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In the current world, due to the importance and effective function of public 

diplomacy, it has a valuable position among the decision makers of the Islamic 

Republic of Iran and they have paid serious attention to it. Given the threats and 

challenges that have arisen against Iran, it is necessary to pursue it, and the defense 

sector, relying on diplomatic activities, can play a fundamental and desirable role in 

building mutual trust and confidence between the countries of the region. The 

Islamic Revolutionary Guard Corps has also succeeded in recent yearsTo become 

one of the main actors in the field of diplomacy, especially public diplomacy. The 

Revolutionary Guards is one of the most important military and political arms of 

Iran in regional policy-making and can show itself in the field of public diplomacy 

and placing Iran in the hearts and minds of domestic and regional public opinion. In 

fact, this organization, while working in the field of defense and military in order to 

defend the territorial integrity of the country, considers it its duty to protect the 

values of the Islamic Revolution in every field (economic, cultural, etc.). Therefore, 

he has a decisive presence in the field of public diplomacy and tries to be an effective 

actor in this field. thereforeThe question that has become a serious concern for the 

author is what was the purpose of the Islamic Revolutionary Guard Corps in 

advancing public diplomacy in its policies in recent years? In answer to this 

question, the hypothesis is put to the test that the Islamic Revolutionary Guard Corps 

seeks to increase the soft power of the Islamic Republic of Iran by using public 

diplomacy. The research method adopted in this research is descriptive-analytical 

and the data analysis is based on soft power theory. 
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 چکیده

ایران از  اسالمی جمهوری گیرانتصمیم نزد عمومی، دیپلماسی دنیای کنونی، به سبب اهمیت و کارکرد مؤثر در

 هایچالش و تهدیدات به توجه با چرا که .اندجدی به آن داشتتت ه توجه استتتت و برخوردار ایجایگاه ارزنده

ضروری ایران علیه آمده بوجود ست پیگیری آن امری   تواندمی دیپلماتیک، هایفعالیت بر تکیه با دفاع بخش و ا

 پاستتداران ستتپاه. نماید ایفا را مطلوبی و استتاستتی نقش منطقه کشتتورهای میان م قابل اطمینان و اع ماد ایجاد در

سالمی انقالب س ه اخیر هایسال در نیز ا ست توان صلی بازیگران از یکی به را خود ا صه در ا سی عر  و دیپلما

 در ایران ستتیاستتی و نظامی بازوهای ترینمهم از پاستتداران ستتپاه. نماید تبدیل عمومی دیپلماستتی باالخص

 افکار و هاقلب در ایران نشتاندن و عمومی دیپلماستی زمینه تواند درمی و استت ایمنطقه هایگذاریستیاستت

 به نظامی و دفاعی حوزه در فعالیت عین در ستتازمان، این حقیقت در. کندای خودنمایی منطقه و داخلی عمومی

 فرهنگی اق صادی،) حوزه هر در را اسالمی انقالب هایارزش از پاسداری کشور، ارضی تمامیت از دفاع منظور

سی حوزه داند. بنابراین درمی خود وظیفه( … و ضور عمومی دیپلما  مؤثر بازیگری دارد تالش و یاف ه قاطع ح

رو، سوالی که به دغدغه جدی برای نویسنده تبدیل شده است این است که هدف سپاه از این .باشد زمینه این در

در  های اخیر چه بوده است؟های خود در سالپاسداران انقالب اسالمی از پیشبرد دیپلماسی عمومی در سیاست

گیری که سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بهره شودپاسخ به این پرسش، این فرضیه به محک آزمون گذاش ه می

سی عمومی به سالمی ایران میاز دیپلما شددنبال افزایش قدرت نرم جمهوری ا شده در با . روش تحقیقی اتخاذ 

 ها نیز بر اساس نظریه قدرت نرم صورت گرف ه است.این تحقیق، از نوع توصیفی ت تحلیلی است و تحلیل داده
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 مقدمه -1

 دس خوش نیز دیپلماسی و سیاست دنیای آن تبع به است، داده رخ جهانی عرصه در که تحوالتی و تغیر با امروزه

 دیگر و هس یم المللیبین سطح در غیردول ی و دول ی از اعم مخ لف بازیگران حضور شاهد که گشت تغییراتی

صاری نماینده تنها خارجه، امور وزارت آن رأس در و هادولت شورها انح س ند ک  در تا شده موجب امر این. نی

تورها از بسیاری تازوکار کش تدی های س ترای جدی تف دیپلماسی دس گاه ب تردد تعری ته گ تی ک تا از یک  آنه

سی ست عمومی دیپلما سی. ا صی بخش و غیردول ی و دول ی بازیگران فعالیت از ترکیبی عمومی دیپلما صو  خ

 دهد کاهش را تهدیدات تواندمی خارجی سیاست کنار در نرم قدرت از بخشی عنوانبه عمومی دیپلماسی. است

ست برخوردار خارجی روابط در اثرگذاری و اقدام ظرفیت ارتقای برای باالیی توانایی از همچنین و  جمهوری. ا

 مخ لفی نهادهای راس ا این در و کندمی دنبال جدیت با را عمومی دیپلماسی به مربوط مباحث نیز ایران اسالمی

 پردازند.می فعالیت به

س ی، منابع در که سپاه محوری مأموریت سی قانون جمله از باالد سا شاره آن به نیز ا ست؛ شده ا  از حفاظت ا

سالمی انقالب س اوردهای و ا شدمی آن د سیار مأموریت این اجرای. با س رده ب س لزم گ سب م  ها،توانمندی ک

 نظام اصتتلی محافظ و مدافع عنوان به نهاد این تا شتتده باعث امر همین که استتت...  و انستتانی منابع امکانات،

صادی، سیاسی، مخ لف ابعاد در همواره . گیرد قرار دشمن روانی عملیات کانون در اج ماعی تتتت فرهنگی و اق 

صلی مأموریت چارچوب در سپاه بنابراین س اوردهای و انقالب از دفاع یعنی خود ا  گرینظامی به محدود آن د

:  فرمایندمی قوا کل معظم فرمانده که گونه همان. استتت مأموریت و مستتلولیت دارای نیز ابعاد ستتایر در و نبوده

ست، نظامی صرفاً سپاه عمل» سی، نظامی، سپاه عمل نی ست فرهنگی و امنی ی سیا  ،(مدظله) ایخامنه امام)« .ا

 حوزه انقالب، تهدیدات برابر در ستتپاه مأموری ی قلمروهای از یکی اینکه بر استتت تأییدی واقع در( 10/1380

ست فرهنگی سالمی انقالب پیروزی اب دای از سپاه مأموریت، این قالب در. ا  تبلیغی نهادهای از یکی به تبدیل ا

 هوشمند، کرده، تحصیل نیروهای حضور محصول سپاه توانمندی این. شد کشور سراسر در تأثیرگذار فرهنگی و

س گی ش وانه و انقالبی و ناپذیر خ ست بوده تبلیغی امکانات پ سیس. ا شگاه دو تأ سین امام دان  علوم و( ع) ح

شکی شگاهی مج مع چهار و( عج) اهللبقیه پز صیلفارغ و سپاه عالی آموزش مراکز دیگر و دان  هزاران شدن ال ح

شجو س اد صدها تربیت و دان ضو ا  هادیان شبکه همچون بیان و قلم اهل هزاران ساماندهی علمی، هایهیأت ع

 تولیدات گستت رش نشتتریه، و خبرگزاری چندین مدیریت و اندازیراه معاند، هایجریان با مقابله در ستتیاستتی

 دانشجویی، و اس انی نشریه هاده و سیاسی فرهنگی، مخ لف هایسایت اندازیراه دیداری، و شنیداری نوش اری،

 در بستتیجی نخبگان ستتازماندهی گوناگون، نهادهای و مراکز در ستتپاه نخبگان و مدیران از تن صتتدها حضتتور

صه در عمومی افکار هدایت سی تتتت فرهنگی هایعر سیجی هزاران تربیت جامعه، سیا  در آنان سازماندهی و ب

 عرصه در سپاه عملکرد و هاتوانمندی از ایگوشه...  و دشمن روانی عملیات عرصه و فرهنگی تهاجم با مواجهه

 پی در حاضتتر مطالعه رو،این از (.47-48: 1395 حستتینی، علیلی و یوستتفی،) استتت جامعه اج ماعی و فرهنگی

 .باشدمی ایران اسالمی جمهوری قدرت نرم در پاسداران انقالب اسالمی دیپلماسی عمومی سپاه نقش بررسی

 چارچوب نظری -2

 قدرت نرم
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 در وی. کرد مطرح میالدی 1990 مارس در را نرم قدرت مفهوم که بود پردازینظریه نخستتت ین نای جوزف

 تحوالت چندملی ی، هایکمپانی و غیردول ی بازیگران رشتتد نظیر تحوالتی برشتتمردن با عنوان، همین با ایمقاله

 پیچیدگی به اق صتتادی، تعامالت شتتدنجهانی و فناوری گستت رش و نقل و حمل و ارتباطات زمینه در گستت رده

ست شاره جدید قدرت توزیع قبال در آینده هایگذاریسیا  به اتکا با هاقدرت توانایی که دارد اع قاد و کندمی ا

ست تحقق به هادولت اجبار و قدرت سن ی منابع شور، یک خوا ست باخ ن رنگ حال در ک ساس، این بر. ا  از ا

 کشورها سایر آن در که است شرایطی ایجاد در کشور یک توانایی م قاعدکنندگی، قدرت یا نرم قدرت نای نظر

