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ها و عوامل کلیدی مؤثر در سناریوهای جنگ نرم شناسایی پیشران

 ایران علیه نیروهای مسلح ج.ا محتمل

 

 7*حمید همت
 6علی فرهادی

 
 چکیده

 تحگوتتی اساسگی داشگته اسگت، و تغییگر یافتگه و ایویگژه گفتمگایی چگارچو  جنگ  ،حاضر عصر در

 یگرم به سمت رویکردهای هوشگمند در اابگج جنگ  خوارآمریکای جهان خصوصاً دشمنان راهبردهای

ی آیان در حوزه ضربه زدن به بدیه یظام پابرجگای پیش رفته و ییروهای مسلح کشور یکی از اهداف ویژه

شناسایی سناریوهای جن  یرم محتمل دشمن علیه ییروهای مسلح  باهدفاین مقابه  .باشدیم ج.ا.ایران

روش  کارگیریبگهآن از طریگ   بسترسگازهای و پیشران مؤثرتبیین عوامل کلیدی همچنین  وج.ا.ایران 

امنیتگی آشگنا بگا موضگو  در یگ  پنگل  -ایجام مصاحبه با تعدادی از یخبگان سیاسگیسناریویویسی و 

ای ایجگام پذیرفتگه کگه ماحصگل آن توسگعه -کاربردییفر با رویکرد  79گی )گروه کایویی( به تعداد خبر

اسگتحابه و »و « فریگج و فرافکنگی»، «تحریم و ارتگداد»، «تفراه و تضاد»احصاء چهار سناریوی محتمل 

هگر  بگرهگا آن تأثیرگگذاریو تعیین میزان  مؤثرعامل کلیدی و پنج پیشران اصلی  76و شناسایی « یفوذ

 همگاهنگی و وحگدم میگاناثرگذار بر سگناریوها،  کلیدی ترین عواملمهم :باشدمیبه شرح ذیل سناریو 

میان فرمایدهان و مسئوبین یظگام حکگومتی،  وحدم و همدبیییروهای مسلح و سطوح مختلف جامعه، 

میگان ارکگان  ویگژهبگههماهنگی و وحدم بین کارکنان ییروهای مسگلح ی، ایقالب یباورهاهویت دینی و 

هگای اثرگگذار بگر عوامگل ترین پیشگرانمهمو و استحابه دینی، فرهنگی، رفتاری و اجتماعی  مختلف آن

، مگدیریتی، اجتمگاعی و فرهنگگی، سیاسگی و یهایتگاً علگم و فنگاوری به ترتیج اوبویت ااتصادی کلیدی

 ارزیابی گردید.

 

 :کلیدی هایواژه
 نیروهای مسلح ج.ا.ایران.وامل کلیدی، پیشران، ع، نویسیسناریوجنگ نرم، 
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 مقدمه

 روایگی، جنگ : کگنم اولمگی خالصه جمله سه در را ایران ملت علیه جهایی استکبار یهابریامه من»
 ،ابعابی()مدظلگه اگوا کگل معظگم فرمایدهی)« علمی ااتدار و پیشرفت با مقابله: سوم و ااتصادی جن : دوم

هگای اخیگر جن  آمگوزاخیر و خصوصاً با عنایت به واایع درس هده هایبا بررسی تحول (.7/7/7982

گسترده جنگ  یگرم  تأثیرگذاریهای یوین، حجم زیاد و های جن مؤبفه نیترمهمیکی از  در منطقه،

 ،یگوین فنگاوری حاضگر عصگر در بنگابراین باشگد.مگی ازآنپگ جن  و   های پیش از جن ،در زمان

 را یگوینی ابعگاد جنگ  یگرم فنگاوری، توسعه با . است داده گسترش را این حوزه بسترهای و هازمینه

 عگدم هستند. پیشروی حال درشدم به یوین یهاگستره در آن پیدای و پنهان یهاتیه و شده شامل

 دو توایگدمگی دشگمن، جن  یرم به هوشمندایه دهیپاسخ منظوربهشناخت عوامل اثرگذار این حوزه 

 و یپاسگخیب و دشمن سیاست به یتوجهیب یکی یماید؛ یروهای مسلحی متوجه را تهدیدآمیز وضعیت

که این مهگم از اهگم  دشمن جن  یرم به یامناسج و یادرست پاسخ دیگری و آن به دادن پاسخ دیر یا

  یگ  مایگدن پاسگخیبگ یگا دهیپاسگخ دیگرگگردد؛ چراکگه های این پگژوهش محسگو  مگیضرورم

 در کشگور وجهگه شگدن دارخدشگه یگا و خودی باورهای فتضعی روحیه، تخریج باعث رواییعملیام

 جنگ  یگرم بگه یامناسگج پاسگخ زیرا؛ استتر خطریاکمراتج به دوم حابت. شودمی یابمللنیب عرصه

اهمیت تحقی  در آن اسگت کگه  بنابراین آن گردد. بیشتر یریباورپذ وها تخریج تشدید عامل دشمن

بتگواییم  های اثرگذار جنگ  یگرم دشگمنکلیدی و پیشرانعوامل  مواعبهو شناسایی  مؤثربا شناخت 

 ییروهگای بدیه در و عمومی صورمبه یظام بدیه ها را دربینی و توایمندی مقابله با آنسناریوها را پیش

هگا و عوامگل پیشران شناساییمسئله اصلی این تحقی   بنابراین .یماییم یهادینه خاص شکل به مسلح

محق  درصگدد پاسگخ  وجن  یرم محتمل علیه ییروهای مسلح ج.ا.ایران در سناریوهای  مؤثرکلیدی 

در سگناریوهای جنگ  یگرم محتمگل علیگه  مگؤثرها و عوامگل کلیگدی که پیشران است سؤالبه این 

 ؟ایدکدمییروهای مسلح ج.ا.ایران 
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 جنگ 

اسگت؛ بنگابراین در حقگوق ویارویی یظامی شناسان یظامی، رابملل و جامعهجن  از دیدگاه حقوق بین

 ایمسگلحایه اهرآمیگز هگایااگدام و عملیگام مجموعه ،«ملی سیاست ابزار» عنوانابملل، جن  بهبین

 .(7929بیگگدبی،  ضگیایی) دهدمی روی( کشور چند یا دو) کشورها مناسبام چهارچو  در که است

 اساسی است: رکن یا جن  دارای چهارعنصر معنای خاص، مفهوم که در این
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 کشوری دیگگر با کشور رابطه یوعی عنوانبه که جن  «کشور» یعنی سازمایی یا تشکیالتی عنصر 

   .(7987)اشرافی،  شودمی تلقی

 ممتگاز،) متخاصگم دارد طگرفین از یکگی اطعگی اراده ییت که دتبگت بگر و اصد یا معنوی عنصر 

7911.)   

 (.  17)همان،  است جن  غایت و جهت بودن مشخص جن  که مبتنی بر هدف عنصر 

 یگا طگرف دو میگان مسگلحایه کشگمکش را جنگ  7بوزان باری محققان مطابعام امنیتی ازجمله

در جن  بگه معنگای . (7987 )م  بین، گیرددرمی سیاسی اهداف سر بر معموتً اید کهدایسته بیشتر

م اسگت کگه بگا ابزارهگای عام مایند جن  دیپلماتی ، ااتصادی، فرهنگی، سیاسی یف  رویارویی مهگ

 یظیگر متعگددی که برخی محققان مایند جگومینی بگرای جنگ ، اشگکالشود. چناندیگر حادث می

 .(7989 اید )کرکی،... ذکر کرده ملی و جن  عقاید، جن  جویایه،مداخله جن 

 جنگ نرم

 شورهاسگتک اجتمگاعی و سیاسگی فرهنگی، یشیدهاید پیش از هایاادام و تدابیر مجموعه یرم، جن 

 وهگا گروه ،هگادوبت ،هاحکومت از اعم)آماج  مخاطبان یهاارزش وها ایگیزش ،هایگرش یظرها، بر که

 فگردی یهاکنش و رفتار منش، تغییر موجج مدمدر بلند و گذاردمی تأثیر( خارجی کشورهای مردم

 و ایرسگایه لیغگاتی،تب روایگی، ااگدامجنگ  یگرم هرگویگه  .(7988 گردد )ابیاسی،می آیان اجتماعی و

 خشگویت، اِعمگال ییظگام درگیگری بگدون و گیگردمی یشایه را هدف گروه و جامعه که است فرهنگی

 هگدف جامعگ  تفکگر و ایدیشه آوردندر پا از پی در. جن  یرم داردوامی شکست یا ایفعال به را رایج

 یظگام در تبلیغگاتی و خبگری بمبگاران بگا و کنگد سسگت را آن فرهنگگی و فکگری هایحلقه تا است

 .(7982 یشاییان،پ)ماه آورد پدید ثباتیبی و تزبزل حاکم اجتماعی -سیاسی

و  کشگنده یگرغافزاری و با پیامگد به روش یرم عبارم است از رویارویی بازیگران امنیتی جن  یرم

 مخاصگمهجن  یگرم حابگت  (.7988 خایی، عبداهللهای مرجع امنیت )با اصد صدمه زدن به موضو 

های دیپلماتیگ ، شگود و مایورهگای سیاسگی، مشگاجرهشدیدی است کگه بگین کشگورها پدیگدار می

های ایدئوبوژیکی، جن  ااتصادی و راابت برای کسج اگدرم از مختصگام های روایی، مخاصمهجن 

تواید تضعیف روحیه، وحدم ملی، ایجگاد شگکاف میگان مگردم و های این تهاجم میآن هستند. هدف

ه مقاومت مگردم باشگد )یگایینی، رمایی مدیی، افزایش یاکارآمدی حاکمیت و تضعیف ارادحاکمیت، یاف

 برایگدازی بگرای ساختاری یافتهسازمان اادامام یجابه تا شودمی تالش جن  یرم فرایند در .(7989

 و اجتمگاعی هگایاعتراض اصگلی بگر مبنگای آن علگت کگه شگود گرفتگه بهگره ابگوهگایی از مستقیم،

                                                           
7. Barry Buzan 
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 جنگ  یگرم تعریف اینبر اساس  شود. بذا داده یسبت سیاسی ساختار یاکارآمدی به یی،دازیتمشروع

 منگابع جگامع، بریامگه و طگرح یگ  طبگ  که است هدفمند و یافتهسازمان راهبردی، تهاجمی ابگوی

 طگی و یگرم فنگون وها بریامگه اصگول، مبنگای بگر و کرده بسیج هدف کشور علیه را خارجی و داخلی

)متقگی،  کنگدمی ایجگاد را بنیگادین و هگویتی سگاختاری، تغییرام منسجم، فرایندهای زا ایمجموعه

7989) . 

