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  الدولي بر حكم راني جهاني: هاي بينتأثير قدرت نرم سازمان
  مطالعه ي موردي يونسكو

  
  2محمدجواد بختياري - 1مدرضا سعيدآباديمح

 12/5/1393تاريخ دريافت: 

  10/9/1393تاريخ پذيرش: 
  چكيده

هاي جهاني با قدرت نرم، موضوع بررسي اين نوشتار است. جهاني شدن و به دنبال تعامل حكم راني جهاني و سازمان
هـاي مختلـف سياسـي،    لـدولي در عرصـه  اهاي بـين آن بحث حكم راني جهاني، باعث ظهور و اهميت يافتن سازمان

رغم فرهنگي و اقتصادي در دنياي امروز شده است. از سوي ديگر، يكي از ابعاد بسيار مهم قدرت هر كشور كه علي
به تازگي توجه سران ملل و انديشمندان جهان را به خود جلب كرده، بحث قدرت نرم است. در  وجود ديرينه ي آن،

الدولي به ويژه يونسكو و با در هاي بينبا استفاده منابع مختلف موجود در مورد سازمان اين مقاله سعي شده است تا
ها بسط داده شود. منابع اوليه مورد هاي اين سازماننظر داشتن نظريه ي قدرت نرم جوزف ناي، اين نظريه را به فعاليت

رسد كه وجود قدرت نـرم در  به نظر ميهايي منتشر شده توسط يونسكو است. چنين بررسي شامل اسناد و سخنراني
هاي فرهنگي، علمي و آموزشي در الدولي هم چون يونسكو به دليل سابقه ي انجام فعاليتهاي بينشماري از سازمان

هاي ديگر از اهميت بيشتري برخوردار است. در پايان به موضوع بـه عضـويت درآمـدن    تمامي دنيا نسبت به سازمان
  الملل اشاره شده است.  اي از تأثيرگذاري قدرت نرم يونسكو در سطح بينعنوان نمونهفلسطين در يونسكو به 

  الدولي، فرهنگ جهاني، يونسكو.هاي بينجهاني شدن، حكم راني جهاني، قدرت نرم، سازمان :گان كليديواژ
  

                                                             
 saidabadi@yahoo.com ت علمي دانشگاه تهران و دبيركل كميسيون ملي يونسكوأعضو هي .1

 bakhtiari.m.j@ut.ac.ir دانشگاه تهران دانشجوي دكتري مطالعات آمريكاي شمالي .2

 الملليفصلنامه تحقيقات سياسي بين
  سالمي واحد شهرضادانشگاه آزاد ا

 137-174/ صص1393پاييز -  بيستمشماره 
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  مقدمه
زه هاي جديد و تأثيرگـذار در زنـدگي سياسـي امـرو    مفهوم جهاني شدن، از مفاهيم و نشانه

داننـد.  اي غربي مـي است كه برخي آن را روندي طبيعي و برخي ديگر آن را طرح و پروژه
ــجادي،  ــاد   )213: 1383(س ــه اعتق ــتلز«ب ــدن  » كاس ــاني ش ــو و  «جه ــه ي ن ــانگر جامع      بي

گونه كه شاهد هستيم ظهور اين پديده، دگرگـوني در روابـط   است و همان» محوراطالعات
ظهور فرهنـگ جديـد   «ها، درنهايت به دنبال دارد. اين دگرگونيهقدرت، توليد و تجربه را ب

ي دانند كه نتيجهجهاني شدن را وضعيتي مي» موف«و » الكال« )214(همان: » شود.منجر مي
ي ايـن فرآينـد،   است و همگي بايد دربرابر آن تسليم شـويم. در نتيجـه  » انقالب اطالعاتي«

جايگزين » هاي خوب يا بدسياست«ي رود و هاي اقتصادي چپ و راست از بين مسياست
شوند. اين وضعيت كه محصول تحركات نيروهاي خاص سياسي اسـت، تغييـرات   ها ميآن

      آورد. وجـود مـي  هـا بـه  ملـت  -داري و دولـت هـاي سـرمايه  عميقي را در روابـط شـركت  
ي جهاني شـدن  به پديدهاي نسبت هاي مختلف خوش بينانه و بدبينانهديدگاه )215(همان: 

اي غربي و در جهت اهداف نظران، جهاني شدن پديدهوجود دارد؛ از نگاه برخي از صاحب
باشـد، آثـار و   » سازيغربي«و » سازيجهاني«غرب است. جهاني شدن غربي اگر به معناي 

ادوارد «شـود. بـه اعتقـاد    تلقي مـي » يك طرح استعماري«پيامدهاي منفي و مخربي دارد و 
جـا  در همـان » نوعي امپرياليسم فرهنگي اسـت «، جهاني شدن »سجادي«نقل از و به » سعيد

سـازي  نوعي جهـاني «پردازان معروف اين طيف، جهاني شدن را ، از نظريه»نوام چامسكي«
هماننـد   )234: 1389(مسـعودنيا،  دانـد.  مي» سلطه ي آمريكا بر پيرامون«با هدف » فرهنگي

هاي جهاني شدن نيـز گونـاگون اسـت. دو    ، رويهنظريه هاي مختلف در مورد جهاني شدن
     ي رويـه «هاسـت. در  بنـدي ايـن رويـه   افـزاري، حاصـل تقسـيم   افزاري و نرمي سخترويه
ها، نقش سازندگي مـوثري در آن ايفـا   ، غرب با معنا دادن به نشانه»افزاري جهاني شدننرم
گفـت، جهـاني شـدن يـك      تواندر نگاهي خوش بينانه مي )221: 1383(سجادي، كند. مي
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است كه به الزام حامل فرهنگ غـرب نيسـت و   » ذاتاً بدون اقتضا«فرآيند علمي و طبيعي و 
       شـرط آن كـه آن فرهنـگ بتوانــد    هـاي مختلـف باشـد؛ بـه    توانـد حامـل پيـام فرهنـگ    مـي 

هـا بـه درسـتي    ابزارهاي مناسب و نيز قدرت نرم را در دسـت داشـته باشـد و از آن   سخت
     هـاي فرهنگـي) و   افزارهـا (پيـام  كـارگيري نـرم  رو نحـوه و ميـزان بـه   ه كنـد. از ايـن  استفاد
هـم   )76: 1387ساماني، (نكوئيافزارها در اين رقابت جهاني نقش تعيين كننده دارد. سخت

توانـد خـود را از مناسـبات    چنين بايد گفت، در جهان كنوني، هيچ كشوري درعمـل نمـي  
در اين ميان، اگرچه پيمودن روند جهاني شدن  )100: 1386سي، (ادري جهاني منزوي سازد.
المللي، راهي بـس  دليل نياز به ايجاد تعامل ميان قوانين ملي با قوانين بيناز سطوح ملي، به

اي و سپس سـطح جهـاني، باعـث حـل     طوالني است اما گذر از سطح ملي به سطح منطقه
   هـاي فرهنگـي و سـاختاري ملـي     سـازي هها و آمـاد گذاريهاي مربوط به سياستپيچيدگي

     )124: 1388(موسوي، شود. مي
ي آن آيد كه مقدمهدر درون بحث جهاني شدن، موضوع حكم راني جهاني پيش مي

   شـود  شـروع مـي  » حـل چـه معضـل و مسـائلي اسـت     حكـم رانـي جهـاني راه   «با پرسش 
ن نوشتار نيسـت امـا در ايـن    ي ايالبته پاسخ به اين پرسش در مقوله )88: 1383(داگالس، 

افـزاري حكـم رانـي    هاي نرمشود با تشريح موضوع حكم راني جهاني، جنبهمقاله سعي مي
هاي ذيربط مورد بررسي قرار گيرد و در نهايت قـدرت نـرم يونسـكو بـه     جهاني و سازمان

وزه ح در مطرح هاينظريه جمله الدولي واكاوي شود. ازهاي مهم بينعنوان يكي از سازمان
 .اسـت  »امـور  جهـاني  تدبير« تعبيري به و» جهاني حكم راني« نظريه ي المللبين روابط ي

 امـور  از دسـته  آن اداره ي آن، پيرو كه است مناسباتي ايجاد به ناظر نظريه اين اصلي محور
 پـردازان نظريـه  عقيـده  به. گيردمي قرار كار دستور در دارد، جهاني عزمي به نياز كه جهاني
 از كـه  شـدن  جهاني دوره ي در ويژه به آمده، وجود به جهاني مشكالت حوزه، ينا مطرح
 و دولتي -كنش گران  تمام اقدام و خواست با تنها است، شده برخوردار رشد به رو روندي
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 و نقـش « نظريـه  ايـن  در مطـرح  مباحـث  مهم تـرين  از. بود خواهد امكان پذير -غيردولتي
) 1391گـو،  (حـق  .اسـت  »جهـاني  حكـم رانـي   ه يعرص در غيردولتي كنش گران جايگاه
الـدولي  هـاي بـين  ي پژوهش حاضر، بررسي حكم راني جهاني و قدرت نرم سـازمان مساله

  طبع فشـارهاي جهـاني ناشـي از آن،    است، با اين ديدگاه كه در كشاكش جهاني شدن و به
تـأثير جـو   ها، هويت ملي و دينـي خـود را تحـت   سويي كشيده نشويم كه فرهنگ، ارزشبه

وجود آمده اسـت، از دسـت بـدهيم،    هاي بزرگ بهليبرالي كه براي اعمال قدرت نرم قدرت
الدولي و افزايش روزافـزون كاركردهـا و   هاي بينهم چنين در عصر قدرت گرفتن سازمان

ها در ارتباط با قدرت نرم را شناسايي ي اين سازمانها، اوالً رابطههاي اعمال نفوذ آنحوزه
ها، حوزه ي اعمـال قـدرت   گيري از اين سازمانتوان با بهرهم و ثانياً دريابيم چگونه ميكني

ي خود غرب براي مقابله با توان از شيوهنرم خود را گسترش دهيم. در اين فرايند حتي مي
الـدولي،  هـاي بـين  غرب استفاده كرد؛ بدين ترتيب كـه بـا افـزايش نفـوذ ملـي در سـازمان      

م راني جهاني را در دست بگيريم و بـا يـافتن فرصـتي مناسـب، مسـير      سوزنباني قطار حك
هـايي  حركت آن را در جهتي مخالف با امپرياليسم غرب درآوريم. الزم به ذكر است، غربي

ي خود، به دليل ترس از قدرت نرمي كه سلطهها آزادي بيان را در كشورهاي تحتكه سال
 كردند، آن گـاه اين كشورها بينجامد سركوب ميها در گري آنممكن بود به براندازي سلطه

يـك بـاره ازدسـت دادنـد، از     ي فيزيكي خود بر اين كشورهاي جهان سومي را بهكه سلطه
را در جهـان  » جريان آزاد اطالعات«الدولي، هاي بينآزادي بيان دم زدند و از طريق سازمان

، اسـتعمار جديـدي را بـر ايـن     افزاري خودرسميت دادند و اين گونه دگر بار با قدرت نرم
  كشورها آغاز كردند.

