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Abstract 

The present study compares the soft power and cultural presence of Iran and 

Saudi Arabia in Central Asia and the cultural activities of both countries in 

this region after the collapse of the Soviet Union. The research seeks to 

answer the main question: “How successful has Iranian cultural diplomacy 

been in Central Asia compared to Saudi Arabia’s cultural diplomacy in the 

region?” the research also seeks to make comparisons between the two 

country’s diplomacy and cultural practices in Central Asia and also compare 

possible contradictions of these countries cultural practices. 

While analyzing the basic and main goals of Iranian and Saudi cultural 

diplomacy, the paper examines the strengths and weaknesses of the two 

countries’ cultural presence in the Central Asian region, the damages each 

country’s cultural presence impose on the other one’s interests, and possible 

ways to improve the quality of Iran’s cultural activities in the region. This 

article has been written in a descriptive-analytical method and its answer to 

the main question is that both Islamic Republic and Saudi Arabia have 

achieved some success in the field of cultural activities in Central Asia. 

However, given the fact that Saudi investment has increased dramatically in 

the region including in the cultural sector in recent years, Iran needs to pay 

more attention to the Central Asian region with which it has more 

commonalities than Saudi Arabia. This necessity is highlighted so that Iran 

won’t fall behind in this important regional competition. 

In the 21st century, the communications revolution has increased 

interactions among various players within the international system, making it 

easier and more effective to influence the public opinion of other countries. 
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Today, public opinion has become so important and influential that 

governments see it as an important and effective pillar in their decisions. As 

a result of this increasing importance of public opinion, governments, in 

addition to traditional ways of communicating with other countries, also use 

public opinion to influence different groups of people. Countries pursue their 

national interests and political goals as well as the promotion of their 

influence among people in other countries by using new, different, and 

indirect methods, the most important of which are public and cultural 

diplomacy. 

Central Asia has turned into a symbolic feature of the international 

relations geography in the Post-Cold War era. The economic problems that 

the countries of the region have faced since the collapse of the Soviet Union 

have gradually turned into political issues. For this reason, political, 

economic, social, and religious ties of five Central Asian countries with 

other states have drawn international relations researcher’s attention. Among 

these, we can refer to the European Union’s special attention to the vast oil 

and gas reserves of Central Asian countries to provide its energy needs. 

Traces of Iranian, Islamic, and Chinese civilizations can be seen in 

Central Asia. Islam has always been part of the identity of the people of this 

region in a way that has played an important role in the ethnic and national 

unity of the people of these countries both before and after their 

independence. In addition to the religious commonalities, Iran has common 

cultural and historical backgrounds with Central Asian countries and the 

Caucasus, while Saudi Arabia has only the first feature which is religious 

similarity. According to some intellectuals, Iran’s weak cultural diplomacy 

and lack of access to intact opportunities have allowed Saudis to open up 

their place among former Soviet Muslim states and consequently influence 

their way of thinking. 

Saudi Arabia has been very active in the field of public diplomacy and 

cultural diplomacy in various regions including Central Asia. This aspect of 

Saudi diplomacy focuses on religious issues and the propagation of 

Wahhabism. Saudi Arabia makes the most out of the existence of the two 

holy shrines in its territory as well as other historical backgrounds to provide 

the world with its definition of religion in the form of cultural diplomacy. 

Economic support has also allowed the country to create various institutions 

and media centers to promote Wahhabism. Of course, some researchers 

believe that this goal will not be very successful due to the limitations and 

weaknesses of Wahhabi thoughts and also different weaknesses of the Saudi 

political system. 
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The leaders of Saudi Arabia have always done their best, by using all 

their capacities to expand Salafi ideas. An example of this development is in 

their ongoing activities is the Muslim World League; the league is in the 

view of some scholars, the main arm of Saudi Arabia’s cultural diplomacy in 

the world. Given that the majority of Central Asians are Sunni Muslims, 

such activities have made some effects.   

Comparing cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran and Saudi 

Arabia in the Central Asian region, it should be noted that Iran pursues, in 

general, expansion of the Persian language and cultural symbols such as 

Nowruz, but Saudi Arabia tries to influence these societies through the 

expansion of Salafism thoughts. Saudi Arabia has addressed the expansion 

of Salafi thoughts in various forms. 

Iran’s cultural relations with Central Asia which are mainly managed by 

the Islamic Culture and Relations Organization have been pursued in various 

fields; however, the remarkable point is the inactiveness and negligence of 

the organization and other relevant cultural institutions toward Saudi 

Arabia’s activities in the region in recent years. The neglect has led to the 

growth of Wahhabi and Salafi ideas by the Saudi propaganda apparatus, 

backed by petrodollars in Central Asia. Iran’s weak cultural activities have 

allowed the Saudis to increase their cultural presence in the region with all 

their might and expand their influence in various fields. 

For the common cultural capacities and similarities between Iranian 

society and those of Central Asia, it will be possible to implement various 

cultural programs and compensate for the past shortcomings. This can 

happen if there will be regular and purposeful coordination and cooperation 

between responsible agencies, especially the Iran Islamic Culture and 

Relations Organization and the Ministry of Foreign Affairs. Taking 

advantage of cultural diplomats and experts, using potential capacities of  

ECO, effective participation in various cultural festivals, launching foreign 

radio and television networks between the region’s nations that have a 

common language, enjoying cyberspace, and planning joint academic and 

tourism projects can pave the way for bringing Central Asian societies closer 

to Iran. 

