نقش دیپلماسی مسیر دوم در مناسبات ایران و آمریکا :مطالعه
موردی دیپلماسی ورزشی ()1998-2019
سودابه مختاری
گارینه کشیشیان سیرکی

1

* 2

چکیده
امروزه ،کاربرد قدرت نرم و بومم سواز ن در حووم ت نموام اقديواد  -سياسو هاوان ضورورح

269

انکارناپذير است که ن را در سه بعد فرهنگ  ،اقدياد و سياس م حما ممرد بررس قورار داد .يکو از
مدغيرها فرع در بخش فرهنگ  ،ورزش م باشد .همچنين با حغيير شکل منازعات بعد از هنوگ سورد،
ديپلماس مسير اولکه روش برا حل منازعات بر سر منافع و قودرت اسوت بوه حناواي قوادر بوه حول
منازعات نبمد .از اين رو روشها ديگر از همله ديپلماس مسوير دوم بوا هودر رفوع ابعواد ريشوها
منازعه به کمک ديپلماس رسم نمده و نقش مکمل را ايفا نممد .اين حکنيک که حمسط افوراد غيررسوم
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و در مويطها غيررسم صمرت م گيرد يک از گامها مؤثر در راسدا فراهمنورد زمينوه صول در
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سطمح رسم است و يک از گمنهها ديپلماس مسير دوم ،ديپلماس ورزش است .اين پژوهشکه بوه
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مياحبه بمده و هامعه نمار مديرا ورزش م باشند .ندايج حوقي نشا داد کوه ؟اوار رديوف گسودرده
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 .1مقدمه
روابط ايرا و نمريکا از سال  1998دورها طم ن از خيممت را حجربوه کورده و حناوا
لومات زودگذر از نرامش در ميا اين حنشها وهمد داشده است .با وهمد حنش ميوا
ايرا و نمريکا و فقدا روابط ديپلماحيک رسم بين دو کشمر ،انماع مخدلف از حعامالت
ميا مردم اين دو کشمر و مباد ت اندک فرهنگ بين دو طرر ديده م شومد .مو حوما
گفت که رويدادها ورزش م حمانند نقش اصل را در بابمد ديپلماس ميوا ايورا و
نمريکا داشده باشند .در اين راسدا در فمريه  ،1998حيم مل کشد نمريکا برا شرکت در
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مسابقات هام حخد وارد ايرا شد که مشخص نممد ؟گمنه ورزش م حمانود بور ديومار
ب اعدماد ساخده شده در برابر کشمرها ،غلبه کند .فرصوت بعود در ئو ون  1998بوه
وهمد نمد ،زمان که حيم ها فمحبال ايا ت مدوده و ايرا در هام هاوان فرانسوه هوم
گروه شدند .اين مسابقه به نماد در برابر کليشهها سياس حبديل شد .اين رويودادها و
ديپلماس ورزش عالوه بر کشد و فمحبوال ،در ورزشهوا کمدور موبومب ديگور نيو
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پيگير شدند .به عنما مثال پس از قرار گورفدن ايورا در رده ؟اول و ناوم رده بنود
هاان حنيس در سال  ،2008حيم ايرا با پيشونااد از فدراسويم ايوا ت مدووده بورا
برگ ار دورهها نممزش مشدرک در س وگاس مماهه شد .اواخر هموا سوال ،حويم
ايرا برا باز در حمرنمنت س وگاس به نمريکا دعمت شد.
در دورا اوباما ،روابط بين موردم دو کشومر حقميوت شود و ديپلماسو ورزشو بوه
خيمص در کشد  ،نقش مومر داشت .همچنين لومها نادر از همکار ميا ايرا ،
ايا ت مدوده و روسيه در کشد ديده م شمد .زمان که اين سه کشمر برا ممفقيت در
برابر کميده بين الملل المپيک با يکديگر مدود شدند حوا از خوروق قريوب المقومع ايون
ورزش از رقابتها المپيک هلمگير کنند .يک سال بعود ايورا مي بوا هوام هاوان
کشد فرنگ شد ،که فرصت ديگر برا ايجاد روابط ميا ايرا و نمريکا فوراهم نورد.
در سال  2014ني حيم مل واليبال مردا ايرا بورا شورکت در بواز هوا هاوان بوه
ايا ت مدوده رفت و در برابر حيم مل اين کشمر قرار گرفت.
نممنهها ذکر شده نشا م دهد که ،ديپلماس ورزش به عنما يک از شاخههوا
ديپلماس مسير دوم ،به ايجاد روابط بين دو کشمر مدخاصم کمک کند .در شورايط کوه

ممکن است ديپلماس رسم به هيچ عنوما راهگشوا و امکوا پوذير نباشود؛ دبپلماسو
ورزش م حماند با بارهگير از راهکارهاي که کوامال بوا راهکارهوا سياسو مدفواوت
است ،به ندايج دست يابد؛ که ممکن بمد با ديپلماس رسم  ،سالها سال ،اين مسوير
ط نم شد .البده ديپلماس ورزش ني  ،ب ارحباط با ديپلماسو رسوم نبومده ،؟نانچوه
ديده شد که ديپلماس ورزش ايرا و نمريکا ني قربان سياستهوا حندروانوه حرامو
نسبت به ايرا شد .اگر؟ه ديپلماس ورزش اين پدانسيل را دارد که روابط بوين ايورا و
ايا ت مدوده را بابمد ببخشد ،اموا موودوديتها مج ايو بورا حکيوه بور ايون نومع
ديپلماس  ،بهعنما ديپلماس مسير دوم وهمد دارد که ديمار خيمانه ب اعدمواد ميوا
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واشنگدن و حارا را حقميت م کند.
 .2تاریخچه مناسبات ورزشی ایران و آمریکا
امروزه افکار عممم يک از ارکا مام در حيميمگير کشمرها در حمزهها گمنواگم
موسمب م شمد و کشمرها نم حمانند همچم گذشده حناا بور حبواد ت بوين دولدو در
قالب ديپلماس سند حکيه کنند (شريعد فيضنبواد  .)4: 1394،بوه عبوارت ديگور ،در
ديپلماس عممم مخاطب برنامههوا را موردم ،نخبگوا سياسو  ،فرهنگو و در مجمومع
همعيد غير از مسئم

