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چكيده
موضوع جنگ نرم به دفعات در فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح
شده است ،معظمله استادان و پژوهشگران دانشگاهها را به عنوان فرماندهان
در میدان مقابله با جنگ نرم دشمن ،مورد خطاب قرار دادهاند .جنگ نرم
اقتصادی از ابعاد مهم در صحنه جنگ نرم است که بهرغم اهمیت و تمرکز
روزافزون دشمنان بر آن ،کمتر در ادبیات جنگ نرم مورد کنکاش قرار گرفته
است.
تحقیق حاضر با هدف شناسایی ماهیت و اهداف جنگ نرم اقتصادی
و معرفی ظرفیتها و محدودیتهای مدیریت این صحنه ،به روش توصیفی-
پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده و از طریق روشهای
آماریِ توصیفی و استنباطی به سؤاالت تحقیق پاسخ داده است .نتایج این
تحقیق با تمرکز بر اصول مدیریت پیشگیرانه بحران در صحنه جنگ نرم
اقتصادی در سه سطح نهادی ،ابزاری و شناختی -انسانی در دو بعد داخلی و
خارجی ،برای هر یک از سه حوزه عموم مردم(افکار عمومی) ،نخبگان،دولت
و کارگزاران دولتی تشریح شده است.
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که جنگ نرم اقتصادی را میتوان
مترادف با تضعیف یا فروپاشی باورها ،ارزشها و الگوهای رفتاری یک کشور در
حوزه اقتصاد دانست که اهداف آن در قالب ارزشها و الگوی تولید ،ارزشها و
الگوهای مصرف و نیز ارزشها و الگوی مدیریت اقتصادی شامل ساختار رسمی
و غیررسمی اقتصاد کشور قابل دسته بندی میباشد .در پایان ،نتایج نهایی
تحقیق ،در  51شاخص به عنوان ظرفیت و 33شاخص به عنوان محدودیت
در مقابله با جنگ نرم اقتصادی دشمن شناسایی شده و چگونگی استفاده از
آنها در بیان راهبرد و مدل مفهومی موضوع موردمطالعه ،خالصه شده است.
واژگان کلیدي:
امنيت نرم ،تهديد نرم ،مديريت بحران ،جنگ نرم اقتصادي.
 .1دانشياراقتصاد بين الملل .عضو هيأت علمي دانشگاه جامع امام حسين(ع)
.2کارشناس ارشد مديريت بحران -دانشگاه جامع امام حسين(ع)(نويسنده مسئول)
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 .1مقدمه
در دوران معاصر ،قدرتهايجهاني دريافتهاند که هيچ تحول سياسي بدون جريانسازي
هوشمندانه و استفاده از ابزار نرم،به نتيجه مطلوب صاحبان سياست نميرسد .در
اين ميان ،استکبار جهاني و صهيونيسم بينالملل ،پيش از هرگونه اقدام سياسي،
نظامي و اقتصادي ،با بهکارگيري ابزارهاي نرم خود ،ميکوشند تا افکار عمومي
جهاني را براي اين حرکت آماده کنند و بسياري از آنها به دليل قدرت تأثيرگذاري
که دارند و همچنين شگردها و شيوههايي که به کار ميبرند ،ميتوانند درصد
قابلتوجهي از اذهان عمومي را با خود همراه کنند .واقعيت اين است،هرگاه غرب
و همپيمانانش در برابر جمهوري اسالمي صفآرايي جدي ميکنند ،چه در عرصه
نظامي ،چه فرهنگي و چه اقتصادي ،از تمام ظرفيتهايشان ،بويژه ابزارها وشگردهاي
نرم بيشترين استفاده را ميبرند تا در مواجهه با ملت ايران به موفقيت دستيابند.
نقش اقتصاد در امنيت ملي ،به دليل تأثيرات گسترده آن بر بسياري از ارزشهاي
ملي ،حياتي است .امنيت اقتصادي از جمله نگرانيهاي مهم دولتها در عصر حاضر
است .ناامني اقتصادي به عنوان يك تهديد ،موجب نداشتن تصور روشن از وضعيت
اقتصادي موجود و اوضاع اقتصادي در آينده و باعث ايجاد احساس ناامني درجامعه
ميشود و به سرعت،بخش زيادي از جامعه را تحت تاثير قرار ميدهد .پُرواضح است
که دشمن در اين جبهه هم از نقش و تأثير عمليات رواني غافل نشده و تالش
خواهد کرد تا در راه رسيدن به اهداف خود ،خألهاي موجود را با ابزارهاي مختلف
جنگ نرم پشتيباني کند .بي ترديد دشمنان بيکار نخواهند نشست و با تمام ابزار
نرمي که در اختيار دارند ،تالش خواهند کرد تا محدوديتهاي ما در اين عرصه را
نمايان تر کرده و به افکار عمومي در ايران القا کنند که فعاليتهايشان تأثيرگذار بوده
و در پرتو اين اقدامات ،باور «ما ميتوانيم» ملت ايران را دچار خدشه کنند.در اين
شرايط ،تهديدات بر مردم و افکار عمومي متمرکز ميشوند و شهروندان را نسبت
به آينده اقتصادي بدبين ميکنند و شرايط را به صورت بحراني و غيرقابل واپايش
نمايش ميدهند .در چنين صحنهاي ،دشمن ميکوشد با اقناع افکار عمومي ،به
ايجاد بحرانهاي مختلف در سطح جامعه بپردازد؛ بنابراين شايسته است ظرفيتها
و محدوديتهاي مديريت در اين صحنه از جنگ نرم مورد واکاوي ،آسيبشناسي و
بررسي براي مقابله با آن ،قرار گيرد.تحقيق حاضر به اين سؤال اصلي پرداخته است
که ظرفيتها و محدوديتها ي مديريت بحران در صحنه جنگ نرم اقتصادي کدامند؟
و سؤاالت فرعي تحقيق نيز آن است که :الف) ماهيت ،اهداف و شيوههاي جنگ نرم

اقتصادي دشمن چيست؟ و ب) راهبردهاي مديريت بحران در جنگ نرم اقتصادي
براي حل مسائل محوري آن کدام است؟

 .2ادبيات تحقيق
 .1-2مفاهيم تحقيق
امنيت  :در لغت،حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله ،يا آمادگي براي
رويارويي با هر تهديد و حمله را گويند .اين مفهوم در اصطالح سياسي و حقوقي به
صورت «امنيت فردي»« ،امنيت اجتماعي»« ،امنيت ملي» و «امنيت بينالمللي»
به كار برده ميشود (آشوري .)38: 1385 ،البته ماهيت در حقيقت متناقض امنيت،
مانع از تحقق يک تعريف پذيرفته شده عمومي در اين زمينه گرديده است .اصوالً
امنيت يک امر نسبي است .در اين زمينه «آزگود» معتقد است که «امنيت همانند
خطر،کيفيتي نامشخص است و امري نسبي است،نه مطلق» .نسبي بودن مفهوم
امنيت ،بخشي به دليل انتزاعي بودن و نبود تعريف مشخصي از اين مفهوم و بخشي
ديگر حاصل پيوند با مفاهيم نسبي ديگري نظير منافع ملي ،قدرت ملي ،اقتدار ملي
و ...است (نوريان.)86 :1387،
امنيت نرم :براي پرداختن به وجه نرم امنيت بايد به سه نکته توجه شود:
نخست آنکه يک تعبير ميتواند اين باشد که امنيت نرم و امنيت سخت ،دو گونه
پرداختن به امنيت است؛ پس بايد بين آنها تمايز روشن و مشخصي در نظر گرفت.
در نکته دوم ،امنيت نرم و امنيت سخت،دو نگاه به موضوعات امنيتي است؛بنابراين،
تفکيک بين آنها نه تنها کمکي به بحث نميکند بلکه در عمل و در جهان بيروني
نيز تمايز و تشخيص آنها بسيار مشکل است.سوم آنکه امنيت نرم به عنوان ماهيت
وجود ندارد بلکه تنها کاربرد وجه نرم امنيت سخت است .به عبارت ديگر،امنيت
نرم،نوعي پرورشدهنده امنيت سخت است نه ماهيتي جداگانه .به نظر ميرسد هر
سه وجه بحث در اينجا مدنظر باشد(غراياق زندي.)89 :1388 ،
تهديد  :در لغت به معناي ترساندن و بيم دادن است (عميد.)645: 1382 ،
مفهوم تهديد به دليل انتزاعي بودنش،همواره با ميزاني از ابهام همراه است.از
طرفي،رويکردهاي متفاوت امنيت ملي نيز هرکدام بر حسب مباني و اصول،خود
ف خاصي از تهديد و ماهيت آن دارند(که در برخي رويکردها ،ماهيت
برداشت و تعري 
تهديد کامال نرمافزاري ،در برخي ديگر کام ً
ال سختافزاري و در برخي نيز وضعيتي
1

1. security
2. Threat
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ي ميتوان گفت که در نظريههاي مختلف امنيتي،
ترکيبي و بينابين دارد) .از سوي 
ماهيت تهديد همواره با ميزاني از توانايي و قدرت که بتواند منافع و ارزشهاي
حريف را در راستاي تأمين منافع قدرت تهديدکننده تحتتأثير بگذارد،توأم و
همراه ميباشد(کرمي .)45 :1386 ،تدبير مقابله با تهديد با جداسازي آسيبها از عوامل
دگرديس ،امکانپذير است .هرچه بيشتر بتوان اين دو را از يکديگر تفکيک نمود،
ت پررنگتر ميشود .قدرتمند شدن تهديد،امکان تهديد را کاهش ميدهد؛
امني 
ازاينروست که :ترکيب تهديد و آسيبپذيري ،ناامني را شکل ميدهد و امنيت
معني و مفهوم خود را نشان داده،شکل ميگيرد (بوزان .)135 :1378 ،تهديدات از
منظر رهبران ،نخبگان ،بازيگران و مردم به صورت يکسان ادراک و فهم نميشود و
ن نيستند؛ به همين
تهديدات مشابه و يکسان ،از منظر ايشان داراي اهميت يکسا 
دليل است که بوزان معتقد است ،تهديدات مسائل ذهني و عيني است تهديدات
واقعي قابل سنجش نبوده و قابل درک نيستند(همان .)139 :بايد براي گريز از مسير
تهديد،آن را تعديل ،جذب يا منحرف نمود (همان.)137 :
تهديد نرم :برداشت اولية ما از پديدة تهديد نرم ،مدلي چهار مؤلفهاي است؛
مؤلفههاي کليدي عبارتند از تغيير سياسي ،مهندسي شده بودن ،عامل خارجي و
آماج و ابزار .ضمن اعتراف به وجود متغيرهاي ديگري عالوه بر متغيرهاي ياد شده،
بايد گفت که متغيرهاي چهارگانه ،مهمترين مؤلفههاي شکلدهنده تهديد /جنگ
نرم هستند (حسيني .)9 :1388،اما در اين مجال ،تهديد نرم را عبارت از«تالش عمدي
و برنامهريزي شده يک دولت به منظور ايجاد يا بهرهگيري از نارضايتيهاي داخلي
و چالشهاي اجتماعي کشور حريف جهت دستيابي به اهداف و منافع مورد رقابت»
تعريف ميکنيم (همان.)17:
جنگ نرم  :جين شارپ مدير موسسه آلبرت انيشتين در اين باره ميگويد:
«جنگ نرم،گزينهاي به جاي جنگ سخت و مسلحانه براي رويارويي با حکومتهاي
مورد نظر است.در جنگ نرم بايد از نظر به عمل سير کرد تا موجب تغييرات
اجتماعي و سياسي شود .مهمترين موضوع در گذار از نظر به عمل ،شيوه انتخاب
ساز وکار يا فرآيند مناسب براي تأثير گذاشتن بر نگرشها و رفتارهاي حاکمان و
مردم است(».عسگري و وکيلي )298: 1388 ،دکتر حسيني هدف نهايي اين پديده را در
«تغيير سياسي» خالصه ميکند (حسيني.)40 :1388،
از نظر «ناي» اساس قدرت در ارزشها نهاده شده است .در جنگ نرم ،باورها،
1

1. soft war

ارزشها و عقايد مورد هجوم قرار ميگيرد و بر اين اساس ميتوان جنگ نرم را
اينگونه تعريف کرد :جنگ نرم مجموعه اقداماتي است که دگرگوني در هويت
فرهنگي و الگوهاي رفتاري مردم را در هر نظام سياسي دنبال ميکند و در واقع به
دنبال نوعي سلطه در ابعاد سهگانه حکومت ،اقتصاد و فرهنگ است(.اميري)22: 1390،

