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Abstract 

The purpose of this essay is to examine the impact of building a strategic model 
of defense diplomacy on enhancing the Islamic Republic of Iran's soft power. This 
study is applied-developmental in nature, with a strong emphasis on qualitative 
approaches and case studies. It is divided into two sections: documentary and field 
(interview with experts). The findings indicated that modeling and modeling in 
defense diplomacy are two of the Islamic Republic of Iran's strategic imperatives. 
Defense diplomacy is critical to the Islamic Republic of Iran's strategic framework 
because it may give a new method for military diplomatic institutions to enhance the 
Islamic Republic's soft power. The relevance of defense diplomacy stems from the 
Islamic Republic of Iran's desire to play a regional and worldwide role. The Islamic 
Republic of Iran's defense diplomacy must be capable of laying the groundwork for 
the growth of the Islamic Republic's soft power. Defense diplomacy becomes an 
integral aspect of the equation of power in the international arena in such a 
circumstance. As the country's soft power capabilities for countering threats grows, 
the strategic need to use varied power generating mechanisms grows. A more 
expansive view of soft power may transform dangers into possibilities, leading in 
increased trust in interactions with political units. In this light, political diplomacy, 
by systematically merging diplomacy and defense, becomes an effective weapon for 
using and producing soft power in order to accomplish a strategic objective via 
national engagement with other units of the international system. Contribute to the 
Islamic Republic's prevention and counter-offensive against damaging threats. As a 
result, deterrence is seen as the primary factor in establishing the boundaries of 
defense diplomacy's role. 
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 رانیا یاسالم یجمهور یدفاع یپلماسید یراهبرد یالگو

 1قدرت نرم بر دیتأک با
 

 ـالیت شعبان، دهقان نیحس دکتر
 11/45/1044تاریخ دریافت: 

 31/40/1044تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 ایران اسالمی بر ارتقای قدرت نرم جمهوری دفاعی دیپلماسی راهبردی الگویبررسی تأثیر تدوین منظور  این مقاله، به

باشد.  ای می زمنیه –ای است و با غلبه رویکرد کیفی و روش موردی توسعه -این تحقیق از نوع کاربردینگارش شده است. 
دیپلماسی  در و ارائه الگو زیسا پژوهش نشان داد مدل های یافتهشامل دو بخش اسنادی و میدانی)مصاحبه باخبرگان( است. 

منظرر  ایران از این ج.ا.دیپلماسی دفاعی در ساختار راهبردی  .شود ایران محسوب میج.ا.های راهبردی  دفاعی، از ضرورت
 قردرت نررم  ارتقرای   در راسرتای  برای ایفای نقش نهادهرای دیپلماتیرن نظرامی    یسازوکار جدید تواند اهمیت دارد که می
محسوب  ایران المللی ج.ا. ای و بین منطقه ایفای نقش های د. اهمیت دیپلماسی دفاعی تابعی از ضرورتج.ا.ایران فراهم آور

 ج.ا.ایران را به وجرود آورد. در ننرین  بسط قدرت نرم الزم برای  های دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران باید بتواند زمینه .شود می
 قردرت نررم  به هرر میرنان قابلیرت     .شود الملل محسوب می بین عرصهقدرت در  ه، دیپلماسی دفاعی بخشی از معادلوضعیتی

. دگررد  تولید قدرت بیشرتر مری   گیری از سازوکار متنوع تهدیدات افنایش یابد. نیاز راهبردی برای بهره کشور برای مقابله با
آن در حوزه تعامالت با ساز تبدیل کند که نتیجه  های فرصت تواند دامنه تهدیدات را به زمینه رویکرد موسع به قدرت نرم می

در این جهت دیپلماسی سیاسی با درهم آمیخرتن دیپلماسری و دفراع در رونردی      واحدهای سیاسی اعتمادسازی بیشتر است.
کند تا از طریق تعامل ملری برا سرایر     شود که با بکارگیری و تولید قدرت نرم تالش میمند به ابناری اثربخش تبدیل می نظام

بره همرین    رب محقق کند.خلل، هدف راهبردی جمهوری اسالمی در پیشگیری و مقابله با تهدیدات مالمواحدهای نظام بین
 گیرد. ید حدود عملکرد دیپلماسی دفاعی مورد توجه قرار میأیترین مالحظه در ت دلیل بازدارندگی به عنوان اصلی

 

 .اسالمی دفاعی، جمهوری ، دیپلماسیقدرت نرمالگوی راهبردی، ها:  کلیدواژه

 

 گفتمران  اسرا   برر  یدفاع یپلماسید حوزه یراهبرد یالگو ارائه: عنوان تحت یدکتر رساله از مستخرجه مقاله نیا. 1

 نیتردو  یبشرر  موفرق  تجرارب  از یریر گ بهرره  و رانیر ا یاسالم یجمهور نظام تجارب ،یاساس قانون ،یرهبر و امام

 .است دهیگرد

. ریرکبیام یصنعت دانشگاه یعلم ئتیه عضو و تمام استاد 

  . :رعاملیپدافند غ یراهبرد تیریمد یدکتر یدانشجونویسنده مسئول 
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 مقدمه
 روشرنی  بره  مرردم  و پیرامرونی  محریط  برا  هدفمنرد  تعامرل  و نحوه اهمیت به اسالم مبین در دین

ىَ    اْدُع ِإلى فرماینرد   درسوره مبارکه نحل می متعال خداوند همچنانکه شده است، پرداخته ِّک ََ  ِِ َسىيل
تي    ِِّاْلِحْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِِّالَّ

َ
ْعَلىُم ِهَي أ

َ
َِ َو ُهىَو أ َِّ َعىْن َسىيلِل ى ََ ْعَلُم َِِّمىْن 

َ
َ  ُهَو أ َِّّ ََ ْحَسُن ِإنَّ 

 بره  نیکرو  موعظره  و برهران  و حکمت بوسیله را مردم(وسلم وآله علیه اهلل صلی)پیامبر ای »1ِِّاْلُمْهَتديَن 

 به تو پروردگار قطعاً کن، مجادله آنان با شیوه بهترین با رهگذر این در و فراخوان پروردگارت راه

 کنرونی،  درشرایط «است ترآگاه نین یافتگان هدایت به او و است داناتر گشته گم او راه از که کسى

 گونرراگونی کارهررای و سرراز و هرراتوانمنرردی هررا،ظرفیررت از برخررورداری نیازمنررد داریحکومررت

 اقتضرای  بره  امرروزه  کره  اسرت  ایگسرترده  هایظرفیت دارای دیپلماسی(. 0: 1280 عسکری،)است

 مختلر   نهادهرای  ذاتری  هرای هرا و مأموریرت  کرار ویرژه   با و ارتباط ابعاد از هرین شدن تخصصی

 ای،رسرانه  دیپلماسری  فرهنگری،  دیپلماسری  سیاسری،  دیپلماسی مانند و متعدد جدید بامفاهیم دولتی،

 بره ( 81: 1204و علیدوسرتی،  سراعد .)شرده انرد   تبیین دفاعی دیپلماسی همچنین و عمومی دیپلماسی

 تروان می بین دراین پردازند،می امردیپلماسی به امورخارجه نین وزارت از غیر نهادهایی خاطر همین

 پیرروزی . کررد  اشراره  دیپلماسری  ومؤثر گسترده هایحوزه از یکی عنوان به هم دفاعی دیپلماسی به

 رویپرریش را مناسرربی الگرروی دیپلماتیررن، و تعررامالت حکومررت اداره در زمینرره اسررالمی انقررالب

 اسرالمی  از دیپلماسری  نوینی فصل ،(العالی مدظله)ایخامنه امام رهبری معظم گشود و مقام جهانیان

 دیپلماسری و از  دسرتگاه  راه نقشره  عنروان  بره  و مصرلحت  عنت، حکمرت  اصول حفظ با را ایرانی –

 و هررابینرریپرریش از بسرریاری در. فرمودنررد ترسرریم نظررام کررارگناران برررای دفرراعی دیپلماسرری جملرره

 مطرر   آینرده  هرای قردرت  از یکری  عنروان  بره  المللری، ایرران  برین  مطالعراتی  معتبر مراکن های تحلیل

 تدوین لنوم و دفاعی دیپلماسی به که است مدتی ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای .است شده

 دیپلماسری  در حروزه  راهبرردی  الگروی  لریکن  انرد، داشرته  معمرول  ایویرژه  توجه آن به مربوط اسناد

 فعالیرت  ین مستلنم کار این اساساً و نشده تدوین اسالمی ارتقای قدرت نرم جمهوری دفاعی برای

 دیپلماسی هایشاخصه ها ومؤلفه ابعاد، توانمی راهبردی الگوی این تدوین با. است عمیق پژوهشی

 

 135 هیآ: نحل مبارکه سوره .1
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 در معتبرر  سندی عنوان به و نمود و ترسیم تبیین را اسالمی ارتقای قدرت نرم جمهوری دفاعی یرای

 .داد قرار ملی امنیت منافع تأمین راستای در های مسئول کشور،دستگاه اختیار

 از گیرری و بهره گفتگو تعامل، و جنگ  منازعه از پیشگیری جهت دیرباز از دفاعی ارتباطات

 نهرادی  عنروان  بره  مسرلح  نیروهای است،داشته  وجود دفاعی اهداف به نیل برای غیرقهری، ابنارهای

 جنرگ،  و بحرران  صرلح،  شررایط  در آنهرا اسرت،   ذاتری  مأموریت امنیت، تأمین و کشور از اعدف که

 تعرامالت  در کره  کارکردهرا  این از بخشی. دارند ملی امنیت منافع تأمین برای مختلفی کارکردهای

 از بسریاری  در. اسرت  دفراعی  دیپلماسری  عهرده  به شود،می پیگیری دیپلماتین صحنه در و خارجی

 آینرده  هرای قدرت از یکی عنوان به المللی، ایرانبین مطالعاتی معتبر مراکن هایتحلیل و هابینیپیش

 و دفراعی  دیپلماسری  بره  کره  اسرت  مردتی  ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای .استشده  مطر 

 راهبرردی  سرند  کره  طروری  بره  انرد، داشرته  معمرول  ایویرژه  توجره  آن بره  مربروط  اسناد تدوین لنوم

