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 در مقابله با جنگ نرم 1یستیز یفناور یهاو فرصت هادیتهد

 یانیخودس یمصطف
 کیاستراتژ یارشناس ارشد مطالعات دفاعک

 2سهيرضا مق
 14/17/34  تاریخ پذیرش:               51/10/34تاریخ دریافت:  

  چکیده
های نوین است که متأثر از افزایش و امروزه جهان شاهد گستردگی و پيچيدگی فناوری

عنایت به ی رود. با ها به شمار ماشتراک اطالعات بوده و تهدید جدید نظام سلطه عليه ملت

ها؛ فراوانی این فناوری های مهم سياسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...نقش
المللی ای و تعدد بازیگران بينای و فرامنطقههای ملی، منطقهمتغيرها، تنوع تهدیدات، چالش

ی( دربارۀ العالای بر این موضوع تأثيرگذار است. فرمانده معظم کل قوا )مدظلهو منطقه
اگر چنانچه »فرمایند: ضرورت توجه به علم و فناوری در تقابل با تهدیدات نرم نظام سلطه می

اى، در قضيۀ فضا، در مسائل الكترونيک، در مسائل گوناگون ها بتوانند در قضيۀ هستهملت
 صنعتى، فناورى و علمى پيش بروند، راهى براى سيادت زورگویانه و قلدرانۀ اینها ]نظام

با توجه به تهدیدات نرم جبهۀ استكبار عليه نظام ج.ا.ا، «. سلطه[ بر دنيا باقى نخواهد ماند
ها( و اثرات منفی )تهدیدات( فناوری زیستی های نوظهور، اثرات مثبت )فرصتتبيين فناوری

در مقابله با جنگ نرم دشمن اهميت فراوانی دارد. این مقاله از نوع توصيفی تحليلی با هدف 
 ای و مطالعات ميدانی انجام شده  است.بردی است که با روش کتابخانهکار

 شرق کشور جنوب نظامی، اقليم نظامی، شاخص نظامی، عمليات شناسیاقليم کلیدی:هایواژه

                                                           
1 . Biotechnology 

 یدفاع مل یدانشگاه عال یدکتر یدانشجو 2
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 مقدمه

 یتيامن یدفاع اتيوارد ادب ريچند دهۀ اخدر نرم است که ها، جنگاز اقسام جنگ یكی

ها جنگ نیاهداف دشمن در ا شبرديدر پ ییبسزا ريتأث ،نوظهور یهایشده است. فناور

 یبهره جست. فناور هایفناور نیا از توانیم نيز روشيپ داتیدر مقابله با تهد .دارند

  ،یدانش و فناور یهانهيزم یو گسترده در همه دیجد یهاهبا در برگرفتن حوز یستیز

تا  ستیزطيو مح ی، تا کشاورزو بهداشت گرفته هیتغذ ،یعلوم پزشك یهااز تمام شاخه

 ۀو هوافضا، گستر ینظام عیصنا ک،يساز، حمل و نقل، ارتباطات، الكترون و ساخت عیصنا

 .گذاردیم یو فناور انشد ۀحوز گذاراناستيس یرو شيرا پ ینیو نو عيوس

وجود آمده ه در ابعاد بسيار کوچک ب یستیها در تكنولوژی زاخير پيشرفت ۀدر ده

های علمی و فناوری العاده در همه زمينهبشری را به سوی تحولی فوق است که تمدن

 یستیز یرا عصر فناور یستیریز زهدایت خواهد کرد. این حرکت به سوی ابعاد مادون

ها تأثير اساسی ها و در نتيجه زندگی انساندر بسياری از فناوری یستیز یاور. فننامندیم

 ،یدفاع ،یاجتماع ،یاقتصاد از اعم مختلف یهاحوزه در یستیز یفناور دارد. گسترش

و که از لحاظ علمی شده است برای کشورهایی  یک تهدید واقعیموجب و ...  یتيامن

 ،یستیز ،یاخالق ،یعلم ،ینید تيآن در روند ترب ريو تأث ی. فناوردفناوری ضعيف هستن

ها و از فرصتمخاطبان،  یاسيو س یاجتماع ،یو اقتصاد یاحرفه ،یباشناختیو ز یهنر

به آن فكر کرده و در  دیبا آن یهااست که روشنفكران و نخبه یاهر جامعه داتیتهد

ها از نقاط قوت و فرصت هو با استفاد اشنداز آن ب یناش داتیو تهد هابيصدد رفع آس

 .ندیها تالش نماجامعه و ارزش ییافزادر توان

اگر : »ندیفرمایدشمن، م و لزوم شناخت یاريدر خصوص هوش انقالبمعظم رهبر 

دهند، دائم هشيار بودند، مراقب بودند، نگهبانانى که بر روى حصار دارند نگهبانى می

ند، امنيت داخل حصار محفوظ اى غافل نشدحرکات دشمن را رصد کردند، از هيچ نقطه

 نبود، امنيت اگر که برسند؛ توانندى آن امنيت، مردم به دین و دنيا میبود؛ در سایه خواهد

 اغماض غيرقابل دینى اصل یک مسلح، نيروهاى استحكام به پرداختن پس .توانندنمی
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ها هم دولت باشند، مراقب باید هم مسلح نيروهاى خود باشند، مراقب بایستى همه. است

باشد. در  تحكمباید حواسشان باشد، مردم هم باید حمایت کنند؛ این حصار بایستى مس

 .«باشد محفوظ باید مسلح نيروهاى حصار دهد،در داخل رخ میاحوال، هر اتفاقى  ۀهم

 (یو انتظام یفرماندهان ارشد نظام داریدر د اناتبي 22/11/1831)

نرم در جنگ یفناور داتیاز تهد دیدر مقابله با دشمنان نبا یاسالم یجمهور نظام

برد و عدم ن یهاوهيراهبردها و ش یدر بررس یموضوع نيپرداختن به چننو  دیغفلت نما

 یریناپذجبران یهاخسارت تواندیم ،کشور بر نرمجنگ با مرتبط یهایفناور ريتأث به توجه

 زاتيو ابزار و تجه شرفتهيپ یو دشمن را در استفاده از فناور دینما ليرا به نظام تحم

 مند گرداند.درن خود موفق و بهرهم

 نيص موضوع فوق و همچنمعظم کل قوا در خصو یفرمانده هایشیبا توجه به فرما

در تقابل  1یانقالب اسالم ندیضرورت حرکت به منظور تحقق مراحل چهارم و پنجم فرآ

 یاحتمال یهانرم و خسارتدر عرصه جنگ یحوزه فناور داتیتهد از دیبا دشمنان، نبا

 گرید یخود نسبت به دشمن غفلت نمود؛ از طرف یهایاز ضعف و فاصله فناور یناش

 حداکثر یاسالم انقالب اهداف شبرديپ برای دیجد یهایفناور هایاز فرصت ميبتوان دیبا

 یستیز یتحوالت فناور نييو تب یبه بررس ازيموضوعات، ن نیا به توجه .میببر را استفاده

 ميبدان تا کندینظام را مضاعف م یهاآن بر نهادها و سازمان راتيبر جنگ نرم و تأث

 «ست؟يو الزامات آن چ نرم دارندبر جنگ یز مثبت و منفاعم ا یچه اثر یستیز یفناور»

 نرمجنگ بر نوظهور یهایفناور تحوالت یپژوهندهیآ و یبررس به ازين موضوعات، نیا به توجه

نرم بر جنگ یمنف و مثبت از اعم یاثر چه نوظهور یهایفناور» ميبدان تا کندیم مضاعف را

                                                           

 اندپرداخته یتحقق اهداف انقالب اسالم ندیآفر نييبه تب یمختلف هاییسخنران یط یرهبر معظم انقالب اسالم 1.

را، در پنج  ندیآفر نیمردم کرمانشاه بوده است و ا انیدر جمع دانشجو 07/14/5931 خیآنها در تار نتریمهم که

مراحل تحقق اهداف انقالب  شانینمودند. ا حیتشر ،یمطرح و هر مرحله را به طور نسبتاً مبسوط یمرحله اساس

 ،«ینظام اسالم ليتشك»دوم:  یمرحله ،«یانقالب اسالم» اول:  ی: مرحلهندنماییم بندیميتقس هنگونیرا ا یاسالم

 یايدن ليتشك»پنجم:  یو مرحله «یکشور اسالم ليتشك»چهارم:  یمرحله ،«یدولت اسالم ليتشك»سوم:  یمرحله

 است. «یاسالم
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 ریناپذاجتناب یامر ل،يقب نیاز ا ییهاو پژوهش قيتحق نیا به؛ لذا لزوم پرداختن «دارند؟

 موضوعخصوص ضرورت  درراهبرد دارد.  نیبه تفكر و تدو ازيمسائل ن گونهنیبوده و ا

در  ريينمود که دشمنان انقالب ضمن تغ انيب گونهنیمطالب را ا دیبا قيتحق نای

. اندگرفته شيدر پرا  1یفرهنگ ایوهيو ش دهيتهاجم خود را وسعت بخش شان،یكردهایرو

 لیدر مسا یو وابستگ یضعف نظام اسالم زانينرم دشمنان، همراه با مجنگ نهيزم نای در

 هایفناور نیجنگ نرم از ا انیمجر یو استفاده نینو هاییو ورود فناور یفرهنگ

 .سازدیرا آشكار م قيموضوع تحق تاهمي درجه ا.ا.ج نظام به زدن ضربه منظوربه

 نيموضوع خواهد افزود؛ همچن یبر ضرورت بررس یزمان اتيمقتض گرید ییسو از

 تينرم دشمنان ضرورت و اهمجنگ تيو عدم شناخت ماه یمقام معظم رهبر داتيتأک

صورت گرفته  نهيزم نیدر ا یمحدود هاییبررس نموده است.را صد چندان  قيتحق

اند نرم نپرداختهنوظهور در جنگ  یهایاز موضوعات به نقش فناور کی چيه یول ؛است

مانده است؛  پاسخبی هاالسؤاز  یاريو بس اندرا مطرح کردهنرم جنگ ینظر یمبان و صرفاً

که  گرددیال مؤس نیموضوع، منجر به طرح ا نیالزم در ا هاییو واکاو یلذا عدم بررس

( در عرصۀ جنگ نرم دارند و دی)فرصت و تهدینوظهور چه اثرات و تبعات یهایفناور

 هدفنرم کدام است؟  جنگدر مقابله با  هایفناور نیمتأثر از ا یو سازمان یمات نهادالزا

( داتیها و تهدفرصت ی)احصایمثبت و منف راتيبه تأث یابیپژوهش، دست نیاز انجام ا

در مقابله  یستیز یفناور تيوضع ليتحل ازمتأثر  یالزامات سازمان نييو تب یستیز یفناور