ها، هنجارها، ادراکگام، دهی به باورها، ارزشجن  یرم عبارم است از اعمال ادرم یرم برای شکل

م، ی، تنظگیهمسگازمنظور ها و ابگوهای رفتاری فگردی و اجتمگاعی، بگهها، ایتخا ایتظارام، ارجحیت

کنترل و تغییر هویت سوژه ایسایی و جهان ذهنی در راستای تأمین اهگداف و تحقگ  یتگایج مطلگو  

 .( 7999)دهقایی فیروزآبادی، 

 ها، ابزار، اهداف و پیامدهای جنگ نرم( شیوه1) جدول

های شیوه

 اعمال
 پیامد اِعمال هدف اِعمال ابزار اِعمال

روش  کنندهوصف

های اعمال و شیوه

؛ جن  است

بسیج یاراضیان 

به داخلی و 

 یرغهای یوهش

 یز.آمخشویت

ابزارهایی که ویژگی بارزشان 

است؛ « ایدهمعطوف بودن به »

« ادرم»از مواجهه مستقیم 

شویده، تهدید« فیزی »با 

شبکه »پرهیز یموده و از 

مخاطج عبور داده و « ذهن

 گردد.اعمال می

یزیکی ف یرغیاظر بر اهداف و آماج 

ی هدف جابهی است؛ مادو غیر

 و فیزیکی ادرم و توانارار دادن 

سرزمین،  اشغال و تصرف

ها، افکار، عواطف و یگرش

احساسام، هویت، فرهن  و 

های اجتماعی هدف ارار سرمایه

 گیرد.می

افزاراِن بودن پیامد آن؛ یرم

بدین معنا که جن  یرم 

اتل و کشتار  خرابی، ویرایی،

که ویژگی اصلی آثار 

سخت است را  هایجن 

 در اصلی مقصدهمراه یدارد و 

 ایمجموعه جن  یرم فرایند

 .است رفتارها وها ذهنیت از

 

 در حوزه جنگ نرم العالی()مدظلههای مقام معظم رهبریبرخی از تدابیر و فرمایش

 فرهنگگی عیگارتمام مبگارزه و جنگ  یگ  حگال در داخل، در ایزیرکایه بسیار شیوه با دشمن امروز»
 .(69/1/7989به، )بیایام معظم «ماست یهعل

 هگاآن کنگیم؛ اسگتحابه را ایگران ملت درون، از بتواییم ما که باشد این باید یقشه گویندها میآن»
 .(69/8/7986به، )بیایام معظم «هستند این دیبال

 پیچیگده، آرایگش بسگیار دارد، اگرار اسگالمى جمهگورى مقابگل در که فرهنگى و اىرسایه امروز»
 دشگمنان بگا مبگارزه از ترسگخت و ترپیچیگده ایمبارزه. است پیشرفته و فنى و کارآمد متکثر، متنو ،
 .(62/9/7986به، )بیایام معظم «است

   .(64/9/7981به، )بیایام معظم «شودمی حاصل آرام و تدریجبه یظام وااعى هویت تغییر»
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ل بوده و کمتر موجگج بگرایگیختن گسترش دشمن مشک در جن  یرم کشف بازیگران، آرایش و»
بینیگد؛ امگا در تان را مگیشناسید، دشمنشما طرفتان را می در تهاجم یظامی .شودابعمل میو عک 

)بیایگام  «بینیگدتگان یمی، تهاجم یرم، شما دشمن را در مقابگل چشگم، تهاجم فرهنگیتهاجم معنوی

   .(66/6/7988 به،معظم

 ،معنگوی تهگاجم در امگا بینیگد؛می را تگاندشگمن شناسید،می را نطرفتا شما یظامی تهاجم در»

 بگه،)بیایگام معظگم «بینیگدیمی تگانچشگم مقابگل در را دشگمن شگما یگرم، تهاجم ،فرهنگی تهاجم

66/6/7988). 

 را صگحنه مگن کگه اسگت ایگن علگت: »فرمودیگد ییگز هنرمندان و فرهیختگان جمع در به معظم
 بینممگی را، صگحنه بینممگی دارم مگن! ایسگان؟ کنگد کارچه! بیند؟یمی کسی اگر بکنم چه بینم؛می

 بگا هایدیگدان و شگده گشگوده غضگج و حقد با هایدهان بینممی را،ها آرائیصف بینممی را، تجهیز
 کگه یکسگایآن همگه علیه و هاآرمان این همه علیه و امام علیه و ایقال  علیه شدهفشرده هم به غیظ
 .(74/2/7988 به،)بیایام معظم «را ایدبستهدل حرکت این به

 کنگدمی سگعی را مگا مرزی مراکز آید،می ما مرزی سنگرهای سراغ به دشمن یظامی، جن  در»
 دییگا، در شگودمی گفتگه جن  یرم امروزآیچه  و روایی جن  در کند، یفوذ مرز در بتواید تا سازد یابود

 هگا،معرفت هگا،ایمان سگراغ بگه. کنگد منهدم را هاآن هک آیدمی ما معنوی سنگرهای سراغ به دشمن
 را هگااین کگه آیگدمی هگااین سگراغ بگه دشگمن. کشور ی  و یظام ی  اساسی ارکان وها پایه ،هاعزم

 بگه را یظگام یگ  هایفرصگت کند؛ تبدیل ضعف یقاط به خود تبلیغام در را اوم یقاط و کند منهدم
 (.6/1/7988 ،به)بیایام معظم «کند تبدیل تهدید

 ببگاس در باطگل و باطگل شگکل به حقیقت کند؛می جلوه دوستصورم به دشمن جن  یرم در»
 .(77/79/7988 به،)بیایام معظم «دهدمی یشان حقیقت

 

 ارکان جنگ نرم

 پیگدا تحقگ  و صگدور آن از فعگل کگه اسگت چیگزى «فگاعلى علّت»فاعلی جن  یرم:  رکن -ابف

خارجی، رکن فاعلی جنگ  یگرم  بازیگریفوذ اعمال و بر این اساس، مداخله ؛بنّا و معمار: مایند کند؛مى

های اسگتعماری و تالشگی کگه یگ  دوبگت بگرای جن  یرم را بایگد در بسگتر سیاسگت دروااعاست. 

   .بازشناختدهد، های حریف ایجام میدر رفتار یا امور داخلی دوبت یفوذاعمال

 مصگابح: ماینگد پگذیردمى ایجگام او بگا فعل که است آن «مادى علّت»جن  یرم:  مادی رکن - 

بریگد جگزو رکگن کار میبنابراین، ابزار و وسایلی که در بازیگران و طراحان جنگ  یگرم بگه. ساختمان

 از اسگتفاده یجابگه سخت جن  برخالف شود. در این راستا، جن  یرممادی جن  یرم محسو  می
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 و ابکتروییکگی و ایرسگایه دیگداری؛ شگنیداری، گفتاری، ایابزاره ازرزمی  توان و تسلیحاتی ابزارهای

 .  شودمی گرفته بهره است، اجتماعی سرمایه و ایده به معطوف که ابزارهایی کلیه و ارتباطاتی

 بگه فعلیّگت و شگکل آن یلهوسبه فعل که است چیزى «صورى علّت» جن  یرم: صوری رکن -پ

چگه چیگزی بگه یمگایش  کگهینو یگگرش مربگوط بگه ا ابگگو ،شکل، فگرمدیگر، یانببه گیرد.مى خود

از ایگن  .شگکل مجسگمه ساختمان یا فعلى صورم: ، علت صوری پدیده است. ماینداست شدهگذاشته

 دشگمنی و خصگومت بگا همراه و ابلی یقشه و طرح با و شدهتدوین پیش از سناریوی یظر، جن  یرم

 .است

: ماینگد یابگد؛مى تحقگ  آن خاطر به فعل که است چیزى «غایى علّت» جن  یرم: غایی رکن -م

از این یظر غایت جن  یرم، برایگدازی . است مؤخّر تحقّ  ازیظر و مقدّم تصوّرازیظر  غایى علّت. اسکان

های مختلفی صورم گرفتگه اسگت. برخگی است. با این وصف، در مورد غایت و هدفِ جن  یرم بحث

. در اینجگا تغییگر سیاسگی فراتگر از مفهگوم تغییگر در ایدهدف یهایی را در تغییر سیاسی خالصه کرده

شناسی سیاسی تلقی شده و منظور از آن یقطه مابین دو سر ی  طیف اسگت کگه یکسگر آن را جامعه

دهگد. بگذا جنگ  یگرم هگدفی را دیبگال تغییر رفتار و سر دیگر را فروپاشی یظام سیاسی تشگکیل می

شناسی سیاسی یعنی تغییر ترتیبگام اگدرتی حگاکم کند که معادل تغییر سیاسی به مفهوم جامعهمی

های ها و توطئگهها، شورشها، آشو هایی با ایقال ها، تفاومبر جامعه است،  منتهی در عین شباهت

 .(7988)گروه مطابعام جن  یرم،  )کودتاها( دارد یافتهسازمان
 1( جنگ نرم و وجوه تمایز و تشابه2) جدول

 توضیحات وجه ردیف

1 
د تهدی

 نرم

از مفگاهیم  محققان حوزه مطابعام امنیتی برای واژه تهدید، وسعت معنایی اائگل هسگتند کگه طیفگی

 بگه(. 7982 )عبگداهلل خگایی، گیگرد( یا تهدیدهای بابقوه و بابفعگل را در برمی7989 امنیتی )افتخاری،

 هایپدیگده کگه معنگا ایگن بگه. اسگت «پدیگده» یگ  یگه و «ارزیگابی» ی  «تهدید» باور این محققان

 اصگلی دسگته هفگت به شود،می اعمال هاآن بر که کنتربی میزان و شیو  حیث از اجتماعی -سیاسی

 ها،وضگعیت ایگن از یگ  هر. بحران و بحث خطر، معضل، مشکل، مسئله، موضو ،: هستند تقسیماابل

 تحلیگل مقگام در کگه اسگت دبیگل همگین بگه. باشگد «بگرعک » یا «تهدید» بازیگری، برای توایدمی

 ادامگه در یگا عگرضهم ایواژه یگه تهدیگد کگه است شده بسیار تأکید اصل این بر ،«تهدید» ایتوبوژی 

   .(7987، )افتخاری است هاآن همه بر مشتمل و عام اصطالحی بلکه مذکور، واژگان

بگه گیگرد. عنوان ی  اصطالح عام تلقگی کگرد کگه جنگ  یگرم را ییگز در برمیتوان بهتهدید یرم را می

ارار است. با توسل بگه معنگای بغگوی و اصگطالحی تهدیگد، عبارتی میان این دو عموم و خصوص مطل  بر

 تنبیگه یگا یابودی رسایان،یجآس اصد ابراز و بیان» را تهدیدو بستر  یامهشود. بغتیتیجه دیگری حاصل می

 را آن تهدیگد، تعریگف در ییگز ردآکسفو یامهطور بغتین. همدایدمی« ارعا  یا ایتقام روی از دیگران کردن

