فصلنامه مديريت بحران و وضعیتهای اضطراری
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  061 :0011ـ 001

ویژگیهاواهدافجنگنرموراهبردهایمدیریتبحراندرآن 

مقدمهایبر



عبداهلل پیرمحمدی باردئی سیدمحمدحامد حسینی

تاریخ پذیرش3033/30/30 :

تاریخ دریافت3099/30/30 :
چکیده
هرگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانهای است که گروه هـد

را ناـانه مـیگیـرد و بـدون درگیـری

نظامی ،رقیب را به انفعال يا شکست وامیدارد جنگ نرم نـام دارد .در جنـگ نـرم اه همـ روشهـا،
هنرهای تبلیغی جديد و اه هم امکانات و توانمندیها استفاده میشود .جنگ نرم بـا هـد

تسـ یر

فکر و اندياه ملتها ،نقش مهمی در سست نمودن حلقههای فکری و فرهنگی جوامع ايفا مـیکنـد.
دشمنان جمهوری اسالمی همواره میکوشند با نفوذ و اشاعه فرهنگ غربی ،موجب ايجـاد بحـران در
کاور اه طريق تغییر باورها و نگرش و رفتار مردم شوند و استقالل کاور و دستاوردهای انقـال

را

به م اطره انداهند .در اين مقالـه اه روش تویـیفی اسـتفاده شـده اسـت و روش و ابـزار گـرد وری
اطالعات و دادهها به شیوه کتاب انهای و اسنادی بهويژه بهرهگیری اه نظرات محققان کـه در موضـو
جنگ نرم یاحبنظر هستند ،میباشد .نتايج حایلشده ناان میدهد جنگ نـرم بـه دنبـال اسـتحاله
هويت و فرهنگ است .لذا موجوديت فیزيکی م اطب حفظ میکند؛ ولی جنگ نرم اه نظر هويت بـه
يکی اه ابزارهای دشمن تبديل میشود ،کـه در ن افکـار و عقايـد در معـرل حملـه و تغییـر قـرار
میگیرد و تالش میشود رفتار و تصمیمگیریهای انسان تحت کنترل دشمن در يد.
کلیدواژهها :جنگ نرم؛ قدرت نرم؛ فرهنگ؛ بحران فرهنگی؛ مديريت بحران.

 نويسنده مسئول:داناجوی کارشناسی ارشد عملیات روانی ،داناگاه جامع امام حسین( ) ،تهران ،ايران
Ali2431365@gmail.com
 دکتری رواناناسی ،پژوهاگر ،داناگاه جامع امام حسین( ) ،تهران ،ايران

Hoseiny140@gmail.com

مقدمه
در فرهنگ سیاسی جنگ نرم به معنای فروپاشی اه درون و در حقیقت؛ شامل هرگونـه
تبلیغات رسانهای و اقدام روانی است که جامع هد
همچنین با هد

يا گروه هـد

را ناـانه مـیگیـرد؛

گرفتن فکر و انديا ملتها ،نقش مهمـی در سسـت کـردن حلقـههـای

فکری و فرهنگی جوامع ايفا میکند و بدون درگیری نظامی ،رقیب را به انفعال يا شکست
وامیدارد.
امروهه با رشد روهافزون وسايل ارتباط جمعی اه قبیل اينترنت و ماهواره و کوچکتـر
و پیچیدهتر شدن جهان ،معادالت گذشته در تنظیم روابط بین کاورها تا حدود هيـادی بـه
هم خورده و جای خود را به معادالت جديدی داده است؛ بهجای بهکارگیری مستقیم هور،
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توجه قدرتها بـه اسـتفاده اه قـدرت نـرم و ايجـاد تغییـرات اه طريـق مسـالمت میـز بـا
بهکارگیری شیوههای نوين مداخله در امور داخلی کاورها جلب شده است .مريکـايیهـا
با استفاده اه اين نو جنگ ،موفق به تغییر چندين رژيم سیاسـی در کاـورهايی اه قبیـل :
لهسـتان ،گرجسـتان ،چــک ،قرقیزسـتان ،اکــراين و تاجیکسـتان شـدهانــد .در تمـامی ايـن
دگرگونیهای سیاسی ،بدون استفاده اه ابزار خاونت و بـا تیکـه بـر قـدرت نـرم و ابـزار
رسانه ،با تغییر در ارهشها و الگوهای رفتـاری ،اه رژيـمهـای سیاسـی حـاکم ماـروعیت
هدايی شد و اه طريق جنبشهای مردمی و ايجاد بیثباتی سیاسی ،قدرت سیاسی جابـهجـا
شده است .جنگ نرم در قالبهای م تلف اهجمله :انقال

م ملی ،انقـال هـای رنگـی،

عملیات روانی ،جنگ رسانهای با استفاده اه ابزارهای رسانهای مانند راديو ،روهنامه و امثال
ن ،تلويزيون و غیره ،توانست نظام سیاسی بعضی اه کاورها مانند اوکراين و گرجستان را
تغییــر دهــد .بــرای تغییــر در حکومــتهــا اه شــیوههــای م تلــف اســتفاده مــیشــود
(عسگری« .)3::0:30،کودتا ،شورشهای اجتمـاعی ،ایـالحات ،جنـبشهـای اجتمـاعی،
انقال های اجتماعی ،انقال های رنگی ،انقال های م ملی ،تهاجم يـا جنـگ داخلـی و
غیره ،اه شیوههای تغییر حکومتهاست .امـروهه جهـان غـر  ،بـهويـژه مريکـا ،قـدرت
جديدی با عنوان قدرت نرم را پیاانی قدرت س ت و قدرت اقتصادی خود قرار دادهانـد
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که بهکارگیری اين قدرت با کمترين هزينه ،اهدا

راهبردی و مهمی را تعقیب میکنـد .در

سالهای اخیر ،قدرت نرم و مفاهیم مرتبط با ن ،مانند سیب نرم ،تهديد نرم ،انقال

نـرم،

جنگ نرم و برانداهی نرم ،در گفتمان امنیت ملی کاورهای مذکور جايگاه خایی يافتـه و
سرمايهگذاری کالنی بر روی ن انجام شده است .بهعنوان نمونه ،وقو انقال های نرم در
کاورهايی اه قبیل گرجستان ،اوکراين و قرقیزستان ناان اه کاربرد قدرت نرم در راسـتای
برانداهی نرم و سقوط حکومتهـای ايـن کاـورها داشـته اسـت» (نـوروهی و همکـاران
 .)09:0:90،جنگ بین گروههای انسانی رخ میدهد و نوعی مناهعهی خاونت میـز اسـت
که اين مناهعهی سیاسی و اجتماعی جنگ نرم ماهیـت قـدرت نـرمافـزاری اسـت کـه بـه
شیوهی قهر میز ،غیرمستقیم و نهان اعمال میشود؛ جنگ نرم متّکی بر قدرت نـرم اسـت و
دشمنان در اين جنگ با استفاده اه تمامی ابزارهای قدرت نـرم ،بـه دنبـال ايجـاد تغییـر در
فرهنگ و ارهشهای فرهنگی يکی اه مهمترين و اثرگذارترين منابع قدرت نـرم اسـت
که در یورت هرگونه سهلانگاری در میانمدت ممکن است دچار سیبهای جدی شود.
با اين اویا

بديهی است که ايجاد قدرت نرم بهويژه در حوهه فرهنگی و افزايش ضريب

اقتدار فرهنگی يکی اه جنبههای مهم دفا در مقابل جنگ نرم و مـديريت بحـران در ايـن
جنگ محسو