 کرل  سرتاد  و بودجره  و برنامه معاونت طر  توسط ایران اسالمی جمهوری دفاعی -نظامی دیپلماسی

 و سراز  سرند،  ایرن . اسرت  رسریده ( العرالی  مدظلره )قروا  کرل  معظرم  فرمانرده  تأییرد  به و تهیه مسلح نیروهای

 راهبردی الگوی لیکن است، کرده تبیین را عالی سطح در دفاعی خارجی مناسبات اجرایی کارهای

 با. است عمیق پژوهشی فعالیت ین مستلنم کار این اساساً و نشده تدوین دفاعی دیپلماسی درحوزه

 آنهرا  برین  و رابطه دفاعی دیپلماسی هایشاخص ها،مؤلفه ابعاد، توانمی راهبردی الگوی این تدوین

 منرافع  تأمین راستای در معتبر سندی عنوان به و نمود و ترسیم تبیین را مدنظر اهداف به دسترسی در

 اسرالمی  های مسئول کشور در راستای ارتقرای قردرت نررم جمهروری    دستگاه اختیار در ملی امنیت

 یاسالم یجمهور یدفاع یپلماسید یراهبرد یالگو تحقیق این اصلی بنابراین مسئله .داد ایران قرار

 کدام است؟ بر قدرت نرم دیتأک با رانیا

 

 قیتحق ینظر چارچوب و اتیادب

 میمفاه فیتعر
 دفاعی دیپلماسی

 دارای منرافع،  و اهرداف  تعقیر   در آمیرن مسرالمت  هرای شریوه  از اسرتفاده  مفهروم  به دیپلماسی

 هرای شیوه کارگیری به معنای به دیپلماسی تاریخی نظر از. است بشری تمدن برای سابقه با تاریخی
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 ترامین  و صرلح  ترأمین  صرلح،  اعراده  جنرگ،  خرتم  برای گفتگو و مذاکره از استفاده و آمینمسالمت

 گذشرته  در کره  اسرت  آن دیپلماسری،  مختلر   تراریخی  هایدوره تماین در مهم نکته. است اهداف

 (3-12: 1211نیکلسون،. )است بوده علمی ضوابط و قانونی هاینارنوب فاقد مذاکره، و گفتگو

 

 قدرت نرم
 نتایج تحقیق عنوان محقق ردیف

1 
 پیرمحمدی

(1205) 

 قدرت هایشاخص

 دفاعی دیپلماسی نرم

 اسالمی جمهوری

 ایران

 را ایران اسالمی جمهوری دفاعی دیپلماسی نرم قدرت هاینشانه

 معنرروی، اقترردار از برخررورداری ماننررد هرراییشرراخص پرتررو در

بخشری،  لهرام ا جهرانی،  قردرت  هایقط  به تعهد عدم و استقالل

-همه دفاع دکترین قال  در دفاع سازی میراث فرهنگی، مردمی

 سرروابق ملرری، یکپررارنگی و ایرانرری -اسررالمی هویررت جانبرره،

 بررسری  قابرل  نررم  بازدارندگی و مقد  دفاع دوران افتخارآمین

 .است

3 
 یجشن یموسو

(1204) 

قدرت  یلیتحل یالگو

 یاسالم ینرم جمهور

 در جهان اسالم رانیا

و  یعلمر  ،یهنرر  ،یفرهنگر  هرای لیاز پتانسر  یرگیر با بهرره  رانیا

جهان  یکشورها ریبه تعامل و ارتباط متقابل با سا شیخو یاسیس

 .است پرداخته یاسالم یکشورها ژهیبه و

 زادهیحاج 2

 یپلماسید یالگو

 یجمهور یدفاع

در  رانیا یاسالم

و  ییازتیامن یراستا

انقالب  بخشیعمق

 یاسالم

 ابعاد الگوی دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران:

و توسعه توان و  تیتقو»هشت مؤلفه شامل:  یدارا یبُعد ملال : 

 سرازی  متنروع  ها،به فرصت دهایتهد لیتبد ،یدفاع هاییآمادگ

و  یتر یادراک امن دیر تول ،یدفاع یپلماسید یو ابنارها کردهایرو

-تحرک ،یاتحاد و همدل تیتقو ،یدفاع یراهبرد یرسازیتصو

و  یسراختار  هرای وزارت دفراع در حروزه   سازیو نابن بخشی

مسلح  یروهایکارکنان ن یو معنو ایحرفه یتوانمندساز ،ییاجرا

  ،«یدفاع یپلماسیج.ا. ا با د یخارج استیس یو همسوساز

برا   ییهمگرا تیتقو»هشت مؤلفه شامل:  یدارا ایبُعد منطقهب: 

اسرالم و   هرای  از آمروزه  یرگیر همسرو، بهرره   یارترش کشرورها  

 تیریمرد  ی، اهتمرام بررا  یانقالب در مناسبات و تعرامالت دفراع  

 یداریر ب انیر از جر یو معنرو  یماد تیحما ،ایمنطقه هایبحران

و مسلمان، دفراع   یاسالم یکشورها نیانسجام ب تیتقو ،یاسالم

 هرای گرروه  سرازی ترالش در جهرت مصرون    ،یدر عمق راهبررد 

  «نگرندهینفوذ و دفاع آ دهیمقاومت در برابر پد
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 نتایج تحقیق عنوان محقق ردیف

 هرای یتوسعه همکار: املهفت مؤلفه ش یدارا المللینیبُعد بج: 

-نندجانبره  ،المللری نیبر  هرای بحران تیریمد ،المللینیب یدفاع

 قیر مقابله با نظرام سرلطه، کنتررل مناقشره از طر     ،یراهبرد ییگرا

برره منظررور   یعمرروم یپلماسررید یریبکررارگ ،یدفرراع یننرریرا

 یابیر گراه یو جا یدفراع  یپلماسر یبه اقردامات د  بخشیتیمشروع

 «یجهان

0 

جعفری نژاد و 

 همکاران

(1204) 

 قدرت افنایتعامل هم

 دیپلماسی با نرم

 جنگ برابر در عمومی

 نرم

 مناسبات و رفتار و هرافرهنرگ هرا،اسرا  قردرت نررم برر ارزش

 بررا  نرررم  جنرگ. اسرت اسرتوار کشرورهرا و هراملرت برا سیاسری

واقعیت به صرورت عمردی سرر  تحری  و دروغ کراری،فریر 

و کار دارد. از ایرن رو بررای دفراع در برابرر جنرگ روانری بایرد 

 .جسرتاز سالحی همچون سال  خودشان بهرره

5 

و  آبادیتاج

 انیمراد

(1202) 

ر  یدفاع یپلماسید

 یجمهور یتیامن

 در برابر رانیا یاسالم

 االتیاجبار ا یپلماسید

 کایمتحده آمر

 هرای تیجانبه و ننرد جانبره بره خراطر فعال     نی یها میتحر جادیا

و  کرا یاجبرار، توسرط آمر   یپلماسیدر قال  د نیصلح آم ایهسته

 میموجر  کوتراه آمردن رهبرران و تصرم      مانران، پی-از هم یبرخ

آنران   هرای -در برابر خواسرته  رانیا یاسالم یجمهور رندگانیگ

 هرای نرالش  اختبا توجه به شرن  داستپی که گونهو آن دینگرد

 کررا،یاجبررار آمر یپلماسرریدر برابررر د یترریّامن-یدفرراع یپلماسررید

و  کرا یآمر یرقرانون یغ یدر مقابل فشارها رانیا یاسالم یجمهور

متحرردانش از حقررول مسررلم خررود منصرررف نخواهنررد شررد و بررا  

و  یستادگیو کارآمد، ا ایپو یتیّامن -یدفاع یپلماسید یریبکارگ

 .دیخواهد رس یروزیبه طور حتم به پ

1 

و  وندفوسی

 همکاران

(1208) 

 یپلماسیقدرت نرم د

 یدر اجرا یدفاع

 یدفاع هایاستیس

 رانیج.ا. ا

از  یرگیر و بهرره  نگرر نرده یآ یاثربخشر  ،یعقالنر  گذاریاستیس

اسررتفاده مرروثر از  یبرررا ییدانررش برره عنرروان راهبردهررا تیریمررد

 هایاستیدر عرصه تحقق س یدفاع یپلماسیقدرت نرم د تیظرف

 گردیرده و  هیتوصر  رانیج.ا. ا یدفاع یپلماسید انیبه متول ،یدفاع

و  نیر آمتیر موفق یامردها یارائه شده، آثار و پ یعمل به راهبردها

ج.ا.  یبررا  المللری نیو هم در سرطح بر   یرا هم در سطح مل یمثبت

در شرکل دادن بره    یبه همراه خواهد داشت و نقرش مروثر   رانیا

 نرده یآ هرای یرگیر میبه تصم یاثربخش ،یدفاع استیس هایداده

 یدفاع هایبه هدف یابیدر دست لیو تسه یدفاع گذاراناستیس

 دکنیم فایا یو نظام
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گذاری بر دیگران به منظور کس  نترای  دلخرواه در نظرر    تأثیر ییتوانا یاگر قدرت را به معنا

از  نره « جاذبره »توان گفت قدرت نرم عبارت است از توانرایی کسر  مطلروب از طریرق     بگیریم، می

دهی، اثرگذاری و تعیین باورها و امیال دیگران است طریق اجبار یا تطمیع. قدرت نرم توانایی شکل

آنان باشد. در نگاه جوزف نرای قردرت نررم از     ی اطاعت و فرمانبرداریبه نحوی که تضمین کننده

هرا(  )هروی  « هامشول»قدرت سخت ر به طور خاص قدرت اقتصادی و نظامی که به ترتی  مبتنی بر  

ای را از گانره بنردی سره   شود. بنابراین جوزف نای تقسیمها( هستند ر متماین می  )نمال« تهدیدات»و 

کند: نظامی، اقتصادی و نررم. قردرت نظرامی و اقتصرادی هرر دو مراهیتی سرخت        قدرت پیشنهاد می

ی بره ترجیحرات   دهها متفاوت است که مبتنی بر توانایی شکلدارند و قدرت نرم از این حیث با آن

-کنرد و منجرر بره فرمرانبرداری و تبعیرت مری      ای کره تولیرد جرذابیت مری    دیگران است. آن توانایی

 .(نای 3441: 112.)گردد

 

 قیتحق نهیشیپ
 ساخت قدرت نرم

در حوزه قدرت تفاوتهای بنیادی میان وجوه سخت و نرم آن وجود دارد. این تفاوتها در نگاه 

ماعی، فرهنگی و سیاسی است در حالیکه در حوزة قدرت سخت حوزة قدرت نرم شامل  توان اجت

 باشد  نظامی می -بیشتر امنیتی

اعمال قدرت نرم، پیچیده و محصرول پرردازش ذهنری نخبگران اسرت در حالیکره، اعمرال         -1

توان آن را برا ارائره برخری از معیارهرا،      قدرت سخت عینی، واقعی و محسو  است و می

 اندازه گیری کرد.

