
  
 93 – 48/ صفحات  7931دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل/سال دوم/ شماره دوم/ پاییز و زمستان 

 

 سیای مرکزیآدیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در بررسی تطبیقی 

 1*محمدجواد رنجکش
 دانشگاه فردوسی  ،علمی گروه علوم سیاسی هیأتعضو 

 (97/2/7934پذیرش:تاریخ -71/77/7931)تاریخ دریافت:

  

 

 چکیده

 
یه در آسیای فرهنگی ایران و ترکعناصرویژه اثربخشی ه فه در کشورهای مختلف و بالملل و تأثیر گذاری این مؤلّ  یت روزافزون فرهنگ در روابط بینه به اهمّ با توجّ

تحلیلی با  -توصیفی یدیپلماسی فرهنگی و روش پژوهش قدرت نرم وه ی و اشتراکات فرهنگی دیگر، نگارنده باچارچوب نظری دین تاریخ، ،مرکزی از جمله زبان

از چه  2178-7337سالهای  مرکزی طیّ آسیای ی عملکرد دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در منطقهپرسش اساسی پرداخته است که  ای به این رویکرد مقایسه
 ه به همسانی/ناهمسانی الگویبا توجّ ی مقاله بر این مبنا قرار دارد که بوده است؟ فرضیه اجرایی برخوردار وجوه همسان/ ناهمسانی در الگوی ساختاری و الگوی

حوه استفاده نشباهت/تفاوت هایی در کاربرد ابزارهای دیپلماسی فرهنگی دو کشورهمچون  و ترکیه، ساختاری و الگوی اجرایی دیپلماسی فرهنگی دو کشور ایران
های پژوهش  یافته .مرکزی وجود دارد ی در آسیایملّ ی وجهه از نمایشگاههای فرهنگی و تصویرسازی مثبت برپایی ی،ن ملّ ای ، آموزش زبا رسانه ابزارهایاز 

ستان و در تاجیکعلیرغم همانندیها و ناهمانندیهای دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در کشورهای آسیای مرکزی، به عملکرد اثربخش دیپلماسی فرهنگی ایران 

 .چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه ی قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی می باشد. قیت نسبی ترکیه در قزاقستان اشاره داردموفّهمچنین 
 

 ها کلید واژه
 .الگوی ساختاری والگوی اجرایییپلماسی فرهنگی، جمهوری اسالمی ایران، ترکیه، آسیای مرکزی، د
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 مقدّمه

ر دارا بودن مخازن بزرگ انرژی دنیا، بازا،، استقرار در نزدیکی تقاطع آسیا و اروپای آسیای مرکزیموقعیت ژئوپلیتیکی منطقه  وجود

ای با هدف کاهش وابستگی به روسیه و جذب های منطقهکشورها برای حضور قدرتاین مصرف انبوه و رو به رشد و تمایل 

ای همچون ایران، ترکیه ،چین،و آمریکا در ای و فرا منطقههای منطقهی باعث حضور قدرتاقتصادی گذاری خارجی و توسعه سرمایه

ی اسطه و. ایران و ترکیه بهاستها، نفوذ فرهنگی یکی از این تالش .باشندگردیده و هر یک به دنبال نفوذ و کسب قدرت می منطقه

ژوهش آنچه در این پ باشند.منطقه برخوردار میاین در  یعملکردی مطالعه ای جهت ت تاریخی با یکدیگر از امتیاز ویژهمدّرقابت طوالنی

هایی که در الگوی ساختاری و الگوی باشد آن است که دو کشور ایران و ترکیه به لحاظ همسانی /ناهمسانیپژوهشگر میی موردعالقه 

آسیای  یهایی نیز در اعمال دیپلماسی فرهنگی خود در منطقه طور کالن دارند، از وجوه شباهت/تفاوتاجرایی دیپلماسی فرهنگی خود به

 یکاربست ابزارهای دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در منطقه  از این رو پرسش این است که باشند.طور ویژه برخوردار میمرکزی به

د؟ باشناز چه وجوه همسان/ ناهمسانی در الگوی ساختاری و الگوی اجرایی برخوردار می 2178-7337های سال آسیای مرکزی طیّ

/ناهمسانی الگوی ساختاری و الگوی اجرایی دیپلماسی فرهنگی دو کشور ایران به نظر می رسد با توجّه به همسانیانگاره ی اوّلیه آنکه 

های گاهی، نمایشای، آموزش زبان ملّهمچون ابزارهای رسانهدو کشورابزارهای دیپلماسی فرهنگی کاربرد و ترکیه،شباهت/تفاوت هایی در 

                                                  وجود دارد.     ی در آسیای مرکزیملّی فرهنگی و تصویرسازی مثبت وجهه 

 تحقیقی پیشینه . 7

 لدیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه؛ تحوّ»وهمکاران کشاورز شکریدر زمینه آثار مرتبط با این پژوهش باید به آثاری همچون عباس 

الگوهای ساختاری و » دهقانی؛رضا29ره یارتباطات، شما -مطالعات فرهنگ ی  در فصلنامه «ارتباطات و لزوم کاربرد ابزارهای نوین

 «شدن فرهنگ بر جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ایرانتأثیر جهانی»جوادی ارجمند  ؛«اجرایی دیپلماسی فرهنگی ترکیه

اسی فرهنگی در فصلنامه های دوستی در توسعه دیپلمنقش انجمن» ی ، مقالهرضایی ؛9ی مطالعات انقالب اسالمی، شمارهی فصلنامه 

 ؛«نقش فرهنگ و ابزارهای فرهنگی در طراحی و پیشبرد دیپلماسی » ی خانی در مقاله ؛5ی ، شماره«های سیاسی جهان اسالمپژوهش

 ،ادیاقتص-العات سیاسیاطّی ه در مجلّ «جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی ایران در برنامه چهارم توسعه » وحید و  کیانی

 ؛ علویان، درمقاله ی5نشریه جغرافیا و توسعه شماره  «توسعه مناسبات ایران و آسیای میانه راهبردها » ی در مقاله یابوالحسن شیراز

 یدر مقاله؛ نوروزی، 89 یی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، شمارهنشریه «سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران وآسیای میانه»

تحلیلی بر قدرت نرم جمهوری » ی در مقالهتویسرکانی  ،71 یراهبرد شمارهی در نشریه «رکزی و قفقازتقابل ایران و ترکیه در آسیای م»

اشاره نمود. لیکن اثر ،91 ی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ی در نشریه «اسالمی ایران در آسیای میانه در مقایسه با خاورمیانه

 ایران و ترکیه از منظر رهیافت این پژوهش پرداخته باشد،دیده نمی شود.مستقلّی که به مقایسه ی دیپلماسی فرهنگی 

 قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی. 2

وی این فرضیه رابه چالش کشیدکه قدرت نرم آمریکا درحال افول  .نایاستدیپلماسی عمومی نشات گرفته ازمبحث قدرت نرم جوزف 

تر است. نکته کلیدی نای این بودکه دردنیای با تب ازاینکه مشهود است، جامعاست وبه جای آن استدالل کردکه قدرت آمریکا به مرا

ها نظامی واقتصادی ازسودمندی وکاربردپذیری کمتری نسبت به آنچه که وابستگی متقابل روزافزون، منابع قدرت سخت ازجمله دارایی

ای، قدرت نرمی عنی قدرت مرتبط با جذب دیگران و واداشتن طبق نظرن. اند برخوردارندالملل داشتههای اولیه سیاست بینآنها دردوره

 نرم، توسعه تعریفی از قدرت نرم به عنوان نتیجه تالش اولیه نای در روشن کردن مفهوم قدرت .هاییکه مورد نظرشماستآنها به خواسته

 (93-19 ،7931پارمر،کاکس،.)شودشکلی عامل محور از قدرت است که بواسطه مکانیسم جذابیت اعمال می

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF+%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF+%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
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از این دیدگاه  (Nye,1990,25;2002,4-5;2004,1-5)داند نای قدرت را توانایی نفوذ در رفتاردیگران برای رسیدن به نتایج مطلوب می

ارزش های  قدرت نرم در یک کشور می تواند از سه منبع پدید آید : فرهنگ آن کشور)آن بخش هایی که برای دیگران جذّاب است(؛

از دیدگاه جوزف نای  (57، 7943و باآلخره سیاست خارجی)نای، مواردی که در داخل و خارج کشور مورد توجّه باشند(؛سیاسی )در 

باشند زیرا هر دو،جنبه هایی از قابلیت دستیابی به هدف،به وسیله ی تأثیرگذاری در رفتار قدرت سخت و نرم با یکدیگر در ارتباط می

ها ی یکی از ابزارهای کلیدی قدرت نرم است جوزف نای معتقد است اگرقدرت نرم ازفرهنگ، ارزشدیگران می باشند. دیپلماسی فرهنگ

باط برای ارت (نرمقدرت)عمومی ابزاری است که حکومت ها برای بسیج منابعشود، پس دیپلماسی وسیاست خارجی ملتی ناشی می

 .(Nye, 2008, 95) نندکها ازآنها استفاده میوجذب مردم کشورهای دیگرونه صرفاً حکومت

تصریح  حالالمللی و نفوذ در افکار عمومی و یا به تعبیری، دسترسی به قدرت نرم ازجمله اهداف مهم و درعینکسب وجهه و اعتبار بین

