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چکيده

در این پژوهش باعنوان «بررسي عوامل مؤثر بر ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم»،
با بهرهگيرری ا روش تویري ي ر تحليلري و برهیرورت اراربردی و برا اسره اده ا روش گررددوری دادههرا
بهیورت اهابخانهای و ميرداني ،مر ن ان را م مطالعرات نررری و مهراهدات ميرداني ،ترهش سرده اسرت ترا
درراسهای هدف پژوهش و ارائه پاسخ به سؤال تحقيق مبنيبر تعيين عوامل مؤثر و تبيين ميراان تریثير دنهرا در
ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم ،گام مؤثری در این جهت برداسهه سود .بنرابراین،
در این تحقيق پس ا ان ام مطالعات نرری و تحقيقات ميداني در قرارگاه سا ندگي خرات االنبيرا صیرلياهلل و
دله) ،نسبت به احصای مؤل هها و عوامل مؤثر در ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم،
درقالب مدل م هومي تحقيق اقدام و درنهایت عوامل مابور درقالب پرسهرنامهای مهره ل برر  22سرؤال بسرهه
برای اخذ نرر جامعه ن ونه دماری تنري و طراحي سده است .در ادامه پرسهنامۀ این پرژوهش برين  21ن رر ا
افراد خبره و یاحبنرر مرتبط با موموع درقالب جامعه ن ونره دمراری اره برهیرورت ت رامسر ار انهخرا
سدهاند ،تو یع و سپس نرر دنان نيا ج عدوری سده است .پس ا گرددوری پرسهنامهها و بررسي نرر جامعه
ن ونه دماری ،با اسه اده ا فنها و روشهرای دمراری نسربت بره ت ایرهوتحليرل دادههرا اقردام و در ادامره بره
ج عبندی و ار یابي پاسخ مسئله تحقيق نيا پرداخهه سده است .سپس در نهي رهگيرری و در پاسرخ بره سرئوال
تحقيق ،مؤل ههای سهگانه عوامل ای ابي و سلبي اسرب بصريرت و ویژگري فرمانردهان درقالرب  22عامرل و
برحسب اولویت ميانگين ،مياان تیثير دنها بهعنوان عوامل مؤثر در ارتقای سطح بصريرت فرمانردهان سرپاه در
مقابله با جنگ نرم ،تعيين سده است.
کليد واژهها :بصيرت؛ جنگ نرم؛ عوامل ای ابي اسب بصيرت؛ عوامل سلبي بصيرت؛ ویژگي فرماندهان
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 8ر اسهادیار دانهگاه جامع امام حسينصع)
 2ر دانه وی اارسناسي ارسد رسهه مدیریت امور دفاعي دانهگاه جامع امام حسينصع)
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مقدمه
دگاهيداسهن نسبت به مسائل رو و امور مه

ندگي و دنيای پيرامون ،بدونسک ،یکي ا عواملي

است اه ا ابهدای ندگي بهر تاانون نقش مه و اساسي در یعود و سقوط جوامع مخهلف داسهه
است .درواقع ،این ه ان دگاهي یا بصيرت است اه داسهن یا نداسهن دن در ندگي باعث یعود یا
سقوط انسان ميسود .سهروند جامعه اسهمي بهعنوان یک عضو ا یک م وعه بارگ نيا دارد تا
برای مهارات سياسي موفق در عریه جامعه به سطحي ا دگاهي دست یابد تا سرات او در اجه اع،
یک مهارات دگاهانه و یحيح باسد .حضرت عليصعليهالسهم) سخصاً بردگاهيداسهن ا امور جامعه
تیايد و دن را یک ایل اساسي برای دیگر طبقات جامعه برميس ارد« :به خدا سوگند ا دگاهي ال م
برخوردارم و هرگا غافلگير ن يسوم اه دس نان مرا محایره انند و با نيرنگ دسهگيرم انند»
صنهجالبهغه ،خطبه  .)6رهبر فر انه انقه اسهمي ه واره در بيههر فرمایهاتهان بر بصيرت و اه يت دن
تیايد و بهرهمندی ا دن را بهعنوان تنها راه برای گ راهنهدن در گرد و غبار ای ادسده ناسي ا فهنهها
ميدانند .ميدان انوني نبرد ميان ج هوری اسهمي و دس نان قس خوردهاش ،ميدان جنگ نرم و مبار ه
فرهنگي است .دس نسناسي و دسنایي با تااهيکها ،روشها و ع ليات سياسي رواني دنها عليه نرام
اسهمي در گرو تيابيني ،س سياسي و پيروی ا تدابير مقام معر رهبری ميسر است .فرماندهان سپاه
بهواسطه مسئوليت خطيری اه درقبال نرام مقدس ج هوری اسهمي ایران دارند ،ا ميدانداران ایلي
مبار ه با جنگ نرم هسهند و در این راه به بصيرت فااینده نيا دارند تا بهوانند با سربلندی ا حافران
خون سهدا باسند.

بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت تحقیق
نااامي دس ن در جنگ سخت عليه ایران من ر به این سد اه دس ن عهوهبر سيوههای تهاج
سياسي ،نرامي و اقهصادی ،به تهاج فرهنگي نيا روی دورده و با اسه اده ا اباارهای مخهلف جنگ نرم
به مقابله ه هجانبه با نرام اسهمي بپردا د .اگرچه تاانون درراسهای مقابله با جنگ نرم دس ن ،اقدامات
اساسي و مه ي ان ام پذیرفهه است ،ليکن بهنرر ميرسد اه باید اقدامات تااهيکي و راهبردی مخهل ي
مهناسب با ه ههای دس ن طراحي و اجرا سود .ه اانون یکي ا مه ترین دغدغههای مبار ه با جنگ
نرم دس ن در سپاه پاسداران ،ارتقای سطح بينش و بصيرت در فرماندهان سپاه بهمنرور رویارویي موفق
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در ميدان جنگ نرم است.
ا دن ااه حربههای دس ن در ميدان جنگ نرم ،مهنوع است و رو بهرو گسهرش ميیابد و یکي ا
مه ترین این حربهها تحتتیثير قراردادن بينش و بصيرت خواص در ج هوری اسهمي ایران است ،لذا
تحقيق حامر بهدنبال رفع این دغدغه است تا عواملي را اه ميتوانند درراسهای ارتقای سطح بصيرت
فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم تیثير داسهه باسد ،تبيين ن اید .دررابطه با اه يت تحقيق ميتوان
بيان داست اه سپاه پاسداران انقه
دسهاوردهای انقه

اسهمي طبق ایل  859قانون اساسي ،مسئول ح اظت ا

اسهمي است و بهه ينلحاظ ،در سرایط انوني یکي ا مه ترین میموریتهای

سپاه ،مقابله با تهدید نرم دس نان ج هوری اسهمي است .دراینبين ،فرماندهان سپاه بهعنوان مدیران و
رهبران این نهاد و تص ي گيران و تعيينانندگان خطمهي مبار ه ،ميباید ا باالترین سطح بصيرت
برخوردار باسند .قطعاً دوراندیهي و بصيرت فرماندهان سپاه ،تیثيرات بسيار مه ي را در سيوه دفاع،
مبار ه و مقابله با تهاج فرهنگي دارد .ه اانون باید این حضور در یحنه ،تداوم داسهه باسد و برای
دریحنهبودن و غافلگيرنهدن باید حدااثر بصيرت و دگاهي ال م را داسهه باسند .مقام معر رهبری
ميفرمایند« :بصيرت را ه باید رو بهرو بيههر انيد ،وقهي بصيرت یاد سد ،اسهقامت و پایداری هرگا
ت ام ن يسود و وسوسه وسوسهانندگان و سکلکدردوردن دس ن عاجا ،انسان را ا ميدان خارج
ن ياند» صبيانات در دیدار با لهگر  86قدس .)8319/92/86 ،لذا مرورت دارد تا سطح بينش ،دگاهي
و بصيرت فرماندهان سپاه ه يهه در عاليترین سطح نگه داسهه سود.

هدف تحقیق
بررسي عوامل مؤثر در ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم دس ن.

سؤال تحقیق
عوامل ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم ادامند؟

روششناسي تحقیق
تحقيق حامر ا نوع ااربردی و بهروش «تویي ي ر تحليلي» ان ام سده است و گرددوری اطهعات
در این تحقيق به روش اهابخانهای با اسه اده ا اباار مطالعه اهب و مقاالت و با بررسي اسناد و مدارک
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مرتبط با موموع تحقيق و ه چنين بهروش تحقيقات ميداني با بهرهگيری ا اباار مهاهده و تهيه و
تو یع پرسهنامه بين افراد خبره و یاحبنرر یورت گرفهه است.
جامعه دماری این تحقيق مهه ل بر فرماندهان ارسد سپاه در قرارگاه سا ندگي خات االنبيا صیلياهلل
و دله) ميباسند اه  21ن ر بردورد سدهاند .ح

ن ونه دماری در این تحقيق باتوجهبه تعداد جامعه

دماری با اسه اده ا روش ت امس ار  21ن ر ،بردورد سده است.
درخصوص نحوه تهيه و تو یع پرسهنامه در این پژوهش اه با اسه اده ا طيف پنجگاینهای ليکرت
تنري سده است ،پس ا تهيه پيشنویس پرسهنامه و مصاحبه با برخي ا افراد خبره و یاحبنرر مرتبط
با موموع تحقيق و ان ام برخي ایهحات سکلي و محهوایي ،درنهایت پرسهنامه تحقيق درقالب 22
سئوال بسهه ،تنري و سپس بين افراد جامعه ن ونه دماری تو یع سد .درانهها نسبت به ج عدوری پاسخ
سؤاالت پرسهنامهها اقدام و سپس با اسه اده ا روشهای عل ي دماری نسبت به ت ایهوتحليل دنها
اقدام سد.
درخصوص روایي پرسهنامه تحقيق ،باتوجهبه توميحات پيشگ هه درخصوص مراحل تهيه و
تو یع پرسهنامه و باتوجهبه مهورت با اساتيد خبره و یاحبنرر و نيا بهاج اعگذاسهن سؤاالت
پرسهنامه بين جامعه ن ونه دماری و دریافت پاسخ سؤاالت نهایي ،وامح است اه دریورت تکرار
تحقيقي مهابه پژوهش حامر ،پرسهنامهای مهابه پرسهنامه این تحقيق قابل انهرار است اه این مه
دقت و روایي پرسهنامه تحقيق فوق را اثبات مياند .ت ایهوتحليل دادههای این تحقيق با اسه اده ا
نرمافاارهای  EXELو  SPSSو با بهرهگيری ا روشهای ا ّي دماری یر یورت گرفهه است:
ر اسه اده ا جداول تو یع فراواني و ن ودارهای اسهنباطي برای تویيف دادهها؛
ر تعيين ميانگين هریک ا عوامل مؤثر در ارتقای تبيين سيوههای ارتقای سطح بصيرت فرماندهان
سپاه در مقابله با جنگ نرم؛
ر تعيين ميانگين ال و عدد ساخص برای اسهانداردسا ی و فهرستن ودن عوامل بر حسب ميانگين
و ه چنين حذف عوامل ا اثرتر.