 

Keywords: Central Asia, Cultural Diplomacy, Iran, Public Diplomacy, 

Saudi Arabia. 
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  سعودي در عربستان و ایران فرهنگی دیپلماسی اي بررسی مقایسه
 مركزي آسياي

 *محمدرضا دهشيري
 رجهالملل وزارت امورخا روابط بین ۀعلوم سیاسی، دانشکد استاد

 سعيد قربانی
 الملل وزارت امور خارجه روابط بین ۀای، دانشکد کارشناس ارشد مطالعات منطقه

 آرا حامد حکمت
 تهران دانشگاه سیاسی، جغرافیای دکتری دانشجوی

 (79/70/7933تاریخ تصویب:  -71/71/7931)تاریخ دریافت: 

 
 چکيده

 یمرک    یایدر آس   یو عربستان سعود انریا یقدرت نرم و حضور فرهنگ ۀسیحاضر به مقا در نوشتار
 سهیمقا یاتحاد شورو یفروپاش پس ازرا منطقه  نیدو کشور در ا هر یفرهنگ یها تیو فعال یمپرداز یم
 مرک  ی  آسیای در ایران فرهنگی دیپلماسی» که هستیم پرسش این پاسخ دنبالبه نوشتار این کنیم. در می
 و «اس ت   ب وده  موف    ان دازه  چ ه  ت ا  منطقه این در عودیس عربستان فرهنگی دیپلماسی با مقایسه در
 ای ن  احتم الی  تض ادهای  و مرک  ی  آسیای در کشور دو این فرهنگی های اقدام و دیپلماسی کوشیم می
 و ای ران  فرهنگ ی  دیپلماسی اصلی های هدف و مبانی واکاوی ضمن .کنیم بررسی را فرهنگی های اقدام

 و مرک  ی  آس یای  منطق ۀ  در کش ور  دو ای ن  فرهنگ ی  ضورح های ضعف و ها قوت سعودی، عربستان
 بهبود راهکارهای و ب رگ بازی این عرصۀ در را دیگری منافع بر یک هر فرهنگی حضور های خسارت
-در ای ن نوش تار از روت توص یفی    .کنیم می بررسی را منطقه این در ایران فرهنگی های فعالیت کیفیت

رسیم که هر دو کشور ای ران و عربس تان س عودی در عرص ۀ      می گیریم و به این پاسخ تحلیلی بهره می
گذاری  اند، اما با توجه به اینکه می ان سرمایه هایی رسیده های فرهنگی در آسیای مرک ی به موفقیت اقدام

ط ور   های اخی ر ب ه   های مختلف و از جمله در بخش فرهنگی در سال ها در این منطقه در زمینه سعودی
الزم  ؛ش ده اس ت   یو س لف  یوهاب یها شهیموجب رشد اند فته است این موضوعگیری اف ایش یا چشم

ه ای بیش تری در مقایس ه ب ا      است ایران هم می ان توجه خود به منطقۀ آسیای مرک ی که با آن اشتراک
 ای عقب نماند. عربستان سعودی دارد، اف ایش دهد تا در این رقابت مهم منطقه

 
 واژگان اصلی
 ی.عربستان سعود دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی، ،رانیاآسیای مرک ی، 
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 مقدمه
ق درت  »ه ای سیاس ی از    توان دورۀ تغییر رویکرد نظام ویکم را می های ابتدایی سدۀ بیست سال

ای  عن وان ش یوه   دانست. قدرت نرم و استفاده از جذب ه و کش ش ب ه    2«قدرت نرم»به  7«سخت
کنن د.   ه ای سیاس ی مختل ف دنب ال م ی      ت که نظ ام جای زور و تهدید را مدتی اس ه ینه به کم
این مفهوم را مطرح کرد که آن را تأثیرگذاری آسان ب ر   7337اولین بار در سال  9«جوزف نای»

 7932پور لک در سال  دانند. تبیین این مفهوم در ایران نی  انجام شده است. سلیمانی دیگران می
وی هه ای االت متح د آمریک ا در منطق ۀ       و به های ب رگ های قدرت دربارۀ قدرت نرم در راهبرد

 (.Soleimanipour Lak, 2013)خاورمیانۀ بحث کرده و اهمیت آن را از نظر گذرانده است 
اند که  شدن، بازیگران جدیدی ظهور کرده الملل کنونی و در نتیجۀ پدیدۀ جهانی در نظام بین

رن   ب وده اس ت.     ها بسیار ک م  نپیش از این یا به هیچ شکلی وجود نداشتند یا اینکه حضور آ
های متنوع و متعدد غیردولتی و حتی افراد در دنیای امروز، بازیگران جدیدی هستند که  سازمان

 ,Baylis and Smith)ان د   الملل ظهور کرده شدن در صحنۀ روابط بین در نتیجۀ روند پدیدۀ جهانی

المل ل در   جغرافیای رواب ط ب ین   های نمادین منطقۀ آسیای مرک ی به یکی از ویهگی (.53 :2016
مش  ک ت اقتص  ادی ک  ه  (.Kavalski, 2016: 12)تب  دیل ش  ده اس  ت  4«دورۀ پس  اجن  س  رد»

ت دری  ب ه    ان د، ب ه   رو ش ده  ها روب ه  کشورهای این منطقه پس از فروپاشی اتحاد شوروی با آن
های سیاسی،  در همین زمینه، ارتباط (.Koolaee, 2015: 134)مسائل سیاسی هم تبدیل شده است 

اقتصادی، اجتماعی و دینی پن  کشور واقع در این منطقه با دیگر کشورهای دنی ا م ورد توج ه    
ب ه خخ ایر عظ یم     5«اتحادی ۀ اروپ ا  »الملل قرار گرفته است. توجه وی هۀ   پهوهشگران روابط بین

وگاز کشورهای آسیای مرک ی برای تأمین ان ریی م ورد نی از خ ود، از ای ن م وارد اس ت         نفت
(Shadivand, 2012: 34.) 

شود. دین اس م نی     ردپای تمدن ایرانی، اس می و چینی در منطقۀ آسیای مرک ی دیده می
همواره بخشی از هویت مردم این منطقه را شکل داده است. این دین، نقش مهمی در وح دت  

ای ران   (.Sanaei, 2011: 1-10)قومی و ملی مردم این کشورها، قبل و بعد از استق ل داشته است 
های مشترک فرهنگی و تاریخی با کشورهای آسیای مرک ی و  های دینی، زمینه ع وه بر اشتراک
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قفقاز دارد؛ در حالی که عربستان س عودی تنه ا از ویهگ ی اول، یعن ی تش ابه دین ی و م ذهبی        
برخ  وردار اس  ت. بن  ابر نظ  ر برخ  ی از اندیش  مندان، دیپلماس  ی فرهنگ  ی ض  عیف ای  ران و   

 ه ا ج ای خ ود     نکردن از فضاهای بکر در دسترس، سبب ش ده اس ت ت ا س عودی     اریبرد بهره
ه ا ه م ت أثیر بگذارن د      تب ع آن ب ر ن وع نگ رت آن     را در میان مسلمانان شوروی باز کنند و به

(Vakhshiteh, 2017.) 
 در من  اط   2«دیپلماس  ی فرهنگ  ی»و  7«دیپلماس  ی عم  ومی»عربس  تان س  عودی در ح  وزۀ 

