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 :چکیده
 تبدیلاوکراین و از نوع اوراسیایی آن  ژئوپلیتیکیاروپاي شرقی که در حال حاضر به بحران  ژئوپلیتیکیچالش 
حال حاضر جهـان دانسـت تـا     ژئوپلیتیکیهاي برگرفته از گذار  نظمی توان یکی از آخرین بی را  میست شده ا
یـز تبـدیل گشـته اسـت و در صـورت      که به صحنه تقابل خاسـتگاه غـرب و شـرق در عرصـه کـروي ن      جائی
. آبستن تغییر و تحـوالت بنیـادي در قـرن بیسـت و یکـم خواهـد بـود        نفعان، مدیریت مناسب توسط ذي عدم
پرداخته است که از لحاظ  اوکراین ژئوپلیتیکیدر بحران » عملیات روانی«منظور بررسی نقش  ش حاضر بهپژوه

نگر بوده و از آنجائیکه هدف پژوهشگر یافتن پاسخ به مسـئله و چـالش اساسـی     نگر و آینده طرح تحقیق حال
ظـر هـدف تحقیـق در زمـره تحقیقـات      گردد و از ن بندي می گرا دسته این تحقیق در زمره تحقیقات نتیجهاست 

و پژوهشـگر   بوده پیمایشی –توصیفی  تحقیق ،ها داده آوريگیرد. همچنین از نظر نحوه گرد کاربردي جاي می
جامعه  پردازد. میتیکی اوکراین یبه شناسایی و بررسی ابعاد مختلف عملیات روانی و جنگ نرم در بحران ژئوپل

هـاي الزم بـه روش    باشـد و داده  نفـر مـی   30محاسبه شده و شـامل » رماش تمام«صورت  هآماري این پژوهش ب
هـاي توصـیفی و   از طریـق آمار  وآوري  ه و مصاحبه جمعنام اي و میدانی با استفاده از ابزارهاي پرسش کتابخانه

 ند.استنباطی تفسیر و تدوین شد

 137-163، صفحات 1397بهار ، 27هشتم، شماره پژوهشی امنیت ملی، سال  –فصلنامه علمی 



 
  :مقدمه

دنیا دچار دگرگونی قابـل   ژئوپلیتیکیپس از جنگ جهانی دوم و پیروزي متفقین بر متحدین شرایط 
هـاي قـدیمی و بـه زبـان      توان به شکست امپراتوري ترین دستاورد آن را می اي شد که مهم مالحظه

گیـري و   شـکل  که حرکت بـه سـمت   طوري بهبین رفتن استعمار قدیم دانست  دیگر اضمحالل و از
گیـري ایـن    هاي شـکل  ته آن آغاز گردید که البته بارقهتشکیل استعمار آن هم از نوع جدید و پیشرف

خواهی هریـک از   وذ قواي پیروز در جنگ و نحوه سهمتوان به میزان و نوع قدرت نف حرکت را می
معرفـی   کـه بـه طراحـی و    کشورهاي جبهه متفقین در عرصه جهانی بعد از جنگ دانسـت، تاجـائی  

متفاوت با شرایط قبل از  ژئوپلیتیکیسو و به خلق نظم  هندسه جدید و تقسیم منشور قدرت از یک
ر عرصـه کـروي و جهـانی منجـر گردیـد و      الملل دوم جهانی و حتی ادوار پـیش از آن د  جنگ بین

یوگسـالوي در  اقداماتی چون، گسترش نا متقارن ناتو و سپر ضد موشک اروپایی، حمله به کشـور  
، احـداث  اس.اي.هاي سـی ن کوزوو، تالش براي نفوذ در کشـور زدن به بحرا میالدي، دامن 90دهه 
ي مـالی و نظـامی و   هـا  ویژه اروپاي شرقی، اعطاي کمـک  ههاي نظامی در نقاط مختلف دنیا ب پایگاه

ممانعـت از ظهـور و   ، هاي رنگی در سایه اعمال قدرت نرم هاي برانداز و انقالب حمایت از جریان
ـ      فـرد منطقـه   هبعنوان قدرت منحصـر  سعه روسیه بهتو ر آن اي، جلـوگیري از نفـوذ ایـران و افـزون ب

توجه به نقطه نظرات جامعه جهانی، سـازمان ملـل متحـد و شـوراي      جلوگیري از نفوذ اسالم، عدم
امنیت، گسترش تروریسم جهانی و حمایت آشکار و پنهان از آن، اسـتفاده ابـزاري ایـدئولوژیک از    

ظــامی و منطقــه خاورمیانــه، تهــاجم ن ســوریه، عــراق ویــژه در شــکل جدیــد آن در هم بــتروریســ
چنین تهاجم فکري و فیزیکی اخیر در اروپاي  ماجراجویانه و البته ناشیانۀ اخیر عربستان به یمن، هم

اوکراین، همه و همه از اقـداماتی اسـت کـه بـر اسـاس تقابـل        ژئوپلیتیکیبحران  شرقی و مشخصاً
 شود. ه ملل مختلف جهان تحمیل شده و میب و شرق همواره بخاستگاه غر

هـاي خـود    عالی) همواره در بیانات و رهنمـون ال اي (مدظلله قام معظم رهبري، حضرت امام خامنهم
خصوصاً در دو دهه اخیر، به تبیین جایگاه انواع جنگ و تفهیم روشنگرانه تهـاجم آشـکار و پنهـان    

 ند:فرمای اند و می ار پرداختهاستکب
بنـابراین تشـخیص    ،از ماهیت انتزاعی و ذهنی برخوردار است، 2برخالف جنگ سخت 1نرم جنگ«
لعمل و بـرانگیختن اسـت.   ا سآن دشوار است. لیکن جنگ سخت، محسوس و همراه با عکقع مو به

                                                           
1 Soft War 
2.Hard War 
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دشمن مشکل بوده و کمتـر موجـب بـرانگیختن و     در جنگ نرم کشف بازیگران، آرایش وگسترش

اما در تهاجم معنوي، تهـاجم فرهنگـی،    ،بینید د. در تهاجم نظامی، دشمنتان را میشو العمل می عکس
لعـالی) در  ا اي (مدظللـه  امـام خامنـه  (بیانات  »بینید تهاجم نرم، شما دشمن را در مقابل چشمتان نمی

 .)1388/ 02/ 22 هاي شهدا و ایثارگران، دیدار جمعی از خانواده
و  1»عملیات روانی«هاي  یر، کاربست مضاعف از تکنیکهاي اخ این در حالی است که در سال

ن مختلف را بیش از پیش شاهد در راستاي اعمال قدرت از سوي بازیگرا 2»گفتمان قدرت نرم«
گذارتر و به مراتب تاثیر» قدرت سخت«سه با در مقای» قدرت نرم«ایم، چراکه استفاده از  بوده

ا میسر کرده و از سوي ییر رفتار مخاطبان کشور هدف رسو، تغ که از یک نماید، تا جائی تر می مطمئن
هاي  چنین بازتاب ی مترتب از آن در افکار عمومی همهاي اعمال آن و تبعات سیاس دیگر هزینه

نماید و  بزار اعمال قدرت قابل مقایسه نمیحقوقی و سیاسی آن در عرصه کروي را با هیچ یک از ا
ن در قالب اعمال قدرت و اخیر اوکرای ژئوپلیتیکیبحران  توان به عینه در اثبات این مدعا را می

 د.به خوبی مشاهده و لمس نمو مابین طرفین درگیر را گیري و استمرار منازعه فی نحوه شکل
بخش و جهانی برخوردار است، همواره در محل  قالب اسالمی که از رویکردي الهامگفتمان ان

مل با که در تعا طوري هالمللی قرار داشته و دارد ب ندهاي بینتالقی و مواجهه با رویدادها و رو
اي را براي  مالحظه و متنابه اي و کروي تهدیدهاي قابل اي، فرامنطقه بازیگران سیاسی موثر منطقه

رسد که با مداقه و غور در  نظر می رو به مقدس خود فراهم آورده است، از اینج.ا.ا. در طول حیات 
هاي  دیل این گونه تهدیدات را به فرصتتوان، بستر ایجاد تب می المللی ینتعارضات و منازعات ب

قیمتی را در حوزه مدیریت راهبردي، سیاست  راهبردي میسر نموده و پیامدها و دستاوردهاي ذي
خلق نمائیم، لذا در نظام  ۀخارجی و دیپلماسی موثر و هوشمند براي مسئولین و مدیران عالی رتب

قبلی در ن استفاده از مطالعات انجام گرفتۀ چنی تمداد از نظر خبرگان همتا با اس آنیم این مقاله بر
نظام سلطه در » عملیات روانی«ترین ابعاد  ویژه عملیلت روانی استکبار، مهم هحوزه جنگ نرم و ب

 گیري گردد.  نتیجهاوکراین شناسایی، ارائه، تحلیل و  ژئوپلیتیکیبحران 
 
 

                                                           
1 Pysichological Operation 
2.Soft Power Discourse 
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 :بیان مسئله

میالدي  1991که در سال  1»جنگ سرد«جماهیر شوروي سابق و پایان پس از فروپاشی اتحاد 
جهان وارد مرحله جدیدي از روند تغییر، تحول و تکامل خود  ژئوپلیتیکیصورت پذیرفت، نظم 

