
 الملل نامۀ ایرانی سیاست بینپژوهش

 9315 بهار و تابستان، 2 ، شماره4سال 

 18-991 صفحات:

Iranian Research Letter of International Politics 

Vol 4, No 2, Spring and Summer 2016 

Pages: 86-118 

 ۵+۱ یبا کشورها رانیا ایهستهقدرت نرم و توافق 
 

 

 1رامین غیور

 2هانیه جعفری

 

 
  دهیچک
از گذشته در معرض توجه قرار  شی، ب9314 رماهیدر ت ایبه دنبال توافق جامع هسته کی ةو پنج به عالو رانیا ایهسته یپلماسید

 یکه چه عاملباشد یله مئمس نیطرح ا داد،یرو نیرخاسته از اب هایییاست. از جمله چرا دهیگرفته و به چالش اذهان مبدل گرد

 یابیشهیبا ر گانسندیشده است؟ نو یجهان هایبا قدرت رانیا ۀسالدوازده ایهستهمذاکرات  رسیدنثمرو به تیموجب موفق

 یشده براادی هایلتکه دوهستند آن  یمدع کا،یو آمر رانیا یعنیای هسته یپلماسیدو طرف د یخارج استیحاکم بر س یفضا

 نیا میخود قرار داده و با تعم یرا کنش راهبرد درتق افزاریبر بعد نرم یمبتن یرفتار یالگو ،یخارج استیبه اهداف س دنیرس

 رییشکل تغ نیمبنا نوشتار حاضر پرسش مذکور را به ا نی. بر ااندآن برآمده فصلودرصدد حل ران،یا ایهسته ۀلئالگو به مس

پردازی، در مقام فرضیه؟ سازدیم فراهمرا  ایهستهبه توافق  یابیقدرت امکان دست افزارینرم کردیچگونه رو که دهدیم

مطرح تحلیلی -وزف نای و با کاربست روش توصیفیقدرت نرم ج از نظریۀ گیریبا بهرهپرسش،  نیدر پاسخ به ا گانسندینو

 هایاز روشدر راستای اثرگذاری بر یکدیگر،  کایو آمر نرایا هایتفاوت در اهداف، دولت رغمیکه علسازند یم

آن  تیو تثب ایهستهبه توافق  لین یبرا ،گراییو چندجانبهسازی اقناع ،ادبیاتو  لحن رییچون مذاکره، تعامل، تغ آمیزیمسالمت

  . اندبهره گرفته

 

   .انریا کا،یآمر ،یخارج استیس ،ایهسته یپلماسیقدرت نرم، د :هاواژهدیکل
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Abstract: 
Diplomacy between Islamic Republic and 5+1 group on Iran’s nuclear program which 

accomplished to “Joint Comprehensive Plan of Action” in July 2015, more than ever, is 

considering by public affairs and to challenge the attitudes. Some issues are arising from 

this event, and the main question is what causes the success and fruition of Iran's nuclear 

talks with the world powers after 12 year talks? Most of the writers and analyzers around 

the world, by reviewing the atmosphere of Iran and the United States diplomacy, claim 

these governments were seeking the model of soft power to reach the agreement on Iran’s 

nuclear program. The main question in this topic is how the soft power could lead the 

negotiations to Iran nuclear deal? As hypothesised, the authors of this essay believe, despite 

the differences in objectives of Iran and US, two countries could reach the deal and settle it 

just by using peaceful means such as negotiation, interaction, changing the tone and 

rhetoric, persuasion and multilateralism. 

Keywords: Soft power, Nuclear diplomacy, Foreign affairs, Iran, US. 

 

 مقدمه

مطلب است که از زماان آغااز    نیا یای، گو9314تا  9312از سال  رانیا ایهسته یپلماسید ۀخچیتار ۀمطالع

و  هاا واکانش  ،ایو منطقاه  یدر ساط  جهاان   شاه یموضاوع هم  نیا ا ران،یا ا یاسالم یجمهور ایهسته ۀبرنام

گونااگون   گرانیبااز  گاذاری ریثأو تا  یمناد هعالقا  ثیکه از حیطوربه .است داشته یرا در پ هاییمخالفت

 ةالملال در دور نیبا  اسات یموضاوع س  نیزتریبرانگچالش عنوانبه ران،یا ایهسته ۀبرنام ،یررسمیو غ یرسم

الملال، باه   نیبا  اسات یاسات تاا در مطالعاات س    دهیموجب گرد تیاهم نیا نی. همچنشودیمعاصر شناخته م

معاصار   ۀچندجانبا  یپلماسید ترینیطوالنعنوان » ،یجهان هایبا قدرت رانیا ۀسالهدوازد ایهستهمذاکرات 

  . (Mousavian, 2014)« جهان اطالق گردد

 رانیا ا یخاارج  اسات یس ۀگاندو تیماه اندنیبه جهت نما ایهسته یپلماسی، دزین ینظر داخلنقطه از

 اسات یس تیا ماه بندیجمع کیدر  توانی، مالذکرفوق یپلماسیکه با نگاه به دیطور. بهباشدیمل مأقابل ت

________________________________________________________________ 

 Corresponding Author: Raminghauor@yahoo.com  

mailto:Raminghauor@yahoo.com
mailto:Raminghauor@yahoo.com


 ۵93۱، بهار و تابستان 2، شماره 4الملل، سال  نیب استیس یرانیپژوهش نامه ا                                         77

نماود. نگااه    بنادی هدسات  یکانش راهبارد   افازاری و ساخت  افزاریدو نگاه نرم تیرا با محور رانیا یخارج

بار   دیا کأت ،یجهاان  سام یپلورال رشیپاذ »هفاتم و هشاتم باا تمرکاز بار       هاای دولت تیحاکم ةنخست به دور

 ,Izadi, 2010)« باشاد یمربوط ما  رانیا ایهسته ۀلئحل مس بچهارچومفاهمه در  ةدیو ا هاتمدن یگفتگو

pp. 30-33). یخارج استیمسلط س کردیرو 9314نژاد در سال یکار آمدن محمود احمد ینگاه دوم با رو 

 یباردن هناارهاا   الؤسا  ریا باه ز » چهاارچوب دوره در  نیا حااکم بار ا   افزاریسخت کردی. رودیگرد رانیا

 رانیا ا ایهساته  ۀلئدر جهات حال مسا    یتهااجم  یپلماسا ید ةدیا به غرب و ا یتهاجم کردیاتخاذ رو ،یجهان

 .(Izadi, 2010, p. 33)« است دهیگرد یراهبرد

از گذشته  شیرا ب یجهان هایو قدرت رانیا ایهسته یپلماسیشده، آنچه که دمطرح ۀنیشیاز پ فارغ

و پانج باه    رانیا انیم ایهستهامع در معرض توجه قرار داده و به چالش اذهان مبدل گردانده است، توافق ج

نگااره کارده    یاسیس بگانرا در اذهان عموم و نخ یال اساسؤس نیکه ا اشدبیم 9314 رماهیدر ت کی ةعالو

 یجهاان  هاای با قادرت  رانیا ۀسالدوازده ایهستهمذاکرات  دنیو به ثمر رس تیموجب موفق یچه عامل»که 

تحاوالت  له را از زوایاای مختلفای همچاون    ئمسا  تاوان مای  ، هار چناد  الؤسا  نیپاسخ به ا یبرا« شده است؟

ایشان بر نخبگاان   گذاریثیرتأو بالتبع  یافکار عمومیا تحول در آراء نگاه نخبگان و  چرخش در ،ایمنطقه

باه  مباادرت   گانساند ینو ن،یادیا بن ۀباه مفروضا   دنیرسلیکن در این نگاشته برای  ،بررسی و موشکافی نمود

 کنندةتی)هدا کایو آمر رانیا یعنی ،ایهسته یپلماسیدو طرف د یخارج استیر سحاکم ب یفضا یابیشهیر

 ،یانآمادن حسان روحا   کاریبا رو 9312. در سال اندنموده 9312-14 یزمان ۀ( در بره5+9 یکشورها ریسا

 اتیوارد شاد. از خصوصا   رانیا ا یخاارج  اسات یبه متن س هیاز حاش مادداً ،یکنش راهبرد افزارینگاه نرم

 ۀتوساع  ةدیا و ا یخاارج  ۀدر عرص زداییتعامل سازنده با جهان، تنش کردیبر رو دیکأت»نگاه  نیتوجه اقابل

   (.Bagheri & Shafi'ee, 2014) باشدیقابل اشاره م «یمنافع مل یبر مبنا روابط 

 نامتقاارن  داتیا ، در برخاورد باا تهد  2881کار خود در سال با آغازبه مقابل، اوباما همزمان ۀدر نقط

نگاه  یبر مبنا ،نمایندیم گریچالشمبادرت به  کایآمر یتیامن استیکه در برابر س یگرانیموجود و تنوع باز

کانش   ،اسااس  نیا و بار ا  ردهاقادام کا   کاا یآمر یماادد قادرت ملا    یدهو سازمان دیبه قدرت نرم به بازتول

و  گرایای چندجانباه  ،یلمللا انیبا  یپلماسا یاز د یریا گبهاره  تیا خود را بار محور  یخارج استیس یراهبرد

از آنااا کاه    ،ینگرشا  نیماوازات چنا   باه . (Motaghi & Poostinchi, 2012)قرار داده است  رییتغ استیس

 ایا و  ءشاخص ارتقا گرید یباشد و از سویم یجهان ۀجامع تیبا امن پیوندسو همکیاز  رانیا ایهسته ۀلئمس

اوباماا و   هاای دولات  یخاارج  اسات یس یراهبرد یریگمی، تصمشودیبا جهان قلمداد م رانیکاهش روابط ا
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 رانیا ا ایهسته ۀلئمسقدرت،  افزارینرم کردیاز رو گیریبا بهره توانیکه م افتیمبنا شاکله  نیبر ا یروحان

کشاور و رفاع اختالفاات     ایهسته ۀبرنام شبردیبا هدف پ یاست که روحان یدر حال نینمود. ا فصلورا حل

 ایهساته مذاکرات  نینو ةآغازگر دور ران،یا ایهسته تیظرف ۀهدف کنترل و مهار توسعموجود و اوباما با 

        شدند. 

که  دهدیم رییشکل تغ نیپرسش مذکور را به ا کرد،یرو نیا ریثأتتحت زیمبنا نوشتار حاضر ن نیا بر

در مقااام « ؟ازدساایماا فااراهم را ایهسااتهبااه توافااق  یابیقاادرت امکااان دساات افاازاریناارم کااردیچگونااه رو»

 ۀماموعا  کی تیبلاز آناا که قدرت نرم بر قا» ندپرسش معتقد نیدر پاسخ به ا گانسندینو ،پردازیهیفرض

 قیاز طر یاسیس هایماموعه ریق سایعال ای( بر رفتار مستقیمریغ )عمدتاً یاثرگذار یدولت برا رینظ یاسیس

 هااایطاارف دیااکأکااه ت دیرساا اااهینت نیاابااه ا تااوانیدارد، ماا دیااکأت آمیاازناااملموس و مسااالمت یابزارهااا

از جملاه   ،گرایای و چندجانبه سازیاقناع ات،یلحن و ادب ریی، تغوگوبر مذاکره، گفت ایهسته ةکنندمذاکره

   «.  باشدیم ایهستهبه توافق جامع  لین یقدرت نرم در راستا یاابیعوامل ا
 

 پژوهش اتیادب. ۵

باوده اسات.    بنیاه کام  اریو بسا  سااحتی گذشاته، تاک   ۀسه دها  یط قدرت نرم، ةدر حوز یبوم ورزیشهیاند

 انیا کاه مفهاوم قادرت نارم در م     دیرسا  اهینت نیبه ا توانیموجود، م نیگذرا بر عناو یکه با نگاهیطوربه

برخاوردار   ییالباا  تیا حاوزه، از اولو  نیا روز در اباه  از لحاظ پرداخات و طباع مطالاب    ،یمحافل دانشگاه

( نشاان  9312-14) 5+9و  رانیا ا ایهساته  یپلماسا یقادرت نارم و د   ةمنتشاره درباار   تایا . مرور ادبباشدینم

 ریا متغ راماون یپ نکاه یالملال، افازون بار ا   نیب استیمفهوم در قاموس س نینوظهور بودن ا لیکه به دلدهد یم

 صورت نگرفته اسات، در ماورد   یچندان یمپژوهش جامع و عل 5+9و  رانیا ایهسته یپلماسید یعنیوابسته 

آثار حاازز  از حال، چند دسته  نی. با اباشدیموجود نم یقیتحق اتیادب زیشده ن ادی ریدو متغ نیبسنای نسبت

  .باشندمی تیاهم

آن از قدرت سخت  زیقدرت نرم و وجوه تما نییدر خصوص تب ینخست از آثار، منابع عموم ۀدست

 (The future of power, 2013)و  ((The powers to lead, 2008 یجاوزف ناا   هاای کاه کتااب   باشندیم

