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بررسی شیوههای مقابله با تهدیدهای نرم دشمن علیه کارکنان نیروی انتظامی
داود دعاگویان
مرتضی السمی
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چکيده
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زمینه و هدف  :تحقیق حاضر با هدف شناسایی شیوههای مقابله با تهدیدات نرم دشمن علیه کارکنان
ناجا انجام گرفته است .در سالهای گذشته گستردگی و جدیت ناجا در اجرای مأموریتهای سازمانی،
دشمن را بر آن داشته است که با استفاده از ابزارها و طراحی روشهای متعدد ،چهرة کارکنان خدوم
نیروی انتظامی را در افکار عمومی خدشهدار نماید .با عنایت به اینکه یکی از اساسیترین مؤلفههای
قدرت ملی هر نظامی ،نیروی پلیس آن کشور است و اقتدار و ماندگاری آن ،به این نیرو بستگی دارد،
تهدیدات نرم دشمنان میتواند بهعنوان مهمترین و خطرناکترین آفت برای این مجموعة مهم و حیاتی
مطرح باشد .بر این اساس الزم است که مقابله با تهدیدات نرم از اولویتهای کاری فرماندهان و مدیران
ناجا باشد و در این راستا باید گسترة نفوذ تهدیدات ،ابزار و شیوههای مقابله با آن شناسایی شوند .در
این تحقیق اقدامات رسانهای ،سایبری (مواجهه با شایعهسازی) ،تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تبلیغاتی
مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق :این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و جزو تحقیقات ک ّمی است که با استفاده از روش
توصیفی پیمایشی انجام گرفته است .جامعة آماري این تحقيق ،كاركنان ستاد فرماندهی انتظامی تهران
بزرگ بودهاند .جامعة نمونه نیز در دو مرحله انتخاب شدهاند؛ در مرحلة نخست با استفاده از فرمول
کوکران نمونهها به تعداد  223نفر برگزیده شدند و سپس با استفاده از شیوة نمونهگیری احتمالی
سیستماتیک (سامانمند) نمونهها انتخاب و اطالعات از آنان اخذ شد .ابزار گردآوری دادهها «پرسشنامة
محققساخته» بوده است که قبل از اجرای پرسشنامه ،اعتبار آن از طریق سنجش اعتبار صوری و پایایی
آن از طریق ارزیابی آلفای کرونباخ موردتأیید قرار گرفت.
یافتهها و نتیجهگیری :یافتههای تحقیق نشان میدهد که تأثیر اقدامات تبلیغاتی ناجا در بحث خنثیسازی
تهدیدات نرم دشمن علیه کارکنان فاتب بیش از دیگر اقدامات بوده است؛ اقدامات رسانهای در مرتبة
دوم و اقدامات سایبری در مواجهه با شایعهسازی در مرتبة سوم و درنهایت اقدامات تأثیرگذاری بر افکار
عمومی داخلی ناجا در مرتبه چهارم قرار دارند.
واژههای کلیدی :تهدیدات نرم ،مقابله ،آسيب ،تهديد ،کارکنان ناجا ،عملیات روانی.

.1دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین(نویسندة مسئول) da.doagooyan@yahoo.com
.2کارشناس ارشد دانشگاه علوم انتظامی.
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 -1مقدمه

یکی از مأموریتهای اصلی نیروی انتظامی ،فراهم ساختن امنیت اجتماعی برای هرگونه
حضور مردم در صحنههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است؛ تا جنبشهای اجتماعی با
اجرای تدابیر امنیتی بهدور از اغتشاش و آشوبهای اجتماعی انجام گیرند .در این وضعیت،
تهدیدات فراوانی  -چه در داخل و چه در صحنة بینالمللی -در حوزة تهدیدات نرم و عملیات
روانی علیه نیروی انتظامی صورت میگیرد .مروری بر ماهیت تهدیدات نرم دشمن علیه
پلیس ،نشان میدهد که دشمن از تمام ابزارهای تهدید نرم بهویژه ابزارهای رسانهای ،تبلیغاتی
و شایعهسازی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی ،سود میجوید .حال با توجه به این نوع از

تهدیدات این سؤال مطرح میشود که اساس ًا شیوههای مقابلة ناجا با تهدیدات نرم دشمن در
سال پا نزدهم -شماره -47زمستان1397