1

2

3

1. High politics
2. Low politics
3. Barry Buzan
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 2-2نظريه ها و رويکردهاي تبيينکننده اهميت موضوعات اقتصادي در جنگ نرم
اهميت تهديدات اقتصادي،تابعي از اهميت نقش اقتصاد در روابط بينالملل و
اداره داخلي جوامع است.مکاتب مختلف اقتصاد سياسي و روابط بينالملل ،ضمن
اشتراک در تأکيد بر اهميت موضوعات اقتصادي ،در ارتباط با جايگاه آن در برابر
ساير موضوعات ،نظرات متفاوتي دارند .واقعگرايي سنتي در مقام نظريه غالب در
روابط بينالملل حداقل در دوران قبل از جنگ سرد با اصالت دادن به قدرت نظامي
در روابط بينالملل و تقسيمبندي موضوعات بينالمللي به دو سطح«سياستعالي »
و «سياست عادي » ،مسائلي نظير حاکميت ملي و امنيت در برابر تهديدات خارجي
را مهم و جزو قلمرو سياست عالي ميدانند .تمامي مسائل ديگر جامعه ،از جمله
تأمين رفاه اقتصادي را با درجه اهميت کم تلقي ميکنند و در قلمرو سياست
عادي قرار ميدهند.اين نظريه نقش اقتصاد ملي را به تأمين نيازمنديهاي قدرت
نظامي و قرار گرفتن در خدمت آن محدود ميکرد .از طرف ديگر ليبرالها با
اصل دانستن همکاري بين کشورها و با طرح مواردي همچون وابستگي متقابل و
آزادسازي تجاري و همچنين مارکسيستها با طرح نظريههايي مانند وابستگي و
روابط سلطهآميز مرکز-پيرامون ،موضوعات اقتصادي را مهمتر از ساير موضوعات
فرض مينمايند (رهبر وخادمي.)138 :1385،
امنيت اقتصادي به عنوان يکي از ابعاد امنيت ملي و تهديدات اقتصادي در
ي از تهديدات امنيت ملي بيشتر محصول نظريات انديشمندان مکتب
مقام نوع 
کپنهاگ است .طرفداران اين مکتب با فراتر رفتن از تهديدات نظامي و با نگاه
موسع به تهديدات ،آنها را در پنج بعد نظامي ،سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و
ّ
زيستمحيطي(بوزان )159 :1378،و به طور تقريبا متناظر ،امنيت ملي را در قالب چهرههاي
نظامي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي و محيطي تصوير ميکنند (ماندل .)83:1377،باري
بوزان ،از معروفترين انديشمندان اين مکتب ،تهديدات اقتصادي را سختترين
و پيچيدهترين نوع تهديدات ميداند(بوزان.) 149:1378 ،بوزان عوامل داخلي و ضعف
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سياستگذاري اقتصادي را نيز در زمره تهديدات برميشمرد«:تهديدات اقتصادي
فقط از تدابير خارجيان ناشي نميشود بلکه عدم کارايي مسئوالن در مديريت امور
نيز در آن مؤثر است»(بوزان.)150 :1378،
موضوعات اقتصادي ميتوانند باعث تهديدات اجتماعي و تهديدات هويتي
شوند .نظريههاي مارکسيستي انقالب ،نظريه منازعه طبقاتي ارسطو ،نظريه طمع
افالطون ،نظريه محروميت نسبي تد رابرتگر ،نظريه رفاه فزاينده الکسي دو
ي شتابان ،نظريه انتظارات فزاينده ديويس و نظريه انحطاط
توکويل ،نظريه نوساز 
ابن خلدون خشونتها و شورشهاي اجتماعي را تبيين و به عواملي مانند نابرابري،
رشد اقتصادي ضعيف ،رکود پس از دوران رونق،تجمل پرستي و فساد اقتصادي
ب بين امکانات و توقعات ،بيثباتي اقتصادي و
زمامداران ،رشد شتابان ،عدم تناس 
گسترش فقر(به عنوان عوامل اقتصادي بروز شورشهاي اجتماعي) اشاره کردهاند.
بررسي دقيقتر اين نظريهها و عوامل ،نشاندهنده آن است که نخست خشونتها
از سوي عدهاي(گروههاي ناراضي)عليه عدهاي ديگر(معموال نظام سياسي حاکم و
گروههاي برخوردار از امتيازات آن)انجام ميشود؛ و دوم اينکه عوامل اقتصادي به
طور مستقيم به شورش و خشونت ارتباط ندارند بلکه از طريق دو متغير واسطهاي،
يعني نارضايتي فردي و گروهي ،اين رابطه برقرار ميشود(گادران.)1 :2007،
ل نارضايتي فردي به نارضايتي گروهي نيازمند الزامات ،شرايط و
تبدي 
وجود تسهيلکنندههايي است .عوامل تسهيلکننده تبديل نارضايتي فردي به
نارضايتي گروهي ،طيفي از موضوعات اجتماعي،سياسي و اقتصادي ميباشد که
معموال بر افکار و اذهان آنان تأثير گذاشته و مجموعهاي از ابزارهاي اقناعساز را
در بردارد (حسينينژاد .)75 :1386،جهاني شدن به ايجاد فضايي جديد در عرصه جهاني
انجاميده که از نظر بازيگران ،اهداف ،منابع و عناصر قدرت ،قواعد و اصول حاکم بر آن
از نظام بينالمللي متفاوت است .دولتها تنها بازيگران آن نيستند .بازيگران جديدي
به وجود آمده که در شبکه جهاني به هم وصل هستند و در جامعهاي به نام جامعه
مدني جهاني به تعامل بايکديگر ميپردازند (کاستلز .)78: 2008 ،جهاني شدن ،عناصر
پيشين قدرت را به حاشيه رانده و عناصر جديدي را مطرح کرده ک ه موجب تغيير در
اهميت و اولويت کشورها در روابط خارجي شده است (ريپسمن وپال .)355 :2004 ،کاهش
ت عناصر سرزميني قدرت ،مباحث امنيتي را کمرنگ ساخته(بن پورات)39: 2007 ،
اهمي 
و توجه کشورها و بازيگران بين المللي را به سوي عناصر جديد قدرت که بيشتر در
عرصه اقتصاد مبتني بر آگاهي و اطالعات و فرهنگ هويتمحور پويا و زايشگر است،

سوق داده است (مارتينز و ديگران  2008:ص؟؟).در اين عرصه ،بازي بسيار ظريف ،بازيگران
متعدد و متنوع ،موضوعات و اولويتهايي متفاوت ،و تعامالت بسيار پيچيدهتر است
و عم ًٌ
ال قدرت سخت در تأمين امنيت ،موقعيت قبلي خود را از دست داده و قدرت
نرم و هوشمندانه جايگاه باالتري را به خود اختصاص داده است(ناي.)1387،41،
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 3-2رويکردهاي جنگ نرم اقتصادي
الزم ه اينکه تهديدي در زمره تهديدات نرم قرار گيرد ،اين است که حداقل يکي
از عناصر آن(ابزار يا هدف)از جنس نرم باشد و ارزشي از ارزشهاي امنيت ملي را
نيز تهديد کند.خالصترين نوع تهديد نرم نيز زماني است که هردو عنصر مذکور
از جنس نرم باشند(کرمي)46: 1386،؛ در تهديدهاي نرم اقتصادي ،تفكيك و تمايز
ميان اهداف و ابزار ،اين نتيجه را به دست ميدهدكه چنانچه تنها اهداف يا ابزار
تهديدهاي نرم از جنس اقتصادي باشند ،براي شكلگيري يك تهديد نرم اقتصادي
كفايت خواهد كرد .به عبارت ديگر،تهديدهاي نرم اقتصادي به تهديدهايي گفته
ميشود كه هدف يا ابزار آن اقتصادي باشد (سيف و تواليي .)71 :1390،تهديد نرم در
حوزه اقتصاداقداماتي است که به صورت فرايندي و در بستر زمان،فرهنگ حاکم بر
اقتصاد و الگوهاي اقتصادي را تغيير دهد و الگوهايي مانند مصرف،توليد و توزيع را
بهگونهاي مغاير با مباني ارزشي نظام مستقر ترويج نمايد (کرمي .)56: 1386،برداشت ما
از مفهوم جنگ نرم بدين شرح است« :وضعيتي که تهديد نرم به فعليت ميرسد و
دو سيستم را درگير تغيير يا حفظ نظام مستقر ميسازد»(حسيني.)17 :1388،
با توجه به اين مطالب ،جنگ نرم اقتصادي را ميتوان به دو مفهوم اطالق نمود
که شامل جنگ نرم با ابزار اقتصادي و جنگ نرم با اهداف اقتصادي است.
جنگ نرم با ابزار اقتصادي :جهانيشدن اقتصاد و گسترش وابستگي متقابل
اقتصادي و در نتيجه افزايش نقش اقتصاد در روابط بين الملل،باعث شده کشورها
به طور گستردهاي از ابزار اقتصادي براي نيل به اهداف ملي خود استفاده کنند
(رهبر وخادمي .)136 :1385 ،تأثيرگذاري بر ذهنيتها و رفتار ،تنها با تکيه بر جنگ رواني
و تبليغات انجام نميشود .امکاناتي مانند عمليات فريب و اقدامات اطالعاتي نيز
ميتوانند نقش مهم و گاه منحصر به فردي در رسيدن به هدف ياد شده فراهم
کنند؛ ضمن اينکه گاه برخي اقدامات عملي يا به کارگيري قدرت سخت و نيمه
سخت ،ميتواند صرفاً با هدف تأثيرگذاري رواني بر مخاطبان چندگانه ياد شده
صورت پذيرد؛ نمونههايي از اين کاربرد را ميتوان به شرح ذير فهرست کرد:
 استفاده از تحريم (مانند تحريم صدور بنزين به ايران) ،عم ًال ميتواند با ناتوان
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نشان دادن حکومتي که بر اقيانوسي از نفت نشسته است و قدرت تأمين سوخت
جامعه خود را ندارد ،مورد استفاده قرار گرفته و به تضعيف تصور شهروندان از قدرت
کارآمدي حکومت کمک کند(حسيني 1389،ص؟؟).
 عدم همکاري :جين شارپ و رابرت هلوي در اينباره مينويسند ...« :خارجکردن وجوه نقدي از بانکها که به بحران مالي و نابساماني وضعيت اقتصادي در سطح
بينالمللي منجر ميشود نمونههايي از پرهيز از همکاري اقتصادي هستند .عالوه بر
اين،در عرصة بينالمللي ،تشويق شرکتها و مراکز تجاري يا سازمانهاي غيردولتي
به خودداري از همکاري با رژيمها ،تأثير بسيار زيادي بر دستيابي به هدف دارد و به
تضعيف حاکميت منجر ميشود .بيثباتي اقتصادي نه فقط به تضعيف تکيهگاههاي
قدرت منجر ميشود بلکه محدود کردن قدرت با اين شيوه ،توان ضربه زدن به
مخالفان سياسي و سرکوب آنها را از حاکميت ميگيرد» (شريفي.)157 : 1389،
 رسانهسازي و تصويرسازي در قالب تهاجم فرهنگي در بعد اقتصادي :امروزهجوامع و کشورهاى قدرتمند ،همواره در پى مستعمره ساختن جوامع کوچک
هستند؛ زيرا در شيوه استعمار نوين ،روح و روان جامعه هدف قرار مىگيرد.
کشورهاى قدرتمند با درک قدرت رسانهها ،امروز درپي ابزار قرار دادن آنها هستند
و قصد دارند با استفاده از رسانهها به خواستههاى خود که همانا استعمار يک جامعه
است ،تحقق عينى بخشند؛يعنى کشورهاى مهاجم با حمله به روح و روان جامعه
هدف ،بر آن هستند تا هويت خود را احيا ،و آن را ترويج کنند؛ به اين معنى که
هرگاه ارزشهاى نهادينه شده در يک جامعه ،جاى خود را به ارزشهاى ديگران
بدهد و بحران هويت ايجاد نمايد ،افراد آن جامعه با پذيرش ارزشهاى ديگران
و پشت کردن به سنتها و باورهاى خود ،زمينه پيروزى کشور مهاجم را فراهم
مىآورند (زاهدي وفا.)7: 1388 ،
 -استفاده از نيروهاي ستون پنجم مانند محتکران ،دالالن ارز و سکه ،قاچاقچيان:

اصوالً پرداختن به امور اقتصادي وکسب درآمد براي رفاه و آسايش و امنيت روحي و
رواني تمام افراد جامعه است ،نه براي فربه شدن طبقه خاصي از جامعه؛ ازاينرو ،آن
بعدي از ابعاد اقتصادي که توسط نيروهاي داخلي در پي اهداف استعمارگرانه دشمن،
بخشي از جامعه را تحت فشار قرار داده و به محروميت آنان افزوده و اختالف طبقاتي
را شدت بخشيده و به اتحاد و انسجام جامعه آسيب برساند ،مانند ربا ،احتکار ،کم
فروشي ،کالهبرداري وگرانفروشي ،تکاثر و قاچاق به طرق مختلف و خالصه آنچه
به کرامت انسان ضربه بزند و مغاير با ارزشها و مباني اقتصاد اسالمي باشد ،به عنوان

تصوير شماره :1رابطه نظام فرهنگي با ساير نظامها
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ابزاري براي جنگ نرم در حيطه اقتصاد شناخته شده و به شدت تحريم گرديده و در
گروه نبايدهاي ارزشي اقتصاد اسالمي قرار دارد (مهرآيين.)145 :1390،
 اعمال فشارهاي اقتصادي :يکي از شگردهاي اقتصادي جنگ نرم براي بهزانو در آوردن جمهوري اسالمي ايران فشارها و تهديدهاي اقتصادي است .امريکا
سالهاي سال است که از اين حربه براي فشار بر ايران استفاده ميکند و تالش
گستردهاي نيز براي همراهي کشورهاي ديگر با اين سياست خود به کار گرفته
است؛ حتي شرکتهايي را که سرمايهگذاريهاي کالن در ايران انجام ميدهند ،مورد
تهديد وتحريم قرار ميدهد (شريفي.)159 :1389،
 جنگ نرم با اهداف اقتصادي :فرهنگ ،جهتدهنده به الگوهاي رفتاري درهمه حوزههاي اقتصادي ،سياسي و دفاعي است .به طور طبيعي انديشه اقتصادي
يک کشور و الگوي توليد و مصرف تحت تاثير فرهنگ است .براي مثال ،پاسخ به
اين سؤاالت ميتواند متأثر از فرهنگ ملي يک کشور باشد؛ چه چيزي توليد کنيم؟
چگونه توليد کنيم؟ براي چه توليد کنيم؟ همانگونه که اشاره شد ،فرهنگ داراي
سه اليه مفروضات اساسي(باورها) ،ارزشها و نگرشها و الگوهاي رفتاري است؛ بنابراين
با وجود تعامل نظامات اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و دفاعي -امنيتي و تأثير تأثر
متقابل آنان،نظام فرهنگي به عنوان زيرساخت و نظام فرابخش و جهتدهنده به
ذهن ورفتار در ساير حوزهها تلقي ميشود:

13

تهديد نرم وتهاجم به نظام فرهنگي يک کشور (به عنوان جهتدهنده به ساير
نظامها) ،موجب تهديد ساير نظامها از جمله نظام اقتصادي ميشود.به عبارت ديگر،
چيستي و ماهيت جنگ نرم اقتصادي را ميتوان مترادف با تضعيف يا فروپاشي
باورها ،ارزشها و الگوهاي رفتاري يک کشور در حوزه اقتصاد دانست .تهديد نرم
در حوزه اقتصاد ميتواند بر فرهنگ اقتصادي يک کشور در سه اليه زير اثر گذارد:
1 -1انديشه و نظريه اقتصادي کشور
2 -2ارزشها و الگوي توليدات اقتصادي کشور
3 -3ارزشها و الگوي توزيع و مصرف اقتصادي کشور (مرادي)110: 1389 ،
با توجه به مطالب بيان شده ،اهداف جنگ نرم در حوزه اقتصاد را ميتوان در
چند زمينه دستهبندي کرد:
اهداف جنگ نرم اقتصادي مبتني بر ارزشها و الگوي مصرف
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 -1ارائه الگوي مصرف مطابق با سياستهاي مورد نظر دنياي سرمايهداري :از جمله
مواردي که در جنگ نرم در حوزه اقتصاد در سالهاي اخير شاهد بودهايم ارائه الگوي
مصرف ،مطابق با سياستهاي مورد نظر دنياي سرمايهداري است.به عبارت روشنتر،
حيات اقتصادي مبتني بر سود محوري و انباشت سرمايه،مصرف بيرويه و بدون
توجه به نيازهاي واقعي مغاير با اصول مباني ديني و حتي دور از تعاليم سنتي و
بومي است که در آياتي از قرآن و احاديث متعدد ،اين موضوع از مصاديق گناهان
کبيره شمرده شده است (اسماعيلي.)45 :1389،
-2تشويق و ترغيب به قاچاق کاال و ارز :دشمنان نظام اسالمي ،پيشتر با
ابزارهايي مانند سالح جنگي سبك و سنگين براي تقابل با ملت ايران وارد عرصه
شده بودند اما بيش از يك دهه است كه سالح دشمن تغيير كرده است .قاچاق كاال
با دو هدف عمده در رأس كار دشمنان قرار دارد :الف -قاچاق كاالهاي مصرفي براي
ضربه زدن به اقتصاد كشور و افزايش بيكاري ب -قاچاق محصوالت ضد فرهنگي
كه از ديگر دسيسههاي دشمنان نظام است براي تحريف افكار جوانان و كمرنگ
كردن ارزشها (آزاد.)1392،
 -3تشويق و ترغيب به تخلفات اداري :از مواردي که ميتواند به عنوان هدف
جنگ نرم اقتصادي مبتني بر مصرف و توزيع کاال مد نظر قرار گيرد ،تخلفات
اداري و تشويق و ترغيب به انجام آن است شامل« :ارائه گزارش خالف واقع به
سلسله مراتب اداري يا اشخاص ذينفع ،تبعيض در روابط کاري با ارباب رجوع،

ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع ،تبعيض و اعمال غرض در توزيع فرصتهاي شغلي
و اقتصادي ،سهلانگاري در نگهداري اموال و انجام وظايف محوله و عدم رعايت
مقررات الزم براي حاکميت انضباط مالي و اقتصادي»(همدمي خطبه سرا.)112: 1387،

-4تشويق به سوء استفاده و بي انضباطي مالي گروههاي سياسي و احزاب از منابع
مالي در اختيار :با توجه به اينکه منابع مالي مذکور به صورت امانت در اختيار
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اشخاص مورد بحث وجود دارد و بايد در راستاي فعاليتهاي رسمي هزينه شود که
اعالم شده نيز نبايد به نفع افراد خاصي مورد استفاده قرار گيرد و اينکه آلودگي به
فساد مالي عوامل اينگونه فعاليتها ،خسارات جبرانناپذيري به کشور وارد کرده و
مهم تر از همه ،اعتماد مردم را به اين گونه تشکلها سلب ميکند و در نهايت ،باعث
تضعيف پايههاي مشروعيت نظام خواهدشد (همان .)128 :
 -5تضعيف سرمايهگذاري در امور اجتماعي و زير بنايي :يکي از زمينههايي که
ميتواند به عنوان هدف جنگ نرم اقتصادي و نقطه ضعف دولتها باشد «پايين بودن
سطح رفاه مردم»است .براي افزايش سطح رفاه عمومي و تأمين نيازهاي ضروري
مردم ،دولتها بايد مساعدت بيشتري در تأمين آموزش ،بهداشت ،درمان ،شغل،
مسکن و انواع بيمهها به خرج دهند .ضعف دولتها در سرمايهگذاري در امور زيربنايي
مانند جادهسازي ،سدسازي ،تأسيس نيروگاههاي برق ،آمادهسازي اراضي براي
افزايش زمينهاي زيرکشت و امور ارتباطات ميتواند در متغيرهاي اقتصادي همچون
سرمايهگذاري ،اشتغال و رشداقتصادي و درآمد سرانه مؤثر باشد (همان.)189:
 -6ايجاد نارضايتي عمومي با تشديد بيعدالتي :با توجه به اينکه هدف از تشکيل
حکومت ،حرکت در راستاي اهداف تعيينشده در ميثاق ملي کشور و مهم ترين
آنها عدالت در ارائه خدمت به مردم است ،در صورت تحقق نيافتن اهداف با گذشت
زمان به نسبت طوالني در اثر مفسده دولتمردان ،مردم براي تأمين اهداف خود
واکنش نشان خواهند داد و اگر براي اين واکنش بسترسازي قانوني مناسب و
کافي صورت نگرفته باشد يا اصالحاتي در آن انجام نشود يا زمينههاي الزم براي
انجامدادن اصالحات اساسي از ميان برود ،به سهم خود ميتواند هزينههاي فراواني
به کشور تحميل کند (همان.)201،
 -7تشديد و تقويت نابرابري افقي در ايران بهويژه نقاط مرزي :جمهوري اسالمي
ايران از نظر ديني ،در کنار اکثريت مسلمان ،پيروان ساير اديان مسيحي،يهودي و
زرتشتي قرار دارند.از بعد تنوع قومي نيز اقوام کشور بيشتر در نوار مرزي و قلمروهاي
جغرافيايي منطبق بر نام اقوام مربوط استقرار يافتهاند(مراديان )57 : 1386 ،به گونهاي که
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اهداف جنگ نرم اقتصادي مبتني بر ارزشها و الگوي توليد
 -1اعتمادزدايي از بازار کار و سرمايه :وجود اعتماد در هر بازاري اعم از بازار
پول،کار ،سرمايه وکاال از پايههاي اساسي تنظيم روابط بين اشخاص است.در
صورت خدشهدار شدن و تزلزل اين پايه و نداشتن امکان ترميم و تقويت ابزارهاي
اعتمادساز ،جامعه با زيان سنگيني مواجه خواهد شد (همدمي خطبه سرا.)127: 1387،
 -2مشارکت زدايي و انحصار توليدات دولتي و رانتي :يکي از پيششرطهاي
اساسي براي گسترش فعاليتهاي سالم و درازمدت و ناامنکردن محيط کشور براي
متخلفان ،زمينه سازي براي ايجاد شرايط و فضاي رقابتي در جامعه است .در شرايط
جنگ نرم اقتصادي ،هدف اين است که نقش اقدامات ضدرقابتي در توليد ،توزيع،
قيمت ،خريد و فروش و تخصيص منابع به حداکثر ممکن افزايش يابد و در نهايت،
امور اقتصادي کشور در اين حيطه را دچار اخالل و نابساماني نمايد (همان.)124-119،
 -3تضعيف سياستگذاريهاي تنظيم گرانه و مداخلهگرانه :يکي از وظايف دولتها،
برنامهريزي و سياستگذاري در زمينه مسائل کالن اقتصادي کشور و هدايت امور
به سمت اهداف تعيين شده است .اگر دولتي در اين زمينه کوتاهي کرده يا به
داليلي نتواند به وظيفه خود عمل کند –حتي در صورت درست عمل کردن به ساير
عوامل -به همان ،نسبت امور کشور نيز دچار اخالل ميشود و از اهداف اقتصادي
خود باز ميماند (همان.)186-183،
 -4تضعيف فرهنگ کار و نوآوري :کار در ميان همه ملل دنيا با فرهنگها و اديان
مختلف ،از جايگاه مقدسي برخوردار است و فقط به علم اقتصاد مربوط نمي شود؛
بلکه در علم اخالق و عبادات و سير و سلوک و بطور کل در پيشرفت همه جانبه
معنوي و اقتصادي حرف اول را ميزند ،بنابراين اگر بخواهيم در هر بعدي از ابعاد
اجتماعي ،در اقتصاد ،سياست ،فرهنگ و غيره پيشرفت نموده و پيشگام باشيم،
راهي جز توليد علم و دانش و عمل به دانستههايمان و توجه به کيفيت کارمان
نيست(مهرآيين )32 :1390،و اين چنين است که تضعيف کار و فرهنگ نوآوري را
ميتوان در زمره اهداف مهم جنگ نرم در حيطه اقتصاد دانست.
 -5تضعيف فرهنگ قبح اجتماعي ارتکاب فساد :با توجه به اينکه دولتمردان
هر کشور الگوهاي جامعه هستند ،فساد آنها،ارتکاب فساد ديگران را عادي جلوه

اهداف جنگ نرم اقتصادي مبتني بر ارزشها و الگوي مديريت اقتصادي کشور
 -1ايجاد زمينه براي اخالل در نظام اقتصادي کشور :اين امر ميتواند از طريق:
الف -اخالل در نظام پولي يا ارزي کشور به وسيله قاچاق عمده ارز يا ضرب سکه
تقلبي يا جعل اسکناس يا وارد کردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و
خارجي و امثال آن ب -اخالل در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي
کالن ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتکار عمده آنها ج -اخالل در نظام
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ميدهد و آنها را به انجام دادن تخلف ترغيب ميکند .لذا کليه اقشار جامعه به سهم
خود قوانين و مقررا ت حاکم را ناديده ميگيرند و زير پاميگذارند و قانونگريزي
به يک باور و ارزش و فرهنگ ،به عنوان هدفي از جنگ نرم اقتصادي تبديل
ميشود (همدمي.)202: 1387،
 -6ايجاد حس خود کوچکبيني و حقارت نسبت به توليدات داخلي :اين امر
باعث ميشود افراد هنگام خريد کاال و نيازهاي روزمره تمايل خود را نسبت به
خريد کاالهاي داخلي از دست داده وبياختيار در پي خريد اجناس خارجي باشند.
شايد تصور پيامدهاي اين تفکر ،چندان دشوار نباشد اما بهاختصار اشاره ميکنيم
ميشود .زيرا
که استيالي اين تفکرموجب نابودي بنگاهها وکارخانههاي داخلي

نبود اقبال عمومي وکم شدن تقاضا ،انباشته شدن کاالها در انبارها وتوقف چرخه
توليد را در پي دارد.رکود ناشي از توقف توليد ،موجب تعطيلي کارخانه و رشد
بيکاري و هزاران پيامد ديگر ميشود وپيوند اين عوارض با آثار جنگ نرم در
حوزههاي ديگرميتواند تهديدات بزرگي را در مقابل ساختارسياسي کشور ايجاد
نمايد(اسماعيلي.)46 :1389،
 -7تک محصولي کردن اقتصاد :اقتصاد نفتي يا به تعبير مقام معظم رهبري
«اقتصاد اُپِکي»موجب ميشود که هيچگاه نتوانيم برنامهها وايدههاي اقتصادي و
سياسي و اجتماعي خود را دنبال کنيم و بارها و بارها بر ضرورت چند محصولي
کردن اقتصاد کشور تأکيد کردهاند .ايشان در جمع دانشجويان و استادان دانشگاه
امام حسين(ع) در سال  1377فرمودند« :من بارها شکوه و گله کرده و ميکنم
که هنوز سرنوشت اقتصاد ما بسته به اُپِک است! قيمتگذاري نفت در اُپِک،
دراختيار ما نيست؛ يعني يک ملت به اين عظمت ،اقتصاد ،مسائل کشور وگذران
روزمرهاش ،ساختن زيربناهاي کشورش ،وابسته به عاملي است که مطلقاً در
اختيار او نيست» (شريفي.)152 : 1389،
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توليدي کشور از طريق سوءاستفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد
اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهداتمربوط در مورد آن يا رشا و ارتشاي عمده و
امثال آنهاد -هرگونه اقدامي به قصد خارج کردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي؛
هرچند به خارج کردن آن نينجامد ه -وصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده
اشخاص حقيقي يا حقوقي (همدمي .)122: 1387،با توجه به اهميت اين موضوع و دخيل
بودن عناصر داخلي و خارجي براي تحقق اين هدف ،قانون مجازات اخاللگران در
نظام اقتصادي کشور در سال ۱۳۶۹مصوب شده است.
 -2ايجاد زمينه براي هدايت ناصحيح اقتصاد کشور :يکي از انحرافاتي که معموالً
در سطوح باالي مديريت کشور ممکن است رخ دهد ،تصويب يا اجراي سياستهاي
پولي ،مالي و بازرگاني بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح کشور و بر مبناي منافع
شخصي گروهي و حزبي است.در هر کشوري ،افکار عمومي آن کشور ،مهمترين
ضمانت اجراي اين اعمال و بزرگترين داور در اين خصوص به شمار ميآيد .اگر
گروههاي سياسي شناسنامه و برنامههاي صريح و مشخص در خصوص موضوعات
اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي نداشته باشند و همچنين مسئوليت
ديدگاههاي خود را نپذيرند ،تشخيص واقعيت و داوري براي افکار عمومي مشکل
ميشود .نتيجه چنين وضعيتي (در صورت تداوم) متزلزل شدن پايههاي مردمي آن
حکومت خواهد بود (همدمي خطبه سرا.)125: 1387،
 -3ايجاد زمينه براي تضعيف شفافيت فعاليتهاي اقتصادي دولت :براي به رسميت
شناخته شدن هرگونه فعاليت صنعتي،تجاري،خدماتي،کشاورزي،سياسي،اجتما
عي و فرهنگي بايد مراجع قانوني ذيصالح ،بر اساس اسناد ومدارک يا قرائن و
شواهدي واقعيت امر را احراز و اسناد الزم را صادر کنند؛ وجود ضعفهاي متعدد
در مستندسازي فعاليتهاي سياسي و اقتصادي و وضعيت مالي اشخاص حقيقي و
حقوقي به علت آثار منفي ميتواند از اهداف مهم در تضعيف پايههاي مشروعيت
نظام باشد (همان .)143-151:
 -4ايجاد زمينه براي تقويت نقاط ضعف ها در نظام سياسي :اين نوع فساد که فساد
سياسي ناميده ميشود ،ميتواند تهديدي براي حاکميت و امنيت ملي هر کشوري
باشد و ساير اجزاي حکومت را هم به فساد آلوده کند .بهطور کلي ،ميتوان گفت
ساير انواع فساد مالي و اقتصادي در اغلب موارد محصول فساد سياسي يا بهطور
مستقيم يا غيرمستقيم تابعي از آن است(همدمي خطبه سرا.)156-183: 1387،
 -5ايجاد زمينه براي تضعيف موقعيت دولت :يکي از اهداف جنگ نرم اقتصادي،
ضعيف نماياندن دولت در مقابله با آن است .اين قضيه موجب«تضعيف اعتقاد و

