
 

  
  

   123-149 ص ،87  و زمستان پاییز18و17فصلنامه دین و سیاست، شماره 

  
  
 

  اهبرد اوباما در قبال جمهوري اسالمی ایرانر

                                                                                                                      
  مصطفی قاسمی

  
  

  چکیده 
سه رویکرد را در مقابلـه بـا        آمریکا  بعد از انقالب اسالمی ایران تاکنون       

، قـدرت  1قـدرت سـخت   : جمهوري اسالمی ایـران در پـیش گرفتـه اسـت          
  .3و قدرت هوشمند2نرم

که سیاست خـارجی ایـن کـشور       دهد  نشان می  ،آمریکانگاهی به تاریخ    
 »قـدرت سـخت   « بر پایه  خواهان عموماً  ان جمهوري بل ایران در دور   اقمدر  

در مقابـل  . پـدر و پـسر از جملـه آنهاسـت     جـرج بـوش   که دورة بوده است   
ســاي ؤرو هــا  دمکـرات توســط» قـدرت نــرم «، اســتراتژى »قـدرت ســخت «

به کار گرفتـه  در برخورد با جمهوري اسالمی       این حزب    مده از   آجمهور بر 
 بـا   در انتخابات ریاست جمهوري آمریکا      اوباما پیروزياما پس از    . شودمی

 بـه عنـوان سیاسـت جدیـد کـاخ           را» قدرت هوشمند  «واژهاو  ،  »تغییر«شعار  
 وزیــر ،بــراي اولــین بــار توســط هــیالري کلینتــونمطــرح کــرد کــه ســفید 

تـرین ابـزار در      امروز به عنوان مهـم      که  شد بیان در کنگره    اش،امورخارجه
طور حتم سیاست اوباما پیگیري و اجـراي        آید و به    برابر ایران به شمار می    

                                                             
 سیاسیعلوم ارشد یکارشناس آموختهدانش  

1.  hard power 
2. soft power 
3 . smart power  
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  وقدرت هوشمند توانایى تلفیـق قـدرت سـخت    . بود اهداین نوع از قدرت خو    
رسد دولت جدید آمریکـا     به نظر مى  . د راهبردهاى موفق است   نرم براى ایجا  

 نـسبت بـه   خـود، روى  پـیش ةهـاى کنـونى و آینـد    براى رویارویى با چالش   
آمریکا کـه  .  قدرت هوشمند تالش خواهد کرد  براى ایجاد  این دو مقوله  تلفیق  

ه بـ ه، افتـ یدسـت ن طی سی سال گذشته به اهداف خود در برخورد با ایـران         
ه ، بـ   به همان اهـداف گذشـته      یابی در جهت دست   رانی با ا  کیدنبال روابط نزد  

بـا توجـه   . باشدی مي ا به دانش هستهرانی ایابی از دست  يریجلوگخصوص  
هـاي  عرصـه  المی بایـد بـا تقویـت خـود در    س جمهوري ا،به شرایط حاضر 

  . دبا قدرت هوشمند، هوشمندانه برخورد کن گوناگون
  

 قدرت سخت، قدرت نرم، قـدرت هوشـمند، اوبامـا، آمریکـا، جمهـوري               :واژگان کلیدي 
  .اسالمی ایران

  
  مقدمه

 2009مهـوري آمریکـا در سـال     باراك اوبامـا در انتخابـات ریاسـت ج   پس از پیروزي  
هاي جهان خوشحالی خود را از انتخـاب وي ابـراز    ها و دولت    ري از ملت   بسیا میالدي،

پیگیرى دکتـرین    وبا حمله به دو کشور افغانستان و عراق،    دولت بوش   که   چرا. کردند
المللى یا نپیوستن به برخـى دیگـر و بـه    گرایى و خروج از برخى معاهدات بین    جانبهیک

 نـشان داد کـه   المللـى، عمـالً  هـاى بـین  شحاشیه راندن سازمان ملل متحد در قبال چـال   
المللـى نـشان داد کـه       هـاى عرصـه بـین     امـا واقعیـت   . بیشتر بر قدرت سخت تکیه دارد     

 و قدرت بخشید این کشور را بهبود نةپیگیرى این رویکرد از سوى آمریکا نه تنها چهر    
کس،  بلکـه بـرع   ،المللى افزایش پیـدا نکـرد     هاى مختلف بین  و نفوذ این کشور در عرصه     

  . چهره و نفوذ جهانى این کشور رو به افول گذاشت
بـه جـاي تـرس،    بـه دنبـال مـسیري اسـت کـه       اوباما دولت ،لهأبا توجه به این مس 

اجمـاع   ؛گرایـی، تکثرگرایـی را دنبـال کنـد    جانبـه  به جـاي یـک  ؛بینی را صادر کند   خوش
گرایی  عمل،محورگرایی منفعت ند و به جاي عمل    کمشارکت گریزي   را جایگزین    يپذیر

   .مداري را به ظاهر مدیریت کندارزش
مورد نیاز است که آمریکا را هر چـه بیـشتر از دوران             هایى   مکانیزم در این راستا  

. المللی ارائه دهد  سیاه بوش دورتر نماید و چهره اي جدید از این کشور در صحنه بین             
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نـده، بطـور کلـی    کاران بـر جـاي ما  آنچه مشخص است میراثی که از دوران نومحافظه   
 تاکیـد اوبامـا بـر    ماننـد  (موجب عدم استفاده دولت جدید آمریکا از جنگ نخواهـد شـد         

    .)افغانستانافزایش نیروهاى نظامى 
هاي گذشته دولت آمریکا در قبال ایـران و اسـتفاده از   با توجه به شکست سیاست    

ر تغییـر برخـی   تـرین شـعار انتخابـاتی اوبامـا، بایـد منتظـ      شعار تغییر به عنوان اصلی    
  . رویکردهاي آمریکا هرچند به ظاهر نسبت به ایران باشیم

 در آمریکـا هـاى  شکـست سیاسـت  توجه به   این است که با      تحقیق  اصلی الؤسلذا  
 در برخـورد بـا   اًخـصوص سیاست خـارجی  دوران بوش، اینک باراك اوباما در زمینه        

کارهـاي ایـران در    راه؟بـا چـه رویکـردى وارد خواهـد شـد        جمهوري اسـالمی ایـران      
ال فرعی این مقالـه     ؤتواند به عنوان س   ، می اوبامامواجهه با رویکردهاي احتمالی دولت      

ها، هدف این مقاله نیـز بررسـی  اسـتراتژي جدیـد       پرسشبا توجه به این     . مطرح باشد 
قـدرت  «از سـه مفهـوم        در موضـوع   .آمریکا در قبال جمهـوري اسـالمی خواهـد بـود          

  .کنیممیاستفاده » قدرت هوشمند«و » قدرت نرم«، »سخت
  

  قدرت سخت ) الف
بـراي نـشان دادن عـزم    (قدرت سخت مبتنی بر فشار تدریجی، اخطـار، نمـایش قـدرت      

قابـل قبـولی را   و عملیات نظامی قابل کنترل علیه کشوري است که اقدامات غیر    ) راسخ
  .  )423 ،1377 بخشی،آقا( آغاز کرده است

مال قواي نظامی است کـه امـروزه اسـتفاده    ترین شکل قدرت سخت استع  مشخص
 تحت عناوین مشروع، دخالت انسانی یا مداخله به دالیل بـشر دوسـتانه و نجـات     آناز  

   .)همان( جویانه توجیه شده استگیرانه و اقدام تالفیجان اتباع، دفاع پیش
بالفعـل یـا   ( استقالل و تمامیت ارضـی کـشور در خطـر      ،هرگاه به موجب اقداماتی   

هـاي معـارض      کـشورهاي خـارجی یـا گـروه       یا  هجوم نیروهاي نظامی کشور     ) وهبالق
هدف اشـغال  با  عمدتاً ،این تهدید. مسلح داخلی قرار گیرد، تهدید سخت واقع شده است      

آمیـز،   هاي فیزیکی، عینی و همـراه بـا رفتارهـاي خـشونت      به روشو با اتکاءسرزمین  
. گیـرد صـورت مـی  اجبار و حذف دفعی براندازي آشکار و با استفاده از شیوه زور و      

. باشـد  هـاي فیزیکـی همـراه مـی     العمـل  این تهدیدات عمدتاً محسوس، واقعی و با عکـس      
هاي استعماري با  ظهور این نوع تهدیدات مربوط به دوره استعمار کهن است که قدرت        

لشکرکشی، اعمال زور و کشتار و اشـغال و الحـاق سـرزمین، اهـداف خـود را تـأمین        
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تــوان در  هــاي مــدرن تهدیــد ســخت در عــصر حاضــر را مــی البتــه شــکل. دکردنــ مــی
     . )1386 ،نائینی( مریکا و متحدان آن به افغانستان و عراق مشاهده کردآهاي  لشکرکشی

 که دشمن بـه آنهـا متوسـل         شودبه چهار دستۀ عمده تقسیم می     قدرت سخت،   
  .هاي داخلی، ترور و تجاوز نظامی کودتا، شورش: شودمی

 ابزار علیه جمهوري اسالمی ایران چهار از هر    کایمرآهاي پس از انقالب،        سال یط
 مواردي همچون کودتاي نوژه یا حمله نظـامی در مـاجراي طـبس      .استفاده کرده است  

  . گرفتصورت در ایران کایمرآاز نوع کودتاهایی است که توسط 
 ماننـد  جمهـوري اسـالمی  هـاي   هاي برجسته و تئوریسین     ترور شخصیت  همچنین

گذاري در دفتر حزب جمهوري  اهللا مرتضی مطهري توسط گروهک فرقان و یا بمب    آیت
نیـز از نـوع    تـن از یـارانش     72و  اهللا بهـشتی      اسالمی ایران و به شهادت رساندن آیـت       

  .ابزارهایی است که به ترور و وحشت معروف است
 و کـا یمرآ سبز  نظامی عراق به ایران که با چراغحملهاز دیگر موارد قدرت سخت،    

 هـایی بـاالخره آشـوب   و نیز از جملـه   حمایت کشورهاي غربی و عربی صورت گرفت        
 در بطن جنـبش دانـشجویی تـدارك دیـده     کایمرآ که از سوي 1378 تیر 18مانند غائله  

  .)1387 موسوي،( والن به اجرا درآمدؤ مسی و با هدایت برخشد
 علیـه جمهـوري   آمریکـا  ت توسـط خهاي قدرت س شیوه ۀرغم به کارگیري هم   علی

 هـر روز  ایـران ها با شکست مواجه شده و   سال گذشته، همه این طرح     30اسالمی طی   
  . تر از گذشته ظاهر شده استتر و با صالبتبا ثبات

 دیگر قواي نظامی به عنوان قدرت سخت نقـش مهمـی در تعیـین               ،در دنیاي امروز  
و ناکارآمد دولت بوش عامل     هاي ضعیف   سیاستبه همین دلیل     .قدرت کشورها ندارد  

  . شدمخدوش شدن وجهه آمریکا در جهان 
هاي خود را بر قدرت سخت         سیاست اش در دو دوره ریاست جمهوري      پسر بوش

عراق، افغانستان و   هزینه علیه کشورهاي    به راه انداختن دو جنگ پر     . ه بود استوار کرد 
هـاي نظـامی    ن هزینـه  و بـاال بـرد    رژیم صهیونیـستی  حمایت شدید نظامی و امنیتی از       

