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 چکیده 

های فرهنگی و تاریخی مشترک در میان کشورهای ایران  های گردشگری متنوع و برخورداری از زمینه منطقه مکران با داشتن جاذبه

اما نکته اصلی استفاده از  ان و افغانستان پتانسیل تبدیل شدن به مقصدی مشترک برای گردشگری منطقه را داراست؛و پاکست

ابزارهای مناسب برای ایجاد این رونق است. یکی از ابزارهای مفید دنبال کردن دیپلماسی گردشگری است. سؤال اصلی مقاله این 

ای را که برای  ینه رونق گردشگری را در منطقه مکران فراهم آورد؟ فرضیهتواند زم است که آیا دیپلماسی گردشگری می

رسد دیپلماسی گردشگری حلقه واصل  پاسخگویی به این سؤال اصلی در صدد تحلیل و تبیین آن هستیم این است که به نظر می

ان است. روش این مقاله گسترش روابط ایران با همسایگان شرقی و قطب جاذب جذب گردشگر و رونق گردشگری منطقه مکر

، دهد که دیپلماسی گردشگری با محوریت منطقه مکران هم بسترهای جغرافیایی تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می -توصیفی 

های  های امنیتی و نیز فقر زیرساخت های منطقه اما برخی چالش قومی و تاریخی دارد و هم پشتوانه سیاسی در میان دولت، فرهنگی

تسهیالتی باعث کندی روند رونق گردشگری منطقه مکران از دریچه دیپلماسی گردشگری گردیده است. با توجه به این  ارتباطی و

ای و نیز مقاالت علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین دیپلماسی  مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه

ابط ایران با همسایگان شرقی و قطب جاذب جذب گردشگر و رونق گردشگری گردشگری به عنوان حلقه واصل گسترش رو

    منطقه مکران پرداخته خواهد شد.

 

 شرق ایران. ، منطقه مکران، دیپلماسی گردشگری، گردشگری: کلیدی واژگان
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 مقدمه 

،  کند یم جادیاشتغال ا یکشور دارد. گردشگر یاسیو سـ اجـتماعی، یابعاد اقـتصاد  بر  یفراوان  ریتأث یگردشگر

است.  یالملل نیکشورها در سطح ب یاسیس تیمشروع یبه دنبال ارتقا و اندازد یم انیرا بـه جـر یاقتصاد یها سرمایه

. (Musgrave,1989)در اقتصاد اسـت نهیهز و کم پاک، پر درآمد عیاز صنا یکی  یگردشگر  یاقتصاد  منظر از

در  یدشگرگـر، یمنظر اجتماع از. است« و پنهان ینامرئ صادرات» نوعی یتجل یاز گردشگر  حـاصل  درآمـدهای

،  زین یاسیمنظر س ازاست.  یو اجتماع یفرهنگ، یعیطب طیکه متشکل از مح  ردیگ یم  صورت  ییایجغراف طیبستر مح

 یالملل نیکشورها در مناسبات ب یرفتار و خوش یاسیس ثبات، کشور ـکی ازاسـتقبال گـردشگرها  لیدال  از  یکی

  ماهیت.  منطقه است کی تینشانه قدرت و امن نیش آن و همچنکـشور نشان از آرام ـکیبه   گردشگر  ورود.  است

  یها یژگیو  نیو همچن یاقتصاد یاسیس ۀو درهـم بـافت دهیـچیاز عوامل پ متأثر، یا در هر جامعه یگردشگر

 (.7931، ویل )داسکند یرا مجذوب خود م گرانیاست که د  ییایجغراف

 کارگیری به  که تمایل به  کشورها  از  ری حیاتی برای بسیاریبـه امـ  ای فزاینده  طور به، مشی گردشگری خط

مشی آن اسـت که   و مـلی دارند تبدیل شده است. الزمـۀ مـؤثر بودن ایـن خط  ای مـنطقه  رشد برای، گردشگری

  این  یبترت  این به.  (Monge-Gonzalez & Luis Rivera,2010)شـود  شـناسایی، در اجرای آن وجود دارد  که  موانعی

ها را بـه  های مرتبط بـا گـردشگری نیازمند ابزارهای هستیم که آن مشی  اجرای خط  شود برای امر احساس می

است و   گرفته  صـورت  مـتعددی  های پژوهش  بـگذاریم. در خصوص گردشگری در ایران  اجـرا  صورت کارآمد به

  بـا  ی اصلی این است که چـرا مـسئله حـالرائه شده است. توسعه آن به طور عام و خاص ا  برای  راهکارهایی نیز

خود را از بازار گردشگری به   سهم  است  نـتوانسته  فـراوان  بسترهای  کـشور مـا با دارا بودن هنوز، راهکارها  ی ارائه

زمینه هایی در  مشی  رغم ارائه خط شود مـبنی بـر اینکه علی وجود این خالئی احساس می بادست آورد. 

ها  مشی  این راستا به دنـبال ابزارهایی هستیم که بتوان این خط درنـواقصی هـمراه اسـت.   اجـرای آن با، گـردشگری

 (.7931، و همکاران دانایی فرد)را به صورت کارآمد به اجرا گذاشت

  اعـمال  بـه  قیمبه اعتقاد بسیاری از کارشناسان موفقیت یا شکست صنعت جهانگردی در هر کشور به طور مـست

تر  چتر حمایتی دولت نسبت به گردشگری گسترده  گردد به نحوی که هـر چـه های حمایتی دولت باز می سیاست

و بـسیاری از کـاالهای دیـگر که   نفت  بازار  امروزه (.7931، شکوفایی این بخش هم بیشتر خواهد شد)باصری، باشد

نفع و رقیب دچار تالطم  های ذی تواند به وسیله قدرت مـی، شود محسوب می  کشورها  به عنوان منبع درآمد برخی از

گذاری انـدک در گـردشگری نسبت به دیگر  خاورمیانه( اما سـرمایه  در  اخیر  نظیر اتفاقات یا افت و خیز شود. )

ی دیگر تأثیرگذاری که . از سو(Micheal, 2001)مثبتی را به همراه داشـته بـاشد  بسیار  تغییرهای  تواند صنایع می

گو بـین  و های گـفت موجب شده تا گردشگری به عنوان یکی از موضوع  دارد  ها کشور  گردشگری در اقتصاد

  رو  شـکل گـرفته و از این«  دیپلماسی بر پایه گـردشگری»به عبارت دیگر  ؛شمار آید  به  پایه خارجی بلند های هیئت

ایـنکه راه گردشگران   بـه  المللی باز کند. با تـوجه ر معاهدات و قراردادهای بینشده به تدریج جای خود را د  موفق

ترین نمایندگان خـود  عنوان بلندپایه  به  سفیرانش  گذرد و دولت هم به ها می برای ورود به کشور از سفارتخانه

در پذیرش گـردشگران ایـفا  را  بارزی  یم نقشقمستها به طور مستقیم و غیر رده و آناخـتیارات زیادی اعطا ک
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رعایت تمامی جوانب و مسائل داخلی و خارجی و   و با  خاص  لذا سفیران ایران با اعمال دیپلماسی، کنند مـی

تأثیر بسیار مستقیمی در « گردشگری  دیپلماسی  شدن  چرا که اجرایی، ای گـردشگران را مـورد توجه قرار دهند منطقه

 (. 7934،  )فکوهیفرهنگی و اجتماعی خواهد داشت، سـیاسی، مـسائل اقـتصادی

این بوده که فراهم آوردن   از  حاکی  های اخیر سال  در  عربی متحدهچین و امارات ، مانند ترکیه  کـشورهایی  تـجربه

  ودیعه  رشـد اقـتصادی و افزایش درآمد ملی را برای این کشورها به، توریسم خصوص در  مناسب  های زیرساخت

توریسم بـه دلیـل   پدیده  گشته تا دولتمردان به  . مجموعه عوامل طولی و عـرضی سـبب(Jones,1984است) دهآور

توریسم   صنعت  بـه عنوان یک اهرم بنگرند چرا که، تواند در روابط و دیپلماسی ایفا کنـد می  که  مؤثرینـقش 

و مـحصوالت   نفت  یرا بازار مـحصوالتی مـانندز  بخشد  تـک مـحصولی رهایی  حالت  از  تواند کشورها را می

  های ذی نفع و رقیب وسیله قدرت  به  تواند می، شود مـعدنی که بـه عنوان منبع درآمدی برخی کشورها مـحسوب می

تواند تغییرات  انـدک در توریسم نسبت به دیـگر صـنایع می  گذاری شود اما سرمایه  و خیز  افـت  تالطم یـا  دچار

وهله   در  امنیت  اگر  توریسم  . باید دقت داشت در صنعت(Nohutchu, 2002)باشد  داشته  ار مـثبتی را بـه همراهبسی

سودآوری بـه صـورت تـصاعدی رقم خواهد خـورد. از سـوی ، های مناسب فراهم باشد و زیرساخت  قوانین، اول

های گفت و  پایه  از  یکی  عنوان  به  موجب شده تا توریسم، اقـتصاد کشورها دارد  در  گـردشگری  دیگر تأثیرگذاری که

شـکل گـرفته و موفق شده « دیـپلماسی بـر پایه گـردشگری»به عبارت دیگر  ؛های بـلند خارجی درآید ای هیئت گوه

ه راه . با توجه به اینک(Howlett, 1998)المللی باز کند بین  ها و قراردادهای آرام آرام جای خـود را در معاهده

ترین  ها هم به سـفرایشان بـه عـنوان بلندپایه گذرد و دولت ها می گردشگران برای ورود به کشور از سفارتخانه

ها مستقیم و غیرمستقیم نقش بارزی را در پذیرش گردشگران ایفا  عطا کرده و آن  زیـادی  نمایندگان خود اخـتیارات

  چـرا،  ای به گردشگران بنگرند خارجی و منطقه، نب و مـسائل داخلیلذا سفرا باید با رعایت تـمامی جـوا، کنند می

فرهنگی و اجتماعی ، سیاسی، تأثیر بسیار مستقیمی در مسائل اقتصادی« دیـپلماسی گـردشگری»که اجـرایی شـدن 

تواند  (. با توجه به این مقدمه سؤال اصلی مقاله این است که آیا دیپلماسی گردشگری می7933، خواهد داشت)سیف

ای را که برای پاسخگویی به این سؤال اصلی در صدد  زمینه رونق گردشگری را در منطقه مکران فراهم آورد؟ فرضیه

رسد دیپلماسی گردشگری حلقه واصل گسترش روابط ایران با  تحلیل و تبیین آن هستیم این است که به نظر می

 -منطقه مکران است. روش این مقاله توصیفی همسایگان شرقی و قطب جاذب جذب گردشگر و رونق گردشگری 

 تحلیلی است.