که نظم دو قطبی حاکم بر فضاي کروي متشکل از خاستگاه غرب به رهبري  طوري هگردید، ب
حذف یکی از طرفین از  رهبري اتحاد جماهیر شوروي بامتحده آمریکا و خاستگاه شرق به  ایاالت

نوین  نظم«قطبی را با عنوان  ی، تبلیغ و اعمال نظمی جدید و تکو تالی آن طراح تعادل خارج
مغایر با  ژئوپلیتیکیپذیرش هرگونه تغییر  ونی جدید آمریکا و با رویکرد عدمدر قالب هژم» جهانی

 ر عرصه کروي شکل داد.منافع و امنیت ملی آمریکا و غرب را د
بازیگران سیاسی  سو و وجود هاي هژمونی جدید آمریکا از یک ها و ظرفیت قابلیت باتوجه به عدم

اي از سوي دیگر، جامعه جهانی نظم جدید از نوع  اي و فرامنطقه قدرتمند و تاثیرگذار منطقه
ت خود را به سوي نظمی حرک قطبی عمالً آمریکایی آن را بر نتافت و پس از اندك زمانی، نظم تک

المللی  از بازیگران سیاسی موثر و تاثیرگذار، علت تامه تحوالت بین یک قطبی که در آن هیچچند
که تغییر و  دهد تا جائی به سیر خود در این روند ادامه میچنان  نخواهد بود را آغاز نمود و هم

 . شد تحوالت عدیده و متنوعی را در عرصه کروي شامل شده و خواهد
قطبی که پس از پایان ی از نظم تک قطبی، دو قطبی و چنداز نظم دوقطبی به طیف ژئوپلیتیکیگذار 

نظمی و  نماید، نوعی بی همچنان در عرصه جهانی طی طریق میآغاز گردیده و » جنگ سرد«
انسجام و یکپارچگی مدیریت جهانی را در اشکال مختلف اعم از کاهش اعمال قدرت  عدم

متحده  طرفه ایاالت هاي یک خواهی ویژه سازمان ملل متحد، زیاده هالمللی و جهانی ب اي بینه سازمان
هاي  ایدار بین بازیگران سیاسی و قدرتهاي ناپ بازیگران سیاسی دیگر، ائتالف آمریکا و بعضاً

ها را براي جامعه جهانی به ارمغان  اي و سقوط حاکمیت تعدادي از دولت اي و فرامنطقه منطقه
اوکراین و از  ژئوپلیتیکیاروپاي شرقی که در حال حاضر به بحران  ژئوپلیتیکیست. چالش آورده ا

هاي برگرفته از گذار  نظمی توان یکی از آخرین بی اوراسیایی آن بدل شده است را می نوع
که به صحنه تقابل خاستگاه غرب و شرق با  حال حاضر جهان دانست تا جائی ژئوپلیتیکی

در عرصه کروي نیز تبدیل » عملیات روانی«هاي متنوع  هاي نرم و تکنیک هجمه گیري از انواع بهره
نفعان، آبستن تغییر و تحوالت بنیادي در  توسط ذيمدیریت مناسب  شده است و در صورت عدم

                                                           
2. Cold War 
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ترین  مهم تحقیق با اذعان به موارد فوق با هدف شناسایی لذا این ؛قرن بیست و یکم خواهد بود

به اوکراین بر اساس مراجعه به نظر خبرگان  ژئوپلیتیکینظام سلطه در بحران » عملیات روانی«ابعاد 
 رشته تحریر درآمده است.

 سیر تکوینی بحران اوکراین
 که منجر به پیروزي انقالب ویژه شرایط یک دهه اخیر ههرچند شرایط سیاسی حاکم بر اوکراین، ب

گردید و به شکاف سیاسی  2004ل سا گراي این کشور در نارنجی و روي کار آمدن دولت غرب
توان از بسترهاي  ختلف مردم بیش از پیش دامن زد را میهاي متنوع سیاسی و اقشار م جناح بین

موجود براي جرقه هرگونه التهاب جدید در این کشور معرفی نمود، اما در حقیقت، نقطه رهایی 
پس از آن آغاز شد که دولت این  عمالً، در اوکراینسیر تکوینی بحران اخیر و اعتراضات خیابانی 

پس از  ها هزار نفر ده که طوري به از امضاي پیمان تجاري با اتحادیه اروپا سرباز زد ،کشور
وقت جمهور  دان مرکزي این شهر، استعفاي رئیسبا تجمع در می» کی یف«ر آمیز د هاي خشونت درگیري

در یک پیام  »ویکتور یانوکوویچ« ستار شدند.و برگزاري انتخابات زودهنگام را خوا» ویکتور یانوکوویچ«
انی روي خواهد داد که اوکراین گونه نزدیکی به اتحادیه اروپا زمهر بیان کرد:تلویزیونی خطاب به مخالفان 

 دادرهبر حزب مخالف اوکراین هشدار  »ارسنی ساتسنکیوف« .دیده شود» شریکی برابر«عنوان  به
ونه قراردادي را با اتحادیه گمرکات روسیه منعقد کند، که یانوکوویچ تالش کند هرگ درصورتی

، مشاور اقتصادي »سرگئی گالزیف« د.رو خواهد ش هدولتی بیشتري روببا تظاهرات ضد »فی.کی«
همزمان با دیدار مقامات امریکایی از پایتخت اوکراین، اتفاقات جاري در این کشور را تالش  پوتین

میلیون دالر براي تامین مالی مخالفان  20 هفته مریکایی هرآنابع م«و به زعم وي،  دانسته براي کودتا
و  شدهمریکا توجیه آنظامیان در محدوده سفارت  شبه که طوري به دکنن مین سالح آنان هزینه میأت و

 »یانوکوویج« با فشار مضاعف غرب و ترغیب مخالفان،  .»شود گذاشته می نانسالح در اختیار آ
جمهوري به تصرف مخالفان در  گریزد و ساختمان ریاست می» فی کی«از  وقت جمهور رئیس
و بازگشت به قانون  وزیر سابق نخست» یولیو تیموشنکو«مجلس اوکراین آزادي  چنین آید؛ هم می
این مخالف که  نماید تا جائی میتصویب ، جمهور را بدون امضاي رئیس 2004اسی سال اس

 پیوندد. و به مخالفان میشده  »یفکی.« اهی میدان استقاللر اًفور، اوکراینی پس از آزادي از زندان
که پس از سرنگونی  استاتحادیه اروپا، نخستین مقامی  خارجی سیاست  مسئول »کاترین اشتون«
ما اینجا « نمودنموده و عنوان جمهوري اوکراین، به این کشور سفر  از ریاست »ویکتوریانوکوویچ«
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قدرتمند باقی مانده و در  تا کراین حمایت و به آن کمک کنیمخواهیم از او هستیم تا بگوییم می

 ». کند، حرکت کند مسیري که خود انتخاب می
جمهور روسیه، واحدهاي نظامی مستقر در غرب  رئیس »والدیمیر پوتین«در همین حال، با دستور 

وسیه صداي ر .نمودنداین کشور حرکت به سمت اوکراین براي برپایی رزمایش مشترك را آغاز 
دو فرودگاه جمهوري خودمختار کریمه اوکراین چنین  همهاي پارلمان و دولت  ساختمان تصرف
نیروهاي روسیه را به ، وزیر کشور موقت اوکراین »آرسن آواکوف« کرد. اعالمرا افراد مسلح  توسط

یر والدیم«با درخواست در همین حال  نمود.بخشی از خاك اوکراین متهم  حمله مسلحانه و اشغال
مجلس فدرال روسیه، مجوز استفاده از نیروي نظامی در قبال بحران در اوکراین و » پوتین
جزیره کریمه به محاصره سربازان  در شبه »سواستوپل«فرودگاه نظامی  و را صادرجزیره کریمه  شبه

عنوان وزیر دفاع و  ز معرفی دولت معترضان اوکراین بهکه پس ا »دیمیتري یاروش« آمد.در روس
داکو «ها، از  ین اقدام خود براي مقابله با روس، در نخسته بودمنیت ملی اوکراین انتخاب شدا

ه فرمانده القاعده در شمال قفقاز خواست براي کمک به تثبیت دولت جدید و جنگیدن ب» عمروف
 .ها بگیرند شدگان خود در سوریه را از روس اوکراین بیایند تا انتقام کشته

جزیره کریمه، جمهوري خودمختار کریمه  در شبهپرسی  برپایی همهو ستقالل اعالم ااز طرفی با 
 نمود که جمهور موقت و وزیر دفاع اوکراین اعالم رئیس گردید.بخشی از خاك روسیه تشکیل و 

گذارند. اتحادیه  خواست مردم این منطقه احترام می قصد دخالت در امور کریمه را ندارند و به
پافشاري مردم ، اما با نماید معرفیاین اقدام روسیه را تجاوز نظامی  تا کرد میتالش  اروپا ابتدا

رسانی  پایگاه اطالع( کرد نشینی نیز قاطعیت روسیه، به آرامی عقب و کریمه به جدایی از اوکراین
  .)1392، شبکه خبر

ترین  از متنوع گیري ه غرب و شرق و بهرهاجدیدي بر اساس خاستگ ژئوپلیتیکیسان تغییر  بدین
که  تا جائی گرفتدر منطقه اروپاي شرقی شکل  با حمایت هجمه سخت» عملیات روانی«هاي  شیوه