 تاکرد می تالش او. شاهد این مدعاستهمه ...  و »مبارزه با تروریسم«آمریکا با شعار 
را قدرت نرم هایش  هاي داخلی وابسته به دولت، در دفاع از سیاست با استفاده از رسانه

 بـوش در  يهـا استیسهمچنین . نیز پدید آورد و افکار عمومی را با خودش همراه کند  
 جهـان  دگاهیـ  موضـوعات بـا د    گـر ی و د  یی جنـا  یالمللـ نی، دادگاه ب  ي جو راتیی تغ هنیزم
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 و کـا یآمریـی گراجانبـه کیافول ( اعتبار کردی را بکای آمري رو رهبر  نی داشت و از ا    رتیمغا
  .)14/10/1387..."قدرت سخت " دوران انیپا

و  در کتاب قدرت نرم خود به سیاست قدرت سخت بوش توجه ویژه داشـته           1ناي
اً پـس از   کـاران خـصوص   محافظه   نو  و واداري  اعتراضی سازمان یافته به نوع حکومت     

 عـدم    و مریکا بـه عـراق    آوي معتقد است پس حمله      . کند می 2001 سپتامبر   11حوادث  
توجهی عمدي پنتاگون به مظاهر قدرت نـرم ایـاالت   توجه به احساسات مسلمانان و بی   

 باعث افول قـدرت نـرم ایـن     ،ري قدرت سخت  متحده و تاکید خاص آن بر افزایش کارب       
وي . ویژه در میان مردم کشورهاي در حال توسعه و مـسلمان شـده اسـت              ه  کشور ب 

 ،ترین قدرت نظامی و اقتصادي جهان اسـت        بزرگ آمریکاکند گرچه   همچنین اشاره می  
مریکا به طور متوسط آدهد ها نشان می نظر سنجی2003ز جنگ عراق در سال اما بعد ا

درصد حمایت بیشتر کشورهاي اروپایی را از دست داده است و سطح حمایت آنها  30
هـاي    توجه به نتـایج و هزینـه      لذا  . تر از کشورهاي اسالمی بود    در این جنگ حتی پایین    

هاي بوش که به مخدوش شدن چهره آمریکا در جهان انجامیـد، باعـث       سیاستسنگین  
 شـود و اسـتراتژي قـدرت هوشـمند را        شد تا اوباما با شـعار تغییـر وارد کـاخ سـفید            

  .)1387 جعفرپور،( هاي خود در حوزه سیاست خارجی  قرار دهدۀ سیاستسرلوح
  

  قدرت نرم) ب
هایی بـدون وجـود تهدیـد و اجبـار، یـا تطمیـع و               ا و دولت  ههاي اخیر حکومت  در سال 

رسد این تحوالت مبتنی بر ظهـور قـدرت     به نظر می   .هزینه محسوسی، سرنگون شدند   
  .باشدمی عنوان قدرت نرم  تحتو جنگ جدیدي

بـه عبـارت دیگـر، جـنس        . دهی به ترجیحات دیگران است    قدرت نرم، توانایی شکل   
  . قدرت نرم از نوع اقناع و قدرت سخت از مقوله اجبار است

شـود، بلکـه انجـام    در قدرت نرم، رهبري کردن به صدور فرامین خالصه نمی       
ســوي اگــر بتـوان دیگــران را بـه   . شـود  مــی دیگـران را نیــز شـامل  هــايخواسـته 
 سوق داد، دیگر نیازي به استفاده از هویج و چماق بـراي مجبـور            هایشانخواسته

  .)1388بلوردي، ( کردن نیست

                                                             
1 . Joseph Nye 
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هاي هاي خاص و جذاب، بنیانها و ارزشنرم از طریق تولید و توزیع آموزهقدرت 
و آن را در راســتاي ارزشـی و ارکــان حمـایتی کــشور متخاصـم را هــدف قـرار داده     

هـا و  از زیـر سـاخت   این گونه تغییرات معمـوالً   . دهدوضعیت مطلوب خویش تغییر می    
هاي آموزشی، فرهنگی و ها و هنجارها، خصوصاً حوزههاي تولید و توزیع اندیشهشبکه

 هاي اطالعاتی سنتیخارج از افق دید نظارت راهبردي سرویسي ها عرصهواي رسانه
وي اجبار و اکـراه،  مخاطب نه از ردر قدرت نرم، رخالف قدرت سخت،  ب .شودآغاز می 

هاي قدرتمند را اجابـت و اجـرا        ه و خواسته  ادمندي تن به قدرت جدید د     بلکه با رضایت  
 قدرت نرم به جاي تحمیـل و نـاگزیر کـردن مخاطبـان، آنـان را             ،به تعبیر دیگر  . کندمی

زه مقاومت ملی، اخالقی، حیثیتی، هویتی سازد و هر نوع مانع یا انگیمتقاعد و همسو می
 .)44 ،1387ناي، ( ستاندو دینی را از ذهن مخاطب باز می

» قدرت نرم« بار اصطالح    نی اول ي برا ،الملل  نی محقق برجسته روابط ب    ،ي نا جوزف
در » آتالنتیـک «در نـشریه  » گمـراه کننـدگی اسـتعاره انحطـاط    «اي با عنوان   مقالهرا در 

   .)27: 1387گلشن پژوه، ( د مطرح کر1990مارس 
  :ناي در مورد قدرت نرم می نویسد

   
قدرت نرم توجه ویژه به اشتغال ذهنی جوامع دیگر از طریق ایجاد جاذبه 

 قدرتمند است که بتواند در عرصـه روابـط   ورياست به این معنا که کش   
ها و منافع خود قرار   اهداف، ارزشتحت تاثیر دیگر کشورها را ،الملل بین
 و کاري کند که آنها با خواست خود در راستاي اهـداف آن کـشور              دهد

ها، آداب و رسوم     گام بردارند، قدرتی که در حوزه فرهنگ شامل رسانه        
   .)22 همان،( کند اي نمود پیدا می است و اغلب در قالب رسانه

  
 استفاده از   با، بلکه   قدرت سخت نه با    ی جهان يها  استی در س  تی موفق ،ي از نظر نا  

 بـه اسـتفاده از   ی موفقند که توجه کاف  نهی زم نی در ا  ییلذا کشورها . باشد یت نرم م  قدر
 بـه  یابی دسـت ي کـشور بـرا  کیـ  قـدرت نـرم تـوان     اواز نظـر    .  باشند اشتهقدرت نرم د  

 يهـا  دهیـ  از فرهنگ، اتی جذابنیا. باشد ی مهی تنبای و نه اجبار    تی جذاب قیاهدافش از طر  
 کشور در کی يها استی سکه یزمان. گردد ی می کشور ناش کی يها  استی و س  یاسیس

   . شده استل مشروع به نظر برسد، قدرت نرم اعماگرانینگاه د
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ثر بـر عملکـرد واحـدهاي    ؤثیرات عوامـل مـ    أ قدرت نرم را به منظور نمایاندن تـ        او
در قدرت . ها ابداع نمود که شامل قدرت سخت و قدرت اقتصادي نبودمستقل و حکومت

  . تولید کند» عینیت مجازي«شود تا گذاري میسرمایه» رفتار« و »ذهن«نرم بر روي 
قـدرت اقتـصادي   قـدرت نـرم و    اگرچه بین سه بخش قدرت یعنـی قـدرت سـخت،            

 به عنوان پشتیبان آن اما امروزه دو بخش اول ،ارتباطی منطقی و ارگانیک برقرار است  
  .)12 ،1387 ،مه کیهانروزنا( نقش کلیدي و راهبردي بر قدرت نرم استوار است، و رافع

یابد که بتواند اطالعات و دانایی     جامعه به قدرت نرم دست می     زمانی یک کشور یا     
بـا  را به منظور پایان بخشیدن به موضوعات مورد اختالف به کار بندد و از اختالفات              

توانـد کـاربرد   هاي قدرت نـرم مـی  یکی از نمونه. برداري نماید بهره گرفتن امتیاز    هدف
در . تواند جایگزین فشار نظامی گـردد     هاي جمعی در مناقشات باشد، رسانه می      رسانه

اینجا ما دیگر شاهد اعمال زور و اجبار نیستیم، بلکه اقناع افکار عمومی از طریق جنـگ   
  . گیرداي صورت میرسانه

در قـدرت نـرم بـا    . حتـی مانـدگار باشـد    تواند طوالنی مدت و  اثرات قدرت نرم می   
، در عـین حـال کـه     داد انجام    را توان همان کار قدرت سخت    رسانه می ابزاري همچون   

  . گذاردبتري به جا  و تاثیرگذاري به مراتب عمیقشته باشداثرات منفی آن را ندا
گرایی نبهجامردان سابق کاخ سفید به روش نظامی و یک دولتاتکاءاز جوزف ناي  

اي نادرست سلف خویش را دنبـال  هکند و امیدوار است که دولت جدید شیوه   انتقاد می 
گذاري  راه سرمایه،گريتوصیه جدي او به تیم اوباما این است که به جاي نظامی    . نکند

  .)24 ،1387پژوه، گلشن( اقتصادي و مشی دیپلماتیک را پیش بگیرد
 خواهد بـود کـه بـا کمـک بـه      گرانی قادر به تسلط بر د   ی در صورت  کای آمر ،يبه نظر نا  

 گـران ی بتواند در اعمال قدرت نرم از د   ی جامعه مدن  يها و نهادها     دانشگاه دها،ای بن ها، یکمپان
 و انیـ  در جـذب حام ییکـا ی آمريهـا   و ارزشهـا  دهیـ  فرهنـگ، ا   انیـ  م نیـ  در ا  .ردی بگ یشیپ

  .)101-107برگرفته از صفحات : 1387 ، ]الف[ ناي( باشد ی مهم ماری واشنگتن بسيبرامتحدان 
   جایگزینی قدرت نرم به جاي قدرت سخت تأثیرگذار درعوامل) 1 -ب
 بـه  .موجب نفرت و بیزاري مردم از دشمن می شـود    برخالف قدرت نرم،     قدرت سخت    -1

 و رونـد رو بـه رشـد    کـا یمرآعنوان نمونه اشغال عراق و افغانستان توسط نیروي نظـامی      
 امـا در خـصوص قـدرت نـرم         . شاهدي بر ایـن مدعاسـت      ،کایییمرآتنفر مردم از نظامیان     

ول و بـانی تمـام   ؤولین خود را مـس ؤگیرد که در آن مردم و مس   دشمن روندي را پیش می    
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اعتمـادي در مـردم نـسبت بـه      دانند و در این زمان است که نوعی فاصله و بی        مشکالت می 
  .آید و در واقع این اولین قدم براي براندازي یک رژیم استن به وجود میمردادولت

من جایگزینی یک بدیل براي مردم آن جامعه مطـابق        اقدام بعدي دش   نه،ی این زم  در
مانند مفـاهیمی  ها و فرهنگ خود در حقیقت، دشمن، ادبیات، گفتمان. خواست آنان است 

هـاي اعتقـادي    پایـه جهت سست کردنرا همچون سکوالریسم، نفی اخالق در سیاست      
  .کندمیدر جامعه پیاده مردم 
کند به شمن را با موانعی همراه میطلوب د قدرت سخت، روي کار آمدن دولت م-2

، جایگزیناین معنا که پس از اشغال و سرنگونی دولت حاکم، مشخص نیست که دولت     
 سـرنگونی حکومـت    بـارز آن   ۀ نمون . کشور عامل هماهنگ است یا خیر      يهابا سیاست 