                                                           
، «ی(راهبگرد یابگوهگا و مفهگومی ی)واکگاو یرمجنگ »، (7994) یچوکگامیبگاار یام سگبرای مطابعه بیشتر ر.ک. به:  . 7

 .78-46دایشگاه عابی دفا  ملی، ص 
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 کنگدمی معرفگی «کسگی علیگه خصگمایه ااگدامام دیگگر یگا رساییآسیج یا صدمه، برایابرازشده  اصد»

 (.  7982 خایی،)عبداهلل 

2 
جنگ 

 ایرسانه

 بگدون جنگ  ای،رسگایه جنگ . اسگت هگدف کشگور علیگه هگای روایگیاادام از اییمویه ایرسایه جن 

 ،میکروفگون و هاروزیامگه صگفحام بگر کگه جنگگی شود،می تلقی بهداشتی جن  و آرام جن  خویریزی،

 هگاملت هگا،دوبت دادن اگرار هگدف یجابه و داشته جریان هادوربین عدسی و تلویزیون صفحام رادیوها،

 .(7988)گروه مطابعام جن  یرم،  دهدمی ارار هدف را

3 
جنگ 

  1روانی

 مشگخصیظگامی باهگدف  گگروه یگ  رفتگار و روحیه بر تأثیرگذاری ورمنظبه ایوسیله یو  هر از استفاده

ی همان جنگ  کلمگه و جن  روایگوید: صالح یصر در تعریف این مفهوم می شود.یامیده می روایی جن 

مخفی باشد یا آشکار، شفاهی باشد یگا کتبگی؛ اساسگاً سگالحی اسگت کگه بگه  صورمبهعقیده است؛ خواه 

تواید بگه اعمگاق وجگود و هرگاه امکان براراری ارتباط عاطفی را داشته باشد می ایسان و عقل او توجه دارد

 ی وراهکنشگ ،راهبگردی یجنگ  روایگ ( جن  روایی را در سگه سگطح؛97-92: 7989او یفوذ کند. )یصر،

یکته اساسی در تفاوم جن  یگرم بگا جنگ  روایگی ایگن  .(7912 ،یرازی)ش ایدبندی کردهدسته مییتحک

ها و گسست شناختی و هنجاری ییسگت و در ادامگه پگ  از یرم  محدود به تغییر در ذهناست که جن  

بر یگهتکهگا و رفتگار، تنهگا بگا تأثیرگذاری بگر ذهنیت»کند. زیرا تغییر رفتار، مدیریت رفتار را ییز دیبال می

 .(7988یرم،  جن )گروه مطابعام « شود.جن  روایی و تبلیغام ایجام یمی

4 
عملیات 

 یروان

 بگه و ارتبگاطی رسگایه چنگد یگا ی  یریکارگبه طری  از عقاید، یکاردست روایی، عملیام اساسی مفهوم

دیگر، عملیگام یانببگه(. 7986 ،یمحمدشاه) است ابعملعک  و عمل برای دشمن کردن یاتوان تعبیری،

در کگار عمگومی هایی است کگه بگه دیبگال تشگویش، تهیگیج و تحریگ  افها و اادامروایی، مجموعه طرح

 .(7982خایی، )عبدابه شده استیینتعخصوص ی  مسئله مشخص و با اهداف از پیش 

که در جن  یرم آماج اصلی مغز ایسان اسگت، از ایگن یظگر بگا عملیگام روایگی اشگتراک ینابا توجه به 

بگرای رسگیدن بگه مگدیریت رفتگار  به دیبگالکه جن  یرم عالوه بر تغییر رفتار ییازآیجادارد.  اما مفهومی 

 (.7999)حسینی، شودهدف یعنی تغییر سیاسی ییز هست، از عملیام روایی متمایز می

5 
 جنگ

 2اطالعات

 و ایگداختن کگار از یگا تخریگج بگرای ابکتروییکگی یهاشگبکه از اسگتفاده ازعبارم اسگت  اطالعاتی جن 

 ، جنگ 9دهی و کنتگرلفرمایگ جنگ  که مشتمل بگر دشمن اطالعاتی هایساختزیرکردن  یرعملیاتیغ

 از و اطالعگام و دایگش سو،ی  رهیافت از این کهینا به توجه با .است ابکتروییکی جن  و محورجاسوسی

 و یگداکردهافگزارانِ پیرم ماهیگت است، داده ارار توجه خود کایون در را حریف شناختی عناصر دیگر سوی

 تهدیدشگویده و تهدیدکننگده چگارچو  ایگن رد. اسگت یافته تقر  یا جن  یرم یرم یدتهد به حیث این از

 هگاىمزیگت برخگى دارای همگواره کننگدهتهدید آن در که دارید ارار اطالعام منابع و ایدیشه از یدریبرد

 (.7987 خایی،عبدهلل) است ذاتى راابتی

6 
جنگ 

 فرهنگی

 .اسگت فرهنگگی تهگاجم بگا معنادار و سازیده تعاملی در جن  یرم از متمایز ایگویهمثابه به فرهنگی جن 

از  ایگدعبارم کگه یابگدیماز این یظر جن  یرم از سه جهت و با سه شکل اصگلی یمگود  .(7999افتخاری،)

 .ریج فرهنگی و تسلیم فرهنگیتحمیل فرهنگی، تخ

تواید در اابج دو راهبگرد مختلگف عملیگاتی شگود: می افزارانِیرمعنوان ی  ابگوی تعارض جن  یرم به

راهبگرد  -شگود؛ دومفرهنگگی تعبیگر می بگه تهگاجمتعارض فرهنگی مستقیم کگه از آن  راهبرد -یخست

 .(توان یاد یمود )همان منبعفرهنگی می مستقیم که از آن با عنوان یفوذتعارض غیر

                                                           
1. Psychological warfate 
2. Information Warfare 
3. C4I:Commanad, Control, Communication, Computer, Inteligence 
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7 
جنگ 

 سیاسی

 یلهوسگبه دشگمن بگردن بگین از -امکگان صگورم در و تضگعیف سیاسگی تخریگج، جنگ  اساسی هدف

 کگاری،خرا  ارعگا ، تحریگ ، یادرسگت، یا درست اطالعام دادن و ااتصادی فشار ،دیپلماتی  مایورهای

  .(7988 محمدی ،شگاهباشگد )می وی حامیگان و دوستان از دشمن ساختن محروم و ترس، وحشت ایجاد

با این توصیف، اگرچه اصطالح جن  سیاسی به اعمال فشار ی  دوبت بر دوبگت دیگگر از طگرق مختلگف، 

( امّگا، در حگال حاضگر بگرای هگر یگو  7982 )آاا بخشی، افشگاری راد، دخابت اطالق گردیدمثل تهدید و 

هگا ها و جریایام سیاسی و چه در سطح خگارجی از سگوی دوبتفشاری چه در سطح داخلی توسط گروه

تواید بخشی از اجزاء یا فنون جن  یگرم را تشگکیل دهگد شود. از این یظر جن  سیاسی میکار برده میبه

 ( .7988 )حسینی،ن مساوی آن ییست بک

 

 ( پرداخته شده است؛9های جن  یرم در جدول )در ادامه به تشریح ویژگی

 های جنگ نرم( ویژگی3) جدول

وجهی پیچیده و چند

 بودن
 نمادین بودن ای بودنفرآیندی و مرحله عینی بودن ذهنی و

تهدیگگد یگگرم ممکگگن اسگگت 

باعث این غفلت گگردد کگه 

ارهای آن بگرای ها و ابزروش

آسگگیج رسگگایدن بگگه هگگدف 

کگه یدرحابعلنی اسگت غیر

های معطوف به ایگن فعابیت

توایگد دسته از تهدیدام می

علنگگی جنبگگه علنگگی و غیر

 خگایی، عبداهللداشته باشد )

7982). 

 ذهنگگگگگی وجگگگگگه

 تمگایز هایزیرساخت

 ایجگاد و دگردیسی و

 مشترک ذهنیت ی 

 دشگگمن را مگگوردیظر

 وجه و آوردمی فراهم

 آن مقدمگگگه ینگگگیع

 واکگگنش و «عمگگل»

 تقگگگابلی و جمعگگگی

 .است

اسگت:  شدهمطرحسه مرحله برای جن  یرم 

مرحلگگه اول، تغییگگر موازیگگه پایگگگاه اجتمگگاعی 

حاکمیت از طری  فروپاشی روایگی جامعگه و 

ایجاد پیویدهای جایگزین؛ مرحله دوم، ایجگاد 

فضگگای بسگگیج اجتمگگاعی از طریگگ  تهیگگیج 

هدف بگا توسگل  های اجتماعیهزینه گروهکم

ی مختلف؛ مرحله سوم، رویگارویی هابه سوژه

ساختن جامعه با حکومگت  رودرروعملیاتی و 

های رفتاری مختلف )گگروه مطابعگام با شیوه

 .(7988، جن  یرم

یمادسازی در زمره ضرورم 

ایقگگال  اجتمگگاعی و کودتگگا 

هگا شود. با یمادمحسو  می

های مخابف را توان گروهمی

ین ایگگاره را بسیج یموده و ا

در ذهن آیان به وجگود آورد 

که یظام سیاسی آیان همگه 

هگگگگای حکومگگگگت ویژگی

را دارا اسگگگگت  تریتوتگگگگاب

 .(7989)متقی، 

 

 سناریونویسی

های دوریگر در جهان با عگدم اطعیگت بگات سناریوها ابزارهایی هستند که به ما در اتخاذ دیدگاه

بارۀ روش تغییر و تحول ممکن جهگان در فگردا هایی هستند در. سناریوها داستانکنندیمکم  

هگای متغیگر محگیط هایی که ما را یسبت به تشخیص و سازگاری در برابر جنبه)آینده(؛ داستان

دهند. سناریویویسی روشی است برای پیدا کردن و تدوین مسیرهای مان یاری میفعابیت کنویی

هگای ای از روشدیگر، سگناریوها دسگتهعبارممتفاوم آینده و حرکت مناسج در این مسیرها؛ به

کنند و اغلج بگه سگه تصور و تخیل مؤثر دربارۀ آینده کم  می یافته هستند که به ما درسازمان

، گگروه دوم سگناریوی «طب  معمول وبی بهتر»: گروه اول موسوم به شویدیمبندی گروه تقسیم

 .(7999های ذیل است: )شوارتز،ی گامکه دارا« متفاوم اما بهتر»و گروه سوم « یزول و یأس»
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  گام اول: شناسایی موضو  یا تصمیم اصلی 

شگود کگه عبگارم شگرو  مگی«  درون به بیرون»در هنگام توسع  سناریوها، شرو  کار با یگاه از 

