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جایگاه پدافند غیر عامل در آمایش استان مرزي سیستان و بلوچستانجنگ نرم و

4سیدرفیع حسینی3،مهدیه دهباشی2، مهدي محمدي1دکتر رجبعلی شیخ زاده

سیستان و بلوچستاناستانداريمعاون سیاسی امنیتی - دکتراي مدیریت1
سیستان و بلوچستاناستانداريمعاونت برنامه ریزي کارشناس -کارشناسی ارشد علوم اقتصادي2

سیستان و بلوچستاناداره کل حفاظت محیط زیست کارشناس -ارشد علوم اقتصاديیکارشناس3
.زاهدان)س(مدیر داخلی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا-کارشناسی ارشد بینایی سنجی4

چکیده
همواره مد نظر اکثر کشورهاي جهان قرار داشته است در پایدارترین روشهاي دفاع در مقابل تهدیدات خارجی،پدافند غیر عامل در حال حاضر یکی از مؤثرترین و 

.اي استداراي اهمیت ویژهبه دلیل دارا بودن مرزهاي خشکی و آبیتوجه به موقعیت استراتژیک نواحی مرزي شرق کشور، استان سیستان و بلوچستانباایران نیز
که ساماندهی فضایی نواحی با رویکرد پدافند طوريشود، بهطور آمایش نواحی مرزي، بر جسته میدافند غیر عامل و آمایش سرزمین و همیندر این بین نقش پ

روي نماید با این پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیري پی. یابدغیرعامل براي تامین موارد فوق اهمیت می
سرمایه گذاري هاي مشترك، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترك، ایجاد مناطق اقتصادي (، اقتصادي...)جواري واعتماد سازي، حسن هم(اعتبار، روش هاي فرهنگی

در . عامل نواحی مرزي، مورد توجه قرار گیردباید در پدافند غیر....) تقویت پیوندهاي فرهنگی، مذهبی و(اجتماعیو...)مشترك در بین قومیت هاي مختلف مقیم و
لوچستان مورد تحقیق حاضر سعی گردیده جایگاه پدافند غیر عامل با توجه به ساختار جغرافیایی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در آمایش استان سیستان و ب

سعی شده است  با تکیه بر اصول و ترین و کارآمدترین ابزار جنگ نرم، فناوري اطالعات و ارتباطات است اصلیبا توجه به اینکه و همچنین بررسی قرار گیرد
.  معیارهاي پدافند غیر عامل مالحظات مختلف دفاعی در حوزه فن آوري اطالعات و جنگ نرم بررسی شود

استان سیستان و بلوچستانم،جنگ نرپدافند غیر عامل، آمایش سرزمین، آمایش مناطق مرزي،:کلید واژه

مقدمه
خود امروزه در برابر تهدیدات جدیدباید دفاع جدید متناسب با همان تهدید را داشته باشیم بنابر این با شناسایی و دقیق تهدید ات و فرصتهاي

شناسایی ماهیت و جنس . پدافند غیر عامل استمیتوانیم راهبردهاي خاصی براي مقابله با تهدید داشته باشیم که این همان توسعه مفاهیم و ادبیات 
تهدید و همین طور شناخت حوزه هاي تهدید و بررسی محیط داخلی و خارجی ،میتواند ما را در حوزه هاي جدید به سوي پایداري ملی و کاهش 

یکی از مهمترین ابعاد و مالحظات .امنیتی است- آمایش سرزمین داراي ابعاد ارزشی، سیاسی، علمی، هنري و دفاعی.آسیب پذیري هدایت کند
تاکنون در طرح هاي مختلف آمایش، دیدگاهها عمدتا بر امر توسعه تاکید داشته و به مالحظات دفاعی . امنیتی آن است- آمایش سرزمین، بعد دفاعی

دیدگاههاي دفاعی و امنیتی در حال آنکه اعمال.امنیتی جهت دفاع سرزمینی و حفاظت از تاسیسات و امکانات حساس و حیاتی توجه نشده است
رعایت مالحظات . طرح هاي آمایش و توسعه اي نشان دهنده هم پیوندي عملکردي میان فعالیت از یک طرف و تشکیالت دفاعی از طرف دیگر است

موقعیت جغرافیایی منطقه . دفاعی و امنیتی در طرح هاي آمایشی تابع متغیرهاي متعددي است که باید در اینگونه طرح ها مورد توجه قرار گیرند
شرائط مورد نظر، نوع و سطح تهدیدات نظامی و امنیتی متوجه منطقه مورد نظر، راهکارهاي و طرح هاي پدافند غیر عامل متناسب با نوع تهدیدات و 

اص بوده و تفاوت هاي ، داراي موقعیت، شرائط و ویژگیهاي خسیستان و بلوچستاناستان مرزي . خاص منطقه، مهمترین این متغیرها هستند
امنیتی متناسب با - فضایی با سایر استان هاي داخل کشور دارند، از اینرو در طرح هاي آمایش استان هاي مرزي، بایستی مالحظات دفاعی-سیاسی

در حوزه امنیتی-دفاعیتحلیلی به تبیین اهمیت و جایگاه مالحظات-این مقاله تالش دارد تا با روش توصیفی. این ویژگی ها تدوین و اجرا شود
.سیستان و بلوچستان بپردازدمرزي آمایش استان درجنگ نرم و نقش پدافند غیر عامل

آشنایی با استان سیستان و بلوچستان- 1
به خود درصد مساحت کشور را5/11کیلومتر مربع معادل 187502هاي کشور است و با وسعت از پهناورترین استاناستان سیستان و بلوچستان 

دقیقه 20درجه و 63دقیقه تا 49درجه و 58دقیقه عرض شمالی و 29درجه و 31دقیقه تا 3درجه و 25این استان بین . اختصاص داده است
غرب به از و ز شرق به کشورهاي پاکستان و افغانستان ، ااز جنوب به دریاي عمانجنوبی،شمال به استان خراسان واقع شده است، که از طول شرقی 

102بخش، 40مرکز شهري، 36شهرستان، 14اساس آخرین تقسیمات کشوري این استان داراي بر. شده استهرمزگان و کرمان محدود هاياستان
300با خارج از تنگه هرمز و المللی آزاد بینهايآببه جهت استقرار در کنار استان و استثنایی موقعیت ویژه . آبادي کددار است5634دهستان و 
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کیلومتر مرز خاکی با دو کشور پاکستان و افغانستان، امکانات قابل توجه معدنی، اقلیم مناسب براي کشت 1100کیلومتر مرز آبی و دارا بودن 
مان و هاي گردشگري در سواحل دریاي عفعالیتچنین شرایط مناسب براي توسعهمحصوالت سودآور صادراتی نظیر خرما، مرکبات، موز، انبه و هم

خصوصا سواحل عمان که از جمله سواحل مهمی است که . روندي اقتصادي این استان به شمار میهاي قابل مالحظههاي تفتان از جمله فرصتدامنه
ضاي پر آشوب خصوصا که از فو آبهاي آزاد دنیا از نظر سوق الجیشی و ایجاد بندرگاهها بسیار قابل مالحظه است به علت دستیابی سریع به اقیانوسها

استان منطقی و علمی يهاي مرزگاهکه سکونتذکر است در صورتیالزم بهکشورهاي عربی و همچنین هیاهوي شهرهاي صنعتی بدور است 
.  توانند تا حد زیادي در کنترل مناطق مرزي منطقه موثر واقع شود و مشکالت فوق به حداقل برسدساماندهی شوند می

:تعاریف و مفاهیم
آمایش سرزمین.1

انسانفعالیتهايفضاو،انسانبینرابطهتنظیمبهسرزمینآمایشوباشدمیدادنزینتوآراستن،کردنآراستهمعنايبهفارسیزباندرآمایش
آغازکشورجغرافیاییزبنديمرازتواندمی،فضاازمنظور.پردازدمیزمانطولدرتجربهوعلمامکاناتجمیعازمنطقیوريبهرهمنظوربهدرفضا

