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راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در مقابله با
قدرت هوشمند ایاالت متحده آمریکا

دکتر رضا جنيدی* 1/مسعود مالئی**2

چکیده
ایاالت متحده آمریکا در سالهای اخیر با اعمال فشارهای مضاعف به بهانهه جوه د ئها ه در برنامهه
هستهای ایران ،تحریمهای بی سابقهای را علیه ومه ری اسهممی اعمهال رهرده اسهعال عهمجه بهر ایهن،
بهرمک دستگاههای ت لیغاتی خ د تمش ررده تا افکار عم می وهان را نس ع بهایران حسها رهرده ج
چهرهای ونگ طلب از رش ر در ذهن وهانیان تص یر رندال به نظر میرسد راه برجن رفع از فضای فعلی
ج خنثی رردن راه ردهای سیاسی ج دیپلماتیک ایاالت متحده ،بهرهگیری از مؤلفههای م لد قدرت نهر
ومه ری اسممی اسعال در این راستا میت ان از «دیپلماسی عم می» به مثابه ابزار قدرت نر ومهه ری
اسممی وهع «تص یر سازی» مث ع ج حقیقی در افکار عم می وههان بههره بهردال بهه عقیهده برخهی از
نظریه پردازان تنها راه مهار ایران از طریق قدرت نر آمریکها اسهع رهه هزینهه رمتهر ج نتیجهه بهتهر ج
سریعتر میدهد .دجلع آمریکها در طه ل تجربههخه د از عملکهرد ج ماهیهع عقیهدتی ج فرهنگهی نظها
ومه ریاسممیایران ،بهاین نکته مهم جق ف پیدا ررده اسع ره ماهیع ،چیستی ،ت ان ج قهدرت ایهران،
بیش از هر چیز معط ف بهت انمندهای نر  ،فرهنگی ج ارزئی اسعال بههمین وهع ایهن رشه ر در رنهار
رجیکرد تحریم ،تهدید ج فشارهای اقتصادی ج سیاسی خ د به مقابلهه نهر رجی آجرده ج در پهی تضهعیف
پایههای اعتقادی نظا ومه ریاسممیایران بهعن ان یک راه رد رلیدی برآمده اسعال
کلید واژهها
قدرت نر  ،قدرت ه ئمند ،دیپلماسی عم میال

* عض هیات علمی دانشگاه وامع اما حسین(ع) ،تهران ،ایرانال
* دانش آم خته رارئناسی ارئد مطالعات منطقه ای دانشکده رجابط بین الملل جزارت ام ر خاروهال(ن یسنده مسئ ل)
mm.aribad@gmail.com
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مقدمه
م ض ع قدرت نر ت سط و زف نای مطرح ئدال جی درصدد ب د ئکل ودیدی از قدرت ج
سازماندهی قدرت ارا ه دهد ره م تنی بر مشاررع ،انعطاف پذیری ج الگ های متقاعد سازی
وامعه بائدال این امر نشان میدهد ره ماهیع قدرت به گ نهای مرحلهای ،پیچیدهتر میئ دال
بنابراین ،بهره گیری از الگ های م تنی بر الزا ج او ار نمیت اند نتایج مؤثّر را به جو د آجردال
نظریة و زف نای را میت ان تح ّل مشه دی در م ض ع قدرت دانسعال ط عاً مخاط ان اصلی
قدرت را دجلتها ،نخ گان سیاسی ،گرجههای ذی نف ذ ج نهادهای حک متی تشکیل میدهند؛
زمانی ره قدرت ماهیع پیچیده پیدا میرند ،هر یک از بازیگران ج ابزارهای یاد ئده نیز باید
چنین جضعیتی پیدا رنندال)(Nye, 2004, P.126
قدرت نر  ،به آن دسته از قابلیعها ج ت اناییهای رش ر اطمق میئ د ره با به رارگیری
ابزاری چ ن فرهنگ ،آمال ج یا ارزشهای اخمقی به ص رت غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای
دیگر رش رها اثر میگذاردال و زف نای میگ ید« :قدرت نر  ،ت وه جیژه به ائغال فضای ذهنی
رش ر دیگر ،از طریق ایجاد واذبه اسع ج نیز زمانی یک رش ر به قدرت نر دسع مییابد ره
بت اند (اطمعات ج دانایی) را به منظ ر پایان دادن به م ض عات م رد اختمف به رار گیرد ج
اختمفات را به گ نهای ترسیم رند ره از آنها امتیاز بگیرد»ال(همان)821 :
جاژة قدرت ه ئمند ،بر اسا نشانههای معرفع ئناسی رنشگر ،نخستین بار در سال
 2001ت سط «وان رالین» ارا ه ئدال جی درصدد برآمد تا نظریة قدرت نر را ترمیم ج بازسازی
رندال جی ،قدرت ه ئمند را ایدة مؤثّر ج تعیین رنندهای در ارت اط با چگ نگی درگیر سازی
وهانی آمریکا میداندال ونگ آمریکا در عراق ج پیامدهای امنیتی آن ،منجربه طرح رجیکردهای
ودیدی در رفتار استراتژیک ایاالت متحده ئدهال نظریه پردازان قدرت ه ئمند درصدد پی ند
بین قدرت نر ج قدرت سخع میبائندال آنان بر این باجرند ره رش ری همانند آمریکا برای
ایفای نقش وهانی ،نیازمند آن اسع ره به اقدامات سازمان یافته برای دستیابی به هژم نی
دسع بزند( .متقی)8811 ،
با پیرجزی انقمب اسممی ج ئکلگیری ومه ری اسممیایران ره بر پایههای فرهنگی ج
مذه ی م تنی ب د ،مناس ات ج تعاممت ایران ج غرب جارد مرحلهای ن ین ئدال با خرجج
ومه ری اسممی از اردجگاه غرب ج گزینش راه رد «عد تعهد» در سیاسع خاروی ،ضربه
بزرگی به منافع ایاالت متحده در خاجرمیانه ج منطقه خلیج فار جارد ئدال هر چند مناس ات
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دج رش ر طی سالیان پس از انقمب هم اره خصمانه ب ده اسع ،اما میت ان ئاهد تن ع در ئکل
مخاصمه ه از رجیارجیی سخع ج ئی ههای عریان تا م ارزه نر ه میان دج دجلع ب د.
از سال  8۱1۱آمریکا با فشارج تهدید ،تحریمهای اقتصادی ج گاها حررعهای نظامی برای
مهار ایران حررع ررده ج نتیجه نگرفته اسعال بههمین وهع این رش ر در رنار رجیکرد تحریم،
تهدید ج فشارهای اقتصادی ج سیاسی خ د به مقابله نر رجی آجرده ج در پی تضعیف پایههای
اعتقادی نظا ومه ریاسممیایران بهعن ان یک راه رد رلیدی برآمده اسعال پیش رد ونگ نر
در رنار ونگ سخع ج بهره گیری از قدرت سخع ج قدرت نر به م ازات هم را اصطمحاً قدرت
ه ئمند مینامندال قدرت ه ئمند در حقیقع هرگ نه فشار ج تهدید نظامی به همراه اقدا
رجانی ج ت لیغات رسانهای را ئامل میئ د ره وامعه هدف یا گرجه هدف را نشانه میگیرد ج
رقیب را به انفعال یا ئکسع جامیداردال
ایران نیز امرجزه به لحاظ جسعع سرزمینی ،رمیع ومعیع ،ریفیع نیرجی انسانی ،امکانات
نظامی ،منابع ط یعی سرئار ج م قعیع وغرافیایی ممتاز در منطقه خاجرمیانه ج هارتلند نظا
بینالملل به قدرتی رمنظیر ت دیل ئده اسع ره از دید رارئناسان سیاسی رش رهای غربی
دیگر نمیت ان با ی رش نظامی ج ونگ سخع آن را سرنگ ن ررد بلکه تنها راه مقابله با نظا
ومه ری اسممی پیگیری مکانیسمهای ونگ نر ج به رارگیری تکنیکهای عملیات رجانی
اسعال راهاندازی پرجژه ونگ نر علیه ایران را باید نائی از گسترش حس تنفر از آمریکا در
وهان دانسع ره به نظر سران راخ سفید ایران مررز اصلی ایجاد این تنفر ج گسترش آن اسع.
