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 چكيده 
مفهوم، فرهنگ،  يندر ا يگذرد. ويم يکه از طرح اصطالح قدرت نرم توسط جوزف نا حدود سه دهه است

را در  ياقتصاد يهاو مشوق يرا به عنوان منابع قدرت نرم و توان نظام يخارج ياستو س ياسيس يهاارزش

 يحاک يمستندات علم واست که شواهد  يدر حال يندهد. ايقدرت سخت و نقطه مقابل قدرت نرم قرار م يفط

قدرت نرم، در  يشناسياز هست يتتواند به شرط تبعيم يزن ينظام يتظرف يج،را يدگاهدارند که برخالف د يناز ا

 يندرصدد است به ا يليتحل -يفيپژوها با اتکا بر روش توص ينمنظور ا ينبه هم .يدنقا نما يفايقدرت ا ينا

تواند بر قدرت نرم کشور يم ييچگونه و بر اساس چه مولفه ها رکشو يک ينظام يمسئله پاسخ دهد که توانمند

 يتجذاب يادقدرت نرم بر بن يتماه ينکهدارد با توجه به ا يناز ا يپژوها حاک يهايافتهراستا  يندر هم موثر باشد.

. از دقدرت خواهند بو يوهش يندر ا ينيآفرملت، قادر به نقا-دولت يکاز  يباشد لذا منابع مختلفياستوار م

 ينظام يهايروچون: کمک به آموزش ن ييهايوهتواند به کمک شيم يزکشور ن يک ينظام يترو ظرف ينهم

و منازعه، کمک به حفظ  يريحافظ صلح در مناطق تحت درگ يروهايمشارکت در اعزام ن ي،خارج يکشورها

 ي،نظام يزاتتجه يهايشگاهنما رينحضور موثر در آخ يا يبرگزار يي،گراالملل در چارچوب چند جانبهينب يتامن

 .يدنما يفارا ا يالملل و.. در قدرت نرم نقا فعاليننظام ب يبا کشورها يزآمصلح يحفظ و ارتقا روابط نظام
 

 .ينظام يت،قدرت، کارکرد، جذاب يتقدرت نرم، ماه هاي کليدي:واژه
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 .مقدمه1

ادبيات علوم سياسي، روابط  ردبه کمک جوزف ناي وا1989مفهوم قدرت نرم از حدود سال 

در  هاي رسميالملل و..گرديده و اکنون بعد از گذشت سه دهه به يکي از گفتمانبين

گذاري و تحقيقات علمي تبديل شده است. در همين چارچوب ناي نطق خود در مورد سياست

مي، قدرت باشد: قدرت نظاکند که جهان داراي سه اليه مياين مفهوم را با اين مقدمه آغاز مي

 :Esmaili,2017)شونداقتصادي و قدرت نرم؛ اين سه اليه، شطرنج سه وجهي قدرت ناميده مي

وي البته در تشريح اصطالح قدرت نرم، کليد واژه جديدي را تحت عنوان قدرت سخت  (.65

کند که قدرت سخت و نرم، هر دو نمايد. و در زمينه ارتباط اين مفاهيم اظهار مينيز معرفي مي

گذاري بر رفتار ديگران هستند. با اين حال ها از راه تاثيرجوهي از توانايي دستيابي به خواستهو

بين آنها تمايز وجود دارد به طوريکه اين تمايز هم از حيث رفتاري و هم جنبه ملموس بودن 

م باشد. بر همين اساس وي قدرت سخت را معادل توانايي تغيير دادن آنچه ديگران انجامنابع مي

دهند که ممکن است مبتني بر اجبار يا تطميع باشد؛ و قدرت نرم را معادل توانايي شکل دادن مي

گيرد. در باشد؛ در نظر ميخواهند که متکي بر جذابيت، مقبوليت و اقناع ميبه آنچه ديگران مي

ملت ها از سه منبع -همين راستا ناي معتقد است که قدرت نرم با محوريت بازيگري دولت

هايي که براي ديگران داراي جذابيت است(؛ گيرد؛ فرهنگ آن کشور)آن بخاصلي نشأت ميا

باشد(؛ و باالخره در مواردي که در داخل و خارج کشور مورد توجه ميهاي سياسي)ارزش

اين در  (.Nye,2008A:51-55)سياست خارجي )در صورتي که مشروع و قانوني به نظر برسد( 

با  گيرند.نظامي و ظرفيت اقتصادي در طيف منابع قدرت سخت قرار ميحالي است که قدرت 

الملل رغم گذشت ساليان متمادي، شواهد و قرائن علمي و رخدادهاي سياست بيناين حال علي

بع قدرت نرم نظر کرد چرا که منانند که بايد در اين ديدگاه تجديدکاين فرضيه را تقويت مي

رسد ظرفيت نظامي يک کشور نيز از جمله همين رو به نظر مي پذيرند ازبسيار متنوع و تغيير

تواند با تمرکز بر ماهيت حقيقي قدرت نرم، در اين قدرت به کار گرفته عناصري است که مي

ه نيروي نظامي به بررسي اين مسئله بپردازد ک است درصدد پژوها اين همين منظور به شود.

 ايفاي نقا بپردازد. تواند در قدرت نرم بهيک کشور، چگونه مي



46   1401 بهار، اولهم، شماره هجدفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال ____________________________

 .روش تحقيق2

تواند در سوال اصلي اين پژوها عبارت است از اينکه نيروي نظامي يک کشور چگونه مي

آفريني کند؟ فرضيه متناظر با اين مسئله نيز بدين صورت طراحي شده که به نظر قدرت نرم نقا

به  کند.نرم استفاده ميت گذاري در قدرظامي يک کشور از جذابيت براي اثررسد که نيروي نمي

پاسخ به اين سوال استفاده  تحليلي براي دستيابي به-همين منظور نگارندگان از روش توصيفي

قدرت اند. در همين راستا نخست ماهيت قدرت نرم و سپس جايگاه جذابيت در اين شيوه نموده

حليل علمي به گيرد و پس از آن مبتني بر مصاديق موجود و تمورد بررسي و تحليل قرار مي

کند؛ اشاره خواهد شد. با اين نظامي در قدرت نرم ايفاي نقا مي سبک و سياقي که نيروي

ها به نيز آناليز داده اي وکتابخانه منابع مبتني بر در اين پژوها گردآوري اطالعات شيوهتفاسير 

 شکل تحليل محتوا در کنار استدالل استقرايي بوده است.

 ي تحقيق.ادبيات و مباني نظر3

 .ماهيت قدرت نرم3-1

وي  تواند بر مبناي قدرت رفتاري يا قدرت منابع شکل گيرد.شناسي قدرت مياز نظر ناي، هستي

 کنداز اقسام قدرت رفتاري قلمداد مي در اين چارچوب، قدرت نرم را در کنار قدرت سخت

(Farhadi and Moradian,2008:118) اشکال قدرت، رفتار ؛ اما در عين حال براي هريک از اين

کند که از نظر رفتاري، قدرت نرم گيرد، به طوريکه وي اذعان ميو منابع متمايزي را در نظر مي

از اين  آورند.ستند که چنين جذابيتي را پديد ميهايي هاست و منابع قدرت نرم نيز داشته جذاب

ناملموسي چون جاذبه بع رو ظاهراً ناي معتقد است که دستيابي به قدرت نرم مستلزم وجود منا

رسند يا حاوي هايي است که مشروع به نظر ميها و نهادهاي سياسي و خط مشيفرهنگي، ارزش

اد ترس  قدرت سخت متضمن رويکرد زور، ايجو متاقبالً (Nye,2008B:51-55)اندقدرت اخالقي

صادي نيز هاي اقتصر ملموسي چون قدرت نظامي و مشوقپذيري اجباري است که عناو اطاعت

بنابراين از نظر ناي ماهيت متمايز قدرت سخت و نرم با در نظر  شوند.منابع اين قدرت تلقي مي

اما اين طرز بيان  شود.نشگر و ملموس بودن منابع مشخص ميگرفتن همزمان سرشت رفتار ک

ت و اي جز متوسل شدن به رابطه ميان رفتار قدرآورد زيرا چاره مشکلي جدي پديد ميمستقيماً
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گذارد. به عبارت ديگر ناي معتقد است که قدرت سخت با منابع قدرت سخت منابع قدرت نمي

آيد روابط هميشه درست از کار در نمي در ارتباط است و قدرت نرم با منابع قدرت نرم. ولي اين

هاي معنوي به طور عام و يا فرهنگ، قدرت نرم را تنها در سيطره مولفهتوان و از طرفي نمي

شتر تحت عنوان قدرت سخت رزش و آرمان به طور خاص محدود کرد؛ چرا که منابعي که پيا

توانند به نحوي به کار هاي اقتصادي مياز جمله توانمندي نظامي و قابليتشدند تفکيک مي

مانند  قدرت نرم سنتي بعامنيا اينکه  گرفته شوند که به مثابه منبع قدرت نرم تعريف شوند

زماني که فرد به  ؛براي متقاعد کردن فرد مورد استفاده قرار گيرد تواندهم مياخالقي  هايارزش

زماني که براي ايجاد فشار اجتماعي مورد  هم به عنوان زور، و ؛طور خصوصي با آن موافق است

رسد ناي نتوانسته است به خوبي از اين رو به نظر مي .(Vuving,2009:4)گيرداستفاده قرار مي

م قدرت قدرت نرم را براي مخاطبان تشريح نمايد. با اين وجود اين تشتت ذهني از مفهو ماهيت

ه است به طوريکه شود بلکه به ساير انديشمندان نيز تسري پيدا کردنرم تنها به وي محدود نمي

هاي علمي حاکي از اين دارد که مفهوم قدرت نرم از ديدگاه انديشمندان، در بررسي و ارزيابي