اعمال قدرت سخت مبتنی بر اسرتفاده از زور و اجبرار اسرت در حالیکره در قردرت      روش  -3

 شود. گیری می نرم، از روش القا و اقناع بهره

هدف در اعمال قردرت سرخت، تخریر  و حرذف فینیکری حریر  و تصررف و اشر ال          -2

سرزمین اسرت، در حالیکره در نشرم انرداز اعمرال قردرت نررم، هردف تأثیرگرذاری برر           

هرای   فرایند تصمیم گیری و الگوهای رفتاری حری  و در نهایرت سرل  هویرت   انتخابها، 

 فرهنگی است.
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کاربرد قدرت نرم به دلیل ماهیت غیر عینی و محسو  آن، بیشتر فاقد عکس العمل اسرت   -0

 و این در حالی است که کاربرد قدرت سخت، محسو  و همراه با عکس العمل است.

دولتها هستند در حالیکه مرجع امنیت در قدرت نررم   مرجع امنیت در حوزة قدرت سخت، -5

 محیط فروملی و فراملی )هویت های فروملی و جهانی( است.

کاربرد قدرت سرخت در رویکررد امنیتری جدیرد بیشرتر متررادف برا فروپاشری نظرام هرای            -1

امنیتی مخال  یا معارض است، در حالیکه کاربرد قردرت نررم در رویکردهرای     -سیاسی

د بر ضد نظام های سیاسی مخال  یا معرارض، متررادف برا فرهنرگ سرازی و      امنیتی جدی

نهادسازی در نارنوب اندیشه و الگوهای رفتاری نظام های لیبررال و دموکراسری تلقری    

 شود. می

تواند در مکات  مختلفی وجود داشته باشد، اما آنچه مهم است ابنار و  منابع قدرت نرم می -1

رسد هر کشروری قرادر بره     قدرت نرم است که به نظر می کاربست صحیح و شایسته منابع

 (58-51: 1204انجام آن نیست )خاشعی و امامناده جعفر، 

 

 دفاعی دیپلماسی اهداف

هدف دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران، خاتمه بخشیدن به همه ابعاد اسرتعمار و تحکریم برآینردهای    

هرا  هرا و ملرت  فراعی، تمرامی دولرت   المللی است و معتقد است کره در عرصره د  تحول در روابط بین

نیازمند امنیت بوده و باید در طراحی مدل امنیت همگانی و صیانت از آن نقش داشته باشند. در ایرن  

هرای  میان دیپلماسی دفراعی دوجانبره وهمچنرین نندجانبره محردود کره از طریرق انعقراد موافقتنامره         

هرای امنیرت و دفراع    گردد، شالودهمی ای نمودارها و ترتیبات منطقهگیری سازمانهمکاری و شکل

 (301-301، 1201مشترک هستند.)متقی، 

 همچنرین . هسرتند  اقردامات  و هرا سیاسرت  توجیهی دلیل و وجودی فلسفه اهداف، کلی طور به

 ارزیرابی  بررای  اسرتانداردهایی  و کنرد مری  ایجراد  همراهنگی  سرازان تصرمیم  و تصمیمات بین اهداف

 دارای دفاعی دیپلماسی ویژه به ایحوزه هر در اهداف بنابراین. آوردمی وجود به مسئوالن عملکرد

 دفراعی  دیپلماسری  بررای  را هرایی هردف  تروان می شد، بیان آنچه پایه بر. باشندمی ایارزنده جایگاه

 (11: 1203 مینایی، و عسکری) .شودمی اشاره موارد این از برخی به که کرد مشخص
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 دیپلماسری  یرن . شرود مری  آنها و فصل حل و  مناقشات بروز از جلوگیری شامل سازی ثبات

 درهرم   باعث نین هماهنگی و هماهنگی، موجد همکاری و همکاری، بسترساز تواندمی فعال دفاعی

احتمرال   ضرری   شررایطی  ننرین  در اسرت  طبیعی. شود کشورها سرنوشت خوردگیگره و تنیدگی

 ظرفیرت   ایرن  دارای دفراعی  دیپلماسی این، بر افنون. یافت خواهد کاهش حداقل به هامناقشه وقوع

را  شررایط  درگیرر،  هایطرف با ارتباط برقراری راه از بتواند دهد، رخ ایمنازعه اگر حتی که است

 هرای ظرفیرت  تقویرت  بررای  ابناری دفاعی، دیپلماسی. نماید فراهم درگیری به  بخشیدن پایان برای

 (Mulloy, 2007: 2) است. شرین هایدولت صلح از حمایت

  تسلیحات کنترل در  آن آفرینینقش تواندمی دفاعی دیپلماسی هایهدف تریناصلی از یکی

 نگرانی احسا  طلبی، سیطره ازجمله دالیلی به هادولت برخی موارد بعضی در آنکه توضیح. باشد

 م انجرا  غیرمتعارف هایسال  حتی یا و نوین  تسلیحات به دستیابی برای فراوانی تالش... و هرا  و

 بروز به منجر نهایت، در که داشت خواهد دنبال به نین را  بازیگران سایر واکنش اقدام این. دهندمی

 سرازوکارهای . داشت نخواهد همراه به...  و ثباتیبی تشدید جن اینتیجه که گرددمی امنیت معمای

 توانرد مری ... و اعتمادآفرینی اطالعات، موقع به و صحیح تبادل سازی،شفاف مانند دفاعی دیپلماسی

 از اسرتفاده  برا   تروان مری  دیگر سوی از. باشد معضلی ننین در شدن گرفتار از گرین برای راهکاری

 مینرایی،  و )عسرکری  شرد.  جمعری  کشرتار  هرای سرال   تکثیر از مانع موجود هایپتانسیل و امکانات

1203  :23) 

سخت و نرم در سیاست دفراعی کشرورها، بسترسراز    ز طی  متنوعی از گنینه های مندی ا هرهب

تروان از دیپلماسری دفراعی بره عنروان سرازوکاری بررای         ترر خواهرد برود کره مری      آزادی عمل بریش 

اسرتفاده کررد. نشرانه هرای قردرت نررم دیپلماسری دفراعی         و ارتقرای آن  گیری از قردرت نررم    بهره

ز اقتدار معنروی، اسرتقالل و عردم    هایی مانند برخورداری ا جمهوری اسالمی ایران در پرتو شاخص

سرازی دفراع در قالر      تعهد به قط  های قدرت جهرانی، الهرام بخشری، میرراث فرهنگری، مردمری      

ایرانی و یکپارنگی ملی، سروابق افتخرارآمین دوران دفراع     -جانبه، هویت اسالمی دکترین دفاع همه

 (1205)پیرمحمدی، .مقد  و بازدارندگی نرم است
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 نرم منابع موّلد قدرت

 و هرا ارزش فرهنگ، برد که عبارتند از:نای از سه عامل به عنوان منابع مولّد قدرت نرم نام می

هرا در  خارجی. به زعم وی فرهنرگ در صرورتی کره بررای دیگرران جرذاب باشرد، ارزش        سیاست

هرای نراهمخوان   صورتی که در داخل و خارج مورد توجه قرار گیرند و البته توسط اقدامات و رویه

گذارنده و دارای اقتردار اخالقری   تضعی  نگردند و سیاست خارجی در صورتی که مشروع، درون

   (110ص  همان. )شوندی منابع قدرت نرم محسوب میبه نظر آید، در زمره

آفرینری خصوصریت   تواند مولد قدرت باشد. اما بایرد پرسرید آیرا قردرت    فرهنگ می فرهنگ:

ی فرهنرگ  د و آیا جوامع بشری جملگی قادرند به پشتوانهشوها محسوب میی فرهنگماهوی همه

برره پرسررش مررذکور منفرری اسررت. وی     خررود بررر یکرردیگر اعمررال قرردرت نماینررد؟ پاسررخ نررای     

 کره  نامیرد  آفررین قدرت توانمی را کشوری فرهنگ دارد عقیده و کندمی مطر  را جذابیت شرط

شت که اوالً جذابیت منابع فرهنگری،  دا توجه باید البته. باشد جذاب کشورها دیگر مردمان انظار در

شود نه اکتسابی. یعنی ین فرهنگ یا ذاتاً جذاب هست یا جذاب نیسرت  ویژگی ذاتی محسوب می

هایی مانند دیپلماسی عمرومی منرابع فرهنگری را بره سرهولت ت ییرر داد و بره        توان با فعالیتو لذا نمی

. دارد مخاطبران  تفسیر و دریافت  که بستگی بهذخایر آن افنود. ثانیاً جذابیت فرهنگ مطلق نیست بل

 مردمران  نظر در و جذاب ایجامعه مردمان نظر در کشور ین فرهنگی محصوالت است ممکن لذا

 در بایسرت می را فرهنگی نرم قدرت گذاریتأثیر مینان رو همین از. باشد غیرجذاب دیگر یجامعه

 (.142ر  140: 1288و احدی،  هادیان) کلی طور به نه سنجید هدف جوامع با خاص ارتباط

ی عمل خرویش قررار   ها را پذیرفته و سرلوحههای بنیادینی که ین دولت آنارزش ها:ارزش

تواننرد در  المللی مورد توجه قرار گیرند، میداده است، در صورتی که جذاب باشند و در سطح بین

