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استادیار گروه روابط بین الملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،ایران

هانی عابدی
گروه مطالعات منطقه ای ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،ایران

چکیده

از منظر واقع گرایانه چگونگی کسب ،حفظ و افزایش قدرت همواره مهم ترین هدف کشوورها در
عرصه بین الملل است .صرف نظر از سایر مالحظات داخلی ،جمهوری اسالمی ایوران از ایون قاعوده
کلی مستثنی نیست .قدرت در کنار اینکه یک هدف محسوب میشود می تواند بهعنوان یک ابزار نیز
مورد توجه دستگاه سیاستخارجی کشورمان قرار گیرد .در این پوووهش بوا تاکیود بور نظریوهقودرت
هوشمند سوزان ناسل ،به این سوال پرداخته می شود که قدرت هوشمند چه نقشی در افزایش جایگاه
ایران در منطقه خاورمیانه دارد؟ و چگونه می توان از آن برای ارتقاء جایگاه ایران در منطقه بهره برد.
فرضیه مقاله براین باور است با توجه به محتوای سند چشم انداز بیست ساله و اهداف کالنی که برای
ایران در سال  1404شمسی پیش بینی شده است ،کاربرد قدرت هوشومند بوه عنووانیوک شویوه در
تبدیل اهداف به نتایج دلخواه می تواند در شرایط بین المللی قرن بیست و یکم که اعمال قودرت بوا
دیگران جایگزین اعمال قدرت بر دیگران شده است ،برای افزایش منزلت و جایگاه ایران نیز کارآمود
و موثر باشد .پووهش حاضر ضمن بررسی مبانی نظری قدرت هوشمند و ابعاد آن ،بوا رو توصویفی
تحلیلی به تبیین جایگاه ایران در خاورمیانه می پردازد.
کلیدواژه ها :قدرت سخت ،قدرت نرم ،قدرت هوشمند ،منطقه خاورمیانه ،جایگاه ایران.
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مقدمه:
امروزه منطقهگرایی جایگاه مهمی در سیاست کشورها و در سیاست بین الملل دارد .تجربه نشان
می دهد که هر قدرت در حال ظهور در جهان امروز به ناچار نگاه منطقهگرایوی و حرکوت بوه سووی
اتحادها و ائتالفها را در سیاست خارجی خود اولویت داده است .جمهوری اسالمی ایوران نیوز بورای
تثبیت دامنههای نفوذ اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و  ...در منطقه برای تحقق اهداف چشوم انوداز 20
ساله و پیشگیری از تهدیدهای امنیتی آینده ،نیازمند تمرکز بر منطقوهگرایوی و اتخواذ یوک سیاسوت
خارجی فعال است .مولفههای قدرت ملی ایران از جمله ،برخورداری از یک دولت ملی قوی ،موقعیوت
ژئوپلیتیک و عنصر ایدئولوژی به شکلی است که به ایران نقش ممتازی در مسائل منطقهای می دهد
(برزگر .)39 :1388،لذا تمرکز بر منطقه گرایی به ویوه منطقه خاورمیانه در سیاسوت خوارجی بوه نفوع
امنیت و منافع ملی ایران است و می تواند جایگاه و منزلت آینده این کشور را در منطقه در بلند مدت
ارتقاء دهد .برای دسترسی به این هدف قدرت هوشمند می تواند در کنوار سوایر مولفوه هوای قودرت
بسیار مفید و حایز اهمیت دو چندان است.
از منظر عمومی هر موقع سخن از قدرت به میان می آید غالباً عناصور محسووس قودرت (قودرت
سخت )2در ذهن مجسم می شود و آن را به عنوان رکن اصلی قدرت یک کشور در نظر موی گیرنود.
هرچند نیروی نظامی و عوامل عینی قدرت همیشه موورد توجوه سیاسوتمداران و اندیشومندان حووزه
قدرت بوده است اما به نظر می رسد امروزه نقوش عوواملی چوون فنواوری اطالعوات ،همبسوتگی و
انسجام مردم (قدرت نرم) 3اهمیت بیشتری یافته است به گونه ای که زیر ساخت هوای الزم را بورای
تولید امنیت ملی فراهم می سازد ،زیرا ماهیت کم شدت داشته اما از گستره فراگیوری برخووردار موی
باشد .به هرمیزان که قدرت سازی ،ماهیت کم شدتی داشته باشد طبیعی است که نتایج توثثیرگوذاری
فراگیری را به وجود خواهد آورد (متقی و رشاد.)109 :1390 ،
اما این بدان معنی نیست که فقط باید از جنبههای نرم افزاری قدرت در قرن بیست و یکم استفاده
کرد چرا که صرف قدرت نرم حالل همه مشکالت نیست و مواردی پیش می آید کوه بورای امنیوت
ملی کشورها تهدیدات گسترده به وجود می آورد و بنابراین استفاده از قدرت سوخت را الوزام آور موی
سازد .لذا بازیگران عرصه روابط بینالملل برای ارتقاء جایگاه خوود و نقوش تعیوینکننودگی شوان در
مناسبات و تعامالت بینالمللی می توانند از هر دو جنبه قدرت نرم و سخت (قدرت هوشمند)4به طوور
متوازن و با توجه به شرایط بهره گیری نمایند .جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان بازیگر تثثیرگوذار
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در منطقه چنانچه خواهان ارتقاء جایگاه خود در منطقه به عنوان قدرت اول منطقه اسوت بایود بوا در
نظر گرفتن تحوالت پیچیده نظام بینالملل و همچنین تغییر منابع قدرت ،از راهبرد قودرت هوشومند
استفاده نماید.
1
به نظر می رسد طرح مفهوم قدرت هوشمند که از سوی «سوزان ناسل» مطرح شده اسوت بورای
ایران نیز جدای از اقتضائات منطقهای متناسب با شرایط بینالمللی نیز باشد .چراکه بهواسطه آن ایران
میتواند جامعه خود را در قالب جدیدی در دنیایخارج تعریف نماید .توجه بوهمفهووم قودرتهوشومند
می تواند هم در راستای کسب ثروت و قدرت ملی کشور مفید واقع شود و هم اینکه ایران می توانود
به عنوان رو جدید و متفاوت جامعه خود را در مقابل دنیایخارج معرفی نماید .با انجام این پووهش،
محقق معتقد است که استفاده از قدرت هوشمند بهعنوان یک راهبرد سیاستخوارجی موی توانود بوه
ارتقاء جایگاه ایران در خاورمیانه کمک کند .بنابرین سوال اصلی این پووهش این است که چگونه می
توان از راهبرد قدرت هوشمند در ارتقاء جایگاه ایران در خاورمیانه بهره برد؟ در پاسخ ابتدایی و فرضی
می توان اینگونه مطرح کرد که یکی از اهداف اساسی جمهوری اسالمی ایران که ناشوی از موقعیوت
ذاتی این کشور است؛ دستیابی به جایگاه برتر منطقهای در عرصههای مختلف اسوت .راهبورد قودرت
هوشمند می تواند با تغییر سیاستهای ایران در منطقه و سوقدادن این سیاست ها به سمت مسالمت
آمیز ،ایران را در دستیابی به این جایگاه کمک نماید .رو تحقیوق در ایون مقالوه توصویفیتحلیلوی
است ،تحلیل دادههای پووهش به صورت کیفی انجام خواهد شد و نیازی به تحلیول آمواری و کموی
نخواهد بود .تحلیلهای ارائه شده نیز در این پووهش در راستای آیندهنگری و نگاه به آینده جمهوری
اسالمی ایران در منطقه خاورمیانه انجام گرفته است.
چارچوب نظری:
فهم قدرت هوشمند در جهانی که از منظر پیامد و نتایج بسیار پیچیده و محتمل تغییورات سوریع و
شتابنده است ،بسیار حائز اهمیت خواهد بود .پارادایم قدرت هوشمند در چالش با رهیافت واقع گرایوی
مطرح شده و همزمان دیدگاه بدیل قدرتی ارائه داده است که بیشتر با قدرت نرم نزدیکی دارد .سابقه
مطرح شدن قدرت هوشمند به سال  2004باز میگردد که «سووزان نوسول» تحوت ایون عنووان در
نشریه سیاست خارجی منتشر کرد( .)Nossel,2014:3بعد ها جوزف نای قدرت هوشمند را به عنوان
دیدگاهی در روابط بین الملل تعریف کرد که می تواند «قدرت سخت و نرم» را بوا یکودیگر ترکیوب
کند و برآیند آن دو را به صورت یوک راهبورد پیوروزیآور درآورد( .)Nye,2006:11قودرت هوشومند
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استفاده راهبردی و همزمان از دیپلماسی ،ترغیب کردن ،ظرفیت سازی و فورا فکنوی قودرت و نفووذ
است به صورتی که کم هزینه و از مشروعیت سیاسوی و اجتمواعی برخووردار باشود .در واقوع قودرت
هوشمند نیروی نظامی همراه با همه اشکال دیپلماسی را در بر می گیرد .قدرت هوشمند بیش از آنکه
منبع جدید قدرت باشد ،تلفیقی از قدرت سخت و نرم است که مدیریتنوین اعمال قدرت را به سامان
میرساند .قدرت هوشمند را می توان قدرت «موقعیت محور» 1نامید .بدین ترتیب واحودهای سیاسوی
می توانند متناسب با دو عنصر زمان و مکان راهبردهای متفاوتی را در دستور کار خود قرار دهند .لوذا
با پرداز و عرضه این نوع جدید قدرت ،دولت ها درصدد هستند تا به جای ترس ،خوشبینی را صادر
کنند و به جای یکجانبه گرایی ،تکثرگرایی را دنبال کنند و به جای مشوارکت گریوزی ،اجمواع پوذیر
شوند و به جای عملگرایی منفعت محور ،عملگرایی ارز مداری را به ظاهر مدیریت کنند .به عبارت
دیگر آنها در صددند تا در چارچوب فرمول منافع و منابع ،با کمترین هزینه بیشترین منافع را به دست
آورند .ترمیم چهره مخدو یک کشور از اهداف این راهبرد است که می کوشد با اسوتفاده از قودرت
هوشمند ،اعمال قدرت نرم و سخت خود را حقانی نشان دهند.