توان همه ردار است؛ تا جايي که به سختي ميجود عناصر مشترک از تنوع زيادي برخوکنار و

 تعاريف ارائه شده از قدرت نرم را زير چتر يک مفهوم قرار داد. در همين رابطه به طور مصداق

شود که بيشتر از منابع تقدند قدرت نرم به قدرتي گفته مينيکوالنس هانس و آدريانا آندري مع

ضعيف به يک مدل شود و تأکيد بيشتر از طريق ترغيب و يا جذب ادراکي حاصل ميفرهنگي و 

درت نرم کند که ق. پوتين نيز اذعان مي(Hanes and Andrei,2015:32)خاص است نه اجبار

ها براي دستيابي به اهداف سياست خارجي بدون استفاده از سالح، ترکيبي از ابزارها و روش

  (.The British Council,2017:76)هاي نفوذ استساير اهرم بلکه با اعمال اطالعات و

متقاعد به ديگران و يا  دستيابيتوانايي  يعني قدرت نرمکند که الکساندر وُوينگ نيز تاکيد مي

ميشل فوکو نيز معتقد است که قدرت  (.Vuving,2009:3)خواهيدچيزي که شما مي ها بهآن کردن

کند در اين نوع قدرت، از جذابيت براي ايجاد اشتراک بين مي گذاريها سرمايهنرم روي ذهنيت

 Afzali and)شودداري ميها بهرهها و از الزام به همکاري در راستاي رسيدن به خواستهارزش

et al;2018:124.)  جين شارپ نيز معتقد است که قدرت نرم به مفهوم اعمال و تحميل اراده
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 1ويليما سينجين .(,2015:63Mirzaei)باشدهاي خود ميستهخوابدون زور و واداشتن ديگران به 

تند که چنين جذابيتي هايي هسقدرت نرم قدرت جذابي است و منابع آن دارايي نيز معتقد است که

 قنبرلو نيز اشاره دارد که قدرت نرم، عبداهلل (.Cingiene and et al,2014:3)کنندرا ايجاد مي

شويم ديگران از روي رضايت مطابق خواست ما رفتار باعث مي قدرتي است که با استفاده از آن

کنيم ها يا ترجيحات طرف مقابل نفوذ ميکنند. به عبارت ديگر، با استفاده از قدرت نرم بر گزينه

سميعي اصفهاني و فتحي نيز  (.Qanbarloo,2011:10)دهيمها را مطابق ميل خود تغيير ميو آن

ي توانايي دستيابي به اهداف مطلوب از طريق جلب حمايت افکار معتقدند که قدرت نرم به معنا

عمومي و نخبگان و اقناع اذهان به جاي اعمال فشار است؛ ضمن اينکه اين بعد از قدرت از 

 :Mousavi Jashni,2014)گيردمنابع فرهنگ، عقايد، باورها و آداب و سنن اجتماعي نشأت مي

163). 
 قدرت نرم از منظر انديشمندان بندي ماهيت(: نمودار طبقه1شكل)

 
source: Mousavi zare,2020:68) ) 

با اين تفاسير اگر تحليل دقيقي از اين تعاريف داشته باشيم در خواهيم يافت که ماهيت قدرت 

باشند. گروه نخست ماهيت نرم از ديدگاه پژوهشگران حداقل به چهار گروه کلي قابل تفکيک مي

گروه دوم بر ماهيت رفتاري قدرت نرم پافشاري  گيرند.رم در نظر ميمنبع محور را براي قدرت ن

کنند و گروه چهارم بر تلفيق منابع گروه سوم براي قدرت نرم ماهيت ابزار محور تصور مي دارند.

                                                           

1.Vilma Cingiene 
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توان ادعا کرد که انديشمندان هنوز به و رفتار در ماهيت قدرت نرم تاکيد دارند. از اين رو مي

رسد ناي اين در حالي است که به نظر مي اند.از ماهيت قدرت نرم نرسيدهي واحد بنديک جمع

ماهيت قدرت نرم اشاره دارد هايي از نرم به صورت ناخودآگاه به سر نخ در تشريح مفهوم قدرت

د يک کشور ممکن است نتايج شوزمينه راهگشا باشد. وي متذکر مي تواند در اينکه مي

ا بخواهد از آن به اين سبب بدست آورد که ديگر کشوره اش را در سياست جهانيترجيحي

به تقليد از آن بپردازند يا اينکه ممکن است کشورهاي  ،هايا را تحسين کنندپيروي کنند؛ ارزش

ديگر بخواهند به سطح بااليي از رفاه و فضاي باز دست پيدا کنند که در کشور الگو موجود است 

از طرف ديگر وي مکرراً به جذابيت اشاره دارد و حتي  (Nye,2008B:18-19)و از آن تقليد کنند

را ارائه کردم تا به قدرت  من مفهوم قدرت نرم"کند کهدر  يکي از آثار علمي خود اذعان مي

از اين رو اگر  (Nye,2008B:18)"خيزدها بر مياره کنم که اغلب از فرهنگ و ارزشاي اشجاذبه

ها تاکيد هايي که ناي بر آنر خواهيم يافت تمام ارزشبا دقت بر اين عبارات متمرکز شويم د

لذا به نظر  شوند و آن چيزي جز جذابيت نيست.اي به يک مفهوم ختم ميکنند همه به گونهمي

رسد برخالف ديدگاه رايج در مورد ماهيت قدرت نرم و تمرکز بر منابع معنوي، در اين شکل مي

انديشمندان در اکثريت تعاريف قدرت نرم از  قدرت، جذابيت اصل اساسي است به طوريکه

در واقع مباني استعمال شده قدرت نرم  خورد.جي نيز، اين کليد واژه به چشم ميداخلي و خار

به منظور دسترسي به هدف، از جذابيت در ذهن مخاطبان استفاده کنند. با اين تفاسير بايد بررسي 

ديدگاه مخاطب هدف جذاب به چيزي از  کنيم که در تالش براي جذب و جلب نظر افراد، چه

به عبارت ديگر بايد اين موضوع مورد موشکافي قرار  .(Parmar and Cox,2010:85)رسدنظر مي

تواند براي وي جاذبه به ارمغان ملت مي-هايي از يک دولتگيرد که برخورداري از چه ظرفيت

 ناي و موسسه تحقيقاتي ارنست هاي علمي الکساندر وُوينگ، جوزفدر همين راستا يافتهآورد. 

ي و محتوا رسد به لحاظ کنشکه به نظر مي ها اشاره دارند؛ملت-و يانگ به خصوصياتي از دولت

از: مهرباني، زيبايي، ها عبارتندکند؛ اين شاخصآفريني ايفا مينقا محوري را در جاذبه

در  (.Nye,2007:111)، عدالت(Ernst and et al,2012)صداقت ،(Vuving,2009:7)هوشمندي
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ها در جذابيت يک کشور به ها و نقا آنشود هر يک از اين ظرفيتنتيجه در ادامه سعي مي

 صورت اجمالي مورد بررسي قرار گيرد.

توان به عنوان يک عنصر جذاب نام در سطح فردي از مهرباني مي الف(مهرباني يا نوع دوستي:

اين قوت قلب ديگران از شود؛ بلکه همدلي ميني نه تنها موجب تشکر و چرا که مهربا برد؛

کند و به همکاري ترغيب ها را نسبت به شما مطمئن ميآميز يا خيرخواهانه شما، آناهداف صلح

توان از نوع الملل نيز مياما در عرصه سياسي و بين .(Qanbarloo,2011:11-12)خواهد کرد

حمايت از حقوق بشر و دموکراسي، کمک  به طوريکه دوستي به عنوان يک رفتار جذاب ياد کرد.

ها، حمايت مالي هاي معيشتي چون قحطي و زلزله و..، بخشا بدهيبه کشورهاي درگير بحران

الملل بخشي از مصاديق خيرخواهي و محبت از کشورهاي نيازمند وحمايت از صلح و امنيت بين

 (.Vuving,2009:13)شوندالملل جهت اعمال قدرت نرم محسوب ميدر عرصه بين

کنند که در مبارزه براي کسب قدرت نرم، برخي از محققين اذعان مي ب(صداقت و حسن نيت:

به عبارتي اگر بخواهيم ديگران  (Parmar and Cox,2010:268 )اعتبار و آبرومندي همه چيز است

داشته باشيم و براي را متقاعد کنيم؛ بايد ما را باور کنند؛ و براي اينکه ما را باور کنند؛ بايد اعتبار 

با اين اوصاف در سطح  (.Rahmani,2015:75)ر کسب کنيم بايد حقيقت را بگوييماينکه اعتبا

)ملت و يک کشور به چه ميزان معياري از اين ادعا است که ها، صداقتملت-بازيگري دولت

اگر رفتار به همين منظور  باشند.ميپايبند در موارد گوناگون  اصول اخالقي به مردان(دولت

توان به ذيرفته شود. در يک برداشت کلي مياي جذاب در قدرت نرم پصادقانه به عنوان شيوه

 ؛ دولتشودبا شايستگي و صادقانه اداره ميمصاديق زير در اين خصوص اشاره داشت: کشور 

 حفظ مطابق قانون اساسي اجتماعي و سياسي هايآزادي کنند؛مي محافظت خود شهروندان از

شود؛ المللي رعايت ميت بينامعاهد صداقت و وفاى عهد در (Ernst and Young,2012)شودمي

 :Alhoyi Nazari and Mohammadi,2015)هاي کسب و کار در کشور شفاف است و..شيوه

104-121 .) 

