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 چکیده

 جمله سه در را ایران ملت علیه جهانی استکبار یهابرنامه العالی(مدظله)قوا  و معزز کل فرماندهی معظم

ر علمی؛ ب اقتدار و پیشرفت با مقابله: سوم و اقتصادی جنگ: دوم روانی، جنگ: اند اولنموده خالصه

های سرمایه هیعل دشمن یروان اتیعمل محتمل یوهایسنار نیتدو مطالعه نیا هدفهمین اساس 

 جزء تحقیقاتروش  ازنظرو  یکاربرد قاتیهدف از نوع تحق ازلحاظپژوهش حاضر  .باشدیمآجا  انسانی

ز پژوهش با استفاده ا نیدر ا است. شدهانجامکه به روش سناریونویسی  است پژوهانهآینده اکتشافی

 ظراننصاحب یاز خبرگ یریگ. با بهرهاندشده یگردآور هیاول یهاداده ،جلسات خبرگیو  اتیمرور ادب

 وهایو چارچوب سنار یی؛ شناسابر عملیات روانی علیه آجا مؤثرهای پیشران از عوامل و یانبوه انیاز م

نفر و یک گروه کارشناسی  01جامعه آماری تحقیق یک گروه راهبری به استعداد  شده است. نییتب

 شوارتز و تریپ ب الگویچارچوبا استفاده از اند. نفر در تدوین سناریوها همکاری نموده 6به استعداد 

بر  شدهییشناسای اهشرانیو پ یدیکل لعوام یدبنبر اساس رتبههای کمی سازی روالند برگر، روش

مسلح  یروهایارتش و ن انیانسجام م لدو عام تیدرنهاتوسط خبرگان  تیو عدم قطع تیاساس اهم

تی)هو یو مل یانقالب ،ینید یدر باورها دیخلل و ترد جادی)ستاد کل، سپاه، ناجا و وزارت دفاع(، ا

 یریگکلش یامبن ،سیاترم کی یدر محورها یریکه با قرارگ آوردندت دسه ب یرتبه باالتر (ییزدا

 گردید. و فتنه بیفرو  جذب و استحاله، شکست اراده، افکنیتفرقه با عناوین؛ وینارس ارچه
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 مقدمه

 یهابه مدد رسانهی روان اتیعملاما  ؛ی به قدمت تشکیل جوامع بشری استروان اتیعملقدمت 

 یتحو ف یاصفهان یعی)سم است داکردهیپدر قرون اخیر اهمیت زیادی ی اطالعات و یارتباط نینو

 درصحنه افزارینرمنگ نقش عملیات روانی بعد جدیدی از ج با گسترشامروزه  (.0330 ،یمظفر

و نبرد فیزیکی متکی نیست و در آن  افزارسخت هبگذشته صرفًا  برخالفجنگ پدید آمده که 

اطالعات و آگاهی، از اهمیت  وتحلیلتجزیهاو، بخصوص در حوزه  شناختیروانهای انسان و ویژگی

 (.0330 پارسا،)برخوردار است.  ایویژه

 امکانات و ارتباطی وسایل زیانگرتیح و پیچیده دگرگونی و ارتباطات انقالب سایه در اکنون

  اطیارتب وسایل که گفت توانمی تصاویر وها پیام فوری دریافت و ارسال زمینه در آمدهبه وجود 

  ار خاص طوربه عملیات روانی و عام طوربه جنگی یرسااناطالع در یانکاررقابلیغ و مؤثر نقش

 طورهب ارتباطی وسایل از که بودیم آن شاهد فارسجیخل جنگ دوم ردمثال عنوان. بهکندمی ایفا

شکل شد برده بهره کامل ضی ی کهبه  شک برخورد نظامی یا یهاعملیات از بع   هدف، بهها مو

  و ادایج در عمیقی روانی تأثیر که گردیدمی پخش دنیا سراسر در دیگران تماشای برای زمانهم

شت و رعب ترویج شت. وح سط جنگ رو دا ست که این اقدامات تو انی یکی از اقدامات آمریکا ا

های مرتبط با عملیات روانی وزارت دفاع و و بخش مرزی گساااتردهای برونهای ماهوارهشااابکه

پذیرد ها انجام میهای مرتبط با عملیات روانی پنهان در ساایا و سااایر نهادها و سااازمانبخش

 (.060-008: 0336)نصیرزاده و همکاران، 

سی تحوالت دههبا  صاً با عنایت به وقایع درسهای برر صو های اخیر در جنگ آموزاخیر و خ

گسااترده عملیات  تأثیرگذاریهای نوین، حجم زیاد و های جنگمؤلفه نیترمهمیکی از  منطقه،

مسااتمر  صااورتبه کایآمر رونیازااساات؛ ازآن های پیش از جنگ، جنگ و پسروانی در زمان

نماید تا در زمان مناسااب با اسااتفاده از اطالعات المی ایران را رصااد میوضااعیت جمهوری اساا

 (.0331فرهادی، ) دینمابرداری از آن بهره آمدهدستبه

ندهی معظم عالی(مدظله)قوا  و معزز کل فرما مه 0/0/0386مورخه  شااااتیفرما در ال نا  یهابر

ستکبار   جنگ: دوم روانی، جنگ: اول ؛داننموده خالصه جمله سه در را ایران ملت علیه جهانی ا

  یوهایسنار قیتحق نیا در اساس نیهم بر؛ «علمی اقتدار و پیشرفت با مقابله: سوم و اقتصادی

 خواهند شد. احصاء های انسانیسرمایه هیدشمن عل یروان اتیعمل محتمل
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  ود تواندیم دشمن، یروان اتیعمل به هوشمندانه یدهپاسخ قبال در آجا مندنظام هیرو نبود

  دیر ای و یپاسخیب و دشمن سیاست به یتوجهیب یکی د؛ینما آجا متوجه را زیدآمیتهد تیوضع

 دشمن. عملیات روانی به نامناسب و نادرست پاسخ دیگری و آن به دادن پاسخ

سخ رید سخیب ای یدهپا ضع ه،یروح بیتخر باعث یروان اتیعمل کی ماندن پا   یاباوره فیت

مراتب به دوم حالت. شااودیم یالمللنیب عرصااه در کشااور وجهه شاادن دارخدشااه ای و یخود

 وها تخریب تشاادید عامل دشاامن عملیات روانی به نامناسااب پاسااخ زیرا؛ اسااتتر خطرناک

شترب یریباورپذ شمن عملیات روانی ی ستی عملیات روانی بنابراین،شود؛ می د   نظام دنهب در بای

 شود. نهادینه خاص شکل به مسلح نیروهای بدنه در و عمومی صورتبه

ضر حال مشکالت از یکی ست این حا   مبادرت پراکنده صورتبه تاکنون آجا درهرچند  که ا

مند سناریوهای و نظام افتهیصورت سازمانبه اما است شده عملیات روانی فنون برخی اجرای به

  یاشدهحیتصر و متقن چارچوب سبب همین به. است نشدهنیتدو دشمن عملیات روانی محتمل

ه دیده دشمن مقابل تدارک عملیات روانیبا  مقتضی شرایط در بتوان آن اساس بر که ندارد وجود

 دقیق و علمی داوری به مورداساااتفاده عملیات روانی یساااازوکارها و فنون پیرامون و نمود

ضافپرداخت.  ا هتننه پراکنده اقدامات که رودمی آن بیم سناریوهای محتمل نبود با آنکه بر م

شداثربخش  صلی ای لذا، گذارد جای بر خود از نیز نامطلوبی و منفی اثرات بلکه نبا سئله ا ن م

 .باشدیم در آجا دشمن عملیات روانی سناریوهای محتمل تحقیق عدم بررسی
 

 های پژوهشو پیشینه مبانی نظری

 یلقت ندهیول آدانش مربوط به گذشته، به دانش تح لیهنر تبد عنوانبهتوان یرا م یپژوهندهیآ

 یارمختلف ب یمطالعه تحوالت احتمال یرا برا قیدق یکردیرو ندهیمنظر مطالعات آ نی. از اکرد

 کی عنوانبه تواندنویسی میویسنار(. Pourezzat et al, 2018) آوردیفراهم م ندهیدر آ یزندگ

 اریز شوندیم دهیبه چالش کش یذهن یهامدل آن یدر ط هدر نظر گرفته شود ک یحس نیتمر

ذشته از گ یریادگیتواند شامل یو م شوندیم ساخته دهیچیو پ یازف اتاز اطالع ندهیآ یهاویسنار

 (.ksenija et al, 2018باشند ) ریباورپذ ندهیآ یاساس یاهتیقطع دمع یو بررس

 روندهای و احتماالت به مربوط اطالعات از هستند که محتمل هایآینده از تصاویری 0سناریوها

 ویسنار(. 8: 0388دهان، )خوش کنندمی ایجاد آینده از و سازگار باورپذیر متنوع، تصاویری

 یاست که به گذار از وضع کنون ییدادهایو تسلسل رو ندهیوضع آ فیمتشکل از توص ایمجموعه

 گام؛ هشت دربر مبنای روش شوارتز سناریوها  (.230: 0332 ،ی)مردوخ انجامدیم ندهیبه وضع آ
                                                           

1. Scenario 
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بر  یبندطبقه شران،یپ یروهایو ن یدیکل یروهاین ییشناسا ،یاصل میتصم ای موضوع ییاشناس

یا همان  وهایسنارو پربار کردن  وهایسنار منطق انتخاب ت،یو عدم قطع تیاساس اهم

 پذیرد.سرایی انجام میداستان

مادها نسبت  با 0ای تازه نیست و سابقه استفاده از آن را به جنگ گیدئونعملیات روانی پدیده

خودهای نشینی دستور داد که سپر و کالهدهند. اسکندر مقدونی نیز در یک نبرد هنگام عقبمی