 Powershift: knowledge, wealth, and)چاون    یآثاار  نی. همچنا روناد یمنابع به شامار ما   نیا نیترمهم

wiolence at the edge of the 21st century, 1991)     و از آلاوین تاافلر(Culture, Communications 

and Foreign Policy: A Model for Public Diplomacy, 2004)    گار یاز جملاه د  از حساام الادین آشانا 
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نگاشاته محساوب    نیا ا ینظار  چهاارچوب  بخاش و الهاام  اندقدرت نرم پرداخته لیهستند که به تحل یمنابع

 .شوندیم

 Geneva nuclear)هاای اختصاص دارد کاه کتااب   ایهسته یپلماسید یدوم از منابع به بررس ۀدست

talks between Iran and P5+1)   و  ییایاامحمدحساان دراز(The Islamic Republic of Iran's 

diplomacy: foreign policy, energy, nuclear)  دسات از مناابع    نیا ا ۀسارلوح  یزدیا بخاش ا از جهاان

 Hashemi to Rowhani: Iran's)در امار پاژوهش، از کتااب    شتریب قیتدق یبرا نی. همچنباشندیپژوهش م

foreign policy in the light of Constructivism) در راساتای فهام    یعیو شاف  یآبااد دولات  یباقر ۀنوشت

روز باودن  است که به جهت به یادآوریالزم به  کنی. لبهتر سیاست خارجی روحانی بهره گرفته شده است

مبحاث   نیا نمودن ا مستند یمعتبر برا هایروزنامه طورنیو هم یو خارج یداخل هایتیموضوع، از سا نیا

اندکی از منابع آن هام فقاط از   که از مرور اجمالی ادبیات پژوهش پیداست، تعداد ست. چناناستفاده شده ا

نزدیاک باه توافاق جاامع      ۀ)باه خصاوص در برها    5+ 9ایاران و  ای هساته دیپلماسی به تحلیل مذاکرات بعد 

باداعت ایان    د.انا را نکاویاده  هلئمسو از باب توجه به چگونگی پیشبرد این مذاکرات،  اند( پرداختهایهسته

الگوهاای رفتااری    ۀاخیر و پرداخت چگونگی پیشبرد این مذاکرات باا تکیاه بار ارازا     نگاشته در همین نکتۀ

   قدرت نهفته است.  افزارینرممبتنی بر بعد 
 

 : قدرت نرم ینظر چهارچوب. 2

« د سوم قدرتبع» 9لوکس ونیاست ریاز قدرت نگاشته شده که به تعب یکردیتوجه به رو یبر مبنا قیتحق نیا

 قیا که از طر باشدیم کیدزولوژیا ایسوم قدرت، چهره ةمعتقد است چهر( 9119)نام گرفته است. لوکس 

 قات ی. در حق(,p. ,1996 Lukes 41) نمایدیآن م رییمخاطب و تغ 2تیذهن یکاراقدام به دست ،سازیاقناع

اسات کاه    9131در ساال   یسا یمشهور انگلر باوواقع 3اچ کاریا یدوباره به ادعا ایلوکس، اشاره ریتعب نیا

  4بر افکار یرگیو قدرت چ یقدرت اقتصاد ،یکرده بود: قدرت نظام میتقس طهیرا به سه ح یالمللنیقدرت ب
(Nye, 2013, p. 120) .  

________________________________________________________________ 

1. S. Lukes  

2. Mentality

3. E. H. Carr 

4. Power over opinion  
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 9چاون وبار   یدانشمندان ورزیشهیقدرت، با اند افزارینرمبعد  رنگرش ب ۀنیشیقابل اشاره است که پ

(، یاجباار ریو غ ی)نفاوذ اجباار   3)اجبار مشروع و نامشروع(، کاالوس ناور   2ای(، دوگرازییزمای)قدرت کار

، 5ماک لوهاان   هاای با تالش طورنیو هم (fard,Imamzadeh 1020)( یمل هیو روح اتی)خصوص 4مورگنتا

عاات  و اطال ییداناا  ،یافکار عماوم  افتنیتیشدن، اهمیجهان ندیفرآ نییدر جهت تب 1و کاستلز 7، هلد8تافلر

اساتوار   یتلقا  نیا از قادرت بار ا   یفهما  نیتر، چناست. به عبارت روشن افتهینمو  یجهان یگذاراستیدر س

« ارتاش و اقتصااد برناده   »چون  اتینیتمرکز بر ع نوعاً ،یجهان ورزیاستیس افزاریاست که در نگاه سخت

   . باشدیم« برنده هایگفتمان»متمرکز بر عناصر ناملموس همچون  ،افزارینرمدر بعد  استیاست. اما نگاه س

 ،ییکاا یآمر تسا یبرالیپارداز نئول هیا نظر ،یجاوزف ناا   یاباداع  ۀیا نظر عناوان به 1«قدرت نرم» مفهوم

 ریمتغ تیماه»مفهوم در کتاب  نیبا طرح ا یشناخته شد. نا کیمحافل آکادم انیدر م 9118ۀده هایسالیط

 ابیا جنگ سارد و در غ  افتنی انیه معتقد بودند با پاقدعلم کرد ک هاییییشگویدر مقابل پ ،«کایقدرت آمر

مواجاه خواهناد    تیمتحده در سط  جهان با بحران مشاروع  االتیا یدشمن قدرتمند، منافع و رفتارها کی

معتقاد اسات    یصرفه نخواهد بود. اما در مقابل، نابهمقرون گریآن د یاقدامات خارج ةدیفا -نهیشد، لذا هز

« ثاروت  -اطالعاات »باه  « ثروت -هیسرما»از  درتهمچون انقالب اطالعات، ق اییهدهیپد ۀامروزه به واسط

مناابع،   ةگساترد  یریکاارگ و به یفراتر از توجه به نقش ابرقدرت کایآمر رویشیپ یاصل ۀلئگذر کرده و مس

 .Nye, 2013, p) باشاد یکشورها به رفتار مطلوب خود ما گرینمودن دو وادار یاسیس طیکنترل مح ییتوانا

25).      
باه آنچاه    یاابی دسات  ییقدرت نارم تواناا  : »نویسدیقدرت نرم م فیدر تعر (9117) 98ینا جوزف

 تیاسات. قادرت نارم از جاذاب     ازیا امت یاعطاا  ایا و اجباار و   دیا جذب و اقنااع، ناه تهد   قیاز طر خواهییم

 کیا  هاای اسات یس ی. وقتا شاود یما  یملت ناشا  کی یکیدزولوژیو ا یاسیس یباورها ،یفرهنگ هایارزش
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باه عباارت   (. Nye, 2008) «یاباد یما  شیمشروع جلوه کند، قدرت نرم آن کشور افزا گرانیدکشور در نظر 

 یدولت بارا  رینظ یاسیس ۀماموع کی تیقابل فیتوص الملل،نیقدرت نرم در روابط ب ۀینظر یمدعا گرید

و  سنااملمو  یابزارهاا  قیا از طر یاسا یسهاای  ماموعاه  ریق سایعال ایبر رفتار  میرمستقیغ عمدتاً یاثرگذار

بر قادرت ساخت،    تواندی. نفوذ مباشدیکه قدرت نرم متفاوت از نفوذ م  یتوض نیاست، با ا آمیزمسالمت

 است.  تیرضا یبر مبنا پذیریمیباشد، اما قدرت نرم، نه نفوذ که تسل یمبتن 2پاداش ای 9دیتهد

ن قدرت نارم توجاه داشات. در    به ارکا توانیم گرید یقدرت نرم از منظر هایشاخص یبررس در

 است:  ییآن قابل شناسا یو مهم برا یحداقل سه رکن اصل ندیفرآ نیا

کاه   میا دار تیاز واقع یکه نسبت به وجه یو اعتقاد مانیند از اا: باورها عبارتهاباورها و ارزش -

را متناساب   شاان حاتیخود، ترج ی. افراد بر اساس باورهاکنیمیم یشده و دانسته تلقآزموده یقتیآن را حق

و از  یاجتمااع  یو هناارهاا و الگوهاا   هاا که از ارزش ستارهای. ابخشندینظم و نظام م شیخو هایبا ارزش

  دهند.یم لیقدرت نرم را تشک ة، جوهرشوندیم ی... ناشو یمیاقل ،یاجتماع ،یخیتارة ژیو یبسترها

داللت دارد  یشده به لحاظ اجتماعدییأو ت یبر انتظارات، تعهدات اکتساب یاعتماد: اعتماد اجتماع -

دارناد   شاان یاجتمااع  یمرباوط باه زنادگ    یو نهادهاا  هاا و نسابت باه ساازمان    گریکاد یکه افراد منتسب به 
(Eftekhari et al., 2008, p. 220) . 

و  یریچاون باورپاذ   ییارهاا یبر اذهان و توجه باه مع  دیکأاعتبار: در عصر ارتباطات و اطالعات، ت -

 أاعتباار رهباران و کشاورها منشا     ،یافکاار عماوم   انیا . در مآیاد یقدرت نرم به شمار ما  یاتی، منبع ح3اعتبار

 ۀرو وجها  نیا . از اباشاد یکشاور ما   کیا نباودن   ایکننده در سط  و نوع قضاوت و قابل اعتماد بودن نییتع

نسابت باه    یتا ح شاتر یب یتا ی، اهمشاود یما  دهیا در عصر اطالعات نام 4آنچه پارادوکس وفور لیمثبت، به دل

 .(Nye, 2013, p. 147)کرده است  دایگذشته پ

و مختصات مرباوط   هایژگیالزم و متناسب با و یداشتن ابزارها اریقدرت نرم مستلزم در اخت اعمال

 : هایژگیو نیا ۀ. از جملباشدیاعمال قدرت م طیبه مح

، رودیبع قادرت باه شامار ما    من نیو بهتر پذیرترینانعطاف ،ییاطالعات و دانا( 9111)نظر تافلر  به

ثاروت   ایا که ممکن است به استفاده از زور  دیرا رفع نما هاییبه شخص کمک کند تا چالش تواندیم رایز
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کاه برخاساته از    بمطلو ةویبه ش یبه اناام کار گرانید بیترغ یبرا توانیداشته باشد و اغلب از آن م ازین

 . (Toffler, 1991, p. 801)است استفاده نمود  ینفع شخص

باودن باه افکاار    بودن و معطوفآمیزابزار اعمال قدرت نرم، مسالمت هایشاخص گرید ازهمچنین 

و نقاش   یصل  جهان یدو شاخص به جهت ضرورت برقرار نیامروزه ا نکهیاست. چه اقابل اشاره  یعموم

 کرده است.  دایاز گذشته پ شیب یتیکشورها اهم گیریمیدر تصم یمضاعف افکار عموم

 یبودن اعمال قادرت نارم، شارط   آمیزتیدر موفق زین یاتیعمل طیمحمحتوای توجه به  ن،یبر ا افزون

اشااره دارد   تیا واقع نیمفهوم قدرت نرم به ا قتیدر حق»معتقد است: ( 2888) ی. ناآیدیبه شمار م یاساس

 تقادر  یپراکنادگ  لیا به دل ز،ین هاآن نیمقتدرتر یاست که حت یوفور امور هامشکل دولت 29که در قرن 

منظار، باه    نیا در دست ندارند. اعمال قادرت از ا  هااز آن ی، سرنخهااز دولت ریغ گرانیکشورها و باز انیم

باود.   گرانیاعمال قدرت بر د ۀشیدر اند توانیکه در آن نم شودیبا حاصل جمع مثبت مبدل م یباز ینوع

 .(Nye, 2013, p. 19) «دیشیاند رانگیبه اعمال قدرت با د بایستی، مروشیتحقق اهداف پ یبرا

آن  یاصال  کیا تاکت»اول  ۀاز آن جهات کاه در درجا    یپلماسید ،الذکرفوق هایتوجه به شاخص با

و قاانع کاردن    یاطالعاات و راضا   آوریاعالم مواضع، جمع یتماس برا یمارا»دوم  ۀو در درج« مذاکره

ابازار کشاورها    نیتار ، مهم(Ashna, 2004, p. 6)« باشدیم گریاز مواضع کشور د تیحما یکشور برا کی

 .باشدیم سازیتیو اطالعات و تالش در جهت اقناع و رضا ییاز دانا گیریبهره یدر راستا

 ۀیا بر پا 9یعموم یپلماسیبا عنوان د یپلماسیاز د ایشاخه ،یافکار عموم تیبا توجه به اهم نیهمچن

را باه   یعماوم  یپلماسا یمتحاده، د  االتیعات ا. آژانس اطالگرددیم یکاربرد 2یرسازیو تصو تیخلق هو

و گساترش   گرید یبر مردم کشورها یرگذاریثأو ت رسانیشناخت، اطالع قیاز طر یمنافع مل تیتقو یمعنا

از  .(Ashna, 2004, p. 9) کناد یم فیتعر یخارج انیکشور و همتا کی یشهروندان و نهادها انیگفتگو م

