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 چکیده

 ملوی توامی  منواف  منظوور به جهانی و جدیدی مسائل با مواجه در نمایدمی توصیه هادولت به نرم قدرت     

  منواب  بایسوتموی و بوود نخواهود راهگشا وانعن هیچ به اقتصادی قدرت و نظامی توان بر صرف تاکید خود،

 یو  هور یا و مجموعاً که را هاسیاست مجموع همچنی  و هاارزش ایدئولوژی، فرهنگ، همچون؛ ناملموس

  هوایخواسوت اولویوت و ترجیحوات، بوه دهویشولل منظوور هستند، بوه اقناع موجد و جاذبه مولد تنهایی به

  صواب  عورا  جملوه  از کشوورها سوایر  میان در را ایران کشور لامیاس انقلاب وقوع .ببندند کار به دیگران

 گذاشوته بنیوان انقلوابی هوایآرموان و اسولام محوریت بر عمدتاً که ساخت متنوعی و متعدد نرم قدرت  مناب 

 کوه اسوت ایو  اسوت آموده بور آن به پاسخگویی دنبال به پژوهش ای  که اصلی سوال راستا ای  در. اندشده

 ایو  بوه پاسوخگویی منظوور نرم در سیاست خارجی ج.ا. ایران در قبال کشور عرا  چیسوت، بوهنقش قدرت 

 ارزشوی، -عقیودتی منواب  سوط  سه در عرا ، در ایران .ا.ج نرم قدرت وجود به پژوهش ای  فرضیه پرسش،

 ی همچنو و رسومی هوایسیاسوت طریو  از منواب  ایو . است باورمند سیاسی مناب  و اجتماعی-فرهنگی مناب 

تبودیل  و تحقو  قابلیوت رسوانهای دیپلماسوی و فرهنگی دیپلماسی نظیر؛ آن مهم اجزای و عمومی دیپلماسی

 .است"تحلیلی-توصیفی" پژوهش  انجام  روش. دارند را بالفعل قدرت به یابی

 .عرا  ،جمهوری اسلامی ایران سیاست خارجی، قدرت نرم، نقش،  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

 آغاز را قرن سیاسی، ای  متفلران علمی اجماع که ایبرهه در و میلادی 09 به سده با ورود     

 مناسبات گسترش و یافتهتوسعه جهان در« عصراطلاعات» به تمدنی دوم موج از  گذار دوره

 و جهانی شدن جهت در که هاییتلاش با همزمان و دانندمی توسعه  بال در جهان در عقلانی

 قدرت ملی مناب  در ایعمده تغییرات است دادن رخ بال در ارتباطی و اطلاعاتی انقلاب

 دلیل تنها قدرت افزاریسخت مناب  شده موج  تغییرات ای  .است آمده کشورها پدید

 روند واق  در. شود محسوب آنها ملی قدرت مناب  از منب  تری مهم کشورها و قدرتمندی

 از نظران صاب  و برداشت کشورها و تعریف چشمگیری طور به ارتباطی و اطلاعاتی انقلاب

 که قدرت است نوی  اشلال ای  از یلی قدرت نرم .است کرده را دگرگون آن مناب  قدرت و

درواق ،  .دیگران استوار است ترجیحات به دهی شلل توانایی  بذر سخت قدرت بذر خلاف

 کارگیری به طری  از که است «ایرابطه قدرت» نوعی «دوم قدرت چهره» عنوان به قدرت نرم

 مجموع» همچنی  و« ایدئولوژی»،« هاارزش»،« فرهنگ» همچون؛ ناملموسی و نامحسوس مناب 

 در اقناع ایجاد طری  از هاخواست تحق  و اهداف کس  ملی، تأمی  مناف  دنبال به «هاسیاست

 میان بطگذشته و بال روا روابط در تاریخی واقعیتی عنوان به قدرت نرم .است مقابل طرف

 پذیرش، سمت به به را دیگران که کرد کاری بتوان اگر نمایدمی توصیه رهبرانشان به کشورها

 مجبور دیگر نمایند ترغی  هایشاناولویت و هاخواست ها،آلایده از روی  دنباله و اتخاذ

 از عمجمو در و اجبار،تطمی  از صرفاً خود، اهداف تحق  و تأمی  مناف  مسیر در بود نخواهند

 هایهزینه کاهش به منجر موضوع ای  قدرت نرم، دیدگاه کنند. از استفاده قدرت سخت مناب 

 در نرم قدرت کارگیری به. شد خواهد سیاسی اقدامات  به بخشیمشروعیت همچنی  و اقدام

 ایران.ا.ج جمله از کشورها تمامی و نیست خاص کشور چند یا ی  به منحصر المللبی  روابط

 از اطلاع و آگاهی با همچنی  و قدرت  نذوع ای  مناب  به دستیابی و دسترسی میزان به توجه با

 سازیصورت عملیاتی در تواننداست می قائل موضوع ای  برای که جایگاهی و اهمیت میزان

 و اهداف به بخشیدن تحق  راستای در را قدرت نوع عینی ای  و یافته تحق  قدرت به آن مناب 
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 جمهوری کشور جمله از کشورها سایر با ارتباط در و المللیبی  محیط در دخو هایخواسته

 و جذب نفوذ، توانایی) ایران.ا.ج نرمقدرت مفهوم در دقت و توجه با .گیرد کار به( نوی )عرا 

 آن مناب  شناخت های محسوس)وهزینه پرداخت یا و تهدید بدون دیگران و رفتار اقناع اذهان

 انقلاب وقوع از پس کشور ای  در ایران.ا.ج نرمقدرت مناب  عمده که دشوعرا  می کشور در

 و هاآموزه آن تب  به و اسلامی هایارزش  باوری، معنویت اساس بذر ش.ه9358 اسلامی

 درکشور آنان کارگیری به سازی وفعال نه تنها که منابعی. است گردیده بنا انقلابی هایسیاست

 تشی ، مذه  اسلام، دی  جمله؛ از مناب  ای  وجود صرف بلله ؛نمایدمی جذابیت ایجاد عرا 

 و ابزاب وجود محرومان، و مظلومان از بمایت دینی، سالاریمردم شیعی، خواهیعدالت

 خاص مخاطبان میان در نیز چنینی ای  نظایری و اسلامی انقلاب عمل و اندیشه طرفدار هایگروه

 .خواهد داشت را خود خاص مشروعیت و جذابیت عراقی عام و

 

 نظری چارچوب

 تغییر»عنوان  تحت درکتابی میلادی 9119سال در«نای جوزف» بار اولی  قدرت نرم را مفهوم     

 قدرت»عتوان  با درکتابی را نرمقدرت  مفهوم  وی. ساخت مطرح «آمریلایی  قدرت ماهیت

 نرم و سخت نوع دو به را قدرت«نای.»گسترش داد بسط و«سیاست جهانی در موفقیت ابزار: نرم

 اساس بر. باشدمی «قدرت سخت مبنای اجبار و تهدید» و«قدرت نرم  مبنای اقناع »کندمی تقسیم

 جمله از افزاریقدرت سخت به محدود تنها یلم و بیست قرن در قدرت مناب  مفهوم، ای 

 و  هاتحریم ها،مجازات)  قدرت اقتصادی  و( نظامی نیروی کارگیری به و تهدید) نظامی قدرت

