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تهدیدها و فرصتهای فناوری زیستی 1در مقابله با جنگ نرم
مصطفی خودسیانی
کارشناس ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک

رضا
تاریخ دریافت34/10/51 :

مقيسه2

تاریخ پذیرش34/17/14 :

چکیده

امروزه جهان شاهد گستردگی و پيچيدگی فناوریهای نوین است که متأثر از افزایش و
اشتراک اطالعات بوده و تهدید جدید نظام سلطه عليه ملتها به شمار می رود .با عنایت به
نقشهای مهم سياسی ،نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...این فناوریها؛ فراوانی
متغيرها ،تنوع تهدیدات ،چالشهای ملی ،منطقهای و فرامنطقهای و تعدد بازیگران بينالمللی
و منطقهای بر این موضوع تأثيرگذار است .فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی) دربارۀ
ضرورت توجه به علم و فناوری در تقابل با تهدیدات نرم نظام سلطه میفرمایند« :اگر چنانچه
ملتها بتوانند در قضيۀ هستهاى ،در قضيۀ فضا ،در مسائل الكترونيک ،در مسائل گوناگون
صنعتى ،فناورى و علمى پيش بروند ،راهى براى سيادت زورگویانه و قلدرانۀ اینها [نظام
سلطه] بر دنيا باقى نخواهد ماند» .با توجه به تهدیدات نرم جبهۀ استكبار عليه نظام ج.ا.ا،
تبيين فناوریهای نوظهور ،اثرات مثبت (فرصتها) و اثرات منفی (تهدیدات) فناوری زیستی
در مقابله با جنگ نرم دشمن اهميت فراوانی دارد .این مقاله از نوع توصيفی تحليلی با هدف
کاربردی است که با روش کتابخانهای و مطالعات ميدانی انجام شده است.
واژههایکلیدی :اقليمشناسی نظامی ،عمليات نظامی ،شاخص اقليم نظامی ،جنوب شرق کشور
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مقدمه
یكی از اقسام جنگها ،جنگنرم است که در چند دهۀ اخير وارد ادبيات دفاعی امنيتی
شده است .فناوریهای نوظهور ،تأثير بسزایی در پيشبرد اهداف دشمن در این جنگها
دارند .در مقابله با تهدیدات پيشرو نيز میتوان از این فناوریها بهره جست .فناوری
زیستی با در برگرفتن حوزههای جدید و گسترده در همهی زمينههای دانش و فناوری،
از تمام شاخههای علوم پزشكی ،تغذیه و بهداشت گرفته ،تا کشاورزی و محيطزیست تا
صنایع ساخت و ساز ،حمل و نقل ،ارتباطات ،الكترونيک ،صنایع نظامی و هوافضا ،گسترۀ
وسيع و نوینی را پيش روی سياستگذاران حوزۀ دانش و فناوری میگذارد.
در دهۀ اخير پيشرفتها در تكنولوژی زیستی در ابعاد بسيار کوچک به وجود آمده
است که تمدن بشری را به سوی تحولی فوقالعاده در همه زمينههای علمی و فناوری
هدایت خواهد کرد .این حرکت به سوی ابعاد مادونریز زیستی را عصر فناوری زیستی
مینامند .فناوری زیستی در بسياری از فناوریها و در نتيجه زندگی انسانها تأثير اساسی
دارد .گسترش فناوری زیستی در حوزههای مختلف اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،دفاعی،
امنيتی و  ...موجب یک تهدید واقعی برای کشورهایی شده است که از لحاظ علمی و
فناوری ضعيف هستند .فناوری و تأثير آن در روند تربيت دینی ،علمی ،اخالقی ،زیستی،
هنری و زیباشناختی ،حرفهای و اقتصادی ،اجتماعی و سياسی مخاطبان ،از فرصتها و
تهدیدات هر جامعهای است که روشنفكران و نخبههای آن باید به آن فكر کرده و در
صدد رفع آسيبها و تهدیدات ناشی از آن باشند و با استفاده از نقاط قوت و فرصتها
در توانافزایی جامعه و ارزشها تالش نمایند.
رهبر معظم انقالب در خصوص هوشياری و لزوم شناخت دشمن ،میفرمایند« :اگر
نگهبانانى که بر روى حصار دارند نگهبانى میدهند ،دائم هشيار بودند ،مراقب بودند،
حرکات دشمن را رصد کردند ،از هيچ نقطهاى غافل نشدند ،امنيت داخل حصار محفوظ
خواهد بود؛ در سایهى آن امنيت ،مردم به دین و دنيا میتوانند برسند؛ که اگر امنيت نبود،
نمیتوانند .پس پرداختن به استحكام نيروهاى مسلح ،یک اصل دینى غيرقابل اغماض
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است .همه بایستى مراقب باشند ،خود نيروهاى مسلح هم باید مراقب باشند ،دولتها هم
باید حواسشان باشد ،مردم هم باید حمایت کنند؛ این حصار بایستى مستحكم باشد .در
همۀ احوال ،هر اتفاقى در داخل رخ میدهد ،حصار نيروهاى مسلح باید محفوظ باشد».
( 1831/11/22بيانات در دیدار فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی)
نظام جمهوری اسالمی در مقابله با دشمنان نباید از تهدیدات فناوری در جنگنرم
غفلت نماید و نپرداختن به چنين موضوعی در بررسی راهبردها و شيوههای نبرد و عدم
توجه به تأثير فناوریهای مرتبط با جنگنرم بر کشور ،میتواند خسارتهای جبرانناپذیری
را به نظام تحميل نماید و دشمن را در استفاده از فناوری پيشرفته و ابزار و تجهيزات
مدرن خود موفق و بهرهمند گرداند.
با توجه به فرمایشهای فرماندهی معظم کل قوا در خصوص موضوع فوق و همچنين
ضرورت حرکت به منظور تحقق مراحل چهارم و پنجم فرآیند انقالب اسالمی 1در تقابل
با دشمنان ،نباید از تهدیدات حوزه فناوری در عرصه جنگنرم و خسارتهای احتمالی
ناشی از ضعف و فاصله فناوریهای خود نسبت به دشمن غفلت نمود؛ از طرفی دیگر
باید بتوانيم از فرصتهای فناوریهای جدید برای پيشبرد اهداف انقالب اسالمی حداکثر
استفاده را ببریم .توجه به این موضوعات ،نياز به بررسی و تبيين تحوالت فناوری زیستی
بر جنگ نرم و تأثيرات آن بر نهادها و سازمانهای نظام را مضاعف میکند تا بدانيم
«فناوری زیستی چه اثری اعم از مثبت و منفی بر جنگنرم دارند و الزامات آن چيست؟»
توجه به این موضوعات ،نياز به بررسی و آیندهپژوهی تحوالت فناوریهای نوظهور بر جنگنرم
را مضاعف میکند تا بدانيم «فناوریهای نوظهور چه اثری اعم از مثبت و منفی بر جنگنرم
 .1رهبر معظم انقالب اسالمی طی سخنرانیهای مختلفی به تبيين فرآیند تحقق اهداف انقالب اسالمی پرداختهاند
که مهمترین آنها در تاریخ  5931/14/07در جمع دانشجویان مردم کرمانشاه بوده است و این فرآیند را ،در پنج
مرحله اساسی مطرح و هر مرحله را به طور نسبتاً مبسوطی ،تشریح نمودند .ایشان مراحل تحقق اهداف انقالب
اسالمی را اینگونه تقسيمبندی مینمایند :مرحلهی اول « :انقالب اسالمی» ،مرحلهی دوم« :تشكيل نظام اسالمی»،
مرحلهی سوم« :تشكيل دولت اسالمی» ،مرحلهی چهارم« :تشكيل کشور اسالمی» و مرحلهی پنجم« :تشكيل دنيای
اسالمی» است.
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دارند؟»؛ لذا لزوم پرداختن به این تحقيق و پژوهشهایی از این قبيل ،امری اجتنابناپذیر
بوده و اینگونه مسائل نياز به تفكر و تدوین راهبرد دارد .در خصوص ضرورت موضوع
این تحقيق باید مطالب را اینگونه بيان نمود که دشمنان انقالب ضمن تغيير در
رویكردهایشان ،تهاجم خود را وسعت بخشيده و شيوهای فرهنگی 1را در پيش گرفتهاند.
در این زمينه جنگنرم دشمنان ،همراه با ميزان ضعف نظام اسالمی و وابستگی در مسایل
فرهنگی و ورود فناوریهای نوین و استفادهی مجریان جنگ نرم از این فناوریها
بهمنظور ضربه زدن به نظام ج.ا.ا درجه اهميت موضوع تحقيق را آشكار میسازد.
از سویی دیگر مقتضيات زمانی بر ضرورت بررسی موضوع خواهد افزود؛ همچنين
تأکيدات مقام معظم رهبری و عدم شناخت ماهيت جنگنرم دشمنان ضرورت و اهميت
تحقيق را صد چندان نموده است .بررسیهای محدودی در این زمينه صورت گرفته
است؛ ولی هيچ یک از موضوعات به نقش فناوریهای نوظهور در جنگ نرم نپرداختهاند
و صرفاً مبانی نظری جنگنرم را مطرح کردهاند و بسياری از سؤالها بیپاسخ مانده است؛
لذا عدم بررسی و واکاویهای الزم در این موضوع ،منجر به طرح این سؤال میگردد که
فناوریهای نوظهور چه اثرات و تبعاتی(فرصت و تهدید) در عرصۀ جنگ نرم دارند و
الزامات نهادی و سازمانی متأثر از این فناوریها در مقابله با جنگ نرم کدام است؟ هدف
از انجام این پژوهش ،دستیابی به تأثيرات مثبت و منفی(احصای فرصتها و تهدیدات)
فناوری زیستی و تبيين الزامات سازمانی متأثر از تحليل وضعيت فناوری زیستی در مقابله
با جنگ نرم است.
روش پژوهش
تحقيقهای علمی بر مبنای هدف و ماهيت روش ،تقسيمبندی میشوند(حافظنيا5963 ،
 )83:با توجه به شرح بيان مسأله و اینكه توسعۀ فناوریهای نوظهور در این تحقيق بيان
میگردد ،این تحقيق به دنبال راهکارهای اجرایی و کاربردی خاصی است که دارای کارکرد
. Culture
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و کاربردهای ویژهای نيز هست؛ از اینرو نوع تحقيق ،کاربردى خواهد بود .همچنين این
تحقيق توسعهای است ،زیرا در این الگو قرار است اثرات فناوریهای نوین را در مقابله
با جنگنرم تبيين و آشكار نماید .از طرفی این تحقيق از نوع توصيفی است ،زیرا بناست
اثرات فناوری زیستی را بر جنگ نرم تبيين نماید و در نهایت استنباطی و استداللی است؛
زیرا الزم است اثرات فناوریهای نوین بر جنگنرم استنباط و کشف و آشكار شود.
سؤالهای پژوهش
سؤال اصلی:
 .5فناوری زیستی چه اثرات و پيامدهایی(فرصت و تهدید) در عرصۀ جنگ نرم دارد و
الزامات نهادی و سازمانی متأثر از این فناوری در مقابله با جنگ نرم کدام است؟
سؤالهای فرعی:
 .5ماهيت و اهداف جنگ نرم دشمن عليه انقالب اسالمی چيست؟
 .0کارکرد فناوریزیستی در عرصۀ جنگ نرم چگونه است؟
روش جمعآوری
ابزاری که در این تحقيق مورد استفاده قرار گرفتهاند ،عبارتند از:
الف) اسناد ،مدارک ،کتب ،مقاالت علمی و پایاننامههای موجود و مرتبط با موضوع تحقيق
ب) شبكه اطالع رسانی اینترنت به عنوان یک منبع مورد استفاده قرار گرفته است.
ج) یافتههای تحقيق از روش پانل خبرگی به دست آمده است.
چارچوب نظری تحقيق
 .5فناوریهای نوظهور:
فناوری عبارت است از :بهکارگيری ایده ،دانش ،مهارت ،ابزار ،روش و کاال به منظور
پدیدآوردن محصوالت مورد نياز .
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فناوری را میتوان مجموعهای از اجزای زیر دانست:
Technology = Idea+ Knowledge +Skill +Method +Tools + Artifact