 .با جنگ نرم است

 

  پژوهش وشر

 5963 ا،ين)حافظشوندیم یبندميروش، تقس تيهدف و ماه یبر مبنا یعلم یهاقيتحق

 بيان قيتحق نینوظهور در ا یهایفناورتوسعۀ  نكهیمسأله و ا اني( با توجه به شرح ب83:

کارکرد  یدارا که است یخاص یکاربرد و ییاجرا کارهایراه دنبال به قيتحق نیا ،گرددیم

                                                           
1. Culture 
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 نیا نهمچني. بود خواهد کاربردى ،تحقيق نوع روهست؛ از این زين یاژهیو یاو کاربرده

را در مقابله  نینو یهایالگو قرار است اثرات فناور نیدر ا رایز ،است ایتوسعه قيتحق

بناست  رایز ،است یفيتوص نوع از قيتحق نیا یطرف از .دینما آشكار و نييتب نرمجنگ با

 ؛است یو استدالل یاستنباط تیو در نها دینما نيير جنگ نرم تبرا ب یستیز یاثرات فناور

 نرم استنباط و کشف و آشكار شود.بر جنگ نینو یهایالزم است اثرات فناور رایز

 

  پژوهش یهاسؤال

 :یاصل سؤال

جنگ نرم دارد و  ۀ( در عرصدی)فرصت و تهدییامدهايچه اثرات و پ یستیز یفناور .5

 مقابله با جنگ نرم کدام است؟ در یفناور نیمتأثر از ا ینو سازما یالزامات نهاد

 :یفرع یهاسؤال

 ست؟يچ یانقالب اسالم هيو اهداف جنگ نرم دشمن عل تيماه .5

 جنگ نرم چگونه است؟ صۀدر عر یستیزیکارکرد فناور .0

 

  یآورجمع روش

 عبارتند از:  ،اندکه در این تحقيق مورد استفاده قرار گرفته ابزاری

 قيموضوع تحق با مرتبط و موجود یهانامهانیپا و یعلم مقاالت کتب، مدارک، اسناد، (لفا

 رسانی اینترنت به عنوان یک منبع مورد استفاده قرار گرفته است.( شبكه اطالع ب

 دست آمده است.ه ب یاز روش پانل خبرگ قيتحق یهاافتهی( ج

 

  قيتحق ینظر چارچوب

 نوظهور: یهایفناور .5

دانش، مهارت، ابزار، روش و کاال به منظور  ده،یا یرکارگيعبارت است از: به یرفناو

 . ازيمحصوالت مورد ن دآوردنیپد
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 دانست: ریز یاز اجزا یامجموعه توانیرا م یفناور
Technology = Idea+ Knowledge +Skill +Method +Tools + Artifact 

 :یديمهم و کل یهایگروه فناور پنج

توسعه،  ،یطراح مطالعه،   ها(:داده )پردازش (ICT)اطالعات و ارتباطات یرفناو الف(

و  افزارنرم قلمرو )در اديبن انهیرا یاطالعات یهاسامانه تیریمد ای یبانيپشت ،یريکارگبه

 .افزار(سخت

گفت  توانیم کل در است. یازمندين اساس بر هامجدد اتم شیآرا (:NANOنانو) یفناور ب(

( مصنوعی شكل به هااتم یدهسازمان )فن عتطبي در هااتم یمهندس :یعنی نونا یفناور

 .هاو مولكول هااتم اسيمواد در مق یمهندس گرید یبه معنایا 

با  استوار است یشناسستیاست که بر ز یشناسفن ی(: نوعBIO)یستیز یفناور پ(

 .یانسان یازهايمنظور پاسخ به نهب هاسميو ارگان یستیز یندهایدر فرآ رييتغ

 یبراساس ساز و کارها یشناخت یندهایفرآ نيي: تب(COGNITIVE)یشناختیفناور ت(

مانند تفكر، حافظه و ادراک  یذهن یندهایال که چگونه فرآؤس نی)پاسخ به ا انيمغز بن

واقعه در سال  کینه  ،یفناور ی.( انقالب جهانشوندیو اجرا م یتوسط مغز سازمانده

به اوج خود  نده،یسال آ 01تا  51است که در  یتكامل یكه روند، بل0101 ای 0151

 ( 5966 ف،یشر شگاهی)اند .ديخواهد رس

 ،یستیز ی: به مجموعه چهار علم و فناور(NBIC)همگرا  ای یبيترک هاییفناور ث(

با  یكپارچگیو  ییافزاکه در هم شودیم گفته 1ینانو، ارتباطات و اطالعات و شناخت

قادر  گرید یهایکه تاکنون فناور ندیپاسخ گو یآدم یازهاياز ن یطحهم قادرند به س

 یهایمندنو افزودن توا هاتيهمگرا، توسعه قابل یهایفناور كانياند. پبه آن نبوده

، به همراه بهبود یآدم یكیزيو ف یشناخت یهایبه انسان است. توسعه توانمند دیجد

را  دیجد یخود، عصر یرپاید یازهاين یدر خلق پاسخ برا یآدم یهاتيقابل یفيک

 ما قرار داده است. یرو شيپ

                                                           
1 .Nano, Bio, Information technologies and Cognitive science 
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 کن انینوظهور و بن یهایفناور - 5شماره  شکل

 

و  ديکه بدون تول یابه گونه کند،یم فایدر جنگ نرم ا یاکننده نيينقش تع یفناور

 سخت است اريجنگ نرم بس در یروزيو پ شبرديامكان پ شرفته،يپ یهایتوسعه فناور

 .(11: 5931 ،یروزآباديف یهقان)د

 

 جنگ نرم یمبان

 جنگ نرم: فیعرت .1

 فیو سپس تعر شودیم آنها ذکراز  یتعداد رینرم، در زجنگ فیتوجه به تنوع تعار با

 خواهد شد: هئمورد نظر ارا

 یو سخت یكیزيمنازعه ف چيجنگ، ه ۀينرم، الاقل در مراحل اول یهاجنگ در» .1-1

 نیدر ا یاست. ابزار و ادوات جنگ یاز سنخ جنگ فرهنگ نرم. جنگرديگیصورت نم

و نه ابزارها و  اندیو مَنِش ایشهیو اند یو فكر یفرهنگ ینوع جنگ از سنخ ابزارها

اند. ملت کی یهاباورها و ارزش ريبه دنبال تسخ رم. دشمنان در جنگ نینظام لیوسا

شوند در  لیدف نابه ه ینرم است و وقتجنگ یها و مغزها هدف اصلتصرف قلب
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 یازياصوالً ن ،یصورت نيدر چن .اندکرده لیتبد یجبهه مقابل را به جبهه خود قتيحق

نظام حاکم بر آن  رييدر تغ ميو مستق یدخالت رسم ایکشور و  ینظام ريبه تسخ

از آنها بر اثر  یابخش عمده ای یهدف را خود آن ملت، که همگ نیبلكه ا ست؛ين

سخت به جنگ یازياگر ن اناًياح .کنندیم نيتأم اند،وستهيپنرم به جبهه دشمن جنگ

 یانهیرو خواهند شد و با هزه ب کشور هدف رو یمقاومت از سو نیبا کمتر ،باشد

 .(06: 5963 ،یفی)شر .«شوندیم لیاندک به هدف خود نا اريبس

، دیجيتالی، سایبری ای،رسانه تبليغاتی، روانی، از اعم افزارانهنرم اقدام هرگونه» .1-2

که جامعه یا گروه هدف را نشانه  است اطالعاتی، فرهنگی، سياسی، اجتماعی و علمی

سازی و مدیریت گيری از جذب، اقناعگيرد و بدون درگيری نظامی و با بهرهمی

 .(5964 ،یی)توال« دارد.می وا شكست یا انفعال به را رقيب احساسات،

دشمن به  در دنيا ،شودنرم گفته میاو جنگبه روانی و آنچه که امروز در جنگ» .1-8

ها، ها، معرفتآید که آنها را منهدم کند. به سراغ ایمانهای معنوی میسراغ سنگر

آید که ها میدشمن به سراغ اینها و ارکان اساسی یک نظام و یک کشور، ها، پایهعزم

ط ضعف تبدیل کند، و نقاط قوت را در تبليغات خود به نقا دها را منهدم بكناین

 داریدر د اناتيب -10/14/5966) «های یک نظام را به تهدید تبدیل کند.فرصت

 (یمجلس خبرگان رهبر یاعضا

 (: یالعال)مدظله یاخامنه امام حضرت قواکلمعظم یفرمانده دگاهید از نرمجنگ مراحل .2

 در نقالبا معظم رهبر کالم و نگاه اساس بر موضوع نیا یبندميتقس و مراحل

آغاز و در  5964جنگ  انیمقطع از سال پا نیا ؛آمده است نيچن شانیا هایشیفرما

 نی. در ارسدیکنندگان بود به اوج خود مکه فرهنگ کشور در دست تسامح ییهاسال

را  یاحساب شده یهاو برنامه رديگیغرب و استكبار شكل م یفرهنگ یدوران ناتو

 . کنندیم یطراح

 خونياخير نسبت به خطر شب ۀ( در دو دهیالعال)مدظله یاامنهامام خ حضرت

هشدار داده و فرمودند:  یاسالم ینظام مقدس جمهور هيعل و تهاجم فرهنگی یفرهنگ
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 داندیراست است و خدا م نیا .زنندیم یفرهنگ خونيدارند شب نهایوقت گفتم ا کیمن »

... حاال دشمن دارد از  ندنيبینم راصحنه  یعنی فهمندینم یکه راست است. بعض

 ست؟ي[ انتقامش چیلي]انتقام شكست در جنگ تحم رديگیما انتقامش را م یهاجوان

 داریدر د اناتي)ب «ما را به لذات و شهوات سرگرم کند. یهااست که جوان نیانتقام او ا

 .(51/10/5941 ،از کارگران و معلمان یجمع

ها هایی از آند فرمودند که به نمونهگوشزرا له بارها خطر تهاجم فرهنگی  معظم

گذاشته است  یتهاجم فرهنگ یهمت خود را رو نیشتريامروز دشمن ب» شود: اشاره می

که دشمن  ديها را باز کرد و صحنه را شناخت ... اگر ندانچشم دیبا ی... مثل جنگ نظام

در  اناتي)ب «... پشت سرش شكست است. دینبر فرمان ديدانیاز آنكه م ای کندیکار م

 اريبس یفرهنگ ینظام شیآرا کیجا در همه» .(50/10/5963 ،معلمان و کارگران دارید

از  که مثالً ستين یزيآن چ ن،یانقالب درست شده است و وجود دارد. ا هيعل یخطرناک

 شیما، آن ژست و آرا یامروز دشمن در مقابل وضع کنون .صد سال قبل بوده باشد

دشمن را  دیجد شیآرا دی.... ما بارديگیرا به خود نم شيسال پپنجاه  ایصد سال  ینظام

 یعال یشورا یاعضا داریدر د اناتي)ب«میارفته نياز ب م،یديو خواب مياگر نشناخت م؛يبشناس