هرای آمریکرایی ماننرد    رزشا نقش منرابع مولّرد قردرت نررم ظراهر شروند. جروزف نرای شرماری از         

ای سراالری، آزادی فرردی، گشرودگی و تحررک رو بره براال را برخروردار از ننرین خصیصره          مردم

ی فرهنرگ عامره )ماننرد آزادی فرردی(،     آفررین در آینره  های قدرتداند. به زعم وی این ارزش می

المللری )ماننرد   ی برین ی عملکرد در نهادهاساالری(، نحوههای داخلی )مانند مردمرفتارها و سیاست

های خارجی ین کشور )ماننرد پیشربرد صرلح و حقرول     گوش فرادادن به سخن دیگران( و سیاست

 (,Nye 3441: 11-0) شوند .بشر( متجلی می
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های آن در ارتباط ها و واکنشسیاست خارجی ین کشور و مجموع کنش :یخارج استیس

شود. باید گفرت  ی مولد قدرت نرم قلمداد میوهبا سایر کنشگران جهانی هم به عنوان ین منبع بالق

بره کراهش یرا افرنایش ذخرایر       تواند عملکردی دوگانه داشرته باشرد و  ها میسیاست خارجی دولت

شرن اقردامات غیرمسرئوالنه، غیرعقالنری، سبکسررانه و نامشرروع یرن        قدرت نرم آنان بینجامد. بی

ی نرای  امرا اقرداماتی کره بره گفتره      ی جهانی قدرت نررم آن را فروخواهرد کاسرت   دولت در عرصه

گذارنده و برخوردار از اعتبرار اخالقری باشرد، منجرر بره افرنایش قردرت نررم دولرت          مشروع، درون

ها( این است که خواهد شد. وجه تماین سیاست خارجی از دیگر منابع قدرت نرم )فرهنگ و ارزش

صوص ارتباط میان سیاسرت خرارجی   رسد در ختر قابلیت ت ییر دارد. به نظر میدو بیشنسبت به آن

و قدرت نرم با ین معما روبرو هستیم. جای تردیدی نیست که سیاست خرارجی از جرنس فعالیرت    

است و قدرت نرم از جنس منبع. یعنی سیاست خارجی به عنوان ین فعالیت، منابع قدرت نرم مانند 

گیررد و مرورد   ار مری فرهنگ جذاب را در راستای تحقق اهداف و ترأمین منرافع ملری کشرور بره کر      

دهد اما در عین حال خود سیاست خارجی نین به عنوان ین منبع مولّرد قردرت   برداری قرار می بهره

 نرم معرفی شده است. 

هایی که در نظر مرردم جهران جرذابیت داشرته     هم سیاست ج.ا.ایران در سطح سیاست خارجی

های اخالقی و بشردوسرتانه و بردون در   نهمحور با انگیمرزیِ غیرمنفعتهای برونباشند و نین فعالیت

توانند در نقش منبرع قردرت نررم عمرل کررده و سرب        نظر گرفتن مالحظات سیاسی و اقتصادی می

 منرابع  داشرتن  اختیرار  در کره  اسرت  ذکر به . الزمی هدف شوندترفیع جایگاه کشور عامل در جامعه

نیست بلکه از قوه به فعل رساندن ایرن منرابع بره    ی قدرت نرم الناماً به معنای توانایی اعمال آن لقوهبا

های گسرترده  و انجام فعالیت گذاریمنظور تحقق اهداف مورد نظر سیاست خارجی نیازمند سرمایه

 است.

 

  خارجی در سیاست دیپلماسی دفاعی

 خارجی سیاست دفاعی در دیپلماسی اهداف توانمی را زیر اهداف کلی بندی تقسیم ین در

 :دانست

 و خرارجی  سیاسرت  اصلی هدف جهان، در توحیدی نظام تشکیل و توحید: حیدگرایی. تو0
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 در(  صرلی اهلل علیره و آلره و سرلم    )  اسالم گرامی پیامبر اولیه دعوت و بوده اسالم دفاعی دیپلماسی

 اشراره  خداوند در قررآن . استبوده استوار خداوند یگانگی و توحید بر علنی و سری دعوت دوران

 ای بگرو  1«يا اهِ الکتاب تعالوا ال  کلمَ سواء ِّلننا و ِّلنکم اال نعيد اال اللىَ و النرى ب ِّىَ اىل ا  قِ » :فرموه

 یکتا خدای جن به که کنید پیروی است، یکسان شما و ما میان که حق کلمه آن از بیائید کتاب اهل

 در خرارجی  سیاست ندهیم، بنابراین هدف اصلی قرار شرین او با را نینی و نپرستیم را کس هیچ

 و توحیرد  کلمره  اعرتالی  بررای  پیامبر راهبردهای تمامی و بوده توحید اصل به جهانیان دعوت اسالم

 کریم قرآن اسا  بر این( 00:  1210 ، جلیلی.)است داشته اختصاص جهان سراسر بر آن حاکمیت

َ  اللناس ِّرل ا و نذي ا» :میفرماید تصریح  همره  بررای  مگر نفرستادیم را تو ما و 3«... و ما اَسلناب اال کاف

 در را آن شرده،  نقرل  سرنی  و شریعه  طررل  از مرذکور  آیرة  تفسیر در که متعددی روایات جهان مردم

: 18 ج ، 1280 شریرازی،  مکرارم ) .کنرد  مری  تفسریر ( ص)اسرالم  پیرامبر  دعروت  بودن جهانی راستای

 (141ر140

 دیپلماسری  مهرم  اهرداف  از یکری  تروان می را عدالت و قسط برقراری: عدل و قسط . اقامة3

 بره  عردل  و قسرط  تحقق منظور به ادیان تشریع و پیامبران بعثت فلسفة که ننان آورد، شمار به اسالم

-مری  جامعره  بقرای  ضرامن  را عردالت  (ص)پیامبر .استبوده انسان حیات نظام در کلمه وسیع مفهوم

 آن روش و هرا سیاسرت  در اساسری  اصرل  ین عنوان به آن به ایشان فراوان اهتمام و توجه و دانستند

 بره  حضررت  آن خرارجی  سیاسرت  در رویره  این شود.می مشاهده نین اسالم از قبل در حتی حضرت

 و قبایرل  و کنرد مری  پیردا  گسرترش  پیرامبر  حکومرت  و دعوت دامنة که هنگامی. است مشهود خوبی

 برا  آنهرا  با برخورد در(  سلم و آله و علیه اهلل صلی)پیامبر آیند،می در اسالمی حاکمیت به خارجی کشورهای

  .(51: 1210 جلیلی،) .نشود آنها به ظلمی کونکترین نمایند تامی سعی و رفتار عدالت کمال

 اقصری  بره  الهری  آیران  رسراندن  و دین پیام اسالم در دیپلماسی اهداف از یکی: دین . ابالغ2

َکم َِّ  من ِّلغ»است.  بوده جهان نقاط  شما تا شده وحی من بر قرآن این. 2«و اوح  ال  هذا الق آن النذ

 گروش  بره  جهران  نقراط  تمام در و زمان پهنای و بشر تاریخ طول در من سخنان که را کسانی تمام و

 

 10: عمران آل سوره. 1

 38: سباء سوره. 3

 10: انعام سوره. 2



 0011بهار و تابستان ، 32هم، شمارة یازدسال پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

323 

 ایرن  کره  کسرانی  تمرام  بره ) « بلر   و من» کلمه به توجهبترسانم.  خدا فرمان با مخالت از رسدمی آنها

. داردمری  اعرالم  را آن همگرانی  و عمرومی  دعروت  و قررآن  جهرانی  رسالت ،(رسد می آنها به سخن

 (184-110: 5 ج ،1280، شیرازی مکارم)

 الهری  برنر   ادیران  سرایر  هماننرد  اسرالم  هردف  الهری،  آیرات  بنا به: واحده امت . تشکیل0

 سراختگی  مرزهای و ج رافیایی حدود به توجه بدون گیتی فراخنای در انسانی جامعه کلیت اصال 

 و مرزهرا  ورای را هرا دولرت  و هرا حکومرت  همره  اسرالم  جملره  از و ادیران  این خاطر همین به. است

 رسالت آغاز در کههمچنان خواند، می فرا یگانه مرکنیتی و واحد دولت و دین ین به نژادهایشان

 به دادن تن و یگانگی به را آنان و نویسدمی نامه...  و روم حبشه، مصر، ایران، حکام به پیامبر اسالم،

 هرا نامه از بسیاری در  (سلم و آله و علیه اهلل صلی)اکرم کند. پیامبر می دعوت انسانی جامعه در واحد مدیریت

 بره  که خدایم پیامبر من: »کندمی معرفی ننین را رسالتش شخصیت کسری، به خود نامة جمله از و

 میرانجی،  احمردی .) دهم هشدار است زنده که را کسی هر تا امشده فرستاده جهان مردم همه سوی

1212 :04 ) 

 روابرط  مسرتلنم  دیرن،  مقبول انسانی روابط و اسالم مطلوب جامعة استقرار: . استکبارستیزی5

 حرکرت  سرعادت  سروی  بره  که ایجامعه. است تعدی و ظلم از دور به و سالم المللیبین و اجتماعی

 بره  و سرالم  روابرط  آن جرای  به و نفی را آمینتبعیض و ناعادالنه روابط نوع هر است ناگنیر کند،می

 اسرالم  دین رواین ، از( 00: 1283 موسوی،) .کند جایگنین را همگان حقول رعایت و ظلم از دور

 آن بررای  و کنرد مری  محکوم نین را رفتن ظلم بار زیر ظلم و پذیرش بلکه کند،می منع را ظلم تنها نه

  (18:  1211 زنجانی، عمید) شود.می قائل سخت مجازاتی

 پیرامبران  ارسرالببعثت   اهرداف  مهمتررین  از یکی اینکه به توجه با :صلح و امنیت . ایجاد2

 خواهرد   همرراه  به را امنیت و صلح خود واقعی معنای در مسئله این و است عدالت و قسط برقراری

 که همچنان دارد، وجود عدالت و صلح استقرار میان سویه دو رابطة و تالزم نوعی رواین از داشت.

