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چکیده
ازجنگ جهانی اول تا پایان جنگ سرد رویکرد نظامی و تهدیدات سخت افزااری در سیاسزت ازارجی
امریکا کاربرد داشت .پس از جنگ سرد تا دوره بوش مفهوم قدرت نزرم در ففممزان امنیمزی ایالزات مم زده
قرار داشت .اما در دهه اایزر شزاهد رویکزرد ااصزی از قزدرت ت زت قنزوان قزدرت هوشزمند در سیاسزت
اارجی امریکا هسمیم که از دوران اوبامادرسال  9002به صورت آشکار درم افل سیاسزی و امنیمزی امریکزا
مطرح بوده که راهبرد امریکا در پرتو آن مشخص می شود .با این وجوددراین پژوهش در صددبررسی تاثیر
قدرت هوشمند امریکا در دوره ترامپ قلیه ایران هسمیم ،از طرفی باید دیزد ایزران چزه تمهیزداتی در مقابزل
اقدامات امریکا نظر فرفمه است؟که با اسمفاده از روش توصیفی ت لیلی و چارچوب ابعاد قدرت باید ففزت
ترامپ به دنبال مهار ایران با اسمفاده از قدرت هوشمند بوده که از ابمدا دوره ریاسزت جمهزوری در ففممزان
امنیمی ترامپ به صورت مشخص قابل مشاهده است .از طریق ائملاف سزازی ،یزارفیری ،ت زریم ،کمکهزای
اقمصادی ،اینمرنت ،مقابله با تهدیدات امریکادر منطقه ایران هراسی ،و ...مزی باشزد در مقابزل ایزران درزمینزه
قززدرت سززخت ونززرم از طریززق تقویززت زیرسززاامهای نظززامی ،فسززمرش حززوزه نفززو  ،جنگهززای ناممقززارن،
بازدارندفی موشکی ،هلزال شزیعی وفسزمرش توانزایی در حزوزه فجزای م زازی و رسزانه تمهیزدات مقابلزه
باتهدیدات امریکا راحال برنامه ریای بوده .درزمینه قدرت هوشمند هم به رفز مشزکلات موجزود در حزوزه
دیپلماسی ،یارفیری ،سیاست فذاری کارآمدو مشارکت اسمراتژیک در حال مقابله با این تهدیدات است.
واژهگانکلیدی :ایران ،قدرت هوشمند ،امریکا ،ترامپ ،تهدید.

 -9اسمادیار روابط بینالمللی دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

ghodratA@yahoo.com

 -9دانش آموامه کارشناسی ارشد روابط بینالملل دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران(.نویسنده مسئول)
runiran@gmail.com
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مقدمه
با نگاه تاریخی می توان دریافت که جوام بشری از نظر قناصر سازنده قدرت ت ولات
ق یبی را ت ربه کردهاند .روزفاری «قدرت جسمی» بردفان قنصر اصلی ثروت و قدرت
بود و با فذر زمان جای اود را به «زمین» داد در قصر سرمایهداری ابمدا «ت ارت» و سپس
«تولید کاراانهای و صنعمی» قنصر اصلی قدرت م سوب میشد .که نمونه آن امپریالیسم
بریمانیا و غرب بود .و از قرن نوزدهم به بعد شاهد افاایش اهمیت «مدیریت نوین» به قنوان
اباار قدرت هسمیم .و از جنگ جهانی دوم شاهد افاایش نفو نقش «اطلاقات» در کسب و
قدرت و ثروت هسمیم (ایمانی راد.)99 :9339 ،
و از جنگ سرد به بعد شاهد کاهش قوامل سختافااری قدرت و اهمیت یافمن بعد
نرمافااری هسمیم .و در قصر جهانی شدن شاهد انباشت قدرت نرمافااری در کنار قدرت
سخت هسمیم .ایالات مم ده در دوران جنگ سرد براساس تعریف تهدید قلیه «امنیت ملی»
که شامل تهدیدات نظامی بود .سعی در کاربرد آرایش قدرت نظامی داشت برای مهار
کمونیسم)Kay, 2011: 88( .
در این میان جوزف نای معمقد است که امریکا از جنگ دوم جهانی به سمت قدرت نرم
کم کم روی آورده و سعی در مهار تهدیدات و ارتقاء جایگاه امریکا در نظام بینالملل
دارد)Nye, 2002: 11-13( .
و در آسمانه ورود به قرن بیست و یکم شاهد بعد سومی از قدرت در م افل سیاسی و
نگری امریکا ت ت قنوان قدرت هوشمند هسمیم .که سوزان ناسل و جوزف نای مباحث
قدرت هوشمن د را مورد بررسی قرار داده و معمقدند که قدرت نرم و سخت به تنهایی
کفایت نمی کند و ایالات مم ده بایسمی به سمت تلفیق این دو بعد حرکت کند .که
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بهرهفیری از این قدرت هوشمند مسملام بهرهفیری از اباارهای سیاسی ،دیپلماتیک،
اقمصادی و فرهنگی است)Cact, 2009: 18-20( .
و ایالات مم ده در قرن بیست و یکم در صدر مهار تهدیدات همچون انقلاب اسلامی
ایران و ساامارهای حکوممی برآمده از آن است و همچنین مهار تهدیدات تروریسم
بینالمللی سازمانهای چون القاقده و دانش و ...به طور اسمراتژیک درصدد اسمفاده از
قدرت هوشمند است( .قادری ،ابراهیمی)99 :9329 ،
در این میان جمهوری اسلامی ایران به قنوان یک نظام سیاسی مسمقل از مراکا جهانی
قدرت به قنوان تهدید ملی در سیاست امریکا معرفی شده است که میتوان به سند راهبرد
امنیت ملی امریکا در سال  9090اشاره کرد که ایران به قنوان یک تهدید اصلی معرفی
شده است .و حامی تروریسم بینالملل ،برنامه هسمهای ،تهدید صلح فلسطین – اسرائیل ،و
نقض حقوق بشر جهانی را نام برد( .مؤمنزاده)951 :9399 ،
و امریکا در چشم انداز میان مدت و بلندمدت اود هدف اصلی را در مهار ایران با
اسمفاده از قدرت هوشمند به کار بسمه است.
چارچوب نظری
ابعاد قدرت
تردیدی نیست که کلیدیترین مفهوم در روابط بینالملل مفهوم قدرت است تا آنجا
که میتوانیم بازی روابط بینالملل را بازی قدرت تلقی کنیم.
قدرت سخت
قدرت اجبار است و به هنگام ص بت از قدرت سخت قمدتاً قدرت نظامی به هن
ممبادر میفردد .با این حال قدرت سخت در بردارنده طیف فسمردهای از مناب مادی است
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که دیدفاه ممفکران بارگ قابل مشاهده است ،کسانی همچون بیسمارک ،مائو ،لیندن
جانسون و ماکیاولی معمقد هسمند که تنها از طریق قدرت نظامی است که میتوان اهداف
اود را به پیش برد .و کسانی همچون مورفنما و ادوارد هال کار بر قدرت نظامی و پولی
برای دسمیابی به هدف تأکید دارند .و در این جا از دیدفاه رئالیسمی به قدرت توجه
میشود و اسل ه و پول دو بعد اصلی قدرت سخت م سوب میشود .و رئالیسمهای
ساامارفرا همچون فیلپین ( )Gilbinقدرت را برفیرنده قابلیتهای اقمصادی ،نظامی و
تکنولوژی دولتها میداند.

