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جنگ نرم در پدافند غیرعامل 



فرمايشات فرماندهي 

(مدظلّه العالي)قوا كلمعظّم

:ه های استکبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله خالصه می کنممن برنام
مقابله با پیشرفت و اقتدار ملی: جنگ اقتصادی     سوم : اول جنگ روانی     دوم
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جنگ نرم•

قدرت نرم•

تهديد نرم•

عملیات رواني•

تهاجم فرهنگي•



:  روشهای دشمنی و جنگ 

(اقدام نظامي و خشونت آمیز)روشهای سخت -1
حمایت از گروههای مسلح، ترور شخصیت ها، ایجاد،حمله نظامی و اشغال کشور، ایجاد جنگ داخلی

...جنگهای مذهبی و جنگهای قومی در کشور و

(  اقتصادی. امنیتی . سیاسی )روش های نیمه سخت –2
وذ در ای اقتصادی ، نفمبارزه سیاسی ، کارشکنی های دیپلماتیک ، تحریم های سیاسی ، تحریم ه

مخالفان، ایجاد هرج و مرجارگانهای سیاسی و امنیتی و اقتصادی ، ایجاد شورش داخلی ، حمایت از 
داخلی  

(  رسانه ای. تبلیغي . فرهنگي )روشهای نرم -3
ساد و فحشاء الن نظام، ترویج فبا جنگ روانی، شایعه سازی و نشر اکاذیب، تهمت و افترا نسبت به مسئو

ارزشهای  ، تحقیر فرهنگ و(در اساتید و دانشجویان)و بی بند و باری، نفوذ در مراکز علمی و دانشگاهی
د مردم نسبت بهجامعه مقابل، فریب، شخصیت سازی کاذب، جریان سازی وابسته، سلب اعتما

....  ود و دولتمردان و مسئوالن، ایجاد یاس و ناامیدی در مردم نسبت به آینده خ



انواع جنگ

ن دکتري)نوع جنگ دوران استعمار
(غالب

ابزارهااهداف

استعمار کهن 
(1500-1945)

ادوات نظامیسرزمینتصرفجنگ سخت

نو استعمار
(1945-1990)

مزدوران  تحریکتغییر حاکمان  جنگ نیمه سخت
داخلی

نواستعمار فرا
(تاکنون-1990)

باورها ودگرگونیجنگ نرم
ارزشها و سبک 

زندگی

مکتوب، رسانه های
ر صوتی و تصویری؛ و ه
چیزی غیر از ادوات  

نظامی



علت تقابل 
غرب با اسالم

قطع دست غربيان از . 1
منافع کشور

تهديد دوستان  . 3
غرب

ژيتقابل در باورها و ايدئولو. 4

م پا گذاشتن به حري. 2
دانشهاي ممنوعه



.  تعريف شده است« توانايي شكل دهي ترجیحات ديگران»قدرت نرم 

مطلوبجنتايبهرسیدنغیرمستقیمشیوهنرم،قدرتبنابراين
ريقطازمي خواهیدآنچهكسبتواناييوپاداشياتهديدبدون
.مي باشدپاداشياواجبارطريقازنهكردنجذب

قدرت نرم



ديدجايده هایمشاهدهباتاهدفگروهافكارجلببرایشدهبرنامه ريزیاستاقداماتي

تحوليسیردروبردارنددستداشتنداعتقادوباوركهآنچهاززمانمروربهشدهعرضه

.دهندبروزهاجايگزيناينازمتأثررفتاریونمايندآنهاجايگزينراجديدايده های

طريقازهكاستفرهنگواقتصادحكومت،سه گانهابعاددركاملسلطهنوعينرمتهديد

تهديدسلطه اینظامالگوهایجايگزينيوحوزه هاايندرمليرفتاریالگوهایاستحاله

.مي شودمحقق

تهديد نرم



ايبری رواني ، تبلیغاتي ، رسانه ای ، س: هر گونه اقدام نرم افزارانه اعم از 
ت ك ه  ، ديجیتالي ، اطالعاتي ، فرهنگي ، سیاسي ، اجتماعي و علمي اس  

