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  گفتار پیش

امروز اهمیت پدافند غیر عامل باید براي مسئوالن شناخته شده باشد، « 
  ) ».6/12/85( اهتمام شما کار را پیش  می برد.

  »مقام معظم رهبري«                                                    
  

ها و ابزار هاي جنـگ   دشمنان کشور عزیزمان همواره با استفاده از شیوه
نرم در صدد ضربه زدن یـا تضـعیف ارکـان نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران        

      پدافنـد   هـاي مقابلـه، دفـاع یـا     تـرین روش  باشند. یکی از بهتـرین و ارزان  می
توان بـه حفاظـت    غیر عامل است که با به کارگیري اصول و مالحظات آن می

پـذیري، مـدیریت صـحنه بحـران و افـزایش       ها و کـاهش آسـیب   زیر ساخت
  پایداري کشور در مقابل انواع تهدیدات، مبادرت ورزید.

کتب در زمینـه دفـاع غیرعامـل یکـی از     این سري اندیشه تهیه و تدوین 
مهم، اصولی و زیربنایی در نیل به اهـداف راهبـردي دفـاع غیرعامـل      هاي گام
بـه عنـوان    کتب در حجم و قطـع کـوچکتر  باشد. براین اساس تدوین این  می

  کارشناسان ، سازي مدیران آگاه، کتب مرجع آموزش عمومی پدافند غیرعامل 
  (پنج) 



                                                                            
 ایـن مجموعـه  ،  نمایـد.  و دانشجویان را تسهیل میهاي اجرایی کشور  دستگاه

هاي کارشناسان و مؤلفین محترم در ایـن   از دیدگاهمهم  شامل برداشت مطالب
امیـدواریم  مـورد   اند. شـده حوزه بوده که در انتهاي کتاب در کتابنامـه لیسـت   

  قرارگیرد. اده عالقه مندان و مخاطبین عزیز استف
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  تعریف  -1 

اخیـر کـاربرد   تهدید نرم از جمله واژه هایی است کـه در سـال هـاي    
ابـزار تهدیـد و   : عامل تهدیـد ،  زیادي پیدا کرده است. عناصر تهدید شامل

هدف مورد تهدید می باشد. این که تهدید سخت یا نرم نامیـده مـی شـود    
بستگی به تحوالتی دارد که در گذر زمان در یکی از این عناصر بـه نسـبت   

قلمرو دچـار  و هدف  رتهدید سخت ایجاد شده است. بطور مثال اگر عنص
موضـوعات   تحول شود یعنی به جاي موضوع سخت(مثل انهدام مراکـز) ، 
    نرم قلمـداد   ،نرم از قبیل فرهنگ ، ارزش ها و ... هدف قرار گیرند ، تهدید

اقل خالصه اینکه تهدیدي در گروه نرم قرار مـی گیـرد کـه حـد     می گردد.
  د هـاي مقابلـه ،  (تهدید نـرم و راهبـر  یکی از عناصر آن از جنس نرم باشد.

    )100ص 

هر بعد و شکل، یک هدف اساسی را  دنبـال مـی کنـد کـه      تهدید در 
خواسته بنیادي در تحمیـل اراده  ». تحمیل اراده بر حریف« عبارت است از 

برحریف، انجام رفتار مطلوب و مورد نظر کشور تهدید کننـده اسـت. اگـر    
ن راه تأثیر گـذاري بـر   حریف تأثیر گذاري شود بهتری» رفتار«قرار است بر 

 دارد، یکی قلب و دیگـري مغـز،  » ارگاهپیک« اوست. تهدید نرم، دو » افکار«
هدف منازعات نـرم  ،و تصرف دل ها و ذهن ها » قلب ها و مغزها«تصرف 

هدید نرم عامل تهدید به دنبال فـراهم کـردن الگوهـاي اقنـاعی     تاست.  در 
ت تأثیر قرار دهـد کـه   حاست و تالش می کند که مخاطب را به گونه اي ت
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ترجیحات و اولویت هاي خود را مطابق خواسته هاي عامل  تهدید فهم و 
  )149ص   درك نماید.(جوزف ناي قدرت نرم،

» الگو پـردازي «و » باورسازي«یک بخش تأثیرگذاري بر افکار از طریق
      و مسـخ الگوهـاي رایـج تشـکیل    » باورسـازي «است و بخش دیگـر آن را  

می دهد. به طور مثال در منازعه نرم آمریکا  با ایران که برخوردي فرهنگی، 
روانی، رسـانه اي اسـت در سـال هـاي اخیـر، بـاور سـوزي، باورسـازي،         
الگوپردازي وتالش براي مسخ و بی اعتبار کردن الگوهاي رایج هـم زمـان   

  اجرا می شود.

هرگونـه اقـدام   تهدید نرم عبارت است از بنابراین می توان گفت که 
غیر خشونت آمیز که ارزش ها و هنجارها را مورد هجـوم قـرار داده و   

جدیـد   در حد نهایی منجر به تغییر در الگوهاي رفتاري و خلق الگوهاي
الزم  رفتارهاي نظام حاکم تعارض داشته باشـد.  می شود که با الگوهاي

ه شکل گیري به ذکر است که زمینه هاي تهدید نرم افزاري می تواند منجر ب
یا تشدید تهدیدات نرم افزاري و یا حتی سخت افزاري مانند حمله نظـامی  

  )121(ادوارد اذر،چونگ این مون ص شود.