فعالیتکلیهجغرافیاییآهنگهمومتوازنتوزیعازاستعبارتآمایش":داریمآمایشازدیگرتعریفیدر.گرددختمسازمانیمجموعهبهوشود
وملیجامعواستراتژیهايدافاهبهنیلدرجهتفضامطلوبسازماندهی،آمایشدرحقیقت."انسانیوطبیعیمنابعبهنسبتسرزمینپهنهدرها
نیازهااین.استبشرينیازهايتامینسازماندهیاینهدف.داردمیبرقدمسازمانیهايآرمانوجامعهآرمانهايراستايدرکهاستسازمانییا

سایروآبوزمینازدرستتفادهاسسرزمین،آمایشازمنظور.گیردبردررا…وفرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصاديهايجنبهتواندمی
برخوردارمتمایزيدفاعیاستراتژیکیژئواز،بنادرووجودسواحلداشتنسبببهبلوچستانوسیستان.آنهاستهايپتانسیلاندازهبهامکانات

.است
صصی آمایش سرزمین به شرح زیر حاصل گانه زیر، مفهوم عملیاتی و تخدر مجموع، با توجه به سیر تکاملی مفهوم آمایش در قالب وظایف شش

:شودمی
.هاي خاصیابی براي فعالیتمکان-
.هاي خاصیابی براي مکانفعالیت-
.پذیري در هر حوزه جغرافیاییتناسب بین جمعیت و ظرفیت توسعه-
.هاي متناسب الگوي اسکان جمعیتارایه گزینه-
.هاي متناسب الگوي سازماندهی فضاارایه گزینه-
.زیستترتیبات حفاظت از محیط-

منظور تنظیم کنش متقابل بین عوامل انسانی و محیطی به): 1385(مرکز ملی آمایش سرزمین نیز آمایش سرزمین را به شرح زیر توصیف کرده است 
آمایش سرزمین در چارچوب . شودیگیري بهینه از استعدادهاي انسانی و محیطی، آمایش سرزمین، نامیده مایجاد سازمان سرزمینی مبتنی بر بهره

ي از اصول مصوب، از طریق افزایش کارآیی و بازدهی اقتصادي، گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت و برقراري تعادل و توازن در برخوردار
زیست، ایجاد و متعادل و حفظ محیطسطح معقول توسعه و رفاه در نقاط و مناطق جغرافیایی، ایجاد نظام کاربري اراضی متناسب با اهداف توسعه 

هاي توسعه مناطق و هاي بخشی و سیاستمکانی سیاست- سازي تأثیرهاي فضاییاي و هماهنگتحکیم پیوندهاي اقتصادي درون و برون منطقه
.مینی را محقق سازدانداز درازمدت توسعه کشور و مدیریت یکپارچه سرزکند که بتواند اهداف چشماي عمل میگونهمحورهاي خاص به

:پدافند غیر عامل.2
و به مجموعه اقداماتی گفته میشود که مستلزم به کارگیري جنگ افزار نمی باشد و با اجراي آن میتوان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات

.تلفات را به حداقل ممکن کاهش دادتاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده و یا میزان این خسارات و 
ساماندهی جامع آن نیازمند استفاده و بهره برداري مناسب علوم اقدامات دفاع غیر عامل حوزه وسیعی از علوم مختلف را در بر می گیرد به طوري که

ه هاي تحقیقاتی، بسط و توسعه آموزشهاي گوناگون و متنوعی به شرح زیر بوده و باید در ایجاد ساختارهاي سازمانی، طرح ریزي و اجراي پروژ
:که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کردتحصصی و اقدامات اجرایی مورد توجه خاص قرار گیرد

آمایش سرزمینی-1
مدیریت بحران-2
...ها،مهندس شیمی، موتد، متالوژي، پلیمر، رنگ، پایروتکنیک-3
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مهندسی فیزیک-4
)استفاده صنعت از خلقت و طبیعت زنده(یک بیون-5
مهندسی الکترونیک، الکترو اپتیک-6
مهندسی مخابرات و ارتباطات-7
ژئوپلیتیک، جغرافیاي سیاسی،، نقشه برداري، کارتوگرافی، توپوگرافی، ژئومورفولوژي، جغرافیاي(هاي مربوط به آن مهندسی جغرافیا و رشته-8

...)راه دور، اقلیم وطبیعی و اتسانی، سنجش از 

تمهیدات و اقدامات پدآفند غیرعامل در آمایش مناطق مرزي.3
حقیقت تمهیدات و اقداماتی است که در پاسخ به تمهیدات و اقداماتی که در رابطه با پدآفند غیرعامل در آمایش مناطق مرزي باید صورت گیرد، در

عبارت دیگر، به. بردپذیري آن مناطق را در برابر تهدیدات خارجی باال میکه میزان آسیبآمدهاي منفی ناشی از ویژگی مناطق مرزي استآثار و پی
. هاي همان مناطق در برابر تهدیدات خارجی استپذیري مناطق مرزي که ناشی از ویژگیمنظور کاهش میزان آسیباین تمهیدات و اقدامات به

بر این . هاي مناطق مرزي استپدآفند غیرعامل در برابر تهدیدات ناشی از ویژگیربوط به تمهیدات، در حقیقت، بسترسازي براي انجام اقدامات م
مورد پدآفند غیرعامل، و نه خود اقدامات که باید بهسازي بستر مناسب براي انجام کارهاي مربوط بهسازي و فراهمصورت زمینهاساس، کارهایی که به

:گیرد، و سپس اقدامات الزم در این زمینه عنوان خواهد شدق مرزي، ابتدا مورد بررسی قرار میهاي مناطاجرا گذاشته شود، بر حسب ویژگی
ریزي مقابله با طراحی و برنامه: براي مقابله با ویژگی خاص مناطق مرزي در رابطه با دوري از مرکز، تمهیدات و تسهیالتی مانند:دوري از مرکز

شود، در نظر باید هایی که موجب کاهش فقر منطقه میقدرت نفوذ و کنترل دشمن، تقویت فیزیکی و غیرفیزیکی مناطق مرزي، و افزایش فعالیت
این ارتباط . ت ویژگی دوري از مرکز در مناطق مرزي، طی زمان طوالنی باعث تضعیف ارتباط میان آن مناطق و مرکز کشور شده استدر حقیق.گرفت

دلیل بعد فاصله، در مناطق مرزي حضور دارند، بهدر زمینۀ ارتباط ذهنی، مردم ساکن و یا حتی افرادي که مؤقتاً. بر دو گونه ذهنی و عینی است
عدم استحکام پیوند ذهنی و عاطفی میان مردم ساکن در مناطق مرزي و کنند، و این احساس دوري بههنی احساس دوري از مرکز میصورت ذبه

شود، تأثیر مرکز بر مناطق مرزي و از این رو، مبادلۀ اطالعات که الزمۀ ارتباط سریع و مستحکم، تضعیف می. شودمسئولین مرکزنشین منجر می
.گرددمرکز نیز ضعیف میمرزي بهخبررسانی مناطق

توان از کاهش تجهیزات و امکانات حیاتی و یا رفاهی در ها میترین آنشود که از مهمبروز آثار و شواهدي منجر میتبلور عینی این احساس به
هاي فاهی و امکانات زیست و نیز تقویت راهامکانات و تسهیالت رتجهیز مناطق مرزي به. مناطق مرزي که الزمۀ نگاهداشت جمعیت و مدافعین است

