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چکیده
بوده و تنها المللبینگفتمان غالب در روابط متماديهايقرنطیمحوريدولت 

و نظريبسترهايدوم جهانیجنگ پایانپس از . نداها بودهدولتالمللبینکنشگر نظام 
. شدجدیدمنجر به کم رنگ شدن دولت و ظهور کنشگران عملیهايواقعیتبرخی

هايو شاخهلیسملیبرااز جمله المللبینروابط رئالیستیضدنظریاتکه در کنشگرانی
جامعه نظیرمفاهیمیشناخته شده و با طرح رسمیتمدرن به پستنظیرهاییتئوريمنبعث و 

در شکل و تغییراتیساز بروز زمینهشدن و قدرت نرم جهانیگرایی،فراملیجهانی،مدنی
مثلعملیهايواقعیتبرخینظري،بسترهاياینعالوه بر . شدندالمللبینروابط ماهیت

زیستمحیطمانند حقوق بشر، جدیديها و طرح موضوعات دولتحاکمیتپذیرينفوذ
در فروملیکه به پررنگ شدن نقش عناصر یاتتغییر. بخشیدندات سرعت تغییراینبه 

متأثر از نیزایراناسالمیجمهوريخارجیسیاست. انجامیدکشورها خارجیسیاست
یگراناما باز. بگذارندثیرکشور تأخارجیستسیااست که به انحاء مختلف بر کنشگرانی

؟؛ نقش گذارندمیتأثیریرانایاسالميجمهورخارجیذاريگسیاستچگونه بر یفرومل
از طرق مشارکت در ایراناسالمیجمهوريخارجیسیاستدر فروملیبازیگرانآفرینی

دوستانه و اقدامات انساناسالمی،ایرانیفرهنگ ترویجکشور، عمومیدیپلماسی
. استپذیرفتهصورت تجاريفنیانعقاد توافقات و مبادالت هنجارسازي،گرانه،حمایت

سیاستین،کنشگران نوي،دولت محورفرسایشی،فروملبازیگران:يدیکلواژگان
گرایییفراملایران،اسالمیجمهوريخارجی
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مقدمه
المللبینروابطبازیگرعنوانبه،بگذاردتأثیرجهانیتعامالتبرکهايپدیدهوعنصرهر
المللبینسیاستبازیگرانتنهاومهمترینهادولتطوالنیهايمدتبراي. شودمیشناخته

بازیگرانگرایان،واقعباوربه. بودبازیگرانکنشکنندهتعیینمهمترینونخستینقدرتوبودند
رفتارآنهابهخدمتراستايدربازیگرانردیگوهستندهادولتالمللبینروابطدرمهمواصلی

. جویندمیبهرهآنهاازخودنیرومنديبرايهادولتاینکهیاوکنندمی
الزمحاکمیتونیروازوبودبرخوردارايویژهپذیرشومشروعیتازدولتترتیباینبه
عنوانبهرئالیسممدتایندر. استبودهمندبهرهآناجرايوگذاريقانونشهروندان،کنترلبراي

کارکردوکردهزیاديتأکیدهادولتاصلیبازیگريبرالمللبینروابطدرمسلطگفتمان
. پنداردمیهادولترفتارازتابعیراحکومتیغیربازیگران
وشدهجديچالشدچارمحوردولتنظاماساسیاصولدومجهانیجنگپایانازپس

هادولتانحصاريوتامحاکمیتوسنتیهايمرزبنديازجداروابطازايگونهبهراخودجاي
بازیگرانسایرتحركامکانوآمدپدیدجهانکشورهايروابطدرساختاريهايدگرگونیداد؛

وتئوریکرویکردهايازناشیکهکنشگرانازدستهاینرشد. آوردپدیدالمللبینعرصهدررا
حاکمیتودولتنقشتغییربهمنجرمختلفاشکالدروانحاءبهبودهعملیرخدادهايبرخی

.شدالمللبیننظامدر
ازگیريبهرهباغیردولتیبازیگرانپیدایشلیبرالیسم،رویکردپایهبرنظريومفهومیبعددر
هايسازمانآفرینینقشووجودکهگراییفراملیوجهانیمدنیجامعهمتقابل،وابستگیمفاهیم

هادولتمیانمرزهايکنونیجهاندرکهشدمنجرامراینبهگنجد،میآنهاپوششدرغیردولتی
این. گرفتندشکلهادولتکناردرايتازهمستقلبازیگرانوشدهنفوذپذیرايفزایندهشکلبه

پیشازبیشفرسایشکهشدجدیديفازواردشدنجهانیاندیشهگیريشکلباموضوعات
.را موجب شدهادولتاکمیتح

راهادولتآنها،شدنسیاسیوسیالومرزهاپذیرينفوذفرآیندایجادباشدنجهانیپدیده
زدههمبررادولتوانسانبینپیشینهايمرزبنديکرده؛محدودترراحاکمیتوپذیرترآسیب
ارتباطاتافزایش- 1: زاعبارتندکهآوردهپدیدکشورداريدربزرگدگرگونیچهارواست

مشارکتافزایش- 3حکومتی؛ غیرنهادهايوقوانینافزایش- 2غیردولتی؛ بازیگرانبینفرامرزي
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).809: 1383ویلتز،(جهانی مدنیجامعهگسترش- 4جهانی؛ مقرراتتدویندرخصوصیبخش
زیست،محیطچونانسانیهاينگرانیبرابردرعمومیآگاهیگیريشکلبانیزعملیبعداز
. استگرفتهشکلسیاسیهايوفاداريازايتازههايشکل،...ونیافتگیتوسعهزنان،بشر،حقوق

سببویافتهپیشازبیشاهمیتیکهاستاموري... وکردندموکراتیزهبشر،حقوقملیت،هویت،
نظريولیعمابعاددرهادگرگونیاینموازاتبه.شده استهادولتوظایفدردگرگونی

پايبازیگرانانواعها،دولتحاکمیتتحدیدباهمراهکهاستآمدهپدیدايتازهسیاسیفضاي
به مسیرایندرراقالبیونقشیکهرکهاندگذاشتهالمللیبینمناسباتبهدهیشکلعرصهدر

:انداشتهگذسرپشترامرحلهسهالمللبینروابطبازیگرانتاریخینظراز. دارندعهده
عرصهاصلیبازیگرهادولتکهملیهايانقالبتادولتپیدایشازبازیگري؛اولدوره

.بودندالمللبین
انحصاريبازيشدنشکستهشاهدکهبعدبه) 19قرن(ملی هايانقالبفردايازدوم؛دوره

رويبرهالتدوکناردرجدیديبازیگرانبه تدریجوبودیمالمللبینروابطدرهادولت
هايسازمانچندملیتی،هايشرکتمثلبازیگرانیدورهایندر. گذارندتأثیر میجهانیتعامالت

.شدندالمللبینروابطدرتأثیرگذاريعرصهواردآننظایروبرجستههايشخصیتالمللی،بین
رتباطات،اانقالبیاسومصنعتیانقالبمتعاقبودومجهانیجنگفردايازسوم؛دوره

