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بررسی و تحلیل جایگاه جنگ نرم در پدافند غیرعامل با تأکید بر تهدیدات اجتماعی و فرهنگی 

2، الهه نورانی جنید آباد1سید هادي زرقانی

چکیده
هـا و افـزایش   پـذیري کارگیري سالح موجب کـاهش آسـیب  شود که بدون بهپدافند غیرعامل به مجموعه اقدامات و تدابیري گفته می

اي از سیاسـت هـا و   شود با مجموعهدر واقع ما تهدیداتی در دو حوزه سخت و نرم داریم که تالش می. شودر مقابل تهدیدات میپایداري د
در ایـن بـین آنچـه مـورد تهدیـد قـرار       .پذیري و افزایش پایداري حاصل شـود اقدامات غیرنظامی به مقابله با آنها بپردازیم تا کاهش آسیب

تـاکنون  . افراد و جامعه انسانی، تأسیسات و فضاهاي انسان ساخت، محیط زیست و حکومت یا نظام سیاسی باشدگیرد می تواند شامل می
بوده است و از ... هاي پدافند غیرعامل، عمدتاً تهدیدات سخت مانند حمله نظامی، اقدامات تروریستی ورویکرد غالب در مطالعات و پژوهش

شده است، فضاي انسان ساخت و مراکز و تأسیسات حیاتی، حساس و مهمی بـوده  د تهدید مطرح میعنوان مولفه موررو آنچه بیشتر بهاین
هاي صورت گرفته در حوزه فنی مهندسی، در این چارچوب عمدتاً پژوهش. رسانی به جامعه را بر عهده داشته استاست که وظیفه خدمات

ها عمدتاً این بوده است که با رعایت اصـول پدافنـد   اصلی این نوع پژوهشبوده است و هدف ... ریزي شهري، معماري و شهرسازي وبرنامه
مراکز و تأسیسات شهري، حیاتی، حساس و مهم از گزند حمالت نظامی و تروریستی ... سازي وغیرعامل چون استتار، اختفا، پوشش، مقاوم

ه افراد، جامعه، نظام سیاسی و حکومت است که بدون حال آنکه ، امروزه تهدیدات جدیدي در قالب جنگ نرم متوج. دشمن محفوظ بماند
ها و بـا کمـک ابزارهـاي مـدرنی چـون مـاهواره،       ترین و ظریف ترین روشها و تجهیزات خشن سنتی و نظامی، با پیچیدهاستفاده از شیوه

ی و تبیـین جایگـاه جنـگ نـرم و     تحلیلی بـه بررسـ  -این پژوهش تالش دارد با روش توصیفی. پردازندبه تخریب و تهدید می... اینترنت و
ها مورد واکاوي قـرار  را در این زمینهغیرعاملتهدیدات ناشی از آن در عرصه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بپردازد و نقش و جایگاه پدافند 

. دهد

پدافند غیرعامل، جنگ نرم، فرهنگی، اجتماعی، تهدید: اي کلیديهواژه

h-zarghani@um.ac.irدانشگاه فردوسی مشهد. استادیار جغرافیاي سیاسی-1

دانشگاه فردوسی مشهد. دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیاي سیاسی-2
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: مقدمه ) 1
مروري بر تعاریف و ادبیات موجود حوزه پدافند غیر عامل نشان می دهد که رویکرد غالب در بخش منبع تهدید  عمدتا 
جنگ، حمله نظامی و تهدید سخت است و به تبع آن، آنچه در درجه اول مورد تهدید واقع می شود فضاي انسان ساخت و 

به عنوان نمونه، سازمان پدافند غیر عامل کشور این تعریف را :) . 1392زرقانی، (مراکز و تاسیسات حیاتی، حساس و مهم است
توان از مجموعه اقداماتی که مستلزم به کارگیري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن می«:در وب سایت این سازمان قرار داده است

ات انسانی جلوگیري نموده و یا وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلف
همچنان که در تعریف فوق ). وب سایت سازمان پدافند غیرعامل .(»میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد

همچنین در بخش . است» تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی« مشهود است اولین مولفه مورد تهدید 
پدافندمعیارهايوچنانکه در این مورد گفته شده است اصول. پدافند غیر عامل نیز این ویژگی بارز استاصول و مالحظات 

تقلیلقبیلازغیرعاملپدافنداهدافبهتوانبکارگیري میصورتدرکهاستبناییزیروبنیادياقداماتمجموعهغیرعامل،
تحمیلودشمنآفنديتسلیحاتهدفگیريدقتویابیهدفسایی،سامانه شناتواناییوقابلیتکاهشصدمات،وخسارات

پردازان داخلی پدافند غیر عامل بیشتر نظریهاز اینرو به نظر می رسد .)112:1383نیا،موحدي(نائل گردیدويبهبیشترهزینه
که هدف از اجراي آن ) 8:1390ن ،کامران و دیگرا(اند را با تاکید بر بعد دفاع پیشگیرانه در برابر حمالت دشمن  تعبیر کرده

حمالت خصمانه و مخرب دشمن و در مقابل حساس و مهم کشور ،تجهیزات حیاتی،پذیري مستحدثاتکاستن از آسیب
کاظمی، (ها و خدمات زیر بنایی و تأمین نیازهاي حیاتی اداره کشور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ است استمرار فعالیت

1387 :3.(
هاي امروزي را در درجه اول براي مقابله با تهاجمات این رویکرد بوده است که اقدامات پدافند غیرعامل در جنگبر اساس

هاي ناشی از حمالت تروریستی، انفجاري، هوایی، موشکی، زمینی و دریایی می دانند که الزم است در دشمن و تقلیل خسارت
ها ، انبارهاي مهمات، قرارگاهها و مراکز پادگان: نظامی نظیر) ساس، مهمحیاتی، ح(هاي کلیدي، مراکز ثقل تمامی زیرساخت