پنج گروه فناوریهای مهم و کليدی:
الف) فناوری ارتباطات و اطالعات(( )ICTپردازش دادهها):

مطالعه ،طراحی ،توسعه،

بهکارگيری ،پشتيبانی یا مدیریت سامانههای اطالعاتی رایانه بنياد (در قلمرو نرمافزار و
سختافزار).
ب) فناوری نانو( :)NANOآرایش مجدد اتمها بر اساس نيازمندی است .در کل میتوان گفت
فناوری نانو یعنی :مهندسی اتمها در طبيعت (فن سازماندهی اتمها به شكل مصنوعی)
یا به معنای دیگر مهندسی مواد در مقياس اتمها و مولكولها.
پ) فناوری زیستی( :)BIOنوعی فنشناسی است که بر زیستشناسی استوار است با
تغيير در فرآیندهای زیستی و ارگانيسمها بهمنظور پاسخ به نيازهای انسانی.
ت) فناوریشناختی( :)COGNITIVEتبيين فرآیندهای شناختی براساس ساز و کارهای
مغز بنيان (پاسخ به این سؤال که چگونه فرآیندهای ذهنی مانند تفكر ،حافظه و ادراک
توسط مغز سازماندهی و اجرا میشوند ).انقالب جهانی فناوری ،نه یک واقعه در سال
 0151یا  ،0101بلكه روندی تكاملی است که در  51تا  01سال آینده ،به اوج خود
خواهد رسيد( .اندیشگاه شریف)5966 ،
ث) فناوریهای ترکيبی یا همگرا ( :)NBICبه مجموعه چهار علم و فناوری زیستی،
نانو ،ارتباطات و اطالعات و شناختی 1گفته میشود که در همافزایی و یكپارچگی با
هم قادرند به سطحی از نيازهای آدمی پاسخ گویند که تاکنون فناوریهای دیگر قادر
به آن نبودهاند .پيكان فناوریهای همگرا ،توسعه قابليتها و افزودن توانمندیهای
جدید به انسان است .توسعه توانمندیهای شناختی و فيزیكی آدمی ،به همراه بهبود
کيفی قابليتهای آدمی در خلق پاسخ برای نيازهای دیرپای خود ،عصری جدید را
پيش روی ما قرار داده است.
.Nano, Bio, Information technologies and Cognitive science
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شکل شماره  - 5فناوریهای نوظهور و بنیان کن

فناوری نقش تعيين کنندهای در جنگ نرم ایفا میکند ،به گونهای که بدون توليد و
توسعه فناوریهای پيشرفته ،امكان پيشبرد و پيروزی در جنگ نرم بسيار سخت است
(دهقانی فيروزآبادی.)11: 5931 ،
مبانی جنگ نرم
 .1تعریف جنگ نرم:
با توجه به تنوع تعاریف جنگنرم ،در زیر تعدادی از آنها ذکر میشود و سپس تعریف
مورد نظر ارائه خواهد شد:
« .1-1در جنگهای نرم ،الاقل در مراحل اوليۀ جنگ ،هيچ منازعه فيزیكی و سختی
صورت نمیگيرد .جنگنرم از سنخ جنگ فرهنگی است .ابزار و ادوات جنگی در این
نوع جنگ از سنخ ابزارهای فرهنگی و فكری و اندیشهای و مَنِشیاند و نه ابزارها و
وسایل نظامی .دشمنان در جنگ نرم به دنبال تسخير باورها و ارزشهای یک ملتاند.
تصرف قلبها و مغزها هدف اصلی جنگنرم است و وقتی به هدف نایل شوند در
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حقيقت جبهه مقابل را به جبهه خودی تبدیل کردهاند .در چنين صورتی ،اصوالً نيازی
به تسخير نظامی کشور و یا دخالت رسمی و مستقيم در تغيير نظام حاکم بر آن
نيست؛ بلكه این هدف را خود آن ملت ،که همگی یا بخش عمدهای از آنها بر اثر
جنگنرم به جبهه دشمن پيوستهاند ،تأمين میکنند .احياناً اگر نيازی به جنگسخت
باشد ،با کمترین مقاومت از سوی کشور هدف رو به رو خواهند شد و با هزینهای
بسيار اندک به هدف خود نایل میشوند( ».شریفی.)06 :5963 ،
« .2-1هرگونه اقدام نرمافزارانه اعم از روانی ،تبليغاتی ،رسانهای ،سایبری ،دیجيتالی،
اطالعاتی ،فرهنگی ،سياسی ،اجتماعی و علمی است که جامعه یا گروه هدف را نشانه
میگيرد و بدون درگيری نظامی و با بهرهگيری از جذب ،اقناعسازی و مدیریت
احساسات ،رقيب را به انفعال یا شكست وا میدارد( ».توالیی.)5964 ،
« .8-1در جنگروانی و آنچه که امروز به او جنگنرم گفته میشود ،در دنيا دشمن به
سراغ سنگرهای معنوی میآید که آنها را منهدم کند .به سراغ ایمانها ،معرفتها،
عزمها ،پایهها و ارکان اساسی یک نظام و یک کشور ،دشمن به سراغ اینها میآید که
اینها را منهدم بكند و نقاط قوت را در تبليغات خود به نقاط ضعف تبدیل کند،
فرصتهای یک نظام را به تهدید تبدیل کند -5966/14/10( ».بيانات در دیدار
اعضای مجلس خبرگان رهبری)
 .2مراحل جنگنرم از دیدگاه فرماندهی معظمکلقوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی):
مراحل و تقسيمبندی این موضوع بر اساس نگاه و کالم رهبر معظم انقالب در
فرمایشهای ایشان چنين آمده است؛ این مقطع از سال پایان جنگ  5964آغاز و در
سالهایی که فرهنگ کشور در دست تسامحکنندگان بود به اوج خود میرسد .در این
دوران ناتوی فرهنگی غرب و استكبار شكل میگيرد و برنامههای حساب شدهای را
طراحی میکنند.
حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در دو دهۀ اخير نسبت به خطر شبيخون
فرهنگی و تهاجم فرهنگی عليه نظام مقدس جمهوری اسالمی هشدار داده و فرمودند:
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«من یک وقت گفتم اینها دارند شبيخون فرهنگی میزنند .این راست است و خدا میداند
که راست است .بعضی نمیفهمند یعنی صحنه را نمیبينند  ...حاال دشمن دارد از
جوانهای ما انتقامش را میگيرد [انتقام شكست در جنگ تحميلی] انتقامش چيست؟
انتقام او این است که جوانهای ما را به لذات و شهوات سرگرم کند( ».بيانات در دیدار
جمعی از کارگران و معلمان.)5941/10/51 ،
معظم له بارها خطر تهاجم فرهنگی را گوشزد فرمودند که به نمونههایی از آنها
اشاره میشود « :امروز دشمن بيشترین همت خود را روی تهاجم فرهنگی گذاشته است
 ...مثل جنگ نظامی باید چشمها را باز کرد و صحنه را شناخت  ...اگر ندانيد که دشمن
کار میکند یا از آنكه میدانيد فرمان نبرید  ...پشت سرش شكست است( ».بيانات در
دیدار معلمان و کارگران« .)5963/10/50 ،در همهجا یک آرایش نظامی فرهنگی بسيار
خطرناکی عليه انقالب درست شده است و وجود دارد .این ،آن چيزی نيست که مثالً از
صد سال قبل بوده باشد .امروز دشمن در مقابل وضع کنونی ما ،آن ژست و آرایش
نظامی صد سال یا پنجاه سال پيش را به خود نمیگيرد ....ما باید آرایش جدید دشمن را
بشناسيم؛ اگر نشناختيم و خوابيدیم ،از بين رفتهایم»(بيانات در دیدار اعضای شورای عالی
انقالب فرهنگی.)5941/13/01،

