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چکیده
امروزه دیپلماسی فرهنگی یکی از تاثیرگذارترین ابزارهایی است که دولتها در امور خاارجی خاود بارا
رسیدن به اهداف مورد نظر بکار می برند .بکارگیر مناسا و هوشامندانه دیپلماسای عماومی ادرت نار
کشورها را افزایش خواهد داد .امروزه به در
رسانه از درت ی

درت نر را موثر میدانند که گفته می شود گاه تااثیر یا

ارتش بیشتر است .ازبکستان به عنوان کشور که در ل

آسایا مرکاز اسات و باه

عنوان مرکز فرهنگی منطقه شناخته میشود دارا ریشه ها تاریخی و فرهنگی باا جمهاور اسالامی ایاران
است .این نوشتار در پی پاسخ به این سوال است کاه جمهاور اسالامی ایاران هگوناه میتواناد از ارفیتهاا
فرهنگی و تاریخی در ازبکستان بهره ببرد؟ فرض ما این است که جمهور اسلامی ایاران باا بهاره گیار از
ارفیت ها فرهنگی ،زبان فارسی ،پیشینه مشترك تمدنی می تواند به ایجاد تصاویر مثبات از خاود ا ادا
کند و درت نر خود را در این کشور افزایش دهد.
واژهگان کلیدی :دیپلماسی فرهنگی ،اشتراکات فرهنگی ،ازبکستان ،سازه انگار و درت نر .
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مقدمه
جمهور ازبکستان با جمعیتی در حدود  92میلیون نفر در ل

منطقه آسیا مرکز

رار دارد .و با ههارصد و جهل و هفت هزار کیلومتر مربع در مرکز آسیا مرکز و با
تما کشورها منطقه بعلاوه افغانستان مرز مشترك دارد .پایتخت این کشور تاشکند و
سمر ند و بخارا از شهرها مهم این کشور هستند .بر طق سازمان آمار ازبکستان هشتاد
 ،پنج و نیم درصد روس ،پنج درصد تاجی

درصد جمعیت این کشور ازب

زاق ،دو و نیم درصد ره الپاق و ی

 ،سه درصد

و نیم درصد تاتارها و دو و نیم درصد را بقیه ا وا

تشکیل میدهند .اما آمار غیر رسمی حاکی از این است که بیش از ههل درصد جمعیت این
کشور را فارسی زبانان تاجی

تشکیل می دهند که عمدتا در دو شهر بزرگ سمر ند و

بخارا زندگی می کنند.
زبان رسمی این کشور ازبکی است و اصلاحات فارسی ،ترکی و روسی به وفور در آن
دیده میشود .همچنین به دلیل تسلط هفتاد ساله شورو بر این کشور زبان روسی نیز در این
کشور رایج است و نزدی
کنند .نزدی