شهرها نظیر : عمده فرماندهی نظامی، صنایع نظامی ، پایگاه هاي هوایی ، دریایی ، سایت هاي موشکی  و غیر نظامی نظیر
هاي استراتژیک، مراکز ابراتی، ارتباطی، پلهاي بزرگ صنعتی، مراکز اصلی مخها، مجتمعها، بنادر، فرودگاهها، نیروگاهپاالیشگاه
مورد توجه قرار ... ها و هاي رادیویی و تلویزیونی، انبارهاي عمده مواد غذایی و دارویی، مراکز جمعیتی، بیمارستانو ایستگاه

). 1388جاللی،(گیرد
ح است و از اینرو در دهه هاي قبل واقعیت این است که پدافند غیر عامل در ایران به عنوان موضوعی نسبتا جدید مطر

هر چند در طی چند سال گذشته رشد . کمتر به آن پرداخته شده است و از این حیث از ادبیات غنی علمی برخوردار نیست
شتابانی را در حوزه پدافند غیر عامل در قالب ایجاد رشته هاي دانشگاهی، تالیف کتب، مقاالت،برگزاري همایش ها و سمینار 

با نگاهی به ادبیات علمی پدافند غیر عامل در ایران متوجه این نکته می شویم . جام پژوهش هاي مختلف شاهد هستیمها و ان
که با تاسی از منابع التین و غیر فارسی، منابع فارسی نیز عمدتا در پدافند غیر عامل به تهدیدات سخت و جنگ و حمله 

علمی پدافند غیر عامل در گذشته در سطح جهان به دلیل فضاي جنگ سرد حال آنکه تولید ادبیات. نظامی تمرکز داشته است
و غلبه رویکردهاي نظامی همچون بازدارندگی هسته اي و دفاعی بوده است و در این چارچوب حمالت نظامی مهمترین تهدید 

ی و اطالعاتی ما شاهد بروز حال با پایان جنگ سرد و وقوع انقالبی شگرف در عرصه فناوري هاي ارتباط. قلمداد می شده است
شیوه هاي جدید تهدید ملت ها و  کشورها در قالب جنگ نرم هستیم و از اینرو الزم است ضمن حفظ آمادگی در مقابل جنگ 
و حمالت نظامی، متناسب با این وضعیت جدید به بررسی آسیب پذیري ملت و کشور در مقابل جنگ نرم و تهدیدات نرم 

تالش دارد به بررسی و تبیین جایگاه جنگ نرم و تهدیدات ناشی از آن در عرصه فرهنگی، اجتماعی و این مقاله .  بپردازیم
. سیاسی بپردازد و نقش و جایگاه پدافند غیر عامل را در این زمینه ها مورد واکاوي قرار دهد



مهندسیو همایش سراسري پدافند غیرعامل در علوم 
با تأکید بر استتار، اختفا و فریب

1392بهمن 30

3

:روش تحقیق) 2
اطالعات مورد نیاز پژوهش به شیوه کتابخانه . ودتحلیلی محسوب می ش- این تحقیق از حیث ماهیت  و روش توصیفی

مسئله اصلی این مقاله این است که با وجود تحوالت . اي و مراجعه به منابع معتبر، کتاب، مقاالت گردآوري و تدوین شده است
،اقتصادي و صورت گرفته در عرصه فناوري هاي ارتباطی و اطالعاتی و بروز جنگ نرم چه تهدیداتی از حیث فرهنگی، اجتماعی

. سیاسی متوجه ملت و نظام سیاسی است و چه اصول و مالحظاتی را در این زمینه باید مد نظر قرار داد

:مبانی نظري ) 3
:تعریف و مفهوم پدافند غیر عامل ) 3- 1

پیشوندي ) پد(یا)پاد(در فرهنگ و ادب فارسی . تشکیل شده است) آفند(و ) پد(از دو جزء ) پدافند(از نظر لغت شناسی واژه 
نماید که از بوده و هر گاه قبل از واژه اي قرار بگیرد، معناي آن واژه را معکوس می) ضد،متضاد،پی و دنبال(است که به معانی 

دهخدا، (است)جنگ، جدال، پیکار و دشمن(واژه آفند نیز به مفهوم). زهر و پادزهر ،تک و پاد تک، تن و پادتن(اند آن جمله
:مورد پدافند غیر عامل تعاریف مختلفی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شوددر). 47: 1351
پدافند غیر عامل عبارت «هاي کلی نظام در مورد پدافند غیر عامل مصوب مقام معظم رهبري برابر بند یک سیاست

هاي ، تداوم فعالیتپذیريهاي غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیباست از مجموعه اقدام
مجمع(».گرددهاي نظامی دشمن میضروري، ارتقاي پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدها و اقدام

) 1386نظام،مصلحتتشخیص

 ،پدافند عامل ابزاري است که نیازمند مدیریت سامانه و کاربري انسان و مشتمل بر ابزار و آالت جنگی، سازماندهی
در مقابل، . و مدیریت نیروهاست و در شرایط عدم حضور انسان، آن ابزار به خودي خود فاقد اعتبار استآموزش 

اي که بدون ابزار و توانمندي، نیروهاي پدافند غیر عامل، امکانات معماري در زمینه مهندسی جنگ است؛ به گونه
است » دفاع بدون سالح در برابر تهدید«به معنی به عبارت دیگر، پدافند غیر عامل .دهدرزمی و دفاعی را افزایش می

).24: 1386موحدي نیا، (

 مفهوم پدافند غیرعامل به معنی حفظ جان مردم، تضمین امنیت افراد، صیانت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در
).13: 1389احمرلوئی، (همه مواقع در برابر هرگونه شرایط، موقعیت و هرگونه تجاوز است

طراحیصرفاًبرمبنايوسالحنظامیتجهیزاتکاربردنیازبهبدونکهاستاقداماتیجموعهمافندغیرعاملمنظورازپد
بهبودازجنگ،ناشیآسیبهايمحدودنمودنآن،درپیوعملکردهايوفرمازدوبعدشکلفضاومشخصاتساختار

ازجنگناشیجانیلطماترسانیدنحداقلوبهشهروندانازجانحفاظتمنظورتامینبهفضاقابلیتهاي
:Lacina,2006(است 276(