 ابعاد تهدید نرم  -2

تهدید نرم نیز همانند تهدید سخت داراي ابعاد مختلفی از جملـه بعـد   
و نظامی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و ... می باشد کـه تجلـی   

نمود تهدید نرم در ابعاد اجتماعی سیاسی و فرهنگی به نسبت سـایر ابعـاد   
  بیشتر بوده و از اهمیت بیشتري نیز برخوردار است.
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 تهدید نرم در حوزه سیاسی -1-2

تهدید اعم از سخت و نرم در حوزه سیاسی به دنبال ایجاد بی ثباتی در 
اندیشـه هـاي و    سازمان دولت است. ایدئولوژي به عنوان مجموعـه اي از 

ها  تماعی و چگونگی اجراي آنجایده هاي راجع به نظام و کنش سیاسی، ا
در عرصه زندگی اجتماعی و  سیاسی به گونه اي که هویت و ماهیت واحد 

جنـگ   .سیاسی را شکل مـی دهـد و مشـروعیت آن را تضـمین مـی کنـد      
ایدئولوژي به معناي مبـارزه میـان دو طـرز فکـر و روش و شـیوه زنـدگی       

 که توجیه کننده سیاسی است. اگر تهدید بتواند ایدئولوژي سازمان دهنده را
چرایی استقرار حاکمیت مشروعیت بخش نظام سیاسی اسـت بـه  چـالش    

 ایجاد بی ثباتی ایفا نموده است.در کارکرد خود را  ازبکشد بخش زیادي 

تالش هاي تبلیغاتی و رسانه اي دشمن در راستاي ایجـاد پیوسـتگی و   
تگی بین ایدئولوژي سازمان دهنده (اسالم گرایی یا بنیـاد گرایـی) یـا    همبس

پدیده هاي مزموم و تنفرزا از جمله تروریسم، عالوه بر توسل به خشـونت  
علیه آنها، از طریق مهندسـی اجتمـاعی، سیاسـی و اصـالح دینـی مسـائل       

  استحاله آنان را در پی دارد.
برخـوردار اسـت ،   تهدید نرم در حوزه فرهنگـی از اهمیـت خاصـی     

امپریالیسم فرهنگی نوعی نفوذ اجتماعی اسـت کـه از کشـورهاي دیگـري     
رسانه هاي جمعی بهترین نمونه بنگاه هاي عامل اند  کـه  تحمیل می شود. 

در فرایند رسوخ، بکار گرفته می شوند، براي رسوخ کردن در سطح فراگیر، 
        قبضـه  وسایل ارتباطی خود نیـز بوسـیله قـدرت سـلطه گـر رسـوخ جـو،       

می شوند، این امر بطور گسترده از طریق تجاري شدن رسـانه هـا صـورت    
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استیالي فرهنگی وسیله اي   ). 491(سید جالل الدین دهقانی ص می گیرد.
براي ایجاد ساختارهاي فرهنگـی مشـابه در جوامـع دیگـر و از آن طریـق      

حفظ منافع مشـترك خـود و سـرزمین فرهنـگ      ينخبگان اجتماعی که برا
از آنجایی که رابطه قدرت و فرهنـگ  سلطه جو وارد یک ائتالف می شود. 

با ایجاد تهدیدات نرم فرهنگـی امنیـت سـقوط      لذا  رابطه قابل توجه است
می کند سپس ارزش ها و هنجار هاي مورد نظر ، فاقد ارزش شده در ایـن  

  تفاق افتاده است.صورت سقوط نظام سیاسی در عمل ا
وزه در قالب هـاي زیـر تجلـی    حمی توان گفت که تهدید نرم در این  

  کند که عبارتند از : پیدا می

رمـان هـا و   آفرایند تغییر وتعدیل هویت ها، ارزش ها،  :ملت سازي -
عملکردهاي ملل گوناگون جهان از طرق مختلف در فراینـدهاي بـرون بـه    

اشتراکات گوناگون هویتی در قالـب یـک   نین رویکرد ایجاد چدرون و هم 
حوزه جغرافیایی مشخص توسط نخبگان و نهادهاي حکومتی در بسترهاي 

 درونی یک جامعه.

از طریق تخلیه و تغییر مراجع معتبر موجود در جوامـع   :نخبه سازي -
دید پنداري، گفتاري و کرداري  جمایت از مراجع حاز یک سو و ایجاد 

که نخبگان همگرا، همداستان و هم فکـر در   از سوي دیگر به گونه اي
زشت بـه افکـار،    قالبی مثبت تجلی کنند و دیگران با تصویري منفی و

عمومی عرضه گردند. نخبگان حد فاصل میـان ملـت هـاو دولـت هـا      
امعـه  جمدیریت آمـال و اهـداف    هستند و نقش اصلی را در هدایت و
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نها کلید فتح دولت هـا  ایفا می کنند. از این منظر دسترسی و تعامل با آ
 تلقی می شود.

هـاي حیـات    فرهنگ به سان شـریان خـون در رگ   :فرهنگ سازي -
جامعه است که وظیفه تغذیه و تـأمین نیازهـاي ابتـدایی سـلول هـاي      
بشــري را در تمــدن هــاي مختلــف برعهــده دارد. کنتــرل و تغییــر در 
 ترکیبات این شـریان حیـاتی مـی توانـد کـارکرد پنـداري، گفتـاري و       

کرداري جوامع مختلـف بـه ویـژه حـوزه هـاي پـر چـالش را دچـار         
 دگرگونی بنیادین کند.

