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        چكيده چكيده چكيده چكيده 

 نظر مد همواره خارجي، تهديدات مقابل در دفاع هاي روش پايدارترين و مؤثرترين از يكي حاضر حال در غيرعامل پدافند

 استان كشور، غرب مرزي نواحي استراتژيك موقعيت به توجه نيزبا ايراندر.است قرارداشته جهان اكثركشورهاي

 اين در.است اي ويژه اهميت داراي ، آبي وهمچنين دروازه اي به قارة اروپا،خشكي هايمرز بودن دارا دليل به آذربايجانغربي

 طوريكه به شود، مي مرزي،برجسته نواحي طورآمايش وهمين سرزمين آمايش، غيرعامل پدافندجنگ نرم ، نقش بين

 غيرعامل پدافند. جنگ نرم ويابد مي اهميت فوق موارد مينأت براي غيرعامل پدافند رويكرد با نواحي فضايي ساماندهي

 فرهنگي  هايروش اعتبار، اين با نمايد پيروي پيشگيري قاعده از بايد كند تبعيت ها سازه استحكام قاعده از كه آن از بيش

 مناطق ايجاد مشترك، صنوف و اتحاديه تشكيل مشترك، هاي گذاري سرمايه( اقتصادي ..)و واريهمج اعتمادسازي،حسن(

 پدافند در بايد ...)و مذهبي فرهنگي، پيوندهاي تقويت(اجتماعي و...)و مقيم مختلف هاي قوميت بين در مشترك اقتصادي

 به توجه با عامل غير پدافند جنگ نرم و ايگاهج گرديده سعي حاضر تحقيق در.گيرد قرار توجه مورد مرزي، نواحي غيرعامل

 همچنين گيردو قرار بررسي مورد آذربايجانغربي مرزي استان آمايش در فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، جغرافيايي، ساختار

 بر تكيه با است شده سعي است ارتباطات و اطالعات فناوري نرم، جنگ ابزار وكارآمدترين ترين اصلي اينكه به توجه با

 روش. شود بررسي نرم جنگ و اطالعات آوري فن حوزه در دفاعي مختلف مالحظات عامل غير پدافند معيارهاي و اصول

 غيرعامل امنيتي جنگ نرم و -ايمني راهبردهاي ارايه با هدف تحليلي و-و توصيفي راهبردي رويكرد با حاضركه تحقيق

 پژوهش نواحي محدوده و شده انجام آذربايجانغربي استان فرهنگي اجتماعي و اقتصادي، جغرافيايي، ساختارهاي با متناسب

 راهبردهاي SWOT مدل از استفاده با موجود وضع وتحليل بررسي از پس پژوهش دراينآذربايجانغربي است.  استان مرزي

 است. شده آذربايجانغربي ارايه استان مرزهاي امنيت و ايمني تداوم و ايجاد براي عملياتي
 
  

        .swot نرم، ،جنگ مرزي مناطق آمايش سرزمين، آمايش عامل، غير پدافند كليدي:كليدي:كليدي:كليدي:هاي هاي هاي هاي     واژهواژهواژهواژه

        
  

        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه     ----1111
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 هـاي  پسـكرانه  بلكـه  نـدارد،  اختصـاص  مرزي خط به تنها مرزي، مطالعات در مطرح كه موضوعات داشت اذعان امروزه بايد

 جمعيتـي  هاي ويژگي. دارد بااليي تباراع درجه مرزي، خطوط امنيت كنندة تأمين عامل مثابه كشوري، به هر مرزي خطوط

 مـرز،  نـوع  و طول قبيل از مرزي مناطق جغرافيايي هاي ويژگي اجتماعي، بافت و زبان قوميت، قبيل مذهب، از مرزي مناطق

 از مـرزي  منطقـة  جايگـاه  مرزي، منطقه در مهم تأسيسات وجود اختالف، مورد مرزي مناطق بحران، هاي با كانون مجاورت

 بررسـي  و طـرح  قابـل  مـوارد  از مـرزي،  منطقة بيروني محيط هاي ويژگي درنهايت و مختلف بعاد ا در يافتگي حيث توسعه

 را تهديـد  همـان  بـا  متناسـب  جديد دفاع بايد جديد تهديدات برابر در امروزه .شوند مي برشمرده مرزي مناطق درمحدودة

 تهديـد  با مقابله براي خاصي راهبردهاي توانيم مي خود هاي فرصت و تهديدات دقيق و شناسايي با اين بنابر باشيم داشته

 طـور  همـين  و تهديد جنس و ماهيت شناسايي. است عامل غير پدافند ادبيات و مفاهيم توسعه همان اين كه باشيم داشته

 و ملـي  پايـداري  سـوي  بـه  جديد هاي حوزه در را ما ،ميتواند خارجي و داخلي محيط بررسي و تهديد هاي حوزه شناخت

 از يكي .است امنيتي -دفاعي و هنري علمي، سياسي، ارزشي، ابعاد داراي سرزمين آمايش.كند هدايت پذيري آسيب كاهش

 ها ديدگاه آمايش، مختلف هاي طرح در تاكنون .است آن امنيتي -دفاعي بعد سرزمين، آمايش مالحظات و ابعاد مهمترين

 امكانـات  و تاسيسـات  از حفاظـت  و سـرزميني  دفـاع  جهت امنيتي اعيدف مالحظات به و داشته تاكيد توسعه امر بر عمدتاً

 نشـان  اي توسـعه  و آمايش هاي طرح در امنيتي و دفاعي هاي ديدگاه اعمال آنكه حال.است نشده توجه حياتي و حساس

 و دفـاعي  مالحظات رعايت .است ديگر طرف از دفاعي تشكيالت و طرف يك از فعاليت ميان عملكردي پيوندي هم دهنده

 موقعيـت .گيرنـد  قـرار  موردتوجـه  هـا  طـرح  اينگونـه  بايـددر  كه است متعددي متغيرهاي تابع آمايشي هاي طرح در امنيتي

 پدافنـد  هاي طرح و راهكارهاي نظر، مورد منطقه متوجه امنيتي و نظامي تهديدات سطح و نوع نظر، مورد منطقه جغرافيايي

 داراي ،آذربايجـانغربي  مـرزي  اسـتان  .هستند متغيرها اين مهمترين نطقه،م خاص طيشرا و تهديدات نوع با متناسب غيرعامل

 اينـرو  از دارنـد،  كشـور  داخـل  هـاي  سايراسـتان  بـا  فضـايي  -سياسي هاي تفاوت و بوده خاص هاي ويژگي و طيشرا موقعيت،

 ايـن .شـود  اجـرا  و نتدوي ها ويژگي اين با متناسب امنيتي -دفاعي مالحظات بايستي مرزي، هاي استان آمايش هاي درطرح

 و نـرم  جنـگ  حـوزه  در امنيتي -دفاعي مالحظات جايگاه و اهميت تبيين به تحليلي-توصيفي روش با تا دارد تالش مقاله

  .بپردازد آذربايجانغربي مرزي استان آمايش در غيرعامل پدافند نقش
        

        پژوهشپژوهشپژوهشپژوهش ضرورتضرورتضرورتضرورت وووو اهميتاهميتاهميتاهميت    ----2222
 متعـدد  كاركردهـاي  ويـژه  به منطقه هاي پتانسيل و منابع از كه اشتد اذعان توان مي استان جغرافيايي موقعيت به توجه با

 مستلزم اي منطقه هاي قابليت با متناسب و فضايي يكپارچه، توسعه است.بنابراين، نيامده عمل به بهينه و الزم استفاده مرز

 كـه  اسـت  واقعيـت  ايـن  هندهنشان د اوليه است.بررسي هاي مرزنشيني و مرز با ارتباط در جامع و كاربردي مطالعات انجام

 وجـود  هـا  پتانسـيل  اين از است.يكي اي منطقه توسعه براي مناسبي بسيار هاي پتانسيل و كاركردها داراي استان مرزهاي

 تواننـد  مي اي منطقه توسعه نظر از هم و سياسي لحاظ به هم كه است مرز حاشيه در مستقر روستايي وشهري مرزي نقاط

 شناسـايي  مطلوبي نحو به مرز كاركردهاي چنانچه باشند. داشته استان توسعه مدت بلند اهداف به راستاي در مؤثري نقش

 و تغييـر  فضايي نظرآمايش از مرزي نوار در واقع روستايي نقاط شهري و شوند، به كارگرفته ريزي برنامه اهداف جهات در و