داند که به این معنی که، پدافند عامل را ابزاري می. وجه تمایز پدافند عامل و غیرعامل را باید عامل انسان دانست
نیاز به مدیریت مستقیم و کاربردي انسانی دارد و مشتمل بر ابزار و آالت جنگی، سازماندهی، آموزش و مدیریت 

درحالی که پدافند غیرعامل را .که در شرایط عدم حضور انسان، آن ابزار به خودي خود فاقد اعتبار استنیروهاست 
اي که بدون ابزار و توانمندي، نیروي رزمی و دفاعی را داند به گونهامکانات معماري در زمینه مهندسی جنگ می

)24: 1374اصغریان جدي، (افزایش دهد
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: غیر عاملاصول و مالحظات پرافند ) 2-3
اهدافبهتوانبکارگیري میصورتدرکهاستبناییزیروبنیادياقداماتمجموعهغیرعامل،پدافندمعیارهايواصول

هدفگیريدقتویابیهدفسامانه شناسایی،تواناییوقابلیتکاهشصدمات،وخساراتتقلیلقبیلازغیرعاملپدافند
موضوعاتیاواصولدنیا،نظامیوعلمیاکثر منابعدر.نائل گردیدويبهبیشترهزینهتحمیلودشمنآفنديتسلیحات

-میدقیقاًَاجراییاقداماتوهاریزيبرنامهوطراحیدرکهباشدمیذیلاقدام مشروحه10الی9شاملغیرعامل،پدافند
ختفاء،پوشش، فریب، تفرقه یا جابه جایی، پراکندگی، اصول دفاع غیر عامل، شامل موارد استتار، ا.گیردتوجه قرارموردبایست،

). 1385نیا، نیا، ،اسکندري، ،موحدي،طالبی1388جاللی ،(مقاوم سازي استحکامات،  اعالم خبر، مکان یابی، و پناهگاه می باشد
توان  مهمترین در واقع اصول پدافند غیر عامل مجموعه اقدامات بنیادي و زیربنایی است که در صورت بکارگیري صحیح می

مولفه هاي امنیت ملی کشور را که شامل جان مردم، تمامیت ارضی، سیستم اقتصادي و سیاسی کشور و در نهایت استقالل و 
جدول زیر تاثیر اقدامات پدافند غیر عامل را بر مولفه هاي امنیت ملی نشان . حاکمیت کشور را از گزند تهدیدات حفظ نمود

.    می دهد
امات پدافند غیر عامل و مولفه هاي امنیت ملیاقد: 1جدول

) 70: 1385نیا، موحدي(

:حوزه ها و ابعاد پدافند غیر عامل) 3- 3
همچنان که در نمودار زیر . به اعتقاد کارشناسان، پدافند غیر عامل از حیث موضوع از تنوع و گستردگی زیادي برخوردار است

وسیعی از موضوعات از دفاع و امنیت، تا غذا و دارو و دیپلماسی و اقتصاد و رسانه نشان داده شده است، پدافند غیر عامل طیف
.  را شامل می شود
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حوزه ها و ابعاد مرتبط با پدافند غیر عامل: 1نمودار 

122: 1388جاللی، : منبع
-شود بلکه پدافند باید توسط سازماننیروهاي نظامی خالصه نمیفقط در عرصه غیر عامل باید اذعان داشت پدافند همچنین 

پدافند همه جانبه به این معنی است که یک کشور با . هاي دولتی، بخش خصوصی و همه شهروندان یک کشور انجام گردد
انبه شامل موارد زیر همه جغیر عامل پنج بعد پدافند . کندتمام قواي نظامی و غیرنظامی خود در برابر انواع تهدیدات دفاع می

: باشدمی
)Military Defense(پدافند نظامی - الف
)Civil Defense(پدافند شهري -ب
)Economic Defense(پدافند اقتصادي -پ
)Social Defense(پدافند اجتماعی -ت
).17: 1390بهتاش و آقابابایی، ((» )Psychological Defense(پدافند روانی -ث

: خت و نرم سهدیدت) 3- 4
تهدید عبارت است از هر گونه ،در عرصه سیاست و روابط بین الملل. تهدید از نظر لغوي به معنی، ترسانیدن و بیم دادن است

نیت حادثه و اقداماتی که ثبات سیاسی و اقتصادي، منافع حیاتی و امنیت ملی یک کشور را در معرض خطر جدي قرار قصد،
تهدیدات «: همچنین در تعریفی دیگر از تهدید با توجه به امنیت ملی کشور چنین آمده است).44: 1376،تهامی(می دهد

اي در معرض خطر قرار دهند که بیم هاي حیاتی یک کشور را به گونهامنیت ملی عبارتند از تهدیدهایی که، اهداف و ارزش
هاي حیاتی، اه کشورها نسبت به اهداف و ارزشتفاوت دیدگ.ها تغییر اساسی صورت پذیردآن رود تا در آن اهداف و ارزش

.)240: 1390اسکندري،.(ها از تهدید، خواهد داشتتأثیر مستقیمی بر استنتاج آن
بر این . تهدید را می توان از نظر ماهیت، کاربرد، قلمرو، ابزار و جنبه هاي مختلف آن مورد بررسی و طبقه بندي قرار داد

از جهت نوع، منشاء،ابزار، دوره و در نهایت  قلمرو یا هدف مورد تهدید به دو بخش تهدید سخت و اساس، تهدیدات را می توان
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براي پرهیز از طوالنی شدن مطلب ویژگی هاي هر کدام از این دو نوع تهدید و تفاوت هاي آن با . تهدید نرم تقسیم نمود
:یکدیگر در قالب جدول زیر آمده است

هاي تهدید نرم و تهدید سختویژگی ها و تفاوت :2جدول

)1386،نائینی ،1387، زورق،1386کرمی،(نگارندگان برگرفته از: منبع
:جنگ نرم) 5-3

گیرد و در آن طرفین تالش دارند پیروز آن رویارویی باشند ها و منافع مشخص در میاي است که بر سر هدفجنگ منازعه
ژه تهدید، جنگ را نیز می توان بر اساس ماهیت، ابعاد، کاربرد، ویژگی ها همانند وا) 21: 1387مرکز تحقیقات راهبردي، (
اي است جنگ نرم است؛ این جنگ شامل هر اقدام روانی و تبلیغات رسانهجنگ، یکی از اشکال .  به انواع مختلف تقسیم کرد...و

