نقش ناجا در پدافند غیر عامل در برابر جنگ نرم (اعتماد سازی)
مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان سمنان
محـمد زرگـران
تاریخ دریافت1394/02/02:
تاریخ پذیرش1394/03/03:

چکیده مقاله
جنگ نرم ا صطالح جدیدی است که در مقابل جنگهای متداول پیشیی بیه کیار می رود .در
جنگ نرم ،با توسل بر ابزارها و شیوههای مختلف و نوی از جمله با راهاندازی جنگ نرم ،سع می شیود
پیروزی بر حریف ،بدون لشگرکش و خونریزی ،تحقق یابد .دشمنان جمهوری اسالم ایران ،از ابتیدای
پیروزی انقالب درصدد براندازی نظام نوپای اسالم برآمده و تمام شیوههای سخت و نرم راآزموده انید.
یک از ای شیوهها ایجاد بدبین و جدای بی ارکان نظام و مردم م باشد.
جوامع منظم در کلیه دورانها برای اجرای قوانی و مقررات و جلوگیری از تقابل با ای قیوانی
و برای تسلیم متخلفان به دستگاه قضای ماموران در اختیار داشته اند ،بنابرای ایی موضیو پلیی

و

وجود نیروی برای حفظ و امنیت مسئله تازهای نیست .اما در هر دوره ای نییرو تکامیل بیشیتری پییدا
کرده تا در نهایت به پلی

امروز با تمام خصوصیات ویژه خود تبدیل شده اسیت .شیاخ تیری ایی

خصوصیات تماس مداوم و برخورد و تعامل و ارتباط دوسویه بیا میردم از مهیمتیری ددددیههیای هیر
سازمان و تشکیالت است که ای خود به دلیل نقش بنیادی و ب بدیل نیرویانسان به عنیوان عامیل
راهبردی و کلیدی در ساختار هر سازمان و برای به انجام رسانیدن بهینه ماموریتهای محوله و توفییق
درنیل به اهداف مورد نظر و از پیش تعیی شده م باشد.
عملکرد دیر اصول نیروی انتظام که با هدف ایجاد نظم و امنیت تاسی

گردیده است ،می -

تواند به عنوان ابزار تبلیغات در راه اندازی جنگ نرم میورد بهیره بیرداری قیرار گییرد .رفتیار پلیی
چگونگ برخورد او با مراجعه کنندگان تاثیر عمیق بر نگرش افیراد بیه سیازمان پلیی

و

و کارکنیان آن

دار د .میلت برگر رفتار را چندی م داند که افراد انجام م دهند یا بیان م کنند .به اعتقیاد وی چیون
- 1پژوهشگر و کارشناس پدافند دیرعامل
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رفتار ،اعمال هر فرد را در بر م گیرد ،یک ویژگ یک ویژگ پویاست .بنابرای چون کارکنان پلی

بیه

طور مداوم با مردم تماس داشته و در مرکز ثقل نگاه افراد قرار دارند ،سازمان باید به طور مداوم رفتار و
عملکرد خود را تحت کنترل داشته و با آسیب شناس رفتار و حذف ناهنجاریها در جلب اعتمادعموم
کوشا باشد .اعتماد و جلب اعتماد از جمله مفاهیم بنیادی است که به واسطه تحوالت جهان مدرن ،لزوم
توجه به آن بیشتر شده است .اعتماد ،اطمینان بیه قابلییت ییک شیخ

ییا سیسیتم اسیت کیه بییانگر

پاکدامن  ،ایمان به مردم ،آرامش و نقشهای بر عهده گرفته شده از سیوی کنشیگران اجتمیاع اسیت.
مسئوالن و دستاندرکاران سازمان ضم هوشیاری ،آگاهسازی کارکنان ،باید اقدامات مقابلهای و آفندی
در ای زمینه را نیز به کار گیرند .در ای مقاله با مرور بیر نظرییات و دییدگاههیای مختلیف ،ترفنیدها و
شگردهای دشمنان نظام در حوزه جنگ نرم شناسای و راهکارهای الزم در خصوص مقابله با آن بررس
گردیده است.
واژگان کلیدی :جنگ نرم ،پدافند دیرعامل ،فرمانده انتظام استان سمنان
مقدمه
اصطالح جنگ نرم در برابر جنگ سخت که همگیان بیا آن آشینای دارنید در حقیقیت شیامل
هرگونه اق دام روان و تبلیغات رسانه ای م باشد ،که توسط مهاجم یا مهاجمان ،جامعه هیدف را نشیانه
م گیرد و بدون درگیری نظام و گشوده شدن آتش و بیا اسیتفاده از جنیگ روانی  ،جنیگ یارانیهای،
اینترنت  ،براندازینرم ،راهاندازی شبکههای رادیوی و تلوزیون و شبکه سیازی ،رقییب را بیه انفعیال ییا
شکست وام دارد.
امنیت و اعتماد دو روی یک سکه و نیروی انتظام یک از مهمتری ارکیان حفیظ امنییت در
جامعه است .اگر اعتماد را اطمینان به درستکاری ،ب طرف و داشت حس ظ معنیا کنییم ،آنگیاه در
م یابیم امنیت هنگام حاصل م شود که در یک رابطه متقابل ،درستکاری ،بی طرفی و حسی ظی
وجود داشته باشد .حال با توجه به انکار ناپذیر بودن تاثیر اعتماد بر جامعه و ارتباط تنگاتنگ که میردم
و به ویژه جوانان ،خواسته یا ناخواسته با پلی

دارند باید تالش شیود کیه در پی

بخش از آرامش موجود را حاصل حضور پلی

بدانند.

