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چکيده
هر دولتی ،متصدی دیپلماسی کشورش است و با تکیه بر جایگاه قدرت سیاست جغرافیایی خویش و با توجه به مناسبات
دو یا چند سویه با سایر حکومت ها وظیفه دارد ،عالوه بر انجام مسائل دیپلماسی عمومی ،تسهیالتی را برای میهمانان خارجی،
بهویژه برای گردشگران بین المللی فراهم کند .در توسعۀ گردشگری مؤلفههای متعددی نقشآفرینی میکنند .از مؤلفههای
اثربخش در توسعۀ صنعت گردشگری ،گسترش و تعمیق سیاست جغرافیایی با دیگر واحدهای سیاسی ،بهویژه کشورهای
گردشگر فرست است .توسعه و تعمیق این روابط بر عهدۀ تشکیالت دیپلماسی کشور ،یعنی وزارت امور خارجه است .تحقیق
حاضر به بررسی موانع ساختاری توسعۀ گردشگری بر اساس رویکرد دیپلماسی گردشگری پرداخته است .هدف آن ،تحلیل
نقش انکارناپذیر دیپلماسی در گردشگری و پیشنهاد راهکارهای مؤثر برای توسعۀ گردشگری در ایران است .این پژوهش به
روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفتهاست و داده های موردنیاز تحقیق از منابع دست اول کتابخانهای جمعآوری شده است.
مطابق یافته های تحقیق ،دستگاه دیپلماسی ایران در همروندی با سایر دستگاههای دست اندرکارِ گردشگری با به خدمت گرفتن
سیاست خارجی فعال در راه نیل به اهداف دیپلماسی اقتصادی می تواند با اجرا کردن برنامههای خرد و کالن به نحو شایستهای
در فضاسازی توسعۀ گردشگری گام های اساسی بردارد و کشور را از سود معنوی و مادی حاصل از خوان گستردۀ گردشگری
بیش از پیش برخوردار سازد.
واژههاي کليدي :دیپلماسی گردشگری ،روابط سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیکی) ،توسعۀ گردشگری ،ایران.

 *1نویسندۀ مسئول :استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران .کد مقاله ثبت شده در همایش494 :
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی.
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1ـ مقدّمه
از زمانی که حرکت انســان و نیاز به جابجایی او در پهنۀ زمین آغاز شــد ،فصــل جهانگردی و میهنگردی از کتابِ تاریخِ
عمر او گشوده شد ،اما با ورود به عصر نوین ،پدیدۀ جهانگردی و میهنگردی به یک صنعت سودآور ،پاک و زودبازده تبدیل شد
و مورد توجّه بســیاری از کشــورها و ملل دنیا قرار گرفت .در دنیای کنونی ،چرخ دیپلماســی دیگر صــرفاً به دســت کشــورها و
دولتهای متبوعشـان نمیچرخد؛ بلکه برخی کالنشهرها ،شهرهای جهانی 1و جهانشهرها 5و حتّی بعضی مؤسّسات بینالمللی
و چندملیّتی نیز در تعیین دیپلماسـی عرصـههای مختلف گردشگری نیز سهم بسزایی دارند .لذا دیپلماسی در دنیای کنونی از
مفهوم سـنّتیاش فاصـله گرفته اسـت .به نحوی که اگر فضـایِ مکانی در دسـت و ارادۀ دولتها باشد ،ارتباطاتی از نوع و منبع
دیگر یعنی دیپلماسـی ،فضایِ جریانها 4را تعیین میکند و دولتها تالش میکنند در سمت و سو دادن به دیپلماسی ،به ویژه
دیپلماسـی گردشـگری نقش پررنگتری داشـته باشند؛ لذا هر دولتی به عنوان متصدّی دیپلماسی محض کشورش و با تکیه بر
جایگاه قدرت ژئوپلیتیکی خویش و با توجّه به مناســبات و روابط دو یا چندســویه با ســایر دولتها و حتی نهادها و مؤسّـســات
بینالمللی و چندملیّتی و نیز شهرهای جهانی و جهانشهرها وظیفه دارد عالوه بر برآوردهکردن نیازهای فیزیولوژیک و نیازهای
کارکردی شـهروندان سـرزمین خود و مهمانان گردشـگر خارجی به فراهمآوردن رفاه ،آسایش ،تفریﺢ و تفرّج آنها نیز بپردازد.
توسـعۀ گردشـگری پایدار در شـکل وطنگردی و جهانگردی و پذیرش گردشـگر در مقیاس فردی ،سازمانی ،ملّی و فراملّی از
جمله صُور بروز و نمود رفاه ،آسایش ،تفریﺢ و تفرّج است.
تعریف سنّتی گردشگری و گردشگر ـ آنگونه که در فرهنگهای لغت یافت می شود ـ به طور متعارف گردشگر را شخصی
معرّفی میکند که مبادرت به ســفر مینماید :ســفری دورهای که معموالً برای اهداف تجاری ،تفریحی یا تحصــیلی و نظایر آن
صورت میگیرد و در آخر ،آن شخص به نقطۀ آغاز که معموالً وطن خویش است بازمیگردد .گردشگری یک مفهوم ترکیبی به
حسـاب میآید که نه تنها جابجایی موقتی مردم به مقاصـدی را در برمیگیرد که از محل سـکونت عادیشــان دور است ،بلکه
ســازماندهی و هدایت فعالیّتهای آنها و فراهم کردن امکانات و خدمات مورد نیاز گردشــگران را نیز شــامل میشــود ،بنابراین
گردشـگری و تجربۀ گردشـگر یک عرصۀ پرنفوذ برای تمایزیافتگی اجتماعی است ( .)Williams, 2009: 4بر اساس تعریف
سازمان جهانی گردشگری ،گردشگری به فعالیّتهای افرادی اطالق میشود که به مکانهایی سفر میکنند که بیرون از محیط
عادی خودشان است و به مدّت کمتر از یک سال پیوسته برای اهداف تفریحی ،تجاری و یا سایر اهداف در آنجا اقامت میکنند
( .)WTO, 1994با عنایت به اینکه از گونههای متعدّد گردشـگری در تحقیق حاضـر گردشگری بینالمللی 3مد نظر است ،به
طور اختصـار تقسـیمات آن ذکر میشود :الف) گردشگری ورودی: 2دیدار از یک کشور به وسیلۀ افراد غیرمقیم؛ ب) گردشگری
خروجی :6دیدار به وسیلۀ افراد مقیم یک کشور از کشوری دیگر (رضایی.)194 :1494 ،

 -2بيان مسأله
گردشـگری به شـکل سـنّ تی آن ،که در گذشـته رواج داشـته است ،امروز با روند فزایندۀ جهانی شدن و با توجّه به تأثیرات
منفی یا مثبت ناشــی از آن ،نمیتواند پاســخگوی نیازهای گردشــگری عصــر حاضــر باشــد .در واقع صــنعت گردشــگری نوعی
سـرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی در داخل کشور است .به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مؤفقیّت یا شکست صنعت جهانگردی
1. World City
2. Global City
3.

