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 دهیچک

در برنامهه   بهانهه جوه د ئها  ه      مضاعف به یبا اعمال فشارها ریاخ یها در سال کایآمر  متحده  االتیا     

 ن،یه اعمهال رهرده اسهعال عهمجه بهر ا      یاسهمم   یومه ر هیرا عل یا سابقه  یب یها میتحر ران،یا یا هسته

حسها  رهرده ج    رانیا وهان را نس ع به یعم مخ د تمش ررده تا افکار  یغاتیت ل یها رمک دستگاه به

 یفعل یرفع از فضا  راه برجن رسد ینظر م  رندال به ریتص  انیطلب از رش ر در ذهن وهان  ونگ یا چهره

م لد قدرت نهر    های مؤلفهاز  یریگ بهره متحده،  االتیا کیپلماتیج د یاسیس یرردن راه ردها یج خنث

ی ابزار قدرت نر  ومهه ر   مثابه  به «یعم م یپلماسید»از  ت ان یا مراست نیاسعال در ا یاسمم ی ومه ر

از  یبرخه  دهیه عق بهه  دالوههان بههره بهر    یدر افکار عم م یقیمث ع ج حق «یساز ریتص »وهع  یاسمم 

بهتهر ج   جهه یرمتهر ج نت  نهه یاسهع رهه هز   کها یقدرت نر  آمر قیاز طر رانیپردازان تنها راه مهار ا هینظر

نظها    یج فرهنگه  یدتیه عق عیه خه د از عملکهرد ج ماه   در طه ل تجربهه   کها یآمر جلعد. دهد یم تر عیسر

 ران،یه ت ان ج قهدرت ا  ،یستیچ ع،یررده اسع ره ماه داینکته مهم جق ف پ نیا به ران،یا یاسمم یومه ر

رنهار   رشه ر در  نیه وهع ا نیهم اسعال به یج ارزئ ینر ، فرهنگ یت انمندها معط ف به زیاز هر چ شیب

 فیتضهع  یدر په  ی خ د به مقابلهه نهر  رجی آجرده ج  اسیج س یاقتصادهای فشار ، تهدید جمیرتح کردیرج

 برآمده اسعال یدیراه رد رل کیعن ان  به رانیا یاسمم ینظا  ومه ر یاعتقاد یها هیپا

 ها کلید واژه

 القدرت نر ، قدرت ه ئمند، دیپلماسی عم می
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 مقدمه

ج  ئدال جی درصدد ب د ئکل ودیدی از قدرتم ض ع قدرت نر  ت سط و زف نای مطرح      

ج الگ های متقاعد سازی  انعطاف پذیری بر مشاررع، ارا ه دهد ره م تنی قدرت سازماندهی

ئ دال  تر می ای، پیچیده ای مرحله دهد ره ماهیع قدرت به گ نه نشان می امر بائدال این وامعه

را به جو د آجردال  نتایج مؤثّر ت اند نمی ج او ار بر الزا  م تنی الگ های از بهره گیری بنابراین،

 اصلی مخاط ان دانسعال ط عاً مشه دی در م ض ع قدرت تح ّل ت ان نظریة و زف نای را می

 دهند؛ می حک متی تشکیل نهادهای نف ذ ج ذی های گرجه سیاسی، نخ گان دجلتها، را قدرت

نیز باید  یاد ئده ابزارهای ج بازیگران رند، هر یک از می پیچیده پیدا ماهیع قدرت ره زمانی

 Nye, 2004, P) .(126رنندال پیدا جضعیتی چنین

 یریره با به رارگ ئ د یرش ر اطمق م یها ییج ت انا ها عینر ، به آن دسته از قابل قدرت     

 یرفتارها ایبر منافع  میرمستقیبه ص رت غ یاخمق یها ارزش ایفرهنگ، آمال ج  چ ن یابزار

 یذهن یبه ائغال فضا ژهیقدرت نر ، ت وه ج: »دیگ  یم ی زف ناو الگذارد یمرش رها اثر  گرید

ره  ابدی یرش ر به قدرت نر  دسع م کی یزمان زیواذبه اسع ج ن جادیا قیاز طر گر،یرش ر د

ج  ردیدادن به م ض عات م رد اختمف به رار گ انیپا ( را به منظ رییبت اند )اطمعات ج دانا

 (821همان: )«الردیبگ ازیرند ره از آنها امت میترس یا اختمفات را به گ نه

سال  در بار نخستین رنشگر، ئناسی معرفع های نشانه اسا  بر ه ئمند، قدرت جاژة     

 بازسازی ج ترمیم را نر  قدرت نظریة تا برآمد درصدد ئدال جی ارا ه «رالین وان»ت سط  2001

 سازی چگ نگی درگیر با ارت اط در ای نندهر تعیین ج مؤثّر را ایدة ه ئمند قدرت رندال جی،

 رجیکردهای طرح آن، منجربه امنیتی پیامدهای ج عراق در آمریکا داندال ونگ می آمریکا وهانی

 پی ند درصدد ه ئمند قدرت ئدهال نظریه پردازان متحده ایاالت استراتژیک رفتار در ودیدی

 برای آمریکا همانند رش ری ره باجرند بر این بائندال آنان می سخع قدرت ج نر  قدرت بین

 هژم نی به دستیابی برای یافته سازمان به اقدامات ره اسع آن نیازمند وهانی، نقش ایفای

 (8811)متقی،  .بزند دسع

ج  یفرهنگ های پایهره بر  رانیا یاسمم ی ومه ر یریگ ج ئکل یانقمب اسمم یرجزیبا پ     

ئدال با خرجج  نین  یا ج غرب جارد مرحله رانیب د، مناس ات ج تعاممت ا یم تن یمذه 

  ضربه ،یخارو اسعیدر س« عد  تعهد»راه رد  نشیاز اردجگاه غرب ج گز یاسمم ی ومه ر

جارد ئدال هر چند مناس ات  فار   جیج منطقه خل انهیدر خاجرم متحده  االتیمنافع ا  به یبزرگ
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ئاهد تن ع در ئکل  ت ان یسع، اما مپس از انقمب هم اره خصمانه ب ده ا انیسال یدج رش ر ط

 .دج دجلع ب د انیتا م ارزه نر  ه م انیعر یها  هیسخع ج ئ ییارجیمخاصمه ه از رج

 یبراهای نظامی  ی ج گاها حررعداقتصا یها میتحر فشارج تهدید، با کایآمر 8۱1۱از سال      

، میتحر کردیرجرنار  دررش ر  نیوهع ا نیهم نگرفته اسعال به جهیحررع ررده ج نت رانیمهار ا

 یها هیپا فیتضع یدر پ ی خ د به مقابله نر  رجی آجرده جاسیج س یاقتصادهای فشار تهدید ج

ونگ نر  پیش رد برآمده اسعال  یدیراه رد رل کیعن ان  به رانیا یاسمم ینظا  ومه ر یاعتقاد

اصطمحاً قدرت  ج بهره گیری از قدرت سخع ج قدرت نر  به م ازات هم را ونگ سخع ر رنارد

اقدا   فشار ج تهدید نظامی به همراه هرگ نه قعیدر حقنامندال قدرت ه ئمند  ه ئمند می

ج  ردیگ یگرجه هدف را نشانه م ایره وامعه هدف  ئ د ی را ئامل میا رسانه غاتیج ت ل یرجان

 الدارد یئکسع جام ایانفعال  بهرا  بیرق

امکانات  ،یانسان یرجین عیفیر ع،یومع عیرم ،ینیامرجزه به لحاظ جسعع سرزم زین رانیا     

ج هارتلند نظا   انهیممتاز در منطقه خاجرم ییایوغراف عیسرئار ج م قع یعیمنابع ط  ،ینظام

 یغرب یرش رها یاسیرارئناسان س دیئده اسع ره از د لیت د رینظ رم یبه قدرت الملل نیب

نظا   مقابله بان ررد بلکه تنها راه ج ونگ سخع آن را سرنگ  ینظام  رشیبا  ت ان ینم گرید

 یرجان اتیعمل یها کیتکن یریونگ نر  ج به رارگ یها سمیمکان یریگیپ یاسمم یومه ر

در  کایمرآاز گسترش حس تنفر از  ینائ دیرا با رانیا هیونگ نر  عل ژهپرج یانداز اسعال راه

 .تنفر ج گسترش آن اسع نیا جادیا یمررز اصل رانیا دیوهان دانسع ره به نظر سران راخ سف

 اسممی ایران نر  ومه ری قدرت های ها ج ظرفیع ت انایی این ن ئتار بررسی اصلى هدف     

های باالی  اسعال قابلیع مختلف ابعاد آن در ئناخع ج آمریکا ه ئمند تهدیدات برابر در

ت اند ابزاری  یج بالفعل رش رمان م های بالق ه جالاالایران در م ض ع قدرت نر  افزاری ج ظرفیع

 قدرت ه ئمند( ایاالت متحده بائدال) ق ی ج رارآمد در وهع مقابله با تهدیدات سخع ج نر 

  