بر است که ها کایییمرآعدم هماهنگی کامل وي با  مالکی و نوريگزینیعراق و جایبعث 
کنند کـه هـم    اما در قدرت نرم، افرادي از درون رشد پیدا می   .گذارد مدعا صحه می   این

گونه که اشاره شد،  زیرا همان؛مطابق خواست کشور عامل و هم مردم آن جامعه است
  .است آماده شده آنجامعه توسط دشمن براي دگرگونی به نفع 

 داخلـی کـشور   مرزهـاي ثبـاتی و نـاامنی در منطقـه و        قدرت سخت، موجب بی    -3
ثباتی عراق و افغانستان اشاره کرد،   بی توان به از آن جمله می   شود که   اشغال شده می  

 ن،یبنـابرا . ثباتی شده بودعراق که منطقه خاورمیانه دچار بییا در مورد جنگ ایران و      
 عامل خواهد بود چراکه به عنوان نمونه امنیت نفت و انرژي   ر به ضرر کشو   ندیاین فرآ 

  .خاورمیانه به خطر خواهد افتاددر مورد 
 رویکـرد خـود را از قـدرت سـخت بـه      کـا یمرآ این عوامل موجب شد کـه   مجموعه

  .)1387،موسوي( قدرت نرم تغییر دهد
   آن داشتناریو در اختقدرت نرم به  دنی رسيکارهاراه) 2-ب

اعـث  ، ب مـشارکت مـردم در امـور     براي تقویت  ییها برنامه یطراحو   توجه به تنوع آراء      -1
   .ها خواهد شدوجود آمدن پشتوانه مردمی براي اجراي برنامهه ب

هـا و  اعالم برنامهتواند با این مساله می: ی خارجاستی از صحنه س   ییزدا ابهام -2
 و يا و منطقـه ی در مورد مسائل حـساس جهـان  هادگاهی د حی و تشر  یی اجرا یاصول کل 

  .، فراهم شودنها آنیی مشخص جهت تبی خارجاستی سیی اجرامی تیمعرف
 سـطوح   هیـ  در کل  ي انتقـاد  يهـا دگاهیـ دها جهت طرح     کار به رسانه   نهی دادن زم  -3
 ی افکار عمومي اصول برا  نی ا نیی جهت تب  ی خارج استی س ی و حت  ی داخل يریگمیتصم

  . يداخل و خارج و نشان دادن وجود تکثر و تنوع فکر
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رادیـو،  ( هـا   امل رسانه ش،  ی و خارج  ی داخل ی چندگانه ارتباط  يها داشتن کانال  -4
، )هاي الکترونیکی همچون اینترنت   آور رسانه تلویزیون، ماهواره و اخیرا رشد سرسام     

NGO       در اختیـار داشـتن ایـن ابزارهـا و     :...  ، مبادالت علمی و دانـشگاهی، ورزشـی و 
  . نقش مهمی در افزایش قدرت نرم دارند،استفاده درست از آنها

 يهـا  نـرم ه بـ یاسـ ی و سی اجتمـاع ی فرهنگـ يهـا دهیـ ها و ا  کردن سنت  کی نزد -5
تـر بـر مـردم     ثیرگذاري آسـان  أهاي اطالعاتی و ت     وريآ فن پیشرفتبا توجه به    : یجهان

عامـه هـر     ی فرهنگـ  يهـا دهیـ هـا و ا    سـنت هـا،   جهان از طریق گسترش ارتباطـات ملـت       
 ثیرگـذاري آن أ ت،کشوري که جذابیت داشته باشد و دامنه شمول خود را گسترش دهد       

  . ها گسترش خواهد یافتهاي ملتنیز بر افکار و ایده
 يها توسط رسانهی افکار عمومری آرام، پراکنده و مداوم در جهت تسخی حرکت-6

ثیرپـذیري بـسیاري از    أهـا در جوامـع و ت        استفاده از ماهواره  : همراه و همگام با مردم    
   .اله باشدتواند بیانگر این مسهاي این رسانه میها از برنامهخانواده

:  مختلـف يهـا  در خارج و داخل بـه زبـان        يا رسانه – ي خبر يها گفتمان جادی ا -7
هـاي مختلـف در   پخش اخبار تحوالت کشورها و ارائه تحلیل مورد نظر آنهـا بـه زبـان      

  .)1385فر،سلطانی( باشدجهت استفاده همه اقشار مردم، در این راستا می
  خورد با ایراننرم در بر قدرتآمریکا و رویکرد ) 3-ب

هاي قبل با قدرت سخت به مقابله با کشورهایی همچـون ایـران             ایاالت متحده در دوره   
هایی همچون   پروژه . توفیق، به سمت قدرت نرم متمایل شد       عدمپرداخت اما پس از     می

 توسط بنیادهـایی  کایمرآ در ایران از سوي 84 تا 76هاي براندازي نرم که حوالی سال 
  .ح بود، از این منظر قابل بررسی استس مطروهمچون سور

 ایــران بــه علـت برخــورداري از ســوابق  ،پــردازان ایــن رویکـرد نظریـه بـه اعتقــاد  
هاي هاي موجود براي حرکتساالر و وجود پتانسیلدموکراسی و وجود نهادهاي مردم

هـاي غیـر    مردمی و غیر دولتی، از استعداد باالیی براي تغییر نظام سیاسـی بـه روش              
  .آمیز برخوردار استخشونت

دیپلماسی سـیاه،   :  رهیافت براي مقابله با ایران وجود دارد        دو ، این قدرت  براساس
  ؛فروپاشی

، روابط رسمی   آمیزصلحهاي   این مورد ضمن تأکید بر روش      : سیاه دیپلماسی. 1
گرایـی از   و بـا طـرح تقابـل   دادهبا دولت جمهوري اسالمی ایران را نیز مـد نظـر قـرار       

سـازي از پـایین دنبـال     اساس فشار از باال و همراه      گرایی، براندازي را بر   ملطریق تعا 
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 جمهوري اسالمی ایران از طریق ایجاد روابـط         ونیاساس این رهیافت، سرنگ   ( .می کند 
  .)باشدسیاسی و رسمی و استفاده از نخبگان اپوزیسیون می

 و ایـران را  کـا یمرآ این رهیافت، هرگونه رابطه رسـمی میـان دولـت       :فروپاشی. 2
هـا و افـراد مختلـف را    ها، گروهمردود شمرده و صرفاً رابطه با جامعه ایران، سازمان   

  .مبناي کار خود قرار داده است
 الزم به ذکر است که قـدرت  . رهیافت به بعد سیاسی قدرت نرم اشاره دارد   دو این

بیـان کننـده   ، یباشد که بعد فرهنگ بعد فرهنگی و سیاست خارجی نیز می2نرم، داراي  
هـا   دیگـر فرهنـگ   و در صورت تسلط،   . لزوم عدم تسلط فرهنگ خاص در جامعه است       

 خود را حفظ کرده و فعالیت کنند و در واقع به نوعی به تکثرگرایـی یـا         نندنیز باید بتوا  
شود وحـدتی کـه زیـر سـایه اسـالم در کـشور،       این موجب می. پلورالیسم اشاره دارد 

جود آمده، از بین رفته و تنها وجـه تمـایز انقـالب را کـه               هاي مختلف به و   میان قومیت 
فرهنگـی یـا همـان     دیگر، استفاده از فرهنگ بیانیبه ب . همان اسالم است، تضعیف کند    

وباري که جـوان مـسلمان را در بـاتالق ایـن        بند و اشاعه فحشا و بی     کایییمرآزندگی  
  .کندفرهنگ از خود بی خود می

المللـی  است خارجی است که دولتی را در مجامع بـین    دیگر قدرت نرم، بعد سی     بعد
 نقض حقوق بشر و از بـین  ری نظیدهد و با استفاده از اتهاماتفاقد مشروعیت جلوه می 

المللـی  یـک جامعـه، آن دولـت را در مجـامع بـین             هاي فردي و خفقـان در     بردن آزادي 
  .کندمحکوم می

ن شیوه براي ایجاد نارضـایتی  مردان آمریکا در استفاده از ای   رغم تالش دولت  علی
المللـی و انـزواي کـشورمان، ایـن     در داخل کشور و تخریب چهره ایران در مجامع بین 

ولین نه ؤانقالب و هوشیاري مردم و مس     معظم  سیاست آمریکا با تدبیر حکیمانه رهبر       
در ثابـت کـرده  کـه روش ایـران     تنها با شکست مواجه شده بلکـه جمهـوري اسـالمی      

  .بیشتري داشته استتأثیر  ،قدرت نرماستفاده از 
 در گزارشی تحلیلی و تحقیقـاتی       ،المللیسسه بررسی و مطالعات امور مهم بین      ؤم

  . است آناي ایران کلید اصلی قدرتموقعیت منطقه: اي ایران نوشتاز موقعیت منطقه
 از تـا جنـگ علیـه تروریـسم، طالبـان و صـدام دو      : در این گزارش تحلیلی آمـده اسـت      

  .اي ایران را تقویت کرداي ایران را از میان برداشت و نفوذ منطقهترین رقباي منطقهبزرگ
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اهللا، موضع ایران را به عنوان نقطه مرکـزي       موفق نبودن اسرائیل در شکست حزب     
مریکا استحکام بخشید و چنانچه ایران به طور       آمنطقه در مقابل سیاست تحت رهبري       

  . دارد که آشفتگی کنونی منطقه را بیشتر برانگیزدجدي تهدید شود، این پتانسیل را 
این گزارش افزود البته باید این نکته را در نظر داشت که وقوع یک حمله نظامی از             

  .مریکا، براي ایران، منطقه خلیج فارس و ماوراي آن مخرب خواهد بودآسوي 
 ،ریکـا مآ سیاسـت  ، ضمن کنـار زدن نفوذ ایران در عراق   : این تحلیل همچنین افزود   

جــایگزین آن شــده اســت و در ارتبــاط بــا ایفــاگري نقــش اصــلی در تقــاطع راه بــین   
  . افزونی با سیاست امریکا در رقابت استزخاورمیانه و آسیا ، نفوذ ایران به طور رو

اي اي مانند افغانستان و جنوب لبنان به طور فزاینده  زدهنقش ایران در مناطق جنگ    
مریکا و متحدانش در درك سطح و میـزان    آین شکست   افزایش پیدا کرده است و همچن     

  . اي ایران، به نقش ایران در این باره کمک بسیاري کرده استموضع و روابط منطقه
مریکا و متحـدانش متوجـه ایـن موضـوع نیـستند کـه موضـع و روابـط             آدر واقع   

یـد   عامل پویایی است که کلید اصلی درك چگونگی اعتماد بـه نفـس جد     ،اي ایران منطقه
  .رودایجاد شده در ایران و همچنین خصومت ایران با غرب به شمار می

شـدت در  ه مریکا براي مقابلـه بـا ایـران بـ    آدستور کار   ،  به علت وجود این مسائل    
 قرار گرفته است و در ،مقابل آسودگی مطمئنی که ایران همراه با آن در منطقه نشسته          

ــه      ــان ک ــار آنچن ــتور ک ــن دس ــه ای ــا در نظــ آنتیج ــخ،ر داردمریک ــست  پاس ــو نی   . گ
در حـالی  : مریکـا افـزود  آ خصومت بـا  مسألهاین گزارش تحلیلی همچنین در ارتباط با  