اصوالً اصالح ساختار رسـمي قـدرت، بـدون توجـه بـه اصـل       «در ادامه بايد گفت، 
ايـن امـر قـدرت نـرم را نيـز       )126: 1389(رفيع و قربي، .» رسدنظر نميمشاركت ميسر به

تشـكيل   اسـت كـه  » مشـاركت جمعـي  «گيرد. از ديگرسو، حكم راني جهاني، نوعي دربرمي
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تـوان گفـت، مشـاركت در    هاي آن است. بنـابراين مـي  الدولي يكي از جنبههاي بينسازمان
ها كه عمدتاً تواند نقش موثري در قدرت نرم اعضاي اين سازمانالدولي، ميهاي بينسازمان
  ها هستند، داشته باشد.حكومت

 حاكميـت  اين نوشتار بر اين فرض است كه در پرتـو جهـاني شـدن، تحـوالتي در     
سـمت اسـتفاده از   آيد كه كشورها را بـه ها و به دنبال آن، حاكميت جهان به وجود ميملت

آفرينـي  الدولي با نقـش هاي بينالدولي هدايت مي كند. در اين بين، سازمانهاي بينسازمان
توانند در ميزان قدرت نرم كشورها تأثيرگذار باشند. هم چنين اين هاي جهاني ميدر عرصه

الملل و درون كشورها برخوردارنـد، در  ها از قابليت اعمال قدرت نرم در سطح بينزمانسا
آموزشـي فعاليـت   -هـاي فرهنگـي  الدولي كه در حيطههاي بيناين بين، آن دسته از سازمان

ها در حوزه ي قـدرت نـرم   ي ساختار آندارند، سهم بيشتري در قدرت نرم دارند و مطالعه
ي هـاي باسـابقه و فعـال در حـوزه    ين ميان يونسكو كه از سـازمان حائز اهميت است. در ا

  آفريني مهمي در حوزه قدرت نرم داشته باشد. تواند نقشفرهنگ و آموزش است، مي
  
  . پيشينه ي بحث1

به واقعيت وجودي آن نگاشته شـده  در ارتباط با مبحث جهاني شدن، كه اين مقاله با توجه
از منظـر  » شولتيان«و » كالركيان«، »رابرتسون«، »گيدنز«است، متفكران بسياري هم چون 
شـدن و پيامـدهاي آن در   جهاني )220: 1383(سجادي،  .اندسياسي و اجتماعي بحث كرده

ي پژوهشگران ايرانـي نيـز بـوده اسـت. داليـل      هاي گذشته از موضوعات مورد عالقهسال
تاريخچه و ماهيت اين پديـده   نظر درخصوص تعريف واژه،تواند عدم اتفاقجذابيت آن مي

شـدن  ي جهـاني رو ادبيات بسياري را در مورد پديـده از اين )224: 1389(مسعودنيا، باشد. 
شان و نيز تقابل شدن بر ملل مختلف و قدرت نرمتوان يافت. در رابطه با تأثيرات جهانيمي
ي شـدن و تقابـل و   اي انجام گرفته است. ادبيات جهانگريختهوهاي جسته دو، پژوهشاين

 سعيديتوان پژوهش هاي آن ميتأثيرات آن بر ملل مختلف، ادبياتي پرمحتوا دارد؛ از نمونه
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) بـا عنـوان   1387( عيوضـي و نيـز  » جهـاني شـدن و مهندسـي فرهنگـي    «) در باب 1387(
ي اديان و جهاني شدن نيز بايد بـه  را نام برد. هم چنين در حوزه» مديريت فرهنگي كشور«

اشاره كـرد كـه در   » هاها و چالشجهاني شدن و اديان توحيدي: فرصت«ي هم چون مقاالت
ها و اديـان  ، جهاني شدن را با وجود ابعاد پيچيده ي آن، سبب نزديكي دولتمسعودنياآن، 
جهاني شدن و حكـم  «ي در مقاله كرانسرهم چنين،  )223: 1389(مسعودنيا، داند. هم ميبه

تبيين حكم راني در جهان اشاراتي دارد و نيـز مخالفـت   اني، به، ضمن معرفي حكم ر»راني
ها مي شود و حكـم رانـي   زدن اقتدار دولتخود را با اين امر كه جهاني شدن، باعث برهم

كنـد. در ايـن رابطـه وي معتقـد اسـت، اگرچـه       وجود مي آورد، بيان ميمطلق جهاني را به
را بـراي حكـم رانـي ايجـاد كـرده       فرد و جديدسري مشكالت منحصربهجهاني شدن يك«

در نفي تأثير جهـاني  » اند.هاي مشابهي مواجه بودهها در گذشته نيز با چالشاست اما دولت
هـا  دولـت «اي كه در آنگاه دورهگويد: در طول تاريخ هيچها ميشدن در ازميان بردن دولت

ــوده  ــا اقتدارشــان كــامالً مطمــئن ب        » داشــته اســت.باشــند، وجــود ندر اعمــال كنتــرل و ي
    )244-241: 1385(كرانسر، 

تبيين جايگـاه  ، به»هاي رويارويي قدرتيونسكو عرصه«، در نوشتاري باعنوان همراز
هاي بزرگ پرداخته و بازي آمريكا با يونسـكو و  الدولي در كشمكش قدرتهاي بينسازمان

اگرچه وي به قدرت نـرم   الدولي را توضيح داده است.خروج اين كشور از اين سازمان بين
ي او از ايـن حيـث كـه تـأثير سـاير      اي نكرده است اما مقالـه الدولي اشارههاي بينسازمان

الدولي عليرغم برخـي  هاي بينهاي بزرگ و اين كه سازمانكشورها در رويارويي با قدرت
 شـود، هـا مـي  هاي بزرگ باالخص كشورهاي غربي از آنهايي كه توسط قدرتسوءاستفاده

توانند محلي براي بـه قـدرت رسـيدن و فرصـتي بـراي اسـتفاده مفيـد سـاير كشـورها          مي
دهد، حـائز اهميـت اسـت. وي معتقـد اسـت، حتـي       ي جهاني باشند را نشان ميدرعرصه

هم چون يونسكو، سازمان تجارت جهاني و فائو نيز » المللي غيرسياسي ايهاي بينسازمان«
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 )64: 1385(همـراز،  » انـد. ها بودهطلبي برخي دولتهاي سياسي و سلطهي درگيريصحنه«
ي جبر، جديد بوده ها، از روش هاي مالي و يا به شيوهي آمريكا بر اين سازماناگرچه سلطه

ها در سطح جهان و در درون دنبال بررسي قدرت نرم اين سازماناست اما در اين مقاله، به
ـ  كشورها هستيم. هرچند در اين رابطه مي اي را مثـال زد كـه   ، دورهتهرانيـان گفتـه  هتـوان ب

دنبال نارضايتي از عدم ، رهبران وقت بريتانيا و آمريكا به»رونالد ريگان«و » مارگارت تاچر«
كسب منافع مورد نظرشان در يونسكو، در كنار تهديدهاي مالي، هم زمان فشـار مطبوعـاتي   

دليـل  الدولي بـه ن اين سازمان بينبسيار زيادي را به شيوه اعمال قدرت نرم براي بدنام كرد
ــدم ــد.   عـ ــال كردنـ ــان اعمـ ــت هايشـ ــكو از سياسـ ــاي يونسـ ــاير اعضـ ــت  سـ              حمايـ

(Tehranian, 2002: 16) تـوان گفـت در رابطـه بـا حكـم رانـي جهـاني، و        طوركل مـي به 
بر روز دنياي امروزي است و تأثيرات روزافزوني الدولي كه از موضوعات بههاي بينسازمان

هـا بـا قـدرت    ي اين سازمانزندگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي ما دارد و رابطه
ها در قدرت نرم ملـل و تأثيرگـذاري آن هـا بـر قـدرت نـرم و هـم چنـين         نرم، جايگاه آن

مشي حاكميت جهاني گرفتن خطها و پيشها در اين سازمانچگونگي استفاده و نفوذ غربي
هاي مدنظرشان، ادبيات ناچيزي وجود دارد. بنابراين، اين نرم با ملت براي انجام يك مبارزه

ي      بـه رابطـه   دنبـال پـي بـردن   تحقيق با روي كرد به جهاني شدن و اهميت قدرت نرم، بـه 
  الدولي با مطالعه موردي يونسكو است.هاي بينحكم راني جهاني و قدرت نرم سازمان

  
  . چهارچوب نظري2
  . جهاني شدن2-1
ها در تناقض با يك هاي گوناگوني در مورد جهاني شدن وجود دارد كه برخي از آنيدگاهد

يك خطر و تهديد بالقوه در راستاي آمريكـايي  «جهاني شدن »  اسپوزيتو«ديگرند. به اعتقاد 
داند و از سـوي ديگـر،   . او جهاني شدن را از سويي وابستگي بيشتر جهاني مياست» شدن
دهـد.  است، هشدار مي» غربي شدن بزرگتر«كه به معناي يك » شدن خطر جهاني«به نسبت
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ي وي حتي اروپاييان نيز اين تهديد را نه خطر غربي شدن، بلكـه خطـر آمريكـايي    به گفته
موزيك آمريكايي، فيلم آمريكايي، ارتباطات آمريكايي و «دانند. خطري كه از طريق شدن مي
اعتقـاد  بـه  )126: 1386محمـدي،  (خـان كنـد.  آنـان را تهديـد مـي   » هـاي آمريكـايي  ديدگاه

اسـت.  » سـازي جهـاني «و همـان  » آمريكـايي شـدن  «نيز، جهاني شدن معـادل  » مجتهدزاده«
فرايندي ناتمام و درحال «، فرايند جهاني شدن را »ژان بودريار« )73: 1387ساماني، (نكوئي
ي او را گفته )214: 1383(سجادي، ». گردنداي از آن منتفع ميعده«داند كه مي» گيريشكل
     تـوان چنــين بسـط داد كـه از نظــر برخـي محققـين، جهــاني شـدن در مقابـل مفهــوم        مـي 

آنكه بايد بين ايـن  روند، حالكار ميجاي يك ديگر به گيرد و گاه بهقرار مي» سازيجهاني«
و » نفسـه وجـود نـدارد   جهاني شـدن فـي  «دو تفاوت قائل شد. به اعتقاد اين پژوهش گران 

اسـتفاده مـي كننـد و آن را بـراي     گر، سودجويانه از اين مفهوم سوءبرخي كشورهاي سلطه
هـا و  المللي و جهاني انسانتشريح بسياري از وقايع جديدي كه در زندگي فردي، ملي، بين

آن چه سـابقاً  «گيري است، به كار مي برند. بنابراين ها رخ مي دهد و يا درحال شكلدولت
خود را بر سـاير  «، اكنون در قالب جهاني شدن، »شدتعمار و مدرنيته شناخته ميعنوان اسبه

سازي است نه تر براي اين وضعيت، جهانيتعبير دقيق«بدين ترتيب » كند.ها تحميل ميملت
هـاي  ويژگـي » اسميت«و » بايليس«اعتقاد درنهايت به )138: 1390(سيديان، » جهاني شدن.

  جهاني شدن عبارتند از: 
 جا به يك اندازه تجربه نشده است؛جهاني شدن، در همه  
 سازي نيست؛يك فرايند صريح همگون  
 اهميت مكان، فاصله و مرزهاي سرزميني را از بين نبرده است؛  
 شناختي است؛متصل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و بومهمي نيروهاي بهتركيب پيچيده  
 59: 1388يرزامحمدي، لو و م(صحبتي دردهاي بشريت نيست. داروي همه( 
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بـراي  » يـك چهـارچوب مفهـومي   «جهاني شدن را » دونالد رابرتسون«در اين ميان، 
دانـد  مـي » ايروي كـردي بـين رشـته   «كنـد و آن را مسـتلزم   عنوان مي» نظم جهاني«بحث 

اي كه از پيشرفت تكنولـوژي حاصـل   عنوان پديده؛ جهاني شدن، به)220: 1383(سجادي، 
به ابزارهاي ارتباطي هم جهان غرب كه در دسترسي «است اما » ي طبيعييك پروسه«شده، 

هـاي مختلـف قـدرت، از    عنان جهاني را در عرصـه » چون اينترنت، گوي سبقت را ربوده 
امـروزه بـرخالف    )126: 1386محمدي، (خاندست گرفته است. ي فرهنگي بهجمله عرصه

رزمين بـا مرزهـاي مشـخص تعريـف     در قالب يك س«گذشته كه منافع اقتصادي و سياسي 
هـم چـون   » نهادهاي فراملي«ملل در فرا مرزهاي داخلي و در قالب  -، منافع دولت»شدمي

بـر   شـود. عـالوه  اتحاديه ي اروپا، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و غيره تعريف مي
تعيـين  انـد كـه در   وجـود آمـده  هـا بـه  هاي متعددي در كنار دولتها و سازماناين، جنبش

     هـاي  بخشي تحوالت تـأثير بسـزايي دارنـد. از آن جـا كـه ايـن سـازمان       ها و نتيجهسياست
     هـاي سياسـي و اجتمـاعي نيـز وارد     ي اقتصـاد بلكـه در حـوزه   تنها در حـوزه الدولي نهبين
ي قـدرت نـرم نيـز مـوثر     توانند در حوزه، مي)164: 1391مله و رحمتي، (كريميشوند مي

هاي گروهي هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي و رسانهگسترش فناوري«ز ديگر سو، باشند. ا
سبب شده  ،»هاي جهانياي و ظهور رسانههاي ماهوارهازجمله تلويزيون، اينترنت، تلويزيون

دچار تغيير و » برود و مفهوم جغرافياي اجتماعيبين مرزهاي فرهنگي كشورها از «كه  است
جهان مـدرن  «ي گيدنز، عقيدهبه )42-41: 1388ساروخاني و كروبي، (تحول اساسي شود. 