ه ا ب ر ح وزۀ     در آسیای مرک ی بسیار فعال است. ای ن دیپلماس ی س عودی   مختلف و از جمله 
مسائل دینی و تبلیغ وهابیت تمرک  دارد. عربستان سعودی از وجود حرمین ش ریفین در خ اک   

 برد تا بتوان د تعری ف م ورد نظ رت      های تاریخی، نهایت استفاده را می طور زمینه خود و همین
 گی به دنیا ارائه ده د. همنن ین پش توانۀ اقتص ادی ب ه ای ن       از دین را در قالب دیپلماسی فرهن

های مختلف را در راستای تبلیغ وهابی ت ایج اد کن د.     کشور اجازه داده است تا نهادها و رسانه
های تفکر وهابیت و همننین  ها و ضعف دلیل محدودیت البته به عقیدۀ برخی از پهوهشگران، به

ف ب ه موفقی ت چن دانی دس ت نخواه د یاف ت       ضعف نوع نظام سیاس ی عربس تان، ای ن ه د    
(Saberdoust, 2014.) 

ه ای خ ود،    ک ارگرفتن هم ۀ ظرفی ت    اند تا با به سران عربستان سعودی همواره ت ت کرده
 9«اتحادیۀ جه ان اس  م  »های مداوم  افکار سلفی را گسترت دهند. نمونۀ این توسعه در فعالیت

ن اس م از دیدگاه برخی پهوهشگران، بازوی اص لی  االس می( است. اتحادیۀ جها العالم )رابطۀ
 (.Sheikholeslami and Saradar, 2012: 125)دیپلماسی فرهنگی عربستان سعودی در جهان است 

بیشتر مردم آسیای مرک ی مسلمان و پیرو مذهب اهل سنت هستند، در نتیج ه  با توجه به اینکه 
 .پذیرند ها تأثیر می از این اقدام

پلماسی فرهنگی ایران و عربستان سعودی در منطقۀ آسیای مرک ی باید به این در مقایسۀ دی
نکته توجه داشت که در حالت کلی، ایران، گسترت زب ان فارس ی و نماده ای فرهنگ ی مانن د      

س عی در  « افکار سلفی»کند؛ اما عربستان سعودی با گسترت  را در این منطقه دنبال می« نوروز»
ه ای   دادن افکار س لفی ب ه ش کل    دارد. در واقع، پرداختن و گسترتتأثیرگذاری بر این جوامع 

 (.Nezakati, 2017: 1-10)گوناگون و متنوع، موردنظر این کشور بوده است 
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ک ه   ش ود  پرس ش مط رح م ی    نیا. در این نوشتار است یلیتحل-یفیتوصاین نوشتار روت 
عربس تان   یفرهنگ   یپلماسیبا د سهیدر مقا یمرک  یایدر آس رانیا یفرهنگ یپلماسید تیموفق»

دو کشور  هر که شود می داده پاسخ این جواب در« منطقه چه اندازه بوده است  نیدر ا یسعود
را  ییه ا  تی  موفق یمرک    یایدر آس   یفرهنگ   ه ای  اق دام  ۀدر عرص یو عربستان سعود رانیا
 یه ا  ن ه یدر زم های ن منطق   در  ه ا  یسعود یگذار هیسرما نکهیتوجه به ا اما با ؛اند دست آورده  به

اس ت،   افت ه ی شیاف  ا  یریطور چشمگ به ریاخ یها در سال یاز جمله در بخش فرهنگ ،مختلف
 ه ای  دهد که ب ا آن اش تراک   شیهم توجه خود به منطقۀ آسیای مرک ی را اف ا رانیالزم است ا

 عقب نماند. یا رقابت مهم منطقه نیا ازدارد تا  یبا عربستان سعود سهیدر مقا یشتریب
 

 شناسی دیپلماسی فرهنگی فهومم
اند؛ در این می ان، تعری ف    های متفاوتی تعریف کرده دیپلماسی عمومی را افراد مختلف به شیوه

شود. او معتقد است ای ن ش اخه از دیپلماس ی ب ه      تری محسوب می تعریف جامع 7«مک کللن»
رس انی ی ک کش ور     های آموزشی، فرهنگی و اط ع ری ی راهبردی و اجرای برنامه برنامه»معنی 

طوری که رهب ران سیاس ی    حامی برای ایجاد محیط افکار عمومی در یک کشور هدف است، به
ه ای سیاس ت    گیری حمایتگرایانه و پش تیبانی از ه دف   سازد به تصمیم کشور هدف را توانا می
دهی، م دیریت و   هدف در دیپلماسی عمومی، جهت (.McClellan, 2004) «خارجی کشور حامی

 سازی افکار عمومی برای تأمین منافع ملی است.متقاعد
توان مخاطب قراردادن عموم م ردم جامع ه دانس ت؛     ویهگی ممتاز دیپلماسی عمومی را می

وس یلۀ   خورد. در واقع، این نوع از دیپلماس ی ک ه ب ه    چشم نمی چی ی که در دیپلماسی سنتی به
است، نه تنه ا س ری و غیرش فاف    ای و فرهنگی در پی تأمین منافع ملی کشوره اب ارهای رسانه
ها در دیپلماسی سنتی در ارتباط  طور کامل در دسترس همگان قرار دارد. موضوع نیست، بلکه به

های دیگر است؛ اما در دیپلماس ی عم ومی، مس ئلۀ اص لی، نگ رت       ها و رفتار دولت با سیاست
را ش اید  « کشور های مردمی و افراد مهم در خارج از گروه»افکار عمومی خارجی است. جذب 

 (.Dehshiri, 2014: 12, 16)ترین کارکرد دیپلماسی عمومی دانست  بتوان مهم
عنوان یکی از اب ارهای دیپلماسی عمومی و نمونۀ بارز و اع  ی ق درت    دیپلماسی فرهنگی به

ای جدید در تأمین منافع ملی مورد توج ه کش ورها ق رار گرفت ه اس ت. ت  ت ب رای         نرم و شیوه
های فرهنگی میان یک مل ت   ها و ارتباط ها، مبادله سپس اف ایش، ارتقا و گسترت تعامل برقراری و
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نامه و دستیابی به تفاهم فرهنگی مبتنی ب ر   منظور طراحی، تدوین و اجرای موافقت با ملتی دیگر به
(. ای ن ن وع خ از از    Ninkovich, 1996: 12ها و فهم مشترک را دیپلماسی فرهنگی گویند ) ارزت
ماسی عمومی، فرایند مؤثری است که در آن، فرهن  یک مل ت ب ه جه ان خ ارج آن ارائ ه و      دیپل