میشود .مديريت بحران در جنگ نرم را میتوان ماتمل بر «مجموعهای اه

اقدامات که موجب کاهش سیبپذيری فکری ،اعتقادی و فرهنگی و افـزايش مقاومـت و
پايداری مردم در برابر تهاجم فرهنگی و ايجاد باهدارندگی و کاهش میل تهاجمی دشمن و
خنثی شدن ثار تهديدات فرهنگی میشود» ارهيابی کرد (شريعتی و عظیمی .)0:9::

مفهوم و تعاریفی از جنگ نرم
در جنگ نرم ،باورها ،ارهشها و عقايد مورد هجوم قـرار مـیگیـرد و بـر ايـن اسـا
میتوان جنگ نرم را اينگونه تعريف کرد :جنگ نرم مجموعه اقداماتی است که دگرگـونی
در هويت فرهنگی و الگوهای رفتاری مردم در يک نظام سیاسی را دنبال میکند و در واقع
به دنبال نوعی سلطه سیاسی (حکومـت) ،فرهنگـی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی و روانشـناختی
است .جنگ نرم مفهومی است که در چند سال گذشته ،جايگـاه مهمـی در ادبیـات روابـط
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باورها ،افکار و رفتارهای جامعهاند.

بینالملل را به خود اختصاص داده است .جنگ نرم ،مجموعه برنامهها و تدابیری است کـه
با هد

تأثیرگذاری بر ذهن و باورهای م اطبین شکل گرفته و باعث تغییـر و دگرگـونی

هويت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول يک نظام سیاسی مـیشـود (امیـری:0:96 ،
« .)21-26جنگ نـرم گزينـهای بـهجـای جنـگ سـ ت و مسـلّحانه بـرای رويـارويی بـا
حکومتهای موردنظر است» (رنجبران .)29:0:33 ،جنگ نرم در برابـر جنـگ سـ ت ،در
حقیقت شامل هرگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانهای که جامعه ،گروه يا گروههای هـد
را ناانه میگیرد و بدون جنگ و درگیری نظامی و گاوده شدن تش ،رقیب را به انفعـال
يا شکست وامیدارد .جنگ رايانهای ،اينترنتی ،برانداهی نرم ،راهانداهی شبکههای راديـويی
و تلويزيونی و شبکهساهی ،اه مصاديق جنگ نرم هسـتند (نـای .)0:31 ،جـوه
کتا

«موظف به رهبری» کوشید برخال

نـای در

ديدگاه برتـر جهـانی مبنـی بـر افـول هژمـونی
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مريکا ،ناان دهد که مريکا نهتنها به لحاظ قدرت نظامی و اقتصادی ،بلکه در بُعد سـومی
به نام «قدرت نرم» نیز قویترين کاور به شمار میرود .وی ايـن مفهـوم را ن سـتین بـار
بدينسان تعريف نمود« :قدرت نرم توانايی کسب چیزی است که مـیخـواهیم؛ ن هـم اه
طريق جذ

نه اجبار .نای در ادامه مینويسد« :اين نو قدرت میتواند اه طريق روابط بـا

متحدان ،کمکهای اقتصادی و تبادالت فرهنگی حایل شود( ».بیگی « .)0::0:39 ،جنـگ
نرم در برابر جنگ س ت در حقیقت شامل هرگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانهای اسـت
که جامعه هد

يا گروه هد

را ناانه میگیرد و بدون درگیری نظـامی و گاـوده شـدن

تش ،رقیب را به انفعال يا شکسـت وامـیدارد .جنـگ رايانـهای و اينترنتـی (سـايبری) و
راهانداهی شبکههای راديويی و تلويزيونی و  ...اشکال ديگر ابزارهای جنـگ نـرم هسـتند»
(محمدی نجم« .)91:0:33 ،قدرت نرم اه طريـق تولیـد و توهيـع مـوهههـا و ارهشهـای
خاص و جذا  ،بنیانهای ارهشی و ارکان حمايتی کاور مت ایم را هد
را در راستای وضعیت مطلـو

قرار داده و ن

خـويش تغییـر مـیدهـد .ايـنگونـه تغییـرات معمـوال اه

هيرساختها و شبکههای تولیـد و توهيـع اندياـههـا و هنجارهـا ،خصویـا حـوهههـای
موهشی ،فرهنگی و رسانهای غاه میشود» (رنجبـران .)21:0:33 ،در جنـگ نـرم بـاهيگر
عامل بهجای سرمايهگذاری یريح و سنگین فرهنگی ،نسبت بـه فعـالسـاهی حـوهههـای
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جانبی همچون اقتصـاد ،حقـو ،،سیاسـت ،تجـارت و  ...اقـدام مـیکنـد و اه ايـن طريـق
هنجارهای خود را به رامی وارد جامعه هد

مینمايـد .در ايـن وضـعیت اگرچـه تهـاجم

فرهنگی موضوعیت ندارد ،اما نفوذ فرهنگی که رخ دهد پیامـدهای منفـی خـاص خـود را
دارد (افت اری .)0:31 ،فرهنگ يکی اه منابع قدرت نرم است و به لحـاظ تأثیرگـذاری در
حوهه های م تلف اجتماعی میتواند رفتار ب شهای م تلف اجتما را تحت تـأثیر قـرار
دهد و جامعه را به گروههای متعدد در اجتما تقسـیم و سـبک هنـدگی حـاد جامعـه بـر
اسا

فرهنگ پذيرفته شده و مقبول اجتماعی تنظیم گردد .بنابراين جنگ نرم منابع قدرت

نرم را هد

قرار میدهد و در پی تضعیف يـا غیرفعـالسـاهی منـابع اعتقـادی ،ايمـانی و

انسانی و قدرت باهيگر مقابل است (افت اری« .)01:0:90 ،در جنـگهـا ،تأثیرگـذاری بـر
اذهان نیروها و مردم کاور هد

يکی اه مهمترين عنایر پیروهی است؛ موضوعی کـه بـا

(یالحی امیری .)01:0:31 ،جوه

نای ،تهديد نرم را استفاده يک کاـور اه قـدرت نـرم

برای دستکاری افکار عمومی کاور ماج و تغییر ترجیحات ،نگرشها و رفتارهای سیاسی
نان میداند (مرادی؛« .)91 :0:39جنگ نـرم ،اسـتفاده طرّاحـی شـده ملّـت اه تبلیغـات و
فعالیتها بهجای جنگ و انتقال عقايد و اطّالعاتی که برای تأثیرگذاری عقايد ،نگـرشهـا،
احساسات و رفتار گروههای خارجی درنظر گرفته شدهاند ،به شکلی که اه تحقّـق اهـدا
ملّی حمايت کند» (مرادی؛« .):93 :0:39جنگ نرم به دلیل ماهیـت غیرعینـی و محسـو
ن ،عمدتا فاقد عکسالعمل است ،مسالمت میز بـوده و جنبـه غیرخاـونتی دارد و لـذا در
برخوردهای سطحی ،حساسیتی را در جامعه و حکومت بر نمـیانگیـزد ،پديـده تهديـد و
جنگ نرم رام و خزنده عمل نموده ،به طور تدريجی در جامعه شکل میگیرد و افـراد بـه
س تی متوجه تکوين ن میگردند .جنگ نرم يک جنگ نامحسو