شور آن عالیق و منافع با تا کنند دنبال و تعریف صورتی به را خود عالیق و منافع ش ه همخوانی ک شد دا  این. با

سم شور یک هایارزش و فرهنگ جذابیت طریق از تواندمی مکانی  را دیگران که بگیرد صورت سایرین برای ک

 را المللیبین هنجارهای و جهانی کار دستت ور ب واند کشتتور آن اینکه یا و نماید کشتتور آن از تبعیت به ترغیب

ست با منطبق شور هنجارهای و خوا  اف دمی اتفاق زمانی نرم قدرت نای، نظر طبق واقع، در. ببرد پیش به خود ک

 نظر به بنابراین،. خواهدمی او که بخواهند را چیزی همان دیگر کشورهای تا کند کاری دولت یا و کشور یک که

سدمی ست شده تبدیل پذیران قال کم ر و ملموس کم ر قهرآمیز، کم ر امری به قدرت امروزه ر  جدید منابع و ا

 و جمشیدی صدرپور،) اندگش ه برخوردار اهمی ی پر نقش از نهادها و هاارزش ایدئولوژی، فرهنگ، مانند قدرت

 بستتتیاری اهمیت از آن از آگاهی امروزی دنیای در که مستتتائلی از یکی بنابراین(. 170-171: 1395 استتتالمی،

مال نحوه به استتتت برخوردار فاده اگر. گرددمی بر قدرت اع نده استتت   تحقق برای را دیگران قدرت، از کن

 ترغیب را هاآن اگر اما است کرده اس فاده سخت قدرت از اصطالح به دهد، قرار اجبار تحت خود هایخواس ه

ضی و س فاده نرم قدرت از اینکه یعنی کند را ست کرده ا  ترجیحات به دادن شکل توانایی نرم قدرت در واقع،. ا

 است خارجی سیاست و نهادها سیاسی، هایارزش و فرهنگ رهبران، جذاب شخصیت بر مب نی و است دیگران

 است. همراه اخالقی اق دار با و رسدمی نظر به مشروع دیگران نزد که

 بوده نرم قدرت گیریشکل و قدرت اشکال و ماهیت در تغییر ایجاد جهانی، نظام تحوالت از یکی ترتیب، بدین

 با که استتت جهان عمومی افکار نزد اع بار کستتب و مثبت تصتتویرستتازی برآیند و محصتتول نرم، قدرت. استتت

شینه فرهنگ، چون ابزارهایی کارگیریبه شان، پی سانی هایارزش یا آرمان درخ س قیم صورت به ان  منابع بر غیرم

 در کدام هر که استتت موثر کشتتور نرم قدرت ایجاد در م عددی عوامل. گذاردمی تأثیر کشتتورها دیگر رف ار یا

سجام ایجاد ضمن تواندمی صحیح مدیریت صورت شور جایگاه و حیثیت داخلی، ان صه در ک  سیاستت عر

 از توانمی که نرم قدرت دیگر، سوی از(. 80: 1392 سارویی، شعبانی) ببخشد ارتقاء را جهانی نظام و المللیبین

 به و نظامی زور از استت فاده بدون مقابل طرف بر غلبه و جنگ برای روشتتی نوعی به کرد تعبیر نرم جنگ به آن

ست اقناع و جذب حالت س ای در را جامعه باورهای و افکار کندمی سعی روانی و نرم اقدامات با که ا  تحقق را

 یابد دست خود اهداف به جامعه آن در ساخ اری و اساسی تغییر با سپس و دهد سوق خود اهداف و هاسیاست

شار،نژاد؛ مکیجعفری)  فرهنگ، مولفه سه برگیرنده در نرم قدرت منابع نای جوزف نظر از(. 35: 1391 نژاد و اف

 منابع ترینمهم از یکی فرهنگ امروزی، دنیای در. استتت خارجی ستتیاستتت هایمطلوب و ستتیاستتی هایارزش

 هایارزش نای، عقیده به. است کشور یک هویت و شخصیت دهندهنشان فرهنگ. آیدمی حساب به نرم قدرت

سی مثبت شور یک سیا شور یک نرم قدرت افزایش زمینه تواندمی نیز خارجی و داخلی ابعاد در ک  فراهم را ک

 همگرایی نیز خارجی عرصه در و عدالت اجرای و اخالق رعایت مردم، به پاسخگویی لزوم داخلی، بٌعد در. کند

 کشتتورها نرم قدرت بر المللیبین معاهدات به پایبندی و المللیبین و ایمنطقه نهادهای با گستت رده تعامالت و
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 امر، این و شتتودمی کشتتور یک از مثبت تصتتویری دادن نشتتان و دیگران اع ماد جلب موجب که چرا افزایدمی

 شتتودمی کشتتور یک نفوذ و نرم قدرت افزایش و دیگران جذب به منجر خارجی ستتیاستتت حوزه در امروزه

 (.107: 1391 میراحمدی، و پناهجعفری)

 از اراده و خواستتت تحمیل هدف با ها،اندیشتته و افکار در تأثیر و نفوذ توانایی معنای به نرم قدرت مجموع، در

س فاده بدون هدف، دولت و ملت ساخ ن م قاعد و نظر جلب طریق شار و زور از ا ست فیزیکی ف  نرم، قدرت. ا

 در غیرمستت قیم تأثیر و نفوذ برای دولت، نظیر ستتیاستتی مجموعه یک قابلیت تعریف منظور به که استتت تعبیری

 پوراحمدی،) رودمی کار به ایدئولوژیکی یا فرهنگی ابزارهای طریق از سیاسی هایمجموعه سایر عالیق یا رف ار

 اگر. است ملت یک هایسیاست و فرهنگ ارزش، جذابیت از ناشی نرم، قدرت کهآن بیش ر توضیح(. 54: 1389

شور یک هنجارهای و فرهنگ شند جذاب ک شوری و با  خود هایارزش و منافع با را المللیبین قواعد ب واند ک

 نظر در کشتتور آن اعمال و کرد خواهند پیروی کشتتور آن از بیشتت ری تمایل با دیگران بدهد، شتتکل و هماهنگ

 به دیگران نزد در هاجذابیت از استت فاده با کشتتورها رو،این از(. 130: 1389 نای،) بود خواهد مشتتروع دیگران

 نیز آنها نرم قدرت تبع به کرد، پیدا مشروعیت آنها مواضع و هاسیاست کهآن از پس و هس ند خود اهداف دنبال

ها با همکاری به اجبار نه رغبت و میل روی از دیگر کشتتتورهای عمومی افکار و یابدمی افزایش  مبادرت آن

 ورزند.می

 المللاهمیت و جایگاه دیپلماسی عمومی در روابط بین -3

سی م ون و گزارش شریات مع بر جهانی در دههتا آنجا که برر شان میهای ن ش ه ن دهد، نیمه دوم قرن های گذ

توان بس ر ظهور واژه دیپلماسی عمومی در ادبیات رسمی در جهان و نیمه دوم قرن بیس م را دوره نوزدهم را می

نوان کرد. دلیل توجه بیش از پیش الملل عورود و تثبیت این واژه در عرصتتته علمی و تخصتتتصتتتی روابط بین

های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستت م، به مفهوم دیپلماستتی عمومی و رشتتد ها در ستتالها و قدرتدولت

توان در سه عامل اصلی و تعیین کننده تبیین کرد. نخس ین اس فاده از این واژه در ادبیات رسمی دول مردان را می

ساخت عالوه بر ارتباط با ملت خود، بدون ها را قادر میبود که حکومت 19های قرن عامل، اخ راع رادیو در ان 

سایر دولت ساطت  شورها ارتباط برقرار کنند و پیام نیاز به عبور از مرزهای جغرافیایی و و ها، با مردمان دیگر ک

و  1917د. شتتوروی در ستتال های نازی بوها و م عاقباً دولتخود را به آنها برستتانند. عامل دوم، رف ار بلشتتویک

سال  س فاده از برنامه 1933حکومت نازی در  شورها برای قیام علیه با ا سایر ک شویق مردمان  های رادیویی به ت

ها به دیپلماسی عمومی داشت، اقدام ای در اقبال دولتهای خود پرداخ ند. اما عامل سوم که نقش عمدهحکومت

سیس بخش فرهنگی وزا سه در تأ شورها برای برقراری و رت خارجه و نمایندگیدولت فران سایر ک های آن در 

سوم اما کاماًل  سی مر ساز و کار دیپلما شورهای اروپایی بود که خارج از  سایر ک س رش ارتباطات فرهنگی در  گ

پرداخت. این ستته عامل در کنار یکدیگر باعث گستت رش های ستتیاستتت خارجی به فعالیت میمنطبق بر پروتکل

ویکرد دیپلماسی عمومی در نیمه نخست قرن بیس م و تثبیت و رسمیت یاف ن اصطالح دیپلماسی توجهات به ر

س م، به عنوان دوران ظهور  شد. در واقع همان طور که قرن بی س م  عمومی در مجامع عمومی در دهه دوم قرن بی

شناخ ه می س رده ارتباطات و تبادل اطالعات  صه روابط شود، ورود فزاینده بازیگران جدید و غگ یردول ی به عر

صهبین شاخ سط این قرن نیز یکی از  شمار میالملل از اوا س م به  صلی قرن بی رود. این دو جریان مهم در های ا

ها و کمرنگ کنار یکدیگر باعث اهمیت و گس رش بیش از پیش ارتباطات و دس رسی به اطالعات در میان ملت
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شدشدن نقش دولت صه  ها در کن رل جریان اطالعات  صر در عر سب با این ع که ثمره آن ظهور مفاهیمی م نا

الملل و به طور خاص تبیین مفهوم دیپلماستتتی عمومی در چهره مدرن خود در نیمه دوم قرن نظری روابط بین

سالمی،  شیدی و ا صدرپور، جم شد ) س م  اهمیت  نی منجر بهجها جدید یطاشر (. در واقع173-174: 1395بی

توانند ویکم دیگر نمیها در قرن بیستتتتشتتتود. چرا که اوالً دولتها میبرای دولت کاربرد دیپلماستتتی عمومی

ست خارجی خود را به سیا شکالت  س ند. م صی خود نیز ه صو تنهایی حل کنند، بلکه نیازمند عملکرد بخش خ

سلولیت شهروندان امروز خواهان م ش ر دولتثانیاً،  شفافیت بی ست خاپذیری و  سیا س ند و ثالثاً  رجی و ها ه

توان هر یک را جداگانه تعریف نمود )هادیان و احدی، اند و دیگر نمیشدت درهم تنیده شدهسیاست داخلی به

1388 :93.) 