عالوهویافتهگسترشبازیگريدورهایندر. هستیمالمللبینروابطبازیگرانتکثروتعددشاهد
مطرحبازیگربه عنواناندتوانستهنیزمختلفهايپدیدهوفرآیندهاعنصري،یاماديبازیگرانبر

. شوند
بیشنیزبازیگرانسایرها،ملت–دولت پذیرشتازه سبب شده تا در کنار بازیگرانپیدایش

بازیگراناست و در کنار آن، بازیگراناز یکیدولت تنها میانایندر . مطرح شوندپیشاز 
اهمیتموضوع باعث این). 170: 1395دیگران،و اسمیت(اندسر برآوردهفراملیو فروملی

با تغییراتاین.ستکرده اتغییراسیرالملل را بیندنیايو شدهقدرت نرم بر قدرت سخت یافتن
شدن اقتصاد نشان داد که ساختار دولت جهانیگسترش ارتباطات و تکنولوژیکی،هايپیشرفت

سان کمرنگ بدین. کندخود عمل کارکردهايو وظایفبه تنهاییتواند به نمیامروزه ملی
هاينقش نهادها و بنگاهافزایشدولت و حاکمیتبیشترفرسایشها و شدن نقش دولت

و اجتماعیسیاسی،مختلف هايدر عرصهبازیگرانسایرآفرینیموجب نقشردولتی،غی
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.)42: 1392دهشیري،(شده استاقتصادي
آمده است پدیدايتازهسیاسیفضاينظريو عملیها در ابعاد دگرگونیاینبه موازات 

به مناسبات دهیدر عرصه شکلپايبازیگرانها، انواع دولتحاکمیتتحدیدکه همراه با 
. عهده دارندمسیراینرا در قالبینقش و یکاند که هر گذاشتهالمللیبین

را ايمناسبات تازهوکردهتغییرنیزالملل، روابط بیندر عرصه نظام جدیدبازیگرانبا ظهور 
و مسیرهااند دادهترجیحو یافتهورود سیاست،در عرصه فروملیبازیگران. داشته استپیدر 

. گیرندکار ه الملل ببینبر روابط أثیرگذاريتبرايخارجیسیاسترا در هاییروش
و حقیقیبازیگرانانواع کنشگران و داراينیزسیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 

و گیريتصمیمو به طرق گوناگون در روند غیررسمیو رسمیکه به صورت استحقوقی
ایندنبال پاسخ به ه پژوهش بایندر . گذارندثیر میأچگونگی رفتار سیاست خارجی آن ت

يجمهوریخارجذاريگسیاستچگونه بر داخلیفروملیبازیگرانکه، هستیماصلیپرسش 
؟گذارندتأثیر مییرانایاسالم

رسد مینظر ه بفروملی،بازیگرانهايها و مشخصهویژگیبررسیو شناساییضمن 
هايسیاستهمسو با غیریاهمسو ایراناسالمیجمهوريیخارجسیاستآنها بر أثیرگذاريت

اقدامات اسالمی،ایرانیفرهنگ ترویجکشور، عمومیدیپلماسیدولت از طرق مشارکت در 
. شودانجام میتجاريفنیانعقاد توافقات و مبادالت هنجارسازي،گرانه،حمایتدوستانه و انسان

المللبینروابطبازیگر/مفهوم کنشگر
هستند که ضمن هاییموجودیتالمللی،بینکنشگر یاالمللبینروابط بازیگرمقصود از 

در عرصه اي؛انگارههايها و نظامرویهها،فرایندبر أثیرگذارياز منابع قدرت، با تبرخورداري
ها وکنشهالملل معلول و محصول بر همبینروابط . کنندمینقش ایفاي) فراسرزمینی(فراملی

الملل را بینشوند و روابط مینامیدهعرصه اینبازیگراناست که هاییموجودیتمیانتعامالت 
جهانی،مشارکت در امور براياز توان و اراده الزم برخوردارينقش، متضمن این. سازندمی

رخدادهايدستور کارها و بازیگران،دیگرهايبر رفتارها و کنشآفرینیو نقش أثیرگذاريت
کنشگر، هر / بازیگر. استفراملیهايو حل و فصل بحرانالمللیبیننتایجامور و جریاناملی،فر

یابازیگراندیگریاو منافع افراد هویتبر أثیرخواهد بود که با تايیافتهواحد سازمان یاموجودیت
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آنان بنابراین. ندکایفاالملل بینمشخص در روابط أثیرينقش و تایشان،همراهییاوفاداريجلب 
آگاهانه و هدفمند در هر أثیرگذاريو تآفرینیهستند که از توان هرگونه نقشهاییموجودیت

).Smith & et al, 2016: 13(برخوردار باشندالمللیبیناز ابعاد و سطوح مختلف موضوعات یک
الملل است، بینوابط مهم و برجسته رینکه از مضامالمللیبینکنشگر / بازیگرمفهوم زمینهدر 

بر اصالت أکیدگرا، با تواقعهايرهیافت. اختالف نظر دارندیکدیگرالملل با بینروابط هاينظریه
چند یا) یبرالل(گرا کثرتهايرهیافتداند؛ میرا دولت یاصلبازیگریدولتیگرانبازیتو محور

دارند و و در أکیدتبازیگرانردولتیغیو دولتیبر هر دو نوع یگرانبر تکثر بازأکیدمحور با ت
را غیردولتیبازیگرانها، جوامع و با تمرکز بر طبقات، دولت) گرایانجهان(ساختارگرایانرهیافت

؛ 1389:124تمنا،(کنند میمعرفیالمللیبینو کنشگران مطرح داريسرمایهنظام اجزايبه عنوان 
).1394:54فیروزآبادي،دهقانی

فروملی مفهوم بازیگر
در مجامع عضویتانعقاد قراردادها، سیاسی،قطع روابط دیپلماتیک،روابط برقراريامروزه 

ها به است که دولتاینشود و فرض بر میها انجام آنها توسط دولتنظایرو المللیبین
هاحکومترسمیبازیگرانزنند؛ عالوه بر میاقدامات اینها دست به ملتسوياز نمایندگی

گوناگون وجود دارد که بدون توجه به هايو شرکتاتحادیهها سازمان، انجمن،، ده)هاولتد(
دیگردر واقع امروزه . رابطه دارندسیاسیواحدهايسایرملیهايبا گروهحکومتیهايسیاست
و تمایالتبا هاییتر گروهپایینو در سطح نیستتنها سطح موجود حکومت ملیدولت 
تواند میها گروهاینهايو خواستهتمایالتملیختلف حضور دارند که در سطح مهايهخواست
قرار ملیپس از سطح نیزمحلیسطح . و محدود شودگیردقرار اکثریتالشعاع خواست تحت

هايهخواستپاسخگويتواند نمینیزسطح اینشود و میمحلیهايدارد که شامل حکومت
اینبین.کندمیایجادهاییمحدودیتملیباشد و همانند سطح موجود در جامعههايهمه گروه