های فیتها و ظرتناسب موقعیت، جایگاه، امکانات، فرصتالملل است که این مهم بهسیاست بین ه یدیپلماسی کشورها در حوز ه ینشد

ارتقای سطح  برای فرانک نینکوویچ، دیپلماسی فرهنگی را تالشی گردد.های مختلف، تعقیب مها و مکانیسمفرهنگی هر کشور به شیوه

 ,Ninkovich)ارتباطات و تعامل میان ملل جهان با هدف طراحی و بنیاد نهادن تفاهم نامه ها وتوافقاتی بر اساس ارزش های مشترك می داند

این در حالی است که بنا به تعریف گیفورد مالون،دیپلماسی فرهنگی عبارت از معماری یک بزرگراه دوطرفه، به منظور ایجاد . (1996:3

ت ها از سایر ملّ  ت و در عین حال، تالش برای دریافت درست تصاویر واقعیفی تصویر واقعی و ارزشهای یک ملّ معرّ کانال هایی برای

 . (Malone, 1988:12)است  و فهم ارزش های آن

های انهرس:اآن عبارتند از ق می یابد که اهمّدیپلماسی فرهنگی، همچون سایر انواع دیگر دیپلماسی ها، از طریق ابزارها و سازه هایی تحقّ

محافل و  تتقوی،سایبر دیپلماسی و اینترنت،ات، رادیو، تلوزیون، ماهواره، اینترنت، صفحات نوری، ویدئوها، مجلّجمعی همانند: روزنامه

 (.7945: 983الدین، )شرف ،وگسترش زبان ملّی کشورایجاد مراکز فرهنگی در خارج از کشور، یتبادل علمی و دانشگاهی فراملّ

تاری الگوی ساخ .برای درك بهتر ماهیت دیپلماسی فرهنگی ضروری است به دو اصل مهم الگوی ساختاری و الگوی اجرایی اشاره شود

من ت می گیرد، ضأت، زبان، تاریخ و آرمان های آن کشور نشناظر به اولویت ها و عناصر قوام بخش دیپلماسی هر کشور است که از سنّ

به تعبیر دیگر الگوی ساختاری حاصل اهداف،  ؛اینکه واجد زبان مشترك و اجماع فرهنگی برای گفتگو با سایر فرهنگ ها و ملل است

ا باید در نظر داشت که الگوی ی ها و داشته های فرهنگی هر کشور است که به مرور شکل رویه و ساختار پیدا می کنند امّتوانمند

این  .و کند است یءن بطل عناصر تمدّل فرهنگ ها نسبت به تحوّی که تحوّیساختاری درونمایه خود را از فرهنگ می گیرد و از آن جا

دن ل کند و تدریجی به معنای صلب و تغییرناپذیر بوفرهنگی هم مصداق پیدا می کند که بازاین تحوّ ویژگی در مورد ساختار دیپلماسی

الملل بازبینی، ساختار دیپلماسی فرهنگی نیست و دولت ها می توانند ساختار دیپلماسی فرهنگی خود را مطابق با مقتضیات نظام بین

 (.7944:  984، ان برای دولت ها حاصل شود) حقیقیتغییراتی در طول زمی ممکن است چنین ترمیم و ساماندهی کنند، یا حتّ

در الگوی اجرایی است که ساختارها و رویه ها  .ا الگوی اجرایی معطوف به الگوها و سازوکارهای عملی شدن الگوی ساختاری استامّ

مل سنجیده می شود. در حقیقت الگوهای ساختاری عی امکان عملی شدن می یابند و میزان انطباق پذیری و اجرایی شدن آن ها در حوزه 

(. نکته  793:7948خانی، دیپلماسی فرهنگی بدون ساز و کارها و الگوهای مناسب اجرایی هیچ گاه نمی توانند فرصت بروز یابند)حسن

ی ه فرهنگی در دو حوزه قرار گیرد آن است که تفکیک دیپلماسی ای که باید در خصوص الگوهای ساختاری و اجرایی باید مورد توجّ

و اجرا به معنای تفکیک ماهوی آن ها نیست چرا که وجود هیچ یک بدون دیگری امکان پذیر نیست و در همراهی این دو اصل  ساختار

و سویه دارند ثیر متقابل و دأدیپلماسی فرهنگی شکل می گیرد، عالوه بر این الگوهای ساختاری و اجرایی بر یکدیگر تی است که پدیده 
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به نحوی که ساختارها و اصول دیپلماسی فرهنگی تنها در اجرا است که امکان بروز و ظهور می یابند و از طرف دیگر بازخورد اجرا در 

 .ر و نقش آفرین باشدثّؤاصالح و بازنگری پاره ای از عناصر الگوی ساختاری دیپلماسی فرهنگی می تواند م

 

 دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی. 3

مسلمان بودن مردم  .، آسیای مرکزی بیشترین قرابت های تاریخی، زبانی و فرهنگی را با ایران داردحوزه های همسایگی در میان

کیلومتر مرز مشترك با ترکمنستان موقعیتی کم نظیر را برای ایران ایجاد کرده است. بیش از هزار سال نفوذ  751منطقه و داشتن بیش از 

م بخشد. ایران را در منطقه تحکیی ت های آسیای مرکزی و قفقاز برگ برنده دیگری است که نقش برجسته میان ملّفرهنگی و سیاسی در 

فارسی بود.  شوروی اساساً ی ما زبان فرهنگی تا دوره در واقع اگرچه ترکی، زبان اداری و دولتی آسیای مرکزی محسوب می شود، اّ

زندگی  ی مجاورت جغرافیایی و تجربه همچنینتی به دو زبان ترکی و فارسی تعلیم دیده اند. اغلب مردمان آسیای مرکزی به طور سنّ

(. 721:7913غالب در آسیای مرکزی قلمداد شود )نوروزی، «طبیعی  »مشترك طوالنی با ملل منطقه، سبب گشته تا فرهنگ ایرانی، فرهنگ 

ه و خوارزم به عنوان مراکز هنر و علوم ایرانی، مقام واالیی در ادبیات وخیشهرهای آسیای مرکزی همانند بخارا، سمرقند، بلخ، مرو، 

فرهنگی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز حکایت دارد که ی این موارد از یک نفوذ دیرینه  ی (. همه791:7913د )نوروزی، نفارسی دار

در ذیل به  تد.ر افثّؤاجرای آن بسیار می ای ایران و نحوه فی مطلوب نقش منطقهبازیابی و انطباق آن با مقتضیات کنونی می تواند در معرّ

عملکرد دیپلماسی فرهنگی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی به طور جداگانه پرداخته و سپس جمع بندی از نحوه ی عملکرد ایران در 

 این منطقه خواهیم داشت.

 

 قرقیزستاندیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در . 3-1

اری بوده است. برگز همکاری هایی پیشنهادبیشتر در راستای آشنایی با امکانات یکدیگر و ارائه 7917فرهنگی دو کشور در سال  روابط

ی فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در تجربه در ارائه نخستین ،لین نمایشگاه فرهنگی و هنری جمهوری اسالمی ایران در بیشککاوّ

نقطه عطفی در تاریخ روابط  7912ین سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران در اواخر فروردین ماه جمهوری قرقیز بوده است و همچن

نه . از نتایج این سفر ایجاد زمیرودبه شمار میآموزشی  و هرچه بیشتر مناسبات فرهنگی، علمیی دو کشور جهت ایجاد زمینه و توسعه 

بوده است )دفتر  7912ف، رئیس جمهور وقت قرقیزستان به تهران در خردادماه سفر آقای توریستی طیّی یک تفاهم نامه  یجهت امضا

در مهرماه  ،سفر آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت طیّ (. ضمنا748:7941ًالمللی وزارت امورخارجه،مطالعات سیاسی و بین

لی جمهوری اسالمی ایران و وزارت آموزش های آموزشی بین وزارت فرهنگ و آموزش عادو یادداشت تفاهم در زمینه 7912سال 

ق به موفّ 7919سال  درهای فرهنگی، علمی و آموزشی بین دو کشور به امضا رسید. سفارت ایران همکاری در زمینه یقرقیزستان 

آقایف، رئیس سفر  در 7913ی علوم دینی گردید. در سال مدرسه بهی امور دینی استان نارین ساختمان برای اداره یخریداری و اهدا

علمی، آموزشی و فرهنگی بین وزاری فرهنگ دو کشور به امضا رسید. در این ی به تهران موافقت نامه  ،جمهور وقت قرقیزستان

ی و العات علمهای علمی و فرهنگی مانند تقویت زبان فارسی در دانشگاههای قرقیزستان، تبادل اطّنامه موارد زیادی از همکاریموافقت

ی برای اجرای اوربینی شده است که لزوم همکاری بیشتر وزارت علوم، تحقیقات و فنّعلمی دانشگاهی بین دو کشور پیش بررسی مدارك

به قرقیزستان این روابط از روند صعودی برخوردار بوده است.در  ایران با سفر ریاست جمهوری  7947طلبد.در سال تمامی مفاد آن را می

پیش گسترش  بیش از روابط جمهور قرقیزستان به ایران و امضای یادداشت تفاهم فرهنگی بین دو کشور به ویژه با سفر رئیس 7942سال 