 رویکرد نظری 

دیپلماسی عمومی ارتباطات معطوف به منافع ملی یک کشور از طریق ارتباط با مردم خارج از مرزهای جغرافیایی 

فرآیند ، امیخبرنگاران اعز، های تحصیلی پذیرش بورس، مسائلی از قبیل اعزام دانشجو به خارج، است. با این تعریف

های صوتی  ها و سمینارهای فرهنگی و پخش برنامه همایش، های هنری برگزاری انواع جشنواره، ارتباط میان فرهنگی

 Hocking et)همه و همه در حوزه دیپلماسی عمومی قابل بحث است، های اینترنتی و تصویری و حتی ایجاد سایت

al. 2012: 15.) 
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 سی عمومی از نظر جوزف نایابعاد دیپلما -1نمودار شماره 

 (Ashraf Kayani & ur Rehman, 2006منبع: )

دیپلماسی عمومی دارای سه جنبه است؛ بعد اول عبارت از ارتباطات روزانه است که چارچوب و زمینه تصمیم 

بر وجهه ها باید بر تأثیر اقدامات خویش و آثار این اقدامات  کند. دولت سازی سیاست داخلی و خارجی را تبیین می

ارتباطات راهبردی است که شباهت زیادی به مبارزات ، المللی کشور خود واقف باشند. دومین جنبه دیپلماسی بین

ها  های دولت سیاسی و تبلیغی دارد. در این مبارزات رویدادها و ارتباطات نمادین به منظور پیشبرد سیاست

وابط پایدار با افراد کلیدی از راه اعطای بورس گسترش ر، شوند. سومین بعد دیپلماسی عمومی ریزی می طرح

 ,Chahine)ها و دسترسی به مجاری ارتباطی است برگزاری همایش، آموزش، تبادالت فرهنگی و دانشگاهی، تحصیلی

2012.) 

 
 (Ashraf Kayani & ur Rehman, 2006منبع: )  ابعاد دیپلماسی عمومی -2نمودار شماره 
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 ارتباطاتوسیله آن   است که به فرایندی عمومی که دیپلماسی مـعتقد اسـت عمومی دیپلماسیدر تعریف  7پل شارپ

 گردد می  تعقیب؛  شوند می معرفی  که  هایی ارزش  مـنافع و گسترش بردن پیشدر یک کشور برای   مردم  با  مستقیم

  نقطه عزیمت، مـیالدی 7344 تـاریخی بـسیار طـوالنی دارد؛ امــا دهــه، دیپلمـاسی عمومی(. 39: 7933، )میلسن

های غربی در جنگ  و به صورت هدفمند دولت  چون برای نخستین بار، مطالعه آن در قالب مدرن است  برای  مهم

کوتاه و مطبوعات تالش کـردند تـا   موج  رادیو،  عــصر صنعتی مانند تلگراف های فناوریجهانی اول با اســتفاده از 

دیگر در  ای مرحلهموجب شروع ، دهند. نتایج دهشتناک جنگ جهانی دوم  قرار  أثیرتجهـان را تحـت  های ملت

ورزشی جهت درک ، هنری، آموزشی، ها به توسعه مبادالت فرهنگی دولت  تر گستردهدیپلماسی عمومی و توجه 

میالدی  7314. سومین مرحله مربوط به دوره جنگ سرد است که از اواسط دهه  شد  فرهنگی  مـتقابل و تفاهم

  دهه  اما از اواخر ؛بـزرگ تبدیل شد های قدرتیکی از ابـزارهای اصـلی سـیاست خـارجی   به  عمومی  دیپلماسی

شـاهد نقطـه عطـف ، 4 جهانی  قلمرو عمومی جدید گیری شکلو به خـصوص آغـاز هزاره سوم میالدی با  7334

 عمـومی نـوین  دیپلماسـی  دیگـر در تـاریخ تـحـول دیپلمـاسـی عـمـومی و اهمیـت
دیپلماتیک  های دستگاهدر 9

روی آن هـستیم. اهـمیـت آن به حدی است که آن را رقیب اصلی   مـختلف  کشورهای  زیاد گذاری سرمایهملی و 

 .Melissen,2006: 3))اند دانسته  خارجی  اصطالح سیاست
 سیر تکامل دیپلماسی عمومی -1جدول شماره 

  پروپاگاندا امور عمومی ارتباطات استراتژیک دممردم با مر همکاری

تأثیرگذاری از طریق تشکیل 

 شرکاء

ارتباط از طریق فرهنگ 

 مشترک

نفوذ از طریق گفت و گو 

 و ارتباطات هدفدار

نفوذ از طریق مدیریت جریان 

 اطالعات

نفوذ از طریق ارسال اجباری 

 پیام

 تعریف

 

افزایش وابستگی متقابل و 

 مشترکپرورش ایتکارات 

، خلق احساسی از خویشاوندی

 یکدلی و نفوذ در رفتار

خریدن افکار عمومی و 

 ها نفوذ در آن

اطالع رسانی به مردم در مورد 

 سیاست یا برنامه، یک موضوع

ای به  فروش تصویر یا ایده

 مردم

 هدف اصلی

توانیم با هم کار  ما چگونه می

 کنیم؟

ها را شبیه خودمان  چطور آن

 کنیم؟

چیزی را  ها چه آن

 بایست بفهمند؟

مخاطب چه چیزی را درباره ما  ها چه چیزی را باید بدانند؟ آن

 باید به خاطر داشته باشد؟

سؤال کلیدی 

 از مخاطب

ها شرکای راهبردی یک  آن

 پروژه دوجانبه سودمند هستند

ها سخنگویان جامعه و  آن

 فرهنگ من هستند

ها نفوذ را دو برابر  آن

 کنند می

ای اشاعه و پخش ها مسیره آن

 اطالعات هستند؟

های  ها دریافت کنندگان پیام آن

 ارسال شده هستند؟

رابطه با 

های  گروه

 ذینفع

شکل دادن به عقاید و  خویشاوند کردن شکل دادن به روابط

 افکار

 دغدغه کلیدی مدیریت تصویر انتشارات اطالعات

 ادراک و فهم قدیمی و منسوخ سنتی دو طرفه فرهنگی پایدار

 (Henrikson, 2006منبع: )

و رسمی بیانگر سه محور اساسی زیر است: اوالً؛  2دیپلماسی سنتی با میهای اساسی دیپلماسی عمو مقایسه مؤلفه

 مخاطبان ثانیاً؛ پنهان و غیرعلنی است.، در حالی که دیپلماسی رسمی و سنتی، دیپلماسی عمومی آشکار و علنی است

در حالی که در دیپلماسی ، خاص و یا عموم مردم جامعه در دل یک ملت دیگرند های هدف گروه، سی عمومیدیپلما

 دیگر در مردم عموم تمایالت و رفتار به عمومی دیپلماسیثالثاً؛ موضوعات  ها هستند. مخاطبان دولت، رسمی

ا مروری بر ب. ها سروکار دارد دولت های سیاست و رفتار با سنتی دیپلماسی که حالی در، شود می مربوط کشورها
                                                                                                                                                               
1. Paul Sharp 
2. The New Global Public Sphere 
3. New Public Diplomacy 
4. Public diplomacy & traditional diplomacy 
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توان دو  می، رود هایی که برای پیگیری این منظور به کار می ادبیات دیپلماسی عمومی و نیم نگاهی به نهادها و روش

راهبرد یا روش عمده را درباره دیپلماسی عمومی شناسایی کرد که معموالً دو سطح متفاوت از مخاطبان را هدف 

 (.Hockinse & Melissen, 2015)ای گیرد: راهبرد آموزشی و راهبرد رسانه می

 مکران منطقه

ای که به واسطه  دیواره ساحلی جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است؛ منطقه، مُکران یا مکوران، مَکران

ای برای ایران و  همواره حساسیت ژئوپلیتیک و منطقه، هم مرزی با دریای عمان و نزدیکی به اقیانوس هند

هایی کمتر شناخته شده  نظیر و منحصر به فرد؛ زیبایی هایی دارد بی و در عین حال زیبایی همسایگانش داشته است

 مکران. (Howlet & Ramesh & Antony, 2009)برای مردم این خطه و دیگر مردم ایران که باید بیشتر شناخته شود

 وجود، چابهار اقتصادی -اریتج آزاد منطقه به نزدیکی مانند اقتصادی و طبیعی، محیطی های قابلیت واسطه به

های مناسب در  زمین و پس کرانه، یز وجود سواحل مناسبن و تجاری کشتیرانی و ترانزیت برای عالی بسترهای

همچون مرواریدی ، های آزاد و عمق عملیاتی مناسب در دریای عمان های کوچک و آب وجود خلیج، امتداد ساحل

 و عملیاتی و گذاری سرمایههای  نشده است. این منطقه فرصتدر کف جمهوری اسالمی است که هنوز شکوفا 

تواند برای تبدیل کردن این منطقه  های گردشگری و البته نیروی کار دارد که می رفیت خوبی از جاذبهظ همه از تر مهم

 ، (7931، رضا )معتمد و غریببه قطب صنعتی و گردشگری مفید واقع شود

 
 (https://comet.nerc.ac.ukمنبع: )  ای مکران نطقه: موقعیت جهانی و م1نقشه شماره 

، ای ماسه، ای چابهار است تا منطقه جاسک هرمزگان. سواحل صخره بندر پساامتداد سواحل مکران از حوزه گواتر و 

هایی مناسبی برای  توانند فرصت آثار تاریخی و باستانی در کنار دریا همگی می، های آبی و ساحلی بازی، مرجانی

تر این است که سواحل مکران مستقیم به اقیانوس  اما از همه مهم، ه گردشگری دریایی در این منطقه باشندتوسع

راحتی به آن دسترس داشته  های گردشگری از سرتاسر جهان به شود کشتی متصل است و همین موجب می

ردشگران دریایی به ایران و تواند دروازه ورود گ ریزی درست مکران می . با یک برنامه(Howlett,2011)باشند

 (.7933، کرمانی )عسگریفارس شود خلیج
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در آن قرار دارد. چابهار دریا و ، یعنی چابهار، رو است که تنها بندر اقیانوسی کشور اهمیت سواحل مکران ازاین

اگر با  است. نظیر بی دنیا در جذابیت این که دارد هم های مینیاتوری را با ای و کوه ای و صخره سواحل ماسه

 و تفریحی مراکز و ها اقامتگاه، رستوران و هتل نظیر ــ گردشگری های زیرساختریزی درست بتوانیم  برنامه

 در جهانی قطب یک به تبدیل مکران کنیم فراهم منطقه این در دریایی را گردشگری در زمینه مخصوصاً، گردشگری

 (.7933، اصل شد)شعبانی خواهد دریایی گردشگری حوزه

، نطقه مکران میزان گرمایش آفتاب بسیار زیاد است. عمق آب کم است. آب منطقه بیشتر از آب فالت قاره استدر م

آسیا و  شرق جنوبصورت مستقیم محروم است؛ اما منطقه چابهار چون تداوم  های جهانی به ب آبی که از اتصال به آ

سواحل مکران  قاره هند برخوردار است. و شبه شرق جنوبوهوای منطقه  از آب، آسیاست شرق جنوبزبانه بیرونی 

. در جایی که عمق آب کم و مناسب است (Hooi Hooi, 2006)نظیر باشد تواند یک مقصد گردشگری دریایی بی می

مناسب ، های آبی و ورزش اسکی جتهای کوچک و  اعم از قایق، رانی ای نیستند و برای شنا و قایق سواحل صخره

پیکر مناسب است و  های بزرگ و پهن اتصال به اقیانوس برای گردشگری با کشتی دلیل به، است. از طرف دیگر

های طبیعی که مسئوالن باید برای  سرشار است از جاذبه هزارساله چندقابلیت استفاده دارد. مکران با تاریخ غنی 

 )شاطریان وریزی کنند های گردشگری برای جذب گردشگران داخلی و خارجی در این مناطق برنامه ایجاد زیرساخت

 (.7933، افراخته

های زاگرس و غروب خورشید بر پهنای  کوه طلوع خورشید بر بلندی رشته، نشین دریایی های زیبای دل از نظر جلوه

اندازی زیبا پدید  کنند. تلفیق بیابان و دریا چشم هایی دیدنی خلق می دریای آبی در کنار سواحل دریای عمان منظره

جزیره و منطقه خاورمیانه را در زمان گرما و  تواند گردشگران مناطق خشک شبه واحل مکران میآورده است. س

تواند از گردشگران مناطق سردسیر اروپا و سیبری و نقاط  تابستان به سمت خودش جلب کند و در فصل زمستان می

بخش خصوصی و حمایت  گذاری های آبی با سرمایه های دریایی ویژه ورزش ساخت کلوپ دیگر پذیرایی کند.