اعتماد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت،قطع اميد مردم به آينده،زير سؤال
رفتن مشروعيت ،کاهش مقبوليت عمومي دولت و نااميدي مردم از دولت براي
تالش و توانايي جهت نيل به اهداف عاليه کشور» ميشود .اين امور هم از محبوبيت
دولت در نزد مردم ميکاهد و آستانه تحمل مردم را کاهش ميدهد و هم موجبات
افزايش اعتراضات مردم در مقابل ناماليمات ميشود (همان.)201:
 -6ايجاد زمينه براي کاهش قدرت چانهزني دولت در روابط بينالمللي و جلوگيري از
روابط اقتصادي منطقهاي :گره زدن اقتصادي کشورهاي جهان سوم به اقتصاد کشورهاي
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بزرگ و استعمارگر از اهداف اصلي و سياستهاي کالن اقتصادي استعمارگران است .به
همين دليل تالش ميکنند از روابط اقتصادي منطقهاي و خارج از سيستم جهاني در
ميان کشورهاي هم افق جلوگيري نمايند (شريفي.)154 : 1389،
 -7ايجاد حس بدبيني نسبت به فعاليتهاي دولت در حوزه اقتصاد :از ديگر موارد
جنگ نرم در حوزه اقتصاد ،ايجاد حس بدبيني نسبت به فعاليتهاي دولت در حوزه
اقتصاد و ترويج نافرماني و همراهي نکردن مردم با سياستهاي اقتصادي دولت
است .ايجاد جو بدبيني و سوءظن باعث ميشود دولت در رسيدن به اهداف خود
با مشکالت عديده رو برو شود.در اين بين ،برخي از تصميمهاي نادرست و ناتواني
دولت در توجيه افکار عمومي ،باعث تشديد فضاسازي دشمن و مضاعف کردن
تأثيرات عمليات رواني ميگردد (اسماعيلي.)45 :1389،
 -8ايجاد زمينه براي تقويت فرار مغزها :نابسامانيهاي اقتصادي و عدم توجه
به نخبگان و نوآوريهاي علمي آنان و عدم حمايت کافي باعث ميشود صاحبان
فکر و نظر با ديدگاههاي مختلف ،در امور اقتصادي بهره برد ه شود .و آنها کشوري
ديگر(که در آنجا امکان بيشتري براي استفاده از تواناييهاي خود دارند)را بر ادامه
کار در کشور خود ترجيح دهند (همدمي خطبه سرا.)202 : 1387،
بر اساس مطالب ذکر شده ،در اين تحقيق منظور ما از جنگ نرم اقتصادي،
هر دو حيطه يعني جنگ نرم با اهداف اقتصادي و جنگ نرم با ابزار اقتصادي را
شامل ميشود و کام ً
ال مشخص است که ايران در يک جنگ نرم اقتصادي کامل
و بسيار اثرگذار قرار گرفته است؛ زيرا از يک سو تهديدات نرم با هدف و راهبرد
اقتصادي بر مردم و افکار عمومي متمرکز ميشوند و شهروندان را نسبت به آينده
اقتصادي بدبين ميکنند و شرايط را به صورت بحراني و غيرقابل واپايش نمايش
ميدهندو از سوي ديگر تحريمها و فشارهاي اقتصادي با همراهي عناصر داخلي
(محتکران ،دالالن و قاچاقچيان) به عنوان ابزاري نوين ،چون ويروس فلجکننده،در
حال فروريختن اعتماد به نفس و شاکله ذهني ايرانيان است .اقتصاد و پول ملي،
مفاهيمي کامال انتزاعي و وابسته به اعتماد و نگاه خوشبين شهروندان هستند.
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آنچه در حال روي دادن است ،کاهش اعتماد به نفس و کم شدن همکاري عمومي
شهروندان و کاهش سرمايه اجتماعي است به نحوي که سرمايهها از بخش توليد
به سمت داللي کشيده ميشود .قضاياي اخير ،نشاندهنده ايجاد يک جنگ نرم با
اهداف و ابزار اقتصادي است.
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 .4-2مديريت بحران درجنگ نرم اقتصادي و الگوهاي آن
تعاريف مختلف و متعددي براي مديريت وجود دارد .صاحبنظران ،علم مديريت را
هنر انجام امور به وسيله ديگران توصيف کرده و بر نقش ديگران و قبول هدف از
سوي آنان تاکيد ورزيدهاند (الواني .)9 :1385برخي ،مديريت را فرايند تحقق اهداف
سازماني به وسيله انجام دادن چهار وظيفه برنامهريزي ،سازماندهي ،هدايت و
واپايش ميدانند .بنابراين «مديريت فرايند بکارگيري موثر منابع انساني و امکانات
مادي براي تحقق اهداف سازماني است»(توکلي.)16 :1385 ،
مديريت جنگ نرم اقتصادي با توجه به عوارض وسيع و خطرناک اين نوع از
جنگ نرم ،ناگزير از جنس مديريت بحران خواهد بود .مديريت بحران ،به عنوان
فرايندي نظام يافته تعريف ميشود که طي اين فرايند ،سازمان تالش ميکند
بحرانهاي بالقوه را شناسايي و پيشبيني کند؛ سپس در مقابل آنها اقدامات
پيشگيرانه انجام دهد تا اثر آن را به حداقل برساند(رضواني .)27: 1385 ،بهترين راهبرد
در مديريت بحران ،مديريت پيشگيرانه است که مسائل بالقوه يا درحال پيدايش
را بموقع شناسايي نموده و از مواجه شدن با عواقب و پيامدهاي بحران در آينده
جلوگيري ميکند(نکويي ،سهرابي.)61: 1386،
الگوهاي مديريت پيشگيرانه بحران در صحنه جنگ نرم اقتصادي
اين الگوها شامل بهکارگيري قابليتها ،واپايش آسيب ها و در نهايت اقدامات ايجابي
و تهاجمي در برابر جنگ نرم اقتصادي است.
مديريت توانمنديها و ظرفيتها :فرض بر اين است که اگر جامعهاي در ابعاد
نرمافزاري قوي باشد ،ويروس تهديد خطرساز قادر به نفوذ و تأثيرگذاري نخواهد
بود؛از اين رو توانمندسازي به معناي تقويت ابعاد نرمافزاري سيستم ميتواند يک
راهبرد موثر در دفع و خنثي سازي تهديد نرم باشد .برخي از اقداماتي که بايد در
توانمندسازي مورد توجه قرار گيرد ،عبارتند از:
الف -مديريت قدرت نرم :مديريت قدرت نرم بر مبناي اين نظريه استوار است
که ملتي ميتواند در مقابل تهديدات نرم ايستادگي و مقاومت کند که داراي قدرت
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نرم باشد .در چارچوب اين نظريه ،الگوي مديريت تهديد نرم ،مبتني بر افزايش و
مديريت مولفههاي قدرت نرم است.همانطورکه پيشتر اشاره شد،از نظر «ناي»
قدرت نرم عبارت است از توانايي کسب «مطلوب» از طريق جاذبه ،نه از طريق اجبار
يا تطميع (ناي )24 :1387،اما با تأمل موشکافانه در بحث قدرت ،به اين نتيجه ميرسيم
که قدرت في نفسه تفکيکپذير به نرم و سخت نيست بلکه اين ابزارها و منابع
قدرت هستند که به سخت و نرم تقسيم ميشوند .قدرت اگر به سمت اجبار رفت،
ناشي از منبع سختافزاري است؛ اگر به سمت اقناع رفت ،ناشي از منابع نرم است.
براين مبنا ،جوهره قدرت همانا نفوذ است .با اين حال «ناي» تصريح دارد که قدرت
نرم در شبک ه به هم تنيدهاي از روابط و مناسبات اجتماعي شکل گرفته و معنا
ميشود؛ از همين رو ،قدرت نرم داراي ماهيتي اجتماعي ميباشد (افتخاري .)1388:20با
اين تعريف ،ابتدا شناسايي مولفههاي قدرت نرم و سپس چگونگي تقويت و تعميق
آنها داراي اهميت است؛ از اين رو ،آنچه اهميت دارد اين است که چگونه ميتوان
با تقويت قدرت نرم ،تهديدات نرم را مديريت کرد .در اين ارتباط اگر بپذيريم که
مرجع تهديدات نرم ايده حاکميت ،فرهنگ عمومي و سرمايه اجتماعي است ،در
آن صورت نقش قدرت نرم در پيشگيري تهديدات مشخص خواهد شد .براي اين
منظور ،بايد منابع توليد قدرت نرم شناسايي و تقويت گردند« .ناي» معتقد است
قدرت نرم از جاذبيت فرهنگ ،ايدهآلهاي سياسي و سياستهاي خارجي يک کشور
ناشي ميشود (ناي .)24 :1387براساس اين الگو ،تقويت منابع قدرت نرم بايد در دستور
کار تمام برنامهريزيهاي اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و اجتماعي و امنيتي قرار
گيرد .در چنين حالتي ،بنيانهاي مرجع تهديد نرم که شامل ايده حاکميت ،فرهنگ
عمومي و سرمايه اجتماعي ميشود ،ارتقا يافته و در نتيجه تهديدات نرم نميتوانند
بر مراجع تهديد اثرگذار باشند.با تقويت منابع ،زمينهها و عوامل توليد قدرت نرم که
شبکهاي از مناسبات اجتماعي و فرهنگي و سياسي را تشکيل ميدهد بروندادهايي
را شاهد خواهيم بود که حضور هر يک از آنها رخنه هر نوع تهديدي را مانع خواهد
شد .در واقع بروندادهاي قدرت نرم که در يک چرخ ه به هم پيوسته و مرتبط به
هم قرار دارند ،به مثابه دژي محکم در برابر هر نوع ويروسي مقاوم بوده و در عين
حال ،ماهيت تأثيرگذاري نيز خواهد داشت .به عبارت ديگر ،اگر جوهره قدرت را
در دو واژه مقاومت و تاثيرگذاري خالصه کنيم (ره پيک )1387،بروندادهاي قدرت
نرم هم کارکرد مقاومت و عدم تأثيرپذيري را دارند و هم توان نفوذ و تأثيرگذاري
را .با اين حال از اين نکته نبايد غافل شد؛ همانگونه که کشورها از راه قدرت نرم
به مشروعيتيابي نائل ميگردند ،در فرايند جنگ نرم تالش ميشود تا به جاي
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اقدامات سازمانيافته ساختاري براي براندازي مستقيم از الگوهايي بهره گرفته
شود که علت اصلي اعتراضهاي اجتماعي و مشروعيتزدايي ،به ناکارآمدي ساختار
سياسي نسبت داده شود (متقي .) 118 :1389
ب -باال بردن توان پاسخگويي :اصوالً وجود دولتها – فارغ از شکل آنها -در گرو
تحقق اهدافي است که مردم براي واسطه آنها حضور دولت و تحديد آزاديهايشان
را گردن نهادهاند؛ بنابراين ميزان توفيق هر دولت در پاسخگويي به نيازهاي
شهروندان – که در هر نظامي نوعي خاص از نيازها به عنوان نيازهاي مشروع تعريف
شده و نظام ،خود را مکلف به پاسخگويي به آنها ميداند -مالک برجستهاي براي
شاخصهاي عملگرايانه اقتدار ملي به شمار ميرود .در اين راستا ،دولتهايي که در
پاسخگويي مناسب و بموقع به شهروندان ناتوان هستند ،نميتوانند به اقتدار ملي و
سرانجام امنيت ملي پايداري دست يابند .هرگاه شکاف بين انتظارات و خواستهها با
داشتهها وجود داشته باشد ،تهديد ظهور خواهد کرد .اين نظريه با تشريح موقعيت
فرد در سه وضعيت ،به تبيين امنيت ميپردازد :وضعيت اول آنچه داراست؛ وضعيت
دوم آنچه فرد انتظار دارد؛ وضعيت سوم فاصله ميان آنچه دارد و آنچه ميخواهد.
وضعيت سوم را فضاي امنيتي جامعه معرفي ميکنند (افتخاري.)118 :1383
ج -ظرفيتسازي :جنگ نرم در شرايطي رخ ميدهد که ظرفيت ساختاري
در نظام سياسي متناسب با شدت و تنوع تهديدها نباشد؛ براين اساس ،الگوي
ظرفيتسازي ميتواند شرايط و زمينههاي الزم را براي ارتقاي فضاي جامعهپذيري
سياسي به وجود آورد .ظرفيتهاي بيروني به موازات ظرفيتهاي دروني سازماندهي
ميشود .پيوند اين دو حوزه ،عامل ارتقاي قابليت ساختاري کشورها در شرايط
جنگ نرم محسوب ميشود .ظرفيتسازي نيازمند آن است که رويکرد آيندهپژوهي
داشته باشند و هرگونه تهديدي را عامل کنترل تهديدهاي گستردهتر بداند .يکي
از ضرورتهاي ظرفيتسازي را ميتوان جذب گروههايي دانست که در فضاي جنگ
نرم قرار دارند .در صورتي که کنشگران اجتماعي ،جذب ساختار سياسي شوند،
کنشگراني محسوب ميشوند که قادر خواهند بود مشروعيتسازي را به گونه
غيرمستقيم انجام دهند .زماني که توانمندي سازماني ،متناسب با فضاي پيچيده
اجتماعي ترميم نشود ،عدم توازن بين تهديدها و نيروهاي ساختاري افزايش
مييابد .اين امر عامل گسترشدهنده فضاي سياسي و اجتماعي جنگ نرم محسوب
ميشود .ظرفيتسازي در حوزه نيروي انساني مديريت و سرمايه اجتماعي ،بيشترين
کارآمدي و مطلوبيت را براي مقابله با جنگ نرم ايجاد ميکند (متقي.)74-73 :1388
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د -تواناسازي مباني مشروعيت :در هر سطحي از امنيت ،بايد مشخص شود مرکز
ثقل و کانون امنيت و تهديد کجاست .به عبارتي ديگر ،چه چيزي بايد حفظ گردد.
اگرچه بسياري از موضوعات ميتواند داراي اهميت باشد و بقا يا وجود آنها ميتواند
درجاتي از خشنودي يا ناخوشايندي را ايجاد کند اما از سوي ديگر ،نميتوان تمامي
موضوعات مهم و موثر را موضوعات امنيتي تلقي کرد؛ بنابراين شاخص يا معيارهاي
مشخصي براي مسئله امنيت ،ميتواند تکليف مديريت و سياستگذاري امنيتي را
روشن کند(ره پيک .)76 :1387،تعيين مرجع تهديد ،در واقع يک اقدام مديريتي است.
با تعيين مرجع امنيت ،تکليف مديريتي مشخص ميشود .يکي از مهمترين و
رکن رکين مرجع تهديد ايده حاکميت است که شامل مشروعيت ،مقبوليت و
کارامدي ميشود .مشروعيت سياسي يک نظام يا حاکميت عبارت است از« :باور
جمعي اعضاي درون نظام و حاکميت مزبور به دليل يا داليل وجود و استمرار