 (.745:7941المللی وزارت امورخارجه،)دفتر مطالعات سیاسی و بین یافت
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 می توان به موارد ذیل اشاره نمود:های انجام شده الیتفعّ از دیگر

اسی در دانشگاه علوم انسانی با حضور رؤسای جمهور دو کشور و اعزام اساتید اسالم شناسی و ایران شن ی سهتأسیس مؤسّ-

 سه.ص از ایران برای تدریس در این مؤسّمتخصّ

 .ی با حضور وزرای فرهنگ دو کشورملّی هزار جلد کتاب در کتابخانه 8افتتاح مرکز ادبیات فارسی فردوسی با بیش از  -

فرهنگی در خصوص مشاهیر فرهنگ و ادب زبان فارسی مانند حافظ، مولوی، فردوسی و د )علمی و برگزاری سمینارهای متعدّ -

 .غیره(

 .اعزام دانشجویان زبان فارسی به ایران برای شرکت در دوره آموزش زبان فارسی-

 .تجهیز مراکز علمی و آموزش زبان فارسی به تجهیزات سمعی و بصری-

 .انتشاراتی الهدیسه برگزاری نمایشگاه قرآنی در مؤسّ-

 .د علمی در ایرانقان قرقیزی برای شرکت در سمینارهای متعدّاعزام محقّ-

   .دانشجو در مقطع لیسانس در رشته اسالم شناسی 95حدود پذیرش -

 . 7942های فرهنگی و هنری در سال یادداشت تفاهم و همکاری-

المللی وزارت )دفتر مطالعات سیاسی و بین 7945سال برگزاری نمایشگاه بزرگ و هفته فرهنگی  ایران در بیشکک در -

 (.744:7941امورخارجه،

ی دانشکده  ،در دانشگاه شرق شناسی دانشگاه علوم انسانی بیشک 7932تأسیس کرسی زبان فارسی در سال  :آموزش زبان فارسی-

دانشگاه  ،دانشگاه اسالویانسکی بیشکک ،آرابایفدانشگاه  ،یدانشگاه ملّ ،دانشگاه علوم انسانی قرقیزستان ،یشناسی دانشگاه ملّشرق

 . کالج عالی اوشو ی اوشملّ-دولتی

 

 ترکمنستاندیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در . 3-2

های الیت(.رئوس فع98:7919ّبه تصویب مجلس رسید)زیرك،  7912امضا و در 7917نامه فرهنگی ایران و ترکمنستان در تاریخ موافقت

زبان  تقویت و همکاری با بخش،طور اجمال عبارت است از:تشکیل کالسهای زبان فارسی در رایزنی و مدارسه ترکمنستان ب فرهنگی در

 یبرگزاری هفته ،ه و تدوین اخبار و گزارشهای تحلیلی و فرهنگیتهیّ،ع در مطبوعاته و چاپ مقاالت متنوّتهیّ،فارسی دانشگاهها

برگزاری نمایشگاههای مختلف قرآنی، صنایع دستی، کتاب، عکس و  ،م و ماه رمضاندر ماه محرّبرگزاری مراسم مذهبی بویژه ،فرهنگی

 .های خبریتدوین بولتنو المللی فرهنگی و هنریاعزام نیروهای فرهنگی دو کشور به مجامع بین،...

منستان را در بحث روابط فرهنگی دو فرهنگی ایران در ترکی های مختلف و نیز برگزاری هفته ایجاد نمایشگاههای هنری و جشنواره

گزاری های یکدیگر، برهای فرهنگی انجام شده، برگزاری هفته فرهنگی دو کشور در پایتختالیتتوان مطرح کرد. از جمله فعّکشور می

و  یرها و مفاخر دو کشور از جمله مختوم قلی فراغی، خواجه یوسف همدانی، ابوسعید ابوالخهمایش مشترك بزرگداشت شخصیت

اساتید  رمشهد و دانشگاه مختوم قلی، بازدیدهای مکرّفردوسی توان نام برد. برقراری ارتباط فرهنگی میان دانشگاه جاراهلل زمخشری را می

 ط اساتید ایرانی در دانشگاه مختوم قلی، تعمیر و بازسازی بناهاییکدیگر، تدریس زبان فارسی توسّ کشورهایو دانشجویان مراکز فوق از 

هایی از روابط فرهنگی دو کشور است )سازمان فرهنگ و صان و کارشناسان خراسانی و... نمونهریخی ترکمنستان از سوی متخصّتا

 (.48:7931ارتباطات اسالمی،



 7931دوم، پاییز و زمستان  فصلنامه سیاست و روابط بین الملل، سال دوم، شمارةدو                                                                     18

 
 ازبکستاندیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در . 3-3

گی انتظار برآن است که این دو کشور ارتباطات و مبادالت فرهنتاریخی و فرهنگی ایران و ازبکستان، طبیعتاً ی ه به پیشینه با توجّ

فانه روابط فرهنگی مابین دو کشور بسیار محدود و ضعیف است. به غیر از چند سفر از ای با یکدیگر داشته باشند. ولی متأسّگسترده

هی ل توجّفرهنگی قابی کستان تا کنون مبادله سوی مقامات فرهنگی دو کشور در جهت مذاکره و یا افتتاح مراکز فرهنگی در ایران یا ازب

و کشور با فرهنگی که دی نماید که با وجود اشتراکات گسترده بارتر میفمابین دو کشور انجام نگرفته است. و این نکته هنگامی تأسّ

 اند.دهنکرفرهنگی امضا ی یکدیگر دارند ازبکستان و ایران هنوز با یکدیگر موافقتنامه 

 تاجیکستانی فرهنگی ایران در دیپلماس. 3-4

برای  لفارسی و چاپ کتاب کالس اوّ گیری خطّادر فر که تالش های زیادی در تاجیکستان کرده استالیتهای فرهنگی فعّایران در زمینه

ایران ی وسیله ه بو کتب درسی سال اوّل « الفبا»کتاب دوم  19و  17است. در سالهای  از این جملهتدریس در مدارس ابتدایی این کشور 

 های فرهنگی از سالچاپ و در آن کشور توزیع شده است. عالوه بر مسائل مربوط به خط و زبان، ایران و تاجیکستان در سایر زمینه

کتاب، فستیوال فیلم، برگزاری نمایشگاه، برگزاری شب شعر، اجرای مسابقات ی مبادله  ؛اندهای نزدیکی داشتهبه بعد با هم همکاری 7343

 اند.فارسی از این جملهی فرهنگ و چاپ و توزیع قرآن با ترجمه ی زبان فارسی، هفته  همایش رزشی، برگزاریو

لیتهای ات بانکداری، بیمه و آموزش زبان فارسی از دیگر فعّهای کوتاه مدّدانشجو، تربیت کادر دیپلماتیک، آموزش در دورهی مبادله     

استاد ودانشجو اعالم آمادگی نموده است تا دانشجویان تاجیک ی موزش عالی نیز جهت مبادله فرهنگی ایران است. وزارت فرهنگ و آ

بزرگ فارسی در شهرهای دوشنبه، خجند، ی چهار کتابخانه  7914تا سال همچنین ایران  .بتوانند در دانشگاههای ایران تحصیل کنند

 (.37:7918المللی وزارت امورخارجه، بین)دفتر مطالعات سیاسی و  نمودخاروق و کوالب تاجیکستان ایجاد 

در دوشنبه اقدام به توزیع کتابهای فارسی به عالقمندان « تاجیک کتاب»المللی الهدی از طریق انتشارات انتشارات بینی سه مؤسّ    

ه به ه و با توجّیافت نموده است. این در حالی  است که با رسمیت یافتن زبان فارسی در تاجیکستان تقاضا برای کتب فارسی افزایش

کستان رسد که بتواند در تاجیالهدی و نیز روشی که برای گسترش زبان فارسی انتخاب نموده به نظر میی اهداف غیر انتفاعی مؤسسه 

ط امکانات و شرایی تی را برای مطالعه أهینیززبان و فرهنگ ایرانی انجام دهد. دانشگاه امام صادق )ع(  یاقدامات مفیدی جهت احیا

 (.39:7937ای در دوشنبه به تاجیکستان اعزام کرد)ملکیان،الزم جهت تأسیس شعبه

های علمی در مورد ایران و همچنین مقاله ی هل استقالل تاجیکستان، اشعار زیادی از شاعران تاجیک در چندین مجلّهای اوّدر سال    

در ایران  7334تاجیکستان است، در سال  21ر یکصد شاعر قرن که شامل نمونه اشعا« خورشیدهای گمشده»تاجیکستان چاپ شد. کتاب 

هایی از استاد صدرالدین عینی، میرزا سراج حکیم، مؤمن قناعت، الیق شیر علی، گلرخسار های اخیر، کتابمنتشر شد. همچنین در سال

محمد زمان صالح، رحمت نذری،  صفی، عاشور صفر، عبدالحمید صمداف، گلنظر کیلدی، فرزانه خجندی، مهمان بختی، عسکر رحیم،

هنری تهران منتشر شده است ی آگاه و حوزه انتشارات الهدی، سروش، بوعلی، بلخ، بهی محمدعلی عجمی و دیگران به وسیله 

ت اانتشاری به وسیله و تنی چند از شاعران و ادیبان ایرانی  (.در تاجیکستان، مجموعه اشعار امام خمینی )ره(29-98:7945)شکورزاده، 

 مختلف تاجیکستان در دسترس خوانندگان تاجیکستانی قرار گرفته است. 

