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چكیده
تأمین و تضمین امنیت در فضای بروز و ظهور تهدیدهای گوناگون در نظام امنیت متحول شده جهانی،
اولویتی مهم برای تمامی دولتها است .در چنین فضایی ،جمهوری اسالمی ایران بهعنوان نظامی
ضدسلطه در معرض تهدیدهای متعارف و غیرمتعارف گوناگون از سوی کنشگران منطقهای و
غیرمنطقهای است ،تهدیدهایی که درک درست آنها از اهمیتی غیرقابلانکار برای دستگاه امنیتی و
سیاست خارجی کشور برخوردار است .در توضیح شیوه بروز این تهدیدها باید گفت که آنها دقیقاً با
شناخت خألهای راهبردی و ضعفهای استراتژیک در حوزههای اقتصادی ،سایبری ،دفاعی و ...سعی
میکنند تا ضربه را به همین نواحی وارد کرده و با اقدامات ایذایی و چندبعدی ،دستگاه امنیتی جمهوری
اسالمی ایران را دچار نوعی غافلگیری راهبردی کنند .بر این اساس ،سؤال این پژوهش آن است که
قدرت نرم چگونه میتوان سبب غافلگیری راهبردی شود؟ در پاسخ به این پرسش ،فرضیه این پژوهش
اینگونه مطرح میشود که شناخت درست از ضعفهای موجود در حوزههای اقتصادی ،سایبری و
دفاعی و تقویت زیرساختهای دفاعی در این حوزهها ،دو گام مهم در جهت جلوگیری از بروز
غافلگیری راهبردی میباشند .یافتههای این پژوهش نشان از آن دارد که قدرت نرم با تأثیر بر دپیلماسی
و نفوذ بر فضای فکری اجتماع سبب به وجود آمدن غافلگیری برای نظام سیاسی میشود .این مقاله با
روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از تجزیهوتحلیل دادههای به روش کتابخانهای انجام شده است.
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مقدمه
مشخصاً غافلگیری پدیدهای مختص به عصر کنونی نیست و قدمت آن بهاندازه منازعات میان
طرفهای دارای قدرت است ،اما میتوان گفت بسته به بازیگران و دورة زمانی مدلهای آن
دستخوش تغییر قرار گرفته است .به نظر میرسد زمانی که طرفهای منازعه حکومتها
هستند ،به معنای آن است که ارادهها یا تصمیماتی در سطح استراتژیک هرکدام از آنها باعث
به وجود آمدن این منازعه شده است و در ارتباطی متقابل برای هم تهدید به شمار میروند .در
این حالت طرفها بهطور معمول به افزایش فشار و ضربهزدن به منافع هم اقدام میکنند ،اما
تنها زمانی پروژه غافلگیری در دستور کار آنها قرار میگیرد که امکان ضربه خارجی بهطرف
مقابل به حداقل رسیده باشد و یا آنها از این راه به نتایج مطلوب نرسیده باشند .درهرصورت
با این چارچوب تصوری که خمیرمایة هر حکومت و سیستم ،ایدئولوژی ،ارادهها و
تصمیمسازیهایی است که خط و مشی آن را مشخص میکند ،مشخصاً بهترین سازوکار در
اجرا پروژه غافلگیری در این سطح ،هدف قرار دادن همان تصمیمسازیهاست که طرف مقابل
را برای طرف دیگر بهعنوان تهدید مطرح میکند .در منازعه میان حکومتها ،مراکز
استراتژیک ،نخبگان و مسئولین در سطوح مختلف بهعنوان مؤثرین در تصمیم سازی ،اهداف
پروژه غافلگیری معرفی خواهند شد و این همان مدل غافلگیری شبکهای هست که در آنطرف
اجراکننده نیاز به غافلگیری به ساختار سیستم حکومت دارد تا به نتیجه مطلوب برسد .بحث از
مسئله غافلگیری که در سالهای اخیر باألخص در بیان رهبر انقالب بسیار به آن پرداختهشده
است در حال حاضر بهعنوان یکی از چالشهای جدی جمهوری اسالمی مطرح است .واقعیت
تلخی که در حال حاضر در سیستم جمهوری اسالمی با آن مواجه هستیم هجمه تمامعیار
طرفهای منازعة ما در بخشهای غافلگیری دیپلماسی ،اقتصادی ،سایبری ،اطالعات و
پروپاگاندا بهصورت مستقیم و بهصورت غیرمستقیم در ابعاد امنیتی دیگر است .به تحقیق در
هرکدام از این بخشها زمانی سیستم دچار آنتروپی شدید شده است که متغیر اساسی پروژه
غافلگیری توانسته است شرایط موافق تهدید را ایجاد کند؛ اما بهواقع تنها عاملی که میتواند
شرایط موافق تهدید ایجاد کند پروژه غافلگیری نیست و عدم کارکرد صحیح و اثربخش در

جایگاه قدرت نرم در بسترهای غافلگیری 11  ...