تبديل شده » آميزجاي جهاني امن به جهاني مخاطرهكه گرايش ذاتي به جهاني شدن دارد، به
اند بر برخي از بالياي طبيعي كـه جهـان را   اعتقاد او ابزارهاي مدرن توانستهاست چراكه به

پيـدا  » خاسـتگاه انسـاني  «دگرگون شـده و  » اهيت مخاطراتم«كرد، غلبه كنند اما تهديد مي
    )132: 1386محمدي، (خانكرده است. 
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ي جهاني شدن، حداقل سـه دسـتاورد اساسـي    بين به مسألهاعتقاد محققين خوشبه
  توان چنين برشمرد:اند را ميتأثير اين فرآيند قرار گرفتههايي كه تحتجهاني شدن  بر ملت

 تر؛رشد اقتصادي سريع  
 كاهش فقر؛  
 280: 1385تر جهت رشد دموكراسي.(گريسولد، ايجاد محيط مناسب(  
 »هـاي كلـي در مـورد جهـاني شـدن را از چهـار       ، رهيافت»محمديميرزا«و » لوصحبت

  اند:ديدگاه بيان كرده
 جهاني شـدن تحـول جـدي در    «، »كنث والتز«هايي هم چون رئاليسم: از منظر رئاليست

المللـي را در كنـار   شدن بازي گران بـين ها چيرهرئاليست». كنديجاد نميالملل اساختار بين
  اند؛بيني كردهها بر اقتصاد، پيشملت –دولت

 با ليبراليسم در شدن همراه ، جهاني»فوكوياما«پردازاني هم چون ليبراليسم: از منظر نظريه
  پيوندد؛وقوع مياقتصاد و سياست به

 محتـواي  «نگرنـد و  شـدن را از منظـر اقتصـادي مـي    نيهـا جهـا  ماركسيسم: ماركسيست 
  ؛»كنندداري معرفي ميرا گسترش جهاني نظام اقتصاد سرمايه شدنجهاني

 هـاي  شدن، كه ظهور و حضور سازمانديدگاه رفتارگرايي: ديدگاه رفتارگرايان به جهاني
داند. در ايـن نظـم   مي گنجاند، نظم نوين جهاني را بر جهان حاكمالدولي را در خود ميبين

بـه  شوند و بـدون توسـل  هم وابسته مياي فزاينده بهگونهها و جوامع بهنوين جهاني، دولت
ــينهمكــاري ــور داخلــي و خــارجي خــود نيســتند.   هــاي ب ــديريت ام ــه م ــي، قادرب       الملل
 )60-59: 1388لو و ميرزامحمدي، (صحبت

ي بـر عرصـه  ساختار حاكم «دان، اي از دانشمنشدن، عدهدر ديدگاه رئاليستي جهاني
هـا پـيش در   بيان مي كنند. اين روند كـه از مـدت  » 1شدنالملليبين«ي را با واژه» المللبين

                                                             
1Internationalization 
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هاي مختلف دنيا، در تاريخ بشري آغاز شده بـود، پـس از جنـگ    تجارت بين اقوام و ملت
المللـي  ق بينهايي از قبيل صندوخود گرفت و تأسيس سازمانجهاني دوم، مسير ديگري به

     المللــي درهــاي بـين و ســپس سـازمان  )132-131: 1387(سـعيدي،  پـول، بانـك جهــاني   
ها تنها بر اقتصاد بلكه در ديگر زمينههاي فرهنگي و اجتماعي، حكم راني جهاني را نهزمينه

الـدولي و  هـاي بـين  الملل وارد كرد. در بررسي سازوكارهاي سازماني روابط بينبه عرصه
هـا، از تركيـب دو   شان با قدرت نرم، اين پژوهش با تمايز قائل شدن بين اين ديـدگاه طهراب

كـه حكـم رانـي در    برد؛ بر اين اساسشدن بهره ميديدگاه رئاليستي و نيز ليبراليستي جهاني
عصر جهاني شدن، دچار تحوالتي شده كه نه لزوماً تغييرات اساسـي را ديـده و نـه كـامالً     

    الـدولي و  هـاي بـين  ه است، بلكه تغييراتـي كـه ظهـور و حضـور سـازمان     بدون تغيير ماند
  الملل مورد تاييد قرار مي دهد. هاي داخلي و بينآفريني آنان را در عرصهنقش

توانـد بـر قـدرت نـرم آن كشـور نيـز       هاي جهاني، مـي قدرت يك كشور در عرصه
هـاي يـك كشـور در    ت و فعاليـت توان ميزان نفوذ، عضويتأثيرگذار باشد. در اين رابطه مي

    هـاي  عنوان معيـاري بـراي قـدرت نـرم آن كشـور در عرصـه       الدولي را بههاي بينسازمان
    هـاي  ترتيـب هرچـه كشـوري در تعـداد بيشـتري از سـازمان      شمار آورد. بدينالمللي بهبين
د، قدرت نرم آن ها فعاليت و نفوذ بيشتري داشته باشالدولي عضو باشد و در اين سازمانبين

  كشور در منطقه و در ميان ساير ملل بيشتر است. 
جهاني شدن را از چهار بعد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگـي  » محمديخان«
تري با قدرت نـرم و  كند. از آن جا كه بعد فرهنگي و سياسي ارتباط نزديكبندي ميتقسيم

  پردازيم.  بعد جهاني شدن ميبررسي اين دو بحث اين مقاله دارد، در اينجا به
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  . جهاني شدن فرهنگي و قدرت نرم2-1-1
گردد كـه در آن از قـدرت   م برمي1990ايده ي قدرت نرم، به مقاله ي جوزف ناي در سال 

توانايي ملتي براي اعمال نفوذ و متقاعد كردن ساير كشورها بدون استفاده از «نرم به عنوان 
ــتفاد   ــا اس ــه ب ــار بلك ــد و فش ــازمان ه از ارزشتهدي ــگ و س ــا و فرهن ــايشه ــت.» ه    اس

)Kurlantzick, 2005: 420(  را در تعريفش اصالح كرد و به » ملت«البته ناي بعدها واژه ي
» قـدرت «نـاي    )Nye, 2008: 94(كند. استفاده مي» ديگران«جاي آن از توانايي تأثيرگذاري 

داند؛ اين تأثيرگذاري از ديدگاه ا ميهرا به معني تأثيرگذاري بر ديگران براي كسب خواسته
» جـذب «و ») هـويج («او از سه شيوه ي زور (استراتژي چماق)، رشوه دادن و هزينه كردن 

توانـد  پذير است. قدرت نرم كه همان شيوه سوم است از آن جهـت كـه مـي   ديگري امكان
ده از سـالح و  تأثيرگذاري ماندگارتري داشته باشد، اهميت دارد. در شيوه نرم، بدون اسـتفا 

در تعريف اوليه ناي از قدرت نرم،  )Ibid: 95(توان به خواسته خود نائل شد. خونريزي مي
ها در رسيدن به قدرت نرم شود. ناي در مواردي به اهميت سازمانها ديده ميوجود سازمان

م هاي مرتبط با فرهنگ و ديپلماسي عمومي در قدرت نـر كند. در اين ميان سازماناشاره مي
كنند. هرچند ناي در كتاب ها و مقالـه هـاي مخـتلفش بـه خـوبي      كشورها اهميت پيدا مي

ها در كمك به كشورها در رسيدن به كند و از اهميت سازمانمفهوم قدرت نرم را تبيين مي
الدولي هاي بينگويد، با اين حال به بررسي جايگاه سازماناهداف قدرت نرمشان سخن مي

در اين نوشتار نگارندگان با در نظـر داشـتن   پردازد. سطح كشوري نمي در مقياسي فراتر از
نظريه ي قدرت نرم جوزف ناي به عنوان نظريه ي غالب، به بررسي برخي ديگر از نظريـه  

  پردازند. الولي ميهاي بينهاي موجود در رابطه با جهاني شدن و سازمان
بحث فرهنـگ و جهـاني شـدن    در ادامه نظريه ي ناي در مورد قدرت نرم، به تبيين 

ها و فرهنگ«ترين تأثيرات جهاني شدن را بر يكي از مهم» سامانينكوئي«پرداخته مي شود. 
برانگيزتـرين  تـرين و چـالش  رو جهاني شدن را به عنوان يكي از مهـم داند، از اينمي» اديان
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دن فرهنگي، بـه  جهاني ش )70: 1387ساماني، (نكوئيداند. ها براي جوامع اسالمي ميمسأله
ها و بروز آگاهي، ادراك، مفاهيم، سمبل«گردد كه در اثر برمي» ظهور فرهنگ واحد جهاني«

تـوان  است. آرمان جهاني شـدن از بعـد فرهنگـي را مـي    » وسايل فرهنگي با ويژگي جهاني
دليـل  دانست. در اين ميان اگرچه به» ي واحد جهانيگيري جامعهوحدت فرهنگي و شكل«

سخن گفت اما از سوي ديگر » فرهنگ عام جهاني«توان از ها، ميي مشترك انسانهاويژگي
  ». تنـوع فرهنگـي از وزن بيشـتري برخـوردار اسـت     «دليل تمايزها و تنوع هـا فرهنگـي،   به

  )127: 1386محمدي، (خان
بعد جهاني شدن است و مباحث زيـادي  » برانگيزترينچالش«جهاني شدن فرهنگي، 

چرا كه  )135-134: 1386محمدي، (خانخود اختصاص داده است اخير بهي را در دو دهه
اسـت،  » غريبه«را كه برايشان » ي جهانيفرهنگ هزارتكه«كشورها هرگز قادر نخواهند بود 

ذوب «نظـران، اعتقـاد بـه    برخـي از صـاحب  در اين ميـان،   )144: 1390(سيديان، بپذيرند. 
-اعتقاد آنان، حتي در كنج خانهي شدن دارند. بهدر فرآيند جهان» هاي بومي و محليفرهنگ

عقيـده  رود. بـه هاي گروهي نيز تأثيرپذيري از فرهنگ جهاني باال ميها و به دور از سيستم
» از تعلق هاي ملي و فرهنگي«، يكي از اهداف جهاني شدن، خارج كردن افراد »فرسلطاني«

در بعـد   )134-133: 1387ي، (سـعيد اسـت.  » دنياي جهـاني شـدن  «و ملحق كردن آنان به 
هاي فرهنگـي و  زوال تفاوت«فرهنگي جهاني شدن، ترس از اعمال قدرت نرم آمريكايي با 

دونالدي (آمريكايي) حتي جوامع غني را ي فرهنگ مكو غلبه» سازي فرهنگيايجاد يكسان
ي، اما درنهايت متفكرين غربي و شرق )135-134: 1386محمدي، (خاننيز برانگيخته است 

اند. در اين ميان ي شك نگريستهاند و به آن با ديدهرا رد كرده» فرهنگ جهاني«تحقق كامل 
، نقش اديـان بشـري و از جملـه ديـن اسـالم را در جلـوگيري از       »نصر«متفكراني همچون 

بـه   )135(همـان:   شـمرد. حائز اهميت بر مي» هاسازي بشريت و فروپاشي فرهنگهمسان«
ها ضمن شناخت خود و تقويـت  شود تا فرهنگجهاني شدن موجب مي«اعتفاد گيدنز نيز، 
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خودآگاهي ملي، به هم زيستي فرهنگي و استفاده از ميراث مثبـت تحـول فرهنـگ جهـاني     
هاي استحكام جهاني و آگاهي ملـي جهـت   سوي آموزهروي آورند و براساس عقالنيت، به

معنـي  ، كه به»جهاني شدن فرهنگ روي كرد خوش بينانه به« )116: 1386(ادريسي، » يابند.
مدرنيسـتي از  ناشـي از تلقـي پسـت   «هاست، ي فرهنگشدن همه» جهان گير«و » عالم گير«

  )229: 1389(مسعودنيا، » فرهنگ جهاني است.
ريـزي  هاي برنامـه از الزمه» مهندسي فرهنگي«به ابعاد فرهنگي كشورها و نيز توجه 

هـاي  نظام اسالمي برخالف حكومت«ر اين ميان ي جهاني شدن است. دها در عرصهدولت
تواند به تحوالت فرهنگي و رشد نمي«، »سكوالر كه نگاهي حداقلي به موضوع فرهنگ دارد

از آن جاكـه بـه اعتقـاد     )122: 1387(عيوضـي،  » تفاوت باشد.و ارتقاي فرهنگي جامعه بي
قدرت فرهنگـي اسـت.    كه خود از بنيان گذاران مفهوم قدرت نرم است، قدرت نرم،» ناي«

(Saleh, 2012: 3 & 30) هـاي فرهنگـي جهـاني شـدن     رو در اين مقاله بيشـتر جنبـه  از اين
عنـوان  توانـد بـه  بـه مهندسـي فرهنگـي مـي    بسترسازي فرهنگي و توجـه   توضيح داده شد.

  ي اسالمي باشد. راهبردي براي تقويت مستقيم قدرت نرم در جامعه
  
  . جهاني شدن سياسي2-1-2
 عنـوان  ي كـل جهـان بـه   هـايي بـراي اداره  اني شدن سياست، بدين معناست كـه طـرح  جه«

ي قلمروي واحد تحت حاكميت يك اقتدار سياسي واحد در دسـت ارايـه يـا اجـرا     گستره
اي واحـد در مقيـاس   جامعـه «، »ايزابـل مونـال  «عقيـده ي  بـه  )146: 1390(سيديان، » باشد.