که این امکان وجود دارد که در ارتباط با قدرت موسوم بـه قـدرت سـخت، برتـري در         
ثابـت کـرده اسـت کـه روش ایـران           مریکا باشد اما استفاده ایران از قدرت نرم       آدست  

 .)1387  ...روش ایران در قدرت نرم( یشتري داشته استهاي باثرگذاري
 . جریان تفکر لیبرال دموکراسی را بـه چـالش کـشیده اسـت    ،قدرت نرم انقالب اسالمی   

 ابزار قوي نظـامی بلکـه   ، نهداندامروز آنچه جریان لیبرال دموکراسی آن را دشمن خود می    
  .)1388 ذاکر اصفهانی،( کندیقدرت نرم ارائه م تعریفی است که جمهوري اسالمی در پرتو

دولت بوش توانایی کمی را در استفاده از علم سیاست و فرهنگ بـراي پیگیـري منـافع        
 نشان داده است، در حالی که دانش و آگاهی ایران از منطقـه، تـسلطش بـه         خود استراتژیک

هــاي زبــان هــاي مختلــف و فرهنــگ منطقــه و همچنــین روابــط تــاریخی قــوي و مهــارت  
اند تا ایران امتیاز برتـري بـر غـرب    هاي ایران همگی موجب شده   ی و گردانندگی  ده  سازمان

 کارشـناس بخـش خاورمیانـه موسـسه چـتم         ،ندیم شـهادي  . دست آورد ه  را در این باره ب    
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مـشغول   معتقد است در حالی که آمریکا در منطقه سرگرم بازي پوکر است، ایـران       ،هاوس
مریکـا، در تـصاحب   آت و ایران در مقایسه بـا   اسشده   و هوشمندانه    طوالنیشطرنج  بازي  

  .)1387  ...روش ایران در قدرت نرم( تر عمل کرده استها و اذهان موفققلب
 این بـار بـا شـناخت نقـاط قـوت و ضـعف       کایمرآ رویکرد،   دو از شکست این     پس

  .است  به رهیافت سومی رسیده که همان قدرت هوشمندآنهاهریک از 
  
  قدرت هوشمند) ج

 تیـ  کفا،یسیـ  پالنی فـار 2004 لیـ در شـماره آور    اي بـا انتـشار مقالـه      1ناسـل سوزان  
 بـه  کـا ی منـافع آمر هیـ  علي جـد داتیرا در مقابله با تهد   ي  اصطالح قدرت نرم جوزف نا    

 بیـ  ترکيبـه معنـا   او از قدرت هوشمند   کرد؛ شنهادی را پ  دی جد ی و مفهوم  دیچالش کش 
  سـخن گفـت  ی ملـ تیـ  امنهیـ  علتدایـ هوشمندانه قدرت سخت و نـرم در مقابلـه بـا تهد      

 يهـا ي و برتـر   هـا یی معتقد است توانا   او .)7/2/1388رسانی علوم ارتباطات ایران،   پایگاه اطالع (
 جهـت هماهنـگ شـود تـا     کیـ  در دی با کای آمر کیدئولوژی و ا  ی، فرهنگ ي، اقتصاد ینظام

  .)1385آشنا، (  کندنی را تضمکای آمري آن تداوم برترندیبرا
سیاست جدید کاخ سـفید بـراي اولـین بـار توسـط هـیالري       نوان که به ع  این واژه   

تـرین  نگره مطرح شد، امـروز بـه عنـوان مهـم         ک در   ،کایمرآ وزیر امورخارجه    ،کلینتون
اوبامـا   سیاسـت  ،آید و به طـور حـتم   به شمار میکایمرآ ایران از سوي ابرابزار در بر 

  .پیگیري و اجراي این نوع از قدرت هوشمند خواهد بود
ناشـی از  قـدرت سـخت متوجـه ایجـاد تبعیـت       ،طور که در سـطور بـاال آمـد    همان
نمـایش  «بر ایجـاد تبعیـت از راه    و قدرت نرم، مبتنی» خشونت« اعمال طریقاز  جباریت  
  .)1388مطهرنیا، ( است» جذابیت«ناشی از » حقانیت

 تلفیقـی از قـدرت سـخت و         ،قدرت هوشمند بیش از آن که منبع جدید قدرت باشـد          
  . رود ست که مدیریت نوین اعمال قدرت به شمار مینرم ا

 نوع ای و قدرت سخت متمایل به از قدرت نرم   ی قدرت هوشمند نوع خاص    ،در واقع 
 لی نيق با قدرت سخت را داشته و برایکه امکان تلف است   از قدرت نرم     ياافتهیتوسعه  

 حال نیه و در ع باز گذاشت زی راه اعمال خشونت را ن     ، واداشتن به اطاعت   یعنیبه هدف   
 ی که خروجـ دیتوان نامی م» تی حقان شینما« از راه    تی از جذاب  ی را پوشش  تی جبار نیا

                                                             
1. Suzanne Nossel  
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 مل شایبی ترکيبر رفتارمبتنی باشد که   ی و چماق م   جی راهبرد هو  ای استیآن همان س  
  .)1388 راد،سنایی( باشدی میبی و ترس ترغیغی تبلبیفر

ترکیب مناسبی از این دو نـوع      از  وانند  ترند که بت    هایی موفق    دولت ،در عرصه عمل  
ــب  »قــدرت هوشــمند «در واقــع و بــه تعبیــر علمــی  . قــدرت برخــوردار باشــند  ترکی

 .هوشمندانه قدرت سخت و قدرت نرم است
تواننـد ایـن دو    هـا مـی    یعنی بر اساس شرایط داخلی و خارجی یک کـشور، دولـت           

،  منافع ملی داردمطلوب برايکه نتایج را قدرت را با هم ترکیب کرده و قدرت هوشمند     
  .)1387 جعفرپور،( به دست آورند

هاي سنگین  نتایج و هزینه  مریکا وآهاي قبلی دولت  به شکست سیاستبا توجهلذا 
هاي حیثیتی و فرهنگـی ایـن جنـگ بـراي آمریکـا،       هاي عراق و افغانستان و هزینه    جنگ

 براي  »تغییر«ار عد این حزب با شباراك اوباما به عنوان نامزو در رأس آنها ها  دمکرات
  .بازسازي و بازیابی حیثیتی آمریکا به پیش آمد و رئیس جمهور آمریکا شد

کنـد کــه از   تـالش مـی  در قالـب سیاسـت قـدرت هوشـمند     در شـرایط کنـونی وي   
هاي حاصل از جنگ و رکود اقتصادي       ابزارهاي دیپلماتیک استفاده کرده تا اوالً بحران      

لـذا بـه   . دسـت آورد ه هاي نوینی ب انیاً منافع ملی آمریکا را با نگرش    را مدیریت کند و ث    
گرایـی را در پـیش گرفتـه اسـت و       گرایـی، سیاسـت چندجانبـه       جانبـه جاي سیاست یک  

در نتیجه برنامه پیشنهادي وي براي خروج نظامیان       . همچنین بر قدرت نرم تأکید دارد     
با ایران، احتمال گفتگو با طالبـان   شرط     بدون پیش  يآمریکایی از عراق، پیشنهاد گفتگو    

 اسـت کـه وي در    هوشـمندي  قـدرت  راهبردبخشی از... براي حل بحران افغانستان و     
  .پیش گرفته است

اگر چه نتایج عملی شعار تغییر و این گونه اقـدامات هنـوز چنـدان مـشخص نـشده و               
قتـصاد جهـانی و   سیاست آمریکا چندان تغییر نکرده است، اما با توجه بـه بحـران فراگیـر ا     

، طبیعی افزون جمعیت آن کشور  بیکاري روزها وها و بانک شرکتاز ورشکستگی بسیاري 
 اما با این حـال،  ،هاي اصلی دولت اوباما باشد   جزء برنامه  »سیاست نگاه به درون   «است که   

   .)1387 جعفرپور،( کنند مداران آمریکا از قدرت هوشمند استفاده می نباید غافل بود که سیاست
   رویکرد جدید آمریکا در قبال ایران، هوشمندقدرت) 1-ج

 میـان ایـن     ،نبرد پنهان قدرت  مرکز   محیط عملیاتی ایاالت متحده آمریکا در        اي  گره  نقطه
ایـران بـه    . هاي بزرگ جهان جهت تحکیم نظم نوین جهانی، ایران اسـت            کشور و قدرت  

دیـک شـدن نظـامی بـه صـورت      نز. مثابه یک گره کور، در منطقه خاورمیانه قرار دارد 
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اي علیـه ایـران در قالـب      بعد از جنگ روانـی و اقـدام رسـانه        یمدیریت یک حمله فیزیک   
ك احتمـالی را در منطقـه خاورمیانـه         تَـرَ  امکان یک شـکاف بـزرگ و         ،اي  پرونده هسته 

از سوي دیگر نزدیـک شـدن سیاسـی بـه صـورت مـدیریت مـذاکرات         . دهد  افزایش می 
 ایـن  بـت شـدن رقا   در ابعاد مختلف امکـان پررنـگ  هدو جانبات اي به سمت مذاکر   هسته

کنـد و نبـرد پنهـان     هاي بزرگ را در منطقه خاورمیانه بیشتر مـی        کشور با دیگر قدرت   
  .دهد قدرت در خاورمیانه را افزایش می

 عمق استراتژیک آمریکا جهت پیروزي در خاورمیانه و اسـتقرار نظـم نـوین            ایران
هـاي   بـرد و قـدرت      از منازعه آمریکا و ایران  نفع مـی         ستی رژیم صهیونی  .جهانی است 

بزرگ و بعـضی از کـشورهاي منطقـه بـاالترین میـزان خـشنودي را در حفـظ وضـع           
  .موجود میان ایران و آمریکا دارا هستند

توان با کاربرد قدرت  لذا نمی. نما و پارادوکسیکال است    براي آمریکا متناقض   ایران
هـاي سـخت پـذیرش     نفوذ قدرت نرم آمریکا در الیـه عدم  .سخت آن را از پاي درآورد   

. ایرانیـان » سـتیزي  بیگانـه «و » غـرب نابـاوري   « عامـل اسـت؛      دو ناشـی از      نیز ایرانیان
 آن در برابر حمایـت    فباز تعری  به واسطه وقوع انقالب اسالمی و        این دو عامل  تشدید  

با این انقالب در سه دهه آمریکا از رژیم پهلوي و انواع تحرکات منفی آمریکا در تقابل          
  .گذشته قابل تشخیص است

کـه در صـحنه   بلتنهـا در ایـران    ها نه  موجب شده است که آمریکایی  راهکاردو   این
جهانی به دلیل مخدوش شدن چهره ارزشی ایـاالت متحـده آمریکـا، بـر آن شـوند کـه        

رت سـخت  قدرت هوشمندانه علیه ایران را در دستور کار قرار دهند و با ترکیب دو قد               
   .)1388نیا، مطهر( و نرم به میدان عمل آیند

 قـدرت را کـسب   ر،یی که با شعار تغ کایها در آمر    دموکرات تی حاکم دی دوره جد  در
 در نتونی خانم کل  ی شده که در سخنران    ی کشورمان طراح  هی عل يدی تهد نیاند، چن نموده

 مـشخص  نی در عـ یعنـ ی. ده اسـت شـ  کنگره به صراحت به آن اشـاره         ندگانی نما انیم
 قـدرت  يریکـا بـر ضـرورت بـه کـارگ     ی خارجه آمر ری قدرت هوشمند، وز   يبودن معنا 