و مشکالت  گردیدجهانی تحمیل  ۀهاي آن، براي مدت نامعلومی به جامع تبعات و پس لرزه
 ورد. اي را براي مردم این منطقه به ارمغان آورده و خواهد آ عدیده

 :اهمیت و ضرورت تحقیق
نظام سلطه، همواره از ضـروریات و الزامـات   » عملیات روانی«استکبار و » جنگ نرم«شناخت و شناسایی 

همواره اهمیـت شناسـایی و    العـالی)  (مدظللهپر اهمیت براي نظام مقدس ج.ا.ا. بوده است. مقام معظم رهبري 
 فرمایند: له می اند، در این راستا معظم متذکر گردیده دشمن را» جنگ نرم« مقابله با تهاجم نامشهود و
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کنم اول: جنگ روانی،  خالصه می هاي استکبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله من برنامه«

هاي استکبار با ملت ما در  پیشرفت و اقتدار علمی. دشمنی جنگ اقتصادي و سوم: مقابله با :دوم
ها و  رسانه هاي تبلیغاتی و البته اینها را باید دستگاهشود.  قلم عمده خالصه می این سه
اي از مطالب  من اجماالً سرفصل و خالصهد. هاي سیاسی بیشتر براي مردم توضیح بدهن شخصیت

در دیدار با اجتماع بزرگ زائران و  (مدظلله العالی)(بیانات مقام معظم رهبري» مکن را به شما عرض می
 ).01/01/1386 مجاوران حرم مطهر رضوي،
هاي غرب به رهبري  خواهی ایط حاکم بر سیاست جهانی و زیادهمقتضیات زمانی و شر

سو و تاثیرگذاري و  اي از یک اي و فرامنطقه ا و دیگر بازیگران قدرتمند منطقهمتحده آمریک ایاالت
و  ژئوپلیتیکیهاي  یداري اسالمی و بحرانچون ب یهای ة ج.ا.ا. در حرکتآفرینی فزایند نقش

شرقی از سوي  چنین اروپا و اروپاي فارس هم غربی و خلیج ویژه آسیاي هئواستراتژیکی منطقه آسیا بژ
افزاید تا  دشمن بیش از پیش می» قدرت نرم«و دیگر، بر اهمیت شناسایی، فهم و تشخیص تهاجم 

ع که همواره انوا طوري نماید، به بول میق رگونه کوتاهی در این خصوص را غیرقابلکه ه جائی
در عرصۀ  نظام سلطه» جنگ نرم«ویژه پنهان را در قالب  هاي در تهاجم آشکار و ب هاي منطقه بحران
 شاهد هستیم و خواهیم بود.را اي و جهانی  منطقه

است که با  نیازمند گفته، شکل و ساختاري ر است در جهت رسیدن به اهداف پیشگفته آشکانا
عملیات «یی و میزان تاثیرگذاري و عملکرد انواع متنوع استفاده از آن، انواع هر تهدید نرم شناسا

توجه به فقدان مدلی مستدل در این زمینه، این پژوهش در پی  ، بررسی و ارزیابی گردد و با»روانی
 آن است تا با استفاده از یک روش علمی، پاسخی مطمئن براي سواالت مورد نظر خود بیابد.

 شناسی تحقیق مبانی نظري و پیشینه
 ت نرمقدر

 ربراي اولین با 2)2002، (انقالب اطالعات و قدرت نرم آمریکا عنوان اي با در مقاله 1جوزف ناي«
 نویسد: نماید و می اشاره می 3به قدرت نرم

قدرت نرم متعلق به بازیگرانی است که بدون نیاز به استفاده از زور و اجبار، نتایج دلخواه را "
ي ها کند که از او و ارزش برخوردار است دیگران را اقناع می گیرند. بازیگري که از قدرت نرم می

                                                           
1.Joseph nye 
2.The Information Revolution and American Soft Power (2002) 
3.Soft P0wer 
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ر آن بازیگر قدرتمند را تولید هایی را بخواهند که رفتار مورد نظاو پیروي کنند یا هنجارها و نهاد

 .)43: 1387پیک، (ره "کنند می
ر دارد. هاي بسیار دو اي نو است، لیکن ریشه در گذشته نرم در ادبیات جنگی امروز پدیده قدرت«

هاي بزرگی چون کنفسیوس  هاي استراتژیست شهاندی هاي قدرت نرم را به لحاظ تاریخی حتی در ریشه
 ةقرن پیش از میالد مسیح) عمدتاً اراد 6توان مشاهده کرد. دیدگاه سون تزو ( به روشنی می 1و سون تزو

فرماندهی که داراي دشمن و شکستن آن را هدف قرار داده است. در جبهه خودي نیز  به رهبري و 
تر و فراتر از این نفوذ اخالقی، خردمندي و انصاف باشد تاکید دارد. سون تزو قدرت نرم را در ابعاد باال

 گوید: مقصود من از نفوذ اخالقی امري است که موجب هماهنگی مردم با داند و می دنیاي مادي می
آنکه در به  کنند، بی ی و مرگ پیروي میخود را در زندگ اي که مردم رهبران گونه هرهبرانشان است ب

 .)23: 1387(مرادي،» ویش هراسی به دل راه دهندخطر انداختن زندگی خ
هاي  است. او روش 2لیهاي غیرنظامی، نیکوال ماکیاو مشاهیر معتقد به استفاده از شیوهاز دیگر 

و انسجام  پایداريناپذیر در جهت تثبیت،  عنوان مکمل حیاتی و اجتناب نظامی را همواره بهغیر
گردد  اي که به رنسانس تعبیر می روپا و در هنگامهدر ا» شهریاري« کشورداري و به زعم او،

که اثر  طوري هب ،و در قالب سلسله مباحث و تالیفات خود به تبیین آن پرداخته است دانست می
القی، نوع نگاه غالب اخهایی بعضاً غیر توصیه با محتوا و» شهریار«متفاوت و ماندگار او با عنوان 

 حکام و فرمانروایان پس از عصر او را در پهنه گیتی شکل داده است.
بار است،  و پیوسته فراچشم داشتن شان زیان ها ري ورزم و بگویم که داشتن آن خیمخواهم دلی می«

دار و  دین دوست و پیمان و مردم دل و درست شان سودمند است. خود را نرم اما نمایش به داشتن
داشت که هرگاه نیاز باید چنان نهادي  این چنین بودن، نیک است، اما می کردار نمودن و نیز درست

باید دانست که یک شهریار،  ، بتوان خوي خود را دیگر کرد. میهایی ضد این باشد به داشتن خیم
یکو شمرده ی باشد که در مردم نهای ۀ آن خیمداشتن هم ۀویژه شهریاري نو دولت، نتواند در اندیش هب

، درست پیمانی و نیکوکاري و شود، زیرا براي پاسداري از دولت خویش چه بسا ناگزیر است می
باید چنان خویی داشته باشد که با دگر شدن  اري را زیر پا نهد. بنابراین، میدوستی و دیند مردم

گذارد، اگر و چنانکه گفتیم، جانب نیکی را فرو ن دگرسو وزیدن باد، بخت دگرسو شود روزگار و
 .)113: 1375لی،(ماکیاو» تواند یازیدبشود، اما هرگاه ضروري باشد به شرارت نیز دست 
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داند. او  اي غیرمستقیم براي دستیابی به اهداف می جوزف ناي، قدرت نرم را شیوههمچنین 

نه از طریق اجبار و یا  خواهید از طریق جذب کردن قدرت نرم توانایی کسب آنچه می: «گوید می
 .)25: 1387(امیري،» رت استمستقیم رسیدن به هدف، چهره دوم قدباشد. این شیوه غیر پاداش می

 ند در دونتوا ها می به ترجیحات دیگران، این توانایی قدرت نرم، عبارت است از توانایی شکل داده«
جهت، یکی تقویت عزم و اراده ملی در راستاي امنیت ملی نظام و دوم در راستاي گسترش و 

کار گرفته  المللی به و بیناي  صدور اداره نظام با تاکید افکار عمومی در یک محیط خاص، منطقه
 .)106: 1387پیک، (ره» ندشو

 هاي قدرت نرم منابع و ویژگی
هاي فرهنگی ایدئولوژیک، اعتبار و حسن شهرت  منابع قدرت نرم شامل مشروعیت سیاسی، ارزش«
هاي قدرت  ها و شاخص ترین مؤلفه اما شاید بتوان مهم« ).45:(همان» باشد دیپلماسی عمومی می و

از سوي دیگر چنین ). «33: 1388(لنون،» فرهنگ، سیاست و اقتصاد جاي داد نرم را در سه دسته
 تواند از سه منبع (اصل) پدید آید، فرهنگ آن کشور یک کشور، می رسد قدرت نرم در نظر می به
(در موادي که داخل و  هاي سیاسی جذابیت است) ارزش ي دیگران دارايهایی که برا آن بخش(

قانونی و مسئوالنه به (در صورتی که  خارج کشور مورد توجه باشد) و باالخره سیاست خارجی
 .)63: 1388(رنجبران، » نظر برسد)

اند ولی  هرچند قدرت نرم و سخت درهم تنیدهگر آمریکایی بر این باور است که  تحلیل ناي،
دربارة   ). یکی از تعابیر روشن22:1387،پژوه قدرت سخت وابسته نیست (گلشندرت نرم به ق
که  اي گونه هیعنی داشتن منابع عینی یا نظامی ب» اجبار«شد  درت نرم چنین است: زمانی تصور میق