به ی

سو مرد این کشور نیز به زبان روسی صحبت می

به هشتاد و هفت درصد مرد این کشور مسلمان اهل سنت (حنفی) و مابقی

مسیحی ارتودوکس هستند.
ازبکستان پس از فروپاشی شورو در  1111به استقلال رسید .و سایه سنگین شورو بر
این کشور و دیگر جمهور ها این منطقه برداشته شد تا شرایط برا شروع همکار بین
دو کشور فراهم گردد .در  1111که ازبکستان به استقلال رسید رهبران این کشور حزب
کمونیسم را م نحل و در اولین انتخاباتی که برگزار شد اسلا کریم اف به ریاست جمهور
این کشور برگزیده شد و تا زمان مرگ خود رییس جمهور ازبکستان با ی ماند .پس از
مرگ اسلا کریم اف در انتخاباتی که در سال  2016برگزار شد میرضیایف به عنوان
دومین رییس جمهور این کشور برگزیده شد.
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کشورها آسیا مرکز نسبت به سایر مناطق پیرامونی ایران از نظر تاریخی ،تمدنی،
ومیتی و فرهنگی با ایران نزدیکی بسیار دارند .ازبکستان نیز از این مبحث مستثنا نیست و
در حوزه تمدنی ایران رار گرفته است .فرهنگ و هنر ایرانی ،جشنهایی مانند نوروز و
آداب رسو مشترك مذهبی گوشه ا از اشتراکات تاریخی دو کشور است که می تواند
دو ملت را بیش از پیش بهم نزدیکتر کند.
چارچوب نظری
پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شورو باعث تضعیف تئور وا عگرایی در
نظا بین الملل گردید و می توان آنرا نقطه عطفی در نظریات سازه انگارانه در روابط بین
الملل دانست .در رویکرد سازه انگار تلاش می گردد تا عناصر فرهنگ ،سیاست و جامعه
داخلى که با هویت و رفتار دولت در سیاست جهانى ارتباط پیدا می کند مورد بررسى
رارگیرند .با نگاهی به دیدگاهها سازه انگاران می توان گفت که نظریه سازه انگار از
ابلیت بیشتر در مقایسه با نظریه ها رایج برا تبیین دیپلماسی فرهنگی و آموزشی
برخوردار است.
نظریه پردازان برجسته سازه انگار و در راس آنها الکساندر ونت معتقدند که دنیا
اجتماعی هیز خاص و معینی نیست ،یعنی هیز نیست که وانین آن از طریق تحقیق علمی
ابل کشف یا تشریح باشد .بلکه بیشتر زمینه ا بین ذهنی است .یعنی برا افراد که آنرا
ساخته اند و در آن زندگی میکنند و آنرا میفهمند دارا معنی است .این ساختار توسط
افراد در زمان یا مکان خاص ساخته شده یا شکل گرفته است .سازه انگاران بر نقش عقاید
و شناخت مشترك دنیا اجتماعی تأکید دارند .به عنوان مثال ،مساله امنیت تنها از این
وا عیت تشکیل نشده است که دو کشور دارا سلاح ها هسته ا باشند ،بلکه به این امر
بستگی دارد که این دولتها هه دید نسبت به هم دارند .این دیدگاه بر مبنا شناخت
مشترك رار دارد 000 .سلاح هسته ا انگلیسیها برا آمریکا نسبت به  0سلاح هسته ا
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کره شمالی کم خطرتر است زیرا انگلیسیها دوستان آمریکا هستند و کره شمالی اینگونه
نیست .مناسبات دوستانه و خصمانه حاصل فهم مشترك است(خضر .)11 :1911 ،
سازه انگاران معتقدند که دولتها با پیگیر سیاستها وا عگرایانه و افزایش توان نظامی
و امنیتی و نگاه امنیتی به موضوعات خود باعث افزایش بروز جنگ و افزایش نا امنی
هستند .آنان معتقدند که دید امنیتی به موضوعات باعث بالا بردن هزینه ها می شود و با تغییر
آن به زمینه ها دیگر مانند فرهنگی-اجتماعی می توان از بار این هزینه ها کاست .نتیجه
تما اختلاف ها و کشمکش ها شناخت نادرست از یکدیگر است .لذا معتقدند ایجاد امنیت
یا نا امنی ناشی از هنجازها و ایده ها و نقش آنها در شکل گیر روابط است .باید هنجارها،
ایده ها و نفش ها همگون ایجاد کرد .هرهقدر ادراك و فهم بازیگران از یکدیگر تفاوت
داشته باشد ،ی عنی تمایز و اختلاف هویتی آنان بیشتر است و در پی آن تعارض بیشتر است.
برا یکسان ساز در روابط ،باید بسترها فرهنگی-اجتماعی را در جهت نزدیکی بیشتر
تقویت کرد .به طور کلی یکى از مختصات عمده نظر یه سازه انگارى ،توجه به ساختارهاى
فرهنگى و هنجارى در کنار عنصر مادى است به گونه اى که حتى در این شرا یط ،انگاره
ها هستند که به عناصر مادى درت ،مانند تسلیحات ،سرزمین و جمعیت ،معنا بخشیده و
هنجارها در تشکل منافع ،داراى نقش عمده اى هستند(آدمی .)4 :1912 ،از این رو از طریق
ابزارها فرهنگی و تاکید بر اشتراك زبانی مشترك و تاریخ و تمدن و اشتراکات مذهبی
وفرهنگی و تاکید بر اشتراکات تمدن ایرانی-اسلامی بین جمهور

اسلامی ایران و

ازبکستان می توان منافع مشترك را شناخت و دنبال کرد و با ایجاد فهم مشترك از
تعارضها کاست و تصویر مثبت را در اذهان دو ملت ایجاد کرد.
قدرت نرم چیست؟
درت سخت در توانایی ی
آن برا تسلط یا ضربه بر ی

کشور در حوزه نظامی و ا تصاد تعریف می شود که از
کشور به صورت نظامی و یا ا تصاد به صورت تحریم یا
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بالعکس با دادن کمکها مالی و نظامی برا رسیدن به اهداف مورد نظر استفاده میکند .اما
گاه بدون استفاده از این تهدید یا پاداش ها میتوان می توان به اهداف مورد نظر رسید که به
آن وجهه دو درت می گویند .تحسین ارزشها ی