ان ها و سفرهای گروهی و فردی هنرمندموسیقی و تئاتر و سینما بیشتر بر اساس برگزاری جشنواره حوزه هایروابط هنری دو کشور در 

« اندیشه»، تئاتر «شاهنامه فردوسی»در ایام جشن هزاره  ،7338سپتامبر در .گرفته استهای میان آنها صورت به کشورهای یکدیگر و مکاتبه

 المللیبینی تئاتر الهوتی تاجیکستان در هفدهمین جشنواره  7333کرد. در سال  اجرارا در شهر دوشنبه « اسفندیار»ی از ایران نمایشنامه 

ی تئاتر دولتی شهر کوالب با نمایشنامه  2117سال را به تماشاچیان ایرانی نشان داد. « بهرام چوبینه»ی نمایشنامه « فجری دهه »تئاتر 
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های ایرانی فیلمی  جشنواره 7331دسامبر  9نوامبر تا  29از و  شرکت کرد« ایران زمین»المللی تئاتر بینی در سومین جشنواره « امیرکبیر»

 یلم جدید ایرانی به نمایش گذاشته شد.ف 21روز در سینماهای پایتخت تاجیکستان 71در شهر دوشنبه برگزار شد. در این جشنواره در 

ی در شهر دوشنبه هفته  7339در شهر دوشنبه برگزار شد. پس از آن در مه « هاهمسایه»المللی فیلم بینی جشنواره  7337در سپتامبر 

سریال را به تاجیکستان اهدا بلند به نمایش درآمد. در چند سال اخیر، ایران تعدادی فیلم و  مفیل 1های ایرانی برگزار شد که در آن فیلم

 .زیون تاجیکستان به نمایش درآمدندیکرد که از تلو

با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه  7338های زبان فارسی تاجیکی در سال ق گویشبا هدف آموزش و تحقّ    

 پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی ،در شهر دوشنبه ایران و همکاری پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی فرهنگستان علوم تاجیکستان

از سوی بنیاد  7334در سال « های ایرانی تاجیکستانها و گویشفرهنگ مصادر زبان»و  7339در سال « فرهنگ زبان یغمایی»تأسیس شد. 

علوم  و ایران میان آکادمی مولوی شدند. نخستین قرارداد همکاری علمی تاجیکستانی جایزه ی المللی زبان فارسی تاجیکی برنده بین

 به امضا رسید.  7339تاجیکستان و دانشگاه مشهد در سال 

هایی در شهر دوشنبه، خجند، کوالب، خاروع، کانی بادام، پنجکنت و استروشن )اوراتپه( و با کوشش ایران در تاجیکستان، کتابخانه     

ستاد های اآرامگاه و اجیکستان و دانشگاه دولتی خجند تأسیس شده استی تادبیات دانشگاه دولتی ملّی های ایران در دانشکده اتاق

چنین اند. همعلی همدانی در شهر کوالب و تعدادی مسجد در نواحی مختلف تاجیکستان ترمیم شده درودکی در شهر پنجکنت، میر سیّ

علمی  های گوناگونزار جلد کتاب در رشتههای فرهنگستان علوم تاجیکستان و مراکز آموزش عالی تاجیکستان چندین هبه پژوهشگاه

 اهدا کرده است.

، سند همکاری میان وزارت علوم و تحقیقات ایران با وزارت معارف تاجیکستان در مورد تبادل استاد و دانشجو و 2112در سال     

ه و مجمع در شهر دوشنب« ن سامانیاندولت و تمدّ»المللی علمی اعطای بورس تحصیلی به دانشجوها به امضا رسید. برگزاری سمینار بین

سالگی دولت سامانیان با همکاری بنیاد فرهنگ تاجیکستان و  7711در شهر مشهد به مناسبت « تمدن، تاریخ و فرهنگ سامانیان»علمی 

با  «ارمغان» ی هدر دو جلد جداگانه با حروف فارسی و کریلی است و همچنین نشر مجلّ« ن تاجیکیسامانیان و احیای تمدّ»چاپ کتاب 

وزیر  2172سیریلیک از دیگر کارهایی است که ایران در تاجیکستان انجام داده است. در سال  همکاری بنیاد فرهنگ تاجیکستان با خطّ

ی هزار جلد کتابی را که در قالب هفته  21فرهنگی ایران در تاجیکستان بخشی از ی فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران به مناسبت هفته 

د علی در کوالب سیّ میرکتابخانه را در اختیار  یمجلس تاجیکستان و بخش ی به این کشور انتقال یافته بود، در اختیار کتابخانهفرهنگی 

 قرار داد.

ان به توترش بوده است که افزون بر این موارد، میسهای فرهنگی و علمی میان دو کشور رو به گپس از فروپاشی شوروی همکاری   

 اشاره کرد:موارد زیر هم 

های موسیقی و تئاتر دو تبادل گروه -9ادبیات معاصر تاجیکستان. ی انتشار مجموعه -2برگزاری مشترك فستیوال موسیقی فرارود.  -7

تسهیل اعطای  -9اندازی کالج انفورماتیک. راه -5ای. آموزش آثار قدیمی و نسخهی کار برای گذراندن دروه تاعزام مرمّ -8طرف. 

افتتاح بخش  -4های پژوهشی دو طرف. فرصتی ارائه  -1های تحقیقات عالی به دانشجویان برجسته. آموزشی برای دورههای بورس

افتتاح ساختمان جدید پژوهشگاه ادب فارسی  -3ایران.  ی تاجیکستان به کمک وزارت خارجه علوم ها در وزارتمطالعات و پژوهش

های اعطای جوایز به هنرپیشه -77عبداهلل رودکی در شهر پنجکنت.ابوقام خواجه برگزاری سمینار بزرگداشت م -71و تاجیکی. 

روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان در قالب برگزاری  -79ی موجود در تاجیکستان. ای خطّنسخه فهرست ی ارائه-72تاجیکی. 

های هنری فیلم، تئاتر های علمی، جشنوارهیششرکت نمایندگان اهل علم و ادب و هنر این دو کشور در هما -78های مشترك. همایش
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برگزاری  -71هنگیان دو کشور ایران و تاجیکستان. رسفرهای گروهی و فردی ف -79چاپ و نشر آثار علمی و ادبی.  -75و موسیقی.

ن دولت و تمدّ المللی برگزاری همایش بین-74د علی همدانی. سالگی میر سیّ 941حکیم ابوالقاسم فردوسی و ی شاهنامه ی هزاره 

 سالگی دولت سامانیان در تاجیکستان و ایران.    7711سامانیان به مناسبت جشن 

 قزاقستاندیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در . 3-5

نگار اریخت ،دوتوهای هرگردد. براساس نوشتهتاریخ مشترك ایران و آسیای مرکزی، بخصوص قزاقستان به دوران بسیار کهن باز می

ان ی که قزاقستهای ششم و پنجم قبل از میالد در محلّهایی که از دوران هخامنشیان به جای مانده است، در سدهیونانی و سنگ نوشته

آثار  ااند. با وجود اینکه بسیاری از آثار باستانی این دوره از بین رفته، امّکردند که فارسی زبان بودهفعلی واقع است، اقوامی زندگی می

 (.721:7914المللی وزارت امور خارجه،ه اکثراً به سبک هخامنشیان ساخته شده است )دفتر مطالعات سیاسی و بینکشف شد

 :از است از سوی ایران عبارت ترین اقدامات به عمل آمدهعمده در زمینه ی روابط فرهنگی،

به  قدر همین سفر مقامات وزارت فرهنگ موفّ  .آستانهایران در آلماتی و ی سفر هیأت فرهنگی  ایران به قزاقستان و برگزاری هفته  -7

 های جهانگردی شدند.همکاریی عقد یک قرارداد با مقامات قزاق در زمینه 

 .های دوجانبهسفر رئیس وقت دانشگاه تهران و مذاکره در خصوص همکاری -2

 .بین دو کشور های فرهنگیهمکاریی سفر وزیر فرهنگ قزاقستان به تهران و امضای تفاهم نامه  -9

  .های دیپلماتیک وزارت امور خارجههای قزاقستان در مرکز آموزشآموزش دیپلمات -8

طالعات المللی قرآن و آثار قرآنی )دفتر ملین مترجم قرآن به زبان قزاقی به تهران جهت شرکت در نمایشگاه بینسفر خلیفه آلتای اوّ -5

 (.727:7914خارجه،المللی وزارت امور سیاسی و بین

 با اهداف:انجمن فرهنگی دوستی ایران و قزاقستان ی توافقنامه امضای  -9

گسترش و تحکیم روابط فرهنگی و نیل به اهداف فوق از طریق تشویق و ترغیب  ،تاریخ، فرهنگ، هنر و ادب یکدیگر با تآشنایی دو ملّ

های فرهنگی، نمایشگاههای اختصاصی فرهنگی و با ی، هفتهروزهای ملّبرگزاری ،های ذیربط فرهنگی و هنری کشور متبوع خودسازمان