برخوردند، با دیدن تجهیزات  هاآنرا جا گذاشت و وقتی دشمنان وی به  هاآنبزرگی ساختند و 

دند شرف پیکر هستند، از تعقیب آنان منصسربازانی غول هاآنبزرگ و تصور اینکه سربازان 

 (.0333، یذوالفقارافتخاری و )

کند و حتی کسانی که در عملیات روانی در اذهان مردم، مفاهیم مختلف و متغیری را تداعی می

دهند ای واضح و روشن قرار اند این اصطالح را در حوزهاین موضوع تخصص دارند، نتوانسته

 استفاده از تبلیغات را عملیات روانی، «جنگ روانی»پل الینبرگر در کتاب  (.00: 0388پوریانی،)

ف تعری استبر ضد دشمن، همراه با اقدامات عملی که دارای ماهیت نظامی، اقتصادی یا سیاسی 

 (.0381نصر، کند )می

 عرصه در عملیات روانی از جالب تعریفی خود رزمی نامهآیین در 0366 مارس در امریکا ارتش

 است اعمالی دیگر و تبلیغات از شدهیطراح و دقیق استفاده عملیات روانی "کرد؛ ارائه المللیبین

 یا و طرفبی گروه دشمن، رفتار و تمایالت احساسات، عقاید، بر تأثیرگذاری آن اصلی منظور که

 ،شیرازی) "باشد  ملی اهداف و مقاصد برآوردن برای پشتیبانی کهینحوبه است دوست گروه

 (.06ص  ،0316

 یاهتیسلسله فعالعملیات روانی "است:  شدهفیتعرروانی چنین  در دکترین ناتو عملیات

بر نگرش و  تأثیرگذاری یکه در زمان صلح، جنگ و بحران برا شودیشناسانه را شامل مروان

 ،یاسیبه اهداف س یابیو در روند دست شدهیزیرطرحو دشمن  یخود طرف،یرفتار مخاطبان ب

 (.0، ص 2112اتو، )ن"است  مؤثر یدتیو عق یفرهنگ ،ینظام

ات تحقق ارتباط باهدفروانی راهبردی باشد؛ عملیاتعملیات روانی در سه سطح قابل تبیین می

ی در روانجنگ. ردیگیبرمبزرگی از مردم یا مساحت وسیعی را در  شود و تودهجمعی انجام می

 رفتار مردم در خارجها و این حالت محدود به زمان و مکان نیست و هدف آن تأثیر بر آرا، دیدگاه

 .(0386:06وردی، حقاست )های ملی دولت و کمک به هدف

                                                           
1. Gideon 
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عملیاتی  یتاکتیکی، علیه نظامیان و غیرنظامیانی که در منطقه روانی اتیعمل در سطح عملیاتی؛

 .رودشود و در پشتیبانی مستقیم از عملیات تاکتیکی بکار میحضور دارند انجام می

 یهاهیروانی با استفاده از بلندگو، رادیو، رادیو، تلویزیون، اعالمدر سطح تاکتیکی؛ عملیات  

. شتابندینبرد م درصحنهمتمرکز محلی به کمک فرماندهان نظامی  یهاتیتبلیغاتی و دیگر فعال

، بر روحیه و اراده افراد رزمنده دشمن، تأثیر گذارندیکه بر نتیجه نبرد تأثیر م هاتیاین فعال

 .مستقیمی دارند
گیرد های خارجی قرار میدولت روانیجنگطول تاریخ همواره زمانی که ملت یا کشوری آماج  در

کوشند تا برای ضربه زدن به پیکر یک ملّت، در بافت فکری و ذهنی آنان تأثیر بگذارند. این می

و فراهم کردن جوی آکنده از بدبینی و تحمیل شرایط بحرانی،  روانیجنگها با ایجاد دولت

 آلودگلاز آب »مَثَل ی اهداف موردنظر خود سوق دهند و به مصداق سوبهکوشند ذهن مردم را می

 (.026، 0330میرسمیعی، )خویش مهیا سازند.  وتازتاختعرصه را برای جوالن و  «ماهی گرفتن

درت ق شیو نما روهایبا ن دیتهد غات،یشامل؛ گمراه کردن با تبل یروان اتیعمل یهاروش درمجموع

 فیتفرقه، تضع جادیاختالف انداختن و ا ،یاقتصاد طیاز شرا یبرداربهره انداختن، وحشت به ،هاآن

 و یذهن ریتصو نیو تحس بیتخر ،ینیاز احساسات د یبرداربهرهدادن،  بیو فر رنگیاراده، ن

 )همان منبع(. باشدیم یو اجتماع یروان یهاجنبه جییو ته کیتحر

 قیتحق نهیشیپ

نفوذ ، نفوذ گسترده در سطح کارکنانچهار سناریو با عناوین  یامطالعهدر  (0336فرهادی )

نفوذ  و ینظام یروهاین یسازمیو تصم یریگمیدر مراکز تصم ینفوذ مورد، یسازو شبکه یانیجر

به چهار ای ( در مطالعه0011پدرام و پناهی ) را تبیین نموده است. در سطح کارکنان یمورد

. اندافتهیدستوب دلگیر، در آستان طلوع لغزش آرام، لغزش دهشتناک سناریو با عناوین غر

 نیتأمبا عناوین  ویچهار سنارای به ( در مطالعه0333سلیمانی، پورعزت و اسماعیلی گیوی )

-ای ویژگیدر مطالعه( 0331) یدریح. اندافتهیدست قهقراگرا و شکننده ا،یهوشمند، پو یاجتماع

ان پژوهشی با عنو اند.تی جنگ آینده ج.ا. ایران و آمریکا را تبیین نمودههای عملیاهای بارز صحنه

 اجراشده« 2شورای اطالعات ملی آمریکا»توسط « 0های بدیل؛ جهان2131روندهای جهانی »

است که چهار سناریو موتورهای خاموش، گسترش، جینی یا جهان تضادها و دنیای فارغ از دولت 

                                                           
1
. Global Trends – 2030, Alternative Worlds 

2
. NIC 
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 دیتهد و ارعاب وهیشبه این نتیجه رسیده که  ایمطالعه( در 0383)ثقفی  است. شدهارائهدر آن 

 .است برخورداری باالتر تیاهم ازی روشنگر و عیتطمهای وهیش هب نسبت

 دفاع دوران در روانی جنگ تاریخچه تدوین و بررسی "عنوانبا  ایمطالعه( در 0386ذاکر صالح )

را از نقاط ضعف ما در دوران  متناسب هایطرح و ریزیطرح وجود عدم و آموزش ضعف "مقدس

 دفاع مقدس معرفی نموده است.

 کیمت بایستی آجا عملیات روانی راهبرد به این نتیجه رسیده که ایمطالعه( در 0381) یپورآزاد

 ابعاد در آن زیرساختی یهاجنبه به است یضرور و گردیده تدوین تدافعی راهبردهای بر

 یهاپتانسیل از استفاده ،یسازآگاه آموزش، ،یبندبودجه زی،ریبرنامه ریزی،طرح ساختاری،

 ریانج با مقابله جهت کارکنان منزلت تقویت و پیشرفته یهایفناور یریکارگبه و ملی داخلی،

 .گردد مبذول ویژه توجه آن، از برخاسته روانی جنگ و اطالعات آزاد

ی رویکرد راهبردها ازنظرضعیت کنونی آجا به این نتیجه رسیده که و ایمطالعهدر  (0331) کامکار

در ناحیه رقابتی قرارگرفته است و در پنج سال آینده در ناحیه تهاجمی قرار  عملیات روانی

( و 0313) یرینوم(، 0382(، حاتمی )0383(، عنایتی )0386) یزمان(، 0381گیرد. اکبری )می

 .انددادهام ( نیز در خصوص عملیات روانی مطالعاتی را انج0331عیوضی )

 

 وهشژشناسی پروش

ماهیت و روش جزء تحقیقات  ازنظرهدف از نوع تحقیقات کاربردی است و  ازنظراین تحقیق 

اشته شده نگشوارتز  سناریونویسیکه با الهام از روش  باشدمی نگارانهندهیآ کردیروتوصیفی با 

 ناسب بامت یموضوع و هر ستندین ریرناپذییمطلق و تغ ینگار ویسنار یشنهادیپ یالگوها .است

 نیاما با توجه به موضوع و اهداف، در ا؛ کندیم یرا ط فردمنحصربه یندیخاص خود فرآ طیشرا

 شدهاستفاده، 0روالند برگر یپرداز ویسناراز روش  سناریونویسیبرای کمی سازی مراحل  مطالعه

 است: شدهانجامگام به شرح زیر  ششو مطالعه در 

گام سوم:  ،یدی، گام دوم: مشخص کردن عوامل کلویسنار یوع اصلگام اول: مشخص کردن موض

گام پنجم:  ،یدیکل یهاعامل تیعدم قطع زانیم نییگام چهارم: تع ها،شرانیمشخص کردن پ

از  یبیاین پژوهش ترک دریی. همچنین سراگام ششم: داستان، ویمنطق سنار نییو تع ییشناسا

 است. شدهاستفادهاطالعات  یورو میدانی جهت گردآ یاکتابخانه هایروش

                                                           
سناریوها بر مبنای الگوی شوارتز  یهاگام است. شدهانجامو تغییراتی در روند آن  شدهلیتعد. روش موصوف در این مطالعه 0

 برای کمی سازی از روش روالند برگر استفاده گردید. بوده الکن چون شوارتز روش کمی برای سناریونگاری معرفی ننموده،



 031                          مکارانهو  لی فرهادیع / ... هیعل یروان اتیمحتمل عمل یوهایسنار