زمینیه هی خیود،

هدف مقاله
هدف از تهیه ای مقاله شناخت بیشتر ابزارهای مورد استفاده در جنگ نرم و شیوههای مقابلیه
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در کنترل ای شیوه مقابله م باشد.

روش تهیه مقاله
در ای مقاله از روش اسنادی و مروری استفاده شده است ،اسناد مورد اسیتفاده شیامل کتیب،
مقاالت موجود ،تالیف و ترجمیه هیای انجیام شیده میرتبط بیا موضیو و بررسی علمی و راهکارهیای
اعتمادسازی توسط ناجا و تاثیر آن بر کنترل و مقاله با جنگ نرم م باشد.
تعاریف و اصطالحات
جنگ نرم :جنگ نرم ( )soft warدر برابر جنگ سیخت ( )hard warدر حقیقیت شیامل
هرگونه اقدام روان و تبلیغات رسانهای که جامعه هدف یا گروه هدف را نشانه م گیرد و بدون درگیری
نظام و گشوده شدن آتش رقیب را به انفعال یا شکست وام دارد( .ماه پشیانیان و همکاران)1386،
اعتماد :در فرهنگ عمید اعتماد بر معنای متک شدن بیه کسی و کیاری را بی گمیان بیه او
سپردن و واگذاشت کار به کس معنا شده است ،اما در فرهنگ و بسیتر اعتمیاد بیه عنیوان اعتقیاد ییا
اطمینان راسخ به صداقت ،درست  ،شوق و عدالت یک شخ  ،گروه یا مکیت جامعه آمده است ،اعتماد
به معنای نگرش مطرح شده که نشان از حس ظ و اطمینان اعتماد کنند .بیه پلیی

دارد و موجیب

بروز هنجارهای چون همکاری و مشارکت با آن در زمینههای مختلف م گردد( .هاشم )2 1383،
انجام وظایف پلیس :مامور پلی

باید وظایف خود را ،ب طرفانه ،بدون چشم داشت ،گیرایش

یا سوءنیت و صرف نظر از جایگاه ،جن  ،نژاد ،مذهب یا باور سیاس بیه انجیام رسیاند .میاموران هرگیز
اجازه نخواهند داد احساسات شخص  ،خصومتها و دوست ها در رفتار آنها تاثیر گذارد .قیوانی را بیه
صورت سنجیده و مودبانه اعمال و در انجام وظیفه تالش خواهند کرد ،تا حد امکان از همکاری عموم
برخوردار باشند.آنها در نحوه حضور وسلوک خود به گونهای برخورد خواهند کرد که به خاطر جایگاه و
اعتماد عموم نسبت به خود روح اعتماد به نف

و تحسی را در مردم القاء نمایند.

رفتار :در فرهنگ عمید رفتار به معنای رفت  ،طرز حرکت و طرز عمل و روش آمد .اما میلیت
برگر رفتار را «آنچه افراد انجام م دهند یا بیان م نمایند» تعریف کرده و آن را در برگیرنده اعمال فرد
و یک ویژگ پویا دانسته که یک یا چند بعد دارد و قابل اندازه گیری است.
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تفاوت تهدیدها در جنگ نرم و جنگ سخت (نائینی)1386،
 _1حوزه تهدید سخت امنیت  ،نظام م باشد اما در حوزه تهدید نرم ،اجتمیاع  ،فرهنگی و
سیاس است.
_2تهدیدهای سخت عین  ،واقع و محسوس است و م توان آن را با ارائه برخی از معیارهیا،
اندازه گیری کرد اما در تهدیدهای نرم پیچیده و محصول پیردازش هنی نخبگیان و انیدازه گییری آن
مشکل است.
 _3روش اعمال تهدیدهای سخت استفاده از زور و اجبار است اما در تهدید نرم از روش امنیا
سازی بهره گیری م شود.
_4هدف در تهدیدهای سخت ،تخریب و حذف فیزیک حریف و تصرف و اشغال سرزمی است
اما در تهدید نرم هدف تاثیرگذاری بر انتخابها ،فرایند تصمیم گیری و الگوهیای رفتیاری حرییف و در
نهایت سلب هویتهای فرهنگ است.
_5مفهوم امنیت در رهیافتهای سخت افزارانه به معنای نبود تهدید خارج تلق م شود اما
در تهدید نرم مفهوم امنیت در رهیانتهای نرم افزارانه شامل امنیت ارزشهیا و هوییتهیای اجتمیاع
است.
 _6تهدیدهای سخت به علت محسوس بودن همیراه بیا عکی

العمیل و بیرانگیخت اسیت امیا

تهدیدهای نرم به دلیل ماهیت دیرعین و محسوس نبودن آن ،عمدتا فاقد عک

العمل است.