Space of Flows
International Tourism
5. Inbound Tourism
6. Outbound Tourism
4.
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در هر کشــور به طور مســتقیم به اعمال «ســیاســتهای حمایتی دولت» باز میگردد ،به نحوی که هر چه چتر حمایتی دولت
نسـبت به گردشـگری گستردهتر باشد ،شکوفایی این بخش هم بیشتر خواهد شد .تجربۀ چین ،امارت متحدۀ عربی و بسیاری از
کشـورهای دیگر در سـالهای اخیر حاکی از این اسـت که فراهم کردن زیرسـاختهای مناســب در خصــوص گردشگری ،رشد
اقتصـادی و افزایش قابل توجّ ه درآمد را برای این کشـورها به ارمغان آورده اسـت .از سوی دیگر مجموعۀ عوامل طولی و عرضی
سـبب میشود تا دولتمردان از اهرم روابط دیپلماتیک در توسعۀ صنعت گردشگری بهرهبرداری اصولی کنند و کشور را از حالت
اقتصـاد تکمحصولی 1رهایی بخشند .امروزه بازار نفت ،قهوه ،کائوچو و بسیاری از کاالهای دیگر که به عنوان منبع درآمد برخی
از کشـورها محسـوب میشـود ،میتواند به وسـیله قدرتهای ذینفع و رقیب دچار تالطم یا افت و خیز شود ،ا ّما سرمایهگذاری
اندک در گردشگری نسبت به دیگر صنایع میتواند تغییر و اثرات بسیار مثبتی را به همراه داشته باشد.
در کشـورمان توسـعۀ گردشـگری با موانع اساسی همچون نبود استراتژی معیّن و مکتوب ،کمبود زیرساختها ،سطﺢ پایین
اطالعرسـانی و شـناسایی قابلیّت های گرشگری ،کیفیّت پایین خدمات و تسهیالت مورد نیاز گردشگران و نظایر آن رو برو است.
از جمله موانع ســاختاری قابل ذکر ،نقش ســیاســتگذاریهای کالن دولت و به ویژه دســتگاه دیپلماســی در جذب گردشــگران
خارجی است که از آن تحت عنوان دیپلماسی گردشگری نام میبرند.
گردشــگری ملّی و به ویژه گردشــگری بینالمللی باید به عنوان یک ارزش مشــترک در نهادها و ســازمانهای مســئول و در
اســتراتژی حاکم بر کشــور نهادینه شــود .گردشــگری در مقیاس بینالمللی ،نقش و جایگاه واقعی خود را میتواند نشــان دهد و
اثرات متعدّد آن در ابعاد مختلف ملموس شود .این امر مستلزم جدّی گرفتن مسألۀ گردشگری از سوی دستگاه دیپلماسی کشور
اسـت .برای توسـعۀ گردشـگری بایسـتی از توان دسـتگاه دیپلماسی کشور بهرهبرداری کرد .به طور قطع مادامی که چنین عزم
راسـخی در مجموعۀ حاکمیّت وجود نداشـته باشـد و گردشگری در ردیف اولویّتهای اصلی سیاست خارجی کشور قرار نگیرد،
گردشـگری جایگاه واقعی و درخوری را در تعامالت سـطﺢ باال با دیگر کشـورها نخواهد داشت ،لذا توسعۀ گردشگری بینالمللی
وابســته به ســطﺢ و عمق روابط ژئوپلیتیکی با دیگر کشــورها از طریق ســیاســتگذاریها و تصــمیمگیریهای بهینۀ دولتمردان
دسـتگاه سـیاسـت خارجی اسـت .بر این اسـاس ضـمانت بقا و توسـعۀ گردشگری در یک قلمرو جغرافیایی توجّه به گردشگری
توسـط سازمانهای تخصّصی ــــ اجرایی است .دستگاه دیپلماسی کشور با محوریّت وزارت امور
تخصـصـی و اجرایی نمودن آن ّ
ّ
خارجه به نحو مقتضی در همافزایی و همکاری با دیگر دستگاه ذیربط مانند وزارت کشور ،وزارت اقتصاد و دارایی ،وزارت ورزش
و امور جوانان ،وزارت راه و ترابری ،وزارت بهداشت و درمان ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،سازمان محیط زیست و غیره
فقط باید تسـهیلکننده و سـوقدهنده به سـوی صنعت گردشگری باشد .به عبارتی وزارت امور خارجه از طریق مکانیزم کاستن
بوروکراســی اداری دســت و پاگیر میتواند به حرکت ســیســتماتیک ســایر نهادهای اجرایی ،قانونگذاری ،نظارتی و امنیّتی در
راستای رسیدن به توسعۀ گردشگری شتاب دهد.
3ـ روش تحقيق
پژوهش حاضــر به روش توصــیفی ــــ تحلیلی انجام گرفته اســت و دادههای مورد نیاز تحقیق علیرغم فقر بســیار زیاد با
استفاده از منابع کتابخانهای ،وبسایتهای اینترنتی و سایر منابع موجود انجام گرفته است .روش تجزیه و تحلیل اطالعات نیز
روش تجزیه و تحلیل کیفی است.
2ـ پيشينۀ تحقيق
برعکسِ ادبیّات مرتبط با موضوع گردشگری به طور عام و توسعۀ گردشگری به طور اخص که بسیار غنی است ،در زمینۀ
دیپلماسی گردشگری ،متاسفانه علی رغم اهمیّت فوقالعاده زیاد این مبحﺚ ،منابع درخور و قابل توجّهی وجود ندارد .به طوری

1. Monoculture
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که تعداد آثار مسـتقیم اعم از کتاب ،مقاله ،رسـاله و سـایر منابع مکتوب از تعداد انگشـتان دو دسـت کمتر است .بیشتر منابع
معدود و موجود در این راستا نیز به صورت غیرمستقیم به دیپلماسی گردشگری پرداختهاند.
هادی ویسـی و خدیجه مهماندوسـت در مقالهای تحت عنوان «بررسـی تأثیر ایدئولوژی سـیاسـی بر صــنعت گردشگری
مطالعۀ موردی :ایران» به بررسـی پیامدهای ایدئولوژی سـیاسی بر گردشگری به ویژه گردشگری ساحلی پرداختهاند و رکود یا
رونق این صنعت را تا حدود زیادی ناشی از ایدئولوژی سیاسی حکومت میدانند.
«دیپلماسی گردشگری و ضرورت توسعۀ ملّی» مقالهای است ،به قلم کریم جعفری در سایت تابناک که با نگاهی به آینده
معتقد است که چگونه یک دیپلماسی فعّال در حوزۀ گردشگری میتواند به روند توسعۀ ملّی کمک کند.
دیگر منابع موجود در این زمینه عمدتاً نوشـتههای کوتاه ،یادداشـتهای روز و نظایر آن است که نیازی به توضیﺢ بیشتر
دربارۀ آنها نیست.
پژوهش حاضــر با وجود فقر شــدید پیشــینۀ تحقیق به تبیین یکی از موانع ســاختاری یعنی نقش دولت به ویژه روابط
دیپلماتیک در گسـترش گردشـگری پرداخته و ضـمن آسیبشناسی این مهم ،یک سری رهنمودها و راهکارهای عملی در این
زمینه ارائه کرده است.