به  خود معنوی و مادی هایجذابیت از باید هادولت رو، ای  از. شودنمی( اقتصادی هایکنترل

-بی  محیط  در  خود  قدرت و نفوذ افزایش نتیجه در و خود اقدامات مشروعیت افزایش منظور

 زارموفقیتاب  نرم؛  قدرت»  عنوان  تحت  خود  کتاب  در «نای  جوزف» .کنند استفاده  الملل

قدرت  مقابل در کشور ی  قدرت نرم که کندمی اشاره موضوع ای  به «سیاست جهانی در

 بر قدرت نرم است، متلی زور و اجبار بر که قدرت سخت خلاف بر و گیردمی آن قرارسخت
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  در. هاستجذابیت  مجموع  ایجاد  طری   از  دیگران  جذب  صدد در  و  دارد تأکید اقناع

 موضوع ای  به«نای. »است دیگران نگاه در ی  کشور هایمجموع جذابیت  رت نرمواق ، قد

 دیگر بخواهند، خواهیمما می که را آنچه دیگران که کرد کاری بتوان اگر که کندمی اشاره

 هاهزینه کاهش باعث موضوع ای  اقتصادی نداریم و قدرت نظامی و قدرت از استفاده به نیازی

 ها،واسطه ارزش به قدرت نرم «نای» اعتقاد به. شد خواهد خارجی استسی اهداف پیگیری در

 اهمیت بائز نلته ای  ذکر جا درای . شودایجاد می کشور ی  سیاست خارجی و فرهنگ

 اندیشه در که شودمی مشخص «نای»  منظر  از  قدرت نرم  مناب   و  مفهوم  بررسی  با  که است

-قدرت  مناب  تشخیص و بندیدسته  بوزه،  ای   غربی  داناندیشمن  سایر نای و  سلولاریستی

دی  باور   و  مذهبی  جوام   مخصوصاً  شر   اعتقادی فرهنگی  محیط  و  شرایط  با  نرم

 ایران .ا.ج قدرت نرم مناب  دسته بندی  در  محققی   دلیل  همی   به.  همخوانی ندارند  خاورمیانه

 سردگمی دچار مواق  بسیاری در و نزدی  بسیار پوشانیمه دچار «نای» نظر مطاب  عرا  در

 جوام  در نای نظر مد نرمقدرت مناب  از منب  دو عنوان به هاارزش و فرهنگ زیرا. خواهد شد

 به بندیدسته قابل نای کار روش و نظر مانند و دارند هم با بسیاری اشتراک وجود و ریشه شرقی

  مناب   از  کامل تصویری قدرت نرم،  مناب   از  بندیتقسیم  اینگونه و  نیستند  مجزا  بوزه دو

بسیار   اسلامى  قدرت نرم  در  شده  تولید سویی، عناصر  از .دهدنمی  ارائه  ایران.ا.ج قدرت نرم

  گفتمان-دارد  وجود  گفتمان  دو  در  که-  قدرت نرم  مادى مناب   بر  علاوه  و  است  زیاد

 ای  رف  منظور به (Nye,2011:34) .هست نیز  فردمعنوی  به  منحصر  بعىمنا  داراى  اسلامى

 به صرفاً عرا  در ایران.ا.ج قدرت نرم مناب  بندیدسته و بررسی تشخیص، در پژوهش ای  خلاء،

 ایران.ا.ج قدرت نرم مناب  و است نلرده اکتفا«نای» منظر از قدرت نرم مناب  مرسوم بندیدسته

 -فرهنگی  مناب  ارزشی، -عقیدتی  مناب   به  کلی  مناب   سه دسته قال   در  را  عرا   در

 راهلارهای و و است تحلیل کرده و تجزیه بندی وتقسیم سیاسی مناب  همچنی  و  اجتماعی

 خارجی سیاست کلی روش دو در و منب  همان با متناس  را مناب  ای  از ی  هر عملیاتی سازی

 .است داده شرح عرا  در ایران.ا.ج عمومی دیپلماسی همچنی  و
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 قدرت هایویژگی

 برشمردن است دشوار بسیار قدرت مفهوم از یلسان تعریف به دستیابی که همانطور     

 علوم دانشمندان و متفلران اکثریت بداقل یا تمامی که قدرت از هاییویژگی و صفات

 مقایسه با اینحال با اما .ستا مشلل بسیار نیز باشند داشته نظراتفا  آن به راج  اجتماعی

 مشابه تقریباً  صفاتی و هاویژگی توانمی الملل بی  روابط بوزه دانشمندان نظریات و آراء

 :از عبارتند هاویژگی ای  .مشخص ساخت را قدرت از

 به است، مربوط هاانسان میان روابط به همیشه قدرت :«است روابط بر مبتنی قدرت» .9

 ی  دولت قدرت افراد. بنابرای  میان است ایرابطه یا فردی رابطه میان قدرت عبارتی

 .باشد تأثیرگذار هادولت دیگر یا افراد دیگر با مستقر روابط بر که یابدمی عینیت وقتی

ضعفی  یا قدرتمندی میزان نیست، مطل  قدرت:«است موقعیت به وابسته و قدرت نسبی  .0

 .ودشمی مشخص بازیگران سایر با درقیاس  دولت  که

 بالقوه قدرت و( عینی) واقعی قدرت منظور :«است روانی و عینی بعد دو دارای قدرت .3

 نتیجه در که است قدرتی دولت ی  واقعی قدرت. است قدرت( ذهنی و روانی بعد)

 وجود به دولت آن قوی دیپلماسی یا و هاسلاح کیفیت نظامی، نیروی اقتصادی، توان

. "است مشاهده و  تشخیص قابل سیاست جهان ئلمسا و زندگی در عینه به" و آیدمی

 در که است"برداشتی و تصور"قدرت، ذهنی یا روانی بعد یا بالقوه قدرت از منظور اما

 دولت، در ی  دیپلماتی  قدرت یا و نظامی نیروی اقتصادی، توان چون نتیجه منابعی

 .میآید وجود به  بازیگران سایر

 ی  به نیاز یابیعینیت و تحق  جهت قدرت :«یابدمی مفهوم اجرا ضمانت با قدرت» .4

 اصولاً اجرا، ضمانت بدون در واق . دارد شده بینیپیش اجرایی  هایضمانت سلسله

 ضمانت المللبی  روابط تاریخ طول در. شد نخواهد متولد قدرت معنای به مفهومی

 شلل به عموماً اندگرفته شده نظر در قدرت مبانی به بخشیهویت جهت که اجراهایی

 (. 19 -10: 9380اند )عالم، نمود یافته هامحرومیت یا و هامجازات تهدیدات،
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 "منفی قدرت" بر تأکید غالباً المللبی  روابط در اینله معنای به:«قدرت بودن قطبی دو» .5

 کشورهای یا و ی  کشور بازداشت  در ملتی توانایی و قابلیت از است عبارت  آن و است

 .شوندمی محسوب نامطلوب آن کشور نظر   از که اَعمالی و عملیات از دیگر

  از  غیرمادی  عوامل  دلیل است که  ای   به :«قدرت  بودن  گیریاندازه  قابل  غیر»  .2