 .(01/13/5941،یانقالب فرهنگ

 (یالعال)مدظلهیمقام معظم رهبر اناتیمراحل جنگ نرم در ب -2شماره کلش

 

 نرم:جنگ یها)ابعاد( عرصه.  8

خود را در آن  اهداف و هابرنامه نرمجنگ گرانیباز که است یدانيم ای مكان فضا، عرصه،

از وجوه  یكی اساساً .است متكثر و متنوع اريبس نرمجنگ یهاعرصه رو، نیا از .رنديگیم یپ
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در  یو جنگ روان یاجنگ رسانه ،یمشابه مانند تهاجم فرهنگ مينرم با مفاهجنگ زیتما

 یهاعرصه است که در ینبرد نرم است. جنگ نرم کارزار یهادانيو م هاهسترۀ عرصگ

بروز  ینیو د یهنر ،یفناور -یعلم ،یدفاع ،یتيامن ،یاقتصاد یاسيس ،یاجتماع ،یفرهنگ

 .(14 :5939 ،یچوکام ی)باقر .ابدییو ظهور م

دارد،  یو اجتماع یاسيس ،یفرهنگ یمختلف، ظاهر یهانرم در عرصهچه جنگ اگر

و  دهدیرا هدف قرار م یاسينظام س یاتيح یهاارزش رایاست؛ ز یتيآن، امن تيماهولی 

 است.  یاسينظام س رييآن تغ ییمانند جنگ سخت، هدف نها

جنگ نرم محسوب شوند و  یبسترها توانندیکه م یفرهنگ یهابيو آس هاضعف

 رنديگیم بهره ستميس از معهجا یهاارزش و باورها گسستن یبرا آن از نرم جنگ طراحان

کردن  یو درون یریپذفرهنگ ستميس ضعف از: عبارتند هانهيزم نیا ۀجمل از .متعددند

 متون ها،برنامه و هااستيسو  راهبردها ،یپژوهش و یآموزش ستميس ضعف ها،ارزش

و  یرساناطالع ستميضعف س ،ینمادساز ستميدر سطوح مختلف، ضعف س یدرس

 ،یمحصوالت فرهنگ ديضعف تول ،یو اسالم یمل یفرهنگ غن ديبازتول ضعف ،یسازآگاه

غفلت از تهاجم  ،یو انقالب یو اصول اسالم قیحقا حيصح نييو تب هيضعف توان توج

ضعف  ،یسازمدرن در فرهنگ یهاو روش هاکي، ضعف استفاده از تكنیفرهنگ

 ،یدر حوزۀ فرهنگ کارآمد متعهد یروهايضعف ن ،یفرهنگ یهایو خط مش یزیربرنامه

 و ...  یسبک زندگ رييتغ ،یفرهنگ یالگوها ییجاجابه

شدن و  یجهان ران،یجوان بودن جامعه ا ،یفوق، تداخالت فرهنگ یهادر کنار ضعف

مصرف اخبار و اطالعات،  یالگو رييها، تغرسانه یفيو ک یتوسعه کم ،یسازیانجه

 بر سازبيآس فیظر عوامل از هاتمل نيها بتوسعۀ دانش، نقل و انتقال آسان فرهنگ

اگر در فرهنگ حاکم هضم نگردد،  یفرهنگ تداخالت است. جامعه یباورها و هاارزش

 ی)باقر گرددینو م یهاحاکم و ارزش یهاارزش نيو فاصله ب یسبب شكاف فرهنگ

 .(13 :5939 ،یچوکام
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 1:یاجتماع ۀعرص .8-1

 بافت در تحول .ستين ریپذامكان یعاجتما یهانهينرم بدون وجود بسترها و زمجنگ

 تيوضع ،یاجتماع یهاشبكه و ها(نهاد)ثمن مردم یهاسازمان مرجع، یهاگروه ،یتيجمع

احان است که طر ییهانهيزم نیترمهم ،یاجتماع ۀیسرما تيوضع و یاجتماع یهاگسل

ند. البته ها دارآن جادیدر ا ایها از آن یريگو توسعه و بهره تیدر تقو ینرم سعجنگ

 یآداب و رسوم و رفتارها ،یفرد انيروابط و تعامل م ،یمحققان، کنش اجتماع یبرخ

 .(67 :5969 ،یاسي)ال اندنرم دانستهجنگ یاجتماع یهااز جمله عرصه زيرا ن یجمع

 یِمدن ۀباورند که جامع نینرم بر اجنگ یهانيسیتئور یبه لحاظ نظر ن،یبا وجود ا 

 نی. در اشودینرم محسوب مانجام اهداف جنگ یبستر برا نیبهتر ،فيو دولتِ ضع یقو

 ،یخواررانت ،یفساد ادار ،یضعف ادار هاز جمل یفراوان یهابيچارچوب، آس

 رواجها، در ذائقه یجیتدر رييروابط بر ضوابط، تغ یهنامناسب و ناکارآمد، غلب التيتشك

شدن دولت گردد.  فيمنجر به ضع اندتویم هاینابرابر شیافزا و یاجتماع یهاینابهنجار

 : ندیفرمایخصوص م نیدر ا یمقام معظم رهبر

ارتجاع، دشمن بزرگ هر انقالب است که به درون جوامع  ایرجعت  كروبيم»

در اذهان جوانان نسبت  دیترد جادی. نفوذ فساد و اابدیینفوذ کرده و در آن رشد م یانقالب

راحت در جامعه و بروز  یو زندگ یويدن یهانتیاشتغال به ز ،یاطلبيها، دنبه آرمان

ارتجاع و  كروبيم رياز تأث ییهانشانه ،یانقالب اصرعن انيدر م یتجمالت یعالئم زندگ

و  یمال ،یاخالق یدچار شدن به فسادها ،یاندوزگرد است. پرداختن به مال و مالعقب

خطرناک است و  اريفساد بس کیکه خود  یشدن در اختالفات داخل ريدرگ ،یفساد ادار

با  داری)د.« کندیم رانیرا و یگرید قتيو هر حق یانقالب اسالم یکاخ آرمان ،یطلبجاه

از موارد  .(51/51/5949 ،از جانبازان یو جمع یانتظام یرويو ن سپاه کارکنانو  مسئوالن

که در کارزار جنگ نرم ارزش  یمهم در عرصۀ اجتماع یهااز کانون یكیمزبور، 

 ۀیو زوال سرما فياست. تضع یاجتماع ۀینزدِ مهاجم دارد، سرما یفراوان یبردراه

                                                           
1 .Social arena 
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 ی)باقر و بحران گرداند یرا از درون دچار فروپاش یاسينظام س تواندیم یعاجتما

 .(61 :5939 ،یچوکام

 1:یاسيس ۀعرص . 8-1-1

گ نرم هر سه جن .کنندیم یبنددسته منافع و سازمان ده،یا ۀیال سه به یبرخ را یاسيس ۀعرص

هدف جنگ نرم در  نیترمهم تيحاکم ۀدیمنتها ا ؛دهدیقرار م دیعرصه را در معرض تهد

 ییهاها و ضعفقوت یها داراعرصه ریهم مانند سا یاسياست. عرصۀ س یاسيس ۀعرص

 دیبا ریپذبيشوند و نقاط ضعف و آس فيو تضع شیفرسا چارد دیاست که نقاط قوت با

. دینما رشیدشمن را مورد پذ یاسيس ینفوذ الگوها ۀنيباشد که زم ییاسب تروا ۀبه مثاب

جنگ  یسازادهيپ یاسيس یکه بسترها یندفمهد یهایسازبيآس ای هابيآس نیترمهم

کاهش اجماع مستمر  ،یاسيس انعبارتند از: تعامل نامناسب نخبگ ،آوردینرم را فراهم م

 یمنافع مل تياسالم، کاهش ارجحن یاسيس یهانخبگان موضوعات مختلف، رقابت انيم

 انيم یخارج داتینسبت به تهد هاتيدر سطوح مختلف، کاهش حساس یبر منافع شخص

دوگانه،  تيو نفوذ در ارکان حكومت، حاکم دیظهور نخبگان جد ها،انینخبگان و جر

 ،یارسانه یارکان و بازوها فيعملكرد نظام و تضع ۀدربار یمنف تيو ذهن یناکارآمد

 .(منبع )همان نظام یتيو امن یتیریمد ،یاسيس

 2:یاقتصاد ۀعرص  .8-1-2

 شیدر افزا یاست که سهم فراوان یقدرت مل یهامؤلفه نیترمهم از یكی اقتصاد

خود قرار  یمنف ريرا تحت تأث یقدرت مل ف،يدارد و برعكس اقتصاد ضع یقدرت مل

 طراحان  یراهدف ب یکشورها یاقتصاد تيوضع .(011 :5964 ک،يپ.)رهدهدیم

 یهاو ضعف هابيآس قعمهم است. در وا ارينرم بس یبرانداز یاجرا برایجنگ نرم 

را  یمناسب نۀيزم د،یدولت مورد تهد یشدن منابع اقتصاد فيضع ایجامعۀ هدف  یاقتصاد

 . اساساًکندیم جادیا ستميها در برابر سآن یسازکیمردم و تحر یسازیناراض یبرا

                                                           
1. Political arena  
2 . Economic arena 
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به جنبش  تواندینم یتیهر نارضا یول ؛است رييتغ ۀوجود آورند عنصر به ،یتینارضا

نظام  ۀكرياز اصالح در پ یديبه حدّ ناام دیبا یتینارضا نیگردد، بلكه ا لیبدت یاجتماع

 ديضمن تول ،جنگ نرم گرانیکم به عنصر خشم منجر شود. بازموجود درآمده باشد تا کم

سازند. البته  لیتبد یديآن را به ناام ،یروان اتيبا عمل کنندیم یدر جامعه سع یتینارضا