حشکيل م دهنود و در ايون زمينوه از اب ارهوا مخدلفو ماننود

حبليغات ،رسانهها همع و حأثيرگذار فرهنگ از طري دانشگاهها و ...اسدفاده م شمد
(ي دان و نژادزنديه.)12 :1391 ،
همچنين در دنيا امروز و در اثور حووم ت فناورانوه در سوه دهوه گذشوده ،شورايط
ديپلماس بين کشمرهايکامال دگرگم شده و مرزها سند ديپلماس مدومل گشدهانود.
(سجادپمر و زاده عل  )47 :1393 ،در واقع دولتهوا در عيور حاضور سوع دارنود بوا
اسدفاده از ديپلماس عممم افکار عممم را با خمد همراه کنند حا برا رسيد به اهدار
سياست خاره خمد با مشوکالت کمدور مماهوه شومند (.)Amirtash, 2008, p. 8
اگر؟ه ديپلماس ورزش در سوالهوا اخيور بوه عنوما زيرشواخ ديپلماسو عمومم
حمهاات زياد را به خمد هلب کرده است ،حاريخچ اين ممضمع به قر ناوم پويش از

نقششدیپلماسی شش ی
مسشششششش دیپ یپ ی
منی ششتیایرلششدر ی ی
آمدلکشششیطیمعی ششش ی
مشش پییپلماسی شش ی
زشششش ی -2019
 )1998ی

ميالد باز م گردد؛ ط اولين نحشبس هشنمارة باز ها المپيک باسودا يوک اکچيريوا
حمسط پادشاها ن زما المپيک امضا شد (.)Grix, 2014, p. 17
نناا در ن زما حماف کردند حا حمام رفدارها خشن و دشمنانه را ط برگ ار باز
به حالت حعلي درنورند حا ممهبات خشونمد حماشواگرا و ورزشوکارا ايون بواز را
فراهم کنند .قر ها پس از ن  ،امروزه ادبيات ديپلماحيک ورزش حمانسده مرزها را کمرنگ
و راهها بيشدر را برا گفتوگم باز کند حا از اين طري افراد مخدلف در کنار يکديگر
همع شمند (دوسد  .)21: 1391،گريکس ( )2013؟اار دليول را بورا ورود ورزش بوه
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ديپلماس و روابط بين الملل بيا م دارد که عبارحند از:
 -1ورزش م حماند صدا يک ملت را رساحر به گمش ساير سياسدمدارا برسواند
و نقش مکمل بورا سياسوتهوا يوک دولوت داشوده باشود (شوريعد فيضنبواد و
همکارا  .)11: 2013 ،کشمر ؟ين در ده  1970ميالد حمانست حمسط ورزش خمد را
به هامع هاان بقبم ند .نممن بارز اين ممضمع حمايت ؟ين از ورزشکار خومد يوا م
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مينگ بمد که از و به عنوما سوخنگم هاوان  ،نماينودة فرهنوگ ؟ينو  ،مدرنيدوه و
پيشرفت هاان حمايت کرد .نممن ديگر را م حما اع ام ؟اار بسکدباليست نمريکاي
در  26نگمست  2012به کشمر ميانمار به عنما بخش از برنام حمايد ايا ت مدوده
برا احدرام به حنمع نژاد در نمر گرفت که نناا در ن کشمر ؟ند کارگواه نممزشو و
کلينيک به راه انداخدند (.)Lanzac and Blain, 2011, p. 5
 -2رويدادها ب رگ ورزش برا ملوت مي بوا  ،فرصوتهوا ماوم ديپلماحيوک
عممم را مايا م کنند .مي بان يک رويداد بين الملل دليل بر حأييود شواروند بوين
الملل خمب مردما ن کشمر است.
 -3سممين دليل اين است که دولتها ديگر به ورزش ديد پديدها اضافه يا مکا
بکر را ندارند .امروزه ورزش به نمع قدرت مطل حبديل شده.
 -4ديپلماس رشدهها ورزش به حکممتها اهازه مو دهود حوا انعطارپوذير
شايا حمها را در زمان که روابط ديپلماحيک نناا ضعيف يا قم هسدند ،در ن سم
وضعيت سياس از خمد نشا دهند .حعامالت ديپلماس ورزش مسير نرم برا کشف
حغييرات سياس مودمل است .نناا مسيرها هايگ ين بورا گفوت وگوم ميوا ملول و

افراد نانشنا ايجاد م کنند و در ممارد اب ار برا حوريک يا حنبيه يوک ملوت هسودند.
برا مثال در سال  2012و پيش از نغاز باز هوا  2012لنود  ،در نرئاندوين پيوام
حبليغاح از حلمي يم پخوش شود کوه در ن ورزشوکارا نرئاندينو در ه ايور فاکلنود
(ه اير که برا حياحب نناا ميا انگلسدا و نرئاندين دعما وهمد دارد) حمرين مو -
کردند و شعار نناا در اين حبليغ برا رقابت در خاک انگلسدا  ،موا در خواک نرئاندوين
حمرين م کنيم بمد که اين ممضمع ممهب شد حا فيلي
حبليغ را پروپاگاندا

هاممند وزير دفاع بريدانيوا ايون

غيرقابل امدوا  ،بسيار حومهين نميو و نامودرمانوه حمصويف کنود

(.)Govindan et al., 2015, p. 20
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از ديگر سم اثبات شده که ورزش حناا يک فعاليت سورگرم کننوده و پواره وقوت
نيست ،بلکه پديدها است علم که دارا ظرفيت بوا ي فراحور از عرصوه حرفوه ا
خمد م باشد .ورزش امر اهدماع –سياس –اقدياد –فرهنگ و ديپلماحيوک اسوت.
نکده مام اين است که حومّل در ماهيت نمام بين الملل ،نقش ورزش را ني در هماموع
به طرز شگفت انگي