  که المللیبی  ابوال و  اوضاع  همچنی  و روبیه مردم  سازمان سیاسی،  کیفیت  جمله

 قابل غیر نمایند ظهور یا و باشند داشته وجود است ممل   قدرت  اعمال  به هنگام

 (.20 -22: 9380خدادادی،)است  بینیپیش و گیریاندازه

 از گرفته نشأت و قدرت سیاست از جست  دوری معنای به :«قدرت بودن مذموم»  .8

 در قدرت محدودکردن اندیشه خواهان ای . اروپایی قرن نوزده ماست هایاندیشه

 و نهادها کارگیریبه و اجتماعی عدالت کراسی،دمو برپایی طری  از المللیبی  سط 

 ( 055: 9389عامری، ) .است المللیبی  هاییسازمان

 

 الملل و هدف از بکارگیری آنبین روابط در قدرت

علوم  در است انرژی اساسی فیزی  مفهوم علم در که همانگونه" ،"راسل"اعتقاد به     

 یا داخلی از اعم)سیاسی  مبابث اصلی قدرت هسته ."است قدرت اساسی مفهوم اجتماعی

 کس  برای است تلاشی سیاست":شودمی گفته جاییله تا دهدمی شلل  را( خارجی

 ایعده که است ایاندازه به المللبی  روابط در آن ونقش قدرت اهمیت واق  در ."قدرت

 قدرت":دندمعتق و اندنموده تشبیه اقتصادی روابط در پول به نقش آنرا نقش"ولفرز":مانند

 برعهده جهانی اقتصاد در پول که دهدمی انجام المللبی  سیاست در را همان کاری

 نگاه در است که سیاست از ویژه نوعی المللبی  سیاست (989:9381 زاده، سیف)".دارد

 و کس  برای است ایسیاست، مبارزه هایعرصه سایر همچون مورگنتا مانند گرایانی واق 

 کندمی ایفا المللبی  روابط در قدرت که آشلاری نقش (45:9384 ا،مورگنت)قدرت بفظ

 در را قدرت ملت " عنوان به اولی است، شده متضاد و افراطی ملت  دو پیدایش سب 
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است  قائل"جایی  همه و جهانی نقش " قدرت برای و دهدمی قرار المللبی  روابط کانون

 المللیبی  نهادهای توانمی است معتقد و کندمی محلوم را قدرت سیاست دومی و ملت 

 که است ضروری نلته ای  ( ذکر40: 9382کرد. )فرانلل،  قدرت سیاست جایگزی  را

 المللیبی  سیاسی نظام و داخلی سیاسی نظام در قدرت اعمال و شلل در مهمی تفاوت

 گیری شلل زمان از سیاسی نظام ی  اصلی خصیصه سیاسی قدرت دارد. اعمال وجود

 ( 929: 9385 بابایی، علی.)است ملی باکمیت هوممف

 ملی از مناف  آنها و ادراک برداشت از متأثر الملل رفتارکشورهابی  روابط صحنه در"     

 علت: گفت توانمی واق  در (999:9380 کاظمی،)".نمایندتعقی  می که است اهدافی

 تحصیل ها،دولت سازگارینا اصلی مایه همچنی  و کشورها بی  دیپلماتی  روابط ایجاد

 ای  است. به "مناف  ملی" تأمی  و"  خود بفظ" جهت در قدرت افزایش و قدرت، بفظ

 قدرت شناخت روابط و بررسی مستلزم ناچار به المللبی  روابط مطالعه است که در دلیل

 المللبی  روابط اهداف همه" که است معنا ای  به قدرت سیاست کشورها هستیم. یا درمیان

 ارزشی و هدف بالاتری  قدرت نمایش و افزایش و کس  و زندمی دور قدرت اطراف در

  ای "هالیبرال"نوزدهم  قرن  در. کنند تعقی  المللیبی  صحنه در باید کشورها که است

  هایبلومت  زائیده  جنگ طلبی و قدرت  سیاست  که  کردندمی  ترویج  را  عقیده

 برای تلاش" هالیبرال اعتقاد به. است( اشراف طبقه تبلوم)آریستوکراسی استبدادی

  پیروزی  با  که  داشتند  اعتقاد آنها."است تاریخی اتفا  ی  و موقتی عارضه ی  قدرت،

  المللیبی   صل   اجتماع،  متوسط  طبقات  باکمیت  و  قانون  بلومت  و  دموکراسی

 (952:9328 بهزادی،.  )رفت  دخواه  بی   از  قدرت  سیاست و  شد  خواهد  مستحلم

 ماهیت و خصوصیات از سوی دیگر از سیاستمداران و تعبیر اندیشمندان از ی  سو     

 برای عام قبول مورد و هماهنگ که تعریفی دلیل همی  به و نیست یلسان همواره مناف  ملی

 گفت توانمی الب ای  با ندارد؛ اما وجود باشد، المللبی  روابط در مهم انگیزه و عامل ای 

 امنیت -9: ارزشهای چهارگانه با که هستند همیشگی کشورها و اهداف اولیه ملی مناف  که
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 مستقیم ارتباط در ملی پرستیژ-4 کشور قدرت ازدیاد و بفظ -3 اقتصادی رفاه -0 ملی

 ( 11-999:9328 بهزادی،.)است

 

 آن منابع و ملی قدرت

و  شود هانگریستهملت -کشور یا معاصر یاسیس اجتماعات قال  در قدرت به وقتی"     

  می پیدا ملی ایجنبه شود، محسوب آن ملت معنوی و مادی هایتوانایی از قدرت برآیندی

 اند قدرت ملیداده را ملتی تشلیل که انسانهایی مجموعه هرگاه بهتر، عبارت به". کند

. پردازندمی قدرت ولیدت به جمعی کارکرد ی  در که است گوناگونی مناب  منشاءو دارای

 اقتصادی، چون؛ مختلفی هایبوزه در کشورهاملی قدرت به دهندهشلل اصلی عوامل

 شد، عنوان که ای  قدرت همانگونه .دارند قرار.....  و علمی اجتماعی، نظامی، سیاسی،

 و جدید اَشلال ارتباطی-اطلاعاتی انقلابات و جهانی شدن چون مهمی عوامل تحت تاثیر

  سیاست و المللبی  روابط در آن کارگیری به چگونگی و مناب  قدرت، مفهوم از تریمتنوع

بیستم  قرن آخری  هایسال در که قدرت نوی  اشلال ای  از یلی. است شده مطرح جهانی

 با که باشدمی «قدرت نرم»است،  شده پی برده آن به کارگیری  ضرورت و طرح لزوم به

 بوده سیاستمداران و دانشوران توجه مورد سنتی طور به که ،آن اقتصادی و نظامی اشلال

 (944: 9381 فرد، زاده امام. )های ماهوی داردتفاوت است،

 فرهنگی، وقای  بررسی و انسانی روابط تاریخ مطالعه قدرت نرم با تاریخی پیشینه     

 قدرت نرم بعد نپیرامو تأمل که یابیممی المللی دربی  و داخلی سط  در سیاسی و اجتماعی

 قبل هاقرن «قدرت به یابیدست در جذابیت ایده» و دارد تاریخ در عمی  ایسیاسی ریشه

 رابطه می توان ای  است. در  شده می کارگرفته به است و داشته وجود آن تئوری  ازتبیی 

  است واض پس برد، نام آن اولیه کنندگانمطرح عنوان به هاایرانی و یونانیان، ها،چینی از

