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چکیده:
تحوالت اخیر موسوم به بیداری اسالمی که درخاورمیانه و شمال آفریقا در جریان است ،به دلیل
اهمیت مناطق مذکور ،تمام بازیگران قدرتمند بین المللی و منطقهای ســعی در تأثیرگذاری بر
ایــن تحوالت مطابق دیدگاه های مبتنی بــر امنیت و منافع ملی خود دارند؛ لذا ج.ا.ایران نیز از
این امر مســتثنی نخواهد بود ،چراکه از یک سو نقش الهام بخشی در شکلگیری این تحوالت
داشته و از سوی دیگر به عنوان یکی از قدرتمندترین بازیگران منطقه با ماهیت اسالمی و فراملی
انقالب اســامی خواهان افزایش نفود خود در راستای عملی ساختن اهداف سیاست خارجی
خود میباشــد .ســوالی که مقاله حاضر قصد دارد به آن بپردازد این است که ج.ا.ایران به عنوان
مهم ترین کشــور تأثیرگذار در شــکل گیری این موج عظیم ،چگونه و از طریق چه ابزاری باید
سیاست خارجی خود را تنظیم نماید تا حداکثر بهرهبرداری را از جریانات کنونی به سود گسترش
هر چه بیشتر نفوذ ،منافع ،آرمانها ،ارزشهای اسالمی و در مجموع افزایش ضریب امنیت ملی
خود ببرد و همچنین مانع از منحرف ساختن بیداری اسالمی از مسیر اصلی خود و مصادره این
حرکتهای مردمی و اســامی از ســوی ابرقدرتها بهویژه آمریکا گردد .در این راستا فرضیه
مقاله حاضر ،تمرکز به روی قدرت نرم ،دیپلماســی رسانه ای و استفاده مطلوب از شاخصهای
بارز آن داشــته که بطور حتم مولفه یاد شده یکی از مهمترین ابزار کاربردی سیاست خارجی در
جهت دستیابی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران می باشد.
واژگان کلیدی :بیداری اســامی ،خاورمیانه ،اهداف فراملی سیاســت خارجی ،قدرت نرم،
امنیت ملی.
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جنبشهای مردمی موســوم به بیداری اســامی در کشورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا که از
دســامبر  2010با خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس آغاز و با سرنگونی حکومتهای عربی
تونــس ،مصر ،لیبی و یمن ادامه یافت و هم اکنون در بحرین و شــرق عربســتان جریان دارد را
باید موج ســوم بیداری اسالمی دانست .گرچه اصطالح بیداری اسالمی متأخر است اما به نظر
میرســد در واکاوی تاریخی این مقوله از قدمتی طوالنی برخوردار است و حقیقت آن است که
آنچه در تحوالت اخیر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رخ داده است موج جدید و نوظهور و
البته نه پایانی آن محسوب میشود .به عبارت دیگر شاید بهتر باشد به جای موج بیداری اسالمی
از امواج بیداری اسالمی سخن گفت؛ در این میان  3موج بیداری اسالمی قابل شناسایی است:
 .1موج اول بیداری اسالمی (از مبارزات سید جمال اسدآبادی تا نهضت امام خمینی (ره))
 .2مــوج دوم بیداری اســامی (از نهضت امــام خمینی (ره) یا انقالب اســامی ایران تا
جنبشهای مردمی کنونی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا)
 .3موج سوم بیداری اسالمی (از پیدایش تحوالت اخیر تا کنون)(هزاوهای)122 :1391،
توضیح آنکه آنچه ســید جمال جهت مبارزه برای اســتقالل ،توسعه و پیشرفت جهان اسالم
مطرح و بر آن تأکید کرد شامل :مبارزه با استبداد و خودکامگی ،بازگشت به اسالم اصیل و اولیه،
لزوم مبارزه با استعمار خارجی ،ضرورت اتحاد جهان اسالم ،بازگرداندن روحیه جهاد و مقاومت
و مبارزه به جامعه اسالمی را می توان نقطه شروع این موج دانست .این موج به عنوان یک تجربه
ارزنده توانست زمینه ساز موج عظیمتری در جهان اسالم شود و در نهضت امام خمینی(ره) عمق
بیشتری یابد .در حقیقت نهضت انقالبی و اسالمی امام (ره) اوج تمامی حرکتها و جنبشهای
ً
اســامی تاریخ اســام و تبلور همه آمال و آرمانهای انقالبی نهضتهایی بود که قبال به وقوع
پیوسته بودند.
بیداری اسالمی از طریق محور قرار دادن اسالم سیاسی پویا و عملگرا ،احیای مفاهیمی چون
جهاد ،شهادت ،ظلم ستیزی ،عدالت طلبی ،نفی سلطه کافران و ارائه تقسیم بندی نوینی از جهان بر
مبنای مستکبران و مستضعفان و استقرار نظام سیاسی مردم ساالر دینی با عنوان جمهوری اسالمی
ایران ،به اســام در جهان هویت جدیدی بخشید .امام خمینی ره که خود آغازگر موج دوم بیداری
اسالمی است در این باره تصریح می کنند" :آنچه ما بدست آوردیم این است که ما اسالم را در اینجا

