
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 سياستگذاري دفاعي در و مولفه هاي نرم افزاري اقتدار

 جمهوري اسالمي ايران
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 مقدمه 

ست که با تکيه بر چهار دهه راهبرد مقاومت و  سالمي خود را آغاز کرده ا سالمي درحالي گام دوم انقالب ا ايران ا

ست در سته ا صومت ورزي دفاع توان سال دفاع برابر هجمه ها و خ شت  شمنان پايداري کند و از تجربه ه هاي د

سياستگذاري دفاعي مستلزم توجه کامل به همه ابعاد اقتدار است. در سالهاي اخير حساسيت کشورهاي 

يران افزايش يافته اسکککت.  شکککوار افزاري قدرت اهاي بزرگ سککک ت غربي بر توان موشکککوي ر يرفيت

منطقه  ادهاي امريوايي در دريا ر خشکککوي او سکککوي ايران  موجر ت يير ر جابعايي معادتت قدرت درپه

 شد.

قدرت نرم هر کشککور تا حد ويادي ريشککه در سککه مناد بنيادي: داردگ فرهنن ادر نقابي که براي ديگران 

ها رفادار باشککد  ر سککياسککت اچنانچه خود در دررن ر بيررن به آنهاي سککياسککي نيز گيرا باشککد ا ارو 

بدانند ر مرجعيت اخ قي آن را برذيرند .   اينوه به توجه باخارجي اچنانچه ديگران آن را مشکککررد 

 در منابد اي: اسککتا اسکک مي فرهنن منابد او برگرفته ايران اسکک مي جمهوري نظام بر حاکم فرهنن

 دناال به دفاد عرصککه در را هاييسککياسککت تصککوير ايرانا اسکک مي جمهوري دفاعي سککياسککتگذاري

ست"دارد. شي بيانگر جهادي فرهنن بر ماتني دفاعي سيا شم: با مااروه پايداري در ر س توو  ر د

 هاياست. بر پايه منابد اقتدار نرم برخي بايسته اس مي نظام اهداف تحقق در پيشتاوي ر جلو به حرکت

 مردما نقش ر عمومي بسيج به قانونگراييا ريژه استگ اهتمام سياست دفاعي او اي: قرارتدري: ر اجراي 

 دفاعيا هاي سياست او دانشگاهي ر سياسي نظاميا ن اگان حمايت ساختارهاا کارايي ريايف ر تفويک

سيا عدالت ساتري سيا سته   رعايت ر مردمداري آنا ماناي بر کارگزاران ر مديران گزينش ر شاي

شت: مردما هايآوادي ر حقوق سيا تقواي دا شارکت سيا سي م صادي اعتاار برابريا ر سيا  جامعه اقت

صادي شرايط نمودن فراهم( سر ا اقت صاد منا صاد ر دانش بنيان اقت  معنوي ر مادي رفاه مقارمتيا اقت

 عادتنه توويد ر ت صککي  بودنا خودکفا ر خوداتوايي فرهنن داخليا توليد ر دررنزا اقتصککاد مردما

 اعتاارات. ر بودجه
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راهبرد و مسيييير مقاومت و دفاع همه بانبه را بياموزد و با ورزيده شيييدن در مقابطه با نيع متنو ي از  مقدس

گذراند. بازخواني تهديدات سخت و نرم؛ اکنون در مرحطه بنگ اقتصادي و تحريم همه بانبه آزمون سختي را مي

شمندي بر 40تجربه  سالمي ايراني گنجينه ارز ست دفا ي بمهوري ا سيا سير پويا و رو به ساله  اي پيمودن م

بطوي انقالب و نظام بمهوري اسييالمي در گام دوم اسييت. لذا به بهانه هدته دفاع مقدس برخي مولده هاي نرم 

سالمي ايران معرفي مي ست دفا ي بمهوري ا سيا ضرافزاري  صطي نوشتار حا ست که مولده  شود. پرسش ا اين ا