 عمومی دیپلماسی اهداف -4

 اهداف ستترییک دنبال به عمومی دیپلماستتی از استت فاده با جهان ستتراستتر در غیردول ی بازیگران و هادولت

 عملکرد و ستتتابقه به نگاهی با و علمی م ون استتتاس بر واقع در. هستتت ند مدت بلند و مدتمیان مدت،کوتاه

 رو،این از. برد خواهیم پی یکسانی اهداف به عمومی دیپلماسی زمینه در غیردول ی و دول ی نهادهای و بازیگران

صل حدودی تا که اهدافی ترینمهم  شمار به جهان سطح در عمومی دیپلماسی کارهای و ساز تمامی مش رک ف

 :از عبارتند روندمی

 زمینه این در: عمومی دیپلماستتتی مبدأ کشتتتور از خارجی عمومی افکار شتتتناخت و آگاهی افزایش -

 و ذهنی تصویر روزرسانیبه کردن، فکر به عمومی دیپلماسی مبدأ کشور شناخت با خارجی مخاطبان

 کند؛می م مایل دارد کشور آن از که نامطلوبی نظرات تغغیر و مثبت

 باعث هدف این: عمومی دیپلماستتی مبدأ کشتتور ارزش و جایگاه از خارجی مخاطبان ادراک افزایش -

 نگاه به ترغیب را مخاطبان و شودمی مبدأ کشور تصمیمات و هاسیاست از صحیح و مثبت برداشت

 کند؛می کشور آن دیدگاه از المللیبین مسائل به

شور امور به هاآن جذب و مخاطبان نظر جلب - سی مبدأ ک  بین روابط تقویت باعث که: عمومی دیپلما

شور آن شورهای و ک سی هدف ک  ها،آن جذب و جلب با دیگر، سوی از و شودمی عمومی دیپلما

شویق برای را زمینه شور به خارجی مخاطبان نگاه ت شور یک عنوان به مبدأ ک صد و ک  در جذاب مق

 کرد؛ خواهد... و تجاری گردشگری، تحصیلی، مخ لف هایزمینه

شویق و ترغیب باعث: خارجی مخاطبان بر تأثیر - ش یبانی به خارجی مخاطبان ت ضع از حمایت و پ  موا

 گیرندگانتصمیم و مدارانسیاست ترغیب باعث نوعی به نهایت در و مشخص هایزمینه در کشور آن

 شتتتودمی مطلوب شتتتریک یک عنوان به مبدأ کشتتتور ستتتمت به چرخش به هدف کشتتتورهای

(Leonard& et al, 2002: 9-10.) 

 های دیپلماسی عمومیمولفه -5
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ها و عناصتتتر مخ لفی استتتت. از جمله گران، دیپلماستتتی عمومی دارای مولفهپردازان و تحلیلاز دیدگاه نظریه

ای اشتتاره کرد که در ادامه مورد بررستتی قرار ای و مبادلهی فرهنگی، رستتانهتوان به دیپلماستتها میترین آنمهم

 گیرند.می

 دیپلماسی فرهنگی -1-5

ها و تأثیر م قابل فرهنگی با ها، ان قال ارزشامروزه در ستتتایه ارتباطات نوین جهانی و نزدیکی روزافزون ملت

ش اب در حال شکل س مداران، محور روابط آینده گس ردگی و  سیا سیاری از م فکران و  ست. به عقیده ب گیری ا

ها در گروی شتتناخت باشتتد و امروزه موفقیت ملتراکات تمدنی میجهان روابط فرهنگی و اخ الفات و اشتت 

شورها اجازه میعمیق از باورها و اع قادات دیگر فرهنگ سی فرهنگی به ک ست. در این میان، دیپلما دهد تا با ها

صر فرهنگی و نفوذ خود با مخاطبان خارجی، مردم و افکار رهبران آن س ناد به عنا س قیم در ارتا باط ها به طور م

سی فرهنگی از نظر میل ون کامینگز شند. دیپلما شهها، انگارهبه معنای مبادله و تبادل ایده 1با ها، اطالعات، ها، اندی

سنتهنر، دانش، مهارت شورها جهت ایجاد و ها، باورها،  شور و دیگر ک صر فرهنگی میان یک ک سایر عنا ها و 

ستتو برقراری شتتاهراهی دیپلماستتی فرهنگی را از یک 2تقویت درک و فهم م قابل استتت. همچنین گیفورد دالون

های فرهنگی تمدنی آن به جهانیان و ارتباطی برای ارائه تصتتتویری واقعی از یک ملت و تبیین و ترویج ارزش

(. 9-10: 1394داند )سیمبر و مقیمی، ها میهای سایر ملتادراک، برداشت و شناخت صحیح از فرهنگ و ارزش

سطح ارتباطات و تعامل میان ملل جهان، با هدف نی 3فرانک نینکوویچ سی فرهنگی را تالش برای ارتقای  ز دیپلما

. (Ninkovich, 1996: 3)داند های مشتت رک میها و توافقاتی بر استتاس ارزشنامهطراحی و بنیاد نهادن تفاهم

ها، د با توستتل به ظرفیتتواننها میمنظور از دیپلماستتی فرهنگی، فرایندی استتت که از طریق آن دولتدر واقع، 

به عبارت  های فرهنگی خود بر افکار عمومی و رف ار ستایر کشورها اثر بگذارند.ها و ویژگیامکانات، توانمندی

ت ن نمادهای فرهنگی، جذابیتدیگر تت که یک دولت با به معرض گذاش هایی را ، دیپلماسی فرهنگی ابزاری اس

شورها ایجا سایر ک ست کند تا ازد میدر افکار عمومی مردم  سیا شی از آن، بر رف ار و  های دولت طریق نفوذ نا

 .گذاردببیگانه اثر 

سه یکی از اولین کشورهایی بود که اقدام به فعالیت های فرهنگی در روابط خارجی خود کرد. در آمریکا نیز فران

سی پیدا کر سمی در دیپلما سی فرهنگی یک جایگاه ر سرد بود که دیپلما سپ امبر  11د؛ اما بعد از در زمان جنگ 

به معنی  دیپلماسی عمومی به یک بحث داغ در دیپلماسی ایاالت م حده تبدیل شد و دیپلماسی فرهنگی ت 2001

ی از دیپلماستتی استت فاده از بیان خالق و مبادالت ایده، اطالعات و مردم برای افزایش درک م قابل به عنوان جزئ

 (.49: 1393عمومی آمریکا را تأمین کرد )سازمند و براتی، عمومی ت بسیاری از مح وای دیپلماسی 

صمانه و  سی، از ام یازاتی نظیر: عاری از لحن خ شایع در دیپلما سه با دیگر ابزارهای  سی فرهنگی در مقای دیپلما

تر و ایفای نقش موثرتر برای بازیگران غیررستتتمی، نهادهای آمرانه؛ ایجاد فرصتتتت به ر برای حضتتتور جدی

تر بر افکار عمومی کشتتورهای هدف برخوردار استتت مدنی و افراد حقیقی و تأثیر عمیق و گستت رده غیردول ی و

(. این نوع دیپلماستی نستبت به دیگر ابزارهای دیپلماستی با مقاومت کم ری 406: 1391زاده، )مجیدی و میراب

                                                           
1. Milton C. Cummings 
2. Gifford Dalone 
3. Frank Ninkovich 
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کند. مخالف هس ند، باز میهایی که دولت و ملت هدف با اعمال آن شود و راه را برای اجرای سیاستمواجه می

گذارد، به های مخاطبان بر قلوب آنها تأثیر میها و ذائقهها و ارائه ایدهدر واقع دیپلماستتی فرهنگی با تغییر ارزش

س ه س هنحوی که خوا شور مبدأ را خوا سویی زمانی که روابط دیپلماتیک های خود میها و منافع ک شمارند. از 

شد و سیت کم ر دولت میان دو دولت تیره با سا سبب ح شند، معموالً روابط فرهنگی به  ش ه با ها یا روابطی ندا

رغم اخ الفات، همکاری میان آن دو را شکل دهد و به نوعی به کاهش منازعات تواند ادامه داش ه باشد و علیمی

گردد که بستتیار میان دو دولت کمک نماید. ویژگی دیگر دیپلماستتی فرهنگی، به مدت زمان اثرگذاری آن بر می

سال سیدن به اثرات مطلوب و مثبت به  شایان ذکر طوالنی بوده و اح مال دارد برای ر شد.  ش ه با ها زمان نیاز دا