دف سیاس ی  شود. ه   ها به شکل دو و چندجانبه تروی  می فرد فرهنگی ملت های منحصربه ویهگی
فرهن    وسیلۀ  بهها و کشورها  گسترت روابط سیاسی میان ملت ،و غیرمستقیم دیپلماسی فرهنگی

 (.Dehghani Firouzabadi, 2009: 182)است مین منافع ملی أتبرای ی و اب ارهای فرهنگ
 

 دیپلماسی فرهنگی ایران و عربستان سعودي در آسياي مركزي
 الف( ایران
های پس از پیروزی انق ب اس می، دیپلماسی فرهنگی در خ دمت سیاس ت خ ارجی     در سال

ها و تبلیغ ات منف ی    های ایران، اتهام ها و هدف ایران قرار گرفته است تا ع وه بر معرفی آرمان
مبنای الگ وی دیپلماس ی فرهنگ ی ای ن      (.Ghashghavi, 2010: 10)علیه ایرانیان را نی  خنثی کند 

فه م دارن د. بنی اد اجرای ی      رو که معن ایی مس تقل و هم ه    کشور، عناصر فرهنگی هستند؛ از آن
و « حکوم ت »، «ت اریخ »، «زبان»، «دین»دیپلماسی فرهنگی ایران در منظر اس می، از پن  عنصر 

استوار اس ت  « تعامل مردم کشورها»و « ها تفاهم جهانی فرهن »گیرد که بر  نشأت می« خانواده»
(Fayyaz, 2007: 44.) 

منطق ۀ  در  «اس  م  تی  هو یابی  باز»برای  هایی ت ت رانی، ایاتحاد شورو یپس از فروپاش
ه ایی ب رای    ر کشورهای ای ن منطق ه، مؤسس ه   در همین دوره در بیشت. آسیای مرک ی انجام داد

ه ا پ یش از کش ورهای عرب ی،      آموزت زبان فارسی تشکیل شدند. به بیان دیگر، ای ران م دت  
اهمیت قدرت نرم در آسیای مرک ی را درک کرده بود. همننین روابط دوجانبۀ تجاری ایران با 

 (.Younas, 2017)تر است کشورهای این منطقه نی  نسبت به برخی از کشورهای عربی منطقه به
زمان با پایان جن  ایران و عراق استق ل یافتن د.   تقریب هم های آسیای مرک ی به جمهوری

جمهور بود، این کشور سیاست خ ارجی   سیئدر این دوره که اکبر هاشمی رفسنجانی در ایران ر
ای ن دوره   گرای ی را در پ یش گرف ت. آس یای مرک  ی در      تر کرد و سیاست منطقه خود را فعال

های جدی د و قاب ل اعتم ادی از     عنوان فرصت جدیدی برای ایران مطرح شد تا بتواند شریک به
)اِک و( ب ه  منطق ۀ     7«سازمان همکاری اقتصادی»میان این کشورها برای خود برگ یند. گسترت 

                                                           
1. Economic Cooperation Organization (ECO) 
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های  های این سازمان است، زمینه های فرهنگی یکی از هدف آسیای مرک ی که ارتقای همکاری
 (.Wastnidge, 2017: 2)دیکی بیشتر این کشورها به ایران را فراهم کرده است ن 

هایی دارد مانند تولید ف یلم، تئ اتر، مبادل ۀ     دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرک ی مؤلفه
ه ا، پخ ش رادی ویی و تلوی ی ونی      استاد و دانشجو، انتشار و توزیع کت اب و تش کیل کتابخان ه   

 ه  ا و  ه  ای آموزش  ی و فرهنگ  ی، آم  وزت زب  ان، نمایش  گاه  ه  ای مبادل  ه الملل  ی، برنام  ه ب  ین
های اینترنت ی،   ها و سایت های هنری و اجرای هنرهای نمایشی و اجرایی، ایجاد پایگاه جشنواره

ه ای س خنرانی، برگ  اری س مینارها و      های الکترونیکی، برنام ه  های فشرده و مجله ارسال لوح
 ه  ای ش  اخن دانش  گاهی   گ  ی، ت  اجران و چه  ره ه  ا ب  ا نخبگ  ان فک  ری و فرهن  نشس  ت

(Dehshiri, 2014: 416.) 
های مختلف  توجه ایران به آسیای مرک ی، برآمده از پیوند این کشور با این منطقه در حوزه

ب ا   (.Koolaee and Norouzi Zarmehri, 2018: 238)سیاسی، امنیت ی، فرهنگ ی و اقتص ادی اس ت     
ا از رابطۀ ای ن کش ورها ب ا ای ران ب ه ه یچ وج ه حمای ت         های مشترک، آمریک وجود این زمینه

ها هم تمایل چندانی به بهب ود و گس ترت رواب ط ای ن کش ورها ب ا ای ران         کند؛ البته روس نمی
های ایران ی   ندارند. روابط سیاسی ایران با پن  کشور آسیای مرک ی نی  همواره مورد تأکید مقام

ت ر کش ورهای دیگ ر     های اخیر در تأثیر حضور پررن  ویهه در سال بوده است؛ اما این روابط به
ها،   قرار گرفته است. این حضور، همیشه سیاسی یا اقتصادی نبوده است؛ بلکه در بسیاری نمونه

 (.Ramezani Bunesh, 2012: 8)ماهیتی مذهبی و فرهنگی داشته است 
 ه ایی ب ا    هوی هه ازبکس تان و تاجیکس تان، در دور    برخی از کشورهای آس یای مرک  ی، ب ه   
ه ای غیردین ی ای ن کش ورها      تواند به ثبات نظ ام  طرح این مسئله که روابط گسترده با ایران می

های ش یعۀ س اکن    اند. در همین زمینه به اقلیت آسیب وارد کند، سطح این روابط را کاهش داده
نمایندگان و زبانان نی  گاهی با دید  زبانان سمرقند و بخارا و آخری در این کشورها شامل فارسی

ان د   ه ا زی ر فش ارهایی ق رار گرفت ه      عوامل نفوخ ایران نگریسته شده و از سوی ای ن حکوم ت  
(Peyrouse, 2014.) 