اهداف سیاست خارجی ج.ا.ایران در قبال تحوالت موسوم به بیداری اسالمی

رابطــه تنگاتنگ و وثیقی بین منافع ملی و اهداف سیاســت خارجی وجــود دارد .به گونهای که
بسیاری از مواقع این دو مترادف و مساوی یکدیگر به کار میروند .رابطه میان منافع ملی و اهداف
سیاست خارجی رابطه میان عام و خاص اســت .به عبارت دیگر ،اهداف سیاست خارجی هر
کشور از جمله ج.ا.ایران را باید به صورت خاص و جزئیتر از منافع ملی در نظر گرفت .بنابراین
اهداف سیاســتخارجی ج.ا.ایران ،ارزشها و مقاصدی اســت که کشور به صورت عملی در
عرصــه بین المللی و در تعامل با دیگر بازیگران بین المللــی تدوین و پیگیری میکند .با توجه
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زنده کردیم ،پیشتر اســمی از اسالم بود و لیکن اسالم اصلش نبود یعنی اصلش دعوا با اسالم بود
میخواستند اسالم زدایی کنند(".امام خمینی ،1367 ،ج )70 :17
باتوجه به مطالب باال و با در نظر گرفتن نقش نهضت امام خمینی (ره) و انقالب اسالمی در
شــکل گیری تحوالت کنونی ،ســوالی که این مقاله به دنبال یافتن پاسخ برای آن است این است
که با توجه به شرایط پیش آمده موسوم به بیداری اسالمی ،جمهوری اسالمی ایران به عنوان مهم
ترین کشور تأثیرگذار در شکل گیری این موج ،چگونه و از طریق چه ابزاری باید سیاست خارجی
خود را تنظیم نماید تاحداکثر بهرهبرداری را از جریانات کنونی به ســود گســترش هر چه بیشتر
نفوذ ،منافع ،آرمانها و ارزشهای اسالمی خود ببرد و مانع از منحرف ساختن بیداری اسالمی از
مسیر اصلی خود و مصادره این حرکتهای مردمی و اسالمی از سوی ابرقدرتها بهویژه آمریکا
گردد .فرضیه مقاله حاضر ،تمرکز به روی قدرت نرم ،دیپلماســی رسانه ای و استفاده مطلوب از
ابزارها و شــاخصهای قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران را مهمترین ابزار سیاست خارجی در
راه دســتیابی به اهداف مذکور در نظر گرفته اســت .حال با توجه به بیداری اسالمی در عصر
حاضر ،قدرت نرم به عنوان یکی از ابزارهای اساسی و کاربردی امنیت ملی ،چه نقشی می تواند
در موفقیت سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران داشــته باشد؟ فرضیه پژوهش بر این باور
اســت که استفاده از ظرفیت ها و ابزارهای موجود در جمهوری اسالمی ایران ،جهت دستیابی و
تحقق اهداف و اقتدار ملی با توجه به تهدیدهای خارجی و نیز عنایت به اینکه جمهوری اسالمی
ایران به عنوان یکی از قدرتمندترین بازیگران منطقه با ماهیت اسالمی و فراملی انقالب اسالمی
می تواند نقش موثری داشته باشد.
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به ّ
ماهیت و مصادیق منافع ملی ایران ،اهداف سیاســت خارجی ج.ا.ایران به دو دســته ملی و
فراملی یا اسالمی تقسیم میشوند .اهداف ملی معطوف به حفظ و افزایش ارزشهایی است که
ضــرورت و فوریت دارد و در چارچوب مرزهای ملی و قلمروی ســرزمینی ایران ّ
تعین مییابد.
اهداف فراملی از ماهیت انقالب اســامی و هویت اســامی جمهوریاسالمی نشأت میگیرد
و ناظر بر پیگیری و تأمین ارزشــهایی در خارج از مرزهای سرزمینی ایران جهت شکل دادن به
محیط خارجی و نظم بین المللی است .تحوالت موسوم به بیداری اسالمی اگر چه تحت تأثیر
انقالب اسالمی ایران شکل گرفته اما خود شرایط مساعدی را برای پیگیری هر چه بیشتر اهداف
بین المللی کشور فراهم ساخته که در این بخش به اهداف مذکور اشاره میشود.

 .1خروج کشورهای درگیر تحوالت از ائتالف ضد ایران در جهان عرب

یکی از اهداف اولیه سیاســت خارجی کشــور توســعه روابط با حکومتهای جدید برخاسته از
تحوالت کنونی و خارج نمودن کشــورهای مذکور از ائتالف ضد ج.ا.ایران در جهان عرب است.
2عامل را میتوان در شــکل گیری این ائتالف مؤثر دانست؛ عامل اول؛ اقدامات آمریکا و شرکای
غربیاش برای جلوگیری از نفوذ اندیشههای برخاسته از انقالب اسالمی ایران شامل ایرانهراسی،
تبلیغات منفی علیه ج.ا.ایران و اســام شــیعی و امنیتی کردن ج.ا.ایران اســت .عامل بعدی ،نیز
ماهیت اســتبدادی و محافظهکار رژیمهای موجــود در جهان عرب که تحمل یک ایران انقالبی و
مردم ساالر را نداشتند .تحوالت کنونی شرایط بسیار مناسبی را برای کشور فراهم آورده که میتوان
با اســتفاده درست و منطقی از آنها در راستای اعتمادســازی شرایط را برای پیگیری سایر اهداف
سیاســت خارجی فراهم ساخت .این امر بیشتر در مورد مصر که سالها رهبری ائتالف ضد ایرانی
در جهان عرب را بر عهده داشته ،مصداق مییابد .توسعه روابط با مصر تأثیرات زیادی بر معادالت
سیاسی و امنیتی منطقه به سود ج.ا.ایران در بر خواهد داشت( .مرجانی نژاد)65 :1390 ،

 .2صدور انقالب

رسالت جهانی و جهانشمول اسالم از یک ســو و ماهیت فراملی انقالب اسالمی از سوی دیگر،
صدور انقالب را به فراسوی مرزهای سرزمینی ایران اجتنابناپذیر میسازد .به گونهای که اشاعه
آرمانها و آموزه های انقالب اســامی به سایر کشورها و جوامع به صورت یکی از اصول اساسی

 .3الهام بخشی در جهت گسترش فرهنگ اسالم سیاسی و تشکیل نظام سیاسی مبتنی
بر اسالم (مردم ساالری دینی)

مهمترین دستاورد جمهوری اسالمی ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی که استکبار جهنی را
نگران نموده است تجربه مردم ســاالری دینی یعنی ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر آموزههای
اسالم بنا به خواســت مردم و تأکید بر مشارکت هر چه بیشتر مردم در تعییـــن سرنوشت خود
اســت .مشــکل اصلی غرب با ایران ،دست آوردهای علمی ،نرخ رشــد باالی علم و فناوری،
دســتیابی به فناوریهای نوین ،از جمله فناورههای هستهای ،ماهوارهای و موشکی ،نیست ،هر
چند جای بسی غرور و افتخار برای ملت بزرگ ایران است که به چنین درجهای از علم و فناوری
و قدرت ســخت و نیمه سخت در منطقه دستیافته است .مهمترین دستاورد جمهوری اسالمی
ایران ارائه الگو و مدلی برای حل مشــکالت عدیدهای مانند استبداد داخلی ،وابستگی خارجی
در ابعاد مختلف سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی ،و توسعه نیافتگی است که با تجویز آن توانست
تجربهای از سیاست( )Policyو حکومت را ارائه کند که به عنوان بدیلی برای نظامهای موجود
در منطقه جذاب باشد .تحوالت کنونی میتواند نقطه عطفی در الهام بخشی مردمساالری دینی
به مردم منطقه باشد(.هرسیج)144 :1390 ،

 .4گسترش وحدت جهان اسالم و توسعه همگرایی با حکومتهای جدید

از آنجا که اکثریت مســلمانان در کشــورهای درگیر تحوالت را اهل تســنن تشکیل میدهند و
تالش دشــمن از گذشته تا کنون همواره بر مبنای ((تفرقه بینداز و حکومت کن)) بوده ،بنابراین
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ج.ا.ایران تعیین میگردد .امام خمینی (ره) صدور انقالب را به معنای لشکرکشی ندانسته بلکه بعد
فراملی سیاست خارجی جمهوری اسالمی تعریف و منظور ایشان رساندن حرف انقالب اسالمی
به جهانیان اســت که وزارت خارجه یکی از مراکز عهدهدار این مســئولیت اســت .در حقیقت،
هدف ،تبیین و سپس ترویج مسالمت آمیز پیام و مواضع انقالب اسالمی به جهانیان است(.دهقانی
فیروزآبــادی )163 :1389 ،اگرچه تحوالت کنونی تا حد زیادی تحت تأثیر انقالب اســامی به
عنوان موج دوم بیداری اسالمی میباشند ،و خود نیز فضای مساعدی را برای ترویج هر چه بیشتر
آرمانهای انقالب به ویژه درمیان نسل جدیدکشورهای مذکور فراهم می آورند.
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باید در تعقیب اهداف سیاســت خارجی ،تالش همه جانبهای را برای همگرایی میان مسلمانان
فرق مختلف صورت داده و از هر نوع تفرقه و تشــدید اختــاف جلوگیری کرد .همچنین باید
از طریق یک سیاســت خارجی فعال به اعتمادسازی و توســعه روابط در بخشهای مختلف با
حکومتهای جدید برخاسته از تحوالت کنونی اقدام شود.
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 .5ارائه یک چهره مثبت به مردم منطقه از ج.ا.ایران