اغتشاشات بعد از انتخابات  1388که الگویی برای شرایط مشابه بعدی تلقی میشود ،چیست؟
آنچه مسلم است روشهای مقابله با تهدید نرم دشمن ،ضمن کمهزینه بودن ،تأثیرات عمیقی بر
خنثیسازی تهدیدات فیزیکی و روانی دشمن دارد و یکی از مهمترین روشهای فعلی مبارزه
با تهدیدات دشمن است.
بررسی تهدیدات نرم علیه کارکنان ناجا بعد از  1388بارها در پژوهشهای متعددی مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .مطالعات گستردهای نیز در بخشهاي مختلف نظامي و
غیرنظامی انجام شده است كه ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:
دیناروند در تحقیقی با عنوان «شیوههای اثربخش بومی حفاظت از کارکنان در برابر تهدیدات
نرم» نتیجه میگیرد که این نوع تهدیدات دارای ماهيت خطرناك و چالشبرانگيز هستند و
خطر تغيير و دگرگوني در نظام سياسي و اجتماعي را در پی دارند .ناجا كه نوك پيكان اين
تهديدات است ،توجه و حساسيت بسيار باالتري را ميطلبد تا تمامي دستاندرکاران ،در
تمامي سطوح و ردهها با درك عميق آن ،آمادگي پيشگيري و مقابله با آن را در كنار توجه به
تهديدات سخت آشكار و پنهان دشمن ،تحصيل نمايند.
همچنین مقالهای با عنوان «روشها و ابزارهاي تهدیدهای نرم علیه امنیت نرم جمهوری
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اسالمی ایران» توسط «علی اعظم کریمایی» در فصلنامة دانش حفاظتی دانشگاه علوم انتظامی
منتشر و بیان شده است که این نوع تهدیدها میتوانند موجب دگرگونی در هویت فرهنگی و
الگوهای رفتاری ،فرد ،سازمان یا جامعه و درنهایت استحالة فرهنگی شوند .همچنین ماهیت
این تهدیدها معطوف به مبانی ارزشی و اصولی جامعه است و با روشهای نرمافزاری متعدد
و با پیامدهای گوناگون توسط دشمن در حال اجرا هستند .دشمنان برای تأثیرگذاری بر افکار،
ابعاد فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی تهدیدهای نرم را با بهکارگیری ابزارهای مختلف از قبیل
مطبوعات ،رادیو و تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت ،دیپلماسی رسانهای ،سازمانهای مردمنهاد،1
در اولویت برنامههای خود قرار دادهاند.
در این مبحث ،میتوان به مقالهها و تحقیقات دیگری اشاره کرد (جیلی1389 ،؛ حسینی1389 ،؛
عاشوری و شهرامفر )1389 ،به بررسی ابعاد جنگ نرم دشمنان نظام ،بعد از فتنة  1388علیه
جمهوری اسالمی ایران و نیروهای مسلح پرداختهاند .بااینوجود میتوان به برخی دیگر از
تحقیقات که بهطور غیرمستقیم با موضوع این تحقیق مرتبط هستند نیز اشاره کرد .اکبری
( )1392در پژوهشی با عنوان «نقش شبکههای اجتماعی در بحرانهای امنیتی (با تأکید بر
اغتشاشات سال  »)88که به روش پیمایش انجام داده ،آشکار ساخته است که شبکههای
اجتماعی فیسبوک ،یوتیوب و توئیتر به ترتیب مهمترین تأثیر را در تشدید بحران امنیتی سال 88
ایران داشتهاند.
حسینی( )1391در تحقیقی با عنوان «آیندهپژوهی و پیشبینی جنگ نرم» نتیجه میگیرد که
به دلیل ارزش راهبردي جنگ نرم ،نميتوان آن را ناديده گرفت .پس مهم درک صحيح آيندة
جنگ نرم است که مستلزم چارچوب تحليلي مناسب براي شناسايي نيروهاي پيشران کليدي
آن و چگونگي ساماندهي و چينش آن است.
لباف ( )1390با بررسی جنگ نرم در دانشگاه علوم انتظامی (با تأکيد بر نقش اساتيد و دانشجويان)
1. NGO.
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نگرشها و درنهایت تغییر رفتار موردنظر خود در مردم و حتی دولت جمهوری اسالمی ایران،
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به بررسي جايگاه رفيع فرهنگ بهعنوان يکي از منابع و ابزارهاي اعمال قدرت نرم پرداخته
و نتیجه گرفته است که اساتيد دانشگاه علوم انتظامی هم ميتوانند ادراک مناسب از وضعيت
موجود را به دانشجويان انتقال دهند .اتکا به بصيرت ،ايمان و تقواي ديني و صيانت از جوهره
ايماني و بنيانهاي فکري و روحي ،از الزامات مقابله با دشمن است.
دیناروند ( )1389در پایاننامة خود با عنوان «شیوههای اثربخش بومی حفاظت از کارکنان در
برابر تهدیداتنرم» در دانشکده فرماندهی و ستاد ،با بررسی تهديدات در ناجا و راهكارهاي
مقابله با آن ،نتیجه گرفته است که این تهدیدات ،ماهيتي بسیار خطرناك و چالشبرانگيز دارند
و پیشنهاد کرده است که نیرویهای انتظامی در تمامي سطوح و ردهها با درك عميق از این
تهدیدات ،باید آمادگي پيشگيري و مقابله با آن را تحصيل نمايند.
سال پا نزدهم -شماره -47زمستان1397