و در )  54: 1386پیشانیان، ماه(داردیکه جامعه هدف یا گروه هدف را بدون درگیري نظامی و گشوده شدن آتش به انفعال وام
اجتماعی -هاي فکري و فرهنگی آن را سست و در نظام سیاسیپی از پا درآوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف است تا حلقه

در تعریفی دیگر از جنگ نرم آمده است مجموعه اقداماتی که باعث ).82: 1390قدسی، (ثباتی تزریق کند تزلزل و بی
ویت فرهنگی و الگوهاي رفتاري مورد قبول یک نظام سیاسی گردیده و باعث ایجاد سلطه در ابعاد سه گانه دگرگونی ه

)22:1389نائینی،(فرهنگی، سیاسی و اقتصادي شود
:هاي جنگ نرم و جنگ سختتفاوت)5-3- 1

 باشد؛میسخت امنیتی و نظامی جنگ نرم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، در حالی که حوزهجنگ حوزه

سخت؛ جنگ گیري آن مشکل است، در حالی که اندازهنرم پیچده و محصول پردازش ذهنی نخبگان و بنابراینجنگ
گیري کردتوان آن را با ارائه برخی از معیارها اندازهاست و میعینی، واقعی و محسوس

 روش نرم،ازجنگ ر حالی که در، دو تصرف و اشغال سرزمین است، استفاده از زور و اجبارجنگ سختروش اعمال
گیري و الگوهاي رفتاري حریف و در ها، فرآیندتصمیمگذاري بر انتخابهدف تاثیرو شودگیري میالقاء و اقناع بهره

هاي فرهنگی استنهایت سلب هویت

فهوم در شود، در حالی که این ممیهاي اجتماعیها و هویتمفهوم امنیت در رویکردهاي نرم شامل امنیت ارزش
گرددرویکردهاي سخت به معناي نبود تهدیدخارجی تلقی می

 نرم به دلیل ماهیت غیر جنگ است، در حالی کهمخاطبین سخت، محسوس و همراه با واکنش برانگیختن جنگ
استاز سوي مخاطبان العملعینی و محسوس آن، اغلب فاقد عکس
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ها هستند، در حالیکه مرجع امنیت در تهدیدهاي نرم تمرجع امنیت در حوزه تهدیدهاي سخت، به طور عمده دول
است) هاي فروملی وجهانیهویت(محیط فروملی و فراملی 

 امنیتی مخالف یا معارض -هاي سیاسینظامدر رویکرد امنیتی جدید عمدتاً مترادف با فروپاشیجنگ سخت کاربرد
هاي سیاسی مخالف یا معارض، مترادف علیه نظامدر رویکردهاي امنیتی جدید نرمجنگ است، در حالی که کاربرد 

( .شودلیبرال و دموکراسی تلقی میهايسازي و نهادسازي در چارچوب اندیشه و الگوهاي رفتاري نظامبافرهنگ
)1386:3نائینی،

: یافته هاي تحقیق ) 4
: ارتباط جنگ نرم و پدافند غیر عامل)4- 1

سخت و افزاري به سمت تهدیدات نیمهماهیت داده و از شکل صرفا نظامی و سختها تغییر ، تهدیدات و جنگ1990از سال 
هاي تهدیدات نظامی و بر این اساس برخالف اینکه در گذشته تعریف از امنیت ملی، بیشتر با تأثیر از جنبه. اندنرم تغییر کرده

رت از جمله قدرت سیاسی و دیپلماتیک، قدرت هاي قددفاعی بود، امروز تعریف مدرن از امنیت ملی، شامل تأثیر همه مؤلفه
در واقع همچنان که جوزف ناي ). 1391:20جاللی،(شودمی... اي، تبلیغی و نظامی، قدرت اقتصادي، قدرت علمی، قدرت رسانه

جهان از صاحب نظران تاکید می کند، در دنیاي کنونی ، قدرت، بیش تر بر عوامل اقتصادي ، آموزشی و فناوري مبتنی است و 
البته همچنان که  ناسل می گوید توانایی ها و برتري ). 364:1382ناي،(در حال گذر از غناي ثروت به غناي اطالعات است

هاي نظامی، اقتصادي، فرهنگی و ایدوئولوژیک باید در یک جهت هماهنگ شوند تا برآیند آنها تداوم برتري یک کشور را 
اساس، اگر بخواهیم در مقوله مهمی چون پدافند غیر عامل درك جامعی از تهدیات بر این ). 228:1391مرادیان ،(تضمین کند

به نظر می رسد، . داشته باشیم، بایستی اصول و مالحظات پدافند غیر عامل را متناسب با تهدیدات نوین ترسیم و تدوین نماییم
که متوجه ملت هایی چون ایران بوده و نیاز جنگ نرم و تهدیدات وابسته به آن یکی از جدیدترین و مهمترین تهدیداتی است 

.     است در مورد آن بحث و بررسی کافی صورت گیرد
همچنانکه در مقدمه اشاره شد، رویکرد غالب در مطالعات پدافند غیر عامل، جنگ سخت و تهدیدات نظامی و تروریستی 

ه هاي مورد تهدید اساسا شهرها، روستاها، فضاهاي انسان است و از اینرو همچنانکه در جدول زیر نشان داده شده است، مولف
ساخت و مراکز و تاسیسات حیاتی، حساس و مهم  است که یا سکونتگاه انسان محسوب می شود و یا به جامعه انسانی خدمات 

گرفته است و براي مقابله با این نوع تهدیدات، مطالعات و پژوهش هاي متعددي در سطح جهان و ایران صورت. ارائه می دهد
یک سري راهکار ها  در قالب اصول و مالحظات پدافند غیر عامل تدوین شده است که به وسیله آنها می توان با این نوع 

تهدیدات مقابله کرد یا حداقل باعث کاهش تلفات و خسارت هاي مالی و انسانی شد   
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جنگ سخت و پدافند غیر عامل: 3جدول 