کشور از طرف دیگر کشورها یا

آرزو رسیدن به آن سطح رفاه یا آزاداندیشی و همچنین ترغی
ما می خواهیم ممکن است که ی

دیگران با آن هیز که

کشور را به اهدافش برساند .زیرا معمولا ترغی

بیشتر

از تهدید و تحریم پاسخگوست و مرد بیش از آنکه مجبور به کار باشند تمایل به
همکار دارند.
در وا ع درت نر بر ابلیت شکل دادن به علایق دیگران تکیه دارد .درت نر توانایی تعیین
اولویت هاست به گونه ا که با دارایی ها نا ملموسی مثل :داشتن جذابیت ها فرهنگی،
شخصیتی ،ارزشها سیاسی و نهاد مرتبط و همسو باشد و یا سیاستهایی که مشروع به نظر
رسیده و یا دارا اعتبار معنو هستند را پدید آورد .درت نر جهت ایجاد همکار از روشی
متفاوت از درت و ا تصاد استفاده می کند و آن جذابیت ارزشها مشترك و درستی تکلیف
ما برا همکار در دستیابی به آن ارزشها می باشد(نا .)49 :1911 ،
پس می توان گفت کشورها به دنبال آن هستند که با گسترش و ترویج فرهنگ خود به
مثابه ی

درت نر به سه هدف؛ ارتقاى میزان مشروعیت نظا سیاسى دردیدگاه

افکارعمومی بین الملل ،کس

پرستیژ بین المللى و در نهایت مدیریت افکارعمومی نایل

آیند (دهشیر  ،طاهر .)0 :1910 ،
قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
پس از پیروز انقلاب اسلامی سیاست عد تعهد به دو بلوك درتمند شرق و غرب در صدر
سیاست خارجی جمهور اسلامی ایران رار گرفت .در اوایل انقلاب ،صدور انقلاب به یکی از
اصول اولیه دولتمردان جمهور اسلامی تبدیل شده بود ،اما در طول جنگ و پس از آن و
بخاطر مصالح و مقتضیات زمان و بدلیل بازخورد منفی که در عرصه بین الملل داشت این
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سیاست کنار گذاشته شد .اما همواره سیاست «نه شر ی ،نه غربی» را با محوریت تفکرات
اسلامی در سرلوحه عمل خود در سیاست خارجی رار داده و به آن پایبند بوده اند .با پیگیر
هدف ایجاد یکپارهگی در میان ملتها اسلامی ،ایران نوع تازه ا از ی

نظا سیاسی را برا

جهان به نمایش گذارد که با تکیه بر فرهنگ ایرانی و داشتن ریشه در تفکرات اسلامی در پی
گسترش نفوذ فرهنگی خود ورا مرزهایش بود .این بعد اخلا ی در سیاست خارجی ،منبع
عظیمی از درت نر در جهان اسلا را در اختیار ایران رار میداد.
پس از آن نیز محمد خاتمی با مطرح ساختن ایده «گفت هاگو تمدن ها » توانست
نقش مولفه ها فرهنگی در سیاست خارجی ایران را در سطح جهان برجسته نماید .با
گشودن باب تنش زدایی و گفتگو در سیاست خارجی و با بهبود بخشیدن به وضعیت جامعه
مدنی در داخل به عنوان بخشی از جریان اصلاح طلبی ،محمد خاتمی موفق شد تا طی 1
سال زعامت ریاست جمهور به سیاست خارجی درت و پویایی دهد .در وا ع در این
دوره است که مفهو دیپلماسی عمومی به طور جد وارد واژگان سیاسی ایران میگردد
(موسو خورشید .)81 :1914 ،
دیپلماسی فرهنگی
دیپلماسی فرهنگی فرایند است که در آن فرهنگ ی

ملت به جهان بیرون عرضه

میشود و خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی ملتها در سطوح دو جانبه و هندجانبه ترویج
می یابند .دیپلماسی فرهنگی به کشور ها اجازه می دهد که با استناد به عناصر کلید و
نفوذ دولتها خود ،به طور مستقیم با مخاطبان خارجی به علاوه مرد معمولی و رهبران
افکار در ارتباط باشند .دیپلماسی فرهنگی هنر اجرا سیاستها فرهنگی توسط نمایندگان
رسمی کشورهاست.
در وا ع منظور از دیپلماسی فرهنگی ،فرایند است که از طریق آن دولتها می توانند با
توسل به ارفیت ها ،امکانات ،توانمند ها و ویژگی ها فرهنگی خود بر افکار عمومی و
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رفتار سایر کشور اثر بگذارند .دیپلماسی فرهنگی ابزار اسات که ی