2ـ چارچوب مفهومی و نظری
در طی دو قرن اخیر ،دنیا رو به سـوی جهانیشـدن داشـته است ،اما در این بین طرفداران جهانیسازی و اتاق فکر غرب در
پشـت پردۀ ماجرا با اسـتانداردسازی و یکدستکردن جهان و نفی تکثّر فرهنگهای جهانی بر مصادره کردن آنها به نفع فرهنگ
آمریکایی و غربی اهتمام ورزیده اند .اکنون جهانیان به تدریج با گذار پیروزمندانه از نوگرایی به پسـانوگرایی و با ترغیب و تشویق
تکثّر فرهنگها ،هویّتها ،زبانها ،مذاهب و ادیان ،اندیشـــهها و مکاتب به اصـــالت و ارزش خود برگشـــتهاند و هویّتیابی دوبارۀ
خویش را جزو امتیازات و سـرمایههای خود برمیشـمرند .لذا گردشـگری از هر نوع و صورت آن میتواند تجلّیگاه بازنمایی این
ارزش و اصـالت بازیافته باشـد .در دورهای از زمان که گردشگری در کشورمان به نوعی مورد بیمهری قرار گرفته بود ،طی چند
دهۀ اخیر ،گردشگران تمامی سرزمینها دور و نزدیک تمدنهای غنی را دیدهاند و اکنون مترصّد فرصت هستند تا از دروازههای
تمدّن ایرانی به داخل درآیند و شــکوه و عظمت ایران و فرهنگ ایرانی را دریابند .در این جاســت که نداشــتن دیپلماســی فاخر
برای قبضـه کردن فرصـتهای درخشـان ،ضـربۀ جبرانناپذیری بر پدیدۀ گردشـگری ایران میزند .به لحاظ شــناختشناسی و
هستیشناسیـ نه به مفهوم روششناسیـ پدیدۀ گردشگری میتواند ثمرات زیر را به ارمغان آورد:
الف -خودشناسی :با رونق گردشـگری و در اثر مواجهه با انسانها ،فرهنگها و تمدّنهای دیگر ،به خودشناسی و بازیافتن
خود نائل میشــویم .در این حالت چیز جدیدی یاد نمیگیریم ،بلکه آگاه میشــویم که ما هم اصــالت ،خود و خویشــتن داریم.
هستیم و پنداری برای گفتن ،و گفتاری برای عملکردن داریم.
ب -همزادشناسی :اگر میهن را چون مادری بدانیم که انسانها را میزاید و در دامن خود میپرورد ،با سیر در آغوش این
مادر عزیز یاد میگیریم که از همزادان ،همخویشــان ،همکیشــان و هممیهنان خویش درک درســتی داشــتهباشــیم و با احترام
گذاشـتن به آنها و به رسـمیّت شـناختن هویتهای درون سرزمینی اعمّ از قومی ،فرهنگی و زبانی آنها در درون ساختار فرهنگ
ایرانی به آن خودباوری و بازهویّتیابی خود مهر تأیید بزنیم.
ج -دیگرشـناسی :هر ایرانی با داشتن درک درست از خودشناسی و همزادشناسی ،پای به عرصۀ دیگرشناسی میگذارد و
یادش میماند که او هویّتی دارد متفاوت از دیگران و آن دیگران دوست دارند که او را همانگونه که اصیل است ،بشناسند.
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داشـتن نگرش فروکاسـتی 1به گردشـگری مبنی بر اینکه گردشگر فقط به امکانات فیزیولوژیک و کارکردی مانند آب و غذا،
سـرپناه و اسکان ،وسیلۀ نقلیّه ،سرگرمی و تفنّن نیاز دارد به دور از انصاف است .مثالً رقابت در هتلداری (هتلهای چندستاره) و
رســـتورانداری ،حمـل و نقل و رعایت ایمنی و اســـتانداردهای مربوط به آن ،آموزش نیروی انســـانی مجرّب برای آژانسهای
مسـافرتی ،کیفیّتبخشـی به صنایع دستی و داخلی (داشتن برچسب «فقط برای صادرات») و جز اینها همگی مؤیّد این دیدگاه
فروکاسـتی اسـت ،البته رعایت این موارد از اصول بدیهی جذب گردشگر و مهماننوازی است ،ولی کل قضیه این نیست .ما باید
پدیدۀ گردشـگری را بشـناسیم و رسالت مترتّب بر آن را بدانیم و به دنبال گردشگری اعتالبخش و اصیل باشیم که نشاندهندۀ
خصـایص مهماننوازانه ،کریمانه و صلﺢ جوی ایرانی باشد .لذا در اینجا سیاست گردشگری و لزوم تدوین و اجرای راهبردهای آن
مطرح میشود.
ســـیاســـت گردشـــگری را میتوان اینگونه تعریف کرد« :مجموعهای از قوانین و مقرّرات ،خطوط راهنما ،اهداف ترویجی،
دســتوری و توســعهای و همچنین اســتراتژیها که شــکلدهندۀ چارچوبی هســتند که بر تصــمیمات فردی و جمعی توســعۀ
گردشگری به صورت مستقیم تاثیرگذار بوده و فعالیّتهای روزانه در داخل یک مقصد براساس آن انجام میشود» .گردشگری به
دنبال ارائه تجربیّات با کیفیّت به گردشــگران اســت؛ به صــورتی که ذینفعان نیز از مزایای آن منتفع شــده و مقصــد از نظر
یکپارچگی محیطی ،اجتماعی و فرهنگی نیز آسـیب نبیند .سـیاسـت گردشـگری روی طیف گستردهای از فعالیّتهای عملیّاتی
روزانه مانند بازاریابی ،عملیّاتهای جذب و برنامههای پذیرایی از گردشــگران تأثیر گذاشــته و میتواند باعﺚ مؤفقیّت آنها شــود
(روزنامۀ دنیای اقتصـاد .)1494 ،طبعاً بخشـی از رئوس سـیاسـت گردشگری متوجّه دستگاه دیپلماسی کشور است .در مجموع
سـیاسـت گردشـگری مانند یک تسـریعکنندۀ مدرنیزهشده ،توسعه و شکوفایی اقتصادی برای ملّتهای در حال بالندۀ جهان در
حال توسعه و یک گذرگاه برای بازتولید اقتصادهای پساصنعتی برای جهان اوّل است (.)Williams, 2009: 3

-1-2اشکال و ابعاد گردشگری تخصّصی
مورفی معتقد اســت ،به تعداد انگیزههای ســفر گونههای گردشــگری وجود دارند ( .)Murphy, 1985از آنجایی که گفته
میشـود گردشـگری حوزۀ پیچیدهای اسـت ،نیاز به گونهشـناسـی اشـکال متمایز گردشگری و مقولههای تخصّصی آن ضروری
مینماید تا هم نظم در مطالعه و هم سـهولت در درک موضـوع حاصل آید .در حالت خاص تحلیل گونهشناسانه از گردشگری به
ما کمک میکند:


انواع گردشگری را از هم تمیز دهیم (مثالً گردشگری تفریحی یا تجاری)



انواع گردشگران را بشناسیم (مثالً گردشگران گروهی یا انفرادی (مستقل))



انگیزانندههای متمایز و متفاوت برای گردشگری را پیشبینی کنیم



انتظار داشته باشیم که در منطقۀ گردشگرپذیر بر اساس انگیزانندهها و اشکال سفر ،اثرات متغیّر دیده شود

 انتظار داشـته باشـیم که در عناصر ساختاری گردشگری (مثالً اسکان گردشگر ،سفر تفریحی و غیره) تفاوتهایی
وجود دارد (.)Williams, 2009: 13
یکی از پرکاربردترین طبقهبندیهای گردشـگری و گردشگران توسّط کوهن صورت گرفته که در نمودار شمارۀ ( )1به خوبی
خالصه شده است (.)Cohen, 1972
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نمودار شمارة ( )1گردشگري و گردشگر :یک چارچوب گونهشناسی

