
نرم، جنگ امروزيسياست جوامع در آن كاربرد و ابزارها

429

�
�
�
�
��
�	


�
	�
�

�
�
�
�

��
��

��

�

�
�
�
�
�
�
�
��

��

نرمسياست امروزيابزارها،جنگ جوامع در آن كاربرد و

دهكردي فروزنده اهللا دكترلطف
1

درخشانيان� هومن
2

�

1

نور پيام دانشگاه علمي هيات جمهوري-عضو رياست انساني منابع توسعه ايران�تهران�معاونت

2

نور پيام دانشگاه بازرگاني مديريت دكتراي آرمالت-دانشجوي شركت ���ان-مديرعامل

derakhshanianh@yahoo.com

چكيده

امروز دنياي بيندر سياست در مقاومت و مبارزه استالمللالگوهاي يافته دهه.تغيير روابطتحوالت حوزه در اخير هاي

دستبين در فرهنگ مقوله اهميت از حاكي دولتالملل، ميان روابط بهبود و اهداف به شاهديابي امروزه كه نحوي به است؛ ها

اتحاديه تشكيل و چالشظهور و تنازعات زمينه طريق، اين از تا بوده جهاني عرصه در فرهنگي وبينهايهاي برطرف المللي،

هم دولتموجب ملتگرايي و گرددها بين.ها اعتبار و وجهه كسب رو اين تعبيري،از به يا و عمومي افكار در نفوذ و المللي

بين سياست حوزه در كشورها ديپلماسي نشده تصريح حال عين در و مهم اهداف جمله از نرم قدرت به استدسترسي از.الملل

دولت رو بنيانهاين تحكيم درصدد ارزشا تعميم و خود فرهنگ معرفتي دانشهاي نگرشها، و فراسويها به شده توليد هاي

مي خود جغرافيايي تامرزهاي عنوانباشند، به نرم جنگ نام با را استراتژي قدرتاين كنار در را قدرت اعمال ابزارهاي از يكي

نظامي و سخت(سياسي و)قدرت نموده خود افكارهمراه و اذهان زور، كاربرد جاي به فرهنگي اقناع مكانيسم از استعانت با

نمايند سو هم خود اهداف و منافع راستاي در را جهانيان .عمومي

كليدي واژگان

نرم جنگ نرم،استراتژي سايبري،قدرت .تهاجم
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:مقدمه-1