 نماينـد.  ايفـاء  كليدي نقش ... ، و فرهنگي تماعي،اج اقتصادي، جمعيتي، تحول در ميتوانند و ديده خود به اساسي تحوالت

 سـكونتگاهي  نقاط و مرز توان بكارگيري درجهت بسياركارآمد اجرايي وبرنامه هاي چارچوب تدوين در پژوهش اين اهميت

ـ   مـي  اسـتان،  پيشـرفت  و رونق بر عالوه مرز، هاي قابليت از مناسب استفاده ديگر، عبارت است.به آن درحاشيه واقع  در دتوان

  باشد. تأثيرگذار قانونمندآن و بهينه هدايت و كشور صادرات و واردات زمينه در وهمچنين كشور نقاط ساير توسعه
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 تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق روشروشروشروش    ----3333
 و بررسـي  بـه  تحليلـي  -روش توصـيفي  بـا  كه است مساله شناخت رويكرد با اي و توسعه -كاربردي نوع از حاضر پژوهش

 و هـا  نيـز فرصـت   و ضـعف  و قـوت  نقـاط  بـه  دسـتيابي  است. براي پرداخته يآذربايجانغرب استان مسائل مرزي شناخت

 جـداول  در هـا  بررسـي  نتـايج  ازتحليـل كـه   كشور غرب SWOT است شده مرزي استفاده نواحي روي پيش تهديدهاي

 گرديده است. ارائه مربوطه
        

        قلمرو پژوهشقلمرو پژوهشقلمرو پژوهشقلمرو پژوهش    ----4444
 ياز مغـرب بـه كشـورها    ه،يـ و ترك جانيآذربا يبه جمهورقرار دارد و از شمال  رانيا يدر شمال غرب يغربجانياستان آذربا

و استان زنجان و از جنوب به استان كردستان محـدود اسـت. مسـاحت     يشرق جانيو عراق، از شرق به استان آذربا هيترك

 كل مساحت درصد 2٫25و  شود ياستان بزرگ كشور محسوب م نيزدهميمربع است كه س لومتركي 37٫059استان برابر 

  .  دهد يم لتشكي را كشور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ييييجانغربجانغربجانغربجانغربيييياستان آذربااستان آذربااستان آذربااستان آذربا    تتتتييييموقعموقعموقعموقع) ) ) ) 1111((((شكلشكلشكلشكل        دركشوردركشوردركشوردركشور

  

كـل   تجمعيـ  درصـد  4٫10كه  باشد مي نفر 3،080،576 - 1390سال  يطبق سرشمار يغرب جانياستان آذربا تيجمع

 يغربـ  جـان يا. اسـتان آذرب ديآ يكشور به شمار م تياستان پرجمع نيلحاظ هفتم نياست و از ا داده يكشور را در خود جا

 سـتم ياسـتان، اكوس  يعيدارد. بر اساس ساختار طب يا متنوع و گسترده يكشور است و توپوگراف ياز مناطق كوهستان يكي

است كه اهـم   به وجود آمده يدر سطوح مختلف توپوگراف ياهيدر سطوح مختلف پوشش گ اهانيگ بياز ترك يا ژهيو يها

  .كنند يم ييها و مراتع خودنما ها به شكل جنگل آن
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استان استان استان استان     ييييمرزمرزمرزمرز    تتتتييييموقعموقعموقعموقع    ))))2222((((    شكلشكلشكلشكل        دركشوردركشوردركشوردركشور    ييييجانغربجانغربجانغربجانغربييييآذرباآذرباآذرباآذربا
        

 مباني نظري پژوهشمباني نظري پژوهشمباني نظري پژوهشمباني نظري پژوهش    - - - - 5555
        

 سرزمينسرزمينسرزمينسرزمين آمايشآمايشآمايشآمايش �
 بين رابطه تنظيم به سرزمين آمايش و باشد مي دادن زينت و آراستن ، كردن آراسته معناي به فارسي زبان در آمايش

. پردازد مي زمان طول در تجربه و علم امكانات جميع از منطقي وري منظوربهره به درفضا انسان هاي فعاليت فضاو ، انسان

 آمايش از ديگر تعريفي در .گردد ختم سازماني مجموعه به و آغازشود كشور جغرافيايي مرزبندي از تواند مي فضا، از منظور

 منابع به نسبت سرزمين پهنه در ها فعاليت كليه جغرافيايي آهنگ هم و متوازن توزيع از است عبارت آمايش «داريم

 ويا ملي جامع هاي واستراتژي اهداف به نيل جهت در فضا مطلوب سازماندهي آمايش، درحقيقت.»يوانسان طبيعي

 نيازهاي تامين سازماندهي اين هدف. دارد  مي بر قدم سازماني هاي وآرمان جامعه آرمانهاي راستاي در كه است سازماني

 آمايش از منظور .گيرد بر در را... و فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي اقتصادي، يها جنبه تواند مي نيازها اين.است بشري

 داشتن سبب به . آذربايجانغربيآنهاست هاي پتانسيل اندازه به سايرامكانات و آب و زمين از درست استفاده سرزمين،

 . است برخوردار متمايزي دفاعي استراتژيكي ژئو از ،كوهستان هاي صعب العبور 

 آمايش تخصصي و عملياتي مفهوم زير، گانه شش وظايف قالب در آمايش مفهوم تكاملي سير به باتوجه ،مجموع در

 :شود مي حاصل زير شرح به سرزمين

 .خاص هاي فعاليت براي مكانيابي •

 .خاص هاي مكان براي يابي فعاليت •

 .جغرافيايي حوزه هر در پذيري توسعه ظرفيت و جمعيت بين تناسب •

 .جمعيت اسكان الگوي متناسب هاي گزينه ارايه •

 .فضا سازماندهي الگوي متناسب هاي گزينه ارايه •

 .زيست محيط از حفاظت ترتيبات •

 بين متقابل كنش تنظيم )1385:(است كرده توصيف زير شرح به را سرزمين آمايش نيز سرزمين آمايش ملي مركز

 محيطي، و انساني استعدادهاي از بهينه گيري هبهر بر مبتني سرزميني سازمان منظورايجاد به محيطي و انساني عوامل

 اقتصادي وبازدهي كارآيي افزايش طريق از مصوب، اصول درچارچوب سرزمين آمايش. شود مي ناميده ، سرزمين آمايش

 در رفاه و توسعه معقول سطح از دربرخورداري توازن و تعادل برقراري و محروميت و فقر ،رفع اجتماعي عدالت ،گسترش

 وتحكيم زيست،ايجاد محيط وحفظ متعادل توسعه اهداف با متناسب اراضي كاربري نظام ايجاد جغرافيايي، ناطقوم نقاط

 هاي سياست و بخشي هاي سياست مكاني -فضايي تأثيرهاي سازي وهماهنگ اي منطقه وبرون درون اقتصادي پيوندهاي
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 مديريت و كشور توسعه درازمدت انداز چشم دافاه بتواند كه كند مي عمل اي گونه به خاص محورهاي و مناطق توسعه

  .سازد محقق را سرزميني يكپارچه

 عاملعاملعاملعامل غيرغيرغيرغير پدافندپدافندپدافندپدافند �
 شدن وارد از توان مي آن اجراي با و باشد نمي افزار جنگ كارگيري به مستلزم كه شود مي گفته اقداماتي مجموعه به

 ميزان يا و نموده جلوگيري انساني تلفات و نظامي غير و نظامي حساس و حياتي تاسيسات و تجهيزات به مالي خسارات

 مي بر در را مختلف علوم از وسيعي حوزه عامل غير دفاع اقدامات.داد كاهش ممكن حداقل به را تلفات و خسارات اين

 بوده زير شرح به متنوعي و گوناگون علوم مناسب برداري بهره و استفاده نيازمند آن جامع ساماندهي كه طوري به گيرد

 اقدامات و تحصصي هاي آموزش توسعه و بسط تحقيقاتي، هاي پروژه اجراي و ريزي طرح سازماني، ساختارهاي ايجاد در يدبا و

 :كرد اشاره ذيل موارد به توان مي آنها مهمترين جمله از كه گيرد قرار خاص توجه مورد اجرايي