 مسرائل  ایرن  کره  شرایطی در است. خواهی تمامیت و جوییبرتری تعدی، از ناشی تخاصم و جنگ

 ، سرجادی . )بود خواهد قرین آمینمسالمت همنیستی و صلح با جامعه آید در کنترل تحت و تعدیل

 مفسرد،  منافقران  و خرالص  بسریار  مؤمنران  گرروه  دو بره  اشاره از بعد کریم . قرآن( 81-115:  1210

يا ايهىا الىذين آمنىوا ادالىوا فى  »کند:  می دعوت خدا فرمان برابر در تسلیم و سالم صلح و به را مؤمنان



 قدرت نرم بر دیتأک با رانیا یاسالم یجمهور یدفاع یپلماسید یراهبرد یالگو

322 

 منظقرة  و نرژاد  و زبران  هرر  از اسرتثنا  بردون  را مؤمنان همه که آیه این عمومی دعوت از 1«السلم کافَ

 بره  ایمران  پرترو  در کره  شرود می  استفاده کند،می دعوت صفا و صلح به اجتماعی قشر و ج رافیایی

 .اسرت  پرذیر  امکران  گردد، آشکار جا همه آن سایة صلح در که جهانی واحد حکومت تشکیل خدا

 (83: 3 ج ،1280 شیرازی، مکارم)

 

 یدفاع یپلماسیدقواعد 

هرای نظرامی یرا دفراعی در خرارج از کشرور بررای        توان دیپلماسی دفاعی را مجموعه اقداممی

هرای  تواند شرامل طیفری از همکراری   مجموعه اقدامات میتأمین منافع امنیت ملی تعری  کرد. این 

المللی باشد و هر کشوری بر اسا  مقیا  توسعه یافتگی ای و بیننظامی در سه سطح دولتی، منطقه

 از گیرری هرای کرنش راهبرردی را در دسرتور کرار قررار دهرد. بهرره        تواند برخری از حروزه  خود می

 بره  دسرتیابی  و تبرادل  مرذاکرات،  تسرریع  و تسرهیل  در مهمری  نقرش  دیپلماسری  در نوین هایفناوری

 کنرد می ایفا جهانی مناسبات افنایش و عمومی افکار بر گذاریتأثیر مبادالت، در تسریع اطالعات،

 دیپلماسری  عمرومی،  دیپلماسری  نررم،  قردرت . شرود مری  دیپلماسری  دسرتگاه  شدن کارآمد موج  و

 برازیگران  برا  بایسرتی  کره  هسرتند  جدیرد  دیپلماسری  اصرلی  عناصرر  اقتصادی، تخصصی، موضوعی،

 الزمه ارتقرای قردرت نررم و دیپلماسری  برقرراری      امروزه. شوند مواجهه مختل  منافع با شماری بی

 عامرل  دو عمرومی  افکرار  و تبلی رات . طلبدمی را ایویژه توجه که است عمومی هایرسانه با ارتباط

 . آیندمی شمار به دیپلماسی در مؤثر

 روابرط  عرصره  اطالعراتی،  و ارتباطراتی  هرای فنراوری  توسرعه  برا  مریالدی،  1004 دهره  اوایل از

 نررم  قردرت  و شرده  تحرول  دنرار  برود، گرفتره   شرکل  نظامی و سخت قدرت بر اسا  که الملل بین

 کالسرین  شرکل  شررایط،  ایرن  در. برود  معنایی و فرهنگی هنجاری، جنس از که شد آن جایگنین

 گردید مواجه نالش با و نبوده عرصه این پاسخگوی بود، المللبین روابط اصلی ابنار که دیپلماسی

. یابرد  تکروین  نررم  قدرت و هنجارها بر مبتنی نوین دیپلماسی و شود اساسی تحول دنار بود الزم و

 فنون و ابنارها از گیریبهره و کارکردها و هارویه در ت ییر و ساختاری اصالحات با نوین دیپلماسی

  : شامل اصولی از تابعی اشتاریخی مرحله اولین در نوین دیپلماسی تکوین .استشده جدیدی

 

 348: بقره سوره. 1
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 .داد آشکار رسمی مناسبات به را خود جای کاری پنهان اصل که معنابدین سازی، شفاف. 1

 ننرد  دسرت  از دیپلماتیرن  رونردهای  هردایت  و کنتررل  انحصرار  کره  معنرا بردین  فراگیری،. 3

 حروزه  ایرن  در برازیگران،  کلیره  جمعری  مشرارکت  شراهد  تردری   به و خارج کشورخاص

 .هستیم

 و بررازیگران بررین مناسرربات تنظرریم مقررام در مرجررع نهرراد یررن وجررود برره نیرراز نهررادگرایی،. 2

 دیپلماسری  و آشرکار  دیپلماسری  برازیگران  دیپلماتین بررفتارهرای  اصول بر بخشی اولویت

 افتخراری، . )هسرتند  دیپلماسری  عرصره  در رویکردهرا  ایرن  محصول المللی، بین هایسازمان

1281  :15-10) 

 آن محدوده در دیپلماسی که المللیبین عرصه در شگرف ت ییری سرد جنگ بنابراین با پایان

 فناینرده  رشرد  کشورها، – ملت تعداد افنایش و المللیبین جامعه توسعه. وجود آمد به شد،می اجرا

 و شردن  جهرانی  دولتری،  غیرر  و ایمنطقره  شربه  و ایمنطقره  و ننردملیتی  هرای سازمان و گراییگروه

 و دادنرد  ت ییر را المللبین سیاست صحنه هم ارتباطات، انقالب نهایت در و پیچیده متقابل وابستگی

 جملره  از دیپلماسری  هرای حوزه گسترش و موجود شرایط تحقق و دیپلماسی در تحول موجبات هم

 (131–130: 1282 اسمیت، و بیلیس) شدند. دفاعی دیپلماسی

ای و های نظامی در سه سطح دولتی، منطقهتواند شامل طیفی از همکاریدفاعی می دیپلماسی

توانرد  المللی باشد. الزم به توضیح است که هر کشوری براسا  مقیا  توسعه یافتگی خود مری بین

تروان نمراد ارتبراط    های کنش راهبردی را در دستور کار قرار دهد. جدول زیر را میبرخی از حوزه

 های دیپلماسی دفاعی دانست.انهسطو  و نش
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 (010: 0220 چی، پوستین و متقی) دفاعی دیپلماسی ابعاد و سطوح .0 جدول

عی
دفا
ی 
اس
پلم
 دی
عاد
و اب
  
طو
س

 

سطوح دیپلماسی 
 دفاعی

 های الگوی همکاری
 راهبردی

های کنش و تعامل نشانه
بازیگران در فرایند 

 های راهبردی همکاری

 سطح دوجانبه

 دولتدولت ر 
 های همکاری

 نظامی دوجانبه

 مبادالت آموزشی نظامی

 اعنام وابسته نظامی
 های دفاعی دوجانبهتوافق

همکررراری علمررری )نظرررامی( و فنررری  
 )نظامی(

 مذاکره برای ایجاد پایگاه نظامی
هرای   توافق در مرورد انجرام رزمرایش   

 مشترک
 دیدار رسمی ناوگان دریایی

 های فرودگاهی همکاری
 تسلیحات نظامیفروش و تعمیر 
 انتقال تکنولوژی

 سطح

 ایمنطقه
 های همکاری

 اینظامی منطقه

 ایایجاد ساختارهای امنیتی منطقه

 ایحل منازعات منطقه
 ایجلوگیری از بروز منازعات منطقه

 های امنیتیحضور در پیمان
 ایمانورهای منطقه

 سطح

 المللی بین
 های همکاری

 راهبردی

صرررلح حضرررور در عملیرررات حفرررظ 
 سازمان ملل

حضرررور در عملیرررات بشردوسرررتانه   
 سازمان ملل

-های نظامی فرامنطقهحضور در پیمان

 ای
 کمن به فرایند مداخله نظامی

همکررراری برررا برررازیگران در رونرررد   
 اقدامات نظامی

 های تاکتیکی و راهبردی ائتالف
هررای امنیترری و مررذاکرات  یادداشررت
 راهبردی
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 دیپلماسی ابزار

 و شرده  بنیادین ت ییرات دنار هادیپلمات هایمسئولیت و وظای  ،تکنولوژی توسعه نتیجه در

. اسرت شرده   تسهیل ملی مرزهای ورای در دولتی غیر و دولتی نهادهای مستقیم گسترده تما  زمینه

 یرا  ین کردن قانع جای به که دانندمی هادیپلمات. باالست بسیار تکنولوژی اثر رسانیپیام جهت از

 و خرارج  دوجانبره  حالت از هادیپلمات مذاکرات و باشند پاسخگو عمومی افکار مقابل در نفر نند

 تبرادل  و اطالعات ارتباطات، انقالب با. (31-32:  1218 البرزی،. )استکرده پیدا جانبه نند شکل

 ارتباطی وسایل وجود. استکرده پیدا تریپیچیده شکل و کرده پیدا افنایش کشورها بین اطالعات

 ت ییرر  بررای  نهایت در تا شده سب  و کندمی روروبه تریظری  وظای  با را هادیپلمات اینترنت و

: 1280 بیژنری، . )باشرند  جدیردی  ابنارهرای  از گیرری بهره فکر به آن، به دهیجهت و عمومی افکار

 اصرلی  عناصرر  اقتصرادی،  تخصصری،  موضروعی،  دیپلماسری  عمرومی،  دیپلماسی نرم، قدرت  (138

 اکثرر . شروند  مواجهره  مختلر   منرافع  برا  شرماری -بی بازیگران با بایستی که هستند جدید دیپلماسی

 کنتررل  از خرارج  و آگراهی  اطالعرات،  جرنس  از نوین هاینالش با مواجهه جهت جدید ابنارهای

 برا  مقابلره  جهرت  دیپلماسری  توانرایی . هسرتند  ارتبراطی  نروین  هایفناوری با مرتبط و هادولت مستقیم

 هرای تکنیرن  و ابنارهرا  از اسرتفاده  سراختاری  اصرالحات  انجام نیازمند جدید تهدیدات و هانالش

 با ارتباط برقراری دیپلماسی و ارتقای قدرت نرم، الزمه امروزه( 211:  1281 وحیدی،. )است نوین