 چارچوب نظری

 قدرت نرم

 در بروسته پردازان نظریه سرد، ونگ پایان ج سابق ئ رجى اتحاد وماهیر فرجپائى از پس     

 بر حارم راستین ئرایط ای هتاز های دیدگاه طرح با ره الملل ر ئیدند بین سیاسع ح زه

 بررسى رنندال را الملل بین سامانه
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رجابط بین  استاد« و زف ناى»پرفس ر  با بردائع گا  راه این در ره اندیشمندانى از یکى     

 را نخستین نر  قدرت مق له ره اسع هارجارد دانشگاه« رندى اف وان» حک متى مدرسه الملل

 آمریکا نتایج قدرت ج ماهیع بازبینى باب در 8۱۱0 سال در مستقل ای نظریه چارچ ب در بار

 (الnay, 1991: 25)ررد مطرح

 رش رهاى رردن جادار بر رش ر یک ت انایى :رند می ت صیف ط ر این را نر  قدرت ناى     

 ج فرهنگى های واذبه راه از هم آن ج خ اهد می ره اج بخ اهند را چیزى همان ره این به دیگر

 ج ها ت انمندی از گرجه آن به نر  قدرت دیگر؛ داردال به سخن اختیار در خ د ره اید  ل ژیک

 یا آرمان فرهنگ، چ ن ابزارهایى به رارگیرى ره با ئ د می گفته رش ر یک های ت انایی

 گذارد)حسن می اثر رش رها دیگر رفتار یا بر منافع غیرمستقیم ص رت به اخمقى های ارزش

 (ال881: 8811خانى، 

 ما اسا  آنچه بر تا دیگران اجل یتهای دادن ئکل تغییر یا ت انایی از اسع ع ارت نر  تقدر     

 از اینکه بدجن اسع ره بازیگرانی به متعلق نر  قدرت بنابراین .رنند رفتار یا فکر خ اهیم، می

 دیگران برای آنها های ج ارزش ها سیاسع چ ن گیرند؛ می را نتایج دلخ اه رنند، استفاده زجر

حکمرانی  خ د رش ر داخل در ج تحکم آمیز دست ری رجش با ت اند می دجلع یک .دارد ابیعوذ

 ابزارهای تهدیدآمیز یا )ه یج( تش یقی بر ابزارهای تکیه با اسع ممکن تحکم آمیز قدرت رند،

 ئ دال اعمال )چماق(

 دسع وهانی سیاسع در حتی داخلی ج صحنه در دلخ اهش نتایج به ت اند دجلع می یک     

یا  ج خ اهیم می ما ره رنند طلب را دیگران آنچه ره پذیرد انجا  اقداماتی ره بدین ص رت یابد،

 چهره این .بدانند خ د میل مطابق ج درسع دهیم، انجا  می ج داریم دجسع )دجلع( ما را آنچه

 رنندگی قدرت وذب آنرا ت ان می ره دارد قرار تحکم آمیز قدرت رفتار مقابل در قدرت از

 (ال800: 8811نای، )نامید " نر  قدرت"

 ره (ال(nay, 2003: 66-67نامید« قدرت دج  چهره»ت ان  می را ن ع قدرت این ناى نظر از     

 دیگران بر رضایع با ت أ  غیرمستقیم تأثیرگذارى ج المللى بین اعت ار برآیند رسب ج محص ل

 سیاسى اید  ل ژیک، فرهنگى، های مؤلفه برگیرنده در نر  (ال قدرت22: 8811)ت یسررانى،  اسع

 ئم ل وهان های وذابیع داراى ره بشر حق ق ج مرد  ساالرى مانند هایی ارزش .اسع هنرى ج

 ئ دال می محس ب نر  قدرت منابع دیگر از اسع
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 منابع قدرت نرم

 الف( فرهنگ

آن،  یها اسعیج س ردیگ یوهان ئم ل را در بر م یها زمانی ره فرهنگ یک رش ر ارزش     

منابع  از نظر نای. ره دیگران نیز در آن سهیم هستند بخشد یها ج منافعی را ارتقا م ارزش

فرهنگی قدرت به سادگی قابل تغییر نیستندال این منابع طی دجرانی ط النی به مثابه 

ج همانند ذخایر یک ر ه هستندال دیپلماسی  اند افتهیساختارهای مستحکم ظه ر، برجز ج انسجا  

 از این ذخایر استفاده نم ده ج اهداف خ د را محقق سازدال ت اند یفراخ ر حال م عم می به
(Nay, 2004) 

 بنیادین یها ب( ارزش

ها را به عن ان معیار رفتار خ د  ها آن دجمین من ع قدرت نر  از دیدگاه نای هستند ره دجلع     

( در نهادهای بین المللی )مانند ها در رفتار داخلی )مانند ق  ل دم رراسی ال این ارزشاند رفتهیپذ

همکاری با دیگران( ج در سیاسع خاروی )مانند پیش رد صلح ج حق ق بشر( ترویحات دیگران 

 الدهد یقرار م ریتحع تأث قاًیرا عم

 دولت یها استیج( س

دجلع در داخل ج خارج رش ر نیز یکی از منابع بالق ه قدرت نر  محس ب  یها اسعیس     

اعمال  یها اسعیقاطعی بر قدرت نر  داردال در جاقع س ریسیاسع خاروی تأثبه جیژه  ئ د یم

به ارتقا یا راهش بخشی از قدرت  ت اند یها ئمشیری دج ل ه اسع ره م ئده از وانب حک مع

دجلع اعم از داخلی ج خاروی ره ریارارانه، متک رانه، بی تفاجت  یها اسعینر  بیانجامدال س

تنی بر رجیکرد ر ته نظرانه نس ع به منافع ملی همه بازیگران نس ع به افکار دیگران یا م 

 .به تضعیف قدرت نر  منجر گردند ت انند یبائند، م

 

 قدرت هوشمند

 این ررد، منتشر افرز فارین مجله در 2001 سال در ره خ د مقاله در ناسل س زان خانم     

 منافع علیه ودی تهدیدهای با مقابله برای دیگر «نر  قدرت» اصطمح ره ساخع مطرح را ایده

 به آن از ج ررد پیشنهاد را 8«ه ئمند قدرت» عن ان با ودید مفه می جیال نیسع رارآمد امریکا

                                                                 
1 Smart power 
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 امریکا ملی امنیع علیه تهدیدها با مقابله در نر  ج سخع قدرت ه ئمندانه ترریب معنای

 (Nossel,2004) الگفع سخن
 بر انتخاب ن عی یعنی اسع؛ نهفته ئمندیه  ج زیرری مفه   «Smart» جاژه بطن در     

 دگماتیسم هرگ نه نفی ج ارگانیکی چارچ بی در زنده ج پ یا فعال، ج محض عقمنیع م نای

 ئامل را خاصی ای رلیشه های قالب ره غیرزنده ج مکانیکی تعاممت از دجری ج پرهیز ج رفتاری

 .ئد خ اهد

 ج ای منطقه با بافع سخع قدرت ج نر  تقدر میان ت ازن ه ئمندانه ایجاد و زف نای     

 آمیختن در ره ران، م فقیع راز ره باجراسع این بر ج داند می ه ئمند قدرت را وهانی

 قدرت، رارگیری به ن ع این ج اسع نهفته مختلف، های بافع در سخع ج نر  قدرت ه ئمندانه

ه ئمند نه از ونس  ال قدرتدائع خ اهد پی در سیاسی، ره ران برای را نتیجه ترین بهینه

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 

 بائدال یاهداف م تنی بر قدرت سخع ج نر  م

 

 الملل بین سیاست در هوشمند قدرت کارکرد 

قدرت تفکیک  های نشانه سایر رارررد سیاسی ج بین المللی اش از بر اسا  ه ئمند قدرت     

هایی از مداخله گرایی  اسع ج ول ه نظامی سخع افزاری دارای نقش ج رارررد ئ دال قدرت می

 درصدد او ار، معط ف به الگ های طریق قدرت از این گذاردال عامل نمایش می را به عینی

رش ری  دیگر، از س ی اسعال خ د های ج مطل بیع پذیرش اهداف، منافع به گراندی جادارسازی

 بحرانی، ئرایط ج بینی پیش غیر قابل تهدیدهای برابر در گیرد، می قدرت نر  بهره از ابزارهای ره

 (00: 8811دهندال)متقی،  از دسع می را رنشگری برای الز  ئده، ت ان گیری غافل دچار

بت انند  ره ئد ای مطرح گ نه به استراتژیستهای آمریکایی ند ت سطه ئم قدرت م ض ع     

 با مقابله وای به از س ی دیگر، ج رنند یکدیگر ترریب با نر  را ج سخع قدرت های ح زه

آن  به مفه   آینده برآیندال این امر تهدیدهای با رجیارجیی ج رنترل واری، درصدد تهدیدهای