شکل شماره -2مراحل جنگ نرم در بیانات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)

( . 8ابعاد) عرصههای جنگنرم:
عرصه ،فضا ،مكان یا ميدانی است که بازیگران جنگنرم برنامهها و اهداف خود را در آن
پی میگيرند .از این رو ،عرصههای جنگنرم بسيار متنوع و متكثر است .اساساً یكی از وجوه
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تمایز جنگنرم با مفاهيم مشابه مانند تهاجم فرهنگی ،جنگ رسانهای و جنگ روانی در
گسترۀ عرصهها و ميدانهای نبرد نرم است .جنگ نرم کارزاری است که در عرصههای
فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی اقتصادی ،امنيتی ،دفاعی ،علمی -فناوری ،هنری و دینی بروز
و ظهور مییابد( .باقری چوکامی.)14 :5939 ،
اگر چه جنگنرم در عرصههای مختلف ،ظاهری فرهنگی ،سياسی و اجتماعی دارد،
ولی ماهيت آن ،امنيتی است؛ زیرا ارزشهای حياتی نظام سياسی را هدف قرار میدهد و
مانند جنگ سخت ،هدف نهایی آن تغيير نظام سياسی است.
ضعفها و آسيبهای فرهنگی که میتوانند بسترهای جنگ نرم محسوب شوند و
طراحان جنگ نرم از آن برای گسستن باورها و ارزشهای جامعه از سيستم بهره میگيرند
متعددند .از جملۀ این زمينهها عبارتند از :ضعف سيستم فرهنگپذیری و درونی کردن
ارزشها ،ضعف سيستم آموزشی و پژوهشی ،راهبردها و سياستها و برنامهها ،متون
درسی در سطوح مختلف ،ضعف سيستم نمادسازی ،ضعف سيستم اطالعرسانی و
آگاهسازی ،ضعف بازتوليد فرهنگ غنی ملی و اسالمی ،ضعف توليد محصوالت فرهنگی،
ضعف توان توجيه و تبيين صحيح حقایق و اصول اسالمی و انقالبی ،غفلت از تهاجم
فرهنگی ،ضعف استفاده از تكنيکها و روشهای مدرن در فرهنگسازی ،ضعف
برنامهریزی و خط مشیهای فرهنگی ،ضعف نيروهای کارآمد متعهد در حوزۀ فرهنگی،
جابهجایی الگوهای فرهنگی ،تغيير سبک زندگی و ...
در کنار ضعفهای فوق ،تداخالت فرهنگی ،جوان بودن جامعه ایران ،جهانی شدن و
جهانیسازی ،توسعه کمی و کيفی رسانهها ،تغيير الگوی مصرف اخبار و اطالعات،
توسعۀ دانش ،نقل و انتقال آسان فرهنگها بين ملتها از عوامل ظریف آسيبساز بر
ارزشها و باورهای جامعه است .تداخالت فرهنگی اگر در فرهنگ حاکم هضم نگردد،
سبب شكاف فرهنگی و فاصله بين ارزشهای حاکم و ارزشهای نو میگردد (باقری
چوکامی.)13 :5939 ،
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 .1-8عرصۀ اجتماعی:

1

جنگنرم بدون وجود بسترها و زمينههای اجتماعی امكانپذیر نيست .تحول در بافت
جمعيتی ،گروههای مرجع ،سازمانهای مردم نهاد(ثمنها) و شبكههای اجتماعی ،وضعيت
گسلهای اجتماعی و وضعيت سرمایۀ اجتماعی ،مهمترین زمينههایی است که طراحان
جنگنرم سعی در تقویت و توسعه و بهرهگيری از آنها یا در ایجاد آنها دارند .البته
برخی محققان ،کنش اجتماعی ،روابط و تعامل ميان فردی ،آداب و رسوم و رفتارهای
جمعی را نيز از جمله عرصههای اجتماعی جنگنرم دانستهاند (الياسی.)67 :5969 ،
با وجود این ،به لحاظ نظری تئوریسينهای جنگنرم بر این باورند که جامعۀ مدنیِ
قوی و دولتِ ضعيف ،بهترین بستر برای انجام اهداف جنگنرم محسوب میشود .در این
چارچوب ،آسيبهای فراوانی از جمله ضعف اداری ،فساد اداری ،رانتخواری،
تشكيالت نامناسب و ناکارآمد ،غلبهی روابط بر ضوابط ،تغيير تدریجی در ذائقهها ،رواج
نابهنجاریهای اجتماعی و افزایش نابرابریها میتواند منجر به ضعيف شدن دولت گردد.
مقام معظم رهبری در این خصوص میفرمایند:
«ميكروب رجعت یا ارتجاع ،دشمن بزرگ هر انقالب است که به درون جوامع
انقالبی نفوذ کرده و در آن رشد مییابد .نفوذ فساد و ایجاد تردید در اذهان جوانان نسبت
به آرمانها ،دنياطلبی ،اشتغال به زینتهای دنيوی و زندگی راحت در جامعه و بروز
عالئم زندگی تجمالتی در ميان عناصر انقالبی ،نشانههایی از تأثير ميكروب ارتجاع و
عقبگرد است .پرداختن به مال و مالاندوزی ،دچار شدن به فسادهای اخالقی ،مالی و
فساد اداری ،درگير شدن در اختالفات داخلی که خود یک فساد بسيار خطرناک است و
جاهطلبی ،کاخ آرمانی انقالب اسالمی و هر حقيقت دیگری را ویران میکند( ».دیدار با
مسئوالن و کارکنان سپاه و نيروی انتظامی و جمعی از جانبازان .)5949/51/51 ،از موارد
مزبور ،یكی از کانونهای مهم در عرصۀ اجتماعی که در کارزار جنگ نرم ارزش
راهبردی فراوانی نزدِ مهاجم دارد ،سرمایۀ اجتماعی است .تضعيف و زوال سرمایۀ
.Social arena

1
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اجتماعی میتواند نظام سياسی را از درون دچار فروپاشی و بحران گرداند (باقری
چوکامی.)61 :5939 ،
 . 1-1-8عرصۀ سياسی:

1

عرصۀ سياسی را برخی به سه الیۀ ایده ،سازمان و منافع دستهبندی میکنند .جنگ نرم هر سه
عرصه را در معرض تهدید قرار میدهد؛ منتها ایدۀ حاکميت مهمترین هدف جنگ نرم در
عرصۀ سياسی است .عرصۀ سياسی هم مانند سایر عرصهها دارای قوتها و ضعفهایی
است که نقاط قوت باید دچار فرسایش و تضعيف شوند و نقاط ضعف و آسيبپذیر باید
به مثابۀ اسب تروایی باشد که زمينۀ نفوذ الگوهای سياسی دشمن را مورد پذیرش نماید.
مهمترین آسيبها یا آسيبسازیهای هدفمندی که بسترهای سياسی پيادهسازی جنگ
نرم را فراهم میآورد ،عبارتند از :تعامل نامناسب نخبگان سياسی ،کاهش اجماع مستمر
ميان نخبگان موضوعات مختلف ،رقابتهای سياسی ناسالم ،کاهش ارجحيت منافع ملی
بر منافع شخصی در سطوح مختلف ،کاهش حساسيتها نسبت به تهدیدات خارجی ميان
نخبگان و جریانها ،ظهور نخبگان جدید و نفوذ در ارکان حكومت ،حاکميت دوگانه،
ناکارآمدی و ذهنيت منفی دربارۀ عملكرد نظام و تضعيف ارکان و بازوهای رسانهای،
سياسی ،مدیریتی و امنيتی نظام (همان منبع).
 .2-1-8عرصۀ اقتصادی:

2

اقتصاد یكی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی است که سهم فراوانی در افزایش
قدرت ملی دارد و برعكس اقتصاد ضعيف ،قدرت ملی را تحت تأثير منفی خود قرار
میدهد(.رهپيک .)011 :5964 ،وضعيت اقتصادی کشورهای هدف برای طراحان
جنگ نرم برای اجرای براندازی نرم بسيار مهم است .در واقع آسيبها و ضعفهای
اقتصادی جامعۀ هدف یا ضعيف شدن منابع اقتصادی دولت مورد تهدید ،زمينۀ مناسبی را
برای ناراضیسازی مردم و تحریکسازی آنها در برابر سيستم ایجاد میکند .اساساً
. Political arena
. Economic arena
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نارضایتی ،عنصر به وجود آورندۀ تغيير است؛ ولی هر نارضایتی نمیتواند به جنبش
اجتماعی تبدیل گردد ،بلكه این نارضایتی باید به حدّ نااميدی از اصالح در پيكرۀ نظام
موجود درآمده باشد تا کمکم به عنصر خشم منجر شود .بازیگران جنگ نرم ،ضمن توليد
نارضایتی در جامعه سعی میکنند با عمليات روانی ،آن را به نااميدی تبدیل سازند .البته
طراحان جنگ نرم از زاویۀ دیگری نيز به حوزۀ اقتصادی دولت نگاه میکنند و آن نوع
سيستم اقتصادی و ميزان آزادسازی اقتصادی در جامعه است.
فساد اقتصادی ،وضعيت عدالت اقتصادی و احساس عدالت ،محروميت نِسبی ،فاصلۀ
داشتهها و انتظارها ،افزایش بيكاری ،افزایش هزینهها ،بی ثَباتی بازار ،فساد اقتصادی ،فقر
اقتصادی و وجود اختالف طبقاتی ،تراکم مسائل حل نشدۀ اقتصادی ،توزیع نامناسب
فرصتها ،ضعيف بودن بنيادهای اقتصادی و  ،...بخشی از زمينههای اقتصادی جنگ نرم
محسوب میشوند (باقری چوکامی.)65 :5939 ،
 .8-1-8عرصۀ زیستی:

1

گستردگی و تنوع کاربردهای زیست فناوری (بيوتكنولوژی) ،تعریف و توصيف آن را
کمی مشكل و متنوع ساخته است .برخی آن را مترادف ميكروبيولوژی صنعتی و استفاده
از ميكروارگانيسمها میدانند و برخی آنرا معادل مهندسی ژنتيک تعریف میکنند .اما به
طور کلی میتوان تعریف زیر را برای بيوتكنولوژی ارائه داد« :کاربرد روشهای علمی و
فنی در تبدیل برخی مواد به کمک عوامل بيولوژیک (مانند ميكروارگانيسمها ،یاختههای
گياهی و جانوری و آنزیمها و ) ...برای توليد کاال و خدمات در کشاورزی ،صنایع
غذایی ،دارویی ،پزشكی ،و سایر صنایع» (ميرمطلبی.)5964 ،
فناوری زیستی نوعی فنشناسی است که بر زیستشناسی استوار است .با تغيير در
فرآیندهای زیستی و ارگانيسمها به منظور پاسخ به نيازهای انسانی.
واژۀ زیستفناوری 1یا بيوتكنولوژی نخستين بار در سال  5353از سوی کارل ارکی 2به

. Biotechnology

1
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مفهوم کاربرد دانشهای پزشكی و زیستی و اثر مقابل آن در فناوریهای ساخت بشر به
کار برده شد.
به طور کلی هرگونه کنش هوشمندانه بشر در آفرینش ،بهبود و عرضه فرآوردههای
گوناگون با استفاده از جانداران ،به ویژه از طریق دستكاری آنها در سطح مولكولی در
حيطه این مهمترین ،پاکترین و اقتصادیترین فناوری سده حاضر ،زیستفناوری قرار میگيرد
(اصفهانی .)5965 ،تعریف ساده این پدیده نوین ،عبارت است از دانشی که کاربرد یكپارچه
زیستشيمی ،ميكروبشناسی و فناوریهای توليد را در سامانههای زیستی به دليل
استفادهای که در سرشت بين رشتهای علوم دارند مطالعه میکنند .در تعریف دیگر ،بيوتكنولوژی
را چنين تشریح کردهاند« :فنونی که از موجودات زنده برای ساخت یا تغيير محصوالت ،ارتقا
کيفی گياهان یا حيوانات و تغيير صفات ميكروارگانيسمها برای کاربردهای ویژه استفاده میکند.
بيوتكنولوژی به لحاظ ویژگیهای ذاتی خود دانشی بين رشتهای است .کاربرد اینگونه دانشها
در مواردی است که ترکيب ایدههای حاصل در طی همكاری چند رشته به تبلور قلمرویی
با نظام جدید میانجامد و زمينهها و روششناسی خاص خود را دارد و درنهایت حاصل
برهمکنش بخشهای گوناگون زیستشناسی و مهندسی است .زیست فناوری در اصل،
هستهای مرکزی و دارای دو جزء است :یک جزء آن درپی دستيابی به بهترین کاتاليزور برای
یک فرایند یا عملكرد ویژه است و جزء دیگر سامانه یا واکنشگری است که کاتاليزورها در
آن عمل میکنند(ویكیپدیا) .زیستفناوری در چهار زمينه کلی کاربرد دارد که این زمينهها
شامل علوم پزشكی ،8کشاورزی ،4دریایی 8و صنعتی 6هستند (ابراهيمی.)5930 ،

 .1زیستفناوری از واژههای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای  Biotechnologyدر انگليسی و در
حوزه ژنشناسی است«.فرهنگ واژههای مصوب فرهنگستان -دفتر هشتم ،بخش التين ».فرهنگستان زبان و ادب
فارسی .12،بازبينیشده در  2فروردین .1811

2

. Karl Ereky
. Red Biotechnology
4
. Green Biotechnology
5
. Blue Biotechnology
6
. white Biotechnology
3
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نتایج و پيامدهای روندهای کالن فناوری زیستی:
زیست فناوری دارای روندها و پيامدهای مختلفی است که پس از بررسی و تحليل
منابع مرتبط با این حوزه ،این روندها در هشت گزینه به شرح زیر خالصه شده است:
الف) استفاده سازمانهای تروریستی و برخی از دولتها از تسليحات زیستی(عليه انسان،
دام ،گياه و محيط زیست ) با توجه به قدرت باال ،قابل دسترس و ارزان بودن آن و
عدم امكان تمایز اقدامات و تحقيقات زیستی صلحآميز از غير آن که امكان آسيب به
حوزههای سالمت ،اقتصاد ،کشاورزی و  ...را دارد.
ب) تغيير نظام سالمت از تشخيص و درمان به پيشبينی و پيشگيری (توجه به شناسایی
و پيشگيری از آلودگیهای محيطی و توجه به عملكرد سامانۀ ایمنی انسان) و در
نتيجه افزایش طول عمر انسانها
ت) گسترش بهرهگيری از ژن درمانی و مهندسی ژنتيک و اصالح بنيادین بسياری از
بيماریها (صعب العالج و )...و پاسخ سریع به تهدیدات زیستی (حمالت ميكروبی)
با توليد واکسنها ،پادتنها و داروهای هوشمند (کاهش آسيبهای دارویی و ورود
داروهای بهتر ،قویتر و کم ضررتر به بازار و احتمال رونق بازار دارو برای نسل
جدید داروها و ورشكستگی شرکتهای فاقد فناوری)
ث) بهکارگيری مهندسی ژنتيک در توليد بيشتر محصوالت کشاورزی (دام ،گياه و )...
بهمنظور جلوگيری از قحطی و افزایش رونق اقتصادی
ج) توسعه توليد سوختهای زیستی وکاهش وابستگی به سوختهای فسيلی
چ) احتمال تبدیل شدن آزمایشگاههای سطح چهار به ابر فروشگاههای عامل جنگافزارهای
زیستی
ح) بهنژادی انسان و مشابهسازی آن با چالشهای جدی اخالقی و مذهبی و بروز نسلی
بیهویت در بين بشر (انقالب جهانی فناوری در سال  0101از دیدگاه اندیشگاه رند)
خ) استفاده از فرآیندهای بيولوژیكی به منظور توسعه و افزایش بهرهوری در صنایع .نظر
به اهميت عرصههای مختلف جنگ نرم ،نوشتار حاضر درصدد است تا با تبيين
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فناوریهای نوظهور به بررسی اثرات مثبت(فرصتها) و اثرات منفی(تهدیدات)
فناوری زیستی در مقابله با جنگ نرم دشمن بپردازد.
روش جمعآوری
برای تشریح و تفصيل اثرات فناوری بر ابعاد مختلف جنگ نرم ،حوزه جنگ نرم به چهار
بعد یا موضوع تقسيم شدهاند :روش ،محتوا ،ساختار ،عوامل یا ابعاد .علت انتخاب این
چهار بعد یا موضوع این بوده است که تصور میشود فناوری بر این ابعاد اثرات بيشتری
میگذارند.
مثل اینكه بگویيم اگر باران بياید بر کدام یک از «سنگ»« ،خاک» و «آسفالت» اثر
بيشتری میگذارد؟ مسلماً خاک اثر بيشتری از باران میگيرد .دليل توجيهی مؤلفههای فناوری
و جنگنرم ،همانند مثال باران و خاک ،سنگ و آسفالت است که سنخيت باران و خاک
به دليل رشد گياهان در آن بيشتر و مترتب بر نتيجه است .بنابراین ماتریس یا جدولی
تدوین گردیده است که ستونها ابعاد جنگنرم و ردیفها فناوریها و دستاوردهای کلی
آنهاست .ردیفهای جدول فناوری و دستاوردهای کلی آن (نتایج و روندهای کالن) ،همانند
یک فاعل یا متغير مستقل عمل میکند که در ستونهای جدول (ابعاد و اجزای جنگنرم) به
مثابه مفعول یا متغير وابسته است .سلولهای متقاطع باید اثر فاعل (ردیفها) بر مفعول
(ستونها) را منعكس کند و هر آنچه را اثر میگذارد تبيين کند ،هدف در مرحله اول،
تبيين اصل اثرات است نه راهكارهای مقابله و یا راهكارهای استفاده .در مرحله دوم به
راهكارهای مقابله و الزامات پرداخته خواهد شد.
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جدول مربوط به نگاشت اثرات مثبت(فرصتها) و اثرات منفی(تهدیدات) فناوری زیستی
ابعاد

فرصت

تهدید

فرصت

تهدید

فرصت

تهدید

فرصت

تهدید

روندهایفناوری زیستی()BIO

روشها

مخاطبين

بازیگران

استفاده سازمانهای تروریستی و برخی از دولتها از
تسليحات زیستی(عليه انسان ،دام ،گياه و محيط
زیست) ،با توجه به قدرت باال ،قابل دسترس و ارزان
بودن آن و عدم امكان تمایز اقدامات و تحقيقات
زیستی صلحآميز از غير آن که امكان آسيب به
حوزههای سالمت ،اقتصاد ،کشاورزی و  ...را دارد.
تغيير نظام سالمت از تشخيص و درمان به پيشبينی و
پيشگيری (توجه به شناسایی و پيشگيری از آلودگیهای
محيطی و توجه به عملكرد سامانۀ ایمنی انسان) و در
نتيجه افزایش طول عمر انسانها
گسترش بهرهگيری از ژن درمانی و مهندسی ژنتيک و
اصالح بنيادین بسياری از بيماریها (صعب العالج
و )...و پاسخ سریع به تهدیدات زیستی (حمالت
ميكروبی) با توليد واکسنها ،پادتنها و داروهای هوشمند
بهکارگيری مهندسی ژنتيک در توليد بيشتر محصوالت
کشاورزی (دام ،گياه و  )...به منظور جلوگيری از قحطی
و افزایش رونق اقتصادی
توسعه توليد سوختهای زیستی وکاهش وابستگی به
سوختهای فسيلی
احتمال تبدیل شدن آزمایشگاههای سطح چهار به ابر
فروشگاههای عامل جنگافزارهای زیستی
بهنژادی انسان و مشابهسازی آن با چالش های جدی
اخالقی و مذهبی و بروز نسلی بیهویت در بين بشر
استفاده از فرآیندهای بيولوژیكی به منظور توسعه و
افزایش بهرهوری در صنایع.
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جدول مربوط به رابطه تهدیدات و فرصتهای احصا شده از نتایج روندهای فناوری زیستی با الزامات سازمانی