دگرگم کرده است .در سالها نوه ؟نودا دور و بخيومص

پس از هنگ هاان دوم و بمهمد نمد نمام دو قطب در سط بين المللو و پوس از
ن در دورا هنگ سرد و قبل از عير هاان شد  ،حناا دولتها بوه عنوما بوازيگرا
عرصه بين الملل شناخده م شدند  .اما با ظامر و گسدرش عير هاان شد بوازيگرا
هديد ني همچم سازما ها غيردولد  ،شرکتها ؟ند مليد  ،سوازما هوا بوين
الملل و حد برخ شخييتها ني به من له عناصر حأثيرگوذار ظاومر کردنود .اموروزه
ورزش به عنما اب ار برا ديپلماس  ،ايد ملمئ  ،ملت ساز و ايجاد هميت ملو و
حس مشدرک و دسدرس به عرصه بين الملول و کسوب منوافع حجوار مطورح اسوت.
اسدفاده از رويدادها ورزش برا حوق ديپلماس و حوق اهدار دولداا بسيار ممرد
حمهه است.
بدو شک مامحرين ممضمع در خيمص ارحباط بوين ورزش و روابوط بوين الملول،
مبوث ديپلماس ورزش است .اين ممضمع در ابددا به رابطه معورور پينوگ پنوگ بوين
کشمرها ؟ين و ايا ت مدوده نمريکا بازم گردد که برگ ار مسابقه بين حيمها ملو
دو کشمر در ناايت به کمک به برقرار روابط سياس و اقدياد بين دو کشومر منجور
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شد .البده اخيرا در ممرد ورزشها ديگر مانند ،کشد و فمحبال ني احفاق افداده اسوت.
در شووکل ديگوور ورزش ،هوودا از فضووا حرفووها و قارمووان مو حمانوود در خوودمت
ديپلماس سياس برا رفع اخدالفات يا حسايل کننده روابط بين کشمرها قرار بگيرد.
در سالها بعد برخ برگ ار مسابقه ورزش بين حيمها ايورا و نمريکوا را در
رشدهها فمحبال و کشد در همين ؟ار؟مب ديدند  .فرصد کوه مو حمانسوت باعوث
رفع يا حداقل کاسدن اخدالفات بين کشمرها شمد .ول با اينکوه ندمانسوت باعوث رفوع
اخدالفات و از سرگير روابط شمد ،اما حأثير مثبد در شکسودن برخو حابمهوا و خوط
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قرم ها در گفدگم و برقرار ارحباط سياس بين دو کشمر داشتKacos, 2011, p. ( .

 )7سه رشده ورزش که مناسبات فراوان با نمريکا دارد ،کشد  ،واليبال و فمحبوال مو -
باشند .برا مثال ديپلماس کشد م حماند باعث بابومد روابوط دو کشومر شومد بورا
مثال :نغاز اسدفاده از ديپلماس ورزش در روابط ايورا و نمريکوا بوه زموا برگو ار
رقابتها هام هاان کشد در ايرا در سوال  1998مويالد و دعومت از حويم ملو
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کشد نمريکا بازم گردد .اين سياست در قبال نمريکا با احدياط بيشدر دنبال شود کوه
البده از سم برخ از ناادها و سازما ها دولد و غيردولدو نمريکواي بوا اسودقبال
روبرو شد .اين روابط هر؟ند کم به ها

رسيد که پس از قريب به بيست سال بعود از

پيروز انقالب اسالم ايرا برا اولين بار حيم مل کشد نمريکا همراه با هيئد برا
برگ ار مسابقات هام هاان کشد به ايرا نمد ( .شااب )17: 1382،
از ديگر ممارد ديپلماس ورزش و مامحرين ن  ،م حما به ديپلماسو کشود بوين
حيمها مل ايرا و نمريکا اشاره کرد که هميشه در بدحرين حالت و حنشها سياسو
با صمرت م گرفت ،اما دو حيم فوار از مسوا ل سياسو مسوابقه را انجوام و از نمور
سياس  -فرهنگ  -ورزش منجر به بادرين نديجه يعن اشاعه فرهنوگ صول و ايفوا
نقش سفيرا فرهنگ بين دو کشمر به بادورين شوکل انجوام مو گرديود .ايون نومع از
ديپلماس به دليل ظرفيت با  ،ه ينه نسبدا کم و باره ور با م حماند کارکرد و ندايج
مثبد را در کشمر ما داشده باشد ،امر کوه کوه مدأسوفانه حواکنم سياسودمدارا موا يوا
ندمانسدند از ن به خمب اسدفاده کنند و يا ن را هد نگرفدند .ديپلماسو کشود بوين
کشمرها ايرا و نمريکا به دليل مسا ل حاکم بر روابط خاره دو کشومر هميشوه بوا

حساسيتها ويژها ني روبرو بمده اسوت .البدوه ورزش مو حمانود نديجوه خومب در
گسدرش صل داشده باشد و با باور و اعدقاد به اين ممضمع ،ارشاد و راهنماي دسودگاه
ديپلماس کشمر ،نگاهانه و هدايت شده باشد.
از نمر قدرت سياس  ،در مويط اسدبداد و اسدعمارزدة منطقه ،ممقعيت ئ مپليديوک
ايرا  ،به دليل وهمد حکممت مسدقر و مسدقل ،بسيار حا اهميت است .اف ايش رفت و
نمد مقامات خاره به حارا  ،نشا دهندة حغيير رويکرد اين کشومرها نسوبت بوه ايورا
است؛ حغيير که خمد از حغيير در سياست خاره و ديپلماس کشمرما نشأت م گيرد.
حمايل کشمرها هاا به حعامل با ايرا  ،نشا دهندة درک ننا از حغيير اسوت کوه در

275

ايرا صمرت گرفده است؛ حغيير که در ن حعامل و ارحباط سوازنده بوا هاوا  ،يکو از
پايهها اقددار کشمر موسمب م شمد.
 .3پیشینه تحقیق