بازیگران. شودمیشناخته فروملیکه با عنوان گیردمیقرار حکمرانیاز دیگريدو سطح، سطح 
سیاسترا در هاییو روشمسیرهااند دادهترجیحو یافتهورود سیاستدر عرصه فروملی
ثر أمتالمللیبینوقایعاز بازیگراناین. گیرندکار ه الملل ببینبر روابط أثیرگذاريتبرايخارجی

با بازیگراناین. از دولت متبوع باشدیایکدیگرتواند متفاوت از میها أثیرتاینشوند که می
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تواند هم میورزند که میمبادرت مختلفیالملل به اقدامات بینهدف ارتقا منافع خود در روابط 
اتخاذ شود و هم در منازعه و رقابت با آن قرار مرکزيدولت لماسیدیپتکمیلو حمایتدر 

.گیرد
شوند که میمتعدديرسمیغیرو رسمینهادهايو بازیگرانبرگیرندهدر داخلیبازیگراناین

کشورها خارجیسیاستمتأثر ازو فرامرزيهايعمده در تماسسهمیاز برخورداريخواستار 
اما در . نیستندماديباشند و صرفاً نیزايپدیدهیاعنصريتوانند میروملیفبازیگرانهمچنین. هستند

فراملیبر شبکه ارتباطات یکسواز : استعنصر متضاد 2از ترکیبیشکل از کنشگران اینهر حال 
).82: 1391سجادپور، (است سرزمینیحوزه عمل و اقدام آنها دیگرسويسوارند و از 

وملیهاي بازیگران فرویژگی
بازیگرانهايویژگیبه عنوان زیرهايویژگیالملل، بینروابط نویسندگانآثار بررسیاز 

:شود که عبارتند ازمیشناخته فروملی
بازیگراناینها و اقدامات فعالیتدامنه ): فراملیارتباطات (هافعالیتفراسرزمینیماهیت.1

. شودمیکشور را شامل یکاز بیشدر موضوعات مختلف، 
و امنیتدر حوزه أثیرگذاريتقابلیتداراي: المللیبینبازیگراندیگرانبر أثیرگذاريت.2

.هستندغیردولتییادولتیاعم از المللیبینبازیگراندیگرحیاتیساختار منافع 
مستلزم سرزمینی،فراأثیرگذاريو تکنشگري: قدرتهاياز منابع و مولفهبرخورداري.3
. استأثیراتاعمال تبرايکافیاز قدرت گیريبهره

در موضوعات مختلف، عالوه أثیرگذاريت: أثیرگذاريتبراياز ابزار مناسب برخورداري.4
. استفاده از ابزار متناسب با موضوع استنیازمندبر قدرت، 

حداقل سیاسیپیامدهايو نتایجکارها، ها، دستوررویهفرایندها،بر أثیرت: سیاسیأثیراتت.5
اینسیاسیماهیتامر مستلزم اینغیردولتی،یادولتیاعم از المللی،بینبازیگراناز یکی

.دهدمیها به آنسیاسیآثارشان، نقش ماهیتبودن سیاسیبلکه صرف نیستبازیگران
داوطلبانه هايوفاداريو جلب عمومیبر افکار أثیربا تتواناییاین: عمومیبسیجقابلیت.6

مذهبیملی،هویتی،هايوفاداريجلب . شودمیحاصل جهانینخبگان یاانسانیجوامع یااد افر
ها بر هنجارها و ارزشأثیرو تسازيگفتمان. کندمیرا ممکن عمومیبسیجاست که ابزاري... و 
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.شوندمیمحسوب قابلیتایناز مقومات 
سو یکاز بازیگراناینملیهايکنشفراملیأثیراتتمعنايبه : فروملیو فراملیترکیب.7

.المللبینو روابط ملیهايبر دولتأثیرو داشتن ت
مشخص سرزمینیکدر قلمرو فراسرزمینیفعالیتبرخالف: سرزمینیحوزه استقرار .8

.)Tavares, 2016: 140(مستقر هستند
، با از منابع قدرتبرخورداريهستند که ضمن هاییموجودیتفروملیکنشگران 

نقش ایفاي) فراسرزمینی(فراملی در عرصه اي؛انگارههايها و نظامرویهفرایندها،بر أثیرگذاريت
ثر أمتنیزرا المللیبیننتایجیاکار دستورغیردولتی،بازیگراندیگرها، ها دولتآن. کنندمی
.باواسطه باشدیامستقیمتواند به صورت میأثیرگذاريتاینسازند و می

خارجی سیاستدرفروملیبازیگرانمشارکتنحوه
المللیبینوابسته، در حوزه یاو مستقل غیرمستقیمیامستقیمبه صورت فروملی،بازیگران

متفاوتیکامالً هاياستراتژيجهانی،سیاستهنگام مشارکت در فروملیبازیگران. هستندفعال 
دیپلماسی: دادتشخیصرا استراتژيچهار توانمیرابطه ایندر . کنندمیاتخاذ یکدیگررا از 

.ناآگاهانهدیپلماسیو موازيدیپلماسی، ايحاشیهدیپلماسیانکار، 
عنوان را بهدیپلماسیدانست که به وضوح غیردولتیاستراتژيتوانمیرا » انکاردیپلماسی«
ساز بوده، موجب ابهام ثباتبیبسیاراستراتژياین. کندمیرد المللیبینمشروع از اقدام ايشیوه

هايشبکه.استغیردولتیو دولتیسیاسیبازیگرانبینجداییافزایشو به دنبال شودمیشدید
. هستنداستراتژياینرويدنبالهخصوصیهايارتشو نظامیانشبهساالران، جنگتروریستی،

تروریستیاقدامات ضد نظیردولتی،شده و با اقدامات دیپلماسیمنکر آفرینخشونتبازیگران
خود استفاده رادیکالحامیانبسیجمبارزه و برايايبهانهعنوان ها بهمخالفت کرده و از آن

.کنندمی
کسب برايالمللبیندر حوزهفروملیبازیگرانتوجه مورداستراتژي» ايحاشیهدیپلماسی«

از متفاوتیانواع مدیریتبه .استتیکدیپلمابه اهداف دستیابیبرايبدون تالش فراملیمنافع 
مثال، براي. دسته تعلق دارنداینبه سازهویتو قومیمذهبی،بازیگران. پردازندمیروابط مجزا 

مردان از دولتبیشتراقتداريغالباً مذهبیعمل کرده و رهبران دولتیمرزهايمذاهب فراتر از 
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تواندمیکه گذارندمینمایشرا به فعالیفراملینقش غیردولتیبازیگران. خود دارندپیروانبر 
.)Nathan, 2001: 20(کندتضعیفرا دولتیدیپلماسی

دولتیدیپلماسیبرايجایگزینیعنوان به» موازيدیپلماسی«از طرفداران فروملیبازیگران
ایجادرا ايتازهپیوندهايرا رواج دهند که مستقلیعمومیدیپلماسیتوانندمیها آن. هستند

. ها را کمرنگ سازددولتالمللیبینکرده و اقدام 
دیپلماسی«طریقاز جهانیسیاستدر فروملیبازیگرانمشارکت برايچهارم مسیر