ادبیات و مباني نظري تحقیق
بصیرت :بصيرت در لغت بهمعنای عقيده قلبي ،سناخت ،یقين ،یراي و عبرت دمده است
صابنمنرور ،ج  )881 :2و درایطهح ،عبارت ا قوهای است در قلب سخص اه به نور قدسي منور بوده
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و بهوسيله دن حقایق امور و اسياء را درک مياند ،ه انگونهاه سخص بهوسيله چه  ،یورت و
ظواهر چياها را ميبيند .این م هوم در قردن ،با واژگاني چون بصر و مههقات دن و نيا رأی بيان سده
است .ا نرر قردن ،بصيرت ،نيا اساسي بهر است و خداوند برای انسان ،ه ه موجودات و دفریدههای
جهان را مایه بصيرت معرفي مياند .مع اات الهي در هر سکل و س ایلي ،عوامل بصيرت ا و مایه
دسهيابي انسان به حقایق ،امور است صیعقوبي .)3 :8311 ،بصيرت بهمعنای روسنبيني و روسندلي است.
بصر چه سر است ،بصيرت چه دل ،بصيرت بهمعنای فه و درک ع يق است اه مينه تهخيص حق
ا باطل و انهخا راه درست ا نادرست را برای انسان فراه مياند .انسان با بصيرت دیندهنگر ،دارای
چه اندا روسنتر و مومع نادیک به حق است ،اما انسان بيبصيرت در حرات خود دچار انحراف و
اسهباهات ميسود .در اهم اميرال ؤمنينصعليهالسهم) دمده است« :فقد البصر اهون من فقد البصيره:
فقدان بصر به مراتب تح لش دسانتر است ا فقدان بصيرت» صغررالحک  .)359 ،در مقابل بصيرت،
جهالت و عوام دگي و حرات اوراورانه قرار دارد اه ه ه اینها ،مينه سقوط انسان ميسود .پيامبر
گرامي اسهمصیلياهلل و دله) ميفرمایند« :ليس االع ي من یَعْ ي بَصَرُهُ ان ا االع ي من تُعْ ي بَصيرتُهُ :
اور اسي نيست اه چه ش نابينا باسد ،ددم نابينا و اور اسي است اه بصيرت نداسهه باسد»
صاناالع ال ،حدیث  .)8229ن ونه بصيرت در سه جنگ امام عليصعليهالسهم) اامهً مههود بود .فردی
مثل حارث بن حوط ،ناد اميرال ؤمنينصعليهالسهم) رفت و گ ت :من ماندهام اه حق با ايست؟ مگر
ميسود ،طلحه و بير با این سابقه ،دچار انحراف سوند ،عليصعليهالسهم) وقهي تحير او را دید ،فرمود:
تو جلوی پایت را ميبيني و باال را ن يبيني ،لذا مهحير سدی صچه اندا خوبي نداری ،ن يتواني
افقهای باالتر را ببيني ،فه و درات ع يق نيست) ه انا حق را ن يسناسي تا اهلش را بهناسي ،باطل را
ن يسناسي تا اهلش را بهناسي صنهجالبهغه ،حک ت  .)282امام عليصعليهالسهم) در جایي دیگر
ميفرمایند« :این قردن اه دس ن دن را تابلو ارده ،نوسههای است بين دو جلد ،حرف ن ي ند ،نيا به
م سر دارد ،مبيّن ميخواهد ،به عامل اجرا نيا دارد .ما برای اجرا و ترج ان اها

خدا سااوارتری »

صنهجالبهغه ،خطبه  .)825بصيرت باطني و بينایي دل ،درجات و مراتبي دارد .اوج بصيرت ،مرتبهای
است اه ائ ه اطهارصعليهالسهم) دارند .اميرال ؤمنينصعليهالسهم) ميفرماید« :اگر ه ه پردهها فرو افهد،
چيای بر یقين من افاوده ن يسود» صبحاراالنوار ،ج  .)290 :66خداوند در دیات  86سوره رعد و 72
سوره قصص ،بصيرت را عامل دسهيابي انسان و راهیابي وی به توحيد و قدرت الهي ميس ارد .رسيدن
به توحيد نا

و سناخت حقيقت قدرت و توانایي الهي ،یکي ا مه ترین دثار و ااراردهای بصيرت
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است اه در این دیات به دن توجه داده سده است .اارارد و نقش دیگر بصيرت اه در دیات دیگری
ا ج له  83سوره دلع ران و  28سوره هود و  88سوره نور و  51سوره غافر و  2سوره حهر به دن
اساره سده ،عبرتدمو ی انسان است .در دیه  898سوره انعام ،حصول من عت برای ن س ددمي ا نهایج
بصيرت و ژرفنگری وی ار یابي ميسود .در دیات  59سوره انعام و  28سوره هود و  86سوره رعد و
 80سوره فاطر ،خداوند ا بدیهيبودن برتری بصيرت در ندگي بهر نسبت به اوردلي و نابينایي و
توجه به ظواهر بهجای حقایق و باطنها ،سخن گ هه است تا انسانها را به ار یابي و سن ش وادار ن اید.
پيامبر گراميصیلياهلل و دله) پيروان خویش را به بصيرت و روسندلي دعوت مياند تا ا اوری نيا
رهایي یابند صیوسف .)891 /بصيرت ،ساخص ایلي نخبگان و خواص جامعه است .امام
عليصعليهالسهم) ميفرمایند« :این پرچ پيهها ی و پاسداری را اسي ن يتواند بهدست گيرد ،مگر افراد
یبور و اهل بصيرت و عال به موامع حق و حقيقت» صنهجالبهغه ،خطبه  .)873ه چنين بصيرت عامل
ایلي سناخت و برونرفت ا فهنهها است .حضرت عليصعليهالسهم) ميفرمایند« :من بودم اه چه فهنه
را اور اردم ،اسي جا من جرأت دن را نداست؛ من با اساني درگير سدم اه مامه سب و پينه
عبادت بر پيهاني داسهند ،این نبود مگر بهخاطر فه و یقيني اه ا پروردگار داسه » صنهجالبهغه ،نامه
 .)62امام راحلصره) تیايد ن ودهاند اه« :بيدار باسيد و هوسيار باسيد اه با یگران سياسي و
سياستمداران حرفهای غر

و سرق ده و دستهای مرمو جنایهکاران پهت پرده ،لبه تيا سهح

جنایهکاران ا هر سو و بيههر ا هر گروه مهوجه س است و ا س ا اه با جانفهاني خود انقه را پيرو
ن وده و اسهم را نده اردید ،بهرهگيری ارده و ج هوری اسهمي را براندا د» صویيتنامه سياسي
الهي امامصره)).
مقام معر رهبری فرمودند« :برخهف تبليغات رسانهای ،مهکل ایلي دس نان این سر مين ،بصيرت
ملت و غيرت دیني جوانان اهور است» .ایهان ه چنين فرمودند« :قيام  80دی مردم ق در  32سال
پيش با ویژگيهایي ه چون بصيرت ،موقعسناسي ،دس نسناسي و م اهدت ،مبدأ تحول و ای اد
جریاني عري در ملت ایران سد اه ه چنان درسدمو و تیثيرگذار است» صرو نامه ج هوری اسهمي
 .)8311/89/29مقام معر رهبری «بصيرت» را برای سناخت هدف ،تهخيص راه یحيح رسيدن به
هدف ،تهخيص دس ن و موانع راه و سناخت راههای برطرفاردن موانع ،مروری دانسهه و ميفرمایند:
«بصيرت ،قطبن ای حرات یحيح در اوماع اجه اعي پيچيده امرو است ،بهگونهای اه اگر اسي
این قطبن ا را نداست و نقههخواني بلد نبود ،م کن است ،ناگهان خود را در محایره دس ن ببيند.
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اگر بصيرت نباسد ،انسان حهي با نيت خو

م کن است گ راه سود و در راه بد قدم بگذارد» صبيانات

مقام معر رهبری در دیدار با مردم چالوس و نوسهر .)8311/7/85 ،ایهان نگاه ایلي خود را به نخبگان
جامعه معطوف ارده و ميفرمایند« :بصيرت مه است ،نقش نخبگان و خواص ه این است اه این
بصيرت را نه فقط در خودسان ،در دیگران ه بهوجود بياورند .ددم گاهي ميبيند اه مهیس انه بعضي ا
نخبگان خودسان ه دچار بيبصيرتياند ،ن يفه ند .ایهً مله ت نيسهند .یک حرفي یک هو به ن ع
دس ن ميپرانند .به ن ع جبههای اه ه هش نابودی بنای ج هوری اسهمي است» صسخنراني در ج ع
اعضای دفهر و سپاه ولي امر  .)8311/5/28معر له دليل ت راا دس ن روی خواص را ن وذ دنها ميان
مردم دانسهه و ميفرمایند« :امرو به گ ان من هدف و دماج دس ن ،خواص است .دماج دس ن خواص
است .مينهينند طراحي ميانند تا ذهن خواص را عوض انند ،برای اینکه بهوانند مردم را بکهانند،
چون خواص تیثير ميگذارند و در ع وم مردم ن وذ ال ه دارند .یکي ا وظایف ایلي امرو من و س ا
ه ين است .ما بصيرت خودمان را در مسائل گوناگون تقویت اني و بهواني انساءاهلل بصيرت مخاطبان
و مسه عان خودمان را ه

یاد اني » صبيانات در دیدار با خبرگان مردم.)8311/97/92 ،

شاخصههاي بصیرت
امامسناسي ،مه ترین ساخصههای اهل بصيرت است .امام رماصعليهالسهم) ميفرمایند :جایگاه
امامت و دسهيابي به ع ق دن باالتر ا دن است اه مردم با عقل خود بهوانند به ار یابي دن بپردا ند یا
اندیهه درسهي ا دن داسهه باسند یا بهاخهيار خود پيهوایي انهخا

انند و سر و ساماني به دن بدهند

صبرهان .)85 :8309 ،سناخت خط پيامبرصیلياهلل و دله) و امام ا دیگر ساخصههای بصيرت است.
دینمداری برمبنای قردن و سنت و تکيه بر فقه جواهری و اسهم نا  ،مهروعيت الهي رهبری و قوانين،
جامعيت دین اسهم ،عينيت دین و سياست ،مردمساالری دیني ،فعليتبخهيدن مردم در حکومت،
ظل سهيای ،دفاع ا مرلومان و اعهقاد به والیت مطلقه فقيه ا مه ترین ساخصههای افراد پيرو خط امام
است صبرهان .)22 :8309 ،جبههسناسي یکي دیگر ا ساخصههای بصيرت ،در حرات یک انسان مؤمن
است .باید ساخصههای جبهه حق و باطل را خو

سناخت .ربيعبنخثي به حضرت عليصعليهالسهم)،

بيان داست :ميترس جنگ ی ين مهروع نباسد ،حضرت فرمودند :چرا؟ گ ت :ما با اهل قبله داری
ميجنگي  ،اینها دارند ن ا و قردن ميخوانند .من ن يتوان به اینها تير بان  .مرا جایي ب رست اه جای
تردید و سک نباسد .حضرت او را به سرحد فرسهادند اه ا ار و مهراين بودند صبرهان .)20 :8309 ،ا
جریانسناسي ميتوان بهعنوان یکي دیگر ا ساخصههای بصيرت نام برد .اساني اهل بصيرت هسهند اه
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جریانها را خو