 به .نیست واقعیت و  سیاست دنیای در جدید موضوعی آن و به کارگیری قدرت نرم که که

 به قدرت نرم مفهوم وجود درباره شواهد تری قدیمی از یلی چی  در نمونه؛ عنوان
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 طرح مایه ب  .گرددمی باز( م.  481-559)کنفوسیوس هم عصر  چینی فیلسوف "لائوتسه"

 ورود جامعه یا اطلاعاتی شدن مایه گفتمان قدرت نرم راو ب  مبنا"بیستم قرن نرم در قدرت

 قرن بیستم آخر رب  از که عصراطلاعات.می دهد عصراطلاعات تشلیل به جامعه جدید

 کارگیری به و عمومی راه از اطلاعات به دسترسی که است ایدوره است شده آغاز

  (34:9381 پورسعید،). است شده تسهیل ارتباطی و اطلاعاتی نوی  هایفناوری

 

 منابع قدرت نرم

 دارد وجود منب  اصلی سه قدرت نرم تحق  و ایجاد منظور به«نای» اعتقاد به قدرت نرم     

 سیاست.3 نهایتاً و (باورها و هاهنجارها، ارزش: شامل)هاایده.0 فرهنگ.9:از عبارتند که

   با  قدرت نرم اصلی  منب سه ای  از هری  (عمومی و رسمی دیپلماسی: شامل) خارجی

 بخشی اثر واق  در .هستند شدن کاربردی و واقعی قدرت به تحق  قابل مهمی شروط لحاظ

 باب در .دارد بستگی  آن اجرای چگونگی و موجود شرایط به شده ذکر مناب  از ی  هر

تبدیل  قابل ملی فرهنگ ی  هایبخش همه اولاً؛ که است معتقد «نای» کشور ی  فرهنگ

 جذابیت دارای دیگران برای که فرهنگ از هاییبخش آن بلله باشد؛نمی رت نرمبه قد

 ای کمترنابیه و محلی هایفرهنگ اینله، دوم. شودمی محسوب قدرت نرم مناب  از است

 قدرت نرم مناب  ی  کشور منبعی از هایآلایده .هستند نرم قدرت تبدیل شدن به قابل

 نهایتاً  و باشند مشروع همچنی  و مورد توجه کشور رجخا و داخل در که شرطی به هستند

 ودیدگاه منظر از که است قدرت نرم مولد صورتی در ی  کشور خارجی سیاست که ای 

 توجهیبی با یا و باشند متلبرانه که هاییسیاست .برسند نظر به مسئولانه و قانونی دیگران

 یا و نظرانهتنگ روش ی  پیرو اینله شوند و یا اتخاذ دیگران نظرات و آراء به نسبت

 نیز قدرت نرم کاهش در بلله کنندنمی قدرت نرم ایجاد  تنها نه باشند، مزورانه

  (Nye,2011:84.)بود موثرخواهند
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 خارجی، سیاست و سیاسی هایارزش فرهنگ، جمله از قدرت نرم اصلی مناب  درکنار     

 و ایجاد در قدرت نرم، از منبعی عنوان به نیز المللیبی  فراگیر مؤسسات ایجاد و نهادسازی

 خواهند تأثیرگذار المللی بسیاریا ی  بازیگر بی  و کشور قدرت نرم افزاری ی  افزایش

 را المللیبی  قواعد المللی،بی  موسسات و نهاد ایجاد با بتواند کشور ی  که بود. هنگامی

 دلیل به -اجرایش هاییاستس طبیعی صورت به دهد، شلل منافعش با متناس  ایگونه به

. خواهد بود برخوردار  دیگران نزد بیشتری مشروعیت از -مذکور المللیبی  قواعد با انطبا 

 ترغی  برای المللیبی  موسسات و هاسازمان از که بتواند بازیگری یا و نتیجه،کشور در

 مورد اهداف راستای در هایشانسیاست اصلاح یا و رفتارها تحدید جهت بازیگران دیگر

 نائل ازاهدافش بیشتری میزان کمتری به هزینه صرف طبیعی با طور به گیرد، بهره نظرش

  (59:9381 نای،.)شد خواهد

 به خواهندمی که را نتایجی توانندوجود نمی مناب  قدرت بسیاری برخوردارند، اما با آن     

 تبدیل رفتار به را اب من آن اندنخواسته یا نتوانسته که است آن علت. دست آوردند

 تراهمیت با بسیار قدرت نرم مورد در موضوع ای  (Morgenthau,1973:118.)کنند

بالفعل  قدرت و قدرت نرم مناب  بی  باید  نرم کامل قدرت درک برای واق  در است،

 کندمی تبدیل بالفعل قدرت به را قدرت مناب  آنچه. شد قائل جدی تمایز آن، باصل

 از قدرت مناب  گرفت  اشتباه قدرت نرم تفسیر در. دارد طرف مهارت نه وزمی به بستگی

قدرت نرم،  در که داشت دقت باید .محاسبات خواهدشد در اشتباه سب  بالفعل قدرت

 متعدد مناب  دارای که کشورهایی بسا چه کند،نمی قدرت تولید قدرت، مناب  داشت  صرف

 مطلوب نتایج کس  زیرا سازند، عملی را  آنها داننتوانسته اما هستند؛ قدرت نرم اِعمال

 تاثیرگذاری و تحق  واق ، در. است موضوع و کارگزار بی  تعامل و ارتباط برآیند نوع

  (Nye,2011:217-218)آن دارد باورمندی مخاط  پذیرش و بستگی به قدرت نرم
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 عراق در ایران .ا.ج قدرت نرم

 -ارزشی، مناب  فرهنگی -مناب  عقیدتی دسته سه به عرا  را در ایران. ا.ج نرم قدرت     

 مرزبندی عدم موضوع ای  دلیل. ایمنموده  بندیتقسیم مناب  سیاسی  نهایت  در و اجتماعی

قدرت  مناب  نمونه؛ عنوان به .است خاص محدوده ی  در ایران قدرت نرم مناب  مشخص

 مناب  در یا مناب  سیاسی ارزشی ومناب   در که دارد را قابلیت ای  ایران.ا.ج فرهنگی نرم

 از و طری   به چندی   منب   ی   که جای گیرند، به نحوی بالعلس و  اجتماعی -فرهنگی

 مرجعیت و روبانیت بالیله در نمونه؛ به عنوان. است بندیدسته قابل گوناگون هایجنبه

 اما شده است؛ محسوب اجتماعی-فرهنگی مناب  از جزئی نوشتار ای  مناب  دسته بندی در

  طب . چشم پوشید  تعیی  کننده و مهم نهاد ای  سیاسی کارکردهای و تاثیرات از تواننمی

 -فرهنگی ارزشی،-عقیدتی  مناب  گانهسه بندیبه تقسیم ادامه در بیان شده،  پیشتر  مطال 

قدرت   مناب جمله از .پرداخت خواهیم ایران .ا.ج قدرت نرم سیاسی مناب  نهایتاً  و اجتماعی