است از شرو  فرآیند با شناسایی و ایتخا  موضو  یا تصمیم خاصی در درون سگازمان و سگپ  

 یابد. بیرویی توسعه می بنای سناریوها به سمت محیط

  گام دوم: شناسایی عوامل کلیدی 

ها و شگود، بایگد حگاوی توصگیفمعموتً هر سناریویی که در مطابعام تحلیل محیط تگدوین می

هگا و باشد، امّا پرسش کلیدی این اسگت کگه چگه عامل« دییای آینده»ایدازهای روشنی از چشم

پگردازان و آینده بگرای مگدیران، فرمایگدهان، راهبگرد)رویدها و رویدادهایی( از محیط  هاییجنبه

ی ها ییاز دارید چه چیزهایی را دربارهدیگر، آنبیانهای سازمایی اهمیت دارید؟ بهباییان دکترین

هگا در دییگای آینگده، چگه چیگزی را محیط آینده بدایند؟ وایگهگی بایگد پرسگیده شگود کگه آن

ی درخور توجه از دیگدگاه علمگی ند کرد؟ یکتهتلقی خواه« شکست»و چه چیزی را « موفقیت»

پذیر یباشد. زیرا تا زمگایی ساکن امکانبه ی این موارد، شاید ابتداگویی به همهاین است که پاسخ

هگا که تصویرهای بزرگ محیط آینده با جزئیام کافی در دسگترس یامبردگگان اگرار یگیگرد، آن

هگا هایی از آینگده بگرای آنهگا  و جنبگهعامل یخواهند توایست دایقاً به شما به گویند کگه چگه

اهمیت دارد، و یا چه چیزی را دایقاً به معنای موفقیت و چه چیزی را دایقاً به معنای شکسگت 

اگر شناسایی موضو  یا تصمیم اصگلی اگدم اول باشگد،  .(7999 خواه،قی خواهند کرد )ستاریتل

ی آن تصگمیم، تأثیرگگذار هسگتند، اگدم پ  تهی  فهرست عوامل کلیدی که بر موفقیت یا یاکام

 دوم خواهد بود. 

 گام سوم: تعیین ییروهای پیشران 

کننده )ییروهای پیشران( هدایت پ  از تهیه فهرست کالن عوامل کلیدی باید فهرست رویدهای

که بر عوامل کلیدی مؤثر هستند تهیه شود )همچگون ییروهگای پیشگران اجتمگاعی، ااتصگادی، 

ییروهای پیشران یعنی ییروهایی که بر رویدها، حگوادث و  .، فناوری و ...(محیطیسیاسی، زیست

شود. هر سازمان یا یهگادی توسگط ییروهگای پیشگران درویگی و رویدادها تأثیرگذارید، شرو  می

شود. برخی از این ییروها اابگل ارزیگابی هسگتند ماینگد ییگروی ایسگایی بیرویی به جلو رایده می

یار مبهم و یامعلوم هستند. اغلج ییروهگای پیشگران خگارج از سگازمان، سازمان و برخی دیگر بس

 (.7999خواه، )ستاری یامشخص و غیر آشکار هستند

 بندی عوامل کلیدی بر اساس اهمیت و عدم اطعیتگام چهارم: طبقه 

. اول درجگ  اهمیگت بگرای بنگدی شگودشگدۀ ابلگی در دو معیگار طبقهباید تمام عوامل شناخته

 کنندۀ آن رویدها و عوامل. م درج  عدم اطعیت احاطهو دوموفقیت 
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  گام پنجم: ایتخا  منط  سناریوها 

ها متمگایز بندی، محورهایی است که سناریوهای یهایی بر اساس آندر عمل یتیج  مرحل  طبقه

هگا، بگرای هگای موجگود بگین آن. هدف یهایی، رسیدن به سناریوهایی است که تفگاومشویدیم

شده های حساس شناساییتوجه باشد. زمایی که محورهای اصلی عدم اطعیتابلسازان اتصمیم

)بگا  روی ی  محور( یا مگاتری  )بر صورم ی  گسترهها بهها یشان دادن آنباشند، بعضی وات

 باشد.  دو محور( یا حجم )با سه محور( می

  گام ششم : پُربار کردن سناریوها 

، کننگدیمگهگایی کگه سگناریوها را از هگم متمگایز و منط ترین ییروهای پیشران زمایی که مهم

شگده مشخص شدید پربار کردن اسکلت سناریوها با رجو  به عوامل کلیدی و رویدهای شناسایی

 اجرا باشد. تواید اابلهای دوم و سوم، میدر گام

 ها و عالئم راهنماگام هفتم: مضامین، ایتخا  شاخص 

شده، بگه وااعیگت در حگال ی  از چندین سناریوی یوشتهه کدامترین موضو  کدایستن هر چه سریع

 باشد.تر است، بسیار مهم میظهور یزدی 

های ایجام شده در المرو موضگوعی پگژوهش پرداختگه شگده در ادامه به تشریح مهمترین پیشینه

 است؛

پژوهشپیشینه ( 4جدول )  
 نتیجه سؤالهدف /  مشخصات عنوان

در  یتأمالت

ها یقش رسایه

در جن  یرم 

)با محوریت 

 ایقال  ریگی(

 

  حسین

برش خوش

، 7988، ماسوبه

آزاد  دایشگاه

 اسالمی

 

 

ها یقش رسایه

در جن  یرم 

)با محوریت 

 ایقال  ریگی(

 چیست؟

 

سگت کگه توسگط  اییگهیظر« یاریجی»یا « ایقال  مخملین»، «جن  یرم»

و  شگدهاجراو در عمگل در کشگورهایی  شگدهارائه« جین شارپ»فردی بنام 

 هارسگگایه« جنگگ  یگگرم»ابگگزار  ینتگگرمهمبگگوده اسگگت.  تگگو مبگگا موفقیگگت 

 یقگش ارتباطگام، متخصصگان از ییظرخگواه بگا تحقیگ  ایگن در .باشدیم

 یافرمگایی و ابتهگا  آشگو ، فضگای ایجگاد ،هگادوبت یاکارآمدی در هارسایه

 جامعگه، در هگاییاهنجار و اجتمگاعی معضگالم تشدید و یو اجتماع مدیی

 و هاگیرییمتصگگگم بگگگه منجگگگر  کگگگه فریگگگج اسگگگتراتژی از ادهاسگگگتف

همچنگین ، اگرار گرفگت یموردبررس، شودیم یامطلو  هایگذارییاستس

، ابقگاء ییگواغراق ازجمله یارسایه هایی تاکتدر این تحقی  به تکنی  و 

و اانا  در مخاطبان، برجسته کگردن مگواردی ماینگد دموکراسگی خگواهی، 

 یدواطبگاد فشار روایگی و تضگعیف روحیگه مگردم و حقوق شهرویدی، ایج

، یمایگدیمکگه بسگتر برایگدازی یگرم را فگراهم  هارسایهکردن جامعه توسط 

ی روایگ جنگ های هیگاعالم وتحلیلتجزیگه بگا چنینهم؛ است شدهپرداخته

 نیگا فگارسخلیج دوم و اولهگای جن  و تنامیو کره،های جن  در کایامر

 %67 کننگده عیگتطم، %46 با زیدآمیتهد مالمج کهشود می حاصل جهییت

 .ردیگیبرم در را %79 روشنگرایه و
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 تدوین

 استراتژی

 یروای یامعمل

 با ا.ا.ج ارتش

ی پ به توجه

ی آمدها

 از حاصل

 آزاد جریان

 اطالعام

پور 

 ،7981،یآزاد

 مقطعداعا، 

 یدکتر

 استراتژی

 یروای یامعمل

 به توجه با آجا

ی آمدهای پ

 از حاصل

 العاماط جریان

چگویه باید 

 باشد؟

 اطالعگام آزاد جریگان اینکگه از اسگت عبگارم پگژوهش نیگا اصلی فرضیه

 رسگایه بگا آن ترکیگج و عملیام روایی یهاتاکتی  از یریگبهره با توایدمی

 تضگعیف را آن رزمگی تگوان طریگ  ایگن از و یموده یارضایتی ایجاد آجا در

عملیگام  راهبگرد کگه اسگت نایگ دیگمؤ حاصله یتایج راستا نیا در و یماید،

 یضگرور و گردیگده تگدوین تدافعی راهبردهای بر متکی بایستی آجا روایی

 ریگگزی،طرح سگگاختاری، ابعگگاد در آن زیرسگگاختی یهاجنبگگه بگگه اسگگت

 یهاپتایسگیل از اسگتفاده ،یسگازآگاه آمگوزش، ،یبنگدبودجه ریگزی،بریامه

 کارکنگان منزبگت تقویگت و پیشرفته یهایفناور یریکارگبه و ملی داخلی،

 توجگه آن، از برخاسگته روایگی جن  و اطالعام آزاد جریان با مقابله جهت

 .گردد مبذول ویژه

 کاربردی بررس

 عملیام روایی

 ایجام در

 امیعمل

ی کیتاکت

 توسطی آفند

 یزاجاهای یگان

 ،7982 ،یزمای

 مقطعدافوس، 

ی کارشناس

 ارشد

 یهامؤبفهآیا 

 عملیام روایی

 یارمعناد رابطه

 آنی اجرا با

 توسط

 یزاجاهای یگان

 دارد؟

عملیگام  یظگری مباحگث بگه پگرداختن ضگمن شدهی سع پژوهش نیا در

ی فعلگ آمگوزش یزاجگا، عملیگام روایگیی فعلی سازمای ساختار رابطه ،روایی

ی آگگاه و دایگش وسگعت یزاجگا،ی آموزش مراکز و هاگانی در عملیام روایی

ی کیتگاکت عملیگام روایگیی فعلی ها یتاکت ،عملیام رواییی فعل کارکنان

 یکارهگاراه سگپ  و دهیسگنجی آفنگد امیگعمل ایگوا  با را یزاجاهای یگان

 یزاجگا سگطح در عملیگام روایگی اجرای در مذکورهای زمینه در رای مناسب

 .یماید پیشنهاد

یگاهی به 

 و هاشاخصه

 هایموبفه

و جن  یرم 

 شناسییجآس

 تبعام آن

، بعیا عیوضی

زه حو، 7999

علمیه هادی 

، شهر

 یکارشناس

 ارشد

 و هاشاخصه

 هایمؤبفه

و جن  یرم 

 شناسییجآس

 تبعام آن

 چیست؟

یگ   گرفتگاراعمال فشار برای ایجاد تغییر در اصول  هدف اصلی این جن ،

 عنوانبگه خاص تغییر خود یظام است. جن  یرم به روحیگه، طوربهیظام ویا 

اراده ملگت را از بگین  عگزم و ،کندیمیکی از عوامل ادرم ملی خدشه وارد 

 ،کنگدیمیظگام را تضگعیف  هاییاسگتو ساز آرمان  و دفا مقاومت  ،بردیم

  یفروپاشگگگبگگگرای  یامقدمگگگه توایگگگدیمروایگگگی یگگگ  ملگگگت  یفروپاشگگ

کشگگور  ی یگهپابگر ایگگن  باشگگد. یگگراند یو سگگاختارهای امنیتگ -سیاسگی

چگون  آیگد، لیائگخگود در سیاسگت جهگایی  مگوردیظربه مقاصگد  توایدیم

تحگت  ،کننگدیماز آن تبعیت  ،پذیریدیمرا  آن یهاارزش کشورهای دیگر،

خواهگان پیگروی  یجگهدریتو  گیریدیم ارارآن  یشیآزادایدپیشرفت و  یرتأث

 .شویدیم آناز 

های روش

مقابله با جن  

 یرم در ارآن

 