بهناسند .گاهي در جامعه جریانهایي سکل ميگيرد اه دارای ظاهری دراسهه و

سعار یباست ،اما در باطن ،فهنه است .خوارج اهل ذار بوده و ظاهری دراسهه داسهه و خيلي دنها را
ن يسناخهند؛ اما درحقيقت یک جریان گ راه و انحرافي بودند ،ان ن ح هيه و یا غائله  81تير  8371و
حوادث پس ا انهخابات ریاستج هوری سال  ،11خيليها را با خود ه راه ارد ،ولي اساني اه اهل
بصيرت بودند بهراحهي دنها را سناخهند صبرهان.)38 :8309 ،
عوامل ايجابي ارتقاي بصیرت
الف) سناخت حقيقت والیت و ولي امر مانه خود :سناخت ولي امر مان در اسهم ا جایگاهي
رفيع برخوردار است .رسول گرامي اسهمصیلياهلل و دله) فرمودند« :اگر اسي ب يرد و امام مان خود را
نهناسد ،ه انند اسي است اه به مرگ جاهليت مرده است» صالبحار ت سير ابيال هوح ـ الحک الااهره با
ترج ه انصاری .)891 :لذا سناخت ولي امر مسل ين در این مان ا عوامل و راهکارهای ایلي و مه ي
است اه ميتواند انسان را به بصيرت برساند .حضرت عليصعليهالسهم) ميفرماید« :هيچاس ا سيعيان
به بصيرت ن يرسند مگر اینکه با سناخت من به نورانيت برسند ،هنگامياه مرا به این مقام سناخهند
بهطور ت ام و ا ال بصيرت یافههاند» صبحاراألنوار ،ج .)7 :26
) داسهن فکر و اندیهه و ت ایهوتحليل مسائل :ا دیگر اموری اه انسان را به بصيرت سوق
ميدهد ،اندیهه و ت ایهوتحليل جریانات سياسي و اجه اعي ماست .امام علي عليهالسهم ميفرمایند:
«أفکر تسهبصر :فکران تا بصيرت یابي و ه چنين"ال بصيره ل ن ال فکر له :نيست بصيرتي ا برای اسي
اه نباسد ،فکری ا برای او».
ج) دوراندیهي در امور :دوراندیهي در امور ،دیندهنگری و تدبير در مسائل و جریانات ا اموری
است اه انسان را به بصيرت سوق ميدهد .حضرت علي عليهالسهم فرمودهاند« :من اسهقبل األمور أبصر:
هر اه ا قبل پيشبيني اند و به پيهوا اارها برود ،صنسبت به امور دوراندیهي اند) بينا گردد»
صتصنيف غررالحک و دررالکل .)57 :
د) پيروی ا عال ان وارسهه :امام مح دباقرعليهالسهم در ویف عل ای رباني ميفرمایند« :عال مانند
اسي است اه به ه راه خود س عي دارد اه بهوسيله دن ظل ت جهل و حيرت ا بين ميرود و هراس
اه به نور دن روسني یافت ،ا حيرت خارج سده و ا جهل ن ات ميیابد» صاالحه اج علي أهل
الل اج؛ ج .)87 :8
هر) رعایت ای ان و تقوای الهي :یکي دیگر ا راهکارهای ع لي جهت دسهيابي به بصيرت ،رعایت
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تقوای الهي است ،خداوند مهعال ميفرماید« :ان تهقوا اهلل ی عل لک فرقانا :اگر تقوا بور ید ،خداوند قوه
تهخيص و جداسا ی حق ا باطل به س ا عنایت مياند» صان ال .)20 /پرهياگاری و ان ام واجبات و
پرهيا ا محرمات ،به انسان نورانيت و روسنبيني دروني ميبخهد بهگونهای اه انسان در پرتو دن
ميتواند حق و باطل را ا ه تهخيص داده و بهراحهي وسوسههای سيطاني را بهناسد و خود را ا دام
دن رهایي بخهد .قردن اری ميفرماید« :ان الذین اتقوا اذا مسه طائف من الهيطان تذاروا فاذاه
مبصرون :اساني اه پرهياگاری ميانند چون ا سيطان وسوسهای به دنها برسد ،خدا را یاد ميانند،
یرا مردمي یاحب بصيرتند» صاعراف.)298 /
و) عبرتگرفهن ا مسائل گوناگون :اگر اسي بهطور دائ ا دنچه اه پيرامونش ميگذرد و یا در
گذسهه بهوقوع پيوسهه ،به دیده عبرت نگاه اند ،بهراحهي ميتواند به نهي ه جریانات واقف سده و با
بصيرتي اه پيدا مياند ا گرفهارسدن در ههات ن ات پيدا اند .حضرت علي عليهالسهم فرمودهاند:
«في الّ اعهبار اسهبصاراً :در هر عبرت گرفهني ،بصيرتي است» صتصنيف غررالحک و دررالکل .)872 :
) ذار و یاد الهي :ا دیگر راههای رسيدن به بصيرت ،ذار و یاد الهي است .حضرت علي
عليهالسهم فرمودهاند« :من ذار اهلل اسهبصر :هر اه یاد اند خدا را ،بصيرت یابد» صتصنيف غررالحک و
دررالکل .)810 :
ح) پي ودن مسير اهل بصيرت :یکي ا ویژگيهای برجسهه یاران امام حسين عليهالسهم در جریان
عاسورا بصيرت بود .امام یادق عليهالسهم دربراره حضرت عباس عليهالسهم ،با تعبيرصنافذالبصيره) یاد
ميانند اه گویای عر رق سرنراخرت دن سرهريرد عایا اسرت ،صاعيانالهيعه ،ج  .)839 :7در یارتنامه
حضرت عباسصعليهالسهم) سهادت ایهان را ا روی برصريررت و براساس اقهدا به یالحان برس رده
است صم اتيحال نان ،یارت حضرت عباسصع) .)835 :در یارتنامه حضرت مسل بنعقيل بر بصيرت در
مبار ه و سهادت و پي ودن راه سهدای بدر و م اهدان اسهم و اقهدا به یالحان و پيروی ا انبيا تیايد
سده است صه هيان.)83 :8310 ،
عوامل سلبي ارتقاي بصیرت
الف) دلبسهگي به دنيا :حضرت عليصعليهالسهم) ميفرمایند« :بهدرسهي اه دنيا خانه محنتها و
جایگاه فهنههاست ،اسي اه طلب اند دن را ،ههاش اند و اسي اه دنبالش نباسد ،با او به نيکوئي
ه راهي اند و هراه نرر اند به سوی دن ،اور گرداند او را صچه بصيرت را ا او ميگيرد)» صسرح
دقا ج الالدین خوانساری بر غررالحک ج  .)637 :2مقام معر رهبری در این خصوص ميفرمایند:
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«جوانان عایا ،بسي يان عایا هر جای اهور اه هسهيد این بصيرت را رو بهرو

یاد انيد .نگذارید

بعضي ا نيا های مادی و مسائل اوچک ،جلوی بصيرتها را بگيرد» صبيانات در دیدار فرماندهان بسيج
سراسر اهور.)8378/91/27 ،
) گرفهارسدن به سهوات و لذتها :حضرت عليصعليهالسهم) در اینباره ميفرمایند« :هرگاه چه
ظاهری ،سهوت را ببيند ،چه دل انسان نسبت به عاقبت اار اور سود» صتصنيف غررالحک و درر
الکل  .)395 :مقام معر رهبری فرمودهاند« :سياست امرو سياست اندلسياردن ایران است؛ چرااه
وقهي جامعهای مهغول و گرفهار سهوات سد ،دیگر بصيرت خود را نسبت به مسائل پيراموني ا دست
ميدهد و ه چون اندلس م کن است اهور را تقدی ا ار ن اید» صه هيان.)82 :8310 ،
ج) جهل :مح دبنمسل به امام علي بن ابيطالبصعليهالسهم) ميگوید« :اگر ميخواهي من ه راه تو
ب نگ  ،س هيری به من بده اه مسل ان را ا اافر تهخيص دهد» .مح دبن مسل حق و باطل را
ن يسناسد ،جاهل به حقایق و واقعيتهاست ،این جهل جلوی بصيرت او را گرفهه است ،اگر جهل را
دره بهکند ،هرگا چنين سخن ن يگوید .اگر دگاه به عر ت عليصعليهالسهم) بود اه چنين سخن
گاافي ن يگ ت .امرو ه برخي ا بيبصيرتيها ،برخاسهه ا جهل افراد و گروههاست صسيرا ی،
.)8 :8311
د) سخصيت دگي :امام یادقصعليهالسهم) ميفرمایند« :اسي اه با معيار اسخاص وارد دین سود،
ه ان افراد او را ا دین بيرون ميبرند» .اگر ربيعابنخصي بهجای سخصيت دگي ،معيارگرا و حقگرا
بود ،ن يگ ت“ :ما با اهل قبله ميجنگي ”!! ع ر سعد در انار عليصعليهالسهم) را ميسود تحسين ارد،
اما ع ر سعد در عاسورا را چه؟ ابنمل
مل

در ارسي نر برای عليصعليهالسهم) را ميسود سهود ،اما ابن

قاتل در مس د اوفه را چه؟ منهرری در انار امام قابل لطف است ،اما منهرری در برابر امام

خ يني چه؟! و ،...مهک و معيار ،حق و اسهم و انقه و راه امام و والیهند .امرو نيا سخصگرایي و
سخصيت دگي دفت بصيرت و بينایي دل است صسيرا ی.)8 :8311 ،
هر) خودمحوری :عليصعليهالسهم) ميفرماید« :اینها دنبال روش پيامبرصیلياهلل و دله) نيسهند .قيامهي
را قبول ندارند .پناهگاههان در مهکهت ،خودسانند» .خود را پيهوای خود قرار دادهاند ،مهک و معيار
خودسانند ،برای دنها "من" مه است ،عامل سقوط سيطان ه ه ين"من" بود .وقهي خود مطرح سد،
خدایي را ن يبيند ،حقي را ن يسناسد ،دیگر بصيرتي نيست اه بخواهد راه راست را ببيند و در دن راه
گام بردارد صسيرا ی.)8 :8311 ،
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و) سطحينگری :به عليصعليهالسهم) ميگوید :تو حق را نهناخههای! راه تو درست نيست! فرقي بين
عليصعليهالسهم) و معاویه ن يگذارد .چون ع قبين نيست ،معاویه را مسل ان ميس رد .جنگ علي و
معاویه را جنگ دو حق ميداند و عليصعليهالسهم) را ا این جنگ برحذر ميدارد .تصور مياند
جریاني اه انقه

را نهانه رفهه و امریکا برای او هورا مياهد ،یک جریان در خط امام و مدافع

والیت و قانون است صسيرا ی.)2 :8311 ،
)ح ا

معایرت :وقهياه خبر سهادت حسينبنعليصعليهالسهم) به مردم مدینه رسيد ،گ هند:

چه اسي جرأت ارده او را بکهد؟! موموع را بررسي اردند و خبر دمد :یایدبنمعاویه ،قاتل
حسينبنعليصعليهالسهم) است .ه ان مردم گ هند :امام حسينصعليهالسهم) در مان حيات به ما گ ت:
اگر یاید حاا سود ،اسهم ا بين ميرود ،ولي باور نکردی  .ح ا

معایرت مانع ا دیدن حقيقت

وجودی حسينصعليهالسهم) سد و نگذاست به تحليل یحيح سخن موالیهان بپردا ند .ح ا معایرت
نگذاست مردم عصر عليصعليهالسهم) ،او را تح ل انند .فرمود :فردا ميفه يد علي اه بود .فردا حقایق
پنهان ندگي علي برایهان دسکار ميسود .پس ا علي ،عليسناس ميسوید .پس ا علي ،ا علي دفاع
ميانيد .پس ا عاسورا ،ه راه مخهار و جاو توابين ميسوید .اگر امرو سخنان رهبری را فه يدی و
ع ل اردی و قدر والیت را دانسهي  ،مه است صسيرا ی.)2 :8311 ،
ح) وابسهگي فاميلي :نوح گ ت :خدایا! این پسر من است .خداوند فرمود :او ا اهل تو نيست .خدا
دست نوح را ميگيرد و ا کش مياند .پسر بير او را به وادی انحراف و بيبصيرتي برد .قردن مال و
فر ند را فهنه ميداند .این برای امهحان ماست .عهق به فر ند و ه سر و فاميل ،اورمان نکند اه در برابر
حق بایسهي و یک ع ر ع لکرد مثبت خود را ا بين ببری صسيرا ی.)2 :8311 ،
ط) گروهگرایي :در قردن اری ا حا اهلل و حا الهيطان یاد سده است و در مان فهرت غر
به معني امرو ی نبود تا با اخههفافکني ،د
حا

را گلدلود انند و ا دن ماهي خود را بگيرند .ه ين

را با ترفند و جنگ رواني به بهي مبدل ميسا ند اه فرد" ،چه بسهه" خود را فدای ار شهای