 سرزميني آمايش •

 بحران مديريت •

  ها، پايروتكنيكمتالوژي،پليمر،رنگ، موتد، شيمي، مهندس •

 فيزيك مهندسي •

 )زنده طبيعت و خلقت از صنعت استفاده( بيونيك •

 الكترواپتيك الكترونيك، مهندسي •

 وارتباطات مخابرات مهندسي •

 جغرافياي، ژئومورفولوژي، توپوگرافي، كارتوگرافي، برداري، نقشه( آن به مربوط هاي رشته و جغرافيا مهندسي •

 ...)و اقليم دور، راه از سنجش اتساني، و عيطبي جغرافياي ژئوپليتيك، سياسي،

 مرزيمرزيمرزيمرزي مناطقمناطقمناطقمناطق درآمايشدرآمايشدرآمايشدرآمايش غيرعاملغيرعاملغيرعاملغيرعامل فندفندفندفندااااپدپدپدپد اقداماتاقداماتاقداماتاقدامات وووو تمهيداتتمهيداتتمهيداتتمهيدات �
 اقداماتي و تمهيدات درحقيقت گيرد، صورت بايد مرزي مناطق درآمايش باپدآفندغيرعامل دررابطه كه واقداماتي تمهيدات

 در را مناطق آن پذيري آسيب ميزان كه است مرزي اطقمن ويژگي از ناشي منفي پيĤمدهاي و آثار به پاسخ در كه است

 مناطق پذيري آسيب ميزان كاهش منظور به اقدامات و تمهيدات ديگر،اين عبارت به.برد مي باال خارجي تهديدات برابر

 انجام براي بسترسازي حقيقت، در تمهيدات،.است خارجي تهديدات دربرابر مناطق همان هاي ويژگي از ناشي كه مرزي

 به كه كارهايي اساس، اين بر. است مرزيمناطق هايويژگي از ناشي تهديدات برابر در غيرعامل پدآفند به مربوط قداماتا

 كه اقدامات خود نه و غيرعامل، پدآفند به مربوط كارهاي انجام براي مناسب بستر سازي فراهم و سازي زمينه صورت

 اقدامات سپس و گيرد، مي قرار بررسي مورد ابتدا مرزي، مناطق ايه ويژگي حسب بر شود، گذاشته اجرا مورد به بايد

 :شد خواهد عنوان زمينه اين در الزم

 و طراحي :مانند تسهيالتي و تمهيدات مركز، از دوري با دررابطه مرزي مناطق خاص ويژگي با مقابله براي ::::مركزمركزمركزمركز ازازازاز دوريدوريدوريدوري

 كه هايي فعاليت افزايش و مرزي، مناطق غيرفيزيكي و يزيكيف تقويت دشمن، كنترل و نفوذ قدرت با مقابله ريزي برنامه

 زمان طي مرزي، مناطق در مركز از دوري ويژگي حقيقت در.گرفت بايد نظر شود،در مي منطقه فقر كاهش موجب

 در.است عيني و ذهني گونه دو بر ارتباط اين .است شده كشور مركز و مناطق آن ميان ارتباط تضعيف باعث طوالني

 صورت به فاصله، بعد دليل به دارند، حضور مرزي مناطق در مؤقتاً كه افرادي حتي يا و ساكن مردم ذهني، ارتباط زمينة

 در ساكن مردم ميان عاطفي و ذهني پيوند استحكام عدم به دوري احساس اين و كنند، مي مركز از دوري احساس ذهني
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 تضعيف مستحكم، و سريع ارتباط الزمة كه اطالعات مبادلة رو، اين از.ميشود منجر مركزنشين مسئولين و مرزي مناطق

 به احساس اين عيني تبلور. ميگردد ضعيف نيز مركز به مرزي مناطق رساني خبر و مرزي مناطق بر مركز تأثير شود، مي

 درمناطق رفاهي يا و حياتي امكانات و تجهيزات كاهش از توان مي آنها مهمترين از كه شود مي منجر آثاروشواهدي بروز

 زيست امكانات و رفاهي تسهيالت و امكانات به مرزي مناطق تجهيز.است مدافعين و جمعيت نگاهداشت الزمة كه مرزي

 كه  صورتي  به  محلي  مردم  هدايت و بهرهبري توجه همچنين و مرزي مناطق و مركز ميان ارتباطي هاي راه تقويت نيز و

 و درست گيري تصميم براي آمادگي كسب منظور به محلي رهبري ويتوتق سازماندهي  قدرت ملي، وحدت حفظ ضمن 

 پدآفند انجام براي تمهيد درجهت اقداماتي عنوان به تواند مي الجيشي سوق درنقاط ويژه به لزوم، درمواقع هوشمند

 استحكامات وتأسيساتاحداث :مانند اقداماتي ازمركز، دوري ويژگي با رابطه در .شمارآيد به مرزي درمناطق غيرعامل

 واحدهاي جوار در زا اشتغال هاي فعاليت گسترش و منظوره، چند دفاعي -عمراني هاي طرح  اجراي ، مرزهاانسداد مثل دفاعي

 بيشتر ارتباط موجب كشور اداري نظام در ويژه به و رساني اطالع هاي شبكه گسترش.گيرد صورت بايد مرزها، دفاعي

 مناطق عمران و توسعه به توجه همچنين، .دهد راكاهش ذهني فاصلة اين تواند مي شود، مي مرزي مناطق و مركز ميان

 .بيĤورد پايين را مركز از دوري و تفاوت احساس تواند مي مرزي

 به دشمن دسترسي امكان كاهش:مانند تمهيداتي مرزي مناطق در جغرافيايي انزواي با مقابله براي  ::::جغرافياييجغرافياييجغرافياييجغرافيايي انزوايانزوايانزوايانزواي

 داخلي مناطق با مرزي مناطق ارتباط تقويت مرزي؛ مناطق به خودي نيروهاي دسترسي امكان يشافزا برعكس، و منطقه

 انزواي پديدة با مقابله براي كه تمهيداتي .گيرد صورت بايد مرزي، مناطق ماندگي عقب و فقر كاهش و كشور، مركز و

 از دوري پديدة با مقابله منظور به كه تاس تمهيداتي همانند حقيقت، در گيرد، صورت بايد مرزي مناطق در جغرافيايي

 مقابل در مركز، از دوري بودن ذهني و غيرفيزيكي ماهيت دليل به كه دارد وجود نيز تفاوت اين اما.داد انجام بايد مركز

 و سازي زمينه مركز از دوري پديدة با مقابله براي كه روست اين از. است جغرافيايي انزواي بودن عيني و فيزيكي

 به انزوا از خروج جغرافيايي، انزواي پديدة با مقابله براي ولي است، تمهيدات نوع از كه است الزم بيشتري ازيبسترس

 در موارد اين بايستي سرزمين آمايش در كه است، فيزيكي پيونددهندة وسايل افزايش و ارتباطي خطوط تقويت وسيلة

 در و دشمن، نفوذ مسيرهاي در موانع ايجاد: مانند اقداماتي ي،جغرافياي انزواي ويژگي با رابطه در.بگيرد قرار اولويت

 جوار در اشتغالزا هاي فعاليت ايجاد و مواصالتي؛ هاي جاده وتقويت ايجاد داخلي؛ نيروهاي براي سازي جاده مقابل،

 فضايي نددهيپيو منظور به هم مناطق اين در آباداني و توسعه لزوم.گيرد صورت بايد مرزي، مناطق در دفاعي واحدهاي

 ويژه به و فعاليت گسترش و جمعيت نگاهداشت طريق از دفاعي بنية تقويت هم و كشور مركز با مناطق اين جغرافيايي و

 .است مناطق اين در ساز و ساخت

 توجه آن به سرزمين آمايش مطالعات امنيتي -دفاعي مالحظات بحث در هم كه مواردي جمله از ::::سكونتسكونتسكونتسكونت ناپايداريناپايداريناپايداريناپايداري

 ها استقرارسكونتگاه وچگونگي وناپايداري پايداري به توجه است شده ديده آن ضرورت غيرعامل پدافند در هم و گرديده

 منظور به طرحهايي طراحي و ريزي برنامه :مانند تمهيداتي آن، وكاهش سكونت ناپايداري پديدة با مقابله براي.باشد مي

 طراحي منظور به بايد ها طرح اين.است موردنظر مرزي، مناطق در جمعيتي مراكز توسعة نيز و جمعيت تثبيت و اسكان

 در كه سكونت ناپايداري به مربوط مسائل از مورد دو.گيرد صورت غيرعامل، پدآفند امور بارعايت ها سكونتگاه منظوره دو