صورتی که ضمن حفظ وحدت ملی، قدرت سازماندهی و رهبري و هدایت مردم محلی بهارتباطی میان مرکز و مناطق مرزي و همچنین توجه به
عنوان تواند بهالجیشی میسوقویژه در نقاطگیري درست و هوشمند در مواقع لزوم، بهمنظور کسب آمادگی براي تصمیمتقویت رهبري محلی به

.شمار آیداقداماتی در جهت تمهید براي انجام پدآفند غیرعامل در مناطق مرزي به
دفاعی چند - هاي عمرانیاحداث تأسیسات و استحکامات دفاعی مثل انسداد مرزها، اجراي طرح: در رابطه با ویژگی دوري از مرکز، اقداماتی مانند

ویژه در نظام اداري رسانی و بههاي اطالعگسترش شبکه. زا در جوار واحدهاي دفاعی مرزها، باید صورت گیردهاي اشتغالمنظوره، و گسترش فعالیت
توسعه و عمران مناطق همچنین، توجه به. تواند این فاصلۀ ذهنی را کاهش دهدشود، میکشور موجب ارتباط بیشتر میان مرکز و مناطق مرزي می

.س تفاوت و دوري از مرکز را پایین بیآوردتواند احسامرزي می
منطقه و برعکس، افزایش کاهش امکان دسترسی دشمن به: براي مقابله با انزواي جغرافیایی در مناطق مرزي تمهیداتی مانند:انزواي جغرافیایی

ماندگی مناطق شور، و کاهش فقر و عقبمناطق مرزي؛ تقویت ارتباط مناطق مرزي با مناطق داخلی و مرکز کامکان دسترسی نیروهاي خودي به
.مرزي، باید صورت گیرد

منظور مقابله با تمهیداتی که براي مقابله با پدیدة انزواي جغرافیایی در مناطق مرزي باید صورت گیرد، در حقیقت، همانند تمهیداتی است که به
دلیل ماهیت غیرفیزیکی و ذهنی بودن دوري از مرکز، در مقابل فیزیکی و هاما این تفاوت نیز وجود دارد که ب. پدیدة دوري از مرکز باید انجام داد
سازي و بسترسازي بیشتري الزم است که از نوع از این روست که براي مقابله با پدیدة دوري از مرکز زمینه. عینی بودن انزواي جغرافیایی است

وسیلۀ تقویت خطوط ارتباطی و افزایش وسایل پیونددهندة فیزیکی است، از انزوا بهتمهیدات است، ولی براي مقابله با پدیدة انزواي جغرافیایی، خروج
.که در آمایش سرزمین بایستی این موارد در اولویت قرار بگیرد

سازي براي نیروهاي داخلی؛ ایجاد و ایجاد موانع در مسیرهاي نفوذ دشمن، و در مقابل، جاده: در رابطه با ویژگی انزواي جغرافیایی، اقداماتی مانند
آبادانی در این لزوم توسعه و . زا در جوار واحدهاي دفاعی در مناطق مرزي، باید صورت گیردهاي اشتغالهاي مواصالتی؛ و ایجاد فعالیتتقویت جاده
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منظور پیونددهی فضایی و جغرافیایی این مناطق با مرکز کشور و هم تقویت بنیۀ دفاعی از طریق نگاهداشت جمعیت و گسترش فعالیت مناطق هم به
.ویژه ساخت و ساز در این مناطق استو به

ت آمایش سرزمین به آن توجه گردیده و هم در پدافند غیر امنیتی  مطالعا-از جمله مواردي که هم در بحث مالحظات دفاعی:ناپایداري سکونت
براي مقابله با پدیدة ناپایداري سکونت و .عامل ضرورت آن دیده شده است توجه به پایداري وناپایداري وچگونگی استقرار سکونتگاهها می باشد

ت جمعیت و نیز توسعۀ مراکز جمعیتی در مناطق مرزي، مورد منظور اسکان و تثبیهایی بهریزي و طراحی طرحبرنامه: کاهش آن، تمهیداتی مانند
.ها با رعایت امور پدآفند غیرعامل، صورت گیردمنظور طراحی دو منظوره سکونتگاهها باید بهاین طرح. نظر است

ستفاده از حرکت جمعیت در نوار مرزي یکی، ا. ایجاد ناامنی شودتواند منجر بهناپایداري سکونت که در مناطق مرزي میدو مورد از مسائل مربوط به
دلیل عدم جایی عوامل ناامنی مانند قاچاق اسلحه، مواد مخدر و جاسوسی است، و دیگري عدم عمران و آبادي در مناطق مرزي بهبراي انتقال و جابه

خاك و محل سکونت خود در احساس تعلق بهتواند کمترهاي ناپایدار میجمعیت متحرك و سکونتگاه. ثبات جمعیت، و در نتیجه تشدید ناامنی است
همچنین حضور . هاي دشمن جهت ایجاد آشوب و تأثیرات روحی در هنگام محاصره و جنگ روانی استمناطق مرزي بیشتر در معرض نفوذ نقشه

ه با نیروهاي نظامی و انتظامی ویژه هنگامی کعنوان دژي محکم در برابر تهدیدات نظامی دشمن عمل کند؛ بهتواند بهمردم در مناطق مرزي می
.اي در پدآفند انسانی و دفاع شهري خواهد داشت شود، تأثیرات عمدهترکیب می

عمرانی چند منظوره، و تقویت مراکز -هاي دفاعیدر رابطه با ویژگی ناپایداري سکونت، اقدامات پدآفند غیرعامل باید بر محورهاي اجراي طرح
هاي مستحکم در مناطق مرزي از سویی استحکامات الزم با بناي ساختمان. شهرهاي مستحکم، دور زندها بهردن آنسکونتی مناطق مرزي و تبدیل ک

کند و از سوي دیگر احساس امنیت براي سکونت و جذب جمعیت بیشتر که الزمۀ توسعه و امنیت در ایجاد میدر برابر تهدیدات خارجی را عمالً
.کندمناطق مرزي است، تقویت می

در زمینۀ کاهش میزان منظور کاهش تأثیرات تبادالت مرزي منفی در مناطق مرزي باید صورت گیرد، عمدتاًتمهیداتی که به:تبادالت مرزي
بیشترین در این رابطه، قوانین و مقررات الزم براي این کار. مبادالت غیرقانونی و در مقابل افزایش میزان و امکان انجام تبادالت قانونی و مفید است

تواند تأثیر گذار هاي فرهنگی این کار و تشویق و تنبیه و نیز انجام کار فرهنگی میگسترش زمینه. دهدخود اختصاص میعنوان تمهیدات بهنقش را به
.باشد

ي و امرار معاش براي مردم مرزنشین کارهاي قانونی براي فعالیت اقتصادتواند راهویژه توسعۀ اقتصادي در این مناطق میاي و بهالبته اقدامات توسعه
رود ضمن قانونمند شدن ها و توسعۀ اقتصادي منطقه، انتظار میبا ایجاد این فعالیت. انجام مبادالت مرزي غیرقانونی شوندفراهم سازد تا ناچار به

امن شدن بیشتر منطقه در برابر امور قانونی منجر بهکاهد، گسترش قانون و رواج رعایت آن، میآمدهاي ناامنی مربوط بهمبادالت مرزي که از بروز پی
هاي هاي الزم جهت انجام فعالیتافزون بر این، ایجاد ساختمان. دهدتهدیدات خارجی و یا امکان سوء استفاده از طریق تهدید را نیز کاهش می

عنوان استحکامات دفاعی نیز مورد ر مقابل تهدیدات خارجی بهاي طراحی شوند که دگونهتواند بههاي مرزي میمبادالت مرزي قانونی مانند بازارچه
. استفاده قرار گیرند

دفاعی در مناطق -هاي چندمنظوره عمرانیشکل طرحها بهتقویت زیرساخت: در رابطه با تهدیدات ناشی از ویژگی تبادالت مرزي، اقداماتی مانند
.ی تأثیرگذارنددفاع- ايهاي دو منظوره توسعهمرزي و نیز تقویت فعالیت