الزامات ستادی و سازمان

نگاشت

الزامات فنی و ابزاری

فرصتها
تهدیدات

یافتههای پژوهش
اثرات مثبت(فرصتها) و منفی(تهدیدها) فناوری زیستی بر جنگ نرم
نتایج روندها

ابعاد جنگ نرم

روشها

مخاطبین

بازیگران

-1استفادهسازمانهای

 -وارد نمودن

 -با توليد عوامل و

 -تهدید سازمانهای

 -به دليل سهولت

تروریستی و برخی از

لطمههای اقتصادی

تسليحات زیستی و

تروریستی باعث

توليد ،در دسترس

دولتها از تسليحات

با داروهای مخرب و

انتشار آن در جامعه

افزایش مهاجرت در

بودن و ارزان بودن

زیستی (عليه انسان،

زیان آوردن به

هدف به منظور

کشور هدف (به علت

دستیابی به

دام ،گياهومحيط

محصوالتکشاورزی

ضربه عليه دام و

ترس از مرگ و فقر و

تسليحات زیستی ،هر

زیست) با توجه به

و در نتيجه بدبين

محيط زیست که

ناامنی) خواهد شد که

فردی با هر توانمندی

قدرت باال ،قابل

کردن مردم نسبت به

موجب بروز اختالل

این مهاجرت نيز تغيير

میتواند از این

دسترس و ارزان بودن

دولت ها و بیکفایت

در حوزههای مختلف

فرهنگ بر روی افراد

تسليحات به صورت

آن و عدم امكان تمایز

نشان دادن مسئولين

(از قبيل اقتصاد،

جامعه هدف و

گسترده برای اهداف

اقدامات و تحقيقات

نظام.

سالمت ،محيط

مهاجرین را به دنبال

جنگ نرم عليه

زیستی صلح آميز از

 -استفاده سازمانهای

زیست و  )...شده و

خواهد داشت.

دیگران استفاده کند.

غير آن که امكان

تروریستی از

موجب بی اعتمادی

 -به دليل فراگير شدن

 -طراحان با استفاده

آسيب به حوزههای

تسليحات زیستی

مردم نسبت به

و ارزان شدن

از تسليحات زیستی

سالمت ،اقتصاد،

باعث ترس از

حاکمان و زمينه نفوذ

تسليحات زیستی،

عليه محيط زیست و

کشاورزی و ...را دارد.

سرایت و شيوع

عمليات نرم دشمن را

همه مردم از این نوع

دام ،اعمال خرابكاری

بيماریهای زیستی

فراهم میکند.

سالحها استفاده

نموده و باعث

بين مردم گردیده که

 -سازمانهای

میکنند و مردم در

مهاجرت روستایيان

این امر موجب از بين

تروریستی با توليد

اجتماع نسبت به

به شهرها میگردند.

رفتن فرهنگ

داروهای به ظاهر

همدیگر بدبين

این امر در ایجاد و

نوعدوستی ،صلهرحم

مفيد که به صورت

میشوند.

افزایش بيكاری در

 ،ميهماننوازی و ...

غيرمستقيم بر روی

بين جوامع نقش ایفا

شده و در تغيير کلی

مغز اثر منفی

میکند و موجب
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فرهنگها نيز مؤثر

میگذارند و توسط

افزایش معضالت

است.

آزمایشگاههای

اجتماعی میگردد.

 -با استفاده دشمن از

کشورهای هدف قابل

 -طراحان و مجریان

تسليحات زیستی و

تشخيص نيستند ،بر

با مدیریت مواد

مبتال شدن قشر

مغز و روان افراد

غذایی جهانی و توليد

زیادی از مردم جامعه

جامعهی هدف اثر

آفتهای کشاورزی و

به بيماریهای خاص

گذاشته و زمينه را

دامی ،به مایحتاج

و صعبالعالج،

برای انجام جنگ نرم

غذایی کشور هدف

طبقهی جدیدی از

خود فراهم میکنند.

آسيب میزنند که

افراد با این

موجب صدور

مشخصات در جامعه

محصوالت گياهی

ایجاد شده که انجام

کشورهای دارای

عمليات و جنگ نرم

محصوالت فرآوری

بر روی این افراد به

شدهی غنی میگردند

راحتی صورت

و موجب صادرات

میپذیرد.

مواد غذایی مورد
دلخواه خود
میگردند .این امر
باعث از بين رفتن
روحيه خواستن و
توانستن در بين
جوامع گشته و ایجاد
وابستگی به سازمانها
و دولتهای
تروریستی و تغيير
ذائقهی مردم را به
همراه خواهد داشت.

 -2تغيير نظام

 -با ورود فناوری

 -با امكان پيشبينی

 -با امكان تغيير نظام

 -طراحان با ادعا به

سالمت از تشخيص

زیستی و امكان تغيير

و پيشگيری از بروز

سالمت از تشخيص

اینكه زیست فناوری

و درمان به پيش بينی

نظام سالمت از

اثرات منفی بر روی

و درمان به پيشبينی

قدرت درمان بسياری

و پيشگيری (توجه به

تشخيص و درمان

مغز انسان (در

و پيشگيری ،یاد

از بيماریهای
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شناسایی و پيشگيری

به پيشبينی و

صورت به کارگيری

مرگ به دليل نظام

صعبالعالج را دارد

از آلودگیهای

پيشگيری ،طول عمر

تسليحات زیستی

پيشگيری خوب به

باعث مهاجرت

محيطی وتوجه به

افراد افزایش یافته که

عليه مغز یا ایجاد

فراموشی سپرده

بيماران جامعه هدف

عملكرد سامانه ایمنی

این امر منجر به

بيماریهای روانی

میشود و با حاکم

به کشورهای صاحب

انسان) و در نتيجه

افزایش جمعيت

به صورت طبيعی)

شدن دنياگرایی به

زیست فناوری شده

افزایش طول عمر

جامعه میگردد و در

این موارد قبل از

دليل افزایش طول

و پس از صرف

انسانها

پی آن مشكالتی از

تأثير فراوان،

عمر ،روابط دوستانه

هزینههای زیاد

قبيل افزایش بيكاری

پيشبينی شده است

و ایثارگرانه بين مردم

طراحان میتوانند با

کمبود مسكن و

و مانع از اثرگذاری

کم میشود.

ایجاد بيماری جدید

کمبود امكانات

بر روی مغز و تغيير

در بدن بيمار ،عالوه

معيشتی و  ...را به

روح و روان افراد

بر ایجاد تشویش در

دنبال خواهد داشت.

میگردد و دشمن نيز

روحيهی بيماران و

به اهداف جنگ نرم

خانواده آنان امكان

خود نایل نمیگردد.

انتقال بيماریهای

 -گسترش روزافزون

جدید را در بين

فناوری زیستی و

دیگر جوامع فراهم

پيشبينی دقيق

آورند.

بيماریها و ارتقای

 -سوءاستفاده

سالمت با هزینهی

دولتهای توليدکننده

بسيار پایين در بين

دارو به دليل صاحب

جوامع و اتكای مردم

فناوری و انحصاری

به این فناوری،

شدن داروهای

موجبات کم رنگ

زیستی و تبليغ و

شدن نقش دین و

تحميل خواستههای

بعضاً فراموشی خدا

خود به سایر جوامع

و امدادهای الهی را

مصرف کننده.

فراهم میکند.
 -8گسترش

 -عدم برخورداری

 -با شناسایی

 -با ورود فناوری

 -مجریان با استفاده

بهرهگيری از ژن

از فناوری زیستی

ژنهای مربوط به

زیستی ،بهرهگيری

از زیست فناوری و

درمانی و مهندسی

در استفاده از ژن

رفتارهای خاص

از ژن درمانی و

دستکاری ژنها

ژنتيک و اصالح

درمانی و مهندسی

افراد و دستكاری

مهندسی ژنتيک و

میتوانند داروهایی
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بنيادین بسياری از

ژنتيک باعث

آنها میتوان برخی

اصالح بنيادین

توليد کنند که باعث

بيماریها (صعب

میشود کشورهای

رفتارهای هنجار یا

بسياری از بيماریها

آسيبرسانی ،کنترل

العالج و )...و پاسخ

صاحب فناوری ،از

ناهنجار را در

گسترش یافته و در

ذهنی و و یا توليد

سریع به تهدیدات

نظر امنيتی تهدیدی

جامعهی هدف

پی این امر ،انتقال

بيماریهای

زیستی (حمالت

برای کشورهای

ترویج یا متوقف

ژنهای کشورهای

نامشخص در

ميكروبی) با توليد

هدف باشند و

نمود.

غربی و تغيير در

مخاطب گشته و

واکسنها ،پادتنها

تحریم عليه

 -با تغئير ژنتيكی

نژاد کشورهای

بتوانند در جنگهای

و داروهای هوشمند

کشورهای عدم

در جامعهی هدف

جامعه هدف رخ

روانی از این داروها

(کاهش آسيب های

برخوردار را در

امكان تغيير نسل و

خواهد داد.

برای رسيدن به

دارویی و ورود

دستور کار خود

تضعيف هوش و

 -امكان توليد

مقاصد خود،استفاده

داروهای بهتر،

قرار دهند و باعث

ذهن افراد نسلهای

داروهای خاص و

کنند.