هدف اصلى این ن ئتار بررسی ت اناییها ج ظرفیعهای قدرت نر ومه ری اسممی ایران
در برابر تهدیدات ه ئمند آمریکا ج ئناخع آن در ابعاد مختلف اسعال قابلیعهای باالی
جالاالایران در م ض ع قدرت نر افزاری ج ظرفیعهای بالق ه ج بالفعل رش رمان میت اند ابزاری
ق ی ج رارآمد در وهع مقابله با تهدیدات سخع ج نر (قدرت ه ئمند) ایاالت متحده بائدال
چارچوب نظری
قدرت نرم
پس از فرجپائى اتحاد وماهیر ئ رجى سابق ج پایان ونگ سرد ،نظریه پردازان بروسته در
ح زه سیاسع بین الملل ر ئیدند ره با طرح دیدگاههای تازهای ئرایط راستین حارم بر
سامانه بین الملل را بررسى رنندال
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یکى از اندیشمندانى ره در این راه گا بردائع با پرفس ر «و زف ناى» استاد رجابط بین
الملل مدرسه حک متى «وان اف رندى» دانشگاه هارجارد اسع ره مق له قدرت نر را نخستین
بار در چارچ ب نظریهای مستقل در سال  8۱۱0در باب بازبینى ماهیع ج نتایج قدرت آمریکا
مطرح ررد()nay, 1991: 25ال
ناى قدرت نر را این ط ر ت صیف میرند :ت انایى یک رش ر بر جادار رردن رش رهاى
دیگر به این ره همان چیزى را بخ اهند ره اج میخ اهد ج آن هم از راه واذبههای فرهنگى ج
اید ل ژیک ره خ د در اختیار داردال به سخن دیگر؛ قدرت نر به آن گرجه از ت انمندیها ج
ت اناییهای یک رش ر گفته میئ د ره با به رارگیرى ابزارهایى چ ن فرهنگ ،آرمان یا
ارزشهای اخمقى به ص رت غیرمستقیم بر منافع یا رفتار دیگر رش رها اثر میگذارد(حسن
خانى)881 :8811 ،ال
قدرت نر ع ارت اسع از ت انایی تغییر یا ئکل دادن اجل یتهای دیگران تا بر اسا آنچه ما
میخ اهیم ،فکر یا رفتار رنند .بنابراین قدرت نر متعلق به بازیگرانی اسع ره بدجن اینکه از
زجر استفاده رنند ،نتایج دلخ اه را میگیرند؛ چ ن سیاسعها ج ارزشهای آنها برای دیگران
وذابیع دارد .یک دجلع میت اند با رجش دست ری ج تحکم آمیز در داخل رش ر خ د حکمرانی
رند ،قدرت تحکم آمیز ممکن اسع با تکیه بر ابزارهای تش یقی (ه یج) یا ابزارهای تهدیدآمیز
(چماق) اعمال ئ دال
یک دجلع میت اند به نتایج دلخ اهش در صحنه داخلی ج حتی در سیاسع وهانی دسع
یابد ،بدین ص رت ره اقداماتی انجا پذیرد ره دیگران آنچه را طلب رنند ره ما میخ اهیم ج یا
آنچه را ما (دجلع) دجسع داریم ج انجا میدهیم ،درسع ج مطابق میل خ د بدانند .این چهره
از قدرت در مقابل رفتار تحکم آمیز قدرت قرار دارد ره میت ان آنرا قدرت وذب رنندگی
"قدرت نر " نامید(نای)800 :8811 ،ال
از نظر ناى این ن ع قدرت را میت ان «چهره دج قدرت» نامید))nay, 2003: 66-67ال ره
محص ل ج برآیند رسب اعت ار بین المللى ج تأثیرگذارى غیرمستقیم ت أ با رضایع بر دیگران
اسع (ت یسررانى)22 :8811 ،ال قدرت نر در برگیرنده مؤلفههای فرهنگى ،اید ل ژیک ،سیاسى
ج هنرى اسع .ارزشهایی مانند مرد ساالرى ج حق ق بشر ره داراى وذابیعهای وهان ئم ل
اسع از دیگر منابع قدرت نر محس ب میئ دال
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منابع قدرت نرم
الف) فرهنگ
زمانی ره فرهنگ یک رش ر ارزشهای وهان ئم ل را در بر میگیرد ج سیاسعهای آن،
ارزشها ج منافعی را ارتقا میبخشد ره دیگران نیز در آن سهیم هستند .از نظر نای منابع
فرهنگی قدرت به سادگی قابل تغییر نیستندال این منابع طی دجرانی ط النی به مثابه
ساختارهای مستحکم ظه ر ،برجز ج انسجا یافتهاند ج همانند ذخایر یک ر ه هستندال دیپلماسی
عم می به فراخ ر حال میت اند از این ذخایر استفاده نم ده ج اهداف خ د را محقق سازدال
)(Nay, 2004

ب) ارزشهای بنیادین
دجمین من ع قدرت نر از دیدگاه نای هستند ره دجلعها آنها را به عن ان معیار رفتار خ د
پذیرفتهاندال این ارزشها در رفتار داخلی (مانند ق ل دم رراسی) در نهادهای بین المللی (مانند
همکاری با دیگران) ج در سیاسع خاروی (مانند پیش رد صلح ج حق ق بشر) ترویحات دیگران
را عمیقاً تحع تأثیر قرار میدهدال
ج) سیاستهای دولت
سیاسعهای دجلع در داخل ج خارج رش ر نیز یکی از منابع بالق ه قدرت نر محس ب
میئ د به جیژه سیاسع خاروی تأثیر قاطعی بر قدرت نر داردال در جاقع سیاسعهای اعمال
ئده از وانب حک معها ئمشیری دج ل ه اسع ره میت اند به ارتقا یا راهش بخشی از قدرت
نر بیانجامدال سیاسعهای دجلع اعم از داخلی ج خاروی ره ریارارانه ،متک رانه ،بی تفاجت
نس ع به افکار دیگران یا م تنی بر رجیکرد ر ته نظرانه نس ع به منافع ملی همه بازیگران
بائند ،میت انند به تضعیف قدرت نر منجر گردند.
قدرت هوشمند
خانم س زان ناسل در مقاله خ د ره در سال  2001در مجله فارین افرز منتشر ررد ،این
ایده را مطرح ساخع ره اصطمح «قدرت نر » دیگر برای مقابله با تهدیدهای ودی علیه منافع
امریکا رارآمد نیسعال جی مفه می ودید با عن ان «قدرت ه ئمند» 8را پیشنهاد ررد ج از آن به
Smart power
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معنای ترریب ه ئمندانه قدرت سخع ج نر در مقابله با تهدیدها علیه امنیع ملی امریکا
سخن گفعال)(Nossel,2004
در بطن جاژه » «Smartمفه زیرری ج ه ئمندی نهفته اسع؛ یعنی ن عی انتخاب بر
م نای عقمنیع محض ج فعال ،پ یا ج زنده در چارچ بی ارگانیکی ج نفی هرگ نه دگماتیسم
رفتاری ج پرهیز ج دجری از تعاممت مکانیکی ج غیرزنده ره قالبهای رلیشهای خاصی را ئامل
خ اهد ئد.