داشته باشند، در آگاهیلزوماً از آن اینکهبدون فروملیبازیگراناز بسیاري. است» غیرآگاهانه
عنوان موضوع بوده و بهایناز اينمونهها رسانه.پنهان هستنددیپلماتیکوظایفاجرايحال 

جداییدر کاهش کمکیالملل،بیندر صحنهارتباطاتیهايشکافبا پر کردن فراملی،بازیگران
.)410: 1388گریفیتس،(هستند 

ایران اسالمیجمهوريخارجیفروملی و سیاستبازیگران
تفویض برخی اختیارات دولتی به نهادهاي در عصر وابستگی متقابل امروزین، با توجه به

هاي داخلی و خارجی افزایش یافته گیريدر تصمیمغیردولتیبازیگرانمختلف، نقش مشارکتی 
ها در عرصه سیاست خارجی به ایفاي نقش است و نهادهاي فراملی و فروملی در کنار دولت

.پردازندمی
و حقیقیبازیگراناع کنشگران و انوداراينیزسیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 

و گیريتصمیمو به طرق گوناگون در روند رسمیغیرو رسمیکه به صورت استحقوقی
با دارا بودن ارتباطات فروملیبازیگران. گذارندثیر میأچگونگی رفتار سیاست خارجی آن ت

و رسمیهايساختاراز قدرت نفوذ، در برخورداريو سرزمینیحوزه عمل و اقدام فراملی،
.کنندمیآفرینینقشخارجیسیاستغیررسمی

کنشگران برگیرندهدر ایراناسالمیجمهوريخارجیسیاستداخلیفروملیبازیگران
بازیگراناین. هستندو انسان دوستانه فرهنگیاقتصادي،سیاسی،در وجوه حقوقییاحقیقی
ارتقاء منافع خود در روابط برايرا دارند و خارجیسیاستدر آفرینینقش بااليظرفیت

. زنندمیبه اقدامات مختلف دست فرامرزيعمده در ارتباطات سهمیاز برخورداريالملل و بین
مهمتریناز تعداديایران،اسالمیجمهوريخارجیسیاستفروملیبازیگراندر خصوص 
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همسو با غیریاهمسو آنها آفرینیقرار دارند و نقشفروملیبازیگرجایگاهکه در نهادهایی
تأثیر را از طرق مختلف ایراناسالمیجمهوريخارجیبر سیاستاست ودولتهايسیاست

:هستندذیلشامل موارد گذارند،می
، حقیقیيهاشخصیتها، ها، رسانهمثل سمن(کشور عمومیدیپلماسیدر دخیلنهادهاي-

)خارج از کشورایرانیان
د؛تقلیو مراجع روحانیون-
؛)ره(خمینیامداد امام کمیته-
اسالمی؛مذاهب تقریبجهانیمجمع -
؛هاشهرداري-
. ایرانکشاورزيمعادن و صنایعبازرگانیاتاق -

اثرگذارند ایراناسالمیجمهوريخارجیسیاستبه طرق مختلف بر فروملیبازیگراناین
. پرداختخواهیمموضوع اینبررسیکه در ادامه به 

ایراناسالمیخارجی جمهوريسیاستبرفروملیبازیگراناثرگذاريهنحو
مشارکت در دیپلماسی عمومی .1

و دستور فرآیندساختار، دارايبه طور خاص عمومیدیپلماسیبه طور عام و دیپلماسی
شکل گرفته یکدیگرکشور و در تعامل با راهبردهاياست که با توجه به اهداف، منافع و کاري

در صریحبه صورت عمومیدیپلماسیایراناسالمیجمهوريدر . رودمیپیششده و و متحول
حال دولت نسبت به برداشت مردمان همیندر ولینیستکشور دیپلماسیدستور کار 

. داندمیمؤثر خارجیهايدولتو آن را در رفتار نیستتوجهبیایراناز دیگرکشورهاي
نگاه مثبت مردم جهان تقویتپیمختلف در هايشیوهاز با استفادهایراناسالمیجمهوري
در جهان ارائه دهد و ایراناسالمیجمهورياز مثبتیچهره کوشدمیاست و ایراننسبت به 

کار کوشندمیبیشو را به وجود آورده است که کم هاییسازمانکار ساختارها و اینبراي
.حوزه فعال باشندایندر نندتوامییارا انجام دهند و عمومیدیپلماسی

ایراناسالمیجمهوريدر عمومیدیپلماسیزمینهدر عمومیافکار یافتناهمیتبه موازات 
ساختارها و میاندر . بر آنها هستنداثرگذاريجهت هاییسازمانساختارها و ایجادپیدر 
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نهاد، مردمهاينسازماها، شخصیتها، رسانهایراناسالمیجمهوريمربوط به هايسازمان
یها و مراکز علمدر داخل و خارج از کشور، دانشگاهایرانیانمتعدد متعلق به هايشرکت

.)120: 1393سعیدي،(حوزه مطرح هستندایندر اصلیساختارهايعنوان به
سیاسی،مرجع، رهبران احزاب هايمستلزم ارتباط گسترده با گروهدیپلماسینوع این

به عنوان سازندگان ايو رسانهعلمیفرهنگی،سیاسی،نفوذ، نخبگان ذيو ذینفعهايگروه
افکار آنان سازيو هماهنگعمومیبه افکار دهیشهروندان جهت شکلکلیهو عمومیافکار 

دیپلماسیآمیزموفقیتاجراياعمال و همچنین. استاسالمیانقالب هايبا اهداف و آرمان
در چارچوب ارتباطیو اطالعاتینوینابزارهايو فناورياز بهینهمستلزم استفاده عمومی

قدرت نرم کارگیريبه اسالمی،جمهوريدیپلماسیبنیاداساس و زیرا. استمجازيدیپلماسی
از عناصر یکیعمومیدیپلماسیرو،ایناز . استکشورها سایردر عمومیافکار مدیریتبراي

. )217- 218: 1387آبادي،فیروزقانیده(آیدمیبه شمار خارجیسیاستکلیدي

اسالمی –ترویج فرهنگ ایرانی .2
هرچند . شده استبسیاريمذهب در جامعه دچار تحوالت جایگاهاخیرچند قرن طیدر 

کشورهايدر ولی، استبا قرون گذشته رو به کاهش مقایسهدر غربینقش مذهب در جامعه 
و مذهبیروحانیونمیانرابطه . مانده استیدارپاو نیرومندهمچنان مذهبیهايسنتدیگر

.و حکومت در سطوح و درجات مختلف و متنوع قابل تصور استسیاست
در مسند قدرت قرار وقتیممکن است روحانیوناز غیردیگرياجتماعیهايگروه

يجراایاصلیهمواره متولیتروحانیو سنتیرا اجرا کنند اما نهاد رسمدینی، احکام گیرندمی
بودند، یافتهیوندبا طبقه حاکم پیونکه روحانیحیتمثل مسیانادیبر خالف برخ. آن بوده است

