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The purpose of this study is to answer the basic question of what
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the context of public diplomacy? For this purpose, twenty sources of
soft power in Iran were examined using the method of thematic
analysis, the final model of which is summarized in "Resistance and
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scientific, economic and military dimensions combined with culturalpolitical resistance to global arrogance.
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هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال اساسی است که منابع قدرت نرم ایران متشکل از
چه عناصری است و چگونه میتوان از آنها در رقابت با قدرت نرم کشورهای فعال علیهه
نرم ایران با استفاده از روش تحلیل مضمونی مورد بررسی قرار گرفت که مهدل ناهایی آن
در «مقاومت و پیشرفت» خالصه میشود .رقیبان اصلی قدرت نرم ایران ،آمریکا ،انگلستان،
ترکیه ،عراق و امارات هستند که در تحلیل مضمونی ابزار الزم درتقابل با آنها ،بهه مهدل
«تثبیت اندیشه و فرهنگ ایرانی ه اسالمی» و «حمایت از تولید ملی و اقتهدار دیپلماتیه »
رسیدهایم .موفقیت دیپلماسی عمومی ایران منوط به پیشرفت در ابعاد علمهی ،اقتصهادی و
نظامی توأم با مقاومت فرهنگی ه سیاسی درمقابل استکبار جاانی است.

کلیدواژه ها :قدرت نرم ،دیپلماسی عمومی ،سیاست خارجی ،جمهووری اسوالمی ایوران،
دیپلماسی سیاسی.
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ایران در بستر دیپلماسی عمومی استفاده کرد؟ بههمینمنظور بیست مورد از منهابع قهدرت
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قدرت نرم بهعموان رمیکرد نوین مدیریت راهبردی اهداف سیاسی پو ا جمو جهوانی
دمم اب دا در سیاست خارجی آمریکا مورد توجه قرار گرفت .قدرتی که بهجای سرگرمشدن
به همامردهای مس قیا نظوامی و اق اوادی ،م عووف بوه افکوار رهموی رقیبوان م ت ییور
گزیمههای معلوب آنان می گردید .ممواب قودرت نورم نیوز همووارط یکوی ا واتشهوای
دس یابی م اثربخشی به قدرت نرم در کشورهای جویای اشکال قودرت نووین بوودطاسوت.
فها ظرفیتهای نرم هر کشور بما بر اهداف ،مسائل مب البه م پ انسیلهای ممحاربهفورد
سر میمی آن ،ا موضوعات موردتوجه قدرت نرم عمووان مویشوود .هوا موین دیپلماسوی
نوین در کشوورهایی بوا سیاسوت خوارجی ف وال ا رمابوآ آشوکار ،مسو قیا م ردطبوایی
حکوم ی بین مد دیپلمات سیاسی به بخشهای غیردمت ی م اصماف مردموی سووق پیودا
کردطاست.
در راهبرد نوین دیپلماسی ،دمتتهای سرمایهگذار ،توان دیپلماتیو خوود را بوهجوای
اعمال سیاست فشار م تعمی در کم رل تامیمات رقیب ،به سمت تأثیرگذاری غیرمس قیا
بر افکار مردمان آنان بردطاند تا ا طریق تاویرسا ی معلوب اهداف خود در رهون آنوان،
سیاستهای خود را بر دمتتمردانشان دیک ه کممد .بهم مای ماضحتر با دیپلماسی عمومی،
هدایت افکار عمومی م بدمن کم رین حمت دیپلماتی  ،دس اط حاکمی ی دمتت رقیب در
تم مای همجارهای ت ییریاف ه مردمانش ،آنگونه شکل یابد که معلوب دمتت مبود اسوت.
جمهوری اسالمی ایران ا بدم انقالب اسالمی موورد تهواجا نورم دشوممان م دیپلماسوی
عمومی م خاصا دمتتهای مداخلهگر بودطاست .در دهه اخیور ،رسوانههوای بورمنمور ی
بهعموان اصلی ترین ابزار دیپلماسی عمومی مخاتفان جمهوری اسوالمی ،تووان خوود را در
ت ییر افکار عمومی م ت ییر رف ار حاکمیت سیاسی ایران صرف نمودطاند.
دیپلماسی عمومی در ادبیات سیاست خارجی ایران مدتی است که راط گشوودط اموا بوا
درکی جام ا ظرفیت های داخلی م رمیکرد جدی در اس فادط ا دیپلماسی عمومی مواجوه
نبودطاست .با این تاور که سیاست خارجی ایران با دس یابی به ات ووی بوومی دیپلماسوی
عمومی م نیز بهکارگیری ظرفیت های انحااری خود قادر خواهد بود که با دست برتور در
جم نرم با رقیبان قدرتممد ،تا حد یادی بر فشارهای جواری فوائق آیود .آن وه در ایون
پژمهش حائز اهمیت است نحوط مواجهه معلوب ایران با کشورهای رقیب در میموههوای
فرهم ی ،اق اادی م سیاسیای است که به ت ییر ن رش ما ا نوو مواجهوه مویانجامود.
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رقابت در تأمین اممیت رسانهای ،نظامی م اق اادی مابس ه به فهمی نو ا خعرهای جانبی
م درک ظرفیتهای جدیدی ا دیپلماسی است که رساتت محقق ،رسیدن به درک دقیقوی
ا آن خواهد بود.
هدف ا این پژمهش دس یابی به درکی جام ا ظرفیتهای باتقوط م باتف ل قدرت نرم
جمهوری اسالمی ایران در کاربست دیپلماسی عمومی ممحار به اهداف سیاست خوارجی
آن است .غفلت ا برخی ظرفیتها م تالش در بهکوارگیری رمشهوایی کوه بوا اهوداف م
تواناییهای سیاست خارجی ایران فاصله دارد ،ا مشکالت عمدطای است که گاط در رف وار
دیپلماتی گذش ه شاهد آن بودطایا که میتواند ناشی ا عدم شماخت تواناییهای داخلوی
م تجزیه قوای دیپلماسی عمومی در کشورهای رقیب باشد .این مقاته با هدف دس یابی به
شماخت به ر این ظرفیت ها در تبدیل این تهدید به فرص ی بزرگتر است .بههمینممظوور
تمرکز این پژمهش م عووف بور ممواب بواتقوط قودرت نورم جمهووری اسوالمی ایوران م
امتویتهای قابل دس یابی در دیپلماسی عمومی ایران با تهاجا قدرت نرم کشورهای رقیب
است.
اهمیت این پژمهش آنجاست که ممشأ بسیاری ا م ضالت سیاسی ـ اج ماعی کشور
را در تأثیرات رسانه ای دیپلماسی عمومی مخاتفین بر افکوار عموومی ایرانیوان موییوابیا.
ا آنجاکه دف این تهدیدات عموماً ممحار در راهکارهایی هاجم خود است ،دیپلماسی
عمومی ایران م ابزارهای آن نیز میبایست نقشی مؤثرتر ا گذش ه داش ه باشمد .دسو یابی
به این حد ا تأثیرگذاری مموط به شماخ ی کافی ظرفیتهای بومی قدرت نرم ایران بورای
ایجاد ت ییر افکار عمومی رقیبان ،معابق اهداف دیپلماتی داخلی است .بوا ایون توضویح
ضرمرت پژمهش حاضر نیز درک مویشوود ،راکوه شوماخت ممواب م فهوا مودل بوومی
دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران ،مقدمهای است که بدمن آن تأثیرگذاری قدرت
نرم ایران حاصل نخواهد شد .با بررسی پیشیمه پژمهش نیز به مقایتی پراکمودط ا قودرت
نرم ایران رسیدیا که بهطور م مرکز مماب اخ ااصی کشور را موورد ماکوامی قورار نودادط
بودند .ها مین درخاوص دیپلماسی عمومی ایران نیز شاهد پاسخگویی جام ی به رقابت
قدرت نرم کشورهای ف ال علیه ایران نبودیا ،تذا این پژمهش درصدد رفو خو موجوود
برآمدطاست.
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تئوری قدرت نرم املبار توسآ جو ف نای ،اس اد آمریکوایی دانشو اط هوارمارد ،در سوال
 211۱م در ک اب ت ییر ماهیت قدرت آمریکایی 2معرح گردید .ام همان سال در ماهماموه
آتالن ی  3قدرت آیمدط را در ت ییر رف ار دمتتها با کم رل م ان شار اطالعات عموان کورد م
در سال  1۱۱۲در ک اب قدرت نرم ،راط موفقیت در سیاستهوای جهوانی 4ایون تئووری را
بسآ داد ).(Nye, 1990
قدرت نرم ،توانایی ایجاد جذابیت با تبادل اطالعات سا مانیاف ه م هدایت ان یزطهوای
دی ران ،بدمن اجبار یا دخاتت مس قیا است .این قدرت بهجای حمایت م تهدید نظامی یوا
تعمی م تحریا اق اادی (قدرت سخت م سم ی) ،بهدنبال راهوی بورای نفوور در اندیشوه
رقیب م ت ییر معلوبیتهای رهمی ام میگردد .مماب قدرت نرم در هر کشوور ،ا فرهمو ،
ار شها م سیاستهای مخ ص به آن سر مین نشئت میگیرد که اگر در ت ییور فرهمو ،
ار شها م سیاستهای دی ران نیز مؤثر باشد ،حامل قدرت نرم خواهد بود (Nye, 2004,
).p. 9 - 12