اسـت؛ يعنـی ماهیـت

جنگ در ن پیدا نیست» (مرادی؛ .)91 :0:39بنابراين جنگ نرم يک اقدام پیچیده و پنهـان
متاکل اه عملیاتهای سیاسی ،فرهنگی و اطالعاتی توسط قدرتهای بزرگ جهان بـرای
ايجاد تغییرات دل واه و مطلـو

در کاـورهای هـد

اينگونه میباشد:
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اسـت و فراينـد شـکل گیـری ن
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طراحی عملیات روانی مناسب ،استفاده اه تبلیغات و وسـايل ارتبـاطی تحقـق مـیپـذيرد»

شکل  .0فرايند شکلگیری جنگ نرم
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مبانی نظری جنگ نرم
مهم ترين خاسـتگاه نظـری جنـگ نـرم ،قـدرت نـرم و مبـانی روانشـناختی بـهويـژه
رواناناسی اجتماعی اسـت .ظهـور و بـروه منـابع و ابزارهـای قـدرت نـرم و توسـل بـه
نظريههای علوم رفتاری ماهیت جنگ را دگرگون کرده و هـد هـای اسـتراتژيک ،معنـای
جديدی به خود گرفت .هد

در بعد شناختی يا ذهنی تصر

ذهن است .عـامالن جنـگ

نرم با بهرهگیری اه روش اقنا  ،مجا ساهی ،تغییر ادراک و شستوشوی مغزی در پی ن
هستند تا افکار ،اندياه ،ذهن و نظام شناختی م اطبان را تحت تاثیر قـرار دهنـد .نـان در
اين همینه اه روش مديريت ادراک بهره میگیرنـد در ايـن روش تـالش مـیشـود افـراد و
ن بگان کاور هد  ،نسبت به مسألهای قانع شوند ،اطالعات ويژهای را به نان القاء کننـد
تا همینه سیادت بر مغز نان فراهم شود .به طور کلی ،اه لحـاظ روانشناسـی ،انسـان يـک
سیستم است که مجموعهای درونداد (اطالعاتی که به فـرد داده مـیشـود) و مجموعـهای
برونداد دارد .اگر شما بتوانید درونداد و اطالعاتی را که به ذهن او وارد میشود به نـوعی
کنترل کنید ،تا حدودی میتوانیـد رفتـار برونـی او را هـم کنتـرل کنیـد( .سـیامک بـاقری
چوکامی.)0:39،29 ،
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ویژگیهای جنگ نرم
جنگ نرم امروهه مؤثرترين ،کار مدترين ،کمهزينهترين و در عین حال خطرناکترين و
پیچیدهترين نو جنگ علیه ارهشها و امنیت ملی يـک کاـور اسـت ،چـون مـیتـوان بـا
کمترين هزينه ،با حذ

لاکرکای و اه بین بردن مقاومتهای فیزيکی به هد ها رسـید.

اين جنگ نبردی خاموش است و اه ن رو که افراد مورد تهاجم بیدفا و غافلگیر و دچار
غفلت میشوند ،خطرناکتر است؛ هيرا با باورها ،ارهشها ،عواطف و احساسات يک ملت
در بلندمدت ارتباط دارد .جنگ نرم به دلیل پیچیدگی و اتکا به قدرت نرم اه ويژگـیهـای
بسیار هياد و متنوعی برخورداراست که مهمترين نها عبارتند اه:
 .3جنگ نرم پایدار و بادوام است؛ نتايج جنگ نرم در یورت موفق بودن ،پايـدار و
بادوام خواهد بود .هد

ایلی در جنگ نرم تغییر باورها و اعتقادات اسـت .چنانچـه ايـن

گرم و نظامی ،يک سرهمین تصر

شده را ظر

در جنگ نرم ،اگر دشمنان موفق به تصر

چند ساعت ،میتوان باه پس گرفت .امـا

افکار و دلهای جامع هد

شوند ،به راحتـی

نمیتوان ن را باه پس گرفت و تغییر مجدد همان بر است (احمدی و همکاران.)0:39 ،
 .2جنگ نرم آسیب محور است؛ سیبهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصـادی و سیاسـی،
میدان مانور جنگ نرم است .دشمنان در جنگ نرم با شناسايی نقاط سیب جامع هد

در

حوهههای ذکر شده ،فعالیتهای خود را سامان داده و با ايجاد سیبهای جديد ،بر دامنـ
تحرکات خود می افزايند (همان).
 .0جنگ نرم در پی تغییر جامعه و ساختار سیاسی است؛ در اين جنـگ ،اعتقـادات،
باورها و ارهشهای اساسی يک جامعه برای تغییر مورد هجـوم قـرار مـیگیـرد .بـا تغییـر
باورهای اساسی جامعه ،قالبهای تفکـر و اندياـه دگرگـون شـده و مـدلهـای رفتـاری
جديدی شکل میگیرد .مدلهای رفتاری جديد بهگونـهای اسـت کـه بـهجـای رفتارهـای
حمايتی اه ساختار سیاسی ،رفتارهای چالاـی جـايگزين شـده و ايـن رفتارهـا بـه سـمت
ساختارشکنی جهت میيابد.
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تغییر حایل شود ،به راحتی تغییر مجدد و باهگات به حالت اولیه میسر نیست .در جنـگ

 .0جنگ نرم آرام ،تدریجی و زیرسطحی است؛ جنگ نرم دفعی ،شتابان و پر تحرک
در يک مقطع نیست .اين جنگ به یورت رام شرو شده و به یورت تدريجی به سمت
جلو حرکت میکند .رام و تدريجی بودن اين جنگ بـهگونـهای اسـت کـه بسـیاری ن را
تا یص نمیدهند .جنگ نرم هيرسطحی ،غیر شکار و به همـین دلیـل نامحسـو

اسـت

(احمدی و همکاران.)0:39 ،
 .5جنگ نرم نمادساز است؛ نمادساهی با بهرهگیـری اه نمادهـای تـاري ی و گذشـته
برای ارائه و نمايش تصويری مطلو

اه خود يک ويژگی برجسته اه جنگ نـرم اسـت .در

اين جنگ تالش میشود تصويری شکست خورده ،ناامید و مأيو

اه حريف ارائه شود و

در مقابل مهاجم با نمادساهی و تصويرساهی خود را پیروه و موفق ناان میدهـد .در ايـن
ويژگی عملیات روانی در حد اعلی انجام میشود.
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 .0جنگ نرم پرتحرك و جاذبهدار است؛ جنگ نرم که بـه یـورت تـدريجی و رام
شرو میشود ،در نقطهای به دلیل ايجاد جاذبههای کـاذ  ،خـود جامعـ هـد
تحقق اهدا

را بـرای

بهکارگرفته و اه اين طريق بر دامن تحرکات ن افزوده میشـود .در واقـع بـا

گذشت همان ،بسیاری اه بـاهيگران و بـاهیگردا نـان جنـگ نـرم بـه یـورت خواسـته يـا
ناخواسته اه درون جامع هد

بـه اسـت دام کـارگزاران ایـلی جنـگ نـرم در مـی ينـد

(احمدی و همکاران.)0:39 ،
 .7جنگ نرم هیجانساز است؛ با نمادساهیها ،اسطورهسـاهیهـا و خلـق ارهشهـای
جديد ،در جنگ نرم اه احساسات جامع هد