ه ره  جامعه يا گروه هدف را نشانه مي گیرد و بدون درگیری نظامي ب ا ب 
از گیری از روشهای اقناع سازی و يا مديريت احساس ات و به ره گی ری   

.روشهای جذب ، رقیب را به انفعال يا شكست وا مي دارد

ب نرم، جنگ رواني، جنگ سفید، جنگ رسانه ای، عملیات رواني، براندازی نرم، انقال
.از اشكال جنگ نرم است... انقالب مخملي، انقالب رنگي و

جنگ نرم



اهميت 
جنگ نرم

يتأثير طوالن

تأثير عميق

مخفيانه  
بودن

تأثير

گسترده

قربانياني 
مخرب

هزينة اندک



ابزارهای جنگ نرم

ابزارها

رسانه ها

فيلم و 
سينما

نشريات

ادبيات

عروسک

بازي هاي
رايانه اي

پويانمايي

دوره هاي 
آموزشي



هاوبالگ-2اينترنتيسايتهای-1

ایماهوارههایتلفن-4هاونشرياتروزنامه-3

تلويزيونيهایوسريالسینمائيهایفیلم-6مختلفهایبولوتوثوهاپیامک-5

تئاتر-8وسنتيكالسیکموسیقي-7

پراكنيشايعه-10وديوارنويسيديواریهایهاوبرچسبنامهشب-9

علميمقاالت-12مختلفهایازمناسبتاستفاده-11

وآموزشيازمراكزعلمياستفاده-14وسیاسيعلمي،مذهبيهایسخنراني-13

فرهنگي،اقتصادی،مردميهایازتشكلاستفاده-16توريستيوسفرهایدانشجوئيازاردوهایاستفاده-15

17-NGOوكاذبنوينعرفانهای-18(وغیردولتينهادمردمهایتشكل)ها

ماهواره-20(...وگریصوفي،پرستيشیطان،بهائیت)گوناگونهایفرقه-19

.....وزاموادمخدروتوهمانواعتوزيع-21

ابزارهای عمده جنگ نرم



شاخه های جنگ نرم



اهداف پدافند غیرعامل    و    جنگ نرم

نتیجه تغییر  
در هدف

نوع 
اثرگذاری 

در هدف
نوع اهداف



اشگرده

اجتماعی

سیاسی

فرهنگیاقتصادی

دينی



شگردهای

اجتماعی

الگوسازی

تغییر سبک

زندگی

حقوق زنان و 

اقلیت ها

بهره برداری از 

آسیب های 

اجتماعی

قومیت گرايی

تقويت حس 

ملي گرايي



شگردهای فرهنگي

تخريب هدفمند 

فرهنگ اسالمي

آموزش و پرورش 

مهره ها

توجه به شركای  

بالقوه

سخن گفتن از

اصول متعالي



شگردهای 

ديني

فرقه سازی

دين سازی

ترويج اسالم

آمريكايي

شبهه  پراكني



سیاسی

ايجاد نافرمانی

مدنی

حمايت  از 

معترضین

تأسیس و 

NGOتقويت 

خدشه در 

مشروعیت 

اسالمیحکومت 





رانعوامل شكل گیری جنگ نرم مقابل اي

لمقابسختنیمهوسختهایشیوهدرنتیجهكسبعدم-1

ايراناسالميانقالب

ظرفیتهایهمهباجهانكردنقطبيتکدرآمريكاهدف-2

نرموسخت

كاآمريگراييهژمونيباايراناسالميجمهوریبودنمانع–3

درايستادگيبرایالزمقدرتاركانازايرانبرخورداری-4

آمريكامقابل

لمقابدرپدافندیاقداميکحقیقتدرآمريكانرمجنگ-5

استاسالميانقالب



تاثیر گذاری بر
اعتقادات و باورها

تحت تأثیر
قراردادن ارزشها

متأثر كردن 
احساسات و 
عواطف

تار  تغییر رف
مردم 
ونخبگان