سیار پایدارتر و پردوام سی ب صورت اثرگذاری، این نوع دیپلما ست که در  تواند راه را برای تر خواهد بود و میا

شور هدف باز کند. بنا سی فرهنگی با هویتتأمین منافع مخ لف ک شور عامل به تأمین براین دیپلما سازی برای ک

پردازد و برای تأمین منافع کوتاه مدت آتی نیز بستت ر مناستتبی را فراهم اهداف و منافع ملی بلندمدت کشتتور می

باشتتد. بدین معنی که کند. از ستتوی دیگر این نوع دیپلماستتی، پوشتتش دهنده بازیگران خصتتوصتتی نیز میمی

رود بلکه دامنه بازیگران آن ها فراتر میفرهنگی نه تنها دایره مخاطبانش از حیطه مقامات رسمی دولت دیپلماسی

های غیردول ی، تر بازیگران غیردول ی اعم از: ستتتازمانها خارج شتتتده و در یک گستتت ره وستتتیعنیز از دولت

دهد )سازمند و براتی، های تجاری خصوصی و ح ی افراد عادی در شخصیت حقیقی خود را پوشش میشرکت

صه بین51-50: 1393 سی فرهنگی و ابزارهای آن (. بنابراین بازیگران مربوطه در عر المللی از طریق اتخاذ دیپلما

 دارند تا نفوذ و تأثیر غیرقابل توجهی بر افکار مخاطبین کشورهای هدف داش ه باشند.تالش می

 ایدیپلماسی رسانه -2-5

هم پیوس ه در عرصه سیاست و فناوری اطالعات، نقش رسانه در دیپلماسی از در جهان امروزی، با تحوالت به

اندرکاران مربوطه از وسایل ارتباطی به عنوان ابزاری ای برخوردار گردیده است و رهبران و دستاهمیت گس رده

سب برند که در این بین، یکی ازمهم در جهت حمایت از مذاکرات و به طبع آن انجام توافقات بهره می ترین منا

ها برای ای به صورت عام به معنای بکارگیری رسانهای است. دیپلماسی رسانهمفهوم برای آن، دیپلماسی رسانه

ها تکمیل و ارتقای سیاست خارجی است. تغییرات انقالبی در معنا و مفهوم دیپلماسی باعث شده است تا دولت

تأمین منافع نظامی و اق صتتادی استت فاده کنند بلکه از به عنوان از دیپلماستتی نه تنها از آن به عنوان ابزاری برای 

ورزند. بنابراین خاس گاه دیپلماسی المللی مبادرت میهای بینای برای کن رل جریان اطالعات و خبرگزاریشیوه

ای، ظهور موضوعات و مسائل راهبردی جدید در عصر اطالعات و ارتباطات و ضرورت مدیریت آنها در رسانه

ای که برای مدیریت دانش و اطالعات به عنوان کانون دیپلماستتتی مجازی و گونهعه اطالعاتی استتتت؛ بهجام

س فاده از فناوریرسانه باشد. چرا که با ناپذیر میهای پیشرف ه و ابزار و وسایل ارتباطی و اطالعاتی اج نابای، ا

المللی بات م عدد و م مایزی در عرصتته بینوقوع تغییر و تحوالت شتتگرف اطالعاتی و ارتباطی، الگوها و مناستت

ای را ضروری کرده است )دهقانی فیروزآبادی و فیروزی، شکل گرف ه است که لزوم اس فاده از دیپلماسی رسانه

کم جای های اخیر کمای که از مباحث جدید در سیاست خارجی است و در دهه(.   دیپلماسی رسانه80: 1391

صۀ بین س ین بار آمریکاییی باز کرده واژهالمللخود را در عر ست که برای نخ ها آن را به کار بردند. زیرا به ای ا

شان، می شبرد اهداف س فاده از نیروی نظامی برای پی سیدند که به جای ا سانهاین ن یجه ر های فراملی و توانند از ر

ها از مدت استت که دولتالنیای، یک دیپلماستی قدم به قدم و طومرزی است فاده کنند. دیپلماستی رستانهبرون
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سعی می شیوۀ تفکر و زندگی ملتطریق آن  های مورد نظر خود را در جه ی که تأمین کنند الگوهای رف اری و 

س ه سازند. دیپلماسی رسانهکنندۀ منافع و خوا ست، دگرگون  ای های م عدد رسانهای از طریق فعالیتهای آنان ا

ها، دیدار ستتتران های مطبوعاتی، مصتتتاحبهها شتتتامل کنفرانسن فعالیتشتتتود که ایعادی و ویژه، پیگیری می

ای برانگیزاننده است که برای گشودن عصری گران در کشورهای رقیب و رویدادهای رسانهها و میانجیحکومت

(. بدین ترتیب، با 186-187: 1392فر و خانزاده، شتتتوند )ستتتلطانیجدید در روابط م قابل ستتتازماندهی می

الملل، چهره دیپلماسی سن ی به ها به عرصه روابط بینهای فناوری اطالعات و ارتباطالت و ورود رسانهپیشرفت

شده و با پدیده سانهکلی دگرگون  سی ر س یم که در نوع خود بیای به نام دیپلما ست. سابقه ای مواجه ه بوده ا

دهند که وزارت امور خارجه یی انجام میای تصویری در عمل کارهاهای ماهوارهها و بویژه شبکهچرا که رسانه

تر، موثرتر و دادند و ح ی در مواقعی آنها به مراتب قویهای دیپلماتیک به طریق ستتن ی آنها را انجام میو هیلت

کنند تا آنجا که به اع قاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی یکی از علل شکست کارآمدتر از نهادهای مزبور عمل می

سلطانیآمریکا در جنگ  شش منفی تلویزیونی بود ) شیدی و گلوی نام، پو (. 365-366: 1395محمدی، نژاد، جم

سانه سی ر شور، دیپلما ست خارجی هر ک سیا سوی دیگر، در  شیوه عمل میاز  ست، ای به دو  شیوه نخ کند. در 

سانهدولت سیس ر سی میها یا اقدام به تأ سانههای ویژه دیپلما د را موظف به تنظیم های موجوکنند و یا اینکه ر

ست خارجی خود می سیا س ای  شبکهکنند. در نمونه اولی میاقدامات و اخبار در را سیس  هایی نظیر توان به تأ

سور خبرها و ممانعت از پخش رسانه سان شاره کرد و در نوع دوم با  های رقیب و دشمن العالم و پرس.تی.وی ا

ست می شیوهبه اهداف خود د سانه، برنامهیابند. الب ه در این  س گاه حاکم با ر ضروری ریزی دقیق د سیار  ها ب

ها با شوند. شیوه دوم، همگامی و همراهی رسانهریزی با شکست مواجه میاست. چرا که در صورت عدم برنامه

ها از طرف حکومت دس ورات شان است. اگرچه در این شیوه رسانههای خارجی کشور م بوعاهداف و سیاست

های ای در راس ای سیاستپذیری حرفهای و همچنین مسلولیتکنند ولی به علت بلوغ حرفهنمیخاصی دریافت 

کنند و از آنجایی که از دولت و حاکمیت مستتت قل هستتت ند از المللی عمل میکالن نظام خود در عرصتتته بین

س ند )مجیدی و میراب ش ری برخوردار ه سی ولت(. در واقع، د406-407: 1391زاده، تأثیرگذاری بی ها از دیپلما

سایر کشورها ای برای ارائه نظرات و دیدگاهرسانه شهروندان  های خود و همچنین تأثیرگذاری بر افکار عمومی 

کنند. عالوه بر این، ب وانند وجهه و تصتتویر خود در نزد افکار عمومی بهبود ببخشتتند و همچنین به استت فاده می

 المللی نائل آیند. ینای و باهداف و منافع خود در صحنه منطقه

 ایدیپلماسی مبادله -3-5

 دیپلماسی در "ایمبادله دیپلماسی" کال .باشدمی ایمبادله های دیپلماسی عمومی، دیپلماسیمولفه از دیگر یکی

 در و کشتتتور از خارج به خود اتباع فرستتت ادن طریق از المللیبین محیط مدیریت برای بازیگر تالش را عمومی

شورهای از اتباعی پذیرش مقابل، صیلی دوره برای خارجی ک شنا یا تح شور آن فرهنگ با شدن آ  .کرد تعریف ک

ساس  سی مبادلهبه تعبیر دیگر، بر ا سی  ایدیپلما سوم به دیپلما سبات مردم به مردم مو س رش منا دول مردان به گ

شگاهی اه مام می ورزن شگاهی و روابط پایدار با نخبگان دان بنابراین د. شهروندی و نیز تبادالت فرهنگی و دان

موزشتتتی و آهای تحصتتتیلی، در حوزه دیپلماستتتی اقداماتی از قبیل اعزام دانشتتتجو به خارج، پذیرش بورس

یانآستتتازی یالمللبین طات م با ند ارت گاران اعزامی، فرآی عالی کشتتتور، خبرن فرهنگی، برگزاری انواع موزش 

های این رن ی در حوزه دیپلماستتی ها و ستتمینارهای فرهنگی و ح ی ایجاد ستتایتهای هنری، همایشجشتتنواره
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شورهایعمومی قرار دارند. در واقع، مهم سی عمومی، نخبگان ک س ند، چرا  ترین گروه هدف در دیپلما دیگر ه

کشتتور یک  کنندگان مقاصتتدگران و ترویجها خود به اشتتاعهتوان امیدوار بود که آنها میکه با تاثیرگذاری بر آن

شوند.  ش ر با برنامهروایناز تبدیل  سی عمومی مخاطبان فرهیخ ه بی شگاه و های مبادله، در دیپلما های علمی دان