ده جغرافیـایی  از مردم جهان در محـدو  بخشی عظیم :مذهب سازي -
خاورمیانه و شمال آفریقا بطور خاص و جهان در اسالم به طـور عـام   
با باورها وارزش هاي دینی و الهی گره خورده اند و این امر با فرهنگ 

لیبرالیست در تعرض و تقابل است. تغییـر و تعـدیل    -جهانی سکوالر
رفتارهاي جوامع مسلمان مستلزم تضعیف و  در نظام باورها، گفتارها و

به چالش کشـیدن مـذهب ایـن قشـر عظـیم از طریـق خلـق مـذاهب         
 ساختگی توسط  صاحبان اندیشه  لیبرالیستی می باشد.

 تهدید نرم در حوزه اقتصادي -2-2

 صادي سـاختاري و کـارگزاري، اقتصـاد   د محدودیت هاي اقتبرآین
ملی را به چالش و ناامنی در زمینـه هـاي صـادرات کـاال و خـدمات،      
جذب سرمایه گذاري خارجی و اعتبار بین المللی، توسـعه اقتصـادي،   

تأمین نیازمندي هـاي جامعـه و رفـاه و     در نهایتو  فناوريصنعتی و 
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وضعیت مطلوب اقتصادي براي ملت را بدنبال دارد. بدون تردید عـدم  
نیازها و رفاه اقتصادي مردم، موجب نارضایتی  توانایی دولت درتأمین 

(سـید   ملت و به تبع آن کاهش مشرعیت و مقبولیت نظـام مـی شـود.   
  )491جالل الدین دهقانی ص 

ورت فرایندي و در بستر زمان، فرهنگ حاکم بر صاقداماتی که به 
یـع بـه   زاقتصاد را تغییر دهد مانند تغییر الگوهاي مصرف، تولیـد و تو 

 ی نظام ترویج نمایـد و یـا رسـوخ نظریـه    شاي مغایر با مبانی ارز گونه
هاي جدید اقتصادي  مبتنی بر لیبرالیسم  و تأکید بر مصرف گرایی کـه  

ته شده  نظام سیاسی از قبیل قناعت، ساده در تضاد با  هنجارهاي پذیرف
  زیستی و ... است در زمره تهدیدات نرم حوزه اقتصاد تلقی می گردد.

 امنیتی -تهدید نرم در حوزه دفاعی -3-2

هرگونه اقدامی که منجر به تغییـر در فرهنـگ و الگوهـاي دفـاعی     
گردد و عناصري مانند روحیه مقاومت، ایثار، شهادت طلبی، توکل و ... 

وزه نظامی قلمـداد مـی شـود.    حرا نادیده بگیرد در زمره تهدیدات نرم 
تهدیدات نرم در حوزه نظامی می تواند منبعث از وابستگی به تولیدات 

شی ناکارآمد دشمن باشد. بدیهی است که اینگونـه مـواد   علمی و آموز
آموزشی مانع از شکل گیري ادارکـات دفـاعی متناسـب بـا شـرایط و      

می شود . تهدید نرم دیگري که در حوزه نظـامی   ضرورت هاي بومی
خود نمایی می کند مربوط به مقوله تصـمیم گیـري و تصـمیم سـازي     

کیـک حـوزه اطالعـات و    است که به حوزه اطالعات بر می گردد . تف
متمـایز از هـم ایجـاد نمـوده      حفاظت اطالعات دو فرهنگ جداگانه و



  جنگ نرم -تهدید نرم  / 17
 

 
 

است که این وضعیت هم در صحنه آمـوزش وهـم در عرصـه اجـرا ،     
تصمیم سازي منطقی را در جهت امنیت سـازي و  تهدیـد سـوزي بـا     
مشکل مواجه می کند . شیوه هاي تجزیه و تحلیل اطالعات منبعـث از  

 در مـواردي  ست که منطق خود را از دست داده اسـت و شیوه هایی ا
در عصر کنونی  .چند دهه گذشته استدر مبتنی بر آموزه هاي دشمن ،

که عصر اطالعات و به اصطالح برخی موج سوم قدرت می باشد و با 
حجم عظیمی از اطالعات مواجه می باشیم که براي تحلیـل اطالعـات   

وضعیت موجود مـی باشـد .    مناسب با هاي جدید و نیازمند به روش
موضوع دیگري که در حوزه نظامی در زمره ي تهدیدات نرم محسوب 
می شود نگرش و رویکرد به قدرت است . زیرا بسـته بـه اینکـه چـه     
نگاهی به قدرت داشته باشیم متناسب با همان نگرش فراینـد تصـمیم   

نطـق  سازي و تصمیم گیري تبلور  پیدا می کند . تا زمانی که نگاه به م
هاي بومی و دینـی انطبـاق داشـته     و منابع قدرت با هنجارها و ارزش

باشد مشکلی وجود ندارد اما اگر نگاه به منابع و منطق قـدرت منطبـق   
با معیار هاي غربی صورت گیرد در این شرایط تهدیـد نـرم در حـوزه    

  نظامی  در حال شکل گیري است .
  