و آن نوع  کنندینگاه م دولت یاقتصاد ۀبه حوز زين یگرید ۀیطراحان جنگ نرم از زاو

 در جامعه است.  یاقتصاد یآزادساز زانيو م یاقتصاد ستميس

فاصلۀ  ،ینِسب تيو احساس عدالت، محروم یعدالت اقتصاد تيوضع ،یاقتصاد فساد

فقر  ،یبازار، فساد اقتصاد یثَبات یب ها،نهیهز شیافزا ،یكاريب شینتظارها، افزاها و اداشته

نامناسب  عیتوز ،یتراکم مسائل حل نشدۀ اقتصاد ،یو وجود اختالف طبقات یاقتصاد

جنگ نرم  یاقتصاد یهانهياز زم یبخش ،و ... یاقتصاد یادهايبودن بن فيها، ضعفرصت

 .(65 :5939 ،یچوکام ی)باقر شوندیمحسوب م

 1:یستیز ۀعرص .8-1-8

آن را  فيو توص فی(، تعریوتكنولوژي)ب یفناور ستیز یو تنوع کاربردها یگستردگ

و استفاده  یصنعت یولوژيكروبيآن را مترادف م یمشكل و متنوع ساخته است. برخ یکم

به . اما کنندیم فیتعر کيژنت یآنرا معادل مهندس یو برخ دانندیم هاسميكروارگانياز م

و  یعلم یهاکاربرد روش»ارائه داد:  یوتكنولوژيب یبرا ار ریز فیتوان تعریم یطور کل

 یهااختهی ها،سميكروارگاني)مانند م کیولوژيمواد به کمک عوامل ب یبرخ لیدر تبد یفن

 عیصنا ،یکاال و خدمات در کشاورز ديتول یو... ( برا هامیو آنز یو جانور یاهيگ

  .(5964 ،یرمطلبي)م« عیصنا ریو سا ،یكپزش ،ییدارو ،ییغذا

 در رييتغ با است. استوار یشناسستیز بر که است یشناسفن ینوع یستیز یفناور

 . یانسان یازهايمنظور پاسخ به نه ب هاسميارگان و یستیز یندهایفرآ

 به 2یارک کارل یسو از 5353 سال در بار نينخست یوتكنولوژيب ای 1یفناورستیز ژۀوا

                                                           
1 . Biotechnology 
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ساخت بشر به  یهایمقابل آن در فناور رو اث یستیو ز یپزشك یهاکاربرد دانش مفهوم

  کار برده شد.

 یهاوردهآبهبود و عرضه فر نش،یگونه کنش هوشمندانه بشر در آفرهر یبه طور کل

در  یها در سطح مولكولآن یدستكار قیاز طر ژهیگوناگون با استفاده از جانداران، به و

 رديگیقرار م یفناورستیز حاضر، سده یفناور نیتریاقتصاد و نیترپاک ن،یترمهم نیا طهيح

 كپارچهیکه کاربرد  یدانش از است عبارت ،نینو هدیپد نیا ساده فیتعر .(5965 ،ی)اصفهان

 ليبه دل یستیز یهاسامانه در را ديتول یهایفناور و یشناسكروبيم ،یميشستیز

 یوتكنولوژيب گر،ید فیتعر در .کنندیم مطالعه دارند علوم یارشته نيب سرشت در که یااستفاده

محصوالت، ارتقا  رييتغ ای ساخت یبرا زنده موجودات از که یفنون» اند:کرده حیتشر نيچن را

. کندیاستفاده م ژهیو یکاربردها یبرا هاسميكروارگانيم صفات رييتغ و واناتيح ای اهانيگ یفيک

 هادانش گونهنیا ردکارب است. یارشته نيب یدانش خود یذات یهایژگیو لحاظ به یوتكنولوژيب

 ییقلمرو تبلور به رشته چند یهمكار یط در حاصل یهادهیا بيترک که است یموارد در

 حاصل تینهادر و خاص خود را دارد یشناسروش و هانهيزم و انجامدیم دیجد نظام با

 اصل، در یفناور ستیز ست.ا یمهندس و یشناسستیز گوناگون یهابخش کنشبرهم

 یبرا زوريکاتال نیبهتر به یابيدست یدرپ آن جزء کی است: جزء دو یدارا و یمرکز یاهسته

 در زورهايکاتال که است یگرواکنش ای سامانه گرید جزء و است ژهیو عملكرد ای ندیفرا کی

 هانهيزم نیا که ردکاربرد دا یکل نهيزم چهار در یفناورستیز .(ایپدیكی)وکنندیم عمل آن

 .(5930 ،یمي)ابراه هستند  6یصنعت و 8ییایدر ،4یکشاورز ،8یپزشك علوم شامل

                                                                                                                                           
و در  یسيدر انگل iotechnologyB یبه جا یمصوب فرهنگستان زبان و ادب فارس یهااز واژه یفناورستیز .1

فرهنگستان زبان و ادب « .نيدفتر هشتم، بخش الت -مصوب فرهنگستان یهافرهنگ واژه»است. یشناسحوزه ژن

 .1811 نیفرورد 2در  شدهیني. بازب12،یفارس
2. Karl Ereky 
3.  Red Biotechnology 
4.  Green Biotechnology 
5.  Blue Biotechnology 
6. white Biotechnology 
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 : یستیز یکالن فناور یروندها یامدهايو پ جینتا

 ليو تحل یاست که پس از  بررس یمختلف یامدهايروندها و پ یدارا یفناور ستیز

 خالصه شده است: ریشرح ز به نهیروندها در هشت گز نیحوزه، ا نیمنابع مرتبط با ا

انسان،  هيعل)یستیز حاتيها از تسلاز دولت یو برخ یستیترور یهااستفاده سازمان الف(

( با توجه به قدرت باال، قابل دسترس و ارزان بودن آن و ستیز طيو مح اهيدام، گ

به  بيآن که امكان آس رياز غ زيآمصلح یستیز قاتياقدامات و تحق زیعدم امكان تما

 را دارد. و ... یشاورزسالمت، اقتصاد، ک یهازهحو

 یی)توجه به شناسا یريگشيو پ ینيبشيو درمان به پ صينظام سالمت از تشخ رييتغ ب(

انسان( و در  یمنیا ۀو توجه به عملكرد سامان یطيمح یهایاز آلودگ یريگشيو پ

 هاطول عمر انسان شیافزا جهينت

از  یاريبس نیاديو اصالح بن کيژنت یی و مهندساز ژن درمان یريگگسترش بهره ت( 

( یكروبي)حمالت م یستیز داتیبه تهد عی)صعب العالج و...( و پاسخ سر هایماريب

و ورود  ییدارو یهابيهوشمند )کاهش آس یها و داروهاها، پادتنواکسن ديبا تول

نسل  یبراضررتر به بازار و احتمال رونق بازار دارو  کمو  تریبهتر، قو یداروها

 (یفاقد فناور یهاشرکت یداروها و ورشكستگ دیجد

و ...(  اهي)دام، گ یمحصوالت کشاورز شتريب ديدر تول کيژنت یمهندس یريکارگبه ث(

 یرونق اقتصاد شیو افزا یاز قحط یريمنظور جلوگبه

 یليفس یهابه سوخت یوکاهش وابستگ یستیز یهاسوخت ديتوسعه تول ج(

 یافزارهاعامل جنگ یهافروشگاه ابر به چهار سطح یهاشگاهیآزما دنش لیتبد احتمال چ(

 یستیز

 یو بروز نسل یو مذهب یاخالق یجد یهاآن با چالش یسازانسان و مشابه ینژادبه ح(

 رند( شگاهیاند دگاهیاز د 0101در سال  یفناور یبشر )انقالب جهان نيدر ب تیهویب

 نظر .عیدر صنا یوربهره شیبه منظور توسعه و افزا یكیولوژيب یندهایاستفاده از فرآ خ(

 نييمختلف جنگ نرم، نوشتار حاضر درصدد است تا با تب یهاعرصه تيبه اهم
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( داتی)تهدیاثرات منف وها( اثرات مثبت)فرصت ینوظهور به بررس یهایفناور

 در مقابله با جنگ نرم دشمن بپردازد. یستیز یفناور

 

 آوریجمعروش 

بر ابعاد مختلف جنگ نرم، حوزه جنگ نرم به چهار  یاثرات فناور ليو تفص حیتشر یبرا

 نیعلت انتخاب ا .ابعاد ایروش، محتوا، ساختار، عوامل : اندشده ميموضوع تقس ایبعد 

 یشتريابعاد اثرات ب نیبر ا یفناور شودیبوده است که تصور م نیموضوع ا ایچهار بعد 

 . گذارندیم

اثر « آسفالت» و «خاک» ،«سنگ»از  کیبر کدام  دیايباران ب اگر ميیبگو نكهیا مثل

 یفناور یهامؤلفه یهيتوج لي. دلرديگیم باران از یشتريب اثر خاک مسلماً د؟گذاریم یشتريب

باران و خاک  تيهمانند مثال باران و خاک، سنگ و آسفالت است که سنخ ،نرمو جنگ

 یجدول ای سیماتر نیاست. بنابرا جهينت و مترتب بر شتريدر آن ب اهانيرشد گ ليدله ب

 یکل یو دستاوردها هایفناور هافینرم و ردها ابعاد جنگاست که ستون دهیگرد نیتدو

 کالن(، همانند یروندها و جی)نتا آن یکل یدستاوردها و یفناور جدول یهافیرد آنهاست.