بي ثبات سازی
در جامعه و حاكمیت 

و تولید
سرمايه اجتماعي

----------
رسانه جمعي-
شبكه سازی-
هرشخص يک -

رسانه

بهره گیری
از سرمايه  
اجتماعي  
در انتخابات

تغییر 
رژيم 

استحاله
نظام از 
درون 

نافرماني
مدني

تغییر در 
فرهنگها

فرآيند شکل گیری جنگ نرم



ويژگیهای جنگ نرم 

.مي نمايدعملقانونيبستردروآشكارراخوداقدامات 1

مي گیردشكلجامعهدرتدريجيبطورنرمجنگپديده 2

.استنامحسوسجنگيکنرمجنگ 3

.نمي انگیزدبرجامعهدرراحساسیتيوبودهآمیزمسالمت 4

.نمايدمياستفادهاجتماعيوسیاسي،فرهنگيروشهایوابزارهااز 5

دشمنپردازیتئوریمراكزباكشورورزانانديشهمیاننرم،جنگ 6

.  رسانه ها ركن اساسي مبارزه را تشكیل مي دهند7

.د  از رسانه های داخلي كشور برای ساقط كردن حاكمیت همان كشور استفاده مي شو8

.گیردنميبردرراخاصيقشروهستندمردمعموممخاطب 9

.شودميعملمنافقانهوداردپنهاناصلياهدافمعموالً 10

.استممكنغیرتقريباًوسختپیروزیوشكستمیزانتشخیصوارزيابي 11

.لطه گر دارد  تأثیر بااليي در تسلیم ناخودآگاه ملتها و تمكین آنها به خواست قدرت های س12

.ندافراد مسیر صحیح را همان مي داند كه در آن ورود پیدا كرده و بر آن پافشاری مي ك-13



مدل مفهومی جنگ نرم 

جـنگ
نرم

در عرصه حکومت

در عرصه جامعه
(مردم)

  تشديد آسیب پذيريها 

مهار يا تضعیف قدرت نرم خودی 

  بزرگ نمايي آسیب ها 

  ناكارآمدسازی نظام

  مشغول سازی نظام به مسايل فرعي و كاذب

  مشروعیت زدايي

  كوچک نمايي دستاوردها 

  ارايه الگوهای غلط و انحرافي 

:  حوزه ذهن و مغز 

:  حوزه قلب و دل 

:اقناع سازی * 
شک و ترديد نسبت به ارزشهای خودی  

  باور و يقیین نسبت به ارزشهای دشمن

:جذب * 
بغض نسبت به خودی  

  حب نسبت به غیر خودی

محیط دانشگاه انديشه ورزاناعتقادی 
و مراكز پژوهشي 

رسانه ها از طريق هنرمندان   كینه و نفرت 

عشق و محبت  
  هنرمندان

ورزشكاران 

رسانه ها و احزاب سیاستگرانسیاسي 



مؤلفه های جنگ نرم
استراتژی تغییر ساختار

مديريت ادراكات

شک

يقین

جنگ علمی

جنگ اطالعاتی

جنگ روانی

پلورالیزم

اقتصادی

فرهنگی ـ اجتماعی 

سیاسی

دينی

هژمونی

سلطه 
مصرف گرايی

سلطه 
نسبیت انکاری

سلطه 
سکوالريزم

سلطه 
اباحه گرايی

مديريت احساسات

حب

بغض

جنگ ديجیتالی

جنگ رسانه ای

جنگ سايبری

استراتژی تغییر رفتار

:واگرايی روانی 

:واگرايی اعتقادی 

www.psyop.ir



چهار چوب صحنه جنگ نرم

www.psyop.ir



متبیین نقش ها در صحنه جنگ نر

جهان بینی 
(وحی)

گزارهای 
عقالنی

گزاره های 
انتقال حسی و عینی

امام -نبی
فقیه 

فلسفه وعلم
(دانشگاهیان)

هنر
رسانه(هنرمندان)