ترین شهر این منطقه  بندر چابهار مهم تواند باعث رونق چند برابری گردشگری در مکران شود. دولت می

 استان مرکز تا چابهار بندر فاصله و کیلومتر 7231. فاصله هوایی شهرستان چابهار تا تهران (Bramwell, 2005)است

 این که است عمان دریای کناره در آبی مرز کیلومتر 944 دوداًح دارای شهرستان این. است کیلومتر 344 حدود

های آبی ساحلی و درنتیجه گردشگری آبی در این منطقه مناسب است.  برای توسعه انواع ورزش، ز آبیمر گستردگی

یل ترین بندر جنوبی ایران در تابستان است. خلیج چابهار به دل ترین نقطه کشور در زمستان و خنک این منطقه گرم

های بزرگی که در قسمت جنوبی شهرستان  های دریای عمان و با صخره های زیبایش در کناره ها و غروب طلوع

 چشم پیش زیبا اندازی چشم، اند آمده پدید رسوبی های سنگ فرسایش و دریا آب پیشروی اثر چابهار بر

 (.7939، نهد)زرآبادی و همکاران می

 روابط ایران با همسایگان شرقی

 این میان از. است مایل 114هزار و  9خط مرزی ایران . مرزها را در آسیای غربی دارد ترین طوالنییکی از  ایران

 179یران و ترکمنستان حدود ا میان مرزی خط طول. دارد را ایران با مشترک مرز ترین طوالنی ترکمنستان کشورها

 شرق از، است. ایرانمایل  41ان تعلق دارد که حدود مرز مشترک با ایران هم به کشور ارمنست ترین کوتاهمایل است. 
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 سمت در ترکمنستان کشور)آذربایجان و ترکمنستان با شمال در، پاکستان طور همین و افغانستان با شرقی جنوب و

 و ارمنستان با غرب شمال از و( اند قرارگرفته خزر دریاچه غرب سمت در آذربایجان کشور و خزر دریاچه شرق

فرهنگی و سرزمینی ، مذهبی، ایران با افغانستان و پاکستان به لحاظ تاریخیاست.  همسایه عراق با غرب از و ترکیه

حضور ، در منطقه آمریکاییحضور نیروهای ، کیلومتر مرز مشترک 344دارای اشتراکات بسیاری است. وجود بیش از 

 که است شده باعث ...و کشور و های تروریستی در د حضور و فعالیت گروه، جمعیت شیعه در این دو کشور

 .(7934، خلیلی و همکارانبگذارد) اثر نیز ایران.ا.ج بر پاکستان و افغانستان در موجود وضعیت

اند و دولت وقت ایران  رژیم شاهنشاهی ایران و جمهوری اسالمی پاکستان از گذشته روابط خوبی با یکدیگر داشته

م و استقالل 7317ی خود دریغ نورزید و در بحران  کمکی به همسایه م( از هرگونه7313در جنگ هند و پاکستان )

طور کلی  های فراوانی در اختیار پاکستان قرار داد. بهکمک، بنگالدش نیز ضمن تالش جهت جلوگیری از بروز جنگ

روادید های مختلف امضا شد که لغو  قرارداد بین دو کشور در زمینه 71تا قبل از پیروزیِ انقالب اسالمی حدود 

مناسبات دو کشور ایران و پاکستان پس از استقالل  .ی است م( از آن جمله7312ی سیاسی ) دارندگان گذرنامه

( آغاز 7941سفارت ایران در کراچی )آبان  تأسیسو شناسایی آن از طرف دولت ایران و 7941پاکستان در آبان ماه 

شاه وقت ایران بازدیدی از  7943رار کردند در بهمن ماه متعددی با یکدیگر برق های مالقاتدو کشور  مقامات وشد 

 مودت به عنوان اولین سند مکتوب دو جانبه بین دو کشور به امضاء رسید عهدنامه وکشور پاکستان به عمل آورد 

 .(7932، )ترکان و شهبازی

بعد از آن در سال  ( روابط مشترک ایران و پاکستان با عضویت در پیمان بغداد وم. 7333شمسی ) 7992در سال 

دو کشور ایران و پاکستان در ، عالوه براینگیرد.  می خود بهمیالدی با عضویت در )پیمان سنتو( شکل جدیدی  7333

متقابل فنی  های کمک و فرهنگی، اقتصادی های زمینهدر  ای ویژهدارای مناسبات  ای توسعه منطقه های همکاریبرنامه 

 ایران وزمان تغییر رژیم ایران به جمهوری اسالمی این پیمان به قوت خود باقی بود  تا ودر زمینه ارتباطات گردیدند 

 افغانستان وایران در اختالف میان پاکستان کردند.  می همراهی واز طریق این پیمان با یکدیگر همکاری  پاکستان و

هندوستان  تالف میان پاکستان ودر اخ همچنین ونقش میانجی را برای از میان بردن کدورت بین دو کشور ایفا کرد 

در  پاکستان وبین دو کشور ایران  روابط وگرفت  خود بهنیز ایران همین نقش میانجی را  (بر سر مسئله )کشمیر

 (.7933، )پرتویدو جانبه سیاسی همچنان ادامه داشت روابط و اقتصادی، فرهنگی های زمینه

، حکومت جمهوری اسالمی بجای حکومت سلطنتی جایگزینی وآن  پیروزی وانقالب اسالمی در ایران  دنبال به

اسالمی پاکستان نخستین کشوری بود که حکومت انقالبی ایران یعنی جمهوری اسالمی ایران را به  جمهوری

 علیهدر مورد جنگ تحمیلی عراق است. سطح  باالترینرسمیت شناخت که در حال حاضر روابط دو کشور در 

نقطه عطف رابطه دوستانه جمهوری اسالمی  . ر پاکستان از ابتدا با آن مخالف بوده استجمهوری اسالمی ایران کشو

به کشور  ای خامنه اهلل آیتوقت اسالمی ایران حضرت  جمهور رئیساسالمی پاکستان مسافرت  جمهوری وایران 

ت سیاسی آن کشور مقاما دیگر ووقت پاکستان  جمهور رئیسپاکستان است که با استقبال گرم محمد )ضیاءالحق( 

 (.7931، )باقریداشت همراه بهدو جانبه  روابط ومثبت در تحکیم مبانی مودت  نتایج و رو روبه
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های مختلف برقرار  زمینه در وروابط سیاسی جمهوری اسالمی ایران با جمهوری اسالمی پاکستان در باالترین سطح 

 متقابل های پیام ارسال، مختلف های نمایشگاه و ها کنفرانس تشکیل –های سیاسی  های هیئتمسافرت :است اعم از

و بازرگانی و تنظیم قراردادها  فرهنگی روابط در همچنین شود؛ می انجام وسیع سطح در و جانبه همه صورت به که

 . باشد وجود ندارد مابین فیهیچ نقطه ابهامی که ناشی از سردی روابط ، تفاهم متقابل های یادداشت و ها نامه موافقتو 

کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد ایران گذرگاهی دریایی)آبی( مهم برای افغانستان و افغانستان 313 حدوداًافغانستان 

، فرهنگی، ها و پیوندهای عمیق تاریخیو افغانستان از علقه ایران کشوردو . میانه و چین است آسیایدروازه ایران به 

. در سال مذکور منافع شدند میق. یک کشور محسوب 7413شور تا سال . دو کباشند میقومی و مذهبی برخوردار 

شود. آنچه در  حائلاستعمار پیری انگلیس اقتضا کرد که باید افغانستان از خاک ایران جداشده و بین ایران و هند 

یگانه مردم  ترفندهایی استعمار انگلیس برای تضعیف سرزمین، است بود تأثیرگذارتفکیک سیاسی افغانستان از ایران 

افغانستان و ایران بوده است. لذا درزمان ناصرالدین شاه با انعقاد قرارداد پاریس انگلیس به هدف خود رسید و کشور 

 از بعد گردید.  ایرانق. در پاریس منجر به استقالل افغانستان از 7413 قراردادانعقاد » کرد پیداافغانستان استقالل 

 از افغانستان در القاعده و طالبان ظهور و داخلی جنگ، کشور دو مرزی اختالفات بحث، ایران از افغانستان استقالل

 ادامه 4447 سال در افغانستان به آمریکا حمله زمان تا روند این. است بوده دولت دو بین روابط نگرفتن رونق دالیل

 را خود مناسبات کردند سعی طرف دو، افغانستان در متمرکز واحد دولت استقرار با که بود بعد به زمان آن از. داشت

 روابط تحکیم سر بر موجود های چالش ترین مهم از همچنان افغانستان و ایران مرزی اختالفات اما دهند؛ گسترش

 (.7934، است)امیراحمدیان

 ایران و پاکستان  گردشگری دیپلماسی

 3حدوداً  32هزار نفر و در سال  744و  میلیون 3حدود  39در سال ، هزار نفر 344میلیون و  2 تقریباً 34در سال 

هزار نفری مواجه بوده است. هرچند  944با رشد حدود  33هزار نفر به ایران آمدند. این آمار در سال  434میلیون و  

 بهشد.  میلیون گردشگر خارجی به کشور جذب می 3بایست حدود  در میانه برنامه ششم می، انداز طبق سند چشم

گرچه میل سفر به ایران در کشورهای حوزه ، ریزی و حمایت از توسعه گردشگری کشور برنامه مدیرکل دفتر گفته

، 31ماهه اول  تا پایان سه 33اما سفرِ گردشگران اروپایی و آمریکایی به ایران از سال ، فارس و عراق کمتر شده خلیج

نفر از کشورهای غربی  341هزار و  213، 33تا پایان سال  32درصد رشد داشته است. پس از برجام از مرداد  1/31

 93تنها ، 32تا تیرماه  34ماه  )عمدتاً اروپایی( به ایران سفر کردند. این در حالی است که پیش از برجام در فاصله دی

بینی سازمان جهانی گردشگری روند  اروپایی به ایران مسافرت کرده بودند. بر اساس آخرین پیش 334هزار و 

 .(7933، زاده آقاسی و زاده )ابراهیمادامه خواهد شد 4441دشگر خارجی به ایران تا رشد جذب گر روبه

المللی در سال  در مادرید اسپانیا( در گزارش ساالنه خود از آمار و ارقام گردشگری بین)7سازمان جهانی گردشگری 

 7.49این صنعت بزرگ به  میلیارد نفر سفر کردند و مجموع درآمد 7.9رونمایی کرد در این سال بیش از  4471

المللی در تمامی نقاط جهان دارد. در سال  تریلیون دالر رسید که خود نشان از افزایش تقاضا برای گردشگری بین
                                                                                                                                                               
1. UNWTO 
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المللی بود و پس از آن منطقه آسیاپاسیفیک  درصد از گردشگران بین 37قاره اروپا در مجموع پذیرای ، میالدی 4471

المللی را جذب کردند. سهم مناطق آفریقا و  های بین درصد از کل توریست 71و  42و آمریکا نیز به ترتیب 

، زاده آقاسی و زاده )ابراهیمدرصد بوده است 2و  3نیز به ترتیب  4471المللی سال  خاورمیانه از گردشگران بین

7933). 