_7مرجع امنیت در حوزه تهدیدهای سیخت عمیدتا دولیتهیا هسیتند امیا مرجیع امنییت در
تهدیدهای نرم محیط فرامل و فرامل (عضویتهای فرامل و جهان ) است.
_8کاربرد قدرت سخت در رویکردهای امنیت جدید عمدتا متیرادف بیا فروپاشی نظیامهیای
سیاس -ا منیت مخالف یا معارض است اما کاربرد قدرت نرم در رویکردهای امنیت جدید علییه نظیام-
های سیاس مخالف یا معارض ،مترادف با فرهنگسازی و نهادسیازی در چیارچوب اندیشیه و الگوهیای
رفتاری نظامهای لیبرال و دموکراس تلق م شود.
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نظریات در حوزه جنگ نرم
سون تزو تفرقه افکندن میان دشمنان ،خنثی کیردن برنامیههیای راهبیردی آنیان و بیه انیزوا
کشاندن به گونهای که نیروی دشم روحیه خود را از دست بدهد و فاقد اراده مقاومیت گیردد و بتیوان
بدون استفاده نه چندان گسترده از نیروی نظام بر ارتش دشم چیره شد .سون تزو ،پییروزی از ایی
راه یعن درهم شکست مقاومت دشم بدون جنگ را برتری فوق العاده تلق م کند(.امین )1384،
کارن فون کال زوتی

او معتقد است جنگ ادامه سیاست دولت با ابزاری متفاوت است و بییش

از دیگر نظریه پردازان راهبردی ،بر عوامل روح  -روان در صحنههای عملیات نبرد توجیه دارد و ایی
یک از عناصر مهم اندیشه وی را تشکیل م دهد(.امین )1384،
ساموئلها نتیگتون نظریه معروف رویاروی تمدنها ،دموکراس شدن در کشوری ممک است
تحت تاثیر نفو  ،شاید بسیار نیرومند ،عملیات حکومتها و نهادهای بیگانه که در آن کشور اعمال می -
کنند ،قرار گیرد .بدیه است که عوامل بیگانه گاه رژیمهای دموکراتیک را برانداخته یا مانع آن شدهانید
که کشورهای به دموکراس نائل آیند .شاید بهتر باشد چنی تصور کنیم که عوامل بیگانه در تسریع ییا
تاخیر اجرای توسیعه اقتصیادی و اجتمیاع کیه زمینیه سیاز دموکراسی هسیتند ،اعمیال نفیو می -
کنند(.هانتیگتون)97-99 1381،
جورج سوروس حرکت انقالب مخمل تحت عنوان حرکت اصالح و اصطالحات آمریکای در
کشورهای جهان سوم شکل م گیرد .طراح اصطالحات آمریکای  ،جرج سوروس است که تاثیرگذاری او
بر کشورهای دیگر ادلب از راه حمایتهای مال بنیاد فرهنگ مطالعات وی تحت عنوان بنییاد جامعیه
باز ( )open societyبه مخالفان ای کشورها صورت م گیرد .ایی بنییاد ،طی سیالهیای اخییر در
گرجستان و عربستان ،شورشهای خیابان مخلفان را بیه نیام انقیالب صیاحبان گیلهیای رز و انقیالب
مخمل هدایت کرد(.وعیدی)1384،
نظریات در حوزه اعتمادسازی
از منظر جامعه شناس باید اعتماد را هم نتیجه و پیامد یک فرایندو کارکرد اقنا سیازی افکیار
عموم و هم سرمایه اجتماع ب سیار اساس و پایه نظام سیاس و ساختار اجتماع یا جوهره و اسیاس
روابط اجتماع دانست .اعتماد مساوی با کارآمدی نظام سیاس بوده و رضایت عموم حاصل جمع کار
آمدی (اعتماد) با مشروعیت اسیت .هرچنید اعتمیاد بیا مشیروعیت مالزمیت دائمی نیدارد امیا رابطیه
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مستحکم دارد و افزایش ی ا کاهش آن در افزایش یا کاهش مشروعیت اثر دارد(.خرسند بهشت )1384،
یک دیگر از عوامل مرتبط با اعتماد اجتماع  ،مییزان و دفعیات اسیتفاده از زور و قیوه تهدیید
است .بدی صورت که هر چه میزان و دفعات استفاده از زور از سوی هر گروه یا سازمان رسم ییا دییر
رسم افزایش یابد به همان میزان نسبت ،اعتماد اجتماع آن گروه یا سازمان کاهش خواهد یافت .بیه
همی جهت در شرایط که روابط اجتماع در فضای از ب اعتمادی حول کسب قدرت و با استفاده از
شیوههای چون زور ،باند بازی ،تقلب و دوروی جریان دارد ،اعتمیاد اجتمیاع متقابیل جیای نخواهید
داشت واکثریت فاقد احساس امنیت نخواهند کرد(.عبدالرحمان )1384،
اعتم اد در گهنه روابط اجتماع شکل م گیرد .در روابیط بیی اعتمیادکننیده و اعتمادشیونده
انتظارات متقابل مطرح است ،یعن هر دو طرف انتظار دارند که در پی روابیط اجتمیاع  ،از منیافع آن
برخوردار شوند(.عباس زاده)270 1383،
ابعاد اعتماد
رابینز در کتاب مبان رفتار سازمان را برای اعتماد پنج بعد مشخ