هوشمندی دارای مولفه هایی است که اعمال آنها در مدیریت منابع قودرت تضومین کننوده بهوره
گیری هوشمندانه از منابع است .نای تنها مولفه مورد نیاز را هوشیاری نسبت به محیط میداند .او این
مولفه را اینگونه تعریف می کند :هوشیاری نسبت به محیط :توانایی درک محیط در حال تغییر و
سرمایه گذاری در روند های موجود .گرچه این ادبیات اولین بار در مورد شرکتهای فعال در بازارهای
به شدت متغیر به وجود آمد ،اما واضح است که این مهارت می تواند به یک رهبر کمک کند تا توزیع
منابع قدرت خود را متناسب با اهداف مورد نظر و راهبر خود را همسو با جریان رویدادها شکل دهد و
نه برخالف آن .این امر نیازمند توانایی تشخیص روند ها در محیطی بسویار پیچیوده و فاقود قطعیوت
است .این توانایی به یک رهبر اجازه می دهد تا رو خود را با شورایط پویش رو و نیازهوای پیوروان
خود هماهنگ نماید (.)Nye,2006:9
بدین ترتیب قدرت هوشمند توانایی ترکیب منابع قدرت سخت و نورم و تبودیل آن بوه اسوتراتوی
های موثر و موفق می باشد ( .)Wilson,2008:119قدرت هوشمند در قرن کنونی صرفاً به افزایش
قدرت و حتی به راهه ایی برای حفظ هومونی و قدرت موجود اشاره نمی کند بلکه بیشتر درباره یافتن
راههایی است که ازطریق آن بتوان منابع موجود در کشور را به استراتویهای موفقیت آمیز در شرایط
جدید پراکندگی و تقسیم قدرت برای افزایش امنیت در مقابل بحران ها هدایت نماید .به عبارت دیگر
قدرت هوشمند نه سخت است نه نرم ،بلکه کاربرد ماهرانه هردوی آنهاسوت .قودرت هوشومند یعنوی
توسعه یک راهبرد عملگرایانه مبتنی بر منابع و ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف .این رویکورد بور
Axis position
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لزوم وجود قدرت نظامی قوی پافشاری میکند و در عین حال بور سورمایه گوذاری در زمینوه ایجواد
ائتالفها ،مشارکتها و نهادها در همه سطوح تثکید دارد .توجه به خیر جهانی در این قودرت جایگواه
اساسی دارد زیرا این امر به کشورهای به کارگیرنده این قدرت کمک می کند تا قدرت عظیم خوود را
با منافع و ارز های دیگر جهانیان همسو کند (قربانی شیخ نشین و همکاران.)143 :1390،
با درنظر گرفتن معیارهای قدرت هوشمند به نظر می رسد تلفیقی از قدرت نرم و سخت به تودریج
ایران را به یک قدرت منطقه ای بالمنازع و یک راهبر تمودنی قدرتمنود و بوا نفووذ و توثثیر گوذار در
منطقه تبدیل می کند .در واقع ایران باید شرایط منطقه و پراکندگی قدرت را به خوبی در روابط بوین
الملل و نظام منطقهای درک کرده و سعی نماید به طور متعادل و بوا توجوه بوه شورایط از ابزارهوای
قدرت نرم و سخت استفاده نماید .همانگونه که در سند چشم انداز ایران در افق  1404نیز به جایگواه
اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی ،انقالبوی و الهوام بخوش در جهوان
اسالم با تعامل سازنده در روابط بین الملل خاطر نشان شده است.
منابع قدرت سخت ایران
 .1شرایط جغرافیایی:
موقعیت جغرافیایی هر کشور با سیاستخارجی آن پیوند خورده است .ارتباط بین موقعیت جغرافیایی
و سیاست خارجی بقدری اهمیت داشته که به صورت یکموضوع مهم در مطالعات ژئوپلیتیکی درآمده
است .موقعیتجغرافیایی با آب هوا نیز پیوند نزدیکی دارد به طوری که بر قدرتملی یوک کشوور نیوز
تثثیر می گذارد .موقعیت چه از نظر ریاضی که بر اساس طول و عرض جغرافیایی و چه از نظر نسوبی
که از روی نزدیکی یا دوری از دریا ،مجاورت با یک دولت پر قدرت و سایر همسایگان ،مجواورت بوا
کانال یا تنگه بین المللی راهبردی و  ...مشخص می شود ،تثثیر بسزایی در قدرت ملی کشوورها دارد
(حافظ نیا.)103 :1385 ،
کشور ایران به علت قرار گرفتن در کنار تنگهها و آبراهههای مهم بین المللی و در موقعیت دسترسوی
به منابع خاص و کمیاب (نفت و گاز) از اهمیت زیادی برخوردار است .ایران از طرف شمال در دریوای
خزر و از طرف جنوب در خلیج فارس و دریای عمان دارای سواحل طوالنی است .به طور کلی ایوران
محل تالقی موقعیت بری و بحری بوده و همواره این کشوور در نظریوات ژئوپلیتیوک و راهبردهوای
نظامی از جایگاه ویوه ای برخوردار است .به طور مثال جایگاه ایران در نقشه ژئووپلیتیکی مکینودر در
سال  1904این بود که حاشیه جنوب دریای خزر ناحیه ترکمن صوحرا توا بخوش شومالی خراسوان و
درغرب دریایخزر نیز حاشیه کوچکی از استانگیالن ،حوالیرشت تا بندر انزلی و آستارا درون هارتلند
قرار می گرفت و بقیه کشور در هالل داخلی یا حاشیهای قرار گرفتوه بوود .در نظریوهاسوپایکمن هوم
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ایران در سرزمین حاشیه ای نظریه او بود .در دکترین ترومن ایران به منزلوه کمربنود محاصوره نویم
دایره کمونیسم توسط کشورهای غیر کمونیسم بود (عباس شوازی .)71 :1387،بودین ترتیوب کشوور
ایران به لحاظ برخورداری از مولفه های جغرافیایی قدرت آفرین و موثر قدرت ملی ،جایگواه ویووه ای
دارد و بخش عمده ای از قدرت ملی ایران ناشی از جغرافیاست .پتانسیل های جغرافیایی قودرت ملوی
ایران به طور بالقوه شرایط الزم برای قدرت منطقه ای و حتی جهانی شدن ایران را فراهم کرده است
که با مدیریت مناسب و استفاده از نیروی انسانی با کیفیت می توان این پتانسیل ها را بالفعل کرد.
 .2توان اقتصادی:
جمهوری اسالمی ایران با قرارگیری در جنوب غربی آسیا ،دارای یک موقعیت ممتاز راهبردی برای
تثمین انرژی دیگر کشورها ،به طور شاخصی در کانون توجه جهانی قرار گرفته و نقوش ویووه ای بوه
ظرفیت موجود ایران جهت تثمین انرژی کشورهای مختلف بخشیده اسوت .بوه دلیول برخوورداری از
پتانسیلهایی از قبیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک ،منابع فراوان گاز و نزدیکیجغرافیایی به دریاهای آزاد
و تنگه راهبردی هرمز ،دارای یک جایگاه انحصواری در توثمین نفوت و گواز کشوورهای آسویایی در
مقایسه با دیگر کشورهای رقیب یعنی ترکمنستان ،قطر و روسیه است و با اسوتفاده از ایون پارامترهوا
می تواند به قدرت برتر منطقه ای تبدیل شود.
از سوی دیگر ایران با توجه به موقعیت ترانزیتی خود که ناشی از برتری هوای ژئووپلیتیکی ،یعنوی
قرارگیری در چهار راه بین المللی ،حائز اهمیت است .این چهار راه آفریقا را به آسیا و آسیا را به اروپوا
متصل می کند .افزون بر این کشور جمهوری اسالمی ایران در کنار آبهای آزاد دارای مرز مشوترک
است .ایران دارای موقعیتی است که کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را به جهان مرتبط می کند .لذا
قادر است در مقوالتی مانند سوآپ یا توزیع سوخت تولیدکنندگان آسیایمرکزی برای کشورهایینظیر
افغانستان و پاکستان نقش مهمی را به عهده بگیرد (شیخ عطار .)15 :1385،با تحوالت صورت گرفته
در رویکرهای ژئوپلیتیکی و اهمیت یافتن منابع نفت وگاز در معادالت جهانی ،ایران در کانون منطقوه
ای قرار گرفته است که در تولید و انتقال نفت و گاز جهان نقشی حیاتی ایفا می کند .به طوری که از
نظر کارکرد بسان قلب جهان عمل می کند.
 .3قدرت نظامی:
نیروهای نظامی و قدرت نظامی در یک کشور بازوان قدرتمنود دولوت هوا بووده و در پشوتیبانی از
سیاست های ملی نقش حیاتی ایفاء می کنند .در این میان هرچند تحوالت دهه های اخیر از اهمیوت
سابق نیروی نظامی کاسته است ،ولی هنوز آشکارترین بعد قدرت ملی است .قدرت نظوامی بوه دلیول
آنکه محسوس تر ،عملی تر و آشکارتر از سایر ابعاد قدرت است ،اهمیتی بسزا و چشمگیر دارد .یعنوی
هنوز هم در تعیین امنیت ملی یک کشور ،بویوه امنیت خارجی ،مقابله با تهدیدات بیگانگان و ...عامل
◊ 28

تحلیلی بر ارتقاء جایگاه ایران در خاورمیانه با تأکید بر قدرت هوشمند◊ ...

اساسی و تعیین کننده محسوب می شود.