. 3 مذه  مشترک تشی . 0دی  اسلام.9:به ارزشی می توان -عقیدتی بعد در ایران.ا.ج نرم

 آرمانی نو و ایده پی ریزی.2اسلامی بیداری تحق . 5 کرامت انسانی. 4پویا انقلابی و تشی 

 بمایت و جهانی استلبار و استعمار بذا مبارزه. 8 نهایتاً و جهانی موجود نظم در تغییر جهت

 شامل؛ اجتماعی-فرهنگی بعد در ایران.ا.ج نرم قدرت مناب . داشت اشاره فلسطی  مردم از

 شهرهای. 3 شیعی مرجعیت. 0 آن گسترش جهت تلاش و شیعی عدالت خواهی بس .9

 بعد در ایران. ا.ج قدرت نرم مناب  نهایت در و عالیات عتبات جمله از عرا  مذهبی مقدس

 هایگروه و ابزاب وجود. 0 عرا  در ایران.ا.ج جیخار سیاست .9 ؛ جمله  از سیاسی

 قوم)قومیت ها مساله. 4 نهایتا عراقی و شیعی سیاسی نخبگان. 3 ایران.ا.طرفدار ج عراقی

 .داشت اشاره( عراقی کرد

 مناب  کاربرد ای  عملیاتی سازی ضرورت و نرم قدرت کارگیری به ایران در.ا.ج دلایل     

 در زیرا است؛ دشوارتر اقتصادی و نظامی قدرت نمودن ربردیکا با مقایسه در قدرت نرم

.  داشت مخاطبان خواهد قبول به بستگی زیادی بدود تا قدرت نرم اثرگذاری آخر وهله
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  غالباً  سیاست، برای محیط به شلل دادن با کاربردی شدن، صورت قدرت نرم برای ، علاوه

  را مطلوب نتایج کشید تا خواهد  طول سال ها  مواق  برخی و کرده عمل غیرمستقیم نحو به

 سب  نباید دشواری ها ای  بسیارمهم دلیل دو به  ای  بال با (.9:9383 نای،.)آورد بار به

 ای  در آنها ساخت  کاربردی همچنی  و عرا  در خود قدرت نرم مناب  از ایران.ا.ج شود

  موضوع  در جهانی  جدید  الزامات ابتدا .کند تلقی اهمیت کم آنرا یا و نماید غفلت کشور

قدرت  به کارگیری سمت به  را ایران.ا.ج که است قدرت  از جدیدتری ابعاد شلل گیری

  بالت هیچگاه قدرت مناب  که می گیرد نشات آنجایی از الزامات ای . داد خواهد سو  نرم

  به  تقدر  مناب  از برخی  عصر همان شرایط با متناس  عصری هر در و نداشته اند ایستا

 می توان پس.شده اند برخوردار موثرتری و بیشتر کارکرد و اهمیت از مناب  سایر نسبت

 در عصر همی  الزامات و شرایط با متناس  عصر  ای  در قدرت مناب  و ماهیت که گفت

 عصر در قدرت از جدید شلل عنوان به قدرت نرم بقیقت، در است. دگرگونی بال

 از .داشت  خواهد  وجودی شده،کارکرد ذکر تغییرات و عصر ای  با متناس  اطلاعات و

 بعد ای  دانست  اهمیت کم و نادیده دارد تاکید«اقناع و جاذبه»روی بر قدرت نرم آنجاییله

 خواهد محسوب قدرت از عمده ای بخش دادن دست از معنای به عصر ای  در قدرت

 (Nye,2011:233-248)شد

 بر علاوه و نمایند آنها توجه به نسبت تا می نماید ملزم ار ایران.ا.ج دگرگونی ها ای      

 در را آنها از بهره گیری شرایط تغییرات، ای  با خود منطب  سازی شرایط فراهم آوری

 در قدرت نرم کارگیری به که منافعی و اهداف بالا، موارد بر علاوه. نمایند میسر نیز عرا 

 . است آن از ه گیریبهر مشو  نمود خواهد ایران.ا.ج عاید عرا 

  بنا  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  پس  عمدتاً  ایران.ا.ج  قدرت نرم  شده  شناخته  مناب      

 ,Mohamadi)".اندگرفته سرچشمه اسلام دی  از عمده  طور به مناب  ای  .اندشده نهاده

  مناب "ایران،  رمقدرت ن  منب   تری اصلی  که  شد  مدعی توانمی  که  نحوی  به ( 2118

 ,Dehshiri  and  majidi).است  اشانقلابی  ایدئولوژی  و  اسلام  بر  تلیه  با"معنوی
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  شودمی مشخص ایران.ا.ج  هایسیاست و فرهنگ ها،ارزش بررسی با (.2118-2119

 پور، قهرمان.)انقلابی ایران دارند و شیعی اسلام در ریشه خود نهایی تحلیل در موارد ای  که

  ناب»اسلام  تعبیر ایران،.ا.ج قدرت نرم عنوان به اسلام دی  از منظور البته (929:9381

 و دیندار از اعم عراقی شهروندان اقناع و جذب منظور به که باشدمی («ص)محمدی

 و تحق . دهدمی قرار خود دستورکار و محوریت در را مهربانی و محبت غیردیندار، اساساً

 ناب اسلام تعبیر مخصوصاً اسلام دی  اصلی محورهای و ممفاهی نمودن عملیاتی

بر برادری  معادباوری،تأکید گرایی،وبدت توبیدگرایی، همانند؛ عرا  در (ص)محمدی

 خواهدشد سب  عراقی مسلمانان دینی در میان ایجادخودآگاهی و اسلامی عزت تبلیغ دینی،

 دینی اعتقادات:ادی همچونفرام عوامل  پایه بذر دوستانه، و مستحلم ارتباطاتی که

نتیجه  در.گردد ایجاد ملت دو میان رفتارهای و برداشت در دینی متقابل واعتماد مشترک

 بخشی   تعمی  خواهان خود، مابی  فی روابط گسترش به شدن قائل اهمیت دوملت ضم 

 اشاعه مشترک تشی  و مذه .ب.شد خواهند سطوح درتمامی روابط ای  بیشتر هرچه

 در ایکننده تعیی  و مهم بسیار نقش مشترک مشترک مذه  انقلابی. مذه  تشی  نگرش

 عرا  کشور و ایران.ا.ج جمله از هاملت و هادولت میان روابط مراودات ماهیت و نوع

 را خود تشی ، اکثریت بودن دارا با عرا  و ایران ملت دو که شده سب  مهم ای . داراست

 قال  در و مشترک هویتی را خود هویت بلله ندنلن نگاه مجزا ملت دو صرف قال  در

  مشخص و تحلیل گونه هر واق ، در. نمایند مشترک تشی  تعریف مذه  گسترده  بوزه

 ناتمام تشی  مشترک مذه  نقش به توجه بدون عرا  در ایران.ا.ج نرم قدرت مناب  نمودن

  دو مهم ای  اهمیت ایران.ا.ج مورد در بلله(. 989:9389 روانتری، و )جردن. بود خواهد

 محسوب نظامی و انقلاب نخستی  ایران.ا.ج نظام و ایران اسلامی انقلاب زیرا است چندان

 برگزیده خود اساسی قانون عنوان به را اسلامی تعالیم و شریعت آشلارا که شودمی

 (58:9388 شریعتی،.)است
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 مناب  از یلی عنوان به را ع انقلابی در تشی  اشاعه نگرش باب پویا در انقلابی و تشی      