نرم( به جنگ یاجزا و )ابعاد جدول یهاستون در که کندیم عمل مستقل ريمتغ ای فاعل کی

 بر مفعول (هافی)رد فاعل اثر دیبا متقاطع یهاسلول .است وابسته ريمتغ ای مفعول مثابه

 ،هدف در مرحله اول کند، نييتب گذاردیاثر مرا ها( را منعكس کند و هر آنچه )ستون

م به . در مرحله دواستفاده یراهكارها ایمقابله و  یاصل اثرات است نه راهكارها نييتب

 مقابله و الزامات پرداخته خواهد شد. یراهكارها
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 زیستی ها( و اثرات منفی)تهدیدات( فناوریجدول مربوط به نگاشت اثرات مثبت)فرصت

 (BIO)فناوری زیستیروندهای

 بازیگران مخاطبين هاروش ابعاد

ت
ص

فر
 

ید
هد

ت
ت 

ص
فر

 

ید
هد

ت
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ص
فر
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هد

ت
ت 

ص
فر

 

ید
هد

ت
 

 از هادولت از برخی و ریستیترو هایسازمان استفاده

 محيط و گياه دام، انسان، عليه)زیستی تسليحات

 ارزان و دسترس قابل باال، قدرت به توجه با ،(زیست

 تحقيقات و اقدامات تمایز امكان عدم و آن بودن

 به آسيب امكان که آن غير از آميزصلح زیستی

 را دارد. ... و کشاورزی اقتصاد، سالمت، هایحوزه

        

 و بينیپيش به درمان و تشخيص از سالمت نظام تغيير

 هایآلودگی از گيریپيش و شناسایی به توجه) گيریپيش

 در و( انسان ایمنی سامانۀ عملكرد به توجه و محيطی

 هاانسان عمر طول افزایش نتيجه

        

 و ژنتيک مهندسی و درمانی ژن از گيریبهره گسترش

 العالج صعب) هابيماری از بسياری بنيادین اصالح

 حمالت) زیستی تهدیدات به سریع پاسخ و...( و

 هوشمند داروهای و هاپادتن ها،واکسن توليد با (ميكروبی

        

 محصوالت بيشتر توليد در ژنتيک مهندسی کارگيریبه

 قحطی از جلوگيری منظور به ...( و گياه دام،) کشاورزی

 اقتصادی رونق افزایش و

        

 به وابستگی وکاهش زیستی هایسوخت توليد توسعه

 فسيلی هایسوخت
        

 ابر به چهار سطح هایآزمایشگاه شدن تبدیل احتمال

 زیستی افزارهایجنگ های عاملفروشگاه
        

 جدی های چالش با آن سازیمشابه و انسان نژادیبه

  ربش بين در هویتبی نسلی بروز و مذهبی و اخالقی
        

 و توسعه منظور به بيولوژیكی فرآیندهای از استفاده

 .صنایع وری دربهره افزایش
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 با الزامات سازمانیزیستی  های احصا شده از نتایج روندهای فناوریجدول مربوط به رابطه تهدیدات و فرصت

 الزامات فنی و ابزاری الزامات ستادی و سازمان نگاشت

   هافرصت

   تهدیدات

 

 پژوهشهای یافته
 زیستی بر جنگ نرمها( و منفی)تهدیدها( فناوری اثرات مثبت)فرصت

 بازیگران مخاطبین هاروش ابعاد جنگ نرم نتایج روندها

 هایسازمانستفادها-1

 از برخی تروریستی و

ها از تسليحات دولت

ان، عليه انس)زیستی 

محيط  و دام، گياه

زیست( با توجه به 

 قابل رت باال،قد

ارزان بودن  و دسترس

 تمایز امكان و عدم آن

 و تحقيقات اقدامات

 از آميز صلح زیستی

که امكان  آن غير

های آسيب به حوزه

سالمت، اقتصاد، 

 را دارد. کشاورزی و...

وارد نمودن  -

های اقتصادی لطمه

با داروهای مخرب و 

زیان آوردن به 

کشاورزی  محصوالت

و در نتيجه بدبين 

 به نسبت ردن مردمک

کفایت ها و بی دولت

نشان دادن مسئولين 

 نظام.

های استفاده سازمان -

تروریستی از 

تسليحات زیستی 

باعث ترس از 

سرایت و شيوع 

های زیستی بيماری

بين مردم گردیده که 

این امر موجب از بين 

رفتن فرهنگ 

 رحمصله دوستی،نوع

نوازی و ... ميهمان، 

ر کلی ده و در تغييش

با توليد عوامل و  -

تسليحات زیستی و 

آن در جامعه  انتشار

هدف به منظور 

عليه دام و ضربه 

محيط زیست که 

موجب بروز اختالل 

های مختلف در حوزه

)از قبيل اقتصاد، 

سالمت، محيط 

زیست و ...( شده و 

موجب بی اعتمادی 

مردم نسبت به 

حاکمان و زمينه نفوذ 

عمليات نرم دشمن را 

 کند.م میفراه

های سازمان -

تروریستی با توليد 

داروهای به ظاهر 

صورت ه مفيد که ب

م بر روی غيرمستقي

مغز اثر منفی 

های تهدید سازمان -

تروریستی باعث 

افزایش مهاجرت در 

کشور هدف )به علت 

و فقر و ترس از مرگ 

 که ناامنی( خواهد شد

مهاجرت نيز تغيير  این

فرهنگ بر روی افراد 

جامعه هدف و 

دنبال ه مهاجرین را ب

 خواهد داشت.

به دليل فراگير شدن  -

و ارزان شدن 

تسليحات زیستی، 

مه مردم از این نوع ه

ها استفاده سالح

کنند و مردم در می

اجتماع نسبت به 

همدیگر بدبين 

 شوند.می

 

 

دليل سهولت ه ب -

توليد، در دسترس 

بودن و ارزان بودن 

یابی به دست

هر  ،تسليحات زیستی

فردی با هر توانمندی 

تواند از این می

ه صورت بتسليحات 

اف اهد برای گسترده

جنگ نرم عليه 

 دیگران استفاده کند.

طراحان با استفاده  -

از تسليحات زیستی 

عليه محيط زیست و 

دام، اعمال خرابكاری 

نموده و باعث 

مهاجرت روستایيان 

. گردندبه شهرها می

این امر در  ایجاد و 

افزایش بيكاری در 

بين جوامع نقش ایفا 

کند و موجب می



 ... و فرصت های فناوری زیستی در مقابله با جنگ نرم  هدیدهات

69 

 

ها نيز مؤثر فرهنگ

 است.

با استفاده دشمن از  -

تسليحات زیستی و 

مبتال شدن قشر 

زیادی از مردم جامعه 

های خاص يماریبه ب

العالج، و صعب

جدیدی از  یطبقه

افراد با این 

مشخصات در جامعه 

ایجاد شده که انجام 

عمليات و جنگ نرم 

بر روی این افراد به 

راحتی صورت 

 پذیرد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

و توسط  گذارندمی

های آزمایشگاه

کشورهای هدف قابل 

يستند، بر تشخيص ن

مغز و روان افراد 

هدف اثر  یجامعه

گذاشته و زمينه را 

برای انجام جنگ نرم 

 کنند.خود فراهم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزایش معضالت 

 دد.گراجتماعی می

طراحان و مجریان  -

با مدیریت مواد 

غذایی جهانی و توليد 

های کشاورزی و آفت

دامی، به مایحتاج 

غذایی کشور هدف 

زنند که آسيب می

موجب صدور 

محصوالت گياهی 

کشورهای دارای 

محصوالت فرآوری 

گردند غنی می یهشد

و موجب صادرات 

مواد غذایی مورد 

دلخواه خود 

این امر  .گردندمی

بين رفتن عث از با

 و روحيه خواستن

در بين  توانستن

جوامع گشته و ایجاد 

ها وابستگی به سازمان

های دولت و

تروریستی و تغيير 

مردم را به  یذائقه

 همراه خواهد داشت.

 نظام تغيير -2

 تشخيص از سالمت

 بينی پيش به درمان و

پيشگيری )توجه به  و

با ورود فناوری  -

زیستی و امكان تغيير 

نظام سالمت از 

تشخيص و درمان 

بينی با امكان پيش -

گيری از بروز و پيش

اثرات منفی بر روی 

مغز انسان )در 

با امكان تغيير نظام  -

سالمت از تشخيص 

بينی و درمان به پيش

و پيشگيری، یاد 

طراحان با ادعا به  -

اینكه زیست فناوری 

قدرت درمان بسياری 

های از بيماری



 5931 و زمستان پایيز ،74، شماره دهمچهارسال ، های مدیریت و فرماندهی نظامیپژوهشفصلنامه دو

67 
 

 پيشگيری و شناسایی

 هایاز آلودگی

وتوجه به  محيطی

 ایمنی سامانه عملكرد

انسان( و در نتيجه 

 عمر طول افزایش

 هاانسان

بينی و به پيش

پيشگيری، طول عمر 

افراد افزایش یافته که 

این امر منجر به 

افزایش جمعيت 

گردد و در جامعه می

پی آن مشكالتی از 

بيل افزایش بيكاری ق

کمبود مسكن و 

کمبود امكانات 

معيشتی و ... را به 

 دنبال خواهد داشت.

ه کارگيری صورت ب

 تسليحات زیستی

عليه مغز یا ایجاد 

های روانی بيماری

صورت طبيعی( ه ب

این موارد قبل از 

فراوان، تأثير 

است بينی شده پيش

و مانع از اثرگذاری 

بر روی مغز و تغيير 

روح و روان افراد 

شمن نيز د و ددگرمی

به اهداف جنگ نرم 

 گردد.ل نمیخود نای

گسترش روزافزون  -

فناوری زیستی و 

بينی دقيق پيش

 ها و ارتقایيماریب

 یسالمت با هزینه

بسيار پایين در بين 

مردم  جوامع و اتكای

ه این فناوری، ب

موجبات کم رنگ 

شدن نقش دین و 

فراموشی خدا  بعضاً

و امدادهای الهی را 

 کند.فراهم می

دليل نظام ه مرگ ب

پيشگيری خوب به 

فراموشی سپرده 

شود و با حاکم می

ه شدن دنياگرایی ب

طول  دليل افزایش

عمر، روابط دوستانه 

و ایثارگرانه بين مردم 

 شود.کم می

العالج را دارد صعب

باعث مهاجرت 

بيماران جامعه هدف 

به کشورهای صاحب 

زیست فناوری شده 

و پس از صرف 

های زیاد هزینه

توانند با طراحان می

یجاد بيماری جدید ا

ر، عالوه در بدن بيما

بر ایجاد تشویش در 

بيماران و  یروحيه

خانواده آنان امكان 

های انتقال بيماری

جدید را در بين 

دیگر جوامع فراهم 

 آورند. 

سوءاستفاده  -

های توليدکننده دولت

دليل صاحب ه دارو ب

فناوری و انحصاری 

شدن داروهای 

زیستی و تبليغ و 

های تهتحميل خواس

خود به سایر جوامع 

 مصرف کننده.