ي جهـان  ي يك حكومت بر همـه طح جهان و سيطرهمعناي ايجاد نابرابري در سبشريت، به
بعد سياسي جهاني شدن، از آن جا كه موجب تضـعيف   )71: 1387ساماني، (نكوئي» است.

اي را درپـي داشـته اسـت.    ها و هوادارانشان شده است، اعتراضات گستردهحاكميت دولت
» سـازي جهـاني « عنوان طرحي غربي كه از آناگر جهاني شدن را به )146: 1390(سيديان، 
تنها عموم اردوگاه طراحان بزرگ اين طرح، نه«توان گفت، شود، درنظر بگيريم، ميتعبير مي
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جهاني شدن سياسـي،   )139(همان: » طور مشخص اياالت متحده آمريكاست.غرب، بلكه به
، 1در ارتباط بـا ايـن بعـد جهـاني شـدن، شـين      ». شودبه حاكميت متمركز جهاني منجر مي«

شـاخص اصـلي جهـاني    «اي مهم اعمال قدرت نرم است، را كه از ابزارهاي رسانه اينترنت
اينترنـت، مـردم   «داند. به اعتقاد او مي» نماد سياست عادالنه«و » شدن ارتباطي و دموكراسي

باعـث  » شكاف ديجيتـال «نام اما از سوي ديگر با بيان مفهومي به» كندساالري را تقويت مي
هاي ديكتـاتوري تقويـت شـوند.    امروزي، حكومت» رين ابزار قدرتمهمت«عنوان شود بهمي

دست بشر سازي كه تاكنون بهي جهانيكامل ترين وسيله )133-132: 1386محمدي، (خان
     ســازي پيـدا كنــد.  ابـداع شــده اينترنـت اســت و توانسـته اســت نقـش مهمــي در جهـاني     

هاي ملي جهاني شدن، ماهيت دولت اينترنت در كنار ساير ابزارهاي )148: 1390(سيديان، 
  كند، چراكه؛را تهديد مي

امكان برقراري ارتباطات آسان وراي مرز كشورها، قدرت نظارت و كنتـرل دولـت   «
ي آنـان بـه   جـايي و تحـرك افـراد و تمايـل فزاينـده     كند؛ افزايش جابـه ملي را تضعيف مي

بيزار از هرگونـه  يت اقتصادي كاهد؛ فعالها ميمهاجرت، از انسجام و يكپارچگي اين دولت
يابند و راحتي فراي مرزها انتقال ميكوشد بر آن فايق آيد؛ اطالعات بهحد ومرز است و مي

  )62: 1383(داگالس، » فشار هستند.هاي ملي براي مهار جريان آن، سخت تحتدولت
ي داري كشـتي جهـان  نمايد كه هر قوم و ملتي كه بتواند سكانچنين مياين وضعيت 

تواند زير لواي حكم رانـي  شدن را با اعمال قدرت نرم خود بر سايرين در دست گيرد، مي
  نابودي بكشاند و با قدرت نرمش، قدرت را در دست گيرد.هاي ملي را بهجهاني، دولت
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  . اهميت قدرت نرم3
را  توانـد تهديـدهايي  شدن در كنار مزاياي آن، مياز اين گذشت جهانيهمان گونه كه پيش

خصوص در بعد فرهنگي، كـه اگـر بنـا بـه     همراه داشته باشد. بهها بهنيز براي اقوام و ملت
طـور  مثابه آمريكايي شدن و يا غربي شدن باشـد، بـه  اعتقاد برخي محققين، جهاني شدن به

چـالش  عنوان بازوي قدرت نرم غرب محسوب مي شود و فرهنگ ساير ملـل را بـه  حتم به
  از قدرت نرم بدين صورت است:» جوزف ناي«و برجسته كشد. تعريف مهم مي

اي براي رسيدن به نتايج دلخواه بدون تهديـد وتشـويق آشـكار و    شيوهقدرت نرم، «
. تواند به مقاصد مـوردنظر خـود برسـد   ملموس است. براين پايه يك كشور و حاكميت مي

پيشـرفت آن قـرار    تأثير انديشه وپذيرند و تحتهاي آن را ميچون كشورهاي ديگر ارزش
ترين مسـأله، تنظـيم   در اين مفهوم مهم. شوندگيرند و در نتيجه خواهان پيروي از آن ميمي

خواهيـد از  بنابراين قدرت نرم كسـب آن چـه مـي   . دستورالعملي براي جذب ديگران است
  )5: 2004(ناي، » طريق جذب كردن است، نه از طريق اجبار و يا پاداش.

هـاي متعـدد قـدرت نـرم را بسـته بـه سيسـتم        ورها، گونـه كشـ » 1هنگ«به عقيده ي
گزينند. براي مثال، كشوري اقتصاديشان، نوع حكومتشان، تاريخ و جايگاهشان در دنيا، برمي

، در اعمـال قـدرت نـرم جهـاني در راه تـرويج فـرهنگش و نيـز منـافع و         »چين«هم چون 
هاي غربـي  تـالش   با مدلهاي اقتصادي مغاير و نيز ترويج ديدگاه ASEANجايگاهش در 

عنـوان  ي فرهنگ خود بهاشاعه«امروزه كشورها درتالشند تا با  (Saleh, 2012: 26)كند. مي
ارتقاى ميزان مشروعيت نظام سياسى در ديدگاه افكارعمومي يك قدرت نرم، به سه هدف؛ 

دسـت   »الملـل نهايت مديريت افكار عمومي بـين المللى و در الملل، كسب موقعيت بينبين
الملـل  ي بـين در عرصـه » اهداف مهم ديپلماسي كشورها«يابند. دست يابي به قدرت نرم از 
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ي هاي هـر واحـد سياسـي در عرصـه    موقعيت، جايگاه، امكانات و فرصت«به است و بسته
  )96-95: 1391(يزداني و شيخون، » شود.هاي مختلف دنبال ميالملل به شيوهبين

 داندبه اهداف سياست خارجي ميرسيدن» ار استراتژيكابز«، قدرت نرم را »1صالح«
(Saleh, 2012: ii) . معتقد است »راموس«و » زهران«، »بوهاس«هم چنين صالح، با الهام از ،

شود. اگرچـه  كار برده ميها بههاي غيردولتي است يا توسط آنقدرت نرم در دست سازمان
ي قـدرت  اعتقاد او، ناي در نظريهت اما بههاي غيردولتي را نشانه گرفته اسسازمان» صالح«

 (Ibid: 3) .شـود نرم خود مشخص نكرده است كـه قـدرت نـرم كـي و كجـا اسـتفاده مـي       
الدولي دارند. اهميـت  هاي بيننگارندگان در اين مقاله سعي در تعميم قدرت نرم به سازمان

شود كه شخص ميالدولي درجهت منافع يك كشور از آنجا مهاي بينقدرت نرم در سازمان
تواند قدرت نرم را تقويت يا تضعيف هاي حكومت در داخل و خارج از كشور ميسياست«

 گـرا و اسـتكباري   جانبـه  ي مقابل، سياست خارجي كه در چشم ديگران يككند و در نقطه
بنـابراين پرواضـح    )119: 1389(رفيع و قربـي،  » نظر برسد، از قدرت نرم خواهد كاست.به

طلبانـه، قـدرت   هاي معتدل و صلحتوانند با درپيش گرفتن سياستها ميمتاست كه حكو
و در جهـت رسـيدن بـه اهـداف خـود       هندالملل ارتقا دي بيننرم كشور خود را در عرصه

  تالش كنند. 
  

  الدوليهاي بين. حكم راني جهاني و سازمان4
ري از عناصـري هـم   هنگام برخـوردا وضعيتي قانوني كه دولت به«حكم راني را » ابوهيف«

كنـد. وي هـم چنـين    ، تعريف مـي »شودچون جمعيت، سرزمين و قدرت بدان منسوب مي
» از مقتضيات حكم راني اين است كه مرجعي براي كاركردهاي دولت باشـد. «معتقد است؛ 

آزادي عمل در داخل و اسـتقالل در  «معني حكم راني را به» ابراهيمي« )45: 1389(پروين، 
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اقتدار يك حاكميت به دو عنصر حاكميـت   )126: 1388(ابراهيمي، » كند.خارج تعريف مي
ها، اراضي و حاكميت بر شهروندان، وابسته است. در اين ميان برابري حق حكم راني دولت

ي سياسـي، اجتمـاعي،   رويـه «هـا در انتخـاب و بسـط    گيري آزادانـه دولـت  معني تصميمبه
مفهوم حكـم رانـي، در گـزارش     (Kleinwächter, 2001: 4-5)است. » اقتصادي و فرهنگي

پيشـبرد و ارتقـاي   «، در مفـاهيمي هـم چـون    »كيسيون حكم راني جهاني«ارايه شده توسط 
اي براي اعمال حكم تدوين راهبرد چندجانبه«، آمده است. »ترين معناي آنگستردهامنيت به

هـاي حاصـل بـا    رفيتمندي بازي گران جهاني از اطالعات و ظمنظور بهرهبه» راني جهاني
استفاده از مهارت افراد و نهادها، از اهداف كميسيون حكم راني جهـاني بـوده اسـت. هـم     

دهد، تغيير و تحـوالت جهـاني بـا چنـين     خبر مي» دنيايي جديد« چنين اين گزارش كه از 
ــي ــان،  )9-58: 1383(داگــالس، خوانــد. ســابقه مــيســرعت و وضــوحي را ب     در ايــن مي

مـديريت جمعـي   «، حكـم رانـي جهـاني را،    »العات امنيتي اتحاديه ي اروپـا موسسه ي مط«
ــه  ــترك در عرصــ ــكالت مشــ ــينمشــ ــاي بــ ــيهــ ــي» المللــ ــف مــ ــدتعريــ                         .كنــ

 (EU Institute for Security Studies, 2010: 17) هـاي مختلـف   نظري كه در نظريـه اتفاق
راني جهاني وجود دارد، وجود بازي گران غيردولتي در حكم راني جهـاني   در بحث حكم

ــتا، (Schittecatte, 2006: 132)اســت  ــن راس ــتن«. در اي ــاني را،  »1ه ــي جه ــم ران     ، حك
دانـد  ، مـي »ي گروهي از بازي گران در فضايي جهـاني شـده  گيري و عمل مقتدارنهتصميم«

مي يا مديريت شده نيست اما كـامالً يـا تاحـدودي    گيري و عمل، لزوماً دائالبته اين تصميم
گيري ، براي فهم شگل»تهرانيان«عقيده به (Tausch, 2006: 127)ها است. فراي كنترل دولت

ي نهادهاي جهاني مـورد مطالعـه   و تكامل روند حكم راني جهاني الزم است فرآيند توسعه
» المللـي نهادهاي عمـومي بـين  حكم راني جهاني از «قرار گيرد. هم چنين وي معتقد است 

  (Ibid: 8-10) .برخواسته است

                                                             
1Hettne 
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   » پـوك شـدن  «ها را در عصر جهـاني شـدن درحـال    نظران، دولتبرخي از صاحب
خـوردن تـوازن ميـان دولـت و بـازار      ها قربانبان برهمحكومت«دانند و معتقدند؛ امروزه مي

عناصـر اصـلي   «شدن، با جهانياعتقاد اين محققين، همراه به )60: 1383(داگالس، » هستند.
ملي » فرآيندهاي مالي اقتصادي«و ديگر » شودهاي اقتصادي و مالي ملي، جهاني ميسياست

هم چنين ازنظـر سياسـي   » ها باشد.تواند تابع سازوكارهاي داخلي و تصميمات دولتنمي«
نسداد در اثر جهاني شدن درمعرض ا» ملت -نظم سنتي دولت«يا همان » نظم وستفالي«نيز 

گسـترش فعاليـت   «شـود.  محدود مي» گيريها در تصميماختيارات دولت«قرار مي گيرد و 
المللي مانند سازمان ملل، بانك جهاني و هاي بيننهادهاي غيردولتي و افزايش نقش سازمان

            سـت.  »هـا ي قـدرت دولـت  المللـي پـول از مهـم تـرين عوامـل تهديدكننـده      صندوق بـين 
هاي جهان پس از جنگ جهـاني  از ديگرسو شايد زماني كه قدرت )227: 1389 (مسعودنيا،

تغيير شرايط «كردند كه الدولي اقدام كردند، به اين فكر نميهاي بيندوم، به تأسيس سازمان
ساز قدرتمنديِ المللي و سازمان ملل، زمينهي بينالمللي و افزايش بازي گران در عرصهبين

  » هـاي بـزرگ شـود.   نيروهـاي تأثيرگـذار و مـدافع منـافع قـدرت      اعضاي ضعيف در برابر
  )63: 1385(همراز، 