قدرت نرم
نخسمین بررسی از قدرت نرم را آزر و چونگ در مقاله مهمی در کماب «امنیت ملی در
جهان سوم» منمشر شد که دریچه بدید را بر روی مطالعات امنیمی فشودند .که بعد نرم
افااری قدرت را در مقابل بعد سخت افااری قرار دادند .که برالاف قدرت سخت
دربرفیرنده مشروقیت ،یکپارچگی ،و ظرفیت سیسمم سیاسی در مواجه با ب رانهای امنیمی
بود( .آزرمون)9339 ،
این اندیشمندان زمینه را برای پایهفذاری دانش مطالعات امنیمی فراهم کردند و معمقدند
که امنیت پس از جنگ دوم مفهومی کاملاً غربی داشمه است که مفاهیم نظامی و
سختافااری بر مفاهیم غیرنظامی و نرمافااری ارج یت داشمه است( .آزرمون)93 :9339 ،
و به طور کلی از جنگ سرد به بعد قدرت نرم اهمیت یافت افرچه امریکا با اسمفاده از
قدرت سخت اسمراتژی اود را پیاده میکرد ولی بعد از جنگ سرد شاهد چراش به
سمت کاربرد قدرت نرم هسمیم.
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در بررسی قدرت نرم قمدتاً تأکیدات بر هنیتها ،سیاستهای فرهنگی ،و مؤلفههای
هویمی به ویژه فناوری است .و باید به دور از قدرت سخت برای تأثیر اود ففممان سازی
کند .و به مدیریت فرهنگ و نظام ارزشها ،مطلوبیتهای سیاسی تأثیرفذار باشد.
(قیوضی ،پارسا)903-901 :9399 ،
پس از پایان یافمن جنگ سرد ژوزف نای مفهوم قدرت نرم را مطرح کرد .که منظور او
از قدرت نرم پرداامن به یکی از مفاهیم مغفول مانده در سیاست اارجی ایالات مم ده
یعنی مفهوم «جا به» بود .که بر این دیدفاه بود که جا به با توسل به زور و قدرت به دست
نمیآید)Bilyin, Elis, 2008: 11( .
جوزف نای در کماب مهم «ماهیت ممغییر قدرت امریکا» برای اولین بار قدرت نرم را
مطرح کرد و رویکرد نولیبرالیسمی و نهادفرای قدرت نرم را وارد ادبیات روابط بینالملل
نمود.
و سرچشمه قدرت نرم شامل :فرهنگ (آن نبشهای که برای دیگران جذابیت دارد)،
ارزش های سیاسی (زمانی که در داال و اارج مطابق انمظارات آنها باشد ) .و سیاست
اارجی آن زمانی که مشروع و االاقی جلوه کند.
ویژفیهای قدرت نرم شامل:
 -9صنعمی بودن :قناصر قدرت نرم ت ت تأثیر ارزشها و فرهنگها قرار دارد.
 -9به هنگام بودن :ارتباط قدرت نرم با پیشرفتهای قلمی و تکنولوژی جامعه است.
 -3فرافیر بودن :قدرت نرم با وجود جهان اطلاقاتی و فسمرش تکنولوژی تأثیر آن فرافیر
و همه جانبه است.
 -1تغییرپذیری :قدرت نرم مطابق با تغییر شرایط مم رک و تأثیرپذیر است.
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 -5وابسمگی ممقابل :قدرت سخت و نرم وابسمگی به یکدیگر دارند برای ای اد یک
اسمراتژی واحد)http:alef. ir. 2017. 7666( .
جوزف نای به طوری کلی در یک تعریف جام بیان میدارد که« ،قدرت نرم توانایی
تأثیرفذاری بر دیگران جهت دست یافمن به نمایج دلخواه بدون اقمال زور یا صرف هاینه
است( » .نای مصاحبه)990 ،
و جوزف نای در سال  9093به اهمیت قدرت نرم در شکل دادن به سیاست اارجی
امریکا تأکید دارد و م موقه دیدفاه جوزف نای در کماب مشهد را به نام «قدرت نرم»
قرار دارد .و نای سیاست اارجی امریکا بعد از جنگ سرد را حول م ور قدرت نرم
میداند( .نای)9323 ،
قدرت هوشمند :با م دودیتهای که در زمیه قدرت نرم به وجود آمد مدقی از قدرت
رابطهای مطرح شد که در آن بازیگران از رفمارهای یکدیگر تأثیر میپذیرند و با
تأثیرفذاری فجای جهانی شدن زمینه را برای شکلفیری قدرت هوشمند فراهم ساات.
(قربانی ،کرمی ،قباسزاده)993 :9390 ،
در واق باید ففت که قدرت هوشمند پاسخی به ناکامیهای قدرت نرم از یک طرف و
قدرت سخت از طرفی دیگر است.
سوزان ناسل ( )Suzanne Nosselبرای نخسمین بار از مفهوم قدرت هوشمند اسمفاده
کرد منظور او از قدرت هوشمند ترکیب هدفمند و اردمندانه قدرت سخت و نرم در مقابله
با تهدیدات بود.
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از دیدفاه سوزان ناسل ،قدرت هوشمند شامل :مناب اجبارآمیا و اقناقی شامل تواناییها
و برتریهای نظامی ،اقمصادی ،فرهنگی و ایدئولوژیک باید در یک جهت هماهنگ شوند
تا برآیند آن تداوم برتری یک کشور تخمین کند)Nossel, 2004: 136( .
آیرس نپیمد ( ) Aqresمعمقد است که قدرت دولت از سه منب مهم سرچشمه میفیرد.
قدرت سااماری ،نهادی و موقعیمی است .قدرت سخت دربرفیرنده مناب سااماری از
جمله قدرت نظامی و اقمصادی است .قدرت نرم مناب نهادی را پوشش میدهد ،اما قدرت
هوشمند در برفیرنده هر سه منب قدرت دولت است)Mediros, Pinto, 2009: 3( .