جمعبندی مطالب به یک نتیجه نامطلوب اما واقعی خواهیم رسید که جمهوری اسالمی در
عصر حاضر باوجود پروژه غافلگیری در سطوح استراتژیک و تصمیم سازی خود و همچنین
وجود اخالل در کارکرد سیستماتیک خود ،دچار آنتروپی سیستمی درونزا است و این خود
تهدیدی جدی برای ثبات و بقاء آن به شمار میرود .نکتة قابلتوجه این است که در بیان رهبر
انقالب منظور از غافلگیری نیز غافلگیری ایدئولوژیک نیز است که درنتیجه تصمیمسازیها را
دچار تناقض با ایدئولوژی مختص انقالب اسالمی کرده است (امام خامنهای .)0399/4/20،
بهصورت قطعی سازوکار مقابله مؤثر با عوامل غافلگیری و همچنین هجمههای غافلگیری
راهبردی علیه جمهوری اسالمی ،حذف عواملی است که شرایط موافق تهدید را ایجاد میکنند،
اما بامطالعه جامع شرایط فعلی کشور در سه حوزه حاکمیت ،سیستم اجرائی و جامعه و
تعامالت میان این سه ،به نظر میرسد برای اینکه سیستم بتواند با اثربخشی باال در بخشهایی
مدیریت بحران و در بخشهایی هدایت آرامش را در دستور کار خود قرار دهد ،نیاز به
بسترسازی اجتماعی برای مقابله با غافلگیری وجود دارد .بر این اساس ،سؤال این پژوهش آن
است قدرت نرم چگونه میتوان سبب غافلگیری راهبردی شود؟ در پاسخ به این پرسش،
فرضیه اصلی این پژوهش درصدد آزمون آن است که شناخت درست ضعفهای موجود در
حوزههای اقتصادی ،سایبری و دفاعی و تقویت زیرساختهای دفاعی در این حوزهها ،دو گام
مهم در جهت جلوگیری از بروز غافلگیری راهبردی میباشند .این مقاله با روش توصیفی-
تحلیلی و با استفاده از تجزیهوتحلیل دادههای به روش کتابخانهای انجام شده است .هدف
اصلی پژوهش حاضر رسیدن به درکی صحیح و جامع از معنای غافلگیری راهبردی و بررسی
جوانب آن برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران است و نیز ارائه پیشنهادهای در پدافند
ذهنی و روانی مقابله با چنین مسئلهای است.
پیشینة پژوهش
آثار ارزشمندی دربارة قدرت نرم به تحریر درآمده است .دربارة پیشینة پژوهش میتوان به دو
دسته آثار و مقاالت اشاره داشت:

 دوره جدید ،شماره ( 2پیاپی  ،)4پاییز و زمستان 0411

ابعاد گوناگون سیستم بهمراتب توان بیشتری برای ایجاد این شرایط دارد .درهرصورت با
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 .0آثاری که به بررسی قدرت نرم پرداختهاند از این آثار میتوان( :افتخاری( ،)0358 ،رضایی،
( ،)0392کریمی مله وهمکاران )0359 ،اشاره داشت.
 .2آثاری که به جایگاه قدرت نرم در روابط بینالملل پرداختهاند( :صدرپور و همکاران،
( ،)0398خداوردی )0394 ،اشاره داشت .باید اشاره داشت که در میان این آثار خأل پژوهشی
که میتوان زمینه نوع آوری پژوهش باشد و بدان اشاره داشت تأثیر قدرت نرم در غافلگیری
راهبردی است که ضرورت آن ایجاب میکنند موردبررسی و تحلیل قرار گیرد.
چارچوب مفهومی
تعجب یا شگفتی 0یک حالت زودگذر روانی و فیزیولوژیکی است که حیوانات و انسانها در
مواجهه با رویدادهای غیرمنتظره از خود بروز میدهند .غافلگیری در لغت حالتی است که در
اثر حمله بیخبر شخصی به شخص دیگر یا دیده شدن شـخصی در حال انجام عملی
غیرمنتظره به وجود میآید و در اصطالح رزمی یعنی وارد ساختن ضربت به حریف در زمان،
مکان و حالتی که انتظار و آمادگی پذیرش و واکنش الزم علیه آن را نداشته باشد تعجب
میتواند ظرفیتهای 2مختلفی داشته باشد؛ یعنی میتواند خنثی ،خوشایند ،ناخوشایند ،مثبت ،یا
منفی باشد .بعالوه ،شدت تعجب میتواند از خیلی متعجب (پاسخ غافلگیری و گریز) تا کمی
متعجب متغیر باشد (آقابخشی .)012 :0344 ،مترادف این کلمه را میتوان  .0سرگشته ماندن،
خیره شدن3؛  .2عاجز شدن ،درمانده گشتن.
به نظر برخی از محققین ،تعجب ویژگیهای ضروری هیجانهای پایه را داراست.
روانشناس آمریکایی ،پاول اکمن ،مطالعات میان فرهنگی تعجب را یکی از شش هیجان پایه به
حساب میآورند .برخی دیگر ،تعجب را جزو هیجانها نمیدانند بلکه آن را یک حالت ذهنی
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در نظر میگیرند (.)Ekman, 1984: 319