عنوان به وفرهنگ جوامع حركت ساز زمينه توسعه، محركه موتور

فروكش با كه است اقتصادي و اجتماعي سياسي، رفتار الگوهاي

چالش پكردن عنوان به آن نقش ايدئولوژيكي، ارادايمهاي

استجاي يافته اهميت تدريج، به نظريه.گزين رو اين هاياز

در فرهنگ جايگاه تفسير و توضيح هدف با گوناگوني فرهنگي

ظهور جهاني سطوح در نيز و خارجي و داخلي سياست

نظريه].1[.نمودند اساسي فرض كهپيش است آن فرهنگي، هاي

كنش و ورفتار اجتماعي پوياي و فعال زندگي در انسان هاي

و اجتماعي روابط الگوهاي از متأثر ديگران، با رابطه برقراري

استگرايش فرهنگي نظريه.هاي دنبالاين به زمينهها ها،شناخت

شكل ارزشفرايند رفتاري، الگوهاي بروز و وگيري اعتقادات ها،

از كه معتقدند بنابراين هستند؛ اجتماعي زندگي در ما ترجيهات

مي طريق شناختاين را انسان سياسي رفتار نوع..]11[توان اين

سياست به فرهنگي(نگرش عملي)سياست و نظري استلزامات

همراه به مي:داردخاصي موجب جمله تعريفاز كه گردد

پديده محدوده و سطح در منحصر نه دولت،سياست، نام به اي

پديده مثابه به جلوهبلكه روابط، همه در اجتماعياي نهادهاي و ها

شود قدرت،]2[..تعريف و سياست زمخت چهره اساس، اين بر

روش و ابزارها وسيله ميبه تلطيف فرهنگي، وهاي شود

فعاليتزيرساخت به دادن سامان موجب فرهنگي، هايهاي

مي جهاني سياست و داخلي سياست سطح در .گرددسياسي

فرهنگ2-1 نقش و نرم(جايگاه در)قدرت

خارجي سياست

بين سياست عرف و قاموس در فرهنگ واژه از بهاساسًا الملل

مي ياد نرم قدرت متفكرانعنوان كلمات محتواي از چه آن و شود

مي بر نرم، قدرت واژه توضيح در انديشمندان كهو است اين آيد

موجه چهره ارائه مثبت، سازي تصوير برآيند و محصول نرم، قدرت

افكار در اعتبار كسب خود، تأثيراز قدرت جهاني، و داخلي عمومي

و برديگران رضايت با توأم مستقيم غير به.باشدمي...گذاري

سخت، قدرت مقابل در قدرت از قرائت اين امروزه، كه طوري

و اجبار با توأم نحوي به كه تسليحاتي و نظامي قدرت

ميخشونت كار به است فيزيكي پيشگامان.رودهاي از ناي جوزف

قد كتابطرح در نرم، نرم"رت قدرت است"كاربرد عقيده اين بر

ويژه:كه توجه نرم، ازقدرت ديگر كشور ذهني فضاي اشغال به اي

نرم قدرت به كشور يك زماني، نيز و است جاذبه ايجاد طريق

مي بتوانددست كه دانايي(يابد و پايان)اطالعات منظور به را

ك به اختالف مورد موضوعات به بهدادن را اختالفات و گيرد ار

گيردگونه امتياز آنها از كه كند ترسيم قدرت.]3.[اي چنين هم

ارزش و عقالني مباحث مينرم، شامل را عمومي هدفهاي و شود

است داخل سپس و خارج عمومي افكار .آن،

آالت ابزار مثل سخت قدرت به متكي توانايي نظامي جنگ ،در

غيره،ادوات و نرمتجهيزات جنگ در ولي به،است متكي توانايي

است نرم نرم.قدرت Soft(قدرت Power(توانايي از است عبارت

و اجبار ايجاد و فشار اعمال بدون ها خواسته و اهداف به رسيدن

نرم.اكراه تهديد يا نرم Soft(جنگ Threat(مفهومي لحاظ به

دارد تنگاتنگ نرم.ارتباط است،تهديد بدونتهديدي نامحسوس،

تغيير دنبال به كه فيزيكي ابزار از استفاده و مستقيم منازعه

رفتارها،باورها و جنگ.باشدميافكار هاي واژه به توجه قدرت،با

نرم تهديد و نرممينرم جنگ كه گفت و،توان جنگ براي روشي

ب و اوليه نظامي زور و ابزار از استفاده بدون مقابل طرف بر هغلبه

است اقناعي و جذبي تالش.صورت دشمن جنگ اين باميدر كند

رواني و افزارانه نرم بهحوزه،اقدامات را جامعه باورهاي و افكار

كند اشغال خود اهداف تحقق نرم.منظور جنگ اهميت گفت بايد

آن بودن آميز خشونت غير ويژگي .]5[باشدميهمان

نر جنگ ماهيت انقالب معظم عليهرهبر سلطه نظام كنوني م

اسال نظام و تشريحانقالب اينگونه را :نمايدميمي

توصيه" اسرائيل، صهيونيستي رژيم اول طراز مسئوالن از اييكي

آمريكايي كردبه كامال.ها توصيه و"اين خارجي مطبوعات در

نيستاينترنت اي مخفيانه و پنهاني امر و شد توصيه.منعكس

به كرهوي و عراق با را خود وقت بيهوده كه بود اين ها آمريكايي

نكنيد تلف قبيل اين از كشورهايي و شما.شمالي اصلي مسئله

را خاورميانه اگر است عراق،خواهيدميايران مصروف را وقتتان

برويد،نكنيد ايران آنجاست،سراغ سرچشمه و ايران،كانون اما

ا و شمالي كره و عراق حملهمثل با بتوان كه نيست فغانستان

كرد تسخير را آن مردم.نظامي به متكي اسالمي حكومت و نظام

كرده،است حفظ را آن را.اندمردم آن مردم كه كنيد كاري بايد

كنند ادبيات.رها و فرهنگ ترويج با را مردم كه است اين راهش

آمريكايي تربيت و فرهنگ و به،غربي نسبت واگرايي وبه دين
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داد سوق تاريخشان و كردند.سنت رها را تعلقات اين مردم ،وقتي