ات مقام فرمایش یاکتابخانه یاست که ابتدا با بررس گرفتهانجام صورت نیپژوهش به ا نیمراحل ا

های کیفی تحلیل داده افزارنرمبا استفاده از معظم رهبری در خصوص عملیات روانی دشمن 

(Maxqda ) و میظتن ینگارویو سنار پژوهش یازهایمتناسب با ن سؤاالتتحلیل گردیده و سپس 

 قیاز طر آن از حاصل یهاداده کنندگان پرسیده شده و سپسدر جلسات خبرگی از مشارکت

دم گران، عکنش ها،شرانیپ ییشناسا یبرا شدهیبندطبقهفاهیم و مکیفی تلخیص  کردیرو

 .است قرارگرفتهپنل خبرگان  اریدر اخت وهایسنار چارچوب نیو تدو یدیکل یهاتیقطع

نفر از خبرگان حوزه مربوطه بودند که به روش هدفمند شناسایی  06جامعه آماری تحقیق تعداد 

منظور افزایش روایی پژوهش سعی شده تا از پژوهش حاضر به درگردیدند و همچنین 

ی مطالعه صاحب تخصص بوده و از انگیزه و تمایل کنندگانی استفاده شود که در حوزهمشارکت

 اشند.کافی برخوردار ب

 وهگر کی وشش نفره  یگروه کارشناس کی از ق،یتحقدر پژوهش حاضر برای افزایش پایایی 

 دهش نیتأم قیتحقهای پژوهش، پایایی رویه یاستانداردسازشده و با  استفاده نفره 01 یراهبر

 .است

 

 هاو تحلیل دادهجزیه ت

 وینارس یجهت مشخص کردن موضوع اصل: یسیونویسنارگام اول: شناسایی موضوع اصلی 

ده استفابیرونی  نفعانیذو و رهبران سازمان  رندهیگمیتصم رانیمد یذهن یهاچارچوبمعموالً از 

مقام معظم  شاتیفرمادر گام اول، مطالعه  نیدر ا نیبنابرا؛ (00: 0388دهان، )خوش شودیم

دشمن  یروان اتیعمل هدفبر مبنای آن  و 0بررسی گردید damaxq افزارنرم با و خبرگان یرهبر

 دیو ناام وسیمأ ،خود یهایتوانمند ییبزرگنما ،ینیبدب جادیا ،در دل مردم دیترد جادیا ؛شامل

 تیدرنهاساختن از مبارزه و  دیناام ،ادراک مردم رییتغ ،یاراده عموم فیتضع ،کردن مرعوب ،کردن

 نیب از ،نفوذی دشمن هم شامل؛ روان اتیعمل یهاکیتاکت باشد.ی میفرهنگ تیهو یدگرگون

 ،یوانحس نات جادیا ت،یابتکار و خالق بردن نیب از ،یوحدت و همبستگ بردن نیب از رت،یغ بردن

 غاتیتبلو  یفرهنگ تهاجم ،و دامن زدن به اختالفات تفرقه ب،یفر ،یپراکنعهیو شا یسازدروغ

 و یریتصو یهارسانه ،مکتوب یهارسانه ،یمجاز یفضانیز شامل؛  دشمن یابزارها باشد.می

 باشد.ی میصوت یهارسانه

                                                           
ردد گمی یریبازخورد گ نفعانیذر آن از . در روش روالند برگر این مرحله تحت عنوان تحلیل شناختی مطرح گردیده که د0

 از درونی و بیرونی انجام شده است. یریبازخورد گکه در این مطالعه هم 
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 ( تحلیل فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص عملیات روانی1نمودار )

به دلیل پرهزینه بودن، تلفات انسانی باال، خسارات موجود نیز حاکی از آن است که؛  هایواقعیت

ت اعملی ،عملیات نظامیدر  اقتصادی و زیربنایی و محتمل نبودن پیروزی )رسیدن به اهداف(

انی و بدون تلفات انس نهیهزچون جنگی کم باشدینظامی م یهامناسبی برای جنگ وستیپروانی 

آن از طریق دشمن کامالً  کارگیریبه، بنابراین احتمال نظامی است یهااما اثرگذارتر از جنگ

 .باشدمیمسجل 

بیان  عدرواقشهرت یافته  جنگ نرم که به ج.ا.امثال پروژه دلتا یا استراتژی آمریکا علیه عنوانبه 

 .0داردبخش کوچکی از آن تأکید بر پیگیری عملیات روانی از طرف دشمن 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، به که  امریکا 2کمیته خطر جاری 

 فعال شدنام کمیته صلح جاری با بار دیگر  2110سپتامبر  00حالت تعلیق درآمد و پس از وقایع 

 مارک»آمریکا بپردازند.  متحدهاالتیها و تهدیدهای فراروی دولت افرصت لیوتحلهیبه تجز تا

، مزیتاورکیوین، از اعضای برجسته این کمیته در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آمریکایی «پالمر

ایران به لحاظ وسعت » مخالفت کرده و اعالم کرد: ج.ا.اصراحتاً با ایده تهاجم نظامی علیه 

سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت 

یده به قدرتی کم بدیل تبدیل گرد المللنیجغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و هارتلند نظام ب

                                                           
 .گزاری مهر، فارس و روزنامه کیهان موجود و در دسترس استمتن کامل این سند در آرشیو خبر .0

2 .The committee on the present danger 
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در گزارش کمیته خطر جاری که در « با یورش نظامی آن را سرنگون کرد. توانیکه دیگر نم

با تمرکز  ج.ا.او تدوین شد، براندازی نظام  یبندجمع« مارک پالمر»توسط  2116مبر دسا

دهی نافرمانی مدنی، مورد تأکید و و سامان یابه سه محور دکترین مهار، نبرد رسانه هاتیفعال

 توصیه قرار گرفت.

تغییرات  نیو همچن( 1مرداد 28)کودتااای  ج.ا.ااز طرفی دیگر مرور تاااریخی تحوالت 

چون  یدر کنار کشورها رانیو قرار دادن ا ایدر سازمان س رانیهای امرکز عملیاتساختاری در 

  یهایژگیوو همچنین مطالعات مجامع علمی آمریکا در خصاااوص  2یو کره شااامال هیروسااا
در انجام عملیات روانی  یآمریکا برا تیاز جد یحاک 3رانیا یاسالم یجمهور یاسیو س یفرهنگ

برای  ی دارد.مقام معظم رهبرو نگرانی مکرر  یهشاادارها ی بردییتأو  رانیا یاسااالم یجمهور

هایی به روش خبرگی انجام و پس از بحث و تبیین سااناریوهای محتمل عملیات روانی، جلسااه

یات عمل یوهایسناری این سؤال اصلی که ریدر نظرگ، با ادشدهیبررسی موضوع و شواهد و قرائن 

سانسرمایهعلیه  روانی ست؟ آجا یهای ان سایی  چی شنا شران یهاعاملاقدام به  ا هکلیدی و پی

 گردید.

 یشدهمحیطی تعییناثرگذار عوامل کلیدی  عناوین: یدیمشخص کردن عوامل کلگام دوم: 

 مبانی نظری و گروه خبرگی به شرح زیر احصاء گردیدند. عملیات روانی از هایویسناری اولیه

                                                           
: 0336)جعفری و پاینده،  مسلط شود. رانیکنار بزند و بر ا رای خود المللنیب یتوانست رقبا کایمرداد، آمر 28 یبا کودتا. 0

06) 

گردآوری و تحلیل اطالعات مربوط به ایران تشکیل  تیی جدید را با مأمورسازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا(، سازمان .2

 (06/3/36ایرنا، ) .داده است
توسط دانشگاه  2106اکتبر،  21ناکس  نید سر،یدک زابتیال ستا،یکر ینیتوسط فوت "کربال  یسوبه "با عنوان  یامطالعه .3

MIT شده است.انجام 
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 سناریوهای عملیات روانیعوامل کلیدی اثرگذار بر ( 1جدول )

ایجاد تفرقه میان 

کارکنان در سطوح و 

 ابعاد مختلف

انسجام میان ارتش و 

 و جامعه نیروهای مسلح

مقصر دانستن فرماندهان 

 یتیدر گسترش نارضا

تغییر در سبک زندگی 

 به روش غربی

 عدالتیتبعیض و بی اختالفات تشدید
 روحیه فداکاری و ایثار و 

 طلبیشهادت

 یخلل در باورها جادیا

 ینیو د یانقالب

و  یاسیس رتیبص

 ینظام

ها و آسیب یسازبرجسته

 موجود هایشکاف قیتعم

احساسات و  کیتحر

 تردیدآفرینی

و  ییزدا اعتماد

 سازیثباتبی

مندی از تجارب بهره

 دفاع مقدس
 کاذب جاناتیه دیتول

 بیو تخر آفرینیبحران

 باورها

 یبرا سازیظرفیت

 ینافرمان

جاد خلل و تردید در ای

 باورهای دینی، انقالبی

ها، برجسته کردن آسیب

 ها درونینارسایی

ایجاد محیط تهدید، رعب 

 و وحشت

پشیمان سازی نسبت 

 به خدمات گذشته

ایجاد یاس و ناامیدی به 

 آینده

سازی و فرهنگ مدل

 یو رفتار یفکر

از نظام اعتقادی  تنفر

خودی و تحسین نظام 

 اعتقادی غیر

نمایی داخلی و سیاه

 ی خارجیانگار بایز

شمردن، غفلت  کوچک

 و اعتماد به دشمن
 جاذبه کاذب جادیا

 یو القا یساز موضوع

 اشتباه یبرآوردها

تمرکز بر تبعیض و 

 مقصر دانستن نظام

استحاله دینی، 

فرهنگی، رفتاری و 

 اجتماعی

ایجاد محیط غفلت و نا 

 انگاشتن دشمن

ایجاد باورهای غلط نسبت 

 ودی و دشمنبه خ
 سازی و تطمیعاقناع

 