 
 ب( عربستان سعودي

بودن و خادمی حرمین شریفین  ترین پایۀ دیپلماسی عمومی عربستان سعودی، طرح اس می مهم
ه ا   نوان اب ار دیپلماسی عمومی س عودی ع )مسجد الحرام و مسجد النبی( است. تفکر وهابیت به

ه ای دین ی،    که نقش مهمی در روند تشکیل و تداوم حیات این نظام داشته است، از راه مدرسه
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 (.Koohkan and Nezakati, 2014: 217-218)یاب د   اس  م گس ترت م ی    جهان ها و اتحادیۀ رسانه
گ ری و   ۀ وهابیت و س لفی قدرت رسانه و آموزت عالی فراملی، جذب دانشجو و تروی  اندیش

الملل ی از اب اره ای عربس تان س عودی در اج رای دیپلماس ی        های بین سرانجام تقویت نشست
عن وان اه رم    ه ا از موقعی ت جغرافی ایی خ ود ب ه      فرهنگی این کشور در جهان هستند. سعودی

 (.Darvishi and Hajihashemi, 2017: 61)کنند  هایشان استفاده می قدرت در توسعۀ سیاست
تفکر وهابیت، حاکمان عربستان سعودی را به اب اری جدید مجه  ساخت که نقشی اساسی 

مذهب  (.Atai and Mansouri Moghaddam, 2013: 35-36)در انسجام و توسعۀ این نظام ایفا کرد 
بیشتر ساکنان عربستان سعودی، حنبلی )یکی از چهار مذهب فقهی اصلی اهل سنت( است؛ اما 

ه ا اس ت؛ از جمل ه ای ن      کند که برخ ف باورهای حنبل ی  ادعاهایی را مطرح میتفکر وهابیت 
شدن جسم برای خداوند، منع زیارت حرم پیامبر اس م )ز( و دیگر اولیای اله ی،   باورها قائل

های مقدس مانند حرم ب رگان اس م، رد فضائل امیرالمؤمنین )ع( و تکفیر بخشی  تخریب مکان
 (.Monjezi, 2008: 5)کار انحرافی است از مسلمانان و دیگر اف

ترین عوامل تأثیرگذار در سیاست خارجی عربس تان س عودی، وج ود ح رمین      یکی از مهم
ب رداری سیاس ی از    شریفین در این کشور است و حاکمان سعودی سعی در برندس ازی و به ره  

 می ب ه  ه ای مختل ف کش ورهای اس      ها، برگ اری نشس ت  این موضوع دارند. نمونۀ این اقدام
خواهد از این راه، خود را نگهب ان ش هرهای مق دس مک ه و      می بانی مکه است که عربستان می

 Koohkan and)مدینه مطرح کند و جایگاه رهبری جه ان اس  م را ب ه خ ود اختص از ده د       

Nezakati, 2014: 220.) های طبیعی موجود در این کشور  ها با استفاده از ثروت همننین سعودی
کنند و این مس ئله ه م در پیش برد دیپلماس ی      های ضعیف منطقه حمایت اقتصادی می از دولت

 (.Hasani Saadi, 2010: 6)ها در منطقه مؤثر بوده است  عمومی و نفوخ سیاسی آن
 هدف اص لی عربس تان س عودی از دیپلماس ی فرهنگ ی در س طح آس یای مرک  ی و ک ل          

 الق رای جه ان    ام»ت ک ه ای ن کش ور    جهان اس  م، قبوالن دن ای ن موض وع ب ه مس لمانان اس        
 ه ای س نگینی خواه د داش ت.      است و مقاومت در مقابل آن برای طرف مقاب ل ه ین ه  « اس م

های عقی دتی انق  ب اس  می ای ران      کردن بنیان ها همواره در پی مت ل ل در این زمینه، سعودی
ان د. عربس تان    ش گرفت ه های مختلف از جمله تکفیر ش یعه در پ ی   اند و این هدف را از راه بوده

کوش د   برای تخریب وجۀ ایران در منطق ه م ی   7«ه ل شیعی»سعودی با طرح مسائلی همنون 
(Davand, 2017.) 
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در سال اول پس از فروپاشی، تعداد مس جدهای درۀ فرغان ه، بیس ت براب ر ش د و در ای ن       
لوییکی های مذهبی خصوصی ایج اد ش دند ک ه از نظ ر م الی و ای دئو       منطقۀ حساس، مدرسه
کرد. این کشور، ه ینۀ زیادی را صرف انتشار و گس ترت   ها را حمایت می عربستان سعودی آن

امام ان ک رد. پ س از فروپاش ی اتح اد ش وروی،        ادبیات مذهبی، ساخت مس جدها و آم وزت  
 را گ روه  دنب ال انق  ب هس تند. ای ن     ان د و ب ه   ها در درۀ فرغانه رشد چشمگیری داشته وهابی

و  مس جدها  ت ا  کنن د  م ی  م الی  ت أمین  ای گس ترده  س طح  در س عودی  عربس تان  در حامیانشان
 .کنند تأسیس وهابی تفکر براساس دینی های مدرسه

حرک ت  »شروع شد. ه ینۀ این طرح را  7332ه ار دالر ه ینه از اکتبر  277طرح نمنگان با 
تفک ر   کرد ک ه در اص ل، س ازمانی ب رای گس ترت      در عربستان سعودی تأمین می 7«اهل سنت

ه ای خ ود از تفک ر     ها پس از فروپاشی اتحاد شوروی، حمای ت  وهابیت بود. در واقع، سعودی
های م ذهبی ب ا    وهابیت را از افغانستان و آسیای غربی به آسیای مرک ی گسترت دادند. افراطی

ه ای   های مذهبی عربستان سعودی، نقش فعالی در گسترت تفکرها و حرک ت  حمایت سازمان
ه  ار   2ح دود   7339ای که در اواخر س ال   گونه ی در آسیای مرک ی داشتند؛ بهمذهبی غیرسنت

ای در آسیای مرک ی، تفکیک جنسیتی شدند و تعلیمات دینی وهابی را  نفر پسر و دختر مدرسه
 (.Khairi, 2001: 168-171)صورت رایگان فرا گرفتند  ها به  در مدرسه

گیرند و این دین  را از دین اس م میکشورهای حوزۀ آسیای مرک ی، هویت اصلی خویش 
نقش زیادی در ایجاد وحدت میان اقوام مختلف در این منطقه داشته است. در نتیج ه، اهمی ت   