نموده است

الف_صداقت به معنای درست  ،پاک و دارای حقیقت بودن
ب_شایستگ

که عبارت است از داشت مهارت و دانش در زمینههای فن و روابط انسان

ج_ثبات یا پایداری قابلیت اعتماد ،توان پیشبین و قضاوت خوب به هنگام رویاروی با اوضا
و شرایط مختلف
د_وفاداری عبارت است از حفظ آبرو و حیثیت
هی_ رو راست

به معنای تبادل نظر و دادن اطالعات به صورت آزاد

ابزار و روش های جنگ نرم
(الف)جنگ رسانه ای :استفاده از رسانهها برای تضعیف گروه و مجموعه هدف با بهرهگیری از
تییوان و ظرفیییت رسییانههییا اعییم از مطبوعییات ،خبییر گییزاریهییا ،رادیییو ،تلویزیییون ،اینترنییت و اص یول
تبلیغات(سلطان فر)87،
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ضیای پرور معتقد است بنیادیتری تعریف از جنگ رسانهای استفاده از رسانهها برای تضعیف
کشور هدف و بهرهگیری از توان و ظرفیت رسانهها به منظور دفا از منافع مل است .جنیگ رسیانهای
یک از برجستهتری جنبههای جنگ نرم و جنگهای جدید بی الملل است .جنگ رسانهای مقولیهای
است که همکاری هماهنگ و نزدیک بخشهای نظام  ،سیاس  ،اطالعات  ،امنیت  ،رسانهای و تبلیغات
یک کشور را م طلبد .طراحان جنگ رسانهای نه لزوما ژنرالهای پادگان نشیی  ،بلکیه ممکی اسیت
استادان دانشکدههیا و دپارتمیانهیای رسیانهای در دانشیگاههیای معتبیر هیر کشیوری باشند(.ضییای
پرور13 1386،و)11
امین معتقد است رسانهها عمدتا به سه دسته شنیداری ،دیداری و شنیداری -دیداری تقسیم
م شوند .برای انتخاب رسانه مناسب ،طراح عملیات روان باید اطمینان حاصل کند که رسانه مورد نظر،
توانای پخش و رساندن پیام به مخاطبان مورد نظر را دارد(.امین )1384،
ب)اینترنت جنگ اینترنت و رایانه ای اشاره بیه وضیعیت دارد کیه در آن عملییات نظیام و
جنگ متعارف بر پایه اطالعات رایانیه ای ،کنتیرل شیده و بیه منظیور جلیوگیری از عملییات دشیم و
همچنی ایجاد اختالل در ارتباطات و جلوگیری از دسترس وی به اطالعات ،تالش م شیود .بیه علیت
وابستگ شدید کشورها در زمان حاضر بیه اینترنیت و اطالعیات موجیود در آن و همچنیی دسترسی
عموم به آن ،ضربهپذیری از ای ناحیه نیز فراوان است .امروزه جرائم فراوان و متعددی در ارتبیاط بیا
رایانه و اینترنت وجود دارد که استفاده از آن به عنوان یک ابزار جنگ روان در ابعاد محدود یا گسیترده
نیز توسط افراد ،سازمانها و کشورها از آن جمله است.
ج)رادیو ،تلویزیون و ماهوارهها از ابزار اولیه و حتم برای ایجاد یک جنگ روان تمام عیار علیه
اهداف م باشند .امروزه کمتر کس که به نقش رادیوها در شکل ده به افکار عموم و تقابل رسانهای
میان کشورها ،گروهها و جمعیتهای سیاس واقف نباشد .برخ صاحبنظران تا آنجا پیش رفتهاند کیه
حت یک از دالیل فروپاش بلوک شرق و شوروی سابق را فعالیت رادیو آزادی دانسته اند(.ضیای پرور،
)82 1386
تلویزیون نیز دیگر ابزار مورد نظر ای مبحث م باشد .ای رسیانه بیه عنیوان ابیزاری سیمع و
بعدی در خدمت جامعهبشری و ارتقای سطح دانش و فرهنگ بوده ولی همچیون رادییو ،اسیتفادههیای
ابزاری نیز از ای وسیله در جهت اهداف مختلف از جمله بهره گیری در جنگ روان به عمل م آید.
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تلویزیونها مهمتری ابزار هستند ،تلویزیونها به سه قسم عادی ،خبیری و وییژه تقیسیم می -