یقی های اختصاصی فیلم و موساشی و خط، جشنوارهموضوعات کتاب، مطبوعات، عکس و اسالید، صنایع دستی، اسناد علمی فرهنگی، نقّ

ای ق، اعطاستاد و دانشجو و محقّی ی، مبادله های علمی و فرهنگهای علمی، تبادل هیأتبرگزاری گردهمایی، و تئاتر و هنرهای نمایشی

گسترش زبان و ادبیات فارسی و قزاقی در هر یک از دو کشور از طریق ایجاد  ،قانهای تحصیلی و تحقیقی به دانشجویان و محقّبورس

ت فارسی و قزاقی های زبان و ادبیاتجهیز بخش، کتاب و وسایل کمک آموزشیی مراکز آموزشی، تبادل استاد و دانشجو و مبادله 

سالید افزار و عکس و اکتاب، نشریات، میکروفیلم، نرمی های عمومی و اختصاصی و مراکز فرهنگی دو کشور از طریق مبادله کتابخانه

فراهم نمودن مقدمات و تسهیالت الزم به منظور تألیف، ترجمه و  ،(729:7914المللی وزارت امور خارجه،)دفتر مطالعات سیاسی و بین

ایجاد فروشگاهها و نمایشگاههای دائمی محصوالت فرهنگی از قبیل ،دو کشوری های دو زبانه و کتابهای مورد عالقه پ فرهنگ نامهچا

مطالعه و تحقیق در خصوص میراث ، کتاب، مطبوعات، تابلوهای هنری، صنایع دستی، عکس و اسالید و نوارهای صوتی و تصویری

ای های در موزهمیراث فرهنگی و موزه یمربوط به آن، ایجاد بخشهای مستقل و نمایش آثار و اشیااسناد و مدارك ی مشترك و مبادله 

 توریست و ایجاد تورهایی فی مراکز فرهنگی، تاریخی و سیاحتی دو کشور، فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت مبادله معرّ ،دو کشور

در هر یک از  طور مستقله ریات مشترك به زبانهای فارسی و قزاقی و یا بهای خبری و تبادل خبر، تأسیس نشایجاد نمایندگی، سیاحتی

های اعزام هیأت ،تدو ملّ  های فرهنگی خاصّه به مناسبتهای دو کشور با توجّزیونیهای ویژه بین رادیو و تلودو کشور، تبادل برنامه
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های مختلف ورزشی به منظور العات الزم در زمینهو اطّ یانمربّ ی های ورزشی یکدیگر، مبادلهورزشی، شرکت در مسابقات و جشنواره

 گیری از تجارب یکدیگر.بهره

 

 دیپلماسی فرهنگی ترکیه در آسیای مرکزی. 4 

لین اجالس ستتران اوّ  7332های آستتیای مرکزی و قفقاز را به رستتمیت شتتناخت. در آوریلترکیه نخستتتین کشتتوری بود که جمهوری

شورهای ترك زبان منطقه در آن شکیل ک شی جدید در این اجالس از آغاز یک دوره وکارا ت سرزمین سخن گفته  د و از این منطقه به 

ه به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، قومی هاست. از سویی دیگر ترکیه با توجّقرن ترك 27که قرن  شدبرده و اعالم  نام «نیاکان ترك»

ان، برای کشورهای ترك زبان منطقه مانند آذربایجان، قزاقستان، قرقیزست« برادر بزرگتر »و زبانی با دولت های تازه استقالل یافته به عنوان

یاست دارد که با تحریک احساسات و س «ترکستان بزرگ  »ترکمنستان و ازبکستان در چهارچوب ایدئولوژی پان ترکیسم سعی در ایجاد 

 ق اهداف خود می باشد.روسی در پی تحقّ های ضد ایرانی و ضدّ

 یلوزان و حاکمیت نظام جمهوری، عالوه بر تغییرات رویکردی به حوزه ی تغییر ماهیت نظام ستتیاستتی حاکم بر ترکیه پیرو معاهده     

ی عثمانی هویت چندگانه ی در دوره  چه(. اگر74:  7981ت دگرگون نمود )رابینسون، داخل، سیاست خارجی این کشور را نیز به شدّ

تاریخی و تالش های ی استتالم تعریف می شتتد، همین عامل در جمهوری نوپا باعث شتتد تا پیرو حافظه  این کشتتور با اولویت جهان

شیار ، ی نوگرایانه  شرفت قرار دهد) ده ست خارجی و رویکردهای حاکم، غرب را الگوی پی سیا ( و به  59-18:  7945رهبران ترکیه، 

سیاست داخلی، خارجی و دیپلماسی فرهنگی  .رب شودتبع آن مقصد تمام برنامه ریزی ها به نوعی معطوف به سمت غ این نگرش در 

جمهوری ترکیه را تشکیل داده و عناصر اصلی دیپلماسی فرهنگی ترکیه به شمار ی ترکیه به خوبی نمایان است با این حال آنچه شاکله 

فه ها و لّؤاست که با کنار هم قرار دادن این م فه هایی از آن منشعب شدهلّؤتیک آن است که به تدریج میمی آید تاریخ،  فرهنگ و ژئوپول

سی فرهنگی ترکیه را به ویژه در دو دهه ی تحلیل آن ها می توان تا حدودی چهره  سیم کرد. این می دیپلما وان ت فه ها را میلّؤاخیر تر

سته بندی کرد صاد سنت ،وعثمانیگرین ،پایین اروهمذات پنداری با تمدّ ،ن جهان تركترکیه متروپل فرهنگ و تمدّ :به قرار زیر د  –ز اقت

سی ی ائهار  ،فرهنگ سیا سی فرهنگی ترکیه نیز عبارتند از: ،مدل  سانه ها، ابزارهای اجرایی دیپلما  کی،آموزش زبان تر البی ترك ها، ر

 مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی. توریسم،

ست و ترك    سیاست داخلی مهم را هم در حوزه ها هم اکنون  اینقدرت نرم ترکیه برآیند تاریخ، فرهنگ و جغرافیای این کشور ا ی 

اند و دیپلماسی عمومی جدید ترکیه بر محور گسترش قدرت نرم ترکیه ی سیاست خارجی در دستور کار خود قرار دادهو هم در حوزه

 تیک خود در هریک از این جمهورییوپل(. آنکارا با نظر داشت منافع ژئKalin, 2011:5ار دارد )ری بالکان، خاورمیانه و قفقاز قدر منطقه

(. 7949پان ترکسیم )واعظی،ی های مستقل شده، هدف مهمتری را دنبال کرده و آن عبارت است از احیای فرهنگ ترك و گسترش ایده 

شگاههای  سیس مدارس و دان ستوار بوده و به همین جهت تأ ستراتژی فرهنگی ترکیه برای نیل به این مقصد همواره بر قلم ا ستقل یا ما

ی کار خود قرار داده استتت. تأستتیس کالج های زبان ترکی، برگزاری کنفرانس های مشتتترك را در هر یک از جمهوری ها در ستترلوحه

، س دینیغ و مدرّمحصوالت ترك، دایر کردن رستوران های غذاخوری، اعزام مبلّی مشترك، تأسیس فروشگاههای زنجیره ای با عرضه 

سازی اماکنمرمّ ست ت و باز شورها شیوه ها و برنامه های رایج ترکیه در این ک ش .دینی و مذهبی از  شتن ا با  راکات زبانیتترکیه با دا

کیسم و زبان تاجیکستان از ابتدا با سیاست پان ترهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و جمعیت تركجمهوری

وارد این مناطق « المنافع ترکیمشتتتترك»و « های تركی بزرگ دولتحادیهاتّ»، «گ تورانی بزرجامعه»در قالب اصتتتطالحاتی همچون 

 مختصّ ایهایی همچون تأسیس یک کانال ماهوارهخاذ سیاستفرد یادشده و با اتّه گیری از امتیاز منحصر بگردید. این کشورها با بهره
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سیا( با برنامه سیای مرکزی و قفقاز )کانال اورا شجویان، دانش 28های آ صیلی به دان اب این مناطق آموزان و طلّساعته، اعطای بورس تح

ن مورد نیاز آنها، چاپ و توزیع انواع کتب اسد به همراه تأمین نیازهای آموزشی و مدرّبرای تحصیل در این کشور، احداث مدارس متعدّ

(. 88:7944پور ابراهیم، و نژاددیده استتتت )نقدیهای خود نائل گررنگ کردن ضتتتعفدرستتتی و... به توفیقات بیشتتتتری در جهت کم

این فرصت را برای ترکیه فراهم آورد  ،مشکالت فرهنگی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در طول هفتاد سال حکومت شوروی سابق

س سترش ملّتتا پس از ا سوی آنها دراز کند و به گ ست یاری به  شد. قالل د شکیل دولت بزرگ ترك بیندی دین منظور بیت گرایی و ت

سازمان نیمه دولتی  شوروی، دو  شی  ست پس از فروپا سّ «بنیاد تاریخ ترك»و « بنیاد زبان ترك»در سته به مؤ عالی ی ه سکه هر دو واب

 آستتیای مرکزی و قفقاز را برعهدهی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاتورك اند مستتئولیت القای ستتیاستتت فرهنگی ترکیه به کشتتورهای حوزه 

 (. 7942هنگ و ارتباطات اسالمی، فروردین سازمان فرگرفتند)

ستیابی به اهداف مورد نظر به افتتاح  سترش نفوذ خود در این جمهوری ها ادامه داد. برای د سمی به گ سمی و غیرر ترکیه با دو روش ر

شی پرداخت و امکانات الزم جهت ادامه  شورها را در ترکیه فراهمی مدارس و مراکز آموز شجویان این ک صیل دان ساخت. در این  تح

خصتتوص عقد قراردادهای همکاری بین دانشتتگاههای ترکیه نظیر آنکارا، استتتانبول، اژه، مرمره، غازی، با دانشتتگاههای جمهوری های 

 آسیای مرکزی آغاز شد. 