این منابع بتوانند توانایی به بازیگري بدهند تا بازیگر مقابل خودش را مجبور به انجام دادن یا ندادن 
شود که به آن قدرت  عنوان اجبار تولید می ی است از درون این رابطه چیزي بهري بکند. بدیهکا

بر عینیت است. نقد فالسفه سیاسی از این تعریف مفهوم  نامند. قدرت سخت مبنی می سخت
بر نوعی از  شود. اگر منابع قدرت، مبنی گفته می »قدرت نرم«جدیدي را تولید کرد که امروزه به آن 

قابل را انجام دهد، در این هاي بازیگر م بر اعتقادات و باورهایی، خواسته ها باشد، یعنی بنا یتذهن
مندي و نگاه  ضایتشود، یعنی بازیگر از روي ر جبار، از مفهوم اقبال استفاده میجاي مفهوم ا جا به

 .)8: 1385(افتخاري، دهد  هاي بازیگر مقابل را انجام می مثبت، خواسته
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 اي قدرت نرمکارکرد ه

، کارکردهاي متفاوتی را براي آن »قدرت نرم«ة با توجه به حوزه گسترد نظران و اندیشمندان صاحب
  شود: پرداخته می ذیلها به قرار  باشند که به تعدادي از آن متصور می

ها از طریق مجذوب کردن، به جاي اجبار یا  آوردن خواسته دست هبه گفته ناي: قدرت نرم توانایی ب«
ها صورت  هاي سیاسی و سیاست هاي فرهنگی، ایده ردن است. این کار از طریق جذابیتک مجبور

هاي ما در چشم دیگران مشروعیت دارد، قدرت نرم ما تقویت شده  که سیاست گیرد. زمانی می
خواهید  که شما میچه را  هاي شما و آن کنید ایده زمانی که شما دیگران را وادار میاست. در واقع 

رت شما از (امتیاز یا اجبار) بپردازید در آن صو ها هزینه زیاديکه براي این کار ذیرند، بدون اینبپ
سفید  سابق امنیت ملی کاخ برژینسکی، مشاور ).22:1387ه،پژو (گلشن» اید قدرت نرم استفاده کرده

که  کند تأکید می» شکست بزرگ«ران فروپاشی شوروي سابق، در کتاب  و از طراحان و هدایت 
کند تا با استفادة بهینه از  رتباطات، به آمریکا و غرب کمک میهاي جریان دهکده جهانی ا ویژگی

هل لهستان ها را به مأموریت فروپاشی شوروي سابق بفرستد. وي که یهودي و ا این بستر، رسانه
ی و نه ما نه روي قدرت سیاس«نویسد:  ها در فرآیند فروپاشی شوروي می است در بیان نقش رسانه

ها  ق فرهنگ و استفاده موثر از رسانهروي قدرت نظامی و اقتصادي تکیه کردیم، ما تنها از طری
صورت هدفمند و منسجم براي نفوذ به شوروي  هایی که به وانستیم به این هدف برسیم. رسانهت
بر  مبتنیالعات و پیدایش شیوه تولید دنبال اطه قدرت نرم ب« .)19(همان: » کار انداخته شدند هب

ها،  رگون کرده است. از جمله این حوزهباشد که تمامی ارکان جامعه را دگ دانش و اطالعات می
بر دانایی تاثیر  هاي دیگر از شیوه تولید مبتنی شک بیش از تمام عرصه حوزه جنگیدن است که بی

نایی بر دا یقرارگرفتن قدرت ناملموس و مبتن محور ترین ثمره و دستاورد جنگ دانش پذیرفت. مهم
» د براي جنگیدن به شیوه نوین استهاي نظامی براي تعیین راهبر در معادالت ذهنی استراتژیست

 .)293: 1388(میرانی،

 اوکراین و قدرت نرم
 ,Subtelny( رسد نظر می طور غیرمعمولی آشفته و پریشان به هرنگارنگ و ب تاریخ اوکراین، طوالنی،

گذاري این کشور را به این نام،  ي برلبه است و شاید علت نامواژه اوکراین به معنا .)5 :2000
ه مورد آن جستجو کرد، چراکه در طول تاریخ هموار راهبرديفرد و  هببایست در شرایط منحصر می

که  دست شده و مورد تعرض کشورهاي مختلف قرارگرفته است تاجائی به توجه بوده و بارها دست
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توان  نقطه، مکان و فضاي جغرافیایی نمیزیگران سیاسی در این ، پایانی را براي تخاصم باظاهراً

و کیلومتر خط ساحلی  2700 کیلومتر مربع مساحت و هزار 000/600حدوداوکراین با متصور بود. 
ناورترین کشور په ،اوکراین پس از روسیه .جهان است چهارمین کشور بزرگو لچهمیلیون نفر  46

تنوع و هم حجم ذخایر در  ترین کشورهاي معدنی دنیاست که هم از نظر از مهم یکی و اروپاست
آمد.  دست می هاز اوکراین ب سابق کل شوروي فوالدو  آهننیمی از که  طوري ، بهنظیر است دنیا کم

شد. به این  از اوکراین صادر می سابق دنیا در دوران شوروي منگنزچهل درصد از کل سنگ 
خالف بیشتر فزود. اوکراین برارا هم باید  نیکلو  تیتانیوم، جیوه، ذغال سنگفهرست، منابع 

خیز خاك  صاحب یک چهارم از نوع بسیار حاصل ،کشورهاي معدنی که کشاورزي خوبی ندارند
کشاورزي ترین خاك خیز حاصل است، که ظاهراً» خاك سیاه«وسوم به زي کره زمین مکشاور

 هاي ملی اوکراین است خیز، یکی از سرمایه این خاك استثنایی و حاصل ،موجود در کره زمین است
 .)85-95: 1389(میر دهقان،  شود انجام می کودکشاورزي در این خاك بدون و 

اوکراین، قدرت نرم قابل  ژئوپلیتیکیجغرافیاي سیاسی و  ۀفرد در عرص هبوجود شرایط منحصر
است،  اروپا انرژياوکراین گلوگاه  این،بر عالوهاي را براي این کشور به ارمغان آورده است.  مالحظه

. دگذر خاك اوکراین می، از از روسیه گازکننده اروپایی واردکشور  25که خط لوله  طوري هب
پلتیکی و باشد. موقعیت ژئو میگازي روسیه نیز  گزاف اوکراین گلوگاه درآمد دیگر، عبارت به

توان  که می فرد نموده تاجائی این کشور را بر دریاي سیاه منحصربهژئواسترتیژیکی اوکراین، تسلط 
تح روست که مکیندر، کلید ف اه را جزیره کریمه دانست. از اینگرانیگاه دریاي سیو  مرکز ثقل

به رهبري ایاالت  اوکراین براي غرب یتیکیلموقعیت ژئوپلذا  کند، روسیه را در اوکراین جستجو می
فاصله  مسکوکیلومتر تا  600مرزهاي اوکراین تنها که  طوري هنماید، ب مینظیر  بیمتحده آمریکا نیز 

ي بیش نبوده رویا بلوك شرقرسیدن پاي غرب به این فاصله از قلب  جنگ سرددارند. در زمان 
 ت.هاي غرب در زنجیره مهار روسیه اس سازترین حلقه . اوکراین یکی از سرنوشتاست
سر  ها بر با ترك 1855تا  1700گرم از سال  هاي ها در تعقیب سیاست دسترسی به آب روس
قلب زمین و موسوم به  ویژه اوکراین را هاند. مکیندر اروپاي مرکزي و ب ة کریمه جنگیدهجزیر شبه

چنین  هم .دانست ا با تصاحب این منطقه  مترادف میفرمایی بر جهان ر نامد و حکم هارتلند می
قعیت به اوکراین گردید. مو در جنگ دوم جهانی  ورزي و صنعتی اوکراین باعث تهاجمقدرت کشا
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افزارهاي هسته بدل نموده بود  لید جنگفرد در زمان شوروي سابق، اوکراین را به محل تو هبمنحصر

 .)10-16: 1389(میر دهقان، 
 جنگ نرم

هاي مشعل سپاه او، منجر به فریب  که با افزایش چندین برابري شعله ها برخی، نبرد کیدئون با پارت
ترین روایات این مقوله  تبع آن گردید را از قدیمی یري بهدشمن و پیروزي بدون خونریزي و درگ

عبارتی بر این  به هاست و گیري حکومت معتقدند که جنگ نرم همزاد با شکلاي  دانند و عده می
 ها، جنگ نرم نیز موجودیت خود را اعالم نموده است. گیري حکومت باورند که با شکل

 اند، محققان وپا کرده دست» جنگ نرم«مفهوم  ابقه برايدر برابر محققانی که پشینه دیرینه و پرس
عنوان  هاند. ب جنگ نرم قائل 1»مفهوم سازي«وجود دارند که قدمتی کمتر از دو دهه براي  نیز دیگري

تاکید کرده که بالفاصله پس از طرح مفهوم » قدرت نرم«) در نوشتاري پیرامون 2006( 2مثال مینینگ
وارد ادبیات سیاسی و گفتمان رایج شد. به زعم » نگ نرمج«توسط جوزف ناي، مفهوم » قدرت نرم«

که دو  تر زمانی گیرد. یا به تعبیر روشن در نقطه مقابل قدرت نرم قرار می آنان، جنگ نرم درست
یک از آنان به تهدیدي براي دیگري  کشور، رقیب یا دشمن یکدیگر باشند، افزایش قدرت نرم هر