قدرت نظامی بویوه در زمانها و موقعیتهای حساس نظیر بحران ،جنگ ،شور و ....نقش بوارزتری
را بازی می کند و سایر ابعاد قدرت را به خدمت خود می گیرد .از این رو بسویاری از تحلیول گوران و
معتقدند توانایی نظامی از معیارهای مهم قدرت ملی کشورهاست .زیرا اغلب کشورها در محیطی قرار
دارند که تهدیدات خارجی و داخلی نسبت به امنیت آنها به طور عادی و هموواره وجوود دارد .لوذا اثور
بخشی نیروهای نظامی آنها ،برآورد نهایی قدرت آنها محسوب می گردد .توانایی نظامی بوه کشوورها
اجازه می دهد تا در برابر دشمنان خارجی و داخلی از خود مراقبت نمایند .این توانوایی در عوین حوال
کشورها را قادر می سازد تا منافع خود را در صحنه آنارشیک بین الملل ،پیگیری نمایند .قدرت نظامی
توان کشورها را به شیوه های گوناگون در داخل و خارج از مرزهایشوان بوه نموایش گذاشوته و آن را
تحقق می بخشند .توان نظامی یکی از ابزارهایی است که به واسطه آن قدرت سیاسی ایجواد شوده و
استمرار می یابد (شیرازی و مرادیان .)191 :1389 ،به همین دلیل نتیجه نهایی قدرت ملوی در حالوت
ایده آل ،توانایی نیروهای نظامی در پیگیری و اجرای موفقیت آمیز طیفوی از عملیوات نظوامی علیوه
دشمنان است.
تقریباً از دهه  1990میالدی و پس از فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی دوران جنگ سرد تواکنون،
تنش و منازعه میان دولتهای خاورمیانه وجود داشته است .بازیگران موثر این منطقه درصودد کسوب،
حفظ و افزایش قدرت به نفع خود و به زیان بازیگران رقیب هستند .به بیان دیگور محویط حواکم بور
خاورمیانه به شدت امنیتی بوده و دولتهای منطقه با ترس امنیتی از یکودیگر در چنوین فضوایی بسور
می برند .این وضعیت تقریباً توجه به توسعه توانمندیهای نظامی را برای هریک ایون کشوورها اجتنواب
ناپذیر نموده است .ناشی از حاکمیت فضای امنیتی در محویط پیراموون جمهووری اسوالمی ایوران و
همین طور تخاصمات نظامی(جنگ عراق علیه ایران) ،سیاسی و ایدئولوژیکی میان ایران با بسیاری از
دولتهای عرب منطقه ،توجه به قدرت نظامی و ابعاد مختلف آن در دستور کار سیاستگذاران ایران قرار
گرفت .مقایسه میان وضعیت و توانمندیهای نظامی ایران در قبل و بعد از انقالب اسالمی موید چنین
دیدگاهی است .در حیطه نظامی در حالی که قبل از انقالب ،تقریباً تمام تسولیحات نظوامی کشوور از
خارج وارد می شد ،هم اکنون نه تنها این نسبت تقریباً معکوس شده بلکه ایران در زمره یکی از تولید
کنندگان درجه دوم تسلیحات نظامی در جهان قرار گرفته و تولیدات خوود را بوه بویش از  37کشوور
جهان صادر می کند.
از نظر صنایع دفاعی ،آنچه قبل از انقالب تولید می شد ،صرفاً سالح ها و مهمات سبک بود که توا
قبل از پیروزی انقالب اسالمی به تولید فشنگ های سبک و نیمه سونگین تیربوار ژ ،3اسولحه ژ ،3و
فشنگ سالح های کمری محدود می شد .بعد از پیوروزی انقوالب اسوالمی ،شورایط متحوول شود و
تحوالت چشمگیری ،خصوصاٌ در مقطع جنگ تحمیلی پدید آمد .جنگ ،واقعیت هایی را تحمیول موی
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کرد که نتیجه آن شکل گیری صنایع دفاعی بود .به عبارتی دیگر جنگ و تحوریم هوا و ...فشوارهای
اقتصادی فراوانی به ایران تحمیل کرد و ایران توانست با مهندسی معکوس بوه خودبواوری بیشوتری
دست یابد و توانایی های نظامی خود را افزایش دهد .هم اکنون جمهوری اسالمی ایران از بزرگترین
توان و قدرت بازدارندگی موشکی منطقه برخوردار است که از یک طرف بومی و از سوی دیگر تحوت
اختیار نیروهای داخلی قرار دارد و با هزینه اندکی فراهم شده است (مرادیان.)189 :1388،
بر اساس آمار جهانی مربوط به توان نظامی کشورها ،جمهوری اسالمی ایوران توانسوته اسوت بوا
توجه به پیشرفت های چشمگیر در گستره و کیفیت تجهیزات و زیرساخت هوای نظوامی و همچنوین
تثسیسات و تعداد کارکنان رتبه  23جهانی را در بین  126کشور جهان کسب نماید .در سوطح منطقوه
ای و در منطقه خاورمیانه نیز ایران بعد از اسرائیل ،ترکیه و پاکسوتان چهوارمین قودرت برتور نظوامی
منطقه محسوب می شود .بدین ترتیب به جرأت می توان گفت جمهوری اسالمی ایران بوا توجوه بوه
تحریم ها و فشار های اقتصادی ،توانسته است موقعیت و جایگاه مناسبی را در بین قدرت های بزرگ
جهانی در نظام بین الملل آنارشیک کسب نماید (.2)www.globalfirepower.com
 .4شرایط علمی و فناوری:
توسعه پایدار و متوازن یک کشور ،مشروط به توسعه علم و فناوری است .هیچ کشوری نمی توانود
در آینده نه چندان دور امیدوار باشد که در نظام آتی جهانینقشاساسی داشته باشد ،اما چاره ای برای
ارتقاء و به حد مطلوب رساندن سطح علمی و فنی خود نیاندیشد (ناصحی .)69 :1392،در ایون مسویر
اولین گام برای وصول به مقصد ،شناخت کافی و دقیق از موقعیت خویش است .در واقع هر کشووری
باید موقعیت علمی خود را در سطح بین المللی معین نماید و سپس با توجه به مزیتهای نسبی خود،
به سمت اهداف تعیین شده حرکت نماید.
ایران در سالهای اخیر در بین کشورهای اسالمی در حوزه فناوری نانو مقام نخست و نیز در بوین
کشورهای خاورمیانه مقام اول را به خود اختصاص داده است .به زبان دیگر ،ایران از سوال  2007بوه
این سو ،در بین کشورهای اسالمی و منطقه خاورمیانه جایگاه نخست تولید علم در حوزه فناوری نانو
را در دست دارد .همچنین در یک دهه گذشته سهم وزارت علوم ،تحقیقات و فنواوری از هموه تولیود
1

 .تمامی آمار و ارقام برگرفته از سایت « گلوبال فایر پاور» می باشد .این سایت تحلیل های مهمیی را از قیدر

های نظامی جهان ارائه می دهد .بیش از  100قدر

نظامی جهان در این رتبه بندی لحاظ شده اند که طیف وسیییی از

آنها با مییارهای همسان با هم مقایسه شده اند.
2

 .تمامی آمار و ارقام برگرفته از سایت « گلوبال فایر پاور» می باشد .این سایت تحلیل های مهمیی را از قیدر

های نظامی جهان ارائه می دهد .بیش از  100قدر
آنها با مییارهای همسان با هم مقایسه شده اند.
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علم کشور  58درصد ،وزارت بهداشت ،درمان و آموز پزشکی  31/5درصد و دانشگاه آزاد اسوالمی
 10/5درصد بوده است .ضمن آن که در چند سال اخیر با توال پووهشوگران کشوورمان جمهووری
اسالمی ایران به باشگاه کشورهای دارای فناوری فضایی و نیز هشوت کشوور دارای فنواوری پرتواب
ماهواره پیوسته است .به کارگیری فناوریهای فضوایی در حووزههوایی چوون مخوابرات ،کشواورزی،
هواشناسی ،اکتشافات معدنی ،نجوم و حفاظت محیط زیست توانایی بشر را در شناسوایی و درک او از
محیط اطراف دوچندان میکند اما با وجوود قابلیوتهوای فنواوریهوای فضوایی در جواموع مختلوف،
همچنان این فناوری ها در انحصار چند کشور معدود بود که اکنون با تال نخبگان دانشگاهی ایران
به باشگاه کشور های دارای فناوری فضایی رسیده است .همچنین دانشمندان ایرانی مقویم خوارج بوه
دستاوردهای علمی و فناوری بسیاری دست یافتند و در اقصی نقاط دنیا مایه مباهات هر ایرانی شدند.