 جايي جابه و انتقال براي مرزي نوار در جمعيت حركت از استفاده يكي،. شود ناامني ايجاد به منجر تواند مي مرزي مناطق

 دليل به مرزي مناطق در آبادي و عمران عدم ديگري و است، جاسوسي و مخدر مواد اسلحه، قاچاق مانند ناامني عوامل

 احساس كمتر تواند مي ناپايدار هاي سكونتگاه و متحرك جمعيت .است ناامني تشديد نتيجه در و جمعيت، ثبات عدم
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 تأثيرات و آشوب ايجاد جهت دشمن هاي نقشه نفوذ معرض در بيشتر زيمر درمناطق خود سكونت محل و خاك به تعلق

 در محكم دژي عنوان به تواند مي مرزي مناطق در حضورمردم همچنين .است رواني جنگ و محاصره هنگام در روحي

 اتتأثير ميشود، تركيب انتظامي و نظامي نيروهاي با كه هنگامي ويژه به كند؛ عمل دشمن نظامي تهديدات برابر

 غيرعامل پدآفند اقدامات سكونت، ناپايداري ويژگي با رابطه در.داشت خواهد شهري دفاع و انساني پدآفند در عمدهاي

 كردن تبديل و مرزي مناطق مراكزسكونتي تقويت و منظوره، چند عمراني -دفاعي هاي طرح اجراي محورهاي بر بايد

 برابر در الزم استحكامات سويي از مرزي مناطق در مستحكم هاي ساختمان بناي با .زند دور مستحكم، شهرهاي به آنها

 الزمة كه بيشتر جمعيت جذب و سكونت براي امنيت احساس ديگر سوي از و ميكند ايجاد عمالً را خارجي تهديدات

 .ميكند تقويت است، مرزي مناطق در امنيت و توسعه

 در عمدتاً گيرد، صورت بايد مرزي مناطق در منفي مرزي تتبادال تأثيرات كاهش منظور به كه تمهيداتي ::::مرزيمرزيمرزيمرزي تبادالتتبادالتتبادالتتبادالت

 اين در.است مفيد و قانوني تبادالت انجام امكان و ميزان افزايش مقابل در و غيرقانوني مبادالت ميزان كاهش زمينة

 زمينه گسترش.ميدهد اختصاص خود به تمهيدات عنوان به را نقش بيشترين كار اين براي الزم مقررات و قوانين رابطه،

به و اي توسعه اقدامات البته .باشد گذار تأثير تواند مي فرهنگي كار انجام نيز و تنبيه و تشويق و كار اين فرهنگي هاي

 مرزنشين مردم براي معاش امرار و اقتصادي فعاليت براي قانوني راهكارهاي تواند مي مناطق اين در اقتصادي توسعة ويژه

 انتظار منطقه، اقتصادي توسعة و ها فعاليت اين ايجاد با .شوند غيرقانوني مرزي مبادالت انجام به ناچار تا سازد فراهم

 رواج و قانون گسترش كاهد،مي آن، به مربوط ناامني پيĤمدهاي بروز از كه مرزي مبادالت شدن قانونمند ضمن ميرود

 را تهديد طريق از استفاده سوء امكان يا و خارجي تهديدات برابر در منطقه بيشتر شدن امن به منجر قانوني امور رعايت

 بازارچه مانند قانوني مرزي مبادالت هاي فعاليت انجام جهت الزم هاي ساختمان ايجاد اين، بر افزون .دهد مي كاهش نيز

 مورد نيز دفاعي استحكامات عنوان به خارجي تهديدات مقابل در كه شوند طراحي اي گونه به تواند مي مرزي هاي

 شكل به ها زيرساخت تقويت :مانند اقداماتي مرزي، تبادالت ويژگي از ناشي تهديدات با رابطه در .گيرند قرار استفاده

. گذارند تأثير  دفاعي - اي توسعه منظوره دو هاي فعاليت تقويت نيز  مرزي مناطق در دفاعي- عمراني منظوره چند هاي طرح

 فرهنگي هاي تفاوت از استفاده زمينة در خارجي خطرتهديدات كاهش رمنظو به كه تمهيداتي :قومي و  فرهنگي  هاي تفاوت

 اجتماعي يگانگي  احساس  گسترش  و  ملي  وحدت  تقويت  پيرامون  عمدتاً  گيرد، صورت تواند مي  مرزي مناطق در  قومي  و

 و مرزي مناطق در ساكن دممر نيازهاي و ها خواسته به توجه .شود مي كشور مركزي مناطق با  مرزي  مناطق  مردم ميان 

 و فرهنگي روابط تقويت به تواند مي ملي قومي و فرهنگي هويت از جزئي عنوان به آنان قومي و فرهنگي هويت پذيرفتن

 رابطه اين در تحقيقات. بكاهد آنان بر  خارجي  تهديدات  تأثير از و كرده كمك  نشين  مركز و مرزنشين مردم ميان قومي

 به تواند مي خود كشور و سكونت محل به كشور  مردم تاريخي و قومي فرهنگي،  خاطر  تعلق وجود كه است داده  نشان

 قومي، و فرهنگي هاي تفاوت  ويژگي با رابطه در. كند عمل مرزي مناطق در غيرعاملپدآفند در  كننده  تعيين  عامل عنوان

 در راحت و امن اقامت امكان كردن فراهم و كشور ليداخ مناطق و مرزي مناطق بين آمد و رفت تسهيل :مانند اقداماتي

 در بايد صميمي، و امن  درمحيط  فرهنگي تعامل  افزايش منظور به راحت و امن اقامت تأمين جهت در مرزي مناطق

 به هم تواند مي مرزي مناطق در اقامتي و فرهنگي مراكز و ها هتل ، فرهنگسراها ايجاد .گيرند  قرار  كشور هاي سياست

 ساختمانهاي از شود مي هم و كند كمك مرزنشين مردم و نشين مركز مردم ميان اجتماعي و فرهنگي روابط تقويت

 حمله و تهديد مواقع در دفاعي استحكامات عنوان به شوند، طراحي غيرعامل پدآفند اصول طبق چنانچه شده، ساخته

  .داد قرار استفاده مورد
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 ذهن در مركزي و مرزي مناطق ميان تباين و تفاوت احساس از تواند مي تحقيق در سيستمي، ضديت : سيستمي ضديت

 را تبعيض عوض در و نبينند مركزي دولت مسئولين سوي از توجهي مرزنشين مردم كه هنگامي. كند ايجاد مرزنشين مردم

 تابع را خود كرد خواهند سعي روي، اين از.بينند نمي كشور انتظامي و اداري سيستم به متعلق را خود كنند، احساس

 را مرزي مناطق در مركزي دولت اي وتوسعه عمراني هاي برنامه دليل همين به.ندانند كشور توسعة هاي طرح و ها برنامه

 حس گسترش و تعلق حس ايجاد رابطه اين در مؤثر اقدام نخستين بنابراين،. كنند مي اقدام آن وبرضد شمارند مي دشمن

. آيد عمل به جلوگيري خارجي دشمن استفادة سوء امكان تا است كشور مردم و دولت با مرزنشين مردم بين در اعتماد

 درمناطق توسعه  هاي زيرساخت وتجهيز تقويت محور بر غيرعامل دفاع اقدامات سيستمي، ضديت ويژگي با رابطه در اما

 هاي سيستم مانندتقويت يكيغيرفيز هاي جنبه شامل تواند مي اقدامات اين.دورميزند وعملي، ملموس صورت به مرزي

 با يكپارچه و پايدار اقتصادي سو،وتوسعة ازيك مناطق دراين واقتصادي مديريتي امكانات وكالًتوسعة ونظارتي اداري

  .كشور درون اجتماعي و اقتصادي هاي سيستم با اجتماعي و اقتصادي روابط تقويت

 آذربايجانغربي مرزي استان در عامل غير پدافند كالن اهداف �

 حساس و حياتي مراكز سازي ايمن •

 سواحل توسعه هاي طرح در عامل غير پدافند ضوابط و اصول رعايت كردن نهادينه •

 متخصص انساني نيروي كيفي و كمي توسعه •

 .نرم جنگ و مترقبه غير حوادث مقابل در پذيري آسيب كاهش و مسلح نيروهاي اصلي مراكز سازي ايمن •