  فاطمه

آبادی، علی

7996، 

دایشکده 

 حدیث

 

های روش

مقابله با جن  

 یرم در ارآن

 چیست؟

 

و  ینترخطریگاک ،ترینینگههزکم کارآمگدترین، ،ینمؤثرتر مروزه جن  یرما

 .و امنیگت ملگی یگ  کشگور اسگت هگاارزشیو  تهدید علیگه  ترینیچیدهپ

هگدف غگایی  ااعگدتاًجن  یرم همایند جن  سخت اهداف مختلفی دارد و 

در  تغییر یظام سیاسی ی  کشور یا سلطه بر آن کشگور اسگت. هاآنهر دو 

. جنگ  یگرم کنندیمحقیقت جن  یرم و جن  سخت ی  هدف را دیبال 

و عگزم و  کنگدمییکی از عوامل ادرم ملی خدشگه وارد  عنوانبهبه روحیه 

 .بردمیت را از بین اراده مل

 

 

 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/607978
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/607978
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/607978
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/607978
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/607978
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/607978
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 پژوهش شناسیروش

  ابگزار گگردآوریِ بگاترکیبگی ای و بگه بحگار روشگی، توسگعه -هدف، کاربردی ازیظراین تحقی  

 ( و ایجگام مصگاحبه بگا تعگدادی از یخبگگگان شگگدهایجامتحلیگل کیفگی مطابعگام ) یبگردارفگیش

در مرحلگه اول بگا  .از طریگ  سناریویویسگی اسگت پنگلدر ی   امنیتی آشنا با موضو  -سیاسی

ای و در مرحله دوم تشکیل پنل خبرگگی در راسگتای ها و اسناد به روش کتابخایهگردآوری داده

های تأثیرگگذار از طریگ  طگی مراحگل تحقی  بر مبنای تبیگین عوامگل و مؤبفگه پاسخ به سؤال

 صورم پذیرفته است. 7به روش گروه کایویی )پنج گام از هفت گام( سناریویویسی
 

 ی پژوهشهاافتهی
 ویسنارشناسایی موضوع اصلی  گام اول:

داخلگی و  طیمح یایهکارشناس یاادام به مطابعه یگاری سناریودر گام اول  گروه کایویی تحقی 

حگداال چهگار  نییو تعی کردن موضو  اصل یییها منظوربه یدر سطح راهبرد رانیج.ا.ا خارجی

و اعضگاء کگارگروه  یگاری سناریو ریراستا مد نیهم در؛ دییمایم موردیظر یاصل یویعنوان سنار

های اسناد باتدستی، فرمایشام مقگام حوزهاطالعام در  آوریجمعاادام به مطابعه و  یکارشناس

در سطح ملی و فراملی مترتج بر ییروهای مسگلح بگه  روپیشمعظم رهبری و تهدیدام ج.ا.ایران 

 شرح ذیل یمودید:
  سناریو یاصل موضوع (5)ل جدو

 1411در افق  جنگ نرم محتمل علیه نیروهای مسلح ج.ا.ایران

ف
ردی

 

 های گوناگونوضعیت
 وضعیتی محتمل( یهافرضشیپهای سناریویی )طرح

 مقابلهتوانمندی  جنگ نرم

 دشمن از جن  یرم ضعیف تأثیرپذیری + + 1

 دشمنجن  یرم  حمیلایجاد بستر برای تضعف و  - + 2

 ثبام یسبی - - 3

 جن  یرم دشمنمقابله با و یسبی تقویت  + - 4

 

 ها با موضوع سناریوو تعیین ارتباط کمی آنی دیمشخص کردن عوامل کلگام دوم: 
جن  یگرم » متناسج با موضو ِ اعضاء سناریویویسی )گروه کایویی( طی برگزاری جلسام متعدد،

عوامل کلیدی اثرگگذار را بگه شگرح ذیگل « 7499ر اف  د محتمل علیه ییروهای مسلح ج.ا.ایران

  احصاء یمودید:

                                                           
7. Focos Group 
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 جنگ نرم محتمل علیه نیروهای مسلحی ها( عوامل مهم کلیدی اثرگذار بر موضوع سناریو6جدول )

 هماهنگی و وحدم

میان ییروهای مسلح و 

ااشار مختلف مردم و 

 جامعه

تهدید، ، پرتنشفضای ایجاد 

 و وحشت ترستردید، فتنه، 

مذهبی، دینی،  عتقاداما

 به وتیت وایماییی ایقالب

و  ازخودگذشتگیروحیه 

 طلبیشهادم

 و  جاذبهایجاد 

دروغین از  هایکشش

طری  ایجاد فضاهای 

 زیبایامطلو  داخلی و 

 فضاهای خارجی ایگاری

و  یاسیس بینش و آگاهی

فرهنگی فرمایدهان، 

 مسئوبین و کارکنان

یمایی یقاط ضعف و بزرگ

ییروهای مسلح  ایهآسیج

 با رویکرد ایجاد یارضایتی

 بین هماهنگی و وحدم

کارکنان ییروهای مسلح 

میان ارکان  ویژهبه

 مختلف آن

جهت  فضاسازی

 عصیایگریسرپیچی و 

کار جلوه داخلی با گناه

 دادن یظام حکومتی

میان  وحدم و همدبی

فرمایدهان و مسئوبین یظام 

 حکومتی

مطلو  تجربیام  کارگیریبه

 اصله از جن  تحمیلیح

استحابه دینی، فرهنگی، 

 رفتاری و اجتماعی

 

 بر موضوع سناریو رگذاریکلیدی تأث یهاعاملارتباط کمی  (7)جدول

شماره 
 عامل

 ی کلیدیهاعامل
نسبت 

 ریتأث

میزان نفوذ 
 و

مداخله 
 سازمانی

 متوسط 79 هماهنگی و وحدم میان ییروهای مسلح و ااشار مختلف مردم و جامعه 7

6 
دروغین از طری  ایجاد فضاهای یامطلو   هایو کشش جاذبهایجاد 

 داخلی و زیباایگاری فضاهای خارجی
 کم 1

9 
کار جلوه دادن داخلی با گناه گریعصیانجهت سرپیچی و  فضاسازی

 یظام حکومتی
 کم 7

 کم 2 ، تهدید، تردید، فتنه، ترس و وحشتپرتنشایجاد فضای  4

 متوسط 9 فرهنگی فرمایدهان، مسئوبین و کارکنانو  یاسیس بینش و آگاهی 7
 متوسط 77 وحدم و همدبی میان فرمایدهان و مسئوبین یظام حکومتی 2
 متوسط 79 به وتیت ایمایی وی ایقالباعتقادام دینی، مذهبی،  1

8 
های ییروهای مسلح با رویکرد ایجاد یمایی یقاط ضعف و آسیجبزرگ

 یارضایتی
 متوسط 8

 متوسط 7 مطلو  تجربیام حاصله از جن  تحمیلی کارگیریبه 9
 متوسط 2 طلبیروحیه ازخودگذشتگی و شهادم 79

77 
میان ارکان  ویژهبههماهنگی و وحدم بین کارکنان ییروهای مسلح 

 مختلف آن
 متوسط 79

 کم 79 استحابه دینی، فرهنگی، رفتاری و اجتماعی 76
 -- 799 جمع
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 بر موضوع سناریو رگذاریتأث یدیکل یهاعامل یارتباط کم (1)نمودار 
 

هماهنگی و وحدم میگان ییروهگای  عامل کلیدیهفت بات،  یموداربا توجه به یتایج جدول و 

مسلح و ااشار مختلف مردم و جامعگه، وحگدم و همگدبی میگان فرمایگدهان و مسگئوبین یظگام 

به وتیت، هماهنگی و وحدم بگین کارکنگان  یماییوای ایقالبحکومتی، اعتقادام دینی، مذهبی، 

میان ارکان مختلف آن، اسگتحابه دینگی، فرهنگگی، رفتگاری و اجتمگاعی،  ویژهبهییروهای مسلح 

یمگایی یقگاط ضگعف و فرهنگی فرمایدهان، مسئوبین و کارکنان، بزرگو  یاسیس بینش و آگاهی

بیشگتری  تأثیرگگذاریسگبت بگه ترتیگج یهای ییروهای مسلح با رویکرد ایجاد یارضگایتی آسیج

 هگاعامگل ایگن در سگازمایی سگطح مداخله و یفوذ میزان همچنین یسبت به سایر عوامل دارید و

 .گردیدمتوسط ارزیابی 

 و ارتباط کمی آن با عوامل کلیدی ویسنار شرانیپ یروهاینگام سوم: مشخص کردن 

 سناریو کلیدی عواملبر  مؤثرهای پیشران (8جدول)
 هاپیشران ردیف

1 

ی و 
فرمانده

ی
مدیریت

 ابعابی()مدظله فرمایدهی معظم کل اوا از یبردارفرمانو  اعتقاد 

 ه وضعیت معیشت و منزبت کارکنانبتوجه ویژه 

 جهت تقابل با جن  یرم دشمنان تزم و بستر سازوکارایجاد 

 فرهن  ایثار، شهادم و مقاومت توسعه و ترویج

2 

ی
سیاس

 سلح در بین آحاد جامعه و مسئوبین یظامییروهای ممقبوبیت  

 به سطوح مختلف ارکان ییروهای مسلححکومتی اعتماد مردم و یظام 

 دشمنانفرمایدهی و بصیرم افزایی کارکنان پیرامون جن  یرم  مراتجسلسلهآگاهی سیاسی بینش و 

13

7

5

6

9

11

10

9

5

6

10

9

0

2

4

6

8

10

12

14

ایران .ا.عوامل موثر بر جنگ نرم محتمل علیه نیروهای مسلح ج

انسجام میان نیروهای مسلح و سطوح مختلف جامعه

های کاذبنمایی داخلی و زیباانگاری خارجی با رویکرد ایجاد جاذبهسیاه

جاد یاس سازی برای نافرمانی داخلی و مقصر دانستن نظام حکومتی و ایظرفیت

و نا امیدی به آینده
ایجاد محیط تهدید، تردید، فتنه، رعب و وحشت

بصیرت سیاسی و فرهنگی فرماندهان، مسئولین و کارکنان

انسجام و اعتماد میان فرماندهان و مسئولین نظام حکومتی

مداریهویت دینی، باورهای انقالبی و والیت

یکرد های موجود در نیروهای مسلح با روسازی، تطمیع و تمرکز بر آسیباقناع

ایجاد نارضایتی
استفاده بهینه از تجارب دفاع مقدس

طلبیروحیه فداکاری، ایثار و شهادت

انسجام و اعتماد میان کارکنان نیروهای مسللح خصوالا انسلجام میلان ارکلان

مختلف آن
استحاله دینی، فرهنگی، رفتاری و اجتماعی



  17                                                  ... ها و عوامل کلیدی مؤثر در سناریوهای جن  یرمشناسایی پیشران