عاشوری ( )1389در رسالة دکتری خود با عنوان «آسیبها و تهدید نرم بر ضد امنیت نرم
جمهوری اسالمی ایران» نتیجه گرفته است که مرکز کانونی امنیت نرم ،بیدارباش فرهنگی ملت،
جوانان ،نخبگان و همة اقشار جامعه برای دفاع از باورها ،اعتقادات ،بنیان فکری و تاریخی است
که یک راهبرد برای مقابله با تهدیدات نرم و تقلیل آسیبپذیریها بهشمار میآید.
کریمایی ( )1388در تحقیقی با عنوان «روشها و ابزارهاي تهدیدهای نرم علیه امنیت نرم
جمهوری اسالمی ایران» بیان کرده است که این نوع تهدیدها میتوانند موجب دگرگونی در
هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری ،فرد ،سازمان یا جامعه و درنهایت استحالة فرهنگی شوند.
همچنین هدف این تهدیدها معطوف به مبانی ارزشی و اصولی جامعه است که با روشهای
نرمافزاری متعدد توسط دشمن در حال اجرا است .دشمنان برای تأثیرگذاری بر افکار ،نگرشها
و درنهایت تغییر رفتار موردنظر خود در مردم و حتی دولت جمهوری اسالمی ایران ،ابعاد
فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی تهدیدهای نرم را با بهکارگیری ابزارهای مختلف از قبیل
مطبوعات ،رادیو و تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت ،دیپلماسی رسانهای ،سازمانهای مردمنهاد ،در
اولویت برنامههای جاری خود قرار دادهاند.
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در این نوشتار ،موضوع و ماهیت تهدیدهای نرم و روشها و ابزار مورداستفادة دشمنان در
مقابله با امنیت نرم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،موردبررسی قرار میگیرد.
 - 2مبانی نظری تحقیق
 - 1-2تهدید نرم

خطرات و پیامدهای تحقق تهدید نسبت به منافع و ارزشها و نیز عاملی مؤثر در تصمیمگیری،
کنشها و واکنشها است .ازاینرو تهدید در ادبیات سیاسی -امنیتی بهمعنای تواناییها ،نیتها
و اقدامهای دشمن بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دستیابی موفقیتآمیز خودی به عالیق و
مقاصد امنیت ملی یا مداخله بهنحویکه نیل به عالیق و مقاصد به خطر بیفتند ،تعریف شده
است (تاجیک .)52 - 51 :1381،تهدید انتظار نوعی خسارت و ضرر و زیانی است که هنوز
پیش نیامده اما مورد انتظار است .تهدید ممکن است نسبت به ارزشهای کسی ،فعال یا
منفعل ،قوی یا ضعیف ،مرکزی یا حاشیهای باشد (بوزان.)87-86: 1380،1
با این توصیف «تهديد نرم» مؤثرترين ،كارآمدترين و كمهزينهترين (فضلینژاد)34:1386 ،
و درعینحال خطرناكترين و پيچيدهترين نوع تهديد عليه امنيت ملي يك كشور است ،چون

ميتوان با كمترين هزينه به هدف رسيد (داعا ،گروه مطالعاتی امنیت ملی .)67 :1388 ،اصوالً
تهدید نرم با عواطف ،احساسات ،فكر ،انديشه ،باور ،ارزشها و آرمانهاي مردم ارتباط دارد؛
و ضمن ایجاد خدشه در عزم و ارادة ملت ،میتواند مقاومت و دفاع از آرمانها و سياستهاي
نظام را تضعيفكند« .جوزف ناي» 2قدرت نرم را شيوة غيرمستقيم رسيدن به نتايج مطلوب بدون
تهديد يا پاداش ملموس ميداند .او قدرت نرم را توانايي رسیدن به اهدف از طريق جذب كردن،
نه از طريق اجبار و يا پاداش میخواند (نای.)5 :2004 ،

1. Barry Gordon Buzan.
2. Joseph S. Nye.
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«تهدید» ادراکی ذهنی است(افتخاري )8 -17 :1384 ،و نقطة آغاز شکلگیری نگرانی از
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 - 2-2جنگ نرم (عملیات روانی)