قدرت نرم هموارط مورد اس فادط صاحبان رسانههای جهانی است ،راکوه موؤثرترین
راط ایجاد جذابیت م ت ییر ن رش عمومی ا طریق ان قال دادط م تبوادل اطالعوات اسوت.
کشورهایی ون آمریکا م ان لس ان سردمداران قودرت نورم در دنیوای امورم هسو مد م
سالهای م مادی هزیمه های کالنی را برای گس رش تواناییهای ارتباطی م تأثیرگذاری
رسانه ای بر دی ر فرهم ها م افکار عمومی دمتتهای رقیب ،اخ ااص دادطاند .آنان بوا
ارائه تفسیری نوین ا حوادث م ایجاد ت ییور در ماهیوت م اوور موضووعات ،بوهتودری
ار ش های فرهم ی م همجارهای اج ماعی رقیب را ت ییر میدهمد .این رخداد ا ممواب ی
پراکمدط م بهطور تدریجی انجام میشود تا افراد مورد هدف ،تحمیلیبودن این خواس ه را
احساس نکممود .ن یجوه ایون ت ییور ،یکسوان سوا ی معلوبیوت هوای دمتوت رقیوب بوه
معلوبیتهای عامالن جم نرم است تا خودبه خود آن تاومیمی را ب یرنود کوه ممواف
1. Joseph Samuel Nye
2 .The Changing Nature of American Power
3 .The Atlantic Monthly in Boston, Massachusetts
4. Soft Power: The Means to Success in World Politics

دمتت مبد را تأمین میکمد (ماعظی ،29۳1 ،صص.)۲9 - 9۳ .
 )2-2دیپلماسی عمومی
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دیپلماسی عمومی ،ان قال نظرات سیاسی ی حکومت با ابزارهایی ون رسانه ،آمو ش م
نهادهای غیردمت ی به مردمان دمتت رقیب برای م قاعدسا ی آنان در تمکوین بوه ممواف
بی انه است .به ت ریف رسمی« ،دیپلماسی عمومی فرایمد دمت ی برقراری ارتباط با مردمان
خارج بهممظور ایجاد فهمی ا ایودطهوا ،ایودئالهوا ،نهادهوا ،فرهمو  ،اهوداف سیاسوی م
خآمشیهای ملت خود است (Tuch, 1990, p. 8) ».این دیپلماسوی در ارتبواط بوا افکوار
مردم دمتت بی انه م دمر دن رمابآ سیاسی ،سانسورهای رسانهای م تابوهای ار شی آنها
ایجاد میشود؛ فرایمد م قاعدسا ی تدریجی مردم برای ت ییر یا براندا ی حکومتهایشوان
به نف اهداف این دمتت است .بهعموانمثال ،آمریکا با اعمال این سیاست علیه کشورهای
کمونیس ی م ارسال اطالعات رسانهای ،بهتدری موفق بوه جوای زیمی عقایود تیبراتیسو ی
بهجای گرایشهای سوسیاتیس ی شد تا جاییکه خود مردم علیه سیاستهای شوورمی بوه
نف اهداف آمریکایی توتید فشار کممد (میلسن ،29۳۱ ،صوص 2۱۱ .و  .)22۳پارموار دیپلماسوی
عمومی را نقاب سفیدی بر سیاهی پرمپاگاندا م فریبی تدریجی ت ریف میکمد که با تحمیل
اطالعاتی پراکمدط م سا مانیاف ه انجام میشود .این دیپلماسی با ارسال اطالعواتی انبووط،
بهمرمر با گرف ن قوۀ تحلیل مخاطبین ،بهمثابه بمبی با پوششی جذاب ،همجارهای حاکا بر
فرهم مردمان رقیب را به نف پذیرش فرهم خودی ممهدم میسوا د .پارموار در اداموه
دیپلماسی عمومی آمریکا را شاهد مثال میآمرد که با برنامهای دقیق ،کاهزیمه م پرفایدط،
ممعبق با رائقه مردمان رقیب ارائه میشود که بوا تقبویح ار شهوای موان سورمایهداری،
همجارهای آمریکایی را تقدی میکمد .بهعقیدط ام ،این ابزار در دس ان قدرت نرم ،تاکمون
علیه کشورهای درحالتوس ه م برای حفظ امپریاتیسا فرهم ی م جهانیسا ی سیاستهای
آمریکایی بهکار رف هاست ).(Parmar, 2006, p. 189
این ابزار تواکمون درجهوت اهوداف خاومانه مورداسو فادط بوودطاسوت م دمتوتهوای
درحال توس ه با پذیرش این درمغ که سمتهای بومیشان مان ا پیشرفت است ،مح وای
رسانه ،رمش آمو ش م سب ندگی را ا دمتتهوای توسو هیاف وه طلوب مویکممود ،توذا
بیش رین آسیبپذیری را ا این نو دیپلماسی خواهمد داشت .شورط ایجواد دمکراسوی در
کمار آ ادی رسانهها ،بهمثابه اسب وبین یونانیان به مردمان شهر تورمآ اسوت کوه در دل
خود دیپلماسی نفور را پمهان دارد .بهعقیدط محققان ،دیپلماسی عمومی تواکمون بوا هودف
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کم به سیاست های غربی م خلو سوالح ایودئوتو ی مقامموت در برابور تیبراتیسوا بوا
توتیدات فرهم ی م جذابیتهای ظاهری ،سب نودگی آمریکوایی را جوای زین فرهمو
سم ی کشورها کردطاست ،اما ابزار مفیدی است که نباید با ایدئوتو ی اش باط شود (ایوزدی م
محمدی ،291۱ ،صص.)51 - 9۳ .
 -3روش پژوهش