ها مثل حل و آنیهمواره با طبقات مردم ارتباط داشته و بر شئون مختلف زندگیعتشیتروحان
.اثر گذار بوده اند... ازدواج و طالق و ي،فصل دعاو
:داردبستگیچنديبه عوامل سیاستدر وحانیونراثرگذاريمشارکت و کلیبه طور 

در روحانیوناثرگذاريباشد، احتمال بیشترمذهب اجتماعیو سیاسیهايداعیههر چه ) 1
کم سیاسیو اجتماعیامور تنظیمهمه مذاهب نسبت به تردیدبی. شودمیبیشترسیاسیزندگی

مومنان برايرستگاريوسایلأمینتوظیفهقطع نظر از مذهبیهر زیرااند داشتهادعاهاییبیشو 



131رانیایاسالميجمهوریخارجاستیسویفروملگرانیباز

از مذاهب بیشمذاهب برخیحال اینبا . بپردازدنیزآنها ماديزندگیحوزه تنظیمبه بایستمی
.اندداشتهسیاسیو دنیويامور داعیهدیگر
ممتاز موقعیتتاریخی،از نظر سیاسینیرويیکبه عنوان ،مذهبیکروحانیونهر چه )2

.یابدمیافزایشسیاستها در داشته باشند، احتمال حضور آنيبیشترو قوت 
باشد، بیشترتاریخیمتحول شرایطآن با تطبیقمذهب و تفسیرپذیريو تعبیرهر چه امکان )3

.یابدمیافزایشسیاستمشارکت در برايروحانیونتوانایی
روحانیت برانایی تأثیرگذاريتوتر باشند، تر و منسجمیافتهسازمان مذهبیهاينهادهر چه )4

.شودمیبیشترسیاست
همانند سنتیهاينظامنفوذ عمده در ذيگروه یکاغلب همواره به عنوان روحانیوندر واقع 

توافق و بیشکم و سنتیهاينظامدر همه روحانیونحکام و میان. اندعمل کردهایرانسیاسینظام 
غیردر زیرابه مذهب و سنن احترام بگذارند، ایستبمیسنتیحکام . سازش وجود داشته است

. شدندمیمواجه روحانیونویژهبا اعتراض پاسداران سنت و مذهب به صورتاین
خارجیسیاستدر کنندهتعیینعاملیکه ایرانجامعهطبقاتیویژگیترینمهمتردیدبی

در اثر حضور . استونروحانیممتاز طبقه اجتماعیجایگاهاست، نقش و اسالمیجمهوري
انقالب یروزيبر اساس خواست مردم پس از پسیاسیدر رأس ساختار و قدرت روحانیتمستقیم

دینیایراندر سیاستماهیت، 1358مصوب سال یو متعاقب آن به استناد مفاد قانون اساسیاسالم
ایدئولوژیکاسالمیجمهوريخارجیسیاستدر واقعیتاینعینیتجلی. شده استمذهبیو 

شبکه این،فراتر از . استیدر کنار منافع ملایدئولوژیکاهداف یافتنارجحیتشدن آن و 
بسیجتواناییدر جامعه، به علت اعتماد و اعتقاد توده مردم به آن، روحانیتقدرتمند اجتماعی
براي. کندمیمیسررا خارجیسیاستاهداف و منافع در اینپیگیريدر جهت اجتماعینیروهاي

و گیريجهتدر کنندهتعییننقشیائمه جمعه و جماعات علمیه،هايحوزهچون نهادهاییمثال، 
علمیه،هايحوزههمانند روحانیو مذهبیهايتشکل. کنندمیایفاایرانخارجیسیاسترفتار 

خارجیسیاستو رفتار گیريجهتدر مذهبیهايهیأتائمه جمعه و جماعات، مساجد و 
.)75: 1381زاده، نقیب(دارندمؤثريدر مسائل جهان اسالم نقش برجسته و اسالمیوريجمه

دلیلت قلمداد کرد که به روحانیهاينهادترینمهماز بایدتردیدرا بدون مرجعیتاما 
جهت ايالعادهفوقظرفیتآن در نظر گرفته شده، برايکه در شرع مقدس مهمیبسیارکارکرد 
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آنان برايدستور کار تعیینشان و اجتماعیو فرديرفتارهايتنظیمعمومی،بر افکار نفوذ اعمال
حتیو نیستجغرافیاییمرزهايهرگز محدود به مرجعیتنفوذ دامنهکهآنجاییدارد؛ لذا از 

منبع مولد یکنهاد را اینتوانمیگیرد،میدربر نیزرا خارجیهايکشورمسلمانان ساکن در 
.حساب آوردقدرت به 

در جوامع رفیعیجایگاهرا در تقلیدمراجع مرجعیت،نهاد اهمیتحائز بسیارویژهکار
است که مراجع جایگاهاینبه پشتوانه. داردوامیاز آنان پیرويو مردم را به دهدمیمسلمان قرار 

هايعرصهذ در نفواعمالبرايچشمگیريبالقوهظرفیتدینی،احکام تعیینتواناییعالوه بر 
و اجتماعیاز فرهنگ جزئیو به یافتهو رواج مقبولیتمرجعیتنهاد . دارنداجتماعیو سیاسی
اجتماعیو سیاسیرهبريعملکرد و مشروعیتمسئله، همینشده است که تبدیلمردم مذهبی

افزاريتسخداشتن منابع اختیارتا بدون در سازدمیها را قادر و آنکندمیتأمینمراجع را 
: 1381زاده،نقیب(داشته باشند غیرمستقیمیامستقیمتأثیرگذاريقدرت بر روند تحوالت جامعه 

امام تاریخیو صدور حکم کاپیتوالسیونمبارزه با نظیرمبارزه با استکبار یکردهايرو). 90
.موضوع دانستایناز مشخصیهايتوان نمونه میرا رشديدر خصوص سلمان خمینی

انهیگراتیحمايرفتارهاودوستانهبشرماتاقدا
. کشور باشدیکبرايمولد قدرت نرم تواندمیمدار اخالقخارجیسیاستاتخاذ 

کشور در تعامل با جوامع یکمحور منفعتغیردوستانه و بشراخالقی،اقدامات دیگرعبارتبه
جوامع خواهد شد و اینمطلوب از آن در اذهان مردمان تصویريموجب شکل گرفتن خارجی

. سازدمینفوذ مؤثر بر آنان فراهم را به منظور اعمالمناسبیبستر 
ها، است و به مجموعه راهبردگراییفراملیمصادیقاز یکیگرانهحمایترفتارهاي

در افراد توانمندسازيایجادو محرومیتشود که در جهت رفع میگفته اقداماتیو هاریزيبرنامه
. گیردمیت صورانسانی

گراییفراملیتعریفلذا بر حسب . استگراییفراملیمصادیقاز یکیگرانهحمایترفتارهاي
ها، از اقدامات دولتوسیعیطیفباشد؛ شامل غیردولتیطرفیناز یکیکه الزم است حداقل 