 بیستم قرن درطول شیعه گفتمان تحول مهمتری  که است ذکر به ایران لازم.ا.ج قدرت نرم

 تشلیل هدف با سیاسی مسائل در دخالت ضرورت تمایل به و سیاست گریزی از تحول

 ملموس، نمونه ایران اسلامی انقلاب پیروزی. است بوده دینی جهانی و نابیه ای بلومت

 عرا  کشور. ساخت مطرح   تشی  و اسلام جهان در الگوسازی ای  برای را ابتدایی و نیعی

    نخستی  که شوند می محسوب جهان شیعیان گروه اولی  جزو کشور ای  شیعیان و

 گسترش و شلل گیری واقعیت، در. انداختند راه به را دست ای  از هایجنبش و برکات

 متمادی روزگار که عرا  شیعه جمعیت سب  شد عرا  درانقلابی  تشی   نگرش و   اندیشه

 و تحولات در شدندمی محسوب شده فراموش مسلمانان مذهبی، اکثریت گروه عنذوان به

 برزگر،.)شوند محسوب تاثیرگذاری و  مهم نقش بائز عرا  بی  المللی و سیاسی معادلات

29:9382) 

 موفقیت و تحق  کارآمد موف  و نمونه ایران.ا.ج نظام ساختار و محتوا که آنجا از     

 قدرت نرم از منب  ای  اسلامی است، بالفعل سازی بلومت تشلیل در انقلابی تشی  اندیشه

 اندیشه کارگیری به و اتخاذ به عراقی شیعیان وتشوی  ترغی  طری  از عرا  در ایران.ا.ج

لگوسازی ا همچنی  محورو دی  سیاسی قدرت کانون در فقیه زعامت و بضور لزوم

 ممل  عراقی شیعیان میان دینی در مردم سالاری جمله؛ ایران از.ا.ج محتوای نظام ساختار و

 (85: 9388 مریجی،. )است

 هایتاثیرآموزه دینی تحت سالاری ایران؛ مردم اسلامی های انقلابآموزه و اصول.ج     

 و خصوص به نوعی ،ایران اسلامی انقلاب بنیانگذار هایاندیشه همچنی  و شیعی–اسلامی

 سالاری مردم»نام با ایران در دموکراسی تحق  راهلارهای و اندیشه از فرد به منحصر

 ایران اسلامی جمهوری بلومت شلل در ریشه دینی سالاریمردم. است گرفته شلل«دینی

. اسلامیت دیگری و جمهوریت یلی است، شده گذاشته بنا پایه دو بر آن هایمولفه و دارد

 اما است «جمهوری» آن، نهادهای آرایش نحوه و سیاسی ساختار بلومت، لشل یعنی
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 اسلام با جمهوریت ترکی  اسلامی انقلاب اقدام مهمتری  .است«اسلامی» آن محتوای

 .(010:9381  عیوضی،.)است

 اسلام نهایی مقصد و هدف ایران اسلامی جمهوری رهبر و بنیانگذار هایاندیشه اساس بر     

 در جز  مقصدی چنی  و باشدمی «انسان تلامل و تعالی» اسلامی، آن انقلاب رتأثی تحت و

 سیاسی عملی مشارکت و اختیار و اراده با همراه انسان گردانی خویش و خودفرمانی سایه

 و تحق  مجرای و بستر در تنها ای  مهم (15:9383 مصباح، همایون. )شد نخواهد محق 

  لذا .آمد  خواهد وجود به مسلمان  کشورهای  سایر و ایران در  دموکراسی دینی اجرای

کرده اند   تاکید  نحو  بهتری   به  جامعه  در  آن  به عملیاتی کردن  همواره  انقلاب  رهبران

 جدیدی الگوی و نمونه ایران اسلامی انقلاب که بوده است ای  بر آنان تاکید و تلاش وتمام

 مبنا و محور همزمان دو، هر«انسان» و«خدا» آن رد دهدکه ارائه جهان به را دموکراسی از

 و ایران.ا.ج در سالاری دینی مردم اندیشه مطلوب عمللرد اهمیت امروزه .گیرند قرار

 ویژه به  غرب  منظر  از کشور  ای   که آنروست  از عرا  در آن صحی  اشاعه جایگاه

 دموکراسی غربی الگوی تحق  محور بر خاورمیانه در اساسی تغییرات نخست گام آمریلا،

  و جاذبه» ایجاد  ضم   عرا  در دینی سالاری مردم اندیشه اشاعه دلیل همی  به .است

  در  متمایز  و  راهلارهایی مخصوص  ارائه  دلیل  به  عراقی  مردمان عموم میان  در«نفوذ

 نمونه با رقابت املان-آنان باورهای و نیازها با متناس  دینی نوع از آنهم دموکراسی تحق 

 (923:9388 ایروانی،.)داشت خواهد نیز را غرب مدنظر دموکراسی مطروبه و پیشنهادی

 اعتقاد  به  عرا  در ایران.ا.ج نرم قدرت از بعد ای  تحق  شرط مهمتری  و راهلار اولی 

می  باز درکشورایران آن اجرای موف  به پیاده سازی و منوط «رهبری معظم  مقام»

 (948:9381 ،پور قهرمان.)گردد

پافشاری  بمایت و طری  تبلیغ، از ایران.ا.ج نرم  قدرت  از بعد ای  است که ازآن پس     

  تصمیم گیری های در آنان مذه  یا و قومیت ورای عرا  مردم عموم نقش ایران بر.ا.ج

 و مشروعیت الهی اندیشه کارآمدی ترویج گوناگون، سطوح خوددر سرنوشت به مربوط
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 و دینی سالاری-مردم میان ارتباط تصویرکشاندن سیاسی،به امور اداره در یمردم مقبولیت

 میان ارتباط بر مردم،تاکید عموم و نخبگان سط  در تعامل مداری فرهنگ توسعه یابی

 انتخاب و اجرا بودن همسو همچنی  اجتماعی و اجرای عدالت دموکراسی دینی و اجرای

 .یافت خواهد تحق (عرا  مردم جمله از)شریب الهی-انسانی بافطرت دینی سالاری مردم

 است عبارت آنها مهمتری  که است مختلفی معانی دارای لغت در کرامت"انسانی کرامت

 ربیمی و زاده ببی )".وانسانیت شرافت-عزت-بزرگواری- بیثیت-برمت-ارزش: از

 (. 54:9382  نژاد،

 ایران کشور .ا. ج ساله بیست انداز چشم سند اساس بر که است جایی تا ای  مهم اهمیت     

 و علمی اقتصادی، اول جایگاه با توسعه یافته کشوری به عنوان باید ش.ه9494 سال در

. باشد بی  الملل روابط و اسلام جهان در موثر و فعال ،«بخش الهام» منطقه، سط  در فناوری

با توجه  بقیقت، در .باشد هدایتگری نیز داشته نقش منطقه در باید ایران.ا.ج سند ای  طب 

منطقه ای و جهانی در نظر دارد و تامی  مناف  ملی  رسالت ی  خود برای ایران.ا.ج به اینله