  منابع تهدید نرم   -3
  

بتواند در هدف موثر واقع گردد نیازمند بـه یـک    تهدید نرم براي اینکه
سري بستر ها و زمینه هایی است که باید در هدف وجود داشـته باشـد تـا    

ها را فعال نماید و از آن طریـق، سـطحی از منـافع را مخـدوش      تهدید آن



  جنگ نرم -تهدید نرم  / 18
 

 
 

هاي قـدرت   نماید . معموالً منابع تهدید نرم را می توان قابلیت و توانمدي
د  که توانـایی فعـال کـردن بسـتر هـاي آسـیب پـذیر        تلقی کر ،نرم حریف

  درحوزه هدف را دارا می باشد .
در عصر کنونی که عصر اطالعات نیز گفته می شود برخـی از مفـاهیم   
سنتی در گفتمان قدرت و سیاست از جمله مفهوم امنیـت و تهدیـد دچـار    

ست. امنیت را ایجاد نموده ا تغییر و تحول شده و مفهومی مدرن از تهدید و
  منابع تهدید نرم را می توان به شرح زیر بیان نمود :

  
 ) رسانه ها1

 رسانه هـا بـا ایجـاد تحـول در باورهـا ،     ، در الگوي مدرن امنیت 
ادراك و ذهنیات جامعـه زمینـه را بـراي     تصاویر ، ارزشها، اعتقادات ،

اقناع و پذیرش فراهم می کند . این وضعیت باعث شده تـا پیـام هـا ،    
اخبار و اطالعات اهمیت خاص پیدا کند . رسانه ها نـه تنهـا    نمادها ،

 واقعیت را بلکه حتی مهمتر از آن ادراك مردم از واقعیت را نیز تغییـر 
بگو نه اي که بر خی از اندیشمندان معتقدند که رسـانه هـا،    می دهد ،

حا کمیت و قدرت تعیین سر نوشت انسان ها را از آنـان سـلب و در   
گرفته اند و بر اندیشه ، ادراك واحساس افراد مسـلط   اختیار خود قرار

  شده اند .
  
  ایدئولوژي هاي معارض با ایدئولوژي نظام سیاسی  )2

ایدئولوژي به عنوان یک طرح کلی که بیانگر خطوط اصلی و باید 
و نباید ها ،اهداف ، تکالیف ، مسئولیت ها و..... یکی از مهمترین منابع 
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اعمال قدرت ، بسیج منابع ، مشروعیت  قدرت است و نقش اساسی در
بخشی به نظام سیاسی ، شکل دهی افکار عمومی و .... دارد . چنانچـه  
این حوزه توسط ایده هاي معـارض دشـمن بـه چـالش کشـیده و یـا       

از اساسی ترین مصادیق تهدید نرم تلقی مـی گـردد .    ،تضعیف گردد 
اختار و نظـام  تهدیدات نرم در این عرصه در قالـب تغییـر رفتـار ، سـ    

سیاسی شکل می گیـرد. ایـدئولوژي عامـل اصـلی افـزایش روحیـه ،       
وحدت و انسجام و یکپارچگی و تعیین کننده تعامـل و رفتـار متقابـل    

  میان مردم است .
بـه عنـوان روش اقـدام ، اصـلی تـرین      » غیر خشونت آمیزبودن « 

روش  معیار تهدیدات نرم می باشد . اعمال تهدیدات نرم و یا اقدام به
هاي غیر خشونت آمیز به منظور رسیدن به اهداف از چند جهت قابـل  

ها روش هاي اعمال تهدید نـرم یـا روش    بررسی است. مهم ترین آن
هاي اقدام غیر خشونت آمیز اسـت . روش هـا در واقـع مختصـات و     
ویژگی هاي اقدام را مشخص کرده و قابلیت ها و کارایی خود را نشان 

ش ها ، اهداف اعمـال تهدیـد نـرم مـورد توجـه      می دهند . پس از رو
است . بدیهی است تهدیدات نرم به علت طبیعت و ویژگی هاي خود 
هر هدفی را نمی توانند پوشش دهند . بنابراین از این جهت مشـخص  
      خواهد شد که تهدید نـرم در چـارچوب چـه اهـدافی قابـل اسـتفاده      

تهدید نرم و یا اقـدامات  می باشد . محور سوم فرایند یا مراحل اعمال 
غیر خشونت آمیز می باشد. در این محـور نیـز مـی تـوان گـام هـاي       
اساسی پیاده سازي تهدید نرم را ترسیم نمود و در آخر نیز ابزار تهدید 

  .نرم مورد توجه قرار خواهد گرفت
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  روش هاي اعمال تهدید نرم   -4
  

روش هـاي  روش هاي اعمال تهدید نرم را می توان به دو دسته کلـی  
تقسیم کرد . در این چـارچوب روش هـاي    رفتاريو روش هاي  گفتاري

گفتاري شامل ، دیپلماسی عمـومی ، عملیـات ادراکـی ، عملیـات روانـی ،      
فریب راهبردي می گردد. روش هاي رفتاري نیز شـامل ؛ اعتـراض ، عـدم    

  همکاري ، مداخله غیر خشونت آمیز ، تشجیع و جنگ رایانه اي می شود. 
: ایـن روش بـه معنـاي کـاربرد     روش دیپلماسی عمـومی   -1-4

ابزارهاي بین فرهنگی و ارتباطات بین الملل در سیاست خارجی است 
و به گونه اي فراگیر شامل دیپلماسی فرهنگی و ارتباطی می شود . در 
همین چارچوب تأثیر گذاري بر نگرش هاي عمومی براي شکل دهـی  

  دیپلماسی عمومی است . و اجراي سیاست خارجی از اهداف
ایجاد فکر توسط دولت ها در کشورهاي دیگر ، تعامل گروه هاي 
خصوصی یک کشور بـا نظـایر خـود در کشـورهاي دیگـر ، گـزارش       
مسائل خارجی و تأثیر آن بر سیاست ، ارتباط میـان عناصـر حرفـه اي    
ارتباط گر مانند دیپلمات ها و خبرنگاران خارجی و فراینـد ارتباطـات   