 .بازدارندگي اصلي هاي مولفه از يكي نوانع به پذير آسيب هاي مجموعه كاهش •
        

 مرزيمرزيمرزيمرزي مناطقمناطقمناطقمناطق آمايشآمايشآمايشآمايش مفهوممفهوممفهوممفهوم    - - - - 6666
 چارچوب در است، مرزي مناطق نيازهاي از كه دفاع و امنيت با را توسعه كه است ريري برنامه نوعي مرزي، مناطق آمايش

 و امنيت آن در كه دكن مي معرفي مرزي مناطق توسعة براي راهكاري و دهد مي پيوند يكديگر مرزي،به مناطق شرايط

 كوچكتر جغرافيايي محدوده در سرزمين آمايش اهداف نيز مرزي مناطق آمايش درشود.   يكديگرمي ملزوم و الزم توسعه

 به توجه« منظور به مرزي مناطق فضايي سازماندهي گردد، مي اعمال بودن مرزي خاص شرايط در و )منطقه درحد(

 اين در .است شده تعريف مرزي مناطق آمايش.دارد نظر مورد را مناطق اين فضايي سازماندهي در دخيل ابعاد مجموعه

 كشور امنيت و توسعه چارچوب در و ملي منافع راستاي در مناطق اين هاي ازمزيت متناسب و مطلوب وري بهره »تعريف

 طوريكه به ؛ است گرفته قرار توجه مورد مرزي مناطق آمايش اصلي اركان عنوان به ، امنيت و مزيت تناسب، عنصر سه

 مرزي، مناطق آمايش درمجموع، .ميشود تعريف كشور يك امنيت و توسعه چارچوب و راستا در مرزي مناطق سازماندهي

 از هريك كه اي گونه به بود، خواهد امكانپذير مرزي مناطق جغرافيايي پهنه در فعاليت و جمعيت بهينه توزيع ازطريق

 اقتصادي، هاي فعاليت از مناسبي طيف از آن، تهديدات و ها محدوديت نيازها، ها، تقابلي با متناسب مناطق، اين

  .سازد فراهم مناطق اين ساكنين براي را معنوي و مادي رشد امكان و بوده برخوردار امنيتي و اجتماعي

  

 آذربايجانغربيآذربايجانغربيآذربايجانغربيآذربايجانغربي مرزيمرزيمرزيمرزي استاناستاناستاناستان سطحسطحسطحسطح دردردردر عاملعاملعاملعامل غيرغيرغيرغير پدافندپدافندپدافندپدافند اندازاندازاندازانداز    چشمچشمچشمچشم    - - - - 7777
 آمده ذيل صورت به آذربايجانغربي مرزي استان سطح در عامل غير پدافند انداز چشم ه،گرفت صورت مطالعات اساس بر

 :است
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 و عامل غير پدافند اصول رعايت به نسبت ها شهرستان و استان مردم و مسئولين در عمومي باور و همگاني عزم. 1

 .ها شهرستان سطح در شده نهادينه و يافته توسعه جامع، غيرعامل پدافند اصول از برخورداري

 تهديدات مقابل در مرتبط هاي زيرساخت پذيري آسيب حداقل به و پايداري و ايمني حداكثر تامين در توانمندي. 2

 .خياباني هاي شورش و دشمن

 دفاعي نظام چرخه در ملي هاي سرمايه و ارضي تماميت استقالل، حفظ و حراست در ها شهرستان اساسي نقش ايفاي.3

 .امنيتي

 عامل غير دفاع اصول و فرهنگي و جمعيتي جغرافيايي، هاي ويژگي به متكي و مناسب سرزميني آمايش از ريبرخوردا.4

 .جغرافيا ايمن عرصه در ها فعاليت و ها سرمايه موزون پراكندگي و توزيع رعايت با مختلف هاي حوزه در

 تاثير با عامل غير پدافند زمينه در يپژوهش و تحقيقاتي پشتوانه از برخورداري و فني دانش توليد در توانمندي.5

 .شهرستانها و استان سطح در ممتاز موفقيت با و باال بازدارندگي

 ضوابط و الزامات اجراي و تامين قابليت با ها شهرستان و استان سطح در جامع قانوني و حقوقي و فرهنگي پشتوانه.6

 .مربوطه

 با برنده پيش و سازنده تعامل قابليت با شهرستانها عامل غير افندپد كارآمد و هماهنگ يكپارچه، نظام از برخورداري.7

 .مختلف هاي بخش در امنيتي -دفاعي تدابير اعمال زمينه در دولت
  

 نرمنرمنرمنرم جنگجنگجنگجنگ    - - - - 8888
جنگ نرم، مجموعه تدابير واقدامات از پيش انديشيده فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشورها است كه بر نظرات، نگرش ها، 

تأثيرمي گذارد ودر بلند مدت  - حكومت ها، دولت ها، گروه ها ومردم كشورهاي خارجي -خاطبانانگيزش وارزش هاي م

موجب تغيير منش، رفتار وكنش فردي واجتماعي آنان مي گردد.جنگ نرم،روشي براي جنگ وغلبه بر طرف مقابل،بدون 

م نرم افزارانه ورواني، حوزه افكار وباورهاي استفاده از زورنظامي اوليه وبه صورت جذاب واقناع افكار عمومي است تا به اقدا

جامعه را به منظور تحقق اهداف خود اشغال كند وتغيير اساسي وساختاري در جامعه هدف بر جاي گذارد. جنگ نرم 

شامل هر اقدام رواني، تبليغاتي ورسانه اي وفرهنگي است كه جامعه وگروه هدف را نشانه مي گيرد وبدون در گيري 

ل خشونت، رقيب را به انفعال وشكست وا مي دارد.جنگ نرم در پي از پا درآوردن انديشه وتفكر جامعه هدف نظامي واعما

اجتماعي حاكم، تزلزل  - است تا بنيان هاي فكري وفرهنگي آن را سست كند وبمباران خبري وتبليغاتي، در نظام سياسي

شبكه  ز جنگ رايانه اي وفعاليت هاي اينترنتي تا راه اندازيوبي ثباتي تزريق كند.با اين اوصاف، طيف وسيعي از اقدامات، ا

  كه سازي در فضاي مجازي و موارد ديگر، در قالب مفهوم جنگ نرم مي گنجد.هاي راديويي وتلويزيوني وشب

 همگان پذيرش مورد كه واحد تعريفي داراي شود مي واقع استفاده مورد سخت 2جنگ مقابل در كه 1نرم جنگ مفهوم

 نرم جنگ كه چرا.است متفاوت نرم جنگ از گوناگون هاي دولت و ها جريان افراد، برداشت و تلقي حدي تا و تنيس باشد

 عمليات يا 3رواني جنگ مانند هاي واژه از نظامي علوم در.باشد مي نظامي و سياسي علوم در بسياري اصطالحات مترادف

 اخيرا و مخملين انقالب نرم، تهديد نرم، براندازي چون هايي واژه به توان مي سياسي علوم در و شود مي استفاده رواني

 استفاده بدون ديگر گروه بر گروهي اراده تحميل مشترك هدف باال اصطالحات تمامي در.كرد اشاره رنگين انقالب واژه به

                                                 
1 .Soft Warfare 
2 . Hard Warfare 
3 . Psychological Warfare 



                             
 
 

   

 
 

 
 
 

 
 
 
 

10

 واداشتن واقع در و ندارد وجود نظر اتفاق هركدام فعاليت حوزه و گستردگي مورد در اما.باشد مي نظامي هاي راه از

 يا هدف جامعه كه است اي رسانه تبليغات و رواني اقدام هرگونه شامل و است خواهيد مي شما آنچه خواستن به ديگران

 جنگ.دارد مي وا شكست يا انفعال به را رقيب آتش شدن گشوده نظامي گيري در بدون و گيرد مي نشانه را هدف گروه

 اشكال از سازي شبكه و تلوزيوني و راديويي هاي شبكه اندازي راه نرم، راندازياينترنتي،ب جنگ اي، رايانه جنگ رواني،

  .هستند نرم جنگ

 
 نرمنرمنرمنرم جنگجنگجنگجنگ هايهايهايهاي    تاكتيكتاكتيكتاكتيكتاكتيك    - - - - 9999
 به رسيدن براي مختلف هاي تاكتيك از نيز نرم جنگ در شود مي استفاده مختلفي ابزارهاي و ها تاكتيك از جنگي هر در

 :كرد اشاره زير موارد به توان مي كه شود مي استفاده هدف

 به را آنها و كرده تبديل منفي و مثبت صفات به را مختلف هاي واژه ها، رسانه تاكتيك، اين اساس بر :زدن برچسب.1