 ای  از ایکننده تعیی  و عمده خود را در ارتباط دوسویه با تحق  رسالت خود میداند بخش

 در ایران  عمومی  دیپلماسی کارگیری به و قدرت نرم تحق  توسط تواندمی بخشی الهام

 راستای در دیپلماسی عمومی کارگیری به ای ، بر علاوه. گردد صدام فراهم از عرا  پس

 ایبرجسته و مهم مزایای دارای عرا   داخلی صحنه در ایران.ا.ج قدرت نرم مناب  تحق 

: از عبارتند مزایا  ای . نمود خواهد تشوی  آن کارگیری به در را نظام مرداندولت که است

 و دیپلماسی با قیاس در عرا  در دیپلماسی عمومی قال  در نرم قدرت ریکارگی به .9

می  مواجه عرا  مردمان عموم میان در کمتری مقاومت با عرا ، در دولتی رسمی تبلیغات

می  قرار هدف را عراقی مخاطبان ناخودآگاه ضمیر عمومی  دیپلماسی بقیقت در. شود

 خواهد آنان جمعی و خواست عمومی  و باور هب تبدیل تلرار، طری  از بلندمدت در و دهد

 اذهان در سلطه مفهوم انتشار عدم منظر ای  عمومی از ویژگی دیپلماسی مهم تری . 0. شد

 موثرتر و جدی بضور جهت مثبتی فضای عمومی دیپلماسی .3. است عراقی مخاطبان
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 به عمومی لماسیدیپ. 4. نمود خواهد ایجاد ایران.ا.ج مدنی نهادهای و غیردولتی هایبخش

ارزش  از متعددتری و متنوع مضامی  است قادر بودن بودن و انعطافپ ذیرتر خلاقانه تر دلیل

-بس .)نماید منتقل صدام از پس عرا  داخلی صحنه به را ایران.ا.ج پیام های و ها

 از باشد قادر باید عرا  در ایران.ا.ج دیپلماسی عمومی اوصاف، ای  با (938: 9384خانی،

 به باشد داشته ایران ملت و کشور از مثبت و ایماژسازی واقعی تصویرپردازی و ی،طرف

 . نماید اصلاح را مخدوش تلقینات و نادرست و ای کلیشه تصورات که ای  گونه

 به طری  از«عرا  فرهنگی فضای مهندسی و مدیریت» ایران.ا.ج جمله از کشورها     

 مهم مشخصه دو.است عرا  کشور در مناب  ای  وثرم انتقال و ایران فرهنگی مناب  کارگیری

 به فرهنگی دیپلماسی که است آن فرهنگی دیپلماسی کارگیری به مورد در بیاتی بسیار و

 دهد انتقال کامل به طور را ایران.ا.ج نظر مد ارزش های که گیرد قرار استفاده مورد نحوی

 اخیر مورد در(. 319:9388ی ،آئ نی .)نگیرد قرار عرا  مردمان مقاومت مورد همچنی  و

 مردم میان مذهبی مخصوصاً  و فرهنگی مشترک هایزمینه وجود به دلیل شد یادآور باید

 کشور ای  مردمان مقاومت کمتری  با تنها نه ایران.ا.ج فرهنگی دیپلماسی عرا  و ایران

 و پیام ها ممل   نحو تری  شایسته به تا دارد نیز را توانایی ای  بلله شد؛ خواهد مواجه

 و هدفمند مستمر، تماس های ایجاد اثر بر و دهد اشاعه را ایران.ا.ج مطلوب ارزش های

 ایران فرهنگ از عرا  فرهنگی تاثیرپذیری جهت را لازم بسترهای و زمینه متقابل فرهنگی،

مجاری  و هاکانال از عرا  در ایران.ا.ج فرهنگی دیپلماسی میان  ای  در.  سازد  را هموار

 زبان ترویج و آموزش عرا ، در ایرانشناسی مراکز تاسیس» همچون؛ متنوعی و تلفمخ

 مفاخر معرفی و ترویج   منظذور بذه فرهنگی گردهماییهای و جشنوارهها برگزاری فارسی،

با   کشور دو فرهنگی- علمی های شخصیت بیشتر چه هر آشناسازی و اسلامی-ایرانی

 تشلیل ایرانی، فرهنگ ترویج جهت ترکمش نهادهای و موسسات تاسیس یلدیگر،

 تسهیلات و هاکم  ارائه فرهنگی، هایهفته برگزاری و فرهنگی دوستی هایانجم 

 همه از مهمتر و فرهنگی تولیدات سایر و نشریات کت ، انتشار عرا ، به آموزشی-علمی
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 امه هایبرن طری  از روش ای  اجراست. در قابل و می یابد نمود«آموزشی-فرهنگی تبادلات

 و آموزشی موسسات ایجاد زبان، آموزش دانشجویان، و دانشگاهی اساتید تبادل»نظیر؛

 دانشجویان به مالی تسهیلات و هامشو  ها،کم  ارائه هدف، کشورهای در فرهنگی

 مورد کشور از مثبت تصویری ایجاد ضم  تا شودمی تلاش میزبان کشور در هدف کشور

 با نظر مورد کشور اساتید و دانشجویان بی   اعتقادی -لریف قرابت و نزدیلی نوعی نظر،

 دانشجویان، بضور ای  رابطه، در. شود ایجاد میزبان کشور اهداف و هاآرمان ها،سیاست

 فضای و محیط با آنها بیواسطه و مستقیم آشنایی سب  ایران.ا.ج در عراقی نخبگان و اساتید

 از فرهنگ غیرواقعی القاشده اصلاح تصاویر  موج نتیجه در ایران و.ا.ج اعتقادی-فرهنگی

 که ای  مهم گرفت  نظر در با .می گردد ایران.ا.ج عقیدتی-سیاسی نظام و اسلامی-ایرانی

 در کرده افرادی تحصیل به عنوان ایران در خود تحصیلات اتمام پس از دانشجویان ای 

 کار به مشغول عرا  کشور غیره و علمی اقتصادی، سیاسی، مهم پست های و مناص 

 نیز ایران.ا.ج هایو خواست اهداف پشتیبان و بامی عرا  در ایران. ا.شد. ج خواهند

 قبیل ای  تاثیرگذاری و مثال ازکارایی برجسته تری  عی  بال در مهمتری  و .بود خواهند

 شده اِعمال دانشگاهی و علمی تبادلات قال  در سرد و جنگ دهه های برنامه ها را در

 شوروی اتحاد برای دانشگاهی  واق ؛مبادلات در. یافت می توان شوروی لیهع آمریلا

 ای  اعتقادی و سیاسی فرسایش سیستم در را بزرگی نقش و کرد عمل «تروا اس » همانند

 را به عنوان تبادلات گونه ای  باید ایران.ا.ج رو، همی  از(. 994:9381نای،.)نمود کشورایفا

 صبر به نیاز و است آنها زمانبر جواب دهی و شلوفایی هک- بلندمدت سرمایه گذاری ی 

 واقعی از فضای اساتید عراقی و نخبگان دانشجویان، دیدگاه اصلاح و دارد. تغییر بردباری و