 -6یافتههای تحقیق
یافتههای تحقیق حاضــر ناظر بر دیدگاهها و اشــارات گوناگون بر موضــوع توســعۀ گردشــگری از زوایای متفاوت با محوریّت
موضـوع دیپلماسـی است .ایران در رویکرد جهانی و با نگرش به هویّت میهنی خود ،تئوری گفتوگوی تمدنها را در برههای به
جهانیان عرضـــه داشـــت .در رویکرد منطقهای خواهان ائتالف و اتّحاد منطقهای با رعایت تطوّر فرهنگی درونمیهنی و برقراری
رابطۀ حســن همجواری و اخوت با کشــورهای همســایه و ســایر کشــورهای اســالمی اســت .این همه با توجه به رابطه متقابل و
تنگاتنگ دیپلماسـی و گردشـگری و با تعقیب و پیگیری برنامههای پژوهشـی ،آموزشـی و برنامهریزی در امر گردشــگری میسر
خواهد شـد .با اهتمام بر الگو گرفتن از پی شـتازان این عرصه در دیگر کشورها و فراهم کردن بسترهای فعّال گردشگری در اغلب
عرصــهها به ویژه در پنج عرصــۀ عمدۀ گردشــگری ســالمت ،گردشــگری زیارت ،گردشــگری ورزشــی ،گردشــگری فرهنگی و
ی خود خواسته و دیگرخواسته
طبیعتگردی 1میبایسـت کشـور را از آثار سـوء انزوای جغرافیایی ،سـیاسـی ،اجتماعی و اقتصاد ِ
رهانید.

 -6-1دورنمای کلّی گردشگری در ایران
جهانگردی در حالت کلّی و ایرانگردی در حالت خاص بســترهای الزم را برای ایجاد زمینههای اشــتغال ،ســرمایهگذاری و
ایجاد ارزش افزوده ،کسـب درآمدهای ارزی ،بازتوزیع درآمدها ،فروش کاالها و ارایۀ خدمات مورد نیاز گردشـگرها ،توسعۀ شبکۀ
حمل و نقل زمینی ،دریایی و هوایی فراهم میکند .گردشـگری در اصل دادهها ،خدمات ،کاالها ،اندیشهها و انسانها را به جریان
وامیدارد .اینک بر اســاس همین اصــول و مبانی به وضــعیّت گردشــگری در ایران پرداخته میشــود تا از رهگذر آن ضــعفها و
خألهای ساختاری در این عرصه برای دستگاههای متولّی به ویژه برای دستگاه دیپلماسی مشخّص شود.
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مس ـلّماً برنامهریزی در هر عرصــۀ فعالیّتی بدون محاســبه و برآورد آماری محکوم به رکود و شــکســت خواهد بود .تجزیه و
تحلیل دادهها و پردازش آنها سـیاستگزاران را در تصمیمسازی و کارشناسان دیپلماسی را در اجرا یاری میکند و از هدر رفتن
منابع و بازآزمودن آزمودههای قبلی جلوگیری میکند .بر اسـاس گزارش سازمان جهانى جهانگردى ،1ایران رتبۀ دهم جاذبههاى
باســتانى و تاریخى و رتبۀ پنجم جاذبههاى طبیعى و بوم گردشــگری را در جهان داراســت ،ولى با این وجود تا به حال در جذب
گردشـگران خارجى مؤفّق نبوده اسـت (وبسایت دانشنامۀ ایرانشناسی و گردشگری ایرانپدیا) .کنوانسیون جهانی تنوّع فرهنگی
یونسکو ضمن تأکید بر حفظ میراث فرهنگی بر لزوم گسترش گردشگری جهت کسب درآمد ملّی از این راه و شناخت فرهنگها
توسـط همۀ انسـانها تأکید میورزد .گزارش سـال  5011م .مجمع جهانی اقتصـاد که به رتبهبندی شاخص
و تمدّنهای جهان ّ
رقابتپذیری در صـنعت گردشـگری و سفر میان  149کشور جهان پرداخته بود ،رتبۀ ایران را  113تعیین و اعالم کرد که ایران
حتّی در مقایسـه با کشـورهایی نظیر گرجستان ،جمهوری آذربایجان و ارمنستان که جایگاهی آنچنانی در اقتصاد جهانی ندارند،
از رتبۀ پایینتری برخوردار است.
5
ایران در میان کشـورهای عضـو سازمان کنفرانس اسالمی  ،طبق آمارهای سالهای گذشته به لحاظ تعداد گردشگر ورودی،
رتبۀ  14و به لحاظ درآمد حاصل از ورود جهانگردان رتبۀ دهم را دارا بوده است ،در حالی که به لحاظ جاذبههای گردشگری در
ردیف  10کشـور اوّل جهان است .در این میان ترکیه ظرف  50سال گذشته از  52000نفر گردشگر به حدود  14میلیون نفر و
تونس از  200هزار نفر به بیش از  6میلیون نفر ارتقا داشته است .در حالی که ایران حتّی با کشور کوچک تونس که با  6میلیون
نفر جمعیّت بیش از  2میلیون نفر گردشــگر داخلی و  6میلیون نفر گردشــگر خارجی را مدیریّت میکند ،قابل مقایســه نیســت
(مروّج خراسانی ،بیتا).