پخاش   و یفرهنگا  هاای شیهماا  گازاری انتشاار کتااب، بار    ،یعماوم  یپلماسا یمرتبط با د هایتیجمله فعال

 . باشدیقابل اشاره م یالمللنیب یونیزیتلو ویراد یهابرنامه

 ۀدر عرص 3گراییراهبرد چندجانبه ۀموجب توسع ،المللینیگسترش ابعاد ارتباطات ب گرید یسو از

شاباهت   ،یجهاان  اسات یکار سدساتور  یسااختار کناون   ،(2888) یاست. به نظر ناا  دهیگردالملل نیروابط ب
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باه شاکل    تواناد یاسات کاه ما    یبرناده کسا   گریدارد که در آن بااز  یشطرنج سه بعد یباز کیبا  یفراوان

 ,Nye) کناد  یکشاورها خاوب بااز    ری( همراه با سایانسان ستیز ،یاقتصاد ،یتی)مسازل امن یو افق یعمود

2013, p. 20). 
قادرت در جهات    افازاری نارم  کارد یاز رو ،یجهاان  نیسااختار ناو   چهاارچوب امروزه کشورها در 

 اااد یا ،قدرت نرم در نظر مخاطاب آن  ةکنندمثبت از اعمال یذهن ریچون شکل دادن به تصو ییکارکردها

هادف بادون    ۀعا واداشاتن جام  نیسط  اعتباار و باه تمکا    ءو ارتقا شیافزا ی،در افکار عموم مندیتیرضا

 .گیرندیخت بهره مقدرت س یو ابزارها هااهرم یریکارگبه

 

 ۱+۵ کشورهای و رانیا ایهسته یپلماسیقدرت نرم و د. 9

 یپلماسا یبار قادرت نارم را در د    یمبتنا  یرفتاار  یحاضر در اساس به دنبال آن است تاا نقاش الگاو    نوشتار

 ردشبیپ با هدف یروحان نکهیبه ا تی. البته، با عنادینما یبررس یک ةکشورهای پنج به عالوو  رانیا ایهسته

 ران،یا ا ایهساته  تیا ظرف ۀو رفع اختالفات موجود و اوباما با هدف کنترل و مهار توسع رانیا ایهسته ۀبرنام

  موضوع پرداخته است.   یقسمت در قالب دو بخش مازا به بررس نیشدند، ا ایهستهآغازگر مذاکرات 

 
  رانیا ایهسته ةبرنام شبردیقدرت نرم به مثابه ابزار پ -9-۵

باا   گرایای ، گفتماان اعتادال  9312 یجمهاور  استیدر انتخابات ر یکار آمدن حسن روحان یرو با

گفتماان   نیگزیجاا  ،یدر رواباط خاارج   یزدایو تنش یعدالت اجتماع ،گراییچون توسعه ییطرح شعارها

 نیا ا همنار ب ،یدر روابط خارج یزایو تنش یتهاجم یپلماسیگفتمان، د نی. به باور ادیگرد خواهیعدالت

کشور کاهش دهد.  ۀجانبهمه ۀتحقق رشد و توسع یرا برا نهیشده و زم یتیوارد فاز امن الًعم رانیتا ا دیردگ

توساعه   ریاز بحران و حرکت در مسا  رفتبرون یدرصدد برآمد تا برا دیانگاره، گفتمان جد نیهم یبر مبنا

 استیس ۀرا سرلوح« با جهان ازندهتعامل س» کردی، رو9484 رانیا اندازسند چشم چهارچوبخصوص در به

موجود  اتی، نگاه به واقعتربه عبارت روشن .(Reza'ee & Torabi, 2013, p. 132)خود قرار دهد  یخارج

 . باشدیتعامل سازنده با جهان م کردیثر در اتخاذ روؤاز عوامل م یفیط یایگو ،یو خارج یداخل ۀدر عرص

ناکارآماد، و از   یاقتصااد  هایاستیاز س یناش ةندیو تورم فزا یعوامل، رکود اقتصاد نیا ۀجمل از

بار   نیو سانگ  ساابقه کام  هاای میکاه مناار باه تحار     باشاد یما  ناژاد یاحمد گرایتقابل یپلماسید ترآن مهم

 کشور شد.  یاسیو س یاقتصاد یهاانیشر
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 ورطا نیو هما  رانیا ا ایهساته  ۀلئبر سر مسا  یجهان هایمطلوب با قدرت ةعدم مذاکر ،این بر افزون

شاده و   یتیامن ۀطیح کیوارد  رانیتا ا دیچون انکار هلوکاست، موجب گرد یرضروریطرح موضوعات غ

 یمنازو  یو جهاان  ای، کشاور در ساط  منطقاه   هایتوسط غرب «هراسیرانیا»لحاظ با پردازش راهبرد  نیاز ا

 گردد. 

بار   دیا کأ. تباشاد یم پیوندهم یحسن روحان شناختیو روان یذات هایبا خصلت گرید یاابیا عامل

است  یحسن روحان یرفتار هایاز جمله شاخص گرامصالحه یستیزو هم گراییچون اعتدال، تکثر یاصول

، حسان  گفتهشینگاه به عوامل پ با. باشدیم روشیحل مشکالت پ یتعامل برا ریکه بسترساز حرکت در مس

  کشاور  یملا  تیو امن یمنافع مل نیمأت یدر راستا دیبا یخارج استیاساس س»معتقد است: ( 2893) یروحان

و کشاور را باه سامت توساعه و      نیرا تضام  یقاادر باود مناافع ملا     یخارج استیراستا، اگر س نیباشد. در ا

 یخارج استیس نیدهد، ا شیرا کاهش و سودها را افزا هانهیهز یسوق دهد و به عبارت جانبهگسترش همه

 ایهساته  ۀلئمسا  فصال وحال  یدر رابطه با چگاونگ  یو نیهمچن. (Rouhani, 2013A)« مطلوب خواهد بود

تنهاا روش،   ،یغربا  یو کشاورها  رانیا ا ایهساته  ۀمخالفان برنام یو هم برا رانیا یهم برا: »افزایدیم رانیا

کاه باه   زدوده شاود  چرا  هاا میباشد که تحر نیا تیدر نها یستیبا تو مذاکره است. مقصود دول گووگفت

 کیا  م،یرا مطارح کنا   هاا میدر کدام نشست و به چه شکل موضوع لغاو تحار   نکهیا .باشدیسود ملت ما نم

در تعامل  ایبا دن یبه نوع دیکنند. با رییتغ یکم مان،اتیراهکارها و لحن و ادب دیاست. با یمذاکرات کیتاکت

 «مینا ک کیا اسات، نزد  اندازکه در سند چشم یو خود را به مقاصد میرا کاهش ده مانهاینهیکه هز میباش
(Rouhani, 2013B). 

راهبارد   ،المللای نیمتحده در معاادالت با   االتیا گاهیبا اذعان به نقش و جا یراستا روحان نیهم در

 کایبا آمر میمستق وگویگفت یو برقرار 9«یابتین یپلماسید»کنارگذاردن  یخود را بر مبنا یخارج استیس

 ایا باا دن  یو دشامن  یدوست اًقطع»که است  دهیعق نیر اب ی. روحاننمایدیم یدهاروپا سازمان ۀیاتحاد یبه جا

« اقادام اسات   نیبهتار  نیا ا م،یکن لیرا به فرصت تبد بیو آس بیرا به آس دیتهد میو اگر بتوان ستین یدازم

(Rouhani, 2013C). کشاور هماراه    یاصال  گیرمیعنوان تصمنظام به یرهبر دییأبا ت ،یکردیرو نیاتخاذ چن

 اراتیا اخت» ،یخاارج  اسات یراهبارد س  دییا أضامن ت  «رمانانهنرمش قه» ریتعب انیبا ب ایخامنه اهللتیآ .دیگرد

 ,Bagheri & Shafi'ee)عطا نمودند ا کردیرو نیا شبردیجمهور در جهت پ سیرا به رز «ایسابقهیکامل و ب

2014, p. 353.) 
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(، 9312)مهر  سازمان ملل یاز شرکت در نشست مامع عموم شیپ یله، روحانئمس نیبه ا تیبا عنا

پست منتشر واشنگتن ۀرا در روزنام ایجهان، مقاله یافکار عموم یبرا رانیا «دیدج کردیرو» نییبا هدف تب

از نظر  رانیا ینه فقط برا یاهسته یانرژ دیو تول یسوخت اتم دیتول ۀچرخ لیتکم: »نویسدیم ی. ونمایدیم

در  رانیا ا گااه یو جا تیا ثیاست و از نظر ح یتیهو ۀلئمس کیمهم است، بلکه  یبه منابع متنوع انرژ یابیدست

 -بارد  جیبه نتاا  دنیرس یتعامل سازنده و مدبرانه برا یدارد برا یآمادگ رانیا کنی... لدارد تیاهم زیجهان ن

  (.Rouhani, 2013D)« مختلف وارد شودهای برد در عرصه

متفااوت و   9ییبازنماا ساازمان ملال، باا     ینشست مامع عماوم  نیهشتمودر شصت یروحان حضور

 رانیدوباره بر اعمال حقوق ا دیکأضمن ت یسفر روحان نی. در ادیهمراه گرد رانیا یرفتار یالگو ۀبینانواقع

بدون  گوهایوگفت یکشور برا یحقوق، از آمادگ نیدر اعمال ا المللینیب یو ضرورت احترام و همکار

 دیا جد کارد یکامال خبار داد. رو   تیشافاف  قیا ات از طرابهام ۀیمتقابل و رفع دوسو یاعتمادساز یبرا ریخأت

 یساا ؤر یتلفنا  گویوگفتتماس و  یها، تابونشست و پس از سال نیا انیتا در پا دیموجب گرد یروحان

 ایهساته  یاز انارژ  یخاوردار بر ی، روحاان گاو وگفات  نیا انیشکسته شود. در جر کایو آمر رانیجمهور ا

 یاز غارور ملا   یخواناد و آن را نمااد   NPT چهارچوبخود در  یانونرا فراتر از حق مشروع و ق آمیزصل 

 ,Bagheri & Shafi'ee)کرد  دییأرا ت آمیزصل  ایهسته یاز انرژ رانیا یبرخوردار زیدانست. اوباما ن رانیا

2014, p. 354.)   
اد باه وزارت اماور خارجاه، محمادجو     یملا  تیا امن یعاال  یاز شاورا  رانیا ایهسته ةانتقال پروند با

طباق   ،ایهسته زیآمصل  یانرژ نکهیا انیبا ب فیآن را برعهده گرفت. ظرو اجرای  شبردیپ تیمسئول فیظر

تصور  ةدهندرییو تغ ایموضوع هسته فصلوموجود است، مذاکره را تنها راه حل رانیا یبرا المللنیحقوق ب

 (2893) فیخصوص ظر نی. در اداندیم یاسالم یجمهور یرفتار یاز الگو کنندهمذاکره هایغلط طرف

را  نیهم خود ا هایو غرب شوندینم استیس ریی، اما سبب تغکنندیم اادیفشار بر مردم ا هامیتحر: »گویدیم

هام   یمردم عااد  نیو هم زندیم ربهض یبه مردم عاد یزیاز هر چ شیب هامیو در حال حاضر، تحر دانندیم

در  توانیکه نم دهیفهم نرس نی... طرف مقابل هنوز به اکند نظرشان صرفکه دولت از حقوق ستندیحاضر ن

آرام  زیا هماه چ  دیا ساپتامبر با  ازدهیبعد از  شدی. اگر مدیرس شرفتیبه رفاه و پ گرانید ۀنیامروز به هز یایدن

باه   نتاوا یبرد ما  -برد یکه تنها از راه باز میوادار کن تیواقع نیبه درک ا ار گرانید میازمندی... ما نشدیم

________________________________________________________________ 
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موفاق کاه ضاامن     یپلماسا ید کیا   یدر ادامه و در تشار  یو نیهمچن .(Zarif, 2013A) «دیرس ینفع جمع

 تیا واقع نیا دیبا: »داردیم انیباشد، ب یتیاز انزوا و بحران امن رانیا رفتو عامل برون ایهسته یدستاوردها

 یکاه جمهاور   ییسات. تاوان معناا   کرده ا دایپ یدیجد هایلفهؤکه در جهان امروز، قدرت م میرا قبول کن

را  یاسالم یجمهور هایاستیدولت قصد دارد از آن استفاده کند و س نیاست که ا یزیداشته، چ یاسالم

شاما قادرت    یااسات کاه بار    یدر به دسات آوردن مناابع   یجد ۀمسابق کی ،یپلماسید ۀبرد. صحن شیبه پ

شما در  یبرا تواندیشما، م هایدگاهید ۀاراز ةشده، در واقع نحو ی. امروز احساسات هم جهانکندیم اادیا