طوركل بايد گفت، اگرچـه در عصـر جهـاني    باوجود گوناگوني نظرات بيان شده، به
هـا درحـال   رفته است و دولـت ها از بينشود ابهت و اقتدار پيشين دولتشدن گاه ادعا مي
ها هنوز هم بازي گران اصـلي  د اما درحقيقت دولتدادن جايگاه خود هستنزوال و ازدست
يـان  «اعتقـاد  به )1390(سيديان، الدولي هستند. تر، بينتعبير درستالمللي و بهصحنه ي بين

» هيچ وجـه درتعـارض بـا حـق حكـم رانـي نيسـت.       فرآيند جهاني شدن به«نيز » داگالس
  )51: 1383(داگالس، 

هايي نياز دارند كـه  نهادها، هنجارها و روش ها همواره براي استقرار خود بهقدرت«
هـاي  المللـي و كـارگزاري  هـاي بـين  تأسيس سـازمان . ها را ممكن و مقدور كنداستمرار آن
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 )63: 1385(همـراز،  » .شـود جهت تلقي ميهاي تالش در اينها يكي از جلوهتخصصي آن
   نـگ جهـاني از   تـر گفتـه شـد، دگرگـوني فرهنگـي دركنـار مفهـوم فره       كه پيشهمان گونه

بـر  » فرهنـگ آمريكـايي  «ي آيد و ترس غلبـه دنبال جهاني شدن ميهايي است كه   بهپديده
هاي هاي غني نيز وجود دارد. در اين ميان نقش سازمانها حتي درميان فرهنگساير فرهنگ

هـاي سـازمان   حائز اهميت اسـت. گـزارش  » فرهنگ جهاني«الدولي در پايداري دربرابر بين
جاي فرهنگ جهاني به» اجماع جهاني بر تنوع فرهنگي«هاي اخير نشان گر ملل،  نيز در دهه

   )13: 1386محمدي، (خاناست. 
شـمرد، ايـن   الدولي برميهاي بينبراي سازمان» نورتون«از ميان وظايف مختلفي كه 

  بارتند از:ها با قدرت نرم است كه عي اين سازمانگر رابطهوظايف در تبيين
 هـا  گيري و ايجاد الگوهـايي بـراي فعاليـت در ايـن سـازمان     ها به تصميمترغيب دولت     
 مندي از منافع عضويتشان؛منظور بهرهبه

 هـا  كـه دولـت  آفريني در دنيا (همان گونـه  تك افراد براي نقشتأثيرگذاري بر روي تك 
صورت شخصـي  اشته باشند، افراد بهگر دالدولي، نقش هدايتهاي بينتوانند در سازمانمي

 المللي مشاركت و ايفاي نقش كنند.)هاي بينها در همكاريبه آنتوانند با پيوستننيز مي

الدولي، روند ايجاد و حفظ قوانين و مقـررات  هاي بينهم چنين بايد گفت، سازمان
شـوند.  خوانـده مـي  » لليالمهاي بينرژيم«رو گاه با نام كنند، از اينالمللي را هدايت ميبين

)Norton, 2010(  

پيشرفت تكنولـوژي و انقـالب ارتباطـات و اطالعـات تـأثيرات      «، »صدوقي«گفته به
اين پديـده بـا تغييـر    ». ملت پديد آورده است -شگرفي در زندگي بشر و در سطوح دولت

نابه ميان بدادن جنگ اطالعاتي بحث قدرت نرم را وارد سياست كشورها كرده است. در اين
در كنار شكوفايي اقتصادي و داشتن مشـروعيت درميـان افكـار    «ها ، دولت»مليسن«ي گفته

عمومي جهاني نيازمند برخورداري از قدرت ترغيب ديگران در جهـت هـدف مـورد نظـر     
هـايي ماننـد   قـدرت نـرم، نيـاز بـه سـرمايه      هستند. توانايي كسـب » يعني همان قدرت نرم

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 157... / الدولي برهاي بينتأثير قدرت نرم سازمان

 » المللـي دارد قبـول و جـذاب در عرصـه ي بـين    قابـل  هـاي ها و سياسـت فرهنگ، ارزش«
  . بنابراين بحث فرهنگ و دولت دوبـاره ظـاهر مـي شـود و اهميـت      )128: 1390(واعظي، 

اطـالع باشـند   كه گفته شد اگر افـراد از فرهنـگ خـود بـي     يابد. از ديگرسو، همان گونهمي
آيند. اين تهـاجم فرهنگـي   ميسازي از پا درتأثير تهاجم رايج فرهنگي ناشي از جهانيتحت

اطالعي افراد از فرهنگ خـود، فرهنـگ   نمود بارز اعمال قدرت نرم است كه در صورت بي
              شـوند.  هـا شـود، ارضـا مـي    ملي را نفي مـي كنـد و بـا هـر فرهنگـي كـه وارد كشـور آن       

نرم است.  بنابراين تهاجم فرهنگي، ابزار قدرتمند غرب براي قدرت )140: 1387(سعيدي، 
الـدولي و قـدرت   هاي بيني حكم راني جهاني، سازمانبا اين توضيح در اين قسمت رابطه

  بررسي مي شود.  نرم
اي خاص، داراي نفوذ و فعاليت هستند بـا  الدولي، هر يك در حوزههاي بينسازمان

يزان نفـوذ  اهميت و مي فرهنگ در ارتباطند. نوعي با حوزهها بهحال تعداد زيادي از آناين
هـم  هـا  ايـن سـازمان  برخي از . تاثير عوامل مختلف قرار داردالدولي، تحتهاي بينسازمان
نفـوذ  اتحاديه جهاني پست كه عملكرد بسيار تخصصي و محدود دارد، كمتـر تحـت  «چون 
انـد، ولـي برخـي ديگـر ماننـد      هاي بزرگ قرار گرفته است و استقالل بيشتري داشتهقدرت

ي مناقشات ي پول، يونسكو و نيز فائو از بدو تأسيس، تا كنون بارها عرصهالمللصندوق بين
اند كه دراصل ارتباط منطقـي چنـداني بـا اهـداف و     آوري بودههاي طوالني و ماللو بحث
  )63: 1385(همراز، » .ها نداشته استهاي اين سازمانمأموريت

طلبـد،  ني جهاني را ميهاي بسيار مهم زندگي جهاني امروز كه حكم رايكي از جنبه
هـا اينترنـت و فنـاوري    بحث فناوري اطالعات و اينترنت است. تحوالتي كه در ايـن سـال  

چشم ديده مي شود، همگان را به شگفت وامي دارد. آمـار جهـش   اطالعات و ارتباطات به
روز بـه رقـم   العاده تعداد كاربران اينترنت تنها در طي يك دهه، آماري است كه روزبـه فوق
 شود. بنابراين اين دنياي جديـد، يـك حكـم رانـي جهـاني را      معيت بشري نزديك تر ميج
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طلبد تا بر سازوكارهاي آن نظارت و در مواردي آن را كنتـرل و مهـار كنـد. اسـتفاده از     مي
   ، »سـرعت تبـادل اطالعـات   «هـا و نيـز   دليل پايين آوردن بسياري از هزينهفضاي مجازي به

كننـد از طريـق اينترنـت    نيز وارد صحنه كرده است و آن ها تالش مـي ها را ناچار دولتبه
مسـائل  «دليـل برخـي از   خدمات بيشتري را در اختيار عموم قرار دهنـد. در ايـن ميـان بـه    

عنـوان تهديـدي   اينترنت، اين فناوري را به» سلب آرامش و رفاه عمومي«و نيز » غيراخالقي
هـا  توسعه، نمايان كرده است و برخي از دولـت ويژه در كشورهاي درحالبراي كشورها، به

ــرده       ــايتي ك ــراز نارض ــت اب ــر اينترن ــاني ب ــد جه ــي كارآم ــم ران ــود حك ــز از نب ــد. ني                     ان
  )101-99: 1386آبادي، دولت(زارعي

بـا  » فعال و پويـا «اي در عصر حاضر و باتوجه به شرايط جهاني شدن، بايد به شيوه
تواند راني جهاني برخورد كرد. برخورد فعال حكم راني ملي با حكم راني جهاني مي حكم

و آن را به سپر قدرت نرم  )153: 1388(ابراهيمي، بكاهد » پذيري حكم راني ملياز آسيب«
ي اول جمهوري اسالمي ايران بايد مفهوم قدرت نرم در ترتيب كه در وهلهمجهز كند. بدين

درك و در راه شناخت آن به كمك نخبگان و دانشگاهيان خـود گـام    حكم راني جهاني را
الدولي و افزايش قـدرت نفـوذ خـود بـه     هاي بينبردارد و سپس با كمك گرفتن از سازمان

هاي كشور را در طرح استراتژي منظمـي  گذاريها، سياستهاي علمي در اين سازمانشيوه
     هـاي  هـا و يـا حتـي ايجـاد سـازمان     سـازمان براي استفاده از آن ها، ورود به برخي از اين 

اي، اسـالمي و يـا فرهنگـي ترسـيم كنـد. اگرچـه شـمار        الدولي جديد با ديدگاه منطقـه بين
هـاي برخـي از آنـان    رسد و فعاليـت الدولي به چندين سازمان گوناگون ميهاي بينسازمان

م كه ارتباط بيشتري تخصصي و محدود است، اما در اين جا يونسكو به عنوان سازماني مه
تواننـد بـه نـوعي بـا     ها ميبا ابعاد قدرت نرم دارد، آورده شده است، البته همه اين سازمان

  طلبد.هاي بعدي را ميها پژوهشقدرت نرم در ارتباط باشند و بررسي قدرت نرم آن
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  . يونسكو5
راي گسترش الدولي پس از جنگ جهاني دوم، با قدرت نرم خود و تالش بهاي بينسازمان

المللي، در جلوگيري از بروز قدرت سخت كشورها عليه يكـديگر   قدرت نرم در سطح بين
هـاي  اند در مقابلـه بـا لشكركشـي   ها نتوانستهاند. اگرچه در مواردي اين سازمانتالش كرده

هاي ها در عرصهطوركل نقش آنها و جلوگيري از بروز جنگ موفق عمل كنند اما بهدولت
انكـار نيسـت.   شان براي گسترش صـلح و برابـري بـين كشـورها قابـل     لي و تالشالملبين

سزايي در قدرت نـرم  توانند تأثير بهي فعاليت خود ميبه حوزهالدولي، بستههاي بينسازمان
تواند به ميزان نفوذ آن كشـور در ايـن   هر كشور داشته باشند. البته ميزان اين قدرت نرم مي

هـاي  هـا باشـد. سـازمان   گي و ميزان استفاده آن كشور از اين سازمانها و نيز چگونسازمان
ها از قرن نوزدهم آغاز شده است، برخالف نظـر برخـي از   الدولي، كه فرآيند تكوين آنبين

     تـدريج كمرنـگ و نهايتـاً محـو     هـا را  بـه  ها نقش دولـت محققين كه معتقدند، اين سازمان
شـان و نيـز   كه براي رسيدن به اهداف سياسـي » هات دولتاند در دسابزاري بوده«كنند، مي
          هـا اسـتفاده كننـد.    ، از آن»خـدماتي كـه بـه تنهـايي از يـك كشـور سـاخته نبـوده        «ي ارائه

 هـا  ها در بحث بسيج اجتماعي نيز نقـش مهمـي دارنـد. آن   اين سازمان )63: 1385(همراز، 
هاي ثمر رساندن حركتاندازي، پيشبرد و بهراه توانند با قدرت نرم خود سهم بسزايي درمي
بايست در فرآيند اتخاذ تصميماتشـان،  هاي سياسي حاكم مياي ايفا كنند. بنابراين نظامتوده

ها قائل باشند. همان گونه كه گذشت، از وظايف مهـم دولـت   جايگاه خاصي براي اين نهاد
معنـي  سـازي فرهنگـي بـه   . بسـتر است» بسترسازي فرهنگي«در راه ارتقا قدرت نرم كشور 

آفريني خودجوش اسـت  ايجاد زمينه، اعم از اقتصادي، سياسي و حتي حقوقي، براي نقش«
كه آحاد جامعه را براي رشد و ترقي فرهنگي در مبارزه با انحرافـات و مفاسـد يـاري مـي     

 هـا گـذاري و تـالش دولـت   خوبي اهميت سرمايهاين مهم، به )123: 1387(عيوضي، » كند.
كنـد.  الدولي را مشخص مـي هاي بينبراي پيدا كردن جايگاهي محكم و مناسب در سازمان
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  هـاي مختلـف   ي نفـوذي كـه در زمينـه   تواند با تخصص و حيطـه ها ميچرا كه اين سازمان
ها را در ارتقا ابعـاد سياسـي، اقتصـادي، حقـوقي و درنتيجـه ابعـاد       المللي دارند، دولتبين

هـا ارتبـاط نزديكـي بـا     ي خود ياري رسانند. بنابراين اين سـازمان فرهنگي داخلي و خارج
  تقويت قدرت نرم كشورها دارند.