 .0یا سورپریز (به انگلیسی)SURPRISE :
2. Valence
3.Consternation
4. Cognitive State
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روشی که آمادگی پذیرش آن را ندارد .برای رسیدن به غافلگیری ،باید فرصت عکسالعمل از
دشمن سلب شود و زمانی از عملیات حریف مطلع گردد که زمان کافی برای عکسالعمل
نداشته باشد ،بهواقع یعنی اجرای عملیات در زمان و مکان و به طریقی که برای دشمن
غیرمنتظره باشد یا بهطوریکه برای مقابله ،پیشبینی الزم را به عمل نیاورده و فرصت
عکس العمل را نداشته باشد .با این عمل ،توازن رزمی به نفع یگان خودی تغییر نموده و
پیروزی غیرقابلانتظار و بیش از تالش ،حاصل میگردد 0.اما منظور از غافلگیری راهبردی این
است که پیشبینی استراتژی دشمن قبل از مواجه با آن در جهت حفظ و مقابله و کاهش تهدید
است.
مبانی نظری پژوهش
در قرون گذشته ،قدرت استعمارگران از طریق سختافزاری نظیر تهدیـد نظـامی ،جنـگ و
اشغال نظامی بود ،اما با شروع عصر ارتباطات ،رسانه و دیپلماسی عمومی و با این آگـاهی کـه
از حیث تحلیلی ،راهبردهای نرمافزارانه پیوسته بر راهبردهای سختافزارانـه برتـری دارد و
نمیتوان حرکتهای نرمافزارانه را با ابزارهـای سـختافزارانـه سـرکوب نمـود و در چنـین
مـوقعی نهضتهای نرمافزارانه تقویتشده و ایدههایشان نافـذتر میگردند (شـیروانی:0359 ،
.)23
جمهوری اسالمی ایران در مقطعی از حیات خود با جنسی از تهدیدات مواجه است که درک
این تهدیدات خود گامی مهمی در مقابله با آن است که واقعیت غیرقابلانکار ماهیت نرم و بین
 .1اصـل غافلگیری ریشهای کهن در تاریخ جنگهای دنیا دارد« .سـون تـزو» طـرّاح شـیـوههـای مـانـدنـی
نـبـرد در چـیـن بـاسـتـان ،اسـتـفـاده از اصل غافلگیری را به عنوان اساسیترین شیوههای یک حمله پیروزی
آفرین توصیه کرده و میگوید :بـا حـمـلههـای ناگهانی ،حریف را در جاهایی که آماده نیست ،غافلگیر و با
گروههای ضربت بـه وی هـجـوم برید .سرعت و چاالکی ،جوهره غافلگیری است .از فقدان آمادگی دشمن
استفاده کنید و مـسـیرهای پیش بینی نشده را برگزینید و در جایی که برای خود مصونیّت ایجاد نکرده است ،او را
بکوبید.
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غافلگیری ،در ادبیات نظامی عبارت است از ضربه زدن به دشمن در زمان و مکان و به
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اذهانی تهدیدات علیه ج.ا.ا را مشخص کرده است .پدافند ذهنی در مقابله با غافلگیری و فهم
دقیق تحوالت مهمترین راهکار برای مقابله با غافلگیری راهبردی است که ازاینرو بایست
مهمترین ارکان این تهدید شناخته شود .در این منظومه از تهدیدات غافلگیری راهبردی از
ارکان اصلی دشمن در تهدید و آسیب شالکه امنیتی در جمهوری اسالمی ایران است (غفوری،
.)21 :0392
اگرچه در گذشته غـافلگیری تنها یکی از شیوههای اجرای تاکتیکهای رزمی بود امّا امروزه
حوزههای وسیعتری را در بردارد .غافلگیری را «راه میانبر» پیروزی نامیدهاند ،زیـرا
نـقـش مـسـتـقـیـم و بـسـیـار اثـرگـذاری در موفقیت هر مبارزهای دارد .جان کالینز در
اهمیت این اصل میگوید :غـافـلگـیـری چـنـانـچه با ترکیبهای مختلفی از پنهانکاری،
سرعت ،فریب ،منحصربهفرد بـودن و جـسارت تقویت گردد ،میتواند تعادل قدرت را قاطعانه
جابهجا کند و راه دستیابی به پیروزی را با تالشی بسیار کمتر از ح ّد تصور هموار نماید (کالینز،
.)02 :0390
به تعریف سن تزو غافلگیری و فریب دو اصلی است که سبب پیروزی در جنگ میشود و
واالترین هدف دشمن را در بردارد .غافلگیری «به غیر از حوزه نظامی آن» هیچ نشانة دیگری
در ابتدا ندارد و در حالت عادی ممکن است قابلرؤیت و رصد نباشد از همین روست که
قدرت نرم مورد اهمیت بیشتری برای غافلگیری مورد تأکید قرار میگیرد بهطوریکه امروزه
جامعه جهانی بهخصوص دولتها شاهد توسعه سریع در ابعاد انسانی همچون فنّاوری و
ارتباطات همگانی و  ...هستند که این موضوع سبب گردیده است که سطح تهدیدات دنیای
جدید آن را از جامعه گذشته بسیار متمایز میکند و معموالً تصمیمگیران را به چارهجویی در
مقابل با غافلگیری بکشاند.
این تهدیدات بهواسطه استفاده از فناوریهای جدیـد توانسته است ضریب دستیابی به
هدفها را افزایش دهد .از همین رو ،این موضوع جایگاه بحث قدرت نرم که امری غیر
محسوس اسـت و بـا ویژگـی تقسیمبندی قدرت به شیوه سنتی متفاوت است (عباسی:0398 ،
 )90و آن را برجسته میسازد.
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قـدرت نـرم بـه شـمار میآیند (صبوری .)012 :0391،ظهور بازیگران غیردولتی ،وابستگی
متقابل اقتصادی ،توسعه شبکههای هوشمند ارتباطی نشانگر دوران تازهای در سیاست جهانی
است .در چنین شـرایطی توانمنـدی معطوف بهزور بهمثابه رکن اصلی قدرت در مکتب
واقعگرایی موردنقد جـدی قرارگرفته و تغییر نوینی در مفهوم و کاربرد قدرت ایجـاد شـده
اسـت (زارع .)58 :0355 ،جوزف نای بر این باور است که قدرت نرم و سخت در هم تنیدهاند
ولی قدرت نـرم ضرورتاً بـه قدرت سخت وابسته نیست .به گفته وی ،قدرت نـرم توانـایی
تحقـق خواستهها از راه مجـذوب کردن دیگران است.
زمانی که شما دیگران را وادار میکنید ایدههای شـما و آنچـه شـما میخواهید را بپذیرند
بدون اینکه برای این کـار هزینهای صـرف کنیـد ،در آن صـورت شـما از قدرت نرم استفاده
کردهاید (گلشن پژوه.)23 :0354 ،
منابع قدرت نرم برخالف قدرت سخت منابع و تجهیزات نظامی و توان اقتصادی نیسـت؛
بـر فرهنگ ،دانش ،سیاست و اقتصاد استوار است.
قدرت نرم محصول و برآیند تصویرسازی مثبت از خود و تأثیرگذاری همـراه بـا رضـایت بـر
دیگران و اراده دیگران را تـابع خـود کـردن و مؤلفههایی نظیـر آن اسـت (بیگـی.)31 :0359 ،
بازیگران درصحنة روابط بینالملل در تالشاند که این بعد قدرت خود را با تاکتیکهای
مختلـف افزایش و گسترش دهند و با اعمال آن و ایجاد تأثیرات خاصـی بـر دیگـر بـازیگران،
آنها را از میدان رقابت خارج سازند .تئوری نظم نوین جهانی که توسط جورج بوش پدر به
مرحلـه اجـرا گذاشته شد را میتوان نمادی از قدرت نـرم آمریکـا دانسـت .ایاالتمتحده در
دوران پـس از جنگ سرد موازنه نرم را بهعنوان راهبرد سیاست خارجی خود تعریف نمود.
زمامداران و تصمیم گیران در آمریکا بر این اعتقادند که در شرایط آنارشی مقابله با تهدیـدات
از طریـق قـدرت نـرم امکانپذیر است؛ بنابراین قدرت نرم عبارت است ،ابزار ،توانایی،
استعداد و ظرفیت بـرای به دست آوردن چیزی بدون استفاده از زور و اجبار از طریق جذب و
اقنـاع کـردن دیگـران ،بهقصد تأثیرگذاری بر دیپلماسی ،اقتصاد ،فرهنگ و غیره که توان
تصمیمگیری را بر عهده غالب قرار میدهد و میتواند در غافلگیری رقیب مورداستفاده قرار
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برخـی عوامـل سیاسـی ازجمله ثبات سیاسی ،نوع رژیـم و رهبـری از مؤلفههای مـادی
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گیرد .همچنین باید اضافه کرد که قدرت نرم به دلیل کمهزینه بودن و مشروعیت آن در دهها
گذشته موردتوجه سیاست خارجی قدرتهای بزرگ در جهت بهینه کردن قدرت سخت
موردتوجه بوده بهعنوان ابزاری برای کسب نتایج مطلوب ازجمله غافلگیری موردتوجه قرار
گرفته است (خداوردی.)015 :0394 ،
یافتههای پژوهش
شناخت ابعاد گوناگون ،راهکارها و اهداف احتمالی قدرت نرم در مرحله اول از فرایند تقابل
به وجود میآید که بالشک مسئلهای بسیار مهم است .به نظر میرسد برای تبیین دقیق این
مسئله میتوان به سبک جدید منازعات که از طُرُق قدرت نرم حاصل میشود پرداخت و
سازوکار و اهداف احتمالی دشمن را در بستر آن جستوجو کرد.
الف) قدرت نرم در بسترهای غافلگیری راهبردی
غافلگیری فرهنگی
امروزه در قاموس و عـرف بینالملل از فرهنگ بهعنوان قدرت نرم یاد میشود (پوراحمدی،
 )295 :0359که جهت دهندة ذهن و رفتار ،در همـة حوزههای اجتماعی است (جعفریپناه،
 .)015 :0390جوزف نای عنصر فرهنگ را در هرم و منابع مولد قدرت نرم گنجانده و
ظرفیتهای بسیار باال آن را برای اعمال نفوذ و تحمیل اراده موردتوجه قرار داده است ،وی
میگوید من معتقدم که قدرت هر کشوری در درجه اول فرهنگ آن کشور است به شرطی که
در نظر دیگران جذاب باشد دوم ارزشهای سیاسی آن وقتیکه در داخل و خارج موردتوجه
قرار گیرد و سوم سیاست خارجی آن زمانی که مشروع و دارای صالحیت اخالقی باشد.
همچنـین جـوزف نـای ،نظریـهپـرداز مشـهور قدرت نرم بیان میدارد ،کشوری مانند
جمهوری اسالمی ایران ،با توجه به بافت فرهنگیاش ،کـه اسـاس آن اسالم و تشیع است،
باقدرت سخت قابل شکست نیست (نای.)09 :0354 ،
مقام معظم رهبری در اهمیت و مقابله با غافلگیری در عرصه فرهنگی همواره بر اولویت
فرهنگ اشاره داشتهاند و میفرمایند :اولویت بسیار مهم کشور ،فرهنگ است .فرهنگ از ادبیات
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در این زمینهها تکلیف داریم ،مسئولیت داریم؛ دستگاههای فرهنگی ما واقعاً مسئولیت دارند در
این زمینه .فرض بفرمایید حاال فیلم ،تئاتر ،سینما ،خب اگر مراقبت نباشد [چه میشود]! بنده
طرفدار جزماندیشی و فشار و اختناق در این زمینهها نیستم ،میدانید ،من اعتقاد راسخ دارم به
آزاداندیشی؛ منتها آزاداندیشی غیر از ولنگاری است ،غیر از اجازه دادن به دشمن است که از
داالن آزاداندیشی و آزاد عملی بخواهد ضربه بزند به [کشور].
از همینرو است که بهزعم محققان قدرت نرم را اوالً یک نفوذ فرهنگی دانست که در
زمان و مکان خاص سبب غافلگیری راهبردی میشود.
غافلگیری دیپلماسی
در عصر حاضر این مسئله که در فضای سیاست خارجی و تعامالت حکومتها با یکدیگر
بعضاً به دالیل مختلف که ناشی از تحلیل آنها از منافع و تهدیداتشان است منازعات در
سطوح گوناگون رخ میدهد کامالً واضح است ،بهصورت کلی سطوح منازعه دارای چهار
بخش است که از سطح استراتژیکی به مفهوم اقدامات کالنتر تا سطح فنی به مفهوم اقدامات
خرد را دربر میگیرد (صدرپور و همکاران.)059 :0398 ،
زمانی بحث از غافلگیری به میان میآید که اقدامات خصمانه در سطح استراتژیک طراحی
و اجرا شود که نتیجتاً هدفی استراتژیک را برای ضربه زدن مدنظر دارد ،هرچند بسیار مشاهده
میشود سیاسیون در ترمینولوژی الفاظ دچار خلط میشوند .در ادبیات دیپلماتیک به وجود
آمدن تنش در روابط فالن حکومتها بسیار شایع است ،میتوان اینگونه بیان کرد ،زمانی که
تنش در تعامالت حکومتها به اوج خودش میرسد درصد اینکه اقدامات خصمانه استراتژیک
در دستور کار آنها قرارگیری باال میرود که ممکن است تنشها ناشی از اختالفات
ایدئولوژیک یا هر مسئله دیگری باشد و غافلگیری سرد بهترین مثال برای این موضوع است؛
اما بحث از غافلگیری دیپلماسی بسیار پیچیدهتر از تنشها در روابط سیاسی است بهطوریکه
ممکن است حکومتها اختالفاتی داشته باشند و جامعه بینالملل هم شاهد مذاکرات دوستانة
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و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخالق تا رفتار اجتماعی ،شامل همة اینها است؛ ما
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آنها با یکدیگر باشد و این در حالی است که هرکدام از آنها در حال اجرا استراتژیهای
خصمانه علیه یکدیگر میباشند (والی.)09 :0398 ،
ملموسترین مثال برای موضوع پیشرو دیپلماسی میان جمهوری اسالمی و ایاالتمتحده
است .همواره در طول سه دهة انقالب اسالمی نخبگان کشور شاهد دکترینها و استراتژیهای
خصمانه ایاالتمتحده بر ضد تمام منافع جمهوری اسالمی بوده .به نظر جامعترین تبیین در
مورد غافلگیری دیپلماسی توسط رهبر انقالب صورت گرفته است:
این مبارزه ،فقط یک مبارزة معمولی دیپلماتیک نیست .دیپلماسـی ،یـک غـافلگیری اسـت.
شما این را بهخوبی میدانید و آن را مثل جنگهای نظامی و برخوردهای اقتصادی که تاکتیـک
و عقبنشینی و حمله و جابهجایی و فریب جنگی دارد ،لمس کردهاید .همة دیپلماتهای دنیـا
مشغول جنگند .ارزش و تأثیر آن غافلگیری هم گاهی از جنگهای نظامی کمتر نیست؛ بلکه در
مواردی هم بیشتر است .البته ،همیشه اینگونه نیست .منظور من از جنگ ،یک مبارزة معمـولی
نیست؛ که این کار همة دیپلماتهاست (رهبر معظم انقالب ،بیانات.)0355 :
غافلگیری اقتصادی
یکی از موضوعات بسیار حساسی که در تمام اندیشکدههای جهان و بهصورت خاص در
غرب موردبررسی قرارگرفته است در حوزه غافلگیری اقتصادی با عنوان «غافلگیری ارزی»
است .غافلگیری ارزی بهعنوان پیچیدهترین استراتژی خصمانه اقتصادی در عصر حاضر توسط
استراتژی است جیمز جی .ریکاردز از عناصر اصلی والاستریت و مشاور تهدیدات مالی سی
آی ای طراحیشده است و به نظر میرسد برای تبیین غافلگیری اقتصادی بهتر است به این
موضوع بپردازیم.0