 به قـدرت  رانی ایابی از دستيری با هدف آنچه او جلوگ    ی اسالم ي جمهور هیهوشمند عل 
 شی خـو یی اوباما با وجود شعار ادعازی ننی از اشیپ.  اشاره رفته استدهی نام يا هسته

 ه اشـاره کـرد  رانیـ تر در برابـر ا نی رنگيهاجیتر و هو  نی سنگ يهابه استفاده از چماق   
   .)1388 راد،سنایی(  قدرت هوشمند بودنی از هميگری دتعبیربود که در واقع 
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 »بینـی  خـوش «، »ترس« برآنند که در چارچوب قدرت هوشمند به جاي    ها  آمریکایی
کــاران را بــه چنــد  نومحافظــه گرایــی رادیکــال جانبــه بــه جهــان صــادر کننــد و یــکرا

محور تبدیل سـازند و    -  گرایی ارزش   محور و سپس به چندجانبه     -  گرایی اجماع   جانبه
هاي جهانی براي نزدیک شدن بـه ایـران بـا دو هـدف              پتانسیل یریتاز این طریق به مد    

  .)1388مطهرنیا، ( دست یابند» تقابل کامل و مصالحه جامع«احتمالی 
با استفاده  رانی کردن اي منزوی حتای و می رژرییتغ  به فکر کای حال حاضر آمردر

ه  و بافتی اهداف دست ننی سال به ای سنی چنانکه در استی در جهان نی نظامنهیگزاز 
لـذا  . باشـد ی به همان اهـداف گذشـته مـ   یابی در جهت دست رانی با ا  کیدنبال روابط نزد  

 از یچنانکه در بخـش ، کندی نمدای پيریی تغچی هدف هی داده ول ریی خود را تغ   ياستراتژ
 دیـ  جداستی سکی ،یستیجاده همز«عنوان تحت  نگزی موسسه بروک يشنهادیگزارش پ 

 کایدولت آمر  آن شدهستار موسسه خواکه این میکنی  مشاهده م»رانی در قبال اکایآمر
 بـا    رابطـه  ي و برقـرار   ي سـاز  ي منـزو  ،ی حملـه نظـام    م،ی رژ ریی تغ ي ها نهی گز انی م از

له أ هفـت مـس  ، آني چهارم را مدنظر قرار دهد و در راه اجـرا نهی؛ گز اسالمی جمهوري
  :ردیرا در نظر بگزیر عمده 
 لهأ مـس ک،یـ پلماتی روابـط د يری مـسائل حـساس ماننـد از سـرگ     ةمذاکره دربار . 1

 بدون آنکه ،یالمللنیتر ب  فارس و عراق، و مسائل گسترده    جی خل تی امن ،يا   هسته پرونده
  . وابسته سازديگری مذاکرات را به دنی از اکدامچیه

 در ی همــاهنگجــادی جهــت اکــای مــشخص در وزارت خارجــه آمري فــردنیــیتع. 2
  .رانی در قبال اکیپلماتی ديها تالش
 يسـاز ي و عاد  یرانی و ا  ییکای آمر يها   مقام انی م می ارتباط مستق  تیرفع ممنوع . 3

 آشـنا شـود و   یرانـ ی ايهـا    با مقـام   کایتا دولت آمر  ( نیی در سطوح پا   کیپلماتیروابط د 
  .) کنددای پانیرانی اانی در میاسی تحوالت سی از چگونگيدرك بهتر

 رو در رو قرار ي تالش برايبه جا »  عامل واحد  کی«عنوان  ه   ب رانیبرخورد با ا  . 4
 ي رهبردییله که بدون تا  أ مس نی و مد نظر قرار دادن ا      رانی مختلف در ا   يها  دادن گروه 

  . حاصل نخواهد شدکای با آمریمسائل اصل در يریی تغچی هرانیا
 اطـراف  ي و حلقـه مرکـز  کـا ی دولـت آمر انیـ مـوثر کـه بتواننـد م        یانجی م افتنی. 5
  . کنندجادی ای پل ارتباطرانی جمهور اسی و رئيرهبر
 بی مردم دو کشور را ترغ    انی که تماس و ارتباط م     ییها   برنامه يتمرکز بر رو   . 6

  .کای آمرانهیوجهه مداخله جو کاستن از يکنند و تالش برایم
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 ری و تحـت تـاث     ی طـوالن  رانیـ  رابطـه بـا ا     ي برقـرار  نـد یآله کـه فر   أ مس نیدرك ا . 7
 ي بـرا  دیـ  با کـا ی آمر یدولت آتـ  .  خواهد بود  يا منطقه يهانهی و زم  رانی ا یتحوالت داخل 

 تیریهـا اسـتفاده کنـد، بحـران را مـد         تیـ  از موقع  ، و حفظ آن   ي روند صعود  کی جادیا
 و موضـوعات مربـوط بـه    کـا ی آمردر ی داخلـ يهـا  در بحـث   ری مـس  نیـی تع و در    دینما

  .)1387 ي،مهدو(  دقت کند» متحدهاالتی متحدان ايهایمنافع و نگران«
 يهـا گـام در ایـن رابطـه    اوبامـا    ي موسسه خواستار آن شـده کـه دولـت آقـا           نیا

  . برداردیعی سریمقدمات
ویکـرد قـدرت هوشـمند     اوبامـا در صـدد اسـت تـا بـا ر           ،با توجه بـه ایـن مـسائل       

بررسـی نقـاط   قدرت هوشمند که از     .  پیگیري کند  هاي آمریکا را در قبال ایران     سیاست
 پایه  پنج ر، بوجود آمده قدرت بهدو قدرت سخت و نرم و از برآیند این      و ضعف   قوت  

  ودیپلماسـی، تحـریم، برخـورد نظـامی    »   بر مردم -با مردم    «ياستراتژ: استوار است 
  . شورهاهمکاري دیگر ک

، دولـت اوبامـا بـا فاصـله گـرفتن از          به نظر  :»  بر مردم  -با مردم     «ياستراتژ. 1
کـه شکـست آن در قبـال    (هاي نظـامی دوران بـوش،      لشکرکشیشکست خوردة   مشی  

کـردن و تقویـت     به پـروار راین بابا هدفی مشابه،  ،)ها قبل آشکار شده بود   ایران مدت 
تواننـد جـاي خـالی     رفتارهاي شـبه نظـامی، مـی   با نمایش که  پردازد  عناصر داخلی می  

» متخاصـم «هاي بیش، همان نقش را در قبال دولت   امیان آمریکایی را پر کرده و کما      نظ
با مـردم  «توان به وضوح، استراتژي این استراتژي را می   . به کار بندند  ) از جمله ایران  (
ایـن اسـتراتژي در   هـاي اجـراي   البته نباید تـصور کـرد کـه هزینـه       . خواند»  بر مردم  -

هـاي  پردازند، کمتر از هزینه   منافع آمریکا می  ) و بالفعل (کشورهایی که به تهدید بالقوه      
 نظامی دولت اوبامـا نـسبت   ۀ اولین بودج،شودچنانکه مشاهده می . هنگفت نظامی است  

آنچـه در  .  درصد نیز افـزایش داشـته اسـت        چهار نظامی دولت بوش     ۀبه آخرین بودج  
کـه مـثال در کـشور    کند، نوع تخصیص این بودجه است به طوري     ت می این میان، تفاو  

ستیکی جـ افـزاري و ل هـاي نـرم    نیروهاي زمینی، با افزایش بودجه     ۀعراق، کاهش بودج  
مردمی این  هاي متعدد و متنوع نیروهاي مستعد به اصطالح      همراه بوده که به آموزش    

اي هـاي رسـانه   و سازمان ها  الزم به ذکر است که نقش رسانه      (کشور اختصاص دارد    
به این ترتیب، دولت اوباما با ایفاي نقش پـشتیبانی،  ). در این میان بسیار با اهمیت است 

گـري را بـه   ورهاي مدنظر، ایجـاد کـرده و نظـامی       یک از کش   در هر » شبح برانداز «یک  
ي دقیق چنـین طرحـی، بـا    بدیهی است که اجرا . بردهاي مردمی پیش می   سمت مقاومت 
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دسـتگاه دیپلماسـی آن   ضمن خلـع سـالح     بور،  زهاي دیپلماتیک کشور م   یتکاهش ظرف 
ري دسـتگاه دیپلماسـی    هوشـیا . دهدکارکردهاي آن را تا حد زیادي کاهش می       ،  کشور

در چنـین شـرایطی     ) هاي اطالعاتی و امنیتی   آفرینی بیش از پیش دستگاه    در کنار نقش  (
  .)1388 راغب،( ضروري خواهد بود

، به  سیاهدیپلماسی از روش   استفاده به دنبال    کایمرآ اساس،   نی بر ا  :دیپلماسی. 2
  . کندطه بلکه فقط براي مذاکره مطرح می که مذاکره را نه براي برقراري رابمعنااین 

 را شـرط   کـا یمرآ تـرك خـوي اسـتکباري     ایـران بارهـا     هر چند جمهوري اسالمی     
مـانع   کند تا بگویـد، ایـران   خواهد به گونه اي رفتار  می کایمرولی آ  ،اعالم کرده  مذاکره

 از این منظر و در فضاي کنونی، اوباما کـه  .استمشکالت مسالمت آمیز   مذاکره و حل    
 افکـار بـرداري از  اي دموکراتیک وارد عرصه شده اسـت، قـصد دارد بـا بهـره     با چهره 

  .)1388 راد،سنایی( اي ضد جنگ از خود به جاي گذاردعمومی، چهره
ر ده سعی می کند با تحریم برخی کاالهاي استراتژیک کـه             ایاالت متحد  :تحریم. 3

مردم را علیه دولت تحریـک   ،تحریم هوشمند ،اردد تأثیر مستقیم  مردمزندگی روزمره   
  . جمله استنکند، تحریم واردات بنزین براي اختالل در شبکه حمل و نقل کشور از ای

دو ه نظامی بلکه بـه    این بعد از قدرت هوشمند نه به معنی حمل         : نظامی برخورد. 4
تهدیدهایی که بتواند رفتار ایران را تغییر دهد و ضربه زدن          : آیدمیصورت به اجرا در   

  .به نقاط حساس و حیاتی ایران
و همراهـی    اسـتفاده از پتانـسیل       ،عد دیگر این قـدرت     ب : دیگر کشورها  همکاري. 5
ایی و به بهانه مبـارزه   در تجاوز به عراق به تنه  کایمرآ. کشورها علیه ایران است   دیگر  

 به تنهایی کایمرآ اما حاالبا تروریسم وارد عمل شد و همه هزینه را نیز خود پرداخت،         
 خود را براي مقابله با ایران هزینه کند و به دنبال نوعی اتحاد و ائتالف علیـه              ندتوانمی

ح و ایران است تا هم افکار عمومی دنیا را به دست آورد که ایران کـشوري علیـه صـل                  
  . شکل دهدی اسالميالمللی است و هم نوعی اجماع جهانی علیه جمهورامنیت بین

  کارهاي ایران در مواجهه با راهبرد قدرت هوشمندراه) 2-ج
رغم اعمـال ایـن شـعار در       علیجمهور آمریکا شد،     رئیس شعار تغییر با توسل به    که  اوباما  