: نقشها 

: نقش آفرينان 



(جنگ نرم)2دفاع مقدس (جنگ سخت)1دفاع مقدس عنوان

هدف  استراتژيک
الحاق خوزستان به خاک عراق-

ميشكست نظام و انقالب اسال-

استحاله نظام و انقالب اسالمي-

(جمهوری اسالمي تقلبي)

فروپاشی نظام از درون -

هدف تاكتیكي

حساسمناطقهواييبمباران-

كل مرزدرجانبههمههجوم-

انخوزستحساسمناطقاشغال-

ورهاباوارزشهاتبلیغاتيبمباران-

فسادبرمبنيایرسانههجوم-

حاكمیتومسئوالن

ودانشگاهیانقلبوذهناشغال-

فرهیختگان

جدول مقايسه جنگ سخت و جنگ نرم



(جنگ نرم)2دفاع مقدس (جنگ سخت)1دفاع مقدس عنوان

زمینه سازی جنگ

بمب گذاری در مناطق-

اقتصادی و جمعیتي

حمله به پاسگاههای -

مرزی

شلیک های پراكنده -

توپخانه ای

ار ايجاد موج احساسي و عملیات رواني افك-

عمومي جامعه

ني و پراكنده كردن گرد ترديد و شبهه افك-

القای شايعه تقلب

يايجاد اغتشاشات و درگیريهای خیابان-

عدی ترويج جو فساد حاكمیت و اهتمام به ت-

و كشتار



(جنگ نرم)2دفاع مقدس (جنگ سخت)1دفاع مقدس عنوان

عوارض 

حساس

ارتفاعات ، جاده ها ، شهرها و -

مراكز اقتصادی و صنعتي

قلب و ذهن هنرمندان ، ورزشكاران،-

نخبگان فكری مراجع و مردم

مراكز علمي ، پژوهشي و هنری-

فضای سايبری-

تأثیر 

اجتماعي

موجب ايجاد وحدت ملي در كشور -

در مقابل دشمن مشترک

نگشركت مردم با انگیزه باال در ج-

موجب ايجاد تفرقه و اختالف در -

صفوف ملت

و به وجود آمدن فضای بالتكلیفي-

بي تفاوتي  



(جنگ نرم)2دفاع مقدس (جنگ سخت)1دفاع مقدس عنوان

تأثیر رواني
ن تهییج ، تحرک و غیرتي شد

مردم برای مقابله با دشمن

ايجاد يأس و بي تفاوتي در دفاع 

ارزشها و آرمانها 

لي تاكتیک های اص

دشمن

–هوايي –عملیات زمیني 

هلي برن–هوابرد –دريايي 

توپخانه  –زرهي –

ايجاد شک و ترديد در باورهای -

مردم و نخبگان

ض ايجاد فضای احساسي كینه و بع-

و نسبت به نیروهای مؤمن انقالب

محبت به دشمنان  



(جنگ نرم)2دفاع مقدس (جنگ سخت)1دفاع مقدس عنوان

تاكتیک های 

مقابله با جنگ

–هوايي –عملیات زمیني 

–هلي برن –هوابرد –دريايي 

توپخانه  –زرهي 

عطوفت محبت ،-

اعتماد سازی و رفع شبهات -

اقناع سازی -

تقويت روحیه ملي -

ايجاد نشاط و امیدواری به آينده -

خطوط دفاعي 

صحنه جنگ

مرز مشخص سرزمین بین 

خودی و دشمن 

عدم وجود هیچگونه مرزی بین خودی

و دشمن و حضور دشمن در همه جا



(جنگ نرم)2دفاع مقدس (جنگ سخت)1دفاع مقدس عنوان

ادوات و تجهیزات نظامي ابزار جنگ

–قلم -(اعم از ديداری و شنیداری )رسانه 

–جريان سازی اجتماعي –فضای سايبری 

(سمن)سازمانهای مردم نهاد

زيرساخت های 

جنگ

قدرت نظامي و اقتصادی -1

دشمن و داشتن استراتژی  

تهاجمي

وجود آسیب پذيريهای  -2

داخلي 

جم حمايت بین المللي از مها–3

ها استحاله فرهنگي در اليه باروها  و ارزش–1

بگان استحاله سیاسي به ويژه در بین نخ–2

شبكه های اجتماعي –3

سیاسي وآسیب پذيريهای فرهنگي ،–4

اجتماعي 



(جنگ نرم)2دفاع مقدس (جنگ سخت)1دفاع مقدس عنوان

صحنه های 

جنگ و 

درگیری

جبهه های شمالغرب ، غرب–1

و جنوب در زمین 

دريا –2

هوا –3

عرصه ديپلماسي –4

مح  یط ه  ای فك  ری و انديش  ه ای  -1

(دانشگاه)