های آموزشی و پذیرش و پذیرایی از نخبگان کشورهای دیگر از مبادلهد. نگیرفرهنگی هنری مورد توجه قرار می

 .های پر سود سیاست خارجی قرار داش ه استگذاریدیرباز در شمار سرمایه

سی ارتباطات نیز علوم حوزه در سفلد آن  که دانندمی ارتباطات ایدومرحله جریان از را نوعی مبادله دیپلما الزار

سفلد. کرد مطرح را ست مع قد الزار  چندی اهداف شوند، داده شرکت مبادله هایبرنامه در جامعه رهبران اگر ا

 .آیدمی دست به

 احستتاس نوعی دارای که انجامدمی هدف کشتتور در نخبگان از گروهی تشتتگیل به مبادله برنامه: پاالیش -الف

 در را خود جامعه ارتباطی جریان توانندمی نخبگان این حالت، این در. هس ند مبدا کشور با سمپاتی و همفکری

 کرده شناسایی را مبدا کشور پیام م فاوت، کشورهای از مخ لف ایرسانه هایپیام انبوه حجم در و گرف ه دست

 .دهند ان قال خود عمومی افکار به شده تعدیل صورت به و

 خود کشتتور اق ضتتائات مطابق و کرده بومی را مبدا کشتتور هایپیام و هاایده فکری رهبران: تطابق /تولید -ب

 اشراف آن اوضاع بر و آشنا مبدا کشور با عامل کشور هم قدر هر که است اهمیت حایز نک ه این. کنندمی پخش

 .برسد خودش نخبگان مانند به جامعه، آن دقیق، شناخت به تواندنمی گاههیچ باشد، داش ه

 .است معناگشایی و رمزگشایی معنای به و شودمی شروع ترجمه از تفسیر: تفسیر -ج

 که جا آن از. دارد رمزگونه حالت پیام این فرستتت د،می هدف جامعه به خاصتتتی پیام عامل کشتتتور که هنگامی

 جهت به که گیردمی قرار نخبگانی دوش بر کار این ندارند، را ها پیام این رمزگشتتتایی توانایی مردم هایتوده

 .دهندمی انجام احسن نحو به را وظیفه این دارند، مبدا جامعه از که شناخ ی

 که دهندمی بازتاب افرادی را هاپیام این که هنگامی. پراکنندمی جامعه در فراوانی هایپیام هارستتانه: تشتتدید -د

 .کندمی پیدا مضاعف تاثیر و نقش شوند،می شناخ ه جوامع فکری رهبران

 سطوح دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ایران -6

 ایسطح منطقه -6-1

ترین تأثیرات را گیرد، انقالب اسالمی بیش رین و سریعای که کشورهای مجاور ایران را در بر میدر سطح منطقه

گذارد. امواج ناشی از پیروزی انقالب اسالمی ایران خیلی سریع در پای خت کشورهای همسایه و در بر جای می

س رده های م فاوتی العملهای منطقه عکسها و ملتیافت و دولتای شهرهای کوچک و بزرگ آنان انعکاس گ

 به آن نشان دادند.

س ین ماه  سعی در نخ شورهای غربی و در رأس آنها ایاالت م حده آمریکا تمام  های پیروزی انقالب در ایران ک

ر و ذهنیت خود را بکار بردند تا با یاری گرف ن از ابزار تبلیغاتی خود و ایجاد جنگ روانی این احستتتاس خط

منفی و تهدیدآمیز رهبران کشتتورهای منطقه را از انقالب استتالمی ایران به حداکثر برستتانند و وانمود کنند که 
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ترین زمان ممکن به آمیز، انقالب خود را در کوتاهرهبران ایران درصددند تا با توسل به ابزار فیزیکی و خشونت

سال صادر کنند. گرچه رهبران جمهوری ا شورها  صدور فیزیکی انقالب یا این ک می همواره هرگونه تالش برای 

بخشتتی امواج انقالب ایران کردند، از تأثیرگذاری و الهاممداخله در امور داخلی کشتتورهای دیگر را تکذیب می

خشنود بودند. از سوی دیگر، جمهوری اسالمی با بکارگیری بیش رین توان خود برای مدیریت افکار عمومی در 

رو، دیپلماستتی عمومی ایران به مثابه یکی از کوشتتد تا این دغدغه را جامۀ عمل بپوشتتد. از اینمی ستتایر جوامع،

ها، یاف ه برای تأثیرگذاری بر برداشتابعاد و ابزارهای سیاست خارجی عبارت است از: تالش و کوشش سازمان

ها و هنجارهای استتالمی و اشتتاعۀ آموزهها از طریق تبیین و ها و باورهای دیگر ملتها، ارزشآلها، ایدهانگاره

 (.17-18: 1390انقالبی )درخشه و غفاری، 

ای پیش روی دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران است، هایی که در سطح منطقهترین فرصتیکی از مهم

مندی و نزدیکی فکری محافل روشتتتنفکری عرب با گف مان انقالب استتتالمی استتتت. چرا که محافل عالقه

شن شه و رو ست )درخ سرائیلی ا ضدا ضدآمریکایی و  شنفکری ایرانی،  فکری جهان عرب برعکس محافل رو

(. ایران در کشتتورهای همستتو نظیر عراق و فلستتطین و لبنان از توانایی بیشتت ری در زمینه 31: 1390غفاری، 

می ایران دیپلماسی عمومی برخوردار است. سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق فرص ی برای جمهوری اسال

فراهم کرد و موجب گس رش عمق راهبردی آن شد. پس از تشکیل حکومت جدید در بغداد، جمهوری اسالمی 

 (. 691: 1392طور رسمی از ایجاد عراقی باثبات، امن و مس قل حمایت کرده است )حسینی، ایران به

 سطح جهان اسالم -6-2

آن پیرو دین اسالم هس ند یا کشورهایی که عضو سازمان هایی که بیش ر مردم جهان اسالم اصطالحاً به سرزمین

ای از کره زمین از شرق آسیا تا شود. جهان اسالم دربرگیرنده مناطق گس ردهکنفرانس اسالمی هس ند اطالق می

هایی مانند کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیای میانه و قفقاز، جنوب و غرب آفریقا است و حوزه

شتتود. لذا یکی از مناطقی که بیشتت رین و جزیره بالکان در اروپا را شتتامل میق آستتیا و ح ی شتتبهجنوب شتتر

ست. نک ه جالب توجه عمیق سالم بوده ا ست، جهان ا ش ه ا سالمی ایران دا ترین بازتاب و تأثیرات را از انقالب ا

ربط بر این بُعد از انقالب و در این خصوص تاکید آشکار و پافشاری شدید رهبری انقالب و دیگر مسلوالن ذی

 های آن برای جهان اسالم است.ها و اندیشهطرح

ست خارجی، بهدر دوران پس از انقالب ایران، پیگیری آرمان سیا سالمی در  سالم و های ا ویژه در حوزۀ جهان ا

ردم کشورهای در مسائلی مانند مخالفت با رژیم صهیونیس ی، باعث شده تا بسیاری از روشنفکران و نخبگان و م

واسطۀ رسمیت یاف ن توان گفت ایران بهرو، میهای آن همراهی کنند. از ایناسالمی با جمهوری اسالمی و آرمان

بخشی و جذب دیگر کشورهای اسالمی را یاف ه است  اهداف و احکام اسالمی در آن، تا حد زیادی توانایی الهام

شه و غفاری،  سی عمو18-19: 1390)درخ سیای میانه و قفقاز، اگرچه به اهدافی (.  دیپلما می ایران در منطقه آ

شوروی و برقراری امنیت منطقه شی  شورهای برآمده از فروپا س قالل ک سعه روابط و مانند حمایت از ا ای و تو

سرمایههمکاری صادی،  سهیل ترانزیت کاال به خلیجهای اق  فارس نظر دارد، بیش گذاری در بازارهای منطقه و ت

تواند برای چیز الگوسازی ایرانی تتت اسالمی را برای این کشورها در نظر دارد. برای نمونه الگوی ایران میاز هر 

در نظر مردم جمهوری آذربایجان جذاب باشتتد، زیرا آنها نیز مانند اکثر ایرانیان، شتتیعه امامیه هستت ند و با اکثر 

دلیل پیوندهای قومی و زبانی ها هم بهو برای تاجیکهای ایران نیز پیوندهای قومی و زبانی دارند. این الگآذری
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شد. هم ازبکبا فرهنگ و جامعۀ ایران می ش ه با سنی ها و هم تاجیکتواند جذابیت دا ها با اینکه از نظر مذهبی 

شن می س ند، اما مانند ایرانیان عید نوروز را ج سلمانان ه س ان هم مانند م سیحیان ارمن ش ه، م گیرند. از اینها گذ

های های بالروس و اوکراین و بویژه روسیه که جمهوریغربی در نگرانی از جمهورییعه و سنی آسیای شمالش

سالونژاد دولت ش رکا س قل م شناخ ه میهای م ضانی، المنافع  س ند )رم شریک ه -96: 1386شوند، با ایرانیان 

95.) 