 
 

3 
ی 

اجتماع
و 

فرهنگ
 ی

 مذهبی -ملی و ایسجام وحدم

 فرهنگی و باورهای اسالمی ییزداتیهو در حوزهتبلیغام دشمن  رابردر برسایه ملی تقویت 

ها و جلوگیری از یفوذ و ترویج فرهن  و سب  زیدگی غربی در بین کارکنان همراهی و همدبی خایواده

 موجود های اجتماعیهای آیان با توجه به گسستو خایواده

4 

ی
صاد

اقت
 

 و کم  به تقویت و افزایش بودجه دفاعی کشور سازادااتص ها و بسترهایتوجه ویژه به زیرساخت

 ااتصاد مقاومتی و اصالح ابگوی مصرفو توسعه فرهن  سازیِ فرهن 

 و پیشرو زادرون، گرابرونیری، پذایعطاف ی،جهاد ،موبد ااتصاد فرصت ساز،توجه ویژه به 

5 

ی
علم و فناور

 

 روزهای علمی گسترده و بهژوهشمطابعام و پگذاری ویژه در خصوص ایجام سرمایه

 مراکز آموزشی امر آموزش و توجه ویژه به

 های فناورایهوابستگیاادام در خصوص کاهش 

 با تهدیدام یرم افزاری متناسجافزاری و یرمها و تجهیزام سختسامایهتوجه ویژه به ارتقاء سطح 
 

 (9-7-5-3-1)در قالب طیف لیکرت  کلیدی ملعواماتریس ارتباط کمی نیروهای پیشران با ( 9جدول)
 عوامل کلیدی

 
 پیشران

 ها

ول
ی ا

ید
کل

ل 
ام

ع
وم 

 د
ی

ید
کل

ل 
ام

ع
وم 

 س
ی

ید
کل
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ام
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رم 

ها
 چ

ی
ید

کل
ل 

ام
ع

 

جم
پن
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ید

کل
ل 
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ع

شم 
 ش

ی
ید

کل
ل 
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ع

تم 
هف

ی 
ید

کل
ل 

ام
ع

تم 
ش

 ه
ی

ید
کل

ل 
ام

ع
 

هم
ی ن

ید
کل

ل 
ام

ع
هم 

 د
ی

ید
کل

ل 
ام

ع
هم 

زد
 یا

ی
ید

کل
ل 

ام
ع

 

ی 
ید

کل
ل 

ام
ع

هم
زد

دوا
 

ج
ت

را
نم

ع 
م

 

فرماندهی و 

 مدیریتی
9 1 9 1 9 9 9 9 1 9 9 9 796 

 99 9 1 1 7 1 9 9 1 1 9 1 1 سیاسی

 واجتماعی 

 فرهنگی
9 9 9 1 1 1 9 1 7 1 1 9 96 

 799 1 7 9 9 1 1 1 1 9 1 9 7 اقتصادی

علم و 

 فناوری
1 1 1 1 7 1 1 9 9 9 1 1 12 

 -- 47 97 69 69 99 47 99 97 91 47 99 91 جمع نمرات

به ترتیج اوبویت  های اثرگذار بر عوامل کلیدیترین پیشرانبا توجه به یتایج جدول بات، مهم

مدیریتی، اجتماعی و فرهنگگی، سیاسگی و یهایتگاً علگم و فنگاوری اسگت؛ فرمایدهی و ااتصادی، 

 یابگر یسگازتیگظرفها بگه ترتیگج اوبویگت ترین عوامل کلیدی اثرپذیر از پیشرانمهم همچنین

به آینده، هویت دینگی و  یدییاامی داخلی و مقصر دایستن یظام حکومتی و ایجاد یاس و یافرمای

سگازی، تطمیگع و تمرکگز بگر ی، استحابه دینی، فرهنگی، رفتاری و اجتماعی، اانا ایقالب یباورها

در ییروهگای مسگلح بگا رویکگرد ایجگاد یارضگایتی، ایسگجام و اعتمگاد میگان  موجگود یهاجیآس

بگا  خگارجی یایگگار بگایزداخلی و  یییما اهیسیدهان و مسئوبین یظام حکومتی و همچنین فرما

 .ارزیابی گردید کاذ  هایجاذبهرویکرد ایجاد 



 7991 ، تابستان9شماره  سوم، سال پژوهی دفاعی،آینده فصلنامه 16

  سناریو ی کلیدیهاعاملگام چهارم: تعیین میزان عدم قطعیت 

، دیدگرمشخص  سناریو یدیاز عوامل کل  یمؤثر بر هر  شرانیپ یروهایگام، بعدازآیکه ی نیدر ا

 ریگبگه شگرح جگداول ز هگاآن تیگعدم اطع زانیبر اساس م یدیکل عوامل یبندتیاادام به اوبو

 جیگهسگتند بگه ترتبیشگتری  تیگت و اهمیگعگدم اطع یکه دارا مؤثر یدیعوامل کلتا  شودمی

 .گردید نییتع ت،یاوبو
 هابندی آنو اولویتسناریو  کلیدی عواملمیزان عدم قطعیت ( 11) جدول

 قطعیتدرصد عدم 

)مبنای محاسبه از 

 در هر عامل( 51%

 اولویت عوامل کلیدی

 اول میان ارکان مختلف آن ویژهبههماهنگی و وحدم بین کارکنان ییروهای مسلح  %49

 دوم به وتیت وایماییی ایقالباعتقادام دینی، مذهبی،  98%

 سوم وحدم و همدبی میان فرمایدهان و مسئوبین یظام حکومتی 97%

 چهارم ستحابه دینی، فرهنگی، رفتاری و اجتماعیا 99%

 پنجم هماهنگی و وحدم میان ییروهای مسلح و ااشار مختلف مردم و جامعه 97%

 ششم فرهنگی فرمایدهان، مسئوبین و کارکنانو  یاسیس بینش و آگاهی 99%

 تمهف های ییروهای مسلح با رویکرد ایجاد یارضایتییمایی یقاط ضعف و آسیجبزرگ 68%

61% 
 کار جلوه دادنداخلی با گناه عصیایگریجهت سرپیچی و  فضاسازی

 یظام حکومتی 
 هشتم

67% 
دروغین از طری  ایجاد فضاهای یامطلو  داخلی و  هایو کشش جاذبهایجاد 

 فضاهای خارجی ایگاری زیبا
 یهم

 دهم ، تهدید، تردید، فتنه، ترس و وحشتپرتنشایجاد فضای  69%

 یازدهم طلبیخودگذشتگی و شهادمروحیه از 78%

 دوازدهم مطلو  تجربیام حاصله از جن  تحمیلی کارگیریبه 77%

 
 در تحق  یا عدم تحق  سناریوها به شرح ذیل: رگذاریتأثبندی: )دو عامل کلیدی با عدم اطعیت بات و جمع 

49% 
 هماهنگی و وحدم در سطح ییروهای مسلح

 و کارکنان(، با مسئوبین یظام و مردم( )داخل ارکان )فرمایدهان، مدیران
 اول

98% 
و  یاسیس به وتیت و بینش و آگاهی وایماییی ایقالباعتقادام دینی، مذهبی، 

 فرهنگی)در سطح فرمایدهان، مدیران و کارکنان (
 دوم
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از سناریوهای جنگ نرم علیه نیروهای مسلح ج.ا.ایران مبتنی بر دو عامل  دووجهینمودار ( 2) مودارن

 با باالترین عدم قطعیت مؤثریدی کل
 

  گام پنجم: شناسایی و تعیین منطق سناریو
 یروهگایی ریتگأث زانیگو م یاز چگویگ یستیبا ویمنط  سنار ییادم جهت شناسا نیدر پنجم

جداول اثرگذاری و اثرپگذیری ییروهگای پیشگران  کرد، بنابرایناطال  حاصل  گریکدیبر  شرانیپ

 بگه را در سگناریو ریتگأثبا باتترین یمگره ت  عوامل کلیدی ه به ت وجسناریوهای چهارگایه با ت

 ایم:تفکی  در جداول ذیل آورده

 سناریوی اول: تفرقه و تضاد

 هابندی آنسناریوی اول و اولویت کلیدی عوامل ها مبتنی برپیشران تأثیرگذاریو  تأثیرپذیریمیزان ( 11) جدول

 1عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیسیا

اجتماعی و 

 فرهنگی
 اقتصادی

علم و 

 فناوری

جمع 

 اثرپذیری

 2/2 9/7 9/7 7/7 9/7  فرماندهی و مدیریتی

 8/78 9/7 1 7/7  9 سیاسی

 8/76 9/7 7/7  7 7 فرهنگی واجتماعی 

 9/78 7/7  7 1/7 9 اقتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

 4/7 4/77 77 2/77 62 جمع اثرگذاری
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 2 عامل کلیدی
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 اقتصادی

علم و 

 فناوری

جمع 

 اثرپذیری

 6/2 9/7 1/7 7/7 1/7  فرماندهی و مدیریتی

 9/79 9/7 7/7 7/7  1 سیاسی

 8/76 9/7 7/7  7 7 فرهنگی واجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 اقتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 77 1/74 66 جمع اثرگذاری

 3عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 اقتصادی

علم و 

 فناوری

جمع 

 اثرپذیری

 1/9 9/7 1/7 7 1/7  فرماندهی و مدیریتی

 8/74 9/7 7/7 7  1 سیاسی

 9/9 9/7 7/7  7 7/7 فرهنگی واجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 اقتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 78 69 7/78 مع اثرگذاریج

 4عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 اقتصادی

علم و 

 فناوری

جمع 

 اثرپذیری

 77 9/7 1/7 7 1  فرماندهی و مدیریتی

 7/9 9/7 7/7 7  1/7 سیاسی

 9/9 9/7 7/7  7 7/7 فرهنگی واجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 اقتصادی

 74  7 9 9 9 وریعلم و فنا

  4/7 1/9 78 69 6/79 جمع اثرگذاری

 5عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 اقتصادی

علم و 

 فناوری

جمع 

 اثرپذیری

 2/2 9/7 9/7 7/7 9/7  فرماندهی و مدیریتی

 8/78 9/7 1 7/7  9 سیاسی

 8/76 9/7 7/7  7 7 فرهنگیاجتماعی 

 9/78 7/7  7 1/7 9 اقتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

 4/7 4/77 77 2/77 62 جمع اثرگذاری
 

 