7انجمن جهانی اقتصاد، همچنین در بررسی دیگر
مسافرت و گردشگری  پذیری رقابتطی گزارشی موسوم به گزارش  

در  پذیری رقابتکشور جهان پرداخته و شاخصی به نام شاخص  791به بررسی وضعیت صنعت گردشگری  4471

قدرت ، در بخش مسافرت و گردشگری پذیری رقابتبخش مسافرت و گردشگری را ارائه کرده است. )شاخص 

اصلی توانمندسازی  مؤلفهبا بررسی چهار . (Cludia, 2011)دهد رقابت کشورها در زمینه گردشگری را نشان می

ای از صفر  نمره، زیرمولفه است 72ها و منابع طبیعی و فرهنگی که شامل  زیرساخت، های گردشگری سیاست، محیط

-()شود. هر چه این نمره بیشتر باشد داللت بر قدرت رقابت بیشتر یک کشور دارد به این کشورها داده می 74تا 

 (.7933، یزاده و کریم ابراهیم

این  742پاکستان در رتبه ، کشور جهان 791در جدیدترین گزارش این انجمن از وضعیت صنعت گردشگری 

هند در رتبه ، 73قرار گرفته است. این در حالی است که کشورهای همسایه این کشور مانند چین در رتبه  بندی رتبه

طبق گفته معاون گردشگری سازمان میراث . ر دارندقرا 32و ایران از نظر قدرت رقابت در جهان در جایگاه  24

 (هزار نفر گردشگر ورودی داشت 444میلیون و  3تعداد  31کشورمان ایران در سال ، فرهنگی

 تا 31 سال از ایرانی مسئولین با پاکستان گردشگری و اقتصادی بخش مسئوالن های مالقات و ها فعالیت بررسی با 

 نویس پیش امضای. کرد مشاهده خوبی به را کشور دو بین توریسم خط اندازی راه به نآنا مندی عالقه توان می، کنون

 هیئت سفر و آباد اسالم در 31 ماه بهمن در رضوی خراسان محوریت با ایران و پاکستان میان گردشگری  نامه تفاهم

 همچنین. باشند می ذکر قابل دموار از نامه تفاهم این امضای کردن نهایی جهت، 31 اردیبهشت در ایران به پاکستانی

 با جاری سال مهرماه در کراچی در گردشگری صنعت المللی بین نمایشگاه برگزاری به توان می اقدام آخرین در

 جذب ظرفیت چراکه است؛ سویه دو مندی عالقه این البته. )نمود اشاره ایران از دعوت و جهان کشور 44 حضور

 دینی و تاریخی، فرهنگی فراوان اشتراکات به توجه با نیز ایران برای پاکستان میلیونی 441 جمعیت از توریست انواع

 درصدی 79 رشد گرفتن نظر در با حتی اکنون هم صالح ذی مراجع اعالم طبق آنکه حال. است سودآور بسیار

 عمده و است ناچیز بسیار که کردند دیدن ایران از نفر هزار 434 فقط، گذشته سال در پاکستان از ورودی توریست

 (.7933، زاده و کریمی ابراهیم) (هستند مذهبی گردشگر هم آنان

ها هستند که به ایران عالقه دارند.  در خاورمیانه بیش از همه پاکستانی، 4بر اساس نظرسنجی سال گذشته موسسه پیو

فارسی )که تا دهه  سرود ملی این کشور همچنان به زبان فارسی است و نسل سالخورده این کشور هنوز با زبان

ترین جاذبه برای  ( آشنا هستند. مقاصد زیارتی ایران اصلیشد میهفتاد میالدی در مدارس این کشور آموزش داده 
                                                                                                                                                               
1. The World Economic Forum 
2. PEW 
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های ادبی  جاذبه، های افغانستانی مهاجر به این کشورند( هزاره، ها شیعیان پاکستان )که البته بخش قابل توجهی از آن

 .(7933، احمدی )ترابگی/تاریخی نیز مورد توجه و عالقه ایشان است)همچون آرامگاه شاعران( و فرهن

  ایران و افغانستان گردشگری دیپلماسی

های  کشور برتر در برخورداری از ظرفیت 74ایران در شمار ، سازمان جهانی گردشگری 4471به گزارش سال 

رفاهی و تفریحی مورد توجه ، نگیفره، تاریخی، های طبیعی ای از شاخص گردشگری است. در این گزارش مجموعه

  کشور غنی 74به عنوان  مؤثرفرهنگی غنی و ، هزار ساله 1تاریخی ، فصل قرار گرفته و ایران با داشتن اقلیمی چهار

یکی از مسائل عمده صنعت گردشگری نبود سند راهبردی و  .در صنعت توریسم و گردشگری ارزیابی شده است

سند  متأسفانهصنعت را مشخص کند.  های برنامهوجود داشته باشد و اهداف و  جامعی است که به اجرای آن تعهد

کشور نیز هرچند که  انداز چشمتدوین شده بود اجرایی نشد. در افق  34ملی توسعه گردشگری کشور نیز که در دهه 

از  یکی، اهداف صنعت گردشگری مشخص شده اما سازوکارهای اجرایی دستیابی به آن مشخص نیست. همچنین

توسعه کشور بر مبنای یک طرح  های برنامهمواردی که باید به آن عنایت کرد توجه بیشتر به بخش گردشگری در 

و تغییرات گسترده مدیران و  ثباتی بی، به گفته محققان یکی دیگر از مشکالت در این سطح راهبردی و جامع است.

)از  سال یکت است؛ به طوری که تنها طی ورود و خروج گسترده نیروهای سیاسی به بخش دولتی این صنع

صنایع دستی و گردشگری ، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، بار 3( بیش از 7934تا زمستان  7933زمستان 

سطحی و ، این امر موجب اجرایی نشدن اقدامات اصولی و گرایش مدیران به اقدامات کوتاه مدت شک بیتغییر کرد. 

، از دیگر مسائل صنعت است؛ تاجایی که برخی مردم، سی شدن نیز به باور این پژوهشگرانسیا زودبازده شده است.

مانعی برای ، خود، . این سیاسی شدنپندارند میسازمان را حیاط خلوت برخی افراد سیاسی صاحب نفوذ در دولت 

گردشگری است. نبود  مورد نیاز برای دستیابی به اهداف کشور در زمینه های زیرساختاجرای الزامات و ایجاد 

نبود منابع انسانی متخصص در سازمان گردشگری ایران از مشکالت دیگر در ، ساختاری الزم و همچنین های ظرفیت

کشور را در  انداز چشمساختاری متناسب با اهداف  های ظرفیتصنعت گردشگری است. این سازمان سعی نکرده 

، مسائل عمده صنعت گردشگری تصریح شده در این تحقیقحوزه گردشگری در خود ایجاد کند. از جمله دیگر 

بسیاری از مدیران بخش  ها مصاحبهناهماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی صنعت است؛ به طوری که در 

بخش خصوصی  همکنند و بخش دولتی  خود یاد می های فعالیتاز بخش دولتی به عنوان مانعی در برابر ، خصوصی

 .(7939، بخشی کند)خدا میبه منافع ملی متهم  توجهی بیف و را به تمرکز بر سودآوری صر

 تأکیدبر آن ، به طور ویژه، یکی از مشکالتی که فعاالن بخش خصوصی صنعت، علمی این پژوهش های یافتهطبق 

دارند تملک صنعت به دست دولت و موانع ایجاد برای رشد و توسعه بخش خصوصی و واگذار نکردن اختیارات و 

تواند در  بخش خصوصی رشد الزم را نخواهد داشت و نمی، د به این بخش است. در نتیجه این امرامکانات خو

تجربیات  اساس بردستیابی به اهداف کالن صنعت در افق چشم انداز موفق باشد. برخی فعاالن خصوصی نیز 

نعت گردشگری کشور تشکیل چنین نهادهایی را در ص، کشورهای منطقه همانند ترکیه در تشکیل نهادهای خصوصی

 هایی قالبکنند. نبود نگاه تخصصی به صنعت از دیگر مسائل در این بخش است که این امر خود را در  مطرح می

دانش و آشنایی ، و مالک گذار سرمایه، . در این شیوهدهد می( و مدیریت نشان گذار سرمایههمانند یکی بودنِ مالک )
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بخش خصوصی  مؤسساتورود ، . همچنینشود می ربط ذیلوب سازمان کافی با صنعت ندارد و موجب اداره نامط

گسترده و پراکنده و عدم تمرکز بر یک یا چند فعالیت برای ایجاد مزیت رقابتی از دیگر معایب این  های فعالیتدر 

 المللی و نظام مدیریت مشتری و به استانداردهای بین توجهی بی، طبق این پژوهش، از سوی دیگر است. مسئله

مراکز پذیرایی و ، و مهمانپذیرها( ها هتلمختلف آن همانند مراکز اقامتی ) های بخشها در صنعت در  اجرای آن

حمل و نقل از دیگر مسائل است؛ این در حالی است که حتی استانداردهای بومی نیز در صنعت  های سامانه

عت گردشگری و نقش حیاتی منابع گردشگری تدوین نشده است. همچنین با توجه به ماهیت خدماتی بودن صن

یکی از مشکالت عمده صنعت گردشگری کشور نبود منابع انسانی ، انسانی در عرضه خدمات موجود در این صنعت

 .(7931، همکاران و )علیزادهمتخصص در صنعت است که موجب تنزل کیفیت خدمات صنعت شده است