 بمهوري اسالمي ايران چيست؟ گذاري دفا يهاي نرم افزاري قدرت در سياست

 طرح مسئله 

گذاري دفا ي مستطزم توبه کامل به همه ابعاد اقتدار است. در سالهاي اخير حساسيت کشورهاي غربي سياست

شکي و ظرفيت سخت افزاري قدرت ايربر توان مو شکار پهپهاي بزرگ  ست. با  ر ادهاي امريکا دان افزايش يافته ا

دريا و خشييکي از سييوي ايران؛ معاددت قدرت در منجقه بابجا و موب  شييد که گزينه حمطه احتمالي نظامي 

امريکا در قبال ايران اين بار با احتياط و مالحظه بيشييتري و البته به صييورت کمرنگ تر و کم بسييامدتري مجر  

سخت  افزاري کدايت دزم براي مقابطه با تهديدات را دارد يا اينکه شود. بااين حال اينکه آيا اين توان بازدارندگي 

مباحثات  ميان همچون چهل سيييال گذشيييته بايد بر بنبه هاي نرم افزاري قدرت نيز تاکيد کرد  موب  برخي 

 فعادن و باورمندان به هر دو بنبه قدرت شده است. 

 هدف و ضرورت 

 گذاري دفا ي بمهوري اسالمي ايران افزاري قدرت و سياستشناسايي مولده هاي تاثيرگذار در ابعاد نرم 

 سوال اصلي 

 مولده هاي اصطي سياستگذاري دفا ي بمهوري اسالمي ايران در ابعاد نرم افزاري قدرت چيست ؟

 زاويه ديد 

 گذاري است. زاويه ديد اين نوشتار تجويزي و سياست

 مباني مفهومي و نظري 

سان و بنگ بنا به تحطيل نيع وسيع ي از روان شناسان و بامعه شناسان وضعيتي است که ريشه در فجرت ان

هاي انساني است. تجربه بشري در رابجه با بنگ  از ابتدا تا دوران نوين ابتما ات بشري داشته و همزاد بما ت

 شود:به سه دوره تقسيم مي

 

 بروز مناز ات در سجح محدود با امکانات نبيعي؛   -دوره اول 

 ظهور نخستين فناوري هاي بنگي و ايجاد نو ي تعادل نسبي؛ - دومدوره 
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 1ها . دوران بنگ سرد و مخدوش شدن اين تعادل نسبي به ندع قج  -دوره سوم

ها و فتوحات است. در بنگ و ا مال زور  رسم رايج تاريخ بشر بوده و تاريخ سياست غالباً آکنده از روايات بنگ

هاي بزرگ و نيز نظام حکومتي اروپاي مدرن شييکل داده  بايد به خانر داشييت امپراتوري ين حال که بنگ به 

اين حال ناظران سياسي  که قدرت سخت برآمده از منابع نظامي معمودً با حدي از قدرت نرم نيز همراه است. با

تار ي اقتصاد را ساخاند. سنت مارکسيستتر قدرت اقتصادي يا قدرت نظامي بحث کردهها بر سر اهميت بيشمدت

سي را روبنايي آن. ليبرالبنيادين قدرت مي سيا سد و نهادهاي  ها در قرن نوزدهم معتقد بودند که تنيدگي شنا

هاي بنگ منجر خواهد شييد. به تر ميدانتر شييدن هر چه بيشفزاينده تجارت و مراودات مالي در نهايت به تنگ

سال  باوران اما واقعيت بطوس بريتانياباور واقع ست يکديگر مانع  1914و آلمان در  شرکاي تجاري نخ سند  بر م

 قرني واپس راند. ور شدن آتشي نشد که تنيدگي اقتصاد بهاني را نيمشعطه

صادي زاينده هم رفتار قدرت نرم صادي نه فقط زاينده منابع بالقوه منابع اقت سخت. يک مدل موفق اقت اند و هم 

سخت ستاي ا مال قدرت  ست  بطکه توان ترغي  ديگران به تقطيد و هم نظامي در را شمي را نيز دارد. غناي ا چ

ا هقدرت نرم اتحاديه اروپايي در پايان بنگ سرد و قدرت چين در حال حاضر  ريشه در توفيق مدل اقتصادي آن

 دارد. 