گسترش  -8

 گيری از ژنبهره

 و مهندسی درمانی

 ژنتيک و اصالح

عدم برخورداری  -

از فناوری زیستی 

در استفاده از ژن 

درمانی و مهندسی 

با شناسایی  -

های مربوط به ژن

رفتارهای خاص 

افراد و دستكاری 

با ورود فناوری  -

 گيریزیستی، بهره

 و درمانی ژن از

 و ژنتيک مهندسی

مجریان با استفاده  -

از زیست فناوری و 

ها کاری ژندست

توانند داروهایی می
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 از بسياری بنيادین

 ها )صعببيماری

 و...( و پاسخ العالج

 تهدیدات به سریع

 زیستی )حمالت

 توليد با ميكروبی(

ها پادتن ها،واکسن

و داروهای هوشمند 

 های آسيب )کاهش

 دورو و دارویی

 بهتر، داروهای

 کم و ترقوی

 و بازار به ضررتر

 بازار رونق احتمال

 نسل برای دارو

 و داروها جدید

 ورشكستگی

 فاقد هایشرکت

 فناوری(

ژنتيک باعث 

شود کشورهای می

صاحب فناوری، از 

نظر امنيتی تهدیدی 

های برای کشور

هدف باشند و  

تحریم عليه 

کشورهای عدم 

برخوردار را در 

دستور کار خود 

قرار دهند و باعث 

نگرانی در بين مردم 

کشورهای هدف در 

دسترسی به داروها 

 گردند.

دليل ه ب -

پذیر شدن درمان

امراض، مردم از 

انجام یک سری 

اعمال کریه که 

موجب بيماریهای 

العالج می شد  

ا ابایی نداشته و ب

تكيه بر ژن درمانی، 

مبادرت به انجام و 

ترویج آن اعمال 

نمایند و در واقع می

عمل به احكام دینی 

سخت تر از قبل 

شود و پایبندی می

ها  مردم به ارزش

توان برخی آنها می

ی هنجار یا رفتارها

ناهنجار را در 

هدف  یجامعه

ترویج یا متوقف 

 نمود.

ير ژنتيكی با تغئ -

ی هدف در جامعه

نسل و  مكان تغييرا

تضعيف هوش  و 

 هایذهن افراد نسل

آید آینده بوجود می

 یکه موجب غلبه

تفكر مجری جنگ 

نرم بر اذهان جامعۀ 

منظور ههدف ب

تسليم نمودن آن 

کشور صورت 

 پذیرد.می

ی با ورود فناور -

زیستی و گسترش 

گيری از ژن بهره

درمانی و مهندسی 

ها ژنتيک، بيماری

ین صورت بنياده ب

شوند که اصالح می

سطح  یارتقا

سالمت جامعه را 

دنبال دارد و این به

امر موجب کاهش 

تشویش اذهان و 

 بنيادین اصالح

ها بيماری از بسياری

سترش یافته و در گ

انتقال  پی این امر،

های کشورهای ژن

غربی و تغيير در 

نژاد کشورهای 

جامعه هدف رخ 

 خواهد داد.

امكان توليد  -

داروهای خاص و 

های یا ژن

مخصوص برای 

اثرگذاری بر نحوه 

عملكرد مغز افراد و 

در نتيجه اثرگذاری 

بر افراد را بدنبال 

 خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توليد کنند که باعث 

رسانی، کنترل آسيب

ذهنی و و یا توليد 

های بيماری

نامشخص در 

مخاطب گشته و 

های بتوانند در جنگ

روانی از این داروها 

برای رسيدن به 

مقاصد خود،استفاده 

 کنند.

با ورود فناوری  -

 از گيریتی بهرهزیس

 و درمانی ژن

 ژنتيک مهندسی

 گسترش یافته و

 هابيماری از بسياری

 بنيادین اصالح می

گردند. که صاحبان 

این فناوری با 

استفاده از ابزارهایی 

همچون ژن درمانی 

و توليد داروهای 

هوشمند و... 

توانند این علم را می

فقط منحصر به 

خود نموده و دیگر 

 جوامع را از داشتن

ها باز این فناوری

بدارند که این اقدام 

باعث وابسته شدن 
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دليل درمان پذیر ه ب

ها شدن همه بيماری

تر خواهد سست

 شد.

با دستيابی به  -

اعماق علم ژنتيک و 

کشف بيشتر رموز و 

های پيچيدگی

خلقت انسان، زمينۀ 

بيداری فطرت 

ه خداگرایی بشر، ب

خصوص در بين 

نخبگان فراهم 

 گردد.می

های ذهنی گرفتاری

و افزایش روحيه، 

نشاط و اميد مردم 

 گردد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگر جوامع به آنها 

 شود.می

صاحبان فناوری  -

زیستی و ژنی 

اطالعات اقوام، 

ها، شهرها،  ملت

ها ها، سازمانمحله

و نهادها را مخفيانه 

 سرقت 

کنند و به نفع می

خود یا دشمن 

های مختلف استفاده

کنند.)استفاده از می

ضعف ژنی  و  نقاط

برنامه ریزی  جنگ 

 نرم  بر این اساس(

 کارگيریه ب -4

مهندسی ژنتيک در 

 بيشتر توليد

 محصوالت

)دام، گياه  کشاورزی

و...( به منظور 

 قحطی  از جلوگيری

و افزایش رونق 

 اقتصادی

ها و سازمان -

ها با استفاده دولت

از زیست فناوری 

کيفيت گياهان و 

 یرا ارتقا حيوانات

و در صفات  داده

ها ارگانيسمميكرو

کنند تغيير ایجاد می

و با صدور آن به 

 جوامع کمتر توسعه

یافته و استفاده مردم 

آن جامعه به علت 

تر ارزان و با کيفيت

بودن محصوالت 

باعث تغيير ذائقه و 

با استفاده از  -

فناوری زیستی و 

امكان شناسایی 

دقيق محصوالت 

رزی و کشاو

جلوگيری از تقلب 

ی در عرضه

محصوالت دغدغه 

های و نگرانی

روحی مردم در 

نۀ تأمين مواد زمي

غذایی سالم و با 

کيفيت بر طرف 

خواهد شد و از نظر 

روحی روانی تأثير 

از طریق استفاده  -

از فناوری زیستی 

در توليد محصوالت 

کشاورزی با افزایش 

رونق اقتصادی و 

جلوگيری از 

قحطی، روح نشاط 

و اميد در جامعه 

ه به، تقویت شد

ای که با گونه

برطرف شدن 

فكری  یدغدغه

آرامش خاطر به 

ان مردم روان و اذه

شود که حاکم می

تسهيل در افزایش  -

توليد محصوالت 

کشاورزی و رونق 

اقتصاد می تواند به 

طراحان و مجریان 

عدم تمرکز  در

زدایی جمعيت 

شهری و رونق 

روستا و بهبود 

سطح فرهنگ 

روستایيان کمک 

 کند.

استفاده از  -

مهندسی ژنتيک در 

تواند توليدات می
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مردم  فرهنگ

 شود.می

کارگيری ه با ب -

مهندسی ژنتيک در 

توليد محصوالت، 

سرعت  افزایش 

گياه و دام توليد 

بيشتر شده و کاهش 

خواص نرمال آنها 

را در پی داشته و 

بعضا موجب 

عوارض منفی در 

ها  بدن انسان

 گردد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثبتی در بر خواهد 

 داشت.

با کمک مهندسی  -

ژنتيک امكان مقابله 

با آفات گياهی به 

های غير مضر روش

)بدون استفاده از 

مواد شيميایی( 

شود که فراهم می

موجب توليد مواد 

تر و با غذایی سالم

ت باالتر شده کيفي

که در نتيجه موجب 

افزایش سالمت 

جسمی و روانی 

جامعه شده و 

افرادی که از روان 

سالم برخوردارند 

توانند در که بهتر می

نرم مقابله با جنگ

 اقدام نمایند. 

 محصوالت در آینده -

کشاورزی از حالت 

ترکيبات طبيعی 

شوند و خارج می

بيشتر ترکيب 

صنعتی بشری و 

مردم  قابل اعتماد

نيستند و مردم آنها 

را دیگر نعمت 

 دانند.ی نمیدخدادا

این امر موجب 

گردد مردم می

های فعاليت

اجتماعی و سياسی 

کشور مشارکت 

تری داشته فعال

باشند و همچنين 

اثرگذاری عمليات 

روانی دشمن کمتر 

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به طراحان و 

مجریان در افزایش 

شغل و کارآفرینی و 

جلوگيری از 

بيكاری که عامل 

اصلی فساد و تباهی 

جوانان است کمک 

 کند.

با ورود زیست  -

ه و ب فناوری

کارگيری مهندسی 

ژنتيک در توليد 

بيشتر محصوالت 

کشاورزی، مبتكران 

مهندسی ژنتيک با 

های ارایه طرح

جدید موجب 

کسب درآمد و یا 

ه ب اهداف دیگر

منظور  افزایش 

رونق اقتصادی 

گردند که این امر می

خود موجب 

افزایش روحيه و 

سالمت روانی افراد 

 گردد.جامعه می
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از طریق مهندسی  -

ژنتيک امكان توليد 

محصوالت 

کشاورزی فاقد 

کيفيت مشابه 

محصوالت طبيعی 

شود. این فراهم می

تواند محصوالت می

در درازمدت بر 

روی جسم افراد و 

مغز افراد  خصوصاً

اثر گذاشته و نحوه 

اندیشه، رفتار و 

یدگاه افراد د

)خصوصا نخبگان( 

 را تغيير دهد.              

 

 توليد توسعه -8

زیستی  هایسوخت

وکاهش وابستگی 

های به سوخت

 فسيلی

توليد  با توسعه -

های زیستی سوخت

و کاهش آلودگی 

محيط زیست 

دسترسی به سوخت 

ارزان قيمت تسهيل 

شده و رونق 

اقتصادی را در پی 

خواهد داشت که 

موجب کاهش 

مردم و  یدغهدغ

ایش اعتماد به افز

حكومت، تقویت 

خودباوری  یروحيه

ملی و افزایش 

افزایش ضریب  -

نفوذ ابزارهای جنگ 

ها، نرم )انواع رسانه

ها، بازیاسباب

اینترنت و ...( با 

برطرف شدن 

مشكل تأمين انرژی 

پایدار آنها از طریق 

 زیست فناوری.

 

 

 

 

 

 

با فناوری زیستی  -

توليد  یتوسعهو 

های زیستی سوخت

 در هر مكان امكان

های انجام فعاليت

اقتصادی بوجود 

آید که این امر می

موجب رونق بازار 

کار و کاهش تعداد 

افراد بيكار شده و 

در نتيجه کاهش 

مدت زمان در 

معرض قرار گرفتن 

افراد در برابر جنگ 

 گردد.نرم دشمن می

مجریان جنگ نرم  -

فناوری  با استفاده از

زیستی و با توجه 

توليد ی به توسعه

سوخت زیستی و 

افزایش ضریب نفوذ 

ابزارها، هجمۀ 

عمليات روانی و 

جنگ نرم خود را 

تشدید نموده و در 

مناطقی که تا قبل از 

توانستند این نمی

عمليات انجام دهند 

با کمک این فناوری 

اقدام به عمليات نرم 
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مشارکت مردم در 

های مختلف صحنه

و در نتيجه موجب 

کاهش اثرگذاری 

عمليات جنگ نرم 

دشمن در جامعه 

 گردد.می

توليد واستفاده از  -

های زیستی سوخت

تواند از بعد می

محيط زیست نيز 

مؤثر باشد و موجب 

کاهش آلودگی هوا 

گردیده که این نيز 

در افزایش روحيه و 

بهبود اعصاب و 

 فكر تأثير دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنند. مثال تأمين می

 برایانرژی 

برقراری ارتباط در 

 ارتفاعات، کویرها،

روستاها و ... در 

اجرای جنگ  برای

 نرم.