شوند .تلویزیونهای عادی مل یا فرامل هستند که کمتر به صورت علن به مسائل سیاس م پردازند.
تلوزیونهای خبری با برجستهسازی در دستور کار قرار دادن بعض از موضوعات در جهیان می تواننید
افکار عموم را معطوف به یک مسئله ساخته و به ای ترتیب با برجسته سیازی بییش از حید موضیو ،
جوی نامطلوب علیه آماج ایجاد کنند( .اردستان )1383،
در خصوص ماهوارهها نیز ای نکته را باید در نظر داشت که امروزه ماهوارهها به بخیش مهیم و
عمده در زیربنای ساختار اطالعات و ارتباطیات تبیدیل شیده انید ،تیا جیای کیه برخی متخصصیان و
کارشناسان معتقدند که قرن حاضر را م توان قرن ماهواره نام نهاد .فناوری ماهواره عیامل قیوی بیرای
تغییر و دگرگون بوده و عالوه بر اینکه م تواند ابزاری مفید در خدمت انسیانهیا باشید ،اسیتفادههیای
نابجای نیز از آنها صورت م گیرد که م توان سع و تالش قدرتهیای بیزر
اندیشههای ملت های دیگر را برای جنگ روان

جهیت تغیییر افکیار و

کر کرد که با در نور دیدن مرزها بیه همیراه امیواج بیه

وسیله گیرندههای رادیوی و تلویزیون وارد خانهها م شود .ماهوارهها برای ب ثبات سازی نظام امنیت
اجتماع  ،گسترش هدفمند شبکهها مشغول فعالیت هستند .به عنوان مثیال هیم اکنیون  5/4میلییون
گیرنده ماهوارهای دیرمجاز در کشور فعال است و از 17هزارو  666شبکه ماهوارهای جهان  ،نزدیک به
سه هزار شبکه در داخل کشور قابل دریافت است .از ای تعداد 380شیبکه بیه موسییق 74،شیبکه بیه
تبلیغات مد لباس و لوازم آرایش273،شبکه به تبلیغ ادیان ساختگ و 235شبکه به برنامههای مبتیذل
اختصاص یافتهاند(.آری منش)1387،
د)خبرگزاریها منظور از خبرگزاریها بنگاهها یا موسسات م باشد که شریان خبری جهیان
در دست آن ها بوده و با کسب و انتشار خبرها به تمام دنیا ،نقیش انکیار ناپیذیری در آگیاه بخشی و
افزایش اطالعات مردم دارند .ول ای ابزار نیز از چشم عامالن جنگهای عصر حاضر به دور نمانده و بیا
توجه به اینکه بیشتر ای خبرگزاریها در اختیار صاحبان زر و زور قرار داشتهانید بیه همیی خیاطر بیا
انتشار اخبار گز نیش  ،تحریف شده ،دیر واقع و جهت دار ،کشور هدف را به نوع در معرض بمبهای
خبری خود قرار م دهند.
هـ)شایعه و دروغ
شایعه روش تاثیر گذار در جنگ نرم م باشد که هم زمان جنگ و هم در زمان صیلح کیاربرد
داشته و از آن برای تخریب روحیه ،فریب دشم  ،سلب اعتماد مردم و سربازان از رهبیران و فرمانیدهان
وافران استفاده م کنند«.به نظر م رسد که شایعات ،نقش پر اهمیت در ایجاد و تشیدید ادتشاشیات و
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شورشهای عموم دارند ،به همی سبب ،شناسای نقش آنها قبل و حی آشوب و پ

از آن م تواند

به پیشگیری از آن کمک کند هر چند شایعات در هر زمان امکیان انتشیار دارنید ،امیا در زمیان وقیو
حوادث تروماتیک (آسیب زا) و نیز به هنگام وقو بحران ،شان

تولید و انتشار شیایعات مضیاعف می -

شود .در ای گونه شرایط ،شایعات م توانند به منزله آتش تهیه مجران عمل کنند و آن را بیش از پیش
شعله ور سازند( ».رادان )1386
شایعات اعم از اینکه مثبت یا منف باشند ،هدف جز تخریب روان و افشاندن تخم ب اعتمادی
به همراه ندارند .شایعه ،پدیدهای مخرب و خطرناک است که معموال از یک خبر ناش م شود یا از ییک
از جنجال و هیاهوی ب اساس به وجود م آید و در افکار عموم مردم جای م گیرد( .حاج حسیی
نژاد )1384
دروغ دروغ نیز کاربردی همچون شایعه داشته و همواره مورد استفاده گردانندگان پیروژههیای
جنگ نرم بوده است«.جوزف گوبلز» وزیر تبلیغات هیتلر که نقش مهم را در کابینه نظیام هیتلیر بیه
عهده داشت ،معتقد بود هرچه دروغ بزر

تر باشد ،قبول آن آسان تر است»دروغ بخشی از تاکتییک-

های جنگ نرم محسوب م شود.در فریب با راهبرد دروغ بزر  ،کوشش م شود تا مخاطب میورد نظیر
به سمت یک فضای روان متفاوت با واقعیت سوق داده شود(.مرادی )1382
موانع ارتباط اثر بخش پلیس با مردم
به دلیل اهمیت ارتباط موثر در روابط پلی