دشمن همواره در پی تخریب چهره ج.ا.ایران در محیط جهانی و منطقهای در دید مـردم با بهرهگیری
از استعارات قوی و تأثیرگذار ،اما ناخوشایند ،توهین آمیز و ناپسند به کلیت کشور و افراد صاحب
نفوذ در جهان اسالم با انتخاب نامهایی با بار هیجانی و شدید بوده و هست .مفاهیمی نظیر محور
شــرارت ،تروریست ،بنیاد گرایی اسالمی ،انتخابات فرمایشــی ،ارتجاع مذهبی ،نظام سرکوب،
رژیم توتالیتر ،آپارتاید مذهبی و  ...بخشی از آنهاست که باید با استفاده از موقعیت پیش آمده خنثی
شده و حقیقت انقالب و نظام ج.ا.ایران به مردم منطقه شناسانده شود( .برزنونی)137 :1387 ،

.6خنثی سازی( )Neutralizationطرح خاورمیانه بزرگ

طــرح خاورمیانه( )Middle Eastبزرگ در واقع طرحی در راســتای تالشهای غرب به ویژه
آمریکا برای کنترل و مهار اندیشــههای برخاسته از انقالب اسالمی ایران میباشد .هجمه به این
ً
دیده تحت عنوان مقابله با بنیادگرایی اسالمی ،مبارزه با تروریسم و نهایتا در غالب اجرای طرح
خاورمیانه بزرگ آغاز شد .تردیدی نیست که تصمیمگیرندگان سیاست خارجی دولت آمریکا از
مبارزه خود با تروریسم و بنیادگرایی یک اصل را دنبال میکنند و آن تقابل با بیداری و احیاگری
اسالمی است که این تقابل را در قالب یک پروژه گسترده و وسیعی به نام طرح خاورمیانه بزرگ
ریختهاند .چارچوب این طرح به صورت پراکنده در بیانات مقامات آمریکایی آشکار میباشد؛
ً
اگرچه در این طرح نامی از جهان اسالم نبرده و صرفا به عنوان خاورمیانه بزرگ بسنده کردهاند،
ولی با نگاهی به برنامههای آنها و حوزه عملیاتی این طرح مســجل میگردد که این طرح برای
جهان اسالم تنظیم و ترسیم شده است .نقشــههای ترسیمی در پنتاگون که در آن بخش عمده و
اصلی منطقه جغرافیایی اسالم را در بر می گیرد که از آن با عنوان ((هالل بحران)) یاد کردهاند،
بیانگر این واقعیت می باشد.

اصول حاکم بر طرح خاورمیانه بزرگ به شرح زیر است:

 .7تالش در جهت یکسانسازی قواعد هنجاری میان کشورهای مسلمان:

تمامی واحدهای اســامی دارای زیرســاختهای فرهنگی و هویت دینی میباشند اگرچه این
موئلفهها طی سالهای گذشــته از نقش محدودتری برخوردار شدهاند ،اما شواهد حاکی از آن
اســت که میتوان سطح مشخصی از فرهنگ دینی با رویکردهای اسالمی را در تمامی کشورها
مورد مالحضه قرار داد .در این زمینه تالشهای فراگیری از ســوی نهادهای سیاسی و دینی در
کشــور صورت گرفته است .اما عالرغم تالشهای انجام شــده ،هنوز نتایج مطلوب در روابط
ایران با کشــورهای اسالمی حاصل نگردیده است .نســل جدید شهروندان کشورهای اسالمی
اگر چه به بنیانهای دینی اعتقاد دارند و به انقالب اســامی بــا عالقهمندی نظر میافکنند ،اما
الگوهــای مورد نظــر ایران را با تأمل و ابهام مــورد توجه قرار میدهند .ایــن امر را میتوان به
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هادی ابراهیمی

 1-6دین زدایی و مقابله با فرهنگ اسالم سیاسی.
 2-6تغییــر نظامهای حاکــم در این منطقه در جهت حاکمیت سکوالریســم و تحت عنوان
گســترش دموکراسی .در این طرح نظامهای موجود در جهان اسالم را به دو دسته تقسیم
کردهاند:
 1-2-6نظامهای خطرناک
 2-2-6نظامهای بیمار (که هردو باید متحول شده و تغییر یابند).
 3-6تجزیه کشورها و تغییر جغرافیایی مرزهای موجود در جهان اسالم جهت تسهیل سیاست
تفرقه بیانداز و حکومت کن.
 4-6حضور گســترده نظامی در این منطقه به منظور محدود کردن استقالل و حاکمیت ملی
کشورهای اسالمی و سرکوب مستقیم قیامهای مردمی و ضداستکباری از طریق تأسیس
پایگاههای متعدد نظامی( .محمدی و متقی)171-172 ،
وقوع تحوالت کنونی در خاورمیانه و شمال آفریقا نشانگر شکست این طرح در جهان اسالم
می باشــد اما این به معنای دست کشــیدن آمریکا از تالشهای خود جهت اجرای طرح مذکور
نخواهد بود .بنابراین دستگاه دیپلماسی کشور باید با بهرهگیری از تمامی امکانات خود و استفاده
از فرصت پیش آمده بیش از پیش در راستای افشای ماهیت این طرح و خنثی سازی آن بکوشد.
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ً
عنوان محدود بودن ســطح تعامالت فرهنگی تلقی نمود .طبعا اهداف اســتراتژیک ج.ا.ایران
ایجاب میکند تا سطح گســتردهتری از الگوهای همکاری جویانه مورد پیگیری قرار گرفته و به
ً
نشانههای رفتاری و ایدئولوژیک نسبتا یکسانی دست یافت .موقعیت پیش آمده امکان خوبی را
برای سیاست خارجی جهت هنجارسازی فراهم نموده است .دستگاه دیپلماسی میتواند از این
شــرایط در راستای گسترش هنجارهای برخاسته از انقالب اسالمی استفاده نموده و به نوعی به
صدور انقالب بپردازد.

