااگیاره  سیازی ییت اداشیت  بیه هو   یبلندمدت و توجه کاف یكردرو

منطقیه   یو کشورها یرانبر روابط ا یشگرف یرتأث یو فرهنگ یاسیکوچک س یهااختمف

 داشته باشد.

 ابزارها یریکارگدر به ضعف

و  یدولتی  یهیا )اسبت بیه ارتبیاط   یجوامع ااساا ی شدن و گسترش ارتباط ب جهاای

ماانید   یسیاز و ااگیاره  یمجاز یمرتبط با فضا ی او یابزارها یریکارگ  ضروت بهیرسم

 یاست که در راهبردهیا  یدرحال ی را دوچندان کرده است. ا یو گردشگر ینماها، سرسااه

 یهیا از ابیزار رسیااه   ییری گبر بهره یتمرکز کاف وتوجه  یرانا یاسمم یجمهور یفرهنگ

 یبو تصو یم. عدم ترسخوردیبه چشم ام یعیدر بسط و گسترش فرهنگ ش یارتباط ی او

و هدفمنید   یمتیعدم حضور تشك یجان،آذربا یدر جمهور یارسااه یغاتتبل یسند راهبرد

 یهیا مبلغیان رسیااه   ییژه و یو کارشناسی  یاصول هایاامهیوهفقدان ش ی ،او یهادر رسااه

 یهستند که موجب عدم استهاده از ابزارهیا  یمشهود ی... خم هاو یجاندر آذربا یمجاز

در  یرانا یفرهنگ یپلماسیخاطره بخشنده، د یات،محس  ب ی،)عباس شكر اادد شدهموجو

مطالعیات فرهنیگ و ارتباطیات،     ی ،ایو  یتحول ارتباطت و لزوم کاربرد ابزارها :یااهخاورم

  6332 و سوم، یستشماره ب ردهم،سال چها

 یدر امور فرهنگ گذارییاستو س گیرییممراجع متعدد تصم وجود

از  یولی  شود،یتوجه داشت مراجع متعدد، اوال و بالهات، اقطه ضعد محسوب ام باید

 ی،اهیداف میواز   ییب مراجیع بیه تعق   ی تعدد ا یجان،آذربا یدر موضوب جمهور کهییآاجا

 یاعتبار ی،مال ی،منابع )ااساا یههمسو، تهرق قوا و تجز یرو اقدامات پراکنده و غ یماتتصم

 .رسدیاظر مبه یضرور یارمسئله بس ی ر و تمرکز قوا در اد اظیاست، تجد یدهو...  ااجام
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)مطالعیه و اجیرا ،    یدر دو حوزه کل یدمراجع و عوامل با ی مجموعه ا رسدیم اظربه

اهیداف و   ییب فرهنیگ )شیرف  بیه تعق    یراهبیرد  یشده و تحت اشراف شورا یبنددسته

 بپردازد. یعیانش یتشده در تقو یبندو زمان یاصول هاییاستس

 یفرهنگ یاستراتژ فقدان

شواد. رسالت  ی تدو یسازماا هاییتها و مأموربا در  روش  هدف یدبا هااستراتژی

سازمان  یشود که هدف اساس یدتوص اشیعنوان علت وجودممك  است به یهر سازماا

 .دهدیخدمات به جامعه اشان م یاکاالها  یعنوان عرضه کنندهرا به

 یساالاه، منشورها و بروشورها یهامااند گزارش یدر اسناد رسم یاوعرسالت به ای 

کیه   دهنید یرا اشیان می   ییی قلمرو هایاایهب ی . اشوادیم یدهد هایاایهدر قالب ب یاطمعات

 سازمان قصد دارد در آن عمل کند.

 یمهندسی » یرا در قالب طراحی  ییهامعظم ااقمب با اگاه مدبرااه خود پرسش رهبر

در  یشانمطرح کرداد. ا یااقمب فرهنگ یشورا یبا اعضا 6326در سال  کشور «یفرهنگ

در  ییابی و جهت یریگاظام جهت یککه فرهنگ کشور به  کنندیم یحها تصرپرسش ی ا

 یحو تشیر  یحبیا توضی   یشیان دارد. سیپس ا  تیاجاح یردولتیو غ یگوااگون دولت یهابخش

 یرا در دسیتورکار کلی   ییر موضیوب خط  یی  آن، ا یو ضرورت طراحی  «یفرهنگ یمهندس»

 .دهندیقرار م یااقمب فرهنگ یشورا

علیت  به یزکشور ا یفرهنگ یاهادها هاییاز ااکارآمد یابخش عمده رسدیم اظربه

را  یااقمب فرهنگی  یعال یشورا یتمسئول یصه،اق ی است که ا یفرهنگ یفقدان استراتژ

 یقاتدااشگاه علوم و تحق یعلم یئت)عضو ه یی،اکبر رضا ی)علکند یم یشاز پ تری سنگ

  http://shooshan.ir/ داژا ی: ساغر لطهیتهران  گردآور
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 یرانا یاسالم یجمهور یفرهنگ یپلماسید یها. فرصت3

 یتجمع یشترینبا ب یعتش مذهب

 ی اظر دوم ی ا و از دهندیم یلتشك یعیانرا ش یجانجمهوری آذربا یتجمع بیشتری 

 یاربس یجانآذربا یدر جمهور یعیتهكر ش ی ،ا وجود . بارودیشمار مجهان به یعیکشور ش

 یرتحیت تیأث   یجاندر آذربا یعو عراق است. تش یرانچون ا ییدر کشورها یعمتهاوت از تش

گهشته چه قبل و چه بعد از استقمل، چندان  یهادهه در یجانسكوالر آذربا یاسیاظام س

 . 32،ص6333 ی،اكرده اسیت)کالج  یداسوق پ ینید یهاو جنبش یاسیسمت اسمم سبه

و  یافیت گسیترش   یهدر دوره صیهو  ییران زمان با اهم یجانآذربا ی در سرزم یعمههب تش

 کرداد. یداپ یلبه آن تما یجانمردم آذربا یشترب

 در منطقه یرانا یخیتار حضور

وییژه قلمیرو کنیوای جمهیوری آذربایجیان جایگیاه مهمیی در قهقیاز و بیه یمنطقه

خود اختصاص داده است. بخش اعظم ای  منطقه جزلی جغرافیای تاریخی تمدن ایراای به

ایرااییی تعلییق    -های ایران قبل از اسمم بوده و به ایژاد هنیید و اروپییایی   از امپراتوری

  .88، ص 6327رزیگ، )ادمواد ه داشیته است

هیای  تیاریخ مشیتر  اییران و جمهییوری آذربایجییان از جملییه مؤلهیه     بنیابرای ،

 . در اییی  خصییوص،   87،ص6328)امیر احمیدیان، آینیدحساب مییازدیكی دو کشور به

ی آخیر سیال و   های باسیتاای ایوروزی ماانید مراسیم چهارشینبه     ها و آلی برگزاری جش 

مشیتر  گهشیتگان ماانید آثیار بزرگیاای       دبیی ری از میراث اسی ، برخودای ههتسیهره

همنیون اظیامی گنجوی، خاقاای شیرواای، فردوسی و حافظ، وجود مههب، باورها و آداب 

ی تاریخی و فرهنگی مورد احترام، ماانید شییاه  های برجستهو رسوم مشتر  و شخصیت

 ثررای حضییور مییؤ  هیای مطلیوب و بسیییار مناسییبی بیی     اسیماعیل و شیهریار، فرصیت 
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ی عمیق  کند و اشان دهندهجمهیوری اسیممی اییران در جمهوری آذربایجان فراهم می

 روابط تاریخی است.

 یرانا یاسالم یدر جمهور یجانآذربا یاتباع جمهور حضور

 یلیونم یکگردشگر پس از عراق با  363هزار و  323با  هایجاایآذربا 6337سال  در

 ییز دو کشیور ا  یی  ااید و پیس از ا  داشته یرانرا از ا یدباز یشتری باهر  287هزار و  332و 

اهر جزو چهار کشور اخست  یازدههزار و  867با  یهاهر و ترک 622هزار و 123افغااستان با 

 ااد.بوده یرانبه ا رودیو یدر تعداد گردشگر

ر از اهی  یلیونم یک یااهسال یران،در ا یجانآذربا یجمهور یرسه یبنابر گهته همننی 

و  ینیه درمیان، معا  یبرا یشترب یجاایاتباب آذربا ی . اکنندیسهر م یرانبه ا یجاناتباب آذربا

 یسیم . پیس از تور کننید یبه شهر تهیران سیهرم   ی جوار و همننهم یهامعالجه به استان

و  یمههب یسممربوط به تور ی،اسمم یحجم سهرها به جمهور ی تریشب یو پزشك یدرماا

 یآقا یران،کشورها در ا یرسا یرانبا سه یمااهصم ییگهتگو یزیوایاست)براامه تلو یفرهنگ

  . 6331/بهم  21اف  ی حس یادبن

 در منطقه یخیو تار ینید ینهادها وجود

 مساجد

ایران از طریق ااتشارات الهیدی در   یاسمم یرایزن فرهنگی جمهور 2336سال  در

 Azarbaycan Respublikasiبیا ایام   جمهوری آذربایجیان اقیدام بیه تیدوی  کتیابی      

Ensiklopediyasi Mascidlarinin  هیا، امیاک    امود که در آن کلیه مساجد، زیارتگیاه

آوری و توصیید تیاریخی   مههبی، و... به تهكیک شهرها و روسیتاهای ایی  کشیور جمیع    

 ااد شده
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 مساجد باکو عبارتند از: تری مهم

مسیاجدا کربملیی عبیدام، مشیهدی      -مسجد جمعه اینری شهر  -پیر تازه مسجد

 .داداش، حاج جواد، سلطان علی

 هازیارتگاه

در جمهوری خودمختیار   یززیارتگاه ا 37زیارتگاه موجود در آذربایجان )تعداد  773 از

است. به  یدولت مرکز یمجوز الزم از سو یاخجوان قرار دارد  تنها چهارده زیارتگاه دارا

کنند. از سوی روحاایون قهقاز فعالیت می یها، بقیه زیر اظر ادارهاز زیارتگاه یبرخ یاستثنا

 یی  ا یندهها با مهر و اظارت امادر ای  زیارتگاه یهای اهرقهقاز صندوقنه اااناداره مسلم