 

 

 

 

 

 

 

 تبدیل احتمال -6

 هایآزمایشگاه شدن

 ابر به 4 سطح

 های عاملفروشگاه

 افزارهایجنگ

 زیستی

تواند دشمن می -

با اقدامات محدود 

 در یک حوزه )مثالً

ابتالی برخی 

کاالهای اساسی به 

 های زیستی( بيماری

و انتشار شایعه مبتال 

خی بودن بر

کاالهای اساسی 

مورد نياز مردم 

عالوه بر ایجاد بار 

روانی در بين مردم، 

وضعيت بازار و 

وضع اقتصادی 

با توجه به مبهم  -

و ناشناخته بودن 

یستی، های زسالح

تواند با دشمن می

انتشار شایعه مبنی 

کارگيری این ه بر ب

عوامل که رعب و 

وحشت را در بين 

مردم در پی خواهد 

داشت، رفتار مردم 

را در مواقع خاص 

)از جمله اجتماعات 

ملی مذهبی، 

ت مختلف مراسما

 تبدیل با احتمال -

 هایآزمایشگاه شدن

 ابر به 4 سطح

 عامل هایفروشگاه

 افزارهایجنگ

صورت زیستی در 

استفاده از این 

 یعوامل، زمينه

توليد اخبار و سایر 

اطالعاتی که جنبۀ 

ابله جنگ نرمی یا مق

با جنگ نرم را دارد 

به شدت افزایش 

 یابد.می

استفاده از  -

های آزمایشگاه

در توليد  4سطح 

عوامل زیستی مؤثر 

اب و بر مغز، اعص

روان افراد جامعۀ 

هدف و ایجاد 

های روحی بيماری

ی و روانی که زمينه

پيدایش و ظهور 

افسردگی، یأس و 

نااميدی و ... را در 

جامعه گسترش 

دهد و مجری می
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جامعه را به هم 

ریخته و نظام 

عرضه و تقاضا را 

زند که بر هم می

موجبات نارضایتی 

مردم را بدنبال 

 خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام و ...( مدیریت

و از حضور اغلب 

مردم در این 

اجتماعات 

جلوگيری نماید و 

پی این امر در 

ای تبليغات گسترده

را مبنی بر عدم 

پشتيبانی ملت از 

نظام حاکم در 

های مختلف كهشب

اینترنتی و 

ای به راه ماهواره

 اندازد.

با انتشار و انتقال  -

های زیستی سالح

های به داخل شبكه

ای از طریق رسانه

عناصر نفوذی، 

موجب آسيب 

رساندن به عوامل 

ی ای جامعهرسانه

در تقابل  هدف که

با جنگ نرم فعاليت 

کنند شده و کارکرد می

را  های مربوطرسانه

 نماید.مختل می

رعب و وحشت  -

ناشی از بكارگيری 

افزارهای جنگ

زیستی موجب 

افزایش اثرگذاری 

عمليات روانی و 

جنگ نرم دشمن بر 

روی اذهان 

 گردد.مخاطبين می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنگ نرم از این 

طریق به برخی از 

خود که در  اهداف

جهت تضعيف 

و سياه  نظام، القا

نمایی وضع موجود 

ی گسترده و هجمه

ت روانی و ... عمليا

باشد دست می

 یابد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انسان نژادی هبِ -7

 آن سازیمشابه و

 جدی هایچالش با

 و مذهبی و اخالقی

با امكان پذیر  -

شدن مشابه سازی 

واسطه ه انسان و ب

فراد وجود ا

ایجاد جبهه جدید  -

جنگ نرم با ورود 

های تراریخته انسان

به جامعه )عدم 

استفاده نادرست  -

از  فناوری زیستی 

نژادی و با امكان به

سان و مشابه ان

مجریان در  -

اجرای تهدید مردم 

کارگيری ه با ب

های مشابه و انسان
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 نسلی بروز

 بين در هویتبی

 جهانی انقالب)بشر 

 سال در فناوری

 دیدگاه از 2121

 (رند اندیشگاه

هویت تمامی بی

مقدسات، قوانين 

حقوقی، ادبی و ... 

نقض شده و جامعه 

به چالش کشيده 

ای را پيش رو شده

خواهيم داشت و 

دزدی و قتل و 

غارت، فساد و 

فحشا امری طبيعی 

در جامعه هدف 

خواهد شد که این 

ترین  امر از مهم

ابعاد و ابزارهای 

مجریان تهدید نرم 

های در حوزه

جتماعی فرهنگی و ا

 .تواند باشدمی

نژادی انسان به -

منجر به اختالل در 

روابط، احساسات و 

عواطف بين 

ها که موجب انسان

تشكيل شدن نسل 

گردد بی هویت می

و این امر دسترسی 

دشمن را در جنگ 

 نماید.نرم تسریع می

ترویج فرهنگ  -

غربی در بين 

ها از طریق خانواده

تعامل و سازگاری 

این افراد با جامعه، 

بروز مشكالت 

ای جدید و مقدمه

برای جنگ نرم را 

در پی خواهد 

 داشت.

های انسان تولد -

عنوان ه هویت ببی

ابزار کارآمد جنگ 

نرم در اختيار 

دشمن که در سطح 

جامعه اقدام به 

انجام هرگونه عملی 

زنند و بسيار می

خطرناک بوده که 

باعث ایجاد رعب  

و وحشت در بين 

افراد جامعه 

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازی آن توسط 

کشورهای معاند 

شاهد بروز 

های اخالقی چالش

و مذهبی و بروز 

هویت بين نسلی بی

 بشر خواهيم بود.

ها و توليد فيلم -

ای محتوای رسانه

های توسط انسان

هویت تراریخته بی

بمنظور 

گذاری و اشتراک

انتقال به جوامع 

مختلف از طریق 

 مجریان جنگ نرم.

بردن از بين  -

هویت و تمدن 

مذهبی و  -ملی

اسالمی با -ایرانی

استفاده از فناوری 

نژادی و توليد به

های مشابه که انسان

گردد موجب می

ها با یكدیگر نسل

مختلط گردند و 

هویت ملی یک 

 کشور از بين برود.

 

 

 

خود آموز کار دست

تر را بسيار راحت

های نموده و انسان

مشابه سفيران و 

مجری آنها در 

مسائل گستردۀ 

فرهنگی و ... 

 خواهند بود.

انسان  نژادیبا به -

در بين  و ارتقا

هایی که از نظر نسل

کيو و از ضریب آی

هوشی باالیی 

، برخوردار هستند

هایی را انسان

ه و بسازی شبيه

منظور مجری جنگ 

نها استفاده و نرم از آ

 تكثير نمایند.

 هایتوليدانسان با -

 و شده سازیشبيه

 از هاییبخش یا

 بدن جوارح و اعضا

 توسط فناوری

 زیستی، سازیشبيه

 نرم جنگ مجریان

 بيشتری عمر طول

 کيفيت از و داشته

 باالتری زندگی

 خواهند برخوردار

 در که گشت
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استفاده از فناوری 

ژادی نزیستی به

بمنظور تغيير در 

ژنتيک فرزندان با 

محوریت فرهنگ 

غرب)رنگ مو، 

رنگ چشم، پوست 

 و ...(

  

 

 

 

 افراد این وریبهره

 نرم جنگ حوزۀ در

 و بوده مؤثر

 این در ایدغدغه

 نخواهند خصوص

 .داشت

 

استفاده از  -3

فرآیندهای 

بيولوژیكی به منظور 

توسعه و افزایش 

 وری در صنایعبهره

استفاده از  -

فرآیندهای 

بيولوژیكی در توليد 

محصوالت دارای 

فناوری پيشرفته 

)توليد مواد اوليه 

داروهای خاص( 

منجر به استقالل در 

شده  ی مربوطحوزه

با تأمين مناسب  که

در صورت تحریم 

دشمن اثر منفی 

روانی آن خنثی 

 شود.می

با ورود فناوری  -

زیستی و امكان 

استفاده از 

فرآیندهای 

بيولوژیكی، امنيت 

ها افزایش شبكه

یافته و امكان 

جلوگيری از نفوذ 

واسطه ه هكرها ب

فناوری زیستی  -

در صنعت نساجی 

این امكان را به 

مجریان جنگ نرم 

دهد تا انواع می

های پوشاک با مدل

غربی بسيار متنوع 

با رویكرد نرم که 

دارای کيفيت باال و 

هزینۀ بسيار کم 

 است را توليد کنند.

استفاده از  -

فرایندهای 

بيولوژیک در توليد 

کاغذهای مرغوب 

با هزینه بسيار کم 

های که در رسانه

نوشتاری که منجر 

به افزایش ضریب 

نفوذ این نوع 

ها در سطح رسانه

جامعه بمنظور 

دهی افكار جهت
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های باالی  قابليت

مواد بيولوژیكی در 

ساخت قطعات با 

و نيز پردازش باال 

استفاده از رمز 

های نگاری

بيولوژیكی برای 

ه افزایش امنيت ب

 آید.وجود می

 شود.عمومی می

 

 یریگجهینتبحث و 

کار بر اساس  انیأم باشد و محقق در پابا اجتهاد و اظهار نظر تو شهيهم دیبا یقيکار تحق

 گسترش به تا دارد اعالم ضوعمو ۀدربار را خود به طور قاطع نظر ،دهانجام ش یهامطالعه

از ارزش  قيتحق صورت، نیا ريدر غ .دیموجود کمک نما یهاافتهی و علم یمعرفت ۀدامن

 :5965 ا،ينفظ)حا داشت نخواهد یادیز یعلم برخوردار نبوده و اعتبار ییباال یعلم

 متصور است: ریز جینوشتار حاضر نتا یبرااساس،  نیبر ا .(005

 ،بر کسی پوشيده نيست. این طيف از تكنولوژی یستیز ینقش و اهميت فناور امروزه

بر زندگی و رفاه مردم هم تأثير گذاشته است.  کهجهان، نه تنها بر مسائل امنيتی و نظامی 

 ،یاهسته یانرژ ،ینساج ک،يالكترون یهاآن در حوزه با کاربرد گسترده یستیز یفناور

که  نیعالوه بر ا ،و ... یستیز یسنسورها ،یديخورش یهاهوا فضا، سلول ینظام عیصنا

سطح  دهد، شیافزا را یفناور نیا صاحب کشور یتيامن -یدفاع یبازدارندگ توان تواندیم

از  یناش« قدرت نرم ديتول»به  ،یتيامن دیجد كردیداده و با رو ارتقا زيمردم را ن یزندگ

 یبه حد كمیوستيدر قرن ب یوتكنولوژيکاربرد ب ی. گستردگگرددیم منجر یمندتیرضا

و  ه،یصنعت، تغذ ،یآموزش، کشاورز ست،یز طياست که اقتصاد، بهداشت، درمان، مح

شگرف خود قرار خواهد داد. امروزه مسلح  ريبشر را تحت تأث یزندگ یهاجنبه ریسا

ه کشور محسوب شود. ب کی یدرتدر توان ق ینقش مهم تواندیم ،دانش نین به ابود
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همچون  یروست، علمه روب تيجمع یکه با رشد انفجار یعنوان مثال، در جهان

 ندهینسل حاضر و آ یغذا نيدر تام ینقش اثرگذار تواندیاست که م یوتكنولوژيب

 کشورها داشته باشد.