ه آن کا با اتّت های فرهنگی مشترك مهم ترین ابزارهایی هستند که آنکارا درصدد است بشباهت زبانی و سنّ در زمینه ی آموزش زبان، 

ق بخشد. ترکیه با اشاره به گستردگی پوشش زبان ترکی به عنوان پنجمین زبان جهان که ها رهبری خود را در جهان ترکی نوظهور تحقّ

رك ت های ترهنگی برای ملّفکنند در تالش استتتت که خود را همچون یک مغناطیس م میمیلیون نفر از بالکان تا چین به آن تکلّ 751

 یفی نماید. در همین ارتباط دولت آنکارا اقدام به اجرای حجم وستتیعی از برنامه های فرهنگی نظیر پخش ماهواره ای، ارایه رّمنطقه مع

 (.799:7913سیس مدرسه نموده است )نوروزی،أسیس دفاتر فرهنگ و زبان ترکی و تأبورس های تحصیلی، ت

سی فرهنگی ترکیه ست های دینی»حوزه ی دیگر دیپلما س« سیا سازمان امور دیانت که تمام فعّت.ا سوی  الیت های دینی ترکیه از 

 اانجام می شود. با اینکه در قانون اساسی ترکیه دخالت دولت در امور دینی منع شده امّ ،نهادی دولتی و وابسته به نخست وزیری است

س دینی از اقدام های دیگر سازمان غ و مدرّمبلّ دولت با تأسیس این سازمان، سیاست های دینی خود را از طریق آن اجرا می کند. اعزام

 (.7948امور دیانت است)عابدینی،

 الگوی اجرایی و به تعبیری ابزارهای اجرایی دیپلماسی فرهنگی ترکیه در منطقه عبارتند از:

سانه - به  این شتتبکه .کرده استتتالیت میالدی شتتروع به فعّ 2113در نوروز ستتال  «تی.آر.تی آواز»تلویزیونیی شتتبکه در این زمینه :ر

ستان، آذربایجان، بوسنی زبان ستان، قرقیزستان، ترکمن س آن ترکیه و أهرزگوین، آلبانی و در روهای هشت کشور, یعنی ازبکستان، قزاق

که  طوری های در ترکمنستان دارد بکند. ترکیه تنها کشوری است که حضور پررنگ رسانهط مجریان همان کشورها برنامه پخش میتوسّ 

سانه شق آباد دارندهر یک از ر شنیداری و مکتوب ترکیه نمایندگی در ع صه  .های معتبر دیداری،  سانهی هم اکنون درعر ای خبری و ر

آر.تی ، ستتامان یولی، خبرگزاری نیمه دولتی آناتولی، خبرگزاری خصتتوصتتی جیهان، اخالص و .های تلویزیونی تی ترکمنستتتان شتتبکه

باشد. این شبکه می 2اوراسیا الیف ،زیونییهای تلواقتصادی اکو ویترین حضور دارند. یکی از شبکه ی هان، مجلّالمللی زمبینی روزنامه 

شورهای هدف، ی کای با تلویزیونهای محلّکند. تعامالتی حرفههای خود را به سه زبان ترکی استانبولی، روسی و انگلیسی ارایه میبرنامه

سیای مرکزی ی بویژه در منطقه  شعبه و قفقاز دارد و همآ شورها نیز فعّزمان  کند. بیش از یک دهه ال میهای خود را در پایتخت این ک
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های آسیای مرکزی سازمان داده و از آذربایجان در غرب دریای مازندران تا جمهوری ای را در جمهوریالیت گستردهاست که آنکارا فعّ

 در غرب چین، نفوذ فرهنگی خود را توسعه داده است. اویغورنشین سین کیانگ ی ی منطقهمغولستان و حتّ

شگاهتبادالت علمی:  آموزشی و فرهنگی ترکمنستان ی ها در عرصهر حضور تركثّؤالمللی ترکمن ترك از ابزارهای مو مدارس بین دان

الیت خود را آغاز کرده و در عّمیالدی ف7338شود از سالها اداره میالمللی ترکمن ترك که از سوی تركشوند. دانشگاه بینمحسوب می

 الیت آموزشتتی و فرهنگیپذیرد به فعّدانش آموز می ،کنار آن مدارس ترکمن ترك نیز که در تمامی مقاطع تحصتتیلی پیش از دانشتتگاه

ستان   ست. هم اکنون در ترکمن شغول ا سه 78م شکنت و مرکز فرهنگی آموزش زبانی ترکمن ترك، مجموعه ی مدر های خارجی با

نفر از دانشجویان ترکمن در ششصد و پنجاه و دوهزار و  ترین آمارها، هم اکنون بیش از یکالیت دارد. براساس تازهترکیه فعّ جمهوری

شته صیل میمدارس آموزش عالی ترکیه در ر (. برخی آمارها از http://turkmenistan.blogfa.com/post-28.aspxکنند)های مختلف تح

نهادهای آموزشی ترکیه از ابتدای استقالل ترکمنستان تاکنون حکایت دارد ولی سفیر ترکیه در عشق آباد هزار نفر در 91آموزش حدود 

ستان را بیش از  شور در ترکمن های خارجی و مرکز آموزش زبان.هزار نفر عنوان می کند 77تعداد آموزش دیدگان مراکز فرهنگی این ک

ها و فرهنگی و آموزشی ترکمنستان تبدیل شده که عالوه بر ترکمن ها، سایر اقلیت باشکنت هم اکنون به یکی از مراکز بزرگی رایانه 

در داخل  الیت آموزشتتیکنند. ترکیه عالوه بر فعّها برای فراگیری زبان انگلیستتی و رایانه به این مرکز مراجعه میی فرزندان دیپلماتحتّ

کند)اولدوز طه دانشجو برای تحصیل پذیرش میانش آموختگان مقطع متوسّترکمنستان همانند آمریکا هر سال با برگزاری آزمون از بین د

صاً ها مدرسه و مرکز علمی و پژوهشی ترکی، در برخی از کشورهای آسیای مرکزی و مشخّ(. عالوه بر وجود ده7937آبان 22گشت، 

تلف پرورش های مخص را در رشتهها نفر متخصّ ال هستند و ساالنه صدهای ترکی نیز فعّدر قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان دانشگاه

شور فارسدهند. نکتهمی شت، تالش ترکیه برای نفوذ در تنها ک ستای که نباید از نظر دور دا ستان ا سیای مرکزی یعنی تاجیک . زبان آ

شور، هفت م ضر در این ک شده که در آنجا فرزندان مقامات عالی رتبه  ی سهسّ ؤچنانکه در حال حا شی ترکی ایجاد  دولتی و ی آموز

ه این مدارس به آموزش زبان انگلیسی به ویژه توجّ(. http://www.idsp.ir/fa/pages/?cid=951بینند)ی و کودکان مستعد آموزش میمحلّ

بیشتر  تر باشد که خود باعث گرایشیه و کشورهای غربی آسانهای تاجیکستان، ترکحصیالن آنها به دانشگاهالتّسبب شده که ورود فارغ

ست شده ا صیل در این مدارس  شورهای منطقه، زمینه  وجود زبان و خطّ:زبان. به تح شترك التین بین آنکارا با برخی از ک تبادل ی م

سانهاطّ شورهای منطقه را از طریق ر شی فراهم العات بین ترکیه و ک شارات علمی و پژوه سکوالر بودن ها و انت ست. به عالوه  کرده ا

های آسیای مرکزی را از بابت نفوذ ترکیه کاهش داده است. ترکیه از این فرصت برای گسترش نفوذ نظام حکومتی ترکیه، نگرانی دولت

سیاری از کشورها در این زمینه ربود، بلکهی فرهنگی خود بهره  ا روسیه به ی بحتّ فراوانی برده، به نحوی که نه تنها گوی رقابت را از ب

های ترکیه ستتال استتتقالل کشتتورهای آستتیای مرکزی، هزاران نفر از جوانان این منطقه در دانشتتگاه 21رقابت پرداخته استتت. در طول 

اند. همچنین اکنون در برخی از کشورهای در نهادهای دولتی کشورهای خود مشغول کار شده هااز آن یهتحصیل کرده و بخش قابل توجّ

سیای م سطح احزاب و پارلمان، البیآ سی، از جمله در  سیا سطوح مختلف  شده که این امر در مورد رکزی در  های طرفدار ترکیه ایجاد 

امات زبان بودن جمعیت آن، میزان گرایش به ترکیه کمتر است، ولی اقددلیل فارس هه در تاجیکستان بالبتّ.قرقیزستان، نمود بیشتری دارد