سال بیست و چهارم /شماره نود و پنجم /پاییز 1411

این پژمهش به رمش توصویفی و تحلیلوی م جودامل آن در هوار وب تحلیول مضومون
شبکهای اس رتیم  1ن اش ه شودطاسوت ) .(Stirling, 2001, p. 385-405ایون رمش کوه
راهی برای درک به ر اطالعات کیفی است دادطهای پژمهش را جمو آمری ،کدگوذاری م
بهعموان مضامین پایهای ،مورد تحلیل قرار میدهد .این تحلیول در سوه مرحلوه مضوامین
مرتبآ با یکدی ر را ،به تشخیص پژمهش ر ،تحتعمووانی ثوانی تلخویص م در مضومونی
ماحد ،بهعموان ارتباط اصلی مضامین مورد بررسی ،نامگذاری میکمد؛ پو ا آن دادطهوای
تحلیلشدط به صورت فراگیر مورد تحلیل مجدد قورار مویگیورد توا آنجاکوه مودل نهوایی
مضامین تحلیلشدط بهدست آید.
این رمش شامل سه مرحلوه تحویول ،کوامش م یکپار وهسوا ی مو ن م شوش گوام
کدگذاری ،شماخت مضامین ،ساخت شبکه مضومونی ،توصویف ،خالصوهسوا ی م ات ووی
شبکه مضمونی م نیز سلسله اقداماتی است کوه درنهایوت بوه توتیود ات وویی شوبکهای ا
مح وای مضمونی دادطها میانجامد .در این مقاته ،ضومن انجوام ایون مراحول در جودمل
ار یابی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران ،جهت دمری ا تعویل ،تمهوا ن وای حاصول ا
بررسی را بیان کردطایا .ها مین ،مماب این پژمهش ا ک ب م مقایت مرتبآ با موضوو
مورد بحث گردآمری شدطاست.
 -4منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران

پ ا بررسی مقوایت مورتبآ بوا ممواب قودرت نورم ایوران ا ممظور پژمهشو ران ایون
حو ط (ایزدی )291۱ ،م با تدقیق در قابلیت های نرم جمهوری اسالمی ،درنهایت به  1۱مورد
ا مماب قدرت نرم ایران رسیدطایوا کوه بوا جوذابیتهوای خوود بور فرهمو  ،ار شهوا م
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1. Attride - Stirling

سیاستهای مردمان بی انه تأثیرگوذار بوودطانود .ممواب جمو آمریشودط بوا رمش تحلیول
مضمونی اس رتیم موورد بررسوی قورار گرف وهانود ،موانکوه در جودمل ریول مشواهدط
میکمید.

کاربست قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در دیپلماسی عمومی با کشورهای رقیب

(جدول شماره 1ـ تحلیل مضمون  11مورد از منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران)
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جذابیتهای تاویری ایران که در رهن دمتتها م ملوتهوا بور فرهمو  ،ار شهوا م
سیاستهایشان تأثیرگذار باشد ،مالک امتویتبمدی ما بودطاست .موق یت خاص ارتباطی م
ئوپلی یکی در ج رافیای جهانی ) (Down, 2012مماب م م ادن سرشار انر ی ،تمو اقلیا
طبی ی م اقوام گوناگون ،طرح م بسآ ایدئوتو ی حکومت اسوالمی در دمقعبوی جهوانی م
کشورهای ممعقه ) (Parsi, 2011پیشرفتهای علمی و فموامری م رشود توسو ه انسوانی
علیرغا جم م تحریاهای طوینیمدت ،اصاتت فرهم  ،تمدن کهون م نیوز تقابول بوا
ر یا صهیونیس ی م امپریاتیسا آمریکایی بر جذابیتهای قابلتوجه ایران در شا جهانیان
افزمدطاست (قرتیوند م رشیدی ، 291۲ ،صص2۳9 - 2۳۱ .؛ فاطمی صدر ،2919 ،صص.)2۳1 - 2۳۳ .
این جذابیت ها در جدمل تحلیل مضمونی فوق در هار مضمون فراگیر تجمی شدطاند که
عبارتمد ا :
2و مردمسایری دیمی درتقابل اس کبار جهانی؛
1و خودکفایی علمی ،نظامی م اق اادی؛
9و تمدن غمی م ج رافیای مم ا ؛
۲و اع قادات شی ی م مراسا آئیمی.
هرکدام ا این مماب اساسی ظرفیت سرشاری در افزایش قدرت نرم ایران دارند که بوا
مقو حوادث سیاسی یا تاویرسا یهای رسانهای ،تض یف یا تقویت خواهمود شود .بورای
آنکه درک دقیقتری ا مماب قدرت نرم ایران داشو ه باشویا ،هوار موورد کلوی تحلیول
مضمون شبکه ای ،به دم مدل نهایی م دم عمار شبکه مضمونی ،در جدمل ریل ،تلخویص
گردید که این دم عمار اساسی با «مابس ی راهبردی» نسبت به یکدی ر ،ارکوان قودرت
نرم ایران محسوب میشوند.