و زف نای ایجاد ه ئمندانه ت ازن میان قدرت نر ج قدرت سخع با بافع منطقهای ج
وهانی را قدرت ه ئمند میداند ج بر این باجراسع ره راز م فقیع ره ران ،در آمیختن
ه ئمندانه قدرت نر ج سخع در بافعهای مختلف ،نهفته اسع ج این ن ع به رارگیری قدرت،
بهینهترین نتیجه را برای ره ران سیاسی ،در پی خ اهد دائعال قدرت ه ئمند نه از ونس
قدرت نر ج نه از ونس قدرت سخع اسع ،بلکه ترریب ت انمندی از این دج اسعال قدرت
ه ئمند به معنای ایجاد یک استراتژی همگرا ،منابع مح ر ج ابزارهای مناسب برای دستیابی به
اهداف م تنی بر قدرت سخع ج نر میبائدال
کارکرد قدرت هوشمند در سیاست بینالملل
قدرت ه ئمند بر اسا رارررد سیاسی ج بین المللی اش از سایر نشانههای قدرت تفکیک
میئ دال قدرت سخع افزاری دارای نقش ج رارررد نظامی اسع ج ول ههایی از مداخله گرایی
عینی را به نمایش میگذاردال عامل این قدرت از طریق الگ های معط ف به او ار ،درصدد
جادارسازی دیگران به پذیرش اهداف ،منافع ج مطل بیعهای خ د اسعال از س ی دیگر ،رش ری
ره از ابزارهای قدرت نر بهره میگیرد ،در برابر تهدیدهای غیر قابل پیش بینی ج ئرایط بحرانی،
دچار غافل گیری ئده ،ت ان الز برای رنشگری را از دسع میدهندال(متقی)00 :8811 ،
م ض ع قدرت ه ئمند ت سط استراتژیستهای آمریکایی به گ نهای مطرح ئد ره بت انند
ح زههای قدرت سخع ج نر را با یکدیگر ترریب رنند ج از س ی دیگر ،به وای مقابله با
تهدیدهای واری ،درصدد رنترل ج رجیارجیی با تهدیدهای آینده برآیندال این امر به مفه آن
اسع ره قدرت ه ئمند رجیکردی آینده گرا دائته ،به وای آنکه درصدد تخریب فضای اورایی
بائد ،ئکل مطل ب خ د را از طریق انعطاف پذیری همراه با اراده ج رنشگری ئکل میدهدال
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قدرت ه ئمند راررردهای متن ّعی دارد ج اهداف خ د را به گ نهای غیر مستقیم تأمین
میرندال
آمریکا و قدرت هوشمند
با اف ل ج سق ط نظا دج قط ی ج فرجپائی اتحاد وماهیر ئ رجی در سال  8۱۱0ج حذف
قدرت رقیب ره از ن ع سخع افزاری ب د ،امریکا در تنظیم سیاسع خاروی خ یش با دیگر
رش رها ،رجیکرد قدرت نر افزاری را نیز در دست ر سیاسع خاروی قرار داد« .و زف نای» به
عن ان تئ ریسن آن ،برای مقابله با تهدیدهای ودید علیه منافع ملی امریکا به رار رفع تا وایی
ره هردج مفه «قدرت سخع» ج «قدرت نر » ج مصادیق آن برای رارئناسان ج محافل
سیاسی ج مرارز علمی ج پژجهشی در عرصه سیاسع وهانی راممً ئناخته ئده ب دال
به رارگیری قدرت ه ئمند ت سط امریکا مستلز ت وه به نظریههای معنا مح ر ج ئناخع
صحیح ج تعریف دقیق ه یعها ،منافع ج رفتار سیاسی وامعه مخاطب ج انگارهها ،ارزشها،
نمادها ج باجرهای حارم بر آن وامعه اسع تا در بر گیرنده ترریب منطقی در انتخاب قدرت
ه ئمند بائد .از لحاظ عملیاتی نیز امریکا تا پایان ونگ سرد ج سال  8۱۱0سیاسع خاروی
خ د را عمدتاٌ بر اسا اتکا به ن عی قدرت سخع تنظیم ررده ب د؛ تغلیظ ادبیات ج گفتمان
سخع افزاری امریکا در دج دجره حک مع ومه ری خ اهان بر راخ سفید ج ئعار تغییر ساختار ج
بعضاً ادبیات ونگی درباره ایران نم نههایی از به رارگیری قدرت سخع هستندال این مسأله،
صحیح یا غلط ،نائی از ذهنیعها ج ن ع تلقی راخ سفید از تهدیدهای سخع افزاری ب د.
و زف نای تئ ریسین ج صاحب نظریه "قدرت نر " در مصاح های گفع":امریکا با سرمایه
گذاری مجدد در راه خیر وهانی میت اند یک قدرت ه ئمندتر ئ دال یعنی باید به همه مرد ج
دجلعهای سر اسر دنیا چیزهایی بدهد ره آنان در غیاب ره ری امریکا قادر به دستیابی به آن
نیستندال امریکا با قدرت نظامی ج اقتصادی در رنار سرمایه گذاری جسیعتر در قدرت نر
میت اند چارچ ب الز برای مقابله با چالشهای وهانی ایجاد رند"ال(خ او ی)8811 ،
در یکى دج دهه اخیر به دلیل اعمال آئکار برخى سیاسعهای خشن ج ت ویه ناپذیر آمریکا
در منطقه ،مانند حمایع صریح ج قاطع از اسرا یل ،یک وان ه گرایى ،ت سعه طل ى ،ائغال عراق
ج افغانستان ،مخالفع با س ریه ج ل نان ،حمایع از برخى گرجههای ترجریستى همچ ن القاعده ج
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...اعت ار ج جواهتش اف ل ررده ج از نظر قدرت نر تا حد زیادى تحلیل رفته اسع . (Hinen,
)2008: 69

باراک اجباما ر یس ومه ر تح ل خ اه ره پس از محافظه راران جارث مصا ب ج مشکمتی از
آنان ب ده سعی در گذار از درترین سخع به نر ج حتی فراتر از آن به تلفیق آن دج در ابتدای
ئرجع ریاستش در راستای غل ه بر مشکمت سیاسع خاروی ایاالت متحده را دائعال ایاالت
متحده با ت وه به ئکسع سیاسعهای ق لی دجلع امریکا ج نتایج ج هزینههای سنگین
ونگهای عراق ج افغانستان ج هزینههای فرهنگی این ونگ برای امریکا ،دمکراتها ج در رأ
آنها باراک اجباما به عن ان نامزد این حزب با ئعار تغییر برای بازسازی ج بازیابی حیثیتی به
پیش آمد ج ر یس ومه ر امریکا ئدال(قاسمی)88۱8 ،
جدول  :1میزان نفوذ و تأثیر ایاالت متحده بر دیگر کشورها
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World Public, 2006; BBC World, 2007, p.8; BBC World, 2008, p.6; BBC World, 2009, p.9.

قدرت هوشمند آمریکا در قبال جمهوری اسالمي ایران
در ارزیابی رلی ،ن ع تقابل سخع افزاری امریکا در ارت اط با دیگر رش رها ج نیز تغییر
ساختار نت انسع انتظارات راخ سفید را برآجرده سازدال حتی در جضع حاضر نیز رارئناسان
امنیع بین الملل معتقدند در خص ص تقابل ایران ج آمریکا ،با ت وه به تجارب ئش سال تجاجز
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ج ائغالگری امریکا در عراق ج ظرفیعها ج ئرایط ذهنی ج عینی م و د در وهان ،دج طرف
معادله (ایران ج امریکا) حررع در مسیر سخع افزاری صرف با اقدا مستقیم امریکا یا اقدا
غیرمستقیم اسرا یل درباره ایران ثمر بخش نیسعال
با رئد تصاعدی ادبیات ونگ طل انه ،امریکا تا مرز حمله به ایران پیش رفع؛ با این حال،
امریکا به این جاقعیع دسع یافته اسع ره با اقدا نظامی علیه ایران به نتایج مطل ب نمیرسدال
تجربه عراق نیز گ یا ج مؤید این جاقعیع اسع .به لحاظ اید ل ژیک ب دن وامعه ایران ،رجیکرد
صِرف قدرت نر نیز نمیت اند امریکا را به نتایج مطل ب خ یش برساند.