دن مياند و بر اثر بيبصيرتي ،گاه در مقابل ار شهای الهي و دین و انقه

ميایسهد .بهجای معيار

قراردادن حق ،حا و گروه معيار قرار ميگيرد .عليصعليهالسهم) ميفرماید« :قس هي ا حق و قس هي
ا باطل را ميگيرند و به ه ميدمياند .دن است اه سيطان بر دوسهان خود چيره ميگردد» ،امر بر
عدهای مههبه ميسود و بين مؤمن و منافق ن يسود فرق گذاست .در این وادی ،تهخيص حق و باطل،
سخت است و تنها اهل بصيرت ن ات ميیابند صسيرا ی.)3 :8311 ،
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ويژگيهاي فرماندهان سپاه
الف) تبلور ار شها و معيارهای دیني :پاسداران بهعنوان نيروهای مهدین و انقهبي ،امهيا باالیي را
در معرفت دیني ،معنویت و بصيرت و بينش سياسي دارا ميباسند اه تعلق به ار شهای مکهبي در
رفهار ،اردار ،ع لکرد و مدیریت دنها دسکار است صمصاحبه با مسئولين قر ).
) مردميبودن :سپاه اه نهادی برخاسهه ا مهن تودههای مهدین جامعه است ،ه واره یکي ا
ویژگيهای ذاتي خود را اه مردميبودن بوده ،ح ظ ارده است ،این ویژگي با س ره طيبه بسيج
نهادینه گهت و این امهيا  ،سپاه را به یک قدرت ملي مردمي در نرام ج هوری اسهمي تبدیل ارد
صمصاحبه با مسئولين قر ).
ج) والیيبودن :اعهقاد و الهاام و عهق به والیت در وجود پاسداران ،یکي ا ویژگيهای برجسهه
سپاه است و این ویژگي سپاه را بهعنوان نهاد مکهبي و والیي در جامعه ایران معروف ارده است
صمصاحبه با مسئولين قر ).
د) سهادتطلبي :روحيه و خصلت فداااری ،ایثار ،جان هاني برای درمانهای دیني و انقهبي با
روحيه س اعت ،این توان را به سپاه داده اه در مواجهه با دس نان با ت ام قدرت ایسهادگي ن اید.
ایسهادگي ه تها ،بروجردیها ،خرا یها و اههدو ها در مقابله با مدانقه

داخلي و دس نان

مه او در ح اسه ههت سال دفاع مقدس ،تابلویي رین و افهخاردفرین ا نقهه برجسهه سپاه را ترسي
ن وده است صمصاحبه با مسئولين قر ).
مفهوم شناسي جنگ نرم
جنگ نرم ،مهرادف ایطهحات بسياری در علوم سياسي و نرامي است .در علوم نرامي ا واژههایي
مانند جنگ رواني یا ع ليات رواني و در علوم سياسي ا واژههایي چون براندا ی نرم ،تهدید نرم،
انقه

مخ لين و اخيراً به واژه انقه

رنگين برای تبيين این ایطهح ،اسه اده ميسود .گاهي بهجای

جنگ ا واژههای تهدید یا قدرت نيا اسه اده ميسود ،ولي درنهایت هر دو به یک م هوم خه
ميسوند .نرریه جنگ نرم طي دهههای اخير وارد ادبيات سياسي سده است" .جو فنای" ا
اندیه ندان معایر معهقد است ،مبنای قدرت "اجبار" و مبنای قدرت نرم بر "اقناع" است ،او برخهف
بعضي ا یاحبنرران اقهصاد و دیپل اسي را در یرم وعه قدرت سخت قرار داده و تنها ا رسانه
بهعنوان قدرت نرم نام ميبرد .در ت امي ایطهحات باال هدف مههرک ،تح يل اراده گروهي بر گروه
دیگر ،بدون اسه اده ا راههای نرامي است .مبنای قدرت سخت یا جنگ سخت بر "اجبار" و مبنای
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قدرت نرم بر "اقناع" است .ص ،)www.tebyan.netایطهح جنگ نرم 8اه در مقابل جنگ سخت

2

مورد اسه اده واقع ميسود ،یکي ا م اهي مهداول راهبردسناسان ،نرریهپردا ان و اارسناسان علوم
اجه اعي و سياسي است؛ ارتش امریکا در مارس  8055در دیيننامه ر مي خود تعریف ویژهای ا
جنگ نرم ارائه ارد« :اسه اده دقيق و طراحيسده ا تبليغات و دیگر اع الي است اه منرور ایلي دن
تیثيرگذاری بر عقاید ،احساسات ،ت ایهت و رفهار دس ن صگروه بيطرف و یا گروه دوست) است،
بهنحویاه پههيباني برای بردوردن مقاید و اهداف ملي باسد» .ویليام داوتي جنگ نرم را «م وعه
اقداماتي اه ا طرف یک اهور بهمنرور اثرگذاری و ن وذ بر عقاید و رفهار دولتها و ملتهای دیگر
درجهت مطلو

و با اباارهایي غير ا اباار نرامي سياسي و اقهصادی ان ام ميسود» ميداند صقرباني،

 .)8 :8311جان االينا ،نرریهپردا دانهگاه ملي جنگ امریکا ،جنگ نرم را «اسه اده طراحيسده ا
تبليغات و اباارهای مربوط به دن ،برای ن وذ در مخهصات فکری دس ن با توسل به سيوههایي اه
موجب پيهرفت مقاید امنيت ملي م ری ميسود ،ميداند» صاالينا .)817 :8379 ،معروفترین تعریف
را جو فنای ،در حو ه "قدرت نرم" در سال 8009م ارائه ن ود .او قدرت نرم را «توانایي سکلدهي
ترجيحات دیگران» تعریف ارد؛ تعری ي اه قبل ا وی «پروفسور ح يد موالنا» در سال  8016در
اها "اطهعات و ارتباطات جهاني؛ مر های نو در روابط بينال لل" به دن اساره ارده بود .بااینوجود،
مه ترین اها

در حو ه جنگ نرم را جو فنای در سال  ،2998تحت عنوان "قدرت نرم؛ ابااری

برای موفقيت در سياست جهاني" منههر ن ود صقرباني .)8 :8311 ،در جنگ نرامي ،توانایي مهکي به
قدرت سخت صابااردالت ،ادوات ،ت هياات و )...است ،ولي در جنگ نرم ،توانایي مهکي به قدرت نرم
است .قدرت نرم 3توانایي رسيدن به اهداف و خواسههها بدون اع ال فهار و ای اد اجبار و ااراه است.
درواقع ،با قدرت نرم ،خواسههها و اهداف ا طریق جذ

و مهقاعداردن طرف مقابل بهدست ميدید.

جنگ نرم یا تهدید نرم 8بهلحاظ م هومي ارتباط تنگاتنگ دارند .تهدید نرم ،تهدیدی است؛ نامحسوس،
بدون منا عه مسهقي و اسه اده ا اباار فيایکي اه بهدنبال تغيير باورها ،افکار و رفهارهاست .جنگ نرم،
روسي برای جنگ و غلبه برطرف مقابل ،بدون اسه اده ا اباار و ور نرامي اوليه و بهیورت جذبي و
اقناعي است .در این جنگ ،دس ن تهش مياند با اقدامهای نرمافاارانه و رواني ،حو ه افکار و
باورهای جامعه را بهمنرور تحقق اهداف خود اسغال اند صجواني .)1 :8311 ،تهدید نرم ،نوعي سلطه
1. Soft Warfare
2. Hard Warfare
3. Soft Power
4. Soft Threat
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اامل در ابعاد سهگانه حکومت ،اقهصاد و فرهنگ است اه ا طریق اسهحاله الگوهای رفهاری ملي در
این حو هها و جایگایني الگوهای نرام سلطهای تهدید ،محقق ميسود .با این نگرش ،ت امي اقداماتي
اه موجب سود تا اهداف و ار شهای حياتي یک نرام سياسي ص یرساختهای فکری ،باورها و
الگوهای رفهاری در حو ه اقهصاد ،فرهنگ و سياست) بهخطر افهد ،یا موجب ای اد تغيير و دگرگوني
اساسي در عوامل تعييناننده هویت ملي یک اهور سود ،تهدید نرم بهس ار دید .در تهدید نرم ،بدون
منا عه و لهکراهي فيایکي ،اهور مهاج اراده خود را بر یک ملت تح يل مياند .تردید در مباني و
یرساختهای فکری یک نرام سياسي ،بحران در ار شها و باورهای اساسي جامعه ،بحران در
الگوهای رفهاری جامعه و بحرانهای پنجگانه سياسي صهویت ،مقبوليت ،مهارات ،ن وذ و تو یع) را
ميتوان ا مؤل ههای این تهدید نام برد .تغييرات حایل ا تهدید نرم ،ماهوی ،درام ،ذهني ،تدری ي و
نرمافاارانه است .این تهدید ه راه با درامش و خالي ا روشهای فيایکي و با اسه اده ا اباارهای
تبليغات ،رسانه ،احاا  ،تهکلهای ین ي و قهری و سيوه القا و اقناع ان ام ميپذیرد صنائيني:8311 ،
.)5
تاريخچه جنگ نرم
جنگ نرم و م اهي ه سان دن ا قبيل :ع ليات رواني ،جنگ رواني ،قدرت نرم ،جنگ س يد و،...
قدمهي به اندا ه حيات بهری دارد .نوع نگاه ،اویه دید ،ارتباطات چهرهبهچهره و غيراهمي ،سادهترین
و قدی يترین روشهای ع ليات رواني و جنگ نرم است .برخي ،قدی يترین روایت پيرامون جنگ
نرم را به نبرد ايدئون با ماد نسبت ميدهند .در این جنگ ،سپاهيان ايدئون با افاایش چندین برابری
مهعلهای لهکریان ،باعث فریب و ترس مادها سدند و بدون هيچ درگيری به پيرو ی دست یافهند.
بااینوجود« ،جنگ نرم» با مخهصات نرری و پراتيک جدید خود بعد ا سروع جنگ سرد و در اوج دن
یعني در دهه  8079با مهارات اساتيد برجسهه علوم سياسي و علوم ارتباطات ا ج له جو ف نای،
هارولد السول ،جان االينا ،اعضای برجسهه دژانس اطهعات مراای امریکا صسيا) 8و فرماندهان ارسد
پنهاگون با تیسيس مراای تحت عنوان «ا يهه خطر جاری» طراحي ،تدوین و ع لياتي سد اه مه ترین
هدف دن ب باران تبليغاتي عليه بلوک سرق و بهویژه سوروی بود اه ظاهراً بعد ا فروپاسي اتحاد
ج اهير سوروی این ا يهه به «ا يهه یلح جاری» تغيير نام داده و ه چنان فعال است و اانون
تهاج ات رواني دن جهان اسهم و بهویژه ایران و هواداران منطقهای دن ا ج له حا اهلل ،ح اس و
)1 - Central Intelligence Agency (CIA
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اهورهای دوست ایران است صقرباني .)3 :8313 ،اودتاى  21مرداد  8332در ایران ن ونه بار ى ا
براندا ى نرم بود اه با تراهرات افرادى ان ام سداه عدهاى ا دنان ،ا اسرار و اوباش بهحسا
مىدمدند .ن ونه تا هترى ا براندا ى نرم را در اتحاد ج اهير سوروى سابق مىتوان دید صمقام معر
رهبرى.)8370/82/0 ،
اهمیت و ابعاد تهديدات نرم
پيچيدهترین و مه ترین مؤل ه امنيت ملي در هر اهور ،امنيت فرهنگي است .هرچه یک حکومت،
مباني فکری و اعهقادی و الگوهای رفهاری دیگران را بهچالش بيههری اهانده باسد ،ا تهدیدات
بيههری برخوردار خواهد بود .تهدیدات فرهنگي اه ا دن به تهاج فرهنگي و یا تهدید نرم یاد
ميسود ،بهدنبال ای اد انواع بحرانهای فرهنگي ر سياسي در جامعه برای دسهيابي به اهداف و اغراض
سياسي است .هدف ایلي ا این نوع تهدید ،حذف باورمندی جامعه ،سلب اراده و روحيه مقاومت و
درم وع اسهحاله فرهنگي ر سياسي است .در این نوع تهدید تهش ميسود ملهي دارای درمان به ملت
بيدرمان تبدیل سود و دن ه به دست خود؛ یعني الگوهای رفهاری خود را در حو ههای اقهصادی،
سياسي و فرهنگي بهچالش اندا د .بنابراین ،تهدید نرم ،امرو ه مؤثرترین ،ااردمدترین و ا هاینهترین
و درعينحال ،خطرناکترین و پيچيدهترین نوع تهدید عليه امنيت ملي یک اهور است ،چون ميتوان
با ا ترین هاینه با حذف لهکراهي و ا بينبردن مقاومتهای فيایکي به هدف رسيد؛ یرا با عواطف،
احساسات ،فکر و اندیهه و باور و ار شها و درمانهای یک ملت و نرام سياسي ارتباط دارد .ابعاد این
جنگ و تهدید دین ،فکر و درمان ملتها را دماج تهاج خود قرار ميدهد صنائيني .)82 :8311 ،با ظهور
فناوری جدید و علوم ارتباطات ،ظهور وسایل ارتباطج عي و رسانههای مهنوع نوین ،ابعاد تهدید نرم،
گسهردهتر و پيچيدهتر سده است .بخش قابلتوجهي ا نرریههای جدید امنيهي و راهبردهای قدرتهای
سلطهگر ،بهویژه راهبرد امنيت ملي و منطقهای امریکا بر ااربرد قدرت نرم تیايد دارد .بسياری ا
یاحبنرران و نرریهپردا ان علوم سياسي و روابط بينال لل ،تهدیدات قرن  28را تهدیدات نرم و یا
جهانيسا ی فرهنگ ميدانند .در هيچ ماني ،دولتمردان امریکا تا این مياان بر مضامين ار سي و
اخهقي بهعنوان منابع نرم قدرت تیايد نداسههاند صنائيني.)83 :8311 ،
قدرت ملي و قدرت نرم
قدرت ملي را ميتوان امکان تح يل اراده یک با یگر به دیگر با یگران تعریف ارد .مانياه
اهوری توانایي ،اراده و ظرفيت ال م را دراخهيار دارد و در پرتو دن ميتواند ،اهداف و ار شهای