 عبارتند از:ها یارتگاهز ی ا ی اداره قرار دارد مهمتر

]حكیمیه   یبیت بیی ه تگیاه بیی  زیار -ایاردادان   یروسیتا  خاتون یمهرح زیارتگاه

 -زیارتگاه اصحاب کهید   -خضر زاده   -ااگشت زیارتگاه بش بارماق )پنج -[ خاام

 [زیارتگاه علی آیاغی ]قدمگاه حضرت علی

 آقازیارتگاه میرمحس  -امامزاده گنجه )گوی امام   زیارتگاه

 یهعلم هایحوزه

پرور بیوده اسیت. تخصیص فلسیهه و کیمم ایی        قدیم عالم یاماز ا یجانآذربا منطقه

)اقش علماى شیعه قهقیاز تأکیید بیر آذربایجیان در      هاى دور زباازد استمنطقه از گهشته

المللى اقش شیعه در پیدایش پیدایش و گسترش علوم اسممى، از مجموعه آثار کنگره بی 

بر تدریس دروس عالى اسممى و تربیت شیاگردان   موهو گسترش علوم اسممى . آاان ع

ااید. بیی  علمیایى کیه صیاحب      ها مرجعیت شیعه را هم بر عهده گرفتهبسیار، برخى از آن
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 ااید گران روس جنگیده و شهید شیده ااد، افرادى هم با اشغالاجتهاد و مقامات علمى بوده

  833211)خبرگزارى رسمى حوزه، کد خبر: 

رسمى، یكصید و پنجیاه مدرسیه وابسیته بیه میههب شییعه، در        هاى بیاایه براساس

)خبرگیزارى   مدرسه آن زییر اظیر اییران قیرار دارد     22جمهورى آذربایجان وجود دارد که 

 توران  -جمهورى آذربایجان 

 مسلمانان قفقاز یتروحان یاداره

 ماالسیم یخش یدر باکو و به رهبر 6323که از سال  -مسلمااان قهقاز  یتروحاا اداره

و منطقه  یجانآذربا یجمهور ینیاهاد د تری یمیقد - شودیم یام شكور پاشازاده رهبر

 یمسلمااان و حكومت ینید هاییشاداره، کنترل گرا ی ا ی. فلسهه وجودشودیمحسوب م

روس اهیاده   یاداره در دوره تزارهیا  ی ا یاصل یبودا بنا هااسمم توسط روس ی کردن د

 یستی،اظام کموا یالحاد یترغم ماهبه یزا یشورو یرران اتحاد جماهاداره در دو ی شدا ا

مداوم با  یو هماهنگ یبا وجود همكار یونو مسئوالن اداره روحاا ینیمقامات د پابرجا بود.

 یاگریبر اح یمستقل و مبتن یکم شده، رفتارها یدولت یهاکه کنترل یحكومت، در مواقع

و  یجانآذربا یچه در دوران قبل از استقمل جمهور یكردرو ی ااد. ااز خود بروز داده ینید

 ی،و معیاون و  یعهشی  االسیمم، یخش یج،. به موجب سنت راخوردیچشم مچه بعد از آن به

از طیرف   االسممیخقهقاز ش نمسلمااا ینید یاداره یاست. براساس اساسنامه یسن یمهت

 ی. ادارهشیود یند ااتخیاب می  هسیت  ینید یهاگروه یندگانکه اما یانقاض یشورا یاعضا

از درآمد آن توسط صندوق اهورات  یادیمستقل از دولت است و بخش ز یاز اظر مال ینید

 یرییه، خ یهیا مؤسسیه  یهاکمک یقاز طر یزا ی. بخششودیم ی تأم هایارتگاهمساجد و ز

 یبرعهیده  ینیی د یو مخارج کارکنان مساجد و اهادها هاینه. اظارت بر هزشودیم أمی ت

 مسلمااان قهقاز  یروحاا ۀاظامنامه ادار) است. ینید یاداره یشتهت یئته
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 یو سنت یمشترک مذهب هاییینآ وجود

 یجیاد بیا ا  یجان،آذربا ییافتهحكومت تازه استقمل  ی،شورو یپس از فروپاش اگرچه

فراهم کرد،  ینید یماتو تعل یغاتتبل یبرا یموااع و مشكمت فراواا یستی،سكوالر یفضا

میاه   تحقیقات مختلد گویای تعلقات دینی باالی مردمی به مراسم عزاداری عزاداری یول

های مههبی مراسم جش  اعییاد اسیممی   و مراسم جش  ادهای عزاداری اعیمحرم هیئت

 های ملی است.های احیا عیاد و جش مراسم ماه رمضان شب

 فرهنگی و هنری هایمؤسسه

وجیود   ی،فراواای  یی  دلییل ا ر جمهوری آذربایجان مشهود استا مطبوعات د فراواای

های خارجی است طبیق  های سیاسی و اجتماعی و همننی  تأثیر و حمایتاحزاب و گروه

منتشر کرده است، ازدیک  یجانآذربا یاگاران در جمهورکه اجمس روزاامه یآخری  آمار

تعداد مطبوعات فعال کمتیر از صید   ولی در واقع  ااد،به ههتصد اشریه مجوز فعالیت گرفته

 شواد. اشریه است که بیشتر آاها از طرف ایروهای خارجی، یا حكومت حمایت می

هیای اخییر رشید    چه مطبوعات و اشریات اسممی از اظر کمی و کیهی در سیال  اگر

در جمهوری آذربایجان چند اشریه اختصاصی دینی و اسممی ماانید   یااد، ولخوبی داشته

های فطرت، معنیوی  های دیرلر، اسمم حقیقت لری، سمم، بیرلیک، ابض و مجلهروزاامه

 قرار گرفته است.  ااندگانصافلیقا دعوت، هارای در اختیار خو

هیای جمعیی   برای تبلیغ مسالل بنیادی اعتقادی به میردم از طرییق رسیااه    متاسهااه

ااحییه حكومیت و   ای وجود دارد که مشیكمت میالی و تبلیغیات سیو  از     مشكمت عدیده

. ای از جملییه آاهاسییت ای و غیررسییااههییای مختلیید رسییااه  مخالهییان و محییدودیت 

  .663،ص6322ی،)جبار
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 یرانا یاسالم یجمهور یفرهنگ یپلماسید یدهای. تهد4

 سنت اهل

و اهیرم و ابیزار    یسیتند برخوردار ا اییژهو یگاهاز جا یدولت یهاسنت در دستگاه اهل

اداراید.   یرگصورت چشمبه یكیالكتروا یا ی،اوشتار یداری،د یهامثل رسااه یقو یغاتیتبل

کشیور   یی  ا یانگراباعث شده تا اسمم یجانو آذربا یهترک داریشهگسترده و ر یارروابط بس

. در یننید خود مناسب بب هاییتفعال یرا برا یجانآذربا یو فرهنگ ماعیاجت یاسی،س یطمح

 یرا در جمهیور  ینیی د ییت فعال یشیتری  و عربسیتان ب  ییت کو ییز عیرب ا  یکشیورها  ی ب

 یمحیدود بیرا   یول ی،جد یدتهد یبتوان به اوع یدرا شا هایتفعال ی داراد که ا یجانآذربا

گهتگیو بیا حجیت االسیمم و      ی،اشیراف  ی)مرتضی  محسیوب کیرد   یجانآذربا یعیتهكر ش

  .6333ماه  یورعمران رجب اف، شهر ی المسلم

 (یتو بهائ یتمنحرف )وهاب هایفرقه

هسیتند. در   یجانآذربا یفعال در جمهور یهابارز فرقه یدو امواه یتو بهال وهابیت

کرده است، با دارا  یداکشورها پ یردر سا یاشده یدتضع یتکه موقع ییبها فرقه یانم ی ا

آن در  ییت از فعال یااعكاس چنداا یول کند،یم یتفعال یبودن دو تشكل ثبت شده و قااوا

کشیور در منطقیه    یی  در ا یزا یتوهاب ی. فرقه ااحرافخوردیام چشمبه  یجانجامعه آذربا

 یی  ا ی. البته سیر منشیا اصیل   شودیم یهداغستان و چننستان تغه یقهقاز، معموال از اواح

 62 یختیار  http://fa.arannews.comآران ، ی)خبرگیزار  ااحراف در عربستان قرار دارد

  . 6332آذرماه 

 هایگروه نورچ وجود

و  یاجتماع یهاگروه ی از با اهوذتر یكیگهشته به  یهاسال یدر ط هایاورچ گروه

با سیو  اسیتهاده از ایام اسیمم و      هایشده است. اورچ یلتبد یجانآذربا یجمهور یاسیس
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اکنیون  کیرده و هیم   ییدا پ یجیان آذربا یدر جمهیور  یاتر ، اهوذ قابل ممحظه ییگراقوم

از  یداراید. تعیداد   ییت در بیاکو فعال  یبه طور رسیم  یهاات ترکیاز اداره د یاعنوان شعبهبه

 یی  ا یارخزر و روزاامه زمان در اخت یبریسا یو خبرگزار یزیوایها از جمله کااال تلورسااه

   http://www.moqavemat.ir.، 6333آذر ماه  27) .فرقه است

 یسمآذر پان

واحد « واحد یجانآذربا» یدهطرح ا یبرا اییزهارس، ااگ یدر دو سو یجانآذربا وجود

گهشیته از   ییده ا ی باکو شده است. ا یهااز مقام یبرخ یاز سو ی،در زبان آذر یجانآذربا

مردان دولت یرابود، ز یرانا یسازو ملت سازییتهو یبرا یآن، ابزار یستیزااهیرانا یاتا

 یدآورایدا اسینا   یخود رو یخیتار یبه گهشته توااستندیام سازیهویت یبرا یجانآذربا

اسیت.   ییران بیه ا  ی سیرزم  ی اشان دهنده تعلق ا یگلستان و ترکمننا یچون قراردادها

 یدهبا طرح ا یران،ا هاییکشور از آذر ی دور کردن مردم ا یآاها مجبور شداد برا روی ازا

 یوایدهای بیا توجیه بیه پ    ایییده ا ی متوسیل شیوادچن   یختیار  یید واحد به تحر یجانآذربا

را  هیایی یارس، اگراای  یدو سیو  زبیان یآذر هاییتجمع یو فرهنگ یمههب یشاوادی،خو

بارهیا از طیرف تهیران     ییده ا ی ا یلدل ی وجود آورده و به همبه یتیاز اظر امن یرانا یبرا