سرمايه اينكه بدون سال چند از وبعد حمله يك با كنيد صرف اي

احيانا مختصر"تحرك مينظامي يعنيتوانيد، بزرگ مانع اين

برداريد راه سر از را اسالمي ]8[.نظام

:ابزارها2-2

پيشرفته از نرم جنگ ابزاردر استفادهترين روز تكنيكهاي ميو

كنوني،گردد شرايط سايبري،در و مجازي اصلي،فضاي محيط

حساب به نرم .آيدميجنگ

نرم جنگ ويژگيهاي از ديگر آن،يكي بودن ساز كهستاهيجان

سازي نماد جديد،با ارزشهاي خلق و سازي احساسات،اسطوره از

هدف انجامنهايت،جامعه احساسات.شودمياستفاده ،مديريت

حساب به نرم جنگ مهندسي در ديگر ركن تالشمييك و آيد

برايمي پلي عنوان به هدف جامعه عواطف و احساسات از شود

د و تغيير براي ها انديشه و افكار در باورهانفوذ در گرگوني

گردد نسبت.استفاده بدبيني و ترديد ايجاد نرم، جنگ بهدر

مسايل از با،بسياري جنگ اين در حركت است قاعده و اصل يك

ميگردد شروع ياس و اميدي نا ايجاد و ترديد بر.خلق تكيه با

نو با لكن و ها آرامسنت و ظريف صورت به ودر،پردازي باورها

ايجاد ترديد اساسي اينمياعتقادات دامنه بر مرور به و شود

افزوده اساسيگرددميترديدها تغييرات ايجاد به وتا باورها در

يابد دست ها .ارزش

نرم جنگ مهم ويژگيهاي از ديگر آن،يكي بودن محور آسيب

،فرهنگي.است اجتماعي هاي ميدان،آسيب سياسي، و اقتصادي

است نرم جنگ نقاط.مانور شناسايي با نرم جنگ در دشمنان

شده ذكر هاي حوزه در هدف جامعه را،آسيب خود فعاليتهاي

جديد هاي آسيب خلق با و داده خود،سامان تحركات دامنه بر

منجر.افزايدمي هم نرم تروريسم به نرم جنگ است ممكن اما

درج رابطه اين در مختصري كه تروريسم:گرددميشود

)Terrorism(صورت به كه است فنوني و ابزار اعمال، مجموعه

كه جمعي دسته ترس احساس ايجاد براي يافته سازمان و منظم

برده كار ،به است آن موجد حساب بي كشتار و .شودميخشونت

سياسي و اجتماعي ساخت پاشيدن هم از تروريسم اعمال از هدف

عمومي نظم در اغتشاش ايجاد با كه حمال،است عليهانجام تي

انجام انتقام، و تالفي چون اعمالي به دستيازي و گروهها يا افراد

.شودمي

اينترنت ظهور از تروريسم،قبل واژه كشتار"صرفا،شايد و كشت

رو و ها سالح ساير و گرم اسلحه و گذاري بمب وسيله شهايبه

تداعي را بار و،كردميخشونت ها رسانه گسترش با امروزه اما

ارتباطي روبرو،وسايل تروريسم از جديدي نوع باميبا كه شويم

نگرش تغيير براي ابزار از تام گيري بدبيني،بهره موضع،ايجاد

هيجاني هاي رسوم،گيري و آداب و،تغيير ها ارزش در تغيير

فرهنگي،هنجارها ميراث به پازدن نمودن،پشت رنگ كم

و،معنويات شخصيتها به سياسيحمله هاي كردن،نظام متمايل

ها شيوه به خود،هنجارها،ارزشها،روشها،ديگران مكتب و دين

غيره خود،و اهداف تحقق اصلي.انديشدميبه اهداف از يكي

بيگانگان نرم جنگ و نوين آمادگي،تروريسم و تلقي طرز در تغيير

ناهمنوايي)Attitude(رواني آيين تقويت -Non(و

Conformism(است هدف معني.جامعه به رواني آمادگي واژه

هر به و رويت قابل است عملي انجام براي بالفعل دروني آمادگي

برابر،شيوه در شخص يك كه است وضعي اهميتداراياشيايو

خود به ارزش نظر.گيردميو از رواني ازميآمادگي عبارتست نارد

براي دروني رواني بهآمادگي و است خاص نحوي به عمل انجام

وابست شرايطي يا وضع از موجود يك آنتجربه با بايد كه است ه

كند چيست.مقابله اجتماعي ناهمنوايي نفي؟اما تنها ناهمنوايي

آيين اين هوادار هست نيز آن با مخالفت بلكه نيست همنوايي