هاي فرهنگی و قومی در مناطق مرزي منظور کاهش خطر تهدیدات خارجی در زمینۀ استفاده از تفاوتتمهیداتی که به: هاي فرهنگی و قومیتفاوت
ي کشور پیرامون تقویت وحدت ملی و گسترش احساس یگانگی اجتماعی میان مردم مناطق مرزي با مناطق مرکزتواند صورت گیرد، عمدتاًمی
عنوان جزئی از هویت فرهنگی و قومی ها و نیازهاي مردم ساکن در مناطق مرزي و پذیرفتن هویت فرهنگی و قومی آنان بهخواستهتوجه به. شودمی

تحقیقات در . تقویت روابط فرهنگی و قومی میان مردم مرزنشین و مرکز نشین کمک کرده و از تأثیر تهدیدات خارجی بر آنان بکاهدتواند بهملی می
عنوان عامل تعیین تواند بهمحل سکونت و کشور خود میاین رابطه نشان داده است که وجود تعلق خاطر فرهنگی، قومی و تاریخی مردم کشور به

.کننده در پدآفند غیرعامل در مناطق مرزي عمل کند
و آمد بین مناطق مرزي و مناطق داخلی کشور و فراهم کردن امکان تسهیل رفت : هاي فرهنگی و قومی، اقداماتی ماننددر رابطه با ویژگی تفاوت

منظور افزایش تعامل فرهنگی در محیط امن و صمیمی، باید در اقامت امن و راحت در مناطق مرزي در جهت تأمین اقامت امن و راحت به
تقویت روابط فرهنگی و اجتماعی تواند هم بهمناطق مرزي میها و مراکز فرهنگی و اقامتی درایجاد فرهنگسراها، هتل. هاي کشور قرار گیرندسیاست

هاي ساخته شده، چنانچه طبق اصول پدآفند غیرعامل طراحی شوند، شود از ساختمانمیان مردم مرکز نشین و مردم مرزنشین کمک کند و هم می
.عنوان استحکامات دفاعی در مواقع تهدید و حمله مورد استفاده قرار دادبه
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. تواند از احساس تفاوت و تباین میان مناطق مرزي و مرکزي در ذهن مردم مرزنشین ایجاد کندضدیت سیستمی، در حقیقت می: یستمیضدیت س
سیستم اداري و هنگامی که مردم مرزنشین توجهی از سوي مسئولین دولت مرکزي نبینند و در عوض تبعیض را احساس کنند، خود را متعلق به

هاي عمرانی و همین دلیل برنامهبه. هاي توسعۀ کشور ندانندها و طرحاز این روي، سعی خواهند کرد خود را تابع برنامه. ینندبانتظامی کشور نمی
بنابراین، نخستین اقدام مؤثر در این رابطه ایجاد حس تعلق . کنندشمارند و بر ضد آن اقدام میاي دولت مرکزي در مناطق مرزي را دشمن میتوسعه

.عمل آیدش حس اعتماد در بین مردم مرزنشین با دولت و مردم کشور است تا امکان سوء استفادة دشمن خارجی جلوگیري بهو گستر
صورت ملموس و هاي توسعه در مناطق مرزي بهاما در رابطه با ویژگی ضدیت سیستمی، اقدامات دفاع غیرعامل بر محور تقویت و تجهیز زیرساخت

هاي اداري و نظارتی و کالً توسعۀ امکانات مدیریتی و هاي غیرفیزیکی مانند تقویت سیستمتواند شامل جنبهاقدامات میاین . زندعملی، دور می
هاي اقتصادي و اجتماعی درون اقتصادي در این مناطق از یک سو، و توسعۀ اقتصادي پایدار و یکپارچه با تقویت روابط اقتصادي و اجتماعی با سیستم

.کشور
:ن پدافند غیر عامل در استان مرزي سیستان و بلوچستاناهداف کال.4
ایمن سازي مراکز حیاتی و حساس -
نهادینه کردن رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در طرح هاي توسعه سواحل-
توسعه کمی و کیفی نیروي انسانی متخصص-
ادث غیر مترقبه و جنگ نرمایمن سازي مراکز اصلی نیروهاي مسلح و کاهش آسیب پذیري در مقابل حو-
کاهش مجموعه هاي آسیب پذیر به عنوان یکی از مولفه هاي اصلی بازدارندگی-
مفهوم آمایش مناطق مرزي .5

، گرددو در شرایط خاص مرزي بودن اعمال می) درحد منطقه(در آمایش مناطق مرزي نیز اهداف آمایش سرزمین در محدوده جغرافیایی کوچکتر 
سازماندهی فضایی مناطق مرزي به منظور «آمایش مناطق مرزي . ابعاد دخیل در سازماندهی فضایی این مناطق را مورد نظر داردتوجه به مجموعه

در این تعریف . تعریف شده است»هاي این مناطق در راستاي منافع ملی و در چارچوب توسعه و امنیت کشوربهره وري مطلوب و متناسب ازمزیت
که سازماندهی مناطق مرزي در یت و امنیت ، به عنوان ارکان اصلی آمایش مناطق مرزي مورد توجه قرار گرفته است ؛ به طوريسه عنصر تناسب، مز

درمجموع، آمایش مناطق مرزي، ازطریق توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در پهنه . شودراستا و چارچوب توسعه و امنیت یک کشور تعریف می
ها و تهدیدات آن، از طیف ها، نیازها، محدودیت، متناسب با قابلیتاي که هریک از این مناطقپذیر خواهد بود، به گونهانجغرافیایی مناطق مرزي امک

. هاي اقتصادي، اجتماعی و امنیتی برخوردار بوده و امکان رشد مادي و معنوي را براي ساکنین این مناطق فراهم سازدمناسبی از فعالیت

غیر عامل در سطح استان مرزي سیستان و بلوچستانانداز پدافند چشم.6
:انداز پدافند غیر عامل در سطح استان مرزي سیستان و بلوچستان به صورت ذیل آمده استبر اساس مطالعات صورت گرفته، چشم

و برخورداري از اصول پدافند غیر ها نسبت به رعایت اصول پدافند غیر عاملعزم همگانی و باور عمومی در مسئولین و مردم استان و شهرستان-1
.هاعامل جامع، توسعه یافته و نهادینه شده در سطح شهرستان

.هاي خیابانیهاي مرتبط در مقابل تهدیدات دشمن و شورشپذیري زیرساختتوانمندي در تامین حداکثر ایمنی و پایداري و به حداقل آسیب-2
.هاي ملی در چرخه نظام دفاعی امنیتیفظ استقالل، تمامیت ارضی و سرمایهها در حراست و حایفاي نقش اساسی شهرستان-3
هاي مختلف با هاي جغرافیایی، جمعیتی و فرهنگی و اصول دفاع غیر عامل در حوزهبرخورداري از آمایش سرزمینی مناسب و متکی به ویژگی-4

. جغرافیاها در عرصه ایمنها و فعالیترعایت توزیع و پراکندگی موزون سرمایه
فقیت ممتاز توانمندي در تولید دانش فنی و برخورداري از پشتوانه تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه پدافند غیر عامل با تاثیر بازدارندگی باال و با مو-5

.   هادر سطح استان و شهرستان
.تامین و اجراي الزامات و ضوابط مربوطهبا قابلیت هاپشتوانه فرهنگی و حقوقی و قانونی جامع در سطح استان و شهرستان-6
با قابلیت تعامل سازنده و پیشبرنده با دولت در زمینه اعمال تدابیر هابرخورداري از نظام یکپارچه، هماهنگ و کارآمد پدافند غیر عامل شهرستان-7