  222،ص6328یان،احمد یر)ام .محكوم شده است

 گراغرب سکوالر

شیده، عمیدتاً    یجادو روشنهكران ا مدارانیاستس یلهوسغالب که به یفرهنگ گهتمان

جستجو  یدر چنان جوامع یندهآ یخود را برا هایآلیدهاست که ا یهبه غرب و ترک یلمتما

احساسیات   یکدر جهت تحر یدیتهد یرا از جهت فرهنگ یرانا یاسمم یکرده و جمهور

  631یال33،ص 6322 ی،)واحد .کنندیم یحكومت قلمداد و معرف یهمردم عل یمههب
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 هارسانه هجمه

و دشم   یرانا یهای آذری بر ضد جمهوری اسمممعمول رسااه یرو غ یعوس تبلیغات

. شودیم یجانمردم جمهوری آذربا یراایحس ضد ا یتموجب تقو ی،اسمم یرانشمردن ا

بود به بیاکو و سیپس بیه    « بادکوبه»خود را که ابتدا  یتختآاان پا زدایییراایدر راستای ا

و  یعلمی  هیای یتشخص ی کنند. آاها همنن یداپ یکی ترشهیر یشبرگردااداد تا برا یباک

جوادخیان   سیینا، یابیوعل  یار،استاد شهر ی،طوس یرالدی از جمله خواجه اص یراایا یفرهنگ

 یهمسلمان روس یرغ یگااگاناز ب یترا بر تبع یراندولت مسلمان ا یتکه تابع -حاکم گنجه 

 یختار یخود مصادره کرداد. کتاب درس مرا به اا -کرد  یستادگیداد و تا پای جان ا یحترج

 یخیاخیتمف تیار   یجیاد در ا یکه سع یافته ی طوری تدو یجانمتوسطه در جمهوری آذربا

 یادعیای ارضی   یمناز جمله مازادران و گی  یراناستان ا 3دو ملت دارد. طوری که به  ی ب

عنیوان   هبی  یمورو ت یزشناسااده شد و از دوران چنگ یستکموا یکشده، مزد  به عنوان 

و  یزبهم  تبر 23 یامق یدها تحرکتاب ی در ا ی شده است. همنن یاد یختار ییدوران طم

  633ص )ستاره، .خوردیکاممً به چشم م طلبییهبه تجز یقتشو

 گرایی توسط حکومتغرب ترویج

جمهوری آذربایجیان متیأثر از کشیورهای غربیی و بیا هیدف جلیوگیری از         حاکمیت

هیا، مصیادیق،   گراییی و تیرویج اییده   شییعی، غیرب   یهیا ه با جرییان گرایی و مقابلاسمم

 های کاری خود قرار داده است.را در سیاست ها، سكوالریسم، و...، ضد اخمقیگریاباحی

از الصاق تصاویر باحجاب زاان برای اخه پاسپورت موجیب شیده اسیت تیا      جلوگیری

ای  کشور که حاضر ایستند از حجاب خود دست برداراد، از حیق   یبسیاری از زاان مؤمنه

زییارت عتبیات عالییات و مكیه      ییژه وداشت  پاسپورت و مسافرت به کشورهای خارجی به

 معظمه و... محروم شواد.
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هیای  ای و توهی  به مقدسات دینی از دیگر سیاسیت گسیخته رسااهلجام هایآزادی

حكومت است. حكومت جمهوری آذربایجان خود را کشوری اللیک اعیمم کیرده اسیت و    

درصد میردم مسیلمان، اقیدامات مختلهیی را در      33بدون توجه به مقدسات دینی بیش از 

. پخیش  دهید یو... ااجیام می   اسیممی  ایتوهی  به مقدسات دینی، مراجع تقلیید، باورهی  

 یات،اسیت کیه اشیر    یاز اقیدامات  یگیر د یكیی  یجمعی  یهارسااه یضد اخمق یهابراامه

تیرویج   یبیرا  یجیان آذربا یجمهیور  یارسیااه  یابزارهیا  یرو سیا  یزییوای تلو یهیا شبكه

، 6322ی، )جبیار  .دهنید یااجام م یگری، فحشا و منكرات، همنون کشورهای غرباباحی

  623ص

 یارتباط جمع یلبه وسا یسدستر عدم

 یهیا آاهیا از رسیااه   یعیدم برخیوردار   یجیان، آذربا یجمهیور  یعیانش یبعد مشكل

ممنیوب   یجیان آذربا یدر جمهور یعیش یكردبا رو یزیوایشبكه تلو یساست، تأس یریتصو

ها یوایستاز صه یریفعال، عموما با خط گ یو خصوص یدولت یهااست و در مقابل شبكه

را بیا اایواب مشیكمت     یعیکه فعاالن شی  دهستن یعیو ضد ش یراایضد ا یغاتدر حال تبل

با اایواب   یزو... ا یمجاز یدر فضا یعیانشای رسااه هاییتفعال یگر. البته دسازدیمواجه م

رسول اف،  ی گهتگو با حجت االسمم و المسلم ی،اشراف ی)مرتض. روبروستها یتمحدود

  6333آبان ماه 

با استهاده از  یجانآذربا یعیانش یتدر تقو یرانا یاسمم یورمطلوب جمه راهبردهای

 .SWOTبراساس مدل  یفرهنگ یپلماسید

 SOراهبرد  -1

 .شودیاستهاده مها از فرصت یبهره بردار یراهبرد از اقاط قوت برا ی در ا
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 یفرهنگ یپلماسیعنوان بستر د از عامل اقتصاد به گیریبهره

 الملیل ی را محیور روابیط در اظیام بی     یروابیط اقتصیاد   یاز کارشناسان غرب بسیاری

 یاسیس هاییبه همكار یتدر اها یمتقابل اقتصاد یاست رشد و همكار یهیبد دااند،یم

 ینكیه میوثر خواهید بیود. بیا توجیه بیه ا       ییز ا یفرهنگی  یپلماسید یتمنجر شده و در تقو

 یرتیأث  یها بر وجهه ملبخش یگراز د تریعسر یسماز جمله صنعت تور یاقتصادهای بخش

و  یفرهنگی  یاسیتراتژ  یشیبرد در پ یدبا یو دولت یاعم از خصوص یگهارد، بخش تجارمی

در خیارج از مرزهیا مشیارکت     یراایا یو وجهه مل یعیاز فرهنگ ش یقیحق یریاراله تصو

 اساس الزم استا  ی . بر ایداما

بخش های یت)مثم ظرف در روابط دو کشور یو بداه فعال اقتصادها بخش یتظرف -

 شواد.  یی  شناسایسمتور

فرهنیگ و اقتصیاد فیراهم    های و تعامل فعاالن بخش یوادمناسب جهت پ یفضا -

 شود.

و هیا  یبو از آسی  ییده الزم را دهای بخش ها، آموزش ی حاضر در ا یعوامل ااساا -

 آگاه شواد. یاحتمال یخطاها

بیه   یابید سامان  یصدور فرهنگ و اقدامات فرهنگ یدر راستا یعمومهای اگرش -

بیا   یستهبرخورد شا یو آموزش شهروادان براای رسااه یغاتتوان گهت تبلمی عنوان مثال

 مهم است. یاربس یستتور

مختلید رصید    یشده و اهداف طرح در مقیاطع زمیاا   یدحرکت مجموعه تعر یرس -

 اصمح شواد. یاو  فتهیا ییرتغها یشواد و در صورت لزوم ساختار استراتژ

 یکیه برخی   یحتوضی  ی است. با ا یدهمواره مورد تاک یستمیدرون س یشناس یبآس -

تیوان بیه تعارفیات موجیود در     می است از آن جمله یداخلهای معلول ضعدها یااکارآمد
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 یرهزاج یامجموعه  یکمتخصص در  یرااکارآمد و غ یااساا یروهایا یریااتصاب و بكارگ

 دارد.می بازها مطلوب هب یدناشاره کرد که مجموعه را از رس

 یو دانشگاه یمحافل علمهای یتظرف یساز فعال

 یرشپیه  یش،همیا  یبرگزار یقهستند که از طر ییهااز جمله بخش یعلم محافل»

 یاقش مؤثر توااندی... مو یهچاپ کتاب و اشر المللی،ی ب هاییشدااشجو، شرکت در هما

. در ینید اما یهاا یبرق یراهبردها سازییخنث یو حت یرسازیو تصو یفرهنگ سییپلمادر د

 :تقابل توجه اس یلخصوص اكات ذ ی ا

و تبادل استاد  یگرد یدر کشورها شعبه یجادبه ا یخصوص یهادااشگاه یقبا تشو -6

 فراهم کرد.متقابل را  یااتقال فرهنگ ینهتوان زممی و دااشجو

مشییتر  در  یمراکییز مطالعییات یستأسیی یالزم بییرا یقییااوا یالزم اسییت مبییاا -2

 یجیاد در سطح منطقه ا یاخبگان فكر یتترب یالزم برا یدااشگاهها فراهم شده محورها

 شود.

 یجهاد یکردبا رو یاسالم یشبکه فرهنگ تشکیل

 ییک  یید با یجیان آذربا یدر منطقه مستعد جمهور یژهوحضور مؤثر در جهان به برای

معیارض و   یجبهه مشتر  فرهنگ یکاز آن طرف با  یشودا ول یلكتش یفرهنگ یجبهه

 ییت به شدت در حیال فعال  یمنافع اظام اسمم یهکه عل یممهاجم بصورت ارم مواجه هست

اسیتهاده   یجبهه مشتر  را بیرا  ی ا یدبا یاست، ول یعیجبهه طب ی استا هرچند وجود ا

 یجیاد میا قطعیا قیدرت ا    یبزرگ فرهنگی  هاییتداشتا ظرف یارکامل از قدرت ارم در اخت

 یطیرح سیامااده   الزم است ی را دارد، بنا بر ا یگرد یهابر فرهنگ یرگهارتاثهای یانجر

 یپلماسیی د ییان متول یالملل به دغدغه اصل ی در حوزه ب یجهاد یكردبا رو یجبهه فرهنگ

 شود. یلتبد یفرهنگ
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 یآموزش زبان فارس یتاز ظرف استفاده

مختلد  یهادر دااشگاه یراناتاق ا یاادازو راه یزبان فارس هاییتعداد کرس افزایش

مختلد، اشان  یدر کشورها هایزایرا یلهوسبه یآموزش زبان فارس یهاکمس یو برگزار

 ی بر ا یدبا یفرهنگ هاییزایدر خارج از کشور دارد. تمش را یاز رشد و توسعه زبان فارس

 شناسیی ییران و ا یاز فرصت آموزش زبان فارسی  یفرهنگ هایاامهافقتباشد که با عقد مو

مختلید   یرا در کشیورها  شناسیی ییران و ا یزبان فارسی  هاییاستهاده کنند و تعداد کرس