در تعریف جنگ نرم میتوان گفت «جنگ نرم ،استفادة برنامهریزیشدة دولت از اقدامات
تبلیغاتی در زمان جنگ یا حاالت فوقالعاده است که بهمنظور تأثیرگذاری بر نظرها ،احساسات،
موضعگیریها و رفتار گروههای بیگانه ،دوست ،دشمن ،یا بیطرف صورت میگیرد؛ بهگونهای
که به تحقق سیاستهای دولت و اهداف آن کمک کند» (ابراهیمی .)1386 ،جنگ نرم ،جنگ
فکری و ارزشی است که با سالح رسانه و بهمنظور انتقال پیام به مخاطبانی صورت میگیرد
که در زمان چالشهای اجتماعی ،شنوای هرگونه لحن و بیان هستند و به دلیل وضعیت مبهم،
توانایی شناسایی سخن درست از نادرست را ندارند .جنگ نرم یکی از اصلیترین راهبردهای
فریب افکار عمومی است که از طریق تبلیغات و اطالعات نادرست بنگاههای سخنپراکنی
سال پا نزدهم -شماره -47زمستان1397

بینالمللی انجام میگیرد .تلویزیون و مطبوعات بهعنوان راههای انتقال پیام به مخاطبان جامعة
هدف ،از ابزارهای اصلی جنگ نرم بهشمار میآیند .ازاینرو ظهور شبکههای بینالمللی پخش
اخبار و سخنپراکنی بعد از جنگ جهانی دوم که همواره در اختیار کشورهای امپریالیستی
بوده است ،آغاز جنگ نرم را در بستر ارتباطات بینالمللی نشان میدهد و پوشش رسانهای
این شبکهها از وقایع بینالمللی ،نشانة ظهور بازیگر جدید سیاسی در عرصة روابط بینالملل
است (اوفرنان.)1991 ،1
در عملیات روانی تبلیغات و رسانهها عنصر اساسی جنگ نرم هستند (مور )2006 ،و تمرکز
جنگ نرم بر تحتتأثیر قرار دادن افکار عمومی جامعة رقیب است .در جنگ نرم روابط
بسیار نزدیکی بین حکومتها و رسانهها و شبکههای تلویزیونی بینالمللی بهعنوان ابزارهای
اصلی عملیات روانی وجود دارد؛ و دولتی که قدرت هدایت و کنترل محتوایی رسانهها را
در اختیار داشته باشد ،توانایی بیشتری در جنگ نرم و عملیات روانی در عرصه بینالمللی
خواهد داشت .به همین جهت ،کشورهای سلطهطلب با تبلیغ نظریة آزادی مطبوعات در
تمام کشورها بهعنوان یکی از عناصر دمکراسی ،درصدد تسلط بر اطالعات محیطی و ارسال
1.Oheffernan.

15

اطالعات در قالب پروژههای فرام ّلی هستند .در جنگ نرم مدیریت اطالعات ،جایگاه خاصی
دارد و ناظر بر کنترل اطالعات و نفوذ بر افکار عمومی است« .گیلبوا» 1چارچوب تحلیلی زیر
را در تفکیک جنگ نرم از جنگ سخت ارائه داده است.
جدول ( )1چارچوب تحلیلی در تفکیک جنگ نرم از جنگ سخت (گیلبوا)2008 :

اقتصاد
انگیزه؛ تهدید
دستوری؛ پولی

جنگ
اجبار و تهدید؛ بازدارندگی
زور؛ ترساندن

حامیت مالی؛ رشوه دیپلامسی اجباری؛ جنگ؛
دیپلامسی عمومی؛
خشونت
دیپلامسی دوجانبه یا چندجانبه

رفتار
منبع
سیاستهای حکومتی

در چارچوب تحلیلی جدول ( )1عناصر قدرت سخت و قدرت نرم در یک چارچوب به
همپیوسته و در سه نوع رفتار ،منبع و سیاستهای حکومتی مشاهده میشود .قدرت سخت
در جهت به اطاعت درآوردن اجباری طرف مقابل با رعب و وحشت و خشونت بههمراه
تهدیدهای اقتصادی است اما جنگ نرم ،با استفاده از قدرت نرم در سیاستهای عمومی و با
ابزارهای رسانهای و ادبیات ارتباطات بینالملل و باتوجه به ارزشها و فرهنگ جامعة رقیب ،به
دنبال تحتتأثیر قرار دادن افکار عمومی و درنهایت تسلط بر آن جامعه است (گیلبوا.)2008 ،
 - 3عناصر عملیات روانی

 - 1-3حرکات جریان اطالعات (بر اساس وقایع انتخاباتی)