 تخریب فضای اورایی وای آنکه درصدد به دائته، ه گراآیند قدرت ه ئمند رجیکردی اسع ره

دهدال  ئکل می رنشگری ج اراده با انعطاف پذیری همراه ئکل مطل ب خ د را از طریق بائد،



 ... ایران اسالمی جمهوری نرم قدرت بر مبتنی راهبردهای     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

79 

 تأمین غیر مستقیم ای گ نه به را ج اهداف خ د دارد متن ّعی راررردهای قدرت ه ئمند

 رندال می

 

 هوشمند قدرت و آمریکا

 حذف ج 8۱۱0 سال در ئ رجی وماهیر اتحاد فرجپائی ج قط ی دج نظا  سق ط ج اف ل با     

دیگر  با خ یش خاروی سیاسع تنظیم در امریکا ب د، افزاری سخع ن ع از ره رقیب قدرت

 به «نای و زف» .داد قرار خاروی سیاسع دست ر در نیز را افزاری نر  قدرت رجیکرد رش رها،

 وایی تا رفع رار به امریکا ملی منافع علیه ودید دیدهایته با مقابله برای آن، تئ ریسن عن ان

 محافل ج رارئناسان برای آن مصادیق ج «نر  قدرت» ج «سخع قدرت» مفه   هردج ره

 الب د ئده ئناخته راممً وهانی سیاسع عرصه در پژجهشی ج علمی مرارز ج سیاسی
 ئناخع ج مح ر معنا های هنظری به ت وه مستلز  امریکا ت سط ه ئمند قدرت رارگیری به     

 ها، ارزش ها، انگاره ج مخاطب وامعه سیاسی رفتار ج منافع ها، ه یع دقیق ج تعریف صحیح

 قدرت انتخاب در منطقی ترریب گیرنده بر در تا اسع وامعه آن بر حارم باجرهای ج نمادها

 خاروی اسعسی 8۱۱0 سال ج سرد ونگ پایان تا امریکا نیز عملیاتی لحاظ از .بائد ه ئمند

 گفتمان ج ادبیات تغلیظ ب د؛ ررده تنظیم سخع قدرت ن عی به اتکا اسا  بر عمدتاٌ را خ د

 ج ساختار تغییر ئعار ج سفید راخ بر خ اهان ومه ری حک مع دجره دج در امریکا افزاری سخع

 ،مسأله اینال هستند سخع قدرت رارگیری به از هایی نم نه ایران درباره ونگی ادبیات بعضاً

 .ب د افزاری سخع تهدیدهای از سفید راخ تلقی ن ع ج ها ذهنیع از نائی غلط، یا صحیح
امریکا با سرمایه "گفع: یا در مصاح ه "قدرت نر "و زف نای تئ ریسین ج صاحب نظریه      

یک قدرت ه ئمندتر ئ دال یعنی باید به همه مرد  ج  ت اند یگذاری مجدد در راه خیر وهانی م

اسر دنیا چیزهایی بدهد ره آنان در غیاب ره ری امریکا قادر به دستیابی به آن سر یها دجلع

در قدرت نر   تر عینیستندال امریکا با قدرت نظامی ج اقتصادی در رنار سرمایه گذاری جس

 (8811)خ او  ی، ال"وهانی ایجاد رند یها چارچ ب الز  برای مقابله با چالش ت اند یم

آمریکا  ناپذیر ت ویه ج خشن های سیاسع برخى آئکار اعمال دلیل هب اخیر دهه دج یکى در     

عراق  ائغال طل ى، ت سعه گرایى، وان ه یک اسرا یل، از قاطع ج صریح حمایع مانند منطقه، در

 ج همچ ن القاعده ترجریستى های گرجه برخى از حمایع ل نان، ج س ریه با مخالفع افغانستان، ج
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 ,Hinen) .رفته اسع تحلیل زیادى حد تا نر  قدرت نظر از ج ررده اف ل جواهتش ج اعت ار ...

2008: 69) 
 مشکمتی از ج مصا ب جارث راران محافظه از پس ره خ اه تح ل ومه ر ر یس اجباما باراک     

 در ابتدای دج آن تلفیق به آن از فراتر حتی ج نر  به سخع درترین از گذار در سعی ب ده آنان

 را دائعال ایاالت متحده ایاالت خاروی سیاسع مشکمت بر غل ه استایر در ریاستش ئرجع

 سنگین های هزینه نتایج ج ج امریکا دجلع ق لی های ئکسع سیاسع به ت وه با متحده

 رأ  در ج ها دمکرات امریکا، ونگ برای این فرهنگی های هزینه ج ج افغانستان عراق های ونگ

 به بازیابی حیثیتی ج بازسازی برای تغییر ئعار حزب با ینا نامزد عن ان به اجباما باراک ها آن

 (88۱8)قاسمی، ئدال ومه ر امریکا ر یس ج آمد پیش

 بر دیگر کشورها متحده ایاالت تأثیر و نفوذ میزان: 1 جدول
 2000 2001 2001 200۱ 

 منفی مث ع منفی مث ع منفی مث ع منفی مث ع رش ر

 -- -- -- -- -- -- -- -- فلسطین

 11 10 18 80 9۱ 88 -- -- رمص

 -- -- 12 81 91 29 -- -- امارات

 -- -- -- -- -- -- 1 21 عربستان

 -- -- 01 21 91 81 -- -- ل نان

 08 28 18 20 0۱ 1 1۱ 89 ترریه

 رژیم

 صهی نیستی

-- -- -- -- 01 20 -- -- 

 -- -- -- -- -- -- 90 21 عراق

 9/99 9/80 99 1/88 19/00 29/8۱ 01/11 01/22 مت سط آراء

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

 تغییر نیز دیگر رش رها ج با ارت اط در امریکا افزاری سخع ن ع تقابل رلی، ارزیابی در     

 رارئناسان نیز حاضر جضع در حتیال سازد برآجرده را سفید راخ نتظاراتا ساختار نت انسع

 تجاجز سال ئش تجارب به ت وه در خص ص تقابل ایران ج آمریکا، با معتقدند الملل بین امنیع
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 طرف م و د در وهان، دج عینی ج ذهنی ئرایط ج ها ظرفیع ج عراق در امریکا ائغالگری ج

 اقدا  یا امریکا مستقیم اقدا  با صرف افزاری سخع مسیر در حررع( امریکا ج ایران) معادله

 نیسعال بخش ثمر ایران درباره اسرا یل غیرمستقیم
 حال، این با رفع؛ پیش ایران به حمله مرز تا امریکا طل انه، ونگ ادبیات تصاعدی با رئد     

ال رسد نمی مطل ب ایجنت به ایران علیه نظامی اقدا  با ره اسع یافته دسع جاقعیع این به امریکا

 رجیکرد ایران، وامعه ب دن اید  ل ژیک لحاظ به .اسع جاقعیع این مؤید ج گ یا نیز عراق تجربه

 .برساند خ یش مطل ب نتایج به را امریکا ت اند نمی نیز نر  قدرت صِرف
 های از فرصع حدارثری برداری بهره ضمن ره نیاز دارد ه ئمند بازیگری به ه ئمند بازی     

 حررتی ج اقدا  بازی حریف، ن ع تناسب به س زی مهره ج فرصع س زی از پرهیز ج ممکن

اجباما تمش  بنابراین آمریکا در دجران .دهد انجا  ملی امنیع ج منافع در راستای ه ئمندانه

ملی  تا منافع رند استفاده دیپلماتیک ابزارهای از تمش ه ئمند قدرت قالب سیاسع در ررد

 ای ج جی برای مذاررات هسته برنامه نتیجه دسع آجردال در به ن ینی نگرئهای با امریکا را

 با احتمال گفتگ  عراق، امریکایی از نظامیان ایران، خرجج با پیش ئرط بدجن پیشنهاد گفتگ ی

 ر یس ره ه ئمندی اسع قدرت راه رد از افغانستان ج الالال بخشی بحران حل برای طال ان

 .ب د گرفته پیش در ومله ایران من ای خاجرمیانه رش رهای الدر ق  متحده ایاالت ومه ر
را  سفید راخ امریکا، های طیف دم ررات بر حارم هنجارهای ج اص ل گذئته ج سالهای تجارب

 .گیرد پیش در ایران با تقابل ج تعامل را برای ه ئمند قدرت راه رد ره ررد مجاب
 در خ یش در سخنرانی امریکا، اس ق خاروه رام  جزیر« رلینت ن هیمری» راستا، این در     

 ابزار بر ما خاروی سیاسع"ررد:  اعم  رش ر این نمایندگان خاروی مجلس رجابط رمیته

های  قدرت با خ د اهداف تحقق برای اسع ج است ار نظامی اهر  چنین هم ج ج ت سعه دیپلماسی

 ارن ن 9+8 گ های ج گفع در نشینی حائیه ها ازسال پس رنیمال امریکا می همکاری ای منطقه

 (88۱8)قاسمی، ال"ئده اسع گفتگ ها ت دیل این در رامل ئریک به

خ دداری دجنالد تری علیه جالاالایران اتخاذ رردال  آمریکا در دجره ترامپ سیاسع تهاومی     