 .8مقابله با برنامههای غرب برای استحاله فرهنگی به ویژه مقابله با فرهنگ شیعی:

غرب به رهبــری آمریکا همواره تالش نموده که با تزریق فرهنــگ و ارزشهای غربی به جهان
اســام به مقابله با فرهنگ اسالمی برخاســته از انقالب اسالمی برخیزد؛ زیرا انقالب اسالمی
ً
مســتقیما به مقابله با فهم رایج از نقش خنثی و خاموش مذهب در سیاســت و اخالق پرداخته
اســت .در این راستا اقداماتی نظیر :تغییر برنامههای آموزشی ،ایجاد شبکههای ماهوارهای ویژه
مســلمانان به ویژه ایرانیان و اعراب ،ترویج سکوالریسم ،رواج فساد و فحشا و  ...را میتوان نام
برد .مایکل برانت معاون سابق سیا در مورد مقابله با فرهنگ شیعی میگوید:
«تحقیقات ما را به این نتیجه رســاند که به طور مستقیم نمیتوان با مذهب شیعه رودررو شد
و امکان پیروزی بر آن بســیار سخت است و باید پشــت پرده کار کنیم .ما به جای ضرب المثل
انگلیســی تفرقه بینداز و حکومت کن از سیاســت اختالف بینداز و نابود کن استفاده میکنیم.
در همین راســتا برنامهریزی های گستردهای را برای سیاســتهای بلند مدت خود طرح کردیم.
حمایــت از افرادی که با مذهب شــیعه اختالف دارنــد ،ترویج کافر بودن شــیعیان به گونهای
که در زمان مناســب علیه آنان توســط دیگر مذاهب اعالم جهاد شــود .همچنین باید تبلیغات
گســتردهای را علیه مراجع و رهبران دینی شیعه صورت دهیم تا آنان مقولیت خود را در میان مردم
از دســت بدهند .یکی طلبی بود که هر ساله شیعیان با برگزاری مراسمی این فرهنگ را زنده نگاه
میدارند(».منصوری )41-42 :1383 ،تحوالت موســوم به بیداری اسالمی شرایط مناسبی را
برای خنثی سازی این پروژه و گسترش فرهنگ برخاسته از انقالب فراهم نموده است.

 .9گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای مذکور:

قدرت نرم به عنوان مهمترین ابزار پیگیری اهداف سیاست خارجی ج.ا.ایران در قبال
بیداری اسالمی

مفهومشناسی قدرت نرم:
برای تعریــف قدرت نرم ،باید ابتدا بــه تعریف قدرت پرداخت .قــدرت ،توانایی تأثیرگذاری
بر رفتار دیگران اســت ،بــه نحوی که آنچه میخواهیم ،اتفاق بیفتــد .در یک طبقهبندی قدرت
به دو نوع ســخت و نرم تقسیم میشــود .جوزف نای ،تحلیلگر آمریکایی بر این باور است که
هرچند قدرت نرم و ســخت درهم تنیدهاند ولی قدرت نرم به قدرت ســخت وابسته نیست .به
گفته نای قدرت نرم توانایی بدستآوردن خواستهها از طریق مجذوب کردن -به جای اجبار و یا
امتیاز -میباشد .این کار از طریق جذابیتهای فرهنگی ،ایدههای سیاسی و سیاستها صورت
میگیرد .زمانی که سیاستهای ما در چشم دیگران مشروعیت دارد ،قدرت نرم ما تقویت شده
است .در واقع زمانی که شــما دیگران را وادار میکنید که آنچه شما میخواهید بپذیرند ،بدون
اینکــه در این راه هزینه زیــادی (امتیاز و اجبار) صرف کنید ،در آن صورت شــما از قدرت نرم
استفاده کرده اید(.گلشنپژوه)22 :1387 ،
این شــیوه قدرت بر پایه تبدیل تمایالت به بروندادها شــکل میگیرد و موضوع آن به جای
اجبار ،جذابیت است .در این شیوه قدرت بر پایه اقناع دیگران برای پیروی یا موافقت با هنجارها
و نهادهایی اســت که رفتار خواســته شــده را تولید میکنند .این پیروی بیش از هرچیز منوط به
درجه متقاعدکنندگی اطالعات در دسترس است که یک بازیگر در جستوجوی انتقال آن است.
()Nye,2004:15