.هاي مختلفامنیتی در بخش-دفاعی

:جنگ نرم.7
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د استفاده واقع می شود داراي تعریفی واحد که مورد پذیرش همگان باشد نیست و تا حدي تلقی و مور2که در مقابل جنگ سخت1مفهوم جنگ نرم
یو نظـام یاسـ یدر علـوم س يارینرم مترادف اصطالحات بسجنگچرا که .برداشت افراد، جریان ها و دولت هاي گوناگون از جنگ نرم متفاوت است

نرم، يچون براندازییهاتوان به واژهیمیاسیشود و در علوم سیاستفاده میرواناتیعملای3یمانند جنگ روانهاياز واژهیدر علوم نظام. باشدیم
بدون گریبر گروه دیاراده گروهلیاصطالحات باال هدف مشترك تحمیتمامدر.اشاره کردنیبه واژه انقالب رنگرایو اخنینرم، انقالب مخملدیتهد

و در واقع واداشتن دیگران به خواستن آنچه هر کدام اتفاق نظر وجود نداردتیو حوزه فعالیاما در مورد گستردگ. باشدیمینظاميهااستفاده از راه
تبلیغات رسانه اي است که جامعه هدف یا گروه هدف را نشانه میگیرد و بـدون در گیـري نظـامی    شما میخواهید است و شامل هرگونه اقدام روانی و 

جنگ روانی، جنگ رایانه اي، جنگ اینترنتی،براندازي نرم، راه اندازي شبکه هاي رادیویی و .را به انفعال یا شکست وا میداردگشوده شدن آتش رقیب 
.تندتلوزیونی و شبکه سازي از اشکال جنگ نرم هس

هاي جنگ نرمتاکتیک.8

که در هر جنگی از تاکتیک ها و ابزارهاي مختلفی استفاده می شود در جنگ نرم نیز از تاکتیک هاي مختلف براي رسیدن به هدف استفاده می شود 
:می توان به موارد زیر اشاره کرد

مثبت و منفی تبدیل کرده و آنها را به آحاد یا نهادهاي مختلف نسـبت  هاي مختلف را به صفات بر اساس این تاکتیک، رسانه ها، واژه: برچسب زدن)1
گاهی هدف از این عملکرد، آن است که ایده، فکر یا گروهی محکوم شوند، براي آنکه استداللی در محکومیت آنها آورده شود. می دهند

ستفاده می شود تا چیزي را بدون بررسی شواهد بپذیریم و تصدیق ا) اي پر فضیلتمرتبط ساختن چیزي با کلمه(از تلطیف و تنویر: تلطیف و تنویر) 2
کنیم

اسـتفاده از نمادهـاي   .انتقال یعنی اینکه اقتدار، حرمت و منزلت امري مورد احترام به چیزي دیگر براي قابل قبول تر کردن آن منتقل شود: انتقال)3
(هاي عمومی مردم هستند تاکتیک انتقال نامیده می شودرام تودهمذهبی و یا ملی و انتساب به اشخاص و جریان هایی که مورد احت

تصـدیق فنـی   . تصدیق یعنی اینکه شخصی که مورد احترام یا منفور است بگوید فکر، برنامه یا محصول یا شخص معینی خوب یا بد اسـت : تصدیق)4
منفـور،  ایشخص مورد احترام و کیاستناد، عبارت از آن است که ایتصدیقکیتکنگر،یعبارت درایج در تبلیغ، مبارزات سیاسی و انتخاباتی است به

و گروههـاي  ...) سیاسـتمداران، هنرمنـدان، ورزشـکاران، دانشـمندان و    (حمایت اشـخاص معـروف  .کندینفایدییرا تاینیمعاستیسایفکر، برنامه و 
.فرهنگی، سیاسی واجتماعی از فردي یا جریانی تصدیق نامیده می شود

به عبارتی شایعه در جایی ایجاد می شـود  . شایعه در فضایی تولید می شود که امکان دسترسی به اخبار و اطالعات موثق امکان پذیر نباشد: شایعه)5
ه شایعه انتقال شفاهی پیامی است که براي برانگیختن باور مخاطبان و همچنین تـاثیر در روحیـ  . که خبر نباشد و یا خبر از منابع موثق منتشر نگردد

مطالب کلی شایعه باید حول محورهاي اساسی و مهمی باشد که مخاطـب نسـبت بـه آن حساسـیت بـاالیی داردهـر شـایعه در        . آنان ایجاد می شود
. ولی ضریب نفوذ آن بستگی به درجه ابهام و اهمیت آن دارد) تاکتیک تسطیح در شایعه سازي(برگیرنده بخش قابل توجهی از واقعیت می تواند باشد

باشد همان مقدار ضریب نفوذ آن افزایش می یابد» مهم«و » مبهم«اقع هرچقدر شایعه پیرامون مسائل در و
در واقع کلی گویی عبارت است از ایجاد ارتباط نظر و عملی خاص با مفهومی ویژه تا مخاطب بدون بررسی دالیل، شواهد و قـرائن، آن  : کلی گویی) 6

ی، تاکتیکی است که سعی می شود ذهن مخاطب متوجه حواشی و شاخ و برگ نشـده و در رابطـه بـا هسـته     تاکتیک کلی گوی.نظر و عمل را بپذیرد
.نیز می نامند» بی حس سازي مغزي«مرکزي پیام، حساسیت نداشته و آن را بدون بررسی و کنکاش بپذیرد که به همین دلیل برخی این تاکتیک را

ورد استفاده فراوان است، عمدتاً براي مرعوب کردن و فریب ذهن حریف مـورد اسـتفاده قـرار مـی     این تاکتیک قدیمی که هنوز هم م: دروغ بزرگ) 7
. می کوبند تا ذهـن مخاطـب آن را جـذب کنـد    » طبل تکرار«بدین معنی که پیامی را که به هیچ وجه واقعیت ندارد، بیان می کنند و مدام بر . گیرد

دروغ هرچـه  «: گـوبلز مـی گویـد   . یتلر و توسط رئیس دستگاه تبلیغاتی نازي ها، گوبلز بـوده اسـت  معروفترین استفاده این تاکتیک در زمان آدولف ه
»آن براي مردم راحت تر استبزرگتر باشد، باور

اي به هم پیوسته و مرتب است که اگـر بخشـی از   گاهی خبر یا سخنی مطرح می شود که از نظر منبع، محتواي پیام، مجموعه: گویی حقیقتپاره) 8
این رویه رایج رسانه هاست که معموالً متناسب با جایگاه و جناح سیاسی کـه بـه   . آن نقل و بخشی نقل نشود، جهت و نتیجه پیام منحرف خواهد شد
امـا  . خبر هنگامی کامل است که عناصر خبري در آن، به شکل کلی مطـرح شـوند  . آن متمایل هستند، بخشی از خبر نقل و بخشی را نقل نمی کنند

1 . Soft Warfare
2 . Hard Warfare
3 . Psychological Warfare
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حذف » پاره گویی حقیقت«در تاکتیک .در خبر بیان نشود، خبر ناقص است) که، کجا، کی، چرا، چه، چگونه(نچه یکی از عناصر خبري شش گانهچنا
حذف می شود» چرا«یکی از عناصر به عمد صورت می گیرد و بیشتر اوقات عنصر 

چـه  . اسـت » انسانیت زدایی«، )نرم و یا سخت(مله به دشمن به هنگام جنگهاي توجیه حیکی از موثرترین شیوه: انسانیت زدایی و اهریمن سازي) 9
یو و اینکه وقتی حریف از مرتبه انسانی خویش تنزیل یافت و در قامت اهریمنی در ذهن مخاطب ظاهر شد، می توان اقدامات خشونت آمیز علیه این د