» با درك قدرت نرم میسر نخواهد شد ءنگ نرم جزبه همین سبب درك ج ،تبدیل خواهد شد
  ).19-20:1391،(مرادي

نظران و  تعاریف و تفاسیر متعدد و بعضاً مشابهی از طرف صاحب» جنگ نرم«در خصوص 
 از:  ندعبارت ن مختلف ارائه شده است که اجماالًاندیشمندا

ها و  جیحات، نگرشکشور آماج و تغییر تراستفاده یک کشور براي دستکاري افکار عمومی «
مجموعه اقداماتی که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی « .Nye)، (2006:3»رفتارهاي سیاسی آنان

هرگونه اقدام « .)198: 1387(نایینی،» شود تاري مورد قبول یک نظام سیاسی میو الگوي رف
سرانجام دهد و  را مورد هجوم قرار می ]جامعه هدف[ها و هنجارهاي  آمیز که ارزش خشونتغیر

ه با الگوي رفتاري موردنظر شود ک تاري موجود و خلق الگوي جدیدي میمنجر به تغییر الگوي رف
به انجام جنگ نرم نوعی جنگ سرد است که سر« .)3: 1387(مرادي،» نظام حاکم تعارض دارد

 .)1382(ساندرس،» گردد استحاله فرهنگی جامعه منجر می
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نتیجه گرفت، جنگ نرم از حوزه بسیطی بر خوردار بوده و توان  با توجه به موارد مورد بحث می

 هرگونه تهاجم غیرسخت در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي را شامل خواهد شد.
 عملیات روانی

رود، اعم از جنگ روانی،  کار می هو جمله مفاهیمی که مترادف با آن ب» عملیات روانی«ظاهراً مفهوم 
نظامی و ... قدمتی دیرینه دارد و بعضاً همسان با گ سفید، جنگ غیرجنگ نرم، قدرت نرم، جن

چهره،  به ترین شکل آن، به ارتباطات چهره که در ساده طوري هشوند ب بشري درنظر گرفته میحیات 
منازعات ابتدایی بشري از آن استفاده شده  کالمی، نوع نگاه و وسعت نظر و ... درارتباطات غیر

 است.
معرفی کرد. » عملیات روانی«توان  را می» جنگ نرم«و » قدرت نرم«ال اشکال اعم یکی از انواع و

ندانی به میزان شود که بستگی چ بهره برده می 1هاي رقابت نامتقارن در عملیات روانی از شیوه
افزارهاي مدرن و کارآمد و یا قدرت اقتصادي و حتی نفوذ سیاسی نداشته،  قدرت نظامی و جنگ

 استفاده از حداقل امکانات یک بازیگر سیاسی، حداکثر امیدواري در دستیابی بهکه با  طوري به
 نماید. اهداف امنیت ملی او را دنبال می

انتخاب شده به  هاي اي براي انتقال اطالعات و شاخص عملیات روانی، عملیات طراحی شده«
طرفانه و در  ، استدالل بیها ري بر احساسات (هیجانات)، انگیزهمنظور تأثییرگذا مخاطبان خارجی به

 ).Christopher,2005: 25( »ها و افراد خارجی است ها، گروه ها، سازمان نهایت، رفتار حکومت
عملیات روانی، تسخیر قلب و روان و ذهن را در پی خواهد داشت و خود، موضوعات طراحی 

تواند  ن طریق میي مخاطبان است که از ایها و اطالعات خاصی برا اي براي انتقال ویژگی شده
تأثیر قرار دهد. عملیات روانی  افراد را تحتها و  ها و نهایتاً رفتار سازمان هاي آن احساسات و انگیزه

رود و تاثیر آن به میزان هنر فرمانده در  کار می که در همه جوانب و ابعاد جنگ به سالحی است
ترین  ان جنگ و صلح و قدیمیواقعی در زمبکارگیري آن بستگی دارد. عملیات روانی، پیروزي 

افزاري  نیروي دفاعی مهم و سیستم جنگ هاي بشري است. این عامل، ها در فهرست سالح سالح
ها،  ها، عالیق و بیزاري ی از هر چیز در باره دشمن، عقیدهکشنده است. عملیات روانی آگاهغیر

رتباطات است که بر احی شده اپذیري آن است. عملیات روانی کاربرد طر قدرت و ضعف و آسیب
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دستیابی به گذارد و  طرف تأثیر می هاي دشمن، خودي و بی هاي گروه ها، رفتار و انگیزه نگرش

 .(Ed Rouse, 2001)  »کند اهداف ملی را آسان می

گزیده شده با هدف تاثیرگذاري  ها که براي انتقال اطالعات و نشانه عملیات روانی، عملیاتی است«
، ها هاي بیگانه، سازمان عینی مخاطبان خارجی، رفتار دولت هاي ها، استدالل ها، انگیزه بر هیجان

 هاي عملیات روانی راهبردي، شود. عملیات روانی به دسته ریزي می ها و یکایک افراد طرح گروه
 .)24: 1382(مرادي،» شود بندي می عملیاتی، تاکتیکی و تحکیمی طبقه
نظران  مندي و انجام عملیات روانی، صاحب ري، بهرههاي بکارگی در خصوص انواع و اشکال شیوه

فریبی، مردم انگیزي،  توان به مواردي چون: عوام اند که از جمله آن می به موارد متعددي پرداخته
، فشار، تعارض، 1سازي، شستشوي مغزي، برچسب زدن، دروغ بزرگ، تبلیغات پراکنی، بحران شایعه

دیق، تلطیف، مبالغه، مغالطه، حذف، سانسور، ترور و... تنش، تخدیر، تحریک، تشجیع، تطمیع، تص
 اشاره نمود.

 عملیات روانی در دوران پسا جنگ سرد
هاي عملیات روانی در دوره عصر جدید اطالعاتی (پس از جنگ سرد) این است  از جمله تفاوت«

روانی دفاع  تري پیدا کرده است. اکنون کار عملیات روانی در دوره اخیر ابعاد گستردهکه عملیات 
ت روانی با ابعاد سیاسی، تالش گیرد. در عملیا می برد سیاسی، اقتصادي و فرهنگی را درهمه ابعا

خص شود، هاي بیزاري در هر بخشی و قشري از جامعه، هدف قرار گرفته و مش شود نشانه می
در ها آن بخش و قشر، هدف آموزش و پرورش تبلیغی قرار گیرد.  سپس با توجه به آن نشانه

ها در خصوص وضعیت  ابسامانیها و ن شود نابهنجاري روانی با ابعاد اقتصادي، کوشش میعملیات 
هاي حاکم  ی شود و مسئولیت آن به عهده گروهنمای ادي جامعه، هدف قرار گیرد و بزرگاقتص

ها و  ها و خرده فرهنگ شود در فرهنگ ت روانی با ابعاد فرهنگی، سعی میانداخته شود. در عملیا
هاي اقتصادي سیاسی از وضعیت خود در مقابل وضع فرهنگ حاکم ایجاد شود.  ، آگاهیها قومیت

در عملیات روانی با بعاد اقتصادي، معموال عناصر خارجی تالش دارند ادراکات و تصورات غلط 
 .)13: 1384زاده فرد، (امام» عیت اقتصادي کشور را منتشر کننددر خصوص وض
فناوري اطالعات در دوران پسا جنگ سرد، عصر مدرن اطالعات پا به وزه در ح از طرفی با انفجار

ه وجود آورد که از نمادهاي هاي این عرصه بد گذاشت و تحول شگرفی در دستاوردعرصه وجو
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رایانه و امکان دسترسی آسان و انتقال سریع اطالعات در قالب خلق  توان به ساخت بارز آن می

که به تبع آن، عملیات روانی نیز با رشد، توسعه و  جائی برد تا اي موسوم به اینترنت نام شبکه
 اي مواجه گردید. عبارتی دگرگونی قابل مالحظه به
تصور یک چنین انتقال سایبري هنوز کمی خیالی است، اما انقالب اطالعاتی که در حال «

ه است. اگرچه ازپیش کرد ا تغییر داده و انتشار آن را بیشگیري است به واقع ذات قدرت ر شکل
تر و  شوند اما صفحه مذکور را شلوغ هاي اصلی صفحه قدرت محسوب می ه ها همچنان مهر دولت

که  اند رتی دست پیدا کردهبینند. جمعیت زیادي از مردم به قد تر از هر زمان دیگر می غیرقابل کنترل
هستند و امروزه ها همواره نگران از گردش و کنترل اطالعات  برآمده از اطالعات است. دولت

پذیر بوده است. انقالب حد و حصر تکنولوژي اطالعات تأثیر لین باري نیست که دنیا از رشد بیاو
گویند، بر اساس  نیز می اطالعاتی امروز را که گاهی اوقات بدان انقالب اطالعاتی نسل سوم

ایی که هریک به نوبه ه افزار بوده است، پیشرفت ورانه در رایانه، ارتباطات و نرمآپیشرفت سریع فن
خود تأثیر زیادي بر سقوط هزینه، ابداع، فناوري، انتقال و جستجوي اطالعات دارد. بر اساس آمار، 

تر شده است و با شروع قرن  سریعماه دو برابر  18سال گذشته هر  30قدرت رایانه در طول 
بوده است. در  1970استفاده از آن یک هزارم آن چیزي شده که در دهه  یکم قیمت و بیست
هاي  دالري خیابان 5هاي  شد، ماشین اتومبیل دچار چنین سقوط قیمتی میاي جالب اگر  مقایسه