اثربخش نبودن نظام آموزش عالی گردشگری کشور ، متخصصفقدان استادان ، دالیلی همانند نظام آموزشی ناکارآمد

از ، و نبود برنامه راهبردی برای منابع انسانی صنعت و رعایت نکردن نظام شایسته ساالری در جذب منابع انسانی

پژوهشگران یکی از مسائل ، ها این. عالوه بر همه شود میدالیل نبود نیروی متخصص در گردشگری عنوان  ترین مهم

، ؛ به طوری که موجب شده در برخی موارددانند میموجود در بخش خصوصی را نبود نظام جامع نظارتی  عمده

المللی صنعت گردشگری  اقدامات بعضی فعاالن این بخش که تنها به فکر منافع فردی خود هستند به اعتبار بین

 .(7931، همکاران و )علیزادهکشور خدشه وارد کند

وابستگی ، مسائل صنعت گردشگری در سطح ملی از دیدگاه صاحب نظران ترین مهمز یکی ا، براساس این پژوهش

 توجهی بیبه صنایع دیگر همانند گردشگری است که این امر موجب  توجهی بیکشور به نفت و رانتی بودن دولت و 

هنگ مورد نیاز صنعت نبود فر، توسعه شده است. از دیگر سو های برنامهکالن همانند  های ریزی برنامهجدی به آن در 

؛ این امر مواردی مانند نگاه سیاسی و امنیتی به شود میمهم دیگر در این سطح محسوب  مسئلهگردشگری در کشور 

پشتیبانی و اداری با گردشگر خارجی در بدو ورود فرد به کشور و ، های انتظامی گردشگر و برخورد نامناسب سازمان

 .(7933، اللهیعبد شود)کافی و میپس از آن را شامل 

های مرتبط گردشگری عنوان  محققان در این پژوهش یکی دیگر از مسائل عمده این صنعت را ناهماهنگی سازمان

برخی مصوبات این شورا هنوز  7913که با وجود تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در سال  اند کرده

حتی آمار رسمی و دقیقی از میزان گردشگران ، ها دستگاهین به دلیل ناهماهنگی بین ا، اجرایی نشده است. همچنین

مطلوب و منطبق با استانداردهای جهانی نیز از مسائل پیش  های زیرساختواردشده به کشور موجود نیست. نبود 

ضعف ، کشور ای جادهریلی و ، هوایی نقل و  حملروی گردشگری در سطح ملی است؛ کیفیت نامناسب سامانه 

بهداشتی  های سرویسنبود ، و مراکز اقامتی ها هتلمعماری نامناسب برخی ، ارتباطی های فناوریاده از کشور در استف

 .(7933، عبداللهی اند)کافی و جملهمناسب در بین مسیرها و ... از این 

 های هدستگاو  ها سازماناما یکی از مسائل گردشگری کشور که شاید بتوان برخی مسائل دیگر را همانند ناهماهنگی 

 بعضاًنبود قانون جامع گردشگری است که موجب شده ، ناشی از آن دانست، درگیر در فرآیند گردشگری کشور

یکی از موانعی که در ، پژوهش پیش رو های یافته اساس برقوانینی حتی متعارض در سطح کشور وجود داشته باشد. 
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ست که برای سفر به ایران وجود دارد؛ همانند فراوانی ا های محدودیتبرابر جذب گردشگران خارجی وجود دارد 

 .(7933، عبداللهی )کافی وصدور روادید که رفته رفته در حال رفع شدن است و مشکالت گمرک های محدودیت

ضعف نظام آموزش و پژوهشی کشور در حوزه گردشگری نیز از مسائل مهم در سطح ملی به شمار ، عالوه بر این

و  مسئوالنکه در صنعت گردشگری کشور وجود دارد و موجب عدم تمرکز  ای عمده . یکی دیگر از مسائلرود می

تصمیم گیران کشور در حل موانع موجود بر سر راه توسعه این صنعت شده نگاه صرف فرهنگی به این صنعت 

اد و رشد و تواند در اقتص از منظر اقتصادی نگاه شود و آن را صنعتی بدانند که می، است. به جای آنکه به گردشگری

یکی از نکاتی که ، به عالوه .شود میشکوفایی کشور نقش بسزایی داشته باشد تنها از منظر فرهنگی به آن نگاه 

عالوه ، قدرت انتخاب گردشگری است؛ در کشور ما شود نمیدر صنعت گردشگری کشور ما به آن توجه  متأسفانه

به دلیل رعایت نکردن استانداردهای ، طح جهانیفراوان و عرضه نشدن خدمات مناسب در س های محدودیتبر 

 .(7933، غنجی )محمدی وتورم زیاد ساالنه و... هزینه گردشگران نیز در آن زیاد است، انرژی

، ایالم، رضوی خراسان ترتیب به اند داشته را خارجی گردشگر بیشترین که هایی استان، 7937 سال نخست نیمه در

 به. شدند اعالم کردستان و بلوچستان و سیستان، گیالن، خوزستان، تهران، شرقی یجانآذربا، اردبیل، غربی آذربایجان

 قاعده همین. است ایران به ایالم مرز از عراقی گردشگران ورود، مقاصد این در ایالم شدن دوم دلیل رسد می نظر

 آیند.  می ایران به مسیر این از پاکستان و افغانستان گردشگران دارد؛ وجود هم بلوچستان و سیستان برای

 سفرهای به مربوط اطالعات و آمار تهیه باهدف که است ایران آمار مرکز های طرح از یکی گردشگران از آمارگیری

 فصلی صورت به گردشگری حوزه در ریزان برنامه و مدیران گیری تصمیم و اقتصادی های بررسی برای، گردشگری

 اجرا به ایران کشور های استانداری ریزی برنامه معاونت همکاری با و ایران آمار مرکز توسط، ایران سطح در

 ده، سفر تعداد بیشترین با چالوس و کرمانشاه، اصفهان، شیراز، بندر انزلی، ساری، قم، رشت، تهران، مشهد. آید درمی

 سفرها عمده. ندا بوده دو و نود و سیصد و هزار سال تابستان در ایران کشور در پذیر گردشگر بیشترین با شهرستان

 سفرها عمده و شبانه اقامت با سفرهای نوع از چالوس و اصفهان، شیراز، ساری، قم، تهران، مشهد های شهرستان در

، تهران، مشهد شهرهای. است بوده شبانه اقامت بدون سفرهای نوع از بندر انزلی و قزوین، رشت های شهرستان در

، غنجی )محمدی واند داده اختصاص خود به را سفر اصلی مقصد رینبیشت که اند بوده شهری 3 قم و شیراز، رشت

7933). 

 که دارد نیز مشترک سنت و فرهنگ، دین، زبان، آن کنار در و دارد ایران با مشترک مرز کیلومتر 313 حدوداً افغانستان

 هدف با افغانستان از نفر717 و هزار731 امسال نخست نیمه. داشت خواهد روابط تحکیم در نقشی ها آن از هرکدام

. هزینه اند کرده سفر افغانستان به مدت این در نیز ایرانی 237 و هزار14 و سفر ایران به درمان و تجارت،  زیارت

 94آموزان  یورو و برای دانشجویان و دانش34روادید اصلی برای اتباع افغانی که تمایل به سفر به ایران را دارند 

 .شود یورو در آن کشور صادر می 24به مبلغ ، درصدی34ید سالمت نیز با تخفیف رواد، این بر عالوهیورو است. 

 ناپذیر اجتنابو جهانگردی به منظور استفاده هرچه بیشتر از مزایای متعدد آن  گردی ایراناگر چه توسعه و گسترش 

اند برخی از این است ولی مشکالت و تنگناهای متعدد در راه رشد و توسعه این صنعت نباید از نظرها دور بم

 :از اند عبارتمشکالت 
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و جهانگردی  گردی ایران های سیاستو  ها هدففقدان یک برنامه جامع و استراتژیک و همچنین مشخص نبودن  -

 ، در قالب یک برنامه اجرایی

 وریستیت جزایر و آبی های مانَک –های دریایی  توسعه نیافتگی سواحل خلیج فارس و امکانات مناسب دریایی )باغ -

 و...(

 فقدان وزارتخانه توریسم و گردشگری در کشوری بزرگ و تاریخی مانند ایران -

 ، المللی فضای نامساعد تبلیغاتی برای مخدوش کردن چهره ایران و انزوای ایران در سطح بین -

 ، عدم تطبیق و هماهنگی فرهنگ جهانگردان برخی از کشورهای خارجی با فرهنگ اسالمی-

اطالعی و  و جهانگردی و بی گردی ایرانو متخصص امور جهانگردی در دفاتر  کارآزمودهروی انسانی فقدان نی-

کارکنان آژانس و راهنمایان ، ها هتلجهانگردی )از قبیل خدمتگزاران  مؤسساتتجربگی کادر شاغل در  بی

 ، (جهانگردی

حمایت ناکافی دولت در مورد ، آوریگذاری در این بخش به علت عدم سود عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه -

 ، ...ای و محدودکننده از سوی برخی مقامات غیرمسئول و اقدامات سلیقه، امنیت جهانگردان

 دولتی که در بهبود وضع جهانگردی مؤثرند های ترجمانو  ها سازمانناهماهنگی در همکاری بین  -

 ها سازمانمنفک  های گیری تصمیم -

 کمبود نیروی متخصص -

 بهداشتی های سرویسمناسب  های اقامتگاهبود امکانات اولیه مثل ن -

 تعدد مراکز تبلیغاتی و نداشتن سیستم واحد در تبلیغات و بازاریابی -

 گردشگری ایران درزمینهبه زبان انگلیسی مختص تبلیغات جهانی  ای ماهوارهفقدان یک شبکه  -

 هانگردیعدم استفاده از کارشناسان مجرب و آشنا به صنعت ج -

 خارج از کشور المللی بین های نمایشگاهعدم شرکت فعال در  -

واگذاری زمینی مناسب ، بلندمدت با بهره کم( های وامفقدان تسهیالت الزم برای بخش خصوصی )مثل پرداخت  -

امنیت تضمین ، ها و مراکز رفاهی حذف تشریفات زائد و دست و پاگیر اداری به منظور ایجاد هتل، با بهای دولتی

 .(7933، غنجی )محمدی وگذاری در صنعت توریسم توسط دولت به منظور ایجاد انگیزه در بخش خصوصی سرمایه

قوانین و مقررات ، وجود نگاه امنیتی به مقوله گردشگری در کشور، تصویر غیر صحیح از ایران در مجامع جهانی -

ترین  مع آماری و نظام حساب اقماری مهممزاحم و ضعف بنیه صنعت گردشگری و نیز عدم استقرار نظام جا

 .دهد میرویاروی بخش گردشگری در ایران را تشکیل  های چالش

و مردم به مقوله گردشگر و گردشگری و پذیرش آن به عنوان  گذاران سیاست، نیاز به تغییر نگرش فرهنگی مدیران -

 .یک اصل فرهنگی و نه اقتصادی

پذیرد. جهانگرد  دشگر است و قواعد و قوانین کشوری همچون ایران را میگردشگر هزاره سوم به مفهوم حقیقی گر