جاافتاده و رايج عادات با كه است پذيرفته،كسي ارزشهاي،عقايد

اجتماعي محيط يك در منبعث.ورزدميمخالفت،مسلط رفتارش

اجتماعي محيط ويژگيهاي با مغاير و آگاهانه هاي انگيزه از

اوست قديمي(پيرامون را آن احساس،كه تنگ و )كندميكهنه

]5[

و2-3 رواني انعمليات از دورانمصاديقي در

مدرن

وارد غرب وسطي قرون از اينپس ميانة در و ميشود مدرن دنياي

دارد وجود نوزايي دوران چيز.دو، همه يكباره به مدرن دورة در

مي ماركس چنانچه و ميكند دگرگوني به آنچه«گويدشروع هر

مي دود است استوار و ميسخت هوا به و هر».رودشود وجود

انسان“ديگري” وجود به منوط متافيزيك، خواه طبيعت، خواه

به.است انسان ميشود“سوژة”و تبدل تاريخ بر]9[».كل افزون

و تز؛ آنتي تز، حاصل و است ديالكتيكي مدرن دنياي محركة اين



مقاالت سايبريمجموعه دفاع ملي همايش نخستين

432

�
�
�
�
��
�	


�
	�
�

�
�
�
�

��
��

��

�

�
�
�
�
�
�
�
��

��

انقالب�سنتز نهايت در و صنعتي انقالب كه است دوره اين در

مينما دگرگون را جهان چهرة و ميدهد رخ دراين.يدرارتباطات

بيستمدوران قرن نيمة در و ميشود ديگرگون نيز رواني عمليات

ميگردد تبديل علم يك عمليات.به ابزاري تحول نقطه نخستين

است مطبوعات آمدن وجود به دوره اين در در.رواني با روزنامه

چاپ صنعت گرفتن قرار وجوداختيار به هايي كهايندمي،رسانه

سا در و جنگها در را بااليي دارندقابليت اجتماعي دهي با.زمان

سو يك در شد، تقسيم قطب دو به جهان دوم، جهاني جنگ پايان

متفاوت؛ مسلك دو با شوروي اتحاد ديگر سوي در و متحده اياالت

تبليغ را خود مرام نيز دو هر كه كمونيست ديگري و ليبرال يكي

يافت تازه پيكرهاي رواني عمليات رو اين از و ح.مينمودند ريفدو

هسته بمب بودبه افتاده راه به سرد جنگ و بودند يافته دست اي

هسته بازدارندگي سياست داشتكه دنبال به را نوع.اي اين

انتقال را آسيب و رنج به تهديد كه بود صريحي پيام داراي تهديد

خصمانه اقدام ازهرگونه مقابل طرف ميشد موجب و ايميداد

بردارد نخستي]10[».دست روانياين عمليات كه بود باري ن

نپيوندد وقوع به جنگ تا ميشد آمادگي..موجب حفظ و تبليغات

به توجه توسعه به تنها نه دشمن با برابري براي سرد جنگ در

به مربوط فناوريهاي تا شد موجب بلكه زد، دامن رواني عمليات

نمايد پيشرفت بسيار نظامي م.بخش نهايت در فناوريها وجباين

شدشكل ارتباطات انقالب راديويي،.گيري هاي شبكه توسعه

به جاسوسي و مخابراتي ماهوارههاي پرتاب مخابراتي، تلويزيوني

و اينترنت آمدن وجود به آنها، به زياد توجه و همه…فضا و همه

دوره در يكديگر نظامي نيروي از بزرگ نبرد هم دو ترس علت به

رو عمليات در و شده ايجاد سرد بهجنگ شد؛ گرفته كار به اني

استراتژيكگونه دفاع طرح با رواني عمليات همين واسطه كه اي

عمليات كل در و بود شبيه بلوف يك به بيشتر كه ريگان رونالد

پايان به طرح، اين با مقابله ناتواني از شوروي ميشد شامل را فريب

فروپاشيد شوروي جماهير اتحاد با نيز بعد اندكي و اب..رسيد

شوروي، منعطف«فروپاشي قطبي دو سلسله«به»نظام نظام

غيردستوري به»مراتبي زيادي توجهات آن در كه شد تبديل

بين گشتنهادهاي معطوف ارتباط.المللي در و ديگر سوي از اما

جنگهاي جاي نامتقارن جنگ آن، ابزارهاي و رواني عمليات با

گرفت را كالسيك ج.متعارف نامتقارن، يكجنگ كه است نگي

باشد ضعيف آن ديگر طرف و قوي بسيار آن اينطرف داراي و

درگير؛«:ويژگيهاست جبهة دو بين نظامي معمول تناسب فقدان