گیـري بـاراك اوبامـا،    موضـع . سـت استراتژي مقابل ایران، هـیچ تغییـري در هـدف نـداده ا     
جدیـد  دولـت  .  انتخابات اخیر ایـران بیـانگر ایـن مـساله بـود         پیرامون رخدادهاي جاري در     

 اساسی و دولت اولـین      ةرا از زمان مبارزات انتخاباتی به کلید واژ       » تغییر« شعار   آمریکا که 
ی پـیش از  و حتـ (رئیس جمهور سیاه کاخ سفید مبدل ساخت، از نخستین روزهاي استقرار     
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 این شـعار گران سیاسی را چشم انتظار تبعات عینی      فعاالن و پژوهش   ،)آغاز به کار رسمی   
 دولـت بـوش و   ۀبا توجه به عملکرد هـشت سـال     .  قرار داد  خودهاي  ها و سیاست  در برنامه 

 برخورد دولت اوبامـا  ةبر نحوها  عمدة نگاه ،  در دورة او  گرایانه و نظامی     مداخله ۀوجهۀ  غلب
ایـن  . آمیز بوش در کشورهایی نظیر عراق و افغانـستان بـود           جنون عملکردهاي  ماندهبا باز 

 خـارجی آمریکـا در شـرایطی     سیاسـت  ۀدر عرصـ  » تغییـر «راي ترجمـان مفهـوم      تالش بـ  
هـاي دمـوکرات، بـا      رغم آنکه اصـوال دولـت     نیز علی  گرفت که مردم این کشور    صورت می 

بـار از دولـت    ، ایـن آمدنـد بر سـر کـار مـی   ا هاي رفاهی و بهبود شرایط داخلی آمریک  وعده
 جهـانی  ةترمیم چهـر  «منتظرالمللی و دموکرات اوباما واکنش سریع و صریح به مسائل بین   

  .بودند» آمریکا
 در برابـر  پـاچگی برخـی کـشورها   رغم دستعلیدر این میان، مقامات کشورمان،      

تیـک از تغییـر در   ، در موضـعی اصـولی، ضـمن اسـتقبالی دیپلما    اوبامـا » تغییر«شعار  
از سوي  » عملیاتی«و  » عینی«تغییرات  ة  ادبیات مقامات آمریکایی در قبال ایران، مشاهد      

هـاي  رد و بـدل پیـام  . دانستند» تغییرات دوسویه «دولت اوباما را موجبات فراهم آمدن       
 میان دو کشور در شرایطی که از سوي طرفین با دقت و وسواسـی خـاص              دیپلماتیک
هرچنـد در  ( معنادار ادبیات مقامات آمریکایی با گذشته  ۀه ویژه، فاصل  شد و ب  دنبال می 

با جمهوري اسـالمی از سـوي     تازهۀ حکایت از فهم اهمیت مواجه  ،)مقاطعی لحاظ نشد  
کاخ سفید داشت؛ پس از انتخابات ریاست جمهوري ایران، و بالفاصله پـس از انتـشار                 

مسائل و اختالفات داخلی در ایران،      اولین اظهارات از سوي مقامات آمریکایی پیرامون        
  . حرکت کرددیپلماتیکبا تغییر حالت، به سمت بگومگوهاي تند 

بـه ادبیـات   ی اخیـر ایـران، از نزدیکـ   انتخابـات  مریکایی در قبـال  آاظهارات مقامات  
دولـت بـوش در قبـال ایـران، حکایـت داشـته و مقامـات کـشورمان، بـه                    ۀ  ماجراجویان

 و بـر » تغییـر «اي از عدم صداقت کـاخ سـفید در شـعار       نهبه عنوان نشا  آن را   درستی،  
  .ندخواند» پسا نومحافظه کار« واقعی دولت دموکرات ة چهرةکنندمال

 بازگـشت ارتجـاعی     مقامات کـشورمان   ،هاگیرياظهارات و موضع  این  با توجه به    
 کـه جـاي   ندستنـ اد بـه حـدي    رادولت اوباما به ادبیات دوران بوش در قبال کشورمان   

از ایـن ارتجـاع و عقـب گـرد     . گـذارد باز نمـی » باور تغییر«ترین حسن ظنی را براي     کم
 حقیقـی دولـت اوبامـا و بـه تعبیـر      ةبه عنوان نمایشی از چهرسوي مقامات کشورمان    

ه است  آمریکا از پس دستکش مخملین آن قلمداد شد       » دست چدنی «مقام معظم رهبري    
  .)1388راغب،(
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توانند یها نم ییکای دو قدرت سخت و نرم، آمربی که در ترکنی امشخص استآنچه 
چرا کـه بـه    .ندی را اعمال نماشیبا دست باز عمل کرده و سهم دلخواه و مورد نظر خو 

 نی سـنگ يهانهی و هزي جد يواند دردسرها تی کشورمان م  هی قدرت سخت عل   يریکارگ
 ي براي و ابزاری جنگ رواني باشد، اما استفاده از آن به عنوان مکمل و در راستاشتهدا

  .دیآ ی قدرت نرم به حساب میعنی گریهمان بخش د
 بایـستی بـا   بر قدرت نرم آنان ی متکيهااستیها و سییکای مقابله با آمر جهی نت در

 ی باشـد کـه مـستلزم ورود تمـام    ی نـرم و جنـگ روانـ   دیـ  بـا تهد  شتری هرچه ب  ییآشنا
 مقابله  يهاوهی و ش  دیتهد نوع   نی ا ی و معرف  یی مدافع انقالب به عرصه شناسا     يروهاین

  .)1388 راد،سنایی( با آن است
 ایـران در  .ا .افزاري جارتقاي قدرت نرمهاي مقابله با این نوع تهدید،  از جمله شیوه  

  :  گرددکارهایی در این زمینه ارائه می است که راهسیاست خارجی
مـورد  هـا از آنچـه در شـکل عـام      فـرض ناخت دقیق، علمی و به دور از پـیش      ش. 1

المللـی اسـت و دوري از آنچـه در کلیـت خـود، سـبب تبلیغـات              قبول افکار عمومی بین   
دن اصـول و مبـانی   زبـه معنـاي منفعـل بـودن و کنـار        نـه   این رویکرد    .شودمنفی می 
هـاي حقیقـی و پرهیـز     دادن بینش صحیح و متکی بر یافتـه     منظور تداخل  بلکهاعتقادي  

سـت کـه افکـار عمـومی را بـه نگـرش جمعـی             هـایی ا  نگري و دیـدگاه   از هرگونه بخش  
  .دهنداندکی از مردم تقلیل می

هاي گذشته افکار عمـومی را علیـه مواضـع    تالش براي یافتن هر آنچه طی سال    . 2
بخـشی بـه آنهـا و نمایانـدن حقیقـت      کوشش براي شـفافیت ایران مشوش کرده و  . ا .ج

رسـانی و  نوین به امـر اطـالع  ارائه رویکردي    .آنان به دور از زنگارهاي تبلیغاتی غرب      
العاده باالي نهفته در ایـن نـوع از ابزارهـاي تبلیغـی نیـز        هاي فوق مندي از ظرفیت  بهره

توان موارد متعددي در این راستا می  . تواند به طور همزمان به این امر کمک رساند        می
 المللـی بـر  وضـعیت حقـوق بـشر در جمهـوري      به عنوان نمونه نظارت بین.  نمود بیان

عامـل مهمـی در تخریـب چهـره و      ،اسالمی ایران که بیش از بیست سال تداوم داشـته        
  .ایران بوده است .ا . جاعتبار

 اسـتمرار  باعـث  ،ن و ناهماهنگی برخـی از اقـدامات    یطلبی معاند در این بین فرصت   
دهـی بـه ایـن گونـه      متاسـفانه اغلـب پاسـخ      .شده است ایران  . ا .اتهامات خاصی علیه ج   

هاي متقابـل غـرب در رعایـت حقـوق     ثر اشاره به ناکامیکد نفی آنها یا حدا   موارد از ح  
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رسـد  بـه نظـر مـی    .اي پیدا کـرده اسـت  ها حالتی کلیشه بشر فراتر نرفته و بعد از سال      
ـ              ه بـا داعیـان   تبیین دقیق و مستدل برخـی از مـوارد ادعـایی غـرب و دیـالوگ و محاج

 بـسیاري  بـراي حـل   فـتح بـابی   ،ان آن هم به روش خود آن    ،نقض حقوق بشر در ایران    
  .استاز معضالت 

 یالمللـ نی گذشته در مباحث ب  يها است که در سال    یمفهوم »ی عموم یپلماسید«. 3
 در یدپارتمـان خاصـ    واداره شرفته،یـ  پير اغلب کـشورها  د. است افتهی اری بس تیاهم

ا  شـود تـا بـ   یه شده و تالش مداد موضوع اختصاص نی به اآنها ۀوزارت امور خارج  
 يبـرا  أد کشور مبـ يهااستیس ،یالمللنی بیومن افکار عمداد قرار  ریأث ت تحت و تمرکز

 يبازخوردهـا   آنـان،  یـی رأ وهـم  یلد جـذب همـ    يضمن تالش برا   ه،د ش هی توج گراندی
 رییـ  تغ ی حت ای حیجهت تصح   شده، ي گردآور یعموم  افکار بر زی ن هااستی س نیاتخاذ ا 

زمـان   بودجـه و    اختصاص کـادر،   تیاهم  روز به روز با گذشت زمان،   . اقدام گردد  آن
 آمـاج  ي کـشور یوقتـ  .شـود یتـر مـ   روشنرانی ای عمومیپلماسی دي ارتقاي برا یکاف

 انحـصار  رد،یـ گی حقوق خود قرار مـ     نیتر یهیبدسر    گوناگون بر  يفشارها اتهامات و 
 چیبـه هـ    مقامـات، ی برخـ يهـا یسـخنران   وی رسميهامصاحبهصورت  به  یدهپاسخ

 در هـا ییپاسـخ گـو     تبادل اتهامات و   نیا رهگذر  آنچه از  قتیحق در .ستی ن یعنوان کاف 
 يناآگـاه بـه سـو       عمـدتاً  یِعمـوم  افکـار  ری نـاگز  لیـ تما شـود، ی مـ  دیعا ی رسم سطوح
 سـطح   يبرقـرار  نجـا یا در لـذا  .شـود یمـ  زننـده وارد   اتهام يسو از  است که    یسخنان

 تیـ  جهـان اهم یعمـوم  افکار  درانریا .ا .مخاطبان ج  ازیشناخت کافبا  توأم   مناسب و 
  .)522 ،1387 پژوه،گلشن( سازدی مانینما را خود

  فرهنـگ و   شی نمـا  ی، عمـوم  یپلماسـ ی د تی تقو يهاروش نیرگذارتریتأث  از یک ی .4
 فکرهـاي رایـج   دادن به خـوش      دانیم و بای ز یابتکارات  با توانیم که    است یرانیتمدن ا 

  تکـرار کـرد  رانیا .ا .ارتقاء قدرت نرم ج هدف با راها شی گونه نما  نیا انیرانی ا انیم در
از آن   تـر دارشهیـ  ر یرانـ ی ا یتمدن اسالم  فرهنگ و ،   اغلب ناآگاه نشان داد    انیبه غرب  و

  .متزلزل شودکه است 
 و  عوامــل مــؤثريرو  بــریعلمـ   وی انجـام مطالعــات تخصــص ي بــرایمــی تنیـی تع .5