بهیره   یفرهنیگ اسیمم   یجتوسعه و ترو یام  برا یدهند و از آن به عنوان بستر یشافزا

 . یرادگ

 ST راهبرد -2

 .برطرف شود یداتقوت، تهد در آن با استهاده از اقاط

 یدر جمهور یاسمم یجمهور یقیحق یمایو س ینیاز فرهنگ د صحیح یرتصو اراله

 .یو فرهنگ ینیبا مراکز د یوستهارتباط پ یقطر از یجاناذربا

 ییشناسیا  یفرهنگی  یپلماسیدر عرصه د یپلماسیدستگاه د یدوظا ی از مهمتر یكی

موجیود کمیک کیرده و در     یفضیا  شناسیی ییان بیه جر  تواانید یاست کیه می   ییهاکااون

باشیند.   یدمه یزدشمنان اهای کردن توطئه یو خنث یاز فرهنگ اسمم یواقع یرسازیتصو

 یقتوسعه و تعم یردر مس یبستر مناسب ینی،د و یروابط با مراکز فرهنگ یوستگیپ ی ،برابنا

 است.مجموعه ه ی ا یوادو پ ییآن شناسا ینهاست که تنها هز یفرهنگ اسمم

اسیت کیه در شیكل    هیایی  مجموعیه  یمعظ یتفعال کردن ظرف یمهم، به معنا ای 

بیه   ییت فعال یراكیرده بلكیه در مسی    یلتحم یاسمم یرا بر جمهورای ینههز یچه یری،گ

اسیت   یاسمم که دسیتور کیار اظیام اسیمم    های عنوان مكمل در خدمت اهداف و آرمان

 یو سیامااده  یو فرهنگ ینی،علمیدهای مجموعه یوادپ یتمش برا ی . بنابر ایندآ یدرم
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در  ییران ا یاسیمم  یو بلندمیدت جمهیور   یاایم ی،به اهداف مقطع یابیآن به منظور دست

و  ییت فور یید است کیه بیا ق   یگریالزام د یجاندر کشور آذربا یعیش یمباا یتتقو یراستا

 به آن پرداخته شود. یدبا یتاولو

 مردم یمنظور اصالح باورهابه  یخیاز اشتراکات تار گیریبهره

اادرسیت از   یهیا گیام اصیمح برداشیت    ی اولی  یخیاز اشتراکات تار یریگبهره در»

 یرههتادساله اتحیاد جمیاه   یغاتدر منطقه استا آثار تبل یراایا -یفرهنگ اسمم یمحتوا

 یی  مشاهده کیردا ا  توانیکشورها م ی ا یرا در مظاهر فرهنگ ییزدااسمم یبرا یشورو

 یراتحاد جماه ینكها یلبه دل ی ا همنناست یعشا طقهمن یدرس یهادر کتاب یغاتاوب تبل

در برابیر خیود قلمیداد     یكیایی جبهیه آمر  ی را اولی  یاز ااقمب اسمم یشپ یرانا ی،شورو

کیه در   یاز کتب درسی  یاریگسترش داد و اکنون در بس یزرا ا یراایضد ا یغاتتبل کرد،یم

و  یشده اسیت و فردوسی   یلاستان تشك 67از  یرانا شودیم یسکشورها تدر ی مدارس ا

ایدارد    یراایی بیا فرهنیگ ا   یارتبیاط  یچه یناس ی. ابو علیستندا گوییپارس یموالاا شعرا

 یفرهنگی  ی مسیئول  یاست که از سو یاادرست امر یپرداخت  به اصمح باورها ی ،بنابرا

از  یبرخی  یگییر پ یهیا میورد اسیتقبال اسیت کیه بیا تیمش       یجیان آذربا یجمهور یکنوا

از  یدر برخی  یباورهیا اصیمح شیده اسیت و حتی      یی  کشیورمان ا  یفرهنگ یاهیندگیاما

 «گنجااده شده است یحاطمعات صح یدرس یهاکتاب

 یی  از د یحقرالیت صیح   یکگرفت، اراله  یجهتوان اتمی تجربه موفق، ی بر اساس ا

 یجانآذربا یدر جمهور یراای،فرهنگ ا یشو پاال یو بازخواا یعیاسمم و فرهنگ ش ی مب

راهبیرد داللیت دارد کیه از     یی  بر سیهولت ا  یاریبس یل. شواهد و دالیستا یکار دشوار

و مههب مشیتر    ی فراوان اشاره کرد: د یخیو تار یتوان به اشتراکات فرهنگمی جمله،

بیوده و   تعامیل وحید   توااید میی  یتیعامیل هیو   ییک است و به عنیوان   یعکه همان تش

در  ییران از خیا  ا  یجانآذربا یترا فراهم کند. جزلها عرصه یردر سا یتفعال یسازوکارها
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اشیتراکات اسیت،    ی کیه از جملیه مهمتیر    یو زبان آذر یتگهشته و وجود قومهای دوره

منجیر شیود. منیابع     یتوااد به توسعه تبیادالت فرهنگی  می کرده که یجادا یتعلقات فراواا

در حوزه فرهنگ  یحكومتهای توااد به کاهش تنشمی یزخزر ا ریایدر د یار مشتر  ا

در رشد و توسیعه و   یندهعامل فزا یزمشتر  ا یو فرهنگ ینیمنجر شود. مظاهر ومهاخر د

شواد. پوشش، حجیاب و عهیاف زایان از    می محسوب یجاندر آذربا ینیدای آموزه یقتعم

 یشاعر پارس 623از  یشو ب رواایش یخاقاا ی،گنجو یمظاهر هستند. اظام ی ا ی مهمتر

مهاخر مشتر  هستند که  ی از جمله مهمترااد یدهآرم یجانآدربا یکه در قلمرو کنوا یگو

به اسیتخدام فعیاالن حیوزه     یعموم یاصمح باورها یتوااد در راستامی یزآثار خود آاان ا

 .یدو فرهنگ درآ ی د

همواره به عنوان عامل بازداراده، به  یجاندر آذربا یحكومتهای یتآاجا که محدود از

هوشیمند بیر اشیتراکات، و     ییه منجر شیده اسیت، بیا تك    یو فرهنگ ینید یاااتجر یکند

 یافكار عموم یشتوان به پاالمی و فرهنگ، ی در حوزه د یپلماتیکدهای یتفعال یمهندس

 .یافت  دست یاز د یاصول یرغهای از قرالت

 یاسیس اعتمادسازی

و در روابیط صیرفا    اعتمیادی یاصل بر بی  الملل،ی مده در روابط متنوب بصورت ع به

به  یاربس یستیرلال یكردهایمسئله در رو ی ا یژهواصل بر اعتماد متقابل است. به یفرهنگ

کشیورها بیاالخص    یانمهم در روابط م یارالزام بس یک رسدی. اما به اظر مخوردیچشم م

و تعامل سازاده و مثبت در منطقیه   یو فرهنگ یاسیس مادسازیاعت ی،فرهنگ یپلماسیدر د

 است .

در  ییسیزا اقیش بیه   یكیدیگر هیا بیا   اوب حكومت و تعیاممت دولیت   رسدیم اظربه

از اقدامات در  یبخش یدراستا با ی داراد. در ا یکار فرهنگ یبرا سازیینهو زم یاعتمادساز

اشد. الزم به ذکر است که ب یتیامن یو حت یحكومتهای ساختار یاسیصدد جلب اعتماد س
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در عرصیه   یما را از اقدامات میردم اهیاد و اجتمیاع    یدابا لتیدو یاهتمام ما بر اعتماد ساز

 اساس الزم استا ی جامعه هدف باز دارد. بر ا یپلماسید

 یاقدامات فرهنگ یتکردن ماه یتیامن غیر

 معنا کیه  ی استا به ا یفرهنگهای کردن براامه یتیامن یرغ یتمش برا یگر،د الزام

 باشد که با توجه به اصل حكمت، عزت و مصلحت در منطقه یاگواهبه یدبا هایریگجهت

جلیوه کنید.    یعمل به عنوان صرفا فرهنگ یتاشده و ماه یجادا یتیو شالبه امن یتحساس

 High Politicsتصور مخاطیب متهیاوت و بیه اصیطمح      که یادر جامعه یکار فرهنگ»

 یاربس یاستبلكه در حوزه س گیرد،یو کم شدت قرار ام یتکم اهم یاستزه ساست، در حو

 ی،)دهقیاا  «طلبید یرا م یشتریب یزیرتر و براامهکار سخت ی . بنابراگیردیحساس قرار م

توان از حضیور  یم هنگیفر - یجلسات مههب ی  به عنوان مثال در برگزار33ص  ،6322

آایان ممكی  و آسیان     یمقابل استقبال کرده، رصد کردن جلسات را بیرا  یتیامن یروهایا

 گردد.یجامعه هدف م ی خاطر مسوول ینانبه مرور زمان موجب اطم یهرو ی امود. ا

 WOراهبرد  -3

 .توان به رفع اقاط ضعد پرداختمی موجودهای در آن با استهاده از فرصت

 (یآموزش مجاز یتر)محو یمجاز یفضاهای یتاز ظرف ینهبه استفاده

  در سیطح جهیان،   LMS) یآموزش مجاز یارم افزارها یشرفتبا توجه به پ امروزه

عموه  یسنت یهابرخوردار شده است. استهاده از روش اییژهو یگاهو جا یتآموزش از اهم

هیای  یطوآمید بیه محی   همنونا اتمف زمان در رفت یبا مسالل یادزهای ینههز یلبر تحم

 ییه ته یبیرا  یگیر قطع درختان و مصیرف منیابع د   یزو ا یو آلودگ یکتراف یجادا ی،آموزش

 همراه است. ی،آموزش یابزارها
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 یپلماسیکامل با ممحظه همه عناصر د یآموزش یدوره یک یراستا طراح ی هم در

کیه میورد توجیه     یارکیاا  ییرایده زبان، دولت و مردم  کیه در برگ  یخ،تار ی ،)د یفرهنگ

 یپلماسیی د ییت بیر ماه  توااید یدوره می  یی  . ایید امامیی  یضروراست،  یاسمم یجمهور

 یی  با در  کامیل کیارآموزان از ا   -یاتیعمل ولها، راهبردها و اصمقاصد، هدف ی،فرهنگ

 یهیا و در ارتبیاط بیا میردم ا    یمنیافع ملی   یجدر تیرو  یعموم یپلماسیکه د یمههوم و اقش