  .(Zarif, 2013A)« کند اادیا پذیریبیآس اینفوذ  ایسط  دن

 ،یدر نازد طارف غربا    طاور نیشده در داخل کشور و هماادیا هاینهیاساس و با توجه به زم نیا بر

حاکم بر روابط  9کیلوژدزویا -یاحساس یستمانیز یبه دنبال آن است تا با غلبه بر فضا فیمحمدجواد ظر

 ۀرحلا م :بارد  شیرا باه پا  مذاکره  کی یمتصور برا ۀبتواند سه مرحل کا،یو غرب به خصوص آمر رانیا انیم

 میو ترساا ماذاکره شیپا  ۀمرحلا  ن،یطارف  انیا باه نقاااط اشاتراک م   دنیرسا  یبارا  یمقادمات  هاای گاو وگفات 

تفااهم   نیتادو  نیتفااهم و همچنا   قیو دقاا  اتییتمام جز نییمذاکره که به تع ةو دور ،یکل یهاچهارچوب

 ساتمان یبار ز  یمبتنا  یفضاا  کیا فضاا باا    نیا سااختن ا  نیگزیجاا  یبرا فیمنظور ظر نیمعطوف است. به ا

 یاز الگاو  گیاری بهاره  مسایر است، در  گراییو مصالحه محوریکه وجه غالب آن گفتمان یمدن -یفرهنگ

 . نمایدیقدرت حرکت م افزارینرم

   ایمعطوف به مذاکرات هسته یدر فضا فیظر یاهبردر گراییافزار( نرمالف

و  یجهاان  یباا دو ساط  فضاا    فیا قدرت، محمدجواد ظر افزاریمعطوف به راهبرد نرم ندیفرآ در

 ریبا نگااه باه تعااب    یاساس، و نی. بر اباشدیمتصلب موجود مواجه م هایانگاره رییدر جهت تغ یاسیس ۀنخب

 ,Ahadi, 2009)« و ثبات مطلوب منطقه و جهاان  تیامن ةزنندهمبر»گذشته همچون  رانیموجود از ا یجهان

p.7)، یعموم ۀمکالم بر مبنایخود را  ی، کنش راهبردهاو دولت هادر اذهان ملت رانیا ریبهبود تصو یبرا 

اقتضااء   یجهاان  طیشارا »اعتقااد اسات کاه     نیبر ا( 2893) فی. ظرنمایدیم فیبا مردم و نخبگان جهان تعر

توجاه داشات کاه     دیا اما با است،مهم  یعموم یپلماسی. ددیاستفاده کن هایپلماسید ۀا از ماموعشم کندیم

. (Zarif, 2013A) «ردیشکل بگ یپلماسیاز د یگریبعد د ۀنیبه هز دینبا ،یپلماسیاز ابعاد مختلف د کی چیه

هشاانا  روش  کیا خاود ضامن تبر   یشخصا  ترییدر تو ورک،یویاز سفر به ن شیپ فیظر چهارچوب نیدر ا
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منکار هلوکاسات    یاساالم  یو جمهاور  اسات هلوکاست رفتاه   ةکنندداشت انکار انی( بانیهودی ی)سال نو

عناوان   تیا . رادیا ( مواجه گردکایصل  آمر یتوی)عضو انست تیرا نیبا واکنش راب فیاقدام ظر نی. استین

 .(Entekhab, 2013A)چهاار ساال گذشاته اسات     ویدر سا  رانیا یعموم یپلماسید گذارتریناثر نینمود: ا

چون نگاارش مقالاه    یعموم یپلماسید یابزارها یمنطق گیریتوانست با به کار فیظر ند،یفرآ نیمطابق با ا

در  ییویدیا و امیا و ارساال پ  یماااز  ی، حضور در فضاا هایمصاحبه با خبرگزار ،یمعتبر خارج اتیدر نشر

در واکانش باه    یجهاان  هایکه رسانهیطوررا بهبود بخشد. به رانیا یجهان ریتصو ،ایمذاکرات هسته نیح

و خواهان ثبات  گرامنعطف، تعامل یچون کشور یریرا با تعاب رانیا ،ایهسته ۀنیدر زم رانیا دیجد کردیرو

                 .(,The guardian, 2013 2015; Foreign policy)نمودند  فیدر جهان توص

 رانیو غلط به ا یمنف یبا برداشت نوعاً»ه طرف مقابل له کئمس نیاز ا یبا آگاه فیظر گر،ید یسو از

 یارتبااط  هاای کیا به دنبال آن است تا با استفاده از تاکت، (Zarif, 2014)« نگردیکشور م یرفتار یو الگو

برخاورد   یناکارآماد باا اذعاان باه     یمنظاور و  نیا طارف مقابال را بشاکند. باه ا     ۀگرفتشکل تیمتنوع، ذهن

و  گرایااایواقاااع ،(Cheginizadeh, 2006, p.383) «نیشاا یپ ایهساااته میتااا ۀو متصااالبان کیدزولوژیاا ا»

باا   داریا د نیدر اولا  فیا اسااس ظر  نیا . بار ا سازدیمدنظر خود م 9یکنش ارتباط ۀرا سرلوح پذیریانعطاف

(، رفتار خود را بر 9312سازمان ملل )مهر  ینشست مامع عموم هیدر حاش کی ةپنج به عالو ۀخارج یوزرا

 دیا جد 2یکنش گفتار کی قیتا از طر نهدیمرسوم بنا م هاییلبخند و شوخ ت،یمین صمچو هاییخصلت

ثر در جهات  ؤو م یاابیعامل ا کیمثبت، آن را به  یفضا کی اادی، عالوه بر ا3لبخند یپلماسیموسوم به د

 مهار  5در  فیبا ظر دارید نیاز اول پس یخصوص جان کر نی. در ادینما لیخود تبد یهدف اساس شبردیپ

 امیا لیو«. خوشانودم  اریمتفاوت بود. بس قتاًیاو حق ۀمالقات داشتم، لحن و نوع اراز فیبا ظر: »گویدیم 9312

«. مشااهده شاد   فیا بزرگ در لحان و روح ظر  یبهبود کی»داشت:  انیب زی( نسیانگل ۀخارج ری)وز گیه

________________________________________________________________ 

 چیبه دست آوردن تفاهم و توافق، ه یاست که فرد عامل برا نیا انگریهابرماس ب (Communicative action) یکنش ارتباط ۀینظر. 9

 ندارد. شیدر پ کنندهو قانع یطقجز استدالل من یسالح

 یعنیکند،  ییتا جهان را بازنما شودیمگرفته به کار بیانگر این است که زبان  نیجان النگشاو آست (Speech act) کنش گفتاری ۀنظری. 2

   .ستینشان دهد که چه هست و چه ن

 گرابه دیپلماسی تعامل  گرادیپلماسی تقابل سیاست خارجی ایران از  دیپلماسی لبخند عنوانی ژورنالیستی است که بیانگر تغییر در پارادایم. 3

 که به جهت نوع رفتار صمیمانه و همراه با لبخند محمدجواد ظریف با همتایان خارجی، به این عنوان معروف گردیده است. باشدمی
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 ادی« محتواو پر سازنده دارید» ریبا تعب دارید نیاز ا زیاروپا( ن ۀیاتحاد یخارج استیاشتون )مسئول س نیکاتر

 .(Entekhab, 2013B)کرد 

از  رانیا ا ۀیا بار تخل  یمبنا  ایهساته  ۀاز بهان هایغرب یاصل ةزیبا توجه به انگ( 2895) وی انیم نیا در

غارب   یدر رابطاه باا راه مواجهاه باا جناگ روانا       ،ایو فرامنطقاه  ایمنطقاه  ۀخاود در عرصا   ییقدرت معنا

 ساازی تیا امن ةروژکنند و پا  لیخطرناک تبد یرا به موجود رانیا خواستندیراستا م نیدر ا هاآن: »گویدیم

 یخطار  عناوان باه ، کناد یخود حس ما  یکه برا یکرد خطر یسع یستیونیصه میرا آغاز کردند و رژ رانیا

 یمبنا  ایخامنه اهللتیآ یفقه یمنظور ما در طول مذاکرات، همواره به فتوا نیکند. به ا لیتبد ایکل دن یبرا

ابازار   کیا  ۀفتوا باه مثابا   نیمطرح شدن ا .(Zarif, 2014) «میکردیم دیکأت ایبر حرمت ساخت بمب هسته

. اوباماا  افات ی یشاتر یب تیا اوباماا اهم  یآن در سخنران یکاربرد ءازابهبا نگاه به ما ک،یو استراتژ افزارانهنرم

 اهللتیا آ یبار فتاوا    ی(، با تصر9312رسازمان ملل )مه یخود در نشست مامع عموم یدر سخنران( 2893)

مناع تولیاد ساالح     ةرهبر ارشد ایاران فتاوایی درباار   : »داردیم انیب متقابل،بسترساز اعتماد  عنوانبه ایخامنه

 ایهساته کیاد کارد کشاورش ساالح     أصادر کرده است و حسن روحانی رزیس جمهور ایران هم ت ایهسته

ایران قرار بگیرد تا حقوق ملت  ایهسته ۀاید مبنایی برای حل مسئلب گیریتولید نخواهد کرد. این دو موضع

 ایهساته  ۀحال تضمین شود کاه برناما  ، محقق شود و درعینایهسته آمیزاستفاده از انرژی صل  برایایران 

  .(Obama, 2013A) «آمیز استایران صل 

 یعماوم  یکاردن فضاا  یابیا باا مثبات ارز   فیا دست از اقدامات صورت گرفتاه، ظر  نیتوجه به ا با

 ،یثر و منطقا ؤما  یستارسااز یا کیا آن، به دنبال آن است تاا باا    رونیچه درون مذاکره و چه ب گوهاوگفت

 قات یحق ر. ددیا نما اااد یامور خارجه ا یوزرا ریخود و سا انیله مئمس حلو راه هلئرا از مس یدرک مشترک

 ایا اعتمااد   ،یدشامن  ای یسناش دوست یبرا ایطرف مقابل، مفروضه ستاریا نکهیاز ا یبا آگاه( 2893) یو

: گویاد ی( م9312دور از مذاکرات )مهر  نیخود پس از اول ۀ، در مصاحبباشدیم رانیعدم اعتماد نسبت به ا

کاه   کناد یما  بااا یو هادف ماا ا   ستین رانیا ایهسته ۀاز برنام ینگران یبرا یلیکه دل کنیمیما احساس م»

و  میببار  شیماذاکرات را پا   ،یبا متانت و صبر و اجماع داخل میدواریو ام میرا رفع کن یاحتمال یهاینگران

هستند  یطرف جد که دو دهدیمذاکرات نشان م نی. امیبه اهداف مشترک برس میهستم که بتوان بینخوش

را باه   نیا کارده و ا  یریگیموضوع را پ نیکنند و ما با همکاران خود ا اادیرا ا یمشترک ۀنیزم خواهندیو م

. (Zarif, 2013B) «میمشاکالت را رفاع کنا    میتاوان یما  یاسا یس یکاف ةکرد و ما با اراد مین منتقل خواهتهرا

کاه  یطوربهجانبه، فعال و فشرده بهره گرفت. چند یپلماسیمدل د کیهدف، از  نیا چهارچوبدر  فیظر
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 ةجلساات فشارد   توانست باا  رانیا ایهسته میت ،یاسیو س یحقوق ،یفن ضوعاتاز مو یمتنوع فیبا وجود ط

 3« )کار اقدام مشترک دستور»نوان تحت ع ی، به اسلوبکنندهمذاکره هایطرف گریبا د جانبهجانبه و چنددو

مشترک، باورها و  ستاریا کی ی، توافق موقت ژنو توانست بر مبناتر. به عبارت روشنابدی( دست 9312آذر 

مناافع   یباه بااور تعامال بار مبناا      ک،یمنافع استراتژ یاکرده و از باور تخاصم بر مبن دیرا بازتول نیمنافع طرف

بار  . »شاود یمندرج در متن توافاق ژناو مساتفاد ما     ۀفوق از مقدم یصحت مدعا نکهیمتقابل سوق دهد. چه ا

و باا هادف    نیتوافاق طارف   ردجاامع بلندمادت و ماو    حال راه کیا باه   دنیرس ینامه که براتوافق نیاساس ا

 شوندیبه صورت داوطلبانه متعهد م نیطرف د،یامضا گرد رانیا ایهسته ۀامبودن برن آمیزنمودن صل نیتضم

 Joint Comprehensive Plan of)« جامع انااام دهناد   حلراه کیگام اول  عنوانبهرا  یتا اقدامات متقابل

Action, 2013.)    
ضارورت   ران،یا ا یطارف مقابال از همکاار    تیماوازات عمال باه تعهادات توافاق ژناو و رضاا        به

نظر و غلباه بار   ماورد  هاای تیاهداف و مطلوب فیرا بر آن داشت تا در جهت بازتعر فیظر 9گراییمصالحه