محیط های فرهنگي و هنری و تمدني-2

محیط مجازی و سايبری –3

محیط اجتماعي –4

روش 

بسیج كردن
و منطق و نظريه پردازیاستدالل شور حماسي و هیجاني 



تهاجم 

فرهنگي

فرآيند ت كوين ج نگ ن رم

(استنتاج از ديدگاه مقام معظم رهبری)

شبيخون 

فرهنگي 

ناتوي 

فرهنگي 

تهديد 

نرم 

جنگ 

نرم 



فرايند نفوذ و تأثیرگذاری جنگ نرم

پیام سازی. 1

مسئله آفريني. 2

آسیب سازی. 3

برنامه  سازی. 4

انتقال. ابزاری5

باورسازی.6

بحران سازی.7

مشروعیت زدايي.8

يزیوساختارگراپوزيسیون زايي.9

جديدساختارسازی.10



: اهداف جنگ نرم 

جامعهمردمهايارزشواعتقاداتگرفتن:فرهنگياستحاله-1

وبسیجسپاهمانندانقالبيونهادهایارزشيهایچهرهوتخريبسیاسياستحاله-2

وشايعهوترسورعبايجادناامني-3

درونيواختالفتفرقه-4

ونشاطشادابيجایبهوكسالتامیدیناروحیهترويج-5

كشورمهمدربرابرمسائلتفاوتيبيترويج-6

...ووسیاسيقوميواختالفاتآنبهزدنودامننارضايتيتقويت-7

كشوراوضاعدادنجلوهبحرانيبرایتالش-8

وبراندازیسیاسيساختارتضعیف-9



:  اصول و قواعد اساسی مقابله با جنگ نرم 
نرمقدرتافزايشبرایفرصتيبهدشمننرمجنگتبديل-1
اپوزيسیونروانيسالحخلع-2
فرهنگيهایفعالیتشمولودامنهگسترش-3
عموميديپلماسيازاستفاده-4
هااقلیتواقواممورددرويژهراهبردهایازاستفاده-5
متقابلروانيعملیات-6
.صحنهدرموجودخودیيافتهسازمانواحدهایاعضایواركانبیندراتحادوانسجامايجاد-7
...وایرسانه،اجتماعي،سیاسي،فرهنگي،روانيعواملدرانسجاموپیوستگي–9
نرمجنگبامقابلهمختلفسطوحدر(كنترلوفرماندهيسامانه)هدايتورهبریتوسعه–10
...وپذيریآسیب،تحركات،هاتوانائي،نیروترتیبازاطالعاتيبرآوردواشراف–11
نرمجنگعملیاتصحنهبرحاكمكليفضایازروزبهودقیقبرآوردوبررسي–12
.نهصحهردرخودیغیرنیروهایآيندهاقداماتوتحركاتازاحتماليسناريوهایبینيپیش–13
بگیردشكلصحنهآندرموجوداجتماعيساختارهایبرمتكيبايدنرمجنگبامقابله–14
.نرمجنگبامقابلهبراینیروهاسازماندهيوآموزش،تجهیز-15
خودیغیرنیروهایتحركاتبهمطمئنوسريعپاسخگوييقابلیت-16
.حنهصدرحاضرخودینیروهایعملابتكارگرفتندستبهوجديدهایتواناييخلققابلیت-17
صحنهدرعملوابتكارتهاجميموضعداشتن-18
خودیغیرنیروهایودشمنضعفنقاطرویتمركزامكان-19
.خودیهایهزينهوكاهشخودیغیرنیروهایودشمنهایهزينهبردنباال-20