52

فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي ،سال شانزدهم ،شماره  ،58پايیز و زمستان 6931

حياتي خود را ح ظ ،توسعه و تع يق بخهد ،درواقع ،دن اهور ا قدرت ملي ال م برخوردار است.
قدرت ملي دارای مؤل ههای نرامي ،سياسي ،فناوری ،اقهصادی ،ژئوپليهيکي ،انساني ،فرهنگي و ،...است.
قدرت در چهره جدید خود با فرهنگ و اندیهه دميخهه سده و در نرریههای جدید ع دتاً ماهيت
نرمافاارانه پيدا ن وده است .اهوری ميتواند اهداف و مقاید ملي خود را پيش ببرد اه قدرت بيههری
را به یحنه بياورد و به بههرین روش ،قدرت حریف را تضعيف ن اید .قدرت ملي سامل :قدرت نرامي،
سياسي ،اقهصادی ،اطهعاتي ،فرهنگي ،تبليغي و ،...است .برجسههترین مرهر و ن ود قدرت ملي ،قدرت
فرهنگي بهمعنای عام و قدرت رواني ر تبليغي بهمعنای خاص است اه با یگران در یحنه روابط
بينال لل تهش ميانند این بعد قدرت را اه ما در این مقاله بهعنوان قدرت نرم معرفي ن ودهای ،
افاایش و گسهرش داده و با اسه اده ا این وجه قدرت ،بر سایر با یگران تیثير گذاسهه و دنها را ا ميدان
رقابت خارج سا ند .ویژگي این وجه ا قدرت ،با م هوم اقناع و رمایتمندی ه راه است صنائيني،
.)87 :8311
سطوح قدرت نرم
الف) سطح راهبردی قدرت نرم :این سطح ا قدرت نرم ،مهیثر ا فرهنگ راهبردی اهور و به
رهبران و نخبگان یک اهور با ميگردد و باالترین سطح رویارویي قدرت نرم تلقي ميسود .هدف
ایلي در این سطح ،افاایش قدرت هن ارسا ی خود و تضعيف قدرت هن ارسا ی حریف در محيط
بينال للي است .به هر مياان اه با یگران بهوانند در این سطح قدرت ای اد انند و یا بر قدرت
هن ارسا ی دیگران تیثير بگذارند ،امکان پيرو ی بيههری خواهند داست .هدف ا این تهدید در این
سطح ،اجرای ع ليات رواني راهبردی ،تیثيرگذاری بر بردوردها و سناخت نخبگان و رهبران حریف
صتیثير بر سناخت) و ه چنين ارعا

و تیثير بر عام و اراده صتیثير بر روحيه و قدرت ایسهادگي) دنان

است صنائيني.)87 :8311 ،
) سطح مياني قدرت نرم :این سطح ا قدرت نرم بر عنصر مردمي قدرت ملي اهور تیايد دارد.
قدرت نرم در این سطح ،ا فرهنگ ملي مهیثر است .این سطح ا اهداف سطح راهبردی پههيباني
مياند و به تص ي ات نخبگان و رهبران مهروعيت بخهيده و بر عام و اراده دنها تیثير ميگذارد .هدف
سطح مياني تهدید نرم ،سلب اراده و انگياه ا مردم و بيت اوتن ودن ج عيتهای ه راه و تبدیل دنها
به ج عيتهای معارض ،مخالف و بيت اوت و سکلدادن به نافرمانيهای مدني با ای اد سکاف بين دو
سطح راهبردی و مياني است .تهدید نرم ،در این سطح ميتواند بر مياان ح ایت مردم ا سياستهای
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نرام و نخبگان مؤثر باسد ،ه چنين ح ایت عاط ي ر رواني نيروهای مسلح تحت تیثير این سطح است،
دریورتياه اهوری ا قدرت نرم ال م در این سطح برخوردار باسد ،بهطور طبيعي دن اهور ،فاقد
بحرانهای پنجگانه سياسي ،مهروعيت ،ن وذ ،مهارات ،تو یع و هویت خواهد بود و با دارندگي
مردمي در برابر تهدید نرم سکل خواهد گرفت؛ درمقابل ،وجود بحرانهای پنجگانه فوق و ه چنين
نبود قدرت هن اری و الگوهای رفهاری برتر و ااردمد و با قابليت نهادینهن ودن در حو ه فرهنگ ملي
ميتواند یک اهور را دسيبپذیر اند صنائيني.)81 :8311 ،
ج) سطح تااهيکي قدرت نرم :پایينترین سطح رویارویي قدرت نرم در سطح نيروهای مسلح اهور
سکل ميگيرد .این سطح ا قدرت نرم ا فرهنگ دفاعي اهور مهیثر است .در این سطح ا قدرت نرم،
تقابل اراده و روحيه جنگي ر مندگان دو یا چند اهور در ميدان نبرد سکل ميگيرد .هدف ایلي ا
تهدید نرم در این سطح ،سلب اراده و روحيه مقاومت در جبهه حریف است صنائيني.)81 :8311 ،
ابعاد تهديد نرم
الف) در حو ه فرهنگ :فرهنگ ،بيانگر سخصيت و هویت ملي اهور و دسهاورد معرفهي انسان و
جوامع است .فرهنگ اهور دارای سه سطح الي است :م رومات اساسي و یرساختهای فکری
صباورهای) هر اهور ،فرهنگ تلقي ميسود .ه چنين فرهنگ ملي اهور ،دارای م وعهای ا بایدها،
نبایدها و ار شهاست اه سطح دوم دن را تهکيل ميدهد و درنهایت الگوهای رفهاری و اقدام یک
اهور ،الیه سوم فرهنگ ملي تلقي ميسود .بااینتویيف ،ميتوان گ ت ابعاد تهدید نرم در حو ه
فرهنگ عبارت است:
الف) تهدید باورهای صم رومات اساسي) اهور در سه سطح نخبگان ،مردم ،نيروهای مسلح؛
) تهدید ار شهای اساسي اهور در سه سطح نخبگان ،مردم ،نيروهای مسلح؛
ج) تهدید الگوهای رفهاری اهور در سه سطح نخبگان ،مردم ،نيروهای مسلح صنائيني.)80 :8311 ،
) در حو ه سياسي :دولتها بهمثابه واحد سياسي در نرام بينال لل با مؤل ههای ج عيت ،قل رو،
حکومت و حاا يت و نرام ار سي مهخص ،سناخهه ميسوند .هر نرام سياسي برای ح ظ بقامندی
خود ،نيا مند ثبات سياسي و انس ام ملي است .بنابراین ،افاایش مهروعيت سياسي نخبگان و رهبران
یک اهور به توانایيهای دنها در ای اد انس ام سياسي و برخورداری ا ح ایت ،رمایتمندی و
قدرت اقناعسا ی افکار ع ومي بسهگي دارد .بهطور طبيعي ،دریورتياه دولهي نهواند قدرت سياسي
ال م را در حو ه داخلي و خارجي ای اد اند ،با بحرانها و تهدیدات مخهلف سياسي مواجه خواهد سد.
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مياان اقهدار سياسي اهور در جامعه ،مياان انس ام و ه ایسهي مسال تدميا و ح ظ هویت و
یکپارچگي ملي و مياان توليد و با توليد هن ارهای سياسي ،بهجریانانداخهن گ ه انهای مسلط در
درون جامعه و در عریه بينال للي و برخورداری ا مقبوليت و مهروعيت ال م ا ساخصهای قدرت
نرم در این حو ه بهس ار ميدید .ای اد سکاف بين مردم و رهبران ،نبود ح ایت مردمي و
مهروعيتبخهي به تص ي ات رهبران و سکلگيری نافرمانيهای مدني در جامعه ،بحران مهروعيت
بهوجود ميدورد .انگياه دایي و دلسرداردن مردم برای حضور در عریههای تعييناننده اهور ،ا
مصادیق بار بحران مهارات است .م وعه این موارد قدرت نرم یک نرام سياسي را ااهش ميدهد
و بهطور طبيعي دن نرام را در برابر تهدید نرم دسيبپذیر مياند صنائيني.)29 :8311 ،
اهداف جنگ نرم
 .8ای اد تغيير در اعهقادات و باورها :مه ترین و ایليترین هدف جنگ نرم ،ای اد تغيير و
دگرگوني در باورها و اعهقادات جامعه هدف است .اعهقادات و باورها ،اساس حرات یک جامعه
بهس ار ميدیند .هر انساني براساس باورها و اعهقادات خود به ندگياش جهت ميدهد .بنابراین ،اگر
اساني بخواهند در مسير حرات یک ملت و جامعه خلل یا تغييری ای اد انند ،باید به سراغ تغيير
باورها و اعهقادات دنان بروند .بنابراین ،در جنگ نرم ،اساسيترین هدف ،ای اد تغيير در باورها و
اعهقادات است صجواني.)1 :8311 ،
 .2ای اد تغيير در افکار و اندیههها :هدف ع ده دیگر در جنگ نرم ،ای اد تغيير در افکار جامعه
است .چنانچه دس نان یک ملت ،با جنگ نرم بهوانند ،در باورها و اعهقادات یک ملهي رسوخ ارده و
با ای اد سک و تردید ،دن باورها و اعهقادات را مخدوش و مهالال ن ایند ،مينهها و بسهرهای ال م
برای هدف بعدی ،یعني ای اد تغيير در چگونگي فکراردن و اندیهيدن در حو ههای گوناگون فراه
ميسود صجواني.)1 :8311 ،
 .3ای اد تغيير در رفهار :رفهارهای یک جامعه ،مبهنيبر اعهقادات ،باورها و چگونگي فکراردن و
اندیهيدن افراد دن جامعه است .با تغييرات اساسي در این مباني ،مدلهای رفهاری در حو ههای
گوناگون تغيير مياند .درواقع ،مدلهای رفهاری در هر جامعهای ،براساس نوع باورها و اعهقادات و
چگونگي فکر و اندیهه در دن جامعه سکل ميگيرد .بدیهي است اه با تغيير هر نوع باور و اندیههای،
الگوهای رفهاری جدید براساس باورها و افکار جدید جایگاین الگوهای قبلي ميسود صجواني:8311 ،
.)1

55

بررسي عوامل مؤثر بر ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم

 .8ای اد تغيير در ساخهار سياسي :هدف نهایي در جنگ نرم ،ای اد تغيير و دگرگوني در
ساخهارهای سياسي جامعه هدف و جایگایناردن ساخهارهای جدید است .در یک جامعه ،مردم در
سرایطي با نرام سياسي خود بهچالش بر ميخياند اه دیگر دن را مهروع ندانند و ا نرر دنان مسئوالن
سياسي مقبوليت خود را ا دست داده باسند .بنابراین ،مهروعيت دایي و مقبوليت دایي برای ای اد
بحران ،نادرامي و بيثباتسا ی در جامعه هدف ،ا اارویژههای ایلي جنگ نرم محسو

ميسود.