قویتر و کم

نگرانی در بين مردم

آینده بوجود میآید

یا ژنهای

 -با ورود فناوری

ضررتر به بازار و

کشورهای هدف در

که موجب غلبهی

مخصوص برای

زیستی بهرهگيری از

احتمال رونق بازار

دسترسی به داروها

تفكر مجری جنگ

اثرگذاری بر نحوه

ژن درمانی و

دارو برای نسل

گردند.

نرم بر اذهان جامعۀ

عملكرد مغز افراد و

مهندسی ژنتيک

جدید داروها و

 -به دليل

هدف بهمنظور

در نتيجه اثرگذاری

گسترش یافته و

ورشكستگی

درمانپذیر شدن

تسليم نمودن آن

بر افراد را بدنبال

بسياری از بيماریها

شرکتهای فاقد

امراض ،مردم از

کشور صورت

خواهد داشت.

بنيادین اصالح می

فناوری)

انجام یک سری

میپذیرد.

گردند .که صاحبان

اعمال کریه که

 -با ورود فناوری

این فناوری با

موجب بيماریهای

زیستی و گسترش

استفاده از ابزارهایی

العالج می شد

بهرهگيری از ژن

همچون ژن درمانی

ابایی نداشته و با

درمانی و مهندسی

و توليد داروهای

تكيه بر ژن درمانی،

ژنتيک ،بيماریها

هوشمند و...

مبادرت به انجام و

به صورت بنيادین

میتوانند این علم را

ترویج آن اعمال

اصالح میشوند که

فقط منحصر به

مینمایند و در واقع

ارتقای سطح

خود نموده و دیگر

عمل به احكام دینی

سالمت جامعه را

جوامع را از داشتن

سخت تر از قبل

بهدنبال دارد و این

این فناوریها باز

میشود و پایبندی

امر موجب کاهش

بدارند که این اقدام

مردم به ارزش ها

تشویش اذهان و

باعث وابسته شدن
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به دليل درمان پذیر

گرفتاریهای ذهنی

دیگر جوامع به آنها

شدن همه بيماریها

و افزایش روحيه،

میشود.

سستتر خواهد

نشاط و اميد مردم

 -صاحبان فناوری

شد.

میگردد.

زیستی و ژنی

 -با دستيابی به

اطالعات اقوام،

اعماق علم ژنتيک و

ملت ها ،شهرها،

کشف بيشتر رموز و

محلهها ،سازمانها

پيچيدگیهای

و نهادها را مخفيانه

خلقت انسان ،زمينۀ

سرقت

بيداری فطرت

میکنند و به نفع

خداگرایی بشر ،به

خود یا دشمن

خصوص در بين

استفادههای مختلف

نخبگان فراهم

میکنند(.استفاده از

میگردد.

نقاط ضعف ژنی و
برنامه ریزی جنگ
نرم بر این اساس)

 -4به کارگيری

 -سازمانها و

 -با استفاده از

 -از طریق استفاده

 -تسهيل در افزایش

مهندسی ژنتيک در

دولتها با استفاده

فناوری زیستی و

از فناوری زیستی

توليد محصوالت

توليد بيشتر

از زیست فناوری

امكان شناسایی

در توليد محصوالت

کشاورزی و رونق

محصوالت

کيفيت گياهان و

دقيق محصوالت

کشاورزی با افزایش

اقتصاد می تواند به

کشاورزی (دام ،گياه

حيوانات را ارتقای

کشاورزی و

رونق اقتصادی و

طراحان و مجریان

و )...به منظور

داده و در صفات

جلوگيری از تقلب

جلوگيری از

در عدم تمرکز

جلوگيری از قحطی

ميكروارگانيسمها

در عرضهی

قحطی ،روح نشاط

زدایی جمعيت

و افزایش رونق

تغيير ایجاد میکنند

محصوالت دغدغه

و اميد در جامعه

شهری و رونق

اقتصادی

و با صدور آن به

و نگرانیهای

تقویت شده ،به

روستا و بهبود

جوامع کمتر توسعه

روحی مردم در

گونهای که با

سطح فرهنگ

یافته و استفاده مردم

زمينۀ تأمين مواد

برطرف شدن

روستایيان کمک

آن جامعه به علت

غذایی سالم و با

دغدغهی فكری

کند.

ارزان و با کيفيتتر

کيفيت بر طرف

آرامش خاطر به

 -استفاده از

بودن محصوالت

خواهد شد و از نظر

روان و اذهان مردم

مهندسی ژنتيک در

باعث تغيير ذائقه و

روحی روانی تأثير

حاکم میشود که

توليدات میتواند
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فرهنگ مردم

مثبتی در بر خواهد

این امر موجب

به طراحان و

میشود.

داشت.

میگردد مردم

مجریان در افزایش

 -با به کارگيری

 -با کمک مهندسی

فعاليتهای

شغل و کارآفرینی و

مهندسی ژنتيک در

ژنتيک امكان مقابله

اجتماعی و سياسی

جلوگيری از

توليد محصوالت،

با آفات گياهی به

کشور مشارکت

بيكاری که عامل

سرعت افزایش

روشهای غير مضر

فعالتری داشته

اصلی فساد و تباهی

توليد گياه و دام

(بدون استفاده از

باشند و همچنين

جوانان است کمک

بيشتر شده و کاهش

مواد شيميایی)

اثرگذاری عمليات

کند.

خواص نرمال آنها

فراهم میشود که

روانی دشمن کمتر

 -با ورود زیست

را در پی داشته و

موجب توليد مواد

شود.

فناوری و به

بعضا موجب

غذایی سالمتر و با

کارگيری مهندسی

عوارض منفی در

کيفيت باالتر شده

ژنتيک در توليد

بدن انسان ها

که در نتيجه موجب

بيشتر محصوالت

میگردد.

افزایش سالمت

کشاورزی ،مبتكران

جسمی و روانی

مهندسی ژنتيک با

جامعه شده و

ارایه طرحهای

افرادی که از روان

جدید موجب

سالم برخوردارند

کسب درآمد و یا

که بهتر میتوانند در

اهداف دیگر به

مقابله با جنگنرم

منظور افزایش

اقدام نمایند.

رونق اقتصادی

 -در آینده محصوالت

میگردند که این امر

کشاورزی از حالت

خود موجب

ترکيبات طبيعی

افزایش روحيه و

خارج میشوند و

سالمت روانی افراد

بيشتر ترکيب

جامعه میگردد.

صنعتی بشری و
قابل اعتماد مردم
نيستند و مردم آنها
را دیگر نعمت
خدادادی نمیدانند.
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 از طریق مهندسیژنتيک امكان توليد
محصوالت
کشاورزی فاقد
کيفيت مشابه
محصوالت طبيعی
فراهم میشود .این
محصوالت میتواند
در درازمدت بر
روی جسم افراد و
خصوصاً مغز افراد
اثر گذاشته و نحوه
اندیشه ،رفتار و
دیدگاه افراد
(خصوصا نخبگان)
را تغيير دهد.
 -8توسعه توليد

 -با توسعه توليد

 -افزایش ضریب

 -با فناوری زیستی

 -مجریان جنگ نرم

سوختهای زیستی

سوختهای زیستی

نفوذ ابزارهای جنگ

و توسعهی توليد

با استفاده از فناوری

وکاهش وابستگی

و کاهش آلودگی

نرم (انواع رسانهها،

سوختهای زیستی

زیستی و با توجه

به سوختهای

محيط زیست

اسباببازیها،

در هر مكان امكان

به توسعهی توليد

فسيلی

دسترسی به سوخت

اینترنت و  )...با

انجام فعاليتهای

سوخت زیستی و

ارزان قيمت تسهيل

برطرف شدن

اقتصادی بوجود

افزایش ضریب نفوذ

شده و رونق

مشكل تأمين انرژی

میآید که این امر

ابزارها ،هجمۀ

اقتصادی را در پی

پایدار آنها از طریق

موجب رونق بازار

عمليات روانی و

خواهد داشت که

زیست فناوری.

کار و کاهش تعداد

جنگ نرم خود را

موجب کاهش

افراد بيكار شده و

تشدید نموده و در

دغدغهی مردم و

در نتيجه کاهش

مناطقی که تا قبل از

افزایش اعتماد به

مدت زمان در

این نمیتوانستند

حكومت ،تقویت

معرض قرار گرفتن

عمليات انجام دهند

روحيهی خودباوری

افراد در برابر جنگ

با کمک این فناوری

ملی و افزایش

نرم دشمن میگردد.

اقدام به عمليات نرم
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مشارکت مردم در

میکنند .مثال تأمين

صحنههای مختلف

انرژی برای

و در نتيجه موجب

برقراری ارتباط در

کاهش اثرگذاری

ارتفاعات ،کویرها،

عمليات جنگ نرم

روستاها و  ...در

دشمن در جامعه

برای اجرای جنگ

میگردد.

نرم.

 توليد واستفاده ازسوختهای زیستی
میتواند از بعد
محيط زیست نيز
مؤثر باشد و موجب
کاهش آلودگی هوا
گردیده که این نيز
در افزایش روحيه و
بهبود اعصاب و
فكر تأثير دارد.
 -6احتمال تبدیل

 -دشمن میتواند

 -با توجه به مبهم

 -با احتمال تبدیل

 -استفاده از

شدن آزمایشگاههای

با اقدامات محدود

و ناشناخته بودن

شدن آزمایشگاههای

آزمایشگاههای

سطح  4به ابر

در یک حوزه (مثالً

سالحهای زیستی،

سطح  4به ابر

سطح  4در توليد

فروشگاههای عامل

ابتالی برخی

دشمن میتواند با

فروشگاههای عامل

عوامل زیستی مؤثر

جنگافزارهای

کاالهای اساسی به

انتشار شایعه مبنی

جنگافزارهای

بر مغز ،اعصاب و

زیستی

بيماریهای زیستی)

بر به کارگيری این

زیستی در صورت

روان افراد جامعۀ

و انتشار شایعه مبتال

عوامل که رعب و

استفاده از این

هدف و ایجاد

بودن برخی

وحشت را در بين

عوامل ،زمينهی

بيماریهای روحی

کاالهای اساسی

مردم در پی خواهد

توليد اخبار و سایر

و روانی که زمينهی

مورد نياز مردم

داشت ،رفتار مردم

اطالعاتی که جنبۀ

پيدایش و ظهور

عالوه بر ایجاد بار

را در مواقع خاص

جنگ نرمی یا مقابله

افسردگی ،یأس و

روانی در بين مردم،

(از جمله اجتماعات

با جنگ نرم را دارد

نااميدی و  ...را در

وضعيت بازار و

ملی مذهبی،

به شدت افزایش

جامعه گسترش

وضع اقتصادی

مراسمات مختلف

مییابد.