دهی ارتباط با مردم ای ن جوام ع در نظ ر     ترین نقطۀ شروع برای شکل عنوان اصلی دین اس م به
 م ردم  ه ای  نگ رت  و ارافک   در نف وخ  اف  ایش  و حضور قصد که گرفته شده است. کشورهایی

ترین عامل تأثیرگذاری بر افکار م ردم   عنوان اصلی اند، همواره از دین به داشته را مرک ی آسیای
گیری از هم ین عام ل و همنن ین معرف ی      اند. عربستان سعودی نی  با بهره این جوامع بهره برده

مس لمانان جه ان از   عنوان خادم حرمین شریفین، همواره ت ت کرده است ت ا در می ان    خود به
این کشور با حضور در منطقۀ آسیای  (.Sanaei, 2011: 1-10)جمله مردم این منطقه تأثیر بگذارد 
 (:Mirmohammadi, 2014)کند  مرک ی، دو راهبرد کلی را دنبال می

گری: با وجود خأله ای فک ری و اعتق ادی در     تروی  و گسترت تفکر وهابیت و سلفی. 7
توانند مخاطبانی پیدا کنند. نگ اهی ب ه وض عیت منطق ه و همنن ین       ها میاین منطقه، این تفکر

کند که اس م و مذهب اهل سنت تنها راه نف وخ فرهنگ ی    خوبی روشن می ها به فعالیت سعودی
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ها ج  این عام ل، ن دیک ی دیگ ری ب ا      پادشاهی سعودی در این کشورها بوده است؛ چراکه آن
کنن دۀ من افع    توان د ت أمین   دم این منطقه به وهابی ت م ی  گرایش مر مردم آسیای مرک ی ندارند.

 حاکمان عربستان سعودی باشد.
مقابله با گفتمان انق ب اس می ایران: عربس تان س عودی ب رای جل وگیری و مقابل ه ب ا       . 2

خوبی  ها و متفکران سعودی به  کند. مقام حضور ایران در منطقۀ آسیای مرک ی و قفقاز ت ت می
مشترک فرهنگی، تاریخی، تمدنی و آیینی ایرانی ان در ای ن منطق ه آگ اه هس تند و      های  از زمینه
 گیری از پشتوانۀ مالی خود بر مردم این جوامع اثر بگذارند. کنند تا با بهره ت ت می
 

 مقایسۀ دیپلماسی فرهنگی ایران و عربستان سعودي در كشورهاي آسياي مركزي
 الف( ازبکستان

ازبکستان تا حدی با دیگر کشورهای  منطق ۀ آس یای مرک  ی متف اوت     روابط فرهنگی ایران با 
های   دلیل مسائلی که بیشتر از سوءتفاهم که بعد از استق ل ازبکستان به نظر است؛ تفاوت از این

شد، روابط تهران و تاشکند با رکود هم راه   های ازبک در چگونگی تعامل با ایران ناشی می مقام
خوانی میان نظام دینی ای ران و نظ ام غیردین ی موج ود در      نبود هم (.Dehshiri, 2014: 429)شد 

ه ای   ازبکستان و ترس سران ازبک از تأثیرگذاری انق ب اس می ایران بر این کشور را از دلیل
های فرهنگی ای ران در ازبکس تان    های گذشته، رای نی اند. البته در سال مؤثر در این رکود دانسته

اری نخبگان ازبک، آثار تاریخی بسیاری از زبان فارسی به ازبکی ترجمه شده است با همک سبب
ه ای   ات اق ای ران در دانش گاه    75اندازی  هایی مانند راه های آکادمیک نی  فعالیت شود. در حوزه

 مختلف ازبکستان پیگیری شده است.
ه ای آس یای مرک  ی اس ت ک ه در ط ول        عربستان سعودی پذیرای جامعۀ ب رگی از مل ت 

، 7397و 7327ه ای   ویهه در ده ه  اند؛ به های مختلف تاریخی به این کشور مهاجرت کرده هدور
های ض د اس  می اس تالین در سراس ر اتح اد ش وروی. ش مار ای ن          زمان با اجرای سیاست هم

ه ا اه ل ازبکس تان ب وده و در      مهاجران حدود نیم میلیون نفر برآورد شده اس ت ک ه بیش تر آن   
اند. مهاجران آسیای مرک ی را بومیان عربستان سعودی،  شهرهای مکه، جده و مدینه ساکن شده

دار  ها مناص ب مهم ی را در حکوم ت س عودی عه ده      خواندند. بسیاری از بخاری می «بخاری»
 کنند. های اقتصادی فعالیت می ها نی  در زمینه اند و بخش دیگر آن شده

 ه ا ک ه ب ه زور آس یای مرک  ی را ت رک        پس از فروپاشی اتح اد ش وروی، بس یاری از بخ اری    
 زس  ازی مس  جدهای ق  دیمی، س  اخت  ه  ای خ  ود برگش  ته و در با  ک  رده بودن  د، ب  ه س  رزمین 



 3111پایيز و زمستان ، 2، شمارة 31، دورة اوراسياي مركزيمطالعات    444

زم ان، ع ق ۀ خ ود را ب ه      ان د. ه م   شناسی مش ارکت ک رده   مسجدهای جدید و تأسیس مراک  اس م
اند. ب ا توج ه ب ه     گذاری برای توسعۀ اقتصادی هر یک از کشورهای آسیای مرک ی نشان داده سرمایه

ادی را در ج وار ح رمین   اینکه شهروندان عربستان سعودی که اهل آسیای مرک ی هستند، م دت زی   
های  اند. بخاری اند، از احترام خاصی در بین ساکنان آسیای مرک ی برخوردار شده شرفین زندگی کرده

ه ای خ ود را ب ا     کنن د ت ا بتوان د ارتب اط     سعودی، فرصت خوبی را برای عربستان سعودی ایجاد می
 (.Al-Khatlan, 2000: 25)مند شوند  کشورهای آسیای مرک ی گسترت دهند و از منافع آن بهره

 
 ب( تاجيکستان

ت رین   ه  ار جل د کت اب از غن ی     5کتابخانۀ رای نی فرهنگی ایران در تاجیکستان با داشتن ح دود  
ای  های این کشور است. بخش دیداری و شنیداری رای نی ایران در دوشنبه ه م مجموع ه   کتابخانه
های آموزشی خ ط   ا در اختیار دارد. ک سهای سینمایی، مستند، سریال و موسیقی ایرانی ر از فیلم