سا هیاول یدیعوامل کل سپس یل تعدخبرگان حوزه مطالعه  ای با نظردر جلسه شدهییشنا

 گردیدند. یبندتیاولوزیر به شرح جدول و 
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 ویسنار یدی( عوامل کل2جدول )

 عوامل کلیدی ردیف

 دفاع( ستاد کل، سپاه، ناجا و وزارتمسلح )و نیروهای  ارتش انیم انسجام   .1

 مراتب فرماندهیانسجام بین ارتش با سلسله   .2

 (ییزدا تی)هو یدر باورهای دینی، انقالبی و مل دیخلل و ترد جادای  .3

4.  
 یهای درونها و ناتواناییها، نارساییبرجسته کردن آسیب

 مندی()کاهش سطح رضایت

 استحاله دینی، فرهنگی، رفتاری و اجتماعی  .5

 آوردهای اشتباهموضوع سازی و القای بر  .6

 تغییر ادراک و بصیرت سیاسی و نظامی  .7

 مراتب آجابسترسازی برای نافرمانی در سلسله  .8

 

 وهایسنار شرانیپ یروهاینگام سوم: 

 16اعضاء کارگروه کارشناسی پروژه طی بررسی مبانی نظری، اسناد باالدستی و چندین جلسه، 

عملیات روانی را با اجماع نظر و  دوم( سناریوهایدر گام  شدهارائهنیروی پیشرانِ عوامل کلیدی )

 شرانیپ یهایروینشناسانه تعیین کردند. بر اساس مطالعات اکتشافی با تأکید بر رویکرد آینده

با مشارکت اعضاء کارگروه پژوهشی )کارشناسی( پروژه،  اندیشیهماولیه با برگزاری جلسه 

 نیروهای پیشران نیز از روش یبندطبقه. برای ر عنوان کلی قرار گرفتاشد و ذیل چه تجدیدنظر

را با توجه به  هاشرانیپیعنی ؛ (018: 0338اصالنیان و کرامت زاده، ) دیگرداستفاده  روالندبرگر

 گردیدند. یبنددستهسطح باال در چهار طبقه  یبندمیتقسدر  هاآنعناوین یا عناصر مشترک بین 
 هیاول شدهییشناسا یهاشرانیپ( 3) جدول

 اولیه شدهییشناسا یهاشرانیپ
 یهاشرانیپ

 نهایی

پذیری و تبعیت اعتقادی از فرماندهی نائب امام زمان )عج( بر نیروهای مسلح، والیت

های متناسب ساختار و زیرساخت، انگیزه فرماندهان و مدیران، فرماندهی معظم کل قوا

و  نقش آجا در عملیات روانی آفندی علیه دشمن، جهت تقابل با عملیات روانی دشمن

 موازی هایسازمانر بین تعامل و هماهنگی د

و فرماندهی 

 یتیریمد

محبوبیت، مقبولیت و مشروعیت عمومی، اعتماد مردم و مسئولین نظام، ناپایداری سیاسی، 

 مراتب فرماندهی، بصیرت افزایی و ایران و اسالم هراسینفوذ و ناکارآمدسازی سلسله
 یاسیس
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 اولیه شدهییشناسا یهاشرانیپ
 یهاشرانیپ

 نهایی

ی زدایی فرهنگات با رویکرد هویتهای ملی و داخلی، تبلیغمذهبی، رسانه –اعتقادات ملی 

های آجا، نفوذ و ترویج فرهنگ و سبک زندگی و باورهای اسالمی، همراهی و همدلی خانواده

 های معنویایهسرمو  های اجتماعیغربی در بین کارکنان، ایجاد گسست

 ،یاجتماع

 و یفرهنگ

 یارسانه

های ، مهمانیهاآنحوزه اثر فرهنگ ایثار و مقاومت، قدرت دفاعی، امنیتی و انتظامی و 

 های مشترک و مرکبنظامی و رزمایش
 ینظام/ یتیامن

 ی کلیدیهاعاملتعیین میزان عدم قطعیت  :گام چهارم

مشخص شد، خبرگان موضوع اقدام  یدیثر بر عوامل کلؤم شرانیپ یروهاین بعدازآنکهگام،  نیدر ا

ز که ا یدیعوامل کلو  ها پرداختتیطععدم ق زانیبر اساس م یدیکل یهاعامل بندیاولویتبه 

 رروالندبرگبرای این کار از روش  را مشخص نمود.بودند  ربرخوردا یشتریبو عدم قطعیت  تیاهم

 .(018: 0338و کرامت زاده،  انیاصالناست ) شدهاستفاده
 محتمل یوهایسنار در هاتیقطع عدم نیباالتر( 4) جدول

 عوامل کلیدی ردیف
میزان 

 تأثیرگذاری

درجه عدم 

 قطعیت

0 
ستاد کل، سپاه، ناجا و مسلح )و نیروهای  ارتش انیم انسجام 

 وزارت دفاع(
8 1 

 0 6 مراتب فرماندهیانسجام بین ارتش با سلسله  2

3 
 تی)هو یدر باورهای دینی، انقالبی و مل دیخلل و ترد جادای

 (ییزدا

1 
6 

0 
 یی درونهاها و ناتواناییها، نارساییبرجسته کردن آسیب

 مندی()کاهش سطح رضایت

6 3 

 0 6 استحاله دینی، فرهنگی، رفتاری و اجتماعی 6

 0 6 موضوع سازی و القای برآوردهای اشتباه 6

 3 0 تغییر ادراک و بصیرت سیاسی و نظامی 1

 0 0 مراتب آجابسترسازی برای نافرمانی در سلسله 8
 

ستفاده شد ا روالندبرگرابدائی  یثباتیب ریتأثه از شبک رگذاریتأثبرای انتخاب دو عامل کلیدی 

 برحسب 01به عوامل از یک تا  هاآندر اختیار خبرگان قرار گرفت و  هاعاملکه  صورتنیبد

نمرات خبرگان دو عامل که از  برحسبنمره دادند و  تأثیرگذاریمیزان عدم قطعیت و میزان 

 ند.نهایی تعیین گردید مؤثرو عامل کلیدی د عنوانبهو عدم قطعیت باالیی بودند  تأثیرگذاری
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اد

زی
           

   0       

ن 
میزا

تأث
ی

رگذار
 ی

    3      

      6  0  

    6 و 2      

      8 1   

           

           

           

   / عدم قطعیتیثباتیبمحور   زیاد

 کم

 یتثبایب -ریتأثشبکه ( 2نمودار )

 عوامل رینسبت به سا تیو عدم قطع تأثیرگذاری نیشتریب یدارا یدی( عامل کل5جدول )

 عوامل کلیدی اولویت
 زانیم

 تأثیرگذاری

درصد عدم 

 قطعیت

 اول
ستاد کل، سپاه، )انسجام میان ارتش و نیروهای مسلح 

 ناجا و وزارت دفاع(
8 1 

 دوم
 یملدر باورهای دینی، انقالبی و  دیخلل و ترد جادای

 (ییزدا تیهو)
1 6 

وین با عناو عدم قطعیت، چهار سناریو  تأثیرگذاریباتوجه به دو عامل کلیدی دارای بیشترین 

 .شناسایی شدند و فتنه بیفر و استحاله؛ جذب اراده؛ شکست افکنی؛تفرقه

 
 های بدیلماتریس توسعه آینده( 3) نمودار
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 لیات روانیعم یوهایسنار یینها نیاستخراج عناو (6جدول )

 سناریوهای محتمل ردیف
 عوامل کلیدی

 انسجام میان ارتش و ن.م ایجاد خلل در باورها

 + + یافکنتفرقهاول:  یویسنار 0

 + - شکست ارادهدوم:  یویسنار 2

 - - فریب و فتنهسوم:  یویسنار 3

 - + جذب و استحالهچهارم:  یویسنار 0

 

 وهایمنطق سنار نییو تعخلق(  ای)ابداع  ییشناساگام پنجم: 

های کلیدی جدول ها، برای هر یک از عاملکارگروه با بررسی میدانی و نظر اعضاء در گام پنجم؛

بت و اثرپذیری نیروهای پیشران نس تأثیرگذاریارتباط کمی نیروهای پیشران تشکیل و نسبت 

آمده دستاطالعات به های کلیدی محاسبه و با استناد بهبه همدیگر و نیروهای پیشران به عامل

پروژه،  راهبری و کارشناسی هایکارگروه های اول تا پنجم و همچنین نظر اعضاءدر گام

 تدوین گردیدند. سناریوهای چهارگانه عملیات روانی آجا
 انسجام بین ارتش با ن.م ( تعیین اثرگذاری و اثرپذیری نیروهای پیشران برای عامل کلیدی7جدول )

 

 

 پیشران

 اثرگذار

ت
ی و مدیری

فرمانده
 

ی
سیاس

 

اجتماع
 ،ی

فرهنگ
و ی

 

رسانه
ا

 ی

ی
ی نظام

امنیت
ی 

ی فناور
علم

 

ی
صاد

اقت
 

ی
جمع تأثیرپذیر

 

یم
انگ

ی
 ن

ی
تأثیرپذیر

 
پیشران 

 اثرپذیر
 

 21 021 36 26 06 06 31 1 فرماندهی و مدیریت

 83/26 066 06 26 06 26 1 06 سیاسی

و  یفرهنگ ،یاجتماع

 ایرسانه
06 06 1 36 26 36 066 83/26 

 66/26 061 06 26 1 31 06 06 ینظام یتیامن

 83/21 026 26 1 6 36 26 36 علمی فناوری

 83/21 026 1 36 6 31 06 01 اقتصادی

   086 036 16 036 011 201 هایرگذاریتأثجمع 

   83/31 6/22 6/02 6/22 66/06 02 هایرگذاریتأثمیانگین 

 ت،یریو مد یفرمانده یهاشرانیپ ،انسجام یدیودار باال، در رابطه با عامل کلبا توجه به اطالعات نم