ریشههای نظری بحث قدرت نرم را میتوان در نظریه گرامشی نیز دانست .گرامشی با کمک

کالبدشکافی نقش قدرت نرم و دیپلماسی رسانه ای در تامین امنیت ملی ج.ا.ایران :مطالعه موردی بیداری اسالمی
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با وقوع تحوالت موســوم به بیداری اسالمی نه تنها زمینه برای همبستگی هرچه بیشتر فرهنگی
فراهم شــده بلکه شرایط جهت توســعه همکاریهای اقتصادی دو جانبه و چندجانبه نیز محیا
شده است .لذا سیاست خارجی میبایست از بعد اقتصادی بهرهبرداری از تحوالت کنونی غافل
نشده و با توجه به ایجاد یک بازار مصرف جدید برای کشور ،مکانیسمهای الزم را برای توسعه
روابط تجاری فراهم نماید.
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گرفتــن از واژه هژمونی در صدد نشــان دادن چهره واقعی نظام ســرمایهداری نهان در پس پرده
جاذبههــای ظاهری آن بود .او معتقد بود نظام ســرمایهداری با بهرهگیــری از این جاذبهها اقدام
به تولید قدرت میکند و با این اقدام ،مانع شــکلگیری مقاومت در برابر اهداف خود میشــود.
(عیوضــی و امامی )106 :1390 ،لذا قدرت نرم یا جذب قلوب و افکار در سیاســت بینالملل
موضوع پر اهمیتی است که از منابع مهم آن فرهنگ ،علم و فناوری و عوامل نامحسوس میباشد.
( )Nye,2008: 37سیاســت خارجی و شــیوه اعمال آن در میزان قدرت نرم کشورها مؤثر است؛
بنابراین چنانچه سیاست خارجی یک کشور بتواند باعث ترویج ارزشهای مطلوب و بهرهگیری
از عنصر فرهنگ شود ،قدرت نرم قابل توجهی را در سطح بینالمللی ایجاد نموده است( .گلشن
پژوه )23 :1387 ،تفاوتهای بنیادینی میان وجوه ســخت و نرم قدرت وجود دارد که در زیر به
آنها اشاره میشود .این تفاوتها عبارتند از:
 حوزه قدرت نرم ،حوزه اجتماعی ،فرهنگی و سیاســی اســت در حالی که حوزه قدرتسخت امنیتی-نظامی میباشد.
 اعمال قدرت نرم پیچیده و محصول پردازش ذهنی نخبگان اســت در حالی که ،اعمالقدرت سخت عینی ،واقعی و محس��وس است و میتوان آن را با ارائه برخی از معیارها،
اندازهگیری کرد.
 روش اعمال قدرت سخت اســتفاده از زور و اجبار است در حالی که در قدرت نرم ،ازروش القاء و اقناع بهرهگیری میشود.
 هــدف در اعمال قدرت ســخت ،تخریب و حذف فیزیکی حریف و تصرف و اشــغالس��رزمین اس��ت .در حالی که در چش��مانداز اعمال قدرت نرم ،هدف تأثیرگذاری بر
انتخابها ،فرایند تصمیمگیری و الگوهای رفتاری حریف و در نهایت سلب هویتهای
فرهنگی است.
 مفهوم امنیت در رهیافتهای نرمافزارانه ش��امل امنیت ارزشها و هویتهای اجتماعیاست در حالی که این مفهوم در رهیافتهای سختافزارانه به معنای نبود تهدید خارجی
تلقی میگردد.
 مرجع امنیت در حوزه قدرت س��خت دولتها هســتند در حالی کــه ،مرجع امنیت درقدرت نرم محیط فروملی و فراملی (هویتهای فروملی و جهانی) است.
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 منابع قدرت نرم شامل فرهنگ ،ایدئولوژی ،عقاید ،هویت تاریخی و  ...است در حالیً
که منابع قدرت ســخت عمدتا تجهیزات نظامی است .برخورداری از تجهیزات نظامی
پیشرفته میتواند قدرت نرم یک کشور را افزایش دهد اما به صورت مکمل و پس از ابراز
و کاربست صحیح منابع قدرت نرم(.خاشعی و مراد امام زاده جعفر)56 :1390 ،
با توجه به مطالب باال و با مدنظر قرار دادن اینکه اصول و اهداف سیاست خارجی ج.ا.ایران
برگرفته از دین مبین اســام اســت ،میتوان به این نتیجه دســت یافت که قدرت نرم ،مهمترین
ابزاری اســت که ج.ا.ایران مــی تواند برای پیگیری اهداف خود در قبال مردم کشــورهای درگیر
بیداری اسالمی که خود نیز مسلمان هستند به کار برد.
درواقع ،مردم کشورهای درگیر بیداری اسالمی كه مهمترین ویژگی آن رهایی یافتن مسلمانان
از دســت نظام های اســـتبدادی و تاحدودی مداخالت خارجی بــوده بیانگر تالش برای ایجاد
نظمی نوین اســت كه براســـاس مكتـــب و فرهنگ اسالمی با هویتی ســازش ناپذیر با ظلم و
همچنین تالش برای به قدرت رسیدن شكل گرفتـه و زمینه هایی را برای ج.ا.ایران به وجود آورده
كه هم می تواند تهدیدزا و هم فرصت ساز باشـد(.ترکی)123 :1395 ،
آنچه به عنوان بیداری اســامی یا ایدئولوژی هویت گرا در جهان اســام محسوب می شود
را می توان بخشــی از قدرت نرم جمهوری اسالمی دانست که در قالب رهیافت های نئولیبرالی
و پیوند آن با هنجاره های ســازه انگاران منعکس نمود .قالب های سازه انگارانه با رویکرد کاربرد
قدرت نرم در اندیشــه سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران همگونی بیشــتری دارد .این
شاخص ها و نشــانه ها را می توان در ارتباط با رویکرد معناگرا به موضوع قدرت ،بیگانه ستیزی
و نفی ســبیل در سیاست خارجی ،آزادی عمل و کنش گرایی فعال در سیاست بین الملل ،تعامل
بر اســاس برابری نقش ها و کنش گرایی هویتی در سیاســت خارجی مورد توجه قرارداد .به این
ترتیب مولفه هایی همانند عمل گرایی و بیگانه ســتیزی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران را می توان نشــانه هایی از کاربرد قدرت نرم دانست(.خســروی و میراشرفی)56 :1393 ،
ایـران بـا تکیـه بـر قـدرت نـرم افـزاری بـــه ویـژه ارزش هـایی چـون ایثـار ،شـهادت طلبـی،
معنویت گرایی ،عدالت باوری ،استقالل طلبی ،مبارزه با صهیونیســـم و ضـــدیت بـا سیاسـت
هـــای امپریالیستی غرب به ویژه آمریکا ،توانسته به احیای خودباوری دینی و بیداری اسالمی در
عرصه منطقه ای و تأثیرگذاری بـــر مناسـبات جهـانی بپـردازد و اقتـدار نـرم افـزاری خـود را در
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عرصـــۀ بین المللی به منصۀ ظهور رساند(.رهبر و دیگران )9 :1394 ،در زیر به ابزارهای قدرت
نرم جهت دستیابی به اهداف مورد نظر ج.ا.ایران پرداخته می شود:

.1مهربانی*
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در سطح فردی ،مهربانی ،نمودی از رفتار با دیگران است که با ایجاد جاذبه به عنوان منشأ قدرت
نرم عمــل میکند .اهمیت و جذابیت رفتار محبتآمیز به ویژه زمانی بهتر درک میشــود که از
سوی افرادی جریان یابد که به لحاظ سلسله مراتب رسمی یا غیر رسمی در موقعیتهای برتری
قرار دارند .رفتار مهربانان ه یک مدیر با کارمندان زیردســت یا با ارباب رجوع میتواند موجبات
قدردانی و حمایت از مدیر را فراهم ساخته و مولد قدرت نرم باشد .مهربانی در عرصه سیاسی و
بینالمللی میتواند به منبع مهمی برای تولید قدرت نرم تبدیل شود .ج.ا.ایران میتواند با تأیید و
حمایت از حرکتهای انقالبی مردم ،تأکید بر عدم مداخله ابرقدرتها در امور داخلی و احترام
به استقالل کشــورهای مذکور ،حمایت از اقدامات همکاری جویانه با حکومتهای جدید در
1
کشورهای درگیر تحوالت ،حمایت مالی از انقالبیون و  ...از این ابزار بهره برداری نماید.

 .2هوشمندی

هوشــمندی نمود دیگری از عمل انســانی است که با جلوگیری از شکســت یا ایجاد موفقیت
میتواند به صورت مولد قدرت نرم عمل کند .انسانها به دالیل مختلف از جمله حل مشکالت
و موفقیــت در برنامههــای خود نگاه مثبتی به افراد با هــوش و ذکاوت دارند .ذوق و مهارت در
کســب موفقیت باعث ایجاد مقبولیت میشــود و بــه تبع آن قابلیت تأثیرگــذاری بر دیگران را
افزایش میدهد.
هوشــمندی در عرصه بینالمللی شاخصهای آشــکاری دارد .به خصوص ،مدیریت موفق
دولتها در دو عرصه امنیت و اقتصاد میتواند بسیار تأثیرگذار باشد .ج.ا.ایران به عنوان یک کشور
انقالبی ،اسالمی و پیشرو حرکتهای مردم کنونی از بدو انقالب با موانع و تهدیدهای گوناگونی
از جمله تحریمهای به اصطالح غربیها فلج کننده ،برای بازگشــت از آرمانهای اسالمی خود،

* .مهربانی،هوشــمندی و زیبایی بعنوان  3ابزار تولید قدرت نرم از تقســیم بندی الکســاندر ووینگ اقتباس شده
است .نگاه کنید به (قنبرلو:1390،ص) 8-7-6

 .3زیبایی

اهمیت و جذابیت زیبایی ریشه در این واقعیت دارد که با ارزشها ،ایدهآلها و آرزوهای طبیعی
ً
انسانها ارتباط دارد .در اینجا مقصود از زیبایی صرفا زیبایی ظاهری نیست .زیبایی ممکن است
به شکل عالیق ،اندیش��هها و نظریههای جذاب بروز نماید .البته از آنجا که زیبایی تا حدی یک
مقوله نس��بی اس��ت و درک آن از منظر افراد و گروههای مختلف ممکن است ناهمسان باشد،
ً
تأکید بر زیبایی در میان گروههایی اســت که نگاه نسبتا مشترکی در مورد زیبایی دارد .از آنجا که
ً
تحوالت کنونی در کشورهای اسالمی رخ داده و تقریبا در میان همه مسلمانان ارزشهایی چون
عدالت خواهی و ظلم س��تیزی ،ایثار ،استقامت و شهادت در راه آرمانهای اسالمی ،تالش در
راه استقالل و آزادی از زیبایی خاصی برخوردار است .ج.ا.ایران که از بدو انقالب خود همواره
این ارزشها را در عرصه عمل مورد لحاظ قرار داده و توانســته قدرت نرم مناســبی را در میان
ملتهای مسلمان به دســت آورد .بالطبع تأکید بر این مسیر و کوتاه نیامدن در برابر تهدیدهای
دش��منان میتواند کشور را به دلیل پایبندی به این ارزشهای زیبا ،بیش از پیش در برابر چشمان
ملتهای منطقه عزیز گرداند.