 کیا آورد. تاکت یرو ایهساته  یپلماسا یدر روال د کیا تاکت رییا و پرتنش مذاکرات، باه تغ  یستیرزال یفضا

 داریا پد 9313ه ماا  یژنو در د ایهستهمذاکرات  ۀیدر حاش یبا جان کر رویادهیپ انیدر جر فیظر دیدج

 تاوان یبود کاه ما   انیجهان یباور برا نیحامل ا زین یهناار اسیاز مق» ،یکاربرد ۀکه عالوه بر جنب 2دیگرد

مساازل را در   ق،یا طر نیا روابط دوستانه برقارار کارد تاا بتاوان از ا     ینسبت به طرف مقابل، نوع نیتبا حسن

   .(Harmidasbavand, 2014)« نمود فصلوحل تریخصوص ییفضا

و  رانیا ا انیا م نیا ( و توافق و14 نیبه تفاهم لوزان )فرورد دنیبا رس ،یاتیادب نیچن یعمل هایامدیپ

برخاورد باا دو توافاق     یچگاونگ  انیم نی. در ادیگرد انیپس از دوازده سال مذاکره نما یجهان هایقدرت

مبناا اگرچاه    نیا بار ا  در ماذاکرات گشاود.   ریا درگ هاای و قادرت  رانیا ا انیا را م یگرید ۀلئ، مسالذکرفوق

برخورد نمودند، اما در مورد  آورالزامریغ یاسیتوافق س ای هیانیب کی ۀکنندگان، با تفاهم لوزان به مثابمذاکره

که  نیمعاهدات و 9181 ونیکنوانس 2 ةماد»و با استناد به  تیامن یشورا 2239 ۀقطعنام ۀبه واسط ن،یتوافق و

مشامول حقاوق    شاود یمنعقد ما  یکشورها به صورت کتب انیکه م لمللیانیداشته است هر نوع توافق ب انیب
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 (.Motaghi, 2015, p. 163) رددگیحاصل م« سود مشترک»

ظریف و کری کاربردی گردیده است. چه اینکه این رخداد به  رویبرای نمایاندن رخداد پیاده« رویدیپلماسی پیاده»عنوان ژورنالیستی . 2

  باشد.خصومت، حازز اهمیت می هاابط ایران و آمریکا پس از سالعطف بودن در رو ۀجهت عدم پیشینه و نقط
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 المللای نیب یسند حقوق کیکه توافق مزبور،  باشندینظر م نیبر ا (Nasiri, 2011, p. 113)« است المللنیب

  . باشدیم آورالزام تیوضع یاست و دارا
 ایهستهپس از توافق جامع  یدر فضا فیظر یراهبردافزارگرایی ( نرمب

با هادف اقنااع متحادان و     زین ایهستهخود، پس از توافق جامع  افزاریدر امتداد راهبرد نرم فیظر

 یرفتاار  یالگاو  ۀاقادام باه ارازا    ،یاساالم  یمالاس شاورا   ندگانینما طورنیو هم رانیا ۀیهمسا یکشورها

  نمود.  الذکرمتناسب با هدف فوق

منطقاه و   یکشاورها  یتوافاق حاصاله بارا    ایها تیا مطلوب انادن یبا هادف نما  فیاساس، ظر نیا بر

 ایفعاال منطقاه   یپلماسا ید کیا  یریگیاقدام به پ ،هراسیرانیا استیاز س یزدودن تصورات ناش طورنیهم

در  را یمختلفا  هاای عراق و پاکستان طرح ه،یلبنان، سور ت،یچون قطر، کو ییبا سفر به کشورها ینمود. و

ماماع  »مبادع طارح    فیظر ،یتیامن -یاسیمثال در بعد س طوربهکرد. ارازه  یتیو امن یاقتصاد ،یاسیس ۀنیزم

 ۀلئمسا ماماع، باه    نیا ا لیاهاداف تشاک   ۀنا یکاه در زم  باشاد یما  9«7گاروه  » ایا « فارس جیدر خل گووگفت

تفاهماات و اختالفاات    ءبه منظاور کااهش ساو    هادگاهیکردن د کیمفاهمه و نزد یبرا یکردن بسترفراهم

 ةحاوز  یعربا  یاسات کاه کشاورها    یاشاره کاف نیا ،یپلماسید نیا یدستاوردها نرامویاشاره شده است. پ

 یجمعا  یبر همکاار  یمبن رانیبا نفس توافق موافقت کرده و از طرح ا ه،یاول یرغم انکارهافارس، به جیخل

  منطقه استقبال نمودند.  تیامن نیمأت یدر راستا

نمود تاا باا    یسع فیمحمدجواد ظر یه سرپرستب ایهسته ةکنندمذاکره می، تهاتالش نیموازات ا به

 تیا امن ونیسیبرجام، کم یبررس ونیسیعضو کم ندگانینما ،ایمثبت توافق جامع هسته یدستاوردها  یتشر

. عملکارد موفاق   دیا توافق متقاعد نما دییأرا در جهت ت ندگانینما ریسا طورنیو هم یخارج استیو س یمل

، باا  «جاامع اقادام مشاترک    ۀبرنام» اتیکل دییأمالس ضمن ت ندگانیتا نما دیموجب گرد نهیزم نیدر ا یو

توافق موافقت  نیبرجام، با ا یدر مورد اجرا «رانیا یاسالم یاقدام متناسب و متقابل جمهور»طرح  بیتصو

 . ندینما

 رانیا ایهسته تیظرف ةقدرت نرم به مثابه ابزار کنترل و مهار توسع -9-2

 نیگزی(، جااا2897تااا  2893)دور دوم  یالدیماا 2881ر سااال د هااااوبامااا و دمااوکرات  باااراک

و  2راناه یگشیجناگ پا   نیدکتر ی، به جا«مذاکره و تعامل»شدند و با شعار  دیخواهان در کاخ سفیجمهور
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2. Pre-emptive War
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 هاای تیا وداشتند. با وجاود آنکاه اول   دیکأت  3سازیو اتحاد 2المللینیب یپلماسیبوش، بر د 9ۀجانبکیاقدام 

، اماا از نظار   اسات کااران  نئومحافظاه  ةنسابت باه دور   رییا از تداوم و تغ یبیاوباما، ترک یو موضوع ایمنطقه

جهاان در کناار    یخواهان رهبر و کندیرا دنبال م برالیل ییو نهادگرا سمیاز رزال ایختهیاوباما آم ک،یتئور

 . (abdolahkhani & Kardan, 2011, pp.40-43) باشدیم یروو نه تک یمتحدان، و همکار

 یگذاراستیعصر پساجنگ سرد در س اتیمقتض یعیانعکاس طب ،یراهبرد نیاتخاذ چن قتیحق در

 الملال نیب نیساختار قدرت و ثبات آن در نظم نو تی. اهمشودیمتحده محسوب م االتیا یتیو امن یخارج

 هاای ز نشاانه ا الملال نیبا  اسات یس ینادها یبار فرآ  ریثأت یبرا گرانیباز کیاستراتژ یله که ابزارهائمس نیو ا

 یتا یو امن یخاارج  گاذاران اسات یتاا س  دیا موجاب گرد  ،گیارد یبهره م ستاریهناار و ا ،یدزولوژیا ت،یهو

ماوارد   لیا و تحل هیا ناد. تاز زبپردا گرانیساختار موجود، نوع رفتار و معادله قدرت باز فیبه بازتعر کایآمر

بار   یمبتنا  نکاه یختار موجاود عاالوه بار ا   رساند که سا اهینت نیرا به ا ییکایآمر گذاراناستیس ،الذکرفوق

 یسااختار  بنادی در شاکل  گاذار ریثأتا  ینقشا  ایمنطقاه  گرانیاست تا باز دهی، موجب گردباشدیم یآنارش

شاده همچاون انقاالب اطالعاات،     اادیو تحاوالت ا  رییا تغ گار ید ی. از ساو ناد ینما فاا یا الملال نیبا  استیس

و چاه   یجهاان  هایچه قدرت گرانیت تا رفتار بازباعث شده اس ،افروزیو مذمت جنگ یجهان طلبیصل 

کنش  افزاریسخت هایتیاز قابل یدور یقدرت، بر مبنا ۀمعادل دنیکشچالشبه یبرا ایمنطقه هایقدرت

 .  ابدیشاکله  یجهان تیو مقبول تیقدرت به جهت مشروع افزارینرم یبر الگو دیکأو ت یراهبرد

و  دیا قدرت، به بازتول افزارینرم ینگاه به الگو یوباما بر مبناباراک ا ،هاییلیتحل نیموازات چن به

نگااه، اوباماا در برخاورد باا      نیهما  ی. بار مبناا  نمایاد یمباادرت ما   کاا یآمر یمادد قادرت ملا   یدهسازمان

قادرت هساتند، کانش     ۀدر معادلا  یقرار داشته و به دنبال دگرگاون  یتیکه در معرض کنش هو ییکشورها

مختلف قارار داد. بار    ییایجغراف هایدر حوزه 4رییتغ استیس تیود را بر محورخ یخارج استیس یراهبرد

 یامنطقه داتیمراتب تهددر سلسله یشمال ةو کر رانیا ،ایمنطقه یکشورها نیاساس، از آناا که در ب نیا

ه باا  و مقابلا  یمحدودساز یدر راستا کایمرآ یاتیو عمل کیاستراتژ ،یدفاع ریزیقرار داشتند، طرح کایآمر

خاود، درصادد    یجمهاور  اسات یرو اوباماا از هماان ساال اول ر    نی. از ادیگرد یدهسامان یگرانیباز نیچن
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3. Alliance-building
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 9رفتاار  رییا تغ ایهساته  ۀنیخصوص در زمبه رانیا هایاستیمختلف، در س هاییاستراتژ یریگیبرآمد تا با پ

 (.Motaghi & poostinchi, 2012) دینما اادیا

 یزماان  ةو در بااز  نژادیاحمد ةمتفاوت در دور یبا دو استراتژ ران،یا ایههست ۀلئاوباما به مس نگرش

همچاون   یبازدارنادگ  یابزارهاا  نکاه یا ۀاوباماا باه واساط    2881همراه بود. در سال  2892تا  2881 هایسال

را  یپلماسا یدانسات، د یما  رانیا ا ایهساته  تیا ظرف ۀاز توسع یریساختن را ناتوان از جلوگ یو منزو میتحر

 نیبا . (Parasiliti, 2009, p.1) کارد یم فیکارآمد توص ،ایهسته ۀقل در جهت کاستن از شتاب توسعحدا

دانساتن   نتیااه یدرصاد، اوباماا باا با     28باه   رانیا ا ساازی یغنا  یمندتوان دنیبا رس 2892تا  2898 هایسال

و اعمال فشار به  میتحر و رانیا ایهسته مراکزبه  یبریهمچون حمالت سا ی، به اقداماتگراتعامل یپلماسید

   (.Jervis, 2013)آورد  یثالث رو یکشورها

و  ناژاد یاحمد یخارج استیس یدر استراتژ یمحسوس راتیی، تغ2892وجود در اواسط سال  نیا با

 یو لیو تما نژادیاحمد یپلماسید یو تهاجم کیدزولوژیرنگ شدن بعد ااوباما حاصل شد. همزمان با کم

 راهبارد  ،چارخش نظار   کیا در  زیا اوباماا ن  ران،یا ا ایهسته ۀلئمس فصلوحل یره برامذاک یجد یریگیبه پ

موجاب شاد تاا ماذاکرات      کردیرو رییتغ نیقرار داد. ا کایآمر یخارج استیس یرا کنش راهبرد یپلماسید

کاه   یزمان ن،یاز ا ترشیاست که اوباما پ یدر حال نیدر عمان آغاز گردد. ا کایو آمر رانیا انیم ایمحرمانه

 یساال دشامن   یپاس از سا   نکهیخود گذشته بود، با اذعان به ا یجمهور استینخست ر ةتنها سه ماه از دور

کاه شارط    دیرسا  ااه ینت نیا مانور وجاود دارد، باه ا   یبرا یاندک یفضا کایو آمر رانیا ةشدنهیمتقابل و نهاد

از خطااب   یرف و دورملات و دولات دو طا    یو لحن کاربرد اتیدر ادب یدگرگون ،یپلماسیدر د تیموفق

 ییوزدیا و امیا پ کیا  یط یاساس و نی. بر ااست 3و محور شرارت 2بزرگ طانیچون ش ینیبا عناو گریکدی

دولات   کردیداشت که رو انیگفت و ب کیتبر رانیرا به ملت و دولت ا 9311نوروز سال  ،ایقهیدق مینوسه

 رانیا و ا کاا یآمر انیا م یرت آشات و ضرو یپلماسید تیدولت بوش، بر محور یبرخالف راهبرد تهاجم یو

  . (Parsi & Myers, 2012, pp. 2-3)است  دهیپردازش گرد

 ةچهار  کیا  عناوان باه  یزمان با انتخاب حسن روحانخود هم یجمهور استیدوم ر ةدر دور اوباما