 .0اولین کتاب ریکاردز یعنی «جنگهای ارزی» ،در ایران توسط دو مترجم بهطور مجزا ترجمه شده است .در
ابتدای این کتاب ،ماجرای اولین بازیِ غافلگیری اقتصادی» که در زمستان سال  2119توسط پنتاگون
برنامهریزیشده بود را بازگو میکند.
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وقوع سومین تقابل زندگی میکنیم .این غافلگیری از سال  2101آغازشده است و اوج آن از
تابستان تا زمستان سال  ،0394در تقابل چین با آمریکا خود را نشان داد و ضرر هنگفتی را با
کاهش ارزش یوان به کشور چین وارد کرد .ایران نیز از همان ابتدا ـ یعنی سال  2101مقارن با
سال  0390شمسی ـ درگیر این غافلگیر شده است و افزایش شدید قیمت دالر و افزایش
بیسابقة قیمت طال در همان دوران ،از کمترین نتایجی بود که گریبان کشور را تاکنون نیز
گرفته است.
غافلگیری سایبری
با ورود جامعة جهانی به بستر اینترنت وزندگی در جهانی محصور میان میلیونها صفر و یک
بهگونهای بشر دارای دوجهان موازی است .در روندی بهسرعت رو به رشد زیرساختهای
زندگی بشر و حکومتها اعم از اطالعات ،اقتصاد ،صنعت و دیگر موارد به بستر فضای سایبر
منتقل میشود و این مانند پرتگاهی است که اگر دولتها دستاویزی نداشته باشند بهراحتی
سقوط میکنند و از طرفی فرصتی برای اقدامات خصمانه استراتژیک ایجادشده است برای
دولتهایی که توانایی عملیات در این بخش را به دست آوردهاند .جدا از تمام بحثهای
تخصصی سایبرنتیک که از داغترین مباحث امروز جهان است و همینطور به بحرانی جدی
برای قدرتهای جهانی تبدیلشده است برای ارائة پارادایمی کلی از غافلگیری سایبری به
تبیین نمونهای کامالً عینی میپردازیم.
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تاریخ تابهحال ،دو بار غافلگیری جهانی ارزی را به خود دیده است و ما امروز در زمان
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غافلگیری تبلیغاتی
غافلگیری اطالعات بهصورت کلی از چرخة اطالعات که شامل پنج مورد فعالیت است منتج
میشود .0طبق این فرایند ابتدا در مورد پدیدة مورد با طرح و برنامهریزی به جمعآوری
دادههای اطالعاتی پرداخته میشود ،سپس پردازش و تجزیهوتحلیل باهدف کشف ارتباط
معنادار میان دادههای مرتبط و رسیدن به پارادایمی دقیق نسبت به آن پدیده صورت میپذیرد.
بعدازاین در مراحل تولید و توزیع بهگونهای تصمیمسازی در مورد آن پدیده با متغیرهایی که
سازمان یا سیستم مربوط برای خود تعریف کرده است انجام میشود و برای اجرا آن ارادهها و
تصمیمات توزیع اطالعات تولیدشده به عوامل اجراکننده انجام میشود .همواره حکومتها با
استفاده از سرویسهای اطالعاتی خود سعی دارند در میدانی که دشمن حضور ندارد با آن
بجنگند یا به گونه اتفاقات و مسائل را بهطوریکه با منافعشان هم سو باشد مدیریت نمایند،
بهدلیل گستردگی فعالیتهایی که صورت میپذیرد هیچگاه تعریف جامعی از ابعاد گوناگون
عملیات مخفی نمیتوان ارائه کرد و تنها میتوان رد پایی از آن در تمام رویدادهای سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،نظامی و غیره مشاهده کرد و اما مسئلة پروپاگاندا را میتوان
زیرمجموعهای از عملیات اطالعاتی دانست که در آنها سعی میشود با استفاده از
سازوکارهای آشکار و پنهان تأثیرگذاری بر روی افکار عمومی یا بعضاً افراد خاص را رقم
بزنند که ما این نوع را بانام «عملیات روانی» میشناسیم و ادبیات عامه نیز با عنوان «تبلیغات» از
آن یاد میشود.
ب) چالشهای پیش روی در غافلگیری راهبری ایران
بر اساس مطالبی که ارائه شد در حال حاضر نیاز به بررسی چالشهای کشور و تحلیل دقیق
داریم تا بتوانیم به ارائه سازوکار جهت بسترسازی اجتماعی و مقابله مؤثر با تهدیدات و