گونه و از تخصیص هرشودمیالمللیبین) غیردولتی(مردمینهادهايو هاشخصیتها تا سازمان
هايکمکبالعوض تا مستقیممالیهايکمکنظیرمتعدد هايشیوهبا حمایتیرفتار یاکمک و 
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و ملیجوامع در سطوح محرومیتتوجه داشت که تبعات باید. گیردبرمیرا در معنوي
غیرمستقیمیامستقیمطور د و بهشونمیها دولت و ملتجغرافیايمرزهايمحدود به المللیبین

رفتارهاينتیجهدر . اثرگذار استانسانیجامعه المللبینصحنه بازیگرانرنوشت عموم بر س
در هر منطقه و محرومیتاز ساختار تابعیالمللیبینو ايمنطقهملی،در سطح گرایانهحمایت

بهگوییپاسخمنظور بهگرایانهحمایترفتار المللیبیندر سطح کهطوريبه. استالمللبیننظام 
از بحران ناشیکنترل و کاهش عوارض نیزنوعان و به همرسانییاريبرايبشر عمومیدغدغه 
شود میتلقیمحرومیتدامنه تبعات فزایندگیو تسرياز پیشگیريجوامع و سایرفقر در 

).57: 1396سرخیل،(
لیتقاباز غیررسمیاز منظر تعامالت گرانهحمایترفتارهايبه مالحظات فوق عنایتبا 

این. استبرخوردار ایراناسالمیجمهوريالمللیبینو پردازش در حوزه ارتباطات تبیین
شکل گرفته و در اسالمیاندیشهو دینیمبانیکه بر حسب المللبینروابطارتباطات در عرصه 

و از ایراناسالمیجمهوريمرزيبرونتعامالت ادبیاتدر کاربردياز اصطالحات یکیقالب 
گستراندن برايراهکارهاییو هاشیوهبیانگرمحسوب شده، فروملیبازیگراناثرگذاريوجوه

در نقاط مختلف جهان است که ضمن ارائه ایرانانسانیو عواطف حمایتیشبکه ارتباطات 
در ایراناسالمیجمهوريدوستانه و ارتقاء وجهه بشرتثبیتموجب گرانهحمایترفتارهاي

.دشومیهدف يکشورهاعمومیافکار 
مسئولین،خیرین،اجتماعی،حوزه متفکریننظیر(و نخبگان عمومینزد افکار اعتمادسازي

گیريبهرهو ساماندهیطریقبه اقشار اثرگذار از ویژهدر مناطق هدف و توجه ) اصحاب رسانه
از محرومان، بر اساس عنصر اعتماد حمایتمردم در جهت نیکوکارانهاز حضور و مشارکت 

توجه معنايبه نگريجامعپذیرد؛میصورت نیکوکاريمتقابل و توسعه فرهنگ احسان و 
و حمایتیو ارائه خدمات دهیسامانمحرومان؛تنوع در معنويو مادينیازهايهمزمان به 

در فراگیريآموزش، بهداشت، اشتغال زمینهمتنوع محرومان در نیازهايمتناسب با توانمندسازي
جنسیتی،مذهبی،نژادي،هايمرزبنديبه محرومان بدون در نظر گرفتن مایتیحارائه خدمات 

خارجیسیاستفروملیبازیگراندوستانه اقدامات بشرهايمولفهتریناز مهمسیاسیقومی،
.استایراناسالمیجمهوري
خالق ا«و » بشردوستانه«همواره اقدامات خمینیامداد امام کمیتهمثل فروملیبازیگرانبرخی
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اقدامات را با پرداخت مبالغ اینحتیاوقات گاهیخود قرار داده و هاياولویترا جزء » مدار
به همراه نداشته بلکه کشور مادينه تنها منفعت خارجیهايکمکیعنی. انددنبال کردهگزافی

ض بالعوهايمساعدتاعطاياز توانمیمثال براياست؛ کردهسنگینیهايهزینهرا متحمل 
آوارهمیلیوناز حدود دو میزبانییامنطقه و جهان اسالم و فقیرکشورهاياز برخیبه مالی

نام برد خارجیسیاستيبشردوستانههايفعالیتمصادیقعنوان دو دهه بهطیعراقیو افغانی
).88: 1391؛251: 1388دیگران،و هرسیج(

افزایشبر بودن موجب هزینهبرخالفه البته تجربه گواه آن است که اقدامات بشردوستان
کمک به برايایراننفوذ آن در جوامع هدف شده است؛ ضریبقدرت نرم کشور و ارتقاء 

شود،میعراق را شامل جمعیتبه شصت درصد نزدیکعراق که نشینشیعهشهرهايتوسعه
از بخشیها تالشنای. را به انجام رسانده استبیمارستانمدرسه و نظیرزیربناییهايپروژه

مناطق محسوب اینمردم جنوب عراق و کمک به توسعهحمایتکسب برايایرانراهبرد 
). 200: 1390دیگران،و عطایی(شودمی

چون اقداماتیرا که در قالب ایراناسالمیجمهوريبشردوستانهخارجیسیاستبنابراین
هايکمکاعطايمانند عراق و لبنان با یکشورهایبازسازيمنفعت محور در غیرگذاريسرمایه

کمیتهمانند نهادهاییعاملیتبا سومالیاییزدگانقطحیبا پاکستانیزدگانسیلبالعوض به 
أثیرگذاريتمحورهاياز دیگریکیعنوان بهبایدگیرد،میانجام ) ره(خمینیامداد امام 

. دشوتلقیکشور خارجیسیاستبر داخلی،فروملیبازیگران

هنجارسازي 
است که در سال غیرانتفاعیو غیردولتینهاد یکاسالمیمذاهب تقریبجهانیمجمع 

پیروانکردن نزدیکبرايالمللیبینو داخلیو ارتباطات فرهنگیعلمی،ویژهبا سه کار1369
مجمع استراتژيبه استناد مندرجات متن . شدگذاريپایهیکدیگربه اسالمیمذاهب مختلف 

تعمیقو آگاهیو آشناییارتقاء سطح «: مجمع عبارت است ازایناصلیرسالت تقریب،جهانی
بیناخوت در هايرشتهتحکیماحترام متقابل و تقویتو اسالمیمذاهب پیروانبینتفاهم 

به رسیدنمنظور آنان بهملییاقومیاي،فرقهاز لحاظ تعلقات تمایزيگونههیچمسلمانان بدون 
رسالت، مجمع اینتحقق راستايدر ). 20: 1388تقریب،جهانیمجمع (» اسالمیيواحدهامت 
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مختلف کشورهايدر اسالمیمذاهب علمايها تن از متشکل از دهايمجموعهتقریبجهانی
وحدت در جهان اسالم شناخته شده و مناديازمراکز مهم یکیعنوان جهان است که به

. استاسالمیمذاهب روانپیمیانتعامل ساززمینه
از علما، ايعدههستند که تقریبجهانیمجمع اصلیدو رکن عالیشورايو عمومیمجمع 

دارند، اما اقدامات عضویتها از سرتاسر جهان در آناسالمیمتفکران و نخبگان مذاهب 
وسط تآید،میبه شمار عمومیدیپلماسیهايفعالیتاز آشکاريمصادیقمجمع که اجرایی