 .)160: 1392(ناي،» گرفت کشورمان را فرا می
چون:  را در خالل تحوالتی» عملیات روانی«هاي متنوع و گسترده  هاي اخیر هم تکنیک در سال

هم با نوع جدیدي از تروریسم به  اي سوریه و عراق، آن ههاي منطق حرکت بیداري اسالمی، بحران
هاي جهادي تکفیري شاهد هستیم و از آخرین انواع آن  صطالح ایدئولوژیک و در قالب گروها

 ژئوپلیتیکیدر بحران » عملیات روانی«و » جنگ نرم«هاي فندتوان به استفاده برجسته از تر می
 باشد نام برد. رسی ابعاد مختلف آن میاکاوي و براوکراین که این پژوهش در پی و

 سطوح عملیات روانی
 .)24: 1382(مرادي،شود  بندي می عملیاتی، تاکتیکی و تحکیمی طبقه عملیات روانی به سطوح راهبردي،

گیرد.  پشتیبانی از اهداف کشور انجام میاي و جهانی و در  اي، فرامنطقه شکل منطقه در 1:راهبردي
 اند. این جمله ها و دیدارهاي مقامات دیپلماتیک از ، اعالمیهها ها، قطعنامه بیانیه
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 ةدر این سطح بر افزایش قدرت و اثربخشی در جهت دستیابی به اهداف توسط فرماند 1:عملیاتی

هاي عریان پرده  هاي ویژه و خصومت ایی تعریف شده و در قالب ماموریتصحنه در منطقه جغرافی
 دارد. برمی

شود  فردي پادار می طبیعی و به دالیل مشارکت طور هنی در این سطح بعملیات روا 2:تاکتیکی
اي براي مخاطبان خارجی رقم  ت مؤثري را در اشکال متنوع رسانهطراحان ارتباطا که طوري به
 زنند. می

شود. عملیات  در یک منطقه مشخص بکار گرفته می براي تقویت اقدامات انجام شده 3:تحکیمی
ه باشند صورت پذیرفته و ب نیروهاي خودي مشغول به عملیات میی که تحکیمی در مناطق خارج

اندهان را در دنبال جلب پشتیبانی مردم از اهداف محلی نیروهاي خودي است و تامین آزادي فرم
در خارج، تاثیر عبارتی عملیات روانی تحکیمی در عملیات دفاع داخلی  دستور کار دارد. به

  .)1387،عملیات روانی ارتش آمریکانامه  مضاعف خواهد داشت (آیین
 اوکراین ژئوپلیتیکیعملیات روانی در بحران 

المللی  هاي مختلف بین ۀ منازعات قدرتصحن ،2014اوکراین در فوریه  ژئوپلیتیکیآغاز بحران  
ت گیري سیاس ریکا و فدراسیون روسیه بر سر جهتاعم از غرب به رهبري ایاالت متحده آم

که ابعاد مختلف این بحران با  طوري ۀ اروپاي مرکزي است بهصه منطقخارجی اوکراین در عر
هاي  یک از طرف هاي مرسوم در عملیات روانی از سوي هر ها و روش گیري از انواع تکنیک بهره

 د:گرد هایی از آن اشاره می گردد که در ذیل به نمونه نفع در آن تشدید نیز می درگیر و ذي

کاخ سفید با اعالم حمایت از مخالفان، دولت اوکراین را به اعمال  ،اه همزمان با تشدید درگیري -
 ).04/11/1392، رسانی شبکه خبر پایگاه اطالع( تحریم تهدید کرد

سرانجام قانون عفو عمومی جمهور اوکراین در تالش براي حل بحران سیاسی این کشور،  رئیس -
ا امضا و قانون جنجالی محدودیت ها و اغتشاشات اخیر ر شدگان در جریان درگیري بازداشت

روسیه نیز  جمهور این در حالیست که والدیمیر پوتین رئیس. اعتراضات داخلی را نیز لغو کرد
تشکیل دولت جدید تا ف ی.میلیارد دالري مسکو به کی 15خواستار به تعویق افتادن کمک مالی 

 ).12/11/1392، رسانی شبکه خبر پایگاه اطالع( اوکراین شده است

                                                           
3.operational  
4.Tacticai 
5.Consolidation  
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یف  همزمان با دیدار مقامات امریکایی از شهر کی سرگئی گالزیف، مشاور اقتصادي پوتین -

وي در گفتگو با . پایتخت اوکراین، اتفاقات جاري در این کشور را تالش براي کودتا دانست
میلیون دالر  20 هفته براساس اطالعات ما، منابع امریکایی هر«روزنامه روسی کومرسانت گفت: 

ما «وي گفت:  ».دکنن تامین سالح آنان هزینه می ین مالی مخالفان و شورشیان از جمله برايبراي تام
 شوند، و اطالعاتی در اختیار داریم که براساس آن شبه نظامیان در محدوده سفارت امریکا توجیه می

ه پایگا( »شود. البته این مسئله غیرقابل قبول است ها گذاشته می که سالح در اختیار آن این
 ).18/1/1392، رسانی شبکه خبر اطالع

رنگونی اتحادیه اروپا، نخستین مقامی بود که پس از س خارجی سیاست  کاترین اشتون، مسئول -
اشتون پس از دومین روز . جمهوري اوکراین، به این کشور سفر کرد ویکتوریانوکوویچ از ریاست

ما «یف به خبرنگاران گفت:  ر شهر کیوزیر پیشین اوکراین د مذاکرات با یولیا تیموشنکو، نخست
خواهیم از اوکراین حمایت و به آن کمک کنیم قدرتمند باقی مانده و در  اینجا هستیم تا بگوییم می
  ).07/12/1392، رسانی شبکه خبر پایگاه اطالع» (کند، حرکت کند مسیري که خود انتخاب می

جمهور روسیه، از این نهاد براي صدور  با درخواست والدیمیر پوتین، رئیسمجلس فدرال روسیه، 
جزیره کریمه موافقت کرد. این  در قبال بحران در اوکراین و شبه مجوز استفاده از نیروي نظامی

مه حالی است که رئیس پارلمان روسیه گفته است، شوراي فدراسیون روسیه، اعزام نیرو به کری در
 ).10/12/1392، رسانی شبکه خبر پایگاه اطالع(داند  را منتفی نمی

وزیر امور خارجه اوکراین از انگلیس و آمریکا براي حفظ امنیت کمک خواست. مجلس اوکراین  -
پایگاه (د خواستار ش اي این کشور هاي هسته را نزدیک نیروگاه المللی ناظران بیناستقرار 

 ).11/12/1392، رسانی شبکه خبر اطالع

عنوان وزیر دفاع و امنیت ملی  ان اوکراین بهز معرفی دولت معترضدیمیتري یاروش که پس ا -
ها، از داکو عمروف، فرمانده  ین اقدام خود براي مقابله با روساوکراین انتخاب شد، در نخست

ها به اوکراین  تثبیت دولت جدید و جنگیدن با روسالقاعده در شمال قفقاز خواست براي کمک به 
 ).15/12/1392، رسانی شبکه خبر پایگاه اطالع( بیایند

غیرمشهود، انگلیس افکنی  خود زیرکانه تالش کرد با اختالف 2014مارس  18پوتین در سخنرانی  -
و  هایی که بعداً برخی ملت«گونه معرفی کند:  عنوان دشمنان تاریخی آلمان این و فرانسه را به

ردند وحدت آلمان غربی و شرقی حمایت نک ةآیند، از اید یشمار م اکنون متحدان شما به هم
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انتظار   اید و متقابالً هستم که شما این را فراموش نکردهکه ما حمایت کردیم و من مطمئن  حالی در

 .)76: 1393(شاپوري، »همانا وحدت روسیه است حمایت کنیددارم از آرزوي تاریخی ما که 

سیاه،  چون تحریم چند مقام ارشد روس، اعزام یک کشتی جنگی به دریاي آمریکا با اقداماتی هم -
، حمایت از 8رسمی روسیه در گروه جی (در قالب ناتو) تحریم غیر قطع روابط نظامی با روسیه

ات قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مخالفت با الحاق کریمه به روسیه و انجام تحرک
 یکیژئوپلیتکننده از اتحادیه اروپا، در بحران  فظتعنوان چتري محا دیپلماتیک و سیاسی گسترده، به

 .)85 :(هماننماید  آفرینی می اوکراین نقش

هاي  هم با شیوه سطوح مختلف عملیات روانی آن توان نتیجه گرفت که طور که بیان گردید می همان
 نفعان اعمال شده است. اوکران توسط ذي ژئوپلیتیکیمتنوع در بحران 

 شناسی تحقیق روش 
اساسی است و چالش موردنظر را بررسی  حاضر، پاسخ به مسئلۀ هدف تحقیق با توجه به اینکه

شمار  تحقیقات کاربردي به ، جزءو از حیث هدف تحقیق باشد می گرا تحقیقات نتیجه جزءنماید  می
 -تحقیقات توصیفیها این پژوهش در قالب  همچنین از حیث نحوه گردآوري دادهرود،  می

 گیرد. پیمایشی قرار می
همچنین از عوامل دیگري  ؛طالعات اسنادي بهره گرفته شدهاي و م در این پژوهش از روش کتابخانه