 شوند، محكوم گروهي يا فكر ايده، كه است آن عملكرد، اين از هدف گاهي .دهند مي نسبت مختلف نهادهاي يا آحاد

 شود آورده آنها محكوميت در استداللي آنكه براي

 بدون را چيزي تا شود مي استفاده )فضيلت پر اي كلمه با چيزي ساختن مرتبط(تنوير و تلطيف از :تنوير و تلطيف.2

 .كنيم تصديق و بپذيريم شواهد بررسي

 منتقل آن كردن تر قبول قابل براي ديگر چيزي به مورداحترام امري منزلت و حرمت اقتدار، اينكه يعني انتقال :انتقال.3

 مردم عمومي هاي توده احترام مورد كه هايي جريان و اشخاص به انتساب و ملي يا و مذهبي نمادهاي از استفاده. شود

 .شود مي ناميده انتقال تاكتيك هستند

 معيني شخص يا محصول يا برنامه فكر، بگويد است منفور يا احترام مورد كه شخصي اينكه يعني تصديق :تصديق.4

 استناد، يا تصديق تكنيك ديگر، عبارت به است انتخاباتي و سياسي مبارزات تبليغ، در رايج فني صديقت. است بد يا خوب

 حمايت.كند نفي يا تاييد را معيني سياست يا و برنامه فكر، منفور، يا و احترام مورد شخص يك كه است آن از عبارت

 فردي از واجتماعي سياسي فرهنگي، هاي گروه و ) و دانشمندان ورزشكاران، هنرمندان، سياستمداران،( معروف اشخاص

 .شود مي ناميده تصديق جرياني يا

 عبارتي به .نباشد پذير امكان موثق اطالعات و اخبار به دسترسي امكان كه شود مي توليد فضايي در شايعه :شايعه.5

 كه است پيامي شفاهي انتقال شايعه .نگردد منتشر موثق منابع از خبر يا و نباشد خبر كه شود مي ايجاد جايي در شايعه

 محورهاي حول بايد شايعه كلي مطالب .شود مي ايجاد آنان روحيه در تاثير همچنين و مخاطبان باور برانگيختن براي

 واقعيت از توجهي قابل بخش برگيرنده در شايعه داردهر بااليي حساسيت آن به نسبت مخاطب كه باشد مهمي و اساسي

 واقع در .دارد آن اهميت و ابهام درجه به بستگي آن نفوذ ضريب ولي )سازي شايعه در تسطيح يكتاكت(باشد تواند مي

  .يابد مي افزايش آن نفوذ ضريب مقدار همان باشد» مبهم « و » مهم « پيرامون مسائل شايعه هرچقدر

 بررسي بدون مخاطب تا ويژه يمفهوم با خاص عملي و نظر ارتباط ايجاد از است عبارت گويي كلي واقع در :گويي كلي. 6

 مخاطب ذهن شود مي سعي كه است تاكتيكي گويي، كلي تاكتيك.بپذيرد را عمل و نظر آن قرائن، و شواهد داليل،

 كنكاش و بررسي بدون را آن و نداشته حساسيت پيام، مركزي هسته با رابطه در و نشده برگ و شاخ و حواشي متوجه

   .نامند مي نيز »مغزي سازي حس بي«را تاكتيك ناي برخي دليل همين به كه بپذيرد
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 حريف ذهن فريب و كردن وبغمر براي عمدتاً است، فراوان استفاده مورد هم هنوز كه قديمي تاكتيك اين :بزرگ دروغ.7

 طبل «بر مدام و كنند مي بيان ندارد، واقعيت وجه هيچ به كه را پيامي كه معني بدين گيرد مي قرار استفاده مورد

 رئيس توسط و هيتلر آدولف زمان در تاكتيك اين استفاده معروفترين .كند جذب را آن مخاطب ذهن تا كوبند مي »ارتكر

  ».است تر راحت مردم براي آن باور باشد، بزرگتر هرچه دروغ« گويد مي گوبلز است بوده گوبلز ها، نازي تبليغاتي دستگاه

 و پيوسته هم به اي مجموعه پيام، محتواي منبع، نظر از كه شود مي مطرح سخني يا خبر گاهي :حقيقت گويي پاره. 8

 رسانه رايج رويه اين .شد خواهد منحرف پيام نتيجه و جهت نشود، نقل بخشي و نقل آن از بخشي اگر كه است مرتب

 قلن را بخشي و نقل خبر از بخشي هستند، متمايل آن به كه سياسي جناح و جايگاه با متناسب معموالً كه هاست

 خبري عناصر از يكي اما چنانچه .شوند مطرح كلي شكل به آن، در خبري عناصر كه است كامل هنگامي خبر .كنند نمي

 حذف» حقيقت گويي پاره «تاكتيك در .است ناقص خبر نشود، بيان خبر در )چگونه چه، چرا، كي، كجا، كه،(گانه شش

  .شود مي حذف چرارعنص اوقات بيشتر و گيرد مي صورت عمد به عناصر از يكي

) سخت يا و نرم(جنگ هنگام به دشمن به حمله توجيه هاي شيوه موثرترين از يكي :سازي اهريمن و زدايي انسانيت. 9

 مخاطب ذهن در اهريمني قامت در و يافت تنزيل خويش انساني مرتبه از حريف وقتي اينكهانسانيت زدايي است چه 

 برچسب از استفاده با تاكتيك اين در .كرد توجيه را اهريمن و ديو اين عليه آميز خشونت اقدامات توان مي شد، ظاهر

 عنوان به .پردازند مي رقيب عليه تهاجمات و حمالت توجيه به ...و دروغگو قاتل، دزد، جمله از حريف به منفي صفات زني

 تصويري گوناگوني القاب و اخبار از دهاستفا با متحده اياالت هاي رسانه عراق، و افغانستان به آمريكا حمله از قبل نمونه

 به كردند مي القا خويش مخاطبان ذهن در صدام و طالبان از انساني ضد و گرانه وحشي تروريستي، رفتارهاي از مملو

 .شد مي قلمداد مترادف صدام و تروريست كه گونهاي

 از(رواني جنگ هاي شيوه ساير و ساختگي آمارهاي از استفاده با تاكتيك اين در :آميز فاجعه هاي پيشگويي ارائه. 10

 بتوانند كه پردازند مي بار مصيبت هاي پيشگويي ارائه به )و سازي اهريمن حقيقت، گويي پاره گويي، كلي جمله

 .نمايند هدايت را وي افكار خويش هدف و ميل اساس بر و داده افزايش آن به نسبت را مخاطب حساسيت

 خلق شايعه ويژه به نرم جنگ هاي تاكتيك ساير براي مناسب فضايي شود مي سعي تاكتيك اين در ):سانسور(حذف. 11

 از مهمتر و سوال ايجاد به ديگر بخشي نشر و خبر از بخشي حذف با تاكتيك اين در .يابد افزايش آن نفوذ زمينه تا شود

 .شود مي خلق گوناگون شايعات توليد زمينه ترتيب بدين و پردازند مي ابهام آن

 تفرقه تزريق طريق از تضعيف شود، مي واقع توجه مورد نرم جنگ فرآيند در كه اموري جمله از :تضاد و تفرقه يجادا. 12

 يكپارچگي و انسجام عدم باعث رقيب جبهه در تفرقه و تضاد وجود القاء و ايجاد .است حريف وحاميان هواداران جامعه در

 و كاسته آن انرژي و اقتدار از طريق اين از و كند مي خود حاميان جامعه دروني مشكالت مشغول را رقيب و شده

 ها گسست اين طبيعي لحاظ به كه اي جامعه گسست شده ودر ايجاد موجب تضاد و تفرقه ايجاد.شود فرسوده قدرتش

 اين هدف مهمترين...  و نژاد زبان، جنسيت، دين، مذهب، قوميت، گسست قبيل از شوند؛ مي تقويت باشند، داشته وجود

 پذيرش و مقبوليت و مردم عمومي اعتماد تنزل و تزلزل باعث كه است سياسي نظام و مردم بين گسست ايجاد تاكتيك،

 .شود مي سياسي رژيم

 نياز مورد كه زماني تا موضوع اين كنند مي سعي شده، بندي زمان تكرار با پيام يك اثر داشتن نگه زنده براي :تكرار. 13

 دارندتكرار مخاطب درذهن پيامي انداختن جا و معين مقصودي درالقاي سعي تكرارپيام، با وشر اين در.بماند زنده هست