اننگارندگ: منبع 
بر خالف ادبیات نسبتا غنی پدافند غیر عامل در عرصه جنگ سخت و تهدیدات نظامی و تروریستی و نحوه مقابله با این 

به عبارت . نوع تهدیدات، در مبحث پدافند غیر عامل در عرصه جنگ نرم به شدت با فقر تئوریک و مبانی نظري روبرو هستیم
مشهود است، جنگ نرم و تهدیدات ناشی از آن، از جمله موضوعات مهمی است که الزم دقیق تر و همچنانکه در جدول زیر 

واقعیت این است که برخالف جنگ سخت . است در چارچوب مبحث پدافند غیر عامل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد
و روشهایی روبروهستیم که روح و روان که ابزار اعمال تهدید عمدتا آشکار است، در جنگ نرم ما با مجموعه اي از اقدامات 

انسان و جامعه را هدف قرار گرفته است و در یک فضاي غیر خشونت آمیز و بدون درگیري نظامی در پی از پا درآوردن اندیشه 
. ثباتی ایجاد کنداجتماعی تزلزل و بی- هاي فکري و فرهنگی آن را سست و در نظام سیاسیو تفکر جامعه است تا حلقه

ما در جنگ سخت، با انواع سالح ها و تجهیزات خشن روبرو هستیم که کارکرد مشخصی دارد و آن از بین بردن تجهیزات 
اما در جنگ نرم اساسا عامل تهدید مشخص و آشکار نیست، چرا که از ابزار هایی . و تاسیسات و نیروي انسانی دشمن است

استفاده می شود که کارکرد دو گانه دارد و یا ...توب، ماهواره، اینترنت و همچون رسانه هاي تصویري، صوتی، رسانه هاي مک
در این فضاي به ظاهر غیر تهدید آمیز، ابزارهاي جنگ نرم به آرامی و . حداقل در ظاهر کارکرد منفی برایش کمتر متصور است

در بسیاري از موارد بدون اینکه حساسیت و توجه مخاطبین برانگیخته شود، شروع به فعالیت کرده و آسیب هاي بنیادینی بر 
دگاه اصلی هستند و تصرف آنها واقعیت تلخ این است که در جنگ نرم دل ها و مغز ها دو آور. هدف مورد نظر وارد می کنند

رهبري در همین مورد ).82: 1390قدسی،(بدون اینکه مخاطب متوجه آن باشد، مهمترین هدف جنگ نرم محسوب می شود
ى جنگ نرم؛ یعنى جنگ به وسیله ابزارهاى فرهنگى، به وسیله«چنین بیان داشته اندن ماهیت جنگ نرم یمعظم انقالب در تبی

جنگ نرم یعنى ایجاد تردید .. ..اى که امروز وجود دارد پراکنى؛ با ابزارهاى پیشرفتهى شایعهدروغ، به وسیلهىنفوذ، به وسیله
)4/9/1388بیانات مقام معظم رهبري در دیدار جمع کثیرى از بسیجیان کشور، ( » هاي مردمها و ذهندر دل
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جنگ نرم و پدافند غیر عامل: 4جدول 

اننگارندگ: منبع
سست شدن : مهمترین آسیب هایی که در جنگ نرم متوجه یک جامعه انسانی مانند ملت ایران می باشد عبارتند از 

ارزشهاي و هنجار هاي بومی و ملی، تضعیف اعتقادات و آموزه هاي دینی و مذهبی، تغییر الگوي سبک زندگی ملی و اسالمی 
هویت بخش ملی و بومی، تعارض هویت قومی و هویت ملی و تشدید واگرایی و ، تضعیف عناصر... )جمعیت، الگوي مصرف، و(

تجزیه طلبی، تعارض و تضاد باورها و عقاید مذهبی و تشدید اختالفات مذهبی، تضعیف خصیصه هاي اخالقی و معنوي ایثار، 
اعتماد ملی، وفاق اجتماعی، خودباوري، میهن دوستی ،جهاد و تبدیل ارزش به ضد ارزش و بالعکس، رواج بدبینی و تضعیف 

بدیهی است هر کدام از این آسیب ها می تواند . همبستگی ملی، سرمایه اجتماعی، تهدید مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی 
حال با توجه به اینکه کمتر از منظر پدافند غیر عامل . تهدید جدي براي شهروندان، اقوام، ملت و نظام سیاسی و حکومت باشد

در صورتی که  به نظر می رسد . ع تهدیدات نگریسته شده است، براي آن اصول و مالحظاتی نیز تدوین نشده استبه این نو
بایستی پدافند غیر عامل را با نگرشی جامع تر مالحظه کرد و تمام عواملی را که می تواند زمینه ساز، تسهیل کننده و موجب 

شور شود، را به دقت مورد بررسی قرار داد و طرح و برنامه اي براي خنثی ناامنی، تهدید، خسارت و بحران در یک جامعه یا ک
به عنوان نمونه توسعه نامتوازن، بی عدالتی، تبعیض، احساس خودي و غیر . سازي و کاهش خطرات احتمالی آنها طراحی کرد

با نیروهاي بیگانه و معارض را فراهم می تواند زمینه نارضایتی اجتماعی، آشوب، ناامنی، واگرایی، همراهی و همکاري ...خودي و
به خصوص اگر این احساسات و ناعدالتی ها با ارزشهاي جغرافیایی نظیر ناحیه جغرافیایی، قومیت، مذهب، زبان و . کند

.ارزشهاي فرهنگی خاص مقارن شود، خطرات امنیتی و تهدید تمامیت ارضی فزونی می گیرد
... و ،استحکاماستتار، اختفاءبا تکیه بر اصول و مالحظاتی چون غیر عامل اولیه دافند پامروزه دیگر تعریف نتیجه سخن اینکه 
: به همین جهت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعریف جدیدي از پدافند غیر عامل ارائه کرده است.تعریف جامعی نیست

تسهیل خدمات رسانی و مدیریت بحران ها،پدافند غیر عامل شامل کاهش آسیب پذیري، افزایش پایداري ملی، تداوم فعالیت«
اقدامات در بردارنده کلیه ، بلکه سخت افزاري حاصل نمی شوداقداماتاپایداري ملی فقط ب. )1380گل محمدي،(است 