ایالات متحده کاربرد قدرت هوشمند درجهت مهارایران
امریکا به دنبال اسمفاده از قدرت هوشمند در جهت امریکای امنتر و مدیریت نمودن
ب رانهاست .که یکی از این تهدیدات ماهیت انقلاب اسلامی است .که در رابطه با قدرت
هوشمند آمریکا مورد بررسی قرار میفیرد.
 )9امریکا و نهادسازی بینالمللی ،مسأله ایران :نهادسازی بینالمللی بعد از جنگ جهانی
دوم همواره از شااصهای اصلی در سیاست اارجی امریکا بوده در جهت مهار رقبای
اود .که نمونه آن بعد از جنگ جهانی دوم برای مهار کمونیسم در قالب سیسمم برتون
وودز در میتوان نام برد که بانک جهانی ،فات و صندوق بینالمللی پول از جمله آن
است( .کاربو ،رای)95-95 :9393 ،
ایالات مم ده برای مهار جمهوری اسلامی به سمت نهادسازی روی آورده و اواهد
آورد و بعد از انقلاب سال  9353امریکا به سمت ائملاف سازی غلبه جمهوری اسلامی ایران
در منطقه بهره فرفمه است .از جمله ترتیبات امنیمی سیاسی همانند شورای همکاری الیج
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فارسی در سال  9929میتوان نام برد .و حمایت از قراق در جنگ با یاران ،نادیک شدن به
اسرائیل ،حمایت از امارات مم ده قربی در ب ث جاایر سه فانه را میتوان نام برد.
(مهدی ،نیکبخت ،بیتا)90-92 :
امریکا با اسمفاده از ااملافات قومی و منازقه شیعه – سنی در منطقه قلیه ایران در حال
ائملاف سازی است و تلاش دولت ترامپ در امریکا این است که یک ات ادیه نظامی
ممشکل از مصر ،قربسمان ،اردن و امارات و شماری از کشورهای اروپایی در جهت مقابله
با ایران تشکیل دهد( .پارس تودی)9395 ،
و ترامپ درصدد ایران هراسی و «ت اری سازی امنیت» میباشد که با دریافت پول
کشورهای قربی منطقه را در مقابل ایران حمایت کند و دولتهای همچون قربسمان در
منطقه درصدد پرداات هاینه در جهت ناآرام نمودن اوضاع ایران هسمند .نورقلی و ند،
)99-93 :9399
دولت ایالات مم ده در حال ائملاف سازی با اسرائیل و مم دین قرب قلیه ایران است و
امریکا در برابر شش نوع منازقه ریشهدار در حال ائملاف سازی است.
هانس بندیک از وزارت دفاع امریکا این قوامل را شامل :منازقه سنی در برابر شیعه،
منازقه دموکراسی اواهی در برابر اقمدارفرایی منازقه قرب در برابر فارس ،منازقه قرب
در برابر اسرائیل ،منازقه اقمدارفرایان در برابر ااوان المسلمین و دیگر اسلامفرا و منازقه
همه در برابر دولت اسلامی قراق وشام (داقش)Binnendijk, 2016: 128-( .
 )136ایالات مم ده برای مدیریت این منازقات و جلوفیری ازتبدیل آنها تهدید قلیه
امریکاو مم دین آن در صددائملاف ازی با کشورهای مصر ،پاکسمان ،اسرائیل وقربسمان
سعودی است.
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ب) امریکا توسعه جهانی و مسئله ایران :امریکا همواره از قدرت اقمصادی در جهت
فسمرش نفو اود اسمفاده نموده است .که نمونه آن را میتوان طرح مارشال نام برد برای
بازسازی اروپا در برابر نفو شوروی نام برد .و با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد نفو
فسمرده امریکا در جهان را شاهد هسمیم که در قالب کمکهای اقمصادی و وامهای
بلاقوض اشاره کرد .و بعد از پایان جنگ سرد و قصر جهانی شدن نظریه نئولیبرالیسم و
نئومدرانیااسیون به قنوان اباار پیشبرد مطام و مناف سیاسی امریکا قمل نموده است .و در
دوره اوباما در منو راهبردی  9095بر مهار تهدیدان (همانند مقابله با ویروس ابولا) ،تعمیق
مناسبات ت اری و اقمصادی با آسیا ،سرمایهفذاری در افریقا ،و تعمیق امنیت انرژی میتوان
نام برد )National security Strategy, 2015: 15( .در این سند اقلام ده که
امریکا موتور رشد جهانی بودهو فرصمهای زیادی را برای رشد و پیشرفت فراهم می کند.
که این اود بخشی از قدرت هوشمند امریکا بوده است.
براساس این سند امریکا باید لازمه های پیشرفت اقمصاد جهانی را فراهم نماید و در
امریکا در سود فسمرش کمکهای بشردوسمانه به مناطق مخملف جهان میباشد .و بیشمر
کمکهای امریکا وارد کشورهای شده است که جمهوری اسلامی در آنها درفیر است
که میتوان به قراق ،افغانسمان و پاکسمان اشاره کرد .و در دولت کنونی ترامپ برای سال
 9092حدود  99میلیارد دلار است .که به امور مخملف مبارزه با افراطفرایی ،تخمین
دموکراسی در سطح جهانی و مقابله با فقر و ...است .و قمدتاً این کمکها اهدافی را دنبال
میکند که با اهداف جمهوری اسلامی در تجاد است)Kull, 2017: 2( .
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نمودار  -9کمکهای مالی ایالات متحده به دولتهای نا آرام منطقه
بین سالهای .1119-9699

و دولت حمایتهای اقمصادی اود را در زمینه اقطای وام ،مشاوره اقمصادی،
سرمایهفذاری و تقویت زیرسااتهای اقمصادی به کشورهای قربسمان ،مصر و دیگر
کشورهای ااورمیانه در جهت اصلاحات اقمصادی اقلام نموده استNSS, 2017: ( .
 .)49مسئله مدیریت ب رانهای بین المللی به قنوان بخشی از برنامه راهبردی امریکا به ویژه
در زمینه اقمصادی در منطقه ااورمیانه اقلام نموده که از دولمهای همچون قربسمان ومصر
در زمینه تقویت وتوسعه زیر ساامهای اقمصادی حمایت نموده که بیانگر ت کیم مم دین
امریکا و مقابله با م ور جمهوری اسلامی ایران و حاب الله است.
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نمودار  -1میزان کمکهای مالی ایالات متحده امریکادرجهان درسال .1191