 .4تمسک به قدرت نرم ارشادی به جای اغوایی

قرآن کریم در ســوره بقره آیه ( 256ال اکراه فی الدین قد ّ
تبین الرشد من الغی) ،با صراحت اجبار
پذیرش دین را نفی میکند ،همانگونه که در این آیه شریفه سه مفهوم اجبار ،ارشاد و اغوا به توالی
آورده شده است ،اصل پذیرش عقیده و انتخاب مسیر آزاد است و اسالم کسی را با اکراه و اجبار و

کالبدشکافی نقش قدرت نرم و دیپلماسی رسانه ای در تامین امنیت ملی ج.ا.ایران :مطالعه موردی بیداری اسالمی
هادی ابراهیمی

صرف نظر از حقوق مســلم خود و وابستگی دوباره به دول مستکبر غربی به ویژه آمریکا ،مواجه
بوده اما توانســته با هوشــمندی و بصیرت مردم و مســئوالن بر این تهدیدها غلبه کرده و آنها را
به فرصت تبدیل کند .این اقدام ،قدرت نرم مناســبی را برای کشــور جهت تأثیرگذاری بر ســایر
کشــورهای اسالمی فراهم نموده است؛ چرا که به آنها ثابت شــده که میتوان بدون وابستگی به
قدرتهای جهانی و با اتکا به مردم ،روی پای خود ایستاد و ضمن دستیابی به ّ
عزت و سربلندی،
پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک بســیار خوبی داشت .ادامه چنین حرکتی میتواند قدرت نرم
کشور را افزایش داده و دستیابی به اهداف فراملی سیاست خارجی را تسهیل نماید.
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اغوا ملزم به پذیرش موعظهی حسنه و جدال احسن (سوره نحل آیه  )125و انتخاب احسن پس از
چیزی نمیکند .در دعوت به اسالم اصیل ،روشهای حکمت (برهان و استدالل) ،شنیدن سخنان
گوناگون و تأمل و تفکر در مورد آنها (ســوره زمر آیات  17و  )18توصیه شده است .اولیای دین نیز
همواره بر مباحثه و گفتگوی آزاد علمی با ارباب ادیان و عقاید تأکید کردهاند.
البته عدم اجبار در دین مالزم با امکان تبیین رشــد از غی اســت .به ایــن معنا که در چنین
جوامعی باید مرزهای ارشاد از اغوا مشخص باشد و در این صورت است که تودهها و عموم مردم
با عنایت به فطرت پاک و بصیرتی که در نتیجه تبین به دســت میآورند راه هدایت از گمراهی را
تمییــز میدهند .بنابراین ،از این آیه قرآنــی میتوان از دو نوع قدرت نرم نام برد :قدرت نرم مبتنی
بر اغوا ،که قدرتهای شــیطانی ،اموی ،ماکیاولیستی و اســتکباری از آن برای فریب و تسلط بر
تودهها اســتفاده میکنند؛ و قدرت نرم مبتنی بر ارشاد ،که قدرتهای الهی ،متجلی در حکومت
انبیا ،معصومین و صالحین از آن برای هدایت مردم بهرهبرداری می کنند.
برخــی از متفکــران غربی نظیر نوآم چامســکی و ادوار هرم ،معتقدند کــه نقش تبلیغات و
هیاهوی سیاسی در نظام لیبرال دموکراسی ،همان نقش چماق و اجبار را در نظامهای دیکتاتوری
و تمامیتخواه ایفا میکند .عامل تعیین کننده در بقا و استمرار قدرت نخبگان حاکم در نظامهای
اقتدارگرا بیشــتر از طریق بهکارگیری زور و اجبار ،و نه تبلیغات است .در عوض ،اصحاب قدرت
در دموکراســیهای موجود در غرب بیشترین نیاز را به تبلیغات ،به جای زور و اجبار ،برای تداوم
حکومتهای خود دارند .در دموکراســیها از لحاظ نظری این امکان برای اکثریت مردم وجود
دارد که تغییرات اساســی را بر خالف منافع دارندگان قدرت و ثروت به وجود آورند ،اما در مقام
عمــل ،صاحبان ثروت و قدرت با به کارگیری اشــکال گوناگون تبلیغات رســانههای انحصاری
و مســلط به دســتکاری افکار و اذهان مردم میپردازند و با اغــوا و فریب افکار عمومی ،نقش
اکثریت مردم را به تماشــاگر و ناظــر تقلیل داده و با ایجاد رضایت و اقنــاع در بین تودهها بقا و
استمرار نظامهای لیبرال دموکراسی را تضمین میکنند(.هرسیج)141-142 :1390 ،
بــرای تقریر به ذهن و تفکیک دو قدرت نرم مبتنی بر اغوا و ارشــاد میتوان دو نوع حکومت
علوی و اموی را بایکدیگر مقایســه کرد .در ایــن خصوص کالم  191حضرت علی (ع) در نهج
البالغــه به خوبی تفاوت بین این دو را نشــان میدهد .معاویه با به کارگیــری انواع فریب ،اغوا
و نیرنــگ و نگاه به قدرت و دســتیابی به حکومت به عنوان طعمــه در جریاناتی مانند رویداد

 .5تقویت ایمان و تقوا و عزم راسخ برای دفاع از نظام اسالمی

قرآن کریم باالترین توجه خود را معطوف به ایمان و عمل صالح و صبر و استقامت انسانها نموده
است؛ در تفسیر نمونه درباره آیه  82سوره مبارکه انعام (کسانی که ایمان آوردهاند و ایمان خویش را
به ستم شرک نیالودند ،امنیت مخصوص آنهاست و هم ایشان هدایت یافته گانند ).اینگونه آمده:
جنگها ،تجاوزها ،مفاسد ،جنایات و حتی امنیت و آرامش روحی تنها موقعی بدست میآید که در
جوامع انسانی دو اصل حکومت کنند :ایمان و عدالت اجتماعی .اگر پایههای ایمان به خدا متزلزل
گردد و احساس مسئولیت در برابر پروردگار از میان برود و عدالت اجتماعی جای خود را به ظلم
و ستم بســپارد ،یکی از مهمترین منابع قدرت نرم از دســت خواهد رفت .همچنین فراهم کردن
امکانات دفاعی مناسب و نشان دادن عزم راسخ برای دفاع از نظام اسالمی در برابر دشمنان باعث
افزایش ّ
عزت و در نتیجه قدرت نرم نظام میشود (.متقی زاده)114-115 :1390 ،

 .6تقریب مذاهب

تالش در راه تقریب مذاهب مختلف اسالمی با استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی و فرهنگی،
ابزار کارآمدی برای افزایش قدرت نرم کشــور و تأثیرگذاری هر چه بیشــتر بر مردم کشورهای
درگیر بیداری اسالمی که از پیروان مذاهب مختلف هستند ،محسوب میشود.