جریان اطالعات در عملیات روانی ،نقش مهمی در تغییر نگرش عمومی دارد .این مهم به نحوة
حرکتهای جمعیتی برمیگردد .شهروندان هر روز از منزل خود بهقصد محل کار خارج و
شبانگاهان به منزل برمیگردند؛ بدینترتیب عملیات روانی باید در راستای جریان حرکت
شهروندان صورت گیرد .بنابراین هرگونه اقدامی ازنظر نوع تبلیغات و انتقال اطالعات به مردم
2.Gilboa, Eytan.
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جنگ نرم

جاذبه؛ برجستهسازی؛ وابستگی
ارزش؛ فرهنگ؛ سیاست؛ نهادها

جنگ اقتصاد

نوع
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و عملیات روانی باید متناسب با حرکتهای جمعیتی باشد .در این نوع از عملیات روانی،
باید به مدارهای حرکتی مردم در طول روز همچون مدار مترو ،میدانها ،بزرگراهها ،خیابانها،
بازارها ،پاساژها ،محالت و کوچهها به تفکیک مناطق شهری توجه شود.
 - 2-3تبلیغات

«تبلیغ» از ریشة «بلغ» بهمعنای آگاهی دادن است (لغتنامه دهخدا .)298 ،درواقع تبلیغات
بهمنظور دستکاری حسابشدة اندیشهها و رفتار دیگران ،بهوسیلة نمادها (واژهها ،اشارهها،
پرچمها ،تصاویر ،بناهای تاریخی ،موسیقی و غیره) است که با در نظر گرفتن و مالحظة باورها،
ارزشها صورت میگیرد.
برخی از اندیشمندان ،تبلیغات را نشر اکاذیب و تحریک به خشونت از طریق مطبوعات (رشتی،
سال پا نزدهم -شماره -47زمستان1397

 )62 :1383و برخی آن را ترویج و اشاعة هدفهای پنهانی (آتشپور115 :1382 ،؛ راستگو،
 )20 :1380و برخی دیگر مدیریت نگرشهای جمعی از طریق دستکاری نمادها میدانند
(سکری23 :1370 ،؛ علوی« .)61 :1375 ،گوبلز» 1تبلیغات را وسیلهای برای کنترل تمام امور
زندگی و تفکرات جهانی ملتها میداند .وی معتقد است که تبلیغات میتواند افزون بر تخریب
و تضعیف روحیة دشمنان ،بر روی سیاستها و اعمال رهبری آنان نیز اثر بگذارد.
وی دربارة اهمیت تبلیغات و بعضی کاربردهای آن چنین میگوید:
 تبلیغات میتواند سعی و کوشش دشمنان برای دستیابی به مدارک و اطالعات موردنیازشانرا ،خنثی کند؛
 با طرح موضوعات و مسائل ازپیش طراحیشده و جهتدار ،میتوان ب ه وسیلة تبلیغات،دشمنان را به اتخاذ نتایجی که موردنظر است ،سوق داد؛
 میتوان دشمنان را با بهرهگیری صحیح از تبلیغات ،تحریک کرد تا برخی از اطالعات مهمرا دربارة خودشان افشا کنند؛