میدهد و مجری
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جامعه را به هم

نظام و  )...مدیریت

 -رعب و وحشت

جنگ نرم از این

ریخته و نظام

و از حضور اغلب

ناشی از بكارگيری

طریق به برخی از

عرضه و تقاضا را

مردم در این

جنگافزارهای

اهداف خود که در

بر هم میزند که

اجتماعات

زیستی موجب

جهت تضعيف

موجبات نارضایتی

جلوگيری نماید و

افزایش اثرگذاری

نظام ،القا و سياه

مردم را بدنبال

در پی این امر

عمليات روانی و

نمایی وضع موجود

خواهد داشت.

تبليغات گستردهای

جنگ نرم دشمن بر

و هجمهی گسترده

را مبنی بر عدم

روی اذهان

عمليات روانی و ...

پشتيبانی ملت از

مخاطبين میگردد.

میباشد دست
مییابد.

نظام حاکم در
شبكههای مختلف
اینترنتی و
ماهوارهای به راه
اندازد.
 با انتشار و انتقالسالحهای زیستی
به داخل شبكههای
رسانهای از طریق
عناصر نفوذی،
موجب آسيب
رساندن به عوامل
رسانهای جامعهی
هدف که در تقابل
با جنگ نرم فعاليت
میکنند شده و کارکرد
رسانههای مربوط را
مختل مینماید.
 -7بِه نژادی انسان

 -با امكان پذیر

 -ایجاد جبهه جدید

 -استفاده نادرست

 -مجریان در

و مشابهسازی آن

شدن مشابه سازی

جنگ نرم با ورود

از فناوری زیستی

اجرای تهدید مردم

با چالشهای جدی

انسان و به واسطه

انسانهای تراریخته

و با امكان بهنژادی

با به کارگيری

اخالقی و مذهبی و

وجود افراد

به جامعه (عدم

انسان و مشابه

انسانهای مشابه و
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بروز نسلی

بیهویت تمامی

تعامل و سازگاری

سازی آن توسط

دستآموز کار خود

بیهویت در بين

مقدسات ،قوانين

این افراد با جامعه،

کشورهای معاند

را بسيار راحتتر

بشر (انقالب جهانی

حقوقی ،ادبی و ...

بروز مشكالت

شاهد بروز

نموده و انسانهای

فناوری در سال

نقض شده و جامعه

جدید و مقدمهای

چالشهای اخالقی

مشابه سفيران و

 2121از دیدگاه

به چالش کشيده

برای جنگ نرم را

و مذهبی و بروز

مجری آنها در

اندیشگاه رند)

شدهای را پيش رو

در پی خواهد

نسلی بیهویت بين

مسائل گستردۀ

خواهيم داشت و

داشت.

بشر خواهيم بود.

فرهنگی و ...

دزدی و قتل و

 -تولد انسانهای

 -توليد فيلمها و

خواهند بود.

غارت ،فساد و

بیهویت به عنوان

محتوای رسانهای

 -با بهنژادی انسان

فحشا امری طبيعی

ابزار کارآمد جنگ

توسط انسانهای

و ارتقا در بين

در جامعه هدف

نرم در اختيار

بیهویت تراریخته

نسلهایی که از نظر

خواهد شد که این

دشمن که در سطح

بمنظور

آیکيو و از ضریب

امر از مهم ترین

جامعه اقدام به

اشتراکگذاری و

هوشی باالیی

ابعاد و ابزارهای

انجام هرگونه عملی

انتقال به جوامع

برخوردار هستند،

مجریان تهدید نرم

میزنند و بسيار

مختلف از طریق

انسانهایی را

در حوزههای

خطرناک بوده که

مجریان جنگ نرم.

شبيهسازی و به

فرهنگی و اجتماعی

باعث ایجاد رعب

 -از بين بردن

منظور مجری جنگ

میتواند باشد.

و وحشت در بين

هویت و تمدن

نرم از آنها استفاده و

 -بهنژادی انسان

افراد جامعه

ملی -مذهبی و

تكثير نمایند.

منجر به اختالل در

میشود.

ایرانی-اسالمی با

 -با توليدانسانهای

روابط ،احساسات و

استفاده از فناوری

شبيهسازی شده و

عواطف بين

بهنژادی و توليد

یا بخشهایی از

انسانها که موجب

انسانهای مشابه که

اعضا و جوارح بدن

تشكيل شدن نسل

موجب میگردد

توسط فناوری

بی هویت میگردد

نسلها با یكدیگر

شبيهسازی زیستی،

و این امر دسترسی

مختلط گردند و

مجریان جنگ نرم

دشمن را در جنگ

هویت ملی یک

طول عمر بيشتری

نرم تسریع مینماید.

کشور از بين برود.

داشته و از کيفيت

 -ترویج فرهنگ

زندگی باالتری

غربی در بين

برخوردار خواهند

خانوادهها از طریق

گشت که در
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استفاده از فناوری

بهرهوری این افراد

زیستی بهنژادی

در حوزۀ جنگ نرم

بمنظور تغيير در

مؤثر بوده و

ژنتيک فرزندان با

دغدغهای در این

محوریت فرهنگ

خصوص نخواهند

غرب(رنگ مو،

داشت.

رنگ چشم ،پوست
و )...
 -3استفاده از

 -استفاده از

 -فناوری زیستی

فرآیندهای

فرآیندهای

در صنعت نساجی

بيولوژیكی به منظور

بيولوژیكی در توليد

این امكان را به

توسعه و افزایش

محصوالت دارای

مجریان جنگ نرم

بهرهوری در صنایع

فناوری پيشرفته

میدهد تا انواع

(توليد مواد اوليه

پوشاک با مدلهای

داروهای خاص)

غربی بسيار متنوع

منجر به استقالل در

با رویكرد نرم که

حوزهی مربوط شده

دارای کيفيت باال و

که با تأمين مناسب

هزینۀ بسيار کم

در صورت تحریم

است را توليد کنند.

دشمن اثر منفی

 -استفاده از

روانی آن خنثی

فرایندهای

میشود.

بيولوژیک در توليد

 -با ورود فناوری

کاغذهای مرغوب

زیستی و امكان

با هزینه بسيار کم

استفاده از

که در رسانههای

فرآیندهای

نوشتاری که منجر

بيولوژیكی ،امنيت

به افزایش ضریب

شبكهها افزایش

نفوذ این نوع

یافته و امكان

رسانهها در سطح

جلوگيری از نفوذ

جامعه بمنظور

هكرها به واسطه

جهتدهی افكار
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قابليت های باالی

عمومی میشود.

مواد بيولوژیكی در
ساخت قطعات با
پردازش باال و نيز
استفاده از رمز
نگاریهای
بيولوژیكی برای
افزایش امنيت به
وجود میآید.

