Р.Ш. НУРИДДИНОВ
П.Р. НУРИДДИНОВ
^ftONALVJH?^

I

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

донишгоҳи миллии тоҷикистон

Р.Ш. Нуриддинов
П.Р. Нуриддинов

ДИПЛОМАТИЯ

Душанбе, 2017

УДК 9:327(07)
ББК 66.49я73+66.5(2точик)+66.4(2тоҷик)
Н—91

МУҚАРРИЗОН
САИИДЗОДА Зафар Шералй, доктори илмхои таърих, мушовири калони
Дастгохи иҷроияи Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалахои
робитаҳои хориҷй;
НАЗАРОВ Ҳомидҷон Темурович, Сафири Фавкулода ва Мух гори Ҷумҳурии
'Гоҷикистон дар Ҷумҳурии Франсия;
САМИЕВ Холаҳмад Давлатовмч, номзади илмхои таърих, дотсент, д екай и
факулгети муносибатҳои байналхалкии Донишгохи миллим Тоҷикиетон.

Нуриддинов Р.Ш., Нуриддинов П.Р. Дипломатии. Душанбе:
«ЭР-граф», 2017. 576 с.

Дар китоб ҷанбаҳои асосии дипломатиям касбии муоеир бо дар назардошти
дигаргӯнихои бунёдии ибтидои асри XXI инъикос ёфтаанд. Бо истифода аз
сарчашмаҳо ва адабиёти зарурии дастрас ба забонхои руей, англисӣ, тоҷикӣ ва
форей муаллифон кушиш намудаанд, ки нозукихои cam,а г, методхо ва роххои
1уногуни дипломатияи муосирро инъикос намоянд. Ҷиҳати фарккунандаи китоби
мазкур аз он иборат аст, ки аз осори ғании дипломатияи форсу тоҷик истифода
бурда, хусусиятҳои хоси паҳлухои алохидаи дипломатияи имрӯзаи Точикистон
таҳлил гардидааст. Ҳангоми таълифи китоб, муаллифон аз таҷриба ва дониши
дииломатхои кишв^э ва корпуси дипломатии муқими Тоҷикистон ба таври васеъ
истафода бурдаанд. Забони сода ва оммафахми китоби дарсии мазкур имкон
медихад, ки он барои тамоми шавқмандон, донишҷӯён, магистром, унвонҷуён,
аспирантон, омӯзгорон ва гурӯҳи васеи хонандагон, ки ба омӯзиш ва таҳқики
дипломатия, сиёсати хориҷй ва муносибатҳои байналхалқӣ машғуланд, ҷолиби
диккаг бошад.

Во карори Шӯрои илмию методии Донишгохи миллии Тоҷикистон нашр
мсшавад.

ISBN 978-99975-53-97-3
© Нуриддинов P.IJJ., Нуриддинов П.Р., 2017

МУНДАРИҶА
5
МУҚАДЦИМА
ФАС ЛИ 1. ДИПЛОМАТИЯМ МУОСИР.......................15
1. Моҳият, мафҳум ва таърифи дипломатия................ 15
2. Заминаҳои пайдоиш ва ташаккули дипломатия......29
3. Мақомоти асосии сиёсати хориҷии давлат.............. 44
4. Санадҳои дипломатй....................................................67
5. Хусусиятҳои хоси забони дипломатй.....................110
6. Ругбаҳсш дипломатй..................................................128
7. Корнуси дипломатй....................................................135
X. 11ақш, мақом ва моҳияти Дуайен дар дипломатия.. 158
9. Ҳусни тафоҳум ва боварй дар дипломатия............167
К). ( 'ифатқои касбии дипломат....................................179
•

•

•

I I \. (К ЧОИ чукуқӣ ва сиёсии имтиёзҳо

ма масуниятқои дипломатй.....................................205
I ’ 11ақм1 на мақоми тарҷума дар дипломатия...........220
t. Дипломатиям копфронсӣ ва бисёрҷониба...........229
I I ( лфироии наколатдори махсус дар дипломатия.
Миссиям махсус....................................................... 243
I • I liiKiiin in Iнлоот ua таҳлил дар дипломатия........254
Hi Дппломатияи тиҷоратӣ........................................... 274
I / 11.и uni неIичборот (разведка) дар дипломатия ...289
IK Копдн\оп қабул на рад намудани агреман.
Iiti.iiiiini еафирон дар ҳамбастагӣ
( hi ч.тд млмллкат)....................................................304
I'» м.н in ни млқоми >мпатия дар дипломатия...........314

20. Дипломатия куҳна ва нав : таҳаввулоти усулҳои
дипломатӣ.................................................................324
21. Нақши ҳуқуқи байналхалқӣ, дипломатӣ
ва консулй дар дипломатия....................................335
22. Нақши зан дар дипломатия....................................354
ФАСЛИ 2. ШАКЛҲО, МОҲИЯТ, МАҚСАД
ВА ҶАНБАҲОИ АСОСИИ АЛОҚАҲОИ
ДИПЛОМАТЙ..................................................................... 372
1. Моҳият ва мазмуни апоқаҳои дипломатӣ.
Талаботҳои асосии барқарор намудани
алоқаҳои дипломатй................................................372
2. Хусусиятҳои алоқаҳои дипломатй дар сатҳи олй .383
3. Баъзе ҷанбаҳои мулоқотҳои дипломатй
дар Вазорати корҳои хориҷй, Вазорати мудофиа
ва Парламент.............................................................399
4. Ҷанбаҳои асосии барқарор намудани алоқаҳои
дипломатй бо мухолифин (оппозитсия).............. 414
5. Моҳияти алоқаҳои дипломатй бо соҳибкорону
тоҷирон...................................................................... 424
6. Мақсад ва моҳияти муносибатҳои дипломатй
бо намояндагони воситаҳои ахбори омма...........435
7. Хусусиятҳои хоси барқарор намудани
муносибатҳои дипломатй бо зиёиён, арбобони
илм, фарҳанг ва созмонҳои ҷамъиятй.................. 460
ХУЛОСА............................................................................... 475
АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА...................................500
Замимаҳо................................................................................ 511

4