 دیپلماسی بین تنگاتنگی رابطه حاضر حال در. طلبدمی را ایویژه توجه که است عمومی هایرسانه

 (111: 1211مجتهدی،. )استآمده وجود به جمعی هایرسانه و مطبوعات و

 

 نظامی دیپلماسی با دفاعی دیپلماسی تفاوت

 نترای   به دستیابی منظور به دفاعی طی  از مختل  منابع آگاهانة کارگیریبه دفاعی دیپلماسی

 طیر   ایرن  از جنیری  تنهرا  نظامی دیپلماسی حالیکه در است جانبه نند و دو روابط توسعة در مثبت

 نراظر  دفراعی  دیپلماسری  شود، همچنرین می محدود آنها هایاقدام و نظامی وابستگان نقش به و بوده

 محرور  عکرس  به. است متمرکن نظامی عملیات توق  یا پیشگیری بر بلکه نیست، نظامی عملیات بر

 نظرامی  دیپلماسری  که است این در سوم تفاوت. دهدمی تشکیل نظامی عملیات را نظامی  دیپلماسی

 را دفراعی  دیپلماسی ولی آید،می در اجرا افناری به سخت هایبا مأموریت نظامی وابستگان توسط
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 .نماینرد مری  اجررا  و مدیریت افناری سخت/  افناری نرم هایاندیشه و تفکر دارای دفاعی وابستگان

 گیرانتصمیم و مسلح نیروهای با و تعامل تفاهم گسترش یا ایجاد هدف با دفاعی دیپلماسی بنابراین

است.)سرراعد و  منازعرره توقرر  یررا تقلیررل پیشررگیری، محرروری انگیررنة بررا کشررورها سررایر راهبررردی

 (1204:01علیدوستی، 

 

 (العالی مدظله)ایخامنه امام گفتمان دیپلماسی دفاعی در

منحصرر بره فررد    هرای  ، برگرفتره از ویژگری  (العرالی  مدظلره )ایاصول دیپلماسی دفراعی امرام خامنره   

اسرت.  ناپذیری، قاطعیت، خلروص و عرفران ترسریم شرده    له همچون فقاهت، شجاعت، سازش معظم

توجره و رویکررد بره تعامرل برا       )مرد ظلره العرالی(   ایرهبری جمهوری اسالمی ایرران در عهرد امرام خامنره    

ری هرای ادا نظرر از مرذاکرات و امرور جراری دسرتگاه     الملل، صررف کشورهای دیگر در صحنه بین

هررای پررس از انقررالب، ضرررورتی برررای دفراع از هویررت و اصررالت انقررالب اسررالمی و کیرران  دولرت 

است. پذیرش هیئت سران عضو سازمان کنفرانس اسالمی، ارسال پیرام  جمهوری اسالمی ایران بوده

برای پادشاه عربستان، رهبر سوریه ، رئیس جمهور روسیه و یا پذیرش و مالقات با رهبرران و سرران   

ای جدی ایرن حضرور سیاسری و قرانونی مقرام معظرم رهبرری در        ری از کشورهای جهان، نمونهبسیا

 .(111: 1203عرصه دیپلماسی کشور است. )عسگری و مینایی، 

درامرر سیاسرت خرارجی و سیاسرت      (العرالی  مدظلره )ایآراء، اندیشه و گفتمان امام خامنره  در تعمق

روی دستگاه دیپلماسی، بویژه دیپلماسی ی را پیشالعمارفی از ادبیات تخصصی کاربرددفاعی دائره

له با برشماری زوایای پیدا و پنهان دیپلماسی و تأکیرد برر متفراوت    دهد. معظمدفاعی کشور قرار می

بودن دیپلماسری دفراعی جمهروری اسرالمی ایرران برا سرایر کشرورهای دنیرا بره علرت ماهیرت نظرام              

ا ازجملره: نفری سرلطه و مقابلره برا امپریالیسرم       جمهوری اسالمی  اصول اساسی دیپلماسری دفراعی ر  

جهانی ناظر برقاعده نفی سبیل، دفاع از کیان اسالم و مسرلمانان برا تأکیرد بروحردت جهران اسرالم،       

تعامل برترساز مبتنی براحترام متقابل و عدم دخالت در امور یکدیگر، حمایرت از مظلرومین جهران،    

اتکرایی و خودبراوری ملری نراظر براسرتقالل را اعرالم       استمرار نه شرقی، نه غربی و خودیابی، خرود  

گرذاری در زمینره دیپلماسری دفراعی،     گذاری و سیاستفرمایند و با بیان دکترین)رهنامه(، هدف می
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و  گریسلطه»در دیپلماسی، نفی قاعده  بسیجی از روحیه بویژه با تأکید بر ابتکارعمل و برخورداری

 و ظلرم  الهری، نفری   نصرت به ایمان و نفس شناسی، اعتماد به دشمن و بصیرت ، تعمیق«پذیری سلطه

جانبره،   همره  دفاعی، توجه بره دفراع   شرایط در مردم یکپارنة حضور و مردمی مظلوم، دفاع از دفاع

مراقبت دائمی بر ترفندهای دشمن، حراست از مرز ایمان در دیپلماسی و عدم غفلت از کید دشمن، 

 ظالمانره  اسرالمی و نقری نظرام    هرای برآمروزه  یدن به هردف، تکیره  ها برای رساستفاده از همه ظرفیت

 و دقرت  عمرل، پُرکرار ،   ابتکرار  دیپلماسری، فراسرت،   درعرالم  هاغربی به ظن سوء سلطه، ضرورت

در  الهری  هرای و ارزش مرردم  بره  قهرمانانره، اتکراء   نررمش  ها، تبیرین  آرمان و اصول به شدید پایبند 

 صرحیح  و جهرت  رو  ها، تقویرت رخنه از مراقبت و ضرورت دیپلماسی دستگاه دیپلماسی، اهمیت

هرا،  پرذیرش ت ییرر    عقالنی با اسرتفاده از همره ظرفیرت    از اسالم دائمی بر دفاع دیپلماسی،  تأکید در

و مصرلحت را بره عنروان نرراغ راه      حکمرت  مبتنی بر اصول اسالمی، اصل حرکت مبتنی بر عرنت، 

 اند.فرموده دستگاه دیپلماسی و دیپلماسی دفاعی ترسیم

 (العرالی  مدظلره )ایتوان اصول اساسی دیپلماسی دفاعی امام خامنره برمبنای آنچه اشاره شد می

 را به این شر  تبیین نمود:

 اصل اول: نفی سلطه و مقابله با امپریالیسم جهانی ناظر برقاعده نفی سبیل

 ماصل دوم: دفاع از کیان اسالم و مسلمانان با تأکید بروحدت جهان اسال

 اصل سوم: تعامل برترساز مبتنی براحترام متقابل و عدم دخالت در امور یکدیگر

 اصل نهارم: حمایت از مظلومین جهان

 اصل پنجم: استمرار نه شرقی، نه غربی

اصل ششم: خودیابی، خرود اتکرایی و خودبراوری ملری نراظر براستقالل.)عسرگری و مینرایی،        

1203 :131 - 118) 

تروان بره عنروان عوامرل     را مری  3عوامل شرر  نمرودار    (العالی مدظله) ایخامنه امام بیانات تحلیل با

 عمومی سازندة دیپلماسی به شمار آورد.
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 مفهومی مدل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیتحق یشناس روش
توسعه ای است. زیرا دانش ضمنی و تلویحی الگوی راهبرردی   –این تحقیق از نوع کاربردی 

 هو کاربردی است به دلیرل اینکر   دهد یمتوسعه  را آندر حوزه دیپلماسی دفاعی را تدوین نموده و 

 یلر یخل)مرردان نظرام جمهروری اسرالمی ایرران باشرد.       الگوی موفقی برای دولرت  تواند یم نتای  آن

باشرد و از ایرن جهرت کره در مرورد      ا غلبه رویکرد کیفی میاین تحقیق ب (10-15: 1280 ،ینیشور

باشد. برای رسریدن بره پاسرخ سرؤاالت     ای میزمنیه –گیرد روش موردی  می خاصی تحقیق صورت

های متنوع کیفی نظیرتحلیل محتوا، تحلیرل گفتمران، تحلیرل تفسریری و نظریره      این تحقیق، از روش

تفسیرگرا و برا اسرتفاده از ابنارهرای مصراحبه و نررم افنارهرای       پردازی به روش داده بنیاد با رویکرد 

است. این تحقیرق شرامل   گرفته شدهبهره تجمیع کننده آثار و نین متن قانون اساسی و اسناد باالدستی

ای بمنظرور مفهروم   دو بخش اسنادی و میدانی)مصاحبه باخبرگران( اسرت. الر ( در روش کتابخانره    

ای و تدوین ادبیات و نارنوب نظری تحقیرق بره شریوه کتابخانره     شناسی و بررسی الگوهای نظری،

هرا، آراء، نظررات، رهنمودهرا و تردابیر     اسنادی، اطالعات مورد نیاز از متون علمی و دینی و اندیشره 

ابعاد الگوی 

 قواعد راهبردی

 اصول 

 اهداف

 منابع

 ابزار

 قدرت نرم ج.ا.ا
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و (العرالی  مدظلره )و حضررت امرام خامنره ای     (علیره  اهلل رحمرت )والیت فقیه حضرت امرام خمینری   

« حدیث نرور »می ایران استفاده گردید، بعالوه از نرم افنارهای همچنین قانون اساسی جمهوری اسال

، منتشرشده توسط انتشارات عروج وابسته به مؤسسه «(علیه اهلل رحمت)مجموعه آثار امام خمینی »و 

منتشر شده توسط پایگراه  « حدیث والیت»، نرم افنار (علیه اهلل رحمت)تنظیم و نشر آثار امام خمینی

و نررم افنارصرهبا بررای     (العرالی  مدظلره )ظ ونشرآثار حضررت امرام خامنره ای    اطالع رسانی دفترحف

هرا و  اسرت. ب( در روش میردانی، داده  برداری شرده ها و اطالعات این تحقیق، بهرهگردآوری داده

هرای محقق)برا تلفیرق    ها و صحت برداشرت اطالعات استفاده شده در این تحقیق، جهت تعیین مؤلفه