آن ها موفق شدند کیمیاگری میکروبی کنند ،رایانهای به اندازه یک دکمه بسازند و از شیر گواو پوادتن
ایدز تولید کنند و ...که این دستاوردهای ایرانیان در سراسر دنیا تنها گوشه ای از دستاوردهای ایرانیوان
در جهان است .براساس اعالم شورای اطالعات ملی امریکا در گزار چشم انداز بیست ساله جهوان،
ایران را به دلیل پیشرفتهای اعجاب انگیز علمی ،یکی از  10کشور تثثیرگذار جهان تا دو دهه آینوده
خواهد بود (.)www.Dolat.ir
منابع قدرت نرم ایران
 .1گفتمان «انقالب اسالمی»:
انقالب اسالمی ایران که جوشش نوینی از اعتقاد زالل اسالم نواب محمودی(ص) بوود ،توانسوت
گفتمان جدیدی را وارد عرصه روابط بین الملل بنماید و بدون اتکاء به ابرقدرت های موجود و با اتکاء
به اسالم ناب به پیروزی برسد .این یک واقعیت است که به مجرد آنکه یوک نهضوت اجتمواعی اوج
گرفت ،جاذبه پیدا کرد و موجودیتش تثبیت شد و مکتب های دیگر را تحوت الشوعاع قورار داد ،سوایر
مکاتب انحرافی برای رخنه در آن و نابود کردنش از درون ،مبادرت به تخریوب و انحوراف و بوی اثور
سازی آن می کنند (علیخانی.)84 :1387 ،
شکل گیری انقالب از نوع «اسالمی» برای اولین بار در میان کشورهای اسالمی در سوال 1357
شمسی در ایران به وقوع پیوست .این تحولسیاسی و اجتماعی حامل پیام و تاثیرگذاری بر کشورهای
اسالمی منطقه و در مرحله بعد برای سایر کشورهای جهان بوده است .این وضعیت قدرت های غربی
و برخی دولتهای منطقه ای (عراق) را وادار نمود در مقابل ایران بایستند و با استفاده از ابزارها و حربه
ها ی گوناگون در صدد ساقط کردن آن برآیند .با این وجود تحووالت پوس از آن نشوان میدهود کوه
تاثیرگذاری انقالب اسالمی ایران نه تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه باعو شوکل گیوری حرکوت
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های مردمی زیادی در منطقه و جهان شد .حزب اهلل لبنان ،حماس و پایداری دولت سوریه در مقابول
غرب و اسرائیل ،شکل گیری دولت شیعه در عراق جدید و همچنین دولتی بر مبنای قوانین اسوالمی
در افغانستان جدید و امکان ادامه چنین وضوعیتی در بحورین و یمون و افوزایش توانمنودیهای سوایر
گروهها و جنبش های شیعه ای در کشورهای اسالمی می توانود توا حودود زیوادی متواثر از انقوالب
اسالمی ایران باشد.
مهم ترین بار ارزشی و هنجاری ناشی از انقالب اسالمی برجسته نمودن «اسالم» در برابور سوایر
ارزشهای رایج در منطقه بود .تعارضات ناشی از تسلطفرهنگ و ارزشهای غیر اسالمی در منطقه میان
دولت و ملتهای منطقه اصطحکاکی اساسی ببار آورده بود که در بطن خود بحرانهای متعدد سیاسوی،
هویتی و مشروعیت ساختاری را حاکم نمود .بنابراین وقوع انقالب اسالمی در ایران آلترناتیو جدیودی
در میان منطقه گستر داد که تاکنون ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی آن رو به گستر است.
پیامد دیگر انقالب اسالمی کمک به شکل گیری نوعی جدیدی از «فرهنگ و هویوت» سیاسوی و
اجتماعی در میان ملتهای منطقه است .این هویت برگرفته از عنصر مهم انقالب یعنی«اسوالم» و بوا
استفاده از عناصر دینی ،تمدنی ،تاریخی و بومی منطقه در صدد برآمد تا عناصور نواهمگون فرهنگوی
موجود در میان کشورهای اسالمی را طرد نماید .فرهنگ از جمله واژگانی است که به دلیول تنووع و
تکثر در نگر به آن دارای تعاریف گوناگون و متنوعی است .فرهنگ مجموعه سازمان یافتوه ای از
ارز ها ،هنجارها و قواعد است .فرهنگ به عنوان موتور محرکه توسعه ،زمینه ساز حرکت جواموع و
الگوهای رفتار سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است که با فروکش کردن چالش های ایدئولوژی ،نقوش
آن به عنوان پارادایم جایگزین اهمیت یافته است (توحید فام.) 45 :1382 ،
فرهنگ از ایدئولوژی هم فراتر می رود و به اساس هویت افراد جامعه مربوط موی شوود .اساسواً از
فرهنگ در قاموس و عرف سیاسیتبینالملل به عنوان قدرت نرم یاد می شوود .قودرت نورم رفتوار را
توأم با جذابیت قابل رؤیت اما غیر محسوس می کند و بر روی ذهنیت ها سرمایه گذاری می شوود و
از جذابیت برای ایجاد اشتراکبین ارز ها و همه خواستهها سود میجوید .قدرت نرم فرهنگی یکوی
از مهتمرین ابزارهای جمهوری اسالمی ایران است .به وجود آمدن یک انقالب بوا ماهیوت ارزشوی و
دینی؛انقالبی که در ایران صورت گرفت از یک ماهیت و بن مایه دینی برخوردار است کوه مویتوانود
مردم را در برابر جنگ نرم غربیها مقاوم کند و با ترویج ارز ها و مفاهیمی چوون ایثوار ،شوهادت،
فداکاری و از خود گذشتگی از توطئه های دشمنان جلوگیری به عمل آورد.
قدرت نرم فرهنگی ایران توان مقابله با سلطه فرهنگی و جنگ نرم بیگانگان را داراسوت .فرهنوگ
ایران اسالمی ریشه در تاریخ کهن این مرزوبوم دارد .ایران همواره قدرتفرهنگیتمدنی و در مقاطعی
قدرت اقتصادی بوده است .حتی در زمانی که از نظر نظامی در اوج قرار داشته و از طریق آن به تغییر
مناسبات و روابط بین الملل توانا گشته است ،از تثثیر نهادن بر فرهنگ دیگر ملت هوا غافول نمانوده
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است (پور احمدی .)404 :1388،قدرت نرم فرهنگی ایران با پیروزی انقالب اسالمی در بهمون 1357
توانست از حالت تدافعی خارج و حالت تهاجمی به خود بگیرد و دشومنان را در اسوتفاده از ایون ابوزار
قدرت در موضع انفعالی قرار دهد .قدرتی که برگرفته از فرهنگ اصیل ایرانی ،مهدویت و عاشورا باشد
می تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای اتحاد قومیتها و طوایف گوناگون تبدیل شود و در برابر فرهنگ
لیبرال دموکراسی ایستادگی نماید .در ادامه به مهمترین منابع قدرت نرم ایران اشاره خواهد شد.
 .2استکبار ستیزی:
تحوالت تاریخی و سیاسی و اجتماعی خاورمیانه بیانگر حضور ،تسولط و نقوش پررنوگ دولتهوای
قدرتمند و استعماری اروپایی و غربی است .شکل گیری دولتهای جدید خاورمیانه عربی از بستر پیمان
سایکس پیکو 1که در نهم ماه مه  1916میان سه قدرت استعماری روسیه تزاری ،فرانسه و بریتانیا به
امضاء رسید و نتایج حاصل از آن مهم ترین سرفصلهای تحوالت بعدی خاورمیانه به ویوه کشوورهای
عربی محسوب می شود .این سه کشور استعماری در نیمه اول قرن بیستم و قدرتهای جهانی شوروی
سابق و ایاالت متحده آمریکا در نیمه دوم قرن بیستم تقریباً تموامی تحووالت سیاسوی ،اقتصوادی و
اجتماعی منطقه خاورمیانه را در دست داشتند .این وضعیت جریانها و جنبشهای ضد استکباری و ضود
استعماری را در بطن کشورهای منطقه شکل داد که از دل آن گروههای ملی استقالل خواه ،جنوبش
های اسالمی ضد غربی و ضد استعماری شکل گرفت .با این وجود قدرتمندی دولتهوای اسوتعماری و
حاکمیت دولتهای وابسته به آنان ،موجب تداوم این روند و عدم توفیق نیروهای مخالف در طول قرن
بیستم میالدی شد.
«استکبارستیزی» واقعیتی بود که عناصر الزم برای شوکل گیوری آن در منطقوه وجوود داشوت و
انقالب اسالمی توانست در راستای تحکیم هویت های بنیادین خود از آن بهوره ببورد .ضومن اینکوه
وابستگی دولت پهلوی به ایاالت متحده عمالً چنین جهت گیری را برای انقوالب اسوالمی در حووزه
سیاست خارجی توجیه نمود .ناشی از این واقعیت جهت گیری کالن و اولیه انقالب اسالمی ضدیت با
دولتهای استعماری و استکباری غرب و شرق بنیان نهاده شود .در مقدموه قوانون اساسوی جمهووری
اسالمی ایران ،به «نهضت ضد استبدادی مشروطه» ،و «نهضت ضد استعماری ملوی شودن صونعت
نفت» ،به عنوان حلقه های اولیه جریانهای ضداستکباری اشاره شده است .در فصل دهم همین قانون
با عنوان سیاست خارجی در ماده  152اشعار می دارد «:سیاسوت خوارجی جمهووری اسوالمی ایوران
براساس نفی هرگونه سلطه جوئی و سلطه پذیری ،حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشوور،
دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیوز متقابول بوا
دول غیر محارب استوار است» (منصور.)81 :1376 ،
Sykes–Picot Agreement
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سایر مفاد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در جهت اجراء و حرکت به سمت مبارزه با اسوتعمار
و برانگیختن ملتهای منطقه علیه دولتهای وابسته شان را هدف گذاری نمود .به نحوی که در مقدموه
قانوناساسیهدف انقالب اسالمی را شامل «حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبری»،
«زمینه تداوم انقالب در داخل و خارج کشور»« ،گستر روابط بین المللوی بوا دیگور جنوبش هوای
اسالمی و مردمی»« ،تشکیل امت واحد جهانی» و نهایتاً « استمرار مبارزه در نجوات ملول محوروم و
تحت ستم در تمامی جهان» قرار می دهد .وجود چنین اهداف و مالحظاتی ماهیت سیاست خوارجی
جمهوری اسالمی ایران از حالت انفعالی درآورده و ماهیتی انقالبی و تهاجمی بدان بخشیده است.