  فرهنگی از جمله ابعاد دیپلماسی عمومی است .بین 
دیپلماسی عمومی در حوزه تبادالت فرهنگی و آموزشـی شـامل ؛   
تبادل دانشجو و استاد ، تبادالت آکادمیک ، آموزش زبـان انگلیسـی و   
برنامه هاي هنري و نمایشـی مـی گـردد . از سـوي دیگـر دیپلماسـی       

ایجاد سـایت هـاي   عمومی در حوزه فعالیت هاي اطالع رسانی شامل 
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رسمی حاوي بیانیه هاي دولتی و مواضع رسـمی ، اعـزام متخصصـان    
االت و ابهامـات پیرامـون   ؤخودي به کشور هدف به منظور پاسخ به س

مشـابه  کشور مورد نظر ، برنامه هـاي کنفـرانس از راه دور و مـواردي    
و در نهایت در حوزه برنامه هاي بین المللی شـامل برنامـه هـاي     بوده
  تی و مواردي از این دست می گردد .دول

روش هـاي دیپلماسـی عمـومی ، عملیـات      باتحقیق میتوان گفت
ادراکی و تا حدودي عملیات روانی شباهت هایی بـا یکـدیگر دارنـد.    
خصوصاً این شباهت ها میان دو مورد اول بیشتر نیـز مـی باشـد . امـا     

طرح ها و دیپلماسی عمومی سه ویژگی منحصر به فرد دارد. اول آنکه 
برنامه هاي آن آشکار و علنی است. دوم آنکه در چـارچوب سیاسـت   
خارجی یک کشور تعریف می گردد و سوم آنکه بانی و متولی اصـلی  
و رسمی آن دولت می باشد هرچند ممکن است نهادهـاي خصوصـی   

  نیز در این رابطه به کار گرفته شوند.
: این روش به دنبال تأثیرگذاري بر  روش عملیات ادراکی -2-4

نگرش ها ، باورها ، عقاید ، اهداف و ارزش هاي طرف مقابل با هدف 
ایجاد تغییرات در مخاطب تا سرحد همسـو شـدن آنـان بـا اهـداف و      
منافع عمل کننده می باشد . روش ادراکی بیشتر مبتنی بر ترویج است ، 

تناسب بـا خواسـته هـا و    یعنی رواج دادن باورها ، ارزش ها ، عقاید م
  اهداف خود و نیز مبتنی بر نوعی آموزش جهت دار می باشد .

عملیات ادراکی با عملیات روانی متفـاوت اسـت. زیـرا عملیـات     
روانی به دنبال ایجاد تغییرات دفعتی و فوري آن هـم در سـطح افکـار    
می باشد . هدف اصلی عملیات روانی تهییج و تحریک است و این با 
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ی عملیات ادراکی متفاوت است. آماج اصلی روش ادراکـی  هدف اصل
نخبگان و در حد نازل تر آن قشر تحصیل کرده یک جامعه می باشـد.  
براین اساس این روش به دنبال تولید نظریه ها ، طرح هـاي مفهـومی   
مدل ها و الگوها و تصاویر ذهنی با دوام و بـه منظـور تطبیـق هرچـه     

  ید مخاطب با اهـداف و منـافع سـازنده   بیشتر باورها ، ارزش ها و عقا
می باشد. بنابراین این روش به دنبال آن است که دیگـران را بـه بـاور    

 ،به چیزي متقاعد کند که خود به دنبال آن اسـت  اعتقاد داشتنکردن و 
  حال حقیقت هرچه می خواهد باشد .

روش ادراکی یک روش راهبردي است کـه در بلنـد مـدت و بـه     
طوح کالن قابلیت اثر بخشـی دارد همچنـین ایـن    صورت کلی و در س

مبتنی بر طرح هاي دقیق عملیاتی نمی باشـد . بلکـه    بطور لزومروش 
مبتنـی بـر رویکردهــاي کـالن و بعضـاً طــرح هـاي بـزرگ و فراگیــر       

هـاي   سیاسی اسـت کـه بخـش قابـل تـوجهی از دسـتگاه        -فرهنگی
ــ  اي فرهنگــی ، آموزشــی ، مــذهبی و رســانه اي خصوصــاً  رســانه ه

  د. نتصویري به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه درگیر آن می باش
  

: عملیـات روانـی بـه طـرح هـا و       روانـی  روش عملیات -3-4
اقداماتی گفته می شود که به دنبال تشویش ، تهییج ، تحریک و تغییـر  
افکار عمومی حول یک مسئله مشخص و با اهداف از پیش تعیین شده 
می باشد. بر همین اساس عملیات روانی یک طرح و اقدام اطالعاتی با 

  اهداف پنهان می باشد .
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نرم ، عملیات روانی تقریباً به طـور   در چارچوب اعمال تهدیدات
کامل بر هدف مرجع افکار عمومی متمرکز است و می تواند به نتایجی 
همچون راه اندازي یک رفتار جمعی مانند اعتراض و اغتشـاش منجـر   
شود . عملیات روانی همچنین بر پایه یک تصمیم ، یک یا مجموعه اي 

اقدامات، طراحی و به از حوادث ، یک پدیده و یک یا مجموعه اي از 
  مرحله اجرا گذاشته می شود . 