 هرا ابع تهیه و در قال  ین پرسشنامه مربوط بره دکتررین، اهرداف و سیاسرت    ساز( از منارکان جهت

عنوان ابعاد نظری تحقیق( جهت انجام مصاحبه عمیق برا جامعره آمراری خبرره و نخبره تحقیرق بره        )به

دفاعی برای ارتقای  دیپلماسی ساز حوزههای ارکان جهتمنظور احصاء نهایی زیر مؤلفه و شاخص

 ایران تنظیم و تجنیه و تحلیل صورت گرفت. میاسال قدرت نرم جمهوری

 

 پژوهش یها افتهی
دیپلماسری   در و ارائه الگو سازیبا بررسی نارنوب نظری و ادبیات تحقیق مشخص شد مدل

دیپلماسری   .شرود ایران محسوب میج.ا. های راهبردی ، از ضرورت قدرت نرمارتقای برای دفاعی 

بررای   یسازوکار جدید توانداهمیت دارد که میمنظر ایران از این ج.ا. دفاعی در ساختار راهبردی 

ایران فراهم آورد. اهمیت  ج.ا. قدرت نرمارتقای  در راستای ایفای نقش نهادهای دیپلماتین نظامی

محسروب   ایرران  المللری ج.ا. ای و برین منطقره  ایفرای نقرش   هرای دیپلماسی دفاعی تابعی از ضرورت

ایران را به  ج.ا.بسط قدرت نرم الزم برای  هایایران باید بتواند زمینه ج.ا.دیپلماسی دفاعی  .شود می

الملرل  برین  عرصره قردرت در   ه، دیپلماسری دفراعی بخشری از معادلر    وضرعیتی  وجودآورد. در ننرین 

تهدیردات افرنایش یابرد. نیراز      کشور برای مقابله با قدرت نرمبه هر مینان قابلیت  .شودمحسوب می

 .دگردتولید قدرت بیشتر می گیری از سازوکار متنوعهراهبردی برای بهر

نتای  حاصل از جنگ تحمیلی و دفاع مقد  را باید زیربنای ادراک دفراعی مقامرات ایرانری    

دانست. بسیاری از تجارب راهبردی ایران توسط وزارترین سرپاه و دفراع ایرن موضروع را بره خروبی        

سرازی   هرای کنتررل تهدیرد و امنیرت    رتسرازد، کره دیپلماسری دفراعی بخشری از ضررو      منعکس می
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ها و مفاهیم دفراعی  سازی ایدهشود. دیپلماسی دفاعی، محصول انقالب اسالمی و بومیمحسوب می

به منظور مقابله با تهدیدهای 1284رای  در جهان پس از خاتمه جنگ تحمیلی است. به واقع از دهه 

گیرری از تجرارب   ظرام هژمرون برا بهرره    های بیگانره اسرتعماری و ن  های فشار قدرتناشی از سیاست

راهبردهای اتخاذی دوران دفاع مقد ، دیپلماسی دفراعی بره عنروان ابرناری اجتنراب ناپرذیر بررای        

گیرری از دیپلماسری دفراعی    امنیت ملی جمهوری اسالمی مورد توجه قرار گرفته و هنروز هرم بهرره   

المللری، بره عنروان    ای و برین پاسخی به تهدیدات فراروی جمهوری اسالمی ایران در سرطو  منطقره  

هرای بخرش دفرراع در حروزه روبنرایی و در بازسرازی بنیره دفراعی کشررور        تقویرت قسرمتی از ترالش   

شود که به عنوان ین مفهوم جدید در نظام جمهوری اسالمی ایران مورد استفاده قرار محسوب می

 گرفته و در تدوین رهنامه دفاع و امنیت ملی بر آن تأکید شده است. 

زدایری و تقویرت روابرط برا     هرای پرنجم و ششرم برر ترنش     وری اسرالمی ایرران در دولرت   جمه

است. از سوی دیگر جمهوری اسالمی ایران درصدد بوده ترا روابرط    کشورهای منطقه تأکید نموده

تروان در سیاسرت خرارجی    ای بازسازی نماید. این امرر را مری  المللی و منطقههای بینخود با سازمان

المللی از جمله سازمان ملرل متحرد، سرازمان کنفررانس اسرالمی و      های بینل با سازمانایران در تعام

 اکو مشاهده نمود.  

های هفتم و هشتم گسترش روابط در جهت کاهش تشن  در سطح منطقه، تقویت و در دولت

های سیاست خارجی ایران تعیین انسجام و وحدت کشورهای اسالمی و غیر متعهد از جمله اولویت

ها در دسرتور کرار سیاسرت خرارجی ایرران قررار گرفرت.        زدایی در دولتید و بر این مبنا تنشگرد

ای برود. بره   زدایی و تعامل منطقره سیاست خارجی ایران در دولت هفتم در قبال منطقه، مبنی بر تنش

آمیرن و رفرع   عبارت دیگر جمهوری اسالمی ایران در این دوران، برا تأکیرد برر همنیسرتی مسرالمت     

های مشترک در قبال منطقه و مسائل مشترک، ها و رویهتفاهمات، سعی داشت با اتخاذ سیاست سوء

 های خود همسو سازد. کشورهای منطقه را با سیاست

ای و های منطقره ای ایران با کشورهای اسالمی در جهت حداکثرسازی همکاریروابط منطقه

ت ایران برر سرازمان کنفررانس اسرالمی را     تعامل انجام گرفت. برگناری کنفرانس در تهران و ریاس

 ای ایران با کشورهای منطقه دانست.  هایی از مشارکت و همکاری منطقهتوان به عنوان نشانهمی

های سازنده برای تحقق کارگناران حوزه روابط خارجی در وزارت دفاع، در این دوره تالش
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توان به مذاکرات راهبردی ایرران برا   وارد میای به انجام رساندند. از جمله این مثبات و تعادل منطقه

کشورهای قطر، امارات متحد عربی، کویت، عمان، عربستان سعودی، آذربایجان و ارمنستان اشراره  

داشت. هرین از این مذاکرات، نقش قابل توجهی در ارتقاء شرایط راهبردی و افنایش قدرت نرم 

گذاشته است. اقدامات انجام شده در حروزه روابرط   المللی به جا ای و بیندر محیط منطقه ج.ا.ایران

 ج.ا.ایرران خارجی وزارت دفاع که در راستای تحقق اهداف دیپلماسی دفاعی و افنایش قدرت نرم 

 توان به شر  زیر مورد توجه قرار داد:است را میانجام گرفته

 پیمرایش  جامع نظام هشتگانه های کمیته از یکی عنوان به دفاعی دیپلماسی کمیته تشکیل -

  دفاع وزارت

 کشرورهای  اولویرت  برا  جانبره  ننرد  و جانبره  دو دفراعی  هایهمکاری مدیریت و پیگیری -

 غیرمحارب کشورهای سایر و دوست مسلمان،

 و شرانگهای  نظیرر  ایمنطقره  دفراع  المللری برین  هرای سرازمان  در نظرارت  سرطح  در حضور -

 فار  خلی  همکاری شورای در نظارتی موقت شرکت همچنین

 نیروهرای  سرطح  در دفراعی  دیپلماسری  تخصصری  آمروزش  هایدوره برگناری و طراحی -

 بررای  ترالش : منظرور  بره  نظرامی  عرالی  آمروزش  مراکرن  و هرا  دانشرگاه  سازی فعال و مسلح

 و ملری  امنیرت  سیاست با سازگار ایرانی دفاعی دیپلماسی ین زیربناهای و مبانی طراحی

 همچنران  کره  دفاعی، فعال و مبتکر دیپلماسی روی به جدید محورهای و مجاری گشودن

 ایرن  برر  اشراف و دارد قرار وزارتخانه این مستمر رینیبرنامه و تدریجی ارتقای روند در

 . باشدمی مسلح نیروهای کل ستاد با نین موارد

ترروان در تحقررق و پیرراده کررردن  کررارویژه اصررلی دیپلماسرری دفرراعی را مرری » در دولررت دهررم

و کرراربرد آن در تعامررل واحررد سیاسرری بررا دیگررر واحرردهای نظررام  اسررتراتژی)راهبرد( بازدارنرردگی 

تررین اصرل در حیطره    الملل دانست. استراتژی)راهبرد( بازدارندگی و محدوده آن به عنوان مهرم  بین

دفاعی مورد توجه است. دیپلماسری دفراعی    –عملکرد دیپلماسی دفاعی و استراتژی)راهبرد( نظامی 

کند ترا قبرل از هرگونره برخروردی، واحرد      شرایطی را فراهم میبا اهمیت دادن به عنصر پیشگیری، 

هرای  سیاسی بتواند منافع و اهداف خود را کس  کرده و به بهترین وجه قدرت خویش را در حوزه

هررای مختلرر ، برره مفهرروم در آمیخررتن در حرروزه گونرراگون تقسرریم کنررد. تقسرریم قرردرت در حرروزه
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ای وزارت دفاع دولت دهرم، بررای تحرول در وزارت    هدر فرازی از برنامه«. دیپلماسی و دفاع است

انقرالب اسرالمی برر    است کره:   دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تصریح شده

برا احیرای رو     (ره)هرای بلنرد امرام خمینری     و تکیره برر اندیشره    (ص)پایه اصول شریعت ناب محمردی 

سرتقالل و خوداتکرایی را بررای ملرت ایرران بره       بهای اگوهر گران ،خودباوری ملی در کالبد جامعه

سرال دفراع مقرد  نشران داد و در ایرن       8آوردی که اعجاز خرود را در  وی گفت: ره ورد.آارم ان 

ن در براور علمری و عملرری   آدوره تراریخی و درخشران بره برکرت درخشرش خرون شرهدا و تجلری         

معتقردان اندیشره و انقرالب     های جدید و شرگفت نیروهای متعهد و توانمند، مومن و خالل، ظرفیت

های جوشان سیراب شد و برا  بخش دفاع از این سرنشمه ایشان در ادامه افنود  اسالمی پدیدار شد.