وان توان از هوشمندي نيز به عنژوهشگران حاکي از اين دارد که ميهاي پيافته ج(هوشمندي:

در واقع هوشمندي و ذکاوت از طريق آثار و  برداري کرد.براي جذب ديگران بهرهظرفيتي 



     51   نظامي در  قدرت نرم کشورهاجايگاه توانمندي  تحليل و بررسي ______________________

از جمله تقليد يا  شوند.رجمه جذابيت و اعمال قدرت نرم ميپيامدهاي گوناگوني موجب ت

ديگران تمايل به در انجام کاري موفق هستيد،  گيري از يک شخص؛ به عبارتي وقتي کهالگو

ديگران نسبت همچنين هوشمندي موجب به تحسين واداشتن  .داشتيادگيري از شما خواهند 

تواند منجر به تقليد، هم چشمي، احترام وتکريم که خود نيز ميشود به عملکرد يک شخص مي

يک ارتا به طور مثال:  الملل نيز هوشمندي مصاديق آشکاري دارد.در عرصه بين اما.شود

آميز که صلحک فرهنگ درخشان، يک جامعه قدرتمند، يک اقتصاد غني و پر جنب و جوش، ي

يک کشور برخوردار از سطح علم و فناوري پيشرفته يا کشوري که به  گردد.به خوبي اداره مي

همه مصاديقي از هوشمندي  (Vuving,2009:10)پيروزي نظامي يا موفقيت اقتصادي نائل آمده

 شوند.الملل محسوب ميدر عرصه بين

هاي مختلف ناهمسان زيبايي يک مقوله نسبي است که درک آن از منظر افراد و گروه د(زيبايي:

يد بيشتر بر زيبايي زيبايي ظاهري نيست؛ بلکه تاک اما در اينجا مقصود از زيبايي، صرفاً باشد.مي

ند. به عبارت هايي است که نگاه نسبتاً مشترکي در مورد موضوعات مختلف داردر ميان گروه

ها، اهداف اشند؛ کساني که بتوانند اين ارزشها مشابه بها، اهداف و آرمانني که ارزشديگر زما

د؛ موجب جلب حمايت و پشتيباني ترين شکل بروز داده يا بيان کننها را به جذابو آرمان

درک کنند،  زيبايي ديگران شما را در نقااز طرف ديگر اگر  (Qanbarloo,2011:14)شوندمي

به شما وفادار خواهند ماند و براي راهنمايي، الگو، تشويق و انگيزه به شما نگاه خواهند 

هاي گوناگوني در الملل زيبايي عرصهدر حوزه سياست و روابط بيناما  (.Vuving,2009:10)کرد

 اي در عرصه ملي و فرامليبران که پيروان گستردهبه طور مصداق ظهور ره گيرد.بر مي

است و زيبايي در بعد اجتماعي  ريشه زيبايي در بعد سياسي (Qanbarloo,2011:14)دارند

ش باالي مي باالي يک ملت در مقابل مشکالت، شوق و اشتياق، انگيزتواند با اراده عمومي

 ,Naeini)شهروندان يک کشور، روحيه ملي باال، خود باوري و اعتماد باال، عشق به وطن و..

  به تصوير کشيده شود. (2012:92-93

جستار عدالت چه در سطح فردي و چه از جايگاه اجتماعي داراي ابعاد گوناگوني از  (عدالت:ذ

رغم اما علي جمله سياسي، اجتماعي، اقتصادي، محيطي، حقوقي، قضايي، فرهنگي و.. است.
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افراد جامعه در هريک از "تمايز اين ابعاد، همه به يک مفهوم واحد تاکيد دارند از جمله اينکه

اي با او رفتار شود که مستحق آن است و به باشند و به گونهجايي قرار گيرند که سزاوار آن مي

 ,Kazemi)دد که متناسب با کرامت ذاتي اوستنحوي از امکانات مادي و معنوي برخوردار گر

در پناه  توانکه ناي اذعان دارد مي هاي مشترکيارزشدر همين چارچوب از جمله  (2011:5,

تواند از دولت ميبه عبارتي يک  (Nye,2007:111)باشدآن، جذابيت را خلق کرد؛ عدالت مي

طريق اجراي عدالت در ابعاد مختلف سياسي، حقوقي، اقتصادي و.. نه تنها به الگويي براي 

جاذبه ملل مختلف به کشور  فضايي نخبگان سياسي تبديل شود بلکه موجب-مديريت سياسي

با اين تفاسير اگر چه مفهوم جذابيت به نحوي است که ما را به سمت ماهيت  ود.خود نيز ش

با اين حال اين ظرفيت ممکن است از محتوا و امکانات يک  دهد امارفتاري قدرت نرم سوق مي

کشور يا سبک رفتاري آن نشأت گيرد. از اين رو ماهيت قدرت نرم در انحصار منابع خاصي قرار 

يا رفتاري که بتوانند توليد آراما، احترام، اعتبار، تحسين، تقليد و الگوگيري و  ندارد. بلکه منابع

در يک کالم جذابيت نمايند، تمايل به توليد قدرت نرم خواهند داشت به همين منظور در قدرت 

نرم، تعيين شرايط جذابيت و تنظيم دستور کار جذب براي دستيابي نتايج مطلوب بسيار ضروري 

 است.
 يند ترجمه جذابيت در قدرت نرمآنمودار فر (:2شكل)

 
 (Mousavi zare and et al,2020:14  (source: 

 .منابع قدرت نرم3-2

بعد از مطرح شدن تئوري قدرت نرم، انديشمندان متعددي در اقسام نقاط جهان به تبعيت از ناي 

کشور هاي موردکاوي، تطبيقي و.. به بررسي و تحليل منابع قدرت نرم در چارچوب پژوها
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اند. اما مروري اجمالي بر آثار جوزف ناي و ساير محققاني که در خود يا ساير کشورها پرداخته

ها درباره منابع ها و انديشهاند؛ بيانگر تنوع و تمايز ديدگاهفرسايي مشغول بودهاين زمينه به قلم

نباشد،  قدرت نرم تصوير روشن و جامعي از منابع زماني که تادر عين حال  باشد.قدرت نرم مي

همين منظور شناخت و آگاهي به  به درستي در مورد ماهيت قدرت نرم قضاوت کرد تواننمي

از ديدگاه انديشمندان در مورد منابع قدرت نرم از اهميت وافري برخوردار است در همين زمينه 

دهد که حداقل چهار ديدگاه مختصص در حوزه قدرت نرم نشان مي انديشمندانمروري بر آثار 

کلي در مورد منابع قدرت نرم وجود دارد: گروه اول کساني هستند که از فرهنگ به عنوان منبع 

کنند رت را معادل قدرت فرهنگي تلقي ميکند و در کل اين قدنرم ياد مياصلي قدرت 

(Qanbarloo,2011:14). گيرد که معتقدند منابع قدرت نرم معادل م محققاني را در بر ميگروه دو

گروه سوم نيز افرادي  شود.عناصر معنوي قدرت از قبيل روحيه، مذهب، رهبري، فرهنگ و... مي

ه مولفه گيرد که به پيروي از ديدگاه نخست جوزف ناي، منابع قدرت نرم را در سرا در بر مي

کنند و متاثر بندي ميسياست داخلي و سياست خارجي طبقه ها وکلي از جمله فرهنگ، ارزش

ورزند. اما گروهي ديگر منابع قدرت نرم کشورها اهتمام مياز اين چارچوب نظري به معرفي 

بع قدرت نرم بسيار متنوع و هاي علمي معتقدند که مناديدگاه نيز وجود دارد که بر خالف ساير

 پذيرند.تغيير
 بندي منابع قدرت نرم از منظر انديشمندانطبقه(: نمودار 3شكل)

 
source: Mousavi zare,2020:220)) 
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جويد چرا که در اين قدرت اين پژوها نيز مبتني بر ماهيت قدرت نرم از گروه چهارم تأسي مي

آنچه اهميت دارد توان جذب و اقناع طرف مقابل است؛ به نحوي که با رضايت مطابق خواست 

تواند از از طريق منابع که اين امر نيز مي (Qanbarloo,2011:11)قدرت رفتار کنداعمال کننده 

تواند در قدرت نرم ايفاي نقا مختلفي حاصل شود. با اين تفاسير، امروزه يکي از عناصر که مي

پژوهان تنها در آثار نخست ناي و اکثريت دانا از اين رو اگر چه باشند.منابع نظامي مينمايد، 

هايي از اما آثار متأخر اين انديشمند رگهافزاري در قدرت نرم تاکيد شده است؛ بع نرمبر منا

رغم اينکه جوزف ناي منابع نظامي را نظر از اصول پيشين وي دارد. در همين رابطه عليتجديد

توانند دامنه کند. اما معتقد است که نيروهاي نظامي نيز ميبندي ميايگاه قدرت سخت طبقهدر ج

به قدرت نرم را تسهيل و تسريع يند دستيابي ها را در دست گيرند که فرآعي از فعاليتوسي

هاي قدرت نظامي يعني تبديل همه ظرفيتبه عبارت ديگر، در کنار کار ويژه سنتي  نمايند.مي

توانند از رهگذر ي، نيروهاي نظامي، گاهي اوقات ميترين مقدورات سخت افزاره به بيابالقو

توليد قدرت نرم نيز سهيم  يندفرآميان کشورها در دوران صلح، در مالت گسترده ايجاد تعا

 (.Nye,2008A:206)باشند

 .مفهوم ديپلماسي دفاعي3-3

يندي تعريف شود که ها به عنوان فرآملت-اگر در يک برداشت کلي، قدرت نرم در سطح دولت

مطلوب آن در قالب ابزار ر جذاب يک کشور يا رفتا ها)منابع مادي و معنوي(در آن محرک

تاثير  آميز ارتباطي)انواع و اشکال ديپلماسي( روي افکار مردم)نخبگان و عامه مردم(مسالمت