 ارند.د شرانیپ یروهاین ریبر سا تأثیرگذاری نیشتریب بیبه ترت یفناور یو علم یاقتصاد
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 ایجاد خلل در باورها یدیعامل کلاثرگذاری و اثرپذیری نیروهای پیشران برای  نیی( تع8جدول )

 

نیروهای 

 پیشران

 رگذاراث

ت
ری

دی
و م

ی 
ده

مان
فر

 

ی
اس

سی
 

 و 
ی

نگ
ره

، ف
ی

اع
تم

اج

نه
سا

ر
ی

ا
ی 
ام

نظ
ی 

یت
من

ا
ی 

ور
نا

ی ف
لم

ع
 

ی
اد

ص
قت

ا
 

ع 
جم

ی
یر

پذ
یر

تأث
 

یم
نگ

ا
ی

 ن
ی

یر
پذ

یر
تأث

ی 
ها

رو
نی

ن  
را

ش
پی

یر
پذ

ثر
ا

 

 

 66/20 031 36 06 1 06 36 1 فرماندهی و مدیریت

 06/20 006 06 26 6 36 1 36 سیاسی

و  یفرهنگ ،یاجتماع

 ایانهرس
26 06 1 6 31 06 021 21 

 06/20 006 6 36 1 06 36 26 ینظام یتیامن

 06/20 006 26 1 06 36 06 36 علمی فناوری

 6/01 016 1 26 06 26 36 6 اقتصادی

   066 031 01 086 066 026 هاجمع تأثیرگذاری

   8/26 66/20 66/6 83/31 6/21 83/21 هامیانگین تأثیرگذاری

، در باورهای دینی دیخلل و ترد جادیا یدیکلبه اطالعات جدول باال، در رابطه با عامل  با توجه

ای، سیاسی، اقتصادی و های اجتماعی، فرهنگی و رسانه، پیشران(ییزدا تیانقالبی و ملی )هو

 بر سایر نیروهای پیشران دارند. تأثیرگذاریفرماندهی و مدیریت به ترتیب بیشترین 

 (ییسراداستانسازی )گام ششم: روایت 

 یاصل یبنداستخوانچارچوب و عنوان که تا مرحله قبل به یو اسکلت یگام منطق کل نیششم در

 است. ازمندین شیهااستخوان یبه گوشت و عضله روید، مشخص گرد ویسنار

تری تر و روشنصورت واضحبه سناریونویسی میاست که ت نیبه ا هیها شباستخوان یرو عضله

تر شدن ارتباطات و تعامالت تر و شفافدرک عمیق منزلهبهموضوع  نی. اندیرا بب ویارمنطق سن

ول های ااطالعات گامسرایی جهت داستان سناریونویسی میت رود.به شمار می ویسنار یدر محتوا

 هیلاو متن گام این اطالعات،بهتا پنجم را به تلخیص برای هر سناریو مشخص و با تحلیل گام

ای مطالعه صورت جداگانهبه گروه یداستان توسط اعضا هینماید. متن اولمی را تهیه داستان

تجمیع و در داستان ها بررسی جیسپس نقدها و نتا گرفت وقرار  یو بررس موردنقدو  دهیگرد

تر عیتر و واقمعنا و مفهوم دقیق ویسنار یبرا هیاول استانمفهوم که د نیبه ا مربوطه لحاظ گردید

 تروای کی ویهای سناراز طرح کیهر  ی، برایبا توجه به موضوع اصل بیترت نیبد .نمودپیدا 

 :گردید هیته ریجداگانه به شرح ز
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 افکنیتفرقه سناریو اول:

جویی در هزینه و زمان و دسترسی به امکانات رایگان و جالب و جذاب، های مادی و صرفهانگیزه

های اجتماعی شده و اکثر کارکنان مجازی و شبکه موجب گرایش کارکنان به استفاده از فضای

ها در ابتدا سرگرمی، اند؛ اهداف این شبکهبا عالیق مشترک در یک فضای مجازی دورهم جمع شده

باشد )یک هدف جعلی و دروغین( ایجاد و توسعه روابط دوستانه و تعامل گروهی و تخصصی می

گاه و قدرت واقعی خود و با تأثیرپذیری از ها با نهادینه شدن و پیدا کردن جایو این شبکه

ل ای را شکهای اطالعاتی بیگانه با اهداف عملیات روانی در اعضاء خود فعالیت گستردهسرویس

اند و به خاطر حفظ و گسترش شبکه و اعضاء خود امکانات و خدمات متنوعی را برای اعضاء داده

ی برقراری ارتباط و تماس صوتی و تصویری و ... نماید و برخی از نیازهای مالی آنان براارائه می

 نمایند.را رایگان تأمین می

های اطالعاتی بیگانه( در کنار های اجتماعی )سرویسگردانندگان و حامیان این شبکه 

راتب مکارکنان ارتش با سلسلهانسجام بین از بین بردن  های عادی و روزانه خود، باهدففعالیت

میان ارتش و نیروهای انسجام  در سطوح و ابعاد مختلف،آجا ن کارکنان میاانسجام ، فرماندهی

در خصوص وضعیت  ،میان ارتش و جامعهانسجام  و وزارت دفاع( و ناجاستاد کل، سپاه، )مسلح 

آجا، ابهام، سؤال، شک و تردید ایجاد کرده و گذشته آجا )قبل از پیروزی انقالب اسالمی( را خیلی 

ند نمایترسیم می دکنندهیناامو وضعیت حال و آینده آجا را یاس آور و  درخشان و مطلوب معرفی

و این حس منفی نسبت به آینده نیرو را در بین اعضاء خود گسترش و وضعیت آجا را همچنین 

مشابه مثل سپاه مقایسه و ادامه این روند را تیره و تاریک ترسیم و اهداف گروهی  هایسازمانبا 

سازی نموده و خط تردید را بین آجا با نیروهای ای را ترویج و برای اعضاء خود ادراکافکنانهو تفرقه

ا هکه اعضاء این گروهنحویبه دهند،میمراتب فرماندهی ایجاد و گسترش مسلح، جامعه و سلسله

 گردند.نسبت به وضعیت موجود و آینده سازمان کامالً ناامید و بیمناک 

های های اطالعاتی بیگانه شکافهای مالی سرویسهای اجتماعی خودساخته با حمایتگروه

دهی مراتب فرمانو ساختگی را بین آجا و سایر نیروهای مسلح، جامعه و سلسله اجتماعی غیرواقعی

های اجتماعی هستند و با بزرگنمایی ترش و فعال نمودن این شکافایجاد نموده و در حال گس

 کیتحرو با  نمایندمیهای تفرقه و جدایی را فراهم زمینه هاآنها و غیرواقعی جلوه دادن تفاوت

های اجتماعی سنتی و تاریخی )مثل؛ گروهای قومی ترک، فارس، لر، کرد، سری از شکاف کی

ذهبی )شیعه و سنی و ...( و با دستاویز قرار دادن مفاهیمی مثل بلوچ، طالشی، عرب، ترکمن( و م

 .می نمایندهای تفرقه و کارشکنی را در سازمان فراهم زمینه ،عدالت اجتماعی
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های قهگردد و فرشدت تبلیغ میها بهگرایی در این شبکهگرایی انحرافی و همچنین قومیتفرقه 

قدام ا هاهای اطالعاتی بیگانه در داخل نیرومایت سرویسگرا با حهای قومانحرافی و باألخص گروه

شده  ها باعثها و جریاننمایند و عملیات روانی در این گروهبه یارگیری و تشکیل گروه و تیم می

تا خواص و کسانی که باید پیشتاز دفاع از ایران و اسالم باشند، به درکی برسند که در مقابل 

جای منافع سازمانی و ملی، منافع گروهی و به هاآنستند و اهداف اهداف نیرو، کشور و اسالم بای

توانند در سازمان تدریج افراد مؤثر سازمان و افرادی که میو به گرددجریانی یا قومی و مذهبی 

 ها، سبکها، نگاهآرام باورها، آرمانو آرام می شوندها کشیده اثرگذار باشند به سمت این شبکه

یکایی که آن آمر کنندمیطور فکر و رفتار و این کارکنان همانیابد میرییتغن زندگی این کارکنا

های اطالعاتی بدون اینکه الزم کند؛ بنابراین سرویسدهد و رفتار میکند؛ تشخیص میفکر می

 و کنندمیکار  هاآنبرای  هاباشد خودشان را به خطر بیندازد و وارد عرصه بشود، کارکنان نیرو

 اههمکاری با گروهای مشابه در سطح کشور و منطقه روی آورده و از این طریق نیرو درنهایت به

 .ایندنممی و درنهایت امنیت کشور را با بحران مواجه

در یک اقدام هماهنگ و چندجانبه در  یافرا منطقهای و های اطالعاتی بیگانه منطقهسرویس

ای خود، اقدام به تخریب مدیران ادی و رسانهتکمیل فرایند تفرقه، با استفاده از امکانات عظیم م

که نحوی، بهمی نمایندهای اسالمی و ایرانی بند به ارزشو فرماندهان مؤمن، متعهد و دلسوز و پای

این خدمتگزاران در پیش کارکنان کامالً تخریب و اعتماد و اطمینان به آنان  تأثیرگذاریوجهه و 