 -6-5آسیبشناسی دیپلماسی گردشگری در ایران
در توسـعۀ گردشگری مؤلّفههای متعدّد و مهمّی نقشآفرینی میکنند که پرداختن به همۀ آنها از حوصلۀ این پژوهش خارج
اســت .از جمله مؤلّفههای وزین و اثربخش در این فعالیّت اقتصــادی ،گســتردگی و عمق روابط ژئوپلیتیکی یک کشــور با ســایر
واحدهای سیاسی دور و نزدیک است .توسعۀ این روابط بر عهدۀ تشکیالت دیپلماسی کشور یعنی وزارت امور خارجه است .بدین
ترتیب در تحقیق حاضـر به بررسـی و تحلیل موانع و ضـعفهای سـاختاری توسعۀ صنعت گردشگری در ایران بر اساس رویکرد
دیپلماسی گردشگری پرداخته شده است.
سـرزمین کهن ایران با داشتن عرصهای پهناور و با برخورداری از میراث کهن باستانی ،فرهنگی و تاریخی ،تنوّع آب و هوایی
چهار فصــل خاص خود ،گنجینۀ پیدا و پنهانی را برای بازکردن دروازههای خود به گردشــگری بیبدیل بینالمللی در خود دارد.
در ایران هر چند تالشهای مقطعی و گسـستهای به عمل آمده است تا صنعت گردشگری رو اج پیدا کند ،امّا در واقع امر با نگاه
متأســفانه این مهم در ایران یک ســیر جریانی «باری به هر جهت» داشــته و مانند یک کودک یتیم،
ّ
به پیشــینۀ گردشــگری،
سـرپرسـت و قیّم معیّنی نداشـته و بنا به ضرورتهای برههای ،تغییرات دگرگونکنندهای در ساختار و کارکردها و شرح وظایف
بدنۀ سازمانی مسمّی به گردشگری به وجود آمده است:
رونق گرفتن سـیسـتم گردشـگری چاپارخانه ای در دورۀ قاجار به همّت امیرکبیر ،ادارۀ جلب سیّاحان خارجی و تبلیغات در
داخل وزارت داخله در سال  1413ه.ش تأسیس شورای عالی جهانگردی در سال  1430ه.ش متمرکز در وزارت کشور ،تأسیس
سـازمان جلب سـیّاحان در سال  1435ه.ش در قالب یک سازمان متشکّل و واحد ،ادغام شدن سازمان جلب سیّاحان در وزارت
اطالعات در ســال  1424ه.ش و تأســیس وزارتخانۀ جدید اطالعات و جهانگردی ،تغییر وزارت اطالعات و جهانگردی در ســال
 1427ه.ش و بعد از پیروزی انقالب اسـالمی به وزارت ارشـاد ملّی و سپس به وزارت ارشاد اسالمی و عهدهداری سرپرستی امور
توسـط حوزۀ معاونت جهانگردی این وزارتخانه ،سـپرده شدن امور ایرانگردی و جهانگردی به واحدهای تابعۀ
جهانگردی کشـور ّ
WTO
OIC
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وزارت فرهنـگ و ارشـــاد اســـالمی (یعنی دفتر برنامهریزی و امور فنّی ،ادارۀ کل نظارت بر خدمات ســـیاحتی و زیارتی ،مرکز
تحقیقـات و مطـالعـات ایرانگردی و جهانگردی ،و مرکز آموزش جهانگردی) در ســـال  ،1470ادغام شـــدن حوزۀ معاونت امور
سـیاحتی و زیارتی در سـازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی در سال  1476ه.ش مختصری از سیر تکامل پیچیده و باری به هر
جهت امور گردشــگری در ایران اســت .واقعیّتهای میدانی حال حاضــر حاکی از عدم مؤفقیّت ایران در جذب گردشــگر خارجی
اسـت که در این زمینه عالوه بر دسـتگاههای متولّی کشـور ،قطعاً دسـتگاه دیپلماسی یعنی وزارت امور خارجه نیز در روند عدم
مؤفقیّت صـنعت گردشـگری بدون نقش و بیتأثیر نبوده است (علینژاد .)1427 ،بنابراین موانع و تنگناهایی در امر گردشگری و
عدم شـفّافسـازی در این راستا این صنعت عظیم و پردرآمد را در ایران با چالشهایی همراه نموده است .بر این اساس در ادامۀ
مقاله به خطوط و رئوس برجسـتۀ آسـیبشـناسی توسعۀ گردشگری از منظر دیپلماسی گردشگری اشاره میشود که در صورت
مرتفع سـاختن این تنگناها می توان به توسـعۀ گردشـگری از منظر دیپلماسـی گردشگری امیدوار شد .در ادامه به برخی از این
تنگناها اشاره میشود که عبارتند از:

 -6-5-1محاسبۀ صرفِ سود و زیان اقتصادی
وجهۀ استنباط شده از مقصد گردشگری عاملی است ک ه بسیاری از گردشگران در هنگام انتخاب یک مقصد مورد تو ّجه قرار
میدهند این وجهۀ اســتنباط شــده مجموعه باورها و عقاید و نظراتی اســت که یک فرد نســبت به آن مقصــد دارد (رنجبریان،
 )1422و ممکن است مبتنی بر دانش عینی (برداشتها) ،پیشداوریها  ،تصوّرات ،یا افکار احساسی یک فرد نسبت به آن مقصد
باشد و دیپلماسی عمومی و گردشگری کشور میتواند در شکل دادن به این برداشتها ،پیشداوریها ،تصوّرات یا افکار احساسی
نقش خطیری داشته باشد.
مسـئوالن و دسـتاندرکاران صـنعت گردشـگری ،پدیدۀ گردشگری را در فراهم آوردن نیازهای اوّلیّه و کارکردی گردشگران
خالصـه میکنند و با حسـاب سود و زیانِ گردشگری برنامههای آتی خود را صرفاً در زمینۀ توجیه اقتصادی گردشگری سازمان
می دهند .این رویکرد تقلیلگرایانه اسـت .هر جا و هرگاه سخن از گردشگری بوده است ،اوّلین نکتهای که به اذهان متبادر شده
اسـت ،جنبۀ اقتصـادی آن بوده اسـت .در حالی که سود و زیان باالتر از مسائل مادی وجود دارد که باید مورد توجّه پیکرۀ نظام
دیپلماسی کشور باشد .ارتقا و اعتالی وجهۀ جهانی از طریق گردشگران ،بهبود منزلت سیاسی کشور در روابط بینالملل از جمله
مواردی اســت که بیشــتر از توجیه اقتصــادی میتواند در بلندمدّت نتیجهبخش باشــد .به طوری که ایران میتواند به یکی از
آرمانشـهرهای گردشـگری دنیا تبدیل شـود .گزافه گویی نیسـت که گفته شود این ظرفیّت در کشور ما البتّه به صورت بالقوّه به
تمامی وجود دارد و مسـتلزم آن است که این توان و ظرفیّت ملّی ،توسّط نهادهای ذیربط و منجمله وزارت امور خارجه از قوّه
به فعل درآید.
 -6-2-2ضعف شاخص حذف روادید
سـفانه کشور ما همچنان از قوانین دست و پاگیر برای ورود گردشگران به کشور رنج میبرد که
علی رغم برخی تالشها ،متأ ّ
باید این قوانین تصحیﺢ شود .یکی از مسایلی که زمینۀ ورود گردشگر به هر کشوری را فراهم میکند ،لغو تشریفات روادید میان
کشورها است .به بیان روشن از جمله شاخصهای بسیار مهم که متأثّر از حوزۀ سیاست و به ویژه سیاست خارجی است و چالش
بزرگی بر سـر راه جذب گردشـگری بینالمللی در ایران به حساب میآید« ،شاخص حذف روادید» برای اقامت کوتاهمدّت است.
مطابق جدول شمارۀ ( )1ایران تنها با  42کشور جهان برای اقامت کوتاهمدّت در ایران لغو روادید کرده که از این حیﺚ جزو 12
کشـور آخر جهان اسـت .البته الزم به ذکر اسـت که ایران در حال حاضـر با  30کشور جهان موافقتنامۀ لغو روادید امضا کرده
است که با نگاهی به نام این کشورها آشکار میشود ،هیچ کدام در حد و اندازۀ فرستادن گردشگر ورودی به ایران نیستند.
جدول شمارة ( :)1تعداد مليّتهایی که براي ورود به کشور نياز به روادید ندارند
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چهار کشور نخست جهان
نام کشور