دف، نسبت گذاشته و موجب آثار، حرکات و رفتار و... در راستاي تغيير ذهنيت و رفتار جامعه ه

ن تعريف، منابع قدرت مبتني بر اي (.Mousavi zare,2020:145)شوندکننده ميبه کشور اعمال

د ابزاري برداري در قدرت نرم نيازمننرم به طور عام و منابع نظامي به طور خاص جهت بهره

باشد به عبارتي ديگر هر ظرفي نياز به مظروف خود دارد؛ از اين رو متناسب با ماهيت خود مي

ري تخصصي هستند ابزابرداري از قدرت نرم نيازمند اي مسلح يک کشور نيز در جهت بهرهنيروه

با اين حال در گام  کند.در ديپلماسي دفاعي تحقق پيدا مي رسد بخشي از اين ابزارکه به نظر مي

از اين واژه همانند ساير  نخست بايد معنا و مفوم ديپلماسي دفاعي را مشخص نماييم. طبيعتا ً
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عتقدند اين مفهوم به مفاهيم تعابير مختلفي در نزد انديشمندان وجود دارد به طوريکه گروهي م

بردن سطح تعامالت  امنيتي به منظور باال-معناي کاربرد ديپلماسي در حوزه دفاعي

جويانه کشورها و جايگزين کردن ثبات به جاي تنا است. عده اي ديگر نيز معتقدند همکاري

 عاليه يکديپلماسي دفاعي، کاربرد سياست دفاعي در عرصه ديپلماسي به منظور تامين اهداف 

بدون کاربرد اي که منافع و اهداف نظام سياسي با کمک بخا دفاع و نظام سياسي است به گونه

توان ديپلماسي از اين رو مي (Minaei and et al,2017:115-116)قدرت سخت، تامين شود

ع دفاعي براي دستيابي به بروندادهاي مثبت در توسعه آميز منابي را به منزله کاربرد مسالمتدفاع

 ,Alidosti Shahraki and Rahmatipour)روابط دوجانبه و چندجانبه با جهان خارج تلقي کرد

مندي در مخاطب به بازدارندگي که از طريق اقناع و ايجاد حس اعتماد و رضايت( 2018:105

به عبارتي ديپلماسي دفاعي به  .(Pir Mohammadi,2016:14-16)کندنرم يک کشور کمک مي

نگي و همگرايي اشکال شود که مبتني بر درک هماهز ديپلماسي عمومي تلقي مياي اعنوان شاخه

نظامي ارتباطات راهبردي است. اما نکته کليدي که اين شکل از ديپلماسي بر آن نظامي و غير

 تواند در قدرت نرم پيگيري شود.حقيقت است که نيروي نظامي نيز ميپافشاري دارد؛ بيان اين 

ها تاکيد هاي جذابي که در ماهيت قدرت نرم بر آنديپلماسي دفاعي با استخراج ارزش در واقع

مند کردن شکل جديدي از ارتباطات که متکي بر انتقال ه است؛ آن را به بستري براي نظامشد

 Alidosti)نمايدديگران و توليد جاذبه، تبديل مي احساس، باور، فکر و رفتار از مرجع قدرت به

Shahraki and Rahmatipour,2018:120) توان دريافت که نظاميان نيز با اين توضيحات مي

توانند با کمک ابزار گوناگوني به طور عام و و ديپلماسي دفاعي به طور خاص به توسعه مي

 (.Asgari,2010:71-72)کمک کنندقدرت نرم کشور خود نيز 

 هاي پژوهش.يافته4

خيم نظامي هاي جهاني کاربرد غيرقهري و خوشدر سياستپيشتر به اين موضوع پرداخته شد که 

از  (Nye,2014:51)تواند خواستگاه مهمي براي رفتاري زاييده قدرت نرم، به حساب آيدنيز مي

آفريني موثر اين رو کارکرد نيروهاي مسلح فقط محدود به دوران جنگ و دفاع نبوده، بلکه نقا

 هاي نرم يک کشور کمک کندين منافع ملي و هدفتواند به تامها در زمان صلح نيز ميآن
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(Pir Mohammadi,2016:12) هاي علمي انديشمندان بيانگر با اين حال اگر چه اسناد و يافته

اين است که نگاه خوشبيني نسبت به ظرفيت نظامي در قدرت نرم وجود ندارد اما اين در حالي 

دهند به طوريکه با عمل نشان مياست که تحوالت جهاني خالف اين موضوع را حداقل در 

گذاري، نيروهاي مسلح در اقسام نقاط جهان به ويژه در ورود مفهوم قدرت نرم به حوزه سياست

غرب، مفهوم اين شکل از قدرت را همچون ابزار پيگيري آنچه عمليات تسخير قلوب و اذهان 

با اين تفاسير نيروي  (Parmar and Cox,2010:243)اندشود را پذيرفته و عملياتي کردهخوانده مي

آفريني داشته باشند که توانند از مجاري مختلفي در فرآيند قدرت نرم نقانظامي يک کشور مي

 در بخا پيا رو نيز به اين موضوع پرداخته خواهد شد.

 هاي نظامي کشورهاي خارجي.کمک به آموزش نيروي4-1

هاي قدرت نرم اشاره دارد؛ بسط برنامههايي که ناي به صورت جزئي در زمينه از جمله مولفه 

در همين چارچوب بخشي از قدرت نرم  .(Nye,2014:126)آموزش نظامي يک کشور است

نشأت  اين کشور، سلطنتي کالج دفاعي مطالعات مرکز ارتباطاتي و دفاعي ديپلماسي بريتانيا از

 جهان کشور 50 از بيا نظامي پرسنل آموزش به مطالعاتي انديشکده به طوريکه اين .گيردمي

کسب کرده است  بريتانيا دفاعي ديپلماسي در درخوري را جايگاه و در همين راستا نيز پردازدمي

(Dehghani Firoozabadi and Zolfaghari,2014:93).  اما بحث آموزشي نيروهاي مسلح در بين

–خواهانه( و الزام نيازهاي فني يک سو بر مبناي همکاري)رفتار خير تواند ازکشورها هم مي

آموزشي بين بازيگران باشد وگاهي نيز شهرت و توانمندي نيروهاي مسلح يک کشور موجب 

شود که ساير کشورها خواهان همکاري از بعد آموزشي با کشور مزبور شوند. به عبارت ديگر مي

در همين راستا  (.Nye,2014:126)تواند منشأ گيرايي باشدييک ارتا نيز با سامان شايسته خود م

و در کشور اوگاندا اشاره  1976آميز اسرائيل در سال توان به عمليات کماندويي موفقيتمي

داشت؛ به طوريکه بعد از انجام عمليات مزبور، نيروهاي مسلح اسرائيل موقعيتي بدست آوردند 

 Russett)تروريست خود از اسرائيل ياري جويندضدرهاي ديگر براي تربيت نيروهاي تا کشو

and Starr,2002:226.) 
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 مشارکت در اعزام نيروهاي حافظ صلح در مناطق تحت درگيري و منازعه .4-2

هاي نظامي، شرکت در عمليات برداري از مولفههاي جذابيت با رويکرد بهرهاز جمله ظرفيت 

در همين چارچوب  (.Alvand and Asgarkhani,2014:19)باشدمتحد ميصلح باني سازمان ملل

هاي اصلي درگير شدن کشورهاي يکي از انگيزههاي علمي انديشمندان حاکي از اين دارد که يافته

ها به عنوان يک عضو ملل، پرورش تصوير آنپيشرفته صنعتي در عمليات صلح باني سازمان

چرا که از اين طريق، قدرت نرم مسئول، صلح دوست و سخاوتمندانه به جامعه جهاني است 

بر همين اساس امروزه بخشي زيادي از کشورها سعي  (.Vuving,2009:14)شودها تقويت ميآن

دارند با مشارکت فعال در حوزه صلح باني به تقويت پرستيژ نيروهاي مسلح خود کمک نمايند. 

م، بايد در کنار رهيافت با اين حال بايد در نظر داشت جهت بهره وري مناسب در اعمال قدرت نر

 2003به طور مثال وزارت دفاع اياالت متحده از سال  اي نيز فعال بود.عملي، از حيث رسانه

را منتشر کرده است که مشتمل بر مسيري است که وزارت دفاع در "نقشه راه ديپلماسي عمومي"

 ,Epstein)ته باشدرساني گسترده و مناسبي را داشها، اطالعديپلماسي عمومي و ساير عمليات

and Mages,2008:126)مرزي نيروهاي مسلح يک هاي برون. بنابراين تمام اقدامات و فعاليت

لذا گاهي ممکن است يک اقدام نادرست  المللي قرار داد.هاي بينکشور در کانون توجه رسانه

نمايد؛ بلکه  المللي آن را تضعيفاز سوي نيروهاي مسلح يک کشور، نه تنها اعتبار و شهرت بين

هاي به طور مثال افشا صحنه (.Nye,2014:126)باعث رنگ باختن قدرت نرم آن کشور گردد

براي ارتا اياالت متحده و يا مرگ  2004سوء رفتار با زندانيان در زندان ابوغريب در سال 

، ادعاهاي آمريکا و انگليس داير بر 2003بهاموسي در بازداشتگاه ارتا انگليس در سال 

 Parmar )المللي با ترديد مواجه کردهستند را در اذهان بين "در جهان نيروي طرفدار خير"کهاين

and Cox,2010:259) 
 گراييجانبهالملل در چارچوب چندکمک به حفظ امنيت بين.4-3

مشترک با ساير بازيگران آغاز  راهبرد موفق در قدرت نرم از شناسايي و پيگيري منافع

گرايي در مسائل جانبهتوان به چنددر همين راستا مي (Parmar and Cox,2010:286)شودمي

هاي نشأت گرفته از هرج و المللي و برخورد با چالاامنيتي براي حل مشکالت بين-دفاعي
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 هاي واقعي يا صوري اشاره کرد که در آن، ديپلماسي دفاعي نقا راهبردي را ايفا مي کند.مرج