بازی ه ئمند به بازیگری ه ئمند نیاز دارد ره ضمن بهره برداری حدارثری از فرصعهای
ممکن ج پرهیز از فرصع س زی ج مهره س زی به تناسب ن ع بازی حریف ،اقدا ج حررتی
ه ئمندانه در راستای منافع ج امنیع ملی انجا دهد .بنابراین آمریکا در دجران اجباما تمش
ررد در قالب سیاسع قدرت ه ئمند تمش از ابزارهای دیپلماتیک استفاده رند تا منافع ملی
امریکا را با نگرئهای ن ینی به دسع آجردال در نتیجه برنامه جی برای مذاررات هستهای ج
پیشنهاد گفتگ ی بدجن پیش ئرط با ایران ،خرجج نظامیان امریکایی از عراق ،احتمال گفتگ با
طال ان برای حل بحران افغانستان ج الالال بخشی از راه رد قدرت ه ئمندی اسع ره ر یس
ومه ر ایاالت متحده در ق ال رش رهای خاجرمیانهای من ومله ایران در پیش گرفته ب د.
تجارب سالهای گذئته ج اص ل ج هنجارهای حارم بر طیف دم رراتهای امریکا ،راخ سفید را
مجاب ررد ره راه رد قدرت ه ئمند را برای تعامل ج تقابل با ایران در پیش گیرد.
در این راستا« ،هیمری رلینت ن» جزیر ام ر خاروه اس ق امریکا ،در سخنرانی خ یش در
رمیته رجابط خاروی مجلس نمایندگان این رش ر اعم ررد" :سیاسع خاروی ما بر ابزار
دیپلماسی ج ت سعه ج هم چنین اهر نظامی است ار اسع ج برای تحقق اهداف خ د با قدرتهای
منطقهای همکاری میرنیمال امریکا پس ازسال ها حائیه نشینی در گفع ج گ های  9+8ارن ن
به ئریک رامل در این گفتگ ها ت دیل ئده اسع"ال(قاسمی)88۱8 ،
آمریکا در دجره ترامپ سیاسع تهاومیتری علیه جالاالایران اتخاذ رردال خ دداری دجنالد
ترامپ از امضای تأییدیة پای ندی ایران به ت افق هستهای ایران ج غرب یا «بروا » ج نهایتاً
خرجج یکطرفه آمریکا از این ت افق ،باعث ایجاد تنش میان ایران ج آمریکا ئده اسعال
عمجه بر این ،ترامپ از استراتژی ودیدی برای مقابله با بسط نف ذ منطقهای ایران ،یا چیزی
ره ر یس ومه ر آمریکا آنرا «گسترة اقدامات مخرب ایران» نامید ،پرده بردائعال عنصر اصلی
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این استراتژی ،مشتمل بر خنثی سازی ج مقابله با نف ذ بی ث ات رنندة ایران در منطقه ج
محدجد رردن ت ان این رش ر خص صاً در زمینة به اصطمح حمایع از ترجریسم اسعال طرح
پیشنهادی جائنگتن م تنی بر ایجاد محدجدیع برای سپاه پاسداران ج همچنین مقابله با نیرجی
قد سپاه پاسداران به عن ان مح ر این استراتژی ب دال دجلع ترامپ نا سپاه پاسداران انقمب
اسممی را به همراه تما حامیان نظامی ،افسران ،ع امل ج جابستگان به آن ،به خاطر حمایع از
فعالیتهای نیرجی قد سپاه ،وزج گرجههای ترجریستی ئناسایی رردال
مقابله ه ئمند با جالاالایران ت سط آمریکا دج فاز قابل طرح اسع:
فاز اول :ترکیب سخت و نرم شامل:
 انتخابات ج رجیدادهای پس از آن استحاله فرهنگی ج بکارگیری اپ زیسی ن نفاز دوم :مدیریت تلفیقي شامل:
 ترجریسم (داعش ،ریگی ،پژاک ،ترجرهای رردستان ،انفجارات) اقناع سازی (عد رارآمدی نظا  ،ضرجرت سازش با غرب)(دانیالی)88۱2 ،تردیدى نیسع ره امریکا تقری اً از همه ارران ف ق براى اعمال «قدرت نر » برخ ردار اسع
ج پیرجزى در ونگ سرد ،فرجپائى ئ رجى ج تک قط ى ئدن وهان نیز بر این اعت ار افزجده
اسعال حض ر بلند مدت در منطقه ،نیاز ئدید رش رهاى عربى به حمایع مستمر امریکا ،جابستگى
ئدید رش رهاى منطقه به آن ،تأمین امنیع ص رى منطقه ،انعقاد پیمانهای مختلف با رش رهاى
منطقه ،پایان دادن به ائغال ر یع ،ائغال عراق ج سرر ب صدا  ،حض ر نظامى ودى در منطقه،
نف ذ بممنازع در سازمانهای بین المللى ،رجابط گسترده سیاسى ،اقتصادى ،نظامى ج فرهنگى با
بیشتر رش رهاى منطقه ،تلقى این رش ر به عن ان مأمن ج تکیه گاه نظا های است دادى ج غیر
دم رراتیک حارم بر بیشتر رش رهاى منطقه ،نقش مح رى آن در فرایند وهانى ئدن ،به
اعت ار ج نف ذ بیش از پیش این ابر قدرت در منطقه افزجده اسعال
الز به ذرر نیسع ره در یکى دج دهه اخیر به دلیل اعمال آئکار برخى سیاسعهای خشن
ت ویه ناپذیر هم چ ن حمایع صریع ج قاطع از اسرا یل ،یک وان ه گرایى ،ت سعه طل ى ،ائغال
عراق ج افغانستان ،مخالفع با س ریه ج ل نان ،حمایع از برخى گرجههای ترجریستى همچ ن
القاعده ج داعش ،اعت ار ج جواهع آن اف ل یافته ج قدرت نر آن تا حد زیاد تحلیل رفته اسعال
طى ررده اسعال اما ظ اهر امر چنین نشان
این معادله احتماالً در خص ص ایران سیرى معک
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میدهد ره امریکا از حیث قدرت نر ج سخع هن ز هم نه تنها در خاجرمیانه ره در رل وهان
م قعیتى نس تاً ممتاز ج بروسته داردال ومه رى اسممى ایران نیز هر چند از حیث قدرت سخع
م قعیتى در ظاهر نازل دارد اما ئ اهد عینى چنین نشان میدهد ره م قعیع معن ى ج
فرهنگى ج به اصطمح قدرت نر این رش ر تدریجاً رج به فزجنى نهاده ج در حال ت دیل ئدن به
یک قطب فرهنگى مؤثر در منطقه ج وهان اسع.