نهايت استفاده یورت میگیـرد .مـديريت

احساسات يک رکن در مهندسی جنگ نرم به حسـا
تالش میشود اه احساسات و عواطف جامع هد

مـی يـد .در مـديريت احساسـات،
بهعنوان يک پل برای نفوذ در افکار و

اندياهها برای ايجاد تغییر و دگرگونی در باورها استفاده شـود .احساسـات و عواطـف بـه
دلیل تحريکپذيری ،همینههای پیدايش بحران را فراهم میساهد (همان).
 .8جنگ نرم چند وجهی است؛ پردامنـه بـودن و برخـورداری اه وجـوه م تلـف ،اه
ديگر ويژگی های جنـگ نـرم اسـت .در ايـن جنـگ ،اه تمـامی علـوم ،فنـون ،شـیوههـا و
روشهای شناخته شده و ارهشهای موجود استفاده میشود.
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 .9جنگ نرم تضادآفرین است؛ جنگ نرم اه محیطهای سیبپذير در جامعـ هـد
شرو میشود و با ايجاد گسلهـای متعـدد در ب ـشهـای گونـاگون جامعـه و اه طريـق
متفاوت کردن باورها ،ارهشها و شکلدهی به رفتارهای جديـد ،اعضـای يـک جامعـه در
برابر هم قرار میدهد .تضادهای به وجود مده اه طريق جنگ نرم ،همبستگی اجتمـاعی و
وحدت ملی را برهم میهند و همینه های بروه بحـران و درگیـریهـای داخلـی را فـراهم
میساهد .بنابراين ت ريب وحدت ملی يکی اه پیامـدها و ويژگـیهـای جنـگ نـرم اسـت
(احمدی و همکاران.)0:39 ،
 . 33جنگ نرم تردیدآفرین است؛ در جنگ نرم ،ايجـاد ترديـد و بـدبینی نسـبت بـه
بسیاری اه مسائل يک ایل و قاعده است .حرکت در اين جنگ بـا خلـق ترديـد و ايجـاد
ناامیدی و يأ

شرو میشود .برای توفیق در اين جنگ ،با تکیه بـر سـنتهـا و لکـن بـا

مرور بر دامن اين ترديدها افزوده شده تا در نهايت به ايجاد تغییرات اساسـی در باورهـا و
ارهشها دست يابد.
 . 33جنگ نررم از ابررار روز اسرتفاده مریکنرد؛ در جنـگ نـرم اه پیاـرفتهتـرين
تکنیکهای روه استفاده میشود .فضای مجـاهی و سـايبری محـیط ایـلی جنـگ نـرم در
شرايط کنونی است .اين فضا ،امکـان اغـواگری بـا ايجـاد جاذبـههـای گونـاگون و خلـق
بسترهای الهم برای سوار شدن به امواج احساسات را فراهم میساهد (احمدی و همکاران،
.)0:39
 .32جنگ های نوین فرهنگی اه ابزارهای نرم و فرهنگساه همچون راديو ،تلويزيون،
ماهواره ،اينترنت ،موبايل ،باهیهای رايانهای ،ويدئو ،خبرگزاریها بهره میگیرنـد (ضـیايی
پرور.)0:31 :0:9-32،
اهداف جنگ نرم
.0

استحاله فرهنگی در جهت تأثیرگذاری شديد بـر افکـار عمـومی جامعـه مـورد
هد

با ابزار خبر و اطال رسانی هدفمند و کنترل شده که نظام سـلطه همـواره

اه اين روش برای پیابرد اهدا

خود سود جسته است.
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نوپرداهی به یورت ظريف و رام ،در باورها و اعتقادات اساسی ترديد ايجاد میشود و به

.2

استحاله سیاسی به منظور ناکار مد جلوه دادن نظـام مـورد هـد

و ت ريـب و

سیاه نمايی ارکان ن نظام.
.:

ايجاد رعب و وحاـت اه مسـائلی همچـون فقـر ،جنـگ يـا قـدرت خـارجی
سرکوبگر و پس اه ن دعوت به تسلیم اه راه پ ش شايعات و دامن هدن به ن
برای ايجاد جو بیاعتمادی و ناامنی روانی.

.0

اختال

افکنی در یفو

مردم و برانگی تن اختال

میـان مقامـات نظـامی و

سیاسی کاور موردنظر در راستای تجزيه سیاسی کاور.
.1

ترويج روحیه يا

و ناامیدی بهجای ناـاط اجتمـاعی و احسـا

بالنـدگی اه

پیارفت کاور.
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.6

بیتفاوت کردن نسل جوان به مسائل مهم کاور.

.1

کاهش روحیه و کار يی در میان نظامیـان و ايجـاد اخـتال

میـان شـاخههـای

م تلف نظامی و امنیتی.
در سامانههای کنترلی و ارتباطی کاور هد .

.3

ايجاد اختال

.9

تبلیغات سیاه با هد

برانداهی و شو

به وسیله شايعه پراکنی ،پ ش تصاوير

مستهجن ،جوساهی اه راه پ ش شبنامهها و. ...
 .01تقويت نارضايتیهای ملت به دلیل مسائل مذهبی ،قـومی ،سیاسـی و اجتمـاعی
نسبت به دولت خود به طوری که در مواقع حسا

ايـن نارضـايتیهـا ،همینـه

تجزيه کاور را فراهم کند.
 .00تالش برای بحرانی و حاد ناان دادن اوضا کاور اه راه ارائه اخبـار نادرسـت
و نیز تحلیلهای نادرست و اغرا ،میز (عارفیان.)0:33 ،
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تفاوتهای جنگ نرم و جنگ سخت
.0

روش اعمال تهديدهای سـ ت ،اسـتفاده اه هور و اجبـار اسـت ،درحـالیکـه در
جنگ نرم ،اه روش القاء و اقنا بهـرهگیـری مـیشـود .در جنـگ سـ ت هـد
تصر

و اشغال سرهمین است درحالیکه در جنگ نـرم ،هـد

تأثیرگـذاری بـر

انت ا ها ،فر يند تصمیمگیری و الگوهـای رفتـاری حريـف و در نهايـت سـلب
هويتهای فرهنگی است.
.2

مفهوم امنیت در رويکردهای نرم شامل امنیت ارهشها و هويـتهـای اجتمـاعی
میشود ،درحالیکه اين مفهـوم در رويکردهـای سـ ت بـه معنـای نبـود تهديـد
خارجی تلقی میگردد.
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شکل  .2اهدا

جنگ نرم

.:

حوهه تهديد نرم اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی اسـت ،درحـالیکـه حـوهه تهديـد
س ت امنیتی و نظامی میباشد.