1.Joseph Goebbels.
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 با استفاده از حربة تبلیغات ،میتوان ارتباط میان فعالیتهای دشمن را مخدوش کرد(جاوت و اودانل.)1372 ،1
«تبلیغات» 2تالشی سنجیده و منظم برای شکل دادن به ادراکها ،ساختن یا دستکاری کردن
شناختها یا هدایت رفتار برای دستیابی به پاسخ موردنظر مبلغ ،است .تبلیغ تالشی برای برقراری
ت شده با هدفی از پیش تعیینشده است (جاوت و اودانل« .)1372 ،کیمبال
ارتباط مستقیم و هدای 
برای شنوندهیا خواننده بهروشنی بیان نمیکند .دوب 4تبلیغات را اقدامات متوالی و منظمی
میداند که فرد یا افراد ذینفع از راه تلقین برای تغییر اعمال دیگران انجام میدهند« .اتوکالین
برگ» 5میگوید :تبلیغات بهمعنای دخل و تصرف در عقاید با هدفهای معین است و در
جایی دیگر میگوید :منظور از تبلیغات نظارت بر اوضاع رفتاری و تصرف در آنها است
(کالین برگ )56-55 :1369 ،بهطورکلی تبلیغات برای انتشار و انتقال اطالعات و عقاید بین
فرد یا افرادی بهمنظور نفوذ ،ایجاد دگرگونی و تأثیر بر روحیات ،افکار و رفتار آنان صورت
میگیرد.
با توجه به ابعاد نظری و عملی که از تبلیغات ارائه شد ،این پدیده در شرایط تهدید
نرم دشمن ،آثار اجتماعی عمیقی ازجمله تغییر نگرش مردم نسبت به یک پدیدة اجتماعی،
دوگانگی برداشت ذهنی از یک پدیده برجای میگذارد .بااینوجود هرگونه تبلیغی در
شرایط تهدید نرم نیازمند ابزارها و روشهایی است که مهمترین این روشها استفاده از
«شایعهسازی» است .از شایعه بهعنوان ابزاری مؤثر برای دستیابی به اهداف و مقاصد گوناگون
یاد میشود .در طول مبارزات انتخاباتی از تبلیغات مبتنی بر شایعهسازی ،در جهت ناامیدسازی
افکار عمومی و تخریب آنها استفاده میکنند (شیرازی .)182 :1376 ،نکتة مهم آن است که
1.Jauvett and Ondanell.
2.Propoganda.
3.Kimball Jung.
4.Dubb.
5.Otto Klineberg.
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یونگ» 3معتقد است :تبلیغات نشر افکار و عقاید و اوضاع رفتاری است که موضع واقعی را
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«شایعه» حربهای مخرب و خطرناک است که معموالً از یک خبر ناشی میشود و یا بر پایة
یک جنجال و هیاهوی بیاساس به وجود میآید و در افکار عمومی مردم تأثیر میگذارد.
این پدیده در مواقع بحرانی و فشار ،بسیار خطرناکتر و کوبندهتر میشود تا جایی که روحیة
مردم را تضعیف و یأس و ناامیدی را گسترش میدهد ،امنیت ملی را به خطر میاندازد و
دشمنی و تفرقه و بیاعتمادی را در میان مردم یک کشور و یا اقوام مختلف گسترش میدهد
(همان.)188 :
شایعات اگرچه با شواهد و مستندات پشتیبانی نمیشوند ،بااینحال گسترش مییابند ،چون
مردمی که آنها را میشنوند ،بازگو میکنند .در نگاه نخست به نظر میرسد که مردم نباید
خبری ناموثق دربارة موضوعی مهم را ترویج کنند .باوجوداین ،پاسخ در این نکته نهفته
سال پا نزدهم -شماره -47زمستان1397

است که موضوع برای فردی که آن را تکرار میکند ،مهم است .فرد فقط وقتی شایعه را
تکرار میکند که بعضی از نیازهای او بدینوسیله برآورده شود .شایعهای که از یک سوءظن
و نفرت پشتیبانی میکند و یا بیانگر ترس یا امید است ،تکرار میشود و بهوسیلة هیجانات
فرد بازگوکننده ،تقویت میگردد؛ بنابراین ،هنگامیکه شایعه بهسرعت و در سطح گستردهای
منتشر میشود ،به این معناست که در میان مردمی که آن را تکرار میکنند ،نفرت ،ترس یا
امید ،گسترش یافته است .ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که حتی مردمی که به شایعه اعتقاد
ندارند ،آن را بازگو کردهاند؛ زیرا بدینوسیله ،امکانی برای بروز هیجانات خود (که در غیر
اینصورت باید سرکوب شود) پیدا میکنند (دادگران.)135 :1382 ،
 - 4شیوههای تهديد نرم

در یک تقسیمبندی ،تهدیدهای نرم را میتوان به سه روش اصلی تقسیم کرد -1:گفتاری
 -2رفتاری  - 3مبتنی بر رسانه (عبداهللخانی.)71 :1386 ،
 - 1-4روش گفتاری

ی و نیز تأثیر بر نگرش،
هدف اصلی در روش گفتاری ایجاد تشویش و تحریک افکار عموم 
افکار و باورهای اساسی مردم و نخبگان جامعه است؛ این روش به دنبال ایجاد اختالل،
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ش گفتاری را میتوان به
انحراف و تغییر در اهداف مخاطبان است .عملیات جنگ نرم با رو 
سه بخش تقسیم کرد« -1 :عملیات روانی» که به مجموعة طرحها و اقداماتی گفته میشود
ی در مورد مسئلهای مشخص و با
که به دنبال ایجاد تشویش ،تهییج و تحریک افکار عموم 
اهداف ازپیش تعیینشده است .عملیات روانی بیشتر در شرایط بحران ،مانند جنگ ،شورش،
اغتشاش یا در شرایط ناپایدار و شکننده مانند التهاب در روابط دو کشور مورداستفاده قرار
ارزشهای مخاطب با هدف ایجاد تغییر در مخاطب تا سرحد همسو شدن آنان با اهداف
و منافع عملکننده انجام میشود .این نوع عملیات ،بیشتر مبتنی برترویج است نه تبلیغ.
اهداف و مقاصدش هم علنی و آشکار نیست؛ یعنی اغلب در مورد موضوعاتی فعال است که
پایدارترند و بهجای اینکه شما را تهییج یا یکباره و فوری وادار عکسالعمل نماید ،نگرشتان
را نسبت به مسائل اساسی مانند ایدة حاکمیت تحتتأثیر قرار میدهد .در عملیات ادراکی
از فنون و شگردهای مختلفی مانند برگزاری جلسات نقد و بررسی ،مباحثه و گفتوگو،
نظریهپردازی و مواردی ازایندست استفاده میشود؛ « -3فریب استراتژیک» که بهمنظور جعل
و خلق اطالعات یا (ایجاد و انتشار اطالعات غلط) ،همچنین بهکارگیری اطالعات صحیح،
اما در مجرایی دیگر از سوی یک بازیگر سیستمی بهویژه دولتها با طرح و برنامه مشخص
انام میگیرد .آماج اصلی این تکنیک ،نهادها و سازمانهای اطالعاتی و امنیتی کشور است؛
زیرا با نفوذ در مجاری اطالعاتیِ چنین سازمانهایی و وصل شدن به یکی از ورودیهای آن،
امید به موفقیت عملیات فریب ،افزایش خواهد یافت.
ش رفتاری
 - 2-4رو 