(جدمل شمارط  1ـ مدل نهایی م شبکه مضمونی مماب قدرت نرم ایران)

درنهایت «مقاممت م پیشرفت» را بهعموان هس ه مرکوزی عماصور قودرت نورم ایوران
دریاف یا .اما مقاممت ایران در برابر سلعه جهانی مانی بمیان قدرت نرم محسوب میگردد
که در کمار پیشرفت م رشد علمی و اق اادی و نظامی آن باشد؛ ها مین پیشرفت در این
اب اد ،آنجایی مزیت نسبی قدرت نرم ایران بهشمار میآید که توو م بوا مقامموت در برابور
اس کبار م مس قل ا ایدئوتو یهای بی انه باشد .تذا مقاممت م پیشرفت ،بمیان قدرت نورم
ایران م ض ف هری مرادف ض ف دی ری است.
 -5دیپلماسی عمومی ایران با کشورهای رقیب

 )1-5آمریکا و انگلستان

آمریکا م ان لس ان در ر س جم نرم مؤثر با ایران هس مد .ا جمله اقدامات آنان علیوه
جمهوری اسالمی ایران میتوان این موارد را برشمرد:
2و تأسی دطها شبکه فارسی بان سیاسی و اج ماعی؛
1و جذب دانشجویان ایرانی م تأثیر بر ات وی فکری آنان؛
9و تخریب هرۀ ایران در رسانهها م مجام بیناتمللی؛
۲و تاویرسا ی اق دار نظامی م نفور سیاسی برای ایجاد ترس؛
5و معلوبسا ی اق ااد تیبرال م ندگی آمریکایی؛
۳و نمایش قدرت علمی م تواناییهای فمّامرانه.
محورهای مذکور تمها بخشی ا تالش نرم این دم کشور در تأثیرگذاری بر فرهمو م
اندیشه ایرانی م نیز تلقی مردم جهان ا ایرانیان است .این دم کشوور همووارط بوا ماتکیوت
رسانه های جهانی م اصلیترین شبکه های خبری با ارائه تاویری رادیکال ا سیاستهای
بین اتمللی ر یا ایران ،اتهام ساخت سوالح اتموی ،ظلوا بور موردم ا جانوب بمیادگرایوان

کاربست قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در دیپلماسی عمومی با کشورهای رقیب

ممظور ا کشورهای رقیب ،دمتت هوایی اسوت کوه همووارط ا ابوزار دیپلماسوی عموومی م
رسانههای خود در تض یف جذابیتهای قدرت نرم جمهوری اسوالمی یوا تأثیرگوذاری بور
همجارهای رهمی ایرانیان اس فادط میکممد .ایون کشوورها را در  5دمتوت اصولی خالصوه
نمودیا که عبارتمد ا  :دمتتهای فراممعقوهای آمریکوا م ان لسو ان م نیوز همسوایههوای
ممعقهای ایران ی می ترکیه ،عراق م امارات .در بخش پیشرم بهترتیوب توانوایی م شودت
عمل این دمتتها علیه افکار عمومی ایرانیان ،ضمن بیان برخی اقدامات آنان م با توجه به
مماب قدرت نرم ایوران ،راهکارهوایی جهوت م کووسسوا ی ایون حموالت علیوه افکوار
عمومیشان رکر میکمیا.
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اسالمی ،تجهیز م تقویت ترمریسا در خامرمیانه م تهدید اممیت جهانی ،قدرت نرم ایران را
در بخش ایدئوتو ی سیاسی و عقیدتی تض یف کردطاند .ا طرفی با تبلی ات مودام م توتیود
جذابیت های داس انی در فیلا ،سریال م مس مدهای تلویزیونی ،ان ظارات مادی ،همجارهای
اخالقی ،اهداف م ات وی ندگی نسل جدید ایرانی را به مفاهیا غربی نزدیو نموودطانود.
آنان با توتید اخبار م ایجاد شبهات م سؤایت گوناگون سیاسی و عقیدتی ،رهن تودط مردم
را نسبت به اصول ندگی ایرانی م اسلوب رف ار مذهبی سست نمودطاند (بشیر ،291۲ ،صص.
 ۲1و .)۳2
ها مین برای ایجاد یأس م مخاتفت عمومی با حاکمیت ،به جهتدهی فکری ایرانیان
اقدام میکممد .تمامی این کوششها ت ییر فرهم م ار شهوای ایرانوی م علیوه اق ودار م
حاکمیت جمهوری اسالمی بودطاست .اصلیترین تهدیدات قدرت نرم ایران ا سوی این دم
کشور را میتوان در قاتب موارد ریل دس هبمدی کرد:
اتف) توتیدات سیاسی و فرهم ی رسانههای فارسی بان ان لس ان؛
ب) مح وای آمو شوی دانشو اطهوای دم کشوور بورای دانشوجویان ایرانوی خاوصواً
رش ههای علوم انسانی ( راکه پ ا با گشت به مطن ،نظرات آنان را در ن رش م رف وار
ایرانیان نشر خواهمد داد)؛
ج) ترمی ندگی آمریکایی در اس حاته یست ایرانی.
دیپلماسی عمومی آمریکا م ان لس ان در تربیت نسلی ا ایرانیان که با فرهم م عقاید
سم ی ایرانی و اسالمی بی انه م محو جذابیتهای ندگی آنان باشمد ،بسیار پررنو اسوت
(جامدانی مقدم م درمیشی ،291۱ ،صص.)۲۳ - ۲9.

شواهد تأثیرپذیری ایرانیان ا قدرت نرم این دم کشور عبارتمد ا :
2و و اقمووا پووذیری تووودط مووردم ا گووزارطهووای سیاسووی و اج موواعی کانووالهووای
ماهوارطای (ناطقپور م ماعظ ،2915 ،صص)2۱۱ - ۱۲ .؛
1و مش وتیت جوانان به با یهای رایانهای ،فیلا م سریالهای هاتیومدی م شبکههوای
اج ماعی آمریکایی؛
9و تقلید عمومی ا سب م ماری ،شیوط تفریحوات م ارتباطوات ،رمابوآ خوانوادگی م
جهانبیمی آمریکایی؛
۲و تقلید مشاهیر ا مدل پوشش ،نو ت ذیه ،سب های مر شوی و هموری ،مشواغل م
ان ظارات حقوقی آمریکایی؛

6. Fact

کاربست قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در دیپلماسی عمومی با کشورهای رقیب