پایداری جمهوری اسالمی ایران در جهت استکبارستیزی به عنوان یک قدرت نرم در میان جواموع
منطقه بدل شده است .عدم توفیق نیروهای مخالف منطقوه ای و قودرتهای فرامنطقوه ای در جهوت
شکست سیاستهای جمهوری اسالمی ایران موجب تقویت ماهیت استکبارستیزی ایران در برابر آنان
شد .اقدامات دولتهای استعماری غربی به ویوه ایاالتمتحدهآمریکا در ضودیت بواجمهووری اسوالمی
ایران شامل دوران جنگ عراق علیه ایران و کمک و پشتیبانی همه جانبه از دولتهای وابسته عربوی و
اسراییل ،عمالً ماهیت استکبارستیزی ایران را قوی تر و برجسته نمود و ادامه این روند دولتهای عرب
منطقه خاورمیانه را بیشتر از قبل به قدرتهای استعماری نزدیک تر نمود .این وضعیت عمالً دولتهوای
عربی را با تعارض بر سر انتخا ب منافع ملی ،دینی و منطقوه ای خوود و کشوورهای اسوالمی از یوک
طرف و از طرفی دیگر نزدیکی و وابستگی بیشتر به قدرتهای غربی کوه موی توانسوت حوافظ توداوم
حاکمیت آنان باشد قرار داد.
 .3اسالم :وعده پیروزی
برای پیروان اسالم ناب محمدی و به ویوه شیعیان ،دین مبین اسالم یکی از ابزارها و منابع قودرت
برای مقابله با ستمکاران و طاغوتیان ز مان است .اعتقاد و ایمان به نصرت خودای متعوال ،اعتقواد بوه
پیروزی مستضعفان و اعتقاد به بر حق بودن مکتب از مهتمرین ابزارهاسوت .قودرت نورم و فرهنگوی
ایران اسالمی عالوه بر باورپذیری پیروزی در نزد ملت اسالمی این اعتقاد را در بین بسیاری از ملوت
ستمدیده جهان پدید آورده که می توان با کمک الهی بر قدرت های زورگو پیروز شود .سیاسوتمداران
ایران اسالمی و همچنین مسئوالن و نهادهای فرهنگی با تثکید و تکیه بر این بعد از قدرت نورم موی
توانند روحیه شکست ناپذیری و خود باوری را در بین مردم زنده نمایند.
 .4آموزه تشیع :جهاد و شهادت
فرهنگجهاد مجموعه دستاوردهای نظری و فکری است که قابلیت اکتساب داشتهباشد و بر اساس
موازین الهی و از طریق همسان کردن رفتارها یا ارز ها و هنجارها در جامعهموجوب انسوجام یوک
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جامعه والیی شود و نیز به سبب نوع نگر  ،مسیر بهتری از کمال و حرکت بهسووی قورب الهوی را
برای افراد مهیا سازد؛ که همین امر جامعه والیی را از جوامع دیگر متمایز می سازد .بوه تعبیور دیگور
فرهنگ جهادی ارز هایی را مطرح و نهادینه می سازد که در آن افوراد جامعوه بوه منظوور تحقوق
خواسته ها و اهداف الهی خود را بر اساس قراردهای الهی حاضر بوه جانفشوانی و حضوور در صوحنه
هایی می شود که شایسته است.
پاسداشت این فرهنگ به عنوان یکی از ارز های انقالب از بدیهی ترین عواملی است که سوبب
می شود انقالب همچنان با صالبت و استقامت به راه خود ادامه داده و در راه حفظ و اعتالی اسوالم
بکوشد و مانع تحقق اهداف دشمنان شود .این تحول ،چنانچه در برنامه ریزی و سیاست گذاری های
کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت نظام لحاظ شود ،موجب اسوتحکام و تکامول روزافوزون جامعوه و
حرکت به سمت تعالی و قسط خواهد بوود و ریشوه هوای وابسوتگی دشومنان را قطوع خواهود کورد
(اردستانی .)139 :1373 ،انقالب ایران انگیزه قدرتمندی برای احیای اسالم پدید آورد .در این انقالب،
یک جنبش اسالمی مردمی حکومت سکوالر قدرتمندی را سرنگون کرده بود؛ چیزی که غیر ممکون
می نمود عملی شده بود و ز بان جهاد و شهادت رایوج شوده بوود (بلویس ،اسومیت و دیگوران،1388،
 .)1025بدین ترتیب تثکید و توجه بر فرهنگ شهادت و کربال و اعتقاد به ظهوور منجوی و گسوتر
عدالت در سراسر گیتی از ابزارهای توانمند جمهوری اسالمی ایران و همچنوین ابوزاری بازدارنوده در
برابر تهاجم احتمالی دشمن است.
 .5ایران :نمادهای ملی و روحیه ملی
از دیگر ابزارهای نرم ایران برای بهره گیوری از قودرت هوشومند ،تقویوت جامعوه مودنی ،ارتقوای
نمادهای ملی توسط مسئوالن ،پاسداشت شهدای انقالب و جنگ تحمیلی ،تقویت نمادهای ملی مانند
 22بهمن 12 ،فروردین ،سوم خرداد و نمادهای مذهبی ماننود اعیواد و مراسوم عوزاداری هوای ائموه
معصومین (علیه السالم) می باشد .این منابع قدرت از دیگر ابزارهای قدرت ایران است که می توانود
مهمترین منبع برای استفاده از قدرت هوشمند ایرانی باشد .ایران پس از انقالب اسالمی ،با تکیوه بور
قدرت نرم باورها و اعتقادات مذهبی خود ،سیاست تبدیل شدن به یوک قودرت منطقوه ای را تعقیوب
کرده است .مفهموم «امت اسالمی» مفهومی بود که جمهوری اسالمی ایران به ادبیات سیاسوی وارد
کرد .آنچه که دشمنان ایران را نگران می کند ،نه قدرت نظامی ایران و نوه قودرت اقتصوادی ،بلکوه
نگرانی آنها قدرتی نرم است که همان الهام بخشی و ارائه یوک الگووی جدیود بورای اداره جامعوه و
حکومت است.
بر این مبنا در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران سه موضوع یا سه حق ،الهام بخش و منبوع
قدرت بوده که بر اساس این حقوق ،ایران درخاورمیانه و جهان اسالم نماد عزت خواهد بود .این سوه
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حق عبارتند از :حق استقالل ،حق اعمال حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خود کوه هموه مظواهر
ح فظ عزت می باشند .انقالب اسالمی نشان داد نه تنهوا جمعیوت ،انورژی ،اقتصواد و ...منوابع قودرت
نیستند و قدرت های غیر ملموس نظیر دین ،اعتقادات ،آموز و پرور و ارتباطات منابع بزرگوی از
قدرت را تشکیل می دهند و در نتیجه قدرت جنبه های سخت افوزاری و نورم افوزاری نیوز دارد ،بوه
طوری که قدرت سخت با تولید قدرت نرم با توزیع در ارتباط اند (قلخانباز.)192 :1391،
جمهوری اسالمی ایران با بهره مندی از قدرت نرم ،به جهان اسوالم هوویتی توازه بخشویده و بوا
عرضه دکترین مردم ساالری دینی به کشورهای منطقه ای ،گرایش بوه اسوالم در جهوان بوه ویووه
خاورمیانه را شدت بخشیده است .در پرتو قدرت نرم جمهوری اسالمی ایوران کوه عواملی اساسوی در
ایجاد تنشزدایی و تعاملگرایی منطقهای و بین المللی اسوت ،پورچم جمهووری مبوارزات اعتقوادی و
رهایی بخش حول محور اسالم به اهتزاز درموی آیود و زمینوه هوای مناسوبی بورای اسوتقالل عمول
کشورهای جهان در قبال آمریکا و ارتقاء نقش جنبش های آزادیبخش به عنووان بوازیگران نووین در
نظام بین المللی ایجاد نموده است (خسروی و میراشرفی .)18 :1393،از دیگر اولویتهوای جمهووری
اسالمی ایران که در قالب قدرت نرم معنا یافته است مبارزه همه جانبه بوا تروریسوم و اسوتعمار نوو و
نظامسلطه جو کنونی است که در قالب همکاریهای متعدد از جمله با کشورهایمستقل و غیر متعهد
به ویوه کشورهای اسالمی است که این اولویتها از طریق تقویت چند جانبه گرایوی در مقابول یوک
جانبه گرایی حاصل می گردد.
قدرت هوشمند :جایگاه ایران در خاورمیانه
 .1دیپلماسی اقتصادی:1
استفاده از ظرفیت های اقتصادی در فضای به شدت تجاری شده جهان در قرن بیست و یکوم از
مهم ترین اولویت های کشورهای موفق می باشد .توسعه اقتصادی و ارائه کاال و خدمات متنووع بوه
سایر مناطق و کشورها می تواند بهترین قدرت نرم برای کشورهای مبداء را فوراهم آورد و از طریوق
آن می توان به گستر نفوذ و کسب موقعیت ممتاز در جوامع دیگور بهوره گرفوت .در واقوع کواال و
خدمات صرف نظر از ماهیت مادی خود بهترین سفیران کشورها در ورای مرزها هستند .کسب چنین
موقعیتی موکول به دو شرط اصلی است .اول ایجاد رشد و توسعه اقتصادی بوا ثبوات در داخول و دوم
پیوند اقتصاد با سیاست است که در قالب بهوره گیوری از سیاسوتخوارجی توسوعه محوور در جهوت
گستر همکاریهای اقتصادی با سایر جوامع نمود پیدا میکنود کوه البتوه الزموه آن داشوتن روابوط
مناسب و پایدار سیاسی با دولتهای دیگر است.