 .7دیپلماسی فعال و مؤثر در فضای مجازی

ً
اگر دیپلماسی را مجموعه تدابیر و اعمالی بدانیم که عمدتا از طریق مسالمتآمیز برای حصول
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حکمیت تالش کرد با سیاست فریبکارانه قرآن بر سر نیزه کردن نظرات مردم را به خود جلب کند.
همانگونه که یک ماهیگیر برای به دام انداختن ماهیان ،طعمه خود را به دریا میاندازد و ماهیان
خــود به طرف طعمه میروند و به صید ماهیگیر در میآیند .در حالی که امام علی (ع) ،در نامه
به عامل خود اشــعثبنقیس در آذربایجان حکومت را به عنوان امانت در نظر میگیرد و نه لقمه
چرب (نهج البالغه ،نامه  ،)5و در ســخن معروف خود به ابن عباس و در هنگام وصله زدن به
کفش پارهاش ،تنها در صورتی کــه قدرت و حکومت وی منجر به احقاق حق و دفع باطل گردد
واجد ارزش میداند(.نهج البالغه ،خطبه ( )3هرسیج)143 :1390،
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حداکثر تفاهم در میان انبوه اختالفهای صحنه روابط بینالملل برای حفظ منافع ملی و اجرای
سیاســت خارجی به کار گرفته میشود؛ باید گفت در دوران جدید و پیشرفت علم و فناوری در
شکل دیپلماســی نیز تغییراتی عمده شکل گرفته است .در دیپلماســی نوین به جای دستکاری
واقعیتها به تولید واقعیت ها پرداخته شــده و بازیگران ســعی میکنند با استفاده از رسانهها و
فناوریهای مجازی نوین ((تصویر مجازی)) از رقیبان خود تولید کنند که امکان جایگزین شدن
با واقعیت را داشــته باشد .بدین ترتیب ((واقعیتهای مجازی)) شکل میگیرند که عمده افکار
عمومــی و تصمیمگیران آنها را پذیرفتهاند و بر اســاس آن تحلیل و حتی اقدام می کنند .امروزه
که اســتفاده از این ابزار برای شکلگیری تصویری منفی از یک کشــور نزد سایرین بسیار رایج
شــده است ،به ویژه تصویر ســازی منفی غرب علیه ج.ا.ایران برای جلوگیری از نفوذ اهداف و
ارزشهای آن در کشورهای اسالمی؛ فعالسازی دیپلماسی در فضای مجازی برای خنثیسازی
تصویرهای منفی مذکور ضروری به نظر میرسد(.پیشگاهی فرد و دیگران)20-21 :1390 ،

 .8بهرهگیری از قدرت نهادی

ً
یکی از راههای تثبیت قدرت نرم استفاده از نهادهای بینالمللی است .اصوال مردم هنجارهایی را
که توسط سازمانهای بینالمللی ایجاد میشود راحتتر میپذیرند .کشورها برای تأثیرگذاری
ً
بر حــوادث و تحوالت پیرامون خود نیازمند قدرت هســتند .این قــدرت الزاما قدرت نظامی
نیســت .یکی از ابزارهای قدرت که کشــورها در اختیار دارند و میتوانند در مواقع ضروری از
آن در جهت تحقق اهدافشــان بهرهبراری کنند ،نهادها و ســازمانهای بین المللی هستند .این
نهادها و ســازمانها به دلیل ماهیت بین المللیشــان از مشروعیت کارآمدی در میان کشورها و
مردم برخورارند .ج.ا.ایران در راستای دستیابی به اهداف خود در قبال بیداری اسالمی میتواند
از ابزار نهادهای بین المللی بهرهای مطلوبتر ار آنچه تا کنون شــده است ،ببرد؛ بدین معنا که
ســازمانهای بینالمللی را که در آنها عضو است مانند سازمان همکاری اسالمی ،اکو ،جنبش
عدم تعهد و  ...به نقشآفرینی در حوادث منطقه مطابق دیدگاههای خود تشویق و ترغیب نماید؛
یــا حتی به همراه دوســتان و همپیمانان خود و شناســایی ظرفیتهای بین المللی ،به تشــکیل
سازمانهای منطقهای و بین المللی اقدام کند(.قربانی شیخ نشین و کارآزما)88-89 :1391 ،

 .9ابتکار عمل
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داشتن ابتکار عمل و طرح برنامهها و پیشنهادهای معقول و منطقی برای برونرفت از بحرانهای
داخلی و منطقهای کــه بتواند نظر موافق طرفین را جلب کند (برای مثال ارائه طرحی برای حل
بحران کنونی سوریه) ،افزون بر اینکه میتواند انقالبهای مردمی را با هزینههای کمتر و آسانتر
به ثمر برساند ،به طور طبیعی وزن و قدرت نفوذ ایران را درمنطقه را افزایش خواهد داد.

افزایش نفوذ و قدرت یک کشــور ،به طور طبیعی ســوءظن و احساس خطر را در دیگر کشورها
برخواهــد انگیخت .به دلیل تبلیغات منفی علیه ج.ا.ایران در چند دهه اخیر و در پی سیاســت
(ایران هراســی) به نظر می رســد ،کشــور ما از این حیث مورد ســوءظن قرار گرفته است .در
تحــوالت اخیر ج.ا.ایران از ســوی کشــورهای عربی به دخالت و تحریــک معترضان داخلی
این کشــورها متهم اســت .این موضوع تا حد زیادی در حساســیت و نگرانی کشورهای عربی
درباره ایران ریشــه دارد .در چنین فضایــی ایران باید با در پیش گرفتن سیاســت تنشزدایی و
اعتمادســازی ،مواضع خود را معقول و مقبول جلوه دهد .ابتــکارات همکاریجویانه از جمله
موارد اعتمادساز به شــمار میروند .اقدامات اعتمادآفرین و امنیتساز ،بازدارندگی مستحکم
بین کشــورهای مختلف ایجاد میکند و این امر ،شرایط مســاعدی را برای افزایش تعامالت و
نفوذ کشور فراهم میکند.