نقششدیپلماسی شش ی

در راسدا اين مقاله پژوهشها مخدلف صمرت گرفده کوه البدوه حفواوتهواي نيو بوا

مسشششششش دیپ یپ ی

حوقي حاضر دارند که عبارحند از:
پيما فر و همکارا در  1398در مقالها با عنما «حبيين ديپلماس ورزش با اسدفاده
از الگم پارادايم » بيا م کنند که ديپلماس ورزش پديده هديد استکوه بوهدنبوال
اف ايش حعامل برا بازکرد اف ها و ديدگاهها هديد و کموک بوه درک فرهنوگ بوين
مردم هاا است .ندايج ايون پوژوهش حواک از ن اسوتکوه برناموهمومر و شوناخت
ديپلماس ورزش پيامودها عمودها در سياسوتخواره و حمسوعه ورزش کشومرها
درابعاد مخدلف در برخماهد داشت ،البده اين پژوهش حفاوتها عمده بوا مقالوه حاضور
دارد.
همچنين پيما فر و همکارا در سال  1398در مقاله ديگر حوت عنوما «ارزيواب
ديپلماس ورزش همامر اسالم ايرا با اسدفاده از مدل حاپسيس» بيا مو کننود کوه
ديپلماس ورزش پديدها است فراگير کوه در سوط ديپلماحيوک ه مؤلفوههوا ماوم
ارحباط ميا کشمرها و ملتها موسومب مو شومد و از ن هاوت ماوم اسوت کوه بوه
"حمانمند ساز ظرفيوتهوا" بوه عنوما ماومحورين راهبورد و "حمسوعه هامعوه شناسو
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سياس "به عنما مامحرين پيامد حمهه دارد .ننچه از مطالعه اين پژوهش م حوما نديجوه
گرفت ضرورت حدوين برنامه بلند مدت در راسدا حمانمندساز ظرفيتها بورا بابومد
نقاط بوران است ،که به مقاله حاضر ني کمک خماهد نممد.
بخش ؟نار و همکارا در سال  1398در مقالها حوت عنما «ارا ه راهکارهواي
برا حمانمندساز و ارحقا ديپلماس ورزش در سياست خواره هماومر اسوالم
ايرا » بيا م دارند که هدر از اين پژوهش ،ارا وه راهکارهواي بورا حمانمندسواز و
ارحقا حمسعه ديپلماس ورزش در سياست خاره همامر اسالم ايورا اسوت کوه
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مامحرين ن ها نمرات نخبگا است.
شريعد فيض نباد در سال  1398در مقاله ا با عنما «مطالعه حطبيقو ديپلماسو
ورزش در حمسعه روابط خاره ايرا و کشمرها مندخب» بيوا مو دارد کوه در ميوا
انبمه سازما ها غيردولد  ،؟ندمليد و بينحکممد  ،ورزش و ناادها هاان ن مانند
کميده بينالملل المپيک به عنما ب رگدرين ارزش مشدرک همامع امروز ،سبب شدند حوا
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فار از هرگمنه رنگ قمم و نژاد  ،حوق دهکدها به واقع هاان با شداب روزافو و
صمرت گيرد؛ لذا هدر از پژوهش حاضر مطالعه حطبيق ديپلماس ورزشو در ايورا و
مقايسه ن با کشمرها مندخب بمده و به ممارد گمناگمن اشواره شوده ،کوه بوا پوژوهش
حاضر کامال مدفاوت است.
خبير و فداح زاده در سال  1398در مقالها با عنما «ديپلماس ورزش  :ايجواب
و حوديد يک مفامم راهبورد سياسو » بيوا مو دارد کوه ورزش يکو از ماومحورين
قلمروها هديد سياست ورز است .سياست و ورزش حرفها بنوا بوه مردمو شود
روزاف و  ،حدود و ثغمر مدفاوح يافدهاند و اين رخداد ،به ايجاد قلمروها مشاع برا
هر دو انجاميده است .ديپلماس و روندها ديپلماحيک يک از اين مشواعات اسوت کوه
حمسط ن م حما برا پيشبرد حمسعه ،اعمال قدرت نرم ،ايجاد موملو بورا گفدگوم و
همگراي در همامع ؟ندفرهنگ و ارحقا روابط صل نمي ميا دولتها باوره گرفوت،
البده اين حوقي با پژوهش حاضر حفاوتها بسيار دارد.
شاهرضاي و شيرزاد در سال  1397در مقالها با عنما «ورزش ،سياست و روابط
بينالملل» بيا م دارند که گسدره مفامم ورزش فار از مدغيرها بيرون حأثيرگوذار و

حاثيرپذير قابل شناخت نبمده و حناا در حمزه فعاليتها هسمان و يا ذهن نم گنجود.
ورزش در حمزهها فرهنگ  ،اهدماع  ،اقدياد و سياس حأثير گذاشده و مدعاقبا حوأثير
م پذيرد .با حمهه به اهميوت بررسو علمو و شوناخت کارکردهوا ورزش در عرصوه
سياست و روابط بين دولتها و ساير بازيگرا بينالمللو  ،در ايون پوژوهش بوه مطالعوه
رابطه ورزش ،سياست و روابط بينالملل پرداخده شده و ابعاد مخدلف ن مومرد بررسو
قرار گرفده است.
صباغيا در سال  1394در مقالها حوت عنما «ديپلماس ورزش » بيا م دارد کوه
اکنم نقوش ورزش و فعاليتهوا ورزشو از يوک فعاليوت بودن يوا نومع حفوري و
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سرگرم فراحر رفدوه و کارکردهوا مخدلوف باداشود  ،اهدمواع  ،فرهنگو  ،اقديواد ،
زيستمويط و مامحر از ن سياس و بينالملل پيدا کرده است .بوه نمور و  ،اموروزه
ورزش بهطمر گسدرده در سراسر هاا رواق يافده و اسناد بينالملل هديد نيو بوهنمع
به ورزش حمهه کردهاند .البده مقاله حاضر به رويدادها مخدلف اشاره کرده ول به طمر
خاص به ممضمع ديپلماس ورزش ايرا و نمريکا اشاره نداشده است و اين حفاوت کوار
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ما با اين مقاله است.
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عباس بخديار ( )1390در حوقيقو بوا عنوما «بررسو اثورات مدقابول فرهنوگ و
ورزش» بيا م کند که؛ وضعيت اقدياد افراد ،حجم اوقات فراغت ،نگرش حاکموا و
دولتمردا  ،پيشينه فرهنگ مل و دين  ،حمسعه روابط بينالملل ،شيمه فرهنگ پوذير و
حمسعه فرهنگ از همله عمامل هسدند که در حثبيت هايگاه ورزش در فرهنگ اهدمواع
نقش بس اي دارند و همه اين عمامل بريکديگر اثور م گذارنود و از هوم حأثيرم گيرنود.
البده اين حوقي با پژوهش حاضر حفاوتها شايا حمها دارد.
البمصاف و بنافا ،)2013(1در حوقيو خومد حووت عنوما «رونود هاوان و نيازهوا
مول  -هاان شد و ورزش»؛ به بررس اينکه هاان شد حا ؟ه حود ورزش را حووت
حأثير قرار م دهد پرداخدهاند .ن ها ذکر م کننود کوه ورزش نممنوه برهسودها از رونود
هاان شد فراهم نورده است .باز ها المپيک ،ناادها و سازما ها بينالملل حواکم
بر ورزش و ورزش مدر بوا کموک رسوانهها ،حرفوها شود  ،حجوار شود و ديگور
1. Majid AL-Busafi & Abdulmalek Mohammed Ali Banafa
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پيشرفتها حکنيک هاان حمسعهيافدهاند ،و اهميت ورزش در روابط کشمرها غيرقابول
انکار است؛ از اين پژوهش ني در حوقي حاضر اسدفاده خماهد شد.
رابرحسم ( )2013در حوقي خمد بوا عنوما «ديپلماسو ورزش در کشومکش
مويط :ممرد برا حالش در افغانسدا » بيا م کند که بيش از سه دهه است که هنگ-
ها قمم  ،قبيلها  ،مرزساز و مرک يت را در افغانسدا شاهد هسديم هاي که همه در
پ پيدا کرد هميت م باشند .در طمل سالهوا عملکورد نزاد