 یبارا  ایمحرماناه  هاای غاام یرا با ارساال پ  یپلماسیمذاکره و د ۀنیگز یطور جد(، به2893) رانیمعتدل در ا
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 نش،یگاز  نیعلت ا .(Nader, 2013)نمود  یریگیپادشاه عمان پ قیاز طر یو حسن روحان ایخامنه اهللتیآ

و  یاسا یاز نظاام س  هاا همچاون درک آن  کایآمر یتیامن -یاسیثر بر ادراک نخبگان سؤم اتیاز واقع یفیبا ط

 بود.       وندپیمتحده هم االتیقدرت و منابع ا هایتیمحدود نیو همچن رانیا یداخل طیمح

خود  یانتخابات هایرا از جمله وعده رانی، تعامل با ا2881انتخابات سال  ۀاما در هنگاماوب نکهیا اول

متوجاه شاد کاه در     یوعاده، و  نیا نشدن ا یعنوان نمود. اما با گذشت چند سال از انتخابات مذکور و عمل

 اسات یدوم ر ةدر دور باماا منظاور او  نیا ه اخود را از دست داده است. با  یاسیس ۀیسرما ،یافکار عموم انیم

 نکهیضمن ا ران،یا ایهسته ۀلئمس فصلوبه دنبال آن بود تا با حل ،یداخل یخود با کاهش فشارها یجمهور

 زیا خاود را ن  ۀرفتا اعتمااد ازدسات  و  یاسیس ۀی، سرماگذاشتیم یاز دولت خود بر جا یخیتار راثیم کی

  .  (Emery, 2013) دینما میترم

 یراهبرد نیاوباما را در اتخاذ چن ران،یا هیگوناگون عل یاعمال هایمیتحر بودنثمریب ن،یبر ا نافزو

به ماذاکرات فرصات داد و    دیبا: »داردیم انیب نیچن ترزیرو ینمود. اوباما در مصاحبه با خبرگزار ترمصمم

 دیبرساند مطلوب است و نبا ترسال هم عقب کیتا  یرا حت ایهسته حاتیبه تسل دنیمذاکرات رس نیاگر ا

تعاداد   رانیا هاا ا میتحار  نیا و در مقابل ا میکرد میرا تحر رانیدهه ا کیبه  کیرا متوقف کرد. ما نزد هاآن

 .  (Obama, 2015A)« هزار رساند... هابه ده 388را از  شیوژهایفیسانتر

 ایهساته  هاای تیا ز فعالا لیو اسراز کایآمر یبا ادراک نخبگان اطالعات توانیرا م گریثر دؤم عامل

باا وجاود    رانیا باود کاه ا   دهیاصل استوار گرد نیبر ا کایآمر یاطالعات ۀمرتبط دانست. برداشت جامع رانیا

 رانیا ایهسته هایتیفعالدر  ینداشته و انحراف ایهستهسالح  دیتول ییتوانا وم،یاوران سازییدر غن شرفتیپ

گزارش  نیهمچن. (Clapper, 2013) گرددیبالقوه محسوب نم یدیتهد رانیرو ا نیمشاهده نشده است. از ا

طباق   2893موسااد در ساال   » Times of Israelمدعا بود. بنا باه نوشاته    نیبر ا یدییأت زیموساد ن 2893سال 

ساالح   دیا تول یالزم بارا  هایتیزمان قادر به اناام فعال نیدر ا رانیبود که ا دهیعق نیخود بر ا هاییابیارز

بودن  الوقوعبیبر قر یدر سازمان ملل مبن اهوینتان یجناال یدرست در تضاد با سخنران نیو ا ستین ایهسته

        .(Ginsburg, 2015)« باشدیم ایهستهبه سالح  رانیا دنیرس

ثر واقاع  ؤاوباماا ما   میبر تصم زین 9«کایآمر ۀسالچهار یدفاع یبازنگر»گزارش  ۀیتوص گرید یسو از

 داتیا تهد شیو افازا  ایو منطقاه  یجهان طیمح ییایضمن توجه به پو دیبا ندهیدر آ کایراهبرد آمر»شد که 

________________________________________________________________ 

1. Quadrennial Defense Review (QDR  



     ۵9۱                                    ۵+۱ یبا کشورها رانیا یاقدرت نرم و توافق هسته

« کشاور اتخااذ گاردد    نیا یقدرت نظام فیو امکان تضع یداخل هاینهیتوجه به رشد هز ینامتقارن، بر مبنا

(US Department of Defense, 2010). ۀسسا ؤخاود در م  یساخنران  یطا ( 2893)خصوص اوباماا   نیدر ا 

وجود داشات   یانهیاگر گز: »کندیاشاره م یپلماسیردیغ هاینهیگز یبه ناکارآمد حاًی، تلو9سابان یقاتیتحق

و احتمال  میرا حذف کن هاآن یاههست ۀبرنام یهاو مهره چیپ تککه تک میاوریامکان را به وجود ب نیکه ا

آن را هم نداشته باشاند، آن را   ینظام یهاتیقابل اهیتا در نت میببر نیاز ب را کالً رانیا یاهسته ۀداشتن برنام

 .  (Obama, 2013B) «کردمیانتخاب م

نگااه باه    رییا ضارورت تغ  کاا، یبه ضرر آمر انهیخاورم یتیامن -یاسیس یفضا یایتدر رییتغ نیهمچن

 یناکارآماد  قات ی. در حقکارد یما  هیاوباما توج یخارج استیکشور را در راهبرد س نیبه ا یکیو نزد رانیا

و  سام یترور بردن انیاز م یجامع برا حلراه کی ۀخصوص در رابطه با ارازدر منطقه به کایآمر هایتاسیس

 دیا موجاب گرد  ،ایفرامنطقه سمیترور ةدیخطر گسترش پد طورنیو هم هیدر عراق و سور یخشونت داخل

آن  اینقاش منطقاه   رشیو پاذ  رانیا را به تعامل با ا «هراسیرانیا» استیس ک،یتاکت رییتغ کیدر  کایتا آمر

 هاای یباه نگرانا   گاویی تاا در جهات پاساخ    دانسات یما  دیا اوباما خود را مق.  (Emery, 2013) دینما لیتبد

توافاق   کیا جهان در رابطه با انعقااد   یافکار عموم اقیو اشت رانیا ایهسته ۀبرنام رامونیموجود پ المللینیب

 JINSA’s) دینمادنبال  تیمذاکرات را با جد ریمسصل  و ثبات در جهان باشد،  کنندةنیکه تضم ایهسته

Gemunder Center, 2013, p.6.) خاواه تفکار آرماان  »اوباماا معطاوف باه     ةبخاش از اراد  نیا ا قتیدر حق 

اسات کاه    انیا جهان گار یاز د ییکاا یبشردوساتانه و متفااوت آمر   ،یآرماان مترقا   انگریاست که ب ییکایآمر

 ,Brands)« جهاان باه کاار بساته شاود      ۀدر هما  تااعرفع ار یبرا دیااعطا کرده و ب هاییکایخداوند به آمر

1993, p.33).   
 یفارد  یکاه روحاان   دندیرسا  یابیا ارز نیا او به ا المللینیکه اوباما و متحدان ب یاساس، زمان نیا بر

 یرعقالنا یغ گریباز کیاز  زین رانیو ا آیدیبه شمار م المللنیبه تعامل سازنده با نظام ب مندگرا و عالقهعمل

 کیا تاا باا صارف     انساتند فرصات را مناساب د   نیا داده اسات، ا  یاساتراتژ  رییا تغ یعقالنا  گریبااز  کیا به 

 JINSA’s Gemunder) ندیاقدام نما رانیمعامله با ا استیس یریگیبزرگ در جهت پ یاسیس گذاریهیسرما

Center, 2013, p.5)  .در  گارا عمال  یحضور فارد عوامل، اوباما را بر آن داشت تا از فرصت  نیا ۀماموع

 (2893) یرو و نیا ا . ازدیا نما گیاری کشور بهره نیا ۀگرانچالش هایاستیس رییتغ یدر راستا رانیدولت ا
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در : »داردیما  انیا خاود ب  یساخنران  ی( ط9312سازمان ملل )مهر  ینشست مامع عموم نیهشتمودر شصت

 ۀلئمسا  یریا گیتمرکاز خواهاد باود: پ   در دو موضاوع خااص م   کاا یآمر کیا پلماتید هاای الشمدت، تکوتاه

از هام جادا    یپاس از انقاالب اساالم    کاا یو آمر رانی... الیاعراب و اسراز ۀو مناقش رانیا ایهسته حاتیتسل

 ظنسوء نیشبه بر ا کی توانی... من اعتقاد ندارم که ماست قیعم هایشهیر یدارا اعتمادییب نی. ااندشده

بر اساس منافع و احتارام متقابال،    رانیا ایهسته ۀبرنام ۀلئقدم که با حل مسکرد. اما من معت دایغلبه پ یخیتار

 دهاد یما   یتارج  کایرو آمر نی... از اارتباط متفاوت برداشته خواهد شد کی اادیبزرگ در جهت ا یگام

 رانیا ا یابیاز دست یری.. ما به دنبال جلوگحل کند. آمیزرا به صورت مسالمت رانیا ایهسته ۀبرنام ۀلئمسکه 

ناوع   نیا اوباماا باا اعاالم ا    .(Obama, 2013A) «رانیا ا میا رژ رییا و نه به دنباال تغ  باشیمیم ایهستهبه سالح 

رفتار  رییبه دنبال تغ کایعالمت را داد که آمر نیا ران،یو هم به رهبران و مردم ا یجهان ۀموضع، هم به جامع

 ثیا نموناه از ح  نیکه بارزتریطور. بهباشدیم یگرایجانبهکیاز  یو دور ییگرابر هم شتریب دیکأخود و ت

نمود  یاز روحان یو «یتلفن گویوگفت» ینشست و در رابطه با تقاضا نیهم انیدر جر زیرفتار اوباما ن رییتغ

  کرد.  دایپ

 وناد، یبر پ یمبتن یاز الگوها گیریدر بهره شتریب یآمادگ ۀکه به واسط زین یجان کر گرید یسو از

در وزارت امور خارجاه   نتونیکل نیگزیبحران، جا تیریدر مد یعموم یپلماسیو د گراجانبهچند یپلماسید

 ایهسته ۀبرنام یاساس ۀلئکه از ابتدا مسآن دبا وجو ران،یا دیجد کردیهمانند اوباما در برخورد با رو شده بود

 حال تنهاا راه  عناوان هبا بار تعامال و ماذاکره     کنیلا  ،دانسات یآن ما  آمیاز صال   تیرا لزوم اثبات ماه رانیا

دولت اوباما تالش کرد  ،ینگرش نیموازات چن به.  (Gordon, 2013) کردیم دیکأاختالفات ت آمیزمسالمت

 یاز الگاو  هاایی را در دستور کار خود قرار دهاد کاه نشاانه    یندیفرآ ران،یا ایهسته ۀلئتا در برخورد با مس

بتواناد از   کاا یکاه آمر  شاود یحاصال ما   یقادرت زماان   اریافزنرم یسازد. الگو انیقدرت را نما افزارینرم

مزباور،   یاسااس الگاو   . بار دیا اهاداف خاود اساتفاده نما    شابرد یپ یبرا گرانیزبا ریسا 9یقدرت متقاعدساز

و  یرسام  گرانیبااز  ریو اقنااع ساا   یجهان هایقدرت سازیهماهنگ ران،یدر جهت مصالحه با ا هاییتالش

   صورت گرفت.  رانیبا ا ایستههثر در روند مذاکرات ؤم یررسمیغ
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  رانیا ایهسته ةلئمس فصلوحل انیدر جر رانیبا ا کایآمر گراییمصالحه (الف

مختلاف محساوب    یکشاورها  یخارج استیقدرت نرم در س هایاز ضرورت یکی گراییمصالحه

 هاای یهمکاار  یاالزم بار  هاینهیالزم برخوردار است که زم تیاز اهم یطیدر شرا گرایی. مصالحهشودیم

خاود و   یجهاان  یتا یباه جهات تبعاات امن    رانیا ا ایهساته بحران را فراهم سازد. بحاران   طیدر شرا گرانیباز

فاراهم سااخت.    رانیو ا کایآمر انیمشترک را م یهمکار کیضرورت  ران،یا یآن برا یمنف یبازخوردها

 یپلماسا یساختن د نیگزیبادرت به جاخود، م یکاربرد اتیلحن و ادب رییبا تغ کایاساس، مقامات آمر نیبر ا

کاه باا    دیا ن اصل برقارار گرد یبر ا کایآمر گرایتعامل یپلماسیاجبار نمودند. د یپلماسید یبه جا گراتعامل

نشستن بر سر  یرا برا رانیا ،ایهسته حاتیتسل دیتول ةبازدارند داتیتمه ۀاراز نیالزم در ع هایدادن مشوق