 .1در برخی منابع علم اطالعات فعالیتهای اطالعاتی را به چهار بخش اساسی تقسیم میکنند اعم از جمعآوری،
تجزیهوتحلیل ،ضد جاسوسی و عملیات مخفی؛ درواقع دو بخش آخر بعد از توزیع اطالعات به عوامل صورت
میگیرد که در میان این دو عملیات مخفی مربوط به بحث ما است.
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مقابل آن هندسه اجتماع دستهبندی و بررسی کرد.
بهصورت کلی دو مسئله در ساختار حاکمیت در سه دهه انقالب اسالمی دیده میشود.
نخست غافلگیری ایدئولوژی متناقض با مبانی اسالم و ایدئولوژی انقالب اسالمی در اندیشه
نخبگان مؤثر بر تصمیمسازیهای کالن و به طبع آن ارادهها و اقداماتی دچار تناقض با اقداماتی
که از حکومت اسالمی انتظار میرود و سپس منازعة داخلی احزاب سیاسی بر سر مبانی که
به صورت مستقیم جامعه و اقشار گوناگون را درگیر خودکرده است .در بعدی دیگر و در
هندسة اجتماع که مشخصاً متأثر از حاکمیت است به همین صورت با دو مسئله و چالش
اساسی مواجه هستیم .نخست عدم تبیین دقیق ایدئولوژی انقالب اسالمی و مبانی جامعهسازی
اسالمی برای نسل ها و اقشار مختلف به این صورت که بدانند باید چه اقداماتی را از حاکمیت
مطالبه کنند و سپس درگیری مداوم با آسیبهای اجتماعی فراوان براثر عدم کارکرد مناسب
سیستم در بخشهای گوناگون .مجموع این رویدادها بستری کامالً مناسب و شرایطی موافق
تهدید به وجود میآورد که طرفهای منازعه جمهوری اسالمی در ایجاد آنها بیتأثیر نبودهاند.
بهطورکلی باید این منازعهها را به دو دسته تقسیم کرد  .0منازعات انسانساخت و .2
بحرانهای طبیعی.0
منازعهای که مدنظر پژوهشگران این پژوهش است که تأکید بر بحرانهای انسانساخت است و
توسط سیاستهای داخلی و خارجی کشورها حاصل میشود .بحرانهای انسانساخت هستند
این بحرانها که ناشی از عملکرد و یا طرح و نقشه قبلی انسانها و فراگیر میشوند انواع
متعددی دارند و بسیار پیچیدهتر از بحرانهای طبیعی هستند :بهطور مثال میتوان به بحرانهای