هاي از مذاکرات پيچيده در سطوح مقامات ارشد طريق مجموعه به طوريکه اين امر عموماً از

کنند روابط نهادينه و الگوهاي تعاملي بين بازيگران را براي کند که سعي مينظامي تحقق پيدا مي

 :Alidosti Shahraki and Rahmatipour,2018)مقابله با تهديدات مشترک سازماندهي کنند

المللي، پديده دزدي فعلي يکي از اين تهديدات مشترک بينبراي مصداق در شرايط  (.121-122

شود که ضمن اختالل در حمل و نقل دريانوردي و ايجاد تهديدات مخاطره دريايي محسوب مي

هاي نظام ملت-آميز در کريدورهاي استراتژيک، موجب تهديد منافع ملي هر يک از دولت

آمريکا سندي را تحت عنوان استراتژي جمعي الملل شده است. در همين راستا نيروي دريايي بين

قدرت دريايي در قرن بيست و يکم منتشر کرده است که نگاه آن متمرکز بر نقا نيروي دريايي 

در در مشارکت با کشورهاي ديگر براي پاسداشت آزادي درياها و برقراري ترتيبات جمعي، 

هاي مشترک نظامي جاد يگانبا اين اوصاف اي (.Nye,2014:79)سازي مشترک استمسير اعتماد

تواند رک در چارچوب ديپلماسي دفاعي، ميبراي رفع تهديد دزدي دريايي و ساير تهديدات مشت

هاي نظامي تبديل شود و ضمن اينکه به ايجاد تصوير آميز همکاريبه الگويي از راهبرد صلح

 کمک خواهد کرد.  هاي يک کشور در افکار داخلي و جهاني نيزخيرخواهانه از نيروهاي مسلح

 هاي تجهيزات نظامي. برگزاري يا حضور موثر در آخرين نمايشگاه4-4

در خيم آميز و خوشار نظامي يک کشور را به صورت صلحتواند اقتدهايي که مياز ديگر شيوه 

المللي قرار دهد؛ برگزاري و يا حضور موثر در نمايشگاه معرض ديد مخاطبان داخلي و بين

يک رويداد  به عنوان نمايشگاه تجهيزات نظامي در حقيقت دستاوردهاي نظامي است.تجهيزات و 

نمايا بِروزترين  سازد که با عرضه وکنندگان فراهم مياين فرصت را براي شرکتالمللي بين

بديهي است هر تجهيزات نظامي، اعتبار و توانايي يک کشور را در مقابل ديگران مَحک بزند. 

رت تر باشد؛ اعتبار و شهتجهيزات نظامي مورد نظر پيشرفته کار رفته و کاراييباندازه تکنولوژي 

در همين  المللي به ويژه نخبگان سياسي و نظامي بيشتر خواهد شد.آن کشور نيز در نزد افکار بين

 )آرمي( اشاره داشت کهروسيه تحت عنوان فني-نمايشگاه تجهيزات نظاميتوان به چارچوب مي

اي به گونه نظامي روسيه را تجهيزات، هر ساله با حمايت و سازماندهي وزارت دفاع اين کشور
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فني -نمايشگاه نظامياذعان داشته که پوتين . در همين راستا نيز گذاردميپويا و جالب به نمايا 

ر بالقوه روسيه در توليد تسليحات نظامي و مهارت طراحان و مهندسين و کارگران د آرمي توان

از طرف  .(Mashreq News,2018A)صنايع نظامي روسيه را به خوبي به جهانيان نشان خواهد داد

فرصت را به کشور هاي تجهيزات نظامي به تناسب پتانسيل آن، اين ديگر برگزاري نمايشگاه

دهد که خود را به عنوان محور تعامالت نظامي در سطح منطقه و حتي جهان برگزارکننده مي

ها از نمايشگاه تجهيزات نظامي روسيه در سال يد. به طور مصداق نتايج و برآوردمعرفي نما

داران و موفق به جذب مخاطبان خارجي، غرفه حاکي از اين بوده است که اين نمايشگاه، ،2018

 Asr Iran News Analytical)همچنين نمايندگان مختلفي از سراسر دنيا شده است

Website,2019) . کشور در چهارمين نمايشگاه صنايع دفاعي روسيه در  70حدود به طوريکه

برخوردار غرفه ارائه محصوالت  نيز از کشور 24 حضور داشته و مختلف هايتأغالب هي

امي تنها ز نظآميبا اين حال موضوع پتانسيل همکاري صلح (Mashreq News,2018B)اندبوده

يافته نيز مبتني بر بلکه ساير کشورهاي حضور، شودمحدود به کشور برگزارکننده نمايشگاه نمي

حضور يافته باشند؛ در کنار « کننده فعالشرکت»يک  تا «صرف کنندهبازديد»يک  به صورتاينکه 

آميز با ساير تعامالت نظامي صلحگسترش  سازي محصوالت نظامي، از شانسفرصت تجاري

علمي و  هايسمينار ها،هاي نمايشگاهچرا که عمدتاً در البه الي برنامه کشورها نيز برخوردارند

 (.Mashreq News,2018B)شودکنندگان نيز در نظر گرفته ميبراي شرکتانديشي تخصصي هم

 هاي طبيعي و انسانيهاي درگير در بحرانهاي فني به ملتکمک.4-5

و مدارس  هاها، درمانگاهکند که توانايي نرم نيروهاي مسلح در راستاي احداث راهناي اظهار مي 

از اين  (.Nye,2014:66)تواند جايگزين رفتار تهاجمي نيروهاي مسلح شودنظاميان ميبراي غير

رساني به صورت تواند از طريق خدمترو بخشي از قدرت نرم نيروهاي نظامي يک کشور مي

اعم از)مخابرات، مهندسي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و...( ظهور پيدا  هاي فنيکمک

در همين رابطه سازماني در ارتا آمريکا تحت عنوان واحد مدني اختصاص پيدا کرده که  کند.

واحد شغلي، از جمله  500هاي مهم وزارت دفاع اين کشور را در بيا از رسد نقابه نظر مي

شده توسط نمونه اقدامات انجام کند.پزشکي، مديريت و.. پيگيري مي امنيت سايبري، مهندسي،
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شده توسط )نيروي دريايي اياالت متحده( پس از سونامي اين واحد شامل عمليات امدادي ارائه

هاي و همچنين کمک (Vuving,2009:14)در اندونزي و ساير کشورهاي آسيب ديده 2004

 اينترنتي ارتباطات کوزوو، در زمينه برقراري از بحران پس مخابراتي نيروهاي مسلح اين کشور

بودند؛ قادر  افتاده دور يکديگر از که هاييخانواده . به طوريکهباشدمي کوزويي آوارگان مرکز در

 Iran Technology)با يکديگر تماس برقرار کنند شدند با همکاري و کمک ارتا آمريکا

Analysts Network,2011:46.) از نيروهاي  مثبت ايچهره ايجاد به اقدامات اين رسدبه نظر مي

رخواه در مقطع زماني بهبود تصوير اياالت متحده به عنوان يک کشور خي و متعاقباً آمريکا مسلح

اقدامات ديگر از جمله امدادرساني به مردم  (.Vuving,2009:14)گذار بوده استمذکور تاثير

نيز در همين  2010متحده، چين و برزيل در سالهاي اياالت زده هائيتي توسط ارتازلزله

با اين حال عرصه بازيگري قدرت نرم نيروهاي  (Nye,2014:126)چارچوب قابل تفسير است

توان از اين ظرفيت به طوريکه مي شود.الملل محدود نميهاي بينمسلح يک کشور تنها به صحنه

به عملکرد نيروهاي مسلح هند اشاره داشت. توان براي مثال مي رد.هاي داخلي نيز بهره بدر بحران

 نظير خيز منازعه مناطق در نرم قدرت اعمال با داشته سعي ارتا اين کشور هموارهتا جايي که 

در  .کند جلوگيري تعصبي منازعات ايجاد از تا يابد تسلط مردمي اذهان بر کشمير و جامو

 ديگر و کشمير و جامو درسد باوانا  سازندگي هايعملياتحقيقت ارتا هند در چارچوب 

 و پناهندگان اسکان براي هاييکمپ ايجاد و مناطق مذکور در ساختيزيرهايي عمليات

 Aghaei and)مناطق نقا فعالي را ايفا کرده است اين مردمان براي دارويي هايکمک

Hosseyni,2012:218).  با اين حال در زمينه اين اقدامات بايد توجه داشت که اگر اينگونه

کنندگان سودجويانه و رياکارانه قلمداد شود هاي نيروهاي مسلح، از ديد دريافتحرکات و کمک

ها با اهداف پشت پرده به جاي کل جمعيت، تنها به اقليت اندک اختصاص و يا به طور کلي کمک

 .(Nye,2014:79)انگيزدهاي منفي را بر نمياکناچيزي جز و داده شود عمالً

 المللآميز با کشورهاي نظام بينحفظ و ارتقا روابط نظامي صلح.4-6

تواند قدرت نرم کند که ميها نيز به چشم يک فاکتور موثر نگاه ميناي به همکاري ميان ارتا 

ي معدودي کشورهادر همين راستا بايد اذعان داشت که  (Nye,2014:126)کشورها را تقويت کند
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براي نشان دادن صلح و دوستي با کشورهاي همجوار خود، تعامالت مربوط به  وجود دارند که

پس از آنکه روابط مابين دو کشور  در حقيقت .گذارنداعزام وابستگان نظامي را به مرحله اجرا مي

کشورها با يکديگر  سران، ارتقا يافته باشدبه مرحله بااليي  و امنيتي سياسي ،اقتصاديحيث به 

قي از ديپلماسي دفاعي نيز ياد که از آن به عنوان مصدا نمايندبحث تعامالت نظامي را مطرح مي

شود. اما به طور کلي در اين سطح ديپلماسي، اهداف کالن وزارت خارجه، وزارت دفاع به مي

چيني زمينهبر اين اساس،  گيرند.ر دستور کار قرار ميوسيله وابستگان نظامي يک کشور د

هاي مشترک، بسترسازي تبادل دانشجوي نظامي، انتقال تجارب در زمينه مقابله برگزاري رزمايا

در خارج  از اموري است که توسط يک وابسته نظاميبخشي با اقدامات تروريستي و خرابکارانه 

با اين تفاسير  .(Mashreq News,2016)شودندهي ميساما از کشور به نمايندگي از دولت عامل

اعزام و تبادل وابسته نظامي با کشورهاي هدف از يک سو برآيند عمق روابط حسنه است و از 

تواند در آميز از نيروهاي مسلح يک کشور است که ميطرفي ديگر مصداقي از استفاده صلح

در همين چارچوب بايد عنوان داشت که در حال  تقويت قدرت نرم يک کشور نيز موثر باشد.