تعداد مليّتهایی که براي
ورود نياز به ویزا ندارند

رقباي منطقهاي ایران
نام کشور

تعداد مليّتهایی که براي
ورود نياز به ویزا ندارند

فرانسه

171

ترکیه

90

ایتالیا

171

مصر

29

اسپانیا

170

امارات متحدۀ عربی

67

ایاالت متحدۀ آمریکا

169

ایران

42

منبع( :ویسی و مهماندوست)10 : 1494 ،
این در حالی اسـت که از این  30کشـور بخش اعظمی از آنها جزایر و کشورهای بسیار کوچک جهان هستند که سهمی در
صدور گردشگر به بازارهای جهانی ندارند .کیﭗورد ،سیشل ،گویان ،کومور ،ماداگاسکار ،جیبوتی ،دومینکن ،هائیتی ،ماکائو ،تیمور
شرقی ،جزایر کوک ،میکرونزی ،پاالئو ،ساموآ و تووالو نمونه ای از این کشورها هستند .اندونزی ،مالزی و سوریه در آسیا ،تانزانیا و
کنیا در آفریقا ،بولیوی و ونزوئال در آمریکای جنوبی ،ترکیه و گرجسـتان 1در اروپا مهمّترین کشورهای جهان هستند که با ایران
قرارداد دوجانبه برای حذف روادید برای اقامت کوتاهمدّت امضــا کردهاند .هرچند وعده شــده بود که با  60کشــور دیگر هم این
مؤافقتنامه امضا میشود؛ این در حالی است  74درصد گردشگر بینالمللی جهانی متعلّق به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی
اســت که ایران تقریباً هیچگونه مراودۀ حذف روادید با آنان ندارد (ویســی و مهماندوســت .)10 : 1494 ،بنابراین بر دســتگاه
سـیاسـت خارجی کشـور فرض اسـت که در راسـتای بسـط دیپلماسـی اقتصادی از یکسو با قدرت تمام نقشآفرینی کند و با
همکاری نهادهای مربوطه به ویژه مجلس شورای اسالمی نسبت به رفع این مشکل اقدام کند و از دیگر سو به واسطۀ لغو روادید
با کشـورهای عمدۀ گردشـگرف رسـت دنیا با رعایت مالحظات امنیّتی و سـیاسـی بیش از پیش بسـترهای گردشگری بینالمللی
ورودی به بازار گردشگری ایران را فراهم کند.
 -6-2-3نقش کمرنگ سفرا در دیپلماسی گردشگري
تأثیرگذاری که گردشـگری در اقتصـاد کشـورها دارد ،موجب شـده تا گردشگری به عنوان یکی از موضوعهای گفتوگو بین
هیأتهای بلندپایۀ خارجی به شـمار آید .به عبارت دیگر «دیپلماسـی بر پایۀ گردشگری» شکل گرفته و از این رو مؤفّق شده به
تـدریج جـای خود را در معـاهدات و قراردادهای بینالمللی باز کند .با توجّه به اینکه راه گردشـــگران برای ورود به کشـــور از
سـفارتخانهها میگذرد و دولت هم به سفیرانش به عنوان بلندپایهترین نمایندگان خود اختیارات زیادی اعطا کرده و آنها به طور
مسـتقیم و غیرمسـتیم نقش بارزی را در پذیرش گردشگران ایفا میکنند؛ لذا سفرای ایران با اعمال دیپلماسی خاص و با رعایت
تمامی جوانب و مســائل داخلی و خارجی و منطقهای گردشــگران را مورد توجّه قرار دهند؛ چرا که اجراییشــدن «دیپلماســی
گردشـگری» تاثیر بسیار مستقیم و قدرتمندی در مسائل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت (مروّج خراسانی،
بیتا) .چنانچه از دیپلماســی اقتصــادی به عنوان فن ارتباط ســیاســت خارجی و اقتصــاد داخلی و یا به بیانی به خدمت گرفتن
سـیاست خارجی در نیل به اهداف اقتصاد داخلی تعبیر شود ،توسعۀ گردشگری در ایران مستلزم بکارگیری دیپلماسی اقتصادی
به طور عام و دیپلماسـی گردشـگری به طور خاص توسط دستاند رکاران وزارت امور خارجه است تا از قِبل آن روابط اقتصادی
خارجی اعم از تصــمیمگیریها در داخل و مذاکرات در عرصــۀ خارجی هدایت شــود .این هدایت و کانالیزه کردن یک فعالیّت
دیپلماتیک برای حمایت از گسـترش خارجی اقتصـاد به واسطۀ بازاریابی و استخراج فرصتهای تجاری جهت بازرگانی خارجی،
سـرمایهگذاری و بینالمللی کردن بنگاههای اقتصـادی و فضـاسازی برای صنعت گردشگری صورت میگیرد (فرجیراد: 1424 ،
 .1دولت گرجستان در اقدامی یکجانبه از تاریخ  10تیر ماه « 1495قرارداد لغو روادید» بین این کشور و ایران را متوقّف کرد.
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 )52و در صـورت اجرای دقیق آن توسـط رأس و بدنۀ دستگاه دیپلماتیک ،میتوان به انبساط فضایی بازارهای گردشگری ایران
پرداخت.

 -6-5-3الگوی ذهنی منفی نسبت به گردشگری
برخی از گردشـگران ایرانی اعم از گردشگر عادی یا گردشگر دیپلماتیک بعد از سفر به کشورهای مؤفّق از نظر گردشگری به
ناصـواب به این نتیجه رسـیدهاند ،که ورود گردشـگران خارجی به ایران مسـتلزم قرار دادن صـنعت گردشگری در نقطۀ تقابل و
تنافر با ارزشهای میهنی ،دینی ،فرهنگی و انقالبی ایران است و طبعاً این الگوی فکر به بروز جبههگیریهای ناروا در برابر رونق
این صـنعت شده است .در شکلگیری این الگوی ذهنی منفی ،دولت و رسانهها و ابزارهای تبلیغاتی وابسته به دولت ،بنابه دالیل
مختلف ایـدئولوژیکی ،ســـیاســـی ،اقتصـــادی ،دینی و مذهبی و غیره نقش قابل مالحظهای دارند .حال آن که میتوان با ارائۀ
دیپلماسی شفّاف ،سمت و سوی گردشگری بین المللی ورودی را معیّن نمود .برای دستگاه دیپلماسی کشور و عقبۀ آن در خارج
از کشـور (سفارتخانهها و رایزنیهای فرهنگی) کار چندان سختی نیست ،که گردشگران متقاضی سفر به ایران را توجیه کند که
ایران بنا بر داشـتن هنجارهای اسـالمی خود مقصـد گردشگری مناسبی برای خوشگذرانی و عیش و نوش منافی عفّت و حرمت
نیســـت ،امّا در زمینۀ انواع گردشـــگری (ســـالمت و درمانی ،علمی ،طبیعتگردی ،مذهبی و نظایر آن) قابلیّتها و ظرفیّتهای
کمنظیر و بینظیری در اختیار دارد.

 -6-5-2تبلیغات منفی خارج از کشور
علیرغم به راه انداختن بوق و کرنای تبلیغاتی در رســـانههای غربی و ســـمپاشـــی دیپلماتیک علیه ایران در عرصـــۀ روابط
بینالملل ،هر ایرانی میتواند با متّصــف شــدن به خلقیّات نیکو و واالی ایرانی و اســالمی خود و با بردن پیام صــلﺢ و دوســتی و
انسـانی خود به تمامی نقاط عالم نقش آن تبلیغات را خنثی کند .به عنوان مثال مبادی ورودی و خروجی گردشگران خارجی و
داخلی ،ســفارتخانههای متبوع در کشــور و خارج کشــور اســت و ســفیران ایران در کشــورهای خارجی به عنوان بلندپایهترین
دیپلمات های کشـوری ،مروّج دیپلماسـی مدوّن و متقن جمهوری اسالمی ایران در امر گردشگری باشند .از نمونههای دیگر این
حرکات مثبت و سـازنده برگزاری دوره های گردشگری داخلی برای سفیران خارجی است تا آنها نیز از نزدیک شاهد عاری بودن
ایران و ایرانی از آن جنبههای منفی باشند.
از سوی دیگر لزوم کم کردن برخی نگاههای امنیّتی با افزایش دقّت نهادهای امنیّتی و نظارتی ضروری مینماید .بدون شک
کشور ایران با وجود دشمنان متعدّد همواره در حال مقابله با تهدیدات جاسوسی و خرابکاری این دشمنان است و پر واضﺢ است
که ورود برخی از این خرابکاران خارجی به داخل کشـور در پوشـش گردشگر صورت گرفته است و به همین ع ّلت حساس ّیت بر
این حوزه زیاد شــده اســت .بنابراین به نظر میرســد ،نهادهای نظارتی و امنیّتی ضــمن افزایش دقّت ،زمینۀ گردشــگر ورودی به
کشـور را بیش از پیش در راسـتای منافع حاصـل از آن تسـهیل کنند (جعفری .)1495 ،شـکسـتن سدّ بزرگ تحریم سیاسی و
توســط ابرقدرتها و رقبای منطقهای و ورود ایمن ایران در جریان مراودات
دیپلماتیک ،ایرانهراســی و منزوی ســاختن ایران ّ
بینالمللی ،رسالت تفویضی دستگاه دیپلماسی ایران و رسالت ایجابی تکتک نهادهای مسئول و آحاد ملّت ایران است.