 .1غافلگیری طبیعی :منشاء حوادث طبیعی است و علت حوادث طبیعی قوانین حاکم بر طبیعت است .مثل زلزله
که حاصل حرکت الیه های زیرین زمین است و سیل که ناشی از حرکت هجم زیادی از آب و گل و الی
میباشد .آنچه که حوادث طبیعی را مبدل به بحران میکند ،عدم آمادگی انسانها است .در صورت آماده بودن و
پیشبینیهای الزم حوادث طبیع ی با کمترین پیامد و با کمترین خسارت اتفاق میافتد .حوادث طبیعی را میتوان
از ابتدا با پیش بینی به موقع و اقدامات تخصصی و فنی قبل از حادثه مهار کرد (بارتون.)52-95 :0398 ،
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اجتماعی یا اقتصادی که ناشی از عملکرد نادرست و یا طرح و نقشه مخالفان یک دولت است
اشاره داشت که گریبانگیر جامعه میشود .بحرانهای انسانساخت گاهی باانگیزههای بسیار
مشخص ،قوی ،خصمانه و سودجویانه طرحریزی میشود مثل« :بحران جنگ» .بحران جنگ
بزرگترین و پیچیدهترین بحرانی است که بر تاریخ تمدن بشری سایه انداخته است .در دل
بحران جنگ ،بحرانهای مهم دیگری همچون بحران اقتصادی ،امنیتی و بحرانهای انسانی
چون کمبود آب و غذا و شیوع برخی بیماریها و بحرانهای دیگر  ...نمایان میشود .اگرچه
امروزه نظام جمهوری اسالمی ایران توانسته است قدرت بازدارندگی دفاعی خود را از طریق
قدرت سخت افزایش دهد ،اما مکرراً شاهد غافلگیری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی شده است.
اگر بخواهیم محورهای این چالشها را که سبب غافلگیری شدهاند را معرفی کنیم که تأثیر
خود را بر مبانی فکری که مؤلفههای قدرت نرم (مؤلفههایی همچون اخالق ،شهادتطلبی،
معنویتگرایی ،علمگرایی ،والیت فقیه و )...جمهوری اسالمی ایران میباشند (جعفریپناه،
 ،)018 :0390نشان دهیم باید .میتوان به محورهای زیر اشاره داشت:
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محورها

ایجاد نفرت از اسالم

سطح

دستاوردها

غافلگیری
فرد
اجتماع

اولین جایی قدرت نرم به دنبال تغییر آن است ،اسالم است .دستاورد
آن ایجاد شبهات مختلف در مورد دین اسالم و نیز طرح مطالب
غیرواقعی است.
اجتماع با هجمههای مختلفی که مرتبط با موضوع ملیگرایی ست

نفرت از ایرانیت

فرد

دچار سرخوردگی از این بابت که ایرانی ست خواهد شد ،مواردی

اجتماع

نظیر ایرانهراسی ،نشر جکهای ضد ایرانی و نیز مواردی مانند
لطیفههایی که با عبارت «مملکت داریم» خاتمه مییابند.