 تقويت و تثبيت تكرار، بدون .باشد توام دقت با اگر ويژه به است مفيد ،عادت بسيار تشكيل در شناسي روان لحاظ از
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 باشد دراز چنان نبايد تكرار، هاي فاصله ازير كند مي پيروي خاصي قواعد از تكرار روش .شد نخواهد ميسر عادتتر دقيق

 تكرار ديگر، عبارت به. شود كننده خسته و انگيز مالل كه باشد كوتاه چندان نه و شود قبلي آثار شدن محو سبب كه

 است اميدوار پيام فرستنده بنابراين .راند مي داخل به و كوبد مي را ميخ سرانجام كه است چكش پياپي هاي ضربه مثل

 .شود پيام نكات دريافت باعث مداوم، زدن ضربه از شكلي اين كه

 منظور به دشمن، نيروهاي ميان وحشت و رعب ايجاد و تهديد حربه از تاكتيك اين در :رعب ايجاد و ترس به توسل. 14

 به مخاطبان ترساندن و تهديد ضمن نرم، جنگ متخصصان .شود مي استفاده آنها اراده كردن سست و روحيه تضعيف

 كرده ممكن آنان راه سر بر فراواني حتي و احتمالي هاي صدمه و خطرات كه كنند مي القاء چنين آنان به مختلف قطر

 .كنند مي ترسيم افراد براي مصائب و مشكالت با توام و مبهم اي آينده طريق، اين از و است

 غيرمنطقي يا منطقي و مغشوش يا روحمش نادرست، يا درست اظهارات از استفاده و گزينش شامل مغالطه : مغالطه. 15

 متخصصين .داد ارائه محصول يا شخص برنامه، فكر، يك براي را ممكن مورد بدترين يا كه بهترين منظور اين به است،

 مي تاييد را نظر يك كه است شواهدي يا ها استدالل انتخاب روش، اين. دانند مي يكسان تحريف با را مغالطه نرم، جنگ

  .كند نمي تائيد را نظر آن كه شواهدي يا ها استدالل از شيپو چشم و كند

        

 swotتجزيه وتحليل تجزيه وتحليل تجزيه وتحليل تجزيه وتحليل     - - - - 10101010
 نفاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديداتنفاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديداتنفاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديداتنفاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدات    ))))1111((((جدول جدول جدول جدول 

        تهديدتهديدتهديدتهديد        فرصتفرصتفرصتفرصت        نقاط ضعفنقاط ضعفنقاط ضعفنقاط ضعف        نقاط قوتنقاط قوتنقاط قوتنقاط قوت

 اقتصادي روابط در توسعه ايجاد

 كاهش و مرزي مناطق تجاري و

  ،فقر

 مناطق در جمعيت تثبيت

  مرزي،

 حاشيه در مستقر روستايي نقاط

  مرز،

 و فرهنگي ارتباطات گسترش

 سوي دو در مردم اقتصادي

  مرزها،

 به واردات و صادرات توسعه

 قانونمند و بهينه هدايت و كشور

  آن،

 اجتماعي و قومي فرهنگ وجود

  ويژه. رسوم و آداب و

 مذهبي و فرهنگي قومي، تنوع

 اقوام با منطقه مرزنشينان

  ، همجوار كشورهاي

 هاي هزمين شديد كمبود

 ، سالم اشتغال

 و ممتد تاريخي محروميت

 هاي زمينه در ماندگي عقب

   صنعتي

  معيشت، سنتي هاي شيوه

  تركيه ،عراق، با طوالني مرز

 . سخت زيستي شرايط و اقليم

  

 از دولت استفاده لزوم

 ناشناخته ي ظرفيت هاي

  مرزي، مناطق

 و توسعه اي طرحهاي تهيه

   آهن، راه همچون زيرساختي

 در سالم اشتغال ايجاد

  منطقه،

 و جمعيت ثروت، توزيع

 كل در ملي هاي سرمايه

  كشور. سرزميني فضاي

 و اجتماعي الگوهاي بر منفي تاثير

  فرهنگي،

 كشورهاي سياسي ثبات عدم

 در تروريسم وگسترش همجوار

  منطقه،

 كيفيت با كاالهاي ورود گسترش

  پايين،

 اذهان تخريب و ضدايراني تبليغات

  كشورها، ساير در عمومي

 گرايش فراوان هاي زمينه وجود

 غير هاي فعاليت به بيكار افراد

  قانوني،

 مواد قاچاق هاي زمينه وجود

  قانوني. غير هاي فعاليت و مخدر

        

  گيريگيريگيريگيري نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه    - - - - 11111111
 به عنايت با .است برخوردار المللي بين و ملي سطح در ويژهاي جايگاه از مرزي هاي قابليت نظر از آذربايجانغربي ستاناااا

 علي منطقه هاي پتانسيل و ها قابليت منابع، از كه كرد مطرح را واقعيت اين شود مي استان اين جغرافيايي موقعيت

 پتانسيل با ومتناسب فضايي توسعه .است نشده بهينه استفاده تركيه ونخجوان و عراق كشور سه با طوالني مرز الخصوص
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 بهينه برداري بهره به ميتواند مرزنشيني و مرز با ارتباط در كاربردي و جامع مطالعات همچنين و استان اي منطقه هاي 

 تنگاتنگي ارتباط غيرعامل پدافند كه گرفت نتيجه توان مي شده ارائه مطالب به توجه با .كند كمك مذكور هاي ازقابليت

 نقطه هر هاي پتانسيل و ها ظرفيت تواند مي آمايشي علم با عامل غير پدافند اساس برهمين .دارد سرزمين آمايش با

 متنوع مورفولوژي وجود با آذربايجانغربي مثل پهناوري استان مرزهاي فيزيكي كنترل كه زيرا .نمايد شناسايي را مرزي

 خطرهاي وجود ديگر طرفي از و باشد مي بسيارمشكل آمايش مطالعات از استفاده بدون ...و كوهستاني آبي، مرز همچون

 لحاظ به مرزي آمايش يك به نياز تركيه و عراقاز كاال قاچاق و مخدر مواد قاچاق نندما كشور مرزهاي در متفاوت

 .كرد مديريت و ريزي برنامه ويژه صورت به را مرزي امنيت طريق اين از تا باشد مي ضروري جغرافيايي

 هرگونه و است كشور داخل در متنوعش ابعاد با انساني امنيت براي محكم هاي پشتوان مرزها و مرزي امنيت بنابراين

 و نمايد ايجاد اخالل كشور داخل نظامي و اجتماعي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، هاي سيستم در است قادر مرز در ناامني

 خود به را اي برجسته بسيار سهم كشور داخلي و مرزي امنيت در خود حد در است قادر مطلوب امنيت مقابل در

 يك مركزي و مرزي مناطق بين تعادل عدم با مستقيمي ارتباط مرزي، ناطقم نيافتگي توسعه واقع در .دهد اختصاص

 كل به بالفاصله و مستقيم طور به آن نتايج مرزي، مناطق در نيافتگي توسعه و ناامني گسترش با همچنين .دارد كشور

 پيشرفت پاي به پا اكنون اما بود دشمن فيزيكي حذف جنگ، در پيروزي اساسي ركن گذشته در .شود مي منتقل كشور

 بر تأثير و سو يك از دشمن رواني اضظراب ايجاد و كشاندن تنش به روحيه، بردن بين از جنگي، فناوريهاي ساخت در

 در انقالب .كند مي ايفا ها درجنگ را واساسي اصلي نقش ديگر، سوي از فرهنگي تخريب و حقيقت تحريف دشمن، ذهن

 ما و است شده جنگ قديمي اشكال در تغيير يا جنگ از جديدي اشكال ظهور به منجر ارتباطات فناوري و اطالعات

 از مكرر طور به را غيره و اي رايانه جنگ سايبر، جنگ رواني، جنگ اطالعاتي، جنگ نرم، جنگ مانند اصطالحاتي امروزه

 فناوري انقالب املك تأثيرات كلي، طور دهندبه مي رخ ارتباطات فناوري از استفاده با كه شنويم مي جمعي هاي رسانه

 و ارتباطات عصر كه است آشكار ولي است، نشده شناخته كامل طور به هنوز جنگ و جهاني ثبات بر اطالعات و ارتباطات

 است شده موجب اطالعات و ارتباطات فناوري در انقالب است تغيير داده را جنگ و ها پذيري آسيب تهديدات، اطالعات