گامهای عملي آمریکا در حوزه قدرت هوشمند در برابر ج.ا.ایران
 -1مذاکره مستقیم با ایران :اجباما از ق ل از پیرجزی در انتخابات  2001بر مذارره مستقیم با
ایران پای می فشردال اج معتقد ب د ایران از ق اعد و دج بهره میبردال آمریکا را تحریک میرند ،بر
رجی تشک میآجرد؛ ج با جو د جزن رمتر نس ع به آمریکا ،از همین نیرجی تحریک آمریکا ،بهره
میبرد؛ ج آمریکا را با آن همه جزن پرتاب میرندال لذا آمریکا باید ایران را به رجی تشک آجَرد ج
تحریک رردال ادبیات مدبرانه ج رفتارهای پیچیده را به استخدا گرفع تا در آینده ئاهد
اقدا های مؤثر بر علیه ایران ب دال(دانیالی)88۱2 ،
-2ادبیات مدبرانه :ادبیات ن محافظهراران ادبیاتی رم مح ر ج رادیکاالنه اسع؛ اگر با ما
ن ائید ،بر ما هستید ،رلیدجاژه اصلی این ادبیات ب دال در حالیره ادبیات ن دمکراتها
تکثرگرایانه ج پراگماتیستی اسع؛ «دنیا بدجن آمریکا ج آمریکا بدجن دنیا قابل مدیریع نیسع»
رلید جاژه اصلی این ادبیات اسعال
رفتار پیچیده :ن دم رراتها؛ برخمف ن محافظهراران تکساختی نیستند؛ چندساختی ج
ت درت یی عمل میرنندال بازی ه ئمندانه را در دست ر رار قرار دادهاند ج تمش دارند آمریکا را
از رجیکرد قدرت گیج خارج رنندال
 -3اقدامات مؤثر :آمریکاییها در پی این رفتار پیچیده تمش دارند صحنه تعاممت رفتاری
متفاجت را به نفع خ د مدیریع رنندال رش رهای منطقه را به اوماع بر علیه ایران هدایع
رنندال(مطهرنیا )88۱8 ،در مح ر مقاجمع در خاجرمیانه ج «گفتمان ت ازن نامتقارن» نائی از
مدیریع ایران ئکاف ایجاد رنند ،از گرجه ترجریستی داعش را خلق رنند ،با بازیگران مخالف
چ ن حزباالالال ج حما رجدررج نش ند؛
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ترکیب قدرت سخت و نرم در چارچوب استراتژی قدرت هوشمند
دجلع اجباما سعی دائع با افزایش ت وهات خ د به قدرت نر  ،مسیر بهتری را پیش رجی
خ د قرار دهدال بر این اسا با ترریب «تحریم» به عن ان قدرت سخع ج «تق یع ارت اط ج نف ذ
در میان مرد ایران» به عن ان قدرت نر  ،امکان ئکلگیری مرحلهی ودیدی از استراتژی
قدرت ه ئمند متص ر ب دال در دجره ترامپ نیز اگر چه آمریکا تهاومیتر ج بی پرجا تر رفتار
میرند اما پیش رد همزمان قدرت سخع ج نر قابل مشاهده اسعال سیاسعمداران آمریکایی
همچنان معتقدند فشارهای نائی از تحریم بر مرد ایران زمینهی تقابل آنها با حک مع را
فراهم میرندال(تقیزاده )88۱8 ،با ترریب «تحریم» به عن ان قدرت سخع ج «تق یع ارت اط ج
نف ذ در میان مرد ایران» به عن ان قدرت نر  ،امکان ئکلگیری مرحلهی ودیدی از استراتژی
قدرت ه ئمند متص ر خ اهد ب دال
قدرت نرم ج.ا.ایران
ایران از هزاران سال پیش تارن ن به عن ان رش ری دارای تمدن ئگفع انگیز در چهار راه
تمدنهای بزرگ بشری ،از یک س هم مرز با هندجستان ،از س ی دیگر در مراجده دا می با
فرهنگ ج تمدن بزرگ چین ،از سمع غرب هم مرز با ی نان ج امپرات ری رج ئرقی ،از سمع
ئمال با رج ها ج از سمع ون ب با اعراب مراجده ج م اوهه دا می دائته ا (گلشن پژجه،
.)888 :8811
ایران به عن ان قدرت منطقهای با پتانسیلهای مؤثر بازیگری در عرصههای بین المللی،
ضمن اثرپذیری از دگرگ نیهای رجابط بین الملل ،به دن ال تأثیرگذاری بر رجابط ج ساختارهای
م و د میبائدال وغرافیای جسیع ج متن ع ایران ،منابع عظیم انرژی در داخل ج اطراف ایران،
ترریب ج ریفیع ساختار ومعیتی و ان ج مستعد ،انسجا اید ل ژیکی ،عمق ج گستردگی
ح زه نف ذ فرهنگی ،م قعیع ژ پلیتیکی با تأثیرات متقابل استراتژیکی بر تح الت منطقهای ج
سایر مزایای نس ی متعدد از ومله جیژگیهای ئاخص ایران در فضای بین المللی اسعال
با جو د این ،ث ات ج تأمین امنیع داخلی ج خاروی ،رئد ج ت سعه اقتصادی ،ارت اطات
گسترده با ح زههای نف ذ نر افزاری ج تأثیرگذاری بر تح الت منطقهای ج فرامنطق های ایران،
در ئرایطی تحقق مییابند ره ایران ت سعه پایدار ج تعاممت داخلی ج خاروی خ د را در قالب
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یک استراتژی وامع ج متکی بر جاقعیتهای وغرافیایی ج ژ پلیتیکی با تکیه بر مزیعهای نس ی
رش ر از ومله منابع ت لید قدرت نر  ،طراحی ج تدجین نماید( .میرئاهی(www.rastak.com
بی تردید در عصر ودید ،دیدگاه مردمان دیگر رش رها ،باعث تضعیف ج یا تق یع م قعیع
قدرتها در رجابط بین الملل خ اهد گردید .در این میان ،نظر رش رهای همسایه ج ن ع نگاه
آنها به سیاسعها ج م اضع قدرتها ،مهمتر ج تعیین رننده تر از سایر رش رهاسعال قدرت نر
ایران در اسم  ،فرهنگ ،تاریخ ،تمدن ،زبان فارسی ،ارزشهای مرد ساالرانه ،مشاررع سیاسی
ج اوتماعی مرد ج م اردی از این دسع ریشه داردال حفظ ج افزایش قدرت نر ومه ری
اسممی ایران ،نیازمند ئناخع ج به رار بستن منابع نر افزاری قدرت خ د در سایر رش رها ج
و امع با ت وه به زمینههای فرهنگی ،سیاسی ج اوتماعی هریک از رش رهای هدف اسع.
ومه ری اسممی ایران با دائتن بیش از هشتاد میلی ن مسلمان ( )%۱1ره از این میزان1۱ ،
درصد ئیعه ج  ۱درصد سنّی میبائند ،یکی از رش رهای بزرگ ،پرومعیع ج تأثیرگذار اسممی
اسعال))Islamic Web, 2007
ومه ری اسممی ایران گرچه در ظاهر از حیث قدرت سخع افزاری در وایگاه پایینتری
نس ع به ایاالت متحده قرار دارد ،اما ئ اهد عینی نشان میدهد ره م قعیع معن ی ج فرهنگی
ج به اصطمح قدرت نر ایران در منطقه رج به فزجنی نهاده ج در حال ت دیل ئدن به یک قطب
فرهنگی مؤثر در منطقه اسعال ایران زمینهها ج ئرایط الز برای رسب قدرت معن ی ج ارتقای
نصاب مح بیع خ د در میان رش رهای منطقه را فراهم ساخته اسعال دیپلماسی فعال رش ر
در چند سال اخیر به اتخاذ ،احیا ج تث یع سیاسعهای خاصی دامن زده اسع ره در مجم ع،
میت اند تص یرسازی مث ع از آن در افکار عم می بین المللی ج منطقهای ج زدجدن برخی ابهامات،
ج در یک رم هژم نی فرهنگی ،رمک ئایانی رندال
اندری تأمل ج بررسی ،گ یای این جاقعیع اسع ره نف ذ معن ی ج وایگاه ودید منطقهای
ایران به نح ی اسع ره آمریکا مج ر به پذیرش آن اسعال به ع ارت دیگر ،مقامات ج مؤسسات
آمریکایی به این دیدگاه جاحد رسیدهاند ره قدرت نر ومه ری اسممی ایران باید از طریق
قدرت ج تهدیدات نر آمریکا رنترل ج مدیریع گردد .تمشهای اجباما پس از حض ر در راخ
سفید بر م نای همین راه رد ،تدجین ج در حال اوراسعال بدیهی اسع ئناخع دقیق این راه رد
ج مجهز ئدن ایران اسممی به ساز جرارهای مناسب آن ضرجرتی اسع ره امکان رجیارجیی با
قدرت نر آمریکا را برای ما فراهم میآجرد(راتب)8811 ،ال
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دیپلماسی فرهنگی ومه ری اسممی ایران به عن ان یکی از ابعاد جابزار سیاسع خاروی
ع ارت اسع از :تمش ج ر ئش از پیش طراحی ئده ج سازمان یافته ومه ری اسممی برای
تأثیر گذاری بر بردائعها ،ادرارات ،افکار ،انگارهها ،ایده آلها ،ارزشها ،ایستارها ج باجرهای سایر
ملعها از طریق ت یی ن ج ترجیج فرهنگ ج تمدن ایرانی ج ئناخع ج درک جاقعی فرهنگهای
دیگر به منظ ر تأمین ج ت سعه منافع ملیال(فیرجزآبادی)810 :8811 ،
مهمترین منابع و قابلیتهای تولید قدرت نرم جمهوری اسالمي ایران
اگر بپذیریم ره ظرفیتهای بالق ه هر رش ری در راستای دستیابی به قدرت نر نائی از
عناصری خاص اسع ،آنگاه در مییابیم ره ومه ری اسممی دارای ظرفیتهای بالق های اسع ره
طی چند سال بخشی از آن به ط ر بالفعل نمایان گردیده ج نتیجه آن چیزی وز افزایش نف ذ
منطقهای ج بین المللی ایران ج راهش نف ذ ج همراهی وهانی با اهداف آمریکا ن ده اسع .همین
م ض ع باعث گردیده ره آمریکا به زعم خ د تمش نماید از تمامی امکانات خ د برای راهش
قدرت ج نف ذ ایران بهره برداری نماید ره به خ اسع خدا تارن ن قرین مؤفقیع ن ده ج و اب
عکس داده اسعال
مهمترین مؤلفهها و منابع قدرت نرم جمهوری اسالمي ایران عبارتند از:
 -1سرزمین و نام ایران
نا هر رش ر از مهمترین نکات در ایجاد ه یع ج چارچ ب مناسب برای یکپارچگی ج
جحدت ملی محس ب میئ د .قلمرج تحع حارمیع یک دجلع ،سرزمین آن (رش ر) اسع ره با
مرزهای سیاسی از سایر جاحدهای سیاسی متمایز میئ دال بدجن جو د سرزمین ،دجلتی ئکل
نخ اهد گرفعال (حافظ نیا)80 :8818 ،ال
 -2موقعیت جغرافیایي و استراتژیک
منطقه خاجرمیانه به دلیل م قعیع وغرافیایی ،استراتژیکی ج ژ پ لیتیکی ،محل تمقی
مح رهای بزرگ ارت اطی زمینی ج ه ایی سه قاره (آسیا -ارجپا ج افریقا) به ئمار میرجدال جو د
ذخایر عظیم انرژی منطقه ج نیز ن د ابرقدرت منطقهای ج رقابع قدرتهای بزرگ برای چپاجل
ثرجتهای منطقه ،س ب ئده اسع خاجرمیانه در ران ن ت وهات ابرقدرتها قرار گیردال قرارگیری
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ایران در این م قعیع حسا وغرافیایی ج ظرفی تها ج پتانسیلهای متعدد ،لزج برنامه ریزی ج
دقع نظر دجلتمردان را وهع بهر ه رداری در وهع افزایش قدرت ملی دج چندان میسازد.