یتاً نهاج  «بروا »ایران ج غرب یا  یا ترامپ از امضای تأییدیة پای ندی ایران به ت افق هسته

 الباعث ایجاد تنش میان ایران ج آمریکا ئده اسع  جج یکطرفه آمریکا از این ت افق،خر

ایران، یا چیزی  یا عمجه بر این، ترامپ از استراتژی ودیدی برای مقابله با بسط نف ذ منطقه     

نامید، پرده بردائعال عنصر اصلی « گسترة اقدامات مخرب ایران»ره ر یس ومه ر آمریکا آنرا 
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سازی ج مقابله با نف ذ بی ث ات رنندة ایران در منطقه ج   تراتژی، مشتمل بر خنثیاین اس

طرح  محدجد رردن ت ان این رش ر خص صاً در زمینة به اصطمح حمایع از ترجریسم اسعال

پیشنهادی جائنگتن م تنی بر ایجاد محدجدیع برای سپاه پاسداران ج همچنین مقابله با نیرجی 

 نا  سپاه پاسداران انقمب دجلع ترامپ ب دال ه عن ان مح ر این استراتژیبسپاه پاسداران قد  

به همراه تما  حامیان نظامی، افسران، ع امل ج جابستگان به آن، به خاطر حمایع از  اسممی را

 ی ترجریستی ئناسایی رردالها گرجهوزج فعالیتهای نیرجی قد  سپاه، 

 طرح اسع:فاز قابل  مقابله ه ئمند با جالاالایران ت سط آمریکا دج

 فاز اول: ترکیب سخت و نرم شامل: 

 انتخابات ج رجیدادهای پس از آن -

 فرهنگی ج بکارگیری اپ زیسی ن ن  استحاله -

 ل:فاز دوم: مدیریت تلفیقي شام

 ریگی، پژاک، ترجرهای رردستان، انفجارات(داعش، ترجریسم ) -

 (88۱2الی، )دانیاقناع سازی )عد  رارآمدی نظا ، ضرجرت سازش با غرب( -
برخ ردار اسع « قدرت نر »تردیدى نیسع ره امریکا تقری اً از همه ارران ف ق براى اعمال      

در ونگ سرد، فرجپائى ئ رجى ج تک قط ى ئدن وهان نیز بر این اعت ار افزجده  ج پیرجزى

تگى عربى به حمایع مستمر امریکا، جابس مدت در منطقه، نیاز ئدید رش رهاى اسعال حض ر بلند

مختلف با رش رهاى  یها مانیپ منطقه، انعقاد امنیع ص رى ئدید رش رهاى منطقه به آن، تأمین

ودى در منطقه،  صدا ، حض ر نظامى عراق ج سرر ب منطقه، پایان دادن به ائغال ر یع، ائغال

ا المللى، رجابط گسترده سیاسى، اقتصادى، نظامى ج فرهنگى ب بین یها نف ذ بممنازع در سازمان

است دادى ج غیر  یها بیشتر رش رهاى منطقه، تلقى این رش ر به عن ان مأمن ج تکیه گاه نظا 

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

خشن  یها اسعیدهه اخیر به دلیل اعمال آئکار برخى سالز  به ذرر نیسع ره در یکى دج      

ت ویه ناپذیر هم چ ن حمایع صریع ج قاطع از اسرا یل، یک وان ه گرایى، ت سعه طل ى، ائغال 

ترجریستى همچ ن  یها عراق ج افغانستان، مخالفع با س ریه ج ل نان، حمایع از برخى گرجه

ه ج قدرت نر  آن تا حد زیاد تحلیل رفته اسعال اعت ار ج جواهع آن اف ل یافت داعش،القاعده ج 

این معادله احتماالً در خص ص ایران سیرى معک   طى ررده اسعال اما ظ اهر امر چنین نشان 
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ره امریکا از حیث قدرت نر  ج سخع هن ز هم نه تنها در خاجرمیانه ره در رل وهان  دهد یم

ایران نیز هر چند از حیث قدرت سخع  م قعیتى نس تاً ممتاز ج بروسته داردال ومه رى اسممى

ره م قعیع معن ى ج  دهد ینازل دارد اما ئ اهد عینى چنین نشان م در ظاهر م قعیتى

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
 

 در حوزه قدرت هوشمند در برابر ج.ا.ایرانعملي آمریکا  های گام

بر مذارره مستقیم با  2001اجباما از ق ل از پیرجزی در انتخابات مذاکره مستقیم با ایران:  -1

رند، بر  بردال آمریکا را تحریک می ایران پای می فشردال اج معتقد ب د ایران از ق اعد و دج بهره می

س ع به آمریکا، از همین نیرجی تحریک آمریکا، بهره آجرد؛ ج با جو د جزن رمتر ن رجی تشک می

رندال لذا آمریکا باید ایران را به رجی تشک آجَرد ج  برد؛ ج آمریکا را با آن همه جزن پرتاب می می

تحریک رردال ادبیات مدبرانه ج رفتارهای پیچیده را به استخدا  گرفع تا در آینده ئاهد 

 (88۱2نیالی، )داهای مؤثر بر علیه ایران ب دال اقدا 

؛ اگر با ما اسعمح ر ج رادیکاالنه  ادبیاتی رم  نرارا ادبیات ن محافظهادبیات مدبرانه: -2

ها  ره ادبیات ن دمکرات ن ائید، بر ما هستید، رلیدجاژه اصلی این ادبیات ب دال در حالی

« ریع نیسعدنیا بدجن آمریکا ج آمریکا بدجن دنیا قابل مدی»تکثرگرایانه ج پراگماتیستی اسع؛ 

 الرلید جاژه اصلی این ادبیات اسع

ساختی نیستند؛ چندساختی ج  راران تک ها؛ برخمف ن محافظه ن دم رراترفتار پیچیده: 

اند ج تمش دارند آمریکا را  رنندال بازی ه ئمندانه را در دست ر رار قرار داده ت درت یی عمل می

  از رجیکرد قدرت گیج خارج رنندال

ها در پی این رفتار پیچیده تمش دارند صحنه تعاممت رفتاری  آمریکایی اقدامات مؤثر: -3

متفاجت را به نفع خ د مدیریع رنندال رش رهای منطقه را به اوماع بر علیه ایران هدایع 

نائی از « گفتمان ت ازن نامتقارن»در خاجرمیانه ج  در مح ر مقاجمع (88۱8)مطهرنیا، رنندال

با بازیگران مخالف ، از گرجه ترجریستی داعش را خلق رنند، ندمدیریع ایران ئکاف ایجاد رن

 االالال ج حما  رجدررج نش ند؛ چ ن حزب
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 ترکیب قدرت سخت و نرم در چارچوب استراتژی قدرت هوشمند

با افزایش ت وهات خ د به قدرت نر ، مسیر بهتری را پیش رجی  دائعدجلع اجباما سعی      

تق یع ارت اط ج نف ذ »به عن ان قدرت سخع ج « تحریم»ترریب خ د قرار دهدال بر این اسا  با 

ی ودیدی از استراتژی گیری مرحلهبه عن ان قدرت نر ، امکان ئکل« در میان مرد  ایران

تر ج بی پرجا تر رفتار  یتهاومدر دجره ترامپ نیز اگر چه آمریکا قدرت ه ئمند متص ر ب دال 

 مداران آمریکایی سیاسعر  قابل مشاهده اسعال رند اما پیش رد همزمان قدرت سخع ج ن یم

ها با حک مع را ی تقابل آنمعتقدند فشارهای نائی از تحریم بر مرد  ایران زمینه همچنان

تق یع ارت اط ج »به عن ان قدرت سخع ج « تحریم»با ترریب ( 88۱8، زاده تقی )رندالفراهم می

ی ودیدی از استراتژی گیری مرحلهان ئکلبه عن ان قدرت نر ، امک« نف ذ در میان مرد  ایران

 قدرت ه ئمند متص ر خ اهد ب دال

 

 قدرت نرم ج.ا.ایران

 راه در چهار انگیز ئگفع تمدن دارای رش ری به عن ان تارن ن پیش سال هزاران از ایران     

 با دا می در مراجده دیگر س ی از هندجستان، با مرز س  هم یک از بشری، بزرگ تمدنهای

 سمع از ئرقی، امپرات ری رج  ج ی نان با مرز هم غرب سمع چین، از بزرگ تمدن ج فرهنگ

پژجه،  )گلشن ا  دائته م اوهه دا می ج مراجده اعراب با ون ب از سمع ج ها رج  با ئمال

8811 :888). 
 المللی، های بین عرصه در بازیگری مؤثر های با پتانسیل ای منطقه قدرت عن ان به ایران     

 ساختارهای رجابط ج بر تأثیرگذاری دن ال به الملل، بین های رجابط دگرگ نی از اثرپذیری ضمن

 ایران، اطراف ج در داخل انرژی عظیم منابع ایران، متن ع ج بائدال وغرافیای جسیع می م و د