ترين شبکه ديپلماسي دفاعي در جهان سيستم اعزام وابستگان نظامي اياالت متحده بزرگحاضر 

کشور مشغول  135شود به طوريکه بيا از صد وابسته نظامي اياالت متحده در محسوب مي

 (.Geneva Centre for Security Sector Governance,2007)باشندفعاليت مي

 نظاميآميز صلح -هاي علميهمكاري.4-7

آميز با ساير تواند موجب تعامالت نظامي يک کشور به سبک صلحهايي که مياز ديگر شيوه 

انا پزشکي است.در همين چارچوب هاي علمي نظامي در بخا دکشورها گردد؛ همکاري

يک سازمان ( اشاره داشت. در حقيقت اين کميته ICMM)المللي طب نظاميکميته بينبه توان مي

هاي بهداشت و درمان تر بين بخاهاي نزديکهمکاري که با هدفدولتي است المللي و بينبين

و هر چند  .(Borna News Agency,2018)ه استنيروهاي مسلح در سراسر جهان، تشکيل شد

کند. و نشست علمي را برگزار ميسال يک بار نيز با ميزباني يکي از کشورهاي عضو کنفرانس 

تواند از زواياي مختلفي در قدرت ها ميگونه کنگره با اين اوصاف ميزباني و يا شرکت در اين

گونه سمينارهاي  حضور در اين ،گذار باشد. به طور مصداقروهاي مسلح يک کشور تاثيرنرم ني
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 و از سوي ديگريک کشور مي شود  نظامي-پزشکي داناارتقاء علمي از يک سو موجب 

پيشبرد عمليات بشردوستانه در  کننده به عنوان حاميموجب خلق تصويري از کشور شرکت

هاي علمي نيز گونه همايا اما کشور ميزبان اين شود.در سطح جهان مي نظامي-ي پزشکيزمينه

 نظامي و عرضه آخرين دستاوردهاي -نمايشگاه تجهيزات پزشکي سو با برپاييتواند از يک مي

علمي، اعتبار و شهرت علمي خود را در حوزه پزشکي در معرض ديد مخاطبان داخلي و 

اين فرصت بالقوه را براي کشور ميزبان  ،هاگونه همايا المللي قرار دهد؛ ضمن اينکه اينبين

جهت هاي رسمي تدارک ديده شده، فرهنگ بومي کشور را در برنامه کند که در کنارفراهم مي

به معرض ديد مخاطبان قرار  فرهنگي هايدر قالب نمايشگاهکنندگان خارجي آشنايي شرکت

 دهد.

 هاي جهانالمللي ارتشميزباني از مسابقات بين.4-8

تي است ترين موضوعاترين و کليديچگونگي دستيابي به صلح، حفظ و اعتالي آن، يکي از مهم 

هايي که يکي از شيوهدر همين راستا  داشته است.پژوهان قرار که همواره مورد توجه دانا

ته باشد؛ ميزباني از مسابقات آفريني داشنظامي و در راستاي قدرت نرم نقا تواند از بعدمي

 چرا که ورزش فعاليتي فرامرزي است و زباني واحد دارد.باشد هاي جهان ميتاالمللي اربين

توانند بين کشورهاي مختلف وه اجتماعي ديگر ميتر از هر گرهاي ورزشي سادهورزشکاران و تيم

ها و افکار به يکديگر نقا ايفا کنند؛ به عبارت ته باشند و در نزديک ساختن فرهنگتردد داش

توان بدون فرهنگ را اشاعه دهد که چگونه مي تواند اينادي است که ميديگر ورزش رويد

از ديگران)حتي مردماني  رستي  و تنفرپپيروزي و افتخار دست يافت؛ نژاد جنگ و خونريزي به

را کنار گذاشت و تساهل و همکاري و دوستي  ها خصومت تاريخي وجود داشته باشد(که با آن

به شرط را سرلوحه خود قرار داد. از اين رو ميزباني از رويدادهاي بزرگ ورزشي همچون سيزم 

زد افکار عمومي و نخبگان کمک نآميز از کشور ميزبان در اشاعه تصوير صلح مديريت درست، به

شود؛ بلکه ت تنها به اين دستاورد محسوب نمي. با اين حال ميزباني از اين نوع مسابقاکندمي

ب هاي جذادر کنار برگزاري، از ساير ظرفيتسازد که يفرصتي براي کشوري مجري فراهم م

ه در آخرين مقطع از روسي ،برداري نمايند. به طور مصداقکشور خود در قدرت نرم نيز بهره
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در راستاي معرفي فرهنگ  و دوستي به نام خانه را جشنواره فرهنگيالمللي آرمي، مسابقات بين

 .(Hamshahri Online News,2019)ترتيب داده بودنظاميان  برايکشورها 

 آميز در بين نيروهاي مسلح جهانهاي صلحاندازي رقابت.راه9-4

که موجب شود؛ نيروهاي مسلح هاي يکايک کشورهاي جهان  به طور کلي هر سياست و اقدامي

گرد هم جمع شوند و به رقابت  آميزصلحيند آبرخالف يک شيوه خصمانه در چارچوب يک فر

هاي گوناگوني را با محوريت قدرت نرم در پي داشته باشد. در همين اند پيامدتوبپردازند؛ مي

تواند پيرو اعمال قدرت نرم با کشور مي راستا، ابتکار طراحي مسابقات نظامي از سوي يک

در همين زمينه امروزه در کنار مسابقات سنتي سيزم، چندي  محوريت نيروي نظامي تبيين شود.

اي متفاوت تحت المللي در اندازه کوچکتر و شيوهاست که به ابتکار روسيه، مسابقات بين

سيزم که نظاميان در مسابقات برخالف  هااين رقابتدر  اندازي شده است.راه"آرمي"عنوان

ايي هها، خدمه توپخانه و ساير حوزهها، توپبين تانک آزمونکنند، ورزشي با هم رقابت مي

ضمن اينکه مسابقات سيزم در دو بخا تابستاني  .شودکار برده مياست که مهمات واقعي در آن ب

و به صورت  2015از سال ها شود. اما اين رقابتسال يک بار برگزار مي 4و زمستاني و هر 

تواند اهداف مختلفي را ال طراحي و اجراي اين مسابقات ميشود. با اين حساالنه برگزار مي

گونه  يکي از اهداف آشکار تدارک اين ،براي ميزبان در پي داشته باشد. به طور مصداق

محور همکاري و تعامالت بين  سازي ذهني از کشور مبتکر به عنوانها، تصويرتورنمنت

والديمير پوتين در پيام خود به مناسب آغاز در همين چارچوب  باشد.هاي جهان ميارتا

ها به ستم که اين رقابت: من مطمئن هکند کهاذعان ميدر روسيه  آرميپنجمين دوره مسابقات 

 Sputting) کردکمک خواهد  بين نيروهاي مسلح جهان توسعه همکاري و ارتقاء خدمات نظامي

News,2018) . 

 هاي جهانالمللي ارتش.حضور و کسب افتخارات در مسابقات بين4-10

ناي معتقد است که برخورداري از يک ارتا کارآمد در صورت اعمال راهبردهاي مدبرانه؛ 

هايي که يکي از شيوه در همين راستا .(Nye,2014:142)استعداد تبديل به قدرت نرم را دارد

در معرض ديد مخاطبين قرار  آميزصلحهاي تواند قدرت و شکوه ارتا يک کشور را به شيوهمي
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همان طور که  باشد.هاي جهان ميالمللي ارتادهد؛ شرکت و کسب افتخارات در مسابقات بين

وجود دارد؛ نخست هاي جهان المللي براي ارتاه شد؛ امروزه دو رويداد بزرگ بينپيشتر نيز اشار

شروع شده و و دوم، مسابقات  1948باشد که فُرم ابتدايي آن از سال ت سيزم ميمسابقا

توانند با کسب کننده ميدر همين راستا هر يک از کشورهاي شرکت ( است.ARMYآرمي)

در  آميزصلحهاي گوناگون، توانمندي نيروهاي مسلح خود را به شيوه مموفقيت و پيروزي در آيت

ها را برانگيزند. با اين حال پيامدهاي کار عامه حک نمايند و تحسين آناذهان نخبگان نظامي و اف

شود بلکه ممکن است نخبگان موفقيت نيروهاي مسلح يک کشور تنها به مورد مذکور محدود نمي