نيروهوا اسودعمار و

دولت افغا در حالش برا پيدا کرد راه بورا حفوا امنيوت افوراد هوما از اثورات
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شمرشها و ياغ گر ها بمدند .حاريخ بيا م کند که مؤثرحرين روش بورا ديپلماسو
ورزش با هدر قرار داد افراد هما و همعيت زنا م باشد .البده ايون حوقيو نيو بوا
پژوهش حاضر حفاوتها بسيار دارد.
نناسداسموسک ( )2013در حوقيق با عنما «ورزش هايگ ين بورا فعاليوتهوا
ديپلماحيک» اظاار م دارد که برا ممفقيت در ورزش به مقودار زيواد حمورين ،نموم و
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حاکديک ،صبر و شکيباي و ماارت نياز است که به افراد هما قبل از اينکه در زمينوهها
مخدلف اهدماع ممف شمند کمک م کند .در اين زمينه ديپلماس ورزش بهعنما يک
پديده هديد يک مسير در ورزش باز کرده است که هدفش اف ايش گفدگم برا بازکرد
اف ها و ديدگاهها هديد و کمک به درک بيشدر فرهنگ بين مردم هاا است .از ايون
حوقي در پژوهش حاضر اسدفاده خماهد شد.
دانل  )2011(1در حوقي خمد حوت عنما «از هنگ بودو سوالح حوا ورزش بورا
حمسعه و صل » ،به اين نديجه رسيد که ورزش اب ار مام بورا هودايت همانوا بورا
کندرل اهدماع و سياسو در هامعوه و همچنوين ابو ار بورا هودايت همانوا بورا
مشارکت در هامعه است .البده اگر ورزش بهدرسد هدايت نشمد باعث اف ايش خشمنت
در هامعه خماهد شد ،که اين حوقي ني حفاوتها بسيار با پژوهش حاضر دارد.

1. Donnelly

 .4روش تحقیق
ماهيت اين مطالعه به لواظ اهرا کيفو اسوت زيورا در فرنينود پيشوبرد مطالعوه از روش
حئمر بنيان باره گرفده م شمد .روش حوقي پژوهش حاضر از نمور هودر کواربرد
است ؟را که ندايج حاصل از حوقي م حماند حمسط کارشناسا  ،موققا و برنامه ريو ا
دست اندرکار ممرد اسدفاده قرار گيرد .از نمر روش گردنور داده ها و قابليوت حعمويم،
پژوهش حاضر از نمع حمصيف (غير نزمايش ) است زيرا به دنبال حبيوين وضوع ممهومد
بمده و اساسا از طري ننچه که احفاق افداده است ،قيد شناسواي و زمينوه يواب و پويش
بين مملفه ها حاثيرگذار را دارد .ضمن اين که در فرنيند شناساي بسدرها و واقعيات به
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کنکاش در عقايد و نمرات اعضا هامعه م پردازد .از نمر روش بررس و حوليول داده
ها ،حوقي از نمع عل ارحباط است زيرا به حوليل رابطه

بين مدغيرهوا مو پوردازد و

سع در برنورد علداا داشده .در ناايت اين که پژوهش حاضر به لواظ منطو  ،قياسو و
از نمر زما انجام ،طمل نينده نگر م باشد.
در اين ارحباط هامعه نمار شوامل نخبگوا و موديرا ورزشو مو باشوند .هاوت
بررس نقش ديپلماس مسير دوم در مناسبات ايرا و نمريکا از رهيافوت حئومر بنيوان
باره گرفده شد .با برگ يد حئمر بنيان به عنما رهيافت پژوهش  ،ابددا ارزيواب اوليوه
از شرايط ممهمد انجام شد حا روند همع نور داده ها حوقي به گمنوه ا هدفمنود و
سازما يافده نغاز گردد .در اين راسدا ،کار همع نور داده هوا بوا انجوام ميواحبه نيموه
ساخدار يافده با يک از مديرا ورزش نغاز شد .سئما ت اصل که در اين ميواحبه هوا
مطرح شدند عبارحند از :نقش حمسعه فرهنگ  ،حعامالت رسوانه ا  ،بورو رفوت از بعود
حاريک ،وحدت و همگراي ملو  ،مبوارزه بوا انو وا ،حمسوعه اقديواد  ،حمسوعه قودرت
همشمندانه ،صل و دوسد  ،برنودينگ بوين الملول در بابومد مناسوبات ايورا و نمريکوا
؟يستا
سپس با راهنماي ايشا مياحبه با ساير مديرا ورزش فعال ادامه يافوت .در حوين
انجام مياحبه ها مطالب ضبط شده به نمشدار حبديل و همالت مرحبط با پژوهش بيورو
کشيده م شدند .به عبارت ديگر ،کار بررس و حج يه و حوليول اطالعوات بوه مومازات
انجام مياحبه ها پيش م رفت .هات حج يه و حوليل داده ها از روش ها کدگوذار
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باز و کدگذار مومر باره گرفده شد ( .)Blodgett, 2008روش سمم نيو کدگوذار
اندخاب است که بنابر عقيده موققا اين نمع از کدگذار م حماند بنوا بوه صوالحديد و
نياز موق انجام گيرد ( .)Abdollahi et al, 2013با اف ايش حعداد مياحبههوا بوه نمور
م رسيد که ديگر اطالعوات هديود در اخديوار موقو قورار داده نم شومد و سوخنا
مياحبه شمندگا حکرار صوبت ها قبل است .لذا اين نقطوه از حوقيو هموا اشوباع
حئمريک موسمب م شمد که نشا دهنده ن ديک بمد نقطه پايوا فرنينود گوردنور
اطالعات م باشد .در اين مرحله از حوقي  ،حقريبا کار اسدخراق مفاهيم و طبقهبند ن ها
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ني رو به احمام بمد.
زم به ذکر است دغدغه درباره پاياي و رواي در همه شيمهها پوژوهش ،مومرد
حمهه بسيار از پژوهشگرا قرار دارد .در اين مطالعه از ممي

پژوهش برا سونجش

پاياي و رواي مدل نااي  ،اسدفاده شد .در اين حالت روايو و پايواي بوهها ننکوه از
هانب داورا خاره حأييد يا رد شمد ،بهطمر فعال حاصل م شمد( .فومس و پدرسوم ،
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 1) :2016ممي

پژوهش در پژوهشاا کيف  ،اشواره بوه سوازوکارهاي دارد کوه بورا

حضمين حدريج رواي و پاياي و در نديجه دقت علمو يوک پوژوهش در طو فرنينود
انجام پژوهش انجام م شمد( .ماسم  )4 :1996 ،اين سازوکار در هرکدام از مراحل ايون
مطالعه انجام ميگيرد حا با شناساي و اصالح خطاها قبل از ورود به مدل و قبول از اينکوه
حوليل را مخدوش سازند ،نمع يافده پژوهش معدبر ايجاد کند  .در انداا بايود عنوما
گردد که معيارهاي مانند حساسيت پژوهشگر ،انسجام روششناس  ،مدناسب بمد نممنه
و گردنور و حوليل هم ما دادهها ازهمله مامدورين راهبردهواي هسودند کوه در ايون
مطالعه هات اهرا ممي

پژوهش ممرد اسدفاده قرار گرفت.