به توجیه حمالت و تهاجمـات  ... ت منفی به حریف از جمله دزد، قاتل، دروغگو ودر این تاکتیک با استفاده از برچسب زنی صفا.اهریمن را توجیه کرد
قبل از حمله آمریکا به افغانستان و عراق، رسانه هاي ایاالت متحـده بـا اسـتفاده از اخبـار و القـاب گونـاگونی       به عنوان نمونه .علیه رقیب می پردازند

اي که تروریست و د انسانی از طالبان و صدام در ذهن مخاطبان خویش القا می کردند به گونهتصویري مملو از رفتارهاي تروریستی، وحشی گرانه و ض
.صدام مترادف قلمداد می شد

از جمله کلـی گـویی، پـاره گـویی    (هاي جنگ روانیدر این تاکتیک با استفاده از آمارهاي ساختگی و سایر شیوه: هاي فاجعه آمیزارائه پیشگویی) 10
به ارائه پیشگویی هاي مصیبت بار می پردازند که بتوانند حساسیت مخاطب را نسبت به آن افزایش داده و بر اساس میل ...) سازي و، اهریمن حقیقت

.و هدف خویش افکار وي را هدایت نمایند
ود تـا زمینـه نفـوذ آن    در این تاکتیک سعی می شود فضایی مناسب براي سایر تاکتیک هاي جنگ نرم به ویژه شایعه خلـق شـ  : )سانسور(حذف)11

در این تاکتیک با حذف بخشی از خبر و نشر بخشی دیگر به ایجاد سوال و مهمتر از آن ابهام می پردازند و بـدین ترتیـب زمینـه تولیـد     . افزایش یابد
.شایعات گوناگون خلق می شود

شـود، تضـعیف از طریـق تزریـق تفرقـه در جامعـه هـواداران و        جمله اموري که در فرآیند جنگ نرم مورد توجه واقع می از: ایجاد تفرقه و تضاد) 12
ایجاد و القاء وجود تضاد و تفرقه در جبهه رقیب باعث عدم انسجام و یکپارچگی شده و رقیب را مشغول مشکالت درونی جامعـه  . حامیان حریف است

شـده و در  » گسسـت «ایجـاد تفرقـه و تضـاد موجـب ایجـاد      .حامیان خود می کند و از این طریق از اقتدار و انرژي آن کاسته و قدرتش فرسوده شود
... اي که به لحاظ طبیعی این گسست ها وجود داشته باشند، تقویت می شوند؛ از قبیل گسست قومیت، مذهب، دیـن، جنسـیت، زبـان، نـژاد و    جامعه

عتماد عمومی مردم و مقبولیـت و پـذیرش رژیـم    مهمترین هدف این تاکتیک، ایجاد گسست بین مردم و نظام سیاسی است که باعث تزلزل و تنزل ا.
.سیاسی می شود

در ایـن  . براي زنده نگه داشتن اثر یک پیام با تکرار زمان بندي شده، سعی می کنند این موضوع تا زمانی که مورد نیاز هست زنـده بمانـد  : تکرار) 13
بسـیار  » عادت«ن مخاطب دارندتکرار از لحاظ روان شناسی در تشکیل روش با تکرار پیام، سعی در القاي مقصودي معین و جا انداختن پیامی در ذه

روش تکرار از قواعد خاصـی پیـروي مـی    . میسر نخواهد شد» عادت«بدون تکرار، تثبیت و تقویت دقیق تر، . مفید است به ویژه اگر با دقت توام باشد
.قبلی شود و نه چندان کوتاه باشد که مالل انگیز و خسته کننده شودکند زیرا فاصله هاي تکرار، نباید چنان دراز باشد که سبب محو شدن آثار

بنابراین فرستنده پیام امیدوار است که این . به عبارت دیگر، تکرار مثل ضربه هاي پیاپی چکش است که سرانجام میخ را می کوبد و به داخل می راند
.شکلی از ضربه زدن مداوم، باعث دریافت نکات پیام شود

در این تاکتیک از حربه تهدید و ایجاد رعب و وحشت میان نیروهاي دشمن، به منظـور تضـعیف روحیـه و سسـت     : ل به ترس و ایجاد رعبتوس) 14
متخصصان جنگ نرم، ضمن تهدید و ترساندن مخاطبان به طرق مختلف به آنان چنین القاء می کنند که خطرات و . کردن اراده آنها استفاده می شود

اي مبهم و توام با مشکالت و مصائب براي افراد ترسیم مـی  الی و حتی فراوانی بر سر راه آنان ممکن کرده است و از این طریق، آیندههاي احتمصدمه
.کنند

مغالطه شامل گزینش و استفاده از اظهارات درست یا نادرست، مشروح یا مغشوش و منطقی یا غیرمنطقـی اسـت، بـه ایـن منظـور کـه       : مغالطه) 15
. یکسـان مـی داننـد   » تحریف«متخصصین جنگ نرم، مغالطه را با .یا بدترین مورد ممکن را براي یک فکر، برنامه، شخص یا محصول ارائه دادبهترین

.کنداین روش، انتخاب استدالل ها یا شواهدي است که یک نظر را تایید می کند و چشم پوشی از استدالل ها یا شواهدي که آن نظر را تائید نمی 

:یجه گیري و جمع بندينت.9
چون پراکندگی جمعیتی، وسعت زیاد، همسایگی با دو کشور پر تنش افغانستان و هاي استان سیستان و بلوچستان را عواملی همخصوصیات و ویژگی

هاي دهد، استان سیستان و بلوچستان از نظر قابلیتتشکیل می... ضعیف وهايهاي اشتغال سالم، محرومیت، وجود زیرساختپاکستان، کمبود زمینه
شود این واقعیت را مطرح کرد که از با عنایت به موقعیت جغرافیایی این استان می. المللی برخوردار استاي در سطح ملی و بینمرزي از جایگاه ویژه

توسعه فضایی و . والنی با دو کشور افغانستان و پاکستان استفاده بهینه نشده استهاي منطقه علی الخصوص مرز طها و پتانسیلمنابع، قابلیت
برداري بهینه از تواند به بهرهچنین مطالعات جامع و کاربردي در ارتباط با مرز و مرزنشینی میاي استان و همهاي منطقهمتناسب با پتانسیل
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بر . توان نتیجه گرفت که پدافند غیر عامل ارتباط تنگاتنگی با آمایش سرزمین داردده میبا توجه به مطالب ارائه ش. هاي مذکور کمک کندقابلیت
زیرا که کنترل فیزیکی مرزهاي . را شناسایی نمایدظرفیت ها و پتانسیل هاي هر نقطه مرزي همین اساس پدافند غیر عامل با علم آمایشی می تواند

بسیار بدون استفاده از مطالعات آمایش...مورفولوژي متنوع همچون مرز آبی، بیابانی، کوهستانی وبا وجودسیستان و بلوچستانپهناوري مثل استان 
نیاز به یک و پاکستانقاچاق کاال از افغانستانومشکل می باشد و از طرفی دیگر وجود خطرهاي متفاوت در مرزهاي کشور مانند قاچاق مواد مخدر

. ریزي و مدیریت کردباشد تا از این طریق امنیت مرزي را به صورت ویژه برنامهیمآمایش مرزي به لحاظ جغرافیایی ضروري
اي محکم براي امنیت انسانی با ابعاد متنوعش در داخل کشور است و هر گونه ناامنی در مرز قادر است در مرزها پشتوانهوامنیت مرزي بنابراین

می داخل کشور اخالل ایجاد نماید و در مقابل امنیت مطلوب قادر است در حد خود در سیستم هاي اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظا
نیافتگی مناطق مرزي، ارتباط مستقیمی با عدم تعادل در واقع توسعه .اي را به خود اختصاص دهدامنیت مرزي و داخلی کشور سهم بسیار برجسته