شایعه پراکنی و سیاه نمایی از جمله مهمترین شیوه هاي عملیـات  
روانی می باشد . بر همین اساس عملیات روانی نیاز به مجموعه اي از 
زیر ساخت ها خصوصاً رسانه هاي پخش و به خصوص رسانه هـاي  

شناخت کامـل محـیط هـدف     سیاه و خاکستري دارد. همچنین مستلزم
    سـالح پشـتیبان اسـتفاده   می باشد. از عملیات روانی بیشتر بـه عنـوان   

  می شود.

فریب در چارچوب خلق و جعـل قابـل    روش فریب راهبردي: -4-4
توضیح است. خلق به معناي تولیـد اطالعـات غلـط و ارائـه آن بـه جـاي       

اظ حـ ست که بـه ل حقیقت است و جعل نیز به معناي استفاده از اطالعاتی ا
گرفتـه    فنی درست است اما خارج از مجراي خود یعنی اطالعات به کـار 

می شود و و در عمل به گونه اي ارائه می گردد که در جمع بندي مخاطب 
(عبدالحسـین حجـت زاده، فریـب در عملیـات     گیري غلـط برسد. نتیجه به 

  روانی)

نـوع اول  در  حی و اجـرا مـی گـردد،   افریب راهبردي در سه شکل طر
ایجاد سردرگمی، هیاهو و تردیـد افکنـی    طرح فریب به دنبال ابهام افزایی،
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توسط یک دولت به منظور جلوگیري از اتخـاذ راهبـرد هـا یـا تصـمیمات      
در نـوع دوم طـرح فریـب بـه     دي توسط دولت طرف مقابل می باشد.راهبر

فریـب و قبـول آن بـه     حدنبال سوق دادن دولت مقابل  به سوي بـاور طـر  
نوان مطلوبیت خود خواسته است. یعنی دولت طراح به گونه اي عملیات ع

فریب را اجرا می کند که دولت طرف مقابل به  چنان تصمیمات با اقـدامی  
دست زند که مطابق اهداف طـرح فریـب و در مجموعـه اهـداف و منـابع      
دولت طراح بوده باشد، اما دولت طرف مقابل فکـر کنـد دارد تصـمیمی را    

  کند یا اقدامی را انجام می دهد. اتخاذ می

به منظور نشـان دادن   به طور عموماین  روش  روش اعتراض: -5-4
مخالفت و شکل دادن به مقاومت به کار  گرفته می شـود. روش اعتراضـی    
بیشتر علیه نظام هاي سیاسی که بسته تر هستند به کارگرفته مـی شـود. در   
این چارچوب شیوه هاي مختلفی مورد استفاده قرار  می گیرد کـه عبارتنـد   

  از:
نیه هاي سازمانی، بیانیه ها مانند انتشار بیا :الف) بیانیه هاي رسمی

یا طومارهاي امضا شده توسط مـردم؛ درخواسـت نامـه؛ نامـه پراکنـی      
  توسط رهبران یا سردمداران مخالفان حکومت؛ شب نامه ها.

مانند برگـزاري و شـرکت در راهپیمـایی، تجمـع هـا،       :ب)مراسم
  تحصن ها، مراسم مذهبی، راهپیمایی موتوري و کارناوال ها.

مانند برگزاري نشست هاي اعتراض آمیـز،   :عمومیج) اجتماعات 
نشست هاي سیاسی، جشن هاي محفلی ، سـوگواري هـاي اعتـراض    
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آمیز مانند برگزاري بزرگداشت رهبران یا نخبگان مخـالف نظـام و یـا    
  کسانی که عقاید آنان با نظام در تضاد است.

مانند صداهاي سمبلیک؛ نورهاي سمبلیک؛   :د) اقدامات سمبلیک
نمادها و نشان هـاي سـمبلیک    پرجم ها و رنگ هاي سمبلیک،از اهتر

مانند به حرکت در آوردن بـرف پـاکن ماشـین هـا در روز و سـاعت      
مشخص، لباس ها و مدل هـاي سـمبلیک، و مراسـم هـاي  شـبانه در      

  خیابان ها.
مانند افشاي اختالس هاي  مالی، افشاي ابتذال هاي  :ه) افشاگري

وت و مکنت مقامات، افشاي روابط سیاسی اخالقی مقامات، افشاي ثر
و بدنام کـردن   یپنهانی مقامات، افشاي هویت عناصر امنیتی و اطالعات

  کاتور و شب نامه ها.ی، اینترنت، کارCDآنها از طریق 
مانند روزه سیاسی، اعتصاب غذا توسط زندانیان  :و) اعتصاب غذا

  سیاسی، اعتصاب غذاي عمومی
ماننـد تحـریم کـالس هـاي درس     کالس هـاي درس   :ز) تحریم

  دانشجویی و دانش آموزي و ...
ور کاهش مشـروعیت و  ظاین روش به منروش عدم همکاري:  -6-4

تضعیف کارآمدي دولت به عالوه کاهش انگیزه همکـاران حکومـت مـورد    
ــرد. عــدم همکــاري   ــی گی ــرار م ــرین و اســتفاده ق             در مجموعــه آســان ت

می باشـد    شونت آمیز در اعمال تهدید نرمکم خطرترین روش هاي غیر خ
و می توان مجموعه افرادي که مخالف حکومـت هسـتند امـا بنـابر دالیـل      

 در برگیـرد. مهـم  ، گوناگون تمایل به رودررو شدن با حکومـت را ندارنـد   



  جنگ نرم -تهدید نرم  / 26
 

 
 