 -3منابع معدني
ذخایر غنی نفع ج گاز در ح زه خلیج فار ج دریای خزر آنچنان اسع ره ایران پس از
عربستان سع دی بیشترین ذخایر اث ا تشده نفع وهان را دارد .به ع ارتی با دارا ب دن 888
میلیارد بشکه نفع 80 ،درصد از رل ذخایر وهان را به خ د اختصاص داده اسع(گلشن پژجه،
)899 :8811
 -4تاریخ و جاذبههای فرهنگي
م قعیع ج نقش فرهنگ یک رش ر اغلب بیان رننده یکپارچگی اوتماعی ج همدلی سیاسی
آن محس ب میئ دال این امر به عن ان مهمترین من ع سیاسی تشکیل دهنده یکپارچگی ملی
(اتحاد) ج پایداری سیاسی اسع ،بنابراین صع د ج یا سق ط فرهنگی یک رش ر ضربهای اساسی
به ت سعه رش ر ج در نهایع بر افزایش یا راهش قدرت ملی آن رش ر دارد)(zhang, 1999: 28
 -5دین و ایدئولوژی
با ظه ر ادیان ،به جیژه اسم ج گسترش سریع آنها در وهان ،نقش قدرت نر بروستهتر
گردیدال اسم نه براسا قدرت سخع ،بلکه با تکیه بر قدرت نر گسترش یافعال ارثریع قریب
به اتفاق مرد ایران پیرج دین اسم اند ج از این حیث وز ی از قلمرج وغرافیای جسی عتری به
نا وهان اسم محس ب میئ ندال بیش از  ۱۱درصد ومعیع رش ر ما را مسلمانان تشکیل
میدهند (حافظنیا)811 :8818 ،ال
 -6نمایندگيهای سیاسي و فرهنگي
ومه ریاسممیایران از میان  89رش ر جاقع در خاجرمیانه ،با سیزده رش ر بهت ادل سفیر
پرداخته ج نیز دارای دفتر حافظ منافع در مصر اسعال در آسیا  -اقیان سیه ،ومه ری اسممی
ایران در  81پایتخع از  80رش ر منطقه ،دارای سفارتخانه اسعال همچنین  12رایزنی فرهنگی
ایران مناطق مختلف وهان فعال هستند(هرسیج ج دیگران)281 :8811 ،ال
 -7قومیت ،نژاد و همزیستي
مسالم تآمیز آنها :ایرانیان اصالتاً از نژاد آریایی هستند ره  8900سال پیش جارد ایران
ئدندال امرجزه اق ا فار  ،آذری ،رردها ،عربها ،بل چها ج تررمنها در رش ر ایران سارن
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هستندال نکته قابل ت وه این ره ،اق ا مختلف ایرانی در ط ل تاریخ ثابع رردهاند ه یتشان در
پی ند با ایران ئکل گرفته اسع ج تکیه بر ق میع ،ودای از فضای وغرافیایی ایران ،در آنها دیده
نمیئ دال گ اه این مسئله یکپارچگی ج حض ر همه اق ا  ،ادیان ج مذاهب ایرانی در دفاع از رش ر
در ونگ هشع ساله میبائد.
 -8حضور در مجامع بین المللي
حض ر فعال در مجامع بین المللی ج پیمانهای منطقهای میت اند قدرت چانه زنی ج دیپلماتیک
ایران را در مسا ل مختلف افزایش دهدال عض یع یا ئررع در سازمانها ج نهادهای مختلف ضمن
مشرجعیع بخشی با فراهم نم دن امکانات مختلف اقتصادی ج فرهنگی ج نیز تأمین منابع مالی
میت اند در افزایش قدرت ملی اثرگذار بائد.
-9دیپلماسي فعال و مؤثر
اگر دیپلماسی را مجم عه تدابیر ج اعمالی بدانیم ره عمدتاً از طرق مسالمع آمیز برای
حص ل حدارثر تفاهم در میان ان ه اختمفهای صحنه رجابط بین الملل برای حفظ منافع ملی
ج اورای سیاسع خاروی به رار گرفته میئ د(ال رزی )9 :8801 ،باید گفع دیپلماسی فعال
جالاالایران به خص ص در سالهای اخیر عمجه بر فراهم رردن م قعیع مناسب از وهع حض ر در
عرصههای بین المللی ،م وب تغییر نگرشهای منفی نس ع به رش رمان نیز ب ده اسعال م فقیع
مذاررات هسته ای فارغ از نتایجی ره دائع ج خرجج آمریکا از یک ت افق بین المللی مق ل
وهانی ،س ب مخدجش ئدن چهره این رش ر در اذهان عم می وهان گردیدال
 -11زبان فارسي
عمجه بر اسم ج مذهب تشیع ،زبان ،ادبیات ئیرین ،حکمعآم ز ج بینظیر پارسی ره
دربردارنده مفاهیم متعالی بشری ج وهانی اسع ،پتانسیلی بسیار ق ی برای قدرت فرهنگی ج
ارزئی ایران محس ب میئ دال زبان فارسی یکی از ارران ه یع ایرانی اسع ره بعد از انقمب
مشرجطه بهعن ان زبان ملی ت لیغ ج ئناخته ئده اسعال با اینحال ه یتی بسیار فراتر از فمت
ایران داردال زبان فارسی دربردارنده تاریخ رهن این سرزمین اسعال
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مزیتهای سیاسي قدرت هوشمند ج.ا.ایران
ئکل گیری انقمب ایران ،بر م نای ارزشهای اسممی ج مذه ی م ج ودید بیداری اسممی
را با محت ی ودید ج اثرگذار در عرصه حک متداری ایجاد نم د ج به چند قرن خم دگی تمدن
اسممی پایان داد .از این رج ،با ت وه به فرهنگی ب دن انقمب ایران ،میت ان مدعی ئد ره
انقمب اسممی م ل د قدرت نر ج م تنی بر قدرت نر اسعال جاضح اسع این رجیکرد در سط ح
سیاسی ،فرهنگی ج اقتصادی انعکا خ اهد یافع ج تعیین رننده سیاسعهای ج.ا.ایران در
سط ح خرد ج رمن خ اهد ب دال(ر ریایی زاده)88 :88۱0 ،
الف) سطح خرد
هرچند بیداری اسممی به ئکل باجر نزد بسیاری از متفکران رش رهای اسممی از ومله
سیدومال جو د دائع؛ اما نهادینه ئدن بیداری اسممی ج ئکل گیری رلیه ارران
حک متداری بر م نای ئریعع فقط در ایران ایجاد گردیدال مرد ساالری دینی انقمب اسممی
ره ابتدا از بطن وامعه ت دهای برخاسع ،در آن مستقر نگردید ج به تدریج راه را برای تحقق
وامعه مدنی هم ار ساخعال اما استقرار وامعه مدنی برعکس دم رراسیهای غربی م وب
نگردید؛ وامعه ت دهای ،اهمیع خ د را از دسع دهدال(دهشیری)91 :8811 ،
ب) سطح کالن
از آنجا ره اسم پیامی وهانی ج فرازمانی دارد ،انقمب اسممی ایران نیز ره بر م نای
ئریعع اسم بنا ئده نمیت اند ،خالی از این جیژگی در نظر گرفته ئ د .از این رج ،انقمب
اسممی از یک س دارای نگاه ج بینش وهانی اسع ج همه وهان را مخاطب قرار میدهد ج از
س ی دیگر ،ارزشها ج آرمانهایش منط ق بر فطرت آدمی اسعال براین اسا  ،رجژه گارجدی
میگ ید :انقمبی ره به ره ری اما خمینی رجی داد ،متعلق به تمدن بشری اسع ج به یک
وامعه خاص اختصاص نداردال این انقمب همانند نهضع ان یا مختص همه انسانها ج همه و امع
اسع.