  نظر  در  که است اهمیت بائز پیش ار بیش آنجا از ایران در موجود سیاسی و فرهنگی

  ابتدایی  آموزش های  دوران  همان  از-بعث  بزب  زمان باکمیت  در -باشیم  داشته

 نظام و فرهنگ از تحریف شده و  غیرواقعی  مخدوش،  چهره ای  عراقی  دانش آموزان

 . است می شده ارائه آنها به ایرانیان اعتقادی -سیاسی
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 نتیجه گیری

 کارگیری به که است منافعی و تأثیرات  قدرت نرم، به کارگیری  به در  ایران .ا.ج الزام     

 اعتبار مشروعیت، از؛ عبارتند موارد ای . داشت خواهد همراه به ایران .ا.ج برای قدرت نرم

  تحق  مسیر در تطمی  و تهدید کارگیریبه لزوم عدم و کمتر هایهزینه همچنی  و اخلاقی

 متذکر باید عرا  در قدرت نرم مناب  عملیاتی سازی لزوم باب در  ملی  مناف   و  اهداف

  نیست،  قدرت  یابیعینیت و اثبات معنای به قدرت مناب  صرف داشت  که نجاییآ از"بود،

 نیازمند دلخواه، نتایج دست آوردن به منظور به تحق  یافته قدرت به قدرت مناب  تبدیل

 قدرت نرم مناب  صرف داشت  رو ای  از ".است مهارت با رهبری و راهبردی خوب طرابی

.  آورد بدست کشور ای  در را نظرش مورد نتایج ایران. ا.ج که کندنمی تضمی  عرا  در

  و ترمهم بخش .نمایندمی فراهم  را عمل جهت در  و لازم  اولیه  صرفاً اسباب مناب ،  زیرا

  مناب  سازیعملیاتی و تحق  از منظور پس. است عمل انجام توان و میل کاربردی، البته

 هایریزیبرنامه همچنی  و مدیریت مناب ، صحی  کارگیری به عرا  در ایران.ا.ج نرمقدرت

مناف   تامی  جهت در قدرت نرم بالقوه مناب  بالفعل سازی منظور به شده بندیزمان و مدون

 قدرت نرم مناب  از خواهدبود قادر هنگامی ایران.ا.ج. باشدمی نظر مورد نتایج کس  و ملی

 و مدون مشخص، راهبردهایی قال  در را مناب  ای  که نماید برداریبهره عرا  در خود

 . نماید ارائه شده تفلی 

 منظور به تلاش و رسانه ها از دیپلماتی  کردن استفاده معنای به رسانه ای دیپلماسی     

 واق ، در. میشود اطلا  رسانه ها همان طری  از دیپلماتی  مقاصد و اهداف به یابی  دست

 بی  ای،منطقه هایفعالیت پیشبرد و ایجاد منظور به رسانه ها کاربری رسانه ای دیپلماسی

 کشور ی  جمعی رسانه های"نای" اعتقاد به .می شود سیاست خارجی توصیف و المللی

 در کننده ایتعیی  و مهم نقش باشند خارجی مخاطبان اعتماد و علاقه مورد که هنگامی

 در که هاانهرس ای  مجموع.داشت  خواهند کشور ی   نرم  قدرت نمودن عملیاتی

 گروه دو به  شودمی گرفته کار به ایران.ا.ج ایرسانه دیپلماسی جمله از دیپلماسی عمومی
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-رسانه» ب؛ و«مجلات هاوروزنامه کت ،»جمله؛ از«نوشتاری و چاپی هایرسانه» الف؛ کلی

 نهایی هدف. شوندمی« اینترنت رادیوو تلویزیون،» جمله؛ از «دیداری و های شنیداری

 تفاهم و فلری اشتراک نوعی ایجاد» ها،ای  رسانه مجموع کارگیری به از ایران.ا.ج

 تبدیل و اسلامی-ایرانی فرهنگ انتقال و اشاعه طری  از« عراقی مخاطبان در ایاندیشه

 مخاطبان ای  دسترس  قابل« روزمره عمومی اطلاعات» به خود هایآرمان و باورها ها،ارزش

کانال  داشت  به طرفی از عرا  در موف  لماسی رسانه ایدیپ ی  ضرورت داشت . است

 خواهد بستگی ای  به هارسانه تاثیرگذاری زیرا -کشور ای  در ارتباطی چندگانه های

 نوع به طرف دیگر از و- نمایند دریافت را مخاطبان پیام ارسالی از بیشتری میزان که داشت

 هایپیام و هابرنامه سازییلپارچه» است. وابسته ارسالی هایپیام کیفیت نوع و محتوا

برنامه  ای  مجموع که است آن«سازییلپارچه» از منظور. است اهمیت بائز بسیار«ارسالی

 یا بای ( موارد سایر و خبری آژانس های سایت ها، سینما، رادیو، تلویزیون، قال  در)ها

مه ریزی برنا و مدیریت تعریف،  مشخص جهت و چهاچوب ی  در و مشخص هدف چند

 تحق  به منظور عرا  در ایران.ا.ج دیپلماسی رسانه ای که کارکردی و نقش جمله از .شوند

 و صحی  تعامل ایجاد:»از عبارتند نماید اعمال تواندمی قدرت نرم مناب   سازی بالفعل و

 جذب به منظور عراقی مخاطبان و اسلامی-ایرانی فرهنگ و ارزش ها ها،آرمان میان مناس 

 به نسبت عراقی مخاطبان باورمندی و پذیرش زمینه های کردن فراهم آنان، اعاقن و

 نمودن خنثی ایران،.ا.مذهبی ج و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، هایمطلوب و هاخواست

 مناس  بسترهای ایجاد ایران، اسلامی نظام دشمنان و رقبا برنامه های رسانه ای و تبلیغات

 خارجی سیاست برنامه های اجرای تسهیل منظور به قیعرا مخاطبان میان در روانی-روبی

 اهداف و برنامه ها پیرامون عراقی عمومی مخاطبان– جل  اعتماد نهایتا، ایران و.ا.ج

به  بی  المللی سط  در اعتماد عمومی کس  و اعتبار ایجاد امروزه. کشور ای  در ایران.ا.ج

 گذشته با مقایسه در اینله ضم  نه ایرسا ابزارهای  کارگیری به و داشت  اختیار در واسطه

شود. می محسوب نیز کشورها نرم قدرت تحق  در مهمی عرصه است یافته بیشتری اهمیت
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مشروعیت  عبارتی به و مشروعیت  ایجاد عرا  جامعه اعتمادعمومی کس  نتیجه مهمتری 

 افلار مدیریت و دهی شلل. بود خواهد کشور ای  در ایران.ا.ج اقدامات سایر به بخشی

 همان نتایج و پیامد" لحاظ از ابتدا که است اهمیت بائز آن جهت از نیز عرا  عمومی

 از. داراست را کشورها سران بی  سنتی و پنهان دیپلماتی  اقدامات و ارتباطات اهمیت

 همچنی  و هاتصمیمگیری به مربوط محیط شلل دهنده عمومی، افلار مدیریت طرفی،

 عمومی افلار کنترل و مدیریت پایان، در و بود خواهد عرا  در نایرا.ا.ج سیاسی اقدامات

 برنامه های از آنان بمایت و پشتیبانی مولد و همسوآنان کنش ایجاد موج  عرا 

 .گرددمی عرا  در ایران.ا.اهداف ج و مطلوب های خواست پیشنهادی،
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