هاي نظامي خود، الگوگيري و تقليد از سياست سازي نيروهاي مسلحنظامي جهان، براي آماده

ه کلي بخشي از دستاوردهايي با اين تفاسير در يک نگا قرار دهند. کشور موفق را در دستور کار

تواند از طريق شرکت در اين گونه مسابقات براي ارتا يک کشور در پي داشته باشد که مي

مندي از از طريق بهره يک کشورارتقاي سطح توان و آمادگي رزمي نيروهاي مسلح شامل: 

ساير کشورها، توسعه ديپلماسي دفاعي با کشور ميزبان هاي حوزه آموزش در تجربيات و آموزه

در هنگام برگزاري در مسابقات از طريق رايزني و تعامالت دوستانه  گانکنندشرکت ساير و

سازماني به منظور ارتقاي هاي درونها و مسابقات نظامي و استفاده از ظرفيتسمينارها، نشست

 .(Hamshahri Online News,2019)دباشو.. مي آمادگي جسماني در حوزه عملياتي

 هوشمندي و خالقيت فرماندهان نظامي.4-11

در  فرماندهان شجاعت  و تعقل قوه زيرکي، ها پيا کالزويتس به اهميت و نقا هوش،سال

عناصري که نماد جذابيت در قدرت نرم محسوب  (Torabi,2010:53)قدرت تاکيد داشته است

آفريني داشته باشند. اما هميشه ظرفيت نظامي در قدرت نرم نيز نقاتوانند از بستر مي شوند و مي

شود. بلکه اين افراد هاي جنگ محدود نميهاي نظامي به عرصههوش و ذکاوت فرماندهي

توانند در شرايط تنا، صلح، مناقشه و.. به ياري ديپلماسي شتافته و در جهت آراما و ثبات مي

ژنرال قمر جاويد باجوا، هاي مکرر توان به تالشاستا ميه تالش نمايند. در همين ريک منطق

يران و کشورهاي کرانه جنوبي براي ايفاي نقا ميانجگري ميان ا فرمانده ارتا پاکستان

داد و در جهت هاي تبليغاتي ترجيح به مالقات را دفاعيديپلماسي فارس اشاره داشت. وي خليج
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 ,Entekhab News)، قطر و ايران داشتاز عربستان، امارات سفرهاي متعددي را اهداف خود

نقا فعال و  ،تالش کرد که در مناقشه بين تهران و رياضاين ژنرال با ذکاوت خاصي،  (.2019

بديهي است که طرح ديپلماسي دفاعي فرمانده ارتا پاکستان در اين مناقشه،  .پويايي را ايفا نمايد

به جاي ژنرال قمر جاويد ريزي شده بود. اما اين کشور برنامهنخست با هدف بهبود محيط امنيتي 

حمايت از دولت عربستان يا ايران با قرار دادن خود به عنوان يک ميانجي، سعي کرد ضمن 

آميز و فعال را از ارتا پاکستان در افکار افزودن به موقعيت ديپلماتيک پاکستان، تصويري صلح

ر جاويد به اندازه در منطقه ديپلماسي و عملکرد قم عمومي منطقه و جهان مخابره نمايد.

ترين رهبران ، قدرتمند68روف فوربس وي را رده غرب آسيا اثر گذار بود که مجله معجنوب

  .(Forbes Media,2018)جهان قرار داده است
 يند ترجمه جذابيت قدرت نرم توسط نيروهاي مسلحآفرنمودار  (:4شكل)

 
 گيري.تجزيه و تحليل و نتيجه5

الملل و قدرت نرم از جمله مفاهيمي است که به همت ناي به دايره واژگان ادبيات روابط بين

ژئوپلتيک افزوده شده و نه تنها در بخا تحقيقات علمي، نگرش جديدي را براي پژوهشگران 
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هاي دستيابي به منافع ملي توسط ترسيم کرده است بلکه در حوزه عملياتي نيز به تنوع روش

ن نيز افزوده است. البته ناي در کنار طرح قدرت نرم، واژه جديدي را با عنوان قدرت رهبرا

شناسي، قدرت نرم در افزايد که از حيث هستينمايد. او در اين رابطه ميسخت نيز معرفي مي

شوند ولي با اين جود هر يک از اين اشکال از اقسام قدرت رفتاري قلمداد مي کنار قدرت سخت

ور که قدرت سخت مبتني بر اجبار، زکنند به طوريبع و رفتار متفاوتي ظهور پيدا مياقدرت از من

قبوليت، اقناع و هاي اقتصادي است و قدرت نرم نيز مبتني بر مو متاثر از قواي نظامي و مشوق

هاي سياسي و سياست خارجي است. در واقع ناي ماهيت هاي فرهنگي، ارزشمتاثر از جذابيت

نشگر و ملموس بودن قدرت سخت و نرم با در نظر گرفتن همزمان سرشت رفتار کمتفاوت ميان 

که اين امر نيز بر آشفتگي و ابهام از ماهيت قدرت نرم افزوده است. به کند منابع مشخص مي

زمينه ماهيت قدرت رغم گذشت سه دهه، انديشمندان هنوز به ديدگاه مشترک در که عليطوري

متمايز براي اين مفهوم توسط همين اساس تاکنون، چهار ماهيت بر  اند.نرم دست نيافته

هيت منبع محور قدرت نرم تاکيد که گروهي بر مابه طوري نظران ترسيم شده استصاحب

اي ديگر بر ماهيت رفتاري قدرت نرم پافشاري دارند؛ جمعي ديگر بر ماهيت ابزاري عده کنند.مي

فتار در ماهيت قدرت نرم اصرار تلفيق منابع و ر اين قدرت تاکيد دارند و تعدادي ديگر بر

جذابيت اصل اساسي است در رسد در قدرت نرم، اين در حالي است که به نظر مي ورزند.مي

کند و در کنار کليد واژگان مشترک از هيت قدرت نرم ترسيم ميهايي که ناي از ماواقع سرنخ

درت نرم متاثر از جذابيت است. از طرف دهند که ققدرت نرم، ما را به سمتي سوق مي تعاريف

بخشند که در قدرت نرم آنچه اهميت تندات علمي نيز ادعا را تقويت ميديگر شواهد و مس

فعول با محوري دارد توان جذب و اقناع طرف مقابل ناشي از جذابيت است؛ به نحوي که م

ت کلي، قدرت يک برداش از اين رو اگر در کننده قدرت، رفتار کند.رضايت مطابق خواست اعمال

ها)منابع مادي و ها به عنوان فرآيندي تعريف شود که در آن محرکملت-نرم در سطح دولت

آميز ارتباطي)انواع و اشکال مسالمتمعنوي جذاب يک کشور يا رفتار مطلوب آن( در قالب ابزار 

ات و رفتار و... تاثير گذاشته و موجب آثار، حرک ديپلماسي( روي افکار مردم)نخبگان و عامه(

يکي از  شوند.کننده مير جامعه هدف، نسبت به کشور اعمالدر راستاي تغيير ذهنيت و رفتا
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ها ايفاي نقا نمايد، ملت-تتواند متکي بر جذابيت در قدرت نرم دولهاي فعلي که ميظرفيت

رآيند قدرت به همين منظور اين پژوها مبتني بر جايگاه قدرت نظامي در ب توان نظامي است.

گذاري داخلي و خارجي درصدد بود که ملي يک کشور و نقا پررنگ قدرت نرم در سياست

توانند يتحليلي به اين موضوع بپردازد که قواي نظامي يک کشور چگونه م -به شيوه توصيفي

ن دارد که توان هاي پژوها حاکي از اينقا نمايند. در همين راستا يافتهدر قدرت نرم ايفاي 

هاي نظامي کشورهاي اقداماتي چون: کمک به آموزش نيروتواند از طريق مي يک کشور مينظا

خارجي،  مشارکت در اعزام نيروهاي حافظ صلح در مناطق تحت درگيري و منازعه، کمک به 

يا حضور موثر در آخرين  گرايي، برگزاريالملل در چارچوب چندجانبهظ امنيت بينحف

ني، هاي طبيعي و انساهاي درگير در بحرانهاي فني به ملتي، کمکهاي تجهيزات نظامنمايشگاه

آميز صلح -هاي علميالملل، همکاريآميز با کشورهاي نظام بينحفظ و ارتقا روابط نظامي صلح

آميز در بين هاي صلحاندازي رقابتراههاي جهان، المللي ارتانظامي، ميزباني از مسابقات بين

هاي جهان، المللي ارتار و کسب افتخارات در مسابقات بينضو، حنيروهاي مسلح جهان

اما با اين  هوشمندي و خالقيت فرماندهان نظامي و.. نقا فعالي را در قدرت نرم ايفا نمايد.

ذشت؛ نقا ابزار قدرت نرم در اي که نبايد در اين زمينه به سادگي از کنار آن گوجود نکته

هاي جذاب به طور عام و نيروهاي تر محرکبه عبارت دقيق باشند.وري اين شيوه قدرت ميبهره

برداري در قدرت نرم نيازمند ابزار متناسب با يک کشور به طور خاص در جهت بهره مسلح

هاي عي مظروف اين نياز در تحقق سياسترسد ديپلماسي دفامي ماهيت خود هستند و به نظر

روي نظامي جذاب به کمک ديپلماسي دفاعي در واقع يک ني. باشددفاعي و نظامي يک کشور مي

کار اعمال قدرت تواند به عنصري موثر در سازوشناسي قدرت نرم، ميو به شرط تبعيت از هستي

 نرم تبديل شود.