دولت با به معرض

گذاشاتن نمادها فرهنگی ،جذابیت هایی را در افکار عمومی مرد سایر کشورها ایجاد میکند
تا ازطریق نفوذ ناشی از آن ،بر رفتار و سیاستها دولت بیگانه اثر گذارد(رحمانی.)80 :1914 ،
هیچ گروه ،ملت یا فرهنگی نمی تواند کناره گیر یا مستقل با ی بماند .سه نوع توسعه
بین المللی تماس بین فرهنگها را بدیهی و نافذتر کرده است که شامل:
 تکنولوژ جدید و سیستمها اطلاع رسانی
فن آور با ایجاد توسعه در دو زمینه سیستم ها زمینه حمل و نقل و نظامها ارتباطی
تسریع ارتباط بین فرهنگها شده است.

موج

 تغییر در جمعیت جهان
افزایش روز افزون جمعیت سلامت کره زمین را به خطر انداخته است .به همین دلیل
کشور ها برا جلوگیر از برخورد و منازعات ،حفاات از منابع طبیعی محدود زمین و
آلودگی آن باهم به تعامل پرداختند.
 تغییر در صحنه ا تصاد دنیا
جهانی شدن تجارت ،افزایش شرکتها بین المللی ،وابستگی ا تصاد کشورها به همدیگر
نیز عاملی دیگر برا نزدیکی فرهنگهاست(سماور ،پورتر.)94_28 :1981 ،
یکی از ارکان اصلی دیپلماسی فرهنگی که نقش بسزایی در افزایش درت نر کشورها
دارد دیپلماسی آموزشی است .بهره گیر از حوزه آموزش بخصوص آموزش عالی در
جهت بسط تفاهم و درك مشترك و تصویر ساز مثبت از کشور را می توان دیپلماسی
آموزشی نامید .امروزه بسیار از کشور ها با استفاده از کانالها ارتباطی دانشگاهی در پی
افزایش درت نر خود در دیگر کشورها هستند .شر تحصیل کرده دانشگاهی به عنوان
مهمتر

شر در آینده ی

خواهد داشت.

کشور تاثیر مهمی در تفاهم و هم سویی فرهنگی میان ملت ها
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اهداف دیپلماسی فرهنگی
 کس

وجهه بین المللی در میان سایر ا وا و ملتها و تاثیرگذار بر رفتار آنها

 ایجاد نهادها علمی-فرهنگی جهت بر رار روابط پایدار بین ملتها
 فهم د یق در اصول موجود در فرهنگ سایر ملتها و کاوش در ریشه ها فرهنگی
اجتماعی آنها با هدف درك متقابل
 تامین منافع ملی
مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
نظا جمهور اسلامی ایران بر مبنا ارزشها و آموزه ها دین مبین اسلا شکل گرفته
است و این امر ماهیت نظا جمهور اسلامی ایران را از دیگر نظا ها حال حاضر جهان
متفاوت کرده است .بر این اساس میتوان گفت دیپلماسی فرهنگی جمهور اسلامی ایران
مبتنی و منبعث از ارزشها پایه و بنیادین نظامی اسلامی و زمینه ها زیر است:
 ارایه تصویر روشن از فرهنگ ایرانی-اسلامی به عنوان یکی از تمدن ها فاخر جهان
 ارایه تصویر روشن و شفاف از نظا سیاسی جمهور اسلامی ایران مبتنی بر نظریه
ولایت مطلقه فقیه و مرد سالار دینی
 تصویرساز

جذاب ،مناس

و ا ناعی از مواضع ،عملکرد و سیاست خارجی

جمهور اسلامی ( مبارزه با صهیونیسم ،تروریسم و نظا سلطه جهانی ،حمایت از
محور مقاومت ،حمایت از مرد مظلو فلسطین ،لبنان ،عراق ،سوریه و  ،...همگرایی و
وحدت جهان اسلا و  ()....ربانی و محمد .)21 :1916 ،
جایگاه ازبکستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
اهمیت استراتژی

جمهور ازبکستان به این دلیل است که در ل

آسیا مرکز بین

دو رود مهم سیر دریا و آمو دریا رار گرفته است .این کشور با تمامی کشورها منطقه و
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افغانستان مرز مشترك دارد .ازبکستان با  92میلیون نفر پرجمعیت ترین کشور در منطقه
است که با فرهنگ اسلامی پیوند دیرینه دارد .به لحاظ فرهنگی ،مرد برخی از مناطق این
کشور از بیل سمر ند و بخارا هنوز هم به زبان فارسی صحبت می کنند و آداب سنن
باستانی ایرانی را همچنان میتوان در این مناطق دید و حتی تاجی