ضه  اخیر فرهنگی آنکارا نظیر سریالتعداد زیای  از فیلمی عر سوم به ی ها، ایجاد مرکز ترجمه و دوبله ها و   کیحا” صدا هم“فیلم مو

های ه گرایشه بهای نفوذ خود در این کشور است. به ویژه با توجّال تحکیم زمینهبه دنب شده ریزیبرنامه صورت به ترکیه که است ازآن

سی، فرهنگی و مذهبی ترکیه این ی آه ههای منطقه و مواجالئیک دولت سیا شورهای خود، معیارهای  سالم خواهی در ک شد ا نان با ر

 http://www.idsp.ir/fa/pages/?cid=951 .قیت بیشتری در این کشورها داشته باشدفرصت را به آنکارا داده است که موفّ
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شورهای منطقه، ترکیه با ایجاد  سی در ک سیه و زبان رو شورهای ترك ان همکاریسازم»با کاهش نقش رو سال  «زبان ک  7332در 

مشترك آموزشی و ی برنامه  2با اجرای  7339تالش کرد تا روابط فرهنگی با این کشورها را توسعه دهد. در همین راستا از آغاز سال 

سیای مرکزی به ترکیه اعزام کرد. همزمان آنکارا اقفرهنگی، دانش شورهای آ شجویانی را از ک دام به ایجاد مدارس ترکی در آموزان و دان

ها هزار نفر در قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان کرد. امروز در ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان ده

نگی آنکارا در نی و فرهها و استتتتانداردهای اجتماعی، اخالقی، تمدّاند که در گستتتترش زبان ترکی، ارزشمدارس ترکیه آموزش دیده

 (http://sokhanejadid.rozblog.com/user-mohammadrezanaeimi/page/2) رند.ثّؤکشورهای خود م

شورهای زبان ترکی از طریق مدارس وی در ک الیتهای گروه فتح اهلل گولن، گسترشیکی از فعّ:برگزاری مسابقات المپیاد زبان ترکی

شد. معلّ شوند )مرجانیمختلف می با سته اند در حوزه های  71/72/7937نژاد،مان زبده ای که برای این هدف به خارج اعزام می  ( توان

ساز شنا  سیایی، آفریقایی و اروپایی را با زبان ترکی آ شورهای آ سعه طلبانمأموریت خود تعداد زیادی از دانش آموزان ک ی ه ند. نگاه تو

ی گرا در ترکیه به این امر باعث حمایتهای تشتتتویقی آنان نیز گردیده استتتت. به همین منظور هر ستتتال مستتتابقاتی تحت گروههای ملّ

 گرددیاهتتدام معلّمتتان بتته فتح ونشتتتتان آنتتان بتته وجوایزنفیستتتی برگزار ترکی آموزان زبتتان بین " ترکی المپیتتادزبتتان "عنوان

(http://www.iranbalkan.net/view-8169.html.) 

 در قرقیزستاندیپلماسی فرهنگی ترکیه در . 4-1

 بال نماید: دن ا در این کشور های زیر رالیتترکیه توانسته است فعّ است که به عنوان یکی از پنج جمهوری آسیای مرکزیقرقیزستان  

شگا -7 شترك ترکیایجاد دان سیله  -ههای م شگاه به و شجویان این دان صیلی قرقیزی: دان ساتید تح ساتیدی کمحلّی کرده  ا ه از ی و ا

 شود.هایی برای آنان در دانشگاههای ترکیه در نظر گرفته میشوند، آموزش دیده و ضمناً در ادامه بورسیهترکیه اعزام می

ا، هباشتتد. در این برنامهترین اقدامات ترکیه در این کشتتور میها از مهمزیون و روزنامهی، تلوووستتایل ارتباط جمعی: رادی استتتفاده از -2

شده و به آنان تالش می شترك و برادری اقوام مختلف ترك زبان برانگیخته  ستی مردم منطقه در مورد زبان م سیونالی سات نا سا شود اح

 حد گردند. بایست دوباره متّاند و میق به دنیای واحدی هستند که ازیکدیگر جدا شدهتعلّتفهیم شود که این کشورها م

ستان: این دورهبرگزاری دوره -9 شی برای مدیران و مقامات مختلف قرقیز و  یهای مختلف فرهنگی، تحقیقاتی، فنّها در زمینههای آموز

 (.798:7941المللی، یاسی و بینگردد. )دفتر مطالعات سغیره در شهرهای ترکیه برگزار می

گیرد، رت میهای توریستی این کشور صوزیونی ترکیه در مورد جاذبهیی تلوه به تبلیغات وسیعی که در شبکهتبادل توریسم: با توجّ-8

 ند  رو به افزایش است؛ کنرسد تعداد افرادی که به این منظور به ترکیه سفر میبه نظر می

شد. تا کنون کتابچاپ کتاب می ،های مختلفهای ترکیه در زمینهالیتچاپ کتاب: یکی از فعّ-5 ضعیت اقتهایی در زمینهبا صادی ی و

سرمایه ستان، راهنمای  شن هزارهقرقیز ستان، ج ست )دفتر گذاری در قرقیز شده ا ضه  ی ماناس و برخی موارد دیگر چاپ و به بازار عر

 (. 795:7941المللی، مطالعات سیاسی و بین

 ترکمنستاندیپلماسی فرهنگی ترکیه در . 4-2
شگاه بین الیت خود را آغاز کرده و در کنار آن مدارس میالدی فع7338ّشود از سال ترك که از سوی ترکیه اداره میالمللی ترکمندان

 پذیرد به فعّالیت فرهنگی و آموزشی مشغول است. آموز میترك نیز که در تمامی مقاطع تحصیلی پیش از دانشگاه دانشترکمن

سانه ضور پررنگ ر ست که ح شوری ا شی و مذهبی، ترکیه تنها ک سانهعالوه بر بحث آموز ستان دارد به طوری که هریک از ر تبر های معای در ترکمن

شنیداری و مکتوب ترکیه نمایندگی در عشق سانهدیداری،  شبکهای تآباد دارند. در عرصه ی خبری و ر ستان  سرکمن امان های تلوزیونی تی. آر. تی، 

http://sokhanejadid.rozblog.com/user-mohammadrezanaeimi/page/2
http://www.iranbalkan.net/view-8169.html
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المللی زمان و مجلّه ی اقتصتتادی اکوویترین حضتتور یولو، خبرگزاری نیمه دولتی آناتولی، خبرگزاری خصتتوصتتی جیهان، اخالص و روزنامه ی بین

 (.74:7932دارند )آدمی ونوری، 

ضور فرهنگی ترکیه      شور، ح سترده الیتدر کنار فعّ بوده و قوی در این ک ساختمانی های گ صنعتی و عمالیتسازی و فعّبازرگانی و  رانی های 

سترده فرهنگی دارد، از جمله:الیتفعّ ست های گ شی بزرگ بی شگاه ترکمنی ترك ،مجتمع آموز شکده  ،دان س ،ات ترکمنالهیّی دان جد ساخت یک م

ی کانال صحرا زیونیتلوی خش برنامه پ ،دینی نیز در ساختمان آن مستتر است آباد که در کنار آن شورایبسیار بزرگ مانند مسجد ایاصوفیا در عشق

بولی و اعزام دهها استاد دانشگاه ترك نهای آموزش زبان ترکی اسالکالستأسیس  ،هفتگی زمانی تأسیس نشریه  ،ساعت برنامه 71با روزانه حدود 

 (.http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/09/11) (.98:7919آباد و هزاران دانشجوی ترکمن به ترکیه )زیرك، به عشق

 تاجیکستاندیپلماسی فرهنگی ترکیه در . 4-3

 ،یق آنها به فرهنگ ایرانی و مشترکات تاریخی و فرهنگآن و احساس تعلّاختالفات فرهنگی موجود میان ترکیه و تاجیکستان یعنی زبان فارسی مردم 

های آسیای مرکزی به دست آورده در تاجیکستان رنگ و ضعیف کرده است و نفوذی را که ترکیه در سایر جمهورینقش ترکیه را در این کشور کم

 (. 45-49:7918المللی وزارت خارجه،ر نشده است)دفتر مطالعات سیاسی و بینمیسّ

یک توافقنامه در این زمینه به امضا رسید. تقریباً  7339آغاز شد و در سال  7332همکاری میان دو کشور در زمینه ی آموزش و پرورش در سال    

بان، یک دبیرستان، یک مرکز ز 1کنند. همچنین یک شرکت آموزشی ترکی به  نام شالله، دانشجوی تاجیک نیز در دانشگاههای ترکیه تحصیل می 51

رکیه های فرهنگی، مذهبی و تاریخی میان تطور کلّی توافقنامهالمللی و یک خوابگاه آموزش عالی در تاجیکستان تأسیس کرده است. بهمدرسه ی بین

رکیه (. به گزارش وزارت معارف تاجیکستان همه ساله دولت تKanbolat, 2012و تاجیکستان موجب توسعه ی روابط میان دو کشور شده است )

 (.7931نماید )شاه میرزا،آموزان تاجیک در مدارس ترکی در تاجیکستان آزمون برگزار میبرای ثبت نام دانش

ایجاد کرد که دارای استودیو و سایر امکانات فنّی برای ترجمه و « هم صدا»گذاری سفارت خود در دوشنبه، مرکزی را با نام ترکیه از طریق سرمایه   