 . قدرداني6

باشد و اين مقاله مستخرج از رساله دکتري جغرافياي سياسي در دانشگاه فردوسي مشهد مي

پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد به خاطر فراهم آوردن زمينه انجام نگارندگان از معاونت محترم 

 .نمايندهاي مادي و معنوي قدرداني ميپژوها و حمايت



68   1401 بهار، اولهم، شماره هجدفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال ____________________________

   References 
1. Nye, J. (2007). The benefits of soft power, Translate to Persian: Naser Baligh, 

Basij Studies Quarterly, 10(36), 107-115. [In Persian] 

2. Nye, J. (2008A). Soft Power : The Means to Success in World Politics, 

Translate to Persian: seyyed Mohsen Rouhani & Mahdi Zolfaghari,Tehran: 

Imam Sadiq University Press. [In Persian] 

3. Nye, J. (2008B). Power in the Global information Age: From Realism to 

Globalization, Translation: Saeed Mir Torabi, Tehran: Research Institute for 

Strategic Studies. [In Persian] 

4. Nye, J. (2014). The future of power, Translate to Persian: Ahmad 

Azizi,Tehran: Ney publications. [In Persian] 

5. Naeini, A.M. (2012). Principles and foundations of soft war, Tehran: Saqi 

Publishing. [In Persian] 

6. Parmar, I; Cox, M. (2010). Soft Power and US Foreign Policy,Theoretical, 

historical and contemporary perspectives, Translate to Persian: Alireza 

Tayyeb. Tehran: Strategic Studies Research Institute Press. [In Persian] 

7. Esmaili, M. (2017). Homegrown Pattern on Soft Power of the Islamic 

Republic of Iran, A model for empowering regional actors. Tehran: Mokhatab 

Publishing. [In Persian] 

8. Afzali, R; Zaki, Y; Dashti, M.H. (2018). Components of the soft power of the 

Islamic Republic of Iran and its capacities in the international arena from the 

perspective of experts, Quarterly Journal of Political Studies of the Islamic 

World, 8(2), 121-142. [In Persian] 

9. Asgari, M. (2010). A Critical Approach to Soft Power Theory, Defense 

Strategy Quarterly, 8(28), 61-86. [In Persian] 

10. Alhoyi Nazari, H; Mohammadi, A. (2015). Analysis of the Dimensions of the 

Principle of Goodwill in International Law in the Light of Judicial Procedure, 

International Law Review, 32(53), 99-126. [In Persian] 

11. Dehghani Firoozabadi, S.J; Zolfaghari, M. (2014). British Soft Power 

Analysis, Two Quarterly of Soft Power Studies, 4(11), 79-106. [In Persian] 

12. Mousavi Jashni, S.Al-S. (2014). Analytical Pattern of Soft Power of the 

Islamic Republic of Iran in the Islamic World, Quarterly  of Political Thought 

in Islam, 1(1), 157-190. [In Persian] 

13. Qanbarloo, A. (2011). Soft Power Patterns in the Middle East, Quarterly of 

Soft Power Studies, 1(1), 7-36. [In Persian] 

14. Rahmani, M. (2015). Public Diplomacy and Foreign Policy, Quarterly of 

Strategic Studies of Globalization, 6(15), 63-89. [In Persian] 

15. Russett, B; Starr, H. (2002). World Politics: The Menu for Choice, Translate 

to Persian: Ali Omidi, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Printing and 

Publishing Center. [In Persian] 



     69   نظامي در  قدرت نرم کشورهاجايگاه توانمندي  تحليل و بررسي ______________________

16. Farhadi, M; Moradian, M. (2008). Understanding Soft Power; (Looking at the 

Islamic Republic of Iran), Proceedings of the National Conference on Basij 

and Soft Power, Tehran: Imam Sadegh University Press. [In Persian] 

17. Mousavi Zare, S.J. (2020). Evaluation of effective variables on soft power and 

Design of countries soft power measurement model, doctoral dissertation(In 

the process of compiling), Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian] 

18. Mousavi Zare, s.J; Zarghani, S. H; Amir Fakhrian, M. (2020). Survey and 

Analyze the Nature of soft power at the state-nation level,The scientific 

research paper,(In the process of compiling). [In Persian] 

19.  Epstein, S; Mages, L. (2008). Public Diplomacy: A Review of Past 

Recommendations, Translation: Deputy Director of Research, Faculty and 

Research Institute of Information and Security, Tehran: Faculty and Research 

Institute of Information and Security. [In Persian] 

20. Mirzaei, M. (2015). Soft Power and Its Sources in the Mirror of Quranic 

Verses, Journal of Quranic Teachings, Razavi University of Islamic Sciences, 

14(21), 55-78. [In Persian] 

21. Pir Mohammadi, S. (2016). Indicators of soft power of defense diplomacy of 

the Islamic Republic of Iran, Journal of Defense Policy, 24(95), 9-34. [In 

Persian] 
22. Alidosti Shahraki, G; Rahmatipour, L. (2018). The Relationship between 

Defense Diplomacy and Foreign Policy (A Theoretical Approach and a 

Policymaking Mechanism), The Journal of Defense Policy, 26(102), 105-138. 

[In Persian] 
23. Minaei, H; Hajiani, E; Dehghan, H; Jafarzadehpour, F. (2017). Evaluation of 

the Strategy of the Defense Diplomacy of the Islamic Republic of Iran in the 

Current Situation, Rahbord Quarterly, 26(83), 109-130. [In Persian] 

24. Alvand, M.S; Asgar Khani, A.M. (2014). Soft power functions in China's 

foreign policy, Iranian Research Letter of International Politics, 3(1), 1-25.  

[In Persian] 
25. Iran Technology Analysts Network. (2011). Conceptual survay Diplomacy of 

Science and Technology and Outlining the status quo in Iran, Tehran: vice-

presidency For Science and Technology. [In Persian] 

26. Aghaei, S.D; Hosseyni, M. (2012). Prospect of India's soft power: 

opportunities and challenges, Strategic Studies Quarterly, 15(4), 199-228.  [In 

Persian] 
27. Torabi, T. (2010). Contradictory approaches to soft warfare in the strategic 

action of the great powers, Scientific Journal of Security Horizons, 3(7), 37-

70. [In Persian] 

28. Kazemi, A. (2011). Social Justice in the Domestic Policy of the Islamic State 

from the Perspective of the Holy Quran, Farhang-e-Pajuhesh Magazine, 4(10), 

1-29. [In Persian] 



70   1401 بهار، اولهم، شماره هجدفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال ____________________________

29. Hamshahri Online News. (2019). Details of the international games of the 

armies of the world, retrieved on  August 4, 2019, news code: 450404, 

Available through: https://www.hamshahrionline.ir/news/450404/. [In 

Persian] 
30. Entekhab News. (2019). The meaning and concept of the visit of the 

Commander of the Pakistani Army to Tehran / General Javid's goal was to 

mediate between Iran and Saudi Arabia ?, Retrieved December 4, 2019, News 

ID: 516011, Available through: https: // www.entekhab.ir/en/news/516011/. 

[In Persian] 
31. Mashreq News. (2016). All we need to know about a "military attache " / From 

where to live to how to pay salaries and benefits, retrieved on  November  2, 

2016, News ID: 650908, Available through: https: / /www.mashreghnews.ir/ 

news/650908/. [In Persian] 

32. Mashreq News. (2018A). Putin's message for the participants in the military-

technical exhibition of the army -2018, retrieved on August  21, 2018, news 

code: 886364, Available through: https://www.mashreghnews.ir/news/ 

886364 /. [In Persian] 

33. Mashreq News. (2018B). Iran's readiness to participate in the great Russian 

military festival, retrieved on May 20, 2018, news code: 857078, Available 

through: https://www.mashreghnews.ir/news/857078. [In Persian] 

34. Asr Iran News Analytical Website. (2019). Russian Military Exhibition 2019 

(+ Images), Retrieved July 12, 2019, News ID: 676707, Available via: 

https://www.asriran.com/en/news/ 676707 /. [In Persian] 

35. Borna News Agency. (2018). The 4th Asia-Pacific Congress of Military 

Medicine will be held in Tehran, retrieved on April  10, 2018, News ID: 

695494, Available through: https://www.borna.news/. [In Persian] 

36. Sputting News. (2018). The opening of the International Games of the World 

Armies in Russia, retrieved on Jul 28, 2018, Available through: 

https://ir.sputniknews.com/world/201807283804513. [In Persian] 

37. Vuving, A.L. (2009). How soft power works, Asia-Pacific Center for Security 

Studies, Paper presented at the American Political Science Association annual 

meeting Toronto, September 3, 2009.  

38. Ernst & Young company and  the Skolkovo Institute for Emerging Market 

Studies. (2012). Rapid-growth markets soft power index, Available from: 

http://www.ey.com/GL/en/Issues/Driving-growth/Rapid-growth-markets-

soft-power-index-Soft-power-variables. 

39. The British Council. (2017). Soft Power Today, Measuring the Influences and 

Effects, London: the Institute for International Cultural Relations at the 

University of Edinburgh. 

https://www.hamshahrionline.ir/news/450404/


     71   نظامي در  قدرت نرم کشورهاجايگاه توانمندي  تحليل و بررسي ______________________

40. Cingiene, V; Damijonaitis, M;  Komskiene, D. (2014). Soft power index 

extension: The case of the influence of Lithuanian basketball, Transformations 

in Business & Economics, 13(2A), 462-482. 

41. Haneş, N;  Andrei,  A.  (2015). Culture As Soft Power In International 

Relations, International conference The Knowledge-Based Organization, 

21(1), 32-37. DOI:https://doi.org/10.1515/kbo-2015-0005.  

42. The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. (2007). 

Defence Attachés, Retrieved on: July 7, 2007, Available from: 

https://www.files.ethz.ch/isn/38583/dcaf-backgrounder-defence-attaches.pdf. 

43. Forbes Media. (2018). The World's Most Powerful People, Retrieved on: May 

8, 2018, Available from: https://www.forbes.com/powerful-people/list/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