ترامپ درصدد وض ت ریمها قلیه ایران میباشد و فشارها را بر ایران بیشمر نموده و
ایران را به قنوان حامی تروریسم میداند .و به قنوان بخشی از قدرت هوشمند اود
درصدد مهار ایران است( .آفماب نیوزیوز .)www. aftabnews. ir ،توافقنامه هسمهای
ایران و 5+9که در سال  9095منعقد شد در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما ت ت
قنوان برجام موجب حل وفصل منازقات از طریق دیپلماسی و مذاکره شد ولی با روی کار
آمدن دونالد ترامپ که در دوران مبارزات انمخاباتی برجام را موجب هدر رفمن هاینه های
امریکا می دانست و با نگاهی ابااری به این توافقنامه نگاه می کرد .که امریکا حدود 95
میلیارد دلار هاینه نموده است ودر مقابل چیای به دست نیاورده است .وسیاست اوباما رابه
شدت اشمباه اقلام نمودکه حاصل آن یک«توافقنامه بد» بوده است((Vatnka, 2016
ج) دیپلماسی قمومی و قدرت هوشمند امریکا در مهار ایران ،باید ففت که دیپلماسی
قمومی یکی از اهداف مهم دیپلماسی هوشمند امریکا در جهت مهار ایران است .از نظر
جوزف نای ایالات مم ده برای بازداشمن رقبای اود در منطقه سه راه در پیش دارد که
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قابل تصور است -9 :سیاست اجباری (چماق)  -9سیاست تطمی (هویج)  -3سیاست نرم
(قدرت نرم و جذابیت) که نای معمقد است قدم نرم اهمیت زیادی دارد)Nye, 2009( .
و دیپلماسی سایبری در سیاست اارجی امریکا م صول پیشرفتهای فناوری و ای اد
اینمرنت است .و رسانه های آنلاین بخشی از دیپلماسی قمومی امریکا و البمه قدرت هوشمند
این کشور است .و در ارتباط با ایران ایالات مم ده از دیپلماسی قمومی و سایبری بهره
زیادی فرفمه است فعالیت شبکههای بارگ جهانی همانند  ،FoxNew, CNNرادیو
امریکا ،Euronews ،BBC ،ال ایره و ...فوشهای از بهرهفیری امریکا از رسانههای
کلاسیک برای مهار جمهوری اسلامی است .)Fialho. William, 213: 3-5( .ایالات
مم ده در زمینه سایبر اقدام به تاسیس سفارت اانه م ازی در ایران ،جرای طرح اینمرنت
چمدانی به منظور مقابله با فیلمرینگ ،راه انادزی شبکه و وب سایمهای فارسی زبان نموده
است( .)Fialho,wiliam,2013:3-5که اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می شود
که حدود50میلیون نفر از جمعیت  30میلیونی ایرانی از اینمرنت اسمفاده نموده که این اود
بسمر مهمی برای اجرای سیاست اارجی ایالات مم ده امریکا است.
در آینده نه چندان دور شاهد هوشمند و رسانهای شدن لباس ،کفش ،قینک ،دسمبند
و ...هسمیم و از این اشیاء و کالاها بهرهبرداری سیاسی اواهد شد .و از این تکنولوژیها در
جهت نشان داد ن ایران به قنوان یک کشور غیردموکراتیک است و موازنه را به زیان ایران
تغییر دهد.
د) تکنولوژی و نوآوری رهبر آینده امریکا و مسأله مهار ایران :در تمامی اسناد بالادسمی
ایالات مم ده از جمله اسناد راهبرد امنیت ملی برتری تکنولوژی امریکا مطرح است و در
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اصوص چالشهای که امریکا باید با آن مقابله کند چالشهای قلمی و تکنولوژی است
(کمیسیون تدوین .)95 :9323 ،Nas
در صف ه  90سند راهبرد امنیت ملی امریکا که برای چهار سال آینده توسط ترامپ تهیه
شده است به صراحت از موضوع رهبری امریکا در ت قیقات ،تکنولوژی ،اامراع و
نوآوری ب ث میشود .و در آن با مطرح شده است که:
برای حفظ مسئولیت رقابمی ما امریکا تکنولوژیهای مهم و حیاتی برای رشد اقمصادی و
امنیت را اولویتبندی میکند که شامل قلم داده ،قلوم مرزفذاری ،تکنولوژی اود
فردان تکنولوژی نانو ،کامپیوتری پیشرفمه و هوش مصنوقی است ()NSS, 2017: 20
و امریکا با کنمرل قلوم و ت قیقات فناوری برای جمهوری اسلامی چالشهای را ای اد کند
– که موجب مهاجرت نخبگان ایران به امریکا میشود .که بخشی از مهممرین پیامدهای
این مسئله برای ایران شامل  -9کنمرل تکنولوژی توسط امریکا موجب افاایش نفو
اقمصادی و نظامی امریکا در منطقه ااورمیانه ،جلوفیری از رشد م ور مقاومت در ایران و
منطقه  -9شکل دهی به سیسمم مورد نظر اود با مم دین اود و منطقه که موجب افاایش
قدرت امریکا به همراه مم دین دراسمای اجرای ت ریم های فسمرده اقمصادی که هدف
این حملات در راسمای مقابله با ایران اواهد بود .که چنینی سیسممی موجب تجعیف
قدرت ونفو ایران درمنطقه اواهد اواهد شدGoldman, Roscnberg, 2015: ( .
 )2ترکیب قدرت سخت ونرم به همراه قابلیمهای اقمصادی فرصت مناسبی برای امریکا
درجهت رف تهدیدات فراهم نموده ،که این مسئله برای جمهوری اسلامی که در مرکایت
سیاست اارجی امریکا قرار دارد دارای اهمیت حیاتی است.
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 -3و جلوفیری از ظهور قدرت های ممخاصم که بموانند قلیه امریکا و مم دان آن تهدید
ای اد کند .و از قدرت فناوری اود در جهت مقابله با نفو ایران برای جلوفیری از نفو
آن در کشورهای منطقه که به ل اظ سیاسی و اقمصادی فاقد ثبات بوده همانند یمن ،سوریه
ولبنان مقابله کند  -1تجمین اقمبار و ثبات سیسممهای ت اری ،مالی ،بازارهای انرژی و
م یط زیسمی با هدف حفظ هژمونی جهانی امریکا برای کنمرل تهدیدات بالفعل و بالقوه
قلیه مناف  ،هویت و امنیت امریکا و مم دان این کشور .و م دود نمودن نظام غیرلیبرال و
م دود نمودن ایران در سطح منطقهای و نظام بینالملل استRathnayake, 2014: ( .
)3
 -5و ای اد مناسبات مبمنی «بهرهای کامل با رقبای ایالات مم ده از جمله چین و روسیه
برای بهرهمندی از توان آنها جهت مدیریت بینالمللی و مقابله با رقبای اود همچون
روسیه و چین به قنوان رقیب ایران ،است .و امریکا با مهار این دو قدرت سعی در مهار
ایران دارد.

اینترنت ابزارآینده ایالات متحده درجهت مهارایران
روشن است که امروزه اینمرنت وشبکه های اجمماقی نقش فسمردهای در زندفی
روزمره دارد .که درسال 9093نادیک به  1میلیارد نفر از جمعیت  3میلیاردی کره زمین از
اینمرنت اسمفاده نموده که در جدول زیر مشخص است که بیش از  30درصد مردم ایران به
اینمرنت دسمرسی دارند .که نشان میدهد ایران یکی تا کشورهای پیشرو در دسمیابی به
اینمرنت است) .)Tws. 2017در بسمر اینمرنت انواع مخملفی از شبکه های اجمماقی شکل
فرفمه اسمکه شامل-9:فیس بوک درسال  9001با  9میلیاردکاربر-9تویمر در سال  9009با
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 390میلیون کاربر-3یوتیوب در سال  9005با 9میلیارد کاربر-1اینسمافرام در سال  9090با
 500میلیون کاربر-5فوفل پلاس در سال  9099با 100میلیون کاربر-9تلگرام در سال
 9093که در ایران مخاطبان زیادی دارد-3 .واتساپ که در سال  9009با 9میلیارد کاربر
فعالیت میکند-2 .و . ....که این شبکه و پیام رسان های اجمماقی در اامیار غرب قرار
دارد(فرحی  .) ،9395در اهمیت این مساله باتوجه به نمودار کافی است که بدانیم از سال
 9090تعداد اشیای که با اینمرنت سروکار دارند از تعداد افراد کره زمین پیشی فرفمه است
یعنی چیای در حدود بیش از  50میلیارد می شود(دوانی مرکای.)12:9395 ،

نمودار  -3بیانگر وصل شدن تمامی تبادلات جانی به اینترنت است.