شرق جنجال برانگیز آ س  س ون و م شگاه پرین س اد دان سه برنارد لوئیس ا س سخنرانی در مو ضمن یک  مریکایی 

شگاه تل سالمی آن را انقالبی 1999ژانویه  18آویو در مطالعات عالی ریموند ماکلر در دان صیف انقالب ا ، در تو

صالت و در ردیف انقالب سیه ذکر میواقعی و دارای ا سه و انقالب رو کند. های بزرگ تاریخ یعنی انقالب فران

کند، که این انقالب تأثیرات شگرف و نقش انقالب ایران در جهان اسالم اظهار میوی سپس با اذعان به اهمیت 

و عمیقی در تمامی جوامعی که با آنها منظومه گف مان مش رک دارد برجای گذارد و از این حیث جهان اسالم در 

 (.327: 1398نژاد، کلیت خود از انقالب ایران تأثیر پذیرفت )پازکیان، آذین و جعفری

المللی، چاپ ک اب های بینبرگزاری محافل علمی از طریق برگزاری همایش، شتترکت در همایشنجایی که از آ

ش ه باشد.می نقش بهتواند در دیپلماسی عمومی و تصویرسازی از جمهوری اسالو نشریه و... نیز می  سزایی دا

رده است کم برگزار گان جهان اسالهای مخ لفی با دعوت از نخبتاکنون همایش لذا ایران پس از انقالب اسالمی

سالکه از آن جمله می ری دینی، همایش ساالالمللی مردممی، همایش بینتوان به مجمع جهانی تقریب مذاهب ا

و  (ره)م، همایش حضرت امام خمینی الملل و جهان اسالها، سمینار حقوق بینها و فرصتم چالشجهان اسال

سال ست خارجی، همایش ا سی، مسیا سالهرا صر، همایش بینکنفرانس دینی و بیداری ا شه راه می معا المللی نق

 (.109: 1398)داوری و خانی،  م و... اشاره کرداحیای حقوق بشر و میثاق حقوق زن در اسال

 المللیسطح بین -6-3

 المللی به پیشتتبرد ودیپلماستتی عمومی از طریق افزایش مخاطبان یک کشتتور در خارج از کشتتور در محیط بین

شور کمک می شور در خارج از ک سالمی بودن تأمین منافع ملی و راهبردی ک ست که با توجه به ا ضح ا کند. وا

سالمی ایران و جهان شور نمیانقالب ا ست خارجی ک سیا تواند خود را در محدوده اهداف شمولی این مک ب، 

قابل تغییر این اصتتل ستتیاستتت ای محبوس کند و با توجه به این رستتالت مهم و جزء غیرملی و یا ح ی منطقه

شد.  ش ه با شرو، فعال و پویا دا س ی پی سیا سالمی ایران از نظر فکری و ایدئولوژیک باید  خارجی، جمهوری ا

طلبانه و گیری از پیام اس قاللجمهوری اسالمی با مخاطب قرار دادن مسلمانان و مس ضعفان سراسر جهان و بهره

المللی خواهی در عرصه بینن، مطرح کردن اس قالل، آزادی و عدالتهای مسلمااس قالل فکری و فرهنگی ملت

: 1396المللی است )م قی و شایس ه، سازی محیط بینبخشی به افکار عمومی جهانی خواس ار م حولو با آگاهی

 دالنهعا و کردن منصفانه کردن، ترانسانی تبعیض، نفی و گراییعدالت بر تأکید با ایران استتتتتتالمی (. انقالب41

 روابط بر غالب گف مان اخالقی غیر و انستتانی غیر و طلبانهستتلطه ماهیت افشتتای نیز و جهانی فضتتای ستتاخ ن

ضۀ ضرورت بر الملل،بین سالمی تمدن در توجه خور در هایپیام و فرهنگی عظیم کاالهای عر  ورزیده تأکید ا

و دیپلماستتی عمومی  نرم قدرت وجهۀ از باید مفاهیم، این ان قال جمهوری استتالمی ایران برای بنابراین. استتت

 پیش از تواندمی بازیگری میان این در است، ارتباطات عصر کنونی، عصتتتتتتتتتر اینکه به توجه با. گیرد بهره خود

شد سالمی ایران لذا شود؛ پیروز اع مادسازی عرصۀ در که با  و نرم قدرت از گیریبهره با ب واند باید جمهوری ا
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 ساخ ارهای بر تکیه با پیام درست ان قال به مناسب و مطلوب هایوجه ارائۀ و تصویرسازی دیپلماسی عمومی و

 هویت و تاریخ فرهنگ، دین، چون ایزمینه عوامل و و نهادی ارزشتتتی هنجاری، اج ماعی، جمله از غیرمادی

شیری، ) ورزد مبادرت اج ماعی ضیحات این (. با129-130: 1390ده سالمی  که دریافت توانمی تو جمهوری ا

 .است مب نی عمومی دیپلماسی ابزار بر حد چه تا المللیخارجی خود در سطح بین ایران در سیاست

 در منطقهسپاه پاسداران ابعاد عملکردی  -7

 دس یابی و منطقه بر حاکم قدرت ساخ ار در اساسی نظم یک ایجاد دنبالبه ایران اسالمی جمهوری که آنجایی از

 استتت فاده نظامی حوزه خصتتتوصبه مخ لف هایحوزه در خود توان تمام از منظور، این برای. استتتت امنیت به

سداران سپاه لذا. کندمی ست شده تبدیل منطقه محیط در توانمند و قابل بازیگری به قدس، نیروی طریق از پا . ا

 که است فعال آفریقا شمال تا ایران غرب ژئوپلی یکی حوزه بویژه آسیا غرب منطقه در وضعی ی در قدس نیروی

 ستتتپاه و استتتت ایمنطقه و ایفرامنطقه هایقدرت ژئوپلی یک و ژئواستتت راتژیک هایرقابت محل منطقه، این

 کندمی عمل منطقه در م حده ایاالت دولت راهبردی اهداف و راهبردی منافع با مقابله جهت در کامالً پاستتداران

س راتژیک رقاب های در م غیر یک عنوانبه و  دانا، ربیعی و جنیدی، حسینی) است تأثیرگذار جهانی قدرتهای ژئوا

 محیط براورد و بانیدیده ایران، ملی امنیت از پاستتداری بر عالوه پاستتداران ستتپاه حقیقت، در(. 30-29: 1396

 ایمنطقه بازیگر هر ایرانی ضد اقدامات کردن پرهزینه و سازآشوب بازیگران ترفندهای سازیخنثی ملی، امنیت

ست را المللیبین و سالمی جمهوری دشمنان و دوس ان اذعان به. دارا سداران سپاه ایران، ا  و مهم آفرینینقش پا

سیا غرب امنی ی معادالت در مؤثر ست آ سلله از. ا سطین راهبردی م سائلی تا گرف ه فل  سوریه، بحرین، مانند م

 ت اسالمی جنبشهای مانند موضوعاتی موارد این کنار در اگر. است سپاه مسلله حل طرف یک عراق و یمن لیبی،

س کباری ضد هایکانون شیعی، شغالگری ضد و ا ضافه را ا ست کنیم، ا شمند قدرت که آنجا  اوج به سپاه هو

 .رسدمی

سداران سپاه که،حالی در  قدس نیروی. دهدمی انجام سپاه قدس نیروی قالب در را خود فرامرزی هایفعالیت پا

 غرب منطقه امنی ی مجموعه در زیرمجموعه دو نظامی تتتت امنی ی تحوالت بر زیر عوامل طریق از پاسداران سپاه

 :گذاردمی تأثیر شامات و فارس خلیج یعنی آسیا

 مقاومت؛ نظامی ت امنی ی طرح حول ایمنطقه غیردول ی و دول ی بازیگران گردآوردن در توانایی -

 به را منطقه سطح در نقش ایفای اجازه که ایران اسالمی جمهوری در قدرت حقیقی و حقوقی ساخ ار -

 دهد؛می قدس نیروی

 کیفی؛ و کمی نظر از نظامی تسلیحات به همسو بازیگران تسلیح قابلیت -

 همسو؛ بازیگران از اطالعاتی حمایت -

 همسو؛ بازیگران جانبههمه آموزش -

 الزم؛ فعالی های منظوربه همسو بازیگران مالی تأمین -

 همسو؛ بازیگران هایکنش از ایرسانه ت تبلیغاتی حمایت -
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 همسو؛ بازیگران اقدامات برای سیاسی پوشش ایجاد -

 مدنظر؛ هایکنش به همسو بازیگران ترغیب و اقناع توانایی -

 همسو؛ بازیگران برای جذاب گف مان /ایدئولوژی /فرهنگ بودن دارا -

 باانگیزه؛ و مع قد توانمند، دیده، آموزش انسانی نیروی بودن دارا -

 (.286-288: 1396 رضایی،) کارامد و مؤثر مدیریت اعمال -

 سپاه پاسداران و دیپلماسی عمومی -8

س ه اخیر هایسال در نیز اسالمی انقالب پاسداران سپاه صلی بازیگران از یکی به را خود است توان  عرصه در ا

سی سی باالخص و دیپلما سداران سپاه .نماید تبدیل عمومی دیپلما سالمی انقالب پا  بازیگران از یکی عنوان به ا

 کشتتتورها دیگر در فرهنگی فعالیت به و دارد موثری حضتتتور عرصتتته این در المللیبین محیط در ایران مهم

 قدس ستتپاه استتت برخوردار ایویژه اهمیت از هافرهنگ نقش و نرم قدرت که زمانی در حقیقت، در. پردازدمی

 فرهنگی هایفعالیت به کند،می فعالیت استتتالمی انقالب پاستتتداران ستتتپاه المللبین نظامی شتتتعبه عنوان به که

 به نگاهی با. دارد بیشتتت ری نمود اروپا شتتترق و لبنان ستتتوریه، عراق، مردم میان در هافعالیت این. پردازدمی

 ایجاد دنبال به خود فرهنگی اقدامات با نهاد این که یابیممی در پاستتتداران ستتتپاه فرهنگی مجموعه هایفعالیت