 ۀبسات  کی دیمتحده با االتیا: »کندیله اشاره مئمس نیبه ا 9رند ۀسسؤارش مگرداند. گز لیمذاکره متما زیم

امکاان را   نیا ، بلکه اداردباز ایهسته حاتیبه تسل دنیرا از رس رانیا تنهاکند که نه شنهادیپ رانیبه ا ایهسته

 یشانهاد یپ ۀبست نیا گریمحترمانه از بحران مذکور خارج شود. به عبارت د طوربهبتواند  رانیفراهم کند تا ا

در  تیو محاادود رانیااا ایهسااته ساااتیسأدر ت تیساارزده، محاادود هاااییطاارف شااامل بازرساا کیاااز 

 ایهساته  آمیزصل  سازییحق غن رشیپذ ةدربردارند دیبا گریشده و از طرف د یغن ومیاوران سازیرهیذخ

متحاده در قباال تعهادات     االتیاساس ا نیبر ا. (Nader, 2013, p.6)« موجود باشد هایمیو رفع تحر رانیا

افازون بار    ،یرانا یاعتمااد در نازد مقاماات ا    اااد یا یتوافق ژناو و بارا   چهارچوبدر  رانیشده توسط ااناام

 ،ایهساته سال تا توافاق جاامع    کیحدود کمتر از  یدر ط ران،یا ایهسته آمیزصل  سازییحق غن رشیپذ

 نیرا آزاد نماود. همچنا   رانیا ا ةبلوکه شد هایییدارا از یبخش ،بندیطرح قسط یو بر مبنا یایتدر طوربه

سقف صادرات نفت خود را که از سال  جیدرتوانست به ت رانیا کا،یمدت، با ماوز دولت آمر نیدر طول ا

  دهد.  شیبود را افزا دهیبشکه در روز رس ونیلیم کی ریبه ز کا،یآمر ینفت میتحر ۀبه واسط 2892

باه ماوازات    یعماوم  یپلماسا یگرفات تاا از د   میدولات اوباماا تصام    ییفضاا  نیدر چنا  نکهیا مضافاً

 رانیا باا ماردم ا   یعماوم  ۀاوباما باه مکالما   ن،یاز ا ترشی. با وجود آنکه پدینما گیریبهره 2یرسم یپلماسید

کارده و   ادهاساتف  یرانا یا یبه خصوص از فرصت سال نو زین ایهستهدر طول مذاکرات  کنیپرداخته بود، ل

 یموضاوع دارناد. فرصات    نیا آمیزحل مسالمت یبرا یخیتار یتیما موقع یهامعتقدم که ملت»: داردیم انیب
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 نیباز کند. امسال ما بهتر ترروشن یاندهیدرها را به آ تواندیم یاتوافق هسته کی. میاز دست بده دیکه نبا

  .(Obama, 2015B) «میدار مانیکشورها یبرا اوتمتف یاندهیآ یریگیپ یبرا ریاخ ۀفرصت را در چند ده

 هااایاسااتیخااود، در س یکاااربرد اتیاالحاان و ادب رییاادر امتااداد تغ ییکااایمقامااات آمر نیهمچناا

 یریتصاو  ۀگونااگون، درصادد ارازا    یاز ابزارها گیرینموده و با بهره یحداقل دنظریتاد زین «هراسیرانیا»

از  یکا یکاه   باشاند یما  هاا رهاا رساانه  ابزا نیا ا ۀجملا  از برآمدند.  یو جهان یداخل اسیدر مق رانیمثبت از ا

از  یمختلفا  هاای ارتبااط ماموعاه   نیا . در اشاوند یمحساوب ما   کاا یقادرت نارم آمر   یابزارهاا  ترینیاصل

 رییا فراهم ساازند. باا تغ   کایآمر یاسیاقدامات س یالزم را برا تیتالش دارند تا مشروع ،ایرسانه هایشبکه

برنامه پرداختند. در  دیهر چند محدود به تول د،ید نیدر جهت هم زین هارسانه ران،یبه ا کاینگاه مقامات آمر

در  (Global Zero) «یصافر جهاان  » یغاات یتبل پیا کل دیدر تول وودیبه اقدام هنرمندان هال توانینمونه م کی

 . دیدمواجه گر یجهان نیاشاره نمود که با استقبال مخاطب کی ةو پنج به عالو رانیاز توافق ا تیحما

 هاای تیا هساتند کاه واقع   یاجتمااع  هایرسانه گریاز جمله د زین کایدرون آمر یغاتیتبل یلبوردهایب

نموناه   ی. بارا شاوند یمحساوب ما   ییکاا یآمر گاذاران استینگرش س انگریکرده و نما دیرا بازتول یرامونیپ

 یشاهر، محتااوا  نیااساط  ا  یلبوردهااای( ماتن ب 9318 وری)شااهر ورکیا ویدر ن نااژادیهنگاام حضااور احماد  

القاعاده باه    رفعاال یغ کیشار  م،یا اساپتامبر را فراماوش نکارده    99که پس از ده سال هناوز حادثاه   یحالدر»

مقابل، پس از توافاق  ۀ اما در نقط. (Young Journalist Club, 2012) کردیرا منعکس م «دیآیم ورکیوین

. نه یپلماسیرکرد دکا» یمحتوا ،یو کر فیاز ظر ییبا نما ،یوجرسین التیا یلبوردهایمتن ب ،ایهستهجامع 

  . (Jahannews, 2015) دادیرا انعکاس م« جنگ، نه بمب

از آن،  یزدایا دیا و تهد رانیا ا ۀوجها  رییتغ یخود در راستا هایتالش ۀاوباما در ادام گرید یسو از

منتشاار نمااود. در  ییکااایمعتباار آمر اتیدر نشاار زیاارا ن یمتعاادد، مقاااالت متعاادد هاااییعااالوه باار سااخنران

  یتصار ( 2895) ماا کارد، اوبا  دایبازنشر پ ییکایمعتبر آمر ۀینشر یمقاالت که متن آن در س نیا تریندیجد

مطمئن باشند  توانندیم یجهان ۀبه همراه جامع کایمتحده و متحدان آمر االتیتوافق، ا نیاکنون با ا: »کندیم

 ۀبسته شده و برنام د،یسخت و جد طیگرفتن شراکاربا به ،یابه سالح هسته رانیدولت ا یابیدست هایکه راه

 یجهاان  ۀجامعا  یبارا  یدیا تهد گار ید رانیرو ا نی. از اافتیادامه خواهد  آمیزآن تنها با اهداف صل  یاتم

، در الاذکر فاوق  اسات یس رویا پ( 2895)اوباماا   تار شیاست کاه پا   یدر حال نیا .(Obama, 2015 C) «ستین

 ران،یا تارس از ا  ةصاحبت درباار   یاعراب به جا: »داردیم انیفارس ب جیدر خل کایآمر پیمانانمالقات با هم

 .(Obama, 2015E) «د، باشنگذردیم هینگران آنچه در سور
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   یجهان هایبا قدرت کایآمر یراهبرد گرایی(ائتالفب

. ندیمشارکت نما ندیفرآ نیدر ا زین یجهان هایقدرت گریدر مذاکرات مستلزم آن بود تا د تیموفق

کشاور   نیا کاه ا  دهاد ینشاان ما   ستمیدر قرن ب کایآمر یخارج استیس خیست که نگاه به تارا یدر حال نیا

 یالگاو  نیا . باا عطاف باه ا   کناد یخاود اساتفاده ما    یتحقاق اهاداف راهبارد    یازتالف برا یاز الگو عموماً

گرفتناد   شیرا در پا  یاسات یس ران،یبا ا ایهستهمذاکرات  تیمشروع شیافزا یبرا کایمقامات آمر ،یراهبرد

است. بر  دهیگرد یاتیعمل گرید هایقدرت تیجلب حما یبوده و در راستا گراییکه معطوف به چندجانبه

 کیا  هاای مشخصاه  یدارا تهدر گذشا  رانیا اعتقاد است که دولات ا  نیبر ا یراهبرد، جان کر نیهم یمبنا

 یاطره را تاداع پرمخا  یتیمااه  ران،یاز ا کایرو ادراک آمر نیبوده است. از ا یرمنطقیو غ یحکومت تهاجم

. باا  باشاد یما  یجهان ۀجامع تیامن هیعل دیتهد نیترهمواره بزرگ ران،یا ایهسته ۀکه برنامیطور. بهکندیم

تنهاا راه   ،بیناناه واقاع  هاای ناه یگز ۀهما  یریا گیپ رغام باه است که  دهیرس اهینت نیبه ا کایگذشت زمان، آمر

 ران،یا بار عملکارد ا   یپلماسیهر چه بهتر د ریثأت یراراستا، ب نیاست. در ا یپلماسیچالش، د نیبه ا یدگیرس

 JINSA’s Gemunder) باشایم یم کیةعالوبهما در پنج یشرکا یو هماهنگ ،المللینیب یتیمشروع ازمندین

Center, 2013). باا   کیا ةعاالو بهپنج یکشورها یباق یعالوه بر همراه توانیرا م یهماهنگ نیا هایشانهن

 ۀبرنام»، «تفاهم لوزان»، «دستور کار اقدام مشترک»با  هاعدم مخالفت آن رامونیات، پدر طول مذاکر کایآمر

  مشاهده نمود.  «تیامن یشورا 2239 ۀقطعنام» طورنیو هم« جامع اقدام مشترک
   رانیبا ا ایهستهثر در روند مذاکرات ؤم گرانیباز ریسا یمتقاعدساز (ج

و  یداخلا  یت، از آنااا کاه کنگاره، افکاار عماوم     قادر  افازاری نارم  یمعطوف به الگاو  ندیفرآ در

دارا  رانیا باا ا  ایهساته توقف روناد ماذاکرات    ایو  بردشیدر پ ایندهینقش فزا کا،یآمر نیمتحد طورنیهم

باا   زمانهم . دیگرد الذکرثر فوقؤمتوجه سه عامل م ،یمتقاعدساز ۀپروس لیباشند، دولت اوباما در تکمیم

قارار گرفات.    یدر دستور کار جان کار  کایمالس آمر ندگانینما یمتقاعدسازصورت گرفته،  هاییزنیرا

 یو عموم یاز توافق و چه پس از آن، جلسات خصوص شیچه پ یو انرژ داریخزانه یبه همراه وزرا یکر

 نادگان یدر جماع نما  (9314)مارداد   (2015) یموافاق و مخاالف برگازار نماود. و     نادگان یرا با نما یاریبس

بماب   92توانسات  یم رانیاست. وقت آغاز مذاکره، ا یاپردازیور ران،یمحض ا میتسل» نکهیا نایکنگره با ب

 یزیچ چیکه ه میما به صراحت اعالم کرد ،گفتگوها آغاز شد نیکه ا یاز روز: »کندی، اضافه م«اتم بسازد

. سات یرماان چ منظو م،یابتدا مشخص کرد ان. ما به صراحت از همرفتیپذ میکمتر از توافق خوب را نخواه

و  ومیا اوران قیا از طر ریدو مسا  یعنا یرا مسدود کند.  یبه بمب اتم یابیدست ریچهار مس ۀکه هم یتوافق یعنی

باه   می. ماا معتقاد  میخود را مشخص کارد  ی. ما استانداردهایمخف ریمس کیو  ومیپلوتون یفراور ریمس کی
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را در  یدر متقاعدساز قیتوف ۀنشان توانیم زین ثیح نیاز ا .(Kerry, 2015) «ایمافتهیاستانداردها دست  نیا

 خواهیجمهور تیاکثر یمنف یأشدن ر اثریو ب ایدموکرات سنا به توافق جامع هسته ندگانینما یباال یأر

 تیا در خصاوص کفا  کاا یآمر یمالاس سانا   نادگان ینما گیرییأمشاهده کرد. در ر کایآمر یمالس سنا

 عمادتاً  یموافاق ساناتورها   یأر 51سناتور دموکرات در مقابل  42مخالف  یأر ران،یبا ا ایهستهمذاکرات 

 یأر 988الزم در ماماوع   یأر 88طارح باه حاد نصااب      نیا سو ا کیتا از  دیموجب گرد خواهیجمهور

مالاس   تیا در صورت مخالفت اکثر یجمهور استیر یوتو ازمندین گرید یسنا نرسد و از سو ندگانینما

    . (Aftabnews, 2015) نباشد کایآمر ندگانینما

باه جهات    کاا یحااکم بار ماردم آمر    یبار فشاار اقتصااد    دیا کأاوباماا باا ت   نکاه یبا توجه به ا نیهمچن

اقتصااد   تیا تقو ۀاز برگا  گیاری توانسته بود با بهاره  ،یدولت بوش و بحران اقتصاد جهان هایافروزیجنگ

 نیمه یبر مبنا زین (2893) یشود، جان کر جمهوریاستیانتخابات ر روزیپ تیدر نها یو دموکراس یداخل