 اجازهو در این فضای خودساخته، گردد می ان محدودسلب و قدرت و اختیار و آزادی عمل آن

های نظامی موافق با ترین شخصیتشود و نزدیکتنفس به کارکنان دلسوز و متعهد داده نمی

 .گردندمینشین های انقالب و اسالم خانهآرمان

 سهای اجتماعی اعم از تلگرام، فیای در قالب شبکهدر این میان، پشتیبانی اینترنتی گسترده

 آید.بوک و... از این پویش دشمنان به عمل می

ای همدیران و فرماندهان و همچنین نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی نیز به دلیل نبود زیرساخت

تنهایی توانایی جانبه در سطح ملی و عدم آگاهی از خطر عملیات روانی، بهالزم و حمایت همه

های تولید محتوای بومی و حرکت به سمت شبکهرقابت و مقابله با این هجمه عظیم را ندارد و 

باشد و المللی نمیای و بینمقایسه با امکانات دشمنان منطقهاجتماعی ملی بسیار اندک و قابل

رو مدیران و فرماندهان و مسئولین در افزایش بصیرت و والیت محوری کارکنان چندان ازاین

-گیری از پتانسیل اجتماعی کارکنان تصمیمهو دشمن درواقع با بهر نمی آورندموفقیتی به دست 

های مادی و غیرمادی همچون پرداخت پول ساز که پس از شناسایی از طریق جاذبهگیر و تصمیم

ایرانی  –های اسالمی ، بستری را برای دگرگون کردن الگوها و ارزشاندشدهجذبو... تطمیع و 
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های داخلی مثل صداوسیما هم دانسته یا ندانسته ها را در اختیار دارد. حتی رسانهاعضاء این شبکه

سازی و منظور شبکهبا تولید و نشر محصوالت فرهنگی نامناسب، از این پویش دشمنان نظام به

های اخیر اثری از سبک های اکران شده در سالنمایند و در اکثر فیلمعملیات روانی حمایت می

های ها هم در داخل کشور همان حرفرسانه شود و اینزندگی ایرانی و اسالمی مشاهده نمی

های کوچک و بزرگی از فعاالن فضای مجازی یا حتی نمایند و شبکههای بیگانه را تکرار میرسانه

و کشور ارتباطی مستقیم یا غیرمستقیم با دشمن داشته و از آن خط  هاای در داخل نیرورسانه

شده دشمن شده و برای این شبکه های فراهمهای نیز ناآگاهانه اسیر دیگر جاذبگیرند. عدهمی

ه شوند و مثل موریانو تبدیل به عناصر آن می کنندمیخطر اما در حقیقت خطرناک کار ظاهراً بی

دهد، کند و سازمان در ظاهر کار خود را انجام میجود و سست میهای سازمان را میاز داخل پایه

های آن )از بین رفتن وحدت و انسجام( بین رفتن پایهولی در مواقع حساس و بحرانی به دلیل از 

 .نخواهد داشتای و جهانی را های منطقهفرو خواهد ریخت و توان مقابله با قدرت

 شکست ارادهسناریوی دوم: 

حتواهای ها و مای و فضای مجازی و تهیه و تولید فیلمدشمنان با استفاده از امکانات گسترده رسانه

زدایی( شده و اد خلل و تردید در باورهای ملی، دینی و انقالبی )هویتضد ارزشی باعث ایج

به اسالم و مبانی  اعتقادکارکنان از باورهای اصیل ملی )جنگاوری، سلحشوری و ...( و اسالمی )

و طرز فکر، رفتار و سبک زندگی آنان با زندگی اصیل ایرانی  دور نمودهدینی و والیت مداری( 

و  های اصیلی اسالمی، ارزشمی گرددها ها و افکار و رفتار آنان شبیه غربیفاصله گرفته و نگرش

 نماید.ملی ضد ارزش شده و رفتارهای ضد ارزشی در چشم آنان خوب جلوه می

و کارکنان آجا احساس پوچی  داکردهیپآمادگی ارتش ج.ا.ایران کاهش طوری تلقین می گردد که 

های آجا فاقد توجیه و عقالنیت اهداف و مأموریت که می گردد جادیاو این ذهنیت  کنندمی

ها، اهداف و تدابیر ابالغی مصلحت آجا و کشور را در پی نخواهد داشت و قدرت باشد و برنامهمی

تنزل کرده است و انسجام درونی  شدتبهنظامی آجا در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه 

 داکردهیپکاهش  و قدرت بازدارندگی ج.ا.ایران وجود ندارد و اتحاد ملی دچار آسیب شده است

 است.

زنند که وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شمار داخلی و خارجی هر روز تیتر میهای بیرسانه

 کنندمیباشد و یک فضای یاس آور را برای جامعه ترسیم مطلوب نمی امنیتی ج.ا.ایران باألخصو 

که در وضعیت نامناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  کنندمیآحاد مردم و کارکنان باور  کمکمو 

های مجازی روی مسائل امنیتی کوچک مانور کرده و ها و باألخص شبکهبرند و رسانهبه سر می

م و اند و مردو انتشار گسترده آن در بین اقشار مختلف، ناامنی را القاء نموده هاآننمائی با بزرگ
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 هایشود و شاخصاوضاع اقتصادی و اجتماعی آنان بدتر می رروزهنمایند که کارکنان تصور می

ها عمدتاً در حال سقوط هستند و ایران وضعیت مطلوبی ندارد. دشمن با بسیج تمام این حوزه

ها، امکانات خود به دنبال تشدید این وضعیت و ضربه زدن بر آجا از طریق برجسته کردن آسیب

باشد و با دستاویز قرار دادن مشکالت مالی مندی( میتهای درونی )کاهش سطح رضاینارسایی

 باشد.و معیشتی کارکنان آجا و با بسیج تمام منابع و امکانات به دنبال تضعیف آجا می

یاس و ناامیدی آجا را فراگرفته و کارکنان حضور فعال بنابراین در صورت تحقق این سناریو؛ 

ها و خواست دشمنان برای کارکنان ما ند و ارزشهای مختلف و دفاع از منافع ملی نداردرصحنه

کارکنان نیرو غیرموجه جلوه نماید و  در نظرو روحیه بسیجی  یگر یانقالبهای ارزش و ارزش

و دیگر کارکنان حاضر  گرددمیمعنی طلبی، در اذهان کارکنان بیجهاد و دفاع و شهادت درنتیجه

می  کاهش شدتبهو توان جنگندگی کارکنان  خواهند بودهای پر ریسک نبه شرکت در عملیات

 است و روحیه رشدهیتسخافکار کارکنان با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی توسط دشمنان  .یابد

 می رود.مقاومت، ایثار و اراده نبرد در بین کارکنان آجا از بین 

ا سطح آج نمایی مشکالت موجود درایجاد تفرقه، اختالف و ...( و بزرگ)سازی دشمنان با مسئله

و مقایسه وضعیت آجا و کارکنان آجا با قبل از  )مشکالت مالی و مسائل و مشکالت مدیریتی(

و یاس و ناامیدی به آینده را در ذهن  ها،انقالب و مقایسه آن با وضعیت سایر نیروها و سازمان

 ر و تالش وو دیگر کارکنان آجا انگیزه و عالقه الزم جهت کا نمایندمیکارکنان آجا ایجاد  فکر

و جامعه  مردم که کشور، کنندمیو احساس  خواهند داشتفشانی در راه کشور و انقالب را نجان

دشمن با  فشانی را ندارند.دانند، استحقاق جانکه ارزش و منزلت این کارکنان فداکار را نمی

 ای گستردهانههای خود با اتکاء به امکانات رسها و بزرگ نشان دادن توانمندیبرگزاری رزمایش

و کارکنان روحیه خود را باخته و  می گرددباعث ایجاد تهدید، رعب و وحشت در بین کارکنان 

 می دهند. ازدستآمادگی الزم برای دفاع در برابر تهاجم دشمن را 

 سناریوی سوم: جذب و استحاله

ی طرز باورنکردن به هاآنهای دیجیتال و میزان استفاده کارکنان از ضریب نفوذ اینترنت رسانه

و  نندکمیهای هوشمند و اینترنت و امکانات آن استفاده و اکثر کارکنان از گوشی افتهیشیافزا

های اجتماعی با موضوعات مختلف )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی همه کارکنان عمدتًا عضو شبکه

ر های اخیدر سال های نوشتاری و تصویری کهو فرهنگی و ...( هستند و بنابراین در کنار رسانه

رکنان نگرش کا ینوعبهاند و های جالب و جذاب گسترش دادهفعالیت خود را با تولید و پخش فیلم

ا و ای زیبرا بر زندگی و باألخص روابط نامشروع، تغییر و سبک زندگی غربی را ترویج و چهره

ا ماندگی و بعقب اند و سبک زندگی ایرانی و اسالمی رانقص از فرهنگ غرب ترسیم نمودهبی
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های مذهبی، به سخره گرفتن گردان کردن کارکنان جوان از انگاره، برای رویهحقارت جلوه داد

شعائر و مناسک دینی با توجیهات فریبنده برای تهی سازی پوسته اعتقادات دینی از مغز و 

ار کند و در کنفضای مجازی کامالً خودنمایی می نیبنیدرامحتوای غنی دینی، رواج یافته است. 