شان و جذابیت شور از مثبت و توانا ایچهره دادن ن شورهای عمومی افکار نزد و داخل در ک ست دیگر ک در  .ا

 ستعی نهاد این. داشتت وا واکنش به را پاستداران ستپاه مجموعه نیز منطقه در 2011 تحوالت وقوعاین راست ا، 

شت ضور لذا. دهد قرار تأثیر تحت را منطقه مردم عمومی افکار خود اقدامات با دا  سپاه قدس نیروی نظامی ح

 با مقابله در آنها از حمایت جهت در ستتوریه و عراق کشتتور دو نظیر منطقه کشتتورهای از برخی در پاستتداران

 و قلوب تستتخیر ضتتمن خود اقدامات با تا داردمی تالش و گرددمی تفستتیر زمینه این در تروریستت ی هایگروه

 شتتایان. بنماید شتتایانی کمک نرم قدرت حوزه در ایران استتالمی جمهوری نفوذ افزایش به منطقه عمومی افکار

 قدس ستتپاه ستتابق فرمانده خصتتوصبه ایرانی رزمندگان از منطقه کشتتورهای جوانان تأثیرپذیری که استتت ذکر

 تبدیل مقاومت محور و منطقه شهروندان میان در کاریزما ایچهره به را وی و بود نظیربی سلیمانی شهید ایران،

ضور و بود کرده س رده ح شور دو در مردم میلیونی و گ سم در ایران و عراق ک شییع مرا  سلیمانی، شهید جنازه ت

 .است نشانه  این بر ایادله رزمانشانهم دیگر و المهندس ابومهدی

صاحبه این، بر عالوه  عرب جهان و غرب در مع بر هایروزنامه و تلویزیونی هایشبکه با سلیمانی سردار هایم

صویر تلطیف در س ن کاربه و ایرانی سردار ترینمهم از رازآلود و دهنده آزار مبهم، ت س راتژی ب  در سازیقانع ا

سی سداران سپاه عمومی دیپلما ست مفید پا ستمی نهاد این نیز امروزه. ا  از سلیمانی سردار شهادت از پس بای

 داخلی حوزه دو در ایران سیمای و صدا سازمان الخصوصعلی نهادها سایر همکاری با خود هایظرفیت تمامی

 انقالب پاسداران سپاه ،بدین خاطر .نماید اقدام جهانیان به شهید این مک ب کشاندن تصویر به برای المللیبین و

سالمی صلی بازیگران از یکی عنوان به ا ست صحنه در ا سویی سبب به ایران خارجی و داخلی سیا ضع هم  موا

ست با آنها سالمی جمهوری نظام بر حاکم هایسیا سانه قاطع و کامل حمایت از ا  حوزه دو در ایران فعال هایر
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ست برخوردار المللیبین و داخلی سداران سپاه و ا سی از نحو به رین به پا سانه دیپلما  ملی منافع جهت در ایر

 .کندمی اس فاده کشور

 دیپلماسی عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و قدرت نرم ایران -9

های اطالعاتی و ارتباطی، دیپلماستتی و مشتت قات آن )دیپلماستتی دیجی الی، در عصتتر جهانی شتتدن و انقالب

سانه سی ر ست بیندیپلما سیا صلی  سی علمی و غیره( یکی از ارکان ا ش های، دیپلما ای که گونهاند بهالملل گ

المللی، اع بار و قدرت کشور میزبان را کاهش تواند پرس یژ بینضعف و نقصان در دس گاه دیپلماسی میهرگونه 

های اخیر با اقبال قابل توجهی مواجه شتتده استتت و از دیدگاه دهد. از همین رو، دیپلماستتی عمومی در ستتال

در صتتحنه  لی تأمین قدرت نرماصتتو ابزارهای الملل، دیپلماستتی عمومی یکی از منابع نظران روابط بینصتتاحب

جمهوری استتالمی ایران نیز از آن غافل نماند و به اذعان تحلیلگران و  شتتود.محستتوب می ستتیاستتت خارجی

اکنون می ایران مولود قدرت نرم بوده و مب نی بر قدرت نرم استتتت که همالب استتتالانقنظران نیز صتتتاحب

ست صه داخلی و خارجی به پیش میسیا سهای خود را در عر می البرد. در واقع آنچه که قدرت نرم جمهوری ا

شکل می سی عمومی  شایران را در حوزه دیپلما ب الش قدرت و ایجاد نظمی جدید در انقدهد، باعث ایجاد جو

 (.13: 1391)آدمی و ذوالفقاری،  می شده استالاس

 شتتدن کمونیستتم و گستت رشالملل، کمرنگ ی بینمی بر اندیشتتهالب استتالترین تأثیرات قدرت نرم انقاز مهم

ز های محروم و مس ضعف و ناامید امی، انسانالب اسالهای دینی در شوروی بود که تا قبل از پیروزی انقآموزه

 ییاف هنظام شتتکل که –داری، تنها راه نجات خود را در روی آوردن به ایدئولوژی مارکستتیستتم نظام ستترمایه

سم بود سالانقتلقی کرده بودند. ولی پس از  -کمونی ضعفین و مخالفت الب ا س  سال ندای کمک آن به م می و ار

های منطقه خاورمیانه و آستتتیای میانه و قفقاز، با توجه به با استتت کبار به تمامی جهانیان، از جمله به ملت

ها، های تاریخی و فرهنگی مردم این مناطق به هویت ایران، تأثیرپذیری این مردم نستتتبت به دیگر ملیتنزدیکی

جوامع را بوجود می و آزادیخواهانه در این المی بیش ر توانست منشاء تحرکات اسالقبال قدرت نرم، ایران اسدر 

 از یکی فقیر کشتتورهای و مردم به اق صتتادی هایکمک دیگر، ستتوی از (.31: 1391د )آدمی و ذوالفقاری، آور

شور هر نرم قدرت افزایش منابع صاف، این با. رودمی شمار به ک ص او  الگو قابلیت و ملی سطح در مق در اداق 

 مب نی که باشد ایران اسالمی جمهوری نرم قدرت دهنده ارتقاء تواندمی جهان و منطقه سطح در اق صادی شدن

 راس ای در عنوان هیچ به اق صادی توانمندی و است اسالمی امت و جهانی مس ضعفان از گرانهحمایت رف ار بر

(. 17-18: 1395 جعفری، و قربی) رودنمی کار به دنیوی مطامع به یابیدست برای کشورها سایر تحریم و فشار

 هایچالش رفع برای تالش المللی،بین اق صتتتادی هایهمکاری نیازمند، کشتتتورهای به مستتتاعدت رو، این از

 دیگر، کشتتورهای و هاملت به غیرطبیعی و طبیعی ستتوانح در بشتتردوستت انه هایکمک استتالم، جهان اق صتتادی

 ایران استتالمی جمهوری نرم قدرت بر همگی...  و خاورمیانه منطقه ستتوزخانمان هایجنگ آوارگان با همیاری

 با دوستت ی و صتتداقت بر مب نی و بشتتردوستت انه نیز ایران اق صتتادی هایکمک ماهیت حال، عین در و افزایدمی

 و جعفری) گیردنمی بهره آزاده هایملت بر فشتار برای ق صتادی اهرم از ایران کشتور هرگز و باشتدمی هاملت

 (.159: 1397 قربی،

 نرم قدرت ارتقای و تولید روند در تواندمی که نهادهایی و نیروها از یکی نرم، قدرت نظریۀ طرفداران اع قاد به

 هایزمینه بر عالوه که باورند این بر نای جوزف مانند پردازانینظریه. است مسلح نیروهای کند، ایفا مهمی نقش
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 شتتامل هافعالیت از وستتیعی دامنۀ نظامی نیروی شتتود،می ایجاد ستتخت قدرت هایقابلیت طریق از که قدرتی

 دارد؛ عهده بر صتتلح زمان در را کشتتورها ستتایر با همیاری هایبرنامه و مشتت رک هایآموزش افستتران، تبادالت

(. 206: 1389 نای،) کنند تسریع و تسهیل را نرم تقدر به یابیدست فرایند توانندمی شده یاد دفاعی هایفعالیت

س رده تعامالت ایجاد رهگذر از توانندمی نظامی نیروهای دیگر، تعبیری به شورها میان گ  در صلح، دوران در ک

 منبعی عنوان به تواندمی شده، اداره خوب نظامی نیروی یک شرایط این در. باشند سهیم نرم قدرت تولید فرایند

 (.13: 1395 پیرمحمدی،) آید شمار به جذابیت از

ساس بر شکیل قانون از سوم ماده ا ش یبانی و دفاع وزارت ت ست دولت از بخشی وزارت مسلح، نیروهای پ  که ا

 فرایندهای لذا. دارد عهده بر کل فرماندهی تدابیر و قوانین قالب در را مستتتلح نیروهای پشتتت یبانی مستتتلولیت

ید مهندستتتی به معطوف مل واقع در. شتتتودمی تلقی دفاع وزرات مأموریت ترینمهم زمره در قدرت تول  عوا

 هایمؤلفه شتتدن نمادین و خارج و داخل در ملی امنیت هایستتیاستتت از پشتت یبانی در تواندمی که ستتازقدرت

 دو باشد، داش ه کننده تعیین نقشی تهدیدات دفع و فعال بازدارندگی گیریشکل نهایت در و ملی اق دار و قدرت

 معنای به قدرت تولید مهندستتی شتتده، ارائه تعریف با. باشتتدمی نرم و ستتخت قدرت یعنی قدرت اصتتلی رکن