آن نظام يا حاکميت» .اين باور باعث ميشود که اعضاي درون نظام اجتماعي،
تبعيت از قدرت اعمال شده بر آنان و پيروي از نظم جمعي يا حاکميت سياسي و
اجتماعي مسلط را بر خود الزم و واجب تلقي کنند و مانع از اعمال قدرت توليد
شده نگردند(نبوي  .)446 :1379در تعريف ديگري ،مشروعيت «توانايي هر نظام در
ايجاد و حفظ اين باور که نهادهاي سياسي موجود ،براي جامعه مناسبترين است»
ميباشد(کاظمي .)218 :1370،با توجه به تعريف مزبورميتوان اذعان نمود که بين سه
معقوله مشروعيت ،مقبوليت و کارامدي رابطه ارگانيکي وجود دارد .نقطه هدف اصلي
در جنگ نرم ،عناصر سهگانه موصوف است .اگر نظامي سياسي بتواند اين عناصر را
در افکار عمومي پايدار و عميق نمايد ،تهديدهاي نرم کارايي نخواهند داشت.
ه  -مديريت سرمايه اجتماعي :يكى از كاستىهاى مديريت استراتژيك امنيت
نرم ،نبود نگاهى جامع ،فرابخشى و راهبردى براى صيانت از «سرمايههاى اجتماعى»
در ساختار امنيت ملى است؛ بهويژه اينكه برخى مجريان و مديران استراتژيك
كشور هنوز با اين مفهوم ناآشنا هستند ،در حالىكه صيانت از سرمايههاى اجتماعى
از منظر امنيت ملى ،نقش مهمى را در اقتدارافزايى و مهار حداكثرى تهديدات نرم
ايفا مىكند .به همين منظور در بند«ح» از فصل دهم قانون برنامه چهارم توسعه
نيز بر لزوم حفظ و ارتقاى منزلت اجتماعى گروههاى مختلف مردم و پيشگيرى
از بحرانهاى منزلتى تأكيد شده است .با اين وصف ،سرمايه اجتماعي را ميتوان
مجموعهاي از ارزشها يا هنجارهاي غيررسمي مشترک ميان گروهي از افراد
دانست که با يکديگر همکاري ميکنند .اگر اعضاي اين گروه انتظار رفتار معقول
و صادقانهاي از همه داشته باشند ،آنگاه به يکديگر اعتماد خواهند داشت .اعتماد،
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همانند نيرويي است که باعث ميشود هر سازمان يا گروهي به شکل کارامدتر فعالي 
ت
کند .با وجود اين به نظر ما مؤلفههاي اعتماد اجتماعي ،انسجام اجتماعي و مشاركت
ي هستند،
اجتماعي كه در يك رابطه متعامل قرار گرفته و هر كدام تقويتكننده ديگر 
از مؤلفههاي اصلي سرمايه اجتماعي محسوب ميشوند (باقري و يوسفي.)43 :1387
مديريت آسيبها و محدوديتها :آسيبها ،زمينهها و مقدمات تأثيرگذاري تهديدات
هستند که عموماً در محيط تهديدشونده قرار دارند که اگر مورد بيتوجهي قرار
گيرند ،تهديداتي از جنس خود يا غير از جنس خودشان توليد ميکنند ،چنانچه
يک سيستم در مولفههاي نرمافزاري و سخت افزاري استاندارد شده امنيت داراي
ضعف سيستماتيک ،ساختاري يا فرايندي باشد ،آسيبپذيريها و تهديدات آن
گسترش مييابند؛ اما چنانچه مولفههاي مورد نظر قابليت پشتيباني از يکديگر
را در شرايط اضطراري داشته باشند و از مصونيتسازي و تواناييهاي حفاظتي
خودساخته برخوردار باشند ،اين مولفهها افزايشدهنده قدرت سيستم خواهند
بود(عبداله خاني .)111 :1386،براساس اين يافته ،مديريت آسيبها و بر طرف کردن
محدوديتها ،مقدم بر مديريت تهديد است.در اينجا به مهمترين سطوحي که آسيبها
مورد توجه آنها هستند ،اشاره ميشود و مديريت آسيبپذيريها نيز ابتدا بايد
متمرکز بر اين نوع آسيبها باشد.
الف -در سطح ايده حاکميت ،مهمترين آسيبها ،وجود گسستها در ابعاد مختلف
جامعه است .با توجه به دو حوزه مورد اشاره در انديشه حاکميت« ،گسست آرمان –
امکان» يکي از مظاهر مشروعيت اوليه و «گسست نياز -توان» از مظاهر مشروعيت
ثانويه است .منظور از «گسست آرمان – امکان» اين است که هر قدر آرمانهاي
نظام سياسي با واقعيتهاي حيات جاري مردم پيوند کمتري داشته باشد ،بيشتر
شاهد چنين گسستي خواهيم بود .عمليات رواني دقيقاً با توسل به اين آسيب،
انديشه حاکميت را مورد تهديد قرار ميدهد .منظور از «گسست نياز -توان» ،فاصله
بين توانايي پاسخگويي نظام سياسي با نيازهاي رو به رشد جامعه است .چنانچه
نظام سياسي نتواند چنين شکافي را کاهش دهد ،محمل بسيار قابل توجهي براي
شکلگيري پروژه عمليات رواني دشمن خواهد بود (باقري و يوسفي .)45 :1387
ب -در سطح اجتماعي ،ضعف يا کاهش ضريب ايدئولوژيک يا سرمايه اجتماعي
در مناسبات مردم با نظام سياسي از آسيبهاي جدي است .در واقع آنچه رخ
ت بربستن وفاداري و ...از سيستم است.
ميدهد ،بي اعتمادي ،اعتبارزدايي و رخ 
منشأ بسياري از نافرمانيهاي مدني ،شورشها و انقالبها از شکل گيري چنين شکافي
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در بدنه حاکميت است؛ بنابراين بسيار مهم است که مديران امنيتي همواره با
بهکارگيري روشهاي نظاممند ،نسبت به روند ميزان کاهش ارکان سرمايه اجتماعي
حساس باشند (باقري و يوسفي.)45 :1387
ج -در سطح فرهنگ عمومي ،آسيبها را ميتوان در تمام اليههاي چهارگانه
آن (نمادها ،ارزشها ،هنجارها و باورها) جستجو کرد .اما آنچه در اين بحث داراي
اهميت است ،اليه نظام باورهاست .مهمترين آسيبي که در اين اليه شکل ميگيرد
«گسست ادراکي» است .اين گسست به چند صورت قابل بروز است ،از جمله
ميتوان به گسست ادراکي مردم و حاکميت ،نخبگان و حاکميت ،مردم و نخبگان،
جامعه با تاريخ خود و ...اشاره کرد .بر اين اساس ،الزم است متوليان فرهنگ
عمومي در کشور با اجراي تمهيدات مناسب و متناسب از شکلگيري اين گسستها
جلوگيري کنند .با اين عمل ،ميتوان عالج واقعه پيش از وقوع کرد (همان.)46 -45 :
در الگوي مديريت سنتي ،اينگونه تصور ميشد که براي مديريت تهديد بايد ابتدا
رفتارهاي انسانها را که بيرونيترين اليه فرهنگ است ،تغيير داد و متحول کرد؛
در حاليکه در الگوي نرم مديريت تهديد ،تمرکز بر باورها و هسته مرکزي فرهنگ
است .در چنين شرايطي ،تربيت و تزکيه يا همان سرمايه مذهبي ،نقش شايان
توجهاي در الگوي نرم مديريت تهديدات پيدا ميکند .در فرايند تربيت و تزکيه،
به تدريج باورها شکل گرفته و نگرشها درچارچوب باورها متحول شده و در نهايت،
رفتارهاي امنيتساز نهادينه ميگردد .با اين حال ،شايان ذکراست که حفظ هويت
ملي يک کشور ،تنها به توانمندي توليدات ارزشي و نيز قدرت انعطافپذيري نظام
ارزشي موجود بستگي ندارد بلکه ريشه درتوانايي توليد مادي و رشداقتصادي يک
کشور نيز دارد (لرني.)57 :1384
مديريت آفندي :مديريت آفندي در اينجا با اين فرض مورد توجه قرار گرفته
است که انفعال در برابر دشمن باعث تهاجم بيشتر آن خواهد شد و در مقابل اتخاذ
نقش آفندي در برابر آن ،نتيجه معکوسي را در پي خواهد داشت؛ ازاينرو ،مديران
از چند منظر ميتوانند نقش آفندي خود را ايفا نمايند:
الف -مديريت آفندي ادراک اجتماعي :با توجه به نگاهي ايجابي به امنيت
و تهديد ،بسياري از فعل و انفعاالت امنيتي ابتدا در حوزه ادراکات موجوديت
مييابد (باقري و يوسفي  .)34 :1387و وقوع تهديد تابع تحول و دگرگوني در ادراک
و احساس است .به طور واضحتر انسان بيش از آنكه با واقعيات سر و كار داشته
باشد ،با برداشتي كه از واقعيات دارد ،سروكار دارد و در نهايت نيز بر اساس همين
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برداشتها و تصاوير ،تصميمگيري ميکند .انسان به دليل محدوديتهايي كه دارد،
هميشه نه بر مبناي واقعياتِ صِ رف بلكه بر مبناي برداشتهاي خود از آن واقعيات
قضاوت كرده و تصميمگيري ميکند .تهديد نرم نيز روي اين ساختار رواني انسان
مينشيند .با توجه به اينکه هدف جنگ نرم ،تغيير در ادراک گروههاي اجتماعي
در راستاي دگرگونيهاي سياسي و ساختاري است افکارسازي و تصويرسازي در
الگوي نرم مديريت تهديدات بسيار مهم و حياتي ميباشد .به عبارت ديگر ،براي
پيشگيري از جنگ نرم ،مديريت ادراک و تصوير سازي راهبرد مهم و نافذ تلقي
ميشود(افتخاري.)132 :۱۳۸8 ،
ب -بياعتبارسازي توانمنديهاي مجريان جنگ نرم :از آنجا که جنگ نرم
ماهيت رسانهاي ،مفهومي و نمادين دارد ،بياعتبار سازي توانمنديها از طريق
توليد نشانههاي جديد قدرت حاصل ميشود و بايد فرايندي را دنبال کرد که عدم
مطلوبيت نمادهاي منازعه در جنگ نرم مورد پذيرش طيف گستردهاي از گروههاي
اجتماعي قرار گيرد (متقي .)73 :1388
ج) مديريت رسانه براى مقابله با جنگ نرم :امروزه در فرايند جهانى شدن،
جهتدهى خواستهها و افکار عمومى جهانى و شکلگيرى عقيدهها ،گرايشها و
رفتارها امکانپذير است .رسانه مىتواند افکار عمومى را از طريق انتقال اطالعات
صحيح و مناسب مديريت کند و از سوى ديگر ،مخالفان را به تسليم وادار سازد.
براى اين منظور مىتوان به جاي استفاده از مقابله فيزيکى با مخالفان ،روشهايي
همچون تهديد لفظى ،رشوه دادن ،توضيح نکتههاى مبهم و قانع کردن عاملهاى
بحران ساز را نام برد (زاهدي وفا.)8 :1388 ،
 5-2چارچوب مفهومي تحقيق
مديريت جنگ نرم را ميتوان در سه سطح مورد بحث قرار داد .همانطور که پيشتر
اشاره گرديد ،برداشت اولية ما از پديدة تهديد نرم ،مدلي چهار مؤلفهاي است؛
مؤلفههاي کليدي عبارتند از تغيير سياسي ،مهندسي شده بودن ،عامل خارجي و
آماج و ابزار (نک حسيني .)1388،در اين تحقيق ،مديريت صحنه جنگ نرم اقتصادي
در سه سطح نهادي ،ابزاري و شناختي و انساني در دو بعد داخلي و خارجي براي
هر يک از سه حوزه مردم(افکار عمومي) ،نخبگان و کارگزاران دولتي براي شناخت
ظرفيتها و محدوديتها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در سطح نهادي ،عنصري که بر پايه هدف نهايي جنگ نرم يعني تغيير سياسي
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قابل بررسي ميباشد« ،دولت» است که ايدئولوژي دولت آنرا هدف تهديد نرم قرار
ميدهد و مشروعيت اين ايده بر سه پايه «مقبوليت» (به معناي ميزان پذيرش
ايده دولت توسط آحاد مردم و نخبگان جامعه و دولتهاي ديگر به عنوان بخش
عمدهاي از افکار عمومي)« ،سنديت» (به معناي ميزان مستند بودن ايدئولوژي
به مکتب فکري و ديني که از آن الهام گرفته) و «کارايي» (به معناي ميزان
توانمندي ايدئولوژي در انطباق با شرايط محلي و بينالمللي و امکان عملکرد مثبت
با داشتن چنين شرايطي) قرار دارد.کارگزاران دولتي نيز خود بعنوان بخشي از
افکار عمومي ميتوانند مانند يک شمشير دولبه عمل نموده ،مرجع امنيت نرم يا
ابزار ايجاد تهديد نرم شوند؛ يعني اينکه يا تحت القائات بيگانه قرار گرفته با تغيير
باورها و رفتار مواجه شوند يا با عملکرد دروني بد ،موجب يأس و بدبيني صاحبان
اصلي حکومت ،يعني مردم و نخبگان به نظام گردند که در اين زمينه ميتوان
به محورهايي مانند گسست نياز  -توان و گسست آرمان-امکان به عنوان سطح
نهادي مديريت جنگ نرم اشاره کرد؛ وعواملي همچون تورم ،فقر ،فساد و تبعيض
را به عنوان محدوديت؛ و رهبري ،قانون اساسي ،روحانيت و دين اسالم را به عنوان
ظرفيتهاي اين سطح برشمرد .عنصر اصلي در سطح دوم به عنوان بخش بسيار
مهمي از افکار عمومي و آماج جنگ نرم ،مردم با رفتار اقتصادي و باورها و ارزشهاي
دروني شده آنان است؛که سرمايه اجتماعي و ارزشها و باورها و اعتقادات ديني و
اسالمي مردم به عنوان سرمايه مذهبي،ظرفيت در سطح شناختي و انساني است و
گسست ادراکي و شکاف داشته – خواسته در بعد داخلي و تهاجم فرهنگي و رسانه
اي در بعد خارجي ،محدوديت اين سطح برشمرده ميشوند .سرانجام اينکه جنگ
نرم را ميتوان از زاويه سومي نيز مفهومسازي کرد و آن ،ابزار و شيوههاي مورد
استفاده است .از اين زاويه ،عمليات رواني نقش بسيار مهمي پيدا ميکند؛ بنابراين،
سطح سوم مديريت از منظر اين تحقيق ،مديريت ابزاري است .درسطح ابزاري،
افکارسازي و تصويرسازي به عنوان ظرفيت ابزاري و تعميمپذيري و ترکيبپذيري
نارضايتيها و ضعف رسانهاي وگفتمانسازي،ميتواند به عنوان محدوديت ابزاري
باشد.
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم اﻗﺘﺼﺎدي