بودن، نقش بسزایی در زندگی کارکنان و پر کردن اوقات  کنترلرقابلیغارزان و در دسترس و 

کند و با قرار دادن امکانات رایگان برای برقراری روابط صوتی و تصویری و فراغت آنان بازی می

کارکنان کمتر  امروزه در بین کهینحوبهنماید به سمت خود جلب می هرروزمکتوب کاربران را 

ه های وابسته بشود؛ بنابراین دشمنان جمهوری اسالمی ایران و سرویسکسی وارد این فضا نمی

 های اجتماعی جذبای، اینترنت، فضای مجازی و شبکهبا استفاده از امکانات گسترده رسانه هاآن

ویت اول خود قرار داده نظامی مثل آجا را در اول هایسازمانآن در  تبعبهو استحاله را در کشور و 

 .اندافتهیدستهایی و در این زمینه به موفقیت

طلبی و آسایش ظاهری و بینی مادی و سبک زندگی غربی و رفاهجهانبا تحقق این سناریو، 

، این سبک زندگی بر مبنای مکتب یابدمی گسترشهای کاذب در بین کارکنان نیرو جاذبه

ی بودن زندگی دنیوی استوار است و کارکنان عمدتاً همانند گرایی و هدف غایاومانیسم و لذت

دانند ها به دنیا روی آورده عامل سعادت و خوشبختی را تحقق نیازهای مادی و دنیوی میغربی

منافع سازمان  جایبهیافته و کارکنان و فردگرایی توسعه می نمایند دایپبستگی شدید به دنیا و دل

اند و اندیشند، از فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی فاصله گرفتهمیو کشور به منافع فردی خود 

دانند و روابط ناسالم و افتادگی و کسر شأن میرعایت مظاهر فرهنگ خودی را نوعی عقب

ثل های اصیل دینی م. ارزشمی یابد گسترشی در بین کارکنان بندوباریبغیراخالقی و فساد و 

های انقالبی مثل روحیه کاری و ... و همچنین ارزشرستایمان به خدا، تعهد کاری، صداقت، د

جویی و حمایت از مظلومان و ... تبدیل به طلبی، شجاعت و عدالتبسیجی گری، جهاد، شهادت

 .شودمیضد ارزش 

 های خانواده،ها و فضای مجازی به اعتقادات دینی و انقالبی، بنیانهای که رسانهدر کنار آسیب

اجتماعی ما وارد کرده است، نظام مدیریتی ما نیز بر پایه الگوهای غربی  سبک زندگی و مشارکت

 دهیم دانشی است که بر مبنای نیاز جوامعو دانشی که به کارکنان تعلیم و آموزش می گرفتهشکل

از غرب و حامل تمام مطلوبات زندگی غرب  شدهترجمهیافته، غربی و سبک زندگی غربی توسعه

ر مراکز آموزشی مبتنی بر الگوهای غربی است، در امور مدیریتی از الگوهای است. فرایند آموزش د

 هاآنهایی هستند که های ما همانرفتارهای و آموخته تیدرنهاکنیم و غربی استفاده می

های اسالمی و ایرانی است و کارایی الزم را های ما خالی از ارزش، بنابراین آموختهخواستندیم

 ندارند.
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و حضور دشمن را هم  جاستهمهعملیات روانی؛ تمرکز دشمنان روی فرهنگ بیشتر از در پدیده 

 هاجمموردت( باورهای قلبی مردم را هاآنتوانیم فراموش کنیم... )زیرا مسائل فرهنگی نمی درزمینه

 نیباوجودا(. 33دهند... )بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، اول فروردین قرار می

نهادهای فرهنگی و «. خود ما هم مقصریم»نیست و « های فرهنگی کار بیگانگانیبهمه آس»

هجمه  ههمنیااستراتژی مشخص تاب مقاومت و برخورد در مقابل  نداشتنتبلیغاتی نیز به دلیل 

ا ب سازمانهانموده و بنابراین  تیاهمکمای و خود را درگیر مسائل حاشیه نوعیبهرا نداشته و 

 های اسالمی و انقالبیکه کامالً از ارزش میگرندزده مواجه گرا، دنیازده و غربالً مادیکارکنانی کام

داند و دلیلی برای و والیت محوری فاصله گرفته و خود را در مقابل با دشمن از پیش باخته می

و با اهداف دشمن هماهنگ هستند و خواسته و نیات  کنندنمیمبارزه و رقابت با دشمن احساس 

 ن خواسته و نیات این کارکنان شده است.دشم

های فرهنگ خود را بر ایران شمار خود، شاخصهای بیجریان عملیات روانی، با استفاده از رسانه

گری و روحیه بسیجی در نظر کارکنان غیرموجه جلوه نماید و های انقالبیتحمیل کرده تا ارزش

نماید و دیگر کارکنان معنی جلوه میکنان بیطلبی، در اذهان کارجهاد و دفاع و شهادت درنتیجه

 اهشک شدتبهو توان جنگندگی کارکنان  خواهند بودهای پر ریسک نحاضر به شرکت در عملیات

 می یابد.

 رییغتها و سبک زندگی کارکنان کامالً ها، نگاهباورها، آرماندر صورت تحقق این سناریو،  بنابراین

فسر کند که آن اکند؛ رفتاری میکند که آن آمریکایی فکر میو کارکنان چیزی را فکر  یابدمی

 خواهد.خواهد که او میهمان چیزی را می درنتیجهدهد و آمریکایی انجام می

 سناریوی چهارم: فریب و فتنه

های با محقق شدن جذب و استحاله و نهادینه شدن سبک زندگی غربی و اهمیت پیدا کردن جاذبه

طلبی و تساهل و همچنین میل به قدرت، ثروت و پست و مقام در بین کاذب، خودپسندی، رفاه

متناسب با سبک زندگی غربی و آمریکایی فردگرایی  .یابدمی گسترشمدیران و فرماندهان نیرو 

در بین مدیران و فرماندهان رشد کرده و مدیران و فرماندهان منافع فردی خود را بر منافع 

سازی تحقق اهداف فردی و گیری و تصمیمدر تصمیم هاآنار دهند و معیسازمانی ترجیح می

 شود.میرسیدن به آمال و آرزوهای شخصی خود 

مانده و به خاطر انس گرفتن با سبک میسازمان در افزایش بصیرت مدیران و فرماندهان، ناکام 

چک زندگی غربی و در تشخیص حق از باطل و صواب از ناصواب دچار غفلت شده و دشمن را کو

گردند و به دشمن اند، در محاسبات خود دچار اشکال میشمارند و چون با دشمن همفکر شدهمی

به  نسبت ازحدشیب؛ بنابراین امروز برخی از مدیران و فرماندهان کنندمیاعتماد و اطمینان پیدا 
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 بینی و اعتماد و اطمینان بهبین هستند و این خوشبعضی موضوعات، افراد و کشورها خوش

ازاندازه بینی بیشو این خوش شودمینظام دشمن و پیروی از او، باعث شده ضربات سنگینی به

توجهی عامالن و افزایش بی ازاندازهشیببینی خوش .باعث فریب و فتنه خواهد شد نسبت به غرب

 یعنوان دشمن اصلی تلقشود که امریکا بهبه عملیات روانی در بدنه نهادهای امنیتی باعث می

مند به برقراری رابطه با این کشور و ارتش آن نشود و اکثر مدیران و فرماندهان تأثیرگذار عالقه

 دانند و این تعاملمی امریکاو تنها را توسعه ارتش و رسیدن به اوج اقتدار را تعامل با  گردندمی

 .می شود لیتبد هاآن رؤیایبه 

ه ی، اعتماد و اطمینان به دشمن و میل برتیبصیبن های اطالعاتی بیگانه با استفاده از ایسرویس

های نظارتی و کنترل های کاذب و همچنین ضعف سیستمقدرت مدیران و فرماندهان و جاذبه

های کاذب به مدیران و ع س، حفاظت اطالعات و تأمین فیزیکی، با استفاده از جاذبه ادارهمثل 

با پیشنهاد رشوه )در اشکال مختلف( و سایر فرماندهان نزدیک شده و پس از جلب اعتماد آنان 

و ... عملیات روانی خود را در این  امریکاهای کاذب مثل اقامت در کشورهای اروپایی و جاذبه

 .آورندیمی فتنه را فراهم هانهیزمو  ساختهفرماندهان و مدیران عملی 

 جهتازآنشود و آن فرد بنابراین در فریب و فتنه، عملیات روانی بر روی افرادی خاص انجام می

 تواند مدیر، یا یکباشد که میبوده و قصد دشمن، فریب آن شخص می فردمنحصربهکه فردی 

 از طریق ارتباط با این هاآنهای اطالعاتی وابسته به باشد. دشمنان و سرویس بلندپایهفرمانده 

رید تجهیزات و اخیراً در ها، بازدیدها، سفرهای خارجی، هنگام خمدیران و فرماندهان در همایش

های کاذب و رشوه این افراد را تحت نفوذ خود قرار داده و با فضای مجازی و ... از طریق جاذبه

سازی گیری و تصمیمهای فریب و فتنه را در سطح تصمیمتهدید و تطمیع این کارکنان زمینه

 می نمایند.مهیا 

شود، روی قشر جوان است. بر تلقی میهای مهمی که فریب و فتنه در آن مهم محیط ازجمله

های دانشجویی، طور ویژه، روی جریاندشمن به»طبق فرمایشات مقام معظم رهبری 

های دانشجویی نفوذ و رخنه کنند و برای خودشان کند تا بتوانند در محیطگذاری میسرمایه

 .(86مهر  26، )بیانات« در آنجا تدارک ببینند سربازانی را

های که در حوزه اختیارات خودشان است مطابق میل یران و فرماندهان در تصمیماین قبیل مد 

گیرند و در مواردی هم که خود در مقام تصمیم گیر نیستند، سعی و خواسته دشمن تصمیم می

سازی را در سازمان دچار مشکل ها غلط فرایند تصمیمنمایند با ارائه اطالعات و راهنماییمی

 این افراد دچار شدهارائههای تصمیم گیر با استفاده از اطالعات مدیران و رده کهنحویبهنمایند 
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گیرند که به نفع دشمنان و به ضرر کشور و خطاء و اشتباه محاسباتی شده و تصمیماتی می

 سازمان خودی خواهد شد.