واکاوی راهبردقدرت در جمهوری اسلامی ایران
 )9ایران و تاکید بر قدرت سخت
در رابطه با اقما ل و شیوه قدرت در سیاست اارجی در مقابل ب رانهای بین المللی باید
ففت که جمهوری اسلامی از قدرت سخت افااری بیشمرین بهره را می فیرد چرا که
م موقهای از قوامل اقم از آشفمگی و ب رانهای داالی ت ایه طلبی ،ترور شخصیت های
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انقلابی ،ت ریم و ضدیت قدرتهای منطقه با ایران سیاست فااران دفاقی در جمهوراسلامی
را مموجه توسعه ظرفیت ها وزیر ساامهای نظامی نموده است .فهبه برای ازآنها اشاره
اواهیم نمود؛
 -9م دودسازی انقلاب اسلامی از تهدید تا ت ریم :پیروزی انقلاب با نظام سرمایهداری و
کمونیسم مخالف است .که برنامهها و توطئههای زیادی برای از بین بردن انقلاب اسلامی
ای اد نمودند ،حمایت از سازمان م اهدین ،و تبلیغات منفی ان ام شده است( .حوزه،
)9325
ورود آمریکایها به ایران در زمان انقلاب اسلامی برای مقابله با انقلاب اولین اقدام
امریکاییها است .و امریکاییها از طریق نهادهای بینالمللی و ات ادیه اروپا ت ریمهای
سنگینی بر قلیه ایران اقمال نمود( .منظور ،مصطفیپور)99 :9399 ،
دونالد رایگان در سال  )9393( 9923جمهوری اسلامی را در فهرست دولتهای مسمقل
قرار داد .ت ریمهای یک انبه امریکا از اوائل انقلاب با ت ریمهای فسمرده از جمله شورای
امنیت از سال  9009همراه شد که ت ریم اقمصادی ،بانکداری ،کشمیرانی ،بیمه و صنعت
نفت به ویژه قدرت نظامی و تسلی اتی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد( .مخماری هشی،
)953-999 :9393
در دوره کلینمون کنگره ایالات مم ده قانون داماتو را در سال  9995به تصویب رساند
که سرمایهفذاری بیش از  90میلیون دلار در ایران را ممنوع اقلام نمود.
 -9جنگ ت میلی و تهدیدات نظامی قلیه ایران :جنگ ت میلی و اقدامات ارابکارانه و
تقویت فروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی موجب فشارهای زیادی به ایران شد .و
حمایت از فروههای ت ایه طلب در کردسمان و آ ربای ان قومی و دامن زدن به تنشهای
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قومی از جمله آن است .و امریکا با اسمفاده از نهادهای بینالمللی از قراق حمایت نمود و
قطعنامه  591شورای امنیت سازمان ملل از نگاه بسیاری از ناظران پشمیبانی مسمقیم از قراق
داشمه است( .مسعودی ،اان بیگی.)991 :9399 ،
 -3موقعیت ژئوپلمیکی:روشن است کشورهای که از قدرت نظامی بالای براوردار نباشند
توانایی مقابله با تهدیدات را ندارندبا توجه به قرار فرفمن جمهوری اسلامی در منطقه
حساس که م ل رقابت قدرتهای بارگ است داشمن توانای نظامی در جهت کنمرل امور و
مقابله با کشورهای ممخاصم منطقه همانند قربسمان یک امر حیاتی می باشد .در هین راسما
در سند چشم انداز  90ساله کشور در سال  9101ایران باید کشوری با جامعه امن ،مسمقل و
دارای قدرت بازدارندفی باشد(سند چشم انداز 90ساله .)9329 ،بنابراین ایرا در منطقهای
قرارفرفمه است که دارای اایر قمده انرژی ،م ل براورد هویت و تمدنهای مخملف و
قرصهرقابت اسمراتژیکی و تسلی اتی قدرتهای فرا منطقهای است.

 )1سیاست خارجی جمهوری اسلامی وقدرت هوشمند
با توجه به بررسی های که صورت فرفمه دیدیم که ضرورت اسمفاده از قدرت سخت
برای جمهوری اسلامی حیاتی بوده از طرفی این تنهایک بعد از کاربرد قدرت نیست چرا
که ایران به اوبی در حوزه قدرت نرم قمل نموده در رابطه با فسمرش ارزشهای انقلاب
اسلامی ،اندیشه های امام امینی و حجرت آیت الله اامنهای وفسمرش هلال شیعی و. ...
در مناطق مخملف دنیا به اوبی قمل نموده است .ولی در رابططه با قدرت هوشمند بنابر
شرایط منطقه ورقابمهای قدرت های بارگ با جمهوری اسلامی موان و مشکلاتی وجود
دارد.
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دولت جمهوری اسلامی در پنج م ور از پرداامن به معقوله قدرت هوشمند غفلت کرده
است و این میتواند پیامدهای نامطلوب سیاسی و امنیمی برای آینده کشور و نظام اسلام در
پی داشمه باشد که شامل -9 :فقدان شراکت اسمراتژیک بینالمللی :با توجه به سیاستهای
ائملاف سازی امریکا باید آیا دید که جمهوری اسلامی میتواند از این ائملاف سازی امریکا
باید آیا دید که جمهوری اسلامی میتواند از این ائملاف در نظام بینالملل را ندارد .که
نشان دهنده ضعف در دسمگاه سیاستفذاری اارجی است .که م مود سری القلم در
کماب « سیاست اارجی جمهوری اسلامی یاران :بازبینی نظری و پارادایم ائملاف» به مشکل
ائملاف سازی در سیاست اارجی جمهوری اسلامی اشاره میکند .که به دلایل تناقجات در
قانون سیاست اارجی و همسایگان ایران بر میفردد که مشکل سیاسی و وابسمگی امنیت
دارند .و دیگر این که ایران زمینه شریکیابی در نظام بینالمللی را ندارد( .سری القلم،
)3 :9339
فقدان ائملافسازی و شریکیابی را میتوان در ب ث م کومیت ایران به بهانه مسائل
حقوق بشری در سازمان ملل نام برد.
و همچنین در سال  9323در اصوص دراواست ایران برای قجویت غیردائم شورای
امنیت از میان  999رأی م م قمومی ایران تنها  39رأی کسب کرد .این شااص یعنی
اینکه ایران نه تنها در سازمان ملل بلکه در میان سایر کشورهای قدم تعهد فاقد شریک
اسمراتژیک است( .کال ی)3 :9323 ،
و با اندکی تفاوت تقریباً در تمامی دورهها ما در دسمیابی به شریک و ائملافسازی ناکام
بودهایم رأی همیشگی چین و روسیه به قطعنامههای ت ریمی ایران حکایت از ناکامی ایران
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دارد در زمینه ائملافسازی و روسیه همواره به دنبال کسب مناف اود بوده به همراه چین و
از طرفی دیگر با غرب و اروپا همراهی میکنند( .کرمی ،کرامینیا)9-2 :9395 ،
ناکارآمدی اقمصادی و سیاست اارجی غیرهوشمندانه :با توجه به قدرت تلاش امریکا
در جهت اسمفاده از توسعه اقمصادی برای فسمرش قدرت اود و مهار ایران ،در مقابل
وضعیت اقمصادی ایران چندان مناسب نیست و معجلات جدی دارد .که اقمصاد جاء پایه
اصلی دولتها مصوب میشود .و اقمصاد نقطه قایمت در تعریف قدرت است
(.)Terverton, Jones, 2005. FX
و با توجه به فاارش مؤسسه اقمصادی ت اری که شااصهای رشد اقمصدی ایران منمشر
شده است بازار ،پول ،کار ،ت ارت ،مالیات و ...افرچه در بعجی از آنها بهبود نسبی به
وجود اواهد آمد امّا مشکلات کسب و کار همچنان باقی است( .دنیای اقمصاد)9399 ،
و در رویکرد مقایسهای کشورهای ترکیه ،قربسمان رتبه اول و دوم تولید نااالص داالی را
دارند و کشورهای همچون قطر ،آ ربای ان ،ترکمنسمان ،ازبکسمان و قااقسمان به دلیل
ان ام اصلاحات و جذب سرمایه اارجی رشد اقمصاد اود را افاایش داده ،که ایران در این
زمینه وضعیت پایداری ندارد .که نشان دهنده آسیبپذیری ایران در مقابل قدرت هوشمند
ایالات مم ده است.