ش در اعمال تهدیدهای نرم را میتوان به چهار بخش زیر تقسیم نمود« - 1:روش
این رو 
اعتراض» به اقداماتی گفته میشود که حکایت از نشان دادن اعتراض دارد که بدون مداخله
و رویارویی با نیروهای پلیس باشد و در صورت تکرار و روندسازی ،میتواند تبدیل به مقاومت
شود .روش اعتراض میتواند ب ه صورت تحصن ،مخالفت خوانی ،کمکاری ،کارشکنی و تجمع

بررسی شیوه های مقابله با تهدید های نرم دشمن علیه کارکنان نیروی انتظامی

میگیرد؛ « -2عملیات ادارکی» که برای تأثیرگذاری بر نگرشها ،باورها ،عقاید ،اهداف و

20

مسالمتآمیز انجام پذیرد« -2 .روش همکاری نکردن با دولت» به مجموعه اقداماتی گفته
میشود که از سوی مردم یا برخی جمعیتها بهمنظور ایجاد محدودیت یا خودداری از
همکاریهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی با دولت اتخاذ گردد .همکاری نکردن
میتواند شامل مسائلی مانند پرداخت نکردن مالیات ،قبضهای خدمات عمومی ،بیرون کشیدن
پول و سرمایة خود از شبکههای دولتی ،انتقال سرمایه به خارج از کشور ،ایجاد محلهای
تجمع جداگانه برای تجمعات عمومی ،مشارکت نکردن در امور سیاسی مانند مشارکت نکردن
در انتخابات یا حمایتهای عمومی از دولت و مواردی ازایندست باشد« -3 .روش مداخلة
غیرخشونتآمیز» یعنی ایجاد اختالل در نظم عمومی مؤسسات ،سازمانها ،برنامهها ،طرحها
و فعالیتهای دولت توسط افراد ،تشکلها و دولتهای دیگر .این روش در مرز روشهای
سال پا نزدهم -شماره -47زمستان1397

خشونتآمیز قرار دارد؛ زیرا اقدام کردن از مشخصات چنین روشی است ،اما نوع اقدام حتم ًا

باید غیرخشونتآمیز باشد؛ برای مثال :عملیات «سابوتاژ» بهمعنای خرابکاری نامحسوس
یا چوبالی چرخ گذاشتن در کارخانه و یا تصرف غیرخشونتآمیز یک ساختمان یا نهاد
دولتی ،از این موارد است« -4 .روش جذب مخالفان حکومت» بهمعنای جرأت دادن به
مخالفان و حمایت از آنان در هنگام سختی و خطر با هدف هویتبخشی ،انسجامبخشی،
تحریکپذیری ،افزایش انگیزه و اعتماد ،بهمنظور تقویت مسیر مقابله علیه یک دولت یا
سازمان است .در این روش ،دولتها یا سازمانهای دشمن با فعالیت در جامعة سیاسی
کشور موردنظر ،تالش میکنند تا جبهة مخالفان در کشور را پویا و رو به گسترش نگاه دارند
(عبداهللخانی.)52 :1386 ،
 - 3-4شیوة رسانهای

