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در جبهه مهاجم جنگ 

وج�ود  مثلث�ی  ن�رم 

دارد ک�ه در راس آن 

کارگزاران بیرونی این 

جبهه  ق�رار دارند، در 

یک گوش�ه این جبهه 

کارگزاران داخلی ودر 

گوش�ه دیگر آن نیرو 

ه�ای اجتماعی جذب 

شده قرار دارند.

  شرایط محیطی و مدیریت رسانه ای 
و ارتباطاتی در میدان جنگ نرم

   رامين شمسايی نيا   * 

 در جنگ نرم  تاثیر گذاری  بطور غیر مستقیم  اعمال برای مقابله با آن باید از موثر پی به وجود اثر برد. لذا اگر 
بخواهیم جنگ نرم را به خوبی تحلیل وبا آن مقابله کنیم در ابتدا مهمترین مس�ئله، شناخت وتحلیل شرایط 
محیطی و سپس مدیریت ارتباطات درعرصه نبرد نرم است. شناخت وتحلیل فضای پیرامون در بررسی یک 
پدیده اجتماعی اهمیت بس�یار زیادی دارد، چنانکه مقام معظم رهبری در این ب�اره می فرمایند: هنر بزرگ 

شناخت صحنه است.
همواره در می�دان نبرد هر جنگی، جبهه ای تهاج�م را آغاز میکند که او را مهاجم نامی�ده وجبهه ای در این 
جن�گ دفاع می کن�د که او را مدافع م�ی نامیم. این مقاله در پی آن اس�ت تا با تبیین وتش�ریح هر کدام این 
این جبهه ها به تحلیل ش�رایط محیطی صحنه نبرد در جنگ نرم و س�پس مدیریت ارتباطات در این شرایط 

بپردازد.

* دانشجوی دکتری  علوم ارتباطات  دانشگاه عالمه طباطبایی
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1( آرایش نیرو های مهاجم در جنگ نرم
 

در جبه��ه مهاجم جنگ ن��رم مثلثی وجود دارد ک��ه در راس 
آن کارگ��زاران بیرونی ای��ن جبهه  قرار دارند، در یک گوش��ه 
ای��ن جبهه کارگزاران داخلی ودر گوش��ه دیگ��ر آن نیرو های 

اجتماعی جذب شده قرار دارند.

1-1( کار گزار بیرونی جبهه مهاجم جنگ نرم:
کارگزاران بیرونی رهبری فکری ولجستیکی جریان تهاجم نرم 
را بر عهده دارند، نق��ش این کارگزاران بیرون��ی در جنگ نرم 
امروز را سرویس های امنیتی کشور های غربی، استراتژیستها 
وطراحان عملیات روانی، موسس��ات غربی حامی براندازی در 
کشورهای مخالف سیاس��ت های امریکا همچون خانه ازادی، 

بنیاد سوروس، NEDو...بر عهده دارند. 

2-1( کارگزار درونی جبهه مهاجم جنگ نرم:
در این گوش��ه مثل��ث جبهه مهاج��م جنگ نرم،پی��اده نظام 
وکارگزار درونی قرار دارد که به نوعی از میان نخبگان سیاسی 
کش��ور هدف در جنگ نرم انتخاب وس��ازماندهی می ش��وند. 
جنگ نرم همانطور که گفته ش��د جنگ غیر مس��تقیم است، 
به این معنا که اثرگذاری آن بر مخاطب بصورت غیر مس��تقیم 
اعمال می ش��ود و  نیرو های این نبرد از میان نخبگان سیاسی 
همان کشور انتخاب می شوند تا بعضاً  کشور مورد هدف جنگ 
نرم حتی نتواند تشخیص دهد که یک جنگ تمام عیار علیه او 
آغاز ش��ده است وفضا غبار آلود تر شده و تشخیص حق از باطل 
سخت تر شود. فی الواقع دشمن هیچ گاه خود بصورت مستقیم 
وارد جنگ نرم نمی ش��ود و عناصر داخل��ی هماهنگ با خود را 

بعنوان پیاده نظام در این صحنه قرار می دهد.

 3-1( حوزه کنترل امنیتی:
 وقتی نقشه صحنه جنگ نرم در انتهای این مقاله تکمیل شد، 
متوجه میش��ویم که ب��رای هریک از اضالع ای��ن مثلث ها باید 
تدبیری اندیش��ید. این حوزه)کارگ��زاران بیرونی + پیاده نظام 
داخلی( حوزه امنیتی اس��ت که باید ازسوی نهاد های امنیتی 

مورد رصد واقدام قرار بگیرد.

2( آرایش جبهه مدافع در جنگ نرم
 

در س��وی دیگر میدان جن��گ نرم جبهه مدافع ق��رار دارد. که 
ش��امل فرماندهان وافس��ران جوان جبهه مقابله با جنگ نرم 

میشود. 