5و تب یت محض دانش اهیان ا گزارطهای م فکران آمریکایی در تموامی رشو ههوای
علوم انسانی.
برای بهگارگیری مؤتفه های قدرت نرم ایران در خمثیسا ی این جوذابیتهوا م جوذب
افکار مردمان کشورهای رقیب ،میتوان به مد کمش م قابل دربرابر دمتتهای آمریکوا م
ان لی اشارط کرد:
2و تأسی رسانههای ان لیسی بان در موضوعات سیاسی و اج ماعی مماسب مخاطبان
آمریکایی و ان لیسی؛
1و تسهیل جذب جوانان غربی در مراکز علووم اسوالمی ،بوهگونوهایکوه مبلّوغ بوومی
ار شهای ایرانی شوند؛
9و تجهیز عقیدتی و آمو شی دانشجویان ایرانی بورسیهشدط برای تبلیوغ موؤثر ایوران،
بهجای تأثیرپذیری معلق؛
۲و تقویت برنامههای رسانههای داخلی در افشای تاریخ سیاسی ،نقد م تحلیل مکاتوب
فکری غرب؛
5و تحقیر هژمونی نظامی و اطالعاتی آمریکا م ت ظیا توانممدیهای نظامی ایوران بوا
توتیدات رسانهای جذاب؛
1
۳و تأسی پژمهش اط راهبردی در توتید اطالعات  ،برای به اتشکشیدن جهانبیمی
م سب ندگی آمریکایی؛
۱و تجهیز مح وایی نظام آمو شی حو ط م دانش اط در تثبیت فرهم ایرانی و اسوالمی
مح واهای آمو شی؛
۳و ارائه بس ههای فرهم ی و ان یزشی در م رفی جذابیتهای ایران م نظام اسالمی به
توریستهای غربی.
عمدط ترین اتش قدرت نرم ایران با آمریکوا م ان لسو ان ،در جمو رسوانهای اسوت.
بامجود اخ الفات سیاسی ،ب د مسافت ،تفامت فرهم ی م محدمدیت ارتباطات انسانی بوین
دم کشور ،به رین راهبرد آنوان اسو فادط ا رسوانههوای اخ ااصوی علیوه ایوران اسوت م
بهنظر میرسد که معلوبترین راهبرد ایران نیز رسانه باشد؛ تأسوی شوبکههوایی وون
 Sahar ،Press Tvم  ifilmکم شایانی به تض یف سیاطنماییهای این دم کشور علیه
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ایران در خارج ا کشور نمودطاست .اما ی م است تا برای بسآ کمی و کیفی شوبکههوای
ان لیسی بان در موضوعات سیاسی و اج ماعی م فرهم ی و مذهبی نیوز اه موام بیشو ری
صرف گردد.
ی م به رکر است رساتت اصلی این شبکهها ،اصالح رهمیت مردم ان لس ان نسبت بوه
ایران م پاسخ به سؤایت ملت آمریکوا ا جمهووری اسوالمی خواهود بوود .ایون رمیکورد
میبایست بهمرمر مان ،گورایش بوه جوذابیت هوای پمهوان ایوران را ایجواد م طرفوداران
ایدئوتو ی انقالب اسالمی را گس رش دهد .رمیکرد رسانهای خمثیسا ی تأثیر شبکههایی
ون  BBCفارسی ،من م تو م صدای آمریکا بر مردم ایران ضرمری است ،همانطور کوه
ی م است کانالهای ان لیسی بان ،به شبکههای حرفهای با موضووعات جوذاب م م موو
تبدی ل شوند تا در جذب توریسا ،تبلیغ ایدئوتو ی م فرهم ایرانی و اسالمی مؤثر باشومد.
تسهیل شرایآ مرمد گردش ران ان لیسی م آمریکایی به ایوران م تربیوت راهممایوانی کوه
عالمطبر توضیحات تاریخی ،پاسخ وی مماسبی برای سوؤایت سیاسوی و عقیودتی آنوان
باشمد ،ضرمری مینماید.
درخاوص جذب دانشجویان ایرانی م مهاجرت به آمریکا م ان لس ان ،اه مام جدی در
ماکسیماسیون سالمت هوی ی این افراد مورد تأکید است؛ آمو شهوای پویش ا خورمج در
میمههای سیاسی و عقیدتی ،ه در ان قال تاویر مثبت به این کشورها م ه در رف خعر
ترمی غرب گرایی توسوآ آنوان پو ا با گشوت بوه ایوران ضورمری اسوت .اسو فادط ا
تحایلکردگان دانش اطهای آمریکایی و ان لیسی در مسوئوتیتهوای دمت وی و آمو شوی
(خاوصاً فارغ ات حایالن شاخه علوم انسانی) ،تهدیدی جدی برای آیمدط ت هد به انقوالب
اسالمی است .ا جمله اهداف اب دایی دیپلماسی عمومی ،جذب م تربیت دانشجوی خارجی
برای نفور به حاکمیت دمتتهای آنها است م این موضو مها قابلانکار نیسوت .هموین
رمیکرد را می توان در ایران م برای جوذب دانشوجو م طلبوه خوارجی در تحاویل برخوی
رش ههای علوم انسانی م اسالمی پی گرفت .ها مین اعزام مبل ان مذهبی به این کشورها
که مسلآ به مسائل سیاسی و عقیدتی م مدیریت تشکیالتی باشمد ،حائز اهمیت است.
ا دی ر مماب قدرت نرم ایران در جذب مردم ان لی م آمریکا میتوان به دعووت ا
نخب ان علمی م مشاهیر اج ماعی آنان برای شرکت در تورهای مدرم ط سفر بوه ممواطق
گردش ری م اماکن علمی و مذهبی ایران اشارط کرد .تورهایی که برای ایجاد تحول رهمی
آنان نسبت به م مویت اسالم ،پیشرفتهای فمامری م غمای فرهم ی ایران موؤثر خواهمود

بود .ترجمه برخوی ک وب جوام اسوالمی و تواریخی و فرهم وی ،نشور موسویقی اصویل،
صمای دس ی ،محاویت غذایی م توتیدات همری و رسانهای ایران در این کشورها ،میتواند
به تقویت قدرت نرم ایران کم شایس های نماید .ا نحوط تالقی دیپلماسی عمومی آمریکا م
ان لس ان با ایران درمییابیا که راهبرد اصلی ایران در خمثیسوا ی ابزارهوای نورم رقیبوان،
تقویت جذابیت م مبانی رسانههای داخلی م نیز بسآ شبکههای ان لیسی بان است .ا طرفوی
راهبرد ایران در برابر جذابیت های تحایلی این دم کشور برای دانشوجویان ،جوز بوا اصوالح
شیوط های آمو شی ،افزایش بودجه تحقیق م پژمهش ،مدیریت کارآمد م برناموهریوزی دقیوق
میسر نخواهد شد .در بخش نفور نیز هوشیاری دس اط اممی ی م تشدید قوانین قضایی علیوه
رمابآ مشکلسا مشاهیر م م کوسسا ی این سماریو در کشورهای رقیب ،کارسا خواهد بود.
اب اد م ابزار این تقابل قدرت نرم در جدمل ریل آمدطاست:
کاربست قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در دیپلماسی عمومی با کشورهای رقیب

(جدمل شمارط  9ـ تقابل قدرت نرم ایران با آمریکا م ان لس ان)
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راهکار عمدۀ ایران در پدافمد این تهاجا نرم م تبودیل ایون تهدیود بوه فرصوت ا راط
تقویت رسانههای داخلی ،تبلیوغ م تربیوت موؤثر فرهم وی و عقیودتی امکوانپوذیر اسوت.
رسانههایی که ب وانمد مؤتفههای ملی و مذهبی ایران را در فضای داخلی تثبیت نمایمد م با
تأسی شبکههای مؤثر ان لیسی بان ،تاویر شفاف م حقیقی انقالب م جمهوری اسالمی
ایران را در پاسخ به درمغهای رسانهای رقیب ارائه نمایمد .برای تدقیق بیش ر راهکارهوای
ی م در رف ار قدرت نرم ایران با آمریکوا م ان لسو ان ،ابزارهوای فووق در جودمل تحلیول
مضمونی ریل آمدطاست .در این جدمل پو ا تحلیول مضوامین ابزارهوای ی م در ایون
تقابل ،به دم ضرمرت کلی رسیدطایا2 :و بهبود رسوانه م آموو ش؛ 1وو تثبیوت فرهمو م
اندیشه بومی.
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(جدمل شمارط  ۲ـ تحلیل مضمون مماب ی م در قدرت نرم ایران برای تقابل با آمریکا م ان لس ان)

 )2-5ترکیه ،عراق و امارات

 .1حزب حیات آزاد کردستان بانام اختصاری  PJAKکه در ایران ،ترکیه و عراق بهدنبال تجزیهطلبی است.
 .1حزب کارگران کردستان ،گروهی مسلح در کردستان ترکیه که فعالیتهای تروریستی دارد.