های فرهنگ ی   شناسی از دیگر فعالیت های آموزت ایران نیاکان )الفبای فارسی(، قرآن مجید و دوره
های مختلف به الفبای فارسی  عنوان کتاب در موضوع 57ایران در این کشور است. انتشار بیش از 

ان در تاجیکس تان در ای ن زمین ه ب وده اس ت.      و سیریلیک اقدام مؤثر دیگر نمایندگی فرهنگی ای ر 
همننین دیپلماسی حمایتی ایران که کمیتۀ امداد امام خمینی در ش هرهای مختل ف تاجیکس تان از    

انج ام  « ایالت خودمختار بَدَخشان کوهس تانی »و « وحدت»، «کوالب»، «تپه قُرغان»، «دوشنبه»جمله 
ر تاجیکان به ایران و مردمانش شده است؛ تا گیری وابستگی عاطفی بیشت داده است، منجر به شکل

 دانند. آنجا که بسیاری از آنان، ایران را وطن دوم خود می
های وزارت امور خارجۀ دو کشور عربستان سعودی و تاجیکستان با استقبال از تقویت  مقام
های دوجانبۀ فرهنگی، برگ اری روزهای فرهنگی عربستان سعودی در تاجیکس تان در   همکاری

دنبال آن، برگ اری روزهای فرهنگی تاجیکستان در عربستان س عودی در س ال    و به 2771ال س
فرهنگی مانند روزه ای فرهنگ ی     اند. برگ اری مراسم ری ی کرده را در همین زمینه برنامه 2773

های عربستان سعودی و تاجیکس تان   ها و ملت در اف ایش سطح دوستی و همکاری میات دولت
 (.Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan, 2019) مؤثر بوده است

 
 ج( تركمنستان

ه ای بلندم دت اقتص ادی، بازرگ انی، علم ی، فن ی و        قانون همک اری »با بستن  7917در سال 
ه ای   ب ار برنام ه   ، دو کشور تصمیم گرفتند که هر دو سال یک«فرهنگی میان ایران و ترکمنستان



 441 مركزي آسياي سعودي در عربستان و ایران فرهنگی دیپلماسی اي بررسی مقایسه 

ه ا کنف رانس مش ترک فرهنگ ی در ب رگداش ت       را تدوین کنند. برگ  اری ده  فرهنگی مشترکی
های مشترک فرهنگی برپا شده است. همننین هر سال هفتۀ فرهنگی و جشنوارۀ فیلم  شخصیت

شود. عربستان سعودی ب ا برگ  اری روزه ای     آباد پایتخت ترکمنستان برگ ار می ایران در عش 
لت خ ود را ب ه نم ایش گذاش ته اس ت. ای ن کش ور از        آباد، آداب و رسوم م فرهنگی در عش 

های فرهنگی با ترکمنس تان خب ر داده    های خود در زمینۀ اف ایش سطح همکاری و ارتباط اقدام
توان د رواب ط عربس تان س عودی ب ا       هایی دانسته است که می است و زمینۀ فرهنگی را از زمینه

رواب ط فرهنگ ی می ان دو کش ور را مه م      تر کند. ترکمنستان نی  توسعۀ  ترکمنستان را مستحکم
هایی نی  برای  هایی برای دیدار هنرمندان دو کشور و ک س دانسته است. در همین زمینه، برنامه

 (.Arab News, 2019)دانشجویان ترکمنستانی تدارک دیده شده است 
 

 د( قرقيزستان
کرس ی زب ان    و 7«ش کک دانشگاه عل وم انس انی بی  »شناسی در  تأسیس کرسی زبان فارسی و ایران

ه ای فرهنگ ی    از فعالی ت  4«مل ی قرقی س تان  »و  9«آرابایف» 2،«اس ویانی»های  فارسی در دانشگاه
ش ود   تر م ی  ایران در قرقی ستان است. اهمیت روابط فرهنگی برای سران دو کشور زمانی مشخن

موفقی ت دیگ ر    گیرد. که پیمان خواهرخواندگی شهرهای دو کشور با یکدیگر مورد توجه قرار می
ه ای قرقی س تان اس ت.     ه ای درس ی مدرس ه    آوردن مشارکت در ح  تألیف کتاب دست ایران، به

وجود فضای بازتر سیاسی نسبت به دیگر کشورهای آسیای مرک ی، این فرصت را ب ه دیپلماس ی   
 های خود را در این کشور اف ایش دهد. فرهنگی ایران داده است تا فعالیت

ساخت یک مرک  اس می در شهر اوت، ی ک میلی ون روب ل ه ین ه      عربستان سعودی برای
کرده است. امامان وهابی نی  از نمنگان و اندیجان در ازبکستان برای گسترت تفکر وهابیت ب ه  

 (.Khairi, 2001: 173روند ) آباد در قرقی ستان می ج ل
 

 ه( قزاقستان
ص نعتی  »، «فردوسی مشهد»، «تهران»های  های ایران و ق اقستان، دانشگاه در نتیجۀ اف ایش تعامل

ان د. ای ن    وارد رواب ط فرهنگ ی ب ا مراک   علم ی ق اقس تان ش ده       « صنعتی امیرکبیر»و « شریف

                                                           
1. Bishkek Humanities University (BSU) 

2. Kyrgyz-Russian Slavic University 

3. Arabaev Kyrgyz State University (AKSU) 

4. Kyrgyz National University 
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خورشیدی و بعد از سفر سفیر ایران به جنوب  7917ها تا آنجا پیش رفت که در سال  همکاری
ق ه باش د. ع ق ۀ م ردم     ق اقستان مقرر شد که زبان فارسی، زب ان اول دانش گاه دولت ی آن منط   

های رای نی فرهنگی ای ران در ق اقس تان ت ا آنجاس ت ک ه در       ق اقستان به زبان فارسی و ت ت
های ق اقستان زبان فارس ی   ها و مدرسه آموز در دانشگاه ه ار نفر فارسی 2های اخیر حدود  سال

اف  اری و   ، حمای ت ن رم  های رای نی فرهنگی ایران در ق اقستان اند. از دیگر فعالیت را یاد گرفته
های متعدد زبان و ادبی ات فارس ی در ق اقس تان ب وده اس ت. ای ران در        اف اری از کرسی سخت