جناگ   کیا  ران،یا ماذاکرات باا ا   نیگزینکته که تنها راه جاا  نیبا عنوان ا»، هادموکرات یانتخابات کردیرو

را از  کاا یآمر یافکاار عماوم   ةگساترد  تیا حما ،آمیازی تیا است، توانست به طرز موفق انهیدر خاورم گرید

آن و  طلبجنگ خواهیجمهور ندگانیگره و نمامقابل کنۀ را در نقط یمذاکرات به دست آورده و اجماع

رابطاه قابال اشااره اسات کاه باا وجاود         نیدر ا. (Emery, 2013) «دینما اادیا لینفوذ اسراز یالب طورنیهم

له کاه افکاار   ئمسا  نیا و اذعاان باه ا   ،ییکایمختلف آمر هایسسهؤم ینظرسنا جینتا انیفراوان م هایتناقض

 یشده است، طبق نظرسنا یو دوقطب یحزب ایندهیابه شکل فز رانیبا ا ایهستهبر سر توافق  کایآمر یعموم

مااه پاس از    کیا  یماتن نظرسانا   ۀچاون ارازا   یعوامل ۀکه به واسط «لندیدانشگاه مر یعموم ةمشاور ۀبرنام»

 یایا در رابطاه باا مزا   یزا و جز قیا االت دقؤپرداخت س طورنیمرکز و هم یاعتبار علم ،ایهستهتوافق جامع 

 نیبه ا توانیبرخوردار است، م ینظرسنا هایسسهؤم گرینسبت به د ییباال تباراز اع ران،یبا ا ایهستهتوافق 

در  شاوندگان نموناه پرساش   ی. براکنندیم تیتوافق حما نیاز ا هاییکایآمر ینسب تیکه اکثر دیرس اهینت

ران را یا باا ا  یاکه توافاق هساته   کنندیم هیتوص کایآمر ةخود در کنگر ةندیبه نما ایال که آؤس نیپاسخ به ا

 72تعاداد   نیا ناد کاه از ا  اهکارد  هیتوافاق را توصا   دییا أدرصد ت 55: اندجواب داده گونهنینه. ا ایکند  دییأت

را  هاا میتحار  دیدرصاد تشاد   23هساتند.   خاواه یدرصد جمهور 33درصد مستقل، و  89کرات، ودرصد دم

 ینظاام  دیا از تهد اساتفاده درصد باه   7بر سر توافق است و دوباره  ةدرصد بر مذاکر 94کردند. نظر  شنهادیپ

   . (Kull, 2015)اعتقاد دارند 
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خصاوص  به یساختار هایدر رقابت کایآمر نینقش متحد ةندیفزا تیبا توجه به اهم گرید یسو از

تاوازن   رییا چون تغ یاز مسازل هاآن ینگران طبعاً انه،یخاورم کیدر منطقه ژزواستراتژ کایعرب آمر پیمانانهم

و  ،یتا یامن داتیا ش تهدیو احتماال افازا   رانیا قادرت ا  شیافازا  ،ایهستهپس از توافق  انیعیمنطقه به نفع ش

و واکانش   تیموجاب حساسا   کاا، یاعاراب و آمر  ۀبر ناوع رابطا   هاینگران نیا گذاریاحتمال اثر طورنیهم

 دیا شاک و ترد »کاه   کارد یما  دیا له تاکئمسا  نیهمواره بر ا (2893) ی. جان کرگرددیم ییکایمقامات آمر

 یو یخیتاار  تیاسات، اماا مسائول    بینانهواقع رانیا ایهسته ۀنسبت به برنام کایعرب آمر نیو متحد لیاسراز

« گرداناد  تار امان  کاا یآمر نیو متحاد  لیاساراز  یمنطقه را برا ک،یپلماتید حلتا با امتحان راه کندیم ءاقتضا

(Gordon, 2013). اعراب و  یرفع ترس و نگران یبرا یاوباما و کر کیپلماتید هایخصوص، تالش نیدر ا

 یبا حضور شاش کشاور عضاو شاورا     دیوینشست کمپ د یپس از تفاهم لوزان در قالب برگزار ل،یاسراز

و اشاتون   یجان کر ایفعال منطقه یپلماسیدر قالب د ایهستهفارس، و پس از توافق جامع  جیخل یهمکار

عملکارد   راماون ی. پدیا گرد یاتیا الزم عمل یتا یامن هاای نیدادن تضم کردیرو ( و باکایدفاع آمر ریکارتر )وز

اعاراب   ۀاعراب الزم به ذکر است که با وجود واکنش سارد و محتاطانا   یازموفق دولت اوباما در متقاعدس

 ایبه سالح هسته رانیا یابیاز توافق حاصله که مانع دست یعرب یتمام کشورها ،یخصوص عربستان سعودبه

 تیمنطقه خواهد شد، حما یروابط کشورها یو موجب بهبود نیمنطقه را تضم تیعالوه بر آن، امنشده و 

  نمودند.  
 229۵ ةقطعنام بیبا تصو المللینیب یهنجارساز (د

و  گار ید یبار واحادها   یرگاذار یثأمتحاده ت  االتیا ، هادف ا 9«یجهاان  سیپلا » یقالب نقش ملا  در

داشته باشاند.   یمتحده هماهنگ االتیا یت که با اهداف و الگوهااس یرفتار ۀیبه اناام رو هاکردن آنوادار

 رخاود را د  یمتحاده را بار آن داشاته اسات تاا اهاداف راهبارد        االتیا هادف، ا  نیا باه ا  دنیضرورت رسا 

متحده در طول  االتیا ب،یترت نیدر سازمان ملل متحد مورد توجه قرار دهد. به ا یقواعد جهان چهارچوب

. باا  باشدیخود م یتحقق اهداف راهبرد یبرا المللینیب ینهادها تیب مشروعدرصدد کس ر،یاخ ۀچند ده

متحده در تالش باود   االتی، ا9314 ریت 23در  کیةعالوبهو پنج رانیا انیم ایهستهبه توافق جامع  یابیدست

 یاررفتا  یالگاو  ران،یا ا هیا عل نیشا یپ ۀضمن لغو شش قطعنام ت،یامن یدر شورا 2239 ۀقطعنام بیتا با تصو

باا   کاا یاسااس، آمر  نیا . بار ا دینما تیگرفته هداصورت راتییعضو سازمان ملل را با توجه به تغ یکشورها

________________________________________________________________ 

1. World Policeman 
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ضارورت   ران،یا ا ایهسته آمیزصل  سازییحق غن رشیپذ یدر متن قطعنامه، با محتوا ییوارد کردن بندها

، تولید ایهسته هایدر پی سالحگاه و تحت هیچ شرایطی هیچ رانیا نکهیبر ا بخشینانیو اطم هامیلغو تحر

ساو  کیا نماوده اسات تاا از     یساع  ،(UN Security Council, 2015)نخواهد باود   هاآوردن آندستو یا به

عنصار مطلاوب و    کیا  یرا بار مبناا   رانیا ا یجهاان  ةچهار  گار ید یو از ساو  آوردهرا فاراهم   رانیا تیرضا

ۀ توساط جامعا   طلاب صال   یگریبااز  ۀباه مثابا   رانیا ا ییتا موجب شناسا دینما یرسازیتصو خواهستیزهم

قطعناماه   نیا ا: »داردیما  انیا ب 2239 ۀقطعناما  بیرابطاه پاس از تصاو    نیا در ا( 2895)شود. اوباما  المللینیب

 نیا . در اسات ین ایهساته به سالح  یابیدست یدر پ رانیله که ائمس نیا نیمنظور تضم بهقاطع ماست  کردیرو

 حاتیبلکاه کارشناساان تسال    ،المللای نیبا  ۀجامعا  وجود دارد که نه فقط یاگستردهالمللی نیاجماع ب ۀلئمس

    .  (Obama, 2015D) «گیردیدربرم زیرا ن ایهسته

 
 گیریجهینت

 ادیا  الملال نیبا  اسات یبازرگ در س  یچالشا  ۀباه مثابا   رانیا ایهسته ۀاز برنام یجهان استیس گرانلیتحل     

 یپلماسا ید تارین یطاوالن  نیآمده از ادستروند مذاکره و توافق به ةبا مشاهد ایشانحال همنیع. درکنندیم

بار   دیا کأ. در تکنندیم ادی یپلماسیکالس درس د ایو گونه ینظر لیتحل یبرا ی، همچون فرصتجانبهچند

 ثمار و باه  قیسبب توف یعوامل ایچه عامل  نکهیپژوهش حاضر شد و آن ا سازنهیزم یاساس یمهم، پرسش نیا

اهداف و نوع  یحاضر با واکاو ۀمقال گانسندیشده است. نو یبا طرف مقابل غرب ایهستهکرات مذا دنیرس

که آنچه تحات   ندادهیرس اهینت نیبه ا کایو آمر رانیا ویژهبهدر مذاکره  ریدرگ هایطرف کیپلماتید یباز

 تیا باوده اسات. اهم   یاهساته توافق  طیعمده شرا ةکنندلی، تسهشودیم دهیقدرت نام افزارینرم تینام ماه

توانستند باا لحااظ ابعااد     ریدرگ هایدولت ت،یوضع نیچگونه در ا دهدیدستاورد آنااست که نشان م نیا

و اتخااذ   ساازی اقنااع  ،ایهساته  یپلماسیچون د ینیینوآ اتیلحن، ادب رییقدرت نرم مثل مذاکره، تغ میپارادا

مشاخص را ماا    هاای لفاه ؤم یاسااس برخا   نی. بر اازندیدست  گفتهشیبه اهداف پ گراییچندجانبه کردیرو

    :دهیمیدستاورد پژوهش مورد توجه قرار م عنوانبه

( کاا یآمر -رانیا ماذاکره )ا  یدو طرف اصال  یو خارج یداخل استیحاکم بر س یفضا یابیشهی. ر9

از  یاشا ن کیدزولوژیا ا یثر از فضاا أگذشته مت هایدر طول سال یپلماسید نیدر ا قیعدم توف دهدینشان م

 اهاز نگا  یناشا  یتعاامل  اسات یکاه باا اتخااذ س    یطیبر قدرت سخت در هر دو کشور بوده است. شارا  دیکأت

 .دیمتفاوت رس جیبه نتا یاوباما و روحان افزارینرم
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 دیا کأچون ت یواژگاندیکل نکیاست که ا نیعبارت از ا افزارانهنرم کردیرو افتنی تیاهم ی. معنا2

اجباار و   یپلماسا ید یبه جاا  گراتعامل یپلماسید ،یخارج استیدر س یزدایتنشبر تعامل سازنده با جهان، 

 لیتباد  استیدر س گیریمیتصم یسازوکارها یاصل ۀبه هست یمنافع مل یروابط بر مبنا ۀتوسع ةدیو ا دیتهد

 شده است.

آماد،  باه کاار    طلباناه صال   هایبرنامه بردشیآمده در مذاکره که در پدستبه قی. مالحظه در توف3

 یو مناافع ملا   تیامن نیمأحفظ و ت گرایانۀواقع استیبر س یداشتن هدف مبتن تیبا لحاظ اهم یحت تواندیم

 کارامد باشد.

 نیا که بتوان کتماان کارد. باا ا    ستین ایلهئو آناا مس ناایجهان در ا ریگدامن های. وجود بحران4

 یجهاان  هاای مواجهاه باا چاالش    یامکاان بارا   نیآمده از قدرت نرم بهترفراهم یاوصاف استفاده از بسترها

از  یکا ی ه،یسور ۀلئسم رامونی( پ9314)آبان ماه  نیدوازده قدرت در و رینشست اخ رسدی. به نظر مباشدیم

 اناه یخاورم ۀساال نیاست کاه باه امکاان حال معضال چناد       رانیدر حل مشکل غرب و ا قیاز توف یآثار ناش

 مساعدت خواهد کرد.

هستند کاه در آن   ایعرصه هاجنگ»متفکر و اقتصاددان معروف گفته بود: ( 9111) تریشومپ یزمان

از آنچاه   یناش بینیبه گمان ما با واقع .((Schumpeter, 1996, p.33« کنندیمردگان بر زندگان حکومت م

 بار  تیو اهم دیکأبا ت یگفت حت دیبا ،است شانیو منافع ا هابر سر خواسته هاملتدولت یبرخورد هرازگاه

از قادرت   یناشا  نظراناۀ تناگ  هاای اسات یس یاما باز امکان تال است،یو عمل در س هینظر افزاریعنصر نرم

دار قدرت نارم  که وام یاز سپهر عموم یمناسب ناش طیاست با شرا ستهی. پس باستیدور از انتظار ن ،سخت

 نیا ا گار ید یو دساتاوردها کاردن  ناه یدر نهاد تیوضاع  نیا دیفهم آثار مف یآماده برا یاست و افکار عموم

 .میکن لیتبد یاسیآموزش دانش س ۀمهم را به عرص نیا ،کیآکادم یو در معنا میکوشا باش میپارادا
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