ها مانهای اقتصادی کشور و سازچالش ازجملهدر کنار آن، کاهش نرخ رشد، تورم، بیکاری و رکود 

بدتر شده و نظامیان که از اقشار  روزروزبههای اقتصادی وضعیت های اخیر بوده و با تحریمدر سال

های اقتصادی از قبیل تورم باال و کاهش پذیر جامعه هستند در مواجهه با چالشو آسیب درآمدکم

د در جامعه خود دچار مشکل شده و فاصله طبقاتی موجو روزمرهقدرت خرید در زندگی عادی و 

باشد و بر طبق آمارهای رسمی اکثر کارکنان نظامی، به ضرر کارکنان نظامی در حال افزایش می

؛ دنماینمی افتیدردر اقشار با درجات و سوابق خدمتی پایین، کمتر از خط فقر حقوق  باألخص

ارکنان این کی فیزیولوژیک )خوراک، پوشاک و مسکن( در ازهاینی نیاز، هایتئوربر طبق  نیبنابرا

ترین انگیزه در های مادی، قویزند و بر همین اساس انگیزههای آنان حرف اول را میو خانواده

 .بندندباشد و آنان همه تالش و زحمات خود را برای تأمین این نیاز به کار میاین کارکنان می

نیازهای آنان در  با بدتر شدن اوضاع اقتصادی کارکنان و غفلت مدیران و فرماندهان از تأمین

د. این نماییو تمایل به همکاری با دشمن پیدا می داکردهیپمواقعی این کارکنان نیاز شدید مادی 

را از چنگشان  هاآنسازمان یا جامعه حق عادالنه  کنندمیافراد معموالً کسانی هستند که فکر 

قص باید جبران شود. هایشان این ندرآورده است، بنابراین تردید ندارند که به خاطر ارزش

را  هاآنرا ندانسته و  هاآنها و استعدادهای معتقدند که جامعه نیز قدر توانایی هاآن حالنیدرع

 ازجملهدرک نکرده است. حقوق پایین، طمع، نیاز به پول برای حل بحران مالی خانواده، بدهی 

 های مادی هستند.موارد انگیزه

های نظامی مثل آجا را از طریق روش هایسازمانئماً اطالعات های اطالعاتی بیگانه که داسرویس

های اقتصادی کشور آگاهی کامل دارند و بنابراین به نمایند، از چالشآشکار و پنهان رصد می

اده با استف شدهمشخصهای از قبل های مادی کارکنان نیرو کاماًل آگاه هستند و با برنامهانگیزه

و با فریب آنان در خصوص دادن  های نظارتی و کنترلان و سیستماز غفلت مدیران و فرمانده

امتیازهای از قبیل سفر به کشورهای خارجی، در اختیار قرار دادن خانه و ماشین و ... آنان را 

 نمایند.مجبور به همکاری می

اند، دچار خودپسندی، و سبک زندگی غربی خو گرفته بافرهنگزده شده و کارکنانی که غرب

نمایند فکر های زندگی برخورد میگردند و این افراد وقتی با واقعیتطلبی و تساهل میرفاه

را از چنگشان درآورده است، بنابراین تردید ندارند  هاآنکه سازمان یا جامعه حق عادالنه  کنندمی

 رمعتقدند که سازمان قد هاآنحال هایشان این نقص باید جبران شود. درعینکه به خاطر ارزش

را درک نکرده است؛ بنابراین این افراد خود  هاآنرا ندانسته و  هاآنها و استعدادهای توانایی
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ابق خورند و مطنمایند و فریب دشمن را میهای اطالعاتی بیگانه همکاری میداوطلبانه با سرویس

ان و . غفلت مدیرکنندمیمیل و خواسته آنان در سازمان رفتار و دستورات آنان را اطاعت 

طلبی و تساهل و همچنین همکاری آنان با فرماندهان نیز در گرایش به خودپسندی، رفاه

 دارد. یاکنندهلیتسههای اطالعاتی دشمن نقش سرویس

جانبه در سطح جامعه و تبلیغات و عملیات روانی دشمن که با حمایت مالی و تجهیزاتی همه 

ن مؤثر بوده و این کارکنان از نظام اعتقادی خودی نیرو در جریان است، بر روی تعدادی از کارکنا

ن نظام، که ای کنندمیو تصور  کنندمیو نظام اعتقادی دشمن را تحسین  داکردهیپتنفر شدیدی 

دهد. این عده بدون انرژی می هاآنکند و به ، خانواده، گروه و دوستانشان را حفظ میهاآن

دانند و خدمت به آرمان خود را پاداش خویش می گذارندداشت مالی از جان خود مایه میچشم

حتی در آنان راهای اطالعاتی بیگانه نیز با استفاده از انگیزه ایدئولوژیک این کارکنان بهو سرویس

 رنتیجهدنفوذ کرده و غفلت مدیران و فرماندهان نیز به روند گسترش این نوع سناریو کمک کرده و 

روع به فریب، فتنه را در سازمان گسترش و به افرادی که دشمن در یک پروسه زمانی بعد از ش

 نمایند.راحتی دسترسی پیدا میبرای اهداف خود نیاز دارد به
 

 هاپیشنهادو  گیرینتیجه

ابزار، شیوها و  کارگیریبهعملیات روانی، مستلزم  هایبرنامهو  هاطرحدر دنیای مدرن، اجرای 

، باشدمیو متنوعی  ریمتغ هایشیوهمان و مکان دارای مختلف بوده و متناسب با ز یسازوکارها

به ترتیب اولویت آجا  کارکنان ، در وضعیت فعلی، سناریوهای محتمل دشمن در خصوصروازاین

ین اگر آجا ا. باشدمی جذب و استحالهو  و فتنه بیفر، نیروها اراده شکست، افکنیتفرقهشامل؛ 

 هاآننشناسد و برای مقابله با  درستیبهرا  هاآنیک از  و پیامدهای هرآن  هایمؤلفهسناریوها و 

 گیری راهبردی خواهد شد.در مقاطع حساس دچار غافلمناسبی را به کارنگیرند،  هایبرنامه

( به نیروهای مسلح و العالیمدظله) یو مقام معظم رهبرخمینی )ره( امام  هایتوصیهیکی از 

 می باشد. هاآنبین  افزاییهم ایجادارتش و سپاه، ایجاد وحدت و انسجام و 

گفته شد که ]لشکریان[ حصار اَمنند؛ حُصونُ الرَّعیّة. این نکته  " اندفرمودهمقام معظم رهبری 

مهم است که بدانیم حصنِ رعّیت و حصاِر رعیّت فقط نیروهای مسّلح نیستند، نیروهای مسلّح 

اهلل ]است[؛ فَالجُنوُد بِاِذنِ اهللِ اذنن هم بهترین حصارهای امنیّتِ رعیّتند؛ که ایی مهمازجمله

بنابراین اگر هدف، حفظ و حراست ؛ کارها مختلف است امّا هدف یکی است...( 0حُصونُ الرَّعیَّة.)

از امنیّت ملّی، از عزّت مّلی، از توسعه و پیشرفت کشور، از حفاظت کشور از شرّ دشمنان باشد، 

 هایسازمانتحقیقاتی و  هایسازماندانشگاهی و  هایانسازمنظامی و  هایسازمانوقت آن
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کار  باهمهمه درواقع نیروهای عظیمی هستند که دارند واقتصادی، همه هایسازمانفرهنگی و 

، به چشم رقابت به هم نگاه کنندمی، همدیگر را تکمیل کنندمی؛ به یکدیگر کمک کنندمی

. ]در این صورت[ در کشور یک چنین انسجامی ندکننمی، به چشم حسادت به هم نگاه کنندنمی

در مقابل  .(31/10/0336) میکنیمآید. این آن چیزی است که ما روی آن تکیه به وجود می

 ، جذب وهااراده، تضعیف یافکنتفرقهدشمنان با سناریوهای مختلف عملیات روانی به دنبال 

 جادیاارزه با عملیات روانی دشمن را شامل؛ های مبراه استحاله و فریب و فتنه هستند و لذا ایشان

 واکنش ،از خبرگان استفاده ،نفساعتمادبه رشد ،آن یهادشمن و برنامه شناخت نده،یبه آ دیام

 ادهاستف ،یفرهنگ یسنگرها جادیا ،یفرهنگ تیریاز مد ییزدا غفلت ،یو جهاد ارانهیهش ع،یسر

مناسب از  یریگبهره ،یمتمرکز فرهنگ تیریمد ،یهنر یهاوهیاز ش استفاده ها،تیاز همه ظرف

و  اتحاد تیدرنهاها و از همه فرصت استفاده رت،یبص داشتن ،ینیبواقع ،یفرهنگ یابزارها

 اند.ی بیان فرمودههمبستگ

دائم اقدامات  طوربهمتولی امنیت ملی، بایستی  هایسازماننظامی و  هایسازمانآجا و  روازاین

 رونازای، راهبردهای مقابله با آن را تدوین و آماده نمایند و هاآنبا تحلیل  معاندانه دشمن را رصد و

 هایسازمانو اقدامات  لیتشک یمل تیامن یعال ینظر شورا ریز یاتهیکمکه  گرددمیپیشنهاد 

خود در  هایخواستهتا دشمن در  دینما تیو هدا یدهسازمانرا  یروان اتیعمل درزمینهمختلف 

 اریوهای موصوف ناکام بماند.سن سازیپیاده

 یقدردان

ی جلسات خبرگ که با مشاارکت دردر این مطالعه  کنندهشرکتو خبرگان  نظرانصاحب هیکل از

مال کها، عوامل کلیدی و تدوین سناریوها، محققین را کمک و یاری نمودند و شناسایی پیشران

ر د آناننظر صرف زمان و دقتتید، تجارب ارزشمند این اسا. بدون شک، میرا دار امتنان تشکر و

 داشته است.اهمیت بسزایی  تدوین این سناریوها
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