 گستردگی ج عمق انسجا  اید  ل ژیکی، مستعد، ج و ان ومعیتی ریفیع ساختار ج ترریب

ج  ای منطقه تح الت بر استراتژیکی تأثیرات متقابل با ژ  پلیتیکی م قعیع نگی،نف ذ فره ح زه

 المللی اسعال بین فضای در ایران ئاخص های ومله جیژگی از متعدد نس ی مزایای سایر
 اقتصادی، ارت اطات ت سعه ج رئد خاروی، ج امنیع داخلی تأمین ج ث ات این، جو د با     

 ایران، های ج فرامنطق ای منطقه تح الت بر تأثیرگذاری افزاری ج ر ن نف ذ های ح زه با گسترده

 قالب در را خ د خاروی ج تعاممت داخلی ج پایدار ت سعه ایران ره یابند تحقق می ئرایطی در
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 های نس ی مزیع بر تکیه با ژ  پلیتیکی ج جاقعیتهای وغرافیایی بر متکی ج وامع یک استراتژی

  )www.rastak.com)میرئاهی .نماید ج تدجین طراحی نر ، قدرت ت لید منابع ومله رش ر از
 تق یع م قعیع یا ج تضعیف باعث رش رها، دیگر مردمان دیدگاه ودید، عصر در تردید بی     

 نگاه ن ع ج رش رهای همسایه نظر میان، این در .گردید خ اهد الملل بین رجابط در ها قدرت

 نر  قدرت رش رهاسعال از سایر تر رننده تعیین ج تر مهم ها، قدرت م اضع ج ها سیاسع به ها آن

 سیاسی مشاررع ساالرانه، مرد  های فارسی، ارزش زبان تمدن، تاریخ، فرهنگ، اسم ، در ایران

 ومه ری نر  قدرت افزایش ج حفظ داردال دسع ریشه این از م اردی ج مرد  اوتماعی ج

 ج رش رها سایر در خ د قدرت افزاری نر  منابع رار بستن به ج ئناخع نیازمند ایران، اسممی

 .اسع هدف رش رهای از هریک اوتماعی ج سیاسی های فرهنگی، زمینه به ت وه با و امع

 1۱ میزان، این ره از %(۱1) مسلمان هشتاد میلی ن از بیش دائتن با ایران اسممی ومه ری

 اسممی تأثیرگذار ج بزرگ، پرومعیع رش رهای از یکی بائند، می سنّی درصد ۱ ج ئیعه درصد

 ((Islamic Web, 2007اسعال
تری  پایین وایگاه در افزاری سخع قدرت حیث از گرچه در ظاهر ایران اسممی ومه ری     

 یج فرهنگ معن ی م قعیع ره دهد می نشان عینی ئ اهد اما دارد، قرار متحده ایاالت به نس ع

 قطب یک به ت دیل ئدن حال در ج نهاده فزجنی به رج منطقه در ایران نر  قدرت اصطمح به ج

 ارتقای ج معن ی قدرت برای رسب الز  ئرایط ج ها زمینه اسعال ایران منطقه در مؤثر فرهنگی

 رش ر فعال اسعال دیپلماسی فراهم ساخته را منطقه رش رهای میان در خ د مح  بیع نصاب

 در مجم ع، ره اسع زده دامن خاصی های تث یع سیاسع ج احیا اتخاذ، به اخیر سال چند در

 ابهامات، برخی زدجدن ج ای منطقه ج المللی بین عم می در افکار آن از مث ع تص یرسازی ت اند می

 رندال ئایانی رمک هژم نی فرهنگی، رم  یک در ج
 ای ودید منطقه وایگاه ج معن ی نف ذ ره اسع جاقعیع این گ یای بررسی، ج تأمل اندری     

 مؤسسات ج دیگر، مقامات ع ارت بهعال اس آن پذیرش به مج  ر آمریکا ره اسع نح ی به ایران

 طریق از باید ایران ومه ری اسممی نر  قدرت ره اند رسیده جاحد دیدگاه این به آمریکایی

 راخ در حض ر از پس ااجبام های تمش .گردد مدیریع ج رنترل آمریکا نر  تهدیدات ج قدرت

 راه رد این دقیق ئناخع اسع بدیهی حال اوراسعال در ج تدجین راه رد، همین م نای بر سفید

 با رجیارجیی امکان ره اسع ضرجرتی آن مناسب جرارهای به ساز اسممی ایران ئدن مجهز ج

 (ال8811 راتب،)آجرد می فراهم ما را برای آمریکا نر  قدرت

http://www.rastak.com/
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ومه ری اسممی ایران به عن ان یکی از ابعاد جابزار سیاسع خاروی  دیپلماسی فرهنگی     

ع ارت اسع از: تمش ج ر ئش از پیش طراحی ئده ج سازمان یافته ومه ری اسممی برای 

، ایستارها ج باجرهای سایر ها ارزش، ها آل، ایده ها انگاره، ادرارات، افکار، ها بردائعیر گذاری بر تأث

ی ها فرهنگن ج ترجیج فرهنگ ج تمدن ایرانی ج ئناخع ج درک جاقعی از طریق ت یی ها ملع

 (810: 8811 )فیرجزآبادی،ین ج ت سعه منافع ملیالتأمدیگر به منظ ر 

 

 ایران اسالمي جمهوری نرم قدرت های تولید قابلیت و منابع ترین مهم

از  نائی نر  قدرت به راستای دستیابی در رش ری هر بالق ه ظرفیتهای ره بپذیریم اگر     

 ره ای اسع بالق ه ظرفیتهای دارای اسممی ومه ری ره یابیم می آنگاه در اسع، خاص عناصری

 نف ذ افزایش چیزی وز آن نتیجه ج گردیده نمایان بالفعل ط ر به آن از بخشی سال چند طی

 همین .عاس ن  ده آمریکا اهداف با وهانی همراهی نف ذ ج راهش ج ایران المللی بین ج ای منطقه

 راهش برای خ د تمامی امکانات از نماید تمش خ د زعم به آمریکا ره گردیده م ض ع باعث

 ج و اب ن  ده مؤفقیع قرین تارن ن خدا خ اسع به ره برداری نماید بهره ایران نف ذ ج قدرت

 اسعال داده عکس

 

 ها و منابع قدرت نرم جمهوری اسالمي ایران عبارتند از: ترین مؤلفه مهم

 ایران نام و سرزمین -1

 ج یکپارچگی برای چارچ ب مناسب ج ه یع ایجاد در نکات از مهمترین رش ر هر نا      

با  ره اسع )رش ر( آن سرزمین یک دجلع، حارمیع تحع قلمرج .ئ د می ملی محس ب جحدت

 دجلتی ئکل سرزمین، جو د ئ دال بدجن می سیاسی متمایز جاحدهای سایر از سیاسی مرزهای

 (ال80: 8818نیا،  گرفعال )حافظ اهدنخ 

 استراتژیک و جغرافیایي موقعیت -2

 محل تمقی ژ  پ لیتیکی، ج استراتژیکی م قعیع وغرافیایی، دلیل به خاجرمیانه منطقه     

 رجدال جو د ئمار می به افریقا( ج ارجپا -)آسیا قاره سه ج ه ایی زمینی ارت اطی بزرگ مح رهای

 چپاجل برای بزرگ های رقابع قدرت ج ای منطقه ابرقدرت ن  د ج نیز منطقه انرژی عظیم ذخایر

گیردال قرارگیری  قرار ها ابرقدرت ران ن ت وهات در خاجرمیانه اسع ئده س ب های منطقه، ثرجت
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 ج ریزی لزج  برنامه متعدد، پتانسیلهای ج تها ج ظرفی وغرافیایی حسا  م قعیع این در ایران

 .سازد می دج چندان ملی قدرت افزایش وهع در ه رداری بهر وهع را دجلتمردان نظر دقع

 معدني منابع -3

 از پس ایران اسع ره آنچنان خزر دریای ج فار  خلیج در ح زه گاز ج نفع غنی ذخایر     

 888 ب دن دارا ع ارتی با به .دارد را وهان نفع تشده اث ا بیشترین ذخایر سع دی عربستان

پژجه،  )گلشناسع اختصاص داده خ د به را وهان ذخایر رل از صددر 80 نفع، بشکه میلیارد

8811 :899) 

 فرهنگي های جاذبه و تاریخ -4

 سیاسی همدلی ج اوتماعی رننده یکپارچگی بیان اغلب رش ر یک فرهنگ نقش م قعیع ج     

ملی  یکپارچگی دهنده تشکیل سیاسی مهمترین من ع عن ان به امر ئ دال این می آن محس ب

 ضربهای اساسی رش ر یک فرهنگی سق ط یا ج بنابراین صع د اسع، سیاسی پایداری ج حاد()ات

 (zhang, 1999: 28)دارد رش ر آن ملی قدرت راهش افزایش یا بر نهایع در ج رش ر ت سعه به