و جامعه ،ماموران باید از موانع ارتباط اثیر بخیش

آگاه داشته باشند .موانع رایج عبارتند از پییش داورهیا و کلیشیه ،نبیود وقیت کیاف  ،بیه کیار بیردن
اصطالحات تخصص حرفهای ،نبود بازخورد و گوش ندادن .پیش داوریهیا و کلیشیههیا ممکی اسیت
تاثیرات منف روی توانای یک مامور برای برقراری ارتباط داشته باشند .افکار از پیش شیکل گرفتیه در
مورد راستگو بودن یا ارزش یک فرد ممک است منجر به دشواری در روابط با افراد و تلت یا عدم تبادل
افکار میان طرفی شود .حت زبان سخ گفت در مورد دیگران هم ممک است یک مانع ایجاد کند.
فقدان وقت کاف  ،یک مانع دیگر برای ارتباط موثر است .ماموران پلی

و مردم جامعه ،کیار و

مشغله دارند وادلب هیچ یک نم خواهند وقت را صرف ارتباط کامل و ایجاد همدل با یکیدیگر کننید.
زمانبندی نادرست هم مم ک است در برقراری ارتباط اختالل ایجاد کند .ماموران پلی

دالبیا بایید بیه

درخواستهای کمک دهند و به همی دلیل مجبورند گفتگو با دیگران را قطع یا کوتاه کنند.
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کاربرد اصطالحات تخصص -حرفها ی یک مانع دیگر در برقراری ارتباط است ،مجرییان قیانون،
واژگان خاص خود را دارند ،از قبیل مضنون به ارتکاب جرم ،شگرد و شاک .
ماموران باید از به کار بردن ای اصطالحات در هنگام صحبت با مردم احتراز کنند و از کیاربرد
آن در گزارشهای مکتوب نیز بپرهیزند .فقدان بازخورد و نیز درست گوش ندادن هم اثر بخش ارتبیاط
را کاهش م دهد .سایر موانع ارتباط عبارتند از قضاوت کردن ،خود برتر بین  ،بازی دادن مخاطیب و
ب تفاوت .
کارکنان پلی

باید ای توانای را داشته باشند که با شهروندان ارتباط برقرار کنند.

تریانو ویچ ای ارتباط را به چهار نو م داند
الف) ارتباط ساده که م تواند شامل مبادله اطالعات ساده میان افراد و گروهها ،مبادلیه افکیار،
نظریهها و احساسات باشد و نتیجه آن درک بهتر از دیدگاههای مختلف است.
ب) همکاری که عبارت است از ارتباط دیر رسم که هییچ سیاختار مشیترک و تالشی بیرای
برنامهریزی در ای نو ارتباط وجود ندارد و منابع از یکدیگر جدا م مانند.
ج) نو سوم ا رتباط عبارت است از ارتباط رسم و درک بهتیر از مامورییتهیا و اهیداف ،ایی
ارتباط نیز به برنامهریزی مشترک نیازمند است.
د) نو چهارم ارتباط برای همکاری عبارت است از ارتباط 2جانبه تعریف شدهای که بیرای هیر
دو طرف دارای منافع باشد .در ای ارتباط دو یا چند سازمان وارد م شوند که برای رسییدن بیه هیدف
مشترک تالش م کنند.
از مهمتری نمودهای بارز پاسخ گوی پلی  ،دفتر نظارت همگان است که پاسخ گوی شکایت
شهروندان م باشد .همانطور که جانسون اشاره کیرده اسیت ،شیهروندان در جیوامع کیه دارای نظیام
بازرس هستند ،اعتماد بیشتری به روش بررس شکایتهای خود توسط ادارههای پلی
ایده پلی

دارند.

جامعه محور برای ام ساخت جامعه یک رهیافت جدید است .ایی موضیو  ،خیود

یک برنامه یا مجموعهای از برنامهها نیست ،بلکه یک اعتقاد فلسف است که م گوید پلی

و جامعه بیا

همکاری هم م توانند کاری کنند که هیچ یک به تنهای قادر به انجام آن نیستند و نیروی کیه پلیی
جامعه محور ایجاد م کند م تواند قدرتمندتر باشد(.میلروه

)1382
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از قول رابرت پیل در سال  1829اصول یل را به عنوان مبنای کیار نییروی پلیی

آورده است
وظیفه پلی

جلوگیری از جرم و ب نظم است.