راهکارهای مقابله با قدرت هوشمند آمریکا (مبتني بر قدرت نرم ج.ا.ایران)
از آنوا ره انتخاب ابزار مناسب ج نیز میزان هدفگذاری دقیق برای م فقیع دیپلماسی
ضرجری ج حیاتی اسع ،بر ایناسا  ،ابزار ج سازجرارهای زیر را میت ان برای تق یع دیپلماسی
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ومه ری اسممی ایران پیشنهاد دادال تق یع ج گسترش هر ردا از م ارد ذیل در مقابله با قدرت
نر ج قدرت ه ئمند آمریکا مؤثر خ اهد ب د:
 -1آموزش زبان فارسي و برگزاری هفتهها و جشنوارههای فرهنگي
آم زش زبان ج ادبیات فارسی بهزبانآم زان خاروی از طریق تأسیس ررسیهای زبان فارسی
در دانشگاهها ،مرارز ج آم زئگاههای تخصصی ،ابزاری بسیار مهم ج مناسب اسعال زیرا ،زبان
فارسی مهمترین رانال ارت اطی بین فرهنگ ج تمدن ایران ج سایر رش رها ج فرهنگها خ اهد
ب دال از اینرج ،باید با اعطای ب رسیه تحصیلی ج فرصع مطالعاتی زبان فارسی به دانشج یان ج
دانشمندان خاروی ،بهگسترش زبان ج ادبیات فارسی همع گماردال
 -2چندجانبهگرایي فرهنگي
دیپلماسی چندوان هگرا از ئدت حساسیع ج امنیتی ئدن فعالیعهای دیپلماتیک در عرصه
برجنمرزی میراهدال برگزاری همایشهای فرهنگی ج هنری ج راهاندازی رارگاههای آم زئی،
علمی ج فرهنگی مشترک ،م ادالت فرهنگی ،هنری ،نقش تعیینرنندهای در م فقیع اهداف
سیاسی ج فرهنگی رش ر ایفا میرندال هم چنین ،ئررع در محافل فرهنگی ج همایشهای
منطقهای برای ت یین ج تشریح ت انمندیهای ومه ری اسممی نیز ابزار مؤثر دیگری در
چارچ ب چندوان هگرایی بهحساب میآید(دهقانی فیرجزآبادی)88۱ :881۱ ،ال
 -3توسعه صنعت گردشگری ،ورزش و صنعت سینما
پیشینه تاریخی-تمدنی ج واذبه های ط یعی ج تاریخی ،ایران را در زمره یکی از ده رش ر
برتر وهان از نظر آثار ج میراث فرهنگی قرار داده اسعال از اینرج ،در ص رت برنامهریزی
راه ردی در ح زه وهانگردی ج میراث فرهنگی ،امکان ترجیج ابعاد ج جو ه فرهنگ ج تمدن
ایران فراهم میئ دال صنعع جرزش ج سینما دج ابزار بسیار مهم ج مؤثر برای ارتقاء قدرت نر
رش ر ج نیز به د مناس ات بینالمللی بهئمار میرجدال
 -4جذب و آموزش دانشجویان خارجي
یکی دیگر از سیاسعهایی ره باید م رد ت وه قرار گیرد ،آم زش ج پذیرش دانشج یان
خاروی اسعال تما های فرهنگی بدجن ئک تأثیر زیادی در م ارزه با احساسات منفی درباره
یک رش ر خ اهند دائعال م ادالت علمی ج دانشگاهی (استاد ج دانشج ) از ومله م ارد اثرگذار
در قدرت نر بهئمارال(درخشه ج غفاری)20 :88۱0 ،ال
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 -5استفاده از اشکال دیپلماسي عمومي (رسانهای) و تالش برای ارتقای برند ملي و
ایماژ سازی مثبت از جمهوری اسالمي
در دنیای امرجز ،رسانهها ،بازیگرانِ غیردجلتیِ سیاسعگذاریِ خارویِ رش رها بهئمار
میرجند ره فعالیع آنها را نه میت ان بهط ر رامل مهار ررد ج نه میت ان نادیده گرفعال آنها
در گفتمان سنتی سیاسع خاروی تغییرات فراجانی ایجاد نم ده ج دجلعها را بهتح ل در
تصمیمگیری ج اورای سیاسع خاروی جادار رردهاندال در جاقع ،در پی وایگاه ن ین گفتمان
سازی ج تص یرسازی در تعاممت سیاسی ،نقش رسانهها نیز در اقناع دیگران بسیار مهمتر از
گذئته ئده اسعال اهمیع مضاعف راه رد رسانهای در دیپلماسی عم می از آن رجسع ره
مخاط ان برنامههای رسانهای ،بسیار گستردهتر از مخاط ان م ادالت آم زئی جالالال هستند(همان،
)21-21ال
 -6معرفي مفاخر ایران
برگزاری مناس ات ج مجالس گرامیدائع ئعرا ،ادبا ج دانشمندان نامدار ایران در این
رش رها از اهمیع ج اجل یع برخ ردار اسعال هم چنین در قالب چندوان ه ،میت ان از طریق
همکاری با رش رهای منطقه یا سازمانهای فرهنگی منطقهای ج اسممی ،برنامهها ،مراسم،
محافل ج گردهمایی برگزار رردال از آنوا ره گرامیدائع ج بررسی آراء ج افکار بزرگان فرهنگ ج
ادب ایران ،نقشی بروست ه در معرفی ج ت یین عمق فرهنگ ج تمدن ایران ایفا میرند ،برگزاری
نشسعها ،اوم های علمی ج گردهماییهای فرهنگی خ اهد ت انسع در وهع معرفی فرهنگ
ایرانی ه اسممی بهوهانیان نقشآفرینی رند(خانی)810 ،8811 ،ال
 -7وجود استراتژی واحد و هماهنگي میان کارگزاران
دیپلماسی فرهنگی در رش ر ما دارای رارگزاران ج مت لیان متعددی میبائد ره تعداد آنها
بیش از  10نهاد ج سازمان دجلتی ج غیر دجلتی اسعال ئاید در نگاه اجل تعدد این نهادها بدین
معنا بائد ره وایگاه جیژهای برای فرهنگ ج رجابط بین المللی فرهنگی از س ی رش رمان به این
امر ئده اسع ج ط یعتاً نتایج بهتری نیز حاصل خ اهد ئدال اما جاقعیع این اسع ره این تعدد ج
فراجانی رارگزاران در بسیاری از م ارد م وب م ازی راری همپ ئی فعالیعها ج عملکردها،
اختمط اداری ج به ن عی تعارض ج نابسامانی در دیپلماسی فرهنگی میئ دال
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 -1حمایت دیپلماسي رسمي از دیپلماسي عمومي
در بحث دیپلماسی عم می با جو د اقدامات ج فعالیعهای متعدد ج متن ع ص رت گرفته
ت سط برخی از دستگاهها ج نهادهای رش رمان به دلیل اینکه دیپلماسی رسمی به مزیعهای