 -6-5-6ضعف رسانههای برونمرزی و فضای مجازی
به نظر میرســد که قبل از معرّفی پتانســیلهای گردشــگری ایران در رســانههای برونمرزی باید نقش و جایگاه دیپلماتیک
ایران در منطقه و اهمیّت سیاسی کشورمان بازتعریف شود و از ظرفیّتهای چانهزنی و دیپلماسی عمومی کشور استفاده گردد تا
موضوعیّت پتانسیلهای گردشگری ایران موجّه گردد .البته فشارهای خارجی وارد بر وزارت امور خارجه نباید نادیده گرفته شود.
علی رغم این فشـارها ،افزایش سـفر مقامات کشوری سایر کشورها و گردشگران خارجی به ایران بدون فعالیت و برنامهریزیهای
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انجام شـده در حوزۀ سیاست خارجی از طریق رسانههای برونمرزی (مانند شبکۀ پرستیوی 1و نظایر آن) غیرقابل چشمپوشی
است.
حضور پررنگ شخص رئیسجمهور و وزیر امور خارجه در شبکههای اجتماعی (فضای سایبری و مجازی) مبیّن آن است که
دولت ایران و دسـتگاه دیپلماسی در شفّافسازی اذهان عمومی دنیا دربارۀ مسائل ایران ،بخصوص جذب قلوب مردم سراسر دنیا
برای آمدن به خاک ایران میخواهد بیش از پیش فعّال باشــد .از دیگر فعالیّتهایی که وزارت امور خارجه میبایســت در عرصــۀ
دیپلماســی عمومی انجام دهد ،بیان نظرات و انتشــار مقاالت در مجالت ،روزنامهها و تارنماهای مهم در عرصــۀ روابط بینالملل
اســـت .یکی از آخرین تالشها درج مقالهای در مجله معتبر «فارین افیرز» بود (ایرنا .)1494 ،مســـلمّاً با تســـرّی و تعمیم این
اقدامات رئیس دیپلماسـی کشور و سفرای مختلف آن حوزه در عرصۀ گردشگری می تواند به توسعۀ دیپلماسی گردشگری ایران
منجر شود.

 -7نتيجهگيري
گردشـگری یک فرایند است و با رویکرد برنامههای کوتاهمدّت و بلندمدّت در راستای توسعۀ گردشگری و با همافزایی فکری
مؤسـسات و دستگاههای گوناگون ،گردشگری میتواند پویایی الزم را به دست آورد و با ارتقای آن
و کاری بین مشـاغل ،حِرَف و ّ
به یک صـنعت ،میتوان با تولید مشـاغل جدید در این عرصـه در رفع مشـکل بیکاری و نیز ایجاد نشاط اجتماعی در بین مردم
گامهای بلندی برداشـت .به عنوان مثال با تغییر دادن و توانمندکردن زیرساختهای گردشگری و پررنگترکردن نقش مردم در
اجرای برنـامـههـای گردشـــگری یـا دخـالت دادن بخش خصـــوصـــی با جذب ســـرمایهگذاریهای داخلی و خارجی ،کاهش
تصـدّیگریهای واسـطه ،کمکردن نقش و دخالت مسـتقیم دولت در صنعت گردشگری ،و تقلیل دادن عملکرد دولت به اجرای
سه اصل مهم هدایت ،حمایت و نظارت ،تصمیمسازیهای کارشناسانه چالشهای پیشرو را رفع نمود و شاهد افقهای جدید در
مقیاس ملّی و فراملّی و جهانی بود .گردشـگری به معنای متعارف آن صـنعت نیست ،بلکه مجموعهای از صنایع است که سطوح
متغیّری از وابستگی به مهمانان گردشگر را تجربه میکند و این وابستگی از مجرای زمان و فضا دستخوش دگرگونی میشود .در
این بین توسـعۀ گردشگری متأثّر از کارکرد سیستماتیک همۀ بخشهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،امنیّتی و نظارتی ،حقوقی
و غیره در کشـورها اسـت .دستگاه دیپلماسی کشورها نیز در یک وضعیّت همرَونده با سایر نهادها و دستگاههای دستاندرکار در
مقولۀ بســیار مهم گردشــگری ،جایگاه منحصــر به فرد و ممتازی دارد .گردشــگری بینالمللی از اقســام بارز گردشــگری ارتباط
معنادار ،مسـتقیم و غیرمسـتقیم با تصـمیمگیریها و تمصیمسازیهای وزارت امور خارجه دارد که در محافل تخصّصی از آن به
دیپلماسـی گردشـگری تعبیر میشـود که روابط و بسـترهای بینالمللی صنعت گردشگری را میتواند هدایت ،کانالیزه و تسهیل
نماید .ایران علی رغم قابلیّتهای طبیعی و فرهنگی بســیار باال در عرصــۀ گردشــگری ،همچنان در این حوزه نامؤفّق عمل کرده
اســت و لذا ضــروری اســت وزارت امور خارجه با توجّه به نیاز کشــور ،ظرفیّتهای موجود و همچنین لزوم معرّفی جاذبههای
کمنظیر و بینظیر گردشـــگری ایران بـه مردم جهان ،در حوزۀ دیپلماســـی گردشـــگری گامهای عمیق ،مطمئن و توأم با کار
کارشـناسـی بردارد .ایجاد ،بهبود ،توسـعه و تعمیق روابط ژئوپلیتیکی با  12کشـور همجوار و نیز با سایر بازارهای گردشگری در
تخصـصی دستگاه دیپلماسی کشور در راستای دیپلماسی اقتصادی به صورت عام و
ّ
چهار گوشـۀ دنیا،یکی از اولویّتهای کاری و
ظرفیّتسازی در عرصۀ صنعت گردشگری به طور خاص به حساب میآید .نکتۀ قابل تأمّل از منظر آسیبشناسی این موضوع آن
است که اقدامات ایران تا به امروز در عرصۀ دیپلماسی اقتصادی با تأکید بر گردشگری ،قرین مؤفقیّت نبوده است و تا رسیدن به
نقطۀ ایدهآل منطبق بر واقعیّتها و ظرفیّتهای بالقوّه و بالفعل گردشــگری راه طوالنی در پیشرو داریم ،بنابراین در ادامۀ مقاله
به بیان راهبردهای پیشنهادی به منظور توسعۀ این صنعت از دریچۀ دیپلماسی گردشگری پرداخته میشود.
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 -9راهبردهاي پيشنهادي
برای توسعۀ گردشگری به ویژه با تأکید بر دیپلماسی گردشگری ،راهبردهای دوازدهگانۀ زیر با توجّه به بسترهای جغرافیایی،
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و دینی کشور ایران پیشنهاد میگردد:


گسـترش صـنعت گردشگری ایران رابطۀ معنادار و تنگاتنگی با توسعه و تعمیق روابط ژئوپلیتیکی با دیگر کشورهای جهان
توسـط دسـتگاه دیپلماسی دارد .مطابق این اصل مهم و غیرقابل جایگزین میبایست در روابط دیپلماتیک با اغلب کشورها
ّ
به ویژه کشورهایی که دچار نوسان و تیرگی در روابط با کشورمان شدهاند ،تجدید نظر صورت گیرد و با بهبود و عادیسازی
روابط ژئوپلیتیکی حدّاقل با تأکید بر دیپلماســی اقتصــادی مســیر برای گردشــگری بینالمللی به ویژه از نوع ورودی هموار
شود.



دسـتگاه دیپلماسـی میباید آثار و نمودهای عینی و غیرعینی گردشگری مانند ابنیۀ تاریخی ،آداب و سنن ،بازیها ،قصّهها،
افسـانههای ملل و اقوام ایرانی و مشـاهیر مرتبط با ایران و حتّی حوزۀ وسـیعتر ایرانِ فرهنگی را به نحو احســن برای سایر
کشورها معرّفی و در مجامع بینالمللی از آنها حمایت مادی و معنوی کند.
برپایی رویدادهای محلّی (نمایشـــگاههای گردشـــگری ،دهکدههای گردشـــگری ،ژئوپارکها ،پارکهای فنآوری ،موزهها و
باغموزهها در مناطق مســتعد کشــور) و برپایی رویدادهای ملّی و بینالمللی (همایشهای ملّی و بینالمللی) فرصــت خوبی
برای معرّفی دقیق و اصـولی توانهای گردشـگری ایران به نمایندگان سـیاسـی ردۀ اوّل سـایر کشورها است .بر این اساس
وزارت امور خارجه با دعوت از ســفرا و کاردارهای کشــورهای دیگر در این رویدادها میتواند به بســط و تعمیق دیپلماســی
گردشگری بپردازد.
توسـط دسـتگاه دیپلماسـی تحلیل و آسـیبشـناسـی شود .سرشماری
دیدگاههای گردشـگران بینالمللی ورودی به ایران ّ
گردشـگران خارجی در مبادی ورودی و خروجی ،ایجاد یک پایگاه اطالعاتی گردشگری خارجی و ارزیابی مقصد گردشگرها
در داخل کشور توسّط وزارت امور خارجه و ارائۀ اطالعات مؤثّق به سایر نهادهای متولّی و تصمیمگیر اصلی جهت شناسایی
الگوها و نیازهای گردشـگران خارجی میتواند بسـتر خوبی برای برنامهریزی و توسعۀ گردشگری بینالمللی در ایران فراهم
کند.
دانش گردشـگری میان ملّتها و کشـورها به واسطۀ تالشهای سفارتخانهها و کنسولگریها مبادله شود تا از رهگذر چنین
تبادالت ارزشـمند ،دانش سـایر واحدهای سـیاسـی در ترکیب با شـرایط جغرافیایی بومی مورد استفادۀ عملی برنامهریزان
صـنعت گردشگری قرار گیرد .همچنین به لحاظ تجربی و عملی ،از طرحهای اجرایی توسعۀ گردشگری بینالمللی در دیگر
کشــورها الگوبرداری مثبت به عمل آید و نتایج آن به دســتگاههای ذیربط و دســتاندرکار در گردشــگری در داخل اعالم
شـود .کشـورهای ترکیه ،چین ،هند ،مالزی و برخی از کشـورهای عربی که از نظر فرهنگی و تاریخی نیز قرابت و همخوانی
نسبتاً زیادی با کشور ما دارند ،الگوهای مؤفّقی برای استفاده در این زمینه هستند.
توسـعۀ گردشـگری ناحیهای /منطقهای و محلّی از طریق بازوهای اسـتانی کنسولگریها و رایزنیهای کشورهای خارجی از
اولویّتهای کاری دستگاه دیپلماسی به حساب آید.
گسـترش حیطۀ عمل و اختیارات سـفارتخانهها ،کنسولگریها و خانههای فرهنگ ایران در سایر کشورها فراتر از کارهای
معمولی همچون صـدور ویزا ،تمدید اقامت ،صـدور شـناسنامه و به شکل کلّی کارهای سجلّ و ثبت احوال ،فرصت مناسبی
برای گردشـگری بینالمللی از نوع ورودی فراهم میآورد،لذا مطابق این راهبرد ضـرورت دارد سفارتخانهها و مراکز رایزنی
جمهوری اسالمی ایران در سایر کشورها ،مناطق و قطبهای گردشگری مهم ایران را تبلیع کنند و جاذبهها و پتانسیلهای
گردشگری کشور را با ارائه و چاپ مطالب در رسانههای خارجی بشناسانند .عرضۀ فیلمهای مستند ساختهشده به زبانهای
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خارجی از ایران و ارسـال آن به شـبکه های مشـهور تلویزیونی و نیز ارسـال مطالب مستند ،مقاالت و بروشورهای باکیفیّت
برای چاپ در مجالت معتبری مانند نشنال جئوگرافیک و نظایر آن از راهکارهای عملی در این حوزه به حساب میآید.
تشـکیل کارگروه تسـهیالت صـدور روادید متشکّل از وزارت امور خارجه ،وزارت اطالعات و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری به منظور تســریع در ضــرورت پیگیری لغو روادید با کشــورهای مختلف با رعایت برخی مالحظات
سیاسی ،امنیّتی و غیره گام عملی در راستای بسط فضایی دیپلماسی گردشگری محسوب میشود.
وزارت امور خـارجه از فضـــای مجازی در معرّفی جاذبههای گردشـــگری و نیز در جهت معرّفی تمدّن و فرهنگ ایرانی به
جهانیان به نحو مطلوبی بهرهبرداری کند.
با تالش دستگاه دیپلماسی کشور از توانمندی بیش از سه میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور و عالقهمند به پیشرفت ایران
در راستای توسعۀ گردشگری ورودی به ایران بهرهبرداری حدّاکثری صورت گیرد.
استخدام کارشناسان خُبره در زمینۀ دیپلماسی گردشگری توسّط وزارت امور خارجه امری ضروری است .به عبارت دقیقتر
فعّالسـازی بخشی از اصول و اهداف کالن سیاستگذاری خارجی در نیل به اهداف اقتصاد داخلی و فضاسازی برای صنعت
پردرآمد گردشگری بینالمللی ،توسّط این کارشناسان قابل تحقّق و عملیّاتیشدن است.
وزارت امور خارجه با سـازمانهای بینالمللی مانند سـازمان جهانی جهانگردی ،سـازمانها و نهادهای مشابه و نیز NGOs
که جریان آسـان و بدون مانع جهانگردی را از یک کشـور به کشـور دیگر رسـیدگی میکنند ،همکاری مســتمر و بیشتری
داشته باشد.
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