قدرت پلی

برای انجام وظایف خود متک به تایید عموم و توانای پلی

برای جلب و حفظ

احترام عموم است.
احترام و تایید پلی

از سوی مردم به معنای همکاری صمیمانه مردم در کار رعایت قوانی نیز

هست.
پلی

باید اعتماد عموم را جلب و حفظ کند ،اما نه با فریفت افکار عموم  ،بلکه بیا نمیایش

عدادم توانای خود در اجرای کامال ب طرفانه قانونراه اندازی ادتشاش ،آشوبهای خیابان و رفتارهای
خشونت آمیز ،یک دیگر از ابزا رهای مهم ب ثبات سازی است که م تواند به بحران دیر قابیل کنتیرل
تبدیل شده و در کنار نافرمان های مدن  ،ثبات و امنیت سیاسی _اجتمیاع هیر کشیوری را بیه خطیر
بیندازد .تالشهای گستردهای برای راه اندازی آشوبها و ادتشاشیات خیابیان در سیال هیای گذشیته
صورت گرفته که دست های پیدا و پنهان دشمنان خارج و به ویژه آمریکا که از تمیام جهیات از ایی
اقدامات پشتیبان م کند در آنها دیده م شود.
شرایط تحقیق براندازی نرم
زمینه جنگ نرم یا براندازی نرم ،نیاز به وجود نارضایت های متراکم و گسترده در جامعیه دارد.
در شرایط فعل ناراض ها و ب رضایت ها در ایران نه تنها متراکم نیسیت ،بلکیه متکیژ و مخیالف اسیت،
بدی معن که اقشار مختلف جامعه نسبت به موضوعات و مسائل مختلف احساس نارضایت دارند ،لیذا
به جای تقویت نارضایت  ،همدیگر را خنث م کنند .نگرش متفاوت آحاد جامعه در خصوص حجیاب و
ب حجاب نمونه بارز آن است .از طرف دیگر قدرت بسییج اجتمیاع و سیاسی نظیام در اییران از هیر
نیروی خارج و داخل بیشتر است و ای مهم به اثبات رسیده است که هر گاه نظام اراده نمایید ،می -
تواند توده مردم را علیه دشمنان داخل و خارج بسیج کند .کر ای موضو ضروری است که موفقیت
عملیات شدن تهدیدات نرم د ر نهایت مبتن بر عدم دخالت و ب طرفی نیروهیای نظیام اسیت .ایی
درحال است که برخورد با براندازان نرم در ایر ان از سوی نیروهای نظام امری بدیه بوده و بیا توجیه
به اعتقاد عمیق نیروهای نظام به دی مبی اسالم و نظام جمهوری اسالم ب طرف نیروهای نظیام
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و عدم برخورد با دشمنان خارج و ایادی آنان منتف به نظر م رسد.
نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به آنچه گفته شد ضرورت مقابله جری با جنگ نرم و روان دشم از طریق شیوههای
سخت افزاری و نرم افزاری بر کس پوشیده نیست و هیچ دارنده عقل سلیم لزوم آمادگ جهت مقابله
مناسب را انکار نم کند .به همی جهت تمام نهادها و سازمانهای مرتبط ،مسئوالن و مردم همیشه در
صحنه ،همچون گذشته باید برای رویاروی با هرگونه توطئهای ،راهکار مناسب را از قبل تهیه و به موقع
به کار گیرند .نکته قابل توجه در مبحث اعتماد ای است که اعتماد همیشه به سخت بدست م آیید و
به راحت و با یک جرقه از دست م رود و وقت اعتماد به ب اعتمادی تبدیل م شود تغییر آن بسییار
دشوارتر خواهد بود .بنابرای به دلیل نقش مهم که رفتار پلی

در افزایش میزان اعتماد بیه حکومیت
مثبت گرا نمایند.

دارد پیشنهاد م شود که متولیان امر با برنامه ریزی درست ،نگرش مردم را به پلی

افزایش اطالعات مسئوالن آشنای و کارگزاران نظام با رویکردها و خصوصا روش ها ،ابزارهیا و
مراکز آمریکای فعال در خصوص ایران بسیار ضروری بوده و در مواقع حساس ،کارساز م باشد.
توجه جدی به مردم پیشنهاد اصل دیگر ،توجه شایسته به مهندس امنییت میردم جمهیوری
اسالم است .از آنجا که یک از اصل تری و مهمتری مولفههای قدرت نظام کشورمان مردم م باشیند
و از آنجا که بخش قابل توجه از اقدامات دشم بر روی گردان مردم از نظام و همچنی هوییت ملی
ایرانیان متمرکز شده ،جا دارد که همه مواقع به فکر مردم بود نه فقط در مواقع نیاز.
با شناسای و تدوی شاخ

های که بیشتری تاثیر را در جلب اعتماد جامعه داشتهاند ،آنها

را مورد بررس قرار داده و با بررس راههای حفظ ای موقعیت و حت افزایش آنها نه تنها در مورد ای
شاخ ها ،بلکه در مورد سایر شاخ ها تسری داد.
استفاده از عالمان دی و روحانیون آشنا به موضوعات و مسائل پلی

به ویژه روحانیون شیادل

در سازمان عقیدت سیاس ناجا و بهره گیری از رهنمودها و تدابیر ایشان هم زمیان بیا تقوییت روحییه
دین و تعهد در کارکنان پلی

م تواند در بهبود عملکرد و رفتار اجتماع پلی

موثر باشد.