دیپلماسی عم می ج فرهنگی ت وه چندانی ندائته اسع ،نت انستهایم به نتایج قابل ت وهی
دسع پیدا رنیمال ال ته با تأسیس مررز دیپلماسی عم می در جزارت ام رخاروه امید اسع در
آینده نزدیک این مشکل برطرف ئ دال
راهکارهایي برای ارتقای سیاست فرهنگي کشور و توان نرمافزاری جمهوری اسالمي
ایران:
 -8هماهنگی میان سیاسعهای فرهنگی بخش دجلتی ج غیردجلتیال
 -2مشخص رردن ض ابط ج ق انین حارم بر سیاسعهای فرهنگیال
 -8ایجاد انگیزه ج تش یق فعالیعهای فرهنگی در ابعاد اوتماعی ،راه ردی ،مالی ج رسانهایال
 -1برنامه ریزی وامع ج فرابخشی ج طراحی فرهنگی با در نظر گرفتن اص ل ارزئی ،امکانات ج
تسهیمت ج ابزارهای م و د ج ارادة مرد ج نخ گان ج نیز تدجین سیاسعهای فرهنگی وامع،
صریح ،رجئن ج هدفمند براسا ممحظات فرهنگی وامعه داخلی ج بینالمللیال
 -9ایجاد جفاق بین نخ گا ن فکری ،فرهنگی ج سیاسی به منظ ر برقراری جحدت ج ث ات
سیاسی ج فکری در وامعه ج سرمایهگذاری در ایجاد ج گسترش مشاررع ومعی بر اسا
تق یع ارزشهای مشترک فرهنگی ج نیز ت زیع گستردهی برخی مفاهیم ج جاژههای فرهنگی
ج مفه سازی ارزئیال
 -0تق یع آم زش در وهع ترجیج ج گسترش فرهنگ عم می رمال و یی ،علم طل ی ،صداقع
ج سممع ج ارتقای آگاهیهای مدیران ج راررنان نهادهای فرهنگیال
 -1گسترش میزان ت ادل فرهنگی میان بخش های دجلتی ج غیردجلتی در وهع افزایش تحرک
فرهنگی -اوتماعی ج اعتمی رجحیة تحقیق ج ابتکار ج ارتقای دانش ج آگاهی عم می
براسا م ادله ج رابطة فرهنگی میان نهادهای دجلتی ج غیردجلتیال
 -1اهتما به مدیریع متن ع ،منعطف ،پ یا ،ئ کهای ،چندبخشی ،میانرئتهای ،مشاررعگرا،
رارآمد ،برنامهریز ،خمق ج با ث ات رأیال
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 -۱مح ریع قان ن ج قان نگرایی در تمامی رنشهای فرهنگی ج رفتارهای اوتماعی ،رعایع
حق ق ئهرجندی ج منزلع ج ررامع انسانی ج حیثیع اوتماعی ج پرهیز از برجز بحرانها ج
تنشهای ق میال
 -80بها دادن به ت سعه فرهنگی ج تن ع یافتگی با اهتما به نقش نهادهای جاسط اوتماعی ج
فرهنگی ج نهادینه ئدن مشاررع فرهنگی ج فرهنگ مشاررتی به عن ان سرمایه اوتماعیال
 -88طراحی ،برنامهریزی ج آینده نگری فرهنگی بر اسا ق اعد جسع ج تدرج ،تفکیک اص ل از
فرجع ،تقد ج اجلیعبخشی به عناصر دینی ج ارزئیال(رنج ران)888-18 :8811 ،
نتیجهگیری
ئرایط رن نی ایجاب میرند ره ظرفیعهای قدرت نر رش ر وهع خنثی رردن راه ردهای
ایاالت متحده به فعلیع درآمده ج مقدمات معرفی صحیح ومه ری اسممی ج تصحیح چهره
پیشین رش ر فراهم گرددال در این راستا ئایسته اسع تا راهکارهای پیشگفته ت سط نهادهای
ذیربط بهاورا درآیندال
از آنجایی ره برای مقابله با تهدیدات نر دائتن استراتژی بیش از دائتن قدرت مؤثر اسع،
در نتیجه ئایسته اسع استراتژی مقابلهای با پرجژه ونگ نر در دج ح زه داخلی ج بینالمللی
تدجین ج نقش هر یک از نهادهای دجلتی در آن مشخص ج ت یین ئ دال در این راستا ،تق یع
ت انمندیهای رنترلی سازمانهای امنیتی ضرجری اسعال در راستای تق یع ت انمندیهای امنیتی
نیز برای ول گیری از افزایش بیرجیه هزینههای امنیتی ج تأثیر منفی آن بر ب دوه سایر
بخشها ،باید نس ع به هماهنگی رامل نهادهای امنیتی رش ر وهع بهرهجری رامل از ظرفیعهای
امنیتی م و د اقدامات الز در دست ر رار قرار گیردال
انقمب اسممی ایران با ایفای نقش سازنده در زمینه بازت لید منافع مشترک منطقهای،
م ارزه با ترجریسم ،ت سعه همکاریهای اقتصادی ،سیاسی ج فرهنگی دررجند ث ات منطقهای
براسا امنیع دسته ومعی ،ت یین الگ ی ت سعه همه وان ه ج درج نزا ،بیداری اسممی ج
احیای تفکر ج ارزشهای دینی ،وایگاه مح ری در رمربند طمیی ایران -س ریه  -ل نان در
منطقه ،الها بخشی در خاجرمیانه براسا الگ ی مرد ساالری دینی ،بهره گیری از قدرت
اطمعاتی ج رسانهای برای ت یین پیا عدالع ،صلح ج عزت ،حکمع ج مصلحع ،عض یع فعال ج
اثرگذار در سازمانهای منطقهای ج فرامنطقه ،تق یع راه رد چند وان ه گرای ج نفی سیاستهای
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یک وان ه گرایانه امریکا در منطقه ،تمش در وهع اعتمادسازی منطقهای براسا گسترش
همکاریهای فرهنگی ج رسانهای بین ملعهای مسلمان ،تق یع تشکلهای غیردجلتی برای
همکاری با رش رهای اسممی در وهع حفظ اص ل ج ارزشهای اسممی ج یا تق یع همکاریهای
نر افزاری ،سرمایه گذاری در دیپلماسی عم می ،بهره گیری از قدرت ه ئمند در مدیریع
افکار عم می منطقهای ج بین المللی گسترش همکاریهای سازنده ،مؤثر ج چند وان ه منطقهای ج
فرامنطق های براسا «منطقه گرایی ن ین» در راستای تق یع قدرت ه ئمند خ د در منطقه
ج همچنین بر تح الت اخ ر خاجرمیانه ج ئمال آفریقا گا بر داردال
در این راستا ،اتخاذ تمهیداتی خمق ج سازنده برای ت دیل تهدیدها به فرصتها ج یا خلق
فرصعهای ن ین ،راه رد م ثری برای افزایش ت انمندی ه ئمند ایران در منطقه میبائد ره نه
تنها م و ات افزایش تعاممت منطقهای میئ د ،بلکه م وب فزجنی تمایل دیگران به حررع
در این مسیر ج تحقق ث ات منطقهای نیز میگرددال
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