.0

تهديدهای نرم پیچده و محصول پرداهش ذهنی ن بگان و بنابراين انداههگیری ن
ماکل است ،درحالیکه تهديدهای س ت؛ عینـی ،واقعـی و محسـو

اسـت و

میتوان ن را با ارائه برخی معیارها انداههگیری کرد.
.1

تهديدهای س ت ،محسو

و همراه با واکـنش بـرانگی تن اسـت ،درحـالیکـه

تهديدهای نرم به دلیل ماهیت غیرعینی و محسو

ن ،اغلب فاقد عکـسالعمـل

است.
.6

کاربرد تهديد س ت در رويکرد امنیتی جديد عمدتا متراد

با فروپاشی نظامهای

سیاسی -امنیتی م الف يا معارل است ،اما کاربرد تهديـد نـرم در رويکردهـای
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امنیتی جديد علیه نظامهای سیاسی م الف يا معارل ،متراد
نهادساهی در چارچو

با فرهنگساهی و

اندياه و الگوهای رفتاری نظامهای لیبرال و دموکراسـی

تلقی میشود.
.1

مرجع امنیـت در حـوهه تهديـدهای سـ ت ،بـه طـور عمـده دولـتهـا هسـتند
درحالیکه مرجع امنیت در تهديدهای نرم هويتهـای فروملـی و جهـانی اسـت
(یدقی.)0:39 ،

تاکتیك های جنگ نرم
 -3برچسب زدن :بر اسا

اين تاکتیک ،رسانهها ،واژگان م تلف را به یفات مثبـت

و منفی تبديل کرده و نها را به حاد يا نهادهای م تلف نسبت میدهند (محمـدی نجـم،
.)0:30
 -2تلطیف و تنویر :اه تلطیف و تنوير (مرتبط ساختن چیزی با کلمهای پـر فضـیلت)
استفاده میشود تا چیزی را بدون بررسی شواهد بپذيريم و تصديق کنیم.
 -0انتقال :انتقال يعنی اينکه اقتدار ،حرمت و منزلت امری مورد احترام به چیزی ديگر
برای قابلقبولتر کردن ن منتقل شود (همان).
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 -0تصدیق :تصديق يعنی اينکه ش صی که مورد احترام يا منفور اسـت بگويـد فکـر،
برنامه يا محصول يا ش ص معینی خو

يا بد است .تصديق فنی رايج در تبلیغ ،مبـارهات

سیاسی و انت اباتی است( .محمدی نجم.)0:30 ،
 -5شایعه :شايعه در فضايی تولید میشود که امکان دسترسـی بـه اخبـار و اطالعـات
موثق امکانپذير نباشد.
 -0کلیگویی :محتوای واقعی بسـیاری اه مفـاهیمی کـه اه سـوی رسـانههـای غربـی
مصادره و در جامعه منتار میشود ،مورد کنکاش قرار نمیگیرد .تولیدات رسانههای غربی
در دو حوهه سیاست داخلی و خارجی ،مملو اه مفاهیمی مانند جهانی شـدن ،دموکراسـی،
هادی ،حقو ،بار و  ...است .اينها مفاهیمی هستند که بدون تعريـف و توجیـه ماـ ص،
در جهت اقنا م اطبان در همینهای ما ص بکار گرفته میشوند.
برای مرعو

کردن و فريب ذهن حريف مورد استفاده قرار میگیرد (همان).

 -8پاره حقیقتگویی :گاهی خبر يا س نی مطرح میشود که اه نظـر منبـع ،محتـوای
پیام ،مجموعهای به هم پیوسته و مرتب است که اگر ب ای اه ن نقل و ب ای نقل ناود،
جهت و نتیجه پیام منحر

خواهد شد.

 -9انسانیتزدایی و اهریمنسازی :يکی اه مـؤثرترين شـیوههـای توجیـه حملـه بـه
دشمن به هنگام جنگ« ،انسانیتهدايی» است .چه اينکـه وقتـی حريـف اه مرتبـه انسـانی
خويش تنزيل يافت و در قامت اهريمنی در ذهن م اطب ظـاهر شـد ،مـیتـوان اقـدامات
خاونت میز علیه اين ديو و اهريمن را توجیه کرد (محمدی نجم.)0:30 ،
 -33ارائه پیشگوییهای فاجعهآمیر :در اين تاکتیک با استفاده اه مارهای سـاختگی و
ساير شیوههای جنگ روانی اه جمله کلیگويی ،پاره حقیقتگويی ،اهريمنسـاهی و  ...بـه
ارائه پیاگويیهای مصیبتبار میپرداهند که بتوانند حساسـیت م اطـب را نسـبت بـه ن
افزايش داده و بر اسا

میل و هد

خويش افکار وی را هدايت نمايند.
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 -7دروغ بررگ :اين تاکتیک قديمی که هنوه هم مورد استفاده فـراوان اسـت ،عمـدتا

 -33قطره چکانی :در تاکتیک قطرهچکانی ،اطالعات و اخبار در همانهای گوناگون و
به تعداد بسیار کم و به یورتی سريالی ولی نامنظم در اختیار م اطـب قـرار مـیگیـرد تـا
م اطب نسبت به پیام مربوطه حسا

شده و در طول يک باهه همانی ن را پذيرا باشد.

 -32حذف و سانسور :در اين تاکتیک سـعی مـیشـود فضـايی مناسـب بـرای سـاير
تاکتیکهای جنگ نرم بهويژه شايعه خلق شـود تـا همینـه نفـوذ ن افـزايش يابـد .در ايـن
تاکتیک با حذ

ب ای اه خبر و نار ب ای ديگر به ايجاد سـؤال و مهـمتـر اه ن ابهـام

میپرداهند و بدين ترتیب همینه تولید شايعات گوناگون خلق میشود.
 -30جاذبههای جنسی :استفاده اه غريزهی جنسی و نمادهای اروتیکال اه تاکتیکهای
مهم مورد استفاده رسانههای غربی است؛ به طوری که میتوان گفت اکثر قريب بـه اتفـا،
برنامههای رسانههای غربی اه اين جاذبه در جهت جذ

م اطبان خويش بهويژه جوانـان
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که فعالترين ب ش جامعه هستند ،بهره میگیرند (همان).
 -30ماساژ پیام :در ماساژ پیام ،اه انوا تاکتیکهای گوناگون (حذ  ،کلیگويی ،پـاره
حقیقتگويی ،همانبندی ،قطرهچکانی و )...جنگ نرم استفاده میشـود تـا پیـام بـر اسـا
اهدا

تعیین شده شکل گرفته و بتواند تصوير مورد انتظار را در ذهن م اطب ايجاد کنـد.

در واقع در اين متد ،پیام با انوا تاکتیکها ماساژ داده میشود که اه ن مفهوم و مقصـودی
خاص بر يد.
 -35ایجاد تفرقه و تضاد :اهجمله اموری که در فر يند جنگ نرم مـورد توجـه واقـع
میشود ،تضعیف اه طريق تزريق تفرقه در جامعه هواداران و حامیان حريف است .ايجاد و
القاء وجود تضاد و تفرقه در جبهه رقیب باعث عدم انسجام و يکپارچگی شده و رقیـب را
ماغول ماکالت درونی جامعه حامیان خود میکند و اه اين طريق اه اقتـدار و انـرژی ن
کاسته و قدرتش فرسوده شود (محمدی نجم.)0:30 ،
 -30ترور شخصیت :در جنگ نرم بر خال

جنگ س ت ،ترور فیزيکی جـای خـود

را به ترور ش صیت داده است .در همانی که نمیتوان و يا نبايد فردی مورد ترور فیزيکـی
قــرار گی ـرد بــا اســتفاده اه نظــام رســانهای و انــوا تاکتی ـکهــا اه جملــه بــزرگ نمــايی،
انسانیتهدايی و اهريمنساهی ،پاره حقیقتگويی و ...وی را ترور ش صیت میکننـد و اه
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اين طريق باعث افزايش نفرت عمومی و کاهش محبوبیت وی میشوند .دشمنان انقال