در حوزه هاي اقتصادي، دشمن در راهبرد تکنیکی خود عملیات روانی . می باشدسیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
از اینرو طرح ها و سیاست هاي پدافند غیر عامل کشور نیز بایستی بر قرار داده است؛ هدف فرهنگی را اجتماعی، سیاسی و 

این حوزه هاي نرم افزاري متمرکز شود
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:ابعاد جنگ نرم و مالحظات پدافند غیر عامل) 2-4
ر اساس رویکرد هاي مختلف جنگ نرم و تهدیداتی که از این بخش متوجه فرد، گروه، ملت، نظام سیاسی است را می توان ب

:بر این مبنا می توان تهدیدات نرم را به چهار نوع تهدید فرهنگی،  سیاسی، اجتماعی و اقتصادي تقسیم کرد. تقسیم بندي کرد
 که معطوف به اندیشه، ارزشها، نگرشها وکنشهاي اعتقادي ودینی یک است تهدیدهایی شامل : تهدیدهاي فرهنگی

می باشد ملت ونظام 

تهدیدهایی که معطوف به اندیشه هاي سیاسی نهادها، ساختارها وبنیانهاي حکومتی در برگیرنده : دیدهاي سیاسیته
یک کشور وملت است

که معطوف به اندیشه ، ارزشها ، نگرشها وآداب ورسوم والگوهاي می شود تهدیدهایی شامل : تهدیدهاي اجتماعی
رفتار اجتماعی یک کشور وملت است

که معطوف به اندیشه ونظام اقتصادي والگوي مصرف وتولیددریک گفته می شود تهدیدهایی به : تصاديتهدیدهاي اق
)1391،خلیلی(کشور وملت است

):تهدید مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی(جنگ نرم در عرصه سیاسی ) 4- 2- 1
مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی است یکی از مهمترین اهداف دشمنان ایران در جنگ نرم، ایجاد شک و تردید در مبانی

در واقع در این جنگ). 130:1389مرادي،(که در چارچوب هدف بلند مدت دشمنان، یعنی  براندازي نظام صورت می گیرد
و ایجاد تردید در کارآیی و مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی به ویژه در تغییر باور و فکر افراد جامعه نرم، دشمنان به دنبال 

از آن جا که دشمنان ایران با رویکرد نظامی موفق به پیشبرد اهداف خود مبنی بر تصرف وتسخیر ایران . جوانان هستندبین
به دنبال القاء شبهات وحرف هاي غیر واقعی ... نشدند، با رویکرد جنگ نرم و با تمسک به ابزارهایی نظیر ماهواره،اینترنت و

همترین پشتوانه نظام یعنی مردم را دلسرد کرده وآنها رابه نوعی به دشمنی با نظام نسبت به نظام هستند تا بدین و سیله م
جالب اینجاست که این اقدام از طریق راه هاي مختلف و در ظاهري بسیار زیبا با اظهار کمک به مردم کشور . دعوت کنند

ه، خبرهاي تحریف شده و مطالب بسیار مهم ها و اطمینان مخاطبان به آنها چنان است که گاموقعیت رسانه. صورت می پذیرد 
. کندو بزرگ؛ اتفاقی، عادي و روزمره جلوه می

می تواند ارزش هاي جدیدي را در سطوح مختلف ... در جهان کنونی ابزارهاي جنگ نرم چون رسانه، ماهواره، اینترنت و
گین در اروپاي شرقی، ابتدا با تغییر نگرش و تردید چنانکه بحث انقالب هاي رن. فرهنگی و سیاسی به زمامداران تحمیل کند

بر این اساس در . مردم این کشورها نسبت به ارزش ها و آموزه هاي بومی خود و ارزشمند شدن آموزه هاي غربی صورت گرفت
و گیري و کنش شهروندان یک جامعه را در برابر  حکومت عامالن جنگ نرم درصددند تا نوع نگرش، موضع،بعد سیاسی

هاي اعتراض آمیز نظیر راهپیمایی، اعتصاب و جز کاري نمایند و آنان را براي دست یازیدن به کنشنهادهاي سیاسی آن، دست
آن، ترغیب کنند تا از این طریق شهروندان را وادار به نافرمانی مدنی نمایند تا بر اثر آن، رفتار حکومت یا حتی نوع حکومت را 

فریزاد، (ر دهند و مشروعیت، مقبولیت و کارآمدي نمونه سیاسی موجود را مورد تردید قرار دهندبه تدریج دستخوش تغییر قرا
امروزه امپراطوري رسانه اي و خبري نظام استکباري در صدد است تا با استفاده از این ابزار هاي جنگ نرم، .  )15: 1389

از مهم ترین تاثیرات ابزار هاي . م سلطه پیاده نمایندتهدیدات  و خطرات سهمگینی را براي کشورها و ملت هاي مخالف نظا
جهت دهی افکارجمعی ، نفوذ در خلق و خوي دولتمردان ، : جنگ نرم، همچون ماهواره، اینترنت، می توانی به مواردي چون

آمد نشان دادن نخبگان و مردم،  شایعه سازي ، سازمان دهی مخالفین نظام ، انتقال اطالعات نظامی، امنیتی و سیاسی، ناکار
به طور خالصه  مهمترین اهداف . اشاره کرد..حاکمیت، اسالم هراسی در جامعه ، تحریک احساسات ملی وسیاسی جامعه و

:جنگ نرم در عرصه سیاسی  به شرح زیر است
استحاله سیاسی به منظور ناکارآمد جلوه دادن نظام مورد هدف و تخریب وسیاه نمایی ارکان آن نظام
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کنی در صفوف مردم و برانگیختن اختالف میان مقام هاي نظامی وسیاسی کشور مورد نظر در راستاي اختالف اف
تجزیه سیاسی کشور

کاهش روحیه و کارآیی در میان نظامیان و ایجاد اختالف میان شاخه هاي مختلف نظامی و امنیتی