جمع علم و  اقتصادیاجتماعی و  سیاسیفرماندهی و  6عامل کلیدی 
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 اثرپذیری فناوری فرهنگی مدیریتی

 79 9/7 1/7 7 7  فرماندهی و مدیریتی

 9/9 9/7 7/7 7  7/7 سیاسی

 9/9 9/7 7/7  7 7/7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 اقتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 78 78 79 جمع اثرگذاری

 7عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 اقتصادی

علم و 

 فناوری

جمع 

 اثرپذیری

 7/77 9/7 1/7 7/7 1  فرماندهی و مدیریتی

 8/74 9/7 7/7 7  1/7 سیاسی

 8/76 9/7 7/7  7 7 نگیفرهاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 اقتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 7/74 69 1/78 جمع اثرگذاری

 سناریوی دوم: تحریم و ارتداد
 

سناریوی دوم و  کلیدی عوامل ها مبتنی برپیشران تأثیرگذاریو  تأثیرپذیریمیزان ( 12) جدول

 هابندی آناولویت

 1عامل کلیدی 
رماندهی و ف

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 اقتصادی

علم و 

 فناوری

جمع 

 اثرپذیری

فرماندهی و 

 مدیریتی

 9/7 7/7 9/7 9/7 2/2 

 8/78 9/7 1 7/7  9 سیاسی

 8/76 9/7 7/7  7 7 فرهنگیاجتماعی 

 9/78 7/7  7 1/7 9 اقتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 4/77 77 2/77 62 جمع اثرگذاری

 2عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 اقتصادی

علم و 

 فناوری

جمع 

 اثرپذیری

فرماندهی و 

 مدیریتی

 1/7 7/7 1/7 9/7 6/2 

 9/79 9/7 7/7 7/7  1 سیاسی

 8/76 9/7 7/7  7 7 فرهنگی واجتماعی 
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 7/78 7/7  7 7 1 اقتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 77 1/74 66 اثرگذاری جمع

 3عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 اقتصادی

علم و 

 فناوری

جمع 

 اثرپذیری

فرماندهی و 

 مدیریتی

 1 7/7 1/7 9/7 7/77 

 8/74 9/7 7/7 7  1/7 سیاسی

 8/76 9/7 7/7  7 7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 اقتصادی

 74  7 9 9 9 وریعلم و فنا

  4/7 1/9 7/74 69 1/78 جمع اثرگذاری

 4عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 اقتصادی

علم و 

 فناوری

جمع 

 اثرپذیری

فرماندهی و 

 مدیریتی

 7 7 1/7 9/7 79 

 9/9 9/7 7/7 7  7/7 سیاسی

 9/9 9/7 7/7  7 7/7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 اقتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 78 78 79 جمع اثرگذاری

 5عامل کلیدی 
فرمایدهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 ااتصادی

علم و 

 فناوری

جمع 

 اثرپذیری

فرماندهی و 

 مدیریتی

 1/7 7 1/7 9/7 1/9 

 8/74 9/7 7/7 7  1 سیاسی

 9/9 9/7 7/7  7 7/7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 اقتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 78 69 7/78 جمع اثرگذاری

 6عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 اقتصادی

علم و 

 فناوری

جمع 

 اثرپذیری

فرماندهی و 

 مدیریتی

 1 7/7 1/7 9/7 7/77 

 8/74 9/7 7/7 7  1/7 سیاسی
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 8/76 9/7 7/7  7 7 گیفرهن اجتماعی و

 7/78 7/7  7 7 1 اقتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 7/74 69 1/78 جمع اثرگذاری

 7عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 اقتصادی

علم و 

 فناوری

جمع 

 اثرپذیری

فرماندهی و 

 مدیریتی

 1/7 7/7 1/7 9/7 6/2 

 9/79 9/7 7/7 7/7  1 سیاسی

 8/76 9/7 7/7  7 7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 اقتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 77 1/74 66 جمع اثرگذاری
 

 سناریوی سوم: استحاله و نفوذ

سناریوی سوم و  کلیدی عوامل ها مبتنی برپیشران تأثیرگذاریو  تأثیرپذیریمیزان ( 13) جدول

 هاآنبندی اولویت

 1عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی 

 و فرهنگی
 علم و فناوری اقتصادی

جمع 

 اثرپذیری

 6/2 9/7 1/7 7/7 1/7  فرمایدهی و مدیریتی

 9/79 9/7 7/7 7/7  1 سیاسی

 8/76 9/7 7/7  7 7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 ااتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 77 1/74 66 گذاریجمع اثر

 2عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی 

 و فرهنگی
 علم و فناوری اقتصادی

جمع 

 اثرپذیری

 7/9 9/7 1/7 7 7/7  فرمایدهی و مدیریتی

 9/9 9/7 7/7 7/7  7 سیاسی

 9/9 9/7 7/7  7 7/7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 ااتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 7/74 7/74 7/72 جمع اثرگذاری

 3عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی 

 و فرهنگی
 علم و فناوری اقتصادی

جمع 

 اثرپذیری

 1/9 9/7 1/7 7 1/7  فرمایدهی و مدیریتی
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 8/74 9/7 7/7 7  1 سیاسی

 9/9 9/7 7/7  7 7/7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 ااتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 78 69 7/78 جمع اثرگذاری

 4عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی 

 و فرهنگی
 علم و فناوری اقتصادی

جمع 

 اثرپذیری

 6/2 9/7 1/7 7/7 1/7  فرمایدهی و مدیریتی

 9/79 9/7 7/7 7/7  1 سیاسی

 8/76 9/7 7/7  7 7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 ااتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 77 1/74 66 جمع اثرگذاری

 5عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی 

 و فرهنگی
 علم و فناوری اقتصادی

جمع 

 اثرپذیری

 7/9 9/7 1/7 7 7/7  فرمایدهی و مدیریتی

 9/9 9/7 7/7 7/7  7 سیاسی

 9/9 9/7 7/7  7 7/7 گیفرهناجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 ااتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 7/74 7/74 7/72 جمع اثرگذاری

 6عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی 

 و فرهنگی
 علم و فناوری اقتصادی

جمع 

 اثرپذیری

 2/2 9/7 9/7 7/7 9/7  فرمایدهی و مدیریتی

 8/78 9/7 1 7/7  9 سیاسی

 8/76 9/7 7/7  7 7 فرهنگیاجتماعی 

 9/78 7/7  7 1/7 9 ااتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 4/77 77 2/77 62 جمع اثرگذاری

 7عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی 

 و فرهنگی
 علم و فناوری اقتصادی

جمع 

 اثرپذیری

 6/2 9/7 1/7 7/7 1/7  فرمایدهی و مدیریتی

 9/79 9/7 7/7 7/7  1 سیاسی

 8/76 9/7 7/7  7 7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 ااتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 77 1/74 66 جمع اثرگذاری
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 سناریوی چهارم: فریب و فرافکنی

سناریوی چهارم و  کلیدی عوامل ها مبتنی برپیشران تأثیرگذاریو  تأثیرپذیریمیزان ( 14) جدول

 هابندی آناولویت

 1عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 علم و فناوری اقتصادی

جمع 

 اثرپذیری

 6/2 9/7 1/7 7/7 1/7  فرمایدهی و مدیریتی

 9/79 9/7 7/7 7/7  1 سیاسی

 8/76 9/7 7/7  7 7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 ااتصادی

 74  7 9 9 9 و فناوریعلم 

  4/7 1/9 77 1/74 66 جمع اثرگذاری

 2عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 علم و فناوری اقتصادی

جمع 

 اثرپذیری

 7/9 9/7 1/7 7 7/7  فرمایدهی و مدیریتی

 9/9 9/7 7/7 7/7  7 سیاسی

 9/9 9/7 7/7  7 7/7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 ااتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 7/74 7/74 7/72 جمع اثرگذاری

 3عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 علم و فناوری اقتصادی

جمع 

 اثرپذیری

 7/9 9/7 1/7 7 7/7  فرمایدهی و مدیریتی

 9/9 9/7 7/7 7/7  7 سیاسی

 9/9 9/7 7/7  7 7/7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 ااتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 7/74 7/74 7/72 جمع اثرگذاری

 4عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 علم و فناوری اقتصادی

جمع 

 اثرپذیری

 1/9 9/7 1/7 7 1/7  فرمایدهی و مدیریتی

 8/74 9/7 7/7 7  1 سیاسی

 9/9 9/7 7/7  7 7/7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 ااتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 78 69 7/78 جمع اثرگذاری

 5عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 علم و فناوری اقتصادی

جمع 

 اثرپذیری
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 79 9/7 1/7 7 7  فرمایدهی و مدیریتی

 9/9 9/7 7/7 7  7/7 سیاسی

 9/9 9/7 7/7  7 7/7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 ااتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 78 78 79 جمع اثرگذاری

 6عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 علم و فناوری اقتصادی

جمع 

 اثرپذیری

 2/2 9/7 9/7 7/7 9/7  فرمایدهی و مدیریتی

 8/78 9/7 1 7/7  9 سیاسی

 8/76 9/7 7/7  7 7 فرهنگیاجتماعی 

 9/78 7/7  7 1/7 9 ااتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 4/77 77 2/77 62 جمع اثرگذاری

 7عامل کلیدی 
فرماندهی و 

 مدیریتی
 سیاسی

اجتماعی و 

 فرهنگی
 علم و فناوری اقتصادی

جمع 

 اثرپذیری

 7/9 9/7 1/7 7 7/7  مدیریتی فرمایدهی و

 9/9 9/7 7/7 7/7  7 سیاسی

 9/9 9/7 7/7  7 7/7 فرهنگیاجتماعی 

 7/78 7/7  7 7 1 ااتصادی

 74  7 9 9 9 علم و فناوری

  4/7 1/9 7/74 7/74 7/72 جمع اثرگذاری

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

 یااگگدام بگگه مطابعگگه ییگگگار ویسگگناردر گگگام اول در ایگگن مقابگگه ابتگگدا گگگروه کگگایویی تحقیگگ  

طی برگگزاری  یمودید؛ سپ  ویسناری کردن موضو  اصل یییها در راستای طیمح یایهکارشناس

جن  یرم محتمل علیه ییروهای مسلح ج.ا.ایگران در افگ  »متناسج با موضو ِ  ،ازیموردیجلسام 

بگه  امگل کلیگدیهگای اثرگگذار بگر عوترین پیشرانمهم پ سو ، عوامل کلیدی اثرگذار «7499

ترتیج اوبویت ااتصادی، فرمایدهی و مگدیریتی، اجتمگاعی و فرهنگگی، سیاسگی و یهایتگاً علگم و 

 تگگگگرین عوامگگگگل کلیگگگگدی اثرپگگگگذیر از ایگگگگن کگگگگه مهگگگگماحصگگگگاء گردیگگگگد فنگگگگاوری 