.آنانبهتحليلقدرتدادنودانشجويانوجوانانتوجيه–1

دانشگاهودرسفضايبهبخشيدناميدبانشاطوکارتوانايجاد-2

.يانديشآزادهايکرسيتشكيلونظراظهاربرايدانشجوبهدادنميدان-3

.کردنمعنويتمحيطرادانشگاهمحيط-4

امنيتيواقتصادي،علميلحاظازپذيريآسيبرفع-5

.دانشگاهعلميکاردرتزلزلازجلوگيريومواظبت-6

.روپيشقضايايدرتفريطوافراطبدونوفكورانهومدبرانهرفتار-7

.ايراني–اسالميهويتحقيقيبازيابي-8

ری روش های مقابله با جنگ نرم دشمن براساس رهنمودهای مقام معظم رهب



ايراناسالميجمهوریهایظرفیت
ايمان؛وباورقدرت:1
؛بحرانيشرايطدربويژهباالرهبریقدرت:2
؛همبستگي:3
جغرافیاييبرترموقعیت:4
ایقهپمنطتأثیرگذاریونظاميابعاددرباالتوانمندی:5
مومن،انسانينیرویكیفیتوتوانمنديها.6
...وایمنطقههایجنبشبهبخشيالهامقدرت.7



: روشهای كلي مقابله با جنگ نرم 

:روشهای انساني ، احسان و اكرام برای جذب(الف 
ب بها  بهره گيري از کليهه روشههاي ارتباطهات اجتمهاعي متناسه     -تقويت روابط با اساتيد و دانشجويان دانشگاه)

( شگاهتوسعه فضاي علمي ، فرهنگي و اجتماعي دان-معنوي کردن فضاي دانشگاه -ايجاد اميد به آينده-شرايط

-كهر برخوردههاي منطقهي متكهي بهر ف    -برپايي کرسيهاي آزاد انديشي:روشهای اقناع سازی و روشنگری(ب 
-نقش رسانه ها در مديريت افكار عمومي–روشنگري و اطالع رساني به موقع 

از جلهوگيري -جلوگيري از ايجاد فضاهاي هيجاني و احساسي توسط دشهمن (: حوادث)روشهای مديريت فتنه ها (ج 
اد ايجه -حضور کارشناسان در خط مقدم جنهگ نهرم  -جلوگيري از ايجاد فضاي امنيتي در دانشگاه ها-کند شدن حرکت علمي

-رويكرد قضايي مقابله با عوامل دشمن در جنگ نرم-آمادگي و همراهي نخبگان و فعاالن سياسي فرهنگي علمي

قهي و علمهي   تقويت بنيهه اخال -اقدام همه جانبه براي نهضت توليد علم:روشهای تحكیمي ، بنیادی و زيرساختي(د 
در مهورد  مطالعهه و تحقيهق  -توانمندسازي اساتيد و دانشجويان براي مقابله با تهديدات نرم-اساتيد در جهت ارتقاء قدرت نرم

و ارتقاء سهط   آگهاهي  -شناخت به روز دشمني هاي با اسالم–ورود به فضاي مجازي -تقويت زير ساختهاي فرهنگي -غرب
بينش عميق اصحاب  

مشهاوره و  -سياسهت پهردازي  -سياسهت پووههي  -نياز سنجي: روشهای كمک به كارآمدسازی نظام: ه  

ساماندهي هسته ها  -ارزيابي-اجرا-توانمندسازي



:نرمجنگمقابلدرغیرعاملپدافندطرح

(نرمجنگ)جنگوجودپذيرش•

اسالميتربيتوتعليمجامعطرحتهيه•

نرممبارزةمديريتدرجوانانبهويوهتوجه•

فرهنگيجامعطرحتهيه•

ارزش هاترويجوباورهاتقويت•

نرمجنگشيوه هايهمانازاستفاده•

اقتصاديطراحي هايدرخوديهنجاريکارگيريبه•

کتابخوانيفرهنگتقويتوترويج•

آسيب هارفع•