براساس چنين ج عبندی بود اه دس نان ا دهه دوم انقه با هدف ای اد تغيير در باورها و اعهقادات
مردم ایران ،تهاج فرهنگي خود را دغا و تهدیدات نرم دنان ،وارد مرحله جنگ نرم سده است
صجواني.)0 :8311 ،
ويژگيهاي جنگ نرم
ماهيت جنگ نرم ،ویژگي غيرخهونتدميابودن دن است .جنگ نرم بهدليل پيچيدگي و اتکا به
قدرت نرم ا ویژگيهای بسيار یاد و مهنوع برخوردار است اه مه ترین دنها عبارتند ا  .8 :جنگ نرم
درپي تغيير قالبهای ماهوی جامعه و ساخهار سياسي است .2 ،جنگ نرم ،درام ،تدری ي و یرسطحي
است .3 ،جنگ نرم ،ن ادسا است .8 ،جنگ نرم ،پایدار و بادوام است .5 ،جنگ نرم ،پرتحرک و
جاذبهدار است .6 ،جنگ نرم ،هي انسا است .7 ،جنگ نرم ،دسيبمحور است .1 ،جنگ نرم،
چندوجهي است .0 ،جنگ نرم ،تضاددفرین است .89 ،جنگ نرم ،تردیددفرین است .88 ،جنگ نرم ا
اباار رو اسه اده مياند صجواني.)82 :8311 ،
تاکتیکهاي (راهکنش) جنگ نرم
 .8برچسب دن :براساس تااهيک برچسب دن رسانهها ،واژههای مخهلف را به ی ات مثبت و من ي
تبدیل و دنها را به دحاد یا نهادهای مخهلف نسبت ميدهند؛ برچسب ني یا اس گذاری صبرچسب به یک
فکر و یا عقيده دن) برای تحریک به رد فکر و اندیههای ،بدون بررسي سواهد است .بهعنوانن ونه ،به
مقاومت مهروع مردم مرلوم فلسطين و لبنان ،برچسب تروریس مي نند و ح ایت ایران ا این مبار ین
را ح ایت ا تروریس

مينامند و با تبليغات رسانهای افکارع ومي را دسهکاری ميانند

ص.)jangekhamush.blogfa.com

 .2تلطيف و تنویر :تلطيف و تنویر در مواردی اسه اده ميسود اه چيای را بدون بررسي سواهد،
بپذیری و تصدیق اني  .مانند دنکه رسانههای ارتباط ج عي ا سویي م هوم «حقوق بهر و د ادی» را
پرفضيلت جلوه داده و ا سویدیگر غر را مهد د ادی و مدافع حقوق بهر قل داد ميانند ،درحالياه
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بيههرین نقص حقوق بهر و د ادی در این اهورها یورت ميگيرد ص.)jangekhamush.blogfa.com

 .3انهقال :تااهيک انهقال یعني اینکه اقهدار ،حرمت و منالت امر مورد احهرام به چيای دیگر برای
قابلقبولتراردن دن منهقل سود؛ اسه اده ا ن ادهای مذهبي و یا ملي و انهسا

به اسخاص و

جریانهایي اه مورد احهرام تودههای ع ومي مردم هسهند ،تااهيک انهقال است .در این تااهيک ا
اباارهای گوناگون ا ج له طنا ،اایکاتور ،داسهان اوتاه ،سعر و موسيقي اسه اده ميسود
ص.)jangekhamush.blogfa.com

 .8تصدیق :تصدیق یعني سخصي اه مورد احهرام یا من ور است؛ بگوید فکر ،برنامه یا محصول یا
سخص معيني خو

یا بد است .تصدیق فني رایج در تبليغ مبار ات سياسي و انهخاباتي است .ح ایت

اسخاص معروف ه چون سياستمداران ،هنرمندان ،ور سکاران و دانه ندان و نيا گروههای فرهنگي،
سياسي و اجه اعي ا فردی یا جریاني تصدیق عنوان ميسود ص.)jangekhamush.blogfa.com
 .5سایعه :سایعه در فضایي توليد ميسود اه امکان دسهرسي به اخبار و اطهعات موثق امکانپذیر
نباسد ،بهعبارتي سایعه در جایي ای اد ميسود اه خبر نباسد و یا خبر ا منابع موثق منههر نهود .اگرچه
هر سایعه دربرگيرنده بخش قابلتوجهي ا واقعيت ميتواند ،باسد ،صتااهيک تسطيح در سایعهسا ی)
ولي مریب ن وذ دن بسهگي به درجه ابهام و اه يت دن دارد؛ باید توجه داست اه در سایعهسا ی ا
تااهيکهای گوناگون ا ج له تسطيح ،ه انندسا ی ،برجسههسا ی صبارگن ایي) و ...نيا اسه اده
ميسود ص.)jangekhamush.blogfa.com
 .6اليگویي :در تااهيک اليگویي ،ذهن مخاطب مهوجه حواسي و ساخ و برگ نهده و در رابطه
با هسهه مراای پيام ،حساسيت نداسهه و دن را بدون بررسي و انکاش ميپذیرد اه بهه يندليل ،برخي
این تااهيک را «بيحسسا ی مغای» مينامند ص.)jangekhamush.blogfa.com

 .7دروغ بارگ :تااهيک دروغ بارگ هنو ه مورد اسه اده فراوان است ،ع دتاً برای
مرعو اردن و فریب ذهن حریف مورد اسه اده قرار ميگيرد .بدین معنا اه پيامي را اه به هيچوجه
واقعيت ندارد ،بيان ميانند و مدام بر طبل تکرار مياوبند تا ذهن مخاطب دن را جذ

اند .رئيس

دسهگاه تبليغاتي نا یها ،گوبلا ،درباره این تااهيک معهقد است؛ دروغ هرچه بارگهر باسد ،باور دن
برای مردم راحتتر است ص.)jangekhamush.blogfa.com

 .1تکرار :تکرار یکي دیگر ا تااهيکهای دس ن است ،بهطوریاه در این روش با تکرار پيام،
سعي در القای مقصودی معين و جاانداخهن پيامي در ذهن مخاطب دارند؛ تکرار ا لحاظ روانسناسي در
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تهکيل «عادت» بسيار م يد است ،بهویژه اگر با دقت توأم باسد .بدون تکرار ،تثبيت و تقویت دقيقتر،
«عادت» ميسر نخواهد سد .روش تکرار ا قواعد خایي پيروی مياند ،یرا فایلههای تکرار ،نباید
چنان درا باسد اه سبب محوسدن دثار قبلي سود و نهچندان اوتاه باسد اه مهلانگيا و خسههاننده
سود ص.)jangekhamush.blogfa.com

 .0پاره حقيقتگویي :در تااهيک پاره حقيقتگویي نيا گاهي خبر یا سخني مطرح ميسود اه
ا نرر منبع ،محهوای پيام ،م وعهای بهه پيوسهه و مرتب است اه اگر بخهي ا دن نقل و بخهي نقل
نهود ،جهت و نهي ه پيام منحرف خواهد سد .رسانهها مع والً مهناسب با جایگاه و جناح سياسي اه به
دن مه ایل هسهند ،بخهي ا خبر را نقل و بخهي را نقل ن يانند .در تااهيک «پاره حقيقتگویي»
حذف یکي ا عنایر خبر بهع د یورت ميگيرد و بيههر اوقات عنصر «چرا» حذف ميسود؛ نوع
تيهرها و محهوای رو نامهها و رسانهها در مواقع سخنراني مقامات عالي نرام نهانگر بهرهگيری ا این
تااهيک است ص.)jangekhamush.blogfa.com

 .89انسانيت دایي و اهری نسا ی :یکي ا مؤثرترین سيوههای توجيه ح له به دس ن هنگام جنگ
صنرم و یا سخت) ،تااهيک انسانيت دایي است .چه اینکه وقهي حریف ا مرتبه انساني خویش تنایل
یافت و در قامت اهری ني در ذهن مخاطب ظاهر سد ،ميتوان اقدامات خهونتدميا عليه این دیو و
اهری ن را توجيه ارد .در این تااهيک با اسه اده ا برچسب ني ی ات من ي به حریف ا ج له د د،
قاتل و دروغگو به توجيه ح هت و تهاج ات عليه رقيب ميپردا ند ص.)jangekhamush.blogfa.com

 .88ارائه پيهگویيهای فاجعهدميا :تااهيک ارائه پيهگویيهای فاجعهدميا نيا ا ج له تااهيکهایي
است اه دس نان قس خورده نرام به فراواني ا دن اسه اده اردهاند؛ در این تااهيک با اسه اده ا
دمارهای ساخهگي و سایر سيوههای جنگ رواني به ارائه پيهگویيهای مصيبتبار ميپردا ند اه بهوانند
حساسيت مخاطب را نسبت به دن افاایش و براساس ميل و هدف خویش افکار وی را هدایت ن ایند.
ارائه اخبار و دمارهای دلوده به دروغ ا ومعيت سياسي ،اقهصادی و فاجعهدميابودن دینده اهور
حریف دریورت تداوم ومع موجود ،ذیل این تااهيک تعریف و بعضاً سعار «تغيير» نيا در این رابطه
ا سوی برخيها پيگيری ميسود ص.)jangekhamush.blogfa.com

 .82قطرهچکاني :در تااهيک قطرهچکاني نيا اطهعات و اخبار در مانهای گوناگون و به تعداد
بسيار ا و به یورتي سریالي ولي نامنر دراخهيار مخاطب قرار ميگيرد تا مخاطب نسبت به پيام
مربوطه حساس سده و در طول یک با ه ماني دن را پذیرا باسد ص.)jangekhamush.blogfa.com
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 .83حذف صسانسور) :در تااهيک حذف یا سانسور ،فضایي مناسب برای سایر تااهيکها بهویژه
سایعه ،خلق ميسود تا مينه ن وذ دن افاایش یابد .در این تااهيک با حذف بخهي ا خبر و نهر بخهي
دیگر ،به ای اد سؤال و مه تر ا دن ابهام ميپردا ند و بدینترتيب مينه توليد سایعات گوناگون خلق
ميسود ص.)jangekhamush.blogfa.com

 .88جاذبههای جنسي :اسه اده ا ن ادهای اروتيکال ا تااهيکهای مه مورداسه اده رسانههای
غربي است ،بهطوریاه ميتوان گ ت ااثر قریببهات اق برنامههای رسانههای غربي ا این جاذبه
درجهت جذ

مخاطبان خویش بهویژه جوانان اه فعالترین بخش جامعه هسهند ،بهره ميگيرند

ص.)peopleinsoftwar.blogfa.com

 .85ماساژ پيام :یکي ا معروفترین تااهيکهای دس ن ،ماساژ پيام است ،بهطوریاه دس نان ا
انواع تااهيکهای گوناگون صحذف ،اليگویي ،پاره حقيقتگویي ،مانبندی و قطرهچکاني) جنگ
نرم اسه اده ميانند تا پيام براساس اهداف تعيينسده سکل گيرد و بهواند تصویر مورد انهرار را در ذهن
مخاطب ای اد اند .در این روش ،پيام با انواع تااهيکها ماساژ تا ا دن م هوم و مقصودی خاص بردید
ص.)jangekhamush.blogfa.com