 رضييايت  بذابيت  نرم قدرت در اسييت. رضييايت بر مبتني ديگران هدايت و کنترل بذب  قدرتِ نرم  قدرت

 تهديد و اببار زور  رابجه اين در است. ديگران تربيحات و تمايالت  اليق  به دهيشکل  امل ترغي  و تشويق

 اين ت.نرم اس قدرت داراي باشد  برخوردار ديگران هدايت و تأثيرگذاري توان اين از که کشوري ندارد. کاربردي

سوس  و نامطموس به گونه اي قدرت ستداده با نامح سي فرهنگي  و ا تقادي باذبه هاي از ا سيا شهاي   و ارز

 و موبه ايانساني  چهره و معقول رفتارهاي و هنجارها پسند   امه و مشروع هايسياست بهانشمول  ابتما ي

 .2شودمي آنان رفتار تغيير و ديگران بذب موب  و ارائه خود از مثبت تصويري

سه منبع شه در  شور تا حد زيادي ري بنيادين دارد: فرهنگ )در نقاني که براي ديگران نيز گيرا  قدرت نرم هر ک

شد(  ارزش سي )چنانچه خود در درون و بيرون به آنبا سيا ست خاربي )چنانچه هاي  سيا شد(  و  ها وفادار با

 3ديگران آن را مشروع بدانند و مربعيت اخالقي آن را بپذيرند(. 

                                                           
 1389:  دانشگاه امام صادق "روزه غزه( 22حزب ا... و بنگ  روزه 33)تحطيل بنگ رن قدرت نرم و نبرد نامتقا"  اصغر افتخاري و ناصر شعباني 1
رساله دکتري  طوم سياسي گرايش سياستگذاري  مومي  دانشکده حقوق الهيات و  "نقش قدرت نرم در سياستگذاري دفا ي بمهوري اسالمي ايران"يعقوب يوسع وند  2

 167 ص1398يور  طوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد  طوم و تحقيقات تهران شهر
 1392تربمه: احمد  زيزي  چاپ اول   "آينده قدرت " بوزف ساموئل  ناي 3
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صه  سانهفرهنگ يا ابتماع  مقولهدر  ر گردند. اما اين حوزه حتي ها  دانش و ورزش مجر  ميهايي چون هنر  ر

هاي پسيينديده مطي که زبانزد بهان اسييت  موقعيت فرهنگي ممتاز و تعداد در برگيرنده مواردي چون خصييطت

شور نيز مي صودت فرهنگي يک ک صاديمح شد اقت صاد مواردي چون ر شد. در حوزه اقت هاي ارزي    مبادلهبا

سرمايه شورها   سرانه ک ستقيم خاربي  ميزان رفاه  اميد به زندگي و پايين بودن تجاري  ميزان توليد  گذاري م

المططي داراي اهميت ميزان بيکاري از اهميت زيادي برخوردارند. حوزه سييياسييت در هر دو  رصييه داخطي و بين

ست سيا صل از  صه داخطي  قدرت نرم حا ست. در  ر شر و ميزان را مي ا توان در افکار  مومي  ر ايت حقوق ب

با سيييازماندخالت بامعه مدني مورد مالحظه قرار داد و در  رصيييه بين عامل  هاي المططي  حجم و ميزان ت

 هايها و نمايشيييگاهالمططي  ارتبانات ديپطماتيک مجطوب و گسيييترده  برگزاري و مشيييارکت در کندرانسبين

سي  مومي نيز از مؤلدهالمططي را مدنظر بين ست که به نظر ميقرار داد. ديپطما سيار مهمي ا سد ترکهاي ب يبي ر

 1از سه  امل فرهنگ  اقتصاد و سياست باشد. 