 متمرکز شود. -کندیم

خواهید   یدر ارتباط فرهنگ یو شاخص اصل یارمع یک یرادهدوره در برگ ی ا مدیریت

مطالعات مربوط به فرهنگ، کشور، منطقه، میههب و فرهنیگ بیه احیو      یلهبود که به وس

 کند. یدالزم را تول یباایگروه پشت یاهر فرد  یبرا یمناسب

 ییه علم یهیا است. حیوزه  پردازییبه تئور یازتوجه داشت که در بحث آموزش ا باید

 پیردازی یدر عرصیه تئیور   یدبا یهعلم یهاحوزه»وارد شواد.  یفرهنگ یانم یبه فضا یدبا

 ییاً معناسیت. ثاا  یید مسئله در آمیوزش تول  ی معنا بپردازاد چرا که مهمتر یدبتوااند به بازتول

 یروهایعمل کنند و ا یغرب یهادااشگاه یدر اقش مؤسسات فرع یدابا یرانا یهادااشگاه

 «.کنند یتغرب ترب یبرا یقاتیتحق

 یتیر در فضیاها   یبه طور جید  یایدگهشت، ای دورههای آانه در باب آموزش همه

 ییای شود. از مزا یگیریطور مستمر پبه یدبا یشود. آموزش مجاز یگیریطرح و پ یمجاز

 یبیه روز رسیاا  ، یریپیه ااعطیاف ، و سرعت یبه: کارآمد یتوانم یمجاز یاستهاده از فضا

هیا،   ینیه در هز ییصرفه جو یان،دااشجو یانم یاریو هم یهمكار یبضر یشمحتوا، افزا

در  یتعدم محیدود  ی،و زماا یمكاا یتدااش، عدم محدودهای به حوزه یدسترس یشافزا

 ... اشاره کرد.و متعدد یدآسان به اسات یوآمد، دسترسکاهش زمان رفت یرش،په یتظرف
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 -2اهیداف   -6 دااسیت:  ییر شامل مراحیل ز  توانیرا م یمجازهای آموزش طراحی

 -1 یادگیرایدگان  یبندگروه -7 یادگیریمواد و منابع  -8 یادگیری هاییتفعال -3محتوا 

 .یابیارزش یراهبردها -3 یستدر هاییوهش -2فضا  -2زمان 

 توان راهگشا باشدامی یرز یهاقدامات اولاساس  ی بر ا

با توجه و تمرکز بیر پینج    یمجاز یمتناسب با فضاها یدوره کامل آموزش یطراح -

 .یفرهنگ یپلماسید یعنصر اصل

در  یدبا یزبرجسته ا یدو حضور اسات یریتروزآمد و کارآمد کردن با مد یتسا یجادا -

فعیال   یجیان در آذربا یفراواا یمطبوعاتهای مطبوعات و رسااه -بخش استهاده امود. ی ا

حیال   یی  حكومیت هسیتند.با ا   ییت تحیت مالك  ییا شده  یتهستند که عمدتا از خارج حما

و بیا اعمیال    یبیه صیورت مناسیبت    یاسمم رهنگو ف ی در حوزه د یمطبوعات اختصاص

پردازاد که آن هم از اطمعات غلط و شبهه می ینیو شعالر دها آموزه یبه برخ یتمحدود

 ی وتیدو  یسموجیود، تاسی  هیای  یتاساس و با توجه بیه محیدود   ی . بر ایستا یدار خال

 یدر راسیتا  یگیر از الزامیات د  یمجیاز  یدر فضیا  یگسترده مطبوعات یتفعالمطبوعات و 

 خواهد بود. یجانآذربا یعیانش یتتقو

 .یمجاز یارتباطهای در شبكه یجراهای به قالب یآموزش یااتقال فراوردها -

. یمجیاز های به آوردگاه رسااه شبكه ینیاصحاب قلم، فرهنگ و هنر آل یفراخواا -

 یغیات در تبل یممتیاز  یگیاه توااد جامی و... ییاما یاپو یلاز قب یهنر یداتتول یانم ی در ا

 یراایهنرمندان ا یوادپ یبرا الزم یداتتمه یستبامی راستا ی داشته باشد. در هم یفرهنگ

 قهقاز فراهم شود.  نطقهم یو هنرمندان بوم

ور کشی  یفرهنگی های بر مولهه یمبتن یو هنر یفرهنگهای ینشمرکز آفر یستاس -

 یاسیمم  یجمهیور  یعنیو اهداف و رسالت کشور عامل  یجانآذربا یجمهور یعنیهدف 
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براده در  یشتوااد عامل پمی مجموعه مولد یکاست که به عنوان  یگریضرورت د یرانا

 باشد. یفرهنگ یپلماسید

بیه   "کتاب یدطرح تول "است. مثم  یضرور یاربس یآثار فرهنگ یدطرح تول ی تدو -

 ی کار مستلزم تدو ی شود. ا یدتول یو مراحل یندچه فرآ یط یدبا یابزار فرهنگ یکعنوان 

در  یشكسیوت توااید توسیط فعیاالن پ   می اامه یوهش ی ا ی آثار است. تدو یداامه تول یوهش

تجیارب   یبر مبنیا  یردتاصورت گ یجانآذربا یجمهور کشوردر  یفرهنگ یپلماسیعرصه د

 قرار دهند.  یو هنر یفرهنگهای ینشمرکز آفر یارو در اخت ی را تدوها اامه یوهش ی خود ا

 ییه العالم یجامعه المصطه یستودا یشود براامه یتتقو یدکه با یگرد یاقدام اساس -

میدل آمیوزش کیه سیهل      یی  اسیت. ا  یدر دااشگاه مجاز یطمب خارج یتترب یرامونپ

مهیم در بحیث    روش مكمیل و  ییک کنید  میی  یجادا یکمتر یتحساس بوده و ترالوصول

حیوزه   ییل از قب یگرد هایدستگاه ییهم افزا ی بنا بر ا شود.می آموزش فرهنگ محسوب

بیه  هیا  یتفعال ی به دامنه ا یدنوسعت بخش یسازمان فرهنگ و ارتباطات، و... برا یه،علم

 رسد.می به اظر یضرور یاربس یو مبلغان بوم یاندااشجو یتخصوص ترب

بیوده   یآموزش، فرهنگ محور یندفرآ یو اجرا یغالب در طراح یكرداست رو بدیهی

اقیوام و   یرسیا  ییان آن در م یو تسیر  یعیانشی  یشیه فرهنگ و ااد یمباا یتو با هدف تقو

 مهاهب منطقه قهقاز خواهد بود.

 WTراهبرد  -4

 .کنیمیاز اقاط ضعد خود دفاب م یااشهای یببر اساس آن در مقابل آس
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 یجانآذربا یدر جمهور یرانا یفرهنگ یپلماسیرورت دض ینهدر زم یساز گفتمان

آن در کشیور اسیتا در    ییت و اولو یفرهنگی  یپلماسیی د ییت الزام، در  اهم اولی »

 یتوجه وجود ایدارد،اجرا  ی هستند ا یفرهنگ یپلماسید یکه متول ییهااز دستگاه یاریبس

  گرددیبر م یادیز یهابه سازمان یپلماسید

از جمله حوزه ها گهار ااقمب در همه حوزه یاناست امام را به عنوان معمار و بن الزم

. امام راحل با یمکن یرا بازخواا یفرهنگ یپلماسی. و قرالت او از دیمبداا یفرهنگ یپلماسید

 ییران ا یقیدرت ااقیمب اسیمم    یتاز قدرت ارم به ظرف یحالزام و در  صح ی ا یافتدر

برخیورد   یدشما که در خیارج هسیت  »خود فرمود: های یهدر توص كهچنااداشت. یژهاهتمام و

اگر بنا باشد که شما  ید،برخورد دار ینهاخارجه آاها، با همه ا یآاجا، با وزرا یبا سهرا یددار

کیه حیاال در    یدکن یالخ ید،خودتان را گم کن ید،در وزارت خارجه برو خواهیدیکه م یوقت

کیه   یدشما توجه داشیته باشی   ید. لك  بایشورو یروز یكا،خارجه آمر یرمحضر کها، وز یک

ها، قدرتش باالتر است و از همیه  قدرت ی که از همه ا یدهست یمملكت اسمم یرشما سه

 یثییت ح یید داشته باشند  شیرافتش بیاالتر اسیت و شیما با     ی)اگر آاها شرافت هایدشر ی ا

 «یدخودتان را از اول حهظ کن

 یرا در دو حوزه گهتمان سیاز  یراحل گهتمان ساز است که امام ی ا یگرمهم د اكته

ااقمب بدون های رمانآباور است که تحقق  ی دااد و برامی یعمل یو گهتمان ساز یعلم

کیه شیماها    یو از مسالل مهم». چنااكه فرمود: یستممك  ا یعملهای التزام به گهتمان

سیلوکتان   یتجا، با وضعاست که با عمل خودتان در آا ی ا یدمثل ماها موظد به آن هست

کیه   یدبكن یباشد و طور یاصل سهارتخااه و وضع سهارتخااه طور یتبا کارمندان با وضع

 . «یدکه در آن هست یااقمب شما صادر بشود به آن کشور یجعمل به تدر ی با هم

 ینكییه،عقییمً و شییرعاً بییه ا یییدموظه یدهییا هسییتکییه در سییهارتخااه یییاایآقا شییما»

که بیه اصیطمح    یمعاشرتتان با آن اشخاص یهیتتر باشد و کچه سادههاتان هرسهارتخااه

 یمطلب یراداز شما بپه یدکه آاها با یحال ی دست گهته شواد، برادرااه باشد و در ع یرشما ز
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وضیع گیهران    هایتیان، یوضیع مهمیاا   طیور ی باشد و هم یدبا اهلك  برادرا گویید،یکه م

 یاد. ما هرچه فریند. اسمم را در آاجا عممً ببکنندیکه در آاجا کار م یاخودتان، وضع کسا

میا را کیه در    یننید بب یلك  وقتی  یم،هست یاسمم یو جمهور یمهست یکه ما اسمم یمبزا

 گوییمیباور کنند که ما که م توااندیم ید وقتکننیباور ام یگر. از ما دیماو هست یرعمل غ