 )3دیپلماسی عمومی ناکارآمد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
انقلاب اسلامی ظرفیت نرم بسیار بالایی داشت ،و به اوبی توانست از قدرت نرم اود
اسمفاده کند .تشکیل حکومت بر مبنای باورهای دینی و مردم سالاری دینی ظرفیتهای
قمومی و فراوانی برای قمقیابی اسمراتژیک انقلاب اسلامی ای اد کرد .و فوکو انقلاب را
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«روح جهان بیروح» نامگذاری کرد .و معمقد است که مذهب در ایران نوقی ات اد مقدس
برقرار کرده است( .فوکو)599-59 :9329 ،
با این وجود سؤال این جاست که آیا توانسمهایم از ظرفیتهای نرم انقلاب اسلامی برای
اجرای یک سیاست اارجی موفق اسمفاده کنیم و تهدیدات را مهار کنیم.
جنگ هشت ساله باقث شد تا حدودی مسائل امنیمی اهمیت پیدا کنند .و از دیپلماسی
سایبر ،ظرفیتهای فردشگری ،نمادسازی و ...دچار مشکلاتی بوده است و دیپلماسی
قمومی قمدتاً بر باورهای مذهبی به ویژه شیعهفری توجه دارد .که در بسیاری از حوزهها
اود منشأ تنش است.
مشکلات ایران در زمینه دیپلماسی قمومی شامل زیر است:
 ضعف در رویکرد :رویکرد دیپلماسی فرهنگی ایران مقطعی است و مسألههویت سازی و اصلاح افکار قمومی یک مسئله بلندمدت است و نیاز به رویکرد
اسمراتژیک دارد( .کشاورز و دیگران)93 :9399 ،
 ضعف در کاربرست دیپلماسی قمومی :دسمگاه سیاست اارجی جمهوری اسلامی ازاباارهای همانند رسانه ،شبکههای اجمماقی ،ماهواره ،نیما ...م صولات فرهنگی و
ظرفیت های قلمی دانشگاه و اساتید برای پیشبرد دیپلماسی قمومی بهره نمیفیرد.
(کشاورز)92 :9399 ،
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 )1تکنولوژی ،فنآوری اطلاعات و بنبستهای سیاست خارجی هوشمند
جمهوری اسلامی ایران
باید دید که آیا ایران ظرفیت اسمفاده و قابلیت توازن سازی در زمینه تکنولوژی را دارد
یا ایر؟
با توجه به سند چشم انداز بیست ساله که بر رشد اقمصادی ایران تأکید شده که ایران
باید به کشور برتر منطقه از ل اظ فناوری تا سال  9101تبدیل شود( .سند چشمانداز بیست
ساله) و طبق فاارش مؤسسات مخملف ب ران کشور دشمن ایران (مم د امریکا رتبه اول را
در کلاس فناوری در منطقه دارا است .و در اصوص مراکا آموزشی و ت قیقاتی با وجود
پیشرفتهای چشمگیر ولی ایران در میان دانشگاههای آسیا رتبه چنان مناسبی ندارد .و
بیشمرین دانشگاههای برتر در امریکا هسمند )Wur, 2018( .و تنها بالا بودن ظرفیت
ارتباطی ایران ناشی از حجور بیرویه اینمرنت و تلفن همراه در میان اقشار مخملف جامعه
است.

 )1سیاست گذاری اینترنتی و ناکارآمدی سیاست خارجی جمهوری اسلامی
ایران
آزاد بودن تبادلا ت اینمرنمی در سیاست امریکا کاملاً در جهت حمایت از مناف ملی بوده،
که ایالات مم ده از آن برای کسب برتری هژمونی بهره فرفمه است و از زمان جرج بوش
پدر تا کنون تقویت لیبرال دموکراسی بخشی از سیاست اارجی امریکا بوده است .که اینها
اود زمینه آزادی و تقویت بازارهای اقمصادی را فراهم آورده استMccarhy: ( .
)2015
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و از طریق تبادلات رسانه های آزاد امریکا فی نفسه زمینه لازم را برای فسمرش قدرت و
ارزشهای اود فراهم میکند .اهمیت سیاستفذاریهای اینمرنمی در دسمگاه سیاست
اارجی امریکا در اصوص ایران زمانی مشخص میشود که امریکا به راحمی با ایرانیها از
طریق اینمرنت ارتباط برقرار میکند.
اهمیت اینمرنت در دسمگاه سیاست اارجی تا جایی است که ص بت از «اسمعمار م ازی
امریکا» میکنند .و شبکههای یاهو ،فوفل ،ام اس ان ،فیس بوک ،تویمر و ویکیپدیا،
یوتیوپ امپراطوریها م ازی هسمند .که در اامیار امریکا برای تأثیرفذاری است .و افر
قبلاً شرکت های اقمصادی قدرت را در دست داشمند ولی امروزه این شرکتهای اینمرنمی –
ارتباطی هسمند که تأثیرفذار هسمند( .قاملی)935 :9393 ،
و در این میان سیاست ایران بر این است که اینمرنت را م دود کند و نهادهای مخملفی
همانند شورا ی قالی فجای م ازی و نهادهای کنمرل کننده همانند شرکت ارتباطات
زیرساات ،شرکت مخابرات و ...سعی دارند سیطره رسانه ملی بر سایر رسانهها را حفظ
کنند( .اکبرزاده ،جهرمی)99 :9395 ،
ولی به طور کلی اجماع ااصی در اصوص سیاستفذاری اینمرنمی وجود ندارد .و
اسمفاده از رویکرد سنمی سیاستفذارانه کشور در راسمای اقمال م دودیتهای ارتباطی
جوابفر نیست( .روشندل ،اربطانی)199 :9391 ،
از م موقه مباحث می توان ففت که ایران در اصوص مواجهه با اینمرنت و رسانههای
ارتباطی دچار نوقی تناقض است .که نمیاواهد از ت ولات دور بماند و از طرفی دیگر با
مشکلاتی مواجه است.
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قدرت نظامی اود برآمد .و قرار فرفمن ایران در منطقه ااورمیانه و تهدیدات مخملفی
که از منطقه مموجه آن میشود باقث شده است که ب ث تأمین امنیت به دغدغه اصلی نظام
راهکارهای جمهوری اسلامی برای مقابله با تهدیدات:
اکنون باید ففت که ایران در جهت مقابله با تهدیدات باید چه راهکارهای را در پیش
بگیرد .قدرت جمهوری اسلامی یاران از دو بعد قابل بررسی است قدرت سخت و قدرت
نرم.
در اصوص قدرت سخت باید ففت که جمهوری اسلامی بعد از جنگ ت میلی
درصدد فسمرش تبدیل شود .و در سند چشم انداز  90ساله جمهوری اسلامی قدرت نظامی
نقش مهمی در توسعه و حفظ نکات در این کشور دارد( .سند چشم انداز  90ساله)9329 ،
که اقدامات ایران در زمینه تقویت قدرت ملی و بازدارندفی و مقابله با تهدیدات
اارجی اقدامات زیر را ان ام داده است:

اقدامات در زمینه سخت افزاری
با توجه به بررسی های صورت فرفمه دیدیم که جمهوری اسلامی از دوران پیروزی
انقلاب همواره با تهدیدات منطقهای و فرا منطقهای مواجه بوده در همین راسما فسمرش
قدرت نظامی و تقویت زیرساامها جا اهداف اصلی بوده ،که درسند چشم انداز  90ساله
ایران باید کشوری پیشرفمه با جایگاه برتر فناوری درسطح منطقه با هویت انقلابی واسلامی
مماثر از اندیشه های امام امینی و رهبرمعظم انقلاب باشد .که ت قق چنین هدفی با یک
ایران قدرتمند و با ثبات امکان پذیر بوده در همین راسما باید اقدامات مهمی ان ام شودکه
مورد بررسی قرار اواهد فرفت.
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 -9ارتقای کمی و کیفی سامانههای پدافند هوایی
 -9تقویت زیرسااتها و اطوط دریایی:که باید به حجور وفعالیت فسمرده ایران در
آبهای دریای قمان ،سواحل مکران تا الیج فارس اشاره کرد .و اامصاص بدجه برای
تقویت زیرساامهای نیروی دریایی چرا که دترسی ایران به آبهای منطقه و کنمرل بیشمر
به معنای کنمرل نمودن نبض ت ارت جهانی است .از طرفی برفااری رزمایش های
نظامی و مانورها باقث کنمرل هرچه بیشمر نیروی دریایی سپاه پاسداران شده وکاهش
نفو قدرتهای بیگانه در الیج فارس و دریای قمان را شاهدهسمیم .لا توجه به م ها
شدن ناوفان دریای ایران به سیسمم( )APAظرفیت جمهوری اسلامی در رابطه با
همکاری های فسمرده با کشورهای روسیه و چین در بعد سخت افااری توانمندتر
شده،
 -3ای اد زیرسااتهای مناسب برای مشارکت هرچه فسمردهتر دسمگاههای دولمی و
غیردولمی در برنامههای دفاقی کشور( .قانون برنامه پن م)99 :9329 ،که ب ث
حجورنیروهای مردمی در کنارنیروهای بسیج تا حدود یک میلیون نفر را می توان نام
برد .که سرلشگرجعفری سیاست نظای ایران را بازدارندفی برمبنای وارد کردن
ضربات حساس به دشمن معرفی می کند .نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در
سطوح مخملف بر رف تهدیدات و ای اد بازدارندفی باید تاکید داشمه ،و سیاست
فااران دفاقی در حوزه هوایی ،زمینی ودریایی به تقویت زیرساامها مبادرت ورزند.
بسیاری از صاحبنظران معمقدند که ایران در حال بازدارندفی نظامی است .که شامل:
 -9دفاع مسطح :که در این راسما افاایش تعداد نفرات نظامی تأکید شده است ارتش 90
میلیون نفری بسیج حجرت امامخمینی(ره) در این راسما باید اشاره کرد
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 -9مقابله با امریکا و مم دان آن در جهان :که در الیج فارس حجور نظامی ایران را
میتوان دید.
 -3بهرهفیری از مم دان :همکاری با فروههای حاب الله لبنان ،دولت سوریه ،حماس،
فلسطین ،حوثیها در یمن و جهاد اسلامی فلسطین و ...را میتوان نام برد( .باقری دولت
آبادی)93-91 :9399 ،
 -1تهدید امنیت صدور انرژی :کنمرل ایلج فارسی و مسیرهای انرژی به ویژه تنگه هرما
از قابلیتهای ایرانبوده که روزانه چیای در حدود 95نفمکش از تنگه هرما قبور میکند
و چیای حدود93100000بشکه نفت را از الیج فارس قبورمی دهد .لذا قبور نفت از
این تنگه برای جهان اهمیت اساسی داردو یکی از نه آبراه کلیدی جهان به شمار می
رود(حافظ نیا ،ربیعی.)15:9399 ،
 -5به کارفیری جنگهای ناممقارن:که به کارفیری شیوه جدیدی در جنگیدن بر مبنای
نقاط آسیب پذیر دشمن است .که در اصوص اهمیت جنگهای ناممقارن سرلشگر
جعفری فرمانده سپاه پاسداران به صراحت اقلام می دارد؛«از آن ا که دشمن ازنظر
فناوری از ایران پیشرفمه تر است از جنگ ناممقارن اسمفاده می کنیم و نیروهای نظامی
ما آمادفی لازم را دارند»(باقری دولت آبادی .)30:9399 ،ازطرفی ایران در جنگهای
ناممقارن می تواند از فروه های آموزش دیده و فعال درلبنان وقراق اسمفاده کند.
 -9بازدارندفی موشیک
واضح است که تأثیرفذاری اندیشه واق فرایی بر سیاست اارجی جمهوری اسلامی
نگاهها را به سمت یافمن قدرت نظامی ،توازن قدرت ،آنارشی ،اودیاری و اوداتکایی،
اسمقلال اقمصادی و مفاهیم رئالیسمی معطوف میشود.
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و از آن جا که ااورمیانه یک نظام آنارشیک است و رئالیسم و ساامار قدرت مناسبات
را تعیین میکند( .مصلینژاد )9030 :9395 ،و ایران باید به سمت فسمرش سامانه ها و
پدافندهای موشکی حرکت نموده و مشکلات و ت ریم های دو لمهای غربی نموانسمه این
پروسه را با چالش مواجه کند .که براورداری از این قابلیت باقث شده ایران به راحمی
درمقابل قدرتهای فرا منطقهای ققبب نشینی نکند ،و فسمرش توان موشکی باید جا برنامه
های اصلی جمهوری اسلامی باشد چرا که ایالات مم ده امریکا در حال تقویت قدرتهای
منطقه و م ها نمودن آنها به سیسمم های نظامی به همراه سامانه های موشکی بوده همانند
اسرائیل و قربسمان سعودی وم ها نمودن سیسمم دفاقی کشور در جهت کنمرل کشورهای
ممخاصم منطقه همانند اسرائیل .واضح است که ایران درصنای دفاقی ونظامی سرمایه
فذاری نموده است .ودر کنار این پیشرفت ایران در حال تبدیل شدن به یک قدرت
هسمهای بوده افرچه ایران به توافقات نظام بین الملل پایبند بوده ومقام معظم رهبری
صراحما اقلام نموده که ایران قصد ساات جنگ افاارهای هسمهای را نداردولی در صورت
لاوم ایران در مواقعی که تهدید جدی پیش آید قابلیت ساات ت هیاات هسمهای در موارد
ضروری را دارد .که مواره دولمهای غربی و فروه9+5اواسمار م دود نمودن سیاست
هسمهای ایران بوده ،که ایان نباید به توافقات ان ام شده از سوی این دولمها اقمماد کامل را
داشمه باشد چرا که در ادوار مخملف از زمان پیروزی انقلاب تاکنون در موارد ممعدد به
اصول و توافقات اود پایبند نبوده و همواره در صدد مهار جمهوری اسلامی با اسمفاده از
فرصمهای ممعددبوده است .فه امام امینی بنیان فاار انقلاب اسلامی وآیت الله اامنهای
همواره به قابل تعمماد نبودن دولمهای غربی در رابطه با اصول دیپلماسی و تعامل تاکید
داشمه اند(.)www.icana.ir.418133.1397/11/26
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جدول  -9نشان دهنده میزان توانایی ایران در زمینه تاسیسات موشکی
است.
اقدامات در زمینه نرم افزاری
رسانه ملی و تمهید قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران
رسانه و قدرت هوشمند :تاملات نظری ،رسانه به قنوان اباار انمقال پیام نقش مهمی در
حیات انسانی دارد .و مارشال مک لوهان معمقد است که رسانه یک اباار تکنولوژیک
دربرفیرنده پیامها و ایدهها است و رسانهها اممداد هواس انسان هسمند( .مک لوهان:9333 ،
)90-50
و رسانه و اینمرنت نقش مهمی را در ساامارهای زیست م یطی انسان اقم از اقمصادی،
اجمماقی ،سیاسی و اجمماقی و فرهنگی به وجود آورده است.
دا نیل مک مکارتی در اصوص قدرت تکنولوژی معمقد است که ایالات مم ده امریکا
از قدرت تکنولوژیکی و اینمرنمی در جهت بهرهبرداری از مناف ملی اسمفاده میکند.
()Mccarthy, 2015: 80
و پژوهشهای بینالمللی امروزه در قصر پساهمگرایی نشان میدهد که اکثر جوانان
امروز از طریق شبکههای م ازی برنامههای جهان را دنبال میکنند و قصر پساهمگرایی
ادغام شدن وسایل سنمی ارتباطی همانند تلویایون و رادیو با شبکههای م ازی است .و
جمهوری اسلامی در این زمینه مشکلات اساسی را دارد.
در این جا به بررسی پیوند رسانه ملی با قدرت میپردازیم:
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 -9رسانه ملی و تولید قدرت – معنی قام :که به بررسی نقش رسانه در تولید قدرت ملی
پرداامه میشود که نشان داده شده که نقش چندان موفقی نداشمه است .ولی نباید از نقش
رسانهها قافل شد و آن را نادیده فرفت ولی توانایی مقابله با رسانههای غربی را ندارد.
(امینیان ،تیمورپور)95 :9399 ،
و رسانه ملی باید به مقابله با تهدیدات رسانههای اارجی که سعی در چالش کشیدن هویت
سیاسی ،فرهنگی اجمماقی ،و دینی جامعه دارد بپردازد.
و جمهوری اسلامی باید با تأکید بر الگوی مردم سالاری دینی کارآمدی جامعه ،نواندیشی
و تأکید بر اندیشههای امام امینی (ره) به مقابله با چالشها بپردازد .و برنامههای فارسی
زبان را در میان مسلمانان جهان جهت فسمرش ارزشهای انقلاب اسلامی فسمرش دهد.
(روشندل و همکاران)93 :9393 ،
و کشورهای غربی از طریق ادمات ماهوارهای و بالا بردن سرقت اینمرنت سعی در
فسمرش نفو اود در میان افکار و امیال مردم دارند.
 -9رسانه ملی و دیپلماسی قمومی :که در این جا هدف به کارفیری برنامهای است برای
تأثیرفذاری افکار قمومی جهان در اارج است .که از طریق رسانهها و اینمرنت صورت
میفیرد .و ایالات مم ده از دیپلمسای قمومی در راسمای تجعیف قدرت ایران اسمفاده
میکند .و از طریق کانالها و شبکههای ارتباطی سعی در تجعیف چهره انقلاب اسلامی
دارد .از طریق شبکههای  FOX News ،CNN ،BBCو( ...صاداتی)99 :9393 ،
رسانه ملی می تواند افکار قمومی در داال و اارج را ت ت تأثیر اود قرار دهد که این
مسملام رابطه دقیق و حساب شده میان رسانه ملی و دسمگاه سیاست اارجی میباشد .و