ش ناامنی و توسعه نیافتگی در مناطق مرزي، نتایج آن به طور مستقیم و بالفاصله به همچنین با گستر. بین مناطق مرزي و مرکزي یک کشور دارد
هاي در گذشته رکن اساسی پیروزي در جنگ، حذف فیزیکی دشمن بود اما اکنون پا به پاي پیشرفت در ساخت فناوري.کل کشور منتقل می شود

نی دشمن از یک سو و تأثیر بر ذهن دشمن، تحریف حقیقت و تخریب فرهنگی از جنگی، از بین بردن روحیه، به تنش کشاندن و ایجاد اضظراب روا
انقالب در اطالعات و فناوري ارتباطات منجر به ظهور اشکال جدیدي از جنگ یا تغییر در . کندها ایفا میسوي دیگر، نقش اصلی و اساسی را در جنگ

اي و غیره را به طور نرم، جنگ اطالعاتی، جنگ روانی، جنگ سایبر، جنگ رایانهاشکال قدیمی جنگ شده است و ما امروزه اصطالحاتی مانند جنگ
به طور کلی، تأثیرات کامل انقالب فناوري ارتباطات و اطالعات بر . دهندشنویم که با استفاده از فناوري ارتباطات رخ میهاي جمعی میمکرر از رسانه

ها و جنگ را تغییر پذیرياست، ولی آشکار است که عصر ارتباطات و اطالعات تهدیدات، آسیبثبات جهانی و جنگ هنوز به طور کامل شناخته نشده
ها محدود به فضاي واقعی نشوند و فضاي انقالب در فناوري ارتباطات و اطالعات موجب شده است که دیگر جنگ). 26: 1386خانی، عبداله(داده است

جنگ در فضاي . که جنگ تحت تأثیر آن قرار گیرد و ما شاهد اشکال جدیدي از جنگ سایبر باشیمبه وجود آید) سایبر(دیگري به نام فضاي مجازي
بنابراین، . تواند عرصه جنگ باشدسایبر برخالف جنگ در فضاي واقعی است، زمان و مکان در جنگ سایبري وجود ندارد و هر مکانی و هر زمانی می

هاي گذشته از قاعده و قانون خاصی هاي متأثر از انقالب ارتباطات و اطالعات برخالف جنگنگها دچار تغییر و تحول شده است و جماهیت جنگ
حوزهدرعاملغیرپدافندمشیخطمستنداتتنظیموتهیهاین جاست که . کنند و تفاوت بین جبهه و پشت جبهه از بین رفته استپیروي نمی

الزمه,بسترهاي امنیتیسمتبهصلحزماندردارو جهتآرامحرکتباشد واطالعات میامنیتآمدن بستربوجودنیازمند،اطالعاتيفناور
هاي بالقوه آن باید در دستور کار برداري از پتانسیلي بهرهاز این رو، بررسی نحوه. استاطالعاتحوزه فناوريدرعاملغیرپدافندآمادگیبهرسیدن

.رسانی بموقع و درست به مردم و روشنگري خواص می تواند از میزان تاثیر جنگ نرم جلوگیري کنداطالع همچنین .مسولین قرار گیردو
قابلمقداربهاستاندفاعیتوانومقاومتو افزایشتحمليآستانهبردنباالفناوري ،نابرابريوطرازهمناشرایطوجودرغمبهکهاینآخرکالم

.باشدمیمربوطپدافند غیرعاملاقداماتکارگیريبهباايمالحظه

:منابع و ماخذ.10
. جنگ آینده، ترجمه عبدالمجید حیدري، تهران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، دانشکده فرماندهی  و ستاد) 1384(اچ. اسکیلز، رابرت)1

.دوره عالی جنگ
.رفیعاییداحمسیدموسوي،پدراممیثمی،حسین: وترجمهتالیفعاملغیرپدافندمبانیواصول)2
پاسداراندرسپاهولی فقیهنمایندگیىحوزهازانتشاراتجنگ روانی،)3
1-11هاىشمارهکشور،پدافندغیرعاملنشریات سازمان)4
.مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه: ، تهراندیدگاه چین:امنیت در قرن بیست و یکم). 1381(امیدوارنیا، محمد جواد)5
ي علی علی آبادي و الزامات امنین ملی در عصر اطالعات، ترجمه: گزیده اي از عصر اطالعات) 1385. (س. پاپ، دانیل. س. آلبرتز، دیوید)6

.پژوهشکده مطالعات راهبردي: رضا نخجوانی، تهران
علی علی ي، ترجمهالزامات امنیت ملی در عصراطالعات: عصراطالعاتاي ازگزیده). 1385.(و پاپ، دانیل س. آلبرتس، دیوید س)7

.پژوهشکده مطالعات راهبردي: آبادي و رضا نخجوانی، تهران
اي¬برنامهوسنجشمطالعاتتحقیقات،مرکز: تهراندبستانی،ساعدترجمهشایعه،روانشناسی). 1374(لئوپسمن،ودبلیو. جیآلپورت،)8

.صداوسیما
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مرکـز چـاپ و انتشـارات وزارت    : ، تهـران معاصـر دیپلماسـی  پژوهشـی در تحـوالت  : دیپلماسی دیجیتالی). 1385(بیات، محمود)9
.امورخارجه

آینده،درشدنجهانیالمللی،بینموضوعات: نوینعصردرالمللبینروابط: سیاستشدندجهانی). 1383(استیواسمیت،وجانبیلیس،)10
.  معاصرابرار: تهرانچمنی،راهابوالقاسمي¬ترجمه

ي بابک خبیري، مقدمه اي بر مطالعات استراتژیک، ترجمه:استراتژي در جهان معاصر) 1383(دیگرانبیلیس، جان و ویرتز،جیم و )11
.انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی  ابرار معاصر:تهران

.ه دوم، سال نهم، شمارفصلنامه رسانه، "انقالب ارتباطات و افزایش تقاضا از نظام هاي سیاسی")1377(پورحسن، ناصر)12
.اطالعاتانتشارات: تهرانبشارت،مهديي¬ترجمهپادجنگ،وجنگ). 1374(هیديتافلر،وآلوینتافلر،)13
.انتشارات هرمس: ، تهران20درجهان گفتگو؛بررسی تحوالت گفتمانی در پایان قرن) 1387(خانیکی، هادي)14
.مروارید: ، افکار عمومی و معیارسنجی آن، تهران)1382(دادگران، محمد)15
ي نسرین امین دهقان، ، ترجمهنظریه و عمل در باب جامعه اطالعاتیاي در آمدي برجهان شبکه). 1384(دارنلی، جیمز و جان فدر)16

.نشر چاپار: مهدي محامی، تهران
موسسه فرهنگی هنري : روجانی، تهران.حسین زاده، م.شیخ زادگان، م.ج: جنگ اطالعات و امنیت، مترجمین) 1383(اي.دنینگ، دي)17

.پردازش هوشمند عالئم
.انتشارات دانشکده صدا و سیما: ، تهرانو روش هامفاهیم، مبانی: ارتباطات و آگاهی). 1386(زورق، محمد حسین)18
، ســال هشــتم،  "صــف آرایــی اشــرار مجــازي   : امنیــت ســایبري در کــانون توجــه سیاســتمداران    ") 1390(روزنامــه شــرق )19

.ماهاردیبهشت28،چهارشنبه،1249شماره
.، نشریه نوروز"هانیازها، ضرورت: جنگ الکترونیک") 1380(امیراحمدسپهري،)20
.انتشارات سیماي شرق: پوشش خبري، تهران). 1382(سلطانی، محمد و هاشمی شهناز)21
.انتشارات دانشگاه تهران: ي علیرضا دهقان، تهران، ترجمهنظریه هاي ارتباطات). 1384(سورین، ورنر و تانکارد، جیمز)22
.نشر میزان: ، تهرانسیاست خارجی ایران). 1384(سینسیف زاده، ح)23
انتشارات روشنگران و مطالعات ، زینش و ترجمه مهدي کالنترزادهگ،"جامعه مدنی، مبارزه مدنی") 1386(جین و رابرت هلوي.شارپ)24