و

نظام اسالمی نیز با استفاده اه اين تاکتیک و بهـرهگیـری اه ابـزار طنـز ،کاريکـاتور ،شـعر،
کلیپهای کوتاه و  ...که عموما اه طريق اينترنت و تلفن همراه ،پ ش مـیشـود بـه تـرور
ش صیت برخی افراد سیاسی و فرهنگی موجه و معتبر در نزد مردم میپرداهند.
 -37تکرار :برای هنده نگه داشتن اثر يک پیام با تکرار همانبندی شده ،سعی میکننـد
اين موضو تا همانی که مورد نیاه هست هنده بماند .در اين روش با تکرار پیام ،سـعی در
القای مقصودی معین و جا انداختن پیامی در ذهن م اطب دارند (همان).
 -38توسل به ترس و ایجاد رعب :در اين تاکتیک اه حربه تهديـد و ايجـاد رعـب و
وحات میان نیروهای دشمن ،به منظور تضعیف روحیه و سست کردن اراده نها اسـتفاده
میشود .مت صصان جنگ نرم ،ضمن تهديد و ترساندن م اطبان به طر ،م تلف بـه نـان
کرده است و اه اين طريق ،يندهای مبهم و توام با ماکالت و مصائب برای افـراد ترسـیم
میکنند.
 -39مبالغه :مبالغه يکی اه روشهايی است که با اغـرا ،کـردن و بـزرگ نمـايی يـک
موضو  ،سعی در اثبات يک واقعیت دارد .کارشناسان جنگ روانی ،اه اين فن در مواقـع و
وقايع خاص استفاده میکننـد .غربـیهـا همـواره بـا انعکـا

مبالغـه میـز دسـتاوردهای

تکنولوژيک خود و اغرا ،در ناکامیهای کاورهای جهان اسالم سعی در تضعیف روحیـه
مسلمانان در تقابل با تمدن غربی دارند.
 -23مغالطه :مغالطه شامل گزينش و استفاده اه اظهارات درست يا نادرست ،ماـروح
يا مغاوش و منطقی يا غیرمنطقی است ،به اين منظور که بهترين يا بدترين مورد ممکن را
برای يک فکر ،برنامه ،ش ص يا محصول ارائه داد .مت صصین جنـگ نـرم ،مغالطـه را بـا
تحريف يکسان میدانند .اين روش ،انت ا

استداللها يا شواهدی است کـه يـک نظـر را

تأيید کرده و چامپوشی اه استداللها يا شواهدی که ن نظر را تأيید نمـیکنـد (محمـدی
نجم.)0:30 ،
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چنین القاء میکنند که خطرات و یدمههای احتمالی و حتی فراوانی بر سر راه نان ممکن

شاخصهای جنگ نرم
جنگ نرم اغلب معطو

به سه مولفه فرهنگی ،اجتماعی و سیاسـی در جامعـه هـد

است؛ بنابراين با بهرهگیری اه يافتههای محققان ،میتوان مهمترين شاخصهای جنگ نـرم
را به شرح هير خالیه کرد (نائینی.)2:-20:0:39 ،
الف) شاخصهای فرهنگی
تغییر ارهشها و نگرشهای پايه ،تغییر الگوهای شناختی ،گرايش به الگوهـای غربـی،
گرايش به رسانههای غربی ،رواج گرايشهای خرافی ،ترويج نسبیگرايی ،القای ناکار مدی
دين در جامعه ،کاهش خود باوری ملی ،افزايش سلفیگری ،تـرويج محصـوالت فرهنگـی
غر  ،ترويج سبک هندگی غربی ،کـاهش رفتارهـای مـذهبی ،تغییـر نگـرش بـه پوشـش
(همان).
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ب) شاخصهای اجتماعی
اه خودبیگانگی و بحران هويت ،کاهش انسجام اجتماعی ،کاهش روحیه ملی ،افـزايش
گسست ملی ،القای احسا

ناامنی اجتماعی ،تاديد سیبهـای اجتمـاعی ،تغییـر دا

و

رسوم ،رواج فمینیسم ،افـزايش بـیاعتمـادی عمـومی ،کـاهش رضـايت اه هنـدگی ،رواج
احسا

تبعیض و بیعدالتی ،ترويج واگرايی قومی ،کاهش سرمايههای اجتماعی (همان).

ج) شاخصهای سیاسی
تغییر ترجیحات سیاسی ،رواج بیتفاوتی سیاسی ،افـزايش مطالبـات سیاسـی ،افـزايش
واگرايی ملی ،مادگی برای نافرمانی مـدنی ،رواج لیبرالیسـم ،بحـران ماـروعیت سیاسـی،
رواج و نار شايعه و شبهات سیاسی ،افزايش تنشهای سیاسی ،کاهش اعتمـاد بـه رسـانه
ملی (همان).
عوامل زمینهای جنگ نرم
تضعیف بنیان خانواده (کاهش اهدواج ،افزايش طال ،)،گسترش فرهنگ بیبندوباری و
ابتذال ،تجملگرايی و رفاههدگی ،کمرنگ شدن ارهشهای اسالمی ،اعتیاد به مواد م ـدر و
ماروبات الکلی ،کاهش حس نااط و شادکامی در جوانان ،بحران هويت و ش صـیت در
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جوانان ،گرايش بـه ماـاغل کـاذ

و قاچـا ،،افـزايش جـرم و بزهکـاری ،فعالیـتهـای

شرکتهای هرمی و گلدکوئیستی ،احسا

تبعیض و بیعدالتی در جامعـه ،ضـعف بیـنش

اعتقادی و مذهبی مردم ،عدم پايبندی مسـئوالن بـه احکـام و ارهشهـای اسـالمی ،فسـاد
اداری ،اقتصادی عدم رضايت عمومی ،سستی و تنبلی و ناامیـدی نسـل جـوان ،رفتارهـای
ناهنجار اجتماعی ،نزا های خیابانی و روحیه پرخاشگری ،احسا

غمگینـی و افسـردگی،

افت تحصیلی ،دروغگويی و فريبکاری در جامعه ،مهاجرت و تمايـل ن بگـان بـه غـر ،
عدم پايبندی هن و مرد به خانواده ،بیتوجهی خانوادهها در تربیت فرهندان ،خودباختگی و
تمايل به فرهنگ غربی ،شکا

نسـلی و تنـزّل منزلـت و جايگـاه نسـل گذشـته ،افـزايش

گرايشها و تمايالت قومی و مذهبی و قومیتگرايی در جامعه ،اطـال رسـانی نادرسـت و
عدم گاهی عمومی ،بیاعتمادی نسبت به مسئوالن ،گرايش به تـک قطبـی شـدن جامعـه،
عرفانهای کاذ

و دروغین ،عدم دسترسی به امکانات ورهشی و تفريحات سالم ،احسا

تبعیض و بیعدالتی ،تفرقه و چنددستگی در جامعه ،فایله بین مردم و روحانیـت ،کـاهش
نفوذ معنوی روحانیت در مردم ،اه میان رفتن قبح روابط با نامحرم ،گسترش اسـتفاده سـوء
اه ماهواره و فضای مجاهی ،مهاجرت و شهرناینی ،افزايش حس ناکار مـدی مسـئوالن در
مردم  ،فقر و بیکاری (نائینی.)0:39 ،
جنگ نرم و بحران
هد

ایلی و نهايی تهديدات نرم علیـه کاـور برانـداهی نـرم اسـت .برانـداهی نـرم

اقداماتی بدون خاونت و با دخالت مستقیم يا غیرمستقیم بیگانگان ،جهت دگرگونی نظـام
سیاسی حاکم يا ن بگان اجرايی در يک کاور است .برانداهی نرم در ایطالح بـه معنـای
اجرای برنامه حسا شده مسالمت میز و دراهمدت برای نفوذ در ارکان سیاسی يـک نظـام
به منظور تغییر نظام سیاسی يک کاور و يا ايجاد تغییر و تحول اساسی در باورهای ایلی
ن است (شعیب .)0:39 ،ايجاد تغییر در فکر و اندياه و اعتقادات مـردم ،ايجـاد يـأ