ظرفيت هاي نهادي :قانون
اساسي ،رهبري ،نخبگان
فکري(حوزوي،دانشگاهي،سياسي
)

ﺳﻄﺢ اول
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻬﺎدي ﺟﻨﮓ ﻧﺮم

ﺳﻄﺢ دوم
ظرفيت هاي انساني و شناختي:
سرمايه اجتماعي ،سرمايه مذهبي

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم

محدوديتهاي نهادي:
گسستآرمان– امکان،
گسست نياز-توان

محدوديت هاي انساني و شناختي:
گسست ادراکي ،شکاف داشته–
خواسته ،تهاجم فرهنگي و رسانهاي

ﺳﻄﺢ ﺳﻮم
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ظرفيت هاي ابزاري:
تصوير سازي ،افکار سازي

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺑﺰاري ﺟﻨﮓ ﻧﺮم

محدوديتهاي ابزاري :تعميمپذيري
و ترکيبپذيري نارضايتي ،ضعف
رسانهاي و گفتمان سازي

تصوير شماره :2نمونه شماتيک چارچوب مفهومي تحقيق

اليه دوم چارچوب مفهومي (تعيين عوامل ،مؤلفهها و شاخصهاي ظرفيت سطوح سهگانه)
ردیف

عامل

مولفه

1

شفاف سازی و روشنگری

2
3

تولید قدرت نرم
رهبری

4
حماسه سازی

6

تمرکز بر جاذبه های تمدنی و
افتخارآفرینی ها
تاکید بر اقتدار علمی اقتصادمحور
تاکید بر اقتدار اقتصادی تولیدمحور

7
9

نظارت بر عملکرد حوزه سیاسی
جلوگیری از انحرافات سطوح نهادی
تبیین اهداف کالن ملی

نخبگان فکری

گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی
مشروعیت افزایی

12

انتقال مطالبات مردم به حوزه سیاسی

حمایت از سیاستهای صحیح
اقتصادی دولت

13

اعتماد افزایی میان بخش عمومی
وخصوصی

14

اصالح الگوی مصرف و تولید

15

اصالح نظام مالیاتی

16

اصالح الگوی اقتصاد ملی

17
18
19
20

23

اصالح نظام مالی و بودجه
اصالح نظام پولی و بانکی
هدفمند کردن یارانه ها

نهاد قانون

حمایت از کار و سرمایه ایرانی

21
22

فرهنگ سازی اقتصادی

مشارکت افزایی اقتصادی
ظرفیتسازی نهادی
در اقتصاد ملی

بسط عدالت اقتصادی
استقالل اقتصادی

24

محوریت تولید

25

امنیت سرمایهگذاری
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روانسازی
سیاسی و اجتماعی

8

11

گفتمان سازی

تاکید بر اقتدار اقتصادی عدالتمحور

5

10

شاخص نهادی

29

ردیف

عامل

مولفه

1

تقویت شبکه های اجتماعی مثبت

2
3
4

ظرفیت سازی اجتماعی
سرمایه
اجتماعی

5

تقویت ارزش های اجتماعی
تقویت اعتماد و مشارکت عمومی
مدیریت کالن شبکه های اجتماعی

مدیریت داشته ها

مدیریت کالن نهادهای اجتماعی

6

مدیریت کالن مشارکت عمومی

7

تقویت مساجد

8
9
10

ظرفیت سازی مذهبی
سرمایه مذهبی

مدیریت کالن برنامه های مذهبی

12
ردیف

مدیریت کالن نهادهای فرهنگی
مدیریت کالن تشکل های مذهبی

عامل

مؤلفه

1

شاخص ابزاری
برمالسازی دروغهای فریبنده دشمن

2
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برجستهسازی ضعفهای
دشمن

3
4

تقویت گرایشات مذهبی
حمایت از تشکلهای مذهبی

مدیریت داشته ها

11

آشکارسازی فریبهای استراتژیک
دشمن
فضاسازی رسانهای علیه
اهداف اقتصادی دشمن
مشروعیتزدایی از امپریالیسم رسانهای
در حوزه اقتصاد

افکارسازی

5

بیاعتبار سازی توانمندی
دشمن

استفاده از ابزارهای اقتصادی در
دیپلماسی عمومی برای جذب جمعیت
خاکستری

6

مشروعیتزدایی از اقتصاد
سرمایهداری

7

برجستهسازی جنگ نرم اقتصادی

8

برجستهسازی پیشرفتها

9
10
11
12
13
14

30

شاخص انسانی-شناختی

برجستهسازی قوتها

برجستهسازی پتانسیلها
تصویرسازی مثبت از آینده

تصویرسازی
مثبت

جلوگیری از تبلیغ ضعفها
کمرنگسازی ضعفها

قابل حل جلوه دادن مشکالت
جلوگیری از شایعات
تفکیک و سادهسازی مشکالت

الیه دوم چارچوب مفهومی در راستای تعیین عوامل  ،مولفهها و شاخصهای محدودیت سطوح سهگانه
ردیف

سطح

مولفه

شاخص نهادی

1

فقر اقتصادی نسبی و مطلق

2

فساد مالی و اقتصادی

3

گسست آرمان -امکان

4
5
6
7

تبعیض اقتصادی
ضعف حقوق مالکیت
فرهنگ غلط اقتصادی
نظام انگیزشی غلط اقتصادی

نهادی

ضعف نظام مالیاتی
ضعف نظام قضائی

8
10

نظام سیاستگذاری غلط اقتصادی

11

ضعف و خالهای نظارتی

13

ضعف زیرساختهای اقتصادی

ردیف

سطح

مولفه

شاخص انسانی-شناختی

1

افزایش بیرویه سطح توقعات

2

تجملگرایی،اشرافیگری
شکاف داشته-خواسته

3
4
5
6
7

رشوه و ارتشا
قاچاق گسترده

انسانی-
شناختی

کمرنگ شدن ارزشهای اقتصاد اسالمی
گسست ادراکی

8
9
10
11

رفاه زدگی خواص

تغییر باورها و ارزشهای اقتصادی
ابهام در الگوهای اقتصاد اسالمی

تهاجم فرهنگی در بعد
اقتصادی

رواج سبک زندگی غربی
رواج نمادهای اقتصادی غیر اسالمی
چشم و همچشمی در الگوی مصرف

ظرفيتها و محدوديتهاي مديريت بحران در صحنه جنگ نرم اقتصادي دشمن عليه ج.ا.ايران  /اهلل مراد سيف ،محمد خجسته

9

گسست نیاز  -توان

نظام قانونگذاری اقتصادی غیرکارآمد
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ردیف

سطح

مولفه

عدم استفاده ازظرفیت دانشگاهها
ونخبگان

1
2

ضعف
گفتمانسازی و
رسانهسازی

3
4

7
8
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ترویج رسانه ای مصرفگرایی
عدم تبلیغ سبک زندگی و مصرف
درست
عدم اطالعرسانی درست در کمبودهای
اقتصادی

ابزاری

5
6

شاخص ابزاری

کتمان و عدم ریشهیابی نارضایتیها
تعمیم و
ترکیبپذیری نارضایتیها

وجود فضای ابهام رسانهای
تأخیر در پرداختن به مشکالت
پاسخگو نبودن مسئوالن و عدم پذیرش
مسئولیت اشتباهات

 .3روششناسي تحقيق
با توجه به اينكه موضوع جنگ نرم چندین بار در فرمایشات رهبر معظم انقالب
اسالمی مطرح شده و همگان را به درک و فهم درست این جنگ فراخوانده و
فرمودند نظام اسالمی با جنگ نرم مواجه شده است و همچنین دانشجویان را به
عنوان افسران جوان عرصه جنگ نرم نامیدند و استادان و پژوهشگران دانشگاهها را
به عنوان فرماندهان و طراحان در میدان مقابله با جنگ نرم دشمن ،مورد خطاب
قرار دادند(بیانات در دیدار با استادان دانشگاهها )1388/6/8،این تحقیق درپی بررسی مدیریت
بحران در صحنه جنگ نرم و ظرفیتها و محدودیتهای آن میباشد.
ت که از ابتدا برای رسیدن
از آنجا که تحقیق کاربردی ،یک تحقیق پایهای اس 
به یک هدف عملی مشخص جهت داده میشود و نتایج آن برای افزایش کارایی
یک محصول یا عملیات،روشها و نظامها به کار گرفته میشود ،میتوان گفت این
پژوهش از نظر هدف ،در حيطه پژوهشهاي كاربردي است .از سوي ديگر ،با توجه
به اينكه در اين پژوهش از روشهاي مطالعه كتابخانهاي و نيز روشهاي ميداني با
ابزار پرسشنامه استفاده شده ،میتوان بيان كرد كه پژوهش حاضر بر اساس ماهيت
و روش گردآوري دادهها ،يک پژوهش توصيفي-پيمايشي است.
در این تحقیق با استفاده از روش بررسی میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه،
اقدام به جمعآوری اطالعات از میان استادان دانشگاهها به عنوان جامعه آماری و
بر مبنای توضیحات ارائه شده برای مقیاسسازی از طیف لیکرت استفاده نمودهایم

روایی و اعتبار پرسشنامه
از آنجا که برای بررسی ظرفیتها و محدودیتهای ارائه شده در چارچوب مفهومی
تحقیق ،پرسشنامه استانداردی یافت نشد ،محقق پس از مطالعه تحقیقات و
مستندات پیشین در این حیطه و همچنین مصاحبه اولیه و نظرسنجی از متخصصان
و استادان ،عوامل مؤثر را شناسایی و در قالب  110شاخص ریز و جزئی دستهبندی
کرد .سپس این عوامل در اختیار  10نفر از استادان و خبرگان قرار گرفت و پس
از اجماع نظر بین آنها درنهایت در قالب  98شاخص فرعی و سه سطح مدیریتی
دستهبندی و مشخص گردید و با مقیاس لیکرت مورد سنجش واقع شد که روایی
پرسشنامه با نظرخواهی از خبرگان و استادان ،بهوسیله پرسشنامه نخبگی ،مورد
تأیید قرار گرفت .منظور از اعتبار يا پايايي پرسشنامه اين است که اگر صفتهاي
مورد سنجش با همان وسيله و تحت شرايط مشابه و در زمانهاي مختلف دوباره
اندازهگيري شوند ،نتايج تقريباً يکسان حاصل شود.بديهي است هرقدر شاخص
آلفاي کرونباخ به یک نزديکتر باشد ،همبستگي دروني بين سؤاالت بيشتر و در
نتيجه پرسشها همگنتر خواهند بود .کرونباخ ضريب پايايي  %45را کم  %75را
متوسط و قابل قبول و ضريب  %95را زياد پيشنهاد کرده است .چون مقدار آلفا
بدست آمده از طریق نرم افزار  0/868میباشد و از  0/7بیشتر است؛ پس پرسشنامه
تحقیق ،یک پرسشنامه معتبر و استاندارد است.
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و بر اساس اطالعات مورد نیاز برای جمعآوری از روش احتمالی تصادفی از میان
دانشگاهها ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه امام حسین(ع)،دانشگاه تربیت مدرس و
دانشگاه آزاد نجفآباد انتخاب و استادان بسیجی رشتههای مرتبط با موضوع تحقیق
(علوم اجتماعی ،روانشناسی و اقتصاد) این دانشگاهها بهصورت تمامشماری مورد
پرسش قرار گرفتند.
دادهها از نرم افزار  SPSSبه شرح زیر
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل

استفاده شد:
1 -1استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای نشان دادن پایایی پرسشنامه
2 -2استفاده از آزمون کولموگراف برای نشان دادن ناپارامتریک بودن دادههای
پرسشنامه
3 -3استفاده از آزمون کای یک بعدی برای اثبات معناداری وجود متغیر در
جامعه آماری
4 -4استفاده از آزمون فریدمن برای رتبهبندی شاخصها و متغیرهای اثبات شده
در جامعه آماری
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 .4تجزيه و تحليل دادهها (يافتههاي تحقيق)
همانطور که پیش از این بیان شد ،تحقیق حاضر دارای  98فرضیه(پرسش) یا به
عبارتی شاخص است که توسط  74پرسشنامه با شرح افراد مورد مطالعه در جدول
شماره  1تکمیل و تجزیه و تحلیل آن توسط نرمافزار  SPSSانجام شدهاست .برای
معنیدار بودن وجود متغیر توصیفی در جامعه مورد نظر از آزمون کای مربع(خی
دو) 1و به منظور رتبهبندی (اولویتبندی) این متغیرها ،از آزمون فریدمن 2استفاده
شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
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رديف

جدول شماره  :1افراد مورد مطالعه

دانشگاه

تعداد

تعداد

توزيعي

جمعآوري شده

مدرک تحصيلي
فوق

دکتري

ليسانس

باالتر
18

زن

مرد

زن

مرد

1

اصفهان

7

15

6

12

-

2

امام حسين(ع)

-

19

-

18

2

16

3

تربيت مدرس

6

17

5

14

1

18

4

آزاد واحد نجف آباد

6

14

6

13

2

17

جمع کل

19

65

17

57

5

69

پاسخ به سؤاالت تحقيق
سؤال اول :ماهيت ،اهداف .شيوه هاي جنگ نرم اقتصادي دشمن کدامند؟
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،جنگ نرم اقتصادی عبارت است از «هرگونه استفاده
از الگوی رفتاری یا اقدام غیر خشونتآمیز که از جانب دشمن مغایر با مبانی ارزشی
و هنجارهای فرهنگ حاکم بر جامعه از طریق اقناع عدم توانایی دولت در تامین
نیازها و رفاه و امنیت اقتصادی را به افکار عمومی القا نماید».به عبارت دیگر،
چیستی و ماهیت جنگ نرم اقتصادی را میتوان مترادف با تضعیف یا فروپاشی
باورها،ارزشها و الگوهای رفتاری یک کشور در حوزه اقتصاد دانست .جنگ نرم در
حوزه اقتصاد می تواند بر فرهنگ اقتصادی یک کشور در سه الیه اثر گذارد :اندیشه
1. chi-square
2. Friedman Test

و نظریه اقتصادی کشور ،ارزشها و الگوی تولیدات اقتصادی کشور و ارزشها و الگوی
توزیع و مصرف اقتصادی کشور.با توجه به مطالب ذکر شده ،اهداف جنگ نرم در
دستهبندی کرد:
حوزه اقتصاد را میتوان در چند زمینه

جدول شماره :2اهداف جنگ نرم در حوزه اقتصاد
اهداف مبتني بر ارزشها

اهداف مبتني بر ارزشها الگوي

اهداف مبتني بر الگوي

الگوي مصرف توزيع

توليد

مديريت اقتصادي کشور

ارائه الگوي مصرف مطابق با
سياستهاي مورد نظردنياي

اعتمادزدايي از بازار کار سرمايه

اخالل در نظام اقتصادي کشور

سرمايهداري
ارز

دولتي رانتي

تشويق ترغيب به تخلفات

تضعيف سياستگذاريهاي

تضعيف شفافيت فعاليتهاي

اداري

تنظيمگرانه ومداخلهگرانه

اقتصادي دولت

تشويق به سوء استفاده بي
انضباطي مالي

تضعيف فرهنگ کار نوآوري

ايجاد تقويت ضعفها در نظام
سياسي

تضعيف سرمايهگذاري در امور

تضعيف فرهنگ قبح اجتماعي

اجتماعي زيربنايي

ارتکاب فساد

ايجاد نارضايتي عمومي با

ايجاد حس خود کوچکبيني

کاهش قدرت چانهزني دولت در

تشديد بيعدالتي

وحقارت نسبت به توليدات داخلي

روابط بين المللي

تشديد تقويت نابرابري افقي

تک محصولي کردن اقتصاد

تضعيف موقعيت دولت

ايجاد حس بدبيني نسبت به
فعاليتهاي دولت در حوز اقتصاد
تقويت فرار مغزها
جلوگيري از روابط اقتصادي
منطقه اي
ايجاد نابساماني اقتصادي

کشورهاى مهاجم برای دستیابى به اهداف و خواسته خود ،همواره در
جستوجوى ابزار نوین در راستای اهداف خویش هستند ،تا با استفاده از این ابزار
بتوانند ،به سادگى به هدف خود نائل آیند؛ این ابزارها عبارتند از:
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تشويق ترغيب به قاچاق کاال

مشارکت زدايي انحصار توليدات

هدايت ناصحيح اقتصاد کشور
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رسانهسازی وتصویرسازی در قالب تهاجم فرهنگی در بعد اقتصادی ،استفاده
از نیروهای ستون پنجم مانند محتکران و دالالن ارز و سکه و قاچاقچیان ،اعمال
فشارهای اقتصادی ،تحریمهای اقتصادی و...