اباشید و قیول، قیول     یلمان هم آن طور باشدا عمل طاغوتعم یم،هست یاسمم یجمهور

باشد تا صادر بشود  یباشد. گهتار اسمم یباشد و خود رفتار، اسمم یعمل اسمم ی،اسمم

ا صدور با زور صدور یستصدور ا یزهکشورها. صدور با سرا یردر سا یاسمم یجمهور ی ا

در  یاخیمق ااسیاا   ی،اسمم، اخمق اسمم یقاست که اسمم، حقا یصدور آن وقت یستاا

کیه   یید کار را ااجام بده ی ا یدو با یدمعنا هست ی کند و شما موظد به ا یدارشد پ ینجاهاا

  و لكی  یمدار یهه... همه وظ کنیدیکه در آاجا منتشر م ییهاهم در عمل و هم در اوشته

الم کیه اکثیر میردم    اهیوس سی   ی،است و پس از معرفی  یشتراست. ب تری شما سنگ یههوظ

ااقمب صدور  ی کم اکم کنند،یکم عمل مکه کرداد کم یرشپه کنند،یم یرشهستند، په

 «.به خارج کندیم یداپ

 یریبكیارگ  یبیرا  یجیان در کشور آذربا یعلم یتوان گهت: گهتمان سازمی ی ا بنابر

 یگیر است. اما الیزام مهیم د   یالزام یعیشهای یشهدر اشر معارف و ااد یفرهنگ یپلماسید

 یامیام و رهبیر   یاگراای  یرغماست که عل ینیعرصه به گهتمان د ی فعاالن ا یالتزام عمل

 از موارد مغهول مااده است. یاریمعظم ااقمب دربس

 یجامع فرهنگ یاستراتژ ینتدو یبرا تالش

 ییپلماسد یجامع برا یاستراتژ یکبه  یت،موفق یبرا یرانا یاسمم یجمهور دولت

شیامل تمیام    یید با یاسیتراتژ  ی دارد. ا یازکشورها ا یگربا د یکو روابط استراتژ یفرهنگ

اهیداف و   یی  تحقیق ا  یبرا یازمورد ا یهابوده و براامه یارهااهداف، مقاصد، اقدامات، مع

 ی. بیرا ییرد دربیر گ  ییز را ا یراایی و ا یاسمم یدهایو ابا بایدهاشامل شود و  یزمقاصد را ا



 علوم سیاسیویژه ، 6231، زمستان 23شماره   31

داده،  یصقادر باشند که منافع ملت را تشخ یدرجال با سابقه دولت با ی،استراتژ ی تحقق ا

و بیر اسیاس آن دسیت بیه ااتخیاب بزانید.        یدهو تبعات آن را سنج یخارج یافكار عموم

 ییت امن یحتی  یاهع یچده است و هینیپ یرانا یاسمم یجمهور یخارج یاستمطالبات س

 ییمطالبات مسیتلزم سیاختارها   ی هد. پرداخت  به االشعاب قرار دمنافع را تحت یرسا یدابا

 کنند. یریتاز آن را مد یعبور و خطرات ااشها ینیدگیپ ی ا است که بتوااد از

 یفرهنگ یموجود در نهادها یشآرا بازخوانی

 یزا یاسمم یاست. جمهور یپلماسیدر صدر امور د ی،فرهنگ یپلماسیبه د یژهو توجه

 یید با یو قهقیاز جنیوب   یاایه م یایدر حیوزه آسی   ییژه وبیه  یصدور ااقمب اسمم یدر راستا

رابطیه   یید با رویی  ازا ییردا را برعهیده بگ  منطقیه  یفرهنگی  یپلماسیی د یرهبیر  یتمسئول

طیرح و   یگیو منطقه اعمم کنید و پاسیخ   یکشورها یرخود را با سا المللیی ب یکاستراتژ

حكومت و مردم  یخ،زبان، تار ی ،د یدیر کلجامع براساس پنج عنص یاستراتژ یک یاجرا

اعم  یخارج یاستدر عرصه س یاسمم یجمهور یدستگاه فرهنگ یو چاالک یاییباشد. پو

 یارخود بس یاتیعمل زهاز وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات و اشراف کامل به حو

 یتو هیدا  یاهیاد  ی بی  یتمأمور ی ا یرهبر یدبا یاسمم یرسد. جمهورمی مهم به اظر

افیراد   یی  دست افراد کارشناس و متعهد بسپاردا اآن را به یو چند وجه ینیدهپ یهامؤلهه

 گو باشند.پاسخ یتمأمور ی در قبال ا یدبا یزا

سازمان فرهنگ و ارتباطات  یراظ یفرهنگ یهاسازمان یاستقمل برخ رسدیم اظربه

 یاهاد مقام معظیم رهبیر   یت تحت لواو حرک یاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسمم یاسمم

مستمر و تنگاتنگ معاوات  یهمكار یاراهگشا باشد. یارحل مشكمت بس یبرا یااهم ی در ا

بیا سیازمان    یعمیوم  یپلماسیی و د یدر امور عموم رجهوزارت امور خا یو پژوهش یآموزش

 موثر خواهد بود. یاربس یفرهنگ یپلماسید یتدر تقو ی،فرهنگ و ارتباطات اسمم
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 یازمنید ا یفرهنگی  یپلماسیفعال در حوزه دهای یستمموجود در س یشمجموب، آرا در

و بر اساس سند چشم ااداز )با  ییموضوب که بر اساس اصل کارکردگرا ی است. ا یبازاگر

 یشده باشد  بیه بعضی   یمبر اهداف ترس یو مبتن ییفرض که بر اساس اصل واقع گرا ی ا

 رسد.می به اظر یضرور یاربس یمدست بزاها مجموعه ی در ا یاصولهای یقتله یا یکتهك

 یستمیدرون س ییهمنوا یجادمربوطه و اهای دستگاه ساماندهی

وفیق   یسازمان فرهنیگ و ارتباطیات اسیمم    ییراتما هنوز خود را کامم با تغ دولت

پست معاوایت در   یدکه پس از جداشدن از وزارت امور خارجه و تعر ییراتیاداده استا تغ

حجیه   یرو از سیر تیدب   یدرسیت سازمان هرچند به ی ا یجادشدا ا یجادا یفرهنگ یپلماسید

 یپلماسیی از د ییت اداره حما یید باظاهرا  یصورت گرفت، ول یریتسخ ی االسمم و المسلم

از  یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسمم یک. تهكیردسازمان شكل گ ی در داخل ا یفرهنگ

 یفرهنگ یپلماسیو باالخص د یفرهنگ یاستراتژ یی وزارت خارجه ظاهرا ممزم با عدم تع

 بوده است.

است کیه از   ی ا یردمورد توجه قرار گ یدکه در دولت با یامور تری یجمله ضرور از

 یوزارت امور خارجه را بیرا  ییحاصل کندا توااا ینانتر اطممستحكم یاهاد ی ب یهمكار

 یپلماسیی حاصل کنید کیه د   یناندهد و اطم یشافزا یبه احو اساس هایشیتااجام مأمور

 یخارج یاستس یو اجرا یطراح یهاو همه بخش وحالزم را در همه سط یتاهم یعموم

از کمبیود   یمطالعه بارها و بارها حاک ی ا یااجام شده برا یهاها و پژوهشدارد. مصاحبه

رت امور خارجه و سیازمان فرهنیگ و ارتباطیات    در وزا یژهوبه یعموم یپلماسیمنابع در د

 .کردیم یجادرا ا یکمبود دور باطل ی است. ا یاسمم

 یاز وزارت ارشیاد و برخی   یاوارث مجموعیه  یفرهنگ و ارتباطات اسیمم  سازمان»

 ییر ز هیا یزایی را 27-28. تا سال کردادیم یتکه در خارج از کشور فعال است ییهاسازمان

 یعلوم اسیمم  یاعزام مبلغ داشت. مرکز جهاا یغاتاظر ارشاد بود. در کنار آن، سازمان تبل
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طور. مرکز  ی . وزارت خارجه هم همدادیرا آموزش م یخارج یها  طلبهی)جامعه المصطه

 یمهاهب و مجمع جهاا یبمجمع تقر ی،گسترش زبان فارس یشورا ی،گسترش زبان فارس

 در خارج از کشور داشتند.  هاییتیهم هرکدام فعال یتاهل ب

بخش فقیط شیامل سیازمان فرهنیگ و ارتباطیات       ی در ا یشنهادیپ یراهكارها اما

 :گیردیدر بر م یزابوده و وزارت خارجه را ا یاسمم

جهب کننید   یخدمات خارج ینهرا در زم یشتریمسئوالن متعهد ب یدها باسهارتخااه -

و  ی. اگر چه اظارت مستمر بر اقیدامات مقطعی  یرادگ به کار یعموم یپلماسیو آاها را در د

خیاص   یمتول یدروابط بلندمدت با یجادالزم است اما ا یدر امور عموم یرانمدت سهکوتاه

 کند. ا یبرا تعق یتمامور ی داشته باشد که صرفا هم

اسیت. اقیدام و عمیل در     اتیجیه یب یو عمل یهرگواه ابتكار علم یکنوا یطدر شرا -

 یهاتدارد که عبارت است از حیهف تشیر   یازیا یشپ ی،و فرهنگ یعموم یپلماسیحوزه د

کیه  هیا  طیرح  یبه امور و روال اجیرا  یدگیدر وزارت خارجه، اصمح رواد رس یادار یلطو

 منجر خواهد شد.  یسیپلمافعال د یرهزاج یمجموعا به چاالک

 یخصوصی  یهارکتتر و کارآمدتر در مشاشهاف یندهایفرآ یدارا یدهمه اهادها با -

اطمعیات باشیند.    یمو تسیه  یروایکارشناسان ب یرشپه ی،رسااه اهای یتفعال ی،و عموم

 .ااجامدیها مشهاف به از دست رفت  فرصت یرو غ ینیدهمقررات پ

را  یشتریب یهاآورده، فرصت یرو یتخصصهای به آموزش یدامور خارجه با وزارت

 ییت خود قرار دهد. مساله فرهنیگ صیرفا اولو   یااساا یرویا یاردر اخت یارشد حرفه یبرا

 ییت در مجموب اولو یدبلكه فرهنگ با یستا یکارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسمم

حیال الزم اسیت دسیتگاه     ی کشور باشد.در عی  عمومی یپلماسیوزارت خارجه و دستگاه د

را  یتحساسی  ی کمتر بر اشتراکات، یهمنطقه باتك یهاکشور در مواجهه با دولت یپلماسید

 و به رواد اقدامات سرعت ببخشد. یجادا
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 (ی)هوشمند ساز اقدامات نهادها سازیمدرن