کاربست قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در دیپلماسی عمومی با کشورهای رقیب

پ ا آمریکا م ان لس ان ،بهعموان رقیبان اصلی قدرت نرم ایران خاوصاً در بخش رسانه
م فرهم  ،سه کشور همسایه را میتوان نام برد که هموارط درتقابل قدرت نرم با جمهوری
اسالمی هس مد .این کشورها هرکدام بهجه ی خاص ،تهدید یا فرصت دیپلماسی عموومی
ایران محسوب میشوند م میبایست رف ار قدرت نرم آنوان درقبوال ایوران تحلیول گوردد.
رمیکرد سکویر ترکیه در توس ه تجارت اق اادی هموارط تشویقی برای ایرانیان در گرایش
به حکومت غیردیمی بودطاست .توس ه صادرات ترکیه به ایران م عراق در مقت جم میان
این دم کشور ،به پیش ا ی توس ه اق اادی ترکیه م عقبمانودگی ایوران م عوراق مم هوی
شد (یسجردی ،29۳۱ ،صص .)2۳ - 29 .رشد اق اادیای که با توس ه اسالم گووتمی همووارط
بهعموان خعری عقیدتی و فرهم ی نیز محسوب میشد .عالمطبراین گرایش به آمریکوا م
اسرائیل م مدیریت شبکههای رسانهای فارسی بان با مح ووای تخریوب خوانوادط م رمابوآ
اسالمی ،خعر دی ر ترکیه در مواجهه با مؤتفه های قدرت نرم ایران اسوت (دهشویار،2912 ،
صص.)1۲2 - 1۱۱ .
پانترکیسا م تجزیهطلبی کردها ا عمدط اتشهای مس مری است که تمامیت ارضی
ایران م ترکیه را تهدید میکمد .مسئله دی ر ،تهدید اممی ی پژاک 1م پ.ک.ک 2است که در
سالهای اخیر با امدادرسانی به مجرمحان م خریدهای نف ی ترکیه ا داعش ،این کشور به
کانون ترمریستها م تربیت نیرمهای نظامی مخاتف ایران مبدل گردیدطاست .در سالهای
اخیر ،تشدید ایرانهراسی م ضدیت با تشی  ،دس امرد ملموستور مودارس اسوالمی گووتن
بودطاست (ر ایباف ،2915 ،صص.)1۲۳ - 11۱ .
تقلیل سبد صادراتی ایران به عوراق در رقابوت تجواری م تحمیول اجمواس خوان ی م
پوشاک ترک به با ارهای ایران ا مشکالت اق اادی در مواجهه با ترکیه است .عمدطترین
اتش های قدرت نرم ترکیه در ایران را میتوان رخنمایی قودرت توسو ه اق اوادی آن م
مسائلی ون پوشش آ اد نان م فرمش مشرمبات اتکلی دانست که درکمار مذهب اسالمی
ترکیهایها ،درتقابل با سیاستهای اسالمی حاکمیت ایران است .سفر  1/5میلیون ایرانوی
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به ترکیه 1در سال  ،1۳بهعموان خعر جودی تأثیرپوذیری فرهم وی ،خورمج ار ا کشوور،
تقویت رشد اق اادی ترکیه م درنهایوت کواهش قودرت کموی م کیفوی توتیود در ایوران
محسوب میشود .عالقه ایرانیان به فیلا م سریالها ،خوانمدگان اسو انبوتی ،غوذا م اتبسوه
ترک ،فرهم م اق ااد ملی را در طوینیمدت میتوانود تضو یف کمود .توجوه بوه نقوش
مس قیا م غیرمس قیا ترکیه در آسیبرسانی به مؤتفههای قدرت نورم انقوالب اسوالمی م
ایجاد تردید در پی یری اسالم سیاسوی در ایوران ،هوا موین تمرکوز بور توسو ه اق اواد
گردش ری ترکیه ،ا جدیترین تهدیدات نرم این کشور علیه افکار عمومی ایرانیان است؛
اتش هایی که جز با تقویت اق اادی ایران ا طریق فرهم سا ی حمایت ا توتید ملی م
اه مام مسئوین فرهم ی به تقویت جذب گردش ر ترک ،قابلرف نخواهد بود .جذب طلبه
م دانشجوی ترک فرصت تبلی ی مماسبی در تقویت اسالم شی ی م تض یف گف مان اسالم
گوتمی 2خواهد بود ،اگر ه تاکمون مورد اه مام جدی نبودطاست.
عراق تهدید دی ر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران است (صادقی م عسو رخانی،291۱ ،
صوص .)1۲۱ - 19۲ .کشوری که با عدم دس رسی به آبهای آ اد م با محرممیت ا تجوارت
دریایی ،ساتیان سال شا به تارف خاک خو س ان ایران داش هاست؛ همین امر ا دییل
اصلی تجام ر یا ب ث عراق به ایران پ ا قرارداد  21۳5اتجزایر بود (داناییصوفت،2911 ،
صص .)2۳5 - 25۳ .تجزیهطلبی کردهای عراق م ایران هموارط ا مسائل مهوا م ا مووارد
سوءاس فادط بی ان ان در حمایت ا تجزیهطلبان م تقویت گرمهو هوای م انود دم کشوور
بودطاست .مسئله سوم در تهدیدات نرم عراق علیه ایران ،موضو عرب م عجا م دامن دن
به اخ الفات قومی درکمار اخ الفات شی ه م سمی در مر های غربوی ایوران اسوت .برخوی
قبایل اهل تسمن در شمال عراق گاط با م هاکردن شی یان عراق به جلب مماف حکوموت
ایران ،ا این حربه برای اثبات دخاتت ایران در عراق اس فادط میکممد ( ادط علی م میرحسیمی،
 ،291۳صص .)21 - ۳ .این ادعا ناشی ا قرابت تامیمات حکوم ی شی یان عراق با نو ن اط
حکومت ایران است ،اما مزمهای برای تشویق عراق به قعو همکواریهوای دمجانبوه م
تقابل با خوشبیمی به ایران محسوب میشود.
 .1به گزارش سازمان گردشگری در سال  ،1111دو میلیون و  411هزار گردشگر ایرانی به ترکیه سفرکردهاند.
 .1محمد فتحاهلل گولن ،واعظ علوم اخالقی ترک ،که در غرب آسیا فعالیتهای تبلیغی ـ تربیتی دارد.