تواند دلیلی برای حذف  امروز برای جهانگردی خود یک خط سیر مشخص دارد و شرطی همچون حفظ حجاب نمی

مربوط به مسائل ، ایران از فهرست کشورهای مورد نظر جهانگرد باشد. عمده مشکل ایران در حوزه گردشگری
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و مدیریتی است که اگر دیدگاه جهان بینی خود را گسترش دهیم مبحث اقتصادی این صنعت نیز حل خواهد  اجرایی

بر رشد و توسعه صنعت  تأثیرگذاراین پژوهش تالش دارد که نسبت به شناسایی عوامل ، شد. با توجه به این مطالب

کارهای الزم و اساسی در توسعه و رشد را راه، عوامل مؤثرترینجهانگردی در ایران اقدام نموده و ضمن شناسایی 

صنعت گردشگری در کشورهای  .دهد ارائهخصوصی و دولتی صنعت جهانگردی  های بخشجهت استفاده متولیان و 

آفرینی بخش  طوری که با علم به نقش به،  دولتی است های ای ریزه برنامهاز سیاست و  متأثرطور مستقیم  جهان به

الزم را برای توسعه و  های گذاری جهتبا تدوین دیپلماسی گردشگری و توسعه آن  ها هستند که خصوصی دولت

های خصوصی صنعت گردشگری برای حیات و رسیدن به اهداف از پیش  دهند. بخش مندی مناسب را شکل می بهره

ری است. ایجابیِ صنعتِ گردشگ هدهی مالی گذاشته اما دولت به دنبالِ توسع شده خود تمرکز را بر سود تعیین

فرهنگی نیز  های مؤلفههای دیگر از جمله رشد  دهی مالی نیست و به جنبه ای که در آن هدف صرف سود توسعه

های مدیریتی  شمار موجود و نوآوری های بی همراه با استفاده از ظرفیت، های فرهنگی پردازد. با اعتالی شاخص می

 .(7933، غنجی )محمدی و پذیر است مکانهای خالقانه از دیپلماسی گردشگری ا دستیابی به شیوه

المللی  های یک کشور در محافل بین های فرهنگی برای شناساندن توانمندی عنوان یکی از ظرفیت از گردشگری به

ریزان کشور امروزه  شود. برنامه برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی و رسیدن به صلح و امنیت پایدار استفاده می

فیت برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و در تدوین چهارچوب دیپلماسی گردشگری به با آگاهی از این ظر

طوری که  اندیشند به جانبه می و امنیت همه ملی منافع تأمینافزایش درآمدهای ارزی غیر نفتی و توسعه اقتصادی و 

 تأکیدسی گردشگری جمهوری همه کاندیداها با هر سلیقه فکری بر توسعه دیپلما در مناظرات انتخابات ریاست

  اند. داشته

، محل هرهای  و پدیده مسائلبه میل گردشگران به آگاهی نسبت به  توجه باگذاری بعد فرهنگی اجتماعی  ارزش

فعالیت  تسهیلگرگذار و  عنوان سیاست و دولت به شده خویشبه هویت  مردم عامهنظر  شدن جلبموجب اهمیت و 

را برای توسعه فرهنگی و دیپلماسی  ایدئالتواند شرایط  حیح میبخش خصوصی با تهیه برنامه و اجرای ص

 .(7939، )میرلطفی و همکاران گردشگری فراهم آورد

گردشگری با عوامل سیاسی داخلی و لزوم درک نقش مثبت گردشگری در توسعه فضای  های زیرساخت کردن آماده

، بخش خصوصی، نقش دولت، گردشگری توسعه دمعهای سیاسی مبتنی بر توسعه یا  گیری سیاسی و نیز تأثیر تصمیم

ها و ارتباط بین این اجزا با گردشگری از عوامل حیاتی در توسعه دیپلماسی  سازمان، نهادها، بخش عمومی

ایجاد امنیت ، توان بر نقش کلیدی گردشگری در توسعه سیاسی گیری از موارد ذکرشده می گردشگری است. با نتیجه

تغییر رویکرد و اجرای  لذا تدوین دیپلماسی گردشگری مبتنی بر عدم، درآمد( پی برد، تولید ،و رشد اقتصادی )اشتغال

 اقتصادی رونقمندی از نتایج آن مانند استقرار صلح پایدار و  وآمد گردشگران و بهره ساز رونق رفت تواند زمینه آن می

 .(7933، رئیسی )ملککشور باشد ملی ناخالصو افزایش درآمد 

برداری اقتصادی  تاکنون مورد بهره، هایی که دارد ها و توانمندی سم در کشور ما با وجود همه ظرفیتصنعت توری

 ویژه؛ قلب توریسم جهان جمهوری کشورمان به اروپا به رسد در سفر اخیر رئیس نظر می واقع نشده است اما به 

های آینده به  هزار فرانسوی در سال444خوبی برای گردشگری به امضا رسیده است که حدود   )فرانسه( توافقنامه
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هایی از توریسم  مساجد و آثار تاریخی بخش، معماری، های فرهنگی جاذبه بر عالوهکشورمان سفر خواهند کرد و 

نیز موردحمایت قرار خواهند گرفت. دیپلماسی   خاص کشورمان نظیر کویرنوردی و تورهای اسکی و جنگل

امنیت در  بودن داراامنیت و  تأمینهای فرهنگی و رونق اقتصادی به مبحث دستاورد بر عالوهتواند  گردشگری می

های  ویژه رسانه های گروهی به با بدفهمی رسانه سال های سالمبحثی که ، کشورمان به جهانیان باب جدیدی بگشاید

و وحشت را  نزدیک کرده و رعب هراسی ایرانجهان را به ، افروزان تالش داشته ها و جنگ صهیونیست سیطره تحت

دارد. پس از مذاکرات و حتی در نخستین  حذر برها را از سفر به ایران  در دل گردشگران به ایران ایجاد کرده و آن

و گردشگری و در سفر اخیر  میراثعنوان رئیس سازمان  جمهوری به نیویورک حضور محمدعلی نجفی به سفر رئیس

های گردشگری  ویژه فرانسه رونق همکاری ا کشورهای اروپایی بههای توافق ب جمهوری به اروپا یکی از پایه رئیس

بخشد. ناگفته پیداست که ایران  جمهوری جلوه بیشتری می بود. این دو رویداد اهمیت گردشگری را از دیدگاه رئیس

ی باعث از دیرباز مهد تمدن و فرهنگ بوده و در دوره پس از اسالم نیز غنای اسالمی و تولید آثار فرهنگی و معمار

کشورها در عرصه گردشگری  ترین بزرگشده است که ایران همواره در قله گردشگری جهان بدرخشد و یکی از 

 قبال درروسیه و پوتین  مورد درهای اردوغان  گیری ای در ترکیه و عربستان و موضع جهانی باشد. تحوالت منطقه

ای امن برای  ایران را ناحیه، ورهای منطقهترکیه باعث شده است که جمعیت زیادی از گردشگران روسی و کش

های میان دو تمدن ایران و یونان  وزیر یونان و تفاهم و همکاری گردشگری خود قلمداد کنند و سفر اخیر نخست

فلسفی و گردشگری در کشور کمک ، دستاورد جدیدی در دیپلماسی گردشگری گشوده است که به تبادل فرهنگی

رونق توریسم خارجی نیازمند سفر درون کشور خودمان هست و ضرورت دارد  بر عالوهخواهد کرد. کشور ما 

اندیشی کند و مقاصد گردشگری داخلی را نیز   فرهنگی و گردشگری برای رونق سفر داخلی نیز چاره  سازمان میراث

 صنعتدار نیز از های کمتر برخور استان، اند داشته تأکیدرهبری نیز  معظم عادالنه تقسیم کند تا همچنان که مقام

گیری از تجارب جهانی و همچنین با پرداخت حقوق  مند شوند و دولت با بهره و گردشگری داخلی بهره توریسم

جایی پول در  ها بیشتر استفاده شود و جابه ای فراهم کند تا از مرخصی ماه بیشتر به کارمندان و بازنشستگان زمینه یک

در تمام مناطق فراهم  وطنان همهای ایجاد اشتغال و رفاه را برای همه  مناطق مختلف از کانال گردشگری زمینه

 .(7933، رئیسی )ملکآورد

 گیری و دستاورد علمی پژوهشینتیجه

در کشورهای صنعتی و . عمومی است های مشی خططراحی و تدوین ،  ها دولت  ترین فـعالیت یـکی از اسـاسی

گردشگری به   به  های عمومی کشور مشی  ها و خط برنامه  و تدوینهـنگام طـراحی  بـه، حال توسعه  در  همچنین

  صنعت  دولت شکلی را برای. شود خـاصی معطوف می تـوجه، ی روند تـوسعه ادامه  در  عنوان ابزاری مؤثر

 این،  اشدب  ترین مورد نیاز بهترین و مناسب  های نـقش  خود برای ایـفای  دیدگاه  از  کند که گردشگری خود انتخاب می

یک وزارتخانه   از  اختصاص بخشی، ای کـامل بـه امـر گردشگری توان به صورت اختصاص وزارتخانه اشکال را می

اما این سازمان از میزان ،  کند می تأسیسکـه دولت   مـستقل  نیمه  غیر دولتی  سازمان  یک، به امر گردشگری

  مجمعی که از سوی، گیرد خود می  به  مـجمع قـانونی راشکل یـک ، خودمختاری باالیی برخوردار است و اغلب

 .شود می تأسیسشده   بیان  اهداف  برای  مجلس
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  از  تـا  شـکوفایی اقتصادی کشورهای صنعتی موجب انقالبی در صنعت گردشگری شده است و باعث شده

به این ترتیب  و...یاد شود.  بیکاری،  رفق  چون  زیادی  مسائل  حل  کـارکردهای اقـتصادی و اجتماعی آن به عنوان راه

های بـه وجـود  ها نباید فرصت اهـمیت ایـن بـخش به عنوان سازوکاری برای توسعه اقتصادی افزایش یافته و دولت

چرا که ماهیت توسعه صنعت گردشگری نیازمند همکاری بین ذینفعان مـختلف ،  آمده این بخش را نادیده بگیرند

 . ی استهای گردشگر فـعالیت

توان در سه  دولت را می  های نـقش  ترین اما اصـلی ؛اند ها در نظر گرفته های مختلفی را برای دولت نظران نقش صاحب

 شود. ها پرداخته می که در زیـر بـه تشریح آن نـقش هـنجاری و نقش شناختی، تـنظیمی نقش، بندی کرد دسته طبقه

  نقش تنظیمی -الف

ه تدوین چارچوب نـظارتی بـرای توسعه و مدیریت گردشگری حفاظت از مـنابع طـبیعی و در این نقش ب  ها دولت

  های همه ها و مـسئولیت دهنده نـقش نقش نشان  این. پردازند فرهنگی و تـسهیل مـشارکت بـخش خصوصی می