شناساییدار عهدهالمللبینمعاونت . پذیردمیآن صورت فرهنگیو معاونت المللبینمعاونت 
ارتباط و برقراريهمسو با اهداف مجمع در جهان اسالم و غیردولتینهادهايها و افراد، تشکل
:دهدمیانجام ذیلهايبرنامهاجرايطریقمهم را از اینبر آنان است که تأثیرگذاري

وحدت؛يهفتهایامدر اسالمیوحدت المللیبینهايکنفرانسسالیانهرگزاريب
در خارج از کشور؛تقریبیهايهمایشمستقل و مشترك برگزاري
 به مناطق مختلف جهان؛کارشناسیهايهیئتاعزام
در جهان؛تقریبیمراکز تأسیسيزمینهدر اسالمیاندیشمندانبا علما و همکاري
 جهانی؛هايکنفرانسبه تهیئاعزام
از سرتاسر جهان؛بازدیدکنندههايهیئتمیزبانی
فرهنگیو عملیخارج از کشور از جمله سازمان فرهنگیو علمیبا مراکز همکاري

).78- 49: 1388تقریب،جهانیمجمع ) (آیسیسکو(اسالمی
تقریباندیشهترویجو خارجیمخاطبان برايمحتوا تولیدمسئولیتمجمع فرهنگیمعاونت 

اسالمیپژوهش و چاپ و انتشار کتب و مجالت با موضوعات . را بر عهده دارداسالمیمذاهب 
و اینترنتیپایگاهایجادکتاب، المللیبینهاينمایشگاهشرکت در عربی،به زبان تقریبیو 

نظیردانشگاهیهايهمکاريمختلف، هايزبانبه ) TNA(تقریبالمللیبینخبرگزاري
و دانشجویانبه مطالعاتیو فرصت تحصیلیبورس اعطايها و و کارگاهسمینارهابرگزاري
). 130-79: 1388تقریب،جهانیمجمع (معاونت است اینهايفعالیتاز جمله خارجینخبگان 

مورد بحث در جهان محورهايتریناصلیاز یکیدر خصوص هنجارسازينهاد به دنبال اینلذا 
بر سیاستگفته پیشراهبردهايکه با اسالمی،مذاهب تقریبوحدت مسلمانان و یعنی؛اسالم

.گذاردتأثیر میخارجی
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توافقاتانعقاد
دانش و ها،نوآوريها،ایدهآن وسیلهدارند تا به اختیاردر امکاناتیامروزه شهروندان ابزار و 

طویلیجهان با فهرست شهرهاي.به مشارکت بگذارندجهانیپایهیکرا بر محلیهايحلیراه
یافتنبه دنبال بایدو ثروتمند فقیرجوامع دهدمیاند که نشان مشترك مواجهتهدیدهاياز 

شهرها، جدیدو المللیبیننقش . مشترك باشندهايحلراهبه دستیابیبرايمشترك هايزمینه
همکاري،ایجادندان و شهرها و شهرومیانپلیساختن برايمشترك هايزمینههمینیافتن

و قابلیتشهرها با توجه به محلیمسئوالن . دو جانبه استتفاهمیو همبستگیاتخاد، 
اینایفايدار دولت، عهدهگريتصديدر جهت کاهش حاکمیتاستعدادشان به عنوان بازوان 

رهنگی،فو بروز تبادالت طرفینتجربیاتها با هم و استفاده از شهرداريهمکاري. نقش هستند
و شهرينهادهايمستقیمو ارتباط همکاري. عمل خواهد کردشهريمدیریتبهبود راستايدر 

ایندر فراگیرترهايتالشراهگشايتواند میکشورها سایرمحلیهايبا مقامایراناستانی
. حوزه باشد

نظور تبادل راستا و به مایندوستانه و هدفمند است که در ايرابطهخواهرخواندگی؛پیمان
میانسیاسیو فنیشهري،اقتصادي،اجتماعی،فرهنگی،اطالعات، تجارب و توسعه مناسبات 

بلندمدت و همکاريپیمانخواهرخواندگی،. شودمیبرقرار خارجیمشابه شهريجامعه یک
و انسانیبیشترو اتحاد همبستگیایجادبرايشهرداران دو شهر بیندو شهر است که رسمی
). 1395:87نژاد، جمالی(شودمیمنعقد یفرهنگ

:داشتبیانزیربه شرح توانمیرا خواهرخواندگی،اهداف 
و داوطلب؛غیردولتیهايتشکلویژهبر مشارکت آگاهانه شهروندان و به تکیه•
هايظرفیتاز گیريبهرهو داخلیگذارانسرمایهبرايمناسب هايفرصتایجاد•

شهر؛شکوفاییو پایداريراستايدر یخارجگذارانسرمایه
و تحقیقهايهزینهتقلیلو تولیديو خطوط جدیدبازارهايمیانبسط و گسترش رابطه •

تجاري؛جستجو در معامالت 
همه جانبه شهر معرفیراستايدر فرهنگیو تعامالت خالق گردشگريهايفرصتایجاد•

المللی؛بیندر عرصه 
مشترك در رویدادهاياجرايو تجاريادبی،هنري،ورزشی،هنگی،فرتعامالت ایجاد•
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طرفین؛شناخت هر چه بهتر راستاي
رسمی؛هايهیأتتبادل •

و محلیهايحکومتکارکردهايتکمیلیو همافزاییموجب همشهريدیپلماسیدر واقع 
قانونیزیعتومتقابل براساس همکاريو هماهنگیعیندر تمرکززدایی،در چارچوب مرکزي

گردشگري،چون هاییعرصهدر شهريدیپلماسیظرفیتاز گیريبهره. شده استهامسئولیت
شهروندان، جذب نیازهايو شهريحل و فصل مشکالت شهروندي،تربیتآموزش و 

صدور خدمات و نوین،هايفناوريانتقال خارجی،گسترش تجارت خارجی،هايسرمایه
است که بتواند موفقیتقرینصورتیدر شهريدیپلماسیآن است که نگربیاالمللیبینبازاریابی

: 1395نژاد، جمالی(توازن برقرار سازدعیندر پیوندنوعیفراملیو ملیفروملی،سطوح بین
217.(

در تجربیاتارتباط و تبادل برقراريبرايهاییتالشاخیرهايسالدر نیزدر کشور ما 
کشورها صورت گرفته دیگرشهرهايسایرکشورمان و شهرهايیبرخمیانشهريهايحوزه
رفت از برونبرايطرح شده است اما شهريدیپلماسیسایهتعامل در اینهر چند . است

افزایشاز گذشته بیشنیزجهان شهرهايمشکالت کالنشهرها، الزم است تا سطح ارتباطات با 
و حل شهرنشینیدر خصوص روند توسعه رجیخاو ایرانیهايهیأتحضور و تبادل نظر . یابد