تمهیدات جمهوری اسلامی ایران ،در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا در دوره ترامپ 913 /

قلیرغم تلاشها چهره دیپلماسی قمومی ایران چندان موفقیتآمیا نبوده است و نمونههای
موفق هم مربوط به اقدامات سپاه پاسداران در لبنان و سوریه بوده است.
بنابراین صدا و سیما نهادهای مؤسس بایسمی در کمک به اصلاح چهره نظام هن اری
سازی منطقهای و بینالمللی در جهت دهی به افکار قمومی جهانی و منطقهای و مشروقیت
دادن به دسمگاه دیپلماسی را در دسمور کار سیاست اارجی قرار دهند.

نتیجه گیری
در این ت قیق به این مفهوم رسیدیم که در فذر روابط بین الملل قدرت اشکال ممعددی
به اود پیدا نموده است .امروزه در م افل آکادمیک شاهد شکل فیری نوع جدیدی از
قدرت ت ت قنوان قدرت هوشمن هسمیم که ایالات مم ده با اسمفاده از کاربرد آن در
صدد مهار جمهوری اسلامی در منطقه و افاایش قدرت مانوراود و رقبایش بوده که
اقدامات فسمردهای همچون ائملاف سازی ،یارفیری منطقه ای ،اسمفاده از فجای م ازی،
شیعه هراسی و ...در صدد مقابله با ایران است .در این میان جمهوری اسلامی ضمن تاکید
بر حفظ قدرت سخت باید تمهیدات لازم همچون به کار فیری نیروی نظامی ،ائملاف سازی
منطقه ای ،فسمرش هلال شیعی ،کنمرل تنگه هرما ودر بعد نرم افااری فسمرش اندیشه و
آرمانهای انقلاب اسلامی ،فاسازی انقلابی در منطقه وبه کار فیری فسمرده رسانه ها در
داال در جهت فسمرش صدور ارزشهای انقلاب و جلوفیری از سلطه ارزشهای غربی به
همراه رف مشکلات در حوزه دیپلماسی و فجای اینمرنت می تواند با تهدیدات مقابله کند.
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