سطح معناداري

ميانگين رتبه فريدمن

سطح انساني-
شناختي

3

حمايت از کار
سرمايه ايراني

0.000

سطح معناداري

2

امنيت
سرمايهگذاري

0.000

تقويت ارزشهاي
14.73
اجتماعي

8.37 0.000

برجسته سازي
پتانسيل ها

9.39 0.000

14.69

ميانگين رتبه فريدمن

1

شفاف سازي
روشنگري

0.000

16.11

تقويت اعتماد
مشارکت عمومي

8.83 0.000

تصوير سازي
مثبت از آينده

9.40 0.000

سطح ابزاري

سطح نهادي

سطح معناداري
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جدول شماره :3ظرفيتهاي مديريت صحنه جنگ نرم اقتصادي
ميانگين رتبه فريدمن

36

سؤال دوم :ظرفيتها محدوديتهاي مديريت بحران درصحنه جنگ نرم اقتصادي کدامند؟
در این تحقیق ،مدیریت صحنه جنگ نرم اقتصادی در سه سطح نهادی ،ابزاری،
شناختی -انسانی در دو بعد داخلی و خارجی برای هر یک از سه حوزه مردم(افکار
عمومی) ،نخبگان و کارگزاران دولتی برای شناخت ظرفیتها و محدودیتها مورد
بررسی قرار گرفت و براساس نتایج آزمون کای مربع یک نمونهای که میتوان
مقدار آماره خی دو را با درجه آزادیهای بیان شده و همچنین سطح معناداری
آزمون مشاهده کرد ،از آنجا که این آزمون معموالً در سطح خطای  ۵درصد در
نظر گرفته میشود ،برای رسیدن به نتیجه باید سطح معناداری کمتر از 0/۰۵
باشد که نتایج ،نشان از آن دارد سطح معناداری کمتر از میزان خطاست و وجود
تفاوت بین توزیع فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار استنباط میشود .با توجه به
اینکه توزیع فراوانی مشاهده شده در سطح زیاد و خیلی زیاد تراکم دارد میتوان
وجود متغیر یا قابل قبول بودن آن را در جامعه مورد نظر بهطور معنادار ،نتیجه
گرفت (باید فراوانی مشاهده شده در سطوح باالتر از میانه مقیاس بیشتر از سطوح
پایینتر از میانه مقیاس باشد)؛ از این رو ،ظرفیتساز بودن عوامل در جامعه مورد
نظر ،بهطور معناداری تأیید میگردد.که بر اساس نتایج آزمون فریدمن و میانگین
رتبهای شاخصها به ترتیب اولویت ،عبارتند از:

فضاسازي
رسانهاي عليه
تقويت گرايشات
8.84 0.000
8.06 0.000
اهداف اقتصادي
مذهبي
دشمن

سطح معناداري

ميانگين رتبه فريدمن

سطح انساني-
شناختي

8

فرهنگسازي
اقتصادي

0.000

14.28

مديريت کالن
مشارکت عمومي

6.81 0.000

9

10

0.000

13.88

اصالح نظام
پولي بانکي

0.000

13.78

مديريت کالن
تشکلهاي
مذهبي

 11محوريت توليد 0.000

12

اصالح نظام
مالي بودجه

0.000

مديريت کالن
13.69
نهادهاي فرهنگي
13.47

مديريت کالن
شبکههاي
اجتماعي

7.36 0.000

آشکارسازي
فريبهاي
استراتژيک
دشمن

8.50 0.000

7.24 0.000

برجسته سازي
جنگ نرم
اقتصادي

8.37 0.000

قابل حل جلوه
دادن مشکالت

7.84 0.000

مشروعيت
زدايي از
امپرياليسم
رسانهاي در
حوزه اقتصاد

6.99 0.000

سطح ابزاري

اعتماد افزاي.
ميان بخش
عمومي
خصوصي

سطح معناداري

7

تاکيد بر اقتدار
علمي اقتصاد
محور

0.000

14.55

مديري .کالن
برنامههاي
مذهبي

6.82 0.000

حمايت از
تشکلهاي
مذهبي

ميانگين رتبه فريدمن

6

تأکيد بر اقتدار
اقتصادي
عدالت محور

0.000

14.57

تقويت مساجد

سطح معناداري

5

هدفمند کردن
يارانه ها

0.000

تقويت شبکههاي
14.61
اجتماعي مثبت

ميانگين رتبه فريدمن

4

اصالح الگوي
مصرف توليد

0.000

14.64

مديري کالن
نهادهاي
اجتماعي

7.37 0.002

برجسته سازي
پيشرفت ها

8.70 0.001

برمال سازي
6.99 0.000
4.83 0.000
دروغهاي
فريبنده دشمن

4.57 0.001

استفاده از
ابزارهاي
اقتصادي در
ديپلماسي 6.90 0.000
عمومي براي
جذب جمعيت
خاکستري

4.08 0.002

جلوگيري از
تبليغ ضعفها

6.19 0.010

مشروعيت
 3.65 0.000زدايي از اقتصاد 5.81 0.001
سرمايهداري
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سطح نهادي
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سطح معناداري

ميانگين رتبه فريدمن
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18
19

12.11
12.07

نظارت بر
عملکرد حوزه 0.000
سياسي

11.34

21

استقالل
اقتصادي

0.000

11.18

22

حمايت از
سياستهاي
صحيح
اقتصادي
دولت

0.000

11.05

23

تبيين اهداف
کالن ملي

0.000

10.26

انتقال مطالبات
 24مردم به حوزه 0.000
سياسي

10.14

0.000

9.82

20

25

38

تمرکز بر
جاذبه هاي
0.000
تمدني افتخار
آفرينيها
گفتمانسازي 0.000

اصالح نظام
مالياتي

سطح انساني-
شناختي

0.000

12.24

سطح معناداري

تاکيد بر اقتدار
 16اقتصادي توليد 0.000
محور

12.72

17

ميانگين رتبه فريدمن

15

گفتمانسازي
اقتصاد
مقاومتي

0.000

12.73

سطح ابزاري

14

جلوگيري
از انحرافات
سطوح نهادي

0.000

13.07

جلوگيري از
شايعات

5.33 0.000

سطح معناداري

13

بسط عدالت
اقتصادي

0.020

13.30

تفکيک ساده
سازي مشکالت

5.74 0.000

مشارکت
افزايي
اقتصادي

ميانگين رتبه فريدمن

سطح نهادي

بر اساس نتایج آزمون کای مربع یک نمونهای از پرسشنامه تهیه و سطح
معناداری ارائه شده است .در خصوص محدودیتهای مدیریت صحنه جنگ نرم
اقتصادی ،میتوان به محورهایی همچون گسست نیاز-توان و گسست آرمان-امکان
به عنوان عوامل محدودیتساز سطح نهادی مدیریت جنگ نرم اشاره کرد؛ در
سطح شناختی و انسانی ،گسست ادراکی و شکاف داشته–خواسته در بعد داخلی
و تهاجم فرهنگی و رسانهای در بعد خارجی ،از عوامل محدودیتساز این سطح
بر شمرده میشوند و تعمیمپذیری و ترکیبپذیری نارضایتیها و ضعف رسانهای
و گفتمانسازی به عنوان عوامل محدودیتساز در سطح ابزاری است که در این
رتبهبندی فریدمن و میانگین رتبهها به ترتیب
تحقیق ،بر اساس نتایج آزمون

اولویت ،محدودیتهای زیر برای آنها شناسایی شد:

سطح نهادي

سطح معناداري

ميانگين رتبه فريدمن

سطح انساني-شناختي

سطح معناداري

ميانگين رتبه فريدمن

سطح ابزاري

سطح معناداري

ميانگين رتبه فريدمن

1

ضعف خألهاي
نظارتي

رواج نمادهاي
 9.11 0.000اقتصادي غير 0.000
اسالمي

6.66

عدم استفاده از
ظرفيت دانشگاهها 5.84 0.000
نخبگان

2

نظام انگيزش
غلط اقتصادي

8.77 0.000

رشوه ارتشا

0.000

6.62

تأخير در پرداختن
به مشکالت

3

ضعف زير
ساختهاي
اقتصادي

8.68 0.000

تجملگرايي،
اشرافيگري

0.000

6.55

پاسخگو نبودن
مسئوالن عدم
4.96 0.000
پذيرش مسئوليت
اشتباهات

رفاه زدگي
خواص

5.21 0.000

4

نظام
سياستگذاري
غلط اقتصادي

8.43 0.000

0.000

6.54

کتمان عدم
ريشهيابي
نارضايتيها

4.74 0.000

5

وابستگي نفتي
بودجه عمومي

افزايش
 8.06 0.000بيرويه سطح 0.000
توقعات

6.53

ترويج رسانهاي
مصرفگرايي

4.46 0.000

6

تبعيض
اقتصادي

0.000

6.51

عدم تبليغ سبک
زندگي مصرف
درست

4.12 0.000

7.75 0.000

رواج سبک
زندگي غربي
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جدول شماره :4محدوديتهاي مديريت صحنه جنگ نرم اقتصادي
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9