 ایدئولوژی و دین -5

 ستهتربرو نر  قدرت وهان، نقش در آنها سریع گسترش ج اسم  به جیژه ادیان، ظه ر با     

 قریب یافعال ارثریع گسترش قدرت نر  بر تکیه با بلکه سخع، قدرت نه براسا  گردیدال اسم 

 به عتری جسی وغرافیای قلمرج از حیث وز ی این از ج اند اسم  دین پیرج ایران اتفاق مرد  به

تشکیل  مسلمانان را ما رش ر ومعیع درصد ۱۱ از ئ ندال بیش می محس ب اسم  نا  وهان

 (ال811: 8818هند )حافظنیا، د می

 يو فرهنگ ياسیس یها گيندینما -6

 ریت ادل سف رش ر به زدهیبا سانه، یاقع در خاجرمجرش ر  89ایران از میان  اسممی ومه ری

 اسممی  ومه ریه، یان سیاق -دفتر حافظ منافع در مصر اسعال در آسیا  یدارا زیپرداخته ج ن

 یفرهنگ یزنرای 12همچنین ال عخانه اس سفارت اینطقه، دارم  ررش 80از  تخعیپا 81ایران در  

 (ال 281: 8811، هرسیج ج دیگران)مناطق مختلف وهان فعال هستند رانیا

 همزیستي و نژاد قومیت، -7

 جارد ایران پیش سال 8900 ره هستند نژاد آریایی از اصالتاً ایرانیان :ها آن تآمیز مسالم     

 ایران سارن رش ر در تررمنها ج ها بل چ ها، رردها، عرب ری،آذ فار ، اق ا  ئدندال امرجزه
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 در اند ه یتشان ررده ثابع تاریخ ط ل در ایرانی اق ا  مختلف ره، این ت وه قابل هستندال نکته

 دیده آنها در وغرافیایی ایران، فضای از ودای ق میع، بر تکیه اسع ج گرفته ئکل ایران با پی ند

 رش ر از دفاع در ایرانی ج مذاهب ادیان اق ا ، همه حض ر ج یکپارچگیمسئله  این ئ دال گ اه نمی

 .بائد می ونگ هشع ساله در

 بین المللي مجامع در حضور -8

 ج دیپلماتیک زنی چانه قدرت ت اند می ای منطقه پیمانهای ج المللی بین مجامع در حض ر فعال    

 ضمن مختلف ج نهادهای سازمانها در ئررع یا افزایش دهدال عض یع مختلف مسا ل در را ایران

 مالی منابع تأمین نیز ج ج فرهنگی اقتصادی مختلف امکانات نم دن با فراهم بخشی مشرجعیع

 .بائد اثرگذار ملی قدرت در افزایش ت اند می

 مؤثر و فعال دیپلماسي-9

 برای یزمسالمع آم طرق عمدتاً از ره بدانیم اعمالی ج تدابیر مجم عه دیپلماسی را اگر     

 ملی منافع حفظ برای الملل بین صحنه رجابط های اختمف ان  ه میان در حدارثر تفاهم حص ل

( باید گفع دیپلماسی فعال 9: 8801 ال رزی،)ئ د می گرفته رار به خاروی سیاسع ج اورای

جالاالایران به خص ص در سالهای اخیر عمجه بر فراهم رردن م قعیع مناسب از وهع حض ر در 

های منفی نس ع به رش رمان نیز ب ده اسعال م فقیع  م وب تغییر نگرش المللی، های بین عرصه

المللی مق  ل  ای فارغ از نتایجی ره دائع ج خرجج آمریکا از یک ت افق بین مذاررات هسته

 وهانی، س ب مخدجش ئدن چهره این رش ر در اذهان عم می وهان گردیدال

 يزبان فارس -11

پارسی ره  رینظ یآم ز ج ب ادبیات ئیرین، حکمع، زبان، عی  ج مذهب تشعمجه بر اسم     

دربردارنده مفاهیم متعالی بشری ج وهانی اسع، پتانسیلی بسیار ق ی برای قدرت فرهنگی ج 

بعد از انقمب  رهاسع  یرانیا عیاز ارران ه  زبان فارسی یکیئ دال  ارزئی ایران محس ب می

فراتر از فمت  اریبس یتیه  حال نیا باال ج ئناخته ئده اسع غیت ل یعن ان زبان مل مشرجطه به

 تاریخ رهن این سرزمین اسعال دربردارندهزبان فارسی داردال  رانیا

 

 

 



 ... ایران اسالمی جمهوری نرم قدرت بر مبتنی راهبردهای     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

89 

 ایران.ا.ج هوشمند قدرت سیاسي های مزیت

 اسممی بیداری ودید م ج مذه ی اسممی ج های ارزش م نای بر ایران، انقمب گیری ئکل     

 تمدن خم دگی چند قرن به ج نم د ایجاد حک متداری عرصه در اثرگذار ید جود محت ی با را

 ره ئد مدعی ت ان ایران، می انقمب ب دن فرهنگی به ت وه با رج، این از .داد پایان اسممی

 سط ح رجیکرد در این اسع اسعال جاضح نر  قدرت بر م تنی نر  ج قدرت م ل د اسممی انقمب

 در ایران.ا.ج های سیاسع رننده تعیین ج خ اهد یافع انعکا  یاقتصاد ج فرهنگی سیاسی،

 (88: 88۱0)ر ریایی زاده، ب دال خ اهد رمن ج سط ح خرد

 خرد الف( سطح

 ومله از اسممی رش رهای از متفکران بسیاری نزد باجر ئکل به اسممی بیداری هرچند     

 ارران گیری رلیه لئک ج اسممی بیداری ئدن نهادینه اما جو د دائع؛ سیدومال

 اسممی انقمب دینی ساالری گردیدال مرد  ایران ایجاد در فقط ئریعع م نای بر حک متداری

 تحقق برای را راه به تدریج ج نگردید مستقر آن در برخاسع، ای ت ده بطن وامعه از ابتدا ره

  وبغربی م های دم رراسی برعکس مدنی وامعه استقرار ساخعال اما هم ار مدنی وامعه

 (91: 8811)دهشیری، دسع دهدال از را خ د اهمیع ای، ت ده وامعه نگردید؛

 کالن ب( سطح

 م نای بر ره نیز ایران اسممی دارد، انقمب فرازمانی ج وهانی پیامی اسم  ره آنجا از     

 انقمب رج، این از .ئ د گرفته نظر در جیژگی این از خالی ت اند، نمی بنا ئده اسم  ئریعع

از  ج دهد می قرار مخاطب را وهان همه ج اسع بینش وهانی ج نگاه دارای س  یک از ممیاس

 گارجدی رجژه اسا ، اسعال براین فطرت آدمی بر منط ق هایش آرمان ج ها ارزش دیگر، س ی

 یک به ج اسع تمدن بشری به متعلق داد، رجی خمینی اما  ره ری به گ ید: انقمبی ره می

 همه و امع ج نهااانس همه مختص ان یا نهضع همانند این انقمبال داردن اختصاص خاص وامعه

 .اسع

 

 مبتني بر قدرت نرم ج.ا.ایران() با قدرت هوشمند آمریکا راهکارهای مقابله

گذاری دقیق برای م فقیع دیپلماسی  میزان هدف نیزانتخاب ابزار مناسب ج  وا ره از آن     

تق یع دیپلماسی ت ان برای  زیر را می یبزار ج سازجرارهاسا ، اا بر این ،ضرجری ج حیاتی اسع
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ال تق یع ج گسترش هر ردا  از م ارد ذیل در مقابله با قدرت پیشنهاد دادومه ری اسممی ایران 

 خ اهد ب د: مؤثرنر  ج قدرت ه ئمند آمریکا 

 هنگيرف یها ها و جشنواره برگزاری هفتهو آموزش زبان فارسي  -1

زبان فارسی  یها یررس سیاز طریق تأسخاروی آم زان  زبان ادبیات فارسی بهش زبان ج آم ز    

بسیار مهم ج مناسب اسعال زیرا، زبان  یابزار ،تخصصی یها مرارز ج آم زئگاه ،ها در دانشگاه

ها خ اهد  رانال ارت اطی بین فرهنگ ج تمدن ایران ج سایر رش رها ج فرهنگ نیتر فارسی مهم

دانشج یان ج   تحصیلی ج فرصع مطالعاتی زبان فارسی به یهبا اعطای ب رس، باید رج نیب دال از ا

 گسترش زبان ج ادبیات فارسی همع گماردال ، بهخارویدانشمندان 

 هنگيرگرایي ف چندجانبه -2

دیپلماتیک در عرصه  یها عیگرا از ئدت حساسیع ج امنیتی ئدن فعال دیپلماسی چندوان ه    

آم زئی، ی ها رارگاه یانداز فرهنگی ج هنری ج راه یها شیهما ال برگزاریراهد یممرزی  برجن