الـدولي كـه در   هاي بـين در اين ميان، اعمال قدرت نرم از طريق آن دسته از سازمان
الدولي كه هاي بينهاي فرهنگ و آموزش فعاليت دارند، بيشتر است. از نمونه سازمانحيطه

هاي فرهنگـي، آموزشـي و علمـي دارد، يونسـكو اسـت. ايـن       اي در حوزهدهفعاليت گستر
هاي تبـادل آرا و  كند و زمينهمتخصصان و انديشمندان جهان را گرد هم جمع مي«سازمان، 

نگـر دارد و  فعاليت هاي يونسـكو ديـدگاهي آينـده   «از ديگرسو . »آوردنظريات را فراهم مي
هاي مهمي بپردازد كه جوامع در آينده با آن مواجه يبيني و تحليل دگرگونكوشد به پيشمي

   .» پــردازدي اينترنــت در جوامـع مــي خواهنـد شــد، مــثالً بـه بررســي اثــرات آتـي توســعه   
   بنابراين يونسكو در آشنايي كشـورها بـا قـدرت نـرم و هـم چنـين        )78: 1383(نوروزيان، 

توانـد مـوثر   ايش قدرت نرم ملل مـي ي راهكار براي افزهاي مقابله با جنگ نرم و  ارايهراه
  باشد.

هـا  گونه كه گذشت، پس از جنگ جهـاني دوم، نيروهـاي فـاتح و در رأس آن   همان
در ايـن   )63: 1385(همـراز،   المللي اقدام كردند.ها و نهادهاي بينبه ايجاد سازمانآمريكا، 

لـم و دانـش،   گسـترش ع «الدولي است كه بـا هـدف   هاي مهم بينميان، يونسكو از سازمان
فرهنگ و هنـر، گسـترش   ي جلوگيري از بروز جنگ، حفظ ميراث جهاني، كمك به توسعه

) 76: 1383(نوروزيـان،  » هاي فردي و ايجاد تعامل و ارتباط هرچه بيشتر ملل و اقوامآزادي
هاي يونسكو بسيار گسترده اسـت؛  ي فعاليتكند. حوزهالمللي فعاليت ميهاي بيندر عرصه
ي احياي فرهنگي در مناطق مختلف جهـان  اي را در حوزهمان فعاليت هاي گستردهاين ساز
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بـه  و يكمين اجالس كنفرانس عمومي يونسـكو كـه مربـوط    دهد. در گزارش سيانجام مي
  است، سه محور راهبردي زير بيان شده است: » ي انساني در عصر جهاني شدنتوسعه«
 منظور پاسـخ  هاي مشترك، بهبر ارزشبتنيتوسعه و ترويج اصول و هنجارهاي جهاني م

هاي جديد آموزشي، علمي، فرهنگي و ارتباطي و حمايت از منافع عمـومي  گويي به چالش
 مشترك و تقويت آن؛

 گرايي از طريق پذيرش تنوع فرهنگي و حفظ آن همراه با رعايـت حقـوق   ترويج كثرت
 بشر؛

 رحال ظهـور از طريـق دسترسـي    مدارِ دي دانشترويج توانمندي و مشاركت در جامعه
 مساوي به دانش و سهيم شدن در آن.

ها بـه  گانه سپس به دوازده هدف راهبردي تجزيه شده و در سه مورد آناين محورهاي سه
  تنوعات فرهنگي و آموزشي اشاره صريح شده است:

 ها؛بهبود كيفيت آموزشي از طريق متنوع كردن محتوا و روش  
 رساني؛هاي اطالعها و شبكهفرهنگي در رسانهگرايي و تنوع گسترش كثرت  
  ــت ــويق گفـ ــي و تشـ ــوع فرهنگـ ــظ تنـ ــگحفـ ــوي فرهنـ ــدنوگـ ــا و تمـ ــاهـ                      .هـ

 )135: 1386محمدي، (خان

نهادينـه  «م به پيشنهاد دو كشور فرانسه و انگلستان با هدف  1945يونسكو در سال  
و نيـز  » فكـري و اخالقـي بشـريت   همبسـتگي  «و خـدمت در راه  » ساختن فرهنـگ صـلح  

در اكتبـر   )76: 1383(نوروزيـان،  شكل گرفـت.  » جلوگيري از وقوع جنگ جهاني ديگري«
حمايت و ترويج تنـوع  «كشور عضو از جمله ايران، كنوانسيون  148با موافقت  2005سال 

در يونسكو به تصويب رسيد. ايـن كنوانسـيون در مفـاد خـود حمايـت از      » مظاهر فرهنگي
ها و دفاع از تنوع فرهنگي دربرابر جهاني شدن هاي ضعيف را در حفاظت از فرهنگكشور

در رابطـه بـا سـاختار     )137: 1386محمـدي،  (خـان از جمله وظايف خود قرار داده است. 
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كنفـرانس  «هـا  مختلفي كه مهم ترين آن الدولي از اركانيونسكو بايد گفت؛ اين سازمان بين
» هاي مليكميسيون«و نيز در سطح ملي » دبيرخانه و مدير كل«، »شوراي اجرايي«، »عمومي

بـراي ايجـاد همـاهنگي بـين يونسـكو و      «هـاي ملـي،   هستند، تشكيل شده است. كميسيون
هاي ملي، از آن جا كه شوند. كميسيون، در كشورهاي عضو، تشكيل مي»مؤسسات ذي ربط

كشور است، در بعد قدرت هر » هاي علميمتفكران، دانشگاهيان و شخصيت«محل فعاليت 
ها انتشار كتاب«هاي ملي يونسكو با هم چنين كميسيون اي دارد.نرم آن كشور، اهميت ويژه

هاي يونسكو ها و برنامهها و تشكيل نمايشگاه، ديدگاهو اسناد يونسكو و برگزاري كنفرانس
(نوروزيان، » د.كننها را از نقش يونسكو مطلع ميكنند و دولترا در كشور خود منعكس مي

بيشتر مسـايلي كـه   «ي اعضا حق مساوي دارند و از آن جا كه در يونسكو، كليه )77: 1383
اجتمـاعي و فرهنگـي مربـوط     گيرند، به توسـعه ي در محدوده ي وظايف يونسكو قرار مي

سوم، همواره براي رفع مشكالت خـود بـه ايـن سـازمان توجـه      شود، كشورهاي جهان مي
هـاي  ي فعاليـت عرصـه «كـه،  ي شصت ميالدي يونسـكو درحـالي  در دهه» اند.خاص داشته

هاي سياسي آن زمان، كه با به جريان ، با توجه»گسترده و پرشور كشورهاي جهان سوم بود
منافع دول غربي درتضاد بود، مورد حمايت بلوك شرق و نيز جنبش عدم تعهد قرار گرفت. 

هـاي مـالي و   گ هم چون آمريكا، با حمايـت هاي بزرقدرتهم چنين  )64: 1385(همراز، 
ها و در نتيجه الدولي در گسترش نفوذ خود در اين سازمانهاي بينحقوقي خود از سازمان

بـا  «تدريج نفوذ نـارواي آنـان   اند ولي بهسعي داشته المللي بيننفوذ هرچه بيشتر در عرصه
آمريكا «طور مثال، به .»رو شدالمللي روبه هاي بينمقاومت ديگر اعضاي سازمانمخالفت و 

» ها از ابزارهاي مختلف چون تطميع و تهديد اسـتفاده كـرد  براي حفظ نفوذ در اين سازمان
نشيني در برابر كشورهاي مخالف شده ولي در برخي موارد با كسب ناكامي، مجبور به عقب

سـمت بعـد،   هاي يونسكو در قدر اين مورد و هم چنين در مورد فعاليت )63(همان: است. 
  شود. بحث مي
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هاي اخير براي افزايش قدرت نرم خود و نيز كسـب  الدولي در سالهاي بينسازمان
اي را در هـاي گسـترده  هـا فعاليـت  اند. آناي داشتههاي گستردهاعتبار درميان مردم، فعاليت

ز ايـن طريـق   انـد. ا به خود انجام دادههاي اينترنتي مربوطاينترنت با در اختيار گرفتن شبكه
هـا  گيرند، بلكه بـا ايـدئولوژي آن  شان قرار ميهايها و فعاليتتنها در جريان بحثمردم نه
ها هم چنين برخي از اسناد خود را از طريق اينترنـت در اختيـار   شوند اين سازمانآشنا مي

 به افكار عمومي، هم در فضاي مجـازي و هـم در  ها و توجهنظرسنجي«دهند. مردم قرار مي
هـا بـا جلـب اعتمـاد مـردم      نمايانگر اين است كه اين سازمان» فضاي غيرمجازي و واقعي

ــبت ــت نسـ ــه فعاليـ ــد.     بـ ــه دارنـ ــود توجـ ــرم خـ ــدرت نـ ــت قـ ــه اهميـ ــان، بـ                     هاشـ
    )177: 1391مله و رحمتي، (كريمي

  
  سازي و قدرت نرم. نقش يونسكو در فرهنگ6
شـود، بـا   اختصار يونسكو ناميـده مـي  گي ملل متحد كه به سازمان آموزشي، علمي و فرهن«

المللي و رفاه عمومي نوع بشر از طريق روابط آموزشي، علمـي و  هدف پيش برد صلح بين
ايـن سـازمان در راه    )64: 1385(همـراز،  .» هـاي جهـان، تاسـيس شـد    فرهنگي ميان ملـت 

) در نفوذ نرم در اذهان ملل نظرش (استفاده از آموزش، علم و فرهنگبه اهداف موردرسيدن
آيد، مي مياني يونسكو سخن بهو حتي آن جا كه از آرمانش در اساس نامه دنيا  تالش دارد

شود. در اين اساس نامه آمـده  قدرت نرمي كه جوزف ناي از آن سخن گفته بود، تداعي مي
ز بايـد در  شود، پـس دفـاع از صـلح نيـ    ها آغاز مياز آن جا كه جنگ از ذهن انسان«است: 

به اعتقـاد بـوگيي رئـيس كميسـيون عمـومي       )64(همان: » اذهان آدميان بنيان گذارده شود.
     ي روابـط  شـود در آينـده  هـم چـون يونسـكو باعـث مـي      الدوليهاي بينيونسكو، سازمان

ها با يك ديگر از شكل تهديد و زور بيرون بيايد و به يك گفتمان نرم الملل، رابطه ملتبين
متقاعد ساختن هم، تبديل شود. او وجود سـازمان يونسـكو را باعـث گفـت و گـوي      براي 
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داند. يونسكو باعث شده است ها در كنار يك ديگر و با احترام به هم ميآميز ملتمسالمت
كه كشورها نه به دليل اجبار بلكه به طور داوطلبانه به همكاري با هم بپردازند. خانم بوگيي 

داند. او الدولي نيز ميهاي بينمتعلق به كشورها بلكه در اختيار سازمانقدرت نرم را نه تنها 
طلبانـه  داند كه بايد در خدمت اهداف صلحناپذير يونسكو ميقدرت نرم را از اركان جدايي

هاي فرهنگي موجـود در اقـوام جهـاني و    اين سازمان قرار گرفته شود و براي حفظ تفاوت
در ايـن ميـان ايرينـا     )Bogyay, 2012(تفاده واقع شـود.  حمايت از آموزش و علم مورد اس

قدرت نرم يونسـكو در عصـر   «هايش با نام بوكوا، دبير كل يونسكو نيز در يكي از سخنراني
به تبيين جايگاه يونسكو در حكم راني جهـاني و قـدرت نـرم ايـن سـازمان      » جهاني شدن
پرورش و مباحـث فرهنگـي و   . به گفته وي، اهميت يافتن مباحث آموزش و پرداخته است

هاي يونسكو در سراسر جهان اسـت، باعـث   علمي و ارتباطات كه همگي در حيطه فعاليت
       هـاي  افزايش قدرت نرم و در نتيجـه افـزايش نفـوذ ايـن سـازمان در ميـان سـاير سـازمان        

ز الدولي شده است. قدرت نرم يونسكو امري است كه مي تواند اين سازمان را جلوتر ابين
كمـك دهـد. يونسـكو بـا     » م2015اهداف توسعه پـس از سـال   «ساير نهادها در رسيدن به 

آزادي بيان، هشدار درباره تغيرات آب و هوايي، برابري جنسيتي و «ترويج مفاهيمي از قبيل 
، بيش از پيش جايگاه خود را »هايش براي حفظ ميراث فرهنگي و تاريخيقوميتي و نگراني

اهـداف  «ي بازكرده است و با اين قدرت نرم راه را براي رسيدن بـه  در اذهان و قلوب بشر
جامعـه  «كند. او در ادامه قدرت نرم را مهم ترين راه رسيدن بـه  هموار مي» توسعه ي هزاره
هم چنـين   )Bokova, 2014(داند. است، مي» اي هزارهاهداف توسعه«كه از » مبتني بر دانش

وجـه فكـري و   «بـودنش،  » المللـي وجـه بـين  «كنـار  جهان است و در » اتاق فكر«يونسكو، 
توان گفت يونسكو را از حيث قـدرت نـرم داراي   نيز دارد. بعد ديگري كه مي» روشنفكري
توان يونسـكو را در  معني كه ميبدين» اي يونسكو استجنبه ي رصدخانه«كند، اهميت مي

» ي فرهنگي جهـان خانهرصد«اي كه دارد، كنار اختيارات و قدرت نرم تأثيرگذاري فرهنگي
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هـاي يونسـكو را دنبـال كـرده و در آن مشـاركت      دانست و اگر كشورها با اين ديد فعاليت
را تقويـت  » المللمنافع ملي و اهداف كشورشان در عرصه بين«توانند داشته باشند، قطعاً مي

الملل ني بيگذاري كند و آن را در عرصهدنبال آن در بعد قدرت نرم كشورشان سرمايهو به
ي زيبـا در اسـاس نامـه يونسـكو، توجـه      ايـن جملـه   )21: 1389(مجيـدي،  ارتقا بخشـند.  