 نسبت به دولت خود به طوري که در تقویت نارضایتی هاي ملت به دلیل مسائل مذهبی، قومی، سیاسی و اجتماعی
مواقع حساس این نارضایتی ها زمینه تجزیه کشور را فراهم کند

تالش براي بحرانی و حاد نشان دادن اوضاع کشور از راه ارائه اخبارنادرست و نیز تحلیل هاي نادرست و اغراق آمیز)

) 144: 1389روحانی،(

به . در ایران اشاره کرد1388علیه کشورها می توان به وقایع بعد از انتخبات در مورد تاثیرات منفی سیاسی جنگ نرم بر
، از بزرگترین تهدیدات براي نظام محسوب 1388گفته صریح مقامات عالیرتبه نظام، نا آرامی ها و فتنه عظیم بعد از انتخابات 

از چنان ظرفیتی برخوردار بودکه می می شد و در صورتی که درایت رهبري و حضور مردم در صحنه نمی بود؛ این فتنه
اول اینکه دشمن با : در این مورد دو نکته مهم قابل ذکر است. توانست منجر به آسیب هاي جبران ناپذیري براي نظام شود

و سایر ....مگر جز این است که رسانه ها، اینترنت، ماهواره و. کدام ابزار آتش این فتنه را روشن کرد و هر روز بر وسعت آن افزود
نکته دوم اینکه آیا این تهدید که موجودیت نظام را هدف قرار داده . ابزار جنگ نرم مهمترین عامل تحریک به شمار می رفت

به عبارت دیگر، آیا زمان آن نرسیده است که عالوه بر . بود، از منظر پدفند غیر عامل مورد واکاوي و بررسی قرار گرفته بود
ت تقویت سیستم دفاعی و رعایت اصول پدافند غیر عامل در بخش سازه ها و فضاهاي انسان صرف بودجه هاي عظیم در جه

.     ساخت، سایر تهدیدات نرم افزاري که متوجه نظام است را ازمنظر پدافند غیر عامل مورد بررسی و واکاوي قرار دهیم
:اجتماعی  - جنگ نرم در عرصه فرهنگی) 2-2-4

حال خطرناك ترین و پیچیده ترین نوع جنگ علیه امنیت کارآمدترین و کم هزینه ترین و درعینجنگ نرم، امروزه مؤثرترین،
مهمترین بعد جنگ نرم ،عد فرهنگیدر واقع، ب. به خصوص در عرصه فرهنگی و اجتماعی محسوب می شودملی یک کشور

ر پی آن هستند که با استفاده از سازوکارها و زیرا عامالن جنگ نرم د؛آیداست و تهاجم فرهنگی مقدمه جنگ نرم به شمار می
و نگرش هاي پایه ...) خدامحوري، والیت مداري، دشمن ستیزي، خودباوري و (جامعه نروش هاي فرهنگی، ارزش هاي بنیادی

اله نتیجه نهایی این بعد از جنگ نرم، استح. را دستخوش تغییر قرار دهند...)نگرش به بیگانگان، نگرش به نوع حکومت و (
.  )15: 1389فریزاد، (فرهنگی و تغییر هویت است

مطرح ها، آداب و رسوم و رفتارهاي جمعی روابط و تعامل،هاي اجتماعیکنشی چون هایمولفهجنگ نرم نیز، اجتماعیدر بعد 
، سرمایه انسجام اجتماعی، روحیه ملی،پی آن هستند تا بر هویت مردم جامعهاین زمینه در عامالن جنگ نرم در. است

شود با تالش میاین زمینه در در واقع، .)15: 1389فریزاد، (، تاثیر بگذارند...اجتماعی، الگوهاي رفتاري دلبستگی ملی و 
اي کاهش اعتماد افراد به آداب و رسوم و قوانین جامعه خود و شکل دادن جهل عمومی، نوعی رفتار ناآگاهانه، عادت گونه و گله

به علت پیروي اکثر افراد (ین حالتی، افراد تحت القائات سردمداران غربی، بدون دلیل منطقی و آگاهی در چن. شکل داده شود
در چنین . کنندبه صورت کورکورانه به هنجارهاي مورد عالقه و تبلیغ شده غرب عادت می) یا تکرار بیش از اندازه یک هنجار

عالوه بر این، هنجارها نیز پایداري خود . شوندن به هر مسیري میحالتی است که افراد، مستعد سوء استفاده و سوق داده شد
شود که طرّاحان آن با استفاده از ترین مرحله خود میزمانی جنگ نرم وارد خطرناك. یابندرا از دست داده، به سرعت تغییر می

وندهاي احساسی عمیق همراه کرده، از پردازند و این فشار را با پیابزارهاي مختلف جنگ نرم، به تولید موج فشار هنجاري می
)1378کوزر و روزنبرگ، (کنند آن براي اهداف مضر خود استفاده می

قدرت اصلی به عنوان یکی از عوامل ملی، به روحیهتالش هاي دشمنان در قالب جنگ نرم و در عرصه فرهنگی و اجتماعی، 
. را تضعیف می کندد، مقاومت و دفاع از آرمان و سیاست هاي نظامو اراده ملت را از بین می برملی خدشه وارد می کند، عزم
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فضاهاي . مطرح است…همچنین، در سطوح فرهنگی موضوعاتی چون رواج فرهنگ ابتذال، بی بند و باري، فرهنگ مصرف و
ارند و قادر به ایجاد شده توسط شبکه هاي ماهواره اي بر نقش مؤثر و تعیین کننده آنها و بر تصمیم گیري کشورها تاکید د

اي ها  از جمله تاثیرات منفیبحران هویت، بحران ارزشی و هنجاري و گسترش حجم ناهنجاري. تغییر رفتار کشورها هستند
تاثیرات مخرب فرهنگی و اجتماعی در عرصه روانی یک . توانند داشته باشنداي و فضاي مجازي میهاي ماهوارهاست که شبکه

امنیتی و - سیاسیفروپاشی روانی یک ملت می تواند مقدمه اي براي فروپاشیتقاد صاحب نظران،ملت به حدي است که به اع
. ساختارهاي آن باشد

:برخی از مهمترین اهداف جنگ نرم در عرصه فرهنگی و اجتماعی به شرح زیر است
ر خبر و اطالع رسانی هدفمند استحاله فرهنگی در جهت تأثیرگذاري شدید بر افکار عمومی جامعه مورد هدف با ابزا

و کنترل شده 

 ایجاد رعب و وحشت از مسائلی همچون فقر، جنگ یا قدرت خارجی سرکوبگر وپس از آن دعوت به تسلیم از راه
پخش شایعات و دامن زدن به آن براي ایجادجو بی اعتمادي و ناامنی روانی

 بالندگی ازپیشرفت هاي کشورترویج روحیه یاس و ناامیدي به جاي نشاط اجتماعی و احساس.