اما در بخش بعد  ،پوس از اسودخراق ؟وار؟مبهوا مفاومم نقوش حمسوعه
فرهنگ  ،حعامالت رسانها  ،برو رفت از بعد حاريک ،وحدت و همگراي ملو  ،مبوارزه
با ان وا ،حمسعه اقدياد  ،حمسعه قدرت همشمندانه ،صل و دوسد  ،حجوار سواز بوين
الملل در بابمد مناسبات ايرا و نمريکا و حلفي مدغيرها اسدخراق شده از اين مدلها با

1. Foss and Pedersen

ساير مدغيرها حوقي  ،فرضيهها و سئما ت مطرح شده در پژوهش مومرد نزموم قورار
خماهند گرفت.
 .5یافتهها
پس از انجام مياحبهها ،همالت و مفاهيم مرحبط با حوقي بيرو کشيده م شودند کوه
حاصل اين مرحله در بررس نقش ديپلماسو مسوير دوم در مناسوبات ايورا و نمريکوا،
رسيد به  73مفامم بمد که در قالب هداول حنميم شدند .اين مرحله از حج يه و حوليل
داده ها در نمريه بنيان حوت عنما کدگذار باز ناميده م شمد .پس از مورور مفواهيم
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اسدخراق شده در هداول و حذر ممارد مشابه نديجه نااي هدول شامل  45مفامم بومد
که در اين بخش نورده شده است.
در قدم بعد  ،رم گذار مومر صمرت گرفت که بر اساس ن م بايد کار طبقوه
بند مفاهيم انجام م گرفت .در اين راسدا ،مفاهيم ن ديک به هم بنا بر مشوابات هواي ،
در يک زيرطبقه قرار گرفدند و در عين حال بر اساس حفاوتها بوين مفواهيم زيرطبقوه
ها مخدلف حشکيل شد که با برقرار کرد ارحباط بين ن ها ،طبقات به وهمد نمدند .بوه
عبارت ديگر ،در مرحله رم گذار مومر  ،فرنينود ايجواد و حمسوعه طبقوات اصول و
زيرطبقه ها مربمط ساما ده م شمد .زم به ذکر است که بررس الگمها ممهومد
در داده ها و مقايسه دا م داده ها و طبقات اسدخراق شده فرنينود حکورار شومنده بوه
شمار م رود.
اين فرايند يک از پيچيده حرين بخش ها مطالعه است که بارها و بارها مفواهيم در
قالب زير طبقه ها مخدلف مقايسه و هايگ ين شده و هداول زياد شکل گرفوت کوه
در ناايت حيميم بر ن شد حا فرنيند رم گذار مومر در قالب هدول که شامل نقش
ديپلماس مسير دوم در مناسبات ايرا و نمريکا حنميم گردد .در هدول مذکمر که شوامل
کدها مومر و مفاهيم مرحبط م باشد حالش شده است که مملفهها ديپلماس مسير
دوم در مناسبات ايرا و نمريکا به شکل کامال طبقه بند شده نورده شمد.
با حمهه به ندايج رم گذار مومر در بيا نقش ديپلماس مسوير دوم در مناسوبات
ايرا و نمريکا  9زيرطبقه به عنما مملفوهها نقوش ديپلماسو مسوير دوم در مناسوبات
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ايرا و نمريکا شناساي شدهاند که عبارحند از :حمسعه فرهنگ  ،حعامالت رسانه ا  ،برو
رفت از بعد حاريک ،وحدت و همگراي مل  ،مبارزه بوا انو وا ،حمسوعه اقدياد ،حمسوعه
قدرت همشمندانه ،صل و دوسد  ،برندينگ بين الملل .هور يوک از ايون زيرطبقوات يوا
هما مملفهها بررس نقش ديپلماس مسير دوم در مناسبات ايرا و نمريکا خمد شامل
گميههاي هسدند حوت عنما کدها باز برهسده.
ندايج حاصل از رم گذار گ ينش مشخص م نمايد در بيا نقش ديپلماس مسوير
دوم در مناسبات ايرا و نمريکا ؟اار طبقه گسدرده شامل حمسعه ؟ندهانبوه ،همبسودگ ،
282

مديريت ارحباطات ،پرسديژ بوين المللو بوه عنوما مملفوهها ديپلماسو مسوير دوم در
مناسبات ايرا و نمريکا شناساي شدهاند.
هدول شماره  .1طبقات حاصل از حوليل مفاهيم (رم گذار گ ينش ):
نقش ديپلماس مسير دوم در مناسبات ايرا و نمريکا (نگارندگا )
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حمسعه ؟ندهانبه
حمسعه فرهنگ

گميهها(کدها باز)

ظرفيتهوا ،امکانوات ،حمانمنود هوا و ويژگو هوا
فرهنگ
حماس فرهنگ  ،اندقوال اطالعوات ،حبوادل ارزشهوا و
هنجارها
سامانده بازديدها فرهنگ مقامات
فعاليداا ديپلماح در حمزه حبوادل ارزشوااي ؟وم
نزاد ييا  ،دين و برابر هنسيد
کاهش در مي ا فقور ،هورم ،هنايوت و ويژگو هوا
قمميد
ممقعيت ايد ملمئيک و ارحباط ديپلماحيک مناسوب و
گسدرده
طراح و و احخوواذ اسوودراحژياا و سياسووداا مقبوومل و
زدود ذهنيتها حاريخ منف
قدرت شکلده و کندرل افکار عممم
قدرت نفمذ در باورها و نگرشها