نفرت از حکومت و

ـ فرد اجتماع

نظام سیاسی

ـ نظام سیاسی

نفرت از حکومت و نظام حکومتیست ،فرد تحت حکومت ملی
خود احساس بیگانگی و سپس دشمنی میکند و خود پس از مدتی
تبدیل یک به منتقد تخریبگر علیه نظام حکومتی خود میشود.
اجتماع در این مرحله فرد حتی در مذاکرات و منازعات بینالمللی

نفرت از مسئوالن و
رهبران

نظام سیاسی

حق را به مسئوالن سایر کشورها میدهد که این نشاندهندة اوج
نفرت و کینهای ست که هجمهها در راستای این دکترین به فرد
تزریق کردهاند.
در دوران کنونی شماتت یکدیگر بسیار رواج یافته است ،نمونهای

نفرت از یکدیگر

ـ فرد اجتماع

که آشکار است میتوان توهین ملیگرایان نسبت به مذهبیها و

ـ نظام سیاسی مذهبیها نسبت به ملیگراها است ،این وضعیت خطر شکست
وحدت ملی را افزایش میدهد.

روشهای مقابله با غافلگیری
الف) غافلگیری با تمرکز بر عالئم ضعیف

تشخیص خطر امری نسبی است و بهرغم ضرورت طراحی نظام جامع از شاخصهای عینی و
قابلسنجش که مورد وفاق جامعه تحلیلگران در مجامع تصمیمگیری باشد ،درنهایت ،فرایند
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تعیین خطرات ،امر فرهنگی ـ اجتماعی و زمینهمند است .به عبارتی ،اینکه چه چیزهایی مرکز
نگرانی میشوند ،تابع شرایط متعدد فرهنگی سازمانی و تجربههای قبلی است.
تشخیص مخاطرات و ارائه هشدارها ،یک سازه اجتماعی است که بهوسیله جریانات،
اطالعات ،ساختارهای نهادی ،رفتارهای اجتماعی و گروهی و پاسخهای قبلی فرد هشداردهنده
ساخته میشود .این نکات نشاندهنده اهمیت آن است که چه کسی و تحت چه شرایطی،
مخاطره را تشخیص میدهد؟ خالصه آنکه ،هشدارها و هشداردهی ،یک امر فرهنگی اجتماعی
است و بنابراین نوعی نسبیت بر آن حاکم است .در طراحی نظام هشداردهی باید بتوان بر این
محدودیت یا مضیقهها فائق آمد ،چراکه نظام تصمیمگیری و مدیران اجرایی را نمیتوان در
شرایط کامالً نسبی و متزلزل قرار داد .سامانه مورد نظر بایستی مترتب بر عالئم ضعیف بوده و
با توجه به ادبیات نوین آیندهپژوهشی به نظر میرسد این سامانه باید دربرگیرنده رصد و پایش
مبتنی بر مدل دیدبانی آیندهپژوهی باشد.
ب) تمرکز بر مطالعات آیندهشناسی

در حوزه و موضوعات مختلف امنیت ملی ،رویکرد و نگاه تمامی دستاندرکاران مسائل
امنیتی باید رو به آینده باشد و نهادها و تحلیلگران باید خود را از چنبره وضع موجود (که
روزمرگی را به دنبال خواهد داشت) برهانند .به این منظور و با ارتقای آموزشهای تخصصی
آیندهنگری و بهکارگیری روشها و فنهای متعدد کمی ،کیفی و ترکیبی در حوزه مطالعات
آینده ،درباره وضعیتهای «محتمل» و «ممکن» میتوان به تشخیص انواع حاالت پیش رو،
همت گماشت .تأکید بر این امر به معنای نادیده انگاشتن فضای احتمالی نیست .همچنین،
توجه به اصل کلی و عمومی حاکم بر تمام فنهای آیندهنگری که همانا رصد و تشخیص
عوامل ،متغیرها و فرآیندهای مؤثر بر پدیده تحت بررسی است ،نباید نادیده گرفته شود ،چراکه
وضعیت پدیده در آینده ،کامالً و همواره تحت تأثیر متغیرهای علّی (و مکانیسم علّی ناشی از
آن علل) است .همینطور باید به متغیرهای بهظاهر کم تأثیر ،روندهای نوظهور و متغیرهایی که
ممکن است ناگهانی بروز و ظهور یابند ،توجه داشت .خروجیهای فرایندهای آیندهشناسی،
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که در اولویتهای تحلیلی قرار میگیرد.
ج) تعیین نظام عالئم و نشانهها

پسازاینکه روشن شد کدام وضعیت (وضعیتها) محتملالوقوعتر هستند ،میبایست عالئم و
نشانههای خاص هر وضعیت که تحقق آن وضعیت را نشان میدهند ،مشخص شود .در ابتدا
عالئم ضعیف شناسایی میشوند« :عالئم مربوط به پدیدهای که بهطور نسبی کمتر معلوم بوده و
ضعیف احساس شده یا اینکه بهطور ناچیز توزیعشده باشد ».و در مرحله بعد تبدیل عالئم
هشداری ضعیف به عالئم قوی در دستور کار قرار میگیرد.
د) رصد و پایش مستمر شاخصها