برقراری تعامل با رسانههای گروه به ویژه صدا و سیما که بیشتری تاثیر را روی مردم دارند و
اقدام جهت شناساندن چهره پلی

و وظایف او به آنان تا بتوان زمینههای جلب اعتماد را فراهم نمود.
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با تشکیل یک گروه از کارشناسان خبره و آگاه به موضیوعات میرتبط ،ضیم بررسی دقییق و
موشکافانه موضو و تقویت نقاط قوت م توان راهکارها و تدابیر ویژهای برای حیل ایی مشیکل و رفیع
نقاط ضعف پیشنهاد داد.
بهبود وضعیت انضباط ظاهری و تقویت مبان انضباط معنوی در بی کارکنان پلی
تاثیر به سزای بر همکاری و جلب اعتماد جامعه به پلی

م توانید

داشته باشد.

برگزاری کالس های آموزش و آگاه سازی توسط کارکنان مجیرب و آمیوزش دییده پلیی

در

مدارس و مساجد به من ظور افزایش سطح آگاه و جلب اعتماد بیشتر هم راهکار موثری خواهد بود.
وحدت مل

اگر در کشوری تمام اقشار مردم ،مسئوالن ،جناحها ،رسانههیا و مطبوعیات و ...بیا

همدیگر اتحاد ،یکدل  ،همفکری و همزبان داشته باشند ،هیچ تهدید سخت و نرم نم توانید آنهیا را
بلرزاند .وحدت راهبردی ت مام نهادها برای پاسداری از ارزشهیای نظیام و حفیظ انسیجام آن ییک نییاز
اساس م باشد.
مدیریت و سازمانده افکار عموم

برای مقابله با جنگ روان دشمنان و به ویژه آمریکا ،بایید

افکار عموم به نحو مطلوب سازمانده شده و به تقویت آن از طریق دستگاههای مرتبط اقدام نمود.
استفاده از ابزارهای رسانه ای جمهوری اسالم ایران م تواند با استفاده از ابزارهای رسیانهای
در اختیار و نیز گسترش آن ،تالش خود را برای جلب افکار عموم جهانییان بیه کیارگیرد و همچنیی
دفاتر سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف م توانند با برپای مراسمها ،سخنران ها ،نمایشیگاههیا
و ...نسبت به آشنا سازی افکار عموم و مردم کشورهای دیگر با مبان اعتقادی جمهوری اسالم ایران
اقدام نمایند.
گسترش مناسبات با همسایگان و سازمان های بی الملل

یکی دیگیر از راهکارهیای اساسی

جهت جلوگیری و کاهش تاثیرات جنگ نرم دشیمنان علییه اییران ،گسیترش مناسیبات بیا کشیورهای
همسایه و ایجاد نظمهای منطقهای برای ثبات بخش و تاثیرگیذاری می باشید .همچنیی همکیاری بیا
نهادها و سازمانهای بی الملل تا زمان که حقوق ملت ایران را محترم م شمرند از هیر گونیه قیانون
نمودن اقدام علیه ایران م کاهد.
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انعکاس هدفمند اقدام های تروریستی گروه های معارض:
اگرچه ای گروهها برای ملت ایران شناخته شیده بیود و مطیرود می باشیند ولییک در جهیت
شناساندن ای گروهها که همواره مورد حمایت آمریکا م باشند در سطح جهان باید اقدام نمیود .یکی
دیگر از راهکارهای پیش روی ایران برای مبارزه با جنگ روان آمریکا تاکید بر فعالیتهای تروریسیت
سازمان مجاهدی خلق و محکومیت بی الملل ای سازمان و حمایتهای آمریکا از آنها بیه خصیوص
در عراق است .برای ای منظور م توان با تالشهای حقیوق و سیاسی بیه جیو منفی علییه سیازمان
منافقان در سطح جهان دام زد و با برگزاری نمایشگاهها و کنفیران هیای متعیدد ،ضیم محکیوم و
منزوی سیاخت آن هیا فشیار مضیاعف را بیه کشیورهای کیه از آنهیا حماییت می کننید وارد کیرد.
(هاشم )1386
-

جنگ نرم از نظر هزینه بری ،خونریزی ،تخریب و ...نسبت به جنگ سخت ،بسیار ناچیز است.

-

جنگ روان و عملیات روان از شیوههای معمول جنگ نرم محسوب م گردند.

-

پیشینه تاریخ جنگ روان به هزاران سال قبل باز م گردد و جنیگ روانی مقولیه تیازهای
نیست.

-

رادیو ،تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت ،روزنامهها و مجالت از ابزارهیای جنیگهیای روانی نیوی
هستند.

-

جنگهای نرم و روان مخت

نظامییان نبیوده ،بلکیه بیرعک

دییر نظامییان بیشیتر هیدف

محسوب م شوند.
-

وحدت همه اقشار و جناحها در صحنه بودن مردم از عوامل اصل خنث سازی توطئه ها م -
باشد.

-

رسانه ها و مطبوعات داخل نقش موثری در آگاه سیازی میردم از تهدییدهای نیرم دشیمنان
دارند.

-

توجه جدی به خواستههای منطق دانشجویان ،احزاب ،اقوام ،اصناف و ...میانع نفیو دشیم
است.

-

آموزش م سئوالن و فرماندهان در زمینه راههای مختلف مقابله با جنگنرم و روان  ،ضیروری
م باشد.
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