Economic Diplomacy
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دیپلماسی اقتصادی در نقطه تالقی دیپلماسی و فعالیت های اقتصاد ملی و بین المللی ظواهر موی
شود و نوعی فصل مشترک بین منافع اقتصاد ملی و سایر منافعسیاسی ،امنیتی و حتی فرهنگی کشور
در سطح نظام اقتصاد سیاسی جهانی است .دیپلماسی اقتصوادی در دسوتگاه سیاسوت خوارجی ایوران
استفاده از توان و ظرفیت سفراء و دیپلمات های سیاسی برای ایجواد ارتبواط بهتور بوین بازرگانوان و
صنعتگران ملی با کشورهای گوناگون و کسب اطالعات بازار ،سطح دانش فنی جهوت بهوره بورداری
های متنوع فعاالن اقتصادی کشور می باشد .برای مثال اگر در سطح دنیا سورمایه هوای سورگردانی
وجود داشته باشد ،ما باید بتوانیم این سرمایه ها را جذب و از آنها بهره برداری کنیم .یوک سوفیر بوه
عنوان دیپلمات اقتصادی در کشور مقصد می تواند شرکتهای قوی در آن کشور را تشویق و ترغیب
کند تا برای سرمایه گذاری به ایران بیایند (پوراحمدی.)259 :1388،
جمهوری اسالمی ایران در جهت بهره گیری از دیپلماسیاقتصادی با چالشهای مهمی روبرواست
که این وضعیت دارای ابعاد و دالیل مختلف داخلی ،منطقه ای و جهانی است .از منظر داخلوی عموالً
رشد و توسعه اقتصادی با ثبات به منظور تولید کاال و خدمات قابل رقابت با کاالهای جهوانی بوجوود
نیامده است .بنابراین در فضای تجارت آزاد که کیفیت تعیین کننده مزیت کاالهاست ،کاالهای ایرانی
از چنین مزیتی برخوردار نیستند .از منظر منطقه ای بحرانهای سیاسوی و امنیتوی کوه از سوال 2010
میالدی خاورمیانه عربی را فرا گرفته است روابط جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عرب منطقه را
دستخو بی ثباتی نموده است .موضع گیری ایران در حمایت از انقالبات کشوورهای عربوی شومال
آفریقا و منطقه خلیج فارس رابطه سیاسی میان ایران با بلوکهای عربی را کاهش داد .در بعود جهوانی
موضوع تحریم ها توسط اتحادیه اروپا ،نهادهای بین المللی نظیور شوورای امنیوت و ایواالت متحوده
آمریکا ،عالوه بر فشار اقتصادی ،فضای روانی علیه جمهوری اسالمی ایران و در مرحلوه بعود روابوط
سیاسی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای مختلف را تحت الشعاع خوود قورار داد .کواهش نسوبی
سطح روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با دیگر کشورها در فاصله سالهای  1384توا
 1392شمسی و مواضع تنود کشوورهای عورب منطقوه خاورمیانوه از سوال  2010مویالدی تواکنون
بزرگترین چالش در جهت استفاده از دیپلماسی اقتصادی ایوران محسووب موی گوردد .توال دولوت
یازدهم از سال  1392به منظور رفع تحریم ها و انعقاد قرارداد برجام با قدرتهای بزرگ جهوانی مهوم
ترین حرکت در جهت ساماندهی به وضعیت اقتصادی داخلی و بهبود روابوط سیاسوی بوا سوایر ملول
صورت گرفته است.
روند بعد از برجام نشان می دهد با بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی در سیاست خوارجی موی
توان از طریق ایجاد و گستر روابط سیاسی و تعامل مناسب با کشورها و نهادهای بین المللی بستر
مناسبی برای رشد فعالیت های اقتصادی و ایجاد و گسوتر نفووذ در کشوورهای دیگور بوه منظوور
افزایش قدرت برای خود فراهم کرد .گشایش های متعدد اقتصادی با سایر مناطق جهوان و افوزایش
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صادرات کاال و خدمات به ویوه افزایش میزان تولید و صادرات نفت ایران در سوال  1395و اداموه آن
در سال  1396موید درستی همین دیدگاه است .به نظر می رسد باوجود موانع بسویار زیواد در مسویر
استفاده از دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران می تواند با گستر روابط و مناسبات سیاسوی
با دولتهای منطقه ای و فرامنطقه ای ،تال بیشتر سفراء برای گستر روابوط اقتصوادی بوا کشوور
مقیم ،استفاده از ظرفیت سازمان های منطقه ای نظیر اکو ،گستر روابط اقتصادی با کشورهایی که
اقتصادشان مکمل اقتصاد ایران است ،کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتوی ،حرکوت سوریع و
صحیح به سمت خصوصی سازی ،استفاده از تئوری ها و نظریوه هوای جدیود اقتصوادی ،در راسوتای
مزیت سازی اقتصادی و ایجاد پتانسیل های الزم جهت ارتقاء جایگاه منطقه ای خود گام بردارد.
ذخایر عظیم نفت و گاز یک عنصر مهم مزیت ساز برای اقتصاد جمهوری اسالمی ایران است کوه
می توان از آن در مقابل کشورهای مصرف کننده به خوبی استفاده نمود .بهبود رشد اقتصادی جهانی
موجب بهبود سطح تقاضای جهانی نفت خواهد شد و تقاضای جهانی گاز طبیعی نیز در حال افوزایش
است .برای استفاده بهینه از توان انرژی ایران سرمایه گذاری در این بخش می بایست شتاب بیشتری
بگیرد .سیاست مداران ایران می توانند با استفاده از دیپلماسوی اقتصوادی فعوال بوه ارتقواء جایگواه و
منزلت سیاسی کشور در منطقه و جهان بپردازند و از این اهرم خدادی به صورت هوشمندانه اسوتفاده
نمایند به گون ه ای که مبادرت به ایجاد وابستگی متقابل با کشورهای نیازمند به نفوت و گواز نماینود.
کشور ما می تواند از این اهرم برای تسری روابط به حوزه های گوناگون مثل حوزه هوای سیاسوی و
نظامی بهره برداری نماید .اجرای پروژه های خط لوله صلح و یا صادرات گاز بوه کشوورهای نیازمنود
قطع اً در راستای ایجاد امنیت متقابل سودمند واقع خواهود شود و جایگواه منطقوه ای ایوران را ارتقواء
خواهد داد.
 .2دیپلماسی عمومی
عصر اطالعات ،دیپلماسی کالسیک را که مبتنی بر عرصه سیاسی واقعوی و قودرت سوخت بوود،
دچار چالش کرد و دیپلماسی نوین مبتنی بر عرصه سیاست اندیشه مند در حال شوکل گیوری اسوت.
دیپلماسی عمومی به برنامه های تحت حمایت دولت اشاره دارد که هدف از آنها اطوالع رسوانی و یوا
تحت تثثیر قرار دادن افکار عمومی در کشورهای دیگر است .دیپلماسوی عموومی بوه عنووان الگووی
جایگزین در برابر دیپلماسی رسمی محسوب می شود .این فرایند می بایسوت از طریوق حووزه هوای
ارتباط اجتماعی ،رسانه ها و فضای مجازی ایجاد شده و در نهایت ،شرایط الزم را برای تهیویج افکوار
عمومی جهت مقابله با سیاست های عمومی کشورها و نهادهای رسمی فوراهم آورد (طوسوی:1388،
 .)62دیپلماسی نوین ایران می بایست از طریق هنجارسازی ،الگوو پوردازی ،فرهنوگ سوازی ،الهوام
بخشی ،کسب شهرت و اعتبار ،مشروعیت و مقبولیت در جوامع خاورمیانه و تولیود ،پورداز و توزیوع
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اطالعات و دانش به اعمال قدرت نرم ایران بپردازند .با رشد و گستر وسایل ارتباط جمعی و شبکه
های مجازی دیپلماسی عمومی به مرور نقشی پر رنگ تر از دیپلماسی سنتی در تعامل بین دولت هوا
بازی خواهد کرد.
 .3دیپلماسی نظامی -دفاعی
دیپلماسی نظامی -دفاعی به معنای به کارگیری خشونت آمیز زور و قودرت نظوامی در تعامول و
تقابل کشورهای دیگر نمی باشد ،بلکه آن را می توان استفاده مسالمت آمیز از توان دفاعی و نظوامی
جمهوری اسالمی ایران جهت هماهنگ سازی سیاست های نظامی و غیر نظوامی سوایر کشوورهای
منطقه با اهداف سیاست خارجی ایران جهت استقرار نظم و نظام امنیتی مطلوب و مناسب برای تثمین
منابع ملی کشور تعریف کرد (پوراحمدی .) 221 :1388،اعمال دیپلماسی دفواعی -نظوامی جمهووری
اسالمی ایران ،به عن وان استفاده مسالمت آمیز از توان و قدرت نظامی و دفاعی آن در زمان صلح بوه
دو صورت دو جانبه و چند جانبه در سطح منطقه ای امکان پذیر است .در سطح دو جانبه دیپلماسوی
دفاعی -نظامی در قالب مذاکرات نظامی و دفاعی ،برگزاری رزمایش های مشترک ،مبادالت آموزشی
و تخصصی نظامی -راهبردی ،خرید و فرو های تسلیحاتی وتجهیزات نظامی و دفواعی ،همکواری
های نظامی ،دفاعی و امنیتی مشترک از طریق امضای تفاهم نامه ها و موافقت نامه های دو جانبه با
کشورهای منطقه خاورمیانه تجلی و تبلور می یابد .دیپلماسی دفاعی -نظوامی چنود جانبوه ایوران در
خاورمیانه در چارچوب همکاری و هماهنگی ،اقدامات و سیاست های مشترک نظامی به صوورت زیور
تحقق پذیر می باشد :همکاری برای ایجاد ترتیبات امنیتی و دفاعی منطقه ای ،برقراری نظم امنیتوی
منطقه ای ،مشارکت در عملیات صلح بانی و صلحسازی در سطح منطقه خاورمیانه ،برگزاری رزمایش
مشترک با کش ورهای منطقه ،همکاری های چند جانبه برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و
چفت نمودن امنیت ایران به امنیت منطقه و امنیت تثمین انرژی کشوورهای بوزرگ .در ایون صوورت
جمهوری اسالمی ایران می تواند از این اهرم به خوبی در راستای راهبرد قدرت هوشومند خوود بهوره
گیری کند.