 .86ای اد ت رقه و تضاد :ا ج له اموری اه در فرایند جنگ نرم مورد توجه واقع ميسود ،تضعيف
ا طریق تاریق ت رقه در جامعه هواداران و حاميان حریف است .ای اد و القای وجود تضاد و ت رقه در
جبهه رقيب ،باعث عدم انس ام و یکپارچگي سده و رقيب را مهغول مهکهت دروني جامعه حاميان
خود مياند و ا این طریق ا اقهدار و انرژی دن ااسهه و قدرتش فرسوده ميسود
ص .)peopleinsoftwar.blogfa.comتااهيک ای اد ت رقه و تضاد موجب ای اد «گسست» ميسود،
نرير گسست قوميت ،مذهب ،دین ،جنسيت ،بان و نژاد .مه ترین هدف این تااهيک ،ای اد گسست
بين مردم و نرام سياسي است اه باعث تالال و تنال اعه اد ع ومي مردم و مقبوليت و پذیرش رژی
سياسي ميسود ص.)jangekhamush.blogfa.com

 .87ترور سخصيت :یکي ا تااهيکهای مه دس ن در جنگ نرم ،ترور سخصيت است،
بهطوریکه در این جنگ برخهف جنگ سخت ،ترور فيایکي جای خود را به ترور سخصيت ميدهد.
مانياه ن يتوان و یا نباید فردی مورد ترور فيایکي قرار گيرد ،با اسه اده ا نرام رسانهای و انواع
تااهيکها ا ج له بارگن ایي ،انسانيت دایي و اهری نسا ی ،وی را ترور سخصيت ميانند و ا این
طریق باعث افاایش ن رت ع ومي و ااهش محبوبيت وی ميسوند .دس نان انقه

و نرام اسهمي با

اسه اده ا این تااهيک و بهرهگيری ا ابااری مانند؛ طنا ،ااریکاتور ،سعر و اليپهای اوتاه اه ع وماً
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ا طریق اینهرنت و تل ن ه راه ،پخش ميسود ،به ترور سخصيت برخي افراد سياسي و فرهنگي موجه و
معهبر در ناد مردم ميپردا ند ص.)jangekhamush.blogfa.com

 .81مبالغه :مبالغه یکي دیگر ا روشهایي است اه با اغراقاردن و بارگن ایي یک موموع،
سعي در اثبات یک واقعيت دارد .اارسناسان جنگ رواني ،ا این فن در مواقع و وقایع خاص اسه اده
ميانند .غربيها ه واره با انعکاس مبالغهدميا دسهاوردهای فناورانه خود و اغراق در ناااميهای
اهورهای جهان اسهم سعي در تضعيف روحيه مسل انان در تقابل با ت دن غربي دارند
ص.)jangekhamush.blogfa.com

 .80مغالطه :تااهيک مغالطه نيا سامل؛ گاینش و اسه اده ا اظهارات درست یا نادرست ،مهروح یا
مغهوش و منطقي یا غيرمنطقي است ،به این منرور اه بههرین یا بدترین مورد م کن را برای یک فکر،
برنامه ،سخص یا محصول ارائه داد ص.)jangekhamush.blogfa.com

ابزارها و بازيگران جنگ نرم
ت امي اباارهای حامل قدرت نرم را باید بهعنوان اباارهای جنگ نرم مورد توجه و سناسایي قرار
داد .این اباارها انهقالدهنده پيامها با اهداف خاص هسهند .در انار فضای م ا ی اینهرنهي ،رسانهها
سامل؛ رادیو ،تلویایون و مطبوعات ،عریههای هنر سامل؛ سين ا ،تئاتر ،نقاسي ،گرافيک و موسيقي،
انواع سا مانهای مردمنهاد و سبکههای انساني در مره اباار جنگ نرم بهس ار ميدیند .افرادی اه این
اباارها را بهاار ميبرند ،سربا ان و نراميان ت نگبهدست و پيامهای ارسالي ،گلولههایي است اه ا این
ت هياات سليک ميسود .در یحنه جنگ نرم دو گروه انهگر و با یگر ایلي وجود دارد .با یگران
مهاج  ،اساني اه جنگ نرم را به راه انداخهه و اساني اه به مقابله با جنگ نرم ميپردا ند .با یگران
جنگ نرم عليه ج هوری اسهمي را ميتوان به دو گروه خارجي و داخلي تقسي بندی ارد .با یگران
جنگ نرم را براساس نقهي اه برعهده دارند ،ميتوان به ههت طبقه ،سامل :سياستگذاران،
اندیههسا ان ،برنامهسا ان ،اارگااران ،پردا سگران ،با یگردانان ،با یگران و با یخوردگان
تقسي بندی ارد .سه طيف اول ا با یگران جنگ نرم در گروه با یگران خارجي قرار دارند .این سخن
به دن معناست اه قرارگاه ایلي جنگ نرم عليه ج هوری اسهمي در خارج ا اهور وجود دارد و
گروهها و افراد داخلي ،حهي سردمداران فهنه ا سوی خارجيها خواسهه یا ناخواسهه مدیریت ميسوند.
مه ترین با یگران خارجي جنگ عليه ج هوری اسهمي عبارتند ا  :سرویسهای جاسوسي و امنيهي
مانند سيا ،پنهاگون ،موساد و  ، ...نهادهای رس ي و دولهي امریکا ،رژی یهيونيسهي ،انگليس ،دل ان،
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فرانسه و ،...نهادها ،مؤسسات و بنيادهای بينال للي و ا پانيهای رسانهای صجواني.)81 :8311 ،
زمینههاي پیدايش تهاجم فرهنگي و جنگ نرم
 .8بسهرها و عوامل بيروني :مينهها و ابااری اه بهنحوی رد پای اهورهای خارجي و غربي در دنها
دیده ميسود ،بسهرهای بيروني هسهند ا ج له :الف) توليد برنامههای مبهذل و یدور دن،

) تهش

برای دین دایي ا راههای مخهلف ،ج) ای اد روحيه خودباخهگي فرهنگي ،د) ساخت و فروش وسایل
ارتباطي مانند ماهواره و سختافاارها و نرمافاارها و موارد مهابه دیگر صولي اده.)82 :8311 ،
 .2بسهرها و عوامل دروني :مينهها و عنایری اه ریهه داخلي داسهه و در پذیرش فرهنگ مهاج
بهیورت مسهقي و غيرمسهقي ا ک ميانند عوامل دروني هسهند؛ ا ج له :الف) مهکهت و
ااسهيهای اقهصادی و اجه اعي،

) معفها و ااسهيهای موجود در خانواده ،مدرسه و جامعه،

ج) معف برنامهریای دقيق فرهنگي ،د) فقدان توليدات فرهنگي اافي و مناسب ،هر) روسن کران
غر

ده :رسد گروه جدیدی ا نخبگان اه افکارسان ریهه در مکاتب فکری و فرهنگي مطرح در

غر دارد صولي اده.)82 :8311 ،
وظايف سپاه در مقابله با جنگ نرم
انقه اسهمي در ایران بهدليل تیثيرگذاری و قدرت الهامبخهي دن یک انقه منحصربهفرد دیني
در جهان امرو است .انقه

اسهمي با ماهيت دیني و سعارها و گ ه ان مکهبي خود و در مواجهه با

تهدیدات ابرقدرتهای سرق و غر

اه این انقه

را مانع جدی جهانگهایي خود در سراسر جهان

ميدیدند ،به نهادهایي نيا مند بود اه بهواند نيا های انقه را در مينههای گوناگون خصویاً در برابر
ه ههای دس نان داخلي و خارجي پاسخ دهد .ا اینرو ،یکي ا دسهاوردهای بارگ نرام اسهمي،
تیسيس نهاد مقدس سپاه بنا به فرمان حضرت امام خ ينيصره) بود اه با حضور عدهای ا جوانان پرسور
انقهبي ،پایهریای سد .نيروهای مسلح در نرامهای سياسي با هدف پاسداری ا ت اميت ارمي و
اسهقهل نرامها تهکيل ميسوند ،اما در نرام ج هوری اسهمي براساس ایل  859قانون اساسي ،فلس ه و
اارارد وجودی سپاه ،پاسداری ا انقه اسهمي و دسهاوردهای دن تلقي سد .برابر نص یریح قانون
اساسي ،ای ای این نقش و میموریت ،مسهلام سناخت و بصيرت خانواده بارگ سپاه ا انقه ،
دسهاوردهای ار س ند دن ،دسيبها و تهدیداتي مهوجه دن است .راههای مقابله با مخاطرات و تهدیدات
و ه چنين هوسياری و دمادگي مسه ر ،عال انه و ه هجانبه در عریههای مخهلف خصویياتي ا سپاه
است اه دن را ا سایر نيروهای مسلح مه ایا ساخهه است .به اسهناد اساسنامه سپاه پاسداران ،مصو
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 8368/6/85م لس سورای اسهمي ،سپاه پاسداران انقه
رهبر معر انقه

اه هدف دن نگهباني ا انقه

اسهمي نهادی است تحت فرماندهي عالي

اسهمي ،دسهاوردهای دن و اوسش مسه ر در راه

تحقق درمانهای الهي و گسهرش حاا يت قانون ،طبق قوانين و تقویت بنيه دفاعي ج هوری اسهمي
ا طریق ه کاری با سایر نيروهای مسلح و دمو ش نرامي و سا ماندهي نيروهای مردمي است .فصل
دوم اساسنامه درقالب  89ماده و دو تبصره به تهریح میموریت سپاه ،حيطه و چگونگي ان ام دن اساره
دارد« ،مبار ه قانوني با عوامل و جریانهایي اه دریدد خرابکاری ،براندا ی نرام ج هوری اسهمي و
یا اقدام عليه انقه

اسهمي ایران ميباسند ،مبار ه قانوني با عواملي اه با توسل به قوه قهریه دریدد

ن ي حاا يت قوانين ج هوری اسهمي باسند .برایناساس ،یک ت اوت ماهوی بين سپاه و دیگر نيروهای
مسلح وجود دارد اه رسالت و میموریت سپاه مه اوت ا دیگران بوده و برایناساس سپاه بهعنوان با وی
توان ند والیت و رهبری دماده پاسداری ا حاا يت ج هوری اسهمي در ه ه عریههای موردنيا بوده
است صاساسنامه سپاه پاسداران ،مصو  8368/6/85م لس سورای اسهمي).
قرارگاه سازندگي خاتماالنبیا(صلياهلل و آله)
براساس ایل  887قانون اساسي ج هوری اسهمي ایران اه نيروهای مسلح را در مان یلح موظف
به مهارات در با سا ی و سا ندگي مين اید و برمبنای ابهغ فرماندهي ال قوا در سال  8361مبنيبر
مهارات مهندسي سپاه در با سا ی و سا ندگي اهور ،بخهي ا امکانات و منابع انساني در سا مان
مسهقلي تحت عنوان قرارگاه سا ندگي خات االنبياصیلياهلل و دله) ،سا ماندهي و وارد عریه سا ندگي
سد .قرارگاه سا ندگي خات االنبياصیلياهلل و دله) تاانون با رسد ساخصههای ا ّي صتعداد اارانان،
ح

باالی پروژهها ،مياان سرمایه) و اي ي صتوان فني و مدیریهي) با ورود به عریههای جدید و

پروژههای پيچيدهای اه قبهً توسط پي انکاران خارجي ان ام ميسد ،با حضور در مناطق محروم ،ناامن
و دورافهاده ،خدمات چه گيری ان ام داده است ،ه چنين با بهرهگيری ا دهها گروه اجرایي و
سراتهای تابعه و ه کار تاانون تعداد  8136پروژه در رسهههای تخصصي نرير :راهسا ی ،سدسا ی،
بندر و سا ههای دریایي ،خدمات مهندسي ،تیسيسات ن ت ر گا و ،...را به ات ام رسانده و تعداد
قابلتوجهي پروژه دیگر را در دست اجرا دارد اه بخهي ا این فعاليتها در مناطق محروم ان ام
ميسود .باتوجهبه فعاليتهای سا ندگي ان امسده ،اه اهداف و راهبردهای قرارگاه سا ندگي
خات االنبياءصیلياهلل و دله) در امر سا ندگي عبارتند ا  .8 :ا ک به اجرای برنامههای دولت ج هوری
اسهمي ایران .2 ،اسه اده بهينه ا منابع و امکانات و اسهعدادهای ع راني و اقهصادی .3 ،اسب ت ربه و
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دانش فني بهمنرور افاایش توان ر مي و دفاعي .8 ،ای اد بسهر مناسب برای مهارات نيروهای بسي ي
در توسعه اقهصادی اهور .5 ،ا ک به مناطق محروم و خدماترساني به مردم ا محل منابع قرارگاه
سا ندگي خات االنبياصیلياهلل و دله) صقر ) صابهغ فرماندهي ال قوا در سال .)8361