ها مقیم در این کشور

خاستار احیا و گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی هستند .به همین خاطر ترس از احیا
فرهنگ ایرانی و رشد حرکت ها اسلامی موج

اعمال فشار و محدودیت ها شده و با

و ایع یازده سپتامبر بهانه ا به دست دولت اسلا کریم اف افتاد تا فشار را بر گروه ها
اسلامی دو هندان کند .همچنین کنگره آمریکا مبلغ  160میلیون دلار به ازبکستان کم
نمود(ابوالحسن شیراز  .)122 :1914 ،وجود منابع سرشار انرژ و دیگر معادن مهم مانند
اورانیو در این کشور ،بازار بزرگ مصرف برا کالاها ایرانی و بازصادرات به دیگر
کشورها منطقه و ادعا رهبر این کشور بر منطقه موارد دیگریست که اهمیت این
کشور را در سیاست خارجی ایران بیش از پیش افزایش داده است.
اشتراکات فرهنگی ایران و ازبکستان
 .1دین مشترک
ازبکستان و مخصوصا شهرها سمر ند و بخارا به عنوان مرکز فرهنگی در آسیا
مرکز نقش مهمی در تعالی فرهنگ اسلامی داشته اند .اگرهه اسلا اولین دینی نیست که
در ازبکستان گسترش یافته است ولی به جرعت میتوان گفت که مهمترین و تاثیرگذارترین
دین در ازبکستان بوده و هست .در حدود هشتاد و هشت درصد مرد ازبکستان مسلمان
هستند .اسلا جایگاه والایی در هویت و وحدت کل مردمان آسیا مرکز

بل و بعد

استقلال این جمهور ها داشته است .آسیا مرکز محل تماسها بشر وروابط متقابل
فرهنگی و تبادل افکار بوده است و کیش ها متعدد در آن تبلیغ شده و در طول دوره
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هایی گسترش یافته اند ،با این حال پس از اهور اسلا  ،این مکت
اعتقاد غال

توحید به صورت

در منطقه در آمد( سنایی.)2 :1901 ،

 .2اشتراکات فرهنگی و تاریخی
احساس تعلق مرد ازبکستان به فرهنگ اسلامی ،ایرانی و ترکی باعث رشد آن شده
است .در بین دو کشور ارتباط تاریخی و فرهنگی آنچنان ریشه دار است که می توان آنرا
از دیمی ترین مورد در جهان دانست .در دوران اسلامی فصل تازه ا در رابطه فرهنگی و
هنر ایران با این سرزمینها آغاز شد .در سمتی از این دوران نهضت فرهنگی اسلامی و
زبان و ادبیات فارسی در آسیا مرکز تمرکز یافته بود و این همان دورانی است که شاهد
پیدایش ادب پارسی است.
رودکی شاعر بزرگ ایرانی اهل ریه رودك در اطراف سمر ند بود ،ابو نصر فارابی
دانشمند بزرگ اسلامی متعلق به همین ناحیه است .دو تن از بزرگترین دانشمندان ایرانی در
رن ههار و پنجم یعنی ابوریحان بیرونی و ابوسینا بترتی

متعلق به خوارز و بخارا

هستند(تراب زاده و بقیه .)224 :1989 ،شاعران ،ادبا ،و دانشمندان بی شمار دیگر را نیز
میتوان نا برد که فرهنگ و تاریخ دو کشور را بهم وصل میکند و باعث رشد و تعالی
فرهنگ ایرانی -اسلامی شده اند.
 .3اشتراکات زبانی(بیش  31درصد مردم این کشور به زبان فارسی صحبت می کنند)
واژگان زبان ازبکی اساسا ترکی است ولی حاو عناصر مهمی از واژگان رضی عربی
و فارسی است(تراب زاده و بقیه .)290 :1989 ،ضمن اینکه ساکنان دو شهر بزرگ این
کشور سمر ند و بخارا اصالت تاجیکی دارند و همچنان به زبان فارسی صحبت می کنند.
در سال  1190رژیم شورو نوشتار فارسی را ابتدا به ی
با نوشتار لاتین تغییر داد و در نهایت آنرا با سیریلی

گونه فارسی اصلاح شده و سپس
جایگزین کرد تا بتدریج با جایگزین
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کردن خط سیریلی

و زبان روسی پیوندها دیرینه مرد این منطقه را با ایران طع کند

). (k.Das, 2016: 67
رویکرد جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان
 رویکرد ایدئولوژیک
جمهور اسلامی ایران در سالها اولیه استقلال جمهور ها آسیا مرکز از جمله
ازبکستان ،تامین اهداف و منافع ایدئولوژی
ایدئولوژی