برخمرد مناسب و احواد مماضع مقبمل در برخمرد بوا
بورا ها بين الملل
ارا ه خدمات بشر دوسودانه و رعايوت اسودانداردها
حقمق بشر
مشارکت در هنبشها صل طلب و نيروها حافا
صل و حشکيل انجمونهوا دوسود بوا کشومرها
مخدلف
حضمر گسودرده در هماموع فرهنگو و راي نو هوا
فرهنگ
بابوومد برونوودادها اقديوواد و بازسوواز ناادهووا
داخل
حقميت زيرساختها اقديواد و ايجواد حسوايالت
حمسعه اقدياد
مناسب
ايجاد امنيت برا سرمايه گذارا داخل و خاره
حماناي ها و برحر ها نمام
حمسووعه قوودرت حماناي ها و برحر ها اقدياد
همشمندانه
حماناي ها و برحر ها فرهنگ
حماناي ها و برحر ها ايد ملمئيک
اثرگذار بر افکار عممم
وحوووووووودت و
برقرار پيمندها دوهانبه
همگراي مل
همبسدگ
احدرام به قمانين
بابومد کارکردهوا اهدمواع  ،نممزشو  ،فرهنگو ،
سياس و اقدياد
خروق از ان وا ئ مپليديک
ارحقا هايگاه سياس
مبارزه با ان وا
ايجاد احدرام بين الملل
کاهش فشارها سياس
خمدباور نخبگا سياس
برخمردار از شبکه ها خبر هاا گسدر
قدرت حمليد و حمزيع مويم ت رسانه ا مدنمع بوه
حعووامالت رسووانه
موووووووووديريت
کشمرها
ا
ارحباطات
نفمذ در رسانهها بين الملل
اندقال مناسب حيمير و پيام ديپلماحيک
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ثبات بين الملل
دفاع از گروهها نسيب پذير
صل و دوسد
حل و فيل مسالمت نمي اخدالفات
پذيرش حقمق کشمر در هامع هاان
حجوووار سووواز معيار مقايس قدرت کشمرها
بينالملل
قدرت حأثيرگذار بين الملل
پرسوووديژ بوووين
حقميت قدرت نرم کشمر
الملل
کاهش مي ا اندقامجمي و کارها غيراخالق
کاهش اهدار نامشروع سياس
برو رفت از بعود
کاهش عرصهها دشمنياا سياس و عقيدح
حاريک
کاهش فعاليداا حروريسد و حماهرات
اب ار برا حرويج قدرت
منبع :نگارندگا

در ناايت مدل پارادايم ديپلماس مسير دوم در مناسبات ايرا و نمريکا به صومرت
شکل  1ارا ه م گردد .همانگمنه که در شکل موذکمر نموايش داده شوده اسوت يکو از
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ضرورحاا ديپلماس مسير دوم در مناسبات ايرا و نمريکا ،حمهوه بوه ارزيواب اهورا
نقش ها ،ارزياب دسدياب به اهدار ،رعايت قمانين پايه ميباشد که ايون امور در راسودا
حل مسا ل مديريد است(شرايط مداخلوه گر(ميوانج )) ،بودين منمومر زم اسوت کوه
مسئم

شرايط زم را برا حمسعه ؟ندهانبه ،همبسدگ  ،موديريت ارحباطوات ،پرسوديژ

بين الملل فراهم نورند(راهبردها) .همچنين از ال امات مام داشدن اهدار کمحاه مودت و
ميا مدت م باشود و ايجواد حووم ت سواخدار در ايون زمينوه ضورور بووه نموور
موويرسوود(زمينه ها) .حمسعه فرهنگو  ،حمسوعه اقديواد  ،حمسوعه قودرت همشومندانه،
وحدت و همگراي مل  ،مبارزه با ان وا ،حعامالت رسانه ا  ،صول و دوسود  ،برنودينگ
بينالملل ،برو رفت از بعد حاريک از ديگر زمهها بررس نقش ديپلماسو مسوير دوم
در مناسبات ايرا و امريکا است(پديده(مقمله مومر )) .البدوه بايود ايون نکده را در نمر
داشوت کوه بودو حعريوف و مشوخص کورد مؤلفهها اهرا نقش ها و قمانين پايوه،
ديپلماس مسير دوم از پويش نمو رود(ندايج و پيامدها)
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شکل شماره  .1مدل پارادايم نقش ديپلماس مسير دوم در مناسبات ايرا و نمريکا(نگارندگا )
نقششدیپلماسی شش ی
مسشششششش دیپ یپ ی

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
هات بررس نقش ديپلماس مسير دوم در مناسبات ايرا و نمريکا از رهيافت حئومر داده
بنيا باره گرفده شد .حئمر داده بنيا يک از روشها حوقي کيف است که با حأکيود بور
زمينهها واقع 1هدرها يک حوقي را دنبال م کند و برخالر پارادايم کمّو بوه دنبوال
نزمم نمريها خاص نيست ،بلکه خمد م خماهد نمريه و يا مدل را از دل هور ننچوه بوه
طمر واقع وهمد دارد ،اسدخراق کند .حاصل باره گير از اين روش حوقي خاص موق
را به مدل م رساند که از ن به عنما مدل مفامم (2مدل که بر اساس يافده هوا حوقيو
کيف و حمسط خمد موققا حدوين شده است و پيشينه نمور هماننود مودل هوا نمور
ندارد) نام برده م شمد و برا ادامه فرنيند مطالعه حاضر دسدياب بوه ايون مودل مفاومم
بسيار مام حلق م شد.
به طمر کل  ،بنا به اين ،يک رويکرد کيف هاوت دسودياب بوه اهودار ايون بخوش از
مطالعه برگ يده شد که در اين بررس بنوا بور ديودگاه موققوا بررسو ئرر و عميو در
1. context
2. conceptual model
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ارحباط با ديپلماس مسير دوم نياز بمد حا از حمام هاوات و بوا يوک ديود کلو نگور بوه
ممضمع نگريسده شمد و اين امر با ماهيت روش ها کيف همخمان دارد .بر ايون اسواس
روش پژوهش حئمر بنيان برگ يده شد که ظامر و بروز مفاهيم و حئومر هوا ممهومد
در پديده ها طبيع از ويژگ ها ذاح ن موسمب م شمد.
با برگ يد حئمر بنيان به عنما رهيافوت پژوهشو  ،ابدودا ارزيواب اوليوه از شورايط
ممهمد انجام شد حا روند همع نور داده ها حوقي به گمنه ا هدفمند و سازما يافدوه
نغاز گردد .در اين راسدا ،کار همع نور داده ها با انجام مياحبه نيمه ساخدار يافده با يک
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از مديرا ورزش نغاز شد .سئما ت اصل که در اين مياحبهها مطرح شدند عبارحنود از:
نقش حمسعه فرهنگ  ،حعامالت رسانه ا  ،برو رفت از بعد حاريوک ،وحودت و همگرايو
مل  ،مبارزه با ان وا ،حمسعه اقدياد  ،حمسعه قدرت همشمندانه ،صول و دوسود  ،حجوار
ساز بين الملل در بابمد مناسبات ايرا و نمريکا ؟يستا
سپس با راهنماي ايشا مياحبه با ساير مديرا ورزش فعوال اداموه يافوت .در حوين
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انجام مياحبه ها مطالب ضبط شده به نمشدار حبديل و همالت مرحبط بوا پوژوهش بيورو
کشيده م شدند .به عبارت ديگر ،کار بررس و حج يه و حوليل اطالعات به ممازات انجوام
مياحبه ها پيش م رفت .هات حج يه و حوليل داده هوا از روش هوا کدگوذار بواز و
کدگذار مومر باره گرفده شد  .روش سمم ني کدگذار اندخاب است که بنوابر عقيوده
موققا اين نمع از کدگذار م حماند بنا به صالحديد و نياز موق انجام گيرد.
با اف ايش حعداد مياحبه ها به نمر م رسيد کوه ديگور اطالعوات هديود در اخديوار
موق قرار داده نم شمد و سخنا مياحبه شمندگا حکرار صوبت ها قبل اسوت .لوذا
اين نقطه از حوقي هما اشباع حئمريک موسمب م شمد که نشا دهنده