بحث و نتیجهگیری
کار تحقيقی باید هميشه با اجتهاد و اظهار نظر توأم باشد و محقق در پایان کار بر اساس
مطالعههای انجام شده ،به طور قاطع نظر خود را دربارۀ موضوع اعالم دارد تا به گسترش
دامنۀ معرفتی علم و یافتههای موجود کمک نماید .در غير این صورت ،تحقيق از ارزش
علمی باالیی برخوردار نبوده و اعتبار علمی زیادی نخواهد داشت (حافظنيا:5965 ،
 .)005بر این اساس ،برای نوشتار حاضر نتایج زیر متصور است:
امروزه نقش و اهميت فناوری زیستی بر کسی پوشيده نيست .این طيف از تكنولوژی،
نه تنها بر مسائل امنيتی و نظامی جهان ،که بر زندگی و رفاه مردم هم تأثير گذاشته است.
فناوری زیستی با کاربرد گسترده آن در حوزههای الكترونيک ،نساجی ،انرژی هستهای،
صنایع نظامی هوا فضا ،سلولهای خورشيدی ،سنسورهای زیستی و  ،...عالوه بر این که
میتواند توان بازدارندگی دفاعی -امنيتی کشور صاحب این فناوری را افزایش دهد ،سطح
زندگی مردم را نيز ارتقا داده و با رویكرد جدید امنيتی ،به «توليد قدرت نرم» ناشی از
رضایتمندی منجر میگردد .گستردگی کاربرد بيوتكنولوژی در قرن بيستویكم به حدی
است که اقتصاد ،بهداشت ،درمان ،محيط زیست ،آموزش ،کشاورزی ،صنعت ،تغذیه ،و
سایر جنبههای زندگی بشر را تحت تأثير شگرف خود قرار خواهد داد .امروزه مسلح
بودن به این دانش ،میتواند نقش مهمی در توان قدرتی یک کشور محسوب شود .به
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عنوان مثال ،در جهانی که با رشد انفجاری جمعيت روبه روست ،علمی همچون
بيوتكنولوژی است که میتواند نقش اثرگذاری در تامين غذای نسل حاضر و آینده
کشورها داشته باشد.
یكی از ابعاد جنگ نرم در عرصۀ فناوریهای نوظهور ،تهدیداتی است که از سوی
فناوری زیستی میتواند توسط مجریان جنگ نرم اعمال گردد .در این نوشتار ،با بررسی
روندهای فناوری زیستی دریافتيم که هدف دشمن از استفادۀ از این فناوری ،بازطراحی
طيف وسيعی از تهدیدات نوین در حوزۀ جنگ نرم است که هوشياری و هوشمندی
مسؤلين و متوليان مقابله با این طيف از تهدیدات را میطلبد و برای مقابله با آن نيز این
فعاليتها باید انجام گيرد.
نظر به جامعيت ،کاربردی بودن و انطباق شاخصهای مطرح شده ،برای نهادینه شدن
این شاخصها پيشنهادهایی با دو رویكرد الزامات درون سازمانی و برون سازمانی ارائه
میگردد .به دليل تخصصی بودن این موضوع ،برای انجام این گونه پژوهشها ،الزم است
محققان از پشتيبانیهای تخصصی در زمينههای اسناد و دیدگاه خبرگان هر بخش ،برخوردار
باشند و معاونت پژوهش مراکز آموزشی با تشكيل کارگروهی پيرامون موضوع فوق،
نسبت به تد وین منبع درس تحت همين عنوان در مقاطع مختلف آموزشی اقدام نمایند.
همچنين کارگروهی متشكل از صاحبنظران و کارشناسان حوزههای آیندهپژوهی در
دانشگاههای معتبر ملی نسبت به احصای مستندات فنی پيامدهای فناوریهای نوین و
مخصوصاً فناوری زیستی ،در حوزههای دیگر (سخت ،نيمه سخت ،عمق بخشی داخلی
و عمق بخشی خارجی) اقدام کنند و با تكميل و تبدیل این نوشتار به راهنما و دستورالعمل،
مراجع ذیصالح زمينه تبدیل آن به طرحوبرنامه و اقدام را در ارکان و اجزای سازمانها و
نهادهای جمهوری اسالمی ایران مهيا نمایند .مراجع ذیربط نيز ،زمينه تبدیل الزامات به
طرح و اقدام کاربردی را با همكاری سایر بخشهای علمی و اجرایی فراهم کنند و با
ایجاد بسترهای توسعه فراگير ،بهویژه در حوزههای اقتصادی و امنيتی ،از طریق مطالعات
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دقيق و نظارت مستمر دستگاههای دولتی مسئول و فراهم نمودن زمينههای حمایت سياسی و
مالی ،نسبت به گسترش فناوریهای نوین در حوزههای امنيتی ،هوشمندانه عمل نمایند.
برای بهرهبرداری دقيقتر صاحبنظران ،طراحان و برنامهریزان عرصۀ جنگنرم ،برخی
از پيشنهادها در قالب الزامات سازمانی ارائه میگردد.
 .1الزامات سازمانی برای بهرهگيری از فرصتهای فناوری زیستی برای مقابله با جنگ
نرم و توليد قدرت نرم:
 .1-1تقویت مراکز علمی -تحقيقاتی ،به منظور:
 تجهيز بيمارستانها به فناوری ژندرمانی و مهندسی ژنتيک دستیابی به دانش ژندرمانی و عدم نياز به بيگانگان اصالح و درمان مشكالت ژنتيكی افراد بيمار و یافتن راهكارهایی برای مقابله باانسانهای بهنژاد و کم کردن اثرگذاری آنها بر مردم جامعه هدف
 ارائه خدمات به کارکنان و سایر مردم جامعه و آمادگی پاسخگویی به تهدیدات متصوراز سوی دشمن در حوزۀ تغييرات ژنتيكی
 شناسایی عوامل زیستی تهدیدکننده و توليد داروهای مقابله کننده با این عوامل وخودکفایی کامل در حوزۀ فناوری زیستی
 تهيه دستورالعمل مورد نياز مراکز درمانی و بهداشتی ،به منظور انجام غربالگری بين مردمدر حوزۀ تغييرات ژنتيكی
 توليد داروهای مقابلهکننده با عوامل و تسليحات زیست محيطی و مقاوم نمودن محيطو دام در برابر خطرات احتمالی
 دستيابی به فناوری زیستی در توليد سوختهای زیستی . .2-1تقویت سامانههای رصد و پایش محيطی ،بهمنظور:
 شناسایی عوامل زیستی منتشر شده و نيز آزمایشگاههای توليد کننده عوامل تهدیدکنندۀانسان ،محيط زیست ،دام و گياهان
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 پایش فراوانی نسبی آماری جامعه و هوشياری در سازمان در برابر تهدیدات ناشی ازفناوری زیستی و تغيير ژن افراد
 مقابله با سازمانهای خارجی که اقدام به تغييرات ژنتيكی در جامعه مینمایند. شناسایی انسانهای بهنژاد تربيت شده در فرهنگ غرب و تالش برای کمرنگ نمودناثرگذاری این انسانها در عرصههای جنگ نرم
 .8-1آگاهسازی و فرهنگسازی عموم مردم ،سازمانها و نهادها ،بهمنظور:
 آشنایی با تهدیدات توليد داروهای آلوده و اثرگذار بر روی ذهن با کمک فناوریزیستی
 اثرگذاری مثبت بر روحيه خودباوری و اعتمادسازی بين مردم نسبت به جامعه جلوگيری از تأثير تهدیدات زیستی بر روی افراد و توليد محتوا و مستندات برای عادیکردن وضعيت ملتهب و خنثی نمودن عمليات روانی دشمن و به صحنه کشاندن مردم
در تجمعات ملی مذهبی
 مقابله با تهدیدات احتمالی و کمک و همياری به کشاورزان و مردم آسيبدیده ناشی ازتهدیدات زیستی و خنثی نمودن رعب و وحشت ایجاد شده بين مردم
 آشنا نمودن مردم نسبت به تهدیدات متصور از سوی انسانهای تراریختۀ تربيت شدهتوسط غرب و آموزش آنها در جهت مقابله با تهدیدات این نوع از انسانها.
 .7-5برخی الزامات دیگر که عبارتند از:
 کمک به راهاندازی بيمارستانهای صحرایی در مناطق محروم و خدماترسانی به محرومينبا بهرهگيری از فناوری ژندرمانی و افزایش نشاط و اميد آنها
 اصالح نظامات حوزۀ سوخت به منظور زمينهسازی برای تبدیل سوخت مصرفیخودروها به سوخت پاکزیستی و فرهنگسازی در بين مردم و سازمانها به منظور
تغيير رویكرد به سمت استفاده از سوخت پاکزیستی
 طراحی سيستمها و نرمافزار و تجهيزات توليد و مصرف انرژی برای کليه اماکن وتجهيزات در جامعه و سازمانها
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 ایجاد زیرساختهای مورد نياز تبدیل سوخت فسيلی به سوخت پاکزیستی تقویت بخش کشاورزی و کمک به ترویج فناوری زیستی و مدرنسازی و صنعتیکردن این حرفه در بين کشاورزان و حمایت از آنها بهمنظور باقی ماندن در روستا با
خرید محصوالت بومی
 رفع آلودگی زمينها و تقویت روحيۀ کشاورزان در افزایش توليدات کشاورزی استراتژی مدیریتی و رهبری مبنی بر ذخيره آذوقه و محصوالت کشاورزی برای برونرفت مقطعی از تهاجم وارد شده ناشی از تهدیدات زیستی
 تقویت رسانههای خودی و مستندسازی جنایات تروریستها و انتشار وسيع در رسانههایبينالمللی
 ایجاد هماهنگی بين اصناف برای عرضۀ مناسب مواد غذایی بهمنظور تنظيم بازار درمواقع خاص در صورت وقوع تهدیدات زیستی
 اصالح زیرساختهای کشاورزی و تقویت در برابر عوامل زیستی با هدف تقویت وبهبود بينش آنها نسبت به نظام و خودکفایی کشور در حوزۀ کشاورزی
 تقویت سازمانهای انتظامی برای کنترل و برقراری امنيت و مقابله با انسانهای بهنژادتربيت شده متناسب با فرهنگ غرب
 جهتگيری مسئولين به سمت دستيابی به فناوری زیستی بومی ،بهمنظور مقابله باتهدیدات نرم ناشی از این فناوری
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دهقانیفيروزآبادی ،سيدجالل .)5931( .فناوریهای قدرت در جنگ نرم ،فصلنامه
مطالعات راهبردی ،شماره ، 15تهران.

رهپيک ،سيامک .)5964( .تبيين شاخصها ،مظاهر و ابعاد تهدیدات در مؤلفههای قدرت
ملی ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران.
شریفی ،احمدحسين .)5963( .جنگ نرم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)،
چاپ دوم.
قلعهنویی ،مرتضی .)5935( .روندهای فناوریهای نوظهور ،معاونت طرح و برنامهریزی
راهبردی سپاه.
ميرمطلبی ،سيد محمدهادی .)5964( .مقاله زیست فناوری چيست[ ،یادداشدت وبدالگ]،
بازیابی شده از https://rasekhoon.net/article/show-21713.aspx

نائينی ،علیمحمد .)5964( .معنا و مقام قدرت نرم در مطالعات امنيتی ،مجموعه مقاالت
فصلنامۀ عمليات روانی.
نائينی ،علی محمد .)5963( .بررسی تطبيقی تهدیدهای سهگانۀ سخت ،نيمهسخت و نرم،
فصلنامه راهبردی دفاعی ،شماره. 91
نائينی ،علی محمد .)5935( .اصول و مبانی جنگ نرم ،نشر ساقی ،چاپ دوم ،تهران.
نرمافزار حدیث والیت( ،)5937مجموعه رهنمودهاى مقام معظم رهبرى ،حضرت آیت
اهلل العظمى امام خامنهاى(مدظله العالى).
ویكی پدیا (دانشنامه آزاد) ،زیست فناوری(بیتا) [یادداشت وبالگ] ،بازیابی شده از
زیست فناوری .https://fa.wikipedia.org/wiki/
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