خطوط اصلی قدرت دفاعی را براسا  اصرل   "واعدولهم من استطعتم من قوه "الهام از فرمان الهی 

فراع را بره سرمت طراحری و     دفاع همه جانبه ترسیم و با طراحی الگوی جدید تسرلیحاتی، صرنعت د  

های وابستگی، استقالل ملی و دفراع از عظمرت و عرنت    تولید مستقل ملی هدایت و با گسستن حلقه

  ایران را تحکیم کرد.

 و نمایرد مری سراز تبردیل   هرای فرصرت  رویکرد موسع به قدرت نرم دامنه تهدیدات را به زمینره 

در ایرن جهرت دیپلماسری     ازی بیشتر است.نتیجه آن در حوزه تعامالت با واحدهای سیاسی اعتمادس

شود کره  مند به ابناری اثربخش تبدیل میسیاسی با درهم آمیختن دیپلماسی و دفاع در روندی نظام

ترا از طریرق تعامرل ملری برا سرایر واحردهای نظرام          نمروده با بکارگیری و تولید قردرت نررم ترالش    

محقرق  را رب خر مقابلره برا تهدیردات م   الملل، هدف راهبردی جمهوری اسالمی در پیشگیری و  بین

یرد حردود عملکررد دیپلماسری     أیتررین مالحظره در ت  به همین دلیل بازدارندگی به عنوان اصلی کند.

ترا رونرد    هگیرری از ایرن ابرنار ترالش شرد     برا توسرعه و بهرره   اسرت. و  گرفتره دفاعی مورد توجه قرار 

 شود. همکاری و تعامل را با همکاری وزارت خارجه تقویت 

سازی دیپلماسی دفاعی در وزارت دفاع از کشورهای همسایه ترا شررل دور و از    فعال  ترهگس 

  البتره برا   هدگردیر جنوب تا شمال آفریقا و آنسوی اقیانو  اطلس یعنری آمریکرای الترین را شرامل     

بندی و افنایش حرداکثری مناسربات دفراعی برا کشرورهای همسرایه، کشرورهای مسرلمان و          اولویت

سرازی بررای    دیپلماسری نقرش مهمری در فرصرت     .و آزاد دارای فناوری پیشررفته کشورهای مستقل 

 کند.  روابط خارجی ایفا می
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پیوسرته و   هرم  تواند ین ابنار بره  های دیپلماتین می های دفاعی و نظامی با فعالیت پیوند فعالیت

ی عظیم قدرت ملی را به نمرایش بگرذارد. برر همرین اسرا  یکری از محورهرا و رویکردهرای اصرل         

لرذا اجررای بهنگرام     بوده ووزارت دفاع مبتنی بر تقویت و توسعه شکلی و ماهوی دیپلماسی دفاعی 

در خصروص نقرش   اسرت.  مردنظر قررار گرفتره   این برنامه گامی مؤثر در تولید و افنایش اقتدار ملری  

دیپلماسری سیاسری برا    : »گونره مطرر  اسرت کره    اینآن بر سیاست خارجی  تأثیردیپلماسی دفاعی و 

شرود کره برا     منرد بره ابرناری اثرربخش تبردیل مری       هم آمیختن دیپلماسی و دفاع در رونردی نظرام  در

الملل،  کند تا از طریق تعامل ملی با سایر واحدهای نظام بین بکارگیری و تولید قدرت نرم تالش می

هدف راهبردی جمهوری اسالمی در پیشگیری و مقابله با تهدیدات احتمالی محقق کنرد. بره همرین    

ییرد حردود عملکررد دیپلماسری دفراعی مرورد       أترین مالحظره در ت  یل بازدارندگی به عنوان اصلیدل

 (1280)وحیدی، گیرد.  توجه قرار می

اسرت:  هایی ازبرنامه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسرلح در دولرت یرازدهم آمرده     در فراز

نیت ملی در داخل و خرارج و  های ام تواند در پشتیبانی از سیاست شن عوامل قدرت ساز که می بی

 دفرع  و گیرری بازدارنردگی فعرال   های قردرت و اقتردار ملری و در نهایرت شرکل      لفهؤنمادین شدن م

برا تعریر     .باشرد  مری  نرم قدرت و سخت قدرت اصلی رکن دو دارای باشد کننده تعیین تهدیدات

م نافررناری، هررای  لفررهؤارائرره شررده مهندسرری تولیررد قرردرت برره کررارگیری هوشررمندانه و هدفمنررد م 

 افناری به منظور حداکثرسازی فراینردهای معطروف بره تولیرد قردرت سرخت و       افناری و سخت  نرم

هرای قردرت نظرامی و     لفره ؤافنایری م موفقیت در سیاست امنیرت ملری مسرتلنم هرم     .قدرت نرم است

ایرن   در .های دفاعی و امنیتی است مجموعه ابنارهای غیر قهری به منظور پیشبرد اهداف و کار ویژه

هرای   گیری از ابنارهای غیرنظامی برای کس  باالترین اهداف دفاعی و در نهایت هردف  مسیر، بهره

ملی از جمله وظای  غیر قابل اجتناب بخش دفاعی بوده و پیگیری آن متضمن افرنایش کرارآیی و   

هرای اخیرر بخرش دفراعی کشرور برا        در ایرن میران در سرال    .باشرد  اثربخشی سیاست امنیت ملری مری  

ای و عملیرات روانری    های رسرانه  برنامه ،های قدرت نرم سه بعد دیپلماسی دفاعی لفهؤگیری از م هبهر

و  ءرو مسرتلنم ارتقرا  است. لیکن النامرات و اقتضرائات جدیرد پریش     را در دستور کار خود قرار داده

گسرترده   گیری در واقع با توجه به بهره.باشد توسعه قابل مالحظه منابع تولید قدرت در این بخش می

گررذار کشررورهای غربرری و قدرتمنرردان از ابنارهررای قرردرت نرررم و اسررتفاده کررم هنینرره از     تأثیرو 
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گرذاری ایرن رونرد را در     های جمهوری اسالمی ایران پایره  های آن بر علیه اهداف و سیاست ظرفیت

بایسرت وارد مرحلره تردوین     سازوکارهای دفاعی کشور از مرحله استراتژی تدافعی و واکنشری مری  

هرای فعرال در    های حری  و پیگیری استراتژی لگوهای دفاعی امنیتی در مقابله با تهاجم نرم قدرتا

  .این بخش نمود

ها و اهرداف دولرت یرازدهم و    های وزارت دفاع دولت دوازدهم، به نوعی ادامه سیاستبرنامه

گردیرده، در ایرن   بررداری از تجرارب ادوار گذشرته دنبرال     در قال  دیپلماسی دفاعی نوین و با بهره

های ستاد کل نیروهای مسلح و اهرداف مناسربی در   دوره نین همانند ادوار گذشته در اجرای سیاست

هرای مشرترک،   کشور، برگناری رزمایش 04های صادرات تولیدات صنایع دفاعی به بیش از حوزه

 است.های دفاعی و... حاصل شدهتبادل فناوری

مهوری اسالمی ایرران در طرول سره دهره گذشرته نشران       بررسی روند ت ییرات محیط امنیتی ج

نظرامی برازیگران اصرلی دفراع و امنیتری نظرام سرلطه         راهبررد دهد که کشور ما همواره بخشی از  می

بدیل ژئوپلتین و اسرتراتژین   بر این اسا ، جمهوری اسالمی ایران به لحاظ جایگاه بی .است بوده

 .باشد ای دارا می ژه در سطح منطقههای امنیتی را به وی یکی از مت یرترین محیط

برر   دفراعی  دیپلماسری  راهبرردی  تردوین الگروی   ترأثیر  برر مبتنی  هبر اسا  مطالعات انجام شد

مطروحره ضررورتی    ای متناس  با محتروای شرایط زمینهایران،  اسالمی ارتقای قدرت نرم جمهوری

 گذارباشد.تأثیرین عرصه سازد که همواره باید مورد توجه بازیگران ارا نمایان میراهبردی 

 

 بندی جمع
تجارب جمهوری اسالمی ایران در امر دیپلماسی دفاعی با فراز و فرودهایی همراه بوده است  

که در دوران دفاع مقد  سند جامعی در رابطه با دیپلماسی دفراعی در دسرتر  نیسرت،    نخست این

حقانیت نظام  )رحمت اهلل علیره( های روشنگرانه امام راحل بلکه با اقدماتی پراکنده و بیشتر با موضع گیری

لره تصرریح شرده    هرای معظرم  اسالم اسالمی و رویکرد دفاعی به مواجهه با جنگ در دیدارها و پیرام 

است، ولی از سوی وزارت دفاع وقت سندی به عنوان کارکرد تخصصی در امر دیپلماسری دفراعی   

 یافت نشد.

اعتمادسازی در دستور کرار قررار گرفتره و در ادامره راهبررد       زدایی وبعد از دفاع مقد  تنش
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متوازن تبیین و دنبال گردیده و تولید ادبیات تخصصی مربوط به دیپلماسی دفاعی از دوران تصردی  

ای در زمران سرردار محمردنجار در دولرت     امیر دریابان شمخانی بر وزارت دفاع و در ادامه برا وقفره  

ت دهم با توسعه کمری و کیفری مبرانی نظرری و اقردامات عملری       نهم، توسط سردار وحیدی در دول

 است.مربوط به دیپلماسی دفاعی تعقی  گردیده

بررای ارتقرای قردرت     دفراعی  دیپلماسی راهبردی آفرینی نظام در خصوص الگویبرای نقش

انداز برای آسیای جنوب غربی، بویژه منطقه قفقاز، اسالمی و در نارنوب سند نشم نرم جمهوری

ورهای حاشیه خلی  فار ، آسیای مرکنی و تبیین نقش ایران در محرور مقاومرت برا محوریرت     کش

ای جامع و برا تمرکرن   کمن به حل بحران سوریه اقدامات خوبی صورت گرفته و در ادامه با برنامه

در دولت یازدهم به  های وزارت دفاع برنامههای سخت و نرم  پذیری و ناالکی در حوزه انعطافبر 

گیرری ازتجرارب گذشرته    کره برا بهرره   اند، ضمن ایرن ارائه و توسط وزیر دفاع دنبال گردیده مجلس

برنامه وزارت دفاع دولت دوازدهم در قال  دیپلماسی دفاعی نوین توفیقرات قابرل تروجهی را رقرم     

 است.زده
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