ضعف نقاط از بهرهبرداري بيشترين جبهه؛ دو حياتي منافع تضاد

در خودي برتريهاي رساندن حداكثر به و قوي جبهه در دشمن

به ويژه توجه ضعيف؛ وجبهه نيروها بسيج و عمومي رواني، ابعاد

بر تأكيد و كم منابع از استفاده با راهبردي اهداف به دستيابي

بهره بيشترين مقابل در هزينه كمترين .]6[».اصل

رواني2-4 عمليات مفهوم

دارند رواني عمليات درباره متفاوتي گاههاي ديد به.انديشمندان،

يا و مشخص تعريفي ارائه دليل اينهمين براي معين حدي

ساده فعاليتهايي.نيستعمليات، به را رواني عمليات معناي برخي

نيروهاي صالحيت و قلمرو در مشخص طور به كه ميكنند؛ محدود

دارد قرار تبلي.مسلح بر بيشتر كه ميدانند تالشي را آن غبنابراين

ا پشتيباني و خاص مخاطبان معين،زبراي نظامي مأموريتهاي

دهه.استمتمركز در رواني عمليات اوليه تعاريف از از1950يكي

شد ارائه امريكا دفاع وزارت و.سوي تبليغات از اصولي استفاده آنها

مجموعه يا دولت توسط ارتباطي منظورفعاليتهاي به دولتها از اي

گروههاي رفتار موضعگيريها، احساسات، ديدگاهها، بر تأثيرگذاري

بيط يا و دشمن يادوست، دولت سياستهاي تحقق راستاي در رفي

ناميدند رواني عمليات را آنها اهداف و مزبور ]7[دولتهاي

گيرينتيجه-3

اطالعاتي سبب-انقالب كه است فناوري دگرگوني عرصه ارتباطي،

گانه سه اركان و است شده قدرت ساختار در عمده تحولي بروز

قدرت و ملي اقتصاد ملي، حاكميت شامل كه را، صنعتي انقالب

است داده تغيير بود، استراتژيك و عبارتي،.نظامي انقالبوبه

پدي عنوان به ارتباطي و اثرگذاراطالعاتي و فراگير ملموس، اي ده

بسزايي تأثير قدرت منابع قرنميبر در چنانكه ،21گذارد؛

اطالعاتي فناوريهاي قدرت-احتماًال منبع مهمترين ارتباطي

شد خواهد در.شناخته محسوس گونهاي به افزاري نرم قدرت

و است اثرگذار تلويزيوني هاي برنامه طريق از فرهنگ اقناع

ني اطالعاتي،ترديدي ارتباطي هاي فناوري سازوكارهاي كه ست

الكترونيكي هاي شبكه نامرئي امواج پرتو و ماهواره همچون

داد خواهد تشكيل را آينده تمدنهاي قدرت پودهاي و تار .جهاني،

قدرت به دسترسي ارتباطي، اطالعاتي انقالب عصر در بنابراين
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برخوردار ابزار ترين اصلي اطالعاتي، آرامفناوري و نرم قدرت از ي

مادي قدرت يا و خشن و سخت قدرت مقابل در معنوي قدرت يا

.است

منابع-4

عص-1 در فرهنگ فام، توحيد چالشمحمد شدن، جهاني ور ها

روزنه،:تهران،هافرصت .45ص،1382نشر

فرهنگي،-2 سياست و دانشجويي جنبش تاجيك، رضا محمد

ش آيين، ماه10ماهنامه دي ،86،

ق-3 كاربرد ناي، ميرطاهرجوزف رضا سيد ترجمه نرم، درت

قومس،:تهران 1382نشر

تركمندي-4 رضا سايبري،حميد تروريسم و نرم جنگ

نرمدشمن جنگ جامع ،پايگاه

اميني-5 آرمين عملياتتاريخ،دكتر آينده و ،روانيشناسي

رساني اطالع نرمپايگاه جنگ و رواني عمليات

ترجمه-6 رواني،صالحنصر؛ جنگ كاشاني، حقيقت محمود

سروش،تهران،، 1380انتشارت

انديشه.عبدالرحيم،عليزاده-7 شبستان نامه معاونت.ويژه

اسالمي تبليغات سازمان آموزشي و 1388.پژوهشي

ص1381واترز،-8 مترجم، مقدمة ،23

فالتزاگراف،-9 و ص1383دئورتي ،601

10-]M.Thompson R. Ellis and A. Vildarski

cultural theory (Boulder: westview. 1990) p[



مقاالت سايبريمجموعه دفاع ملي همايش نخستين

434

�
�
�
�
��
�	


�
	�
�

�
�
�
�

��
��

��

�

�
�
�
�
�
�
�
��

��

This page is intentionally left blank