1-2( فرماندهان جبهه جنگ نرم
در راس جبه��ه مداف��ع در عرصه جنگ ن��رم، فرماند هان این 
جبهه ق��رار دارند ک��ه به تعبیر مق��ام معظم رهبری اس��اتید 
دانشگاه این مسئولیت را بر عهده دارند.رهبری در این باره می 
فرمایند:قطعاً انتظاری که از اس��اتید دانشگاهها در این جنگ 
و مبارزه نرم می رود فراتر از انتظاری اس��ت که از دانش��جویان 
وجود دارد.…اس��اتید دانشگاهها فرماندهان جبهه جنگ نرم 
هس��تند. فرماندهان این جبهه باید با ش��ناخت مسائل کالن، 
شناس��ایی دشمن و کشف اهداف او، طراحی کالن انجام دهند 
و براس��اس این طراحی حرکت کنند.اس��تادی که بتواند، این 
نقش را ایفا کند، اس��تادی شایس��ته برای ح��ال و آینده نظام 
جمهوری اس��المی خواهد بود.)88/8/7 - در دیدار با اس��اتید 

دانشگاه ها(

2-2( افسران جوان جبهه مقابله با جنگ نرم
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در راس جبه�ه مدافع 

در عرصه جن�گ نرم، 

فرماند هان این جبهه 

قرار دارند که به تعبیر 

مق�ام معظ�م رهبری 

اساتید دانش�گاه این 

مس�ئولیت را بر عهده 

دارند.رهب�ری در این 

باره می فرمایند:قطعًا 

انتظاری که از اس�اتید 

ای�ن  در  دانش�گاهها 

جنگ و مبارزه نرم می 

رود فرات�ر از انتظاری 

است که از دانشجویان 

دارد.… وج�ود 

دانش�گاهها  اس�اتید 

جبه�ه  فرمانده�ان 

جنگ ن�رم هس�تند. 

این جبهه  فرماندهان 

باید با شناخت مسائل 

شناس�ایی  کالن، 

دشمن و کشف اهداف 

او، طراحی کالن انجام 

دهند و براس�اس این 

کنند. طراحی حرکت 

بتواند،  اس�تادی ک�ه 

این نق�ش را ایفا کند، 

استادی شایسته برای 

ح�ال و آین�ده نظ�ام 

اس�المی  جمه�وری 

بود.)88/8/7  خواهد 

- در دیدار با اس�اتید 

دانشگاه ها(

در گوشه پایین مثلث این جبهه، افس��ران جوان جبهه مقابله 
ب��ا جنگ نرم ق��رار دارند.ک��ه به تعبی��ر مقام معظ��م رهبری 
دانش��جویان عهده دار این نقش هس��تند. مقام معظم رهبری 
در ای��ن باره می فرماین��د: »در این جنگ نرم، ش��ما جوانهای 
دانشجو، افس��ران جوان این جبهه اید. نگفتیم سربازان، چون 
س��رباز فقط منتظر است که به او بگویند پیش، برود جلو؛ عقب 
بیا، بیاید عقب. یعنی سرباز هیچگونه از خودش تصمیم گیری 
و اراده ندارد و بای��د هر چه فرمانده میگوید، عمل کند. نگفتیم 
هم فرماندهاِن ط��راح قرارگاه ها و یگانهای ب��زرگ، چون آنها 
طراحی های کالن را میکنند. افس��ر جوان تو صحنه است؛ هم 
به دستور عمل میکند، هم صحنه را درست می بینید؛ با جسم 
خود و جان خود صحنه را می آزماید. لذا اینها افس��ران جوانند؛ 
دانشجو نقش��ش این اس��ت. حقیقتاً افس��ران جوان، فکر هم 
دارن��د، عمل هم دارند، تو صحنه هم حضور دارند، اوضاع را هم 
می بینن��د، در چهارچوب هم کار میکنن��د.« )بیانات در دیدار 

اساتید دانشگاه ها، 8 شهریور 1388(

3-2( حوزه تواندمند سازی وشبکه سازی
دراین بخ��ش از صحن��ه نبرد که نی��رو ه��ای انقالبی حضور 

دارند، راهبرد اصلی باید تقویت این نیرو ها باش��د. این تقویت، 
دومرحل��ه دارد؛ نخس��ت اینکه نی��روی انس��انی متخصص و 
توانمند تربیت ش��ود. دیگری اینکه این انس��ان های توانمند 
ومتخص��ص ب��ه یکدیگر وصل ش��ده وتش��کیل ش��بکه های 

اجتماعی بدهند.

3( شکل گیری طیف اجتماعی وحوزه جذب

 

وقتی دومثلث جبهه های مدافع ومهاجم را در صحنه نبرد نرم 
در کنار یکدیگر قرار می دهیم، دربی��ن این دو مثلث یک فضا 
ب��ه وجود می آید ک��ه اصطالحاً به آن فض��ای اجتماعی  گفته 
می ش��ود، دراین فضا یک طیف ش��کل میگیرد که از نیروهای 
انقالبی )نیرو های س��فید( شروع ش��ده به نیروی های خنثِی 
اجتماعی)خاکس��تری(  و در نهایت به نیروهای دشمن)سیاه( 
ختم می ش��ود. برای ج��ذب واثرگذاری ب��ر روی هریک ازاین 

اقشار اجتماعی باید برنامه ویژه ای طراحی واجرا کرد.