 های دفاعیهای فرهنگی در سیاستنقش ارزش 

سالمي بمهوري نظام بر حاکم فرهنگ اينکه به توبه با سالمي فرهنگ منابع از برگرفته ايران ا ست  ا  اين ا

  دارد دنبال به دفاع  رصه در را هاييسياست تصوي  ايران  اسالمي بمهوري دفا ي گذاريسياست در منابع

ستند الهي اديان متون به که ستند م ستحکام و ارزش و ه شأ از را خود ا  مانند بنابراين کنند.مي اخذ الهي من

ستحکم ستاي در تجهيزکننده نقش ندوذناپذيرند و دژي م ستهاي و اهداف تحقق را  ؛کنندمي ايدا دفا ي سيا

ستقامت  و صبر مانند هاييارزش سيدن راه در وقدهبي تالش توکل  ا ست و اهداف به ر  توليد دفا ي هايسيا

ست فرآيند به؛ کندمي شندمي تحرك و فعطيت دفا ي گذاريسيا سان به را دفا ي امور متوليان و بخ  هاييان

 .2کنندمي تبديل  مل و  قيده در مستحکم

 توانمي روآن از را باورها است. ديني باورهاي و ا تقاد ايرانبمهوري اسالمي  نرم قدرت فرهنگي منابع يکي از

 ويژه اسييتحکامي و تحرك و فعطيت را قدرت انسيياني منابع ديگر که برشييمرد قدرت منبع توليد مهمترين
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رساله دکتري  طوم سياسي گرايش سياستگذاري  مومي  دانشکده حقوق الهيات و  طوم  "سياستگذاري دفا ي بمهوري اسالمي ايراننقش قدرت نرم در "يعقوب يوسع وند  2
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شد مي شاط با و را زنده فرهنگ بخ  نيز قدرت نبيعي منابع اين  بر افزون .سازندمي تحرك پر و فراگير و ن

ستداده قابل زماني ستند بدي و کاربري ا شتوانه از که ه شند؛ برخوردار باورها پ سان با  خود راه به که هاييان

 سيييل نمايند نمي تطقي ارزشييمند وبود تمام با کنندمي ني بمعي حيات در را که مسيييري و ندارند باور

 توان گدت  کرد. مي نخواهد را ايشييان باورمندي ضييعع ببران  ...و تغذيه و ترابري و تسييطيحاتي امکانات

 بطو به حرکت و دشمن با مبارزه پايداري در و کوشيسخت بيانگر بهادي فرهنگ بر مبتني دفا ي سياست"

 بوشندگي  بودن  سيال موب  و بهادي فرهنگي هايارزش است. اسالمي نظام اهداف تحقق در پيشتازي و

شرفت و تحرك شش گردد.مي پي شاط و تحرك و بو  براي ابتکار و کار يصحنه و  مل به ميدان ورود در ن

ست هايينقش از آداب  ترتي  هيچ بدون کردن خدمت صوصهب فرهنگ و که ا  يهمه در بهادي فرهنگ خ

 بودن نامنظم و غيرخجي آينده هايبنگ هايويژگي از يکي"دارد.  دنبال به  رصيييه ها و صيييحنه ها

 ميدان در را اراده ها و هاقابطيت فرهنگ  و قابطيت محور باشيد. غيرخجي بايد نيز دفاع بنابراين هاسيت.بنگ

 ."1دهدمي افزايش  مل

 های سیاسی در سیاست دفاعینقش ارزش 

مردم؛ بسييج خودبوش  هاي سيياسيي مانند مشيرو يت نظام و تقويت مردم سيادري ديني؛ بط  ا تمادارزش