 یرانا یبرا یمهم یارفرصت بس یزفرهنگ مشتر  ا ی،اقتصاد یهابر فرصت عموه

  اادابهرهیکشورها از آن ب یراست که سا

مختلد استهاده  یاز ابزارها یدهدف با یدر جامعه یفرهنگ یپلماسید یشرفتپ برای

مستحس  در جامعیه  ای همان دستور کار را با وجهه یند،ااخوشا هاییوهکرد و با اصمح ش

 یدر برخی  یدشود. شا ی خاص هر کشور تدو یهدف عرضه کرد پس الزم است راهبردها

کرد رجوب  یبر اخبگان مردم گهارییهبه سرما یدو با شدابا یرگهارتأث ییکار اجراها بخش

 یشیبرد پ یبیرا  یاقتصیاد  یاوقات از ابزارهیا  یبرخ ینكها یابود،  یو دابال اعزام مبلغ بوم

 بهره برد. یو فرهنگ یاسیاهداف س

 یباالسیت. از طرفی   یاربسی  یفرهنگ یکه سرعت تحول در بسترها یمکنیم مشاهده

بنیا   کنند.می و ابزارها دقتها یاستراتژ یبه کارآمد یعرصه با هوشمند ی ما در ا یرقبا

و ای منطقیه  یبیاالتر از رقبیا   یعرصه آن است که در سطح ی در ا یتشرط موفق ی بر ا

 .یمبپرداز یفرهنگ یپلماسید یریتمد یبه هوشمند ساز ی،افرامنطقه
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 یریگنتیجه

 .یافتدست  یرز یکل یجبه اتا یقتحق ی در ا توانیتوجه به آانه گهشت، م با

عنصیر قیدرت ایرم، عنصیر      ی و مهمتیر  یعمیوم  یپلماسیی : اساس قدرت ارم داول

حال  ی است. در ع ینیخاستگاه فرهنگ در حكومت د یدلولو ی،و ا ی است و د یفرهنگ

بر  یبر اساس قدرت ارم، مبتن یریگضم  شكل ی،باوراد که ااقمب اسمم ی بر ا هایغرب

ت اسیتقرار بیر اراده   از جهی  ی،عمیوم  ییای پو یپلماسیو برخوردار از د ینیو فرهنگ د ی د

 .شودیمدل خاص محسوب م یک ی،جمع

شید   یجیاد ا یتی  ظرفیفرهنگ یپلماسیدوم، در فرهنگ )د ی: پس از جنگ جهاادوم

اسیاس قیدرت و    یپلماسیی، شد.د یلکسب قدرت تبد یابزار برا ی عامل به مهمتر ی که ا

 یارسیااه  بیه عنیوان عصیر ارتباطیات     ییز است. عصر حاضر ا یپلماسیارتباطات، اساس د

 . شودیشناخته م

 ییب مطیرح شیده و تعق   یفرهنگی  یپلماسیی عنیوان هیدف از د  : آانه تا کنون بهسوم

و رهبران آن  یرانا یااقمب اسمم یرراهبرد اهوذ و تأث هایاست. غرب یراهوذ و تأث شود،یم

ذکر  یان. شادااندیو آاان را صاحب قدرت ارم و اامحسوس م کنندیم یابیالعاده ارزرا فوق

در  ییران ا یاسیی اهیوذ س  ییق مسیئله، بسیط و تعم   یی  از ا هایغرب یابیاست بر خمف ارز

 یارشیاد و اقنیاب افكیار عمیوم     یعنی« رشد» یاز الگو یرویمرهون پ المللی،ی معادالت ب

 است.

ااقیمب   ییری گبعد از شكل یرانا یفرهنگ یپلماسید ییگهت شكوفا توانی: مچهارم

 است: یرز هاییتاز ظرف یورداربرخ یلدلبه ی،اسمم

 یاعلوم و معارف اسمم -6
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 و آثار و آداب و سن ا یمهاخر ااساا -2

 یااپو یاو رسااه یهنر ی،منابع ادب -3

 در خارج از کشور. یعهش یعموم یااساا یرویا -8

گرفیت   یجیه ات تیوان یمی  ی،پس از ااقیمب اسیمم   یاسیدر تجارب س یر: با سپنجم

اتكا بیر راهبیرد    یران،ا یاسمم یجمهور یفرهنگ هاییاستسند س یهاشاخصه ی بارزتر

 است.  یدر سطح جهاا یارشاد و گسترش صلح و همبستگ

 یکشور دارا ی ا یریمبپه یدبا یجانآذربا یبا کشور جمهور ی: در مواجهه فرهنگششم

مظیاهر   یغلبیه  یید هیا با شاخصیه  یدر برخی  ی است. بنابرا یشرق یرتو س یصورت غرب

 هیایی ییان در بن ییژه وو بیه  یو اجتماع یفرد یتو در هو یریمغرب را در اظر بگ یفرهنگ

 .یریمرا بپه یجانبر کشور آذربا رقیش یرتس یمیاست یدهمنون خااواده با

 عبارتند از: کندیبرخوردار م یشرق یرترا از س یجانکه کشور آذربا یاز وجوه برخی

 ایتو مااوس بودن با اهل ب یعهش یحداکثر یتاز جمع یبرخوردار -6

بیا   یجیان که به الهت مردم آذربا یدامنه لغات زبان مشتر  اسمماز  یبرخوردار -2

 اااجامدیم یاتقرآن و روا

 ییز حاضیر ا  یهافرزادان که در اسل یهو گسترش اسما  مبارکه در تسم یترسم -3

 امردم آن سامان داللت دارد یدر شئون مختلد زادگ یعتش ی آل یقداشته و بر تعم یانجر

برخیوردار   یاز آاها از شیهرت جهیاا   یکه بعض ینیآل - یتداوم سلسله مهاخر ادب -8

 اهستند

 23سابقه حكومت  رغمیهمنون حجاب و عهاف، عل ییهابسط و گسترش آموزه -7

 ایسمساله کموا

 .یکحكومت الل یکاستقرار  رغمیعل ینی،و مراسمات د های التزام به آل -1
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تعاممت  یردر مس یاست که مااع اصل ی ا آیدیدست مبه یقتحق ی : آانه از اههتم

کشیور اسیت کیه راهبیرد      یی  در ا ییک استقرار حكومیت الل  یجان،با کشور آذربا یفرهنگ

 یبیا کشیورها   یراهبرد همبستگ یگزی را جا یو غرب یافرامنطقه یهابه قدرت یوابستگ

 منطقه کرده است. یرگهارتأث

 ییه کشیور بیه غیرب و ترک    ی ا یلدر تما یجانغالب در کشور آذربا یفرهنگ گهتمان

بر غیرب   یهبا تك یخارج یاستو از اظر س ی خود را تأم هایآلیدها یلهوس ی است تا به ا

مثیل   ییکشیورها  یملی  ییت ضعد بیه حیوزه امن   ی ا یطور کلبرسد. به یدارپا یبه توسعه

 یهابه کااون یخود را در گرو وابستگ یکشورها بقا ای که  یطوربه گرددیبرم یجانآذربا

عنیوان  بیه  یرا از جهت فرهنگ یرانمثل ا یدلولو یكیا یکشورها روی . ازابینندیقدرت م

 .کنندیمردم قلمداد م ینیاحساسات د یکتحر یبرا یدتهد

در کشیور   یفرهنگی  یهیا مطلیب اسیت کیه خیم      یی  ا ییای گو یقتحق ی : اهشتم

 :شوادیدر دو محور مطرح م یجانآذربا

 ییا هیا  ها، شبكهرسااه یات،در عرصه اشر یتکه شامل فعال یعموم هاییتظرف  الد

اگاه  ی،و ارزش یادی بن یغاتتبل یدبخش با ی است که در ا یوییو راد یزیوایتلو یهابراامه

 .یردگآموزه حجاب و اصل خااواده و الزامات آن مورد توجه قرار  یتجامعه به زن و تثب

 هیا یارتگیاه و ز یامیاک  میههب   ییت خاص که شیامل تمرکیز برظرف   هاییتظرف  ب

و  یزیستمسئله ظلم یی منظور تببه ینیحس یعزادار یتظرف یدتی،عق یمنظور ساماادهبه

 یاجتماع یدآفرینیمنظور امشعبان به یمهخاص ا یتعدل، ظرق یتو اصل حاکم یاماصل ق

میاه مبیار  رمضیان و     ییت و ظرف اصیمح سیمت  و حرکت بیه  یتحت مسئله ااتظار منج

الزم اسیت بیه    ی . بنیابرا شیود یمی  یعیمنظور اشر و گسترش معارف شی قدر به یهاشب

 .یمبپرداز هایتظرف ی ا یتو تقو یسامااده
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 هاییتمحدود ی،مجاز یدر حوزه فضاها یژهودو حوزه و به ی در ا ینكهتوجه به ا با

در  ینید هاییتفعال یقبه توسعه و تعم توانیم شود،یمال محكومت اع یاز سو یکمتر

 بود. یدوارام هایتظرف ی قالب ا

متناسب  یعیش هاییشهااد یتبا محور یارسااه یدتول یراقشه راه در مس ی : تدواهم

 یغرب یداتقابل رقابت با تول اییااهرا هاییباز یلاز قب یجان،با جامعه هدف کود  آذربا

 است. یضرور یارو... بس یمیش اا یی،و اروپا

 یاقشه راه بیرا  ی به اصالت اهاد خااواده، تدو یجان: با توجه به التزام مردم آذربادهم

 یالو سر یلمطور مشخص در قالب فو به یارسااه یداتتول یقاهاد از طر ی حهظ اصالت ا

اظیر  به یضرور یاربس یههمنون ترک ییکشورهاای رسان یطرهدر تقابل با س یژهوو... و به

زمیان بیا   قلوب باشد. پیس الزم اسیت هیم    یدبر اصل تأل یمبتن یدبا هبردرا ی . ارسدیم

راهبرد در کااون توجه خااواده  ی فعال شود تا ا یزا یعموم یپلماسید ی،فرهنگ یپلماسید

 .یردقرار گ یجاندر آذربا

 یجمهیور  یاسیت کیه مجموعیه راهبردهیا     یتواقع ی ا یایگو یقتحق ی : ایازدهم

مواجه خواهد  یجانحكومت آدربا یداشته باشد با موااع احتمال یکه بار ارزش یرانا یاسمم

راهكارها، راهبرد و مدل عرضه و ارالیه   ی زمان با تدومنظور الزم است هم ی ا یشد. برا

ر بی  ییه با تك تواادیاراله و عرضه م ی. راهبردهایمکن ی آثار، منشورات و... را تدو یدات،تول

شیود.   یمترسی  یو مههب و وجود منابع مشتر  اار  یخمشترکات در دو حوزه تار یتظرف

و  دهید یم یشراهبردها را افزا ی به ا یاقبال مردم ی،و مههب یخیبر مشترکات تار یدتأک

را کاهش خواهید   یتحاکم هاییتحساس ی،در بخش منابع مشتر  اار  یتوسعه همكار

 داد.