های  مشی  ام با خطریزی ملی گـردشگری هـمگ برنامه، نقش شامل اینریزی ملی گردشگری است.  در برنامه  ذینفعان

 پشتیبانی، های مالی تخفیف  همچون  های مـالی مـشوق ارائه، و سـاده کردن الزامات بوروکراتیک تسهیل، توسعه ملی

 .ای و مشاوره  مـالی  های و حـمایت

 نقش شناختی -ب

امـر  اینز دارد. های مـرتبط با گردشگری تمرک اشاعه دانش و مـهارت برها با استفاده از این نقش)سازه(  دولت

های  کـشورهای مختلف به شیوه .دارند بهبود بـخشد  فعالیت  تواند تـوانمندی افرادی که در زمـینه گـردشگری مـی

هایی  پخـش برنامه، در این خصوص اقداماتی از قـبیل ها دولتشوند.  های افراد می گوناگونی موجب افزایش آگاهی

 همچنیندهند.  دستور کـار خـود قـرار می  تـبلیغات را  و افـزایش  یهای عموم در خصوص گردشگری در رسانه

گردشگری مجازی را ارائه   هایی برای وب سایت طراحی، های آمـوزشی برای برخورد مناسب با گردشگرها برنامه

تی عـلمی و بـه های مـدیری داری و اسـتفاده از تـکنیک هتل، های آموزشی تورگردانی چون دوره  های بـرنامه. دهند می

 ها است. از جمله این برنامه از مؤسسات آموزش عالی  استفاده  روز دنیا و ارتقای اسـتانداردهای مـهارتی با 

  هنجاری  نقش -ج

تـحت   هـنجاری یـک کـشور را محیط، ها مـعطوف بـه بـهبود دیدگاه جامعه نیست به گردشگری نهایت برنامه  در

موفقیت هر . بخشد کنند بهبود می می  ین ترتیب انگیزه افرادی که در زمینه گردشگری فعالیتدهد و بد تأثیر قـرار می

گردشگری یک فعالیت منبع مـحور  اساساًپروژه گردشگری مستلزم شناخت و درک کیفیت جامعه میزبان است. 

طرف جامعه   ازی و استقبال ازنو آمیز آن مستلزم میهمان توسعه موفقیت اما، ها و خدمات وابسته است است و به جاذبه

به گردشگرها منتقل خـواهد شـد.  نهایتاً، طوری که بدرفتاری و عدم عالقه و سوءظن جامعه میزبان بهمیزبان است. 

یابی به حمایت مطلوب  این منظور دست  به،  گذارد سان درک جامعه و عوامل آن بر روی این طرز تفکر تأثیر می بدین

های  هایی که در معرفی جاذبه اشخاص و شرکت .آید دشگری امری ضروری به شمار میجامعه برای توسعه گر

 . شود مـی  گردشگری و جذب گردشگرها کارنامه موفقی دارند موجب ارتقای گردشگری
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های اخیر مفهوم دیپلماسی عمومی مورد توجه بسیاری از کشورها و از جمله جمهوری اسالمی ایران بوده و  در سال

استا نهادهای خاصی هم در داخل ساختار وزارت خارجه تعبیه شده است. هدف دیپلماسی عمومی تقویت در این ر

کوشد  دیپلماسی عمومی می، آن چیزی است که قدرت نرم یا هوشمند کشورها نامیده شده است. به زبان ساده

ز کاالهای دیگر که به عنوان منبع الملل بهبود بخشد. امروزه بازار نفت و بسیاری ا تصویر یک کشور را در نظام بین

نفع و رقیب دچار تالطم یا افت و خیز  های ذی تواند به وسیله قدرت می، شود درآمد برخی از کشورها محسوب می

تواند  گذاری اندک در گردشگری نسبت به دیگر صنایع می نظیر اتفاقات اخیر در خاورمیانه( اما سرمایه شود. )

 .به همراه داشته باشدتغییرهای بسیار مثبتی را 

اقوام « عیالمیان»بـا اوج تمدن و شکوه   زمان هم  قبل  هزار سال 3ایران به استناد اسناد و ابنیه تاریخی موجود از حدود 

ها و تیپورها را در درون خود پرورانده و  سکاها و گسیل، هیتی ها، لولوبی ها، گوتی ها، ها کاسپین  از  گوناگونی اعم

زیـستی به دست آمده که مربوط به دوره   های نشانهبه آثار و  توان میعینی دیگر آن را   های نمونه.  است بالنده کرده

میرمالس خرم ، «غار شکارچیان بیستون»که در   میالد  از  پارینه سنگی است با قدمتی حدود دوازده هزار سال قبل

، چغازنبیل و انزان، عیالم در شوش های تمدنت تا بـعدها کردستان مرتبط دانس  و کرفتو  هوتو و کمربند بهشهر، آباد

طاق بستان و کتیبه داریوش ، هخامنشیان در تخت جمشید، در هگمتانه  مادها،  جیرفت  تمدن، شهر سوخته زابل

،  سومر های تمدنرا تجلی بخشند. از طـرف دیـگر همسایگی با  ها آریاییایرانیان و   باستانی  و عظمت  شکوه، بیستون

زمره کشورهای   در  بسیار نقش آفرین و موثر بوده و موجب شده تا ایران« مزوپوتامیا» های تمدنو در کل   آشور،  بابل

مـحققان ، قرمزی را برای جهانگردان  و فرش  گـیرد  صاحب نام در زمینه دارا بودن آثار باستانی و سابقه تـمدنی قـرار

،  فرهنگی  روابط  ساله در 244ایران به رغم اینکه سابقه  .ایی تباران بگستراندو دوسـتداران فـرهنگ به ایران و آری

تعامل فرهنگی   زمـینه  رسد هنوز نـتوانسته در اما به نظر می، بازرگانی و اقـتصادی بـا کشـورهای دیگر دارد، سیاسی

 ارائه دهد. ها بخش  این  در  عمل کند و سیاست جامعی را مؤثرو تاریخی با کشورهای دیگر 

 اسـتراحت، بوده و به قصد تفریح  خود  معمول  های افرادی که خارج از محل زندگی گردشگری را مجموعه فعالیت

کند. با این استثنا که  مانند تعریف می نـمی  مـکان  آن  کنند و بیش از یک سال در انـجام امـور دیگر مسافرت می و

، آیند های خـارجی در مـی کنند همانند ورزشکارانی که به عضویت تـیم می  مسافرت  افرادی که برای کسب درآمد

نیروهای نظامی کـه به خاطر  ودیپلماتیک   اعضای،  های بلندمدت هستند که دارای برنامه دانشجویانی

را   فعالی  نقش  تعجب نیست که دولت جایگردشگری نیستند.   فرایند  هایشان مجبور به سفر هستند در مأموریت

دارد اهمیت گردشگری به این دلیـل  می اظهار( 4477) 9  اسکات.  بـرای تـوسعه و مـدیریت گردشگری ایفا کند

 . و محیطی است  اجتماعی،  شود که دارای اثرات اقتصادی می  تصور  اسـت که به عنوان فعالیتی

در کشورهای صنعتی و . استعمومی  های مشی خطو تدوین  طراحی،  ها دولت  ترین فـعالیت یـکی از اسـاسی

گردشگری به   به  عمومی کشور های مشی خطها و  برنامه  هـنگام طـراحی و تدوین بـه، حال توسعه  در  همچنین

  صنعت  دولت شکلی را برای. شود خـاصی معطوف می تـوجه، ی روند تـوسعه ادامه  در  عنوان ابزاری مؤثر

 این،  باشد  ترین مورد نیاز بهترین و مناسب  های نـقش  خود برای ایـفای  گاهدید  از  کند که گردشگری خود انتخاب می

یک وزارتخانه   از  بخشی اختصاص، ای کـامل بـه امـر گردشگری توان به صورت اختصاص وزارتخانه اشکال را می
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ن سازمان از میزان ای اما،  کند کـه دولت تأسیس می  مـستقل  نیمه  غیر دولتی  سازمان  یک، به امر گردشگری

  که از سوی مجمعی، گیرد خود می  به  یـک مـجمع قـانونی را شکل، خودمختاری باالیی برخوردار است و اغلب

 .شود شده تأسیس می  بیان  اهداف  برای  مجلس

  از  تـا  شـکوفایی اقتصادی کشورهای صنعتی موجب انقالبی در صنعت گردشگری شده است و باعث شده

این ترتیب  بهو...یاد شود.   بیکاری،  فقر  چون  زیادی  مسائل  حل ای اقـتصادی و اجتماعی آن به عنوان راهکـارکرده

های بـه وجـود  ها نباید فرصت اهـمیت ایـن بـخش به عنوان سازوکاری برای توسعه اقتصادی افزایش یافته و دولت

عت گردشگری نیازمند همکاری بین ذینفعان مـختلف که ماهیت توسعه صن چرا،  آمده این بخش را نادیده بگیرند

 .های گردشگری است فـعالیت

 خصوص دراستراتژی مـشخص   هـمکاری سازمان میراث فرهنگی و گـردشگری بـا وزارت امور خارجه در ارائه

 خصوص درر سال به ارائه آمار در پایـان هـ ها سفارتخانهموجود که سد راه توریسم به کشور است. الزام   موانع  رفع

در این میان افـراد بـا پاسخ منفی مواجه   اگر اند کردهمـراجعه  ها سفارتخانهافرادی که تحت عـنوان تـوریسم بـه 

 دالیل آن در راستای رفع مشکالت و راهکارهای آتی به کمیته حـمایت از تـوریسم فرستاده شود. اند شده

از  استفاده. اند بودهاز سـفرایی که در جـذب توریسم موفق   دسـته  تـشویقی بـرای آن های سیاستاعمال 

همه   برای  نباید بـه نـحوی عمل شود که ها سیاستخاص هر منطقه یا کشور. منظور این است که  های سیاست

و نـوار کاست و ویدیویی با کیفیت  CD، کتـب، پوستر گرفتن قرارو در اخـتیار  اسـتفادهکشـورها یـکسان بـاشد. 