را مدنظر داشت .ماهیت انقلاب اسلامی و

بودن سیاست خارجی بر تعاریف ایران از تهدیدها و فرصتها تاثیر زیاد

داشته است(یزدانی و دیگران .)106 :1911 ،این رویکرد به دلیل تمرکز بر ارزشها انقلابی
و اسلامی تاثیر منفی بر دولتمردان ازبکستان داشت و حساسیت آنهارا نسبت به فعالیت ها
اسلامگرایی جمهور اسلامی را در ازبکستان سکولار برانگیخت.
 رویکرد فرهنگی
ازبکستان کشور مهمی در منطقه آسیا مرکز است که زمینه ها مشترك فراوانی با
جمهور اسلامی ایران دارد .ازبکستان به دلیل میراث فرهنگی مشترك همواره از اهمیت
ویژه ا در سیاست خارجی ایران برخوردار بوده است .هویت مشترك ایرانی-اسلامی می
تواند باعث روابط نزدی

با این کشور باشد .ایران بر این باور است که فرهنگ مشترك

می تواند به توسعه روابط کم

کند و باعث همکار ها بیشتر دو کشور در منطقه

گردد .توسعه روابط فرهنگی جمهور

اسلامی ایران با جمهور

ازبکستان از همان

روزها آغازین استقلال این کشور در دستور کار مسئولین ایران رار گرفت و ایران جزو
اولین کشورهایی بود که استقلال این ازبکستان را به رسمیت شناخت و متعا
دیپلماتی

آن ،روابط

خود را با این کشور پایه گذار و سپس ا دا به تأسیس نمایندگی فرهنگی در

این کشور کرد.
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بر همین اساس به دلیل شوق به فراگیر زبان فارسی در ازبکستان ،رایزنی فرهنگی
سفارت ایران در تاشکند با همکار مراکز علمی ،ا دا به تاسیس کرسی ها زبان فارسی
و اتاق ها ایران نموده است که به تعداد از آنها اشاره می گردد؛
دانشگاه دولتی خاورشناسی تاشکند ( راه انداز اتاق اول ایران در سال  1111و دومین
اتاق ایران در سال ) 2000؛
دبیرستان زبان ها خارجی یونس آباد ( راه انداز اتاق ایران در سال ) 2002؛
دبیرستان زبان ها خارجی صابر رحیم اف (راه انداز اتاق ایران در سال ) 2000؛
دانشگاه دولتی تربیت مدرس نظامی گنجو تاشکند (راه انداز اتاق ایران در سال
 2002و گسترش آن در سال ) 2000؛
دانشگاه اسلامی تاشکند ( راه انداز اتاق ایران در سال ) 2009؛
دانشگاه ملی ازبکستان موسو به میرزا الغ بی

(افتتاح اتاق ایران در سال  2004اتاق

زبان فارسی در دانشکده فلسفه دانشگاه ملی ازبکستان؛
اتاق زبان فارسی در حوزه علمیه کوکلاش؛
دانشگاه دولتی تربیت معلم استان تاشکند شهر انگرین (تاسیس اتاق ایران در سال )2000؛
دانشگاه دولتی سمر ند (تاسیس اتاق ایران در سال ) 2009؛
دانشگاه دولتی بخارا(تاسیس اتاق ایران در سال ) 2009؛
دانشگاه دولتی ترمذ (تاسیس اتاق ایران در سال) 2000؛
دانشگاه دولتی اورگنج (تاسیس اتاق ایران در سال ( .) 2009رایزنی فرهنگی جمهور
اسلامی ایران در تاشکند  ()10/04/10دهشیر  ،طاهر .)20 :1910 ،
دولت ایران تاکید دارد که فرهنگ ایرانی-اسلامی به توسعه روابط با این کشورها
کم

کرده ،درك متقابل و بر رار ثبات و هماهنگی منطقه ا را امکانپذیر می کند.