و

ناامیدی در مردم نسبت به کار مدی نظام دينی ،تغییر جهت افکار عمومی به سمت امیال و
اهدا

دشمن ،ت ريب سرمايه اجتمـاعی ،سـلب اعتمـاد مـردم نسـبت بـه نظـام ،کـاهش
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افزايش بیماریهای مقاربتی ،روحیه تکبر و خودرأيی و خودمحوری در مسئوالن ،گسترش

همبستگی و ايجاد تفرقه ،کاهش ماارکت سیاسی و اجتماعی مردم ،تقويت سبک هنـدگی
غربی ،ايجاد گسست قومی و بین نسلی و فرهنگی در کاور ،شکسـتن انسـجام سیاسـی و
تغییر الگوی سیاسی ،تغییر نظام يا استحاله نظام در جامعه جهـانی ،و امثـال ن اه اهـدا
مهم جنگ نرم تلقی میشوند .در همین حال ،يکـی اه واقعیـاتی کـه هنگـام اندياـیدن در
مورد جنگهای نسل چهارم ،بهويژه جنگ نرم ،بايد بـه ن توجـه داشـت ايـن اسـت کـه
حاکمیت بر اراده مردم در اين قبیل جنگها مورد توجه جدی قرار دارد و برای تحقق ايـن
هد

عبور اه گذرگاهها و فتح سنگرهای فرهنگی ملتها الزامی به نظر میرسـد .بـر ايـن

اسا

بديهی است بستن منافذ و جلوگیری اه نفوذ و عبور دشمن اه اين گـذرگاه و دفـا

فرهنگی با اقداماتی نظیر مقاومساهی بنیههای اعتقادی ،ارتقای سطح اعتماد به نفس مـردم،
پايداری فکری اه طريق فرهنگساهی و تداوم اطال رسـانی بـه مـردم و افـزايش ضـريب
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هوشـیاری و مراقبــت مردم ـی و ســاماندهی توانمنــدیهــای کاــور اه جملــه مهــمتــرين
راهکارهای مديريت بحران در اين شیوه تقابل است (الیاسی)0:33 ،
راهبردهای مدیریت بحران جنگ نرم
راهبردهای نظام جمهوری اسالمی ايران در مديريت بحران جنگ نرم عبارت است اه:
 -0ترويج رهنمودهای رهبر انقال

در خصوص جنگ نرم با برنامهريـزی عملیـاتی و

استفاده اه تجهیزات و هيرساختهای فرهنگی هنری به منظور ارتقای پايداری فرهنگـی و
تقويت ستانه تحمل و کاهش سیبپذيری در برابر عملیات روانی دشمن .نمونـههـای اه
رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عبارتاند اه« :پیام شهیدان بـه مـا چیسـت؛
اين مهم است .وَيَستَباِرونَ بِالَّذينَ لَم يَلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِـم اَلّـا خَـو َ عَلَـیهِم وَ ال هُـم
يَحزَنون؛ اين پیام شهیدان است .امروه همه ی تالش دشـمنان ملّـت ايـران در جنـگ نـرم
چیست؟ اين است که ملّت ايران را اندوهگین و ناامید و ترسـیده و ماننـد ايـنهـا بکننـد،
وادار کنند ملّت ايران را که اه ورود در میدان بترسـد ،مـأيو
مقابل اين است :اَلّا خَو َ عَلَیهِم وَ ال هُم يَحزَنون؛ خو

باشـد؛ پیـام شـهدا نقطـهی

و حزن برداشته اسـت در میـدان

شهادت» (بیانات مقام معظم رهبری « .)0:91/02/16جنگ نـرم دشـمن ،برپايـهی دروغ و
تحريف و شايعه و سانسور و بايکوت بنا شده است؛ هنر شما میتواند با سند ،کار دشـمن
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را بی اثر کند .تاريخ چهلساله ،لبريز اه سندها بر حقّانیت جمهوری اسـالمی و کـجروی و
گمراهی دشمنان است» (بیانـات مقـام معظـم رهبـری « .)0:96/01/22در جنـگ سـ ت،
جسمها به خاک و خون کایده میشوند[ ،ولی] روحهـا پـرواه مـیکننـد و مـیرونـد بـه
بهات؛ [اما] در جنگ نرم ،اگر خدای نکرده دشمن غلبه بکند ،جسمها پروار مـیشـوند و
سالم میمانند[ ،ولی] روحها می روند به قعـر جهـنم؛ فـرقش ايـن اسـت؛ لـذا ايـن خیلـی
خطرناکتر است» (بیانات مقام معظـم رهبـری « .)0:91/19/1:در جنـگ نـرم ،در جنـگ
عمیق ،در جنگ فرهنگی ،شما در يک مرحله پیروه میشويد اما ايـن بـه معنـای پیـروهی
دائمی نیست؛ بايد انتظار داشـته باشـید کـه طـر

مقابـل مجـددا خـودش را مـاده کنـد،

جمعوجور کند و حمله بکند» (بیانات مقام معظم رهبری « .)0:91/11/23در جنگ روانـی
و نچه که امروه به او جنگ نرم گفته میشود در دنیا ،دشمن به سـراغ سـنگرهای معنـوی
 -2برقراری تعامل ساهنده فرهنگی با کاورهای حوهه تمدنی و جهان اسالم با استفاده
اه منابع انسانی قوی و کار مد حوهه فرهنگ برای ايجاد باهدارندگی در بیرون مرهها.
 -:ايجاد وحدت و همبستگی فرهنگی حول محور فرهنگ ايرانی اسـالمی و پیاـینه
تاري ی کاور (فرهنگ استراتژيک) با تقويت و حفظ هويت خـرده فرهنـگهـای بـومی،
محلی و قومی به منظور يکپارچه ساهی فرهنگی و افزايش توان باهدارندگی در جنگ نرم.
 -0تقويت اشتراکات اعتقادی بین دين اسالم و ساير اديان اه طريق توسـعه گفتمـان و
تعامل فرهنگی و دينی و استفاده اه نفوذ فرهنگی و فکری ايران در منطقه و بین تودههـای
مردم و اقوام قومی و محلی مانند ترک ،عر  ،لر و  ...به منظور مهار جريان اسالم سـتیزی
و ايران هراسی در بین پیروان ساير اديان و کاهش تهديدات فرهنگی متوجه مردم ايران.
 -1رید روه مد تحوالت فرهنگی کاور ،منطقـه و جهـان و تغییـرات شـاخصهـای
مصار

فرهنگی با استفاده يکپارچه و هماهنگ اه ظرفیتهای فرهنگی کاـور بـه منظـور

تکمیل اطالعات مسئوالن کاور و به حداقل رساندن هيـان ناشـی اه ضـعف اطالعـات و
ناهماهنگی مسئوالن فرهنگی.