اهداف ای در م فقیع  رننده هنری، نقش تعیین ،علمی ج فرهنگی مشترک، م ادالت فرهنگی

ی ها شیفرهنگی ج هما چنین، ئررع در محافل رندال هم ایفا میسیاسی ج فرهنگی رش ر 

در  ینیز ابزار مؤثر دیگر ی اسممیی ومه رها یت انمندریح شتای برای ت یین ج  منطقه

 ال(88۱ :881۱دهقانی فیرجزآبادی، )یدآ حساب می ی بهگرای چارچ ب چندوان ه

 ورزش و صنعت سینما ،توسعه صنعت گردشگری -3

های ط یعی ج تاریخی، ایران را در زمره یکی از ده رش ر  تمدنی ج واذبه-پیشینه تاریخی     

ریزی  ، در ص رت برنامهرج نیفرهنگی قرار داده اسعال از ا برتر وهان از نظر آثار ج میراث

راه ردی در ح زه وهانگردی ج میراث فرهنگی، امکان ترجیج ابعاد ج جو ه فرهنگ ج تمدن 

ارتقاء قدرت نر  صنعع جرزش ج سینما دج ابزار بسیار مهم ج مؤثر برای  الئ د ایران فراهم می

 الرجد یئمار م بهالمللی  رش ر ج نیز به  د مناس ات بین

 جذب و آموزش دانشجویان خارجي -4

، آم زش ج پذیرش دانشج یان ردیهایی ره باید م رد ت وه قرار گ یکی دیگر از سیاسع     

 درباره یمنف احساسات با در م ارزه یادیز ریئک تأث بدجن یفرهنگ یها تما ال خاروی اسع

 م ارد اثرگذار ومله از دانشج ( ج داستا) یدانشگاهج  یعلم م ادالتال دائع خ اهندرش ر  کی

 (ال20 :88۱0درخشه ج غفاری، )ئمارال به نر  قدرت در
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ای( و تالش برای ارتقای برند ملي و  رسانه) استفاده از اشکال دیپلماسي عمومي -5

 ایماژ سازی مثبت از جمهوری اسالمي

ئمار  رش رها به یِروخا یِگذار اسعیس یِردجلتیغ گرانِیباز، ها امرجز، رسانه یایدن در     

ها  گرفعال آن دهیت ان ناد رامل مهار ررد ج نه میط ر  بهت ان  ها را نه می آن عیره فعال رجند یم

ر تح ل د ها را به ج دجلعنم ده  جادیا یفراجان اترییتغ یخارو اسعیس یسنت گفتمانر د

گفتمان  نین  اهگیوا پیاندال در جاقع، در  جادار ررده یخارو اسعیس یج اورا یریگ میتصم

ز تر ا مهم اریبس گرانیدر اقناع د زیها ن نقش رسانهی، اسیس تدر تعامم یرسازیج تص  یساز

سع ره جاز آن ر م میع یپلماسیای در د مضاعف راه رد رسانه عیگذئته ئده اسعال اهم

همان، )هستند ی جالالالآم زئت تر از مخاط ان م ادال گسترده اریبس، ای رسانه یها مخاط ان برنامه

 (ال21-21

 معرفي مفاخر ایران -6

برگزاری مناس ات ج مجالس گرامیدائع ئعرا، ادبا ج دانشمندان نامدار ایران در این      

 قت ان از طری ل یع برخ ردار اسعال هم چنین در قالب چندوان ه، میجرش رها از اهمیع ج ا

ها، مراسم،  ممی، برنامهای ج اس های فرهنگی منطقه همکاری با رش رهای منطقه یا سازمان

گرامیدائع ج بررسی آراء ج افکار بزرگان فرهنگ ج  وا ره از آنمحافل ج گردهمایی برگزار رردال 

، برگزاری رند ه در معرفی ج ت یین عمق فرهنگ ج تمدن ایران ایفا میتنقشی بروس، ادب ایران

وهع معرفی فرهنگ  ی فرهنگی خ اهد ت انسع درها ییگردهماهای علمی ج  اوم ، ها نشسع

 (ال810، 8811)خانی، ی رندنیآفر نقشوهانیان  ایرانی ه اسممی به

 ژی واحد و هماهنگي میان کارگزاران وجود استرات -7

بائد ره تعداد آنها  دیپلماسی فرهنگی در رش ر ما دارای رارگزاران ج مت لیان متعددی می     

عال ئاید در نگاه اجل تعدد این نهادها بدین نهاد ج سازمان دجلتی ج غیر دجلتی اس 10بیش از 

المللی فرهنگی از س ی رش رمان به این  ای برای فرهنگ ج رجابط بین معنا بائد ره وایگاه جیژه

امر ئده اسع ج ط یعتاً نتایج بهتری نیز حاصل خ اهد ئدال اما جاقعیع این اسع ره این تعدد ج 

ها ج عملکردها،  م ازی راری  همپ ئی فعالیعفراجانی رارگزاران در بسیاری از م ارد م وب 

 ئ دال اختمط اداری ج به ن عی تعارض ج نابسامانی در دیپلماسی فرهنگی می
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 حمایت دیپلماسي رسمي از دیپلماسي عمومي -1

های متعدد ج متن ع ص رت گرفته  در بحث دیپلماسی عم می با جو د اقدامات ج فعالیع     

های  نهادهای رش رمان به دلیل اینکه دیپلماسی رسمی به مزیع ها ج ت سط برخی از دستگاه

ایم به نتایج قابل ت وهی  دیپلماسی عم می ج فرهنگی ت وه چندانی ندائته اسع، نت انسته

دسع پیدا رنیمال ال ته با تأسیس مررز دیپلماسی عم می در جزارت ام رخاروه امید اسع در 

 الآینده نزدیک این مشکل برطرف ئ د

جمهوری اسالمي افزاری  برای ارتقای سیاست فرهنگي کشور و توان نرم یيرهاراهکا

 :ایران

 های فرهنگی بخش دجلتی ج غیردجلتیال هماهنگی میان سیاسع -8

 های فرهنگیال مشخص رردن ض ابط ج ق انین حارم بر سیاسع -2

 ایال های فرهنگی در ابعاد اوتماعی، راه ردی، مالی ج رسانه ایجاد انگیزه ج تش یق فعالیع -8

ریزی وامع ج فرابخشی ج طراحی فرهنگی با در نظر گرفتن اص ل ارزئی، امکانات ج  برنامه -1

های فرهنگی وامع،  تسهیمت ج ابزارهای م و د ج ارادة مرد  ج نخ گان ج نیز تدجین سیاسع

 المللیال صریح، رجئن ج هدفمند براسا  ممحظات فرهنگی وامعه داخلی ج بین

ن فکری، فرهنگی ج سیاسی به منظ ر برقراری جحدت ج ث ات ایجاد جفاق بین نخ گا  -9

گذاری در ایجاد ج گسترش مشاررع ومعی بر اسا   سیاسی ج فکری در وامعه ج سرمایه

های فرهنگی  ی برخی مفاهیم ج جاژه های مشترک فرهنگی ج نیز ت زیع گسترده تق یع ارزش

 سازی ارزئیال ج مفه  

ش فرهنگ عم می رمال و یی، علم طل ی، صداقع تق یع آم زش در وهع ترجیج ج گستر -0

 های مدیران ج راررنان نهادهای فرهنگیال ج سممع ج ارتقای آگاهی

های دجلتی ج غیردجلتی در وهع افزایش تحرک  گسترش میزان ت ادل فرهنگی میان بخش -1

اوتماعی ج اعتمی رجحیة تحقیق ج ابتکار ج ارتقای دانش ج آگاهی عم می  -فرهنگی

 م ادله ج رابطة فرهنگی میان نهادهای دجلتی ج غیردجلتیالبراسا  

گرا،  ای، مشاررع رئته ای، چندبخشی، میان اهتما  به مدیریع متن ع، منعطف، پ یا، ئ که  -1

 ریز، خمق ج با ث ات رأیال رارآمد، برنامه
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های فرهنگی ج رفتارهای اوتماعی، رعایع  مح ریع قان ن ج قان نگرایی در تمامی رنش -۱

ها ج  ئهرجندی ج منزلع ج ررامع انسانی ج حیثیع اوتماعی ج پرهیز از برجز بحرانحق ق 

 های ق میال تنش

بها دادن به ت سعه فرهنگی ج تن ع یافتگی با اهتما  به نقش نهادهای جاسط اوتماعی ج  -80

 اوتماعیال  فرهنگی ج نهادینه ئدن مشاررع فرهنگی ج فرهنگ مشاررتی به عن ان سرمایه

نگری فرهنگی بر اسا  ق اعد جسع ج تدرج، تفکیک اص ل از  ریزی ج آینده ی، برنامهطراح -88

 (888-18: 8811)رنج ران، بخشی به عناصر دینی ج ارزئیال لیعفرجع، تقد  ج اج

 

 یریگ جهینت

ی قدرت نر  رش ر وهع خنثی رردن راه ردهای ها عیظرفرند ره  ئرایط رن نی ایجاب می   

اسممی ج تصحیح چهره  لیع درآمده ج مقدمات معرفی صحیح ومه ری فع متحده به  ایاالت 

ت سط نهادهای  گفته شیپپیشین رش ر فراهم گرددال در این راستا ئایسته اسع تا راهکارهای 