ترین شیوه هاي مرسوم و مورد استفاده در چارچوب ایـن روش بـه شـرح    
  زیر است:

در شـیوه هـاي    :همکاري سیاسـی  الف) مجموعه شیوه هاي عدم
دم همکاري سیاسی دو شیوه از اهمیت بسزایی برخوردار است، اول ع

انتخابـات ریاسـت جمهـوري و دوم     مثـل » انتخابـات  تحـریم « شیوه 
نافرانی مدنی خصوصاً بـی تـوجهی بـه قـوانین و هنجارهـاي رسـمی       
کشور. در کنار این دو شیوه، نپذیرفتن مناصب و  پست هـاي دولتـی،   

کشور مـورد نظـر در    تحریمعدم همکاري با نیروهاي امنیتی و پلیس، 
بـا کشـور   سازمان هاي بین المللی، ترغیب به قطع روابط دیپلماتیـک  

استخدام در سازمان هاي دولتی، بایکوت مراجعه به  تحریممورد نظر، 
سیستم قضایی و محاکم کشور مورد نظر از دیگـر شـیوه هـاي اعمـال     

  تهدید نرم در روش عدم همکاري می باشد.
ــاي ب)  ــیوه ه ــه ش ــاعی  مجموع ــاري اجتم ــدم همک ــریم :ع  تح

 در راهپیمـایی  شرکت  وسیاسی مانند نماز جمعه،  – يمراسمهاي عباد
  بهمن .22هاي عمومی مانند 

مهمترین شـیوه در   :ج)مجموعه شیوه هاي عدم همکاري اقتصادي
این مجموعه تحریم اقتصادي و اعتصاب مـی باشـد. البتـه تحـریم در     

اب در صـ اب سـمبلیک، اعت صـ حوزه اقتصاد نرم. در این چارچوب اعت
خـدمات  مراکز صنعتی، اعتصاب در مراکز خدمات رسـانی خصوصـاً   

  رسانی عمومی.
تحریم در حوزه اقتصاد نرم  شامل خارج کردن سرمایه هاي خود 

نپرداختن بدهی ها به  سیستم هاي  از  داخل کشور خصوصاً از بانک،
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 قتصادي با دولت مورد نظـر، تحـریم   دولتی، عدم پذیرش قراردادهاي ا
 مالی بین المللی  کشور مورد نظـر، تحـریم پرداخـت    تسیستم اعتبارا

وام به کشور مورد نظر، تحریم بازار بورس کشور مورد نظر، بـایکوت  
و بلوکه کردن دارایی هـاي کشـور مـورد نظـر در خـارج از کشـور و       
تحریم سیستم نقل و انتقال پول کشور مورد نظر در  سطح بین المللی 

  می شود.

این روش در مجموعه چالشی  :روش مداخله غیر خشونت آمیز -7-4
مقابله غیر خشونت آمیز  با دولت هدف می باشد. در این  ترین روش هاي

روش دولت هدف به شکل مسـتقیم تـري بـه چـالش  کشـیده مـی شـود.        
بنابراین  حضور و مشارکت افراد نیز به نسبت روش هاي پیشین محدودتر 
خواهد بود اما تأثیرات به مراتب بیشـتر اسـت. در ایـن چـارچوب ایجـاد      

عید و همچین ایجـاد نهادهـا و سـازمان هـاي     دولت موازي یا دولت در تب
جایگزین و ارائه خدمات مستقل از  دولـت بـه مـردم و همچنـین اخـالل      

 عمومی از مهمترین شیوه ها می باشد.

اخالل عمومی شامل اخالل در خدمات رسانی عمومی خصوصاً مترو، 
تلفن هاي عمومی، سیستم حمل ونقل عمومی؛ اخالل در سخنرانی مقامات 

هدف  از طریق خارج شدن دسته جمعـی از مراسـم و یـا سـردادن     کشور 
سته جمعی حین مراسم؛ اخالل در  مراسم و جشن هاي دشعار و اعتراض 

  از جمله این موارد  می گردد.» کارشکنی«دولتی و 
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مطـابق ایـن روش    یع و جذب مخالفان حکومـت: جروش تش -8-4
کومت که بنـا بـر دالیـل مختلـف توسـط حکومـت       حکلیه فعاالن مخالف 

بازداشت، زندانی، تبعید ویا در حصر قرار دارند از یک سو و کلیه کسـانی  
که استعداد فعالیت هاي ضد حکومتی را دارند از  سوي دیگر، مورد توجه 

 می باشند. شیوه هاي مورد نظر عبارتند از: 

هـاي مختلـف در    استفاده  از  رسـانه  الف) شیوه هاي رسانه اي:
مطرح سازي مسئله یعنی بازداشت یا زندانی شدن یک فعال سیاسی و 

 د نظر.رمو قراردادن دولت در برخورد با فردتحت فشار 

فعال شدن نهادهـاي  قوق بشري: حب) شیوه استفاده از نهادهاي 
بین المللی حقوق بشري به منظور پیگیري مسئله مربوط بـه فعـال یـا    

  ط دولت با آنان برخورد شده است.فعاالن سیاسی که توس
کمک مالی به  فعال سیاسی، تحـت پوشـش    ج) حمایت رسانی:

 ام پروژه هاي تحقیقاتی، شرکت در کنفـرانس هـاي  بـین المللـی،     جان
  مه تألیف و مواردي از این  دست.ححق الز
چهـره کـردن و    هره کردن  فعال سیاسی مخالف حکومت:چد) 