پس از انجام مرحله دوم ،تحلیلگران و نهادهای هشداردهی باید وضعیت تحقق عینی و
خارجی و بروز و ظهور هر عالمت را پیگیری و شناسایی کنند .در این خصوص موضوع
موردنظر در قالب زمینههایی مثل قاچاق یا تروریسم و ...از ابعاد مختلف مورد پایش و پویش
قرار میگیرد .باید توجه داشت که رصد و پایش دربرگیرنده شناسایی و تحلیل بوده و در پاسخ
این سؤال که چه موضوعاتی باید دیدبانی شوند؟ مطرح میگردد :هر موضوع و عامل و
بهطورکلی هر چیزی که روی کار ما اثر داشته باشد .باید توجه داشته باشیم که دیدبانی پروژه
نیست و یک فرایند مستمر و پیوسته است که از رویکرد مواد خام به معلومات و سپس به
تحلیل میرسد.
ح) تهیه گزارشهای هشداردهی

محصول نهایی فرایند هشداردهی ،تعیین وضعیت موضوع تحت بررسی و میزان دوری و
نزدیکی آن با سناریوی محتمل یا پیشبینی شده است .در اینجا ،شکاف و فاصله میان وضع
فعلی پدیده با وضعیت پیشبینی شده ،حائز اهمیت است .همچنین ،اعوجاجات و انحراف
پدیده از پیشبینیهای انجام شده و شکلگیری وضعیتهای جدید (پیشبینی نشده) نیز در
همینجا رخ میدهند که نیازمند انعطافپذیری تحلیلی باالی تحلیلگران و کارشناسان است .در
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این صورت ،نظام تصمیمگیری در سطح ملی ،محلی و موضوعی ،نسبت به رویدادهای
احتمالی پیشآگاهی پیدا خواهد کرد و از آنها پیش میافتد .در این صورت است که احتمال
غافلگیری در بعد ذهنی و روانی و نیز در بعد اجرایی عملی و سازماندهی کاهش مییابد.
بحث و نتیجهگیری
جمهوری اسالمی ایران به علت ایدئولوژی خاص خود و منتج از آن ارادههای دارای زاویه
شدید با نظام سلطه در شرایط منازعه با بهاصطالح قدرتهای جهانی قرار دارد و طرف مقابل
آن اقدام به پروژه غافلگیری در سطح استراتژیک و تصمیمسازی آن کرده است .این پروژه که
راهبرد بلندمدتی را دنبال میکند نهتنها به دنبال تغییر و تحول در ابعاد فرهنگی است بلکه به
دنبال تغییر شیوة تصمیمسازیها در راهبردهای کالن کشور در نزد مسئوالن سیاسی کشور
است .از همینرو است که قدرت سخت نظام سلطه رنگباخته و جای خود را به قدرت نرم
میدهد .بامطالعه تطبیقی قدرت نرم و پروژه غافلگیری و سبک معاصر منازعات متوجه ارتباطی
معنادار میان این دو شدهایم ،بهطوریکه متغیرهای اساسی که در قدرت نرم و بهعنوان پیشنیاز
بخشهای غافلگیری تعریف میشود .آنچه شباهتهای بین قدرت نرم و غافلگیری راهبردی را
پررنگ نشان میدهد آن است که هیچگاه بر مسئله اجبار و فشار بر مردم برای جلب نظر و یا
تحمیل اراده خود بر آنها ،نظیر آنچه در بهکارگیری قدرت نظامی صورت میپذیرد ،مطرح
نیست؛ بلکه به دنبال تغییر آرام و گامبهگام و تأثیرگذار بر جامعه هدف همچون تحصیلکردهها
و نخبگان سیاسی است .این وضعیت که با به وجود آوردن بحرانهای مصنوعی و احساس
بحران برای جامعه ایران در سالهای اخیر سبب به وجود آوردن تهدیدات بالقوه برای انقالب
اسالمی و تفکرات حاصل آن شدهاند .از همینرو با با دقت در این موضوع ،ایجاد تصمیمهای
هوشمندانه توسط عامالن و کارگزاران در نظام جمهوری اسالمی بیشتر اهمیت قرار گرفته
میشود.

جایگاه قدرت نرم در بسترهای غافلگیری 011  ...

آقا بخشی ،علی ( .)0344فرهنگ علوم سیاسی ،تهران :مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران.
افتخاری ،اصغر ( .)0358گفتگو :قدرت نرم انقالب اسالمی .فصلنامه بسیج ،شماره .031-049 :32
بیگی ،مهدی (« .)0359قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران (مطالعه موردی لبنان)» ،تهـران ،دانشـگاه
امام صادق (ع).
خداوردی ،حسن (« .)0394راهبرد قدرت نرم آمریکا در مقابل جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه
مطالعات سیاسی ،شماره .94-018 :39
جعفریپناه ،مهدی (« .)0390قدرت نرم از دیدگاه اسالم و کاربرد مؤلفههای آن در جمهوری اسالمی
ایران» ،فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،شماره .23-39 :5
رضایی ،علی («.)0392قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه» ،تهران ،انتشارات دانشگاه دفاع
ملی.
عباسی ،محمد (« .)0398نسبت مفهومی قدرت و امنیت نرم در دولت ملی» .فصلنامه تخصصی علوم سیاسی،
شماره .41-43 :34

زارع ،سید فردین ( .)0355الگوی مدیریت غافلگیری راهبردی ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی.
شیروانی ،میثم (« .)0359قدرت نرم حزباهلل ،پیامدهای سیاسی و امنیتی جنگ  33روزه» ،تهران ،دانشگاه امام
صادق (ع).

صدرپور ،سیدامیرحسین؛ محمدحسین جمشیدی و محسن اسالمی («.)0398بررسی سازوکار نوین
دیپلماسی عمومی بر مبنای نظریه قدرت نرم جوزف نای» .فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم  ،5شماره
.058-051 :0
والی ،بارتون (« .)0398ترفند ،فریب و غافلگیری در جنگ» ،تهران ،نگرش راهبردی.
غفوری ،علی ( .)0392صد جنگ بزرگ تاریخ ،تهران ،ابرار معاصر.
کالینز ،جان ( .)0390جغرافیای نظامی ج  ،0ترجمة محمدرضا آهنی ،انتشارات دانشگاه جنگ.
کریمی مله ،علی؛ اکبر بابایی و کاوه امیرخانی (« .)0359تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام
خمینی (ره)» فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره .53-001 :49
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