فرهنگ غلط
اقتصادي

7.32 0.000

قاچاق
گسترده

0.000

5.71

10

ضعف نظام
قضائي

7.15 0.000

ابهام در
الگوهاي
اقتصاد
اسالمي

0.000

4.59

11

فقر اقتصادي
نسبي مطلق

کمرنگ شدن
ارزشهاي
0.000
6.82 0.000
اقتصاد
اسالمي

4.57

ضعف نظام
12
تامين اجتماعي

سطح ابزاري

8

فساد مالي
اقتصادي

7.40 0.000

تغيير باورها
ارزشهاي
اقتصادي

0.000

5.72

سطح معناداري

5.99
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7

نظام
قانونگذاري
اقتصادي
غيرکارامد

چشم.
 7.55 0.003همچشمي در 0.000
الگوي مصرف

وجود فضاي ابهام
3.80 0.000
رسانهاي
عدم اطالع
رساني درست
در کمبودهاي
اقتصادي

2.86 0.000

6.53 0.000

13

ضعف نظام
مالياتي

6.14 0.000

14

ضعف حقوق
مالکيت

5.28 0.000

سؤال سوم :راهبردهاي مديريت بحران در جنگ نرم اقتصادي براي حل مسائل
محوري آن چيست؟
همانطور که پیش از این اشاره گردید ،مدیریت بحران به عنوان فرایندی نظام
یافته تعریف میشود که طی این فرایند سازمان تالش میکند بحرانهای بالقوه را
شناسایی و پیشبینی کند؛ سپس در مقابل آنها اقدامات پیشگیرانه انجام دهد تا اثر
آن را به حداقل برساند.بهترین راهبرد در مدیریت بحران ،مدیریت پیشگیرانه است
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که مسائل بالقوه یا درحال پیدایش را بموقع شناسایی نموده و از مواجه شدن با
عواقب و پیامدهای بحران در آینده جلوگیری کند .در این تحقیق با استفاده از اصول
مدیریت پیشگیرانه در سه سطح ارائه شده ،ظرفیتها و محدودیتهای مدیریت
در صحنه جنگ نرم اقتصادی دشمن علیه جمهوری اسالمی ایران شناسایی شدو
در این قسمت و در پاسخ به سؤال فوق به بیان راهبرد؛ یعنی استفاده از ظرفیتها
برای برطرف نمودن چالشها و محدودیتها در حل مسائل محوری که همان اهداف
بیان شده دشمن از جنگ نرم اقتصادی است ،میپردازیم.
 -1سطح نهادی :در ایران اسالمی جایگاه ولیفقیه به دلیل برخورداري از
پشتوانه ايدئولوژيك ،سازمان و تشكيالت ،نهاد مرجعيت تقليد ،استقالل مالي،
شخصيت كاریزمایی و نفوذ معنوي و مردمي بودن ،از منابع عظيم و متنوعي در
تاريخ تشيع بهرهمند بوده است .بدين لحاظ كاركردها و نقشهاي متعددي را از
جمله رهبري ديني ،سياسي ،مديریت سياسي جامعه و دولت ،رهبري معنوي،
دفاع و مقابله با تهاجم خارجي ،مرزباني از فرهنگ ديني و گسترش آن ،مقابله با
تهاجم فرهنگي و خرافهسازيها و فرقهگرايي ،توليد علم و جنبش نرمافزاري و نيز
همگرايي ملي ،هدایت افکار عمومی و کارامدسازی نظام دینی ،عهدهدار بوده است.
در مواجهه با جنگ نرم اقتصادی و نقش ولی فقیه در آن ،با توجه به یافتههای
تحقیق در سؤاالت قبلی ،مطالب زیر آشكار شود:
 -1-1عامل رهبری با استفاده از ظرفیتهای خود ،یعنی شفافسازی و
روشنگری،تأکید بر اقتدار اقتصادی عدالت محور ،تاکید بر اقتدار علمی اقتصاد
محور ،تاکید بر اقتدار اقتصادی تولید محور،گفتمانسازی ،تمرکز بر جاذبههای
تمدنی و افتخارآفرینیها ،بنياد وحدت و همگرايي ملي بر بسترهاي ايدئولوژيك
و نمودهاي آن در اجماع تمامی بازيگران صحنه جنگ نرم یعنی مردم،نخبگان
و دولت است .نقش روحانيت در تبيين ،فرهنگسازيِ مؤلفههاي همگرايي ملي
بنيادين بوده كه ميتواند باالترين سطح همگرايي را در جوامع امروز بشري
فراهم کند و مانع از بروز گسستهاي مختلف ،مانند گسست آرمان -امکان به
عنوان عامل محدودیتساز نهادی،در نظام شود که این نیز میتواند مانع رسیدن
دشمن به اهداف خود در جنگ نرم اقتصادی مانند :اخالل در نظام اقتصادی
کشور ،تضعیف شفافیت فعالیتهای اقتصادی دولت،ایجاد و تقویت ضعفها در
نظام سیاسی،تضعیف موقعیت دولت ،ایجاد نابسامانی اقتصادی،ایجاد حس بدبینی
نسبت به فعالیتهای دولت در حوزه اقتصاد ،جلوگیری از روابط اقتصادی منطقهای
وکاهش قدرت چانهزنی دولت در روابط بین المللی گردد.
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 -2-1نهاد قانون نیز به عنوان عامل دیگر ظرفیتساز نهادی در توجيه ،هدايت و
گفتمانسازي و مالك رفتاري از قانون اساسي تعيينكننده است و میتواند با داشتن
ظرفیتهایی همچون ایجاد سازوکار قانونی امنیت سرمایهگذاری و مشارکتافزایی
اقتصادی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،اصالح الگوی مصرف و تولید ،اصالح
نظام پولی و بانکی ،بسط عدالت اقتصادی و اصالح نظام مالی و بودجه در سطح
قدرت سياسي ،افزون بر قانونمندسازی انديشهسازي ،سياستگذاري ،فرهنگسازي،
تربيت نيروهاي توانمند ،نظارت و پيشگيري تصديگري ،مانع از بروز گسستهاي
مختلف در نظام ميشود و با كارامدسازي قانونی دستگاه اجرايي به منظور افزايش
رضايت مردمي و تحكيم همگرايي ملي اقدام نماید و اهدافی مانند :اعتمادزدایی
از بازار کار وسرمایه ،مشارکتزدایی و انحصار تولیدات دولتی و رانتی ،تضعیف
سیاستگذاریهای تنظیمگرانه و مداخلهگرانه،تضعیف فرهنگ قبح اجتماعی ارتکاب
فساد ،تک محصولی کردن اقتصاد را در صحنه جنگ نرم اقتصادی دشمن علیه
جمهوري اسالمي ايران خنثی نماید.
 -3-1نخبگان فکری نیز به عنوان عامل سوم ظرفیتساز نهادی با داشتن
ظرفیت بسیار باال در دريافت خواستههاي گروهها و سازمانها ،ارتقای سطح دانش
عمومي ،دريافت ديدگاههاي مردمي و انعكاس به حوزه قدرت سياسي و نيز نظارت
بر عملكرد و جلوگيري از انحراف و انتقال مطالبات دولتي به پيكره مردمي،
ميتواند مانع از ایجاد ناکارامدی باشدو در ابعاد مختلف ،از جمله برپايي و تثبيت
نظام سياسي ،مقابله با متجاوز خارجي و ...نقشی بيبديل داراست و میتواند در
مقابل اهدافی مانند تشویق و ترغیب به تخلفات اداری،هدایت ناصحیح اقتصاد
کشور،تقویت فرار مغزها و تشویق به سوءاستفاده و بیانضباطی مالی در صحنه
جنگ نرم اقتصادی همچون سپری بیبدیل عمل نماید.
 -2سطح انسانی-شناختی :دشمنان انقالب اسالمي و نظام مقدس جمهوري
سختافزاري خود را براي شكست انقالب
اسالمي ،در دهه اول انقالب ،تمامي قدرت

به صحنه آورده و به شكلهاي گوناگون همچون راهاندازي غائلههاي تجزيهطلبي
در مناطق قوميتي ،راهاندازي تروريسم داخلي ،طراحي كودتاي نظامي و تجاوز
نظامي در قالب جنگ تحميلي ،تالش كردند به اهداف خود برسند .ناكامي دشمنان
در همه اين اقدامات ،سبب گرديد آنان به اين جمعبندي برسند ،تا زماني كه
مردم ايران(سرمایه اجتماعی) بر اساس باورها و اعتقادات ديني و اسالمي(سرمایه
مذهبی) خود عمل نمايند ،مدافع نظام اسالمي و واليت فقيه بوده و هيچ قدرتي
قادر به شكست جمهوري اسالمي و نظام واليت فقيه نخواهد بود.
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 -1-2سرمایه اجتماعی :سرمایه اجتماعی را میتوان مجموعهای از ارزشها یا
هنجارهای غیررسمی مشترک میان گروهی از افراد دانست که با یکدیگر همکاری
میکنند ،در این ارتباط اگر بپذیریم که مرجع تهدیدات نرم ایده حاکمیت ،فرهنگ
عمومی و سرمایه اجتماعی است ،در آن صورت نقش قدرت نرم سرمایه اجتماعی
در پیشگیری تهدیدات مشخص خواهد شد و ظرفیتسازی در حوزه نیروی انسانی
مدیریت و سرمایه اجتماعی بیشترین کارامدی و مطلوبیت را برای مقابله با جنگ
نرم ایجاد میکند .این عامل با داشتن ظرفیتهای تقویت اعتماد و مشارکت عمومی،
مدیریت کالن شبکههای اجتماعی ،مدیریت کالن نهادهای اجتماعی ،تقویت
شبکههای اجتماعی مثبت ،مدیریت کالن مشارکت عمومی وتقویت ارزشهای
اجتماعی در راهبرد پیشگیرانه مقابله با جنگ نرم میتواند اهداف دشمن را در این
زمینه ،یعنی تضعیف سرمایهگذاری در امور اجتماعی و زیربنایی ،ایجاد نارضایتی
عمومی با تشدید بیعدالتی و کاهش قدرت چانهزنی دولت در روابط بینالمللی تا
حد ممکن نامیسر کند.
 -2-2سرمایه مذهبی :در الگوی نرم مدیریت تهدید ،تمرکز بر باورها و هسته
مرکزی فرهنگ است .در چنین شرایطی ،تربیت و تزکیه یا همان سرمایه مذهبی،
نقش قابل توجهای در الگوی نرم مدیریت تهدیدات پیدا میکند .در فرایند تربیت و
تزکیه ،به تدریج باورها شکل گرفته و نگرشها در چارچوب باورها متحول شده و با
داشتن ظرفیتهایی همچون تقویت گرایشات مذهبی ،تقویت مساجد ،مدیریت کالن
برنامههای مذهبی ،حمایت از تشکلهای مذهبی ،مدیریت کالن تشکلهای مذهبی
و مدیریت کالن نهادهای فرهنگی ،در نهایت رفتارهای امنیتساز نهادینه میشود
و همگرايي ملي در مواجهه با عملیات رواني ـ سياسي دشمن ،تهاجم فرهنگي در
بعد اقتصادی باعث پیشگیری در رسیدن دشمن به اهداف خود در این صحنه،
یعنی ارائه الگوی مصرف مطابق با سیاستهای مورد نظر دنیای سرمایهداری،تشویق
و ترغیب به قاچاق کاال و ارز ،تضعیف فرهنگ کار و نوآوری و تضعیف فرهنگ قبح
اجتماعی ارتکاب فساد و ...خواهد شد.
 -3سطح ابزاری :انسان بيش از آنكه با واقعيات سروكار داشته باشد ،با برداشتي
كه از واقعيات دارد ،سروكار دارد و درنهايت نيز بر اساس همين برداشتها و
تصاوير ،تصميمگيري میکند .انسان به دليل محدوديتهايي كه دارد ،هميشه نه بر
مبناي واقعياتِ صِ رف بلكه بر مبناي برداشتهاي خود از آن واقعيات ،قضاوت كرده
و تصميمگيري میکند .تهدید نرم نیز روی این ساختار روانی انسان مینشیند .با
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توجه به اینکه هدف جنگ نرم ،تغییر در ادراک گروههای اجتماعی در راستای
دگرگونیهای سیاسی و ساختاری است؛ از این رو ،افکارسازی و تصویرسازی در
الگوی نرم مدیریت تهدیدات بسیار مهم و حیاتی است .به عبارت دیگر ،برای
پیشگیری از جنگ نرم ،مدیریت ادراک و تصویرسازی ،راهبرد مهم و نافذ تلقی
ل فراهم کردن الگوهای رفتاری
میشود .در جنگ نرم ،عامل تهدیدکننده به دنبا 
اقناعی است و تالش میکند که مخاطب را بهگونهای تحت تأثیر قرار دهد که
ترجیحات و اولویتهای خود را مطابق خواستههای عامل تهدید،فهم و درک نماید.
یک بخش،تأثیرگذاری بر افکار از طریق«باورسازی»و«الگوپردازی»است و بخش
دیگر آن را«باور سوزی»و مسخ الگوهای رایج تشکیل میدهد .کشورهاى مهاجم
برای دستیابى به اهداف و خواسته خود ،همواره در جست وجوى ابزار نوین در
راستای اهداف خویش هستند ،تا با استفاده از این ابزار بتوانند به سادگى به هدف
خود نائل آیند .اگر پیشگیریهای فعال و پنهان به طور جدی بر پایه مالحظه
سطوح و با در نظر گرفتن ظرفیتها و محدودیتهای مختلف سطح مدیریت
ابزاری انجام شود ،احتمال اینکه یک بحران حساس رخ دهد به حداقل میرسد و
حتی اگر از هم بپاشد ،تاثیرات کمتری خواهد گذاشت.
 -1-3افکارسازی :فعل و انفعاالت در جامعه اگر بر مبنای عقالنیت (متصل ،نه
منفصل) استوار باشد ،انتظارات مردم نیز بر همان اساس ،ماهیتی منطقی خواهد
یافت .چنین فرایندی جامعه را برخوردار از امید فراوان برای زیست این جهانی و
نیز اخروی خواهد کرد؛ در حالی که عملیات روانی با در هم ریخته نشان دادن
و غیر عقالنی جلوه دادن نظام سیاسی ،اکسیر ناامیدی و یأس را در بدنه تزریق
میکند؛ از این رو عامل ابزاری افکارسازی با داشتن ظرفیتهایی همچون فضاسازی
رسانهای علیه اهداف اقتصادی دشمن،آشکارسازی فریبهای استراتژیک دشمن،
برجستهسازی جنگ نرم اقتصادی،مشروعیتزدایی از امپریالیسم رسانهای در حوزه
سرمایهداری ،استفاده از ابزارهای اقتصادی در
اقتصاد ،مشروعیتزدایی از اقتصاد

دیپلماسی عمومی برای جذب جمعیت خاکستری و برمالسازی دروغهای فریبنده
دشمن ،میتواند اهداف دشمن در این زمینه شامل تشدید و تقویت نابرابری افقی،
ایجاد حس بدبینی نسبت به فعالیتهای دولت در حوزه اقتصاد،ایجاد حس خود
کوچکبینی وحقارت نسبت به تولیدات داخلی را واپایش نماید و از بحرانی شدن
شرایط جلوگیری کند.
 -2-3تصویرسازی :نوع تصویری که از خود به دیگران و از دیگران به خود و

از دیگران برای دیگران و از خود برای خود صورت میگیرد ،میتواند به گونهای
هوشمندانه تولید قدرت نرم برای یک کشور ایجاد کند؛ از این رو ،ظرفیتهای عامل
تصویرسازی شامل برجستهسازی پیشرفتها ،برجستهسازی پتانسیلها ،تصویرسازی
مثبت از آینده ،جلوگیری از تبلیغ ضعفها ،قابل حل جلوه دادن مشکالت،
ت میتواند با ارائه تصویری
جلوگیری از شایعات و تفکیک و ساده سازی مشکال 
مقتدرانه ،مقاوم ،شکستناپذیر،جذاب و مقبول مانع از عملیاتی شدن تهدیدات
بالقوه و اهداف جنگ نرم اقتصادی مانند ایجاد نارضایتی عمومی با تشدید احساس
بیعدالتی ،اعتمادزدایی از بازار کار و سرمایه ،ایجاد جاذبه برای الگوهای اقتصاد غیر
بومی ،برجسته کردن پیشرفتهای توسعه غربی ،ضعف در محوریت مردم در الگوی
توسعه و کاهش قدرت چانهزنی دولت در روابط بینالمللی خواهد شد.
ظرفيتها و محدوديتهاي مديريت بحران در صحنه جنگ نرم اقتصادي دشمن عليه ج.ا.ايران  /اهلل مراد سيف ،محمد خجسته

 .5نتیجهگیری و نمونه مفهومی تحقیق
بر اساس آنچه در ادبیات تحقیق بیان شد،جنگ نرم اقتصادی عبارت است از «
هرگونه الگوی رفتاری یا اقدام غیر خشونتآمیز که از جانب دشمن مغایر با مبانی
ارزشی و هنجارهای فرهنگ حاکم بر جامعه از طریق اقناع عدم توانایی دولت در
تامین نیازها و رفاه و امنیت اقتصادی را به افکار عمومی القا نماید» و مدیریت
بحران در این صحنه شامل برنامهريزي و اجراي فعاليتهايي میشود که کشور را
قادر ميسازد به شيوهاي اثربخش و با يک نقشه هدفمند ،عواقب و پیامدهای این
صحنه از جنگ نرم را به حداقل برساند.
برای آنکه بتوان با کمترین هزینه و زمان ،صحنه جنگ نرم اقتصادی دشمن
را با شناخت ظرفیتها و محدودیتهای این میدان مدیریت نمود و با توجه به اینکه
بازیگران تهدیدهای نرم ،شامل عناصر سهگانه دولت ،مردم و جامعه مدنی است
و بهترین راهبرد در مدیریت بحران ،مدیریت پیشگیرانه است که مسائل بالقوه یا
درحال پیدایش را بموقع شناسایی نموده و از مواجه شدن با عواقب و پیامدهای
بحران در آینده جلوگیری مینماید؛ در این تحقیق با استفاده از اصول مدیریت
پیشگیرانه در سه سطح ارائه شده(نهادی،شناختی –انسانی و ابزاری) ،ظرفیتها و
محدودیتهای مدیریت در صحنه جنگ نرم اقتصادی دشمن علیه جمهوری اسالمی
ایران شناسایی شد؛ در این قسمت با بیان راهبرد ،یعنی استفاده از ظرفیتها برای
برطرف نمودن چالشها و محدودیتها در حل مسائل محوری که همان اهداف بیان
شده دشمن از جنگ نرم اقتصادی است ،نمونه مفهومی تحقیق ارائه شود.
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