ن ديک بومد

نقطه پايا فرنيند گردنور اطالعوات مو باشود .در ايون مرحلوه از حوقيو  ،حقريبوا کوار
اسدخراق مفاهيم و طبقه بند ن ها ني رو به احمام بمد.
در ميا حمام موققان که بر پژوهش ها مبدن بر پارادايم کيف دسوت دارنود ،حمافو
عممم وهمد دارد که يک موق کيف بايد قادر باشد معدبر بومد مطالعوه خوميش را بوه
نمايش گوذارد .در هموين راسودا برخو از موققوا روش هواي را بورا بورنورد روايو
حوقيقات کيف ارا ه نممده اند .مطالعوات کيفو و از هملوه حئومر بنيوان روش هواي را

معرف نممده اند که عبارحند از :مثلث ساز  ،که به کوارگير روش هوا ؟ندگانوه هاوت
گردنور اطالعات است؛ حمصيف زياد و غن  ،مشخص کرد سومگير  1،کوه سومگير و
هات ذهن موق را مشخص م کند؛ حضمر طم ن مودت در ميودا حوقيو ؛ 2مورور و
بررس مجدد اطالعات حمسط همکارا ؛ و کندرل حمسط

اعضا3.

هات حأييد و اف ايش رواي در مطالعه حاضر ،از روش هوا مثلوث سواز و کندورل
برا حاييد رونمشت ها مياحبه ها حمسط اساحيد و همچنين مياحبه شومندگا اسودفاده
شد .از روش حمصيف زياد و انبمه4برا اطمينا از از اين کوه هور طبقوه کلو کوه از درو
مطالعه ظامر م کند از نمر موق و پاسخ دهندگا معنا مشابا دارد .روش ديگر که
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ممرد اسدفاده قرار گرفده يادداشت بردار در طمل مياحبه هوا بورا اطمينوا از ايون کوه
اطالعات همع نور شده از پاسخ دهندگا درست و دقي م باشد.
بارهگير از روشها مشارکد بين موق و مياحبه شمندگا راهبرد ديگور بورا
حأييد رواي است که حمسوط) Merriam (1998پيشونااد شوده اسوت .در ايون مطالعوه از
روش مشووارکد در قالووب ميوواحبه هووا و حعووامالت بووين موقو و باغوودارا  ،موققووا و
کارشناسا باره گرفده شده اسوت .در ناايوت از روش مورور و بررسو مجودد اطالعوات
حمسط همکارا 5حوقي (که در اين ها اساحيد مودرم راهنما و مشواور مو باشوند) اسودفاده
گرديد.
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اما در بخش بعد  ،پس از اسدخراق ؟ار؟مب ها مفاومم نقوش حمسوعه فرهنگو ،
حعامالت رسانه ا  ،برو رفت از بعد حاريک ،وحدت و همگرايو ملو  ،مبوارزه بوا انو وا،
حمسعه اقدياد  ،حمسعه قدرت همشمندانه ،صل و دوسد  ،برندينگ بين الملول در بابومد
مناسبات ايرا و نمريکا و حلفي مدغيرها اسدخراق شده از اين مدل ها با سواير مدغيرهوا
حوقي  ،فرضيات و سما ت مطرح شده در پژوهش ممرد نزمم قرار خماهند گرفت.
هما گمنه که اشاره شد پس از انجام مياحبه ها ،همالت و مفاهيم مورحبط بوا حوقيو
بيرو کشيده م شدند که حاصل اين مرحلوه در بررسو نقوش ديپلماسو مسوير دوم در
1. Bias
2. Prolonged time in the field
3. Member-checks
4. Rich, Thick, description
5. Peer debriefing

مناسبات ايرا و نمريکا ،رسيد به  73مفامم بمد که در قالب هودول حنمويم شودند .ايون
مرحله از حج يه و حوليل داده ها در نمريه بنيان حوت عنوما کدگوذار بواز ناميوده مو
شمد .پس از مرور مفاهيم اسدخراق شده در هداول و حوذر مومارد مشوابه نديجوه ناواي
هدول شامل  45مفامم بمد.
ندايج رم گذار مومر مشخص نمومد کوه در بيوا نقوش ديپلماسو مسوير دوم در
مناسبات ايرا و نمريکا  9زيرطبقوه بوه عنوما مملفوهها نقوش ديپلماسو مسوير دوم در
مناسبات ايرا و نمريکا شناساي شدهاند که عبارحند از :حمسعه فرهنگو  ،حعوامالت رسوانه
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ا  ،بوورو رفووت از بعوود حاريووک ،وحوودت و همگراي و مل و  ،مبووارزه بووا ان و وا ،حمسووعه
اقدياد ،حمسعه قدرت همشمندانه ،صل و دوسد  ،برندينگ بين الملول .هور يوک از ايون
زيرطبقات يا هما مملفهها بررس نقش ديپلماس مسير دوم در مناسبات ايرا و نمريکوا
خمد شامل گميههاي هسدند حوت عنما کودها بواز برهسوده .ضومنا ندوايج رم گوذار
گ ينش مشخص نممد که در بيا نقش ديپلماس مسير دوم در مناسوبات ايورا و نمريکوا
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؟اار طبقه گسدرده شامل حمسعه ؟ندهانبه ،همبسودگ  ،موديريت ارحباطوات ،پرسوديژ بوين
الملل به عنما مؤلفوهها ديپلماسو مسوير دوم در مناسوبات ايورا و نمريکوا شناسواي
شدهاند.
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 .7پیشنهادات
 پيشنااد م شمد که مسئم

برا حمسعه بعد اقدياد اف ايش هريا سورمايه و

گسدرش نزاد حجار را در کشمر و بهويژه صنعت ورزش کشمر فراهم نمايند.
 پيشنااد م شمد که مسئم

برا حمسعه بعد فرهنگ به گسدرش حفکور هاوان

انديشيد  ،مول عمل کرد و انفراد حغيير کرد از طري ورزش بپردازند.
 پيشنااد م شمد که مسئم

ورزش برا کسب مي بان رويودادها بينالمللو

بيشدر کمشش نمايند.
 پيشنااد م شمد که مسئم
کشمر بپردازند.

ورزش به هذب حاميوا بينالمللو بورا ورزش
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