 .4رفتار هوشمندانه با دیگر کشورها
در بررسی عوامل تشخیص منزلت و جایگاه یک کشور در نظام بین الملل این ایده نیز باید در نظر
گرفته شود که کشور ها رفتار خود را در ارتباط با رفتار دیگر کشور ها می سنجند .در اینجوا موضووع
اصلی این نیست که کشورها در مورد خود یا دیگر کشورها چه می گویند بلکه این است که آنهوا بوه
معنی عام چگونه رفتار می کنند و دیگران در واکنش به این رفتار چگونه رفتار و واکنش انجوام موی
دهند؟ از این دیدگاه معیار اصلی برای آنکه یک کشور به قدرتی در سطح منطقوه تبودیل شوود ایون
است که سایر قدرت ها چنین جایگاهی برایش قائل باشند.
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قدرت هوشمند  :تلفیق نظریه و عمل
ارتقاء جایگاه کشورها صرفاً با طرح نظریاتی نظیر قدرت نرم و یا هوشمند عملی نخواهد بود بلکوه
باید منابع آفرینش قدرت هم در بعد سخت و هم در بعد نرم و هوشومند آن وجوود داشوته باشود .بوه
عبارتی دیگر بیان صرف خواسته و هدف و طرح آن در جامعه موجب کسب قودرت و ارتقواء جایگواه
یک کشور در سطوح مختلف نخواهد شد .این گفته به ویوه در مورد بکارگیری قدرت نرم اهمیوت دو
چندان دارد .در قدرت نرم ،عنصر اجبار و تحمیل نه تنها وجود نودارد بلکوه اساسواً مشوروعیت نودارد.
قدرت نرم در صورتی برای یک کشور بوجود می آیود کوه لوازموات آن وجوود داشوته باشود .عنصور
مطلوبیت در ابعاد مادی و معنوی مهم ترین وجه قدرت نرم است که یک کشور باید داشته باشد تا در
دیگران احساس رضایت و پذیر و مقبولیت ایجاد نماید .در همین راستا با عنایت به پتانسیل هوای
موجود در جمهوری اسالمی ایران الزم است برخی اقدامات عملی که موی توانود ایوران را در مسویر
ارتقاء جایگاه و کسب قدرت بیشتر کمک نماید در ذیل مورد بررسی و پیشنهاد قرار می گیرد.
 .1کمک های انسان دوستانه :
کمک های متنوع بشردوستانه وجه انسانی داشته و پذیر جهان شومولی دارد و بهتورین اقودام
عملی در جهت معرفی یک کشور به عنوان ملتی صلح دوست و خیرخواه است .کارشناسان و سیاست
گذاران مسائل بین المللی ،کمک های بشردوستانه و بالعوض را یکی از ابزارهای سیاست خوارجی و
راهبرد امنیت ملی دولت ها معرفی می کنند .جمهوری اسالمی ایران می تواند با ارسال کموک هوای
مختلف کم بهره و بالعوض به گروه های تحت ستم و نیز کشورهای مصیبت دیده از حوادث طبیعی
در راستای این مهم گام بردارد .نمونه آن کمک به مردم سیل زده پاکستان و مردم جنوگ زده یمون
می باشد .لذا دولت ایران می تواند از طریق این کمک ها و همچنین دخالت دادن نیروهوای نظوامی
خود در امر کمک های بشر دوستانه و همکاری نظامی با کشورهای دیگر در مبانی صلح بانی ،افزون
بر بهبود روابط سیاسی با آنها و کاهش نگرانی از ظهور قدرتمند خود ،چهره مطلوبی از خود در سوطح
منطقه به نمایش بگذارد .ایران باید در این زمینه هوشمندانه عمل نماید ظهور خود را به عنوان یوک
قدرت بزرگ و تثثیر گذار «صلح طلب »1جلوه دهد.
 .2ارتقاء توانمندی دفاعی:
در قوانین حقوق بین الملل و اسناد مهم بین المللی به ویوه سند منشور سازمان ملل متحد ،دفواع
از خود نه تنها از حقوق اولیه دولتهاست بلکه اساساً مشروعیت داشته و در ماده  51تحت عنوان «حق
ذاتی دفاع از خود» آن را به رسمیت شناخته شده است .در همین منشور در بند  4ماده  2بهره گیری
از «تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا اسوتقالل سیاسوی» دیگور کشوورها را منوع
peaceful
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نموده است .استفاده از هنجارهای بین المللی می تواند خود یک عامل قدرت باشد و اقدام مغایر با آن
مخاطره انگیز است .براساس هنجارهای بین المللی در حوزه قدرت سخت افزایش قدرت نظامی بایود
در راستای دفاع از خود و عدم بکارگیری آن در روابط با سایر کشورها تعریف شود .بر هموین اسواس
است که در منشور و یا اساسنامه هیچ سازمانی موضوع« استفاده از زور علیه دیگران» و یا « تهواجم
نظامی» علیه دیگران گنجانده نشده است .چون محور شکل گیری منشور سازمان ملل استقرار صلح
بعد از جنگ جهانی دوم بود .هرگاه قدرت ماهیت سخت افزاری داشته باشد ،امکوان بهوره گیوری از
سایر نشانه ها و شاخص های قدرت نیز وجود خواهد داشت .در این ارتباط می توان بین جلوه هوایی
از قدرت هوشمند و قدرت سخت رابطه ایجاد کرد .ایجاد چنین رابطه ای باید بسیار هوشومندانه و در
راستای هنجارهای بین المللی باشد .مهم ترین منابع قدرت سخت برای جمهوری اسالمی ایران کوه
می تواند دارای ابعاد نرم و هوشمندانه هم باشد «افزایش توان دفاعی»« ،ارتقواء توانمنودیهای تولیود
سالح و تجهیزات نظامی» « ،افزایش ضریب بازدارندگی» و «نمایش قدرت و توان نظوامی» اسوت.
جمهوری اسالمی ایران می تواند با برگزاری رزمایش های مختلف عالوه بر نموایش قودرت و تووان
رزمی خود ،پیام صلح و دوستی پایدار به جهان و ایجاد اتحاد و انسجام در منطقه به گو جهانیان و
مردم منطقه برساند .این امر باع می شود فرهنگ صولح و دوسوتی جمهووری اسوالمی ایوران بوه
نمایش گذاشته شود و از این طریق افکار عمومی جهان را به سوی فرهنگ خود جلب نماید.
 .3هنجارسازی:
انقالبها در بطن خود حاوی پیامها و هنجارهای مختلف و بعضاً متفاوتی هستند .انقالب اسوالمی
ایران در کنار ویوگیهای منحصر به فرد خود می تواند حاوی پیامها و ارزشهای جهانشمول باشود کوه
می شود از آن بهره گرفت .صلح دوستی ،استکبارستیزی ،اتکاء به خود ،نفی ظلم و سوتم ،کموک بوه
نیازمندان ،استقرار عدالت گستر ارز های جهان شمول انقالب اسالمی ایران توسوط وابسوتگان
نظامی در هر یک از کشورها .جمهوری اسالمی ایران با بهوره منودی و بهوره گیوری از انقالبوی بوا
رسالت و پیامی جهان شمول ،با جایگاه ژئوپلیتیک و راهبردی ،با مطرح ساختن عدالت ،صلح ،هویوت
و نفی ظلم و ستم و حمایت از مظلوم در اصول سیاست خارجی خود ،با تال در جهت ایجاد وحدت
و همبستگی میان امت اسالمی ،با رهبری بیداری اسالمی و اسالم سیاسی در جهوان اسوالم و کول
جهان ،با اسالمی سازی و جهانی سازی مبارزه با صهیونیسم به جوای عربوی سوازی و منطقوه ای و
محدود سازی شرایط با تبدیل مقاومت به یک ارز و اصل مقبول در روابوط بوین الملول ،بوا نقوش
مثبت و سازنده و راهگشا در حل و فصل بحران های بین المللی ،با الهوام بخشوی بور جنوبش هوای
اسالمی و حمایت از آنها ،رشد شاخص های علمی و فناوری و رشد شاخص هوای آموزشوی در هموه
سطوح از دارندگان و صاحبان قدرت نرم تعیین کننده در روابط بین الملل و معادالت قدرت منطقه ای
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و داخلی است .بدین ترتیب تلفیقی از این قدرت نرم و سخت به تدریج می توانود انقوالب اسوالمی و
جمهوری اسالمی ایران را به یک قدرت منطقه ای بالمنازع و یک راهبر تمدنی قدرتمند و با نفووذ و
تثثیر گذار تبدیل کند و رشد و پیشرفت آن را در منطقه صلح طلبانه جلوه دهد .یکی از رو هایی که
جمهوری اسالمی ایران می تواند از آن برای ترویج و اشاعه قدرت نرم فرهنگی اسوتفاده کنود ،بهوره
گیری از وابستگان نظامی در سفارت خانه های هر یک از کشورهای مختلف می باشد .این وابستگان
می توانند قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران را در سراسر جهان تورویج دهنود و بوه گسوتر ارز
های انقالب اسالمی کمک کنند.
 .4منطقه گرایی :عامل قدرت ساز
امروزه نقش سازمانها و نهادهای بین المللی در نظام بین الملل بیش از پیش گسوترده تور شوده
است .در عصر حاضر همه کشورهای جهان به نوعی با این سازمان ها در ارتباط اند و اهداف خوود را
از طریق آنها پیش می برند .داخل شدن در سازمانهای بین المللی و منطقه ای با این هودف صوورت
میگیرد که دولتها با انباشت قدرت خود در یک نهاد بزرگ تر بهتر می توانند منافع ملی خود را تامین
کنند ضمن اینکه چنین راهکاری می تواند به مشروعیت اقدامات و همین طور کواهش هزینوه هوا و
پیامدهای احتمالی بیانجامد .به عبارتی دیگر وجود سازمان هایی مثل سازمان ملل و مجموع عموومی
این سازمان باع گردیده تا کشورها قوانینی را به تصویب برسانند و از طریق چند جانبوه گرایوی بوه
حل و فصل مسائل بین المللی بپردازند .همانگونه که یکجانبه گرایی آمریکا در حمله به عراق و عدم
جلب حمایت سازمان ملل باع کاهش محبوبیت آمریکا در نظام بین الملل شد و منافع بوین المللوی
آن را به خطر انداخت.