 ییکارهـا راه گـر ید از  آنان اتیتجرب ز استفاده ا  جهت کشورها ریسا  نرم در  قدرت رومندین
چـشم    کـه از ییهـا  بـه حـوزه  دنیشیـ اند  و رانیـ قدرت نـرم ا     ارتقاء يبرا تواندیاست که م  
  .رود  کاربه اند،دورمانده
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 ایـ دهنـده   عوامـل بـالقوه توسـعه       از یکـ  ی کـشور،   هر يگر گردش يهااستیس .6
  و ی فرهنگ يهاتیمحدود ی برخ تاکنون دیشا چند هر . قدرت نرم آن است    ةمحدودکنند

 گردشـگر   رشی پـذ  می عظـ  يهـا تیـ ظرف  از رانیـ ا کمال  تمام و  يمندبهره  مانع از  یعرف
بـه   .باشـد  ریپذامکان آنها  از یبخش مهم   از ییزدامانع  و رفع رسدیم اما به نظر   شده،

فلـسفه آن     است کـه در    يگر صنعت گردش  يهاهزیرشاخ از سمیاکوتور عنوان نمونه، 
 خـود  زانیـ م  حـداکثر بـه  ر،یپـذ عرف جامعه مهمان با  گردشگريرفتارها تطابق  زانیم
 کنـد، یمـ  سـفر   کشورکی یعی طبمناطق از دی بازدي که براي فرد ، معنا نیبه ا  .رسدیم

 بـردن از لـذت   ويبردار بهره ي که برا  یحیتفر ستی تور ک ی با  خود يرفتارها اغلب در 
 تفـاوت   نیهمـ  . متفاوت است  اریبس کند،یبه آن مراجعه م     کشور يبایسواحل ز  فرضاً

مـشاهده  ی  خی تار هیابن کننده دی بازد يهاستیرفتار تور   اغماض در  یاندک توان با یرام
 نیـ  بـه ا توجـه  ،ی اسـالم ي جمهـور سمیـ  صـنعت تور  يهـا يگذاراستیس در ذال .نمود

 بـودن  زیـ انگ مفـسده دگاهیـ د ، مـا رشی پـذ تیـ ظرفضمن افزایش تواند ی مزیخطوط تما 
  .دی نمالیتعد را ی اسالمعامو جي براسمیتور

موسیقی، ادبیـات  همچون عرفان،  تقویت عناصر مقتدر فرهنگ اسالمی و ایرانی    .7
کـار  هاي ایجاد شده بر اثـر جهـانی شـدن، راه   تواند با توجه به فرصت    می... فولکلور و 

ی هایی باشد که اکنون و به طور طبیعـ    مناسبی براي ارتقاي قدرت نرم ایران در صحنه 
  .در برابر چشمان میلیاردها انسان در سراسر جهان قرار گرفته است

 :دقت برداشـت   با گام مهم را    دو ستیبایم ، چهره مثبت از خود    کی هی ارا يبرا.  8
 نیـ ان بـرد   روش به کـار کهنیا دوم ،گرانینکات مثبت خودمان به د  دادن  نشاننخست  

 کیـ  ي دارارانیـ ای  خـارج اسـت یس لمثا به طور .میندقت انتخاب ک   و فکر با  را شینما
 ی درحـال نیـ ا . اسـت  در منطقـه  دهه   3 ی ط رانیثبات حکومت ا   مندارزش اریبس فاکتور

  آمـد، شی سـه دهـه پـ    نیـ ا  در رانیاجمهوري اسالمی  ي که برا  یمشکالت ریاست که تأث  
  وداتیـ تهد مـدت و ی طـوالن يهـا می تحـر نیهمچنـ   آن و تبعات  و یلیهمچون جنگ تحم  

 ا ی منطقه ويکشورها  از ياریبستوانست  یم ران،ی ا هی عل کایمتناوب آمر  يهایکارشکن
 امـا  .دیـ نما  خـود  يهـا  روش کامل رییبه تغ  وادار انداخته، پا  از یبه راحت   جهان را  یحت

  از یکـی  نیـ ا . گذاشـته اسـت    شیبـه نمـا     را نیا  از شی ب یصالبت  قدرت و  ی اسالم رانیا
 دیـ  است کـه با رانیاجمهوري اسالمی  قدرت نرم  سبد  مهم قابل عرضه در    يفاکتورها

 جمهـوري اسـالمی    قـت یحق در . گـردد  ی معرفـ  گرانیدقت هرچه تمام به د      و ظرافت با
 يهـا سـال  در  خـود ی خـارج اسـت ی ستجربـه  ازبخش   الهام یتواند به صورت  ی م رانیا
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 .دیـ اسـتفاده نما   آن، منطقه بـا    و هی همسا يکشورها نوع مواجهه  انقالب و   پس از  هیاول
 ي کـشورها نـاً یق یگـران، ی بـه د یبخـش الهـام  و خـود   ازيروش الگوساز  ردن از بهره ب 

آن   ازيالگـوبردار   ورانیـ  اي نظام اعتقاد  يهاتیظرف  بهتر اخت به شن  لیما  را يشتریب
 ی متعـال يهـا آموزه ران،ی ای همچون فرهنگ غن  ییهایچاشن ان،ین م یا در .نمود خواهد
 خـاص   يهـا  شاخصه یحت  و عیتش به فرد   منحصر يهايجوانمرد و هایآزادگ اسالم،
 دایـ  مربوطـه پ   يهـا يگـذار اسـت ی س انیدرم را  خود ي جا ی به راحت  رانی ملت ا  يرفتار

  .نمود خواهند
 .شـود ی م دهینام حاضر عصر  قدرت در  يهاهیپا  از یکی» اطالعات « که میدانیم .9
   صـحنه    اسـت کـه در     ییهـا تیـ ازجملـه قابل   اشاعه اطالعات،  کنترل و   کسب، ییتوانا

 در توانـد یبلکه مـ   داشت، خواهد  را یعموم  به افکار  یدهامکان شکل   تنها نه ،یالمللنیب
 را  رونـد  کیـ  یعـ ی طب حرکـت  ت،یوارونه نمودن واقع   و  يدستکار  با یمواقع لزوم حت  

  .دینما  خوديهازهیانگ منافع و با همسو آن را مختل نموده،
 در د،یـ نمای بـالقوه مـ  تی ظرفنیا از ،ی کنوناسیمق آن هم در ، که غربي ا استفاده

 يفـضا  در خصوصاً( مذکور تیظرف  از رانیاجمهوري اسالمی    يبرداربهره  با سهیمقا
  سـخنان بـر    یکه حت  بود  تعجب نخواهد  يجا  و است شتریبه مراتب ب   )نترنتی ا يزمجا

 تنهـا   نـه  ز،ی ن ی جهان لئخصوص مسا   در رانیاجمهوري اسالمی   منصفانه نظام    حق و 
 غـرب بـه بوتـه       یغـات ی تبل ياهوی انبوه ه  يالالبه  اغلب در  بلکه ابد،یی نم مناسب سانعکا

  . شودی سپرده میفراموش
 منـابع  انیـ  مجعول مرتبط با مخالفـان نظـام در م  يهاتی از سايادی تعداد ز وجود

 یمـردان غربـ   دولتیمندان و حت کارشناسان، عالقهی اطالعاتهی تغذ جهی و در نت   يخبر
 که بـا  ی اسالمي منابع مرتبط با نظام جمهور   دی شد اریعات، کمبود بس   کسب اطال  يبرا

 ي خبـر  يهاتی سا قی باشند، ضعف عم   ستهی به مسائل نگر   یم و عل  طرفانهی باز، ب  يدید
 نیو همچنـ  ... ایـ  ی فرانسه، عربـ ،یسی انگليها در ارسال به موقع اخبار به زبان  یرانیا

 رانی در خصوص مسائل مرتبط با ایم با پشتوانه عل یرانی ا ي قو تی سا کیعدم وجود   
  .است دست نیاز ا... و 

 قـت یحق  از انی جهان ی افکار عموم  يسازآگاهجهت    در یاقدام هر  مقطع، نیا در
 )يا هـسته  يهايورآفن  از يبرخوردار در فرضاً(آن   مقاصد  و یرانی ا يدگاههاید

 تی سـا کیـ  يانـداز راه دی شـا انیـ  منیـ ا در و به جلـو   است رو یقدم رد،یانجام پذ 
جهـت    در یحقـوق   و یلمـ  ع يهادگاهی ارائه د  يآن برا   کامل از  یبانیپشت  و ینترنتیا
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 ریسـا   ازشیبـ   بـه مراتـب  يریتـأث توانـد  می رانیاجمهوري اسالمی  تیاثبات حقان 
 مدت  ظرف تواندی عمل کردن م   يا درصورت حرفه  تی سا نیا . باشد داشته ابزارها
 ریتـأث  بـدل شـده،    نـاب اسـالم اذهان تشنه  و  مراجعه افرادي برای به منبع  یکوتاه
  مـذکور تیسـا  . سـازد ینثـ  خيمؤثر به نحو  معاندان راغاتیتبل و هاتی سا مخرب

 میتـرم   بـه منظـور    ي مجاز يهارسانه  از يا  شبکه يانداز راه ي برا يآغاز تواندیم
 قـت، یحق در . باشـد   کـشور  یمنافع ملـ    مطابق با  یالمللنیصحنه ب   در رانیا ریتصو

خـصوص    دریمنـابع اطـالع رسـان    تـا   گـردد سبب تواندی م ي مراکز نی چن توسعه
 يازهـا ین  از ی قابـل تـوجه    خـش  کـه ب   ياه گونه ب . توازن معقول برسد   کی به   رانیا

 رانیاجمهوري اسالمی  یخلا منابع ديسو  ازرانیمندان به مسائل ا عالقهیاطالعات
  .)526- 527: 1387 گلشن پژوه،(  گرددنیتأم

  بـر حقـوق  ي پافشاري برارانیاجمهوري اسالمی  میکه تصم   حاضر لحا  در ناًیقی
 تهاجمات غرب است، لزوم آغاز      يسازیخنث  و یغاتی تبل یتی حما ازمندین ، خود ايهسته

  .شودی مانی نماشی پاز شی مذکور بتیبه کار سا
 ی افکار عمـوم   دگاهی بر د  ری که در چند ساله اخ     ینی نو يها از عرصه  گری د یکی. 10

 ي افـراد در فـضا   ی شخـص  يهـا   آن موثر بـوده، نگـارش      رییر و ساخت و تغ     کشو کی
 انیـ  در مرانیـ باشد که با توجه به قرار گـرفتن ا   یم»  وبالگ ایبالگ  « با عنوان    نترنتیا

 ی بـه سـزا مـ   یتـ یاهم  در سطح جهان،سیونوبالگ  وبالگ  و يپنج کشور نخست دارا   
 است، نترنتی اي مجاز ي فضا ي عرصه ها  نیتر ی از خصوص  یک ی هر چند وبالگ     .ابدی

 ین مـ آ ي  خود و خصوصا توسعه روز افزون کـاربر         يرگذاریاما به واسطه عمق تاث    
 جمهـوري اسـالمی     و فرصت جهـت ارتقـاء قـدرت نـرم            دیتواند همزمان به عنوان تهد    

    یفــی و کی گــسترش کمــي بــرایقی امکانــات تــشوآوردنفــراهم .  بــه کــار رودرانیــا
 ی خـارج  اسـت ی س ن،ی د يهائیبای بودن، اسالم و ز    یرانی ا  که در خصوص   ییهاوبالگ