به موضیوب زن،   یجانآذربا یفعل یتاگاه حاکم شناسییببا آس یقتحق ی : ادوازدهم

غرب در قالب جنگ ارم  یفرهنگ یهابا هجمه یجاناز زاان جامعه آذربا یبخش ییهمسو
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همنون مسئله حجاب، آن  ینیمظاهر د یدر برخ ییهمسو ی . اگر چه اکندیم یقرا تصد

 یهمراهی  یولی  خیورد، یو...  به چشم می  ی از زاان جامعه )شاغل یخاص هاییدهم در ط

و  یدهبخش یعرواد را تسر ی ا یهمثل ترک یزبااهمجوار و هم یکشورها یكردو رو یارسااه

حق خود را ملزم بیه  که به یاسمم یامر در جمهور یان. متولدهدیم یتسر یگربه اقشار د

مسئله توجه داشته باشند که فعال کردن همیه   ی به ا یدبا دااندیم یاصل حُس  همجوار

اظیر  بیه  یضیرور  یاربسی  یعنصر ااسیاا  ی زن و اصالت ا یماز حر یااتص یبرا هایتظرف

 . رسدیم

 یمجیر  توااید یمی  یجیان خود در جامعیه آذربا  یقیحق یگاهبه شرط استقرار در جا زن

 باشد. یو ارزش یادگراکود  بن ینید یتو ترب یاظام خااواده مههب یتتثب هاییاستس

 ییی و ساختار اجرا یتزاان در بداه حاکم یرشدر په یجانحكومت آذربا یدست گشاده

در  یعیشی  یهیا ارزش ییای زن را بیه زبیان گو   توااید یاست که م یمناسب یتکشور، ظرف

همنیون ارالیه    ییبیا راهبردهیا   توااید یمهم می  ی کند. ا یلکشور تبد ی ا ییاجرا یستمس

. کما یردصورت گ یجانان به جامعه زاان آذربایرا یاسمم یموفق زن در جمهور یالگوها

در  ییالگوهیا  ییه، ساخت ترک هاییالو سر یوودهال ینمایس یشه،ااد ی در تقابل با ا ینكها

 .کنندیاراله و القا م یجانرا به جامعه زاان آذربا ی جهت خمف ا

 ییت حاکم هیای یتبا توجه به حساسآن است که  یقتحق ی ا ییآورد اها: رهسیزدهم

حكومیت در جهیت حضیور و اسیتقرار      یو مههب، و عدم همكار ی در حوزه د یجانآذربا

 ی و مبلغی  یآثیار میههب   یدکننیدگان اصحاب رسااه، تول یشمندان،اعم از ااد یعناصر ااساا

 ییت از ظرف یید با رسدیاظر مبه کنند،یم یبرا تعق یعیش یغیتبل یكردکه رو متخصص و...

فضیاها   یی  برد. ا یو بهتر یشتراستهاده ب یو مجاز یبریسا یآزاد مثل فضاها یهارسااه

کنید.   یجیاد ا یجیان آذربا یمردم یهارا در توده یو فرهنگ ینید یازهایاحساس ا تواادیم

پاسخ به فشار مطالبات  در یتتا حاکم کندیم یجادا یتیظرف یازاحساس ا ی است ا یهیبد
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 یلامیور را تسیه   یکرده برخی  یداپ یاسب یهمراه یعیش یفرهنگ انیبا جر ی،افكار عموم

 کند. 

 ی،فرهنگی  یپلماسیی فعال در حوزه دهای یستمس یفعل یشدر آرا ی: بازاگرچهاردهم

 یو متنیاظر بیا اهیداف بیه بعضی      ییاست و الزم است بر اساس اصل کارکردگرا یضرور

 یاستقمل برخ رسدیاظر مبه یمدست بزاها مجموعه ی در ا یاصولهای یقتله یا یکتهك

از وزارت فرهنگ و ارشاد  یو ارتباطات اسمم گسازمان فرهن یراظ یفرهنگ یهاسازمان

حیل مشیكمت    یبیرا  یااهم ی در ا یاهاد مقام معظم رهبر یو حرکت تحت لوا یاسمم

وزارت امور  یو پژوهش یمستمر و تنگاتنگ معاوات آموزش یهمكار یاراهگشا باشد. یاربس

در  ی،با سیازمان فرهنیگ و ارتباطیات اسیمم     یعموم یپلماسیو د یارجه در امور عمومخ

 موثر خواهد بود. یاربس یفرهنگ یپلماسید یتتقو

متعهد و  یااساا یرویا یگر یتصد ی،موفق فرهنگ یپلماسی: شرط تحقق دپاازدهم

و متناسیب بیا اهیداف و     یاسیمم  یالزم اسیت در تیراز جمهیور    ی متخصص است بنابرا

 یو معنیو  یعلمی  ییق و باپشیتوااه عم  یتترب ی،فرهنگ یزنااقمب، را یادیبنهای یاستس

کشور مبدأ و مقصدآگاه  هاییژگیتمام و وشود که به زبان، فرهنگ، آداب و رسوم  یتتقو

 شود. یابیاو بصورت مستمر ارزهای یتفعال یرالزم برخوردار باشد و س یزهبوده، از ااگ

از  یمحافیل علمی   یاساسهای یتاست که به ظرف ی ا یگرد یاساس یجه: اتاازدهمش

 ییق هسیتند کیه از طر   ییهابخش یاشده است. محافل علم یجمله دااشگاهها توجه کاف

 یهچاپ کتاب و اشر المللی،ی ب هاییشدااشجو، شرکت در هما یرشپه یش،هما یبرگزار

 سیازی یخنثی  یو حتی  یرسیازی و تصو فرهنگیی  یپلماسیدر د یاقش مؤثر توااندیو ... م

 قابل توجه است: یلخصوص اكات ذ ی . در اینداما یهاا یبرق یراهبردها

و تبادل اسیتاد و   یگرد یدر کشورها شعبه یجادبه ا یخصوص یهادااشگاه یقتشو با

 یالزم را بیرا  یقااوا یمباا یامتقابل را فراهم کرد  یااتقال فرهنگ ینهتوان زممی دااشجو
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در سیطح منطقیه    یاخبگان فكیر  یتمشتر  در دااشگاهها وترب یمراکز مطالعات یستأس

 کرد. یجادا

 یهیا است. حوزه پردازییبه تئور یازتوجه داشت که در بحث آموزش ا ید: باههدهم

در عرصیه   یید با ییه علم یهیا حیوزه »وارد شیواد.   یفرهنگی  ییان م یبیه فضیا   یدبا یهعلم

 یید مسیئله در آمیوزش تول   ی معنا بپردازاد چرا که مهمتیر  یدبتوااند به بازتول پردازییتئور

 معناست. 

اسیتهاده از   ییای شیود. از مزا  یگییری طیور مسیتمر پ  به یدبا ی: آموزش مجازهجدهم

 یشمحتوا، افزا ی، به روز رساایریپه، ااعطافو سرعت یبه: کارآمد یتوانم یمجاز یفضا

 یدسترسی  یشها، افزاینهدر هز ییصرفه جو یان،ااشجود یانم یاریو هم یهمكار یبضر

 یرش،پیه  ییت در ظرف یتعدم محدود ی،و زماا كاایم یتدااش، عدم محدود یهابه حوزه

 ... اشاره کرد.و متعدد یدآسان به اسات یوآمد، دسترسکاهش زمان رفت

 یاسیت کیه: دوره کامیل آموزشی     یی  رسید ا میی  به اظر یضرور ینهزم ی در ا آانه

 یفرهنگی  یپلماسیی د یبا توجه و تمرکز بر پینج عنصیر اصیل    یمجاز یمتناسب با فضاها

 یراه ااداز یزبرجسته ا یدو حضور اسات یریتروزآمد و کارآمد با مدهای یتسا شودا یطراح

گسیترده   ییت مطبوعیات و فعال  ی تیدو  و اسیسموجود، ت یهایتشودا با توجه به محدود

خواهید   یجانآذربا یعیانش یتتقو یدر راستا یگرزامات داز ال یمجاز یدر فضا یمطبوعات

 یاربس یمجازهای به آوردگاه رسااه شبكه ینیاصحاب قلم، فرهنگ و هنر آل یبودا فراخواا

و  یراایی ا منیدان هنر یواید پ یبیرا الزم  ییدات تمه یسیت بایراستا م ی مهم است و در هم

 .منطقه قهقاز فراهم شود یهنرمندان بوم

 یفرهنگی هیای  بر مولهه یمبتن یو هنر یفرهنگهای ینشمرکز آفر یس: تاساوزدهم

 یجمهیور  یعنیی و اهداف و رسالت کشیور عامیل    یجانآذربا یجمهور یعنیکشور هدف 
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 یشتوااد عامل پمی مجموعه مولد یکاست که به عنوان  یگریضرورت د یرانا یاسمم

 باشد. یفرهنگ یپلماسیبراده در د

 «کتاب یدطرح تول»است. مثم  یضرور یاربس یآثار فرهنگ یدطرح تول ی : تدوبیستم

کیار مسیتلزم    یی  شیود. ا  یدتول یو مراحل یندچه فرآ یط یدبا یابزار فرهنگ یکبه عنوان 

در عرصیه   یشكسیوت توااید بیر عهیده فعیاالن پ    میی  آثار است که یداامه تول یوهش ی تدو

 گداشته شود. یجانآذربا یدر کشور جمهور یفرهنگ یپلماسید

سیازمان فرهنیگ و    یه،حوزه علم یلاز قب یگرد یهادستگاه یی: هم افزایكمو بیست

 ییت همنون ترب یدامنه دار علمهای یتبه دامنه فعال یدنوسعت بخش یارتباطات، و... برا

 یجیاد ا یکمتیر  یتحساس بوده و آن که سهل الوصول یلبه دل یو مبلغان بوم یاندااشجو

 ییه العالم یراسیتا اقیدام جامعیه المصیطه     یی  و در ا رسدمی به اظر یضرور یارکند بسمی

 است. یستودا یدر دااشگاه مجاز یطمب خارج یتترب یرامونپ
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