دهد. چراكه مفهوم اعمال نفوذ نرم يا به نـوعي  ساختاري يونسكو به قدرت نرم را نشان مي
ها، ي كشاكش ملتجنگ نرم، پيش از شروع جنگ سخت و ورود سخت افزارها به صحنه

الدولي مورد توجه قرار گرفته و در ادامـه بـا مـدنظر قـرار     مان بيني اين سازدر اساس نامه
دادن نفوذ در اذهان بشري، كاربرد مستقيم قدرت نرم را در راه حفظ صلح مورد تاكيد قرار 

خوانـده  » قدرت نـرم «جوزف ناي است كه » نفوذ در اذهان بشري«داده است، و اين همان 
هاي سازمان ملل و نيـز از سـاير   از ساير كارگزاريشود. در اين ميان، آن چه يونسكو را مي

» ي فعاليـت آن اسـت.  ي گسـترده تعداد اعضا و دامنه«كند، الدولي متمايز ميهاي بينارگان
هاي فرهنگـي و تـاريخي كـه يكـي از     در ادامه بايد افزود حفظ ارزش )64: 1385(همراز، 

هـا  هايي همراه است. دولـت ها با محدوديتاهداف مهم هر كشوري است، در درون دولت
هاي فرهنگي، اعتقادي و تاريخي خود در عصر جهاني شـدن بـه قـدرت    براي حفظ ارزش

هاي روزافزون تكنولوژيكي و گسترش نرم فرهنگي بسيار قوي نيازمندند. با وجود پيشرفت
ها تها و ملابزارهاي ارتباطي، پايدار نگه داشتن اين اصول و مفاهيم براي بسياري از دولت

نمايد. در به ويژه مللي كه سابقه ي تاريخي كمتري دارند بسيار دشوار و گاه غير ممكن مي
ها آمده است و با قدرت نرم جهاني خود به حفاظت از اين ميان يونسكو به ياري اين ملت

ها اهميتي پردازد. در حقيقت وجود يونسكو باعث شده است كه اين ارزشها مياين ارزش
دا كنند. به عنوان مثال پس از فروپاشي جماهير شوروي سابق، كشورهاي استقالل فراملي پي

يافته درصدد نابودي آثار تاريخي به جاي مانده از دوران شوروي برآمدند حال آن كه ايـن  
توانست هويت متأخر آنان را شكل دهد. يونسكو با حمايت از اين آثـار و  آثار در آينده مي
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ها در كشورهايي هم چون جمهوري آذربايجان، هويتي نو به مـردم  جلوگيري از نابودي آن
اعطا كرد. اين سابقه ي يونسكو تنها از طريق قدرت متقاعدسازي اين سازمان ميسر بوده كه 

. البته، ناگفته نمانـد، از آن جـا كـه    )The Economist, 2009(نمايانگر قدرت نرم آن است 
زدگي توان منكر عدم سياستيردولتي، بنابراين نميالدولي است و نه غيونسكو سازماني بين

  )22: 1389(مجيدي، در آن شد. 
  
  . ناكامي آمريكا در رويارويي با يونسكو7

داد، يونسكو المللي كه آمريكا به حفظ نفوذ در آن بسيار اهميت ميهاي بيناز جمله عرصه
گيري با اعضاي يونسكو و ي هفتاد ميالدي آمريكا در وضعيتي خاص، با دربود. اما در دهه

آمريكـا بـيش از   . اين درحالي است كه گيري از اين سازمان شددبير كل آن، ناچار به كناره
الدولي براي گسترش نفوذ خود در دنيـا  هاي بينهر دولت ديگري كوشيده است از سازمان

و گـاه بـا   هاي مـالي آمريكـا   ها كه گاه با كمكاين تالش )64: 1385(همراز، استفاده كند. 
ايـن   هاي آمريكايي بوده، هدفشان در بسياري از موارد متوجه قدرت نرمبه زورگوييتوسل
هاي مـوردي آمريكـا در اعمـال نظـراتش در ايـن      ها بوده است. از ديگر سو ناكاميسازمان
ها را در ديد عموم افزايش دهـد، چراكـه   توانست قدرت نرم اين سازمانها خود ميسازمان

الـدولي  هاي بيناي كه به اين سازمانهاي ماليكلي، قدرت اول جهان با تمام كمكدر نگاه 
اي ها در دنيا بوده اسـت  اكنـون توسـط عـده    داشته و خود از بنيانگذاران اين قبيل سازمان

تارومار شده  -كه اكثراً كشورهاي فقير يا روبه توسعه هستند -كشورهاي تازه از راه رسيده
هـا و نيـز ايجـاد نـوعي     شده اند و اين خود مـوقعيتي بـراي ايـن سـازمان     اند و كنار نهاده

  المللي بود. دوگانگي در افكار عموم نسبت به حضور آمريكا در مجامع بين
هاي آمريكا و يونسكو شدت يافت. چرا كه در اين زمان ي هفتاد ميالدي، كشمكشدر دهه

هـاي بـزرگ در   هاي قدرتاستكشورهاي جهان سومي عضو، درمقابل نفوذ گسترده و سي
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هايي از سوي اين كشـورها و طـرح   بنديدادند، تشكيل گروهالعمل نشان مييونسكو عكس
هاي خاورميانه و فلسطين هايي از قبيل تبعيض نژادي و بحراني بحرانهاشان دربارهديدگاه

  ايطـور گسـترده  ي اقتصـادي و فرهنگـي جهـان سـوم، بـه     هم چنين مشـكالت توسـعه   و
يونسكو را بـه حمايـت از   «در مقابل آمريكا نيز  هاي آمريكا را مورد حمله قرار داد.سياست

در اين زمان بـا  » كرد.گرايان اروپايي و كشورهاي تندرو جهان سوم متهم ميشوروي، چپ
   بخـش فلسـطين   توسعه در فلسـطين، پـذيرفتن سـازمان آزادي   «هايي از قبيل، تصويب طرح

در امور فرهنگي و آموزشي و مخالفت اكثريت اعضا با پـذيرش رژيـم    عنوان عضو ناظربه
تهديد آمريكا در نپـرداختن حـق   » هاي جغرافيايي يونسكوبندي گروهصهيونيستي در تقسيم

دنبال داشت اما مهم ترين چـالش ميـان آمريكـا و يونسـكو كـه      عضويتش در يونسكو را به
ارتباطـات بـود كـه در    و  م نوين اطالعاتنظ«كشيدن آمريكا از يونسكو شد، منجربه دست

سـويه اطالعـات تحميلـي كشـورهاي صـنعتي      واكنش كشورهاي جهان سوم به جريان يك
كه در حقيقـت  » جريان آزاد اطالعات«مخالفت كشورهاي جهان سوم با » غرب مطرح شد.

ريكا نفوذ كلي آم«جاي آنان از اعمال قدرت نرم غربي و باالخص آمريكايي بود، مخالفت به
كرد. كشورهاي جهـان سـوم   دار ميرا خدشه» بر اين نظام كه وابسته به صنايع فرهنگي بود

ي امپرياليسم اش در ادامهكه در آن زمان دريافته بودند، آمريكا از طريق قدرت نرم فرهنگي
الـدولي يونسـكو بـه مخالفـت بـا آن      اي جديد تـالش دارد، از طريـق كرسـي بـين    شيوهبه

در كنفرانس «م  1948ها توانستند در سال ها، آمريكاييا برخالف اين مخالفت؛ امبرخاستند
گذاري كنند. از آن ، اين جريان را پايه»ي آزادي اطالعاتمتحد دربارهالمللي سازمان مللبين

و » هجوم اطالعاتي«بر برتري فناوري ارتباطات خود، پس آمريكا و ساير متحدانش، با تكيه
    طـور گسـترده عليـه كشـورهاي جهـان سـوم آغـاز كردنـد.         خـود را بـه  اعمال قدرت نرم 

م، امپرياليسـم نـوين   1960ي ترتيب با پايان عصر استعمار در دههبدين )65: 1385(همراز، 
اي و اطالعاتي غرب آغاز شد و تاكنون نيز با قدرت ادامـه  غرب از طريق قدرت نرم رسانه
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، فشـارهاي زيـادي را   »تعهـد جنبش عـدم «ورهاي دارد. البته پس از تصويب اين طرح، كش
انجام دادنـد  » هاارتباطات در خدمت انسان«و نيز » متعادل كردن جريان اطالعات«درجهت 

و اين فشارها خشم آمريكا و نيز متحد درجه اولـش انگلـيس را برانگيخـت و باعـث شـد      
م آمريكـا از   1984دنبال آن انگليس، يونسـكو را تـرك كننـد. اگرچـه خـروج       آمريكا و به

الدولي را با مشكل شديد تأمين بودجه مواجه كرد (چراكـه در آن  يونسكو، اين سازمان بين
شد) اما اتحاد كشورها هاي مالي آمريكا تأمين ميي يونسكو از كمكچهارم بودجهزمان يك

حال ينالملل داراي اهميت بود. درعي بيناي در عرصهعليه نظام سلطه و امپرياليسم رسانه
ها، هاي آمريكاييهاي يونسكو و نيز تغيير برخي ديدگاهم با تغيير رويه2003اگرچه در سال 

ي امـا ايـن حـوادث اهميـت گسـترده      )66(همـان:  اين كشور دوباره به يونسـكو پيوسـت   
  دهد.الدولي را در روند حكم راني جهاني نشان ميهاي بينسازمان

م به ايـن سـازمان پيوسـت. در     2011كه در سال  جديدترين عضو يونسكو، فلسطين است
عنوان گامي مهم در عضويت تواند بهاين ميان بايد گفت، عضويت فلسطين در يونسكو، مي

ي فلسـطينيان بـراي   سـاله اين سرزمين اشغالي در سازمان ملل باشد. اگرچه تالش چنـدين 
تواند آن در يونسكو مي عضويت درآمدننتيجه مانده است اما بهعضويت در سازمان ملل بي

نويدبخش آزادي اين سرزمين و پيامي ديگر در شكست آمريكا باشد. نكته ي مهم ديگر در 
اين عضويت، شكست قدرت نرم آمريكاييان در جهان است، از آن جـا كـه يونسـكو يـك     
سازمان فرهنگي است. بنابراين محل مناسبي است تا كشورها قدرت نرم فرهنگـي خـود را   

هـاي كـالن آمريكـا بـه يونسـكو و      به كمكنمايش گذارند. با اين وجود باتوجهدر معرض 
ي اين سازمان، آن ها نتوانستند در اين امر پيروز شوند و در كنار درصد از بودجه 22تامين 

پيمانـان  آلمان و كانادا، رأي منفي آنان درمورد عضويت فلسطين به جايي نرسيد و حتي هم
تـوان  بنابراين مي )1390(سيلماني، ن مورد آمريكا را تنها گذاشتند. درجه يك آنان نيز در اي

دارنـد  » اي رقابتي و چالشيعرصه« الدوليهاي بينگفت سازمان ملل متحد و ديگر سازمان
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(همـراز،  هاي بزرگ نيست. ي رقابت در اين عرصه، همواره در جهت منافع قدرتو نتيجه
الدول اسالمي كـه در  هاي بينهم اشاره كرد كه سازمانتوان به اين مدر انتها مي )63: 1385
هاي اخير در ميان كشورهاي اسالمي تشكيل شـده اسـت از قبيـل سـازمان كنفـرانس      سال

هـاي كشـورهاي   توانند نقش راهگشـايي در تقويـت همكـاري   اسالمي و نيز آيسيسكو، مي
   اسالمي داشته باشند.