سي و  سيا سهيل فرايند بامعه پذيري  ساختار امنيت مردم پايه  و همدلي ميان مردم و دولت  ت مردمي؛ ايجاد 

ستتقويت فرهنگ  سيا صميمبهت دهي به اهداف و  ست تواند در تدوين وها ميها و ت سيا هاي دفا ي ابراي 

 2موثر باشد.
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  های دفاعی اجرای سیاستنقش دیپلماسی دفاعی در تدوین و 

ن اين تاثيرات از اي ؛است هاي متعددي در تدوين و ابراي سياست دفا ي موثرديپطماسي دفا ي با ايجاد قابطيت

 است: قرار

ستگي متقابل بين   س  اقتدار؛ همگرايي بين المططي و واب سازي و ک سعه  طمي و تقويت بينه دفا ي؛ قدرت  تو

هاي مقابطه با زياده خواهي قدرت کشييورها؛ تنش زدايي و ا تماد سييازي ميان کشييورها؛ توليد و تحکيم امنيت؛

تهديدات و کاهش آنها از بمطه  با گيري ائتالف بر ضييد کشييور و مقابطهسييطجه گر؛ بطوگيري از انزوا و شييکل

 1کارکردهاي موثر ديپطماسي دفا ي است.

 گذاری دفاعیقدرت نرم در فرایند سیاست 

 بررسي مورد زير گام پنج در را مطي سجح در دفا ي گذاريسياست فرآيند  قالني مراحل تهامي  مجتبي دکتر

 :2داده است قرار

 معرض در که است کشور حياتي منافع از دسته آن تعيين دفا ي  سياست تدوين امر در مرحطه اولين -1

 .است الزامي منافع تعيين در مطي آرمانهاي توبه به است بديهي دارد. قرار تهديد دشمن

                                                           
 128ص  همان  يوسع وند 1
  55 - 53 صص  بطد دوم 1390ارتش  سياسي  قيدتي سازمان  :تهران اول  چاپ  امنيتي  و دفا ي سياستهاي داکترين مطي  امنيت  تهامي تبيمج سيد  2
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 قدرت کاربرد از استداده با بايد گذارانسياست تشخيص به که است سياسي اهداف تعيين دوم؛ مرحطه -2

شور سي اهداف مرحطه  اين در د.ياب تحقق نظامي ک شارهاي و تهديدها دقيق ارزيابي با بايد سيا  و داخطي ف

 اقتصييادي  نظامي  سييياسييي  ابعاد در مطي قدرت هايمحدوديت و هاقابطيت گرفتن نظر در با خاربي و

 .شود تعيين و فرهنگي ابتما ي

 در دفا ي سياست تدوين  بارتي به يا و نظامي قدرت کارگيري به کطي خط مشي تعيين سوم؛ مرحطه -3

 قدرت به کارگيري کطي راهکار و خط مشي تدابير  همان دفا ي سياست .دهدمي تشکيل کشور سجح مطي

 .است مطي امنيت منافع و اهداف تأمين براي نظامي کشور

ي برگيرنده در نظامي استراتژي مطي سجح در .است مطي سجح در نظامي استراتژي تعيين چهارم؛ مرحطه -4

نظامي  استراتژي ديگر  بارت به گيرد؛ صورت کشور دفا ي سياست از حمايت در بايد که است کطي اقدامات

و  کطي ستادي  هايبنبه و گيردمي شکل است  ساخته مشخص مطي دفا ي سياست که چارچوبي در مطي

هنر  منزله به واقع در و سازدمي نزديک کمي حدودي تا و کطي  مطي  بنبه هاي به را دفا ي تدابير کيدي

 .شودمي محسوب کشور دفا ي سياست ابراي

سي  نر  ريزي راهنماي صدور پنجم؛ مرحطه -5  انال ات و وظايع حاوي راهنما اين امنيتي؛ و دفا ي سيا