آلماتی واحد آموزشی، کتابخانه و واح د دی داری و ش نیداری دارد. همنن ین مرک   فرهنگ ی       
و اط راف آن   تبارهایی که در این شهر ایرانیان در شهر چمکیف نی  با توجه به تعداد زیاد ایرانی

 (.Dehshiri, 2014: 428-429)کنند، اهمیت زیادی دارد  زندگی می
صورت یکی از محوره ای تحمی ل ق درت ن رم      به 7«بانک توسعۀ اس می»پادشاهی سعودی از 

، 2774ت ا   2772ه ای   طوری ک ه در س ال   کند؛ به خود بر کشورهای مختلف جهان اس م استفاده می
گذاری کرده است. البت ه ش رایط در ای ن     دالر در اقتصاد ق اقستان سرمایه اردیلیم 2/7نهاد بالغ بر  نیا

ای ک ه ب رای نمون ه دول ت      گون ه  کشور نسبت به دیگر کشورهای اس می اندکی متفاوت است؛ ب ه 
هایی که قرار بود یک فرد مذهبی سعودی در این کشور انج ام ده د را    گذاری ق اقستان بیشتر سرمایه

ه ا ی ا بخ ش     خواس تند در زمین ۀ توس عۀ زیرس اخت     گذارانی که می های سرمایه حرد کرد و تنها طر
کشاورزی فعالیت کنند را تصویب کرد. با وجود این، تعدادی سازمان مرتبط با مذهب مانند ش رکت  

ها در ق اقستان ک ه خ دمات م الی را مط اب  ب ا قواع د        )یکی از اولین شرکت 2«گذاری فتاح سرمایه»
طور کل ی، کش ورهای ع رب حاش یۀ خل ی        کنند. به دهد( در این کشور فعالیت می اس می ارائه می

ه ای فرهنگ ی مانن د افتت اح مراک         های خود در این منطقه را ب ا ه دف   گذاری فارس، بیشتر سرمایه
 (.Biard, 2019: 8)دهند  های مذهبی انجام می فرهنگی یا تأمین مالی مسجدها و مدرسه

 

 نتيجه
المل ل   ها میان بازیگران مختلف روابط بین م، انق ب ارتباطات سبب اف ایش ارتباطیک و در قرن بیست

شد و امکان تأثیرگذاری بر و تأثیرپذیری از افکار عمومی دیگر کشورها با س هولت بیش تری ف راهم    
ها آن را رکنی مه م و م ؤثر در    قدر مهم و تأثیرگذار شده است که دولت شد. امروزه افکار عمومی آن

ها ع  وه   گیرند. در نتیجه، این اف ایش اهمیت افکار عمومی، دولت های خود در نظر می گیری یمتصم
های سنتی برقراری ارتباط با کشورهای دیگ ر، از افک ار عم ومی نی   ب رای تأثیرگ ذاری ب ر         بر شیوه

                                                           
1. Islamic Development Bank (IDB) 

2. Fattah Finance 
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ی ری  کنند. در واقع، کش ورها ب رای ت أمین من افع مل ی خ ود، پیگ       های مختلف مردم استفاده می توده
ه ای جدی د، مختل ف و     های سیاسی و اعمال نف وخ در می ان م ردم دیگ ر کش ورها از روت      هدف

 و دیپلماسی فرهنگی است. ها دیپلماسی عمومی ترین آن گیرند که از مهم غیرمستقیم بهره می
ه ای مش ترک ب ا پ ن  جمه وری       دلیل داشتن برخی ویهگی بههم ایران و عربستان سعودی 

 ه ای جدی د   کنن د از فرص ت   ت ت میفرهن ، زبان، تاریخ و دین واحد، آسیای مرک ی مانند 
شکلی، از جمله ب ا اس تفاده از ای ن اب اره ا     به هر  وجود آمده بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به

 (.7نمودار سازند )این کشورها را با خود همراه  ،کنند تا با نفوخ در این منطقه برداری بهره

 
 7لماسی فرهنگی ایران و عربستان سعودي در كشورهاي آسياي مركزي. مقایسۀ دیپ3نمودار 

Source: Authors. 

                                                           
 شده است: کشیدهنمودار براساس داده های منابع زیر .  7

Al-Khatlan, 2000: 25; Arab News, 2019; Biard, 2019: 8; Dehshiri, 2014: 428-429.  ; Khairi, 

2001: 173; Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan, 2019. 
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روابط فرهنگی ایران با آسیای مرک ی را که بیش تر س ازمان فرهن   و ارتباط ات اس  می      
تحرک ی و   ، ک م شایان توجهۀ نکتهای مختلفی پیگیری شده است؛ اما  کند، در حوزه مدیریت می

های عربس تان س عودی در    گر نهادهای فرهنگی مربوطه، نسبت به اقدامغفلت این سازمان و دی
وس یلۀ   های وهابی و سلفی به های اخیر است؛ غفلتی که موجب رشد اندیشه این منطقه در سال

دستگاه تبلیغاتی سعودی و با پش توانۀ م الی دالره ای نفت ی در آس یای مرک  ی ش ده اس ت.         
ه ا داده اس ت ک ه ب ا هم ۀ ت وان،        امکان را به سعودیرن  فرهنگی ایران، این  های کم فعالیت

 های مختلف گسترت دهند. شکل حضور و نفوخ فرهنگی خود را در این منطقه به
های فرهنگی مشترک میان جامع ۀ ای ران و جوام ع آس یای مرک  ی، در       با توجه به ظرفیت

سازمان فرهن    ویهه  های مسئول، به صورت هماهنگی و همکاری منظم و هدفمند میان دستگاه
های مختل ف فرهنگ ی و    و ارتباطات اس می و وزارت امور خارجۀ ایران، امکان اجرای برنامه

ها و کارشناسان فرهنگی،  گیری از دیپلمات های گذشته وجود خواهد داشت. بهره جبران کاستی
 ان دازی  ه ای مختل ف فرهنگ ی، راه    استفاده از ظرفیت سازمان اکو، حضور م ؤثر در جش نواره  

ه ای منطق ه، اس تفاده از فض ای مج ازی و       مرزی به زبان ملت های رادیو تلوی یونی برون شبکه
توانند زمینۀ ن دیک ی جوام ع آس یای     های مشترک دانشگاهی و گردشگری می ری ی طرح برنامه

 مرک ی را با ایران فراهم سازند.
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