 معطوف فرایندهای حداکثرسازی منظوربه افزاریسخت و افزارینرم هایمؤلفه از هدفمند و هوشمندانه اس فاده

ست نرم و سخت قدرت تولید به ساس بر که شد خواهد شرایطی تحقق موجب روند این گیریشکل. ا  آن ا

 کالن اهداف به یابیدست برای مسلح نیروهای پش یبانی و دفاع وزارت سازمان و ساخ ار در سازیقدرت برآیند

 از مؤثر پشتتت یبانی منظوربه را مناستتتبی کارکردهای و هاقابلیت المللی،بین و داخلی ابعاد در مستتتلح نیروهای

سلح نیروهای سیر، این در. کرد خواهد فراهم مأموری ی مخ لف هایحوزه در م س فاده م  غیرنظامی ابزارهای از ا

 دفاعی بخش اج ناب غیرقابل وظایف جمله از ملی هایهدف نهایت در و دفاعی اهداف باالترین کستتتب برای

ضمن آن پیگیری و بوده شی و کارآیی افزایش م  ست اثربخ شدمی ملی امنیت سیا سوی دیگر،. با  نیروهای از 

 تحقق جهت در دفاعی دیپلماسی نامبه ابزاری نیازمند المللبین روابط حوزۀ در نرم قدرت از اس فاده برای مسلح

ست س ند خود نظامی و دفاعی سیا سی. ه س خراج با دفاعی دیپلما سی در که نرمی هایمؤلفه ا  عمومی دیپلما

 بر م کی المللیبین ارتباطات از جدیدی شکل کردن مندنظام برای بس ری به را آن است، گرف ه قرار تأکید مورد

ساس، ان قال شش و جاذبه تولید و دیگران به مرجع قدرت از رف ار و فکر باور، اح  در و هاآن میان در معنوی ک

شاندن بار به نهایت،  هدف، هایملت و جوامع اج ماعی ساخ ار در هاغایت و هاارزش ها،ایده از ایمجموعه ن

 در ایران استتتالمی جمهوری دفاعی بخش میان، این در (.120: 1397 پور،رحم ی علیدوستتت ی و) نماید تبدیل

س ور در را مخ لف هایحوزه در نرم قدرت هایمؤلفه از گیریبهره اخیر هایسال ست داده قرار خود کار د  و ا

 پشتت یبانی و دفاع وزارت زیرمجموعه نیروهای از یکی عنوانبه استتالمی انقالب پاستتداران ستتپاه زمینه، این در

سلح نیروهای سیار م ست گردیده ظاهر موثر و توانمند ب ضور. ا سداران سپاه ح صه در پا  و غیرنظامی هایعر

 و پررنگ حضتتور لزوم مواقع در هوشتتمندانه و صتتحیح درک با نهاد این و استتت ضتتروری بستتیار نرم قدرت

ضور این امروزه و دارد آفرینینقش سیار ح شهود ب ست م شور امنیت کننده تأمین تنها نه که ایگونهبه. ا ست ک  ا

سالم جهان ویژه طوربه و منطقه امنیت تأمین در بلکه شی ا سی نق سا س ا، این در. دارد ا  اخیر، هایسال در را

سداران سپاه قدس نیروی سالمی انقالب پا ساندن شهادت به از قبل) سلیمانی سردار شخص و ا سط آن ر  تو

 نظامی هاییگان چند هر. بود شده تبدیل منطقه در ایران نفوذ و قدرت نماد به( عراق خاک در آمریکایی نظامیان

 کمک منطقه در ایران مداوم هایپیروزی به آنچه اما ندارند حضور...و یمن بحرین، لبنان، سوریه، عراق، در ایران



 

2003 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم،

 
بهمن

 
1401

 

ست ایران نرم نفوذ و قدرت کند،می صول و هاآرمان از که ا سالمی انقالب ا شی ا  برخالف که چرا. شودمی نا

 نفوذ هستت ند، ستتالح و پول طریق از خود اک ستتابی نفوذ افزایش پی در که خود ایفرامنطقه و ایمنطقه رقبای

 .است شده اس وار فرهنگی و معنوی اصول بر و است ذاتی منطقه در ایران

 دفاع نیروی گذاریپایه در( قدس نیروی مشخصاً و پاسداران سپاه) ایران اسالمی جمهوری نقشعالوه بر این، 

 ستتازماندهی و ایران بستتیج از الگوبرداری با عراق در مردمی بستتیج نیروهای تحرک ارتقای و ستتوریه در وطنی

 عنوانبه فاطمیون و زینبیون لشکر عراق، حشدالشعبی یمن، انصاراهلل لبنان، اهللحزب قالب در مقاومت هایگروه

 عمل کشتتور دو این در ایران ایمنطقه نفوذ افزایش و عراق و ستتوریه ستتیاستتی هاینظام تداوم در مهمی عامل

ست نموده  هایکمک ارائه در ایران راهبرد موازاتبه عراق، و سوریه در(. 182: 1398 پیرمحمدی، و نیاکویی) ا

شاری س  شور دو این بحران تدریجی مهار در مؤثری سهم که م شت، ک سالمی جمهوری دا  از دفاع» طرح با ا

 و دیپلماتیک عرصتتۀ در. آورد پدید جدیدی پیوند خود ایمنطقه و ملی قدرت نرم و ستتخت عوامل میان «حرم

سی سیه با عراق، و سوریه در خود م حدان از حمایت تداوم با ایران هم سیا  با و یاف ه راهبردی منافع تقارن رو

 تحکیم را خود هوشتتمند راهبردی عمق چین، حدودی تا و روستتیه دیپلماتیک و نظامی هایظرفیت از استت فاده

 داعش با مقابله جبهۀ در مقاومت محور و ایران کنار در روسیه قرارگرف ن(. 89: 1396 پورحسن،) است بخشیده

 توازن در ایران جایگاه تقویت موازاتبه نرم موازنۀ وکارهای ستتاز طریق از شتتده یاد ائ الف با چین همراهی و

 هایگروه از حمایت نیویورکر، گزارش بنابر. باشتتتدمی ایران ایمنطقه نفوذ ارتقای نمایانگر نوعیبه ای،منطقه

سط نیاب ی  و پذیرفت صورت نفر 000/20 به نزدیک نیرویی با سلیمانی شهید سردار رهبری به قدس سپاه تو

 و شتکوری) استت ستاخ ه مطرح ملی قهرمان یک عنوان به را او ایران ایمنطقه نفوذ گست رش در وی موفقیت

 (.9: 1398 وزیریان،
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 گیرین یجه

ست که بر  سالمی قائل ا سالت جهانی و ا ست خارجی نوعی ر سیا صه  سالمی برای خود در عر امروزه ایران ا

سری اهداف و وظایف برای خود م صور است. در این راه، همواره بر بٌعد مردمی و عمومی روابط اساس آن یک

ها، توجهی داش ه و از اب دای پیروزی انقالب اسالمی برای تأمین منافع خود در کنار روابط رسمی با دولت تاکید

ست. به ش ه ا ست خارجی ایران به طوریویژه به افکار عمومی دا سیا سی عمومی در  س فاده از دیپلما سابقه ا که 

های آزادیبخش در منطقه ردول ی و جنبشهای غیگردد و تعامل با گروههای اول انقالب استتتالمی باز میستتتال

سرعت اطالعات و  شور قرار گرفت و  از آنجایی که با توجه به  سی ک س گاه دیپلما س ور کار د خاورمیانه در د

شتتتوند، بلکه ستتتایر بازیگران اعم از افراد جامعه، نهادها و ها تنها بازیگر محستتتوب نمیارتباطات، دیگر دولت

سه س شور و مؤ سات بینهای داخل یک ک س شور مینهادها و مؤ س ه به آن در خارج از ک توانند در المللی واب

آفرین باشند. این امر نیز در جمهوری اسالمی ایران نیز مس ثنی نیست و نهادهای دیپلماسی عمومی مؤثر و نقش

سلولیت پرداخ ه شور به ایفای این م سالمخ لفی در ک سداران انقالب ا سپاه پا ست و اند. یکی از آنها،  می بوده ا

نویسنده تالش داش ه است تا در این تحقیق به بررسی نقش سپاه پاسداران در دیپلماسی عمومی و کاربست آن 

آن استتت که نهادی نظیر  تحقیقبرای فرضتتیه  قدرت نرم نظریه در قدرت نرم کشتتور بپردازد. از مزایای ان خاب

عالوه بر اس فاده از قدرت سخت، ب واند برای  کند کهش میالت آن گیری ازسپاه پاسداران انقالب اسالمی با بهره

شور از مؤلفه شبرد اهداف و منافع ملی ک س فاده کند.های قدرت نرم نیز در حوزهپی بدین ترتیب،  های مخ لف ا

 با نهاد این و است ضروری برای نهادی نظیر سپاه پاسداران بسیار نرم قدرت و غیرنظامی هایعرصه در حضور

 مشهود بسیار حضور این امروزه و دارد آفرینینقش و پررنگ حضور لزوم مواقع در هوشمندانه و صحیح درک

 هایستتال در دارد و استتالم جهان ویژه طوربه و منطقه امنیت تأمین ای درنقش تعیین کننده که ایگونهبه. استتت

سداران سپاه قدس نیروی اخیر، سالمی انقالب پا ساندن شهادت به از قبل) سلیمانی سردار شخص و ا  آن ر

 .بود شده تبدیل منطقه در ایران نفوذ و قدرت نماد به( عراق خاک در آمریکایی نظامیان توسط
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