راهکارهايدر اکثر موارد از بحث آزمون و خطا کاسته و موجب ارائه تواندمیمشکالت، خود 
برايشهريمدیریتسو مشارکت فعاالنهیکچرا که از . حل مشکالت شودبرايمنطقی
دیگرسويبوده و از کنندهتعیینضرورت یکاي،منطقههايعرصهدر عمومیمنافع ارتقاي

ایران،اسالمیجمهوريخارجیسیاستموثر در فروملیبازیگربه عنوان شهريمدیریت
منسجم ساختارهايایجادسایهکشورها در سایربا حداکثريساز مراودات زمینهتواندمی

.شوداقتصاديو تجاريفرهنگی،اجتماعی،

يمبادالت تجار
بازیگرانسوياز ملیهايدولتکشیدنو به چالش دولتیغیربازیگرانیافتناهمیتبا 

خارجیسیاستو دیپلماسیوارد عرصهمتنوعیهايوروديغیردولتی،و فروملیفراملی،
این. هستندالمللیبینو ملیمحلی،مختلف در سطح هايبنديگروهنمایندهکه شوندمی
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تحقق اهدافشان برايرا دیپلماتیکفوذ از نگوناگونیاشکال همزیستی،مختلف ضمن نیروهاي
.استبازرگانیو تجاريها اقتصاد و مبادالت عرصهاینمهمتریناز یکی. برندمیبه کار 

و زداییهمواره به لزوم تمرکز) بازرگانیاتاق (کشورخصوصیپارلمان بخش هايمقام
با تجاريتوسعه تعامالت ضمن بازرگانیلذا اتاق . اندداشتهأکیدتایشاندادن به نقش اهمیت

داشته و دارد و خارجیسیاستبر گذاريدر اثرتوجهیهمواره نقش قابل خارجیشرکاي
.دکنمیایفامسیراینرا در مهمیبسیارنقش 

يریگجهینت
مستلزم سوییاز بازي،عملیاتیمحیطبه عنوان جهانیدر عرصه المللیبینبازیگرانرفتار 
زمینهمقدمه و جهانی،عرصه بازیگرانهايتواناییها و مندينیت،مبانیماهیت،شناخت 
اهمیتدلیل،همینشود و به میمحسوب ایشانهايبازيرفتارها و تحلیلو تجزیهو شناسایی

است و بدون بازیگرانمستلزم شناخت ابعاد مختلف بازي،شناخت دیگربه عبارت . یابدمی
.آنان ارائه کردبازياز رستیدتحلیلتوان نمیبازیگراندرك 

الملل دوران گذار، تنوع کنشگران و ظهور کنشگران بینقابل توجه نظام هايویژگیاز یکی
بیستمسده نخستینهايدر دههویژهالملل به بیننظام . ها و سطوح مختلف استزمینهدر جدید
و یافتهورود سیاستعرصه در فروملیبازیگران.و اشاعه کنشگران نوظهور بودپیدایششاهد 
الملل بینبر روابط أثیرگذاريتبرايخارجیسیاسترا در هاییو روشمسیرهااند دادهترجیح

تواند متفاوت از میها أثیرتاینشوند که میمتاثر المللیبینوقایعاز بازیگراناین. گیرندکار ه ب
الملل به بینرتقا منافع خود در روابط با هدف ابازیگراناین. از دولت متبوع باشدیایکدیگر

دولت دیپلماسیتکمیلو حمایتتواند هم در میورزند که میمبادرت مختلفیاقدامات 
.گیرداتخاذ شود و هم در منازعه و رقابت با آن قرار مرکزي

:کردبنديطبقهخالصه و زیربه صورت توانمیرا فروملیبازیگرهايویژگیطورکلیبه
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یفروملیگرانبازهايیژگیو–1شماره جدول 

فروملیبازیگراننبوده و مستثنیقاعده ایناز نیزایراناسالمیجمهوريخارجیسیاست
ینموضوع در متن ایناند که ابر آن اثرگذار بودهایراناسالمیجمهوريخارجیسیاست

اثرگذارياساس اینبر . رسیدبه اثبات بررسیمورد یهقرار گرفت و فرضیپژوهش مورد بررس
در شش محور مشارکت در ایراناسالمیجمهوريخارجیسیاستبر فروملیبازیگران
گرانه، حمایتاقدامات انسان دوستانه و اسالمی،ایرانیهنگ فرترویجکشور، عمومیدیپلماسی

ها، ها، رسانهچون سمنبازیگرانیسوياز تجاريو فنیانعقاد توافقات و مبادالت هنجارسازي،
تقریبجهانیمجمع تقلیدو مراجع روحانیونخارج از کشور، ایرانیان، حقیقیيهاشخصیت
معادن و صنایعبازرگانیها و اتاق شهرداري، )ره(نیخمیامداد امام کمیته،اسالمیمذاهب 

.به اختصار بدانها اشاره شده استذیلکه در جدول پذیردمیصورت ایرانکشاورزي

ایراناسالمیجمهوريخارجیسیاستبر فروملیبازیگراناثرگذارينحوه –2جدول شماره 
خارجیروابطبراثرگذارينحوهفروملیبازیگرردیف

ها،سمن(کشوریعمومیپلماسیددرلیدخينهادها1
کشوریعمومیپلماسیددرمشارکت)کشورازخارجانیرانیاها،تیشخصها،رسانه

یاسالمیرانیافرهنگجیترودیتقلمراجعوونیروحان2
گرانهتیحماودوستانهانساناقدامات)ره(ینیخمامامامدادتهیکم3
يهنجارسازیاسالممذاهببیتقریجهانمجمع4
توافقاتانعقادهايشهردار5
يتجارویفنمبادالترانیايکشاورزومعادنعیصنایبازرگاناتاق6

فروملییگرانبازهايویژگیردیف
مختلفیموضوعيهادر حوزههایتفعالینیفرا سرزمیتدارا بودن ماه1
یردولتیغیایاعم از دولتالمللیینبیگرانبازیگربر دیرتأثیتقابل2
يو اثرگذاريکنشگريالزم برایزان، به م»قدرتيهاو مؤلفهمنابع«داشتن 3
)عالوه بر قدرت(یرگذاريتأثيبه ابزار مناسب برا/ از یدسترسیايبرخوردار4

یکیحداقل نسبت به یاسیسیامدهايو پیجنتاها،يدستور کارها، همکاریندها،بر فرایرگذاريتأث5
)یردولتیغیایاعم از دولت(المللیینبیگراناز باز

ینخبگان جهانیا/ ویافراد جوامع انسانيداوطلبانههاييو جلب وفاداریر عمومبر افکایرگذاريتأث6
آنانيها و رفتارهادر کنشیو فرو ملیزمان دو عنصر فراملوجود هم7
سرزمینیحوزه استقرار 8
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بازیگراناست که اساسینکته ایندریافتگفته پیشتوان از مطالب میآنچه را نهایتدر 
را دارا بوده و ایرانالمیاسجمهوريخارجیسیاستدر آفرینینقش بااليظرفیتفروملی

فرامرزيعمده در ارتباطات سهمیاز برخورداريالملل و بینارتقاء منافع خود در روابط براي
.زنندمیبه اقدامات مختلف دست 
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