  
  گيرينتيجه
هـا  سيار مهمي در ايجاد، توسعه و كنترل قـدرت نـرم دولـت   الدولي نقش بهاي بينسازمان

كنند. در واقع حكم راني جهاني در فضايي جهـاني شـده ظهـور يافتـه و فعاليـت      بازي مي
تا حدي توانسـته   ها خودالدولي را به همراه داشته است. وجود اين سازمانهاي بينسازمان

   هـا نيسـتند و سـاير كشـورها نيـز      رقـدرت بيانگر اين نكته باشد كه حكم رانان جهان تنها اب
توانند در حكم راني جهاني نقش داشته باشند. نقـش كشـورهاي جهـان سـوم در پرتـو      مي

ها كه با موضوعات فرهنگي و آموزشـي در  اي از آنها به ويژه دستهقدرت نرم اين سازمان
هـاي  ست كه در سالها، يونسكو اارتباطند، پررنگتر است. از مصاديق قدرت نرم اين سازما

هاي فرهنگي و آموزشي خود نقش مهم و تأثيرگذاري را در همه كشورها گذشته با فعاليت
هـاي كـالن در ايـن    هاي فراوان و صرف بودجـه ها با وجود تالشايفا كرده اند و ابرقدرت

 اند آن را تحت اختيار خود درآورنـد. سازمان، در موارد مهمي كه در مقاله گذشت، نتوانسته
همان گونه كه در مورد يونسكو و سازمان ملل گفته شد، آمريكا ابتدا با توسعه و بسط نفوذ 

ويژه يونسكو، توانست با وجود مخالفت بسـياري از كشـورها كـه    ها بهخود در اين سازمان
توسعه و يا ملل جهان سوم بودند، با تصويب جريـان آزادي  ي آنان كشورهاي درحالعمده

، راه را براي اعمال قدرت نرم خـود و امپرياليسـم جديـد در جهـان از     اطالعات در جهان
اي جهـان  اي و ارتباطاتي بگشايد و خود را در رأس قـدرت رسـانه  طريق جنگ نرم رسانه
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الدولي در پيش برد حكم راني جهـاني و  هاي بينشك سازمانقرار دهد. در اين ميان، بدون
ها همان گونه كه توانستند راه را بـر امپرياليسـم   زمانتأثير نيستند. اين ساها بياهداف دولت

ميـان،  توانند آن را كنترل، مهار و حتي متوقف كنند. منتهي در ايـن نو آمريكايي باز كنند، مي
وري هـا شناسـايي كننـد و در راه بهـره    كشورها بايد راه خود را در استفاده از اين سـازمان 

هـاي اقتصـادي و   نرم خود و چـه در سـاير زمينـه   ها چه در پيشبرد اهداف حداكثري از آن
تر قدرت نرم غرب، جنگ ي عميقعمل آورند. در اين ميان مطالعهسياسي استفاده الزم را به

اي و هاي براندازي امپرياليسم غربي كه بر قـدرت نـرم رسـانه   هاي غربي و شيوهنرم رسانه
ها ت بايد در دستوركار اين سازمانهاي اطالعاتي و ارتباطي آنان بنا شده اسبرتري فناوري

المللي قرار گيـرد. در  الدولي و بينابتدا در سطح كشورهاي اسالمي و سپس در سطوح بين
الـدولي نيـز   هـاي بـين  توان به سازمانپايان بايد گفت، تئوري قدرت نرم جوزف ناي را مي

هـاي  مِ ديگر سـازمان بسط داد. همان گونه كه در مقاله نيز اشاره شد بررسي ابعاد قدرت نر
  هاي آينده است. الدولي نيازمند پژوهشبين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 171... / الدولي برهاي بينتأثير قدرت نرم سازمان

  منابع
وستفاليا با تاكيـد بـر ايسـتارهاي    جهاني شدن و حكم راني فرا«)، 1388ابراهيمي، شهروز (

-123، 6دوره جديـد، ش   سياست نظري،  فصلنامه پژوهش» جمهوري اسالمي ايران
160. 

فصلنامه ، »عوامل مؤثر بر نگرش جوانان نسبت به فرهنگ جهاني«)، 1386ادريسي، افسانه (
  .119-99، 32، ش 8، 4، مطالعات ملي

المللي بـر حاكميـت و اسـتقالل    تأثير جهاني شدن و تحوالت بين«)، 1389پروين، خيراهللا (
 .62-41، 40، ش4، فصلنامه سياست، »هادولت

 ،راسخون، »هاني يا چپاول محترمانهبيلدربرگ؛ حكم راني ج«)، 25/06/1391گو، جواد (حق
  > http://rasekhoon.net/article/show/630693/<     
فصـلنامه علـوم   ، »رويكرد انتقـادي بـه پديـده جهـاني شـدن     «)، 1386محمدي، كريم (خان

 .142-123، 40، سال دهم، شسياسي
انديشـه  مثابه حاكميت تالشي در جهت تبارشناسـي  جهاني شدن به«)، 1383داگالس، يان (

  .89-49، 43، ش 11، پژوهش فصلنامه مجلس و، »سياسي معاصر
كالبدشكافي قدرت نرم و ابزارهاي كاربردي «)، 1389رفيع، حسين وسيدمحمدجواد قربي (

  .138-117  ، 48، 13، فصلنامه مطالعات بسيج، »آن
، 1، ش 6، »هاي حاكميـت جهـاني  چالش و2اينترنت «)، 1386آبادي، عليرضا (دولتزارعي

99-101. 
هـا  فرايند جهاني شدن و تأثير آن بـرنقش رسـانه  «)، 1388ساروخاني، باقر و زهرا كروبي (

، 47، ش فصـلنامه علـوم اجتمـاعي   ، »تلويزيون درحوزه فرهنگي ايران: مطالعه موردي
37-73. 

، ش فصلنامه علوم سياسي، »تحليل گفتماني جهاني شدن«)، 1383سجادي، سيدعبدالقيوم (
28 ،213-240. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 1393 پاييز 20 شماره  المللي / فصلنامه تحقيقات سياسي بين 172

 

، ش 1، 12، دانشگاه اسـالمي ، »جهاني شدن و مهندسي فرهنگي«)، 1387سعيدي، رحمان (
37 ،126-143.  

، 168، ش 20، معرفت، »سازي اسالميجهاني شدن و جهاني«)، 1390سيديان، سيدمهدي (
137-152.  

ــالم  ــيلماني، غ ــي ( س ــكو   «)، 22/8/1390عل ــطين در يونس ــويت فلس ــد عض ــنج پيام ، »پ
  >http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=2193< 

هـاي فرهنـگ   جهاني شدن و چالش«)، 1388لو، علي و محمدحسن ميرزامحمدي (صحبت
، 2، ش13 فرهنگ در دانشگاه اسالمي،، »كشور مطلوب دانشجويي در نظام دانشگاهي

47-74.  
امه نامه پژوهش فرهنگـي (فصـلن  ، »مديريت فرهنگي كشور«)، 1387عيوضي، محمدرحيم (

  .144-115  ، 2، ش 9، مطالعات فرهنگ و ارتباطات)
  .266-241، 8، شراهبرد ياس، »جهاني شدن و حكم راني«)، 1385دي ( كرانسر، استفان

، »شناسي دموكراسي در عصر جهاني شـدن آسيب«)، 1391مله، علي و رضا رحمتي (كريمي
 .190  -149، 1، ش 4، فصلنامه روابط خارجي

، فصلنامه راهبـرد ، »ها و تهديدهاجهاني شدن از منظر فرصت«)، 1385(گريسولد، دانيل ب 
 .294-277، 39ش 

وگو با سفير و نماينده دائم جمهوري اسالمي ايـران در  گفت«)، 1389مجيدي، محمدرضا (
، 10ش  مـديريت ارتباطـات،  ، »شـود محسوب مـي  يونسكو، يونسكو اتاق فكر جهاني

21-23.  
فصـلنامه  ، »هاها و چالشهاني شدن و اديان توحيدي: فرصتج«)، 1389مسعودنيا، حسين (

  .242-223، 55، ش 19، راهبرد
، »گرايـي گرايـي: انفكـاك يـا هـم    جهاني شـدن و منطقـه  «)، 1388موسوي، سيدمحمدعلي (

 .138-119 ، 3، ش 1، المللي روابط خارجيفصلنامه بين

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 173... / الدولي برهاي بينتأثير قدرت نرم سازمان

تهـران، انديشـكده راهبـردي     محمد ناييني،، مترجم علي»تهديد نرم«)، 2004ناي، جوزف (
 امنيت نرم.

، 17، ماهنامه معرفت، »اسالم و جهاني شدن تعامل يا تقابل؟«)، 1387ساماني،مهدي (نكوئي
 .94-69، 133ش 

آشـنايي بـا سـازمان آموزشـي، علمـي و فرهنگـي ملـل متحـد         « )،1383نوروزيان، مهدي (
)UNESCO(« ،80-76، 34ش ،رهيافت..  

ماهنامه زمانه (ماهنامه انديشه ، »هاي رويارويي قدرتيونسكو عرصه«)، 1385همراز، ويدا (
 .66-63، 49 ، ش 5، و تاريخ سياسي ايران معاصر)

تأثير تحوالت جهاني پس از جنـگ سـرد بـر سياسـت خـارجي      «)، 1390واعظي، محمود (
  .142-109، 1، ش 3، خارجي  فصلنامه روابط ، »جمهوري اسالمي ايران

قدرت نرم در سياسـت خـارجي آمريكـا بـا     «)، 1391 و احسان شيخون (اهللايزداني، عنايت
  .120-95، 5، ش 2، نرم مطالعات قدرت، »ي فرهنگتأكيد بر پديده

Bogyay, Katalin (28 11 2012), “International Conference in Budapest on Soft 
Power”, schopflingyorgy, retrived in 24 11 2014. 
 <http://schopflingyorgy.hu/news_display/international_conference_in_
budapest_on_soft_power/> 

Bokova, Irina (21 03 2014), “UNESCO’s Soft Power in a Globalising World”, 
The Institute of  International and European Affairs, 
<http://www.iiea.com/events/unescos-soft-power-in-a-globalising-world>, 
retrived in 24 11 2014 

EU Institute for Security Studies (2010), “Global Governance 2025: At a 
Critical Juncture”,  Paris, EU Institute for Security Studies. 

Kleinwächter, Wolfgang (August 2001), "Global Governance in the Information 
Age: GBDE and ICANN as Pilot Projects for co-regulation and a new 
trilateral policy?", Papers from The  Centre for Internet Research. Aarhus, 
The Centre for Internet Research. 

Kurlantzick, Joshua (December 2005), "The Decline of American Soft Power.", 
Current History,  419-424, retrived in 24 11 2014. 
<http://carnegieendowment.org/files/Kurlantzick.pdf>. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 1393 پاييز 20 شماره  المللي / فصلنامه تحقيقات سياسي بين 174

 

Nye, Joseph (2008), "Public Diplomacy and Soft Power", The Annals of 
American Academy of Political and Social Science, No. 616, 94-109 

Saleh, Layla (2012), "Soft Power, NGOs, and the US War on Terror." , Theses 
and Dissertations.  Paper 66.  

Schittecatte, Catherine (2006), "Toward a More Inclusive Global Governance 
and Enhanced  Human Security.", A Decade of Human Security Global 
Governance and New Multilateralisms. Ed. Sandra J. Maclean, David R. 
Black and Timothy M. Shaw, Hampshire,  Ashgate, 129-144. 

Tausch, Arno (May 2006), "From the “Washington” towards a “Vienna 
Consensus”? A quantitative analysis on globalization, development and 
global governance.", Paper prepared  for the discussion process 
leading up to the EU-Latin America and Caribbean Summit 2006,  May 
11, 2006 to May 12, 2006, Vienna, Austria. Centro Argentino de Estudios 
 Internacionales. 

Tehranian, Majid (2002), "Globalization and Governance: an Overview.", 
Democratizing Global Governance. Ed. Esref Aksu and Joseph A. 
Camilleri, New York,Palgrave Macmillan Ltd, 1- 74. 

The Economist (10 09 2009), “The Limits of Soft Cultural Power”, UNESCO 
and World Heritage  Sites, retrived in 24 11 2014 
<http://www.economist.com/node/14428543>. 

W.W.Norton (2010), Intergovernmental Organizations, Nongovernmental 
Organizations, and International Law, retrived in 13 05 2013. 
 <http://www.wwnorton.com/collegepolisciessentials-of-international-
 relations5ch07summary.aspx>. 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