مرزها فرهنگی ایران خیلی وسیعتر از مرزها سیاسی آن است .داشتن سابقه ا طولانی
از فرهنگ غنی ایرانی ،ایران را وادار می سازد تا با اشتیاق بیشتر مسایل آسیا مرکز را
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دنبال نموده و سعی نمایند تا از اشتراکات تاریخی و فرهنگی مسیر را برا دیگر حوزه ها
سیاسی ،ا تصاد و حتی امنیتی هموار سازند( واعظی.)210 :1918 ،
آسیب شناسی در حوزه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
با پیروز انقلاب اسلامی و اهور و باز تعریف ارزشها و مفاهیم دینی و شدت تاثیر آن
بر جنبه ها فرهنگی و تحولات ارزشی مفهو سیاستگذار بیش از پیش تحت تاثیر جنبه
ها ارزشی و ایدئولوژی

رار گرفت(مقتدائی و ازغند  .)16 :1910 ،سیاست گذار

وسیاست ها فرهنگی در هر نظا باید با مبانی حاکم بر آن نظا هماهنگ باشد و اگر
هنین نباشد ،آن نظا در بلندمدت مبانی مشروعیت خود را از دست خواهد داد و دوا
نخواهد یافت .این سیاستها در خارج از کشور نیز می تواند در روابط با کشورها تاثیرات
متفاوتی داشته باشد .اگر این سیاستها مطلوب و هماهنگ با سیاستها کشور خاص باشد
باعث همگرایی و در غیر این صورت باعث واگرایی بین دو کشور خواهد شد.
انتظار این می رود که با اشتراکات تاریخی و فرهنگی که بین جمهور اسلامی ایران و
ازبکستان وجود دارد ،بتوان بر پایه دیپلماسی فرهنگی به اهداف مورد نظر خود در این
کشور رسید ،اما آنچه که از زمان به استقلال رسیدن این کشور تا به حال شاهد بوده ایم
عد برنامه ریز مدون و بلندمدت و نبود اراده و علا ه کافی در دستگاه دیپلماسی برا
بهره بردار از این حوزه مهم برا گسترش روابط بوده است .در حالی که ر با ایران با
تما پتانسیل موجود در حال فعالیت در این کشور هستند .برا مثال ترکیه به عنوان یکی از
ر با منطقه ا جمهور اسلامی ایران در منطقه ا دامات بی شمار در حوزه فرهنگی
صورت داده است؛ از تاکید و تلاش برا احیا پان ترکیسم تا احداث مدارس و دانشگاه
ها و همچنین اعطا بورس ها تحصیلی به دانشجویان .به عقیده سیاستگذاران آموزشی
ترکیه ،فعالیت ها آموزشی با ارزشترین سرمایه گذار ترکیه در آسیا مرکز است و
در بلندمدت پیامدها مثبت بسیار برا ترکیه و این کشورها به همراه خواهد داشت .
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دانشجویانی که در ترکیه تحصیل می کنند پس از اینکه به کشورشان برگشتند ،پست ها
مهم را به دست خواهند گرفت و انتظار می رود آنها به گسترش روابط کشور خود با ترکیه
و افزایش نفوذ ترکیه در منطقه کم
هالش دیگر جمهور

نمایند( دهشیر  ،طاهر .)11 :1910 ،

اسلامی ایران سیاست مهار آمریکا بوده است .آمریکایی ها

همواره از گسترش و تعمیق روابط جمهور اسلامی ایران با جمهور ها آسیا مرکز
از جمله جمهور ازبکستان ناخشنود و سعی دارند هنین وانمود کنند که مرد آسیا
مرکز پس از فروپاشی کمونیسم الگو سیاسی و ا تصاد خویش را از نظامها لائی
فراخواهند گرفت .آنها با هنین تبلیغاتی می خواهند که توفیق ایران را در تشکیل ی

نظا

مستقل بر اساس هویت اسلامی نادیده بگیرند .ایالات متحده همچنین با وارد ساختن
اتهاماتی نظیر دخالت ایران در فعالیتها تروریستی و نادیده گرفتن حقوق بشر سعی دارد
زمینه دور این ملتها را از ایران فراهم سازد(حاتمی.)120 :1912 ،
من حیث المجموع تقابل اسلا شیعی و انقلابی با اسلا سنی ارایه شده در هارهوب نظا
سکولار جمهور