بگا رویکگرد ایجگاد ی داخلی و مقصر دایستن یظام حکگومتی یافرمای یبرا یسازتیظرفها پیشران

ی، اسگتحابه دینگی، فرهنگگی، رفتگاری و ایقالبگ یباورهاینده، هویت دینی و امیدی به آیاس و یا

در ییروهای مسلح با رویکگرد ایجگاد  موجود یهاجیآسسازی، تطمیع و تمرکز بر اجتماعی، اانا 
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 تیگدریهاشد که میان فرمایدهان و مسئوبین یظام حکومتی ارزیابی  وحدم و همدبییارضایتی، 

   شرح ذیل مشخص گردید:به مؤثر  شرانیپ یروهایی
 به عوامل کلیدی( با توجهبر سناریوهای چهارگانه ) رگذاریتأثهای ( پیشران15جدول )

 امل کلیدیوع

 سناریوی اول

 تفرقه و تضاد

 سناریوی دوم

 تحریم و ارتداد

 سناریوی سوم

 استحاله و نفوذ

سناریوی 

 چهارم

فریب و 

 فرافکنی

 مؤثرگانه کلیدی هفت های هر سناریو به تفکیک عواملپیشران

هماهنگی و وحدم بین 

کارکنان ییروهای مسلح 

 میان ارکان مختلف آن ویژهبه

 و فرمایدهی

 مدیریتی ااتصادی

 و فرمایدهی

 مدیریتی ااتصادی

 و فرمایدهی

 مدیریتی سیاسی

 فرمایدهی

 مدیریتی و

 سیاسی

اعتقادام دینی، مذهبی، 

 به وتیت وایماییی ایقالب

 و فرمایدهی

 مدیریتی سیاسی

 و فرمایدهی

 مدیریتی سیاسی

 و فرمایدهی

 مدیریتی

 فرهنگیاجتماعی 

 فرمایدهی

 مدیریتی و

اجتماعی 

 فرهنگی

وحدم و همدبی میان 

فرمایدهان و مسئوبین یظام 

 حکومتی

 سیاسی

 و فرمایدهی

 مدیریتی

 سیاسی

 و فرمایدهی

 مدیریتی

 سیاسی

 و فرمایدهی

 مدیریتی

 فرمایدهی

 ریتیمدی و

 سیاسی

استحابه دینی، فرهنگی، 

 رفتاری و اجتماعی

 سیاسی

 فرهنگی و اجتماعی

 سیاسی

 فرهنگی و اجتماعی

 و فرمایدهی

 مدیریتی سیاسی

 سیاسی

 فرمایدهی

 مدیریتی و

هماهنگی و وحدم میان 

ییروهای مسلح و ااشار 

 مختلف مردم و جامعه

 و فرمایدهی

 مدیریتی

 ااتصادی

 و فرمایدهی

 یتی سیاسیمدیر

 و فرمایدهی

 مدیریتی

 و اجتماعی

 فرهنگی

 سیاسی

اجتماعی 

 فرهنگی

و  یاسیس بینش و آگاهی

فرهنگی فرمایدهان، مسئوبین 

 و کارکنان

 سیاسی

 فرهنگی و اجتماعی

 سیاسی

 و فرمایدهی

 مدیریتی

 و فرمایدهی

 مدیریتی ااتصادی

 فرمایدهی

مدیریتی  و

 ااتصادی

یمایی یقاط ضعف و بزرگ

های ییروهای مسلح با آسیج

 رویکرد ایجاد یارضایتی

 ااتصادی

 و فرمایدهی

 مدیریتی

 و فرمایدهی

 مدیریتی

 ااتصادی

 و فرمایدهی

 مدیریتی

 ااتصادی

 فرمایدهی

مدیریتی  و

 ااتصادی

 

در چهگار سگناریوی محتمگل جنگ  یگرم  مگؤثر های کلیگدیبا توجه به آیچه ارائه شد عامل

همگاهنگی و وحگدم میگان ییروهگای مسگلح و سلح ج.ا.ایران مشتمل بر دشمن علیه ییروهای م

ااشار مختلف مردم و جامعه، وحدم و همگدبی میگان فرمایگدهان و مسگئوبین یظگام حکگومتی، 
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به وتیت، هماهنگی و وحدم بگین کارکنگان ییروهگای  وایماییی ایقالباعتقادام دینی، مذهبی، 

ابه دینگی، فرهنگگی، رفتگاری و اجتمگاعی، بیگنش و میان ارکان مختلف آن، استح ویژهبهمسلح 

های یمایی یقاط ضعف و آسیجبزرگ فرهنگی فرمایدهان، مسئوبین و کارکنان،و  یاسیس آگاهی

در مبتنی بر ایگن عوامگل  مؤثرهای پیشران ترینو مهم ییروهای مسلح با رویکرد ایجاد یارضایتی

)تحگریم و ارتگداد(،  اه و تضاد(، سگناریوی دوم)تفر )سناریوی اول آمدهدستبهسناریوهای  اابج

)فریگج و فرافکنگی(( مشگتمل بگر عوامگل  )استحابه و یفگوذ( و سگناریوی چهگارم سناریوی سوم

 مدیریتی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است.فرمایدهی و ااتصادی، 

سگازی و کگاهش سگطح یفگوذ جنگ  یگرم خنثی منظوربهگردد در همین راستا پیشنهاد می

باشگند مگدیظر ییگز مگی ابعگابی()مدظلگهرهبگری معظممقام  تأکیدمورد  مؤکداًموارد ذیل که  دشمن

گیگری اگرار سازی و تصگمیممسئوبین، فرمایدهان و کارکنان ییروهای مسلح در دو حوزه تصمیم

 گیرد:

 هگای رزمگیتوجه به رویکرد تحگوبی و ایقالبگی در ییروهگای مسگلح، ارتقگاء تگوان و آمادگی

مسگئوبین،  تعابی معنگوی و بصگیرتی بعد جن  یرم و عملیام روایی، عنایت ویژه به در خصوصاً

و  تگأمین ییازهگای معیشگتی های محتگرم آیگان،فرمایدهان و کارکنان ییروهای مسلح و خایواده

 در سگطحافزایگی همتعامگل و همگاهنگی و  هگای آیگان،توجه ویژه به منزبت کارکنان و خگایواده

اهی آیان یسبت بگه و افزایش سطح دایش و آگها آموزش ین به روزداریو همچن ییروهای مسلح

های غاصج با ج.ا.ایران و اهمیت توجه ویگژه بگه بحگث تحوتم جهایی و خصومت و عداوم رژیم

 اسگتکبار یهاتگرین بریامگهجن  یرم دشمنان که به فرمایش مقام عظمای وتیت، اوبین و مهگم

 ایران است. ملت علیه جهایی
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 ،تهگرانعلمگی هاییافتگهعملگی تگا  هگایآموزهارتبگاط اانگاعی از  .(7999). سید حسین حسینی ،: 

 .دایشگاه جامع امام حسین) (ایتشارام 

 فصگلنامه  :تهگران ،جنگ  یگرماگدرم در  هگایفناوری  .(7999)سگید جگالل.  آبادی،دهقایی فیروز
 .77، سال چهاردهم، شماره مطابعام راهبردی

 ارارگگاه پدافنگد  ایتشارام تهران:، یکاربرد سناریویویسی و پژوهیآینده .(7999) .خواه، علیستاری

 .)ص( اءیاتیبخاتم ییهوا

 هگگای یگگوین؛ وسگگایل ارتبگگاطی، سگگربازان اصگگلی میگگدان جن  .(7986) .محمدی، عبدابرضگگاشگگاه 

   .(94) 79، فصلنامه پژوهش و سنجش: تهران

 ،عزیگز علیگزاده رجمگهت، ریزی برای آینده در دییایی بگا عگدم اطعیگتیامهبر .(7999) .پیتر شوارتز ،

پژوهی علوم و فنگاوری دفگاعی، موسسگه آموزشگی و تحقیقگاتی صگنایع مرکز آینده ایتشارامتهران: 

 .دفاعی

 ایتشگارام یماینگدگی  :تهگران، جن  روایی و تبلیغام، مفاهیم و کارکردها .(7912) .شیرازی، محمد

 وبی فقیه در سپاه.

 کتابخای  گنج دایش. ایتشارام :، تهرانابملل عمومیحقوق بین .(7929). رضاضیایی بیگدبی، محمد 

 (4و9) 6، فصلنامه مدیریت بحرانریزی ابگوی کالن امنیت یرم، طرح .(7988) خایی، علیعبداهلل. 

 موسسگه  ایتشارام :، تهراندها و طرح های امریکایی در باره ایرانرویکر .(7987). خایی، علیعبداهلل

 فرهنگی مطابعاتی ابرار معاصر. 

 تهگران ،های آمریکایی دربگاره ایگرانویکردها و طرح(، ر7999). و کاردان، عباس .خایی، علیعبداهلل :

 ابمللی ابرار معاصر تهران.ایتشارم مؤسسه مطابعام و تحقیقام بین

  فصلنامه مدیریت بحران و وضگعیت : از تهدید تا پاسخ، جن  یرم .(7988) .جن  یرمگروه مطابعام
  .(4و9) 7، های اضطراری
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 فصگلنامه با جمهوری اسالمی ایران،  جن  یرمراهکارهای آمریکا برای  .(7982) .پیشاییان، مهساماه
 .(78) 7، تخصصی عملیام روایی

 9، فصگلنامه آفگاقای تهدیدهای آمریکا در برخورد با ایران، ارزیابی مقایسه .(7989) .متقی، ابراهیم 

(9). 

 فصگلنامه مطابعگام بسگیج ،هگای ریگگیشناسی و تبارشناسی ایقال یشایه .(7989) .ممتقی، ابراهی ،

 .42شماره 

 یشر میزان. :ترجمه حمید احمدی، تهران، فرهن  علوم سیاسی آکسفورد .(7987) .م  بین، ایان 

 و)دفتر مطابعگام تگاریخ  ابکلیم دارابقرآن : ایتشارامام ، ارآن کریم. (7919) .یاصر ،مکارم شیرازى 

 ، چاپ دوم.اسالمى( معارف

 یشر دادگستر. :، تهرانابمللیحقوق بشر در تحوتم بین .(7911). ممتاز، جمشید 

 (.68) 1، فصلنامه راهبرد دفاعی ،جن  یرمشناسی درآمدی بر ماهیت .(7989). محمدیائینی، علی 

 سروش ایتشارام :تهران، حمود حقیقت کاشاییجن  روایی، ترجمه م .(7989) .یصر، صالح. 

 دام یرم، مندرج در: اگدرم یگرم و ، ابعاد و مبایی تهدیماهیت برای مقدمه .(7988) .ابیاسی، حسین
 یشر ساای. :، تهرانتا عمل ازیظریِ؛ جن  یرم