حـذف موانع دست   شـدن  اجـراییهای گردشگری کشور برای مراجعه کنندگان باشد.  لی که حاوی معرفی جاذبهعا

معتبر  های شبکهاز جمله صدور ویزا بـه صـورت الکتـرونیکی و بـاالخره اجـرایی شـدن استفاده از  پاگیرو 

 های گردشگری کشور. در شناساندن جاذبه ای ماهواره

کشورها و از جمله جمهوری اسالمی ایران بوده و   از  بسیاری  مفهوم دیپلماسی عمومی مورد توجه  یراخ  های سال  در

عمومی تقویت   دیپلماسی  . هدف در این راستا نـهادهای خاصی هم در داخل ساختار وزارت خارجه تعبیه شده است

کوشد  دیپلماسی عمومی می، ان سادههوشمند کشورها نامیده شده است. به زب  یا  آن چیزی است که قدرت نرم

الملل  جرویس یکی از علمای معروف سیاست بین  . رابرت بخشد  الملل بهبود تـصویر یـک کشور را در نظام بین

ایم که تصویر منفی ارائه  های اخیر بسیار شنیده تر از واقعیت است. در سال مهم، الملل تصویر نظام بین  معتقد است: در

ها  و حتی ملت  ها دولت  تأثیر منفی بر روابط ایران با سایر، های غربی ایران در رسانه  اسـالمی  یجـمهور  شده از

در کانون   را  ها و ملت  ها را مخاطب قرار دهـد افـکار عمومی گذاشته است. دیپلماسی عمومی بیشتر از آنکه دولت

های  گروه، احزاب سیاسی  رهبران،  مرجع  های روهدهد. دیپلماسی عمومی مستلزم ارتباط با گ توجه خـود قـرار می

شهروندان   و کـلیه  عـمومی  ای به عنوان سازندگان افکار رسانه، علمی، فرهنگی، اقتصادی، نخبگان سیاسی، نفوذ ذی

 دیپلماسی منظر  این  ازسازی اذهان آنان با هدف سیاست خارجی است.  دهی بـه افـکار و هماهنگ برای شکل

دیپلماسی عمومی قابل تقلیل به   لکن،  دانست  توان شبیه تبلیغات به نفع یک دولت خاص تا حدی می عمومی را

دیپلماسی فرهنگی و ، است. برخی کارشناسان  عمومی  تبلیغات نیست؛ زیـرا هـدف آن تأثیرگذاری بلندمدت بر افکار
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ها  رسد میان این مقوله لکن به نظر می،  کنند می  تلقی  ای و حتی تجاری را بخشی از دیپلماسی عمومی رسانه

 هایی وجود دارد. تفاوت

طور کامل ذیل آن  به، علیرغم تعاملی که با دیپلماسی عمومی دارد  گـردشگری  بر همین اسـاس مـعتقدیم دیپلماسی

 :زیرا،  نیست  تعریف  قابل

  تخصص  عمومی  در زمینه دیپلماسیای وسیع و فراگیر است و لذا کسانی که  حوزه گردشگری به تـنهایی حوزه-7

گردشگری   به  ای ها عمدتاً از زاویه سیاسی و رسانه الزامـاً مـتخصص دیپلماسی گردشگری نیستند. آن، دارنـد

  دارای ابعاد صنعتی و فرهنگی نیز، ای تـجاری و اقتصادی و رسانه حال آنکه گردشگری عالوه بر ابـعاد ، نگرند می

 . هست

دیپلماسی گردشگری کافی   اهداف  زمانی در نظر گرفته شده بـرای دیـپلماسی عـمومی هم برای تحققساختار سا -4

  های حوزه،  حـمل و نقل زمینی و هوایی و ریلی و دریایی، هتلداری  نظیر  متعددی  های نیست. گردشگری با حوزه

سازمانی   و ساختار  ارتـباط دارد ها اینر موزه و نظی، صـنایع دستی، میراث فرهنگی، کارگری، فرهنگی، محیط زیست

ها در  این حوزه  همه  تواند با داخل وزارت خارجه است نمی  معموالً  که  دیپلماسی عمومی  برای  در نظر گرفته شده

 . کند  ارتباط باشد و دیپلماسی گردشگری را به نحو کارآمد مدیریت

که   حالی  بیشتر از دیپلماسی است در  مراتب  هم گردشگری بهس، گردشگری  واقعیت این است کـه در دیپلماسی -9

ساختار وزارت خارجه   ذیل  توان دیپلماسی عمومی را بنابراین می ؛در دیپلماسی عمومی سهم دیپلماسی بیشتر است

رت خارجه دیپلماسی گردشگری وزا  . در دیـپلماسی گـردشگری صادق نیست  درباره  که این نکته  حالی  . در قرار داد

 کننده دارد تا تصمیم گیرنده. بیشتر نقش هماهنگ

  تأمین،  بخش گردشگری  در  گذاری جذب سرمایه، گردشگری مثل تأمین مالی  دیپلماسی  بخشی از وظایف -2

های عمومی  ت خارج از حـیطه وظـایف دیپلماسی عمومی و دیپلما  فنی و صنعتی گردشگری اساساً  های زیرساخت

:  گفت  توان می  ترتیب  این  ذیل دیپلماسی عمومی جای داد. به  توان نمی  مین رو دیپلماسی گردشگری رااست. از ه

الزم اما نه کافی را برای تحقق اهداف دیـپلماسی گـردشگری فراهم کند. فعال   شرایط  تواند دیپلماسی عمومی می

 . نیست  آن  ی گردشگری و تحقق اهدافبه معنای وجود دیپلماس  خود  خودی به  بودن دیپلماسی عمومی

 منابع

 ریزی برنامه و چابهار، فصلنامه جغرافیا ناحیه محیطی زیست توسعه و ساحلی (، مدیریت7933) زاده، عیسی و صادق کریمی ابراهیم

 .91 محیطی، شماره

 مدل از استفاده با چابهار ساحلی ناحیه در گردشگری گسترش بر مؤثر عوامل (، تحلیل7933) زاده زاده، عیسی و عبداهلل آقاسی ابراهیم

 .7 ای، شماره منطقه و شهری های پژوهش و ، فصلنامه مطالعاتSWOT راهبردی

قائنی نجفی،  دیسیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی و محمد سع  و دگـرگونی  سـوم  ، فهم سیاسی جـهان4477کالیو،  اسمیت، برایان

 تهران، وزارت امور خارجه

 ها، تهران، انتشارات سپهر ، گردشگری سیاسی و نقش دولت 7933،  اکبر ، علیاکبری

 و مرکزی آسیای ای، فصلنامه مطالعات منطقه همگرایی در آن اهمیت و جنوب - شمال کریدور: ها (، مقاله7934) امیراحمدیان، بهرام

 .27 قفقاز، شماره
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 و سیاسی، چاپ پنجم، تهران، نشر نوو تـوسعه اقصادی   ، گـردشگری 7931باصری، ابـوالفضل، 

 .43 اسالم، فصلنامه بهار، شماره جهان راهبردی طالبان، فصلنامه مطالعات دوباره خیزش و (، افغانستان7931) باقری، اسماعیل

 ایران، تـهران، پژوهـشکده امـور سیاسی  در  سیاسی  ، موانع توسعه7934بشیریه، حسین، 

 نی  ، انتشارات اد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، اقتص7933بهکیش، محمدمهدی، 

 .12 و 19 اقتصادی، شماره آزاد، فصلنامه مجله منطقه یک عنوان به چابهار بندر توسعه های محدودیت و (، موانع7933) پرتوی، ملوک

 تیموتی(، فصلنامه کتاب جی دالن هنوشت) ریزی برنامه و المللی بین گردشگری: التین کتاب نقد و (، معرفی7933) احمدی، مژگان تراب

 .43 اجتماعی، شماره علوم ماه

دو سطحی، فصلنامه  SWOT تحلیل از استفاده با مکران سواحل توسعه های طرح سبد (، شناسایی7932) ترکان، اکبر و میثم شهبازی

 .79 اقتصادی، شماره راهبرد

 انقالب اسالمی  اسناد  ، مرکز صادی در ایران، تهران، دولت نـفت و تـوسعه سیاسی اقت7931یوسفی، امیرمحمد،  حاجی

 .74 اقتصادی، شماره تر، فصلنامه روند ارزان درصد 94 تر نزدیک کیلومتر 3444 جنوب -شمال (، کریدور7939) بخشی، لیال خدا

 ایران، فصلنامه روابط قشر جنوب منطقه توسعه ژئواکونومیک های (، بایستگی7934) فهیمه آزموده مرتضی منشادی و خلیلی، محسن و

 .74 خارجی، شماره

راهـبردها و آثـار. داود ایـزدی و سـید مـحمد اعرابی مترجمان...چـاپ اول. ، یجهانگردی: مبان تیری(. مد7931راجر. )، داس ویل

 (.4441های فرهنگی) تـهران. انتشارات دفتر پژوهش

-بـر نـقش دولت. فصلنامه پژوهش یلیارتقا ظرفیت کارآفرینی در ایران: تـحل(. 7931. )یعل، ی. صالحدیمهش،  یحسن. فروه، فرد دانایی

 .414-447ص ، 24شماره ، های بازرگانی

 ، دیپلماسی سیاسی در ایـران، تـهران، انـتشارات نگاه7937دانا، فریبرز،  رئیس

 تحلیل های تکنیک از گیری بهره با شتغالا ساختار تحوالت (، بررسی7939) محمدی مهدیه توفیقی و (سعیده) سادات زرآبادی، زهرا

 .42 انسانی، شماره جغرافیای در نو های بلوچستان، فصلنامه نگرش و سیستان استان: پژوهی مورد اقتصادی؛

 گردشگری سیاسی، ترجمه سعید ساری اصالنی، تهران، نشر سـما  ثباتی بی  ، الگوهای 4474ساندرز، دیوید، 

 سازمان میراث فرهنگی یها و آینده توسعه گردشگری در ایران، تهران، مرکز پژوهش  عقالنیت ، 7934القلم، محمود،  سـریع

 های سیاسی در ایران، تهران، انتشارات رسانش سرمایه  و انباشت  ، مـالکیت7933سـیف، احـمد، 

 حیاتی وقایع دیرثبتی و ثبتی کم دیاقتصا - سیاسی و فرهنگی - اجتماعی پیامدهای و (، عوامل7933) حسن افراخته شاطریان، محسن و

 .2 اجتماعی، شماره بلوچستان، فصلنامه توسعه و سیستان استان در

 های پژوهش و بلوچستان، فصلنامه مدیریت و سیستان امنیت بر اثرگذار سیاسی ساختارهای (، بررسی7933) رضا اصل، محمد شعبانی

 .17 دفاعی، شماره

ها در صنعت گردشگری  (. نقش آموزش بر توسعه زیرساخت 7933. ) نـگیه رئوف آوا رگانهیمـ، نیحـسن حـسی دیسـ، ابوالفضل، صمدیان

 .773-743ص ، شماره چهارم، ایران. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی. سال اول

 .43 خارجی، شماره منطقه، فصلنامه روابط و چابهار (، بندر7933) کرمانی، حامد عسگری

 و سیستان استان در خشکسالی بینی پیش و (، پایش7931) طوسی شادی آشگر سارا ارشادی و حسین انصاری و علیزاده، امین و

 .77 ای، شماره ناحیه توسعه و بلوچستان، فصلنامه جغرافیا

 فردوس  انتشارات،  تهران،  تا توسعه سیاسی اقتصادی اجـتماعی در ایـران  فرهنگی  از، 7934، ناصر، فکوهی

 نشر نی، تـهران، نظریه تاریخ و سـیاسی در ایـران، و ملتها  دولتها  تضاد سیاسی، 7931، محمدعلی ،کاتوزیان

 بلوچستان، فصلنامه مدیریت و سیستان استان در امنیت حفظ و برقراری در پاسداران سپاه (، نقش7933) کافی، سعید و مصطفی عبداللهی

 .17 دفاعی، شماره های پژوهش و
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