ازبکستان ،نفوذ فرهنگی و زبانی درتهایی هون روسیه و ترکیه ،

وهابیت عربستان ،تبلیغات وسیع ضد ایرانی از سو

درتهایی فرامنطقه ا هون ترکیه و

آمریکا را باید مهمترین هالشها پیش رو جمهور اسلامی ایران درحوزه فرهنگی در
جمهور ازبکستان دانست (علویان ،کوزه گر کالجی.)12 :1911،
نتیجه گیری
جمهور اسلامی ایران هگونه میتواند از ارفیتها فرهنگی و تاریخی در ازبکستان بهره
ببرد؟ جمهور اسلامی ایران اشتراکات فرهنگی و تاریخی بسیار با جمهور ازبکستان
دارد که میتوان د زمینه ساز افزایش درت نر در این کشور شوند .شناخت این ارفیتها و
برنامه ریز مدون و بلندمدت همراه با اراده کافی سه عامل مهم برا رسیدن به این مهم
هستند .در کنار اهمیت شناخت اشتراکات ،تفاوتهایی نیز بین دو فرهنگ وجود دارد که
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باید با درك آنها از آنها اجتناب کرد ،زیرا عد شناخت این تفاوت ها و اصرار در آن
باعث حساسیت در آن کشور می شود و گاه از آن به عنوان نفوذ و حتی دخالت تعبیر
خواهد شد .برا مثال فعالیتها تبلبغی شیعی در این کشور به عنوان تبلیغات اسلامگرایی
افراطی تعبیر شد در حالی که تاکید فقط بر دین اسلا و نه شیعه یا سنی میتواند باعث
نزدیکی دو ملت شود ،یا استراتژ صدور انقلاب را توسعه طلبی جمهور اسلامی تلقی
کردند .باید این وا عیت را پذیرفت که نظا حکومتی این کشور سکولار است و رفتار
متناس

با این کشور بر اساس وا عیت صورت گیرد .همچنین در این کشور نظا ا تدارگرا

حاکم هست که رییس جمهور حرف اول و آخر را خواهد زد؛ پس باید با شناخت منابع
فرد گرایانه و شخصیتی بیشتر بر او کار کرد.
دستگاه دیپلماسی جمهور اسلامی ایران باید تلاش کند که بر افکار عمومی مرد
ازبکستان با تاکید بر ارزشها مشترك ایرانی-اسلامی به منظور پیشبرد منافع ملی خود تاثیر
بگذارد .دیپلماسی فرهنگی ایران باید به اولویتها سیاست خارجی کشور در کشورهایی
که در حوزه تمدنی ایران رار دارند تبدیل شود ،زیرا در عصر نوین این هنجارها و ارزشها
برتر هستند که درت کشورها را برا نفوذ و اثرگذار بالا می برند .برا مثال میتوان
گفت که در جنگ سرد آنچه که دولتمردان آمریکا را می ترساند ،گسترش و نفوذ
کمونیسم بود تا بم

ها هسته ا شورو  .این دیپلماسی همچنین می تواند راه را برا

دیگر همکار ها ا تصاد  ،سیاسی و حتی امنیتی باز کند.
دولتمردان جمهور اسلامی همواره باید تلا ش کنند با رفع سو برداشتها و کنارگذاشتن
سیاست هایی که مقامات ازبکستان نسبت به آنها حساس هستند ا دا به اعتمادساز کنند
و در این راستا گامها بلند را بردارند .زیرا اگر حساسیت در مقامات این کشور ادامه
پیدا کند فعالیتها فرهنگی ایران را در این کشور محدود یا حتی از آن جلوگیر خواهند
کرد ،که این باعث جلوگیر نفوذ و تاثیر بر مرد این کشور خواهد شد .نفوذ و تاثیر
فرهنگی بر افکار عمومی ازبکستان به این دلیل دارا اهمیت است که همین افکار عمومی
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بر سیاست خارجی این کشور تاثیرگذار خواهند بود و زمینه نزدیکی دو دولت را فراهم
خواهند کرد .آنچه که دیپلماسی فرهنگی ایران را در ازبکستان موفق خواهد کرد ایجاد
اعتماد و اعتبار خواهد بود.
شر دانشگاهی و تحصیلکرده دو کشور نیز می توانند به نزدیکی دو ملت کم

بسزایی

کنند .تبادل دانشجو و اساتید ،بورس تحصیلی ،ساخت مدرسه و دانشگاه از جمله ا داماتی
است که نقش مهمی در ترویج فرهنگ و اثرگذار در راستا نیل به اهداف مورد نظر
دارد .اما متاسفانه در طی سالها گذشته ا دا هشمگیر در این زمینه صورت نگرفته
است ،هیچ توافقنامه ا بین دو دولت یا حتی دانشگاه ها دو کشور برا تبادل دانشجو یا
برنامه ها ع لمی فرهنگی منعقد نشده است و همانطور که گفته شد فقط هند اتاق در
دانشگاه ها این کشور ایجاد شده است.
در کل می توان گفت جمهور اسلامی ایران فرصتها زیاد به لحاظ فرهنگی برا
نزدیکی و تاثیرگذار بر ازبکستان دارد که شامل اشتراکات تمدنی ،زبانی و مذهبی می
ش ود .اما در کنار این فرصتها هالشها و آسیبهایی وجود دارد که با برنامه ریز صحیح و
کارآمد این هالشها را نیز می توان به فرصت تبدیل کرد.
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