سریاسریال ها ودوبله ی فیلم ست. این مرکز برای دوبله ی  ضر لهای ترکی ا شناس تاجیک را به همکاری فراخواند و در حال حا سر ها، هنرمندان 

های تلویزیونی تاجیکستان است. در چنین شرایطی که سینمای تاجیکستان به دلیل مشکالت مشغول پخش چندین سریال از طریق برخی از شبکه

های های مورد نیاز جامعه این کشتتور ندارد، کودکان و نوجوانان تاجیک الگوی قهرمانان آرمانی خود را در فیلمم و ستتریالمالی، قدرت تهیّه ی فیل

های ترکی قرار گرفته استتت کنند که از این نظر امروز بخش قابل توجّهی از فضتتای فرهنگی تاجیکستتتان در اختیار ستتریالخارجی جستتتجو می

سریالی نگاهی به ایران در زمینه ترکیه با (.7931)محمّدی،  سالمیثیرأهای تساخت  صیل ا ستان، توا -گذار و انتقال فرهنگ ا سته ایرانی به تاجیک ن

ای این جمهوری، فضای سکوالر خود را به این کشور فارس زبان مسلمان ت زمان کوتاهی با در اختیار گرفتن فضای فرهنگی و رسانهاست در مدّ

 ال دهد. نشین آسیای مرکزی انتق

 ازبکستان درترکیه دیپلماسی فرهنگی . 4-4

ای در منطقه ی آسیای مرکزی برخوردار است. با وجود این، مناسبات ازبکستان به دلیل جمعیت، وسعت و پیشینه ی تاریخی از جایگاه برجسته

از  دولت ازبکستان، یکی محمّد صالح، رهبر مخالفانگاه به نحو مطلوب تنظیم نشده است. اعطای پناهندگی از سوی آنکارا به دو کشور فوق هیچ

ترین عوامل تیرگی روابط دو کشور بوده است. با وجود این، همکاری ترکیه و ازبکستان در مبارزه با تروریسم موجب بهبود روابط دو کشور مهم

ولن در ازبکستان اهلل گدر آسیای مرکزی افزایش دهد. جنبش فتحتواند نفوذ ترکیه را شده است. از نظر آنکارا، سیاست آمریکا در مبارزه با تروریسم می

التّحصیالن آن وارد دانشگاه درصد از فارغ 38میلیون دالر احداث کرد که  77/5مجتمع آموزشی با هزینه ی  74، 7332-7339تنها در سال تحصیلی 

گذاری مشترك میان شرکت سلیم به عنوان یک سرمایه 7335از سال  المللی اولوگبک تاشکند(. همچنین مدرسه ی بین29:7943اند )عابدینی، شده

مقامات ازبک فعّالیت این مدرسه و تعدادی از مؤسّسات آموزشی را که توسّط  2177ترکیه و وزارت امورخارجه ی ازبکستان تأسیس شد، امّا در سال 

های امنیتی و موانع اداری ذکر کرده بودند. امّا پس امات را برخی نگرانیجنبش گولن تأسیس شده بود، به حالت تعلیق درآوردند. آنها دلیل این اقد

 (.79:7932های مقامات وزارت آموزش و پرورش ترکیه در خصوص اعتمادسازی این مؤسّسات دوباره بازگشایی شدند )آدمی و نوری، از رایزنی

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/09/110927_an_azerbaijan_gas_europe
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که  استقالل قزاقستان را به رسمیت شناخت. وجود اشتراکات فرهنگی و زبانی بسترهای ژئوپلیتیک مناسبی را برای تعمیق ترکیه اوّلین کشوری بود 

ای که روابط میان آنکارا و تاشکند بدون توقّف سیر صعودی داشته است. مناسبات ترکیه مناسبات راهبردی میان دو کشور مهیّا ساخته است به گونه

(. قزاقستان با 95:7937به ترکیه در مسیر همکاری های راهبردی قرار دارد)نوروزی، 2113از سفر نور سلطان نظر بایف در سال با قزاقستان بعد 

آموز در آنها تحصیل هزار دانش 71مؤسّسه ی آموزشی وابسته به ترکیه را در این کشور فعّال کرده است که حدوداً  24، «کاتیف»حمایت بنیاد ترکی 

در شهر ترکستان را تأسیس کرد. همچنین از سال « خواجه احمد یسوی»ترك -المللی قزاقدر قزاقستان، دانشگاه بین 7337رکیه در سال کنند. تمی

دانشجو از ترکیه در دانشگاههای قزاقستان  7111اند و حدود حدود سه هزار دانشجوی قزاق در دانشگاههای ترکیه تحصیل کرده 2171تا سال  7332

حدود سه هزار دانشجو از قزاقستان برای تحصیل در دانشگاه های ترکیه به این  2112تا سال  7332از سال  (Fidan,2010صیل هستند)مشغول تح

حصیل ت کشور اعزام شده و حدود هزار دانشجو از ترکیه در بهترین دانشگاه های قزاقستان از قبیل دانشگاه آبای، فارابی و قزاقستان جنوبی مشغول

 ت یکسال زبانی ترکی و روسی فرا می گیرند.نشجویان در بدو ورود به مدّاند. دا

 

 گیری نتیجه 

اظر نبه عنوان دست آمدهای بررسی تطبیقی دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی باید گفت دو کشور به لحاظ الگوی اجرایی که 

برخوردارند تا الگوی ساختاری.مسئله ی ساختار سیاسی سکوالر ترکیه به همراه غیرایدئولوژیک بر ابزار هست از شباهت بیشتری نسبت به یکدیگر 

اسی مبودن سیاست خارجی این کشور و همچنین تعلّقات نژادی،زبانی و قومیتی منطقه با ترکیه از عوامل نفوذ و موفّقیت این کشور در اجرای دیپل

کی از آن است که ترکها با ابزارهای دیگری جز زبان،درصدد تحقّق اهداف خود در این کشور می فرهنگی می باشد.هرچند نمونه ی تاجیکستان حا

اه گباشند.در این بین موقعیت بهتر اقتصادی ترکیه نسبت به ایران،مکمّل خوبی برای دیپلماسی قوی تر فرهنگی این کشور بوده است. تأسیس دانش

سیس مدارس دینی،و حتبی راه اندازی فروشگاه های مصرفی که ترویج فرهنگ کاالیی ترکیه می های متعدّد،اعطای بورس های تحصیلی رایگان،تأ

امّاایران به عنوان قدرت منطقه ای وبه لحاظ عالیق مشترك فرهنگی،  باشد حاکی از همراهی عوامل اقتصادی ترکیه در کنار متغیّرهای فرهنگی است.

نفوذی  ایران دارای ابزارهای .بابرخی ازآنهاونیزموقعیت ژئوپلتیک اش جایگاه مهمی درمنطقه داردتاریخی ودینی باآسیای مرکزی وقفقازوهمسایگی 

آنچه مسلم است ایران دربین رقبای منطقه باوجود فقدان استراتژی فرهنگی  . مانندزبان فارسی، میراث مشترك فرهنگی ودین اسالم درمنطقه است

جموع درم خی ازدولت ها نسبت به فعالیت هایش دستاوردهای نسبتاً خوبی درهریک ازکشورها وهای برمدون ودرتالش برای کاستن ازحساسیت

توجه به نخبگان علمی وفرهنگی جمهوری های آسیای مرکزی وتبتادل هیتأتهای علمی، فرهنگی وهنری، تروی جوگسترش . درمنطقه داشته است

وقزاقستان ازطریق تأسیسات اقهای ایران، افزایش وتقویت کرسی های زبان فارسی، برگزاری زبان فارسی دربرخی ازاین کشورها به ویژه تاجیکستان 

اب، تدوره های دانش افزایی، معرفی وترویج فرهنگ وتمدن ایرانی ازطریق برگزاری هفته های فیلم، موسیقی، نمایشگاه، شبهای شعر، چاپ وتوزیع ک

 ) مانند قرقیزستان به عنوان دموکرات ترین جمهوری از زمان سقوط رئیس جمهورپیشین آنایران درکشوری . بخشی ازاین دستاوردها بوده است

میلیون تاجیک زندگی می  8 همچنین درازبکستان که حدود. تکه خود چهره فرهنگی بودت نمایندگی فرهنگ نداشته واکنون نیزندارد(  عسگرآقای ف

م وجود موافقت نامه فرهنگی بیند وکشورخبری نبوده و تنها دریکی دوساالخیراقدام های به ایران تنها بدلیل عد. ا.کنند عمالً ازخدمات فرهنگی ج

و  شناسیهای دوستی، مؤسّسات ایرانهای سیاسی و فرهنگی، انجمنهای تأسیس نمایندگیصورت گرفته است. جمهوری اسالمی ایران در زمینه

ی در کشورهای آسیای مرکزی تالش زیادی نموده است. میزان سفرهای خارجی رئیس های فرهنگمراکز آموزش زبان فارسی و نیز برگزاری هفته

های رادیویی، همکاریهای علمی دانشگاهی و تدریس زبانهای خارجی از جمله فعّالیتهای جمهوری اسالمی جمهوری اسالمی ایران، پخش برنامه

 باشند. زبان فارسی و مهاجران خارجی.ایران می
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