 سيياير و ذيندع وزارتخانه هاي مسييطح  نيروهاي کل سييتاد توسييط اسييتراتژيک هاينر  براي نياز مورد

 است. هاي ابراييسازمان

به باور وي مجموع الگوهاي  ؛کنددسييته الگوي امنيت سييازي را از هم متمايز مي افتخاري هم دواصييغر  دکتر

سازي را مي سته قرارامنيت  شامل مي توان در دو د شناخت تهديدها و رفع آنها را  سطبي که  شود. داد: الگوي 

راهکارهايي در پيش گيرند که اين تهديدها را  هاي تهديد را شناسايي کنند سپسهاي سياسي بايد کانوننظام

ها با افزايش توانمنديهاي نظامي و سييخت ند. از ديرباز بسييياري از نظامند يا به فرصييت تبديل کنيا مندعل کن

 هاي نرمبعدها با ديدگاهآيند. اين ديدگاه دارند يا از پس آنها برميافزارانه  دشييمنان را از اقدام  طيه خود باز مي

ل توان به شناسايي و رفع تهديدها تقطيارانه تکميل شد. مشکطي که ايجاد شد اين است که تمام امنيت را نميافز

ها صييرفا با برخورد با تهديدها شييکل داد  آيا توان کشييورها صييرفا براي برخورد با تهديد اسييت؟ اگر امنيت نظام

گدتمان ايجابي مجر  شييد که بر اين  اندعالي خواهند بود. از دو سييه دهه قبل تاکيد بر رويکردبگيرد اين گونه 

سازي در ساس  مبناي امنيت  ست. اين رويکرد درون هر ا ضايت  بامعه ا دهد. بر مندي تقطيل ميامنيت را به ر

مجمو ه رضيييايت  اين الگو مهم اين اسيييت که داد. درخالف الگوي اول که امنيت را به قدرت مندي تقطيل مي

ست يا نه  مومي آيا در ست وبود ؟حد قابل قبولي ه س سته افراد و نهادها گ شته و خوا دارد؟ هر  چقدر بين دا

شييود. سييرمايه ابتما ي بهترين پشييتيبان براي به حرکت چه گسييسييت کمتر باشييد رضييايت مندي بيشييتر مي

ست سيا ست. هردو گدتمان نرفداراني دارند. ادرآوردن  ست حتي براي مديريت هاي امنيتي ا لگوي دوم معتقد ا
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بوامعي صييادق اسييت که از حيث  تهديدات خاربي بايد رضييايتمندي را افزايش داد. امنيت ابتما ي شييده در

 1.تواند در تقويت قدرت سخت افزار هم موثر باشدمدي از ميزاني از رضايت برخوردار است که ميکارآ

 گيري: نتيجه 

 گذاری دفاعی نرم در سیاستکاربست قدرت بایسته های 

  :2گرددمي ارائه زير پيشنهادهاي ايران. ا.ج دفا ي گذاريسياست در نرم قدرت کاربست راستاي در

سي و ا تقادي فرهنگي  هايارزش از دقيق ارزيابي -1 صميم گيري هرگونه از قبل بامعه بر حاکم سيا  و ت

ست تدوين ستگذاري در نرم قدرت هايظرفيت از بهره گيري منظور به .آنها با مجابق دفا ي هايسيا  سيا

 و بامعه  مومي باورهاي و ا تقادات وضعيت از دقيقي ارزيابي قبل از بايستي دفا ي گذاراندفا ي  سياست

شته وبود است ممکن که سياسي و فرهنگي تهديدهاي همچنين و آنها پسند مورد هاي سياسيارزش  دا

شد  ست ابراي و تدوين به اقدام آن با مجابق و  مل آورد به با شتيباني و حمايت قابل تا نمايد سيا  به پ

 .باشد مردم وسيطه

ست قدمي پيش -2  فرهنگ همچون بامعه  بر حاکم هايارزش و فرهنگ به  مل در کارگزار و گذارسيا