 روش  نی، همـ  عین حـال  در  .  عرصه را رونق بخشد    نیتواند ا ی م سندی نو یم...  و   رانیا
 هیـ  علکـه  ییها وبالگيها به نوشتهی مدلل و علمییگوسبب خواهد شد تا امکان پاسخ  

   .دآی فراهم زی نسندینوی میرانی و ارانیا
در ابعـاد داخلـی    الزم است ،براي تحقق و به کارگیري قدرت نرم  فوق   عالوه بر موارد  

ه عنـوان  بـ  اقتـدار رهبـري   ۀلفـ ؤاز م  اسـتفاده -1 : از جملـه شـود  استفاده از ابزارهایینیز 
هـا در عرصـه   کلی و سیاسـت   انقالب اسالمی در جهت پیشبرد اهدافدبزرگترین دستاور
 انـسجام اجتمـاعی و    -3در توسـعه ملـی      تـسهیل مـشارکت ایرانیـان        -2داخلی و خارجی    
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 همبـستگی و  -5هـاي حـاکم بـر جامعـه      هنجارهـا و ارزش ، تقویت هویت ملـی  -4فرهنگی  
 تقویـت امنیـت نـرم در    -7 دینـی  نظام مردم ساالري  تقویت-6پیوستگی مردم و حاکمیت 

 توان افزایش -8اقتصادي و فرهنگی  مین منافع ملی اعم از امنیت شغلی، اجتماعی ،أجهت ت
 همسویی دولت در گفتار و رفتـار     -9  ها سازيمدي دولت در جهت تصمیم    آسیاسی و کار  

بـه کـارگیري نخبگـان در      سـطح دانـش و خـرد جمعـی و    ء ارتقا-10باورهاي اجتماعی  با
هـاي کلـی سـند    ت افکار عمـومی بـراي حمایـت از سیاسـ     بسیج-11تدبیر ملی  یند نظامآفر

به کارگیري ظرفیت احـزاب   دیپلماسی غیر دولتی از طریق       تقویت    -12  ساله 20چشم انداز 
 قـدرت  ة دهنـد شکل يتواند از اجزاتقویت دیپلماسی غیر دولتی می هاي سیاسی وتشکلو 

پیشبرد سیاست خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران      در جهتدر حوزه داخل کشور و نرم 
  .)1387،نصیري( واقع شود

قـدرت   ۀدر عرصـ  مجهـز شـدن   دی باطی شرانی ما در ا  ياستراتژنکته پایانی اینکه    
آمیز، پایبندي به اصـول خودمـان در   و استفاده از آنها جهت اهداف صلح    سخت و نرم  

؛ البته اعمال این استراتژي روابط دیپلماتیک و نیز عدم نرمش در مقابل بدخواهان باشد
   . هاي قبلی خود تغییري ایجاد نکننددر صورتی است که دشمنان در سیاست

هاي سـاخت   ساخت و آزمایش انواع موشک     آوري فن ارتقاي،  دی ماهواره ام  رتابپ
همگرایـی   ي،ا   هسته زیآم   صلح يآور   به فن  یابی دست ی، دفاع هايرزمایش ي اجرا داخل،
اي و در نظـر گـرفتن پدافنـد غیـر     هاي منطقهاي و تالش براي عضویت در پیمان        منطقه

 بـه قـدرت   یابی دسـت ي برادی اميها  نقطهدنتوان یم...  و سیسات مهم أعامل در ساخت ت   
هاي قدرت نرم جمهوري اسالمی     لفهؤعوامل یاد شده با در نظر گرفتن م       . دنباش سخت

 حاضـر   طیلـذا در شـرا    . باشـند دارنده در قبال قدرت سخت دشمن مـی       ایران عامل باز  
  .)1387 جعفرپور،( »می با قدرت هوشمند، هوشمندانه برخورد کندیبا«
  

  نتیجه 
تـوان فهمیـد    سیاست خارجی آن می ویژههبتاریخ سیاسی آمریکا  بررسی  ومطالعهبا  

سیاسـتمداران  .  طراحی شـده اسـت  »قدرت هوشمند«که قدرت در آن کشور بر اساس     
اند با توجه بـه مقتـضیات زمـان و منـافع ملـی، از قـدرت هوشـمند             آمریکا تالش کرده  

برخـی تمایـل بـه قـدرت سـخت و        ها و احزاب سیاسـی آن کـشور         جناح. استفاده کنند 
احزاب دموکرات بیشتر بـه قـدرت نـرم تمایـل دارنـد و              .  دارند برخی نیز به قدرت نرم    

 ،اما در عین حال، هر دو طیف در اجراي سیاست    . احزاب جمهوریخواه به قدرت سخت    
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در حقیقت، . عالوه بر پر رنگ کردن بخشی از قدرت به نوع دیگر قدرت هم توجه دارند  
شـاید بـه   . آمـده اسـت   قـدرت هوشـمند پدیـد     دو قدرت مـذکور،   لید و ترکیب    از باز تو  

، نمـودي از   در سیاست خارجی آمریکـا     »ق و هویج  لماسی چما پدی«تعبیري استفاده از    
  . قدرت هوشمند باشد

هـاي سـخت و نـرم در ظـاهر از           چه لفظ قدرت هوشـمند نـسبت بـه قـدرت          اگرلذا  
 این استراتژي چیزي بهتر از رویکردهاي انعطاف بیشتري برخوردار است اما در واقع     

 بهبـود قـدرت نفـوذ    يبـرا   علیـه ایـران    کـا یمرآقبلی نیست، قدرت هوشمند؛ نبرد جدید       
   .هاست ملتنی در بکایآمر

دارى و لیبـرال دموکراسـى    ا براى دگرگون کردن سیـستم سـرمایه       تردید اوبام بی
 از طرفـی  . بر هم زننـده آن او متولى سیستم خواهد بود، نه. آمریکا انتخاب نشده است 

 و يقـدر تـوان فکـر   آنبا توجه به بحران مالی که آمریکا گرفتار آن است، ایـن مـساله     
 ی تحـول می که نسماندنمی ی باقی را از آن خود خواهد کرد که فرصت ي دولت بعد  یعمل
   .ردی بگدنیوز

 مجریـه در آمریکـا مهـم    ةهـاى ریاسـت قـو   در عین حال رهبرى اجرایى و ویژگى     
است و تفاوت او و تمایزهاى فـردى، در نحـوه مـدیریت قـدرت جهـانى آمریکـا مـؤثر          

 کـه در کنـار   تحـولی  ولـی از این رو آمدن اوباما تحولى قابل توجـه اسـت    . خواهد بود 
  . تداوم باید نگریست

دنبـال افـزایش   ه سخن آخر اینکه مسلم است که اوباما نیز همانند اسـالف خـود بـ     
 اما وى ممکن است از راه دیگرى جـز زور  ،جهان خواهد رفتنفوذ و قدرت آمریکا در     

ه از مفاهیم فراموش شده در دیپلماسى، قدرت نرم و قدرت هوشمند ک. وارد عمل شود 
هاى کلیـدى پیـدا    در ادبیات و راهبرد دولت اوباما نقش،هاى دولت بوش بودند سیاست

  .خواهند کرد
  
  :منابع

ـات  ،نی حسام الـد  ،آشنا .1  قـدرت هوشـمند  = قـدرت نـرم    و  قـدرت سـخت   فرهنگ و ارتباط
 /ir.persianblog.1343ashna://http:  از) 25/12/1385(

ـ  و پا  آمریکـا  یـی گراجانبـه کیافول   -2 :                                                 از) 14/10/1387("قـدرت سـخت  " دوران انی
                                                                                        com.usanewlook://http/   

  تا، بیمرکز اطالعات و مدارك علمی ایران: ، تهرانفرهنگ علوم سیاسی ،آقابخشی، علی -3
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                                              : از) 3/1/1388( کالبد شکافی قدرت نرم ،جید م،بولوردي -4
                                   aspx.90/152/7591/20535/net.noorportal://http   

 : از) 1388 بهشتی ارد7 ( قدرت هوشمند ارتباطات ایران، پایگاه اطالع رسانی علوم -5
http://www.journalist.ir/html/modules.php?name=News&new_topic=8         

 : از) 20/4/1388 (» رانیاوباما و انتخابات ا «،راغب، امیر -6
http://alef.ir/1388/content/view/48149/      

            :از) 22/12/1387 (»ها قدرت هوشمند آمریکا و استراتژي«  ،رشید ،جعفرپور -7
                                         aspx.default/6639/content/fa/ir.irdc.www://http  

                                   :از) 10/2/1388( " قدرت نرم " کتاب یمعرف، رضایی، علیرضا -8
                                                                                  com.Alirezarezaei.www   

 . 5810شماره ، 1387 بهمن 19 ،قدرت هوشمندو  اوباما، ابرارروزنامه  -9
   .12صفحه  ،19235 شماره ، 29/8/87 ، قدرت نرم و جنگ نرم،روزنامه کیهان -10
                        :از) 7/2/1387(  استآمریکا از رگذار تروش ایران در قدرت نرم اثر  -11

              net.rasekhoon.www://http           
 قدرت نرم انقالب اسالمی تفکر لیبرال دموکراسی را به     «، علیرضا،   ذاکر اصفهانی  -12

                                  :   از) 8/2/1388 ( »چالش کشیده است
http://paydarymelli.ir/tabid/113/articleType/ArticleView/articleId/1306/aspx  

 :از) 8/10/1385( »ست؟یقدرت نرم چ« ، سلطانی فر -13
http://prblog.blogfa.com/post-95.aspx 

، میجایگـاه تهدیـد نـرم در قـدرت هوشـمند علیـه ایـران اسـال                 ، رسـول  ،سنایی راد  -14
   .2817شماره  )10/4/1388( روزنامه جوان

                             ).21/12/1387("قدرت هوشمند " در برابر "قدرت هوشیارانه" -١۵
                                          587122108=ID?aspx.ewVi/ir.ghalampress://http   

 یمعاونـت پژوهـش    ، و قـدرت نـرم     ی اسـالم  يجمهـور  ، محمود رضـا   ،گلشن پژوه  -16
 .، بی تانشر شادان:  تهرانی،زاد اسالمآدانشگاه 

 ).7/2/1388( سایت همشهري آنالین،  به نام قدرت هوشیارانهمفهومی ، مهدي،مطهر نیا -17
  :  از 1387،آمریکا و رانی ایپلماسیقدرت نرم در د، نی حسدیس ،يمهدو -18

http://strategicreview.blogspot.com/2009/03/blog-post_4245.html 
 )26/12/1387( ایران علیه امریکاقدرت هوشمند؛ نبرد جدید    ، هاشم  سید ،موسوي -19
      /rajanews.www/:/http . از

، ترجمه سـید محـسن   ابزارهاي موفقیت در سیاست بین الملل؛   قدرت نرم  ،ناي، جوزف  -20
  .1387، )ع(انتشارات دانشگاه امام صادق: روحانی و مهدي ذوالفقاري، تهران
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شـماره  ، روزنامـه ایـران  ، مریکـا آ تغییر الگوي اسـتفاده از قـدرت در       ، جوزف ،ناي -21
4135 ،12/11/87.  

   :از) 18/12/1386( ها تهدید نرم، ابعاد و ویژگی ،محمد  علی،نائینی -22
http://www.sanayenews.com/content/view/4132/53/   

 :  از) 4/12/1387( »کشوری  خارجاستی قدرت نرم در سيریابزار به کارگ«  ،خسرو، نصیري -23
http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name     
 
 