منطقه گرایی دارای ماهیتی اقتصادی است .کشورهای عضو یک منطقه از طریق شکل دادن بوه
ترتیبات بازرگانی و اقتصادی می توانند همکاریهای مختلفی را ترتیب دهند .بوا ایون حوال در اصوول
همکاریهای اقتصادی این فرض وجود دارد که گستر همکاریهای اقتصادی می تواند به سایر حوزه
ها و موضوعات غیر اقتصادی نیز سرایت کند .جمهوری اسالمی ایران باید از عملیات پویش دسوتانه
خودداری کرده و اهداف نظامی و غیرنظامی خود را از طریق سازمان های بینالمللی و توسط اتحاد و
ائتالف با دیگر قدرت ها پیگیری نماید .همانطور که خاطر نشان شد امروزه حل و فصل مسائلی مانند
تروریسم و مواد مخدر و  ...به تنهایی از عهده یک کشور خارج اسوت و بایود کشوورها بوا همکواری
یکدیگر به حل و فصل چنین مباحثی بپردازند.
ماهیت نظام بین الملل در دنیای امروز به شکلی است که به همان اندازه که دامنوههوای نقوش و
نفوذ و منافع ملی قدرت ها در دنیا افزایش می باید به همان اندازه نیوز ضورورت گسوتر تعامول و
همکاری و نیاز به ائتالف ها و تمرکز بر منطقهگرایی افزایش می یابد .به عنوان نمونه حضور امریکوا
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در مناطق مختلف جهان زمانی اتفاق افتاد که منافع امریکا بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یک ابر
قدرت در مناطق مختلف جهان گستر یافت و به دنبال آن نیاز به شوناخت ملوت هوا و ائوتالف بوا
دولت های جهان در مناطق مختلف یک امر اجتناب ناپذیر شد .حضور جمهووری اسوالمی ایوران در
مناطق مورد مناقشه خاورمیانه از یک طرف و تال این کشور در راستای ائتالف سازی با کشورهای
همسو در جهت حل و فصل این منازعات و ایجاد ارتباط با نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل در
راستای استفاده از عناصر قدرتسخت و نرم و نهایتاً قدرت هوشمند است .یکجانبه گرایی و تمرکز بر
توانمندیهای خود در پیشبرد اهداف منطقه ای و فرامنطقه ای راه به جایی نخواهد برد .بودین ترتیوب
هیچ کشور منطقهای نمی تواند اولویت های اقتصادی و راهبردی خود را فراتر از فضای بوین المللوی
تعریف نماید همانگونه که هیچ کشور و قدرت بین المللی قادر نخواهد بود بودون توجوه بوه قواعود و
ضرورت های مندرج در محیط منطقه ای به اهداف راهبردی خود نایل شود .تجربه نشان داده که هر
قدرت در حال ظهور در جهان امروز به ناچار نگاه منطقه گرایی و حرکت به سوی اتحادهوا و ائوتالف
ها را در سیاست خارجی خود در اولویت قرار داده است .تمرکز بر منطقه گرایی به نفع امنیوت ملوی و
منافع ملی جمهوری اسالمی ایران در بلند مدت است و می تواند در جایگاه این کشور در روابط بوین
الملل تثثیر گذار باشد .لذا حضور فعال ایران در مناطق مختلف جهان تا جایی که با اهداف اقتصوادی،
سیاسی -امنیتی و راهبردک ایران هماهنگ باشد به نفع یک قدرت در حال رشد مانند ایران است.
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نتیجه گیری:
در قرن بیست و یکم کسب قدرت با بکارگیری زور و روشهای نظامی نه تنها کاهش پیودا کورده
است بلکه تاحدود زیادی مشروعیت خود را از دست داده است در عوض به جوای آن شواخص هوای
دیگری نظیر توانمدیهای اقتصادی ،پیشگامی در عرصوه فنواوری و دانوش ،توانوایی هوای انسوانی و
همکاریهای منطقه ای و جهانی در قالب اتحادیه ها و ائتالف ها اولویت بیشتری یافته و مورد اقبوال
عمومی واقع شده است .طرح نظریه قدرت نرم و هوشومند توسوط جووزف نوای و سووزان نوسول در
راستای همین واقعیت انکار ناپذیر است که دولتها می توانند به جای اتکاء به منوابع سونتی قودرت از
سایر منابع قدرت نظیر پیشرفتهای علمی و اقتصادی جهت ارتقاء جایگاه خود بهره ببرند .بوه عبوارتی
دیگر استفاده از دو محور قدرت سخت و قدرت نرم و حالت مطلوب تر آن تلفیق قدرت سخت و نورم
در قالب قدرت هوشمندانه می تواند موثرتر از نگاه تک بعدی قدرت باشد.
جمهوری اسالمی ایران پتانسیل الزم برای ایفای نقش یک کشوور قدرتمنود را در عرصوه هوای
اقتصادی ،علمی و فن آوری ،جغرافیای و نظامی حداقل در سطح منطقه ای داراست .همانند بسویاری
از دولتها در عرصه سیاست بین الملل ،کسب قدرت اول منطقه ای جزء اصول مهم سیاسوت خوارجی
جمهوری اسالمی ایران است .منابع چنین هدفی وجود دارد .موقعیت ژئوپلیتیک ،منوابع نفوت و گواز،
پیشرفت های چشمگیر در عرصه های علمی در سطح بین المللی و کسب رتبه های نخسوت المپیواد
های جهانی و مهمتر از این ها متغیر روحیه جهانی و تمایل مردم ایران به تعامل با کشورهای جهوان
حایز اهمیت است .فکر و راهبرد در یک کشور طبعاً نمی تواند در حفظ تمامیت ارضی و نظام سیاسی
محصور بماند و پیشرفت جایگاه یک کشور نیازمند تعامل با جهان است .بنابرین ورود به صحنه بوین
المللی باع رشد و پیشرفت کشور خواهد شد .در کل مجموعه شمال آفریقا و خاورمیانوه از موراکش
تا پاکستان ،ایران کشوری است که عناصر و بنیانهای انسانی ،محیطی ،سرزمینی ،جغرافیایی و منابع
طبیعی را برای قدرتمند شدن و کسب موقعیت ممتاز منطقه ای داراست و می تواند بوه عنووان یوک
کشور صاحب نفوذ مالی ،اقتصادی و در نتیجه سیاسی و فرهنگی تبدیل شود .تاکیود یوک جانبوه بور
لزوم بکارگیری قدرت نرم و یا قدرت سخت در امر سیاستگذاری خارجی و ارتقاء جایگاه ایران اگرچه
می تواند زمینه رشد ایران در موارد مختلف را فراهم نماید ،اما نمی تواند کافی و پایدار باشد .چرا کوه
تلفیق این دو نوع از قدرت و همزمان توجه به مقتضیات و شرایط زموانی و مکوانی بورای بکوارگیری
هرکدام از آن دو بعد قدرت امری است که الزم است در سیاستخوارجی و راهبردهوای کوالن موورد
توجه قرار گیرد .جمهوری اسالمی ایران با توجه به بسترها و زمینه های قدرت ملی می تواند با بهره
برداری مناسب از ظرفیت ها و مقدورات ملی و توجه به محذورات داخلی و خارجی از طریق هوشمند
سازی سیاستگذاری ها به قدرت برتر در منطقه تبدیل شود و به جایگاه شایسته خود دست یابد .این
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مهم ممکن نیست مگر با اولویت بندی اهداف و استفاده از ابزارهای مناسب برای نائل شدن به نتایج
بهتر و سیاست گذاری های بهینه در سیاست خارجی و داخلی .جمهوری اسالمی ایران باید با استفاده
از قدرت هوشمند و ابزارهای موثر در فعال سازی آن مانند رسانه ها باید بتواند جامعه خود را در قالب
جدیدی در دنیای خارج تعریف کند .به عبارتی دیگر ایران باید از یوک رو جدیود و متفواوت بورای
تعریف خود و کسب اعتبار و افزایش قدرت و منزلت در منطقه بهره ببرد و این رو و راهبرد چیزی
نیست جزء استفاده از قدرت هوشمند .البته این نکته را نیز باید یاد آور شد که افزایش قودرت ممکون
است با جنگ همر اه شود ،چرا که قدرتهای بزرگ همواره از این می ترسند که افوزایش قودرت یوک
کشور می تواند توازن قوا را به ضرر آنها تغییر دهد لذا آنها همواره خواهان حفوظ وضوع موجوود موی
باشند .بدین ترتیب جمهوری اسالمی ایران باید بتواند افزایش قدرت خود را صلح طلبانه جلوه دهود و
رشد صلح آمیز به این معناست که قدرت در حال رشد بتواند بدون خصوومت عموده بوا قودرت هوای
بزرگ و همسایگان جایگاهش را ارتقاء دهد.
هوشمندی در این است که جمهوری اسالمی ایران بتواند از نیروهای نظامی خود در مبانی صلح و
خیر جهانی استفاده نماید و منطق حاکم بر نظام بین الملول را درک کنود و تعامول بوا همسوایگان و
کشورهای فرامنطقه ای را در اولویت قرار دهد .از دشمن تراشی های بی جهت در منطقه و نظام بین
الملل بپرهیزد و بتواند جامعه خود را به عنوان یک جامعه پیشرفته با الگوهوای اسوالمی -ایرانوی بوه
جهانیان معرفی نماید .در این مسیر همچنین ائتالف با دیگر بازیگران نظام بین الملل در حل و فصل
مسائل بین المللی می تواند مفید واقع شود و از یکجانبه گرایی نیز پرهیز نماید.
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