ستي  ساده ساسي قانون به  مل و  دالتخواهي پاسخگويي  فرهنگ مردمداري  فرهنگ زي  در خصوصه ب ا

 ديگر يکي ... و يبناح يا و نيع گروه  ندع به آن تدسير از دوري و مردم هايآزادي و حقوق ر ايت موضوع

شته همراه به را دفا ي حوزه در خصوصه ب دولت هايسياست از مردم حمايت تواندمي است مواردي از  دا

 .باشد

 وضعيت ارزيابي شامل: ) باري فرهنگ شناخت نيازمند که فرهنگ؛ اصال  برنامه هاي ابراي و نراحي -3

 فرهنگ کارکردهاي ارزيابي  -باري فرهنگ هايويژگي شناخت -باري فرهنگ شکل دهنده  وامل موبود

 هايويژگي تعيين  -مجطوب فرهنگ شييکل دهنده  وامل تعيين :شييامل ) مجطوب فرهنگ تبيين   )باري

 .است  )مجطوب فرهنگ از انتظار مورد کارکردهاي تعيين  -فرهنگ مجطوب

 دفاع  رصه در نظام سياست آمال اهداف  از منظور دفا ي؛ گذاريسياست ابزار و اهداف به خاص توبه -4

ست صد گذارسياست که ا  مواردي ابرا  ابزار از منظور و ؛...  و مطي امنيت تأمين مانند دارد را آنها تحقق ق

ست  مطياتي مکانيزم و سازماندهي چارچوب قانوني  مانند ابزار ستي گذاري سياست فرآيند کل در .ا  از باي

ستداده خاربي و داخطي و انال ات دانش سايي با .کرد ا صر کيدي و کمي و دقيق شنا سعه  نا  و امنيت تو

شور داخل در آن اثرگذار  وامل شور خارج و داخل در چه آن بر منتقدانه و  المانه آگاهي و ک  برحس ( ک

 محسوب امنيت و دفاع حوزه در خصوص به و گذاريسياست محور تريناصطي  نوان   بهگذردمي ) اولويت

                                                           
 1397ايران اسدند  اصغر افتخاري سياستگذاري امنيتي بمهوري اسالمي درچشم انداز آينده همايش ايران اينده دشواره ها و تصميمات حياتي . انجمن  طوم سياسي 1
رساله دکتري  طوم سياسي گرايش سياستگذاري  مومي  دانشکده حقوق الهيات و  "نقش قدرت نرم در سياستگذاري دفا ي بمهوري اسالمي ايران"يعقوب يوسع وند    2

 173-171  ص1398 طوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد  طوم و تحقيقات تهران شهريور 
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سيار دفا ي سياستگذاري در انال اتي قدرت  نوان مثال به .شودمي  انال اتي ضعع و است آفرين نقش ب

سياري در صد و که شودمي آن از موارد مانع ب ستي به مبدأ مق  و پايه دانش همچنين .شوند شناخته در

 ابزار اولين  نوان به بود  خواهد مؤثر راه نقشه در که هاييپيشران و هامبدأ  محدوديت در شرايط از آگاهي

سيار مقصد و يا سياست اهداف تعيين در  را هدف آن به نسبت آگاهي و دسترسي  دم که هستند  مهم ب

ست  ابزار ابراي .ساخت خواهد غيرواقعي ست راهي سيا ست تحقق که ا  مجمو ه کارگيري به با را سيا

شويقي سرمايه اي  سازماني  قانوني  ابزارهاي  .آوردمي فراهم را اهداف تحقق شرايط و هموار آن  نظاير و ت

 و هاراه قوانين  ها داده و هاآگاهي از مجمو ه اي از مختطع سييجو  در گذاريسييياسييت فرآيند هرحال به

ساني و مادي امکانات شکيل ان  فرآيند درون به دانش تزريق  نوان  تحت موارد اين مجمو ه که شودمي ت