طریـق  فعال نگاه داشتن  برخی فعاالن  سیاسی مخـالف حکومـت از    
  نمایی آنان. مطرح سازي و بزرگ

این روش به منظـور سـرقت    روش هاي جنگ رایانه اي: - 9-4
اطالعات؛ اخالل  و تخریب اطالعات و در نهایت اخـالل در سیسـتم   

 اي ســایبر صــورت مــی گیــرد وضــمــدیریت اطالعــات حریــف در ف
  شامل می شود.نیزسیگنالها و فضاي مربوط به ماهواره ها را 
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  اهداف اعمال تهدید نرم -5

  
ـ  اهداف اصلی و اساسی در اعمال تهدید نـرم:  ثرترین هـدف  ؤم

ه بیشتر مردم بریا عدم حمایـت از نظـم   چتهدید نرم، متقاعد کردن هر
 موجود به واسطه مخالفت فعاالنه یا رد برخـورد منفعالنـه مـی باشـد.    

بدیهی است که  این کار اگرچه آسان است اما غیر ممکن هم نیسـت.  
اگر طرفداران اقدام غیر خشونت آمیز یک جایگزین بهتر را نشان دهند  
ونحـوه عملکــر آن را  بیــان نماینــد، بسـیاري از  مــردم بــه دنبــال آن   
جایگزین راه  خواهند افتـاد و بـا بکـارگیري آن، نظـم موجـود را بـه       

کشید. برخی از اهداف اصلی اعمال تهدید نرم عبارتند چالش خواهند 
  از :

    يهـا  آگاهی دادن به مردم درباره جنـبش هـاي  مبتنـی بـر روش    
غیر خشونت آمیز و درك تحلیـل هـا یـا جـایگزینی هـاي آن  یـا بـه         
عبارت دیگر ایجاد حرکت در افراد بی تفاوت و یا بی تمایل به اقـدام  

    .می باشد فعاالنه
  
  
  
  
  راهبرد مقابله  در برابر تهدید نرم -6
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راهبرد ملی : عبارت است از بکارگیري تمـام توانـایی هـاي یـک     
جامعه براي تحقق اهداف ملی. می توان گفـت راهبـرد نـوعی برنامـه     
ریزي کالن است که اجزاي آن عبارتند از: آرمان ها ، اهداف ، منافع و 

  .ارزش ها، سیاست ها
ي راهبردي می توان راهبردهاي زیـادي  با کمک فرایند برنامه ریز

را براي سازمان شناسایی کرد.براي تعیین الویت راهبرد هاي سازمان ، 
بـه   و مناسب تـرین ابـزار اسـت   ، ماتریس برنامه ریزي راهبردي کمی 

  راهبر دها را رتبه بندي کرد. توان کمک آن می
راهبـرد هـاي مقابلـه بـا     بر اساس تحقیقـات انجـام گرفتـه شـده     

 راهبرد هايتهدیدات نرم امریکا شناسایی شده وپس از الویت بندي ، 
(تهدیـد نـرم و راهبـرد هـاي     به شرح زیر استخراج شده است : نهایی

  )205مقابله ،ص 
پایه نیاز هاي اولیه مردم در حوزه کارآمدي دولت : حل مسئله  -1

  خدمات رسانی.
  د عمومی نسبت به رسانه هاي ملیافکار عمومی:ارتقاء اعتما -2
انسجام اجتماعی: باز تولید گفتمان ملی در الیه هاي نسـلی و   -3

  قدرتی کشور در جهت تحکیم انسجام اجتماعی
انسجام اجتماعی: تعیین نماد هاي ملی و تأکید بر وحدت بین  -4

  آنها
مشارکت سیاسی: مهندسی گروهاي مرجع و نخبـه مشـارکت    -5

  هیل در حضور سالم نیروهاي خودي.ساز به منظور تس
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 -ادبیات فرا گفتمانی در حوزه هاي ایرانـی هویت ملی : تولید  -6
اسالمی با استفاده از ظرفیت هاي موجود. مهندسی مجـدد الیـه هـاي    

  هویتی با توجه به تحوالت محیطی.
توان دفاعی امنیتی: ارتقاء سطح توجه به حقوق امنیتی کشـور   -7

  تهدید نرم براندازي. در امنیتی تلقی شدن
توسعه سطح نفوذ و وفـاداري و اطاعـت   توان دفاعی امنیتی :  -8

  .پذیري در جذب و گزینش نیروهاي نظامی و انتظامی
ایدئولوژي دولت: کم کردن فاصله ارزش هاي اسالمی و منافع  -9

  .ملی جمهوري اسالمی در سطح داخلی و جهان اسالم
جامعه مـدنی و دینـی و تبیـین    هویت ملی : ترویج و توسعه  -10

جایگاه حقوقی انسان در آن با استفاده از منابع مکتبی و سیره علمـی و  
  عملی حضرت امام خمینی ( ره).

الگوي اقتصاد ملی: تسریع در تمهید زیرساخت ها از طریـق   -11
انسجام بخشی مدیریت اقتصادي کشوردر جهت رقابت پـذیر نمـودن   

  ی.و جهان اي منطقه يتولیدات اقتصادي در بازارها
الگوي اقتصاد ملی: حـذف سـریع موانـع اجرایـی در رونـد       -12

 خصوصی سازي از طریق برنامه زمانبندي شده در جهت  بهره گیـري 
  از رویکردهاي سازنده و مؤثر در اقتصاد توسعه.
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