.)54ص.چاپ اول. زنان
.انتشارات نمایندگی ولی فقیه در سپاه: مفاهیم و کارکردها، تهران: ، جنگ روانی و تبلیغات)1376(شیرازي، محمد)25
.تکنولوژي اطالعات و حاکمیت ملی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه) 1382(صدوقی، مرادعلی)26
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار : تهراناي، ویژه جنگ رسانه: 2جنگ نرم، )1383(ضیایی پرور، حمید)27

.معاصر
نبرد در عصر اطالعات، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی  ابرار :3جنگ نرم ) 1386(عبداهللا خانی، علی)28

.معاصر
.65ي نبرد، ماهنامه اطالعات راهبردي، شمارههاي جنگ ناهمگون با تکیه بر صحنهویژگی) 1387(قاسمی، علی و حسین بابایی)29
.43ي ، نامه مفیدف شماره"مواجه با تروریزمف رویکرد نظامی، سیاسی و حقوقی") 1383(قربانیا، ناصر)30
انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین : ي کوروش بایندر، تهران، ترجمهاصول و رویه ها: استراتژي بزرگ). 1370(ام.کالینز، جان)31

.المللی وزارت امور خارجه
.29، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال هفتم، شماره، تبلیغات و جنگ روانی)1380(کاویانی، محمد)32
2007گزارش توسعۀ انسانی سازمان ملل متحد در سال )33
.9، جنگ روانی، فصلنامه عملیات روانی، سال سوم، شماره )1384(محمدي نجم، سیدحسین)34
موسسه : ، تهرانندهآوري اطالعات در جنگ هاي آینقش فنيهاي آینده، فصل اول پروژهسازمان). 1381(محمدي، محمود)35

.آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
.ها، نهادها و عملکردهاي ارتباطی، تهران، موسسه نشر شهرارتباطات در جهان معاصر؛ تحول اندیشه) 1388(معتمدنژاد، کاظم)36
.تهران، دانشگاه تربیت مدرس: طرح تاسیس پژوهشکده فنآوري اطالعات) 1380(منتظر غالمعلی)37
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.32، شمارهپیام انقالب، از قدرت نرم تا تهدید و جنگ نرم، )1388(مهرعطا، رضا)38
موسسه : ، تهرانمطالعه موردي ایاالت متحده آمریکا: سیاست و اطالعات).1378(میرمحمدي، مهدي، محمدي لر، عبدالمحمود)39

.ابرار معاصر تهرانیالمللنیبقاتیمطالعات و تحقیفرهنگ
.دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی: ، تهرانجهانی شدن تروریسم). 1384(ناجی راد، محمدعلی)40
ي حسن در گاهی، تهران، سپاه پاسداران، انقالب اسالمی، دانشکده فرماندهی و ستاد ، هاي نوین، ترجمهجنگ) 1384(هرفرید، مونکلر)41

.ي عالی جنگدوره
.انتشارات دوره عالی جنگ: تهران، احمدرضا تقاءيرجمهت،سیاست نوین درگیري:جنگ پست مدرن). 1381(، کریسهیبلزگري)42
.،1383، )سابق(ریزي کشور هاي آمایش ملی، دفتر آمایش و توسعه پایدار، سازمان مدیریت و برنامهگیريگزارش جهت-)43
.،1354مهندسین مشاور ستیران، شناسایی نقاط گروهی، برنامه و بودجه تهران، -)44
.ریزي آمایش سرزمین،، تعاریف، مفاهیم و مراحل برنامه)سابق(استان اصفهان سازمان برنامه و بودجه -)45
، 1381، 7فوالدي، محمد حسن، مجله پیام مدیران فنی و اجرایی شماره -)46
، )گزارش منتشر نشده(فوالدي ، محمد حسن، مباحثی پیرامون آمایش سرزمین -)47
.،)گزارش منتشر نشده(فوالدي، محمد حسن، مباحثی پیرامون آمایش سرزمین -)48
.1385، اردیبهشت )سابق(ریزي کشور نامه تخصصی آمایش استانی، مرکز ملی آمایش سرزمین، سازمان مدیریت و برنامهواژه-)49
.ايریزي منطقه، معاونت امور مناطق، دفتر برنامه)سابق(و بودجه منشور آمایش سرزمین اروپا سازمان برنامه) مترجم(مؤمنی، مصطفی -)50
، 1371، 46فرجی دانا، احمد، آمایش سرزمین و توسعه فضایی یکپارچه، مجله تحقیقات اقتصادي، دانشگاه تهران، شماره -)51
انداز آینده آن، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و ریزي در ایران و چشمفیروز توفیق، برنامه: براي اطالعات بیشتر رجوع کنید به-)52

.34-23، صص1385ریزي، برنامه
هاي کلی نظام در آمایش سرزمین، دفتر دوم؛ مبانی نظري آمایش سرزمین، دبیرخانه کمیسیون زیربنایی و تولیدي مستندات سیاست-)53

.41، ص 1384، )سابق(مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاري مرکز ملی آمایش سرزمین 
.9، ص 1388یران، فرزام پوراصغر سنگاچین، مروري بر تحوالت آمایش سرزمین در ا-)54
هاي کلی نظام در آمایش سرزمین، دفتر دوم؛ مبانی نظري آمایش سرزمین، دبیرخانه کمیسیون زیربنایی و تولیدي مستندات سیاست-)55

.44-43، صص 1384، )سابق(مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاري مرکز ملی آمایش سرزمین 
، 1384طباق آن با وضع ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران، فیروز توفیق، آمایش سرزمین؛ تجربه جهانی و ان-)56
.1ص
، مهرماه )سابق(اي، سازمان برنامه و بودجه ریزي منطقهها و سابقه، دفتر آمایش و برنامهبحثی پیرامون آمایش سرزمین مفاهیم، ضرورت-)57

1376.
دفتر دوم؛ مبانی نظري آمایش سرزمین، دبیرخانه کمیسیون زیربنایی و تولیدي هاي کلی نظام در آمایش سرزمین،مستندات سیاست-)58

.49، ص )سابق(مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاري مرکز ملی آمایش سرزمین 
سازمان اي، ریزي منطقههاي گذشته، دفتر آمایش و برنامهمطالعات طرح پایه آمایش سرزمین، نظام اسکان و خدمات برتر؛ بررسی برنامه-)59

.1379، )سابق(ریزي کشور مدیریت و برنامه
، 1377گزارش توجیهی و اصول و راهبردهاي کالن آمایش سرزمین، شوراي آمایش سرزمین و محیط زیست برنامه سوم، -)60
یریت و اي، سازمان مدریزي منطقهتحلیل وضع موجود آمایش سرزمین، مطالعات نظریه پایه توسعه ملی، دفتر آمایش و برنامه-)61

.1377، )سابق(ریزي کشور برنامه
، 1377گزارش توجیهی و اصول و راهبردهاي کالن آمایش سرزمین، شوراي آمایش سرزمین و محیط زیست برنامه سوم، -)62
.1388فرزام پوراصغر سنگاچین، مروري بر تحوالت آمایش سرزمین در ایران، : براي اطالعات بیشتر رجوع کنید به-)63
.، مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران1380ف، آمایش سرزمین و ایجاد تعادل در نظام شهري کشور، پوراحمد، ال-)64
، مرکز مطالعات و تحقیقات معماري و شهرسازي ایران، 1384توفیق، ف، آمایش سرزمین، تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران، -)65

.تهران
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