 .11دیپلماسی آ کادمیک

با توجه به حضور فعال و گســترده قشر جوان و دانشــجو در انقالبهای مردمی در کشورهای
عربی ،دیپلماسی آکادمیک ،ظرفیتهای بســیاری در اختیار کشور قرار خواهد داد که میتوان
از آنهــا برای کمک به تحقق اهداف خود بهره برد؛ ضمن آنکه با توجه به غیررســمی بودن این
نوع دیپلماســی ،تهدیدهایی که در روشهای دیگر مطرح میشــوند ،در این مدل وجود ندارد.
از جمله این ابزارها عبارتند از :دعوت از اســتادان ،علما و دانشــجویان کشــورهای اسالمی؛
تبادل دیدگاهها و تجربهها؛ برگزاری کنفرانسهای مشترک؛ اجرای پروژههای مشترک علمی؛
گســترش تبادالت علمی بر پایه فن آوری از طریق ایجاد فرصتهای مطالعاتی مشترک؛ توسعه
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همکاریها در قالب سازمانهای تخصصی منطقهای و بررسی کرسی آزاد اندیشی برای بررسی
ابعاد جنبش و شناخت صحیح آن و تعیین راهبردهای اصولی و کارآمد.

.12دیپلماسی رسانهای و بهرهگیری از تکنولوژهای روز در این زمینه

سال یازدهم  ،شماره سوم(پیاپی ،)26پاییز 1400

از آنجا که در دنیای کنونی و در عصر ارتباطات رســانهها ،حرف اول را در جامعهپذیری داخلی
و بینالمللی میزنند ،استفاده از این ابزار جهت ارائه دیدگاههای ج.ا.ایران به صورت درست و
واقعی و خنثی نمودن تصویرســازی منفی درباره کشور ضروری میباشد .در این راستا استفاده
از تکنولوژیهای روز دنیا از جمله ساخت ماهواره برای پخش برنامههای رسانه ملی در سراسر
جهان ،توســعه کمی و کیفی برنامهها و شــبکهها ،تولید برنامههای ارزشی ،برنامهریزی دقیق و
هماهنگی رسانههای داخلی ،استفاده از ظرفیت اتحادیههای رسانهای بینالمللی و همکاری با
رســانههای گروهی منطقه بر اساس منافع مشترک ،میتواند قدرت نرم کشور را در جهت تأثیر
گذاری بر تحوالت منطقه ،افزایش دهد(.قربانی شیخ نشین و کارآزما)90-92 :1391 ،

نتیجه گیری

ماهیت رقابتی و پرتحول بیداری اســامی به گونه ای اســت که همه بازیگران بین المللی (در
رأس آنها آمریکا و اتحادیه اروپا) و منطقه ای (عربســان ســعودی ،ترکیه و قطر) ســعی دارند
نظم جدیدی را بر اســاس منافع و امنیت ملی خود تقویت نمایند .جمهوری اســامی ایران نیز
از این امر مستثنی نیســت .با توجه به اهداف فراملی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
در قبال تحوالت منطقه که برخاســته از دین مبین اسالم است و ماهیتی فرهنگی دارد ،اهدافی
چون خروج کشــورهای درگیر تحوالت از ائتالف ضد ایــران در جهان عرب؛ صدور انقالب؛
الهام بخشــی در جهت گسترش فرهنگ اسالم سیاسی و تشــکیل نظام سیاسی مبتنی بر اسالم
(مردم ساالری دینی)؛ گسترش وحدت جهان اسالم و توسعه همگرایی با حکومت های جدید؛
ارائه یک چهره مثبت به مردم منطقه از ج.ا.ایران؛ خنثی ســازی طرح خاورمیانه بزرگ؛ تالش
در جهت یکســان سازی قواعد هنجاری میان کشورهای مســلمان؛ مقابله با برنامه های غرب
برای اســتحاله فرهنگی به ویژه مقابله با فرهنگ شــیعی؛ و گسترش همکاری های اقتصادی با
کشورهای مذکور را مد نظر دارد.
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با توجه به اهداف فوق ،مقاله حاضر اســتفاده از قدرت نرم ،دیپلماسی رسانه ای و ابزارهای
مورد اســتفاده در تولید و ثبیــت این قدرت که عبارت اند از :مهربانی در عرصه سیاســی و بین
المللی ،با شــاخص هایی چون تأییــد و حمایت از حرکت های انقالبی مــردم ،تأکید بر عدم
مداخله ابرقدرت ها در امور داخلی و احترام به اســتقالل کشورهای مذکور ،حمایت از اقدامات
همکاری جویانه با حکومت های جدید در کشورهای درگیر تحوالت ،حمایت مالی از انقالبیون
و ...؛ هوشــمندی با شــاخص مدیریت موفق دولت در دو عرصه امنیــت و اقتصاد؛ زیبایی ،با
شــاخص هایی چون عدالت خواهی و ظلم ســتیزی ،ایثار ،استقامت و شــهادت در راه آرمان
های اســامی ،تالش در راه اســتقالل و آزادی که در چشــم مردم درگیر موج بیداری اسالمی،
زیبایی و اثر بخشی باالیی دارد؛ تمسک به قدرت نرم ارشادی به جای اغوایی و پرهیز از تبلیغات
فریبکارانه و هیاهوی سیاسی؛ تقویت ایمان و تقوا و عزم راسخ برای دفاع از نظام اسالمی چرا که
اگر پایه های ایمان به خدا متزلزل گردد و احساس مسئولیت در برابر پروردگار از میان برود یکی
از مهم ترین منابع قدرت نرم نظام از بین می رود و همچنین فراهم کردن امکانات دفاعی مناسب
و نشــان دادن عزم راسخ برای دفاع از نظام اسالمی در برابر دشمنان در عمل باعث افزایش ّ
عزت
و در نتیجه قدرت نرم نظام می شود.
تقریب مذاهب؛ دیپلماسی فعال و مؤثر در فضای مجازی برای گسترش ارزش های انقالب
با توجه بــه وقوع انقالب ارتباطات و همچنین خنثی ســازی تصویرهای منفی از انقالب؛ بهره
گیری از قدرت نهادی؛ ابتکار عمل و طرح برنامه ها و پیشــنهادهای معقول و منطقی برای برون
رفت از بحــران های داخلی و منطقه ای که بتواند نظر موافــق طرفین را جلب کند؛ تنش زدایی
و اعتمادســازی جهت برطرف کردن ســوءظن ها و ایجاد یک فضای تعامل مثبت؛ دیپلماســی
ً
آ کادمیک جهت تأثیر گذاری بر قشــر دانشجو در کشــورهای درگیر تحوالت و نهایتا دیپلماسی
رسانه ای و بهره گیری از تکنولوژی های روز در این زمینه برای انتقال پیام انقالب و خنثی سازی
تصویرهای منفی ،را مهم ترین ابزار در راســتای تأثیرگذاری بر تحوالت منطقه مطابق ارزش ها،
آرمان ها و دیدگاه های کشــور می داند .نکته مهم اینکه ابزارهای یاد شده تنها در صورتی کارایی
مناسبی خواهند داشت که همگرایی الزم در میان تمام نهادها ،چه رسمی و چه غیررسمی وجود
داشــته باشد .در مقابل ،هرگونه موازی کاری و ناهماهنگی میان نهادهای مرتبط ،مانع مهمی در
راه استفاده از ابزارهای مذکور در راستای تحقق اهداف مورد نظر می باشد.
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