 اورا درآیندال به ربط یذ

از آنجایی ره برای مقابله با تهدیدات نر  دائتن استراتژی بیش از دائتن قدرت مؤثر اسع،      

المللی  ای با پرجژه ونگ نر  در دج ح زه داخلی ج بین تیجه ئایسته اسع استراتژی مقابلهدر ن

تدجین ج نقش هر یک از نهادهای دجلتی در آن مشخص ج ت یین ئ دال در این راستا، تق یع 

های امنیتی  تق یع ت انمندی ضرجری اسعال در راستای های امنیتی رنترلی سازمان های ت انمندی

سایر   های امنیتی ج تأثیر منفی آن بر ب دوه رجیه هزینه ل گیری از افزایش بینیز برای و

های  از ظرفیع رامل جری  بهره امنیتی رش ر وهع رامل نهادهای هماهنگی به ها، باید نس ع بخش

 امنیتی م و د اقدامات الز  در دست ر رار قرار گیردال

 ای، منطقه مشترک منافع زمینه بازت لید در سازنده نقش ایفای با ایران اسممی انقمب     

 ای منطقه ث ات دررجند فرهنگی ج سیاسی اقتصادی، همکاریهای ترجریسم، ت سعه با م ارزه

 ج بیداری اسممی نزا، درج ج وان ه همه ت سعه الگ ی ومعی، ت یین دسته امنیع براسا 

در  ل نان - س ریه- رانای طمیی رمربند در وایگاه مح ری دینی، های ارزش ج تفکر احیای

 قدرت از گیری بهره دینی، مرد  ساالری الگ ی براسا  خاجرمیانه در بخشی الها  منطقه،

 ج فعال عض یع مصلحع، حکمع ج عزت، ج صلح عدالع، پیا  ت یین برای ای ج رسانه اطمعاتی

 سیاستهای فین ج وان ه گرای چند راه رد تق یع فرامنطقه، ج ای سازمانهای منطقه در اثرگذار
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 گسترش ای براسا  منطقه اعتمادسازی وهع در تمش منطقه، امریکا در گرایانه وان ه یک

برای  غیردجلتی های تشکل تق یع مسلمان، های بین ملع ای رسانه ج فرهنگی های همکاری

 همکاریهای تق یع یا ج اسممی های ج ارزش اص ل حفظ وهع در اسممی رش رهای با همکاری

 مدیریع در ه ئمند از قدرت گیری بهره عم می، دیپلماسی در گذاری اری، سرمایهنر  افز

 ج ای منطقه وان ه چند ج مؤثر همکاریهای سازنده، گسترش المللی بین ای ج منطقه عم می افکار

 در منطقه خ د ه ئمند قدرت تق یع راستای در «ن ین گرایی منطقه» های براسا  فرامنطق

 داردال بر گا  ئمال آفریقا ج خاجرمیانه اخ ر تح الت بر همچنین ج

خلق  یا ج فرصتها به تهدیدها ت دیل برای خمق ج سازنده تمهیداتی اتخاذ راستا، این در     

 نه ره بائد می منطقه در ایران ت انمندی ه ئمند افزایش برای م ثری راه رد ن ین، های فرصع

 حررع به دیگران فزجنی تمایل م وب بلکه ئ د، می ای منطقه تعاممت م و ات افزایش تنها

 گرددال می نیز ای ث ات منطقه تحقق ج مسیر این در
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 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسي
 براى مطالعاتى هوشمند، قدرت بر درآمدى ال(88۱0اسماعیلى ) محمد صادق ج حسا  الدین آئنا،

 تحقیقاتى ج آم زئى مؤسسه دفاعى، فناجرى ج عل   پژجهى آینده مررز :تهران ،ایران اسالمى جمهورى

 .دفاع صنایع

 در نر  قدرت وایگاه» .(88۱0) صادقى على ج پ رطاهرى مهدى قالی اف، محمدباقر زهرا؛ فرد، پیشگاهى

 08 ئماره بیستم، سال ،راهبرد فصلنامه ،«ایران اسممى ومه رى بر تأرید با ملى قدرت

 مجله ،«رش رها خاروى سیاسع در آن وایگاه ج فرهنگى اسىدیپلم»(ال 8811) محمد خانى، حسن

 2 ئماره ،سیاسى دانش
، قابل دستر  خبرگزاری فارس، «قدرت ه ئمند آمریکا در ح زه یها چالش» ال(88۱8) ینحس ،ت سلی

 در آدر :

rsnews.com/newstext.php?nn=13930609http://www.fa (80/0/88۱8 یخدر تار )دسترسی 
-پایگاه خبری ،«دجر ودید دیپلماسی عم می آمریکا در ق ال ایران» .(88۱8) هسیدحمید ، زاد تقی

 ، قابل دستر  در آدر :تحلیلي برهان
www.borhan.ir/Nsite/Fullstory/News/3175 

، 88۱8، اردی هشع 18جباما در اورای قدرت ه ئمند، ئماره عملکرد ا ،خبرنامه هفتگي آمریکا

 18-2۱صص 
 ، قابل دستر  در آدر :اوباما و قدرت هوشمند ال(8811محمد ) ،خ او  ی

http://vista.ir/article/362045 (9/9/88۱8در تاریخ:  )دسترسی 

 )م سسه اندیشه ج عمل پ یا(، ئهری ر سایت تحلیلي اندیشه و عمل پویا، کاقدرت ه ئمند آمری

 قابل دستر  در آدر : ،88۱0
-to-approach-the-power-smart-policy/65-eignap.org/index.php/for-http://andishe

policy-foreign-americas-governing :(80/0/۱8)دسترسی در تاریخ 

موسسه ، «راه رد قدرت ه ئمند امریکا در خاجرمیانه ج عد  رارایی آن» ال(88۱8) یمهد، قاسمی

 ، قابل دستر  در سایع:88۱8، فرجردین مطالعات آمریکا

http://www.asipress.ir/vdcbswb0.rhb58piuur.html  :(2/1/۱8)دسترسی در تاریخ 

 قابل دستر  در آدر :، «برای تحقق قدرت ه ئمند های گا » .(88۱8) دیمه ،مطهرنیا

ww.panjerehweekly.comhttp://w (81/1/88۱8در تاریخ:  )دسترسی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930609001168(دسترسی
http://vista.ir/article/362045%20(دسترسی
http://andishe-ap.org/index.php/foreign-policy/65-smart-power-the-approach-to-governing-americas-foreign-policy
http://andishe-ap.org/index.php/foreign-policy/65-smart-power-the-approach-to-governing-americas-foreign-policy
http://www.asipress.ir/vdcbswb0.rhb58piuur.html
http://www.asipress.ir/vdcbswb0.rhb58piuur.html
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 النشر نیتهران: ، ترومه احمد عزیزی، آینده قدرت ال(88۱8و زف )نای، 
 السفیر تهرانال نشر ،بیست قرن دیپلماسي در تحول ارزیابي ال(8801) محمدرضا ال رزی

 تهران: دانشگاه ،نلبنا موردی ایران، مطالعه اسالمي جمهوری نرم قدرت ال(881۱) مهدی بیکی،
 )ع(الصادق اما 

 ویژه ،«اسممی بیداری ارتقای در آن نقش اسممی ج انقمب نر  قدرت» ال(88۱0) محمدرضا دهشیری،

 ئهری ر اجل، ئماره ،از کشور خارج در اریان.ا.ج فرهنگي نمایندگان اندیشي نهمین هم نامه
۱0. 

 تهران: انتشارات ،الملل بین نظام در سالميا انقالب مفهومي بازتابهایال (8811) محمدرضا دهشیری،
 الفرهنگی ج مطالعات علمی

 السمع انتشارات تهران چاپ پنجم، ،المللي بین نظام و ملي امنیت (ال8811) ولیل رجئندل
 الانتشارات ساحل اندیشه تهران: جنگ نرم،(، 8811رنج ران، داجد )

 سال هشتم، ،سیاسي علوم فصلنامه، «ایران ج آمریکا نر  قدرت» ال(8811حسین ) سید الدین، ئرف
 الپاییز ،88 ئماره
رل اطمعات ج مط  عات،  اداره :تهران ،مقاالت( مجموعه) عمومي دیپلماسي ال(881۱) حسن قشقاجی،

 المررز چاپ ج انتشارات جزارت خاروه
 روابط ماهنامه، «انقمبهای خاجرمیانه ج ایران.ا.ج ه ئمند قدرت» ال(88۱0) زاده، حسین ر ریایی

 الدی ،1 ئماره ،نخسع سال ،فرهنگي
 نرم قدرت به نگاهي) نرم قدرت و اسالمي ایران جمهوری ال(8811)محم درضا  گلشن پژجه،

 ت لید گسترش دفتر اسممی، آزاد پژجهشی دانشگاه معاجنع نائر ،ایران( اسالمي افزاری جمهوری
 الچاپ اجل علم،
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