مدل مفهومي تحقیق
ویژگیهای
فرماندهان
سپاه
عوامل سلبی

عوامل ایجابی

کسب بصیرت

کسب بصیرت

تبیین
عوامل مؤثر

ارتقای سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم

تجزيهوتحلیل دادههاي تحقیق
برای دسهيابي به پاسخ سؤال تحقيق مبنيبر تعيين عوامل مؤثر در ارتقای سطح بصيرت فرماندهان
سپاه در مقابله با جنگ نرم ،ابهدا براساس دادههای ج عدوریسده ا جامعه ن ونه دماری در قالب
پرسهنامه و با اسه اده ا روشهای دماری تویي ي و اسهنباطي ،به تویيف و ت ایهوتحليل عوامل
22گانه درقالب سه مؤل ه عوامل ای ابي اسب بصيرت ،عوامل سلبي اسب بصيرت و ویژگي
فرماندهان در قالب جداول و ن ودارهای تو یع درید فراواني برای اط ينان ا معنيداری پاسخ جامعه
ن ونه دماری به سرحي اه در ادامه برای عامل یک بهیورت ن ونه ميدید ،پرداخهه سده است و سپس
جداول تو یع درید فراواني برای ت امي عوامل درقالب جداول در یک نگاه بهترتيب اولویت ميانگين
هریک ا دنها ارائه سده است و مهعاقب دن نسبت به اسهانداردسا ی عوامل و تعيين ميانگين ال و عدد
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ساخص درقالب مؤل ههای سهگانه ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم ،بهترتيب
ن ره نيا اقدام سده است.
مياان تیثير عامل  :8دیا سناخت حقيقت والیت و ولي امر مان خود یکي ا عوامل ارتقای سطح
بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم ،است؟
جدول  :2توزیع درصد فراوانی عامل  1در ارتقای سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم
فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

طبقه

91

% 86

% 86

زیاد

1

% 23

% 911

متوسط

1

1

% 911

کم

1

1

% 911

خیلی کم

1

1

% 911

جمع

36

% 911

% 911

خیلی زیاد

میانگین

4/86

شناخت حقیقت والیت و ولی امر زمان خود
91

1
1
خیلی کم

1
کم

1
متوسط

زیاد

خیلی زیاد

نمودار  .2توزیع فراوانی عامل یک در ارتقای سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم

تویيف و تحليل د مون عامل  :8جدول و ن ودار فوق نهان ميدهد اه  61درید پاسخگویان
جامعه ن ونه دماری ،مياان تیثير عامل سناخت حقيقت والیت و ولي امر مان خود را بهعنوان یکي ا
عوامل ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم ،در حد خيلي یاد 32 ،درید
پاسخگویان تیثير این عامل را در حد یاد 9 ،درید در حد مهوسط و  9درید دنان در حد ا و
 9درید دنان در حد خيلي ا دانسههاند .لذا باتوجهبه نهي ه %899 ،دریدی پاسخگویان در حد یاد و
خيلي یاد ،این عامل بهعنوان یکي ا عوامل ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم
محسو ميسود .در ادامه تو یع درید فراواني عوامل 22گانه ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در
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مقابله با جنگ نرم ،بهترتيب اولویت ميانگين و درقالب جدول در یک نگاه به سرح یر ارائه سده است
اه باالترین ميانگين مربوط به عوامل :والیتپذیری و سناخت حقيقت والیت و ولي امر مان خود هر
دو با ميانگين عددی  8/61درید بهعنوان تیثيرگذارترین عامل و پایينترین ميانگين مربوط به عامل و
عدم توجه به وابسهگي خانوادگي با ميانگين عددی  3/88درید بهعنوان ا اثرگذارترین عامل در
ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم ،محسو ميسود.
جدول  :3توزیع درصد فراوانی عوامل ارتقای سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم
بهترتیب اولویت میانگین (در یک نگاه)
ردیف

شاخصها

9

شناخت حقیقت والیت و ولی
امر زمان خود

خیلی کم

متوسط

کم

خیلی زیاد

زیاد

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
1

1

1

1

1

1

7/94

1

1

2

1

3

7/94

1

3

والیتپذیری

1

1

3

2

رعایت ایمان و تقوی الهی

9

2/77

1

4

داشتن فکر و اندیشه و
تجزیهوتحلیل مسائل

میانگین

1

%23

91

%86

4686

91/73

32

63/94

4686

%23

98

77/94

4621

1

1

9

2/77

9

2/77

94

%71

93

43/68

4623

7

ذکر و یاد الهی

3

7/94

1

1

3

7/94

91

27/79

94

%71

4639

8

پایبندی به ارزشها و
معیارهای دینی

4

94/31

92

48/42

91

27/79

4699

9

2/77

1

1

36/78

1

%23

99

21/31

4699

36/78

7

%37

93

43/68

4617

7

شهادتطلبی

1

1

1

1

6

6

دوراندیشی در امور

1

1

9

2/77

6

1

عبرتگرفتن از مسائل و
حوادث گوناگون

1

1

1

1

7

%37

93

43/68

1

%23

4617

91

ناآگاهی

1

1

9

2/77

1

%23

91

27/79

6

36/78

2661

99

استفاده از تجربه دفاع مقدس

9

2/77

9

2/77

7

%37

93

43/68

7

%37

2663

93

پیروی از عالمان وارسته

1

1

4

94/31

7

%37

1

%23

6

36/78

2677

92

پیمودن راه اهل بصیرت

1

1

3

7/94

91

27/79

99

21/31

7

97/68

2686

94

عدم سطحینگری

1

1

2

91/73

1

%23

91

27/79

8

39/42

2686

97

عدم گرفتارشدن به شهوات و
لذتها

3

7/94

9

2/77

99

21/31

8

98

عدم شخصیتزدگی

1

1

4

94/31

91

27/79

1

%23

97

عدم خودمحوری

1

1

4

94/31

6

36/78

92

48/42

96

غرقشدن در امور جاری و
فراموشکردن حقیقتطلبی

1

1

7

97/68

1

%23

1

%23

39/42

2689

6

36/78

7

97/68

2674

2

91/73

2674

7

97/68

2671

91

عدم گروهگرایی

1

1

8

39/42

6

36/78

1

%23

7

97/68

2648

31

عدم دلبستگی به دنیا

9

2/77

7

97/68

7

%37

7

%37

7

%37

2621

39

مردمیبودن

9

2/77

8

39/42

6

36/78

6

36/78

7

97/68

2628

33

عدم توجه به وابستگی
خانوادگی

9

2/77

91

27/79

8

39/42

7

%37

4

94/31

2699
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استانداردسازي عوامل تبیین شیوههاي ارتقاي سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم
برای اسهانداردسا ی عوامل مؤثر در ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم،
عوامل مابور را بهترتيب اولویت ميانگين هر عامل به سرح جدول  5فهرست ن وده و سپس با تعيين عدد
ساخص اه ا رابطه یر اسه اده سده است ،نسبت به انهخا

مه ترین عوامل مؤثر در ارتقای سطح

بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم اه دارای ميانگين باالتر ا عدد ساخص ص )3/38ميباسند،
اقدام سده است و سایر عوامل اه دارای ميانگين پایينتر ا عدد ساخص ميباسند ،بهدليل تیثير ا تری
اه این عوامل در ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم ،خواهند داست ،قاعدتاً در
ادامه باید حذف سوند .بنابراین ،در این تحقيق بهدليل وجود ميانگين پایينتر ا عدد ساخص در عامل
ص ،)22هرچند اینها بهعنوان عوامل مؤثر در ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم،
دارای تیثير ا تری نسبت به سایر عوامل دارند ،ولي باتوجهبه نادیکبودن ميانگين عامل فوق ص )22با
ميانگين برخي ا عوامل باالتر ا عدد ساخص و حسب معنيداربودن پاسخ جامعه ن ونه دماری به عامل
مابور و تیايد برخي ا افراد خبره و یاحبنرر مبنيبر عدم حذف عوامل فوق بهلحاظ تیثير و نقش
تعيينانندۀ دن در تبيين عوامل مؤثر در ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم ،این
عامل نيا حذف نهده است.
=

µ=M= 3/16

= 3/38
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جدول  :5استانداردسازی عوامل مؤثر در ارتقای سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم
تعداد

شاخصها

تعداد

میانگین

9

شناخت حقیقت والیت و ولی امر زمان خود

36

4686

3

والیتپذیری

36

4686

2

رعایت ایمان و تقوی الهی

36

4621

4

داشتن فکر و اندیشه و تجزیهوتحلیل مسائل

36

4623

7

ذکر و یاد الهی

36

4639

1

.......................................................................................

............

..................

1

.......................................................................................

............

.................

31

عدم دلبستگی به دنیا

36

2621

39

مردمیبودن

36

2628

33

عدم توجه به وابستگی خانوادگی

36

2699

جمع

64/17

میانگین کل

2/68

عدد شاخص

2/24

ارزيابي تحلیل دادههاي مرتبط با سؤال تحقیق
باتوجهبه ت ایهوتحليل فوق و تعيين عوامل  22گانه و تبيين مياان تیثير هریک ا دنها درقالب
مؤل ههای سهگانه عوامل مؤثر در ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم صبهسرح
جدول  6پيشگ هه) ،ميتوان چنين ج عبندی ن ود اه موارد مابور درواقع ،پاسخ مناسبي به سؤال
تحقيق مبنيبر تبيين عوامل مؤثر در ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم است.

نتیجهگیري
براساس یافهههای تحقيق و باتوجهبه ت ایهوتحليل ان امسده به سرح موارد پيشگ هه اه حایل
مطالعات نرری و تحقيقات ميداني است ،به سؤال تحقيق به سرح ذیل پاسخ داده ميسود؛
در پاسخ به سؤال تحقيق ميتوان چنين نهي هگيری ن ود اه عوامل مؤثر و مياان تیثير هریک ا دنها
در تبيين عوامل مؤثر در ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم ،درقالب مؤل ههای
سهگانه عوامل ای ابي اسب بصيرت ،عوامل سلبي اسب بصيرت و ویژگي فرماندهان مهه ل بر 22
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عامل به سرح جدول  6پيشگ هه است اه هریک ا دنها برحسب اولویت ميانگين نيا تعيين سدهاند اه
دراینراسها ،بيههرین ن ره مربوط به عوامل سناخت حقيقت والیت و ولي امر مان خود و والیتپذیری
با ميانگين  8/61بهعنوان تیثيرگذارترین عوامل مؤثر در ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با
جنگ نرم است .این در حالي است اه عامل عدم توجه به وابسهگي خانوادگي با ميانگين  3/88بهعنوان
ا اثرگذارترین عوامل مؤثر در ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم است.
ه چنين برایناساس ،باتوجهبه ن رات ميانگين حایله ،مؤل ه عوامل ای ابي اسب بصيرت با ههت
عامل و با ميانگين  8/886در رتبۀ اول و سپس مؤل ه ویژگي فرماندهان با پنج عامل و با ميانگين 8/986
در جایگاه دوم و مؤل ه عوامل سلبي اسب بصيرت با نه عامل و با ميانگين  3/528در رتبۀ سوم بهعنوان
مؤل ههای عوامل مؤثر در ارتقای سطح بصيرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم محسو
ميسوند.
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