611

مقدمهای بر ويژگیها و اهدا جنگ نرم و راهبردهای مديريت بحران در ن ــــــــــــــــــــــ

می يد که ن ها را منهدم کند» (بیانات مقام معظم رهبری .)0:33/11/12

 -6استفاده اه سرمايههای معنوی و فرهنگی کاور (دينباوری مردم ،پیوند با واليـت،
سرمايه اجتماعی ،نهاد روحانیت ،بصیرت مردم و  )...با تکیـه بـر ایـل تحکـیم و تعمیـق
روابط مردم با نظام برای مقابله با جريانات فکری و فرهنگی و دينی انحرافی و جلـوگیری
اه ترويج فساد و فحاای ساهمانيافته با هد

کاهش ثار تهاجم فرهنگی.

 -1تقويت و ترويج فضايل اخالقی و انسانی ،روحیه ايثار ،فداکاری و غـرور ملـی بـا
استفاده اه پیاینه فرهنگی دو سـرمايه معنـوی و گـاهی و هوشـیاری مـردم بـرای ايجـاد
پايداری در مقابل تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن.
 -3ايجاد شناخت در مردم نسبت به ماهیت اهدا

فرهنگی غر

با اجرای برنامههای

موهشی و پژوهای مناسب به منظور تقويت باورهای دينی مردم و کاهش ثار تهديـدات
فرهنگی.
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -9جلوگیری اه اختالط ایطالحات بیگانه با هبان فارسی و ترويج مظـاهر فرهنـگ و
سبک هندگی غیرايرانی اسالمی در کاور بـا اسـتفاده اه ظرفیـتهـای قـانونی بـه منظـور
باهدارندگی و کاهش سیبپذيری در مقابل فرهنگهای مهاجم.
 -01باهشناسی و باه تولید فرهنگ و تمدن ايرانی و اسالمی با استفاده اه فنـاوریهـای
نوين ارتباطی و ینايع فرهنگی برای مقاومساهی هيرساختهای معنوی ،فکری و فرهنگی
جامعه.
 -00اطال رسانی مستمر و بهنگام با اسـتفاده اه ظرفیـتهـای رسـانههـای ديجیتـال و
فناوریهای نوين ارتباطی برای توسعه دفا فرهنگی و کاهش سیبپذيری در جنگ نرم.
 -02بهرهگیری اه دستاوردهای علمی ،ادبی و هنری مثبت و سـاهنده و تجـار

دفـا

فرهنگی ساير کاورها با تعامل فرهنگـی و بهـرهگیـری اه ظرفیـتهـا و هيرسـاختهـای
رسانهای و فضای مجاهی به منظور دستیابی به ساهوکارهای نوين حفاظـت و حراسـت اه
ارهشهای فرهنگی.
 -0:توانمندساهی نیروی انسانی حوهه فرهنگ بر مبنـای مـوهههـای فرهنـگ ايرانـی
اسالمی با پیشبینی موهشهای عمومی و ت صصی به منظور فعال کـردن ايـن حـوهه در
مسیر سیاستها و اهدا

فرهنگی کاور.
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 -00توجه به اقتصاد فرهنگ و هنر با تقويت منابع مالی و تصويب قوانین حمـايتی بـه
منظور تداوم فعالیتهای فرهنگی و هنری و خودباوری و خودکفايی در تولید و خلق ثار
پايدارساه و مبتنی بر ایول و ارهشهای جامعه.
بدين ترتیب بر مبنای اولويتهای راهبردی مذکور و با استفاده اه روشهای مـوردنظر
در هر يک اه راهبردها ،نظام جمهـوری اسـالمی مـیتوانـد ضـمن مـديريت بحـرانهـای
فرهنگی ،موجبات دستیابی به اهدا

راهبردی در نهايت استقالل فرهنگی کاور را مطـابق

با ایول مندرج در قانون اساسی فراهم کند (شريعتی و عظیمی .)0:9::

نتیجه گیری و پیشنهادات
عملیات روانـی و فريـب دشـمن يـا سـاهمانهـای اطالعـاتی و سیاسـی نهـا و نیـز
طور طبیعی به تس یر افکار عمومی و حتی رسـانههـای يـک کاـور عالقـهمنـد هسـتند،
بنابراين شناخت اين اقدامات و تاريح و تبیین منطقی نها ،متناسب با منافع ملـی توسـط
رسانههای داخلی میتواند اين حربه را خنثی نمايد .بـا توجـه بـه قـرار گـرفتن کاـور در
موقعیت جنگ نرم و جنگ فرهنگی و نظر به رهنمود های مقام معظـم رهبـری و وظـايف
قانونی دولت به منظور مديريت بحران ايـن اقـدامات بايـد انجـام گیـرد :تولیـد و انتاـار
محصوالت فرهنگی ،موهشی ،تبلیغی با هد

فرهنگ ساهی دفا فرهنگـی -اقـدام بـرای

افزايش روحیه پايداری ملی در مقابل تهاجمات فرهنگی و جنگ نـرم -اقـدام مـؤثر بـرای
کاهش سیبپذيری های فرهنگی و اعتقادی مردم -تقويت هيرساختهای معنوی جامعـه
و ايجاد باهدارندگی و کاهش میل تهاجمی دشمن -ايجاد ثبات فکری و افـزايش رضـايت
مندی اه نظام  -انجام تحقیقات و پژوهشهای بنیادی با رويکرد دفا فرهنگی.

جمهوری اسالمی ايران همـواره مـورد نگـاه بدبینانـه و کینـهتوهانـه قـدرت طلبـان و
استعمارگران قرار دارد .با توجه به اين شرايط و نیاه مقابله با دشـمنان کاـور ،شـنايی بـا
همینههای جنگ نرم در نظام جمهوری اسالمی ايران و منابع مقابلهای و پیاگیرانه ،يکی اه
ضروريات ایلی در اين حوهه است .لذا میبايست موهش جنگ نرم و نحوه مقابله بـا ن
اه همان نوجوانی دوران تحصیالت ابتدايی در سبد محتوای موهشی دانش موهان اين مره
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رسانههای مرتبط با نها که در راستای گمراه کردن افکار عمومی برنامهريزی میکنند و به

و بوم قرار گیريد .همچنین برای کاهش سـیبپـذيری در برابـر عملیـات روانـی دشـمن
میتوان اه عوامل هير بهره برد:
 تقويت وحدت و همبستگی فرهنگی.
 ت صیص اعتبار بـرای فعالیـتهـای فرهنگـی و تربیـت نیروهـای مت صـص در
عریههای فرهنگی و جنگ نرم.
 استفاده و گسترش رهنمودهای رهبر انقال

در خصوص جنگ نرم.

 استفاده اه سرمايههای معنوی و فرهنگی کاور بهويژه دانش موهان وداناجويان.
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An Introduction to the Characteristics and Goals of Soft
Warfare and its Crisis Management Strategies
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Any psychological action and propaganda of the media that targets
the target group and forces the opponent to passivity or defeat
without military conflict is called soft war. In soft warfare, all
methods, new propaganda arts, and all facilities and capabilities
are used. Soft warfare plays an important role in weakening the
intellectual and cultural circles of societies with the aim of
conquering the thoughts and ideas of nations. The enemies of the
Islamic Republic are always trying to create a crisis in the country
by changing the beliefs, attitudes and behavior of the people by
influencing and spreading Western culture, and endangering the
independence of the country and the achievements of the
revolution. In this article, a descriptive method has been used and
the method to collect information and data in a library and
documentary manner, especially using the opinions of researchers
who are experts in the subject of soft war. The results showed that
soft war seeks the transformation of identity and culture, so it
preserves the physical existence of the audience, but soft war in
terms of identity becomes one of the tools of the enemy, in which
thoughts and ideas are attacked and changed and to bring human
behavior and decisions under the control of the enemy.
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