 ديپطماسي  .شود حاصل انمينان گذاريسياست در  قالنيت  طمي تحقق از اينکه تا است گذاريسياست

 ايويژه اهتمام و توبه بايستي که است دفا ي گذاريفرآيند سياست به دانش تزريق ابزارهاي از يکي دفا ي

 .شود عوموض اين به

 ارباب تکريم مطي  پشتکار و کاريوبدان مردم  به پاسخگويي و خدمت رساني حوزه هاي در الگوسازي -5

 ...و شهروندان  حرمت و کرامت حدظ ربوع 

 حمايت سيياختارها  ييآکار وظايع و تدکيک مردم  نقش و  مومي بسيييج به قانونگرايي  ويژه اهتمام -6

سي نظامي  نخبگان شگاهي و سيا ست از دان سي   دالت دفا ي  هايسيا سادري سيا سته   گزينش و شاي

 داشييتن مردم  هايآزادي و حقوق ر ايت و مردمداري سييياسييي  آزادي آن  مبناي بر کارگزاران و مديران

 مناس   اقتصادي شرايط نمودن فراهم( بامعه اقتصادي ا تبار برابري  و سياسي مشارکت سياسي  تقواي

صاد صاد و دانش بنيان اقت صاد مردم  معنوي و مادي رفاه مقاومتي  اقت  فرهنگ داخطي  توليد و درونزا اقت

 . )ا تبارات و بودبه  اددنه توزيع و تخصيص بودن  خودکدا و خوداتکايي

سازي -7 سي فرهنگي پياده  شور  در مهند شا ه و تبديل و سازيگدتمان ک  و تعامالت تمام در فرهنگ ا

 . حسنه اخالق تالش  و کار و  مطگرايي روحيه دفا ي  با سياستگذاري مرتبط هايفعاليت

صه -8 صدانه  تعامالت ( المططيبين در  ر ضويت متعادل  و فراگير من  و نظامي هايائتالف و هاپيمان در  

سته امنيت تحقق المططي بين و ايمنجقه دفا ي  و همگرايي بين المططي  منجقه اي و سال  خطع بمعي  د

سترس سترهاي ) مومي بهان افکار حمايت   دفا ي حوزه در المططيبين و ايمنجقه هايهمکاري گ  دزم ب

  .کنندمي فراهم دفا ي گذاريسياست در نرم قدرت کاربست براي را

شور تدوين -9 شور تدوين نيازمند فرهنگ بکارگيري اول گام در  .دفا ي فرهنگي من  و مربونه فرهنگي من

 . است مرتبط راهبردي اسناد
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ست در فرهنگ متولي ساختار ايجاد -10 ست تهيه و دفا ي گذاريسيا ست براي فرهنگي پيو  هايسيا

 .دفا ي

 .دانش و  طم تکيه با مطي و ديني فرهنگ چارچوب در نظريه توليد و سياسي و فرهنگي سازيگدتمان-11

 .اسالم چوب چار در نظريه توليد و اسالمي مجالعات انجام با معرفتي بُعد تقويت -12

نيروها   در ...و فداکاري  سييطحشييوري  رو  تقويت بهت در آموزنده و غني فرهنگي توليدات افزايش -13

 بامعه  روز شرايط وفق و ارزشي فرهنگي مناس  توليدات ارائه و فرهنگي الگوسازي سطيقه گرايي  ار پرهيز

 .است فرهنگي حوزه پيشنهادهاي ديگر از

 و اول هاينسل با آنها ا تمادسازي بهت در اقدام و انقالب سوم نسل نيازهاي و خواسته ها به توبه -14

 .انقالب دوم

 با دفا ي هايسييياسييت پياده سييازي بهت در دفا ي ديپطماسييي ظرفيت از حداکثري بهره برداري -15

 .کاردان و مجرب ديپطماتهاي از استداده

  

 

 