 .1به اذعان مدیرکل اتاق مشترک دو کشور ،در سال  11ارزش صادرات ایران به عراق  1میلیارد دالر بودهاست.
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علیرغا کم خواس ن عراق ا ایران بههم ام حمله داعش م اش ال ب داد ،ها موان
این شبهه که ایران مماف بلمدمدت ایدئوتو ی خود را در عوراق دنبوال مویکمود ،عامول
تض یف جذابیت های نرم ایران در عراق است (شو یب ،291۳ ،صوص .)25 -2۲ .مرج یوت م
اخ الفات فقهی مکاتب نجف م قا ،بهعموان اتشی در بسآ اع قاد به مییتفقیه م تقابل
با سیاست دیمی بودطاست .اخ الفات رمیکردی خاندان صودر م حکویا م رمی کوار آمودن
فرقههایی ون شیرا یها م احمد اتحسمیهوا در عوراق ،بوا اخو الل محوریوت فقهوی و
سیاسی مراج ی ون آیتاهلل سیس انی ،عامل ایجاد تاویر تش ت م تفرقه میوان شوی یان
بودطاست (مریجی ،29۳۱ ،صص.)9۳9 - 92۱ .
ن وواط مثبووت برخووی ا جوانووان عراقووی بووه آمریکوواییهووا ،بووامجود اش و ال عووراق م
برجایگذاش ن بیش ا صدهزار کش ه عراقی ،درمقابل سوءظن م ن واط ممفوی نسوبت بوه
ایرانیان ،ن یجة تبلی ات فریبکارانه م نیت های سوء در رمابآ دم کشوور اسوت .اسو قبال ا
راهپیمایی ارب ین حسیمی در دط سال اخیر یکی ا بزرگترین فرصتهای محدتآفرین
م بس ری مساعد در تبلیغ نظریه مقاممت است که با رمیکرد ایران در تقابل هوشممدانه بوا
غرب سا گاری دارد (یزدان فام ،2919 ،صوص .)1۳2 - 199 .راهپیمایی ارب وین مانمود فریضوه
ح  ،ممب ی عظیا در بسآ ار ش های ایدئوتو ی ایران م تقویت عمار تقابل با اسو کبار
بهاتکای اسالم است م گس رش م تدامم آن می تواند در رف موان قودرت نورم ممعقوهای
ایران راه شا باشد (محمدی م دی ران ،291۳ ،صص .)2۱۳ - 2۱9 .جذب ائر م گردش ر عراقی
ظرفیت شاگیر م قابلتوجهی دارد که همو ا سوی مدیران فرهم وی آن موانکوه بایود
تسهیل نشدطاست.
ظرفیت اق اادی عراق میتواند به رین مقاد صوادرات کایهوای ایرانوی در بخوش
خوراک ،پوشاک م عمران باشد که ها به تقویت مجهة ایوران در داخول م هوا در عوراق
کم شایانتوجهی نماید .صادرات ایران امرم حدمد  2۱میلیوارد دیر در سوال اسوت 1م
حداقل ظرفیت رسیدن به  1۱میلیارد دیر را دارد ،تا عوراق بوهجوای وین م ترکیوه ،بوه
نزدی ترین همسایه خود ،ایران ،تکیه کمد .این فرصت اق اادی راهی برای ت ییور ن واط
مردم عراق به ثمرات م پیشرفتهای انقالب اسالمی در عین مخاتفت با غرب خواهد بود.
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امارات م حدط عربی پمجمین کشور رقیب ایران در تحقق اهداف قدرت نرم است .این
کشور علیرغا مس ت اندک م قدمت کوتاط تاریخی ،با بهرطممدی ا ثرمت عظیا نف ی ،در
جذب سرمایهگذاری بیناتمللی م مبدلشدن به کانون تجارتهای بزرگ اق اوادی غورب
آسیا موفق بودطاست (همایونفر ،29۱۲ ،صص .)1۳ - 1۲ .ا عمدط اتشهای امارات م حدط بوا
ایران میتوان به درگیری حقووقی بور سور حاکمیوت جزایور سوهگانوه ایوران ،ت ییور نوام
خلی فارس ،تهدید رمابآ تجاری م کم رل تو ی م قیمت دیر ،شبکههای فارسی بان م اند
نظام م فرهم ایرانی و اسالمی م نیز جذابیتهای فریبمدط رفاهی و تفریحوی شوهرهایی
ون دبی برای گردش ران ایرانی اشارط کرد.
امارات هموارط در مجام بیناتمللی بهعموان مخاتف سیاسی س ی در مخدمشنموودن
هرط حاکمیت م یرسؤالبردن مشرمعیت ایران بوودطاسوت م در شوبکه ات ربیوه تبلی وات
یادی علیه انقالب اسالمی م سیاستهای خوارجی ایوران در بوین جهوان عورب دارد .رد
حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی ،تمب بزرگ م تمب کو م نیوز اصورار بور حوذف نوام
خلی فارس در نقشههای جدید بیناتمللی ،آن ها در تضاد با اسماد هزارسواته ایون نوام ،ا
ماادیق آشوکار ایون دشوممی اسوت (یوسوفنوژاد ،29۳۲ ،ص .)2۳ .مسوئله فورمش نفوت م
مسدمدکردن تم ه هرمز ا جمله تواناییهای اممی ی و اق اادی ایران است که اموارات بوا
همکاری عربس ان م آمریکا در پی جلوگیری ا مقو آن درصورت درگیری نظامی با ایران
است (علویپور م خسرمی ارگز ،29۳5 ،صص.)11۳ - 119 .
درمجمو بیش رین تقابل امارات با قدرت نرم ایران در تخریب مشرمعیت نظام ،ایجاد
فشار م اخ الل در مرامدات اق اادی م نیز تهاجا فرهم وی ا طریوق ابزارهوای رسوانهای
است .فارسی مان ،امبیسی  1م  ،9شوبکه تلویزیوونی مزموه م کانوال خبوری ات ربیوه ا
مشهورترین رسانههای ف ال اماراتی علیه سیاستهای انقالب اسوالمی اسوت .هوا موین
امارات ا حامیان ماتی م تبلی اتی ترمریسا ف وال علیوه اممیوت ایوران در عوراق ،سووریه،
سیس ان م بلو س ان م خو س ان بودطاست م نباید ا نقش پمهان آن در اجما کشوورهای
عربی علیه ایران ،محدمدسا ی گس رش شی یان در ممعقه ،حمایوت ا نفوور مهابیوت بوه
1
حاشویه ایوران ،تجووام عربسو ان بووه یمون م شووهادت مودبارط حجوواج ایرانوی در مکووه
 .1حج خونین در  1مرداد  1111و فاجعه منا در  1مهر  1114همزمان با عید قربان و در مکه رخ داد.