نظران در حوزه  ان و صاحببرداري، مصاحبه با نخبگ العات منابع و اسناد مربوط و فیشاعم از مط
همراه با طراحی، تهیه و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. روایی » عملیات روانی«و » جنگ نرم«

ها از آلفاي کرونباخ بهره  گردیده و در راستاي پایایی پاسخ تایید پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا
% کافی و مناسب 8% تا 6 حصول پایایی بین  هاي پژوهشی، برده شده است. براي آزمون با هدف

هاي  علمی دانشگاه ري در این تحقیق کلیه اعضاي هیاتجامعه آما .)1386(سرمد و همکار، است 
بط اعم از کتب یا (ع) با الزام داشتن تخصص و تألیفات مرت حسینعالی دفاع ملی و جامع امام 

هاي، ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک، جغرافیاي سیاسی، جنگ نرم و عملیات روانی در  مقاالت در حوزه
نفر) تعیین  30(معادل» گروه بزرگ«نظر گرفته شده است. حجم نمونه دراین تحقیق در  قالب 

 گردید.
گیري در این پژوهش از  محدودیت جامعه آماري، براي نمونهچنین  و هم با توجه به موضوع تحقیق

که با سرشماري تمامی اعضاي جامعه آماري،  طوري بهره گرفته شده است به» شمار تمام«روش 
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تحصیالت، فراوانی و درصد کارشناسان نمونه در  حجم نمونه محاسبه و تعیین گردیده است.

 جدول زیر درج گردیده است: 
 آماري . مشخصات جامعه1 جدول
 درصد فراوانی میزان تحصیالت
 %20 6 کارشناسی ارشد
 %80 24 دکتري تخصصی

 %100 30 جمع

 ها تحلیل داده و تجزیه
که در  طوري ههاي آماري ناپارامتریک بهره برده شده است ب ها از روش داده تحلیل و براي تجزیه

ید و سپس با ورود اطالعات در رایانه و با هاي تکمیل شده کدگذاري گرد ۀ اول، مقیاسوهل
 ها صورت گرفت. بر روي داده آماري مختلف هاي آزمون 1اس.پی.اس.اس افزار گیري از نرم بهره

در » جنگ نرم«، »قدرت نرم«نظران  س تجمیع نظرات کارشناسان و صاحبدر این پژوهش بر اسا
از سوي غرب به رهبري ایاالت » ت روانیعملیا«کارگرفته شده در قالب  ههاي ب قالب انواع تهدید

اوکراین مورد سنجش و واکاوي قرار گرفت  ژئوپلیتیکیمتحده آمریکا و فدراسین روسیه در بحران 
نظران و  هاي حاصل از سنجش صاحب بیان خواهد گردید ابتدا به یافتهو در سطوري که 

مردم کشور اوکراین مورد کارشناسان پرداخته و سپس، دامنه تأثیر تهدیدات مختلف بر روي 
 بررسی قرار گرفت.

 محورهاي اعمال عملیات روانی توسط غرب منشأ داخلی
هاي مختلف عملیات روانی با منشأ داخلی در سبه میانگین و انحراف معیار محورابتدا نسبت به محا

 2»فریدمن آزمون«ها از  نظور بررسی معنادار بودن میانگینم اوکراین اقدام و به ژئوپلیتیکیبحران 
تفاوت معناداري   p > 001/0ها در سطح  یج حاصل نشان داد که بین میانگیناستفاده گردید و نتا

دست آمد  همحور عملیات روانی با منشأ داخلی ب 15اي نیز براي  چنین میانگین رتبه وجود دارد، هم
 گردیده است: ارائه 2شماره  که همگی در جدول

 
                                                           

1 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
1. Friedman Test  
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 اعمال عملیات روانی توسط غرب محورهاي منشأ داخلی .2 جدول

هـاي مختلـف اعمـال شـده     وق بیانگر آن اسـت کـه در بـین محور   اطالعات درج شده در جدول ف
 محور اصلی بر اساس اولویت عبارتند از: 5داخلی،  عملیات روانی با منشأ

 با پیوستن به اتحادیه اروپا  شیوع احساس رهایی از نابسامانی اقتصادي) 1(
 ارضایتی اجتماعی انباشته شده مند نمودن ن ) هدف2(

 شیوع گرایش به فرهنگ غربی و مدل زندگی مصرفی) 3(

 شیوع احساس فقر و نابسامانی اقتصادي) 4(

 یوع احساس تضاد و تعارض در بین مردم و مسئولینش) 5(

 هیچ شرح سؤال سوال
خیلی 
 کم

 زیاد کم
خیلی 
 زیاد

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین

 00/9 583/0 93/3 3 23 3 1 - شیوع احساس فقر و نابسامانی اقتصادي 1-1

2-1 
شیوع احساس نابرابري و تبعیض 

 اقتصادي
- 2 6 18 4 80/3 761/0 00/8 

3-1 
هویتی، پوچی، یاْس و احساس بی شیوع 

 امیدينا
- - 12 18 - 60/3 498/0 45/6 

4-1 
ثبات  شیوع احساس ناامنی و عدم

 اجتماعی
- 2 9 14 5 73/3 828/0 50/7 

 95/6 758/0 67/3 5 10 15 - - شیوع گرایشات مختلف اجتماعی 5-1

6-1 
شیوع احساس رهایی از نابسامانی 
 اقتصادي با پیوستن به اتحادیه اروپا

1 - 5 15 9 03/4 890/0 82/9 

7-1 
شیوع احساس تضاد و تعارض در بین 

 مردم و مسئولین
- - 8 17 5 90/4 662/0 70/8 

 32/7 022/1 70/3 6 14 6 3 1 اجتماعی کاهش خودباوري و انسجام 8-1

9-1 
و ترغیب به  کاهش آستانه تحمل مردم
 نافرمانی مدنی

- 3 6 16 5 77/3 858/0 75/7 

 20/8 379/0 83/3 - 25 5 - - اعتنایی اجتماعی اعتمادي و بی بی شیوع 10-1

11-1 
شیوع گرایش به فرهنگ غربی و مدل 

 زندگی مصرفی
- 3 2 18 7 96/3 850/0 25/9 

 00/6 681/0 53/3 - 19 8 3 - تشجیع اقشار مختلف مردم 12-1

 07/7 028/1 67/3 6 13 7 3 1 توانایی مقابله با تهاجم القاء عدم 13-1

14-1 
مند نمودن نارضایتی اجتماعی  هدف

 انباشته شده
- 3 1 19 7 00/4 830/0 50/9 

15-1 
اقبال عمومی و محبوبیت اجتماعی  عدم

 رهبران سیاسی
- 2 5 18 5 87/3 776/0 50/8 
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 گانه  ستگی محورهاي پنجضریب همب

استفاده شده  1»ضریب همبستگی اسپیرمن«گانه با یکدیگر از  براي تحلیل همبستگی محورهاي پنج
 گردد: ارائه می 3شماره  است و نتایج حاصل در جدول

 با منشأ داخلی محورهاي اصلی عملیات روانی ضرایب همبستگی .3 جدول
محورهاي 
 اصلی

 5د 4د 3د 2د 1د

 823/0 704/0 892/0 860/0 - 1د
 791/0 808/0 972/0 - - 2د
 825/0 784/0 - - - 3د
 729/0 - - - - 4د
 - - - - - 5د

نادار باالیی با دهند، هر پنج محور همبستگی مع رایب مندرج در جدول باال نشان میکه ضطور همان
مند نمودن نارضایتی اجتماعی انباشته  هدف که باالترین همبستگی مربوط به طوري هیکدیگر دارند ب

 است. شیوع گرایش به فرهنگ غربی و مدل زندگی مصرفیبا  شده

 محورهاي اعمال عملیات روانی توسط غرب خارجی منشأ
خـارجی  هاي مختلف عملیات روانی با منشـأ  سبه میانگین و انحراف معیار محورابتدا نسبت به محا

» آزمـون فریـدمن  «ها از  نظور بررسی معنادار بودن میانگینم اوکراین اقدام و به ژئوپلیتیکیدر بحران 
تفـاوت معنـاداري     p > 001/0ها در سطح  یج حاصل نشان داد که بین میانگیناستفاده گردید و نتا

ـ  محور عملیات روانی با من 15اي نیز براي  چنین میانگین رتبه وجود دارد، هم دسـت   هشأ خـارجی ب
 گردد: ارائه می 4شماره  آمد که همگی در جدول

 

 

 

                                                           
1. Spearman Correlation Coefficient  
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 محورهاي اعمال عملیات روانی توسط غرب خارجیمنشأ  .4 جدول

هاي مختلف اعمال شده وق بیانگر آن است که در بین محوراطالعات درج شده در جدول ف
 محور اصلی بر اساس اولویت عبارتند از: 5عملیات روانی با منشأ خارجی، 

 هاي بیگانه و نظام سلطه و استثمار کشور روحیه استعمار) 1(
 ی و معنوي بیگانه از معترضان حمایت مال) 2(
 حضور سیاستمداران بیگانه در میان معترضان) 3(
هاي  فعالیت مضاعف سرویس و برقراري ارتباط نزدیک بیگانه با نخبگان و رهبران سیاسی) 4(