 یاست که از سو یداتینوظهور، تهد یهایفناور ۀاز ابعاد جنگ نرم در عرص یكی

 ینوشتار، با بررس نیجنگ نرم اعمال گردد. در ا انیتوسط مجر تواندیم یستیز یفناور

 یبازطراح ،یفناور نیاز ا ۀکه هدف دشمن از استفاد ميافتیدر یستیز یفناور یروندها

 یهوشمندو  یاريکه هوش استدر حوزۀ جنگ نرم  نینو داتیتهد از یعيوس فيط

 نیا زيمقابله با آن ن یو برا طلبدیرا م داتیاز تهد فيط نیمقابله با ا انيو متول نيمسؤل

 .رديانجام گ دیبا هاتيفعال

نهادینه شدن  یهای مطرح شده، براانطباق شاخص و به جامعيت، کاربردی بودن نظر

ارائه  ین سازمانو برو یالزامات درون سازمان كردیبا دو رو هاییها پيشنهاداین شاخص

ها، الزم است پژوهش گونه نیانجام ا یموضوع، برا نیبودن ا یتخصص لي. به دلگرددیم

بخش، برخوردار  هر خبرگان دگاهید و اسناد یهانهيزم در یتخصص یهایبانيپشت از محققان

 ،باشند و معاونت پژوهش مراکز آموزشی با تشكيل کارگروهی پيرامون موضوع فوق

. ندیوین منبع درس تحت همين عنوان در مقاطع مختلف آموزشی اقدام نمانسبت به تد

در  یپژوهندهیآ یهانظران و کارشناسان حوزهکارگروهی متشكل از صاحب نيهمچن

و  نینو یهایفناور یامدهايپ یمستندات فن ینسبت به احصا یمعتبر مل یهادانشگاه

 یداخل یسخت، عمق بخش مهين)سخت،  گرید یهاحوزه در ،یستیز یفناور مخصوصاً

 و دستورالعمل، راهنما به نوشتار این تبدیل و تكميل با و کنند اقدام (یخارج یبخش عمق و

ها و سازمان یو اجزا ارکان در را اقدام و وبرنامهطرح به آن تبدیل زمينه صالحیذ مراجع

الزامات به  لیتبد نهيزم ز،ين ربطی. مراجع ذندینما ايمه رانیا یاسالم یجمهور ینهادها

 با و کنندفراهم  ییو اجرا یعلم یهابخش ریسا یرا با همكار یطرح و اقدام کاربرد

 مطالعات قیاز طر ،یتيو امن یاقتصاد یهادر حوزه ژهیوبه ر،يتوسعه فراگ یبسترها جادیا
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 و یاسيس تیحما یهانهيزم نمودن فراهم و مسئول یدولت یهادستگاه مستمر نظارت و قيدق

 نمایند. هوشمندانه عمل ،یتيامن یهاحوزه در نینو یهایفناور گسترش به نسبت ،یالم

 ینرم، برخجنگ ۀعرص زانیرصاحبنظران، طراحان و برنامه ترقيدق یبرداربهره برای

 .گرددیارائه م یدر قالب الزامات سازمان هاشنهادياز پ

مقابله با جنگ  یبرا یستیز یورفنا یهااز فرصت یريگبهره یبرا یسازمانالزامات  .1

 قدرت نرم: دينرم و تول

 منظور: ه ب ،یقاتيتحق -یمراکز علم تیتقو .1-1

  کيژنت یو مهندس یدرمانژن یبه فناور هامارستانيب زيتجه -

 گانگانيبه ب ازيو عدم ن یدرمانبه دانش ژن یابیدست -

مقابله با  یبرا ییاهكارهار افتنیو  ماريافراد ب یكياصالح و درمان مشكالت ژنت -

  دفآنها بر مردم جامعه ه اثرگذاری کردن کم و نژادبه هایانسان

متصور  داتیبه تهد ییگوپاسخ یآمادگ و مردم جامعه ریارائه خدمات به کارکنان و سا -

 یكيژنت راتييتغ ۀدشمن در حوز یاز سو

عوامل و  نیکننده با امقابله  یداروها ديو تول دکنندهیتهد یستیعوامل ز ییشناسا -

  یستیز یفناور ۀکامل در حوز ییخودکفا

مردم  نيب یغربالگر انجام منظور هب ،یبهداشت و یدرمان مراکز ازين مورد دستورالعمل هيته -

  یكيژنت راتييتغ زۀحو در

 طيو مقاوم نمودن مح یطيمح ستیز حاتيکننده با عوامل و تسلمقابله یداروها ديتول -

 یبر خطرات احتمالو دام در برا

 . یستیز یهاسوخت ديدر تول یستیز یبه فناور یابيدست -

 منظور: هب ،یطيمح شیرصد و پا یهاسامانه تیتقو .1-2

 ۀدکنندیکننده عوامل تهد ديتول یهاشگاهیآزما زيمنتشر شده و ن یستیعوامل ز ییشناسا -

  اهانيدام و گ ست،یز طيانسان، مح
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از  یناش داتیدر برابر تهد در سازمان یاريجامعه و هوش یرآما ینسب یفراوان شیپا -

 ژن افراد رييو تغ یستیز یفناور

  .ندنماییدر جامعه م یكيژنت راتييکه اقدام به تغ یخارج هایمقابله با سازمان -

کمرنگ نمودن  برای تالش و غرب فرهنگ در شده تتربي نژادبه یهاانسان ییشناسا -

 جنگ نرم  یهاها در عرصهانسان نیا یاثرگذار

 منظور: هب ،ها و نهادهاعموم مردم، سازمان یسازو فرهنگ یسازآگاه .1-8

 یذهن با کمک فناور یآلوده و اثرگذار بر رو یداروها ديتول داتیبا تهد ییآشنا -

 یستیز

 مردم نسبت به جامعه نيب یو اعتمادساز یخودباور هيمثبت بر روح یاثرگذار -

افراد و توليد محتوا و مستندات برای عادی  یبر رو یستیز داتیتهد ريز تأثا یريجلوگ -

دشمن و به صحنه کشاندن مردم  یروان اتينمودن عمل یکردن وضعيت ملتهب و خنث

  یمذهب یدر تجمعات مل

از  یناش دهدیبيبه کشاورزان و مردم آس یاريمقابله با تهدیدات احتمالی و کمک و هم -

 مردم نيشده ب جادینمودن رعب و وحشت ا یخنثو  یستیز داتیتهد

شده  تيترب ۀختیترار یهاانسان یمتصور از سو داتینمودن مردم نسبت به تهد آشنا -

 .هانوع از انسان نیا داتیتوسط غرب و آموزش آنها در جهت مقابله با تهد

 که عبارتند از:  گریالزامات د یبرخ .5-7

 نيبه محروم یرسانخدمات و محروم مناطق در ییصحرا یهامارستانيب اندازیراه به کمک -

 آنها دينشاط و ام شیو افزا یدرمانژن یاز فناور یرگيبا بهره

 یسوخت مصرف لیتبد یبرا یسازنهيسوخت به منظور زم ۀاصالح نظامات حوز -

ها به منظور مردم و سازمان نيدر ب یسازو فرهنگ یستیزخودروها به سوخت پاک

 یستیزبه سمت استفاده از سوخت پاک كردیرو رييتغ

اماکن و  هيکل یبرا یو مصرف انرژ ديتول زاتيافزار و تجهو نرم هاستميس یطراح -

 هادر جامعه و سازمان زاتيتجه
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 یستیزبه سوخت پاک یليسوخت فس لیتبد ازيمورد ن یهارساختیز جادیا -

 یو صنعت یسازمدرن تقویت بخش کشاورزی و کمک به ترویج فناوری زیستی و -

ماندن در روستا با  یمنظور باقهاز آنها ب تیحرفه در بين کشاورزان و حما نیکردن ا

  یمحصوالت بوم دیخر

 یکشاورز داتيتول شیکشاورزان در افزا يۀروح تیو تقو هانيزم یرفع آلودگ -

برون  یبرا یآذوقه و محصوالت کشاورز رهيبر ذخ یمبن یو رهبر یتیریمد یاستراتژ -

 یستیز داتیاز تهد یاز تهاجم وارد شده ناش یرفت مقطع

 هایرسانه در وسيع انتشار و هاتروریست جنایات مستندسازی و خودی هایرسانه تقویت -

 یالمللنيب

بازار در  ميمنظور تنظهب ییمناسب مواد غذا ۀعرض یاصناف برا نيب یهماهنگ جادیا -

 یستیز داتیمواقع خاص در صورت وقوع تهد

و  تیبا هدف تقو یستیدر برابر عوامل ز تیو تقو یکشاورز یهارساختیاصالح ز -

 یکشاورز ۀکشور در حوز ییآنها نسبت به نظام و خودکفا نشيبهبود ب

 نژادبه یهاو مقابله با انسان تيامن یکنترل و برقرار برای یانتظام هایسازمان تیتقو -

  شده متناسب با فرهنگ غرب تتربي

منظور مقابله با هب ،یبوم یستیز یبه فناور یابيبه سمت دست نيمسئول یريگتجه -

  یفناور نیاز ا ینرم ناش داتیتهد
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