 جنگ كه آيد وجود به )سايبر( مجازي فضاي نام به ديگري  فضاي و نشوند واقعي فضاي به محدود ها جنگ ديگر كه

 فضاي در جنگ برخالف سايبر فضاي در جنگ .باشيم سايبر جنگ از جديدي اشكال شاهد ما و گيرد قرار آن تأثير تحت

 بنابراين، .باشد جنگ عرصه ميتواند زماني هر و مكاني هر و ندارد وجود سايبري جنگ در مكان و زمان است، واقعي

 هاي جنگ برخالف اطالعات و ارتباطات انقالب از متأثر هاي جنگ و است شده تحول و تغيير دچار ها جنگ ماهيت

 تهيه كه جاست اين .است رفته بين از جبهه پشت و جبهه بين تفاوت و كنند نمي پيروي خاصي قانون و قاعده از گذشته

 مي اطالعات امنيت بستر آمدن بوجود نيازمند ، اطالعات فناوري حوزه در رعاملغي پدافند مشي خط مستندات تنظيم و

 در عامل غير پدافند آمادگي به رسيدن الزمه،امنيتي بسترهاي سمت به صلح زمان در دار جهت و آرام حركت و باشد

 مسولين كار دستور در بايد آن بالقوه هاي پتانسيل از برداري بهره ي نحوه بررسي رو، اين از.است اطالعات فناوري حوزه

 نرم جنگ تاثير ميزان از تواند مي خواص روشنگري و مردم به درست و بموقع رساني اطالع همچنين .گيردو قرار

 افزايش و تحمل ي آستانه بردن باال فناوري، نابرابري و رازتناهم شرايط وجود رغم به كه اين آخر كالم .كند جلوگيري

  .باشد مي مربوط غيرعامل پدافند اقدامات كارگيري به با اي مالحظه قابل مقدار به ستانا دفاعي توان و مقاومت

 پيشنهادهاپيشنهادهاپيشنهادهاپيشنهادها •

 امنيت؛ و نظم كننده مختل و متخلف با افراد مناسب خورد بر و آذربايجان غربي منطقه امنيت .تامين1
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 كل در هاي ملي سرمايه و جمعيت ثروت، توزيع و آن قانونمند بهينه و هدايت و كشور به واردات و صادرات .توسعه2

 كشور؛ سرزميني فضاي

 امنيت؛ افزايش و اقتصادي رونق افزايش فقر و كاهش اشتغال، ايجاد منطقه، در جمعيت .تثبيت3

 خصوصي و بخش هاي دولتي مشاركت جلب و المللي بين و ملي منطقه اي، سطوح در تجاري روابط افزايش و .تقويت4

 ؛بيشتر گذاري سرمايه براي

 كاال؛ قاچاق هاي زمينه بردن بين از و آن قانونمند بهينه و هدايت و كشور به واردات و صادرات .توسعه5

 مرزها؛ دو سوي در مردم اقتصادي و فرهنگي ارتباطات .گسترش6

 فقر؛ كاهش و مناطق مرزي تجاري و اقتصادي روابط در توسعه .ايجاد7

 منطقه، رد تبذيلي و توليدي صنايع اسقرار و .ايجاد8

 ؛ و قاچاق به هاي تمايل زمينه كاهش و سالم اشتغال هاي زمينه .ايجاد9

 هوايي؛ زميني و ريلي، نقل و حمل در گذاري سرمايه .افزايش10

 ايران؛ به نسبت المللي بين اذهان ذهنيت جهت تصحيح در كشور از سالم چهره ارايه براي .تالش11

 بروز از جلوگيري شهري و امور اداره به رسيدگي در شهروندان مشاركت براي (NGO) غيردولتي  هاي سازمان .تشكيل12

 منطقه؛ در سطح بزهكاري و ناهنجاري و ناامني

  .بخش اين گذاري در سرمايه افزايش براي مرزي مناطق ريزي در برنامه كارآمد و شايسته مديريت كارگيري .به13

  

        مراجع مراجع مراجع مراجع         ----12121212
 و فرماندهي دانشكده اسالمي، انقالب پاسداران سپاه تهران، حيدري، عبدالمجيد ترجمه ده،آين جنگ)1384(اچ .رابرت اسكيلز،. 1

 .جنگ عالي دوره.ستاد

 . رفيعايي احمد سيد موسوي، پدرام ميثمي، حسين :وترجمه تاليف عامل غير پدافند مباني و اصول.2 

 .5نامه نگاه، سال دوم،ش)، مقدمه اي برماهيت وابعاد تهديد نرم، فصل1387الياسي،محمدحسين(. 3

 .امورخارجه وزارت انتشارات و چاپ مركز :تهران چين، ديدگاه :يكم و بيست قرن در امنيت)1381(جواد محمد اميدوارنيا،. 4 

 علي علي ي ترجمه اطالعات، عصر در ملي امنين الزامات :اطالعات عصر از اي گزيده ).1385(س .دانيل پاپ، .س .ديويد آلبرتز،. 5 

 .راهبردي مطالعات پژوهشكده :تهران نخجواني، رضا و ديآبا

 علي علي ي ترجمه عصراطالعات، در ملي امنيت الزامات :عصراطالعات از گزيدهاي .)1385(س دانيل پاپ، و .س ديويد آلبرتس،. 6 

 .راهبردي مطالعات پژوهشكده :تهران نخجواني، رضا و آبادي

 خبيري، بابك ترجمهي استراتژيك، مطالعات بر اي مقدمه:معاصر جهان در استراتژي )1383(ديگران و ويرتز،جيم و جان بيليس،. 7 

 .معاصر ابرار المللي بين تحقيقات و مطالعات فرهنگي موسسه انتشارات:تهران

  پاسداران  درسپاه فقيه ولي نمايندگي ى حوزه ازانتشارات رواني، جنگ. 8

 فرهنگي موسسه :تهران روجاني،.م زاده، حسين.م زادگان، شيخ.ج :مترجمين ،امنيت و اطالعات جنگ)1383(اي.دي دنينگ،. 9

  .عالئم هوشمند پردازش هنري

 .سيما و صدا دانشكده انتشارات :تهران ها، روش و مباني مفاهيم، :آگاهي و ارتباطات .)1386(حسين محمد زورق،.10

 .نوروز نشريه ، "ضرورتها نيازها، :الكترونيك جنگ")1380(اميراحمد سپهري،. 11 

)،مفهوم شناسي وتبار شناسي قدرت وجنگ نرم،اصول وروش هاي رويا رويي با آن در منابع 1389سنجابي شيرازي، جهانبخش(. 12

 .2اول،شماره  علمي، فصلنامه ره نامه سياست گذاري سياسي، دفاعي وامنيتي،سال
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 .سپاه در فقيه ولي نمايندگي انتشارات :تهران ردها،كارك و مفاهيم :تبليغات و رواني جنگ ،)1376(محمد شيرازي،. 13

 المللي بين تحقيقات و مطالعات فرهنگي مؤسسه انتشارات :تهران اي، رسانه جنگ ويژه :2 نرم جنگ ،)1383(حميد پرور، ضيايي. 14

 .ابرارمعاصر

 بين تحقيقات و مطالعات فرهنگي سهموس انتشارات تهران، اطالعات، عصر در نبرد:3 نرم جنگ )1386(علي خاني، عبداهللا. 15 

 .معاصر ابرار المللي

 65 شماره راهبردي، اطالعات ماهنامه نبرد، ي صحنه بر تكيه با ناهمگون جنگ هاي ويژگي )1387(بابايي حسين ،علي قاسمي،. 16 

 29 شماره هفتم، سال دانشگاه، و حوزه فصلنامه رواني، جنگ و تبليغات ،)12380(محمد كاوياني،. 17 

  9شماره سوم، سال رواني، عمليات فصلنامه رواني، جنگ ،)138(سيدحسين نجم، محمدي. 18 

 آموزشي موسسه :تهران آينده، هاي درجنگ اطالعات فنĤوري نقش پروژهي اول فصل آينده، هاي سازمان )،1381(محمود محمدي،.19 

 ..دفاعي صنايع تحقيقاتي و

 32 شماره انقالب، پيام نرم، جنگ و تهديد ات نرم قدرت از ،)1388(رضا مهرعطا،. 20

 .28، شماره 8)، درآمدي بر ماهيت شناسي جنگ نرم، فصلنامه راهبرد دفاعي،سال1389نائيني، علي محمد(. 21
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