 جاسوسی بیگانه
  وعده تطمیع بیگانه به سیاستمداران خودفروخته داخلی) 5(

 هیچ شرح سؤال سوال
خیلی 
 کم

 زیاد کم
خیلی 
 زیاد

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین

 20/9 728/0 23/4 12 13 5 - - حضور سیاستمداران بیگانه در میان معترضان 1-2

 47/9 868/0 27/4 14 12 2 2 - حمایت مالی و معنوي بیگانه از معترضان 2-2

3-2 
تالش بیگانه در جهت کاهش مشروعیت 

 دولت حاکمه
- - 5 17 8 10/4 662/0 20/8 

4-2 
هاي گروهی و  استفاده بیگانه از رسانه

 فضاي مجازي
- - 6 17 7 03/4 669/0 70/7 

 45/4 498/0 60/3 - 18 12 - - هاي جهادي تکفیري وهاستفاده بیگانه از گر 5-2

6-2 
کار عنوان تنها راه معرفی فرهنگ بیگانه به

 فائق آمدن برمشکالت
- 3 7 15 5 73/3 868/0 47/5 

 22/6 986/0 83/3 9 10 8 3 - القاء ضرورت تعامل و همکاري با بیگانه 7-2

8-2 
برقراري ارتباط نزدیک بیگانه با نخبگان و 

 ران سیاسیرهب
- 1 3 16 10 20/4 664/0 95/8 

9-2 
وعده تطمیع بیگانه به سیاستمداران 

 خودفروخته داخلی
1 - 3 15 11 17/4 874/0 87/8 

 45/8 730/0 13/4 10 14 6 - - هاي دیپلماسی بیگانه افزایش فعالیت 10-2

11-2 
المللی با همراه کردن  ایجاد وجاهت بین

 سازمان ملل
- - 4 17 9 17/4 648/0 70/8 

12-2 
هاي جاسوسی  فعالیت مضاعف سرویس
 بیگانه

- - 4 16 10 20/4 664/0 95/8 

 22/7 809/0 97/3 7 17 4 2 - هاي اقتصادي توسط بیگانه ماعمال تحری 13-2

 72/7 928/0 03/4 10 14 3 3 - دخالت نظامی آشکار و پنهان توسط بیگانه 14-2

15-2 
 هاي بیگانهشورروحیه استعمار و استثمار ک

 سلطه و نظام
- - 5 8 17 40/4 770/0 45/10 
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 نج گانه هاي پضریب همبستگی محور

استفاده شده » ضریب همبستگی اسپیرمن«هاي پنج گانه با یکدیگر از براي تحلیل همبستگی محور
 :گردد ارائه می 5شماره  است و نتایج حاصل در جدول

 . ضرایب همبستگی محورهاي اصلی عملیات روانی با منشأ خارجی5جدول 

محورهاي 
 اصلی

 5خ 4خ 3خ 2خ 1خ

 771/0 746/0 832/0 864/0 - 1خ
 879/0 844/0 904/0 - - 2خ
 935/0 895/0 - - - 3خ
 955/0 - - - - 4خ
 - - - - - 5خ

دهند، هر پنج محور همبستگی معنادار باالیی با  رایب مندرج در جدول باال نشان میهمانطور که ض
خبگـان و  برقراري ارتباط نزدیک بیگانه بـا ن  ستگی مربوط بهکه باالترین همب طوري یکدیگر دارند به
ـ    فعالیـت مضـاعف سـرویس    و رهبران سیاسی وعـده تطمیـع بیگانـه بـه      ه وهـاي جاسوسـی بیگان

 است.   سیاستمداران خودفروخته داخلی

 نتیجه گیري و پیشنهاد
اي و  امشـروع منطقـه  هـاي ن  قـدرت » عملیـات روانـی  «و » جنـگ نـرم  «هاي مقابله کارآمد با ترفنـد 

هـا   و تشخیص میزان کارکرد و تـأثیر آن سو  ها از یک اکتیکاي در گرو شناسایی دقیق این ت فرامنطقه
تـوان   دو مقوله به خوبی تشریح گردد، مـی که اگر این  طوري جوامع از سوي دیگر خواهد بود، بهبر 

ها را تا حد ممکن طراحی و اجرا نمـود و بسـتر    هاي مقابله با آن امیدوار بود تا راهکارها و تاکتیک
 پیش مهیا نمود.از رم را بیشم فروغ شدن این تهاجم نک
تـرین   هاي نوین، به یکی از کارآمـدترین و مخـرب   مندي از آخرین فناوري با بهره» عملیات روانی«

که بسیاري از تغییرات و نامالیمات سیاسـی، اقتصـادي،    طوري هاي نرم مبدل گردیده است، به سالح
ند. براي مصون ماندن از جنگ نـرم  شو ۀ جهانی مدیریت میاجتماعی و فرهنگی با اعمال آن در پهن
اي و  هـاي منطقـه   متنـوع و گسـترده قـدرت   » لیات روانیعم«دشمن و مقاومت و پایداري در مقابل 
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ارتقـاء  نرم پرداخت و سپس با بـرآورد و   ۀبه شناخت کافی و وافی این هجم بایست اي می فرامنطقه

منـدي هوشـمند از    که با بهـره  طوري هرویارویی با آن مبادرت نمود، ب هاي قدرت نرم خود، به بدیل
اسـتفاده  هاي مورد ۀ تاثیرات  روشتوان از دامن می» عملیات روانی متقابل«اعمال  و تبلیغات خالقانه

 دشمن تا حد زیادي کاست.
شناسایی، تقویت و  است که با» قدرت نرم«هر کشوري داراي برخی منابع ) 2006به گفتۀ ناي (

 ا در برابر دشمن مقاوم سازد.خود رتواند  مدیریت آن  می
ستیزي، بـیش از سـه دهـه از حضـور موفـق      اسالمی ایران با گفتمان استکبار نظام مقدس جمهوري

نماید و همواره مورد تهاجم سخت و نرم دشمن در طول حیات  ۀ جهانی تجربه میخود را در عرص
اخیـر، انگیـزه    ۀویژه در ده ههمچنین با ارتقاء مؤلفه نظامی امنیت ملی خود ب قرار داشته است.خود 

علیـه خـود را دو چنـدان نیـز نمـوده اسـت،       » قـدرت نـرم  «نظام سلطه در استفاده و بکارگیري از 
در » عملیات روانی«هاي متنوع  توان به استفاده گسترده از تکنیک که از آخرین موارد آن می طوري به

نام برد، لذا با توجه به موارد مـورد   توسط دشمن علیه انقالب اسالمی ایران» 1388سال  فتنه«زمان 
هایی در جهت مقابلـه و مصـونیت در ایـن تهـاجم و     تایج حاصل از این پژوهش، پیشنهادبحث و ن

 گردد: بیخون نرم، به قرار ذیل ارائه میش
هاي  هاي مقابله با تکنیک ۀ نرم دشمن و راهباال بردن فرهنگ عمومی جامعه در خصوص هجم -

هاي امنیتی و  هاي فرهنگی با هماهنگی دستگاه هاي اصلی دستگاه از رسالت بایست می متنوع آن،
 اطالعاتی کشور قرار گیرد.

ویژه  همداران نسبت به آحاد جامعه ب عمومی با نزدیکی هرچه بیشتر دولتنهادینه کردن انسجام  -
  مردم و جوانان. ۀمستضعف، عام قشر

مندي و تأسی از نسخه  الگوي مصرف با بهره غرب و اصالح جلوگیري از ترویج فرهنگ مصرفی -
هاي  و تبیین سیاست (مدظلله العالی) ارائه شده از سوي مقام معظم رهبري» اقتصاد مقاومتی«بدیل  بی

 تدوین نظام اقتصادي نوین جمهوري اسالمی ایران.  کلی آن در جهت تبدیل به گفتمان عمومی و

هاي دیپلماسی کشور در  ئولین سیاسی و دستگاهکاران و مساندر افزایش توان و مهارت دست -
در جهت صدور آن به » درت نرمق«ارتقاء  ینچن اعمال دیپلماسی مؤثر و هوشمند و همراستاي 
 هاي منطقه و فرامنطقه.کشور

هاي نوین،  از آخرین دستاورد هاي علمی و فناوري گیري با بهره» عملیات روانی متقابل«ل اعما  -
اي و مدیریت فضاي مجازي با استفاده از حداکثر  هاي ماهواره گروهی، شبکههاي  اعم از رسانه
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هت ارتقاء توانایی ریزي راهبردي در ج هاي مربوطه و برنامه ها و سازمان اهظرفیت و توان دستگ

 .مستمر این مهم

یت قاء توان مقابله با فعالدر جهت ارت هاي اطالعاتی و امنیتی کشور مند از دستگاه حمایت هدف -
 ها. آن ۀهاي جاسوسی بیگانه و به حداقل رساندن هجم سرویس

رتبه سیاسی  ب، موقعیت و عملکرد نخبگان و مسئولین عالینظارت هوشمند نسبت به انتخا -
 .در این رابطه از جمله داشتن تابعیت مضاعف هکشور و جلوگیري از هرگونه شائب

هاي  برابري وزن تأثیرات فعالیت سرویس بر هاي این پژوهش مبنی ذکر است که یافته هالزم ب 
عملیات «جاسوسی بیگانه و برقراري ارتباط نزدیک بیگانه با نخبگان و مسئولین سیاسی در قالب 

لی کشور به پرداختن مورد گیرندگان اص رتبه و تصمیم نظام سلطه، عنایت مسئولین عالی» روانی
 نماید. اخیر را مضاعف نیز می
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