بی تفاوت کردن نسل جوان به مسائل مهم کشور.

 به وسیله شایعه پراکنی، پخش تصاویر مستهجن، جوسازي از راه پخش ) با هدف براندازي و آشوب(تبلیغات سیاه
) 144: 1389روحانی،(...شب نامه ها و

ه از تنوع قومی و مذهبی برخوردار است، همواره تهدیدي اساسی تحت نکته الزم به ذکر اینکه، درکشور مانند ایران ک
عنوان اختالف افکنی قومی و مذهبی براي ملت و کشور وجود دارد که می تواند در قالب جنگ نرم در دستور کار دشمنان 

تشدید و تعمیق بر اساس سیاست هاي اعالمی و اعمالی نظام سلطه، اختالف افکنی قومی و به خصوص . نظام قرار گیرد
بدیهی است . اختالفات مذهبی، به عنوان گزینه اي اصلی براي به چالش کشاندن نظام همواره مد نظر این قدرت ها بوده است

در صورتی که مسئولین پدافند غیر عامل کشور در بعد فرهنگی و اجتماعی متوجه این خطر بزرگ نباشند، ابعاد این خطر می 
. عظیم شودتواند به سرعت فراگیر و 

:نتیجه گیري ) 5
پدافند غیر عامل، به عنوان موضوعی مهم اکنون در سطوح مختلف کشور از باالترین سطوح اجرایی تا مراکز علمی و 

علیرغم این اقبال به سمت مطالعه و پژوهش در زمینه پدافند غیر عامل، آنچه مورد غفلت واقع شده . دانشگاهی مطرح است
به عبارت دیگر، با فرض وجود تهدیدات سخت . هنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی پدافند غیر عامل استاست ابعاد فر

تاکنون بیشتر مطالعات و پژوهش هاي پدافند غیر عامل به سمت ...افزاري چون جنگ، حمله نظامی، اقدامات تروریستی و
. مبتنی بر اصول و مالحظات پدافند غیر عامل رفته استطراحی سازه ها، مراکز و تاسیسات شهري، خدماتی، نظامی و انتظامی

حال آنکه، در طی دو دهه اخیر به خصوص با وقوع انقالب عظیم در عرصه فناوري هاي اطالعات و ارتباطات، ما با تهدیدات 
بر این .  تیمنوینی در قالب جنگ نرم و تهدیدات نرم در عرصه هاي مختلف سیاسی، اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی روبرو هس

اساس، در برابر تهدیدات جدید، باید دفاع جدید متناسب با همان تهدید را داشته باشیم و با شناسایی دقیق تهیدات و فرصت 
ها، راهبردهاي موثرو دقیقی براي مقابله با آن تهدیدات طراحی و تدوین کنیم، که این همان توسعه مفاهیم و ادبیات پدافند 

قع با شناسایی ماهیت و جنس تهدید و همین طور شناخت حوزه هاي تهدید و بررسی محیط داخلی و در وا. غیرعامل است
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خارجی، می توانیم به هدف اصلی پدافند غیر عامل یعنی افزایش پایداري ملی در عرصه هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و 
حوزه جنگ نرم در زمینه فرهنگی و اجتماعی است نمودار زیر مبین اصول و مالحظات پدافند غیر عامل در . سیاسی برسیم

)جنگ نرم(اصول  و مالحظات پدافند غیر عامل در حوزه فرهنگی و اجتماعی : 2نمودار 

ی را در جهت مقابله با تهدیدات حوزه فرهنگی و اجتماعی در راستاي پدافند غیر عامل کارشناسان راهکارها و نظریات مختلف
نشان داده قابل اجراي پدافند غیر عامل در حوزه جنگ نرم در نمودار زیر مهمترین راهکار هاي کاربردي و عملی . ارائه داده اند

:شده است
پدافند غیرعامل فرهنگی با رویکرد جنگ نرم : 3نمودار

-
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)195: 1391خلیلی، : (منبع 
:منابع 

،تهرانفارابی،دانشکدهنوین،هايجنگدرعاملغیرپدافند،)1389(محمدحسیناحمرلوئی.

،حمیدبوستانانتشاراتتهران،،)کارشناسانومدیرانویژه(غیرعاملپدافندهايدانستنی،)1390(حمید،اسکندري .

بم،ارگ-ایرانشهرسازيومعماريتاریخکنگرهمقاالتمجموعهبم،ارگدرغیرعامل،دفاع) 1374(جدي،احمد،اصغریان
تهرانکشور،فرهنگیمیراثسازمان: دومجلد

،تهران،شهربرتمرکزباشهريمدیریتدرغیرعاملپدافندمفاهیم،)1390(آقابابایی،محمدتقیوفرزادمحمدرضابهتاش
.تهرانشهرریزيبرنامهومطالعاتمرکز

4/9/1388کشور،بسیجیانازکثیرىجمعدیداردررهبريمعظممقامبیانات.

،یکمجلد،ملیدفاعدانشگاهامنیتی،ودفاعیهايسیاستودکترینملیامنیت،)1376(مجتبی،سیدتهامی.

توسعهبهنیلجهتعاملغیرپدافنداصولرعایتباسرزمینیآمایشبهینهالگويطراحی؛)1388(غالمرضافراهانی،جاللی
.ملیدفاععالیدانشگاهاستراتژیکعلومدکترايلهرسا. غربشمالمنطقه: مطالعهمورد. پایدار
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