 )1سپاه پاسداران  11ملوان انگلیسی متجاوز به مرزهای ایران را در  1فروردین  1111دستگیر کرد.
 )1در تاریخ  11دی  1114دو فروند قایق جنگی آمریکایی حامـل  11ملـوان آمریکـایی ،توسـ نیروهـای یگـان
دریایی سپاه پاسداران بهدلیل تجاوز به محدوده آبهای سرزمینی ایران دستگیر شدند.
 )1پهپاد  111میلیون دالری  MQ-4C Tritonآمریکا که در  11خرداد  1111به مرزهای جغرافیـایی ایـران در
هرمزگان تجاوز نمودهبود با شلیک موشک سامانه سوم خرداد سپاه پاسداران ساق شد.
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غافل بود.
ا راهکارهای قدرت نرم ایران درقبال امارات می توان به نمایش اق دار اسو قالل
سیاسی ا غرب م اظهار هیممة نظامی در خلی فارس اشارط کورد .هوا موین سورمایه
تجار ایرانی در امارات میتواند بوا مودیریت صوحیح ،شویعمتهوای ار ی ابووظبی را
پیش بیمی م کم رل نماید .اتحاد ایران با جبهه غربوی خوود در شکسوت اتحواد عربوی
کشورهای خلی فارس راه شا خواهد بود م شدت عمول حقووقی ایوران درخاووص
جزایر سهگانه می تواند تا حدی ا حربه سیاسوی اموارات بکاهود .دسو یری ملوانوان
ان لیسی1و آمریکایی ،2ساقآ نمودن پهپاد جاسوسوی  ،3 MQ-4C Tritonاح ورا نوام
تیمکلن در نزدی شدن به آبهای ایران پ ا اتمامحجت نیرمی دریوایی جمهووری
اسالمی م نیز توقیف نفتکش ان لیسی 4اس یما ایمپرم 5در تم ه هرمز ،ا کومشهوای
نظامی ای است که امارات را در پی یری دسیسه های اح ماتی خوود موردد مویسوا د.
درن یجه می توان تقابل امارات را با تحکا حقوقی ،کمش نظوامی م هوشویاری بانو
مرکزی در مسئله ار ی پاسخ گفت .عمدط مسئوتیت ایران در پی یری راهبرد رسانهای،
تبلی ات مذ هبی م اصالح رمیکرد سیاسی و اق اادی خود در برابر تهدید نورم اموارات
است.
ن ای نهایی بررسی مؤتفه های ابوزاری ایوران در مواجهوه بوا سوه رقیوب تورک،
عراقی م امواراتی بوا اسو فادط ا رمش تحلیول مضومون شوبکهای در جودمل ریول
آمدطاست:

 )4در تاریخ  11مرداد  1111نفتکش انگلیسی بهدلیل رعایت نکردن قوانین دریایی توس نیروی دریایی سپاه ایران
توقیف شد.
5. Stena Impero

111

سال بیست و چهارم /شماره نود و پنجم /پاییز 1411
(جدمل شمارط  5و تقابل قدرت نرم ایران با ترکیه ،عراق م امارات)

مدل نهایی ضرمرت های ابزاری تأثیر قدرت نرم ایوران در ایون مواجهوه عبارتمود
ا 2 :و رمنق اق اواد م گردشو ری؛ 1وو رمشوم ری دیپلماتیو

م تبلیوغ بویناتمللوی

شی ه .تذا برای موفقیت درتقابل نرم با این سه کشوور بوه دم اقودام فووقاتوذکر نیوا
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خواهد بود.
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در این مقاته ضمن شماخت مماب قدرت نرم ایران ،به پم کشور رقیب ایران در قدرت نرم
نیز پرداخ هشد .ن ای حاصل ا پژمهش نشان میدهد کوه تقویوت کموی م کیفوی کومش
رسانهای ایران ه در ارتقای قدرت نرم م وه در خمثویسوا ی تقوابالت خوارجی ،اموری
ضرمری م اتب ه فوری است .بسآ ایدئوتو ی مقاممت در برابور اسو کبار جهوانی م تعبیوق
رمیکردهای سیاسی و اق اادی ایران با اهداف انقالب اسالمی ا ارکان صیانت قدرت نرم
ایران م افزایش جذابیت های تاویری آن ا ممظر مردمان دی ور کشورهاسوت .پیشورفت
ایران در عرصه فمامری های علمی م خودکفایی در انوا نیا های اساسی ،جه ی است کوه
دی ران در رهمیت خود ا ایران دنبال میکممد ،راکه میخواهمد بدانمد تقابل با امپریاتیزم
جهانی ،علیرغا تحمل جم نظامی م تحریا اق اادی ،قدر ممکن م راه شوا خواهود
بود .تذا تحلیل مضمون شبکهای قدرت نرم ایران به دم رکن مابس ه «مقاممت و پیشرفت»
رسید .مادام پایبمدی جمهوری اسالمی بر ت هدات ایدئوتو ی  ،حفظ اس قالل م رشد مادی
و م موی ،ا قدرت نرم بای م توان کافی تقابل در این عرصه برخووردار خواهود بوود .رفو
ض فهای تبلی ی و مح وایی م کوشش درجهت گس رش اندیشه انقالبی ا طریوق اثبوات
کارآمدی آن است .ایون کارآمودی بوا رشود شاخاوههوای گونواگون توسو ه م همراهوی
کشورهای ممعقه در اع مواد بوه رمیکورد سیاسوت خوارجی ایوران در غورب آسویا میسور
خواهد بود.
رمنق توتید م گردش ری داخلی ،راهی برای تض یف مان یت ترکیه در بسآ اهداف نرم
ایران است .پی یری ف اتیتهای فرهم ی و مذهبی م رسیدگی به مشکالت اقووام کورد م
عرب ا ملزممات دف خعرات اح ماتی عوراق اسوت .توالش دیپلماتیو در خلو سوالح
حقوقی امارات در مجام بوین اتمللوی نسوبت بوه مسوئله جزایور سوهگانوه م اسو قالل ا
مابس یهای تجاری دیر ،پیششرط ممف ل ساخ ن تحرکوات ممفوی ایون کشوور اسوت.
تقابل با ان لس ان م آمریکا نیز مموط به مدیریت ی جم تمامعیار رسوانهای و عقیودتی
است .تقویت کیفی مح وا م نوآمری در فرم برنامه های توتیدی رسوانه ملوی ا ضورمریات
دف خعر نرم شبکههای فارسی بان بری انیایی است .ها مین تبلیغ م تثبیت سب ندگی
ایرانی و اسالمی ،شرط مقاممت داخلی م دفا جوانان ایرانی ا فرهم بوومی م تحور ا
تقلید ندگی آمریکایی است .ن یجه آنکه دیپلماسی عمومی ایران را میبایست بوا اثبوات
موفقیت های آن در عرصه جهانی ،ریل تدامم اس قالل ایودئوتو ی م تقابول مق درانوه بوا

ابرقدرت ها به تاویر کشید .مدل نهایی ابزارهای ضرمری م شبکه مضومونی تقابول نورم
ایران با کشورهای رقیب در جدمل پایانی نشان دادط شدطاست.

با توجه به جدمل فوق ،شبکه مضمونی مماب دیپلماسی عمومی ایوران بوا کشوورهای
رقیب به دم عمار اساسی تلخیص یاف هاست2 :و تبلیغ رسانهای فرهم م اندیشوه ایوران
اسالمی؛  .1حمایت ا توتید ملی م اق دار دیپلماتی .
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