به نظر میرسد تأثیر رسانه ،از میان سایر وسایل ارتباطجمعی ،بیش از همه است .این امر
دالیل بسیاری دارد .نظریههایی که پیرامون تأثیرگذاری رسانهها ارائه شده است در طول
سالها مفهومسازی ،تا حد زیادی تغییر کرده است که در این تغییر و تحوالت ،سه مرحلة
کموبیش مجزا قابلبررسی است:
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مرحلة نخست :در مرحلة آغازین که مربوط به دورة زمانی دو جنگ جهانی است ،برای
رسانهها قدرت تأثیرگذاری باالیی تعریف میشد .دیدگاهی که نه بر اساس کاوش علمی بلکه
بر اساس مشاهدة محبوبیت بسیار زیاد مطبوعات و رسانههای جدید همچون فیلم و رادیو و
مشاهدة نفوذ آنها در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی به وجود آمد .فرضیات اصلی
مرحلة نخست عبارتاند از :عوامل محرک (محتوای رسانهها) نقش اصلی را در فراگرد تأثیر
میدهند؛ یعنی تفاوتهای فردی روانشناختی ،چندان اهمیتی ندارد؛ تأثیر بهصورت فوری
و مستقیم روی میدهد(همان .)326 :امروزه محققان ارتباطات ،این مرحله را که اصطالحاتی
همچون «نظریة گلولة جادویی» یا «نظریه سوزن تزریق» برای توصیف آن به کار میرود ،دورة
خامدستی و سادهاندیشی بهشمار میآورند.
مرحلة دوم :این مرحله زمانی پدیدار شد که محققان در مورد تأثیر قدرتمند رسانهها به تردید
افتادند .نظریهپردازی پیرامون اثرات رسانههای جمعی ،محصول یکدسته از مطالعاتی است
که از دهة سی قرن بیستم میالدی شروع شد و این رویکرد را بهوجودآورد که بیان شد که
رسانهها قدرت تأثیرگذاری مطلق ندارند .به طورخالصه جوهرة این رویکرد را میتوان در
این جملة «جوزف کالپر» خالصه کرد که وسایل ارتباطجمعی معموالً علت الزم و کافی برای

تأثیرپذیری مخاطبان نیستند بلکه تأثیر از طریق شبکهای از عوامل میانجی انجام میشود.
مرحلة سوم :در مرحلة سوم که به مرحلة بازگشت معروف است ،شاهد بازگشت به مفهوم
رسانههای پرقدرت هستیم .این توجه به قدرت تأثیرگذاری فراوان رسانهها ،به توسعه و گسترش
تلویزیون در دهة  60مربوط میشود (مهدیزاده 1389،؛ مک کوایل و ویندال.)111 :1388 ،1
 - 5ابزارهای تهدیدهای نرم

تاکنون ابزارها و شیوههای متعددی برای اجرای تهدیدهای نرم شناسایی شدهاند .تلویزیون
بهعنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در جهت تهدید نرم است .این ابزار ارتباطی ،مانند سایر
1.MC quil and Vindall.
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بازی میکنند؛ مردمی که محتوای رسانهها به آنان عرضه میشود ،به شکل یکسانی واکنش نشان

22

وسایل ارتباطجمعی دارای جنبههای گوناگون خبری ،تفریحی ،فرهنگی ،آموزشی ،تبلیغاتی و
سیاسی است .میتوان اخبار تلویزیون را بهطور مستقیم و بدون فاصلة زمانی و مکانی در همان
لحظة وقوع حوادث پخش کرد و بینندگان را همانند شاهد عینی در صحنة حادثه شرکت داد.
بیشتر صاحبنظران بر این باورند که تلویزیون از همة آالت تبلیغی حساستر است (رزاقی،
« .)22 :1377گیلبوا» 1با بررسی پنج ویژگی پوشش خبری تلویزیونی ،اخبار تلویزیون را عاملی
در جهت رهبری مسائل بهویژه در زمان ناآرامیها میداند .این پنج ویژگی عبارتاند از:
 .1سخنپراکنی  24ساعته؛  .2پخش لحظهبهلحظة اخبار؛  .3پوشش خبری در سراسر جهان؛
 .4سلطة خبری باال؛  .5زنده بودن اخبار (گیلبوا.)6 :2002 ،
سال پا نزدهم -شماره -47زمستان1397

ازنظر «ماری آن دوان» 2اطالعات ،توصيف پيوسته رويدادهايي را تشكيل میدهد كه ارزش
خبري دارند و تلويزيون همواره نهايت استفاده را از اطالعات براي پر كردن وقت میکند .به
گمان «دوان» ،شبكة تلويزيوني بهویژه شبکههای بینالمللی تالش میکند كه بحران و فاجعه را
همچون اطالعات جاري در معرض ديد مردم قرار دهد و با نيازآفريني و درعینحال فشردگي
زمان ،مردم را وادار كند كه بهطوردائم در فكر راهحلی براي خروج از بحران و يا فاجعه باشند؛
بنابراین اگر اخبار پيرامون بحران و فاجعه درزمینههاي سياسي و جنگ باشد ،میتوان دریافت
كه چقدر براي مردم میتواند مهم باشد .البته «دوان» اضافه میکند كه «سي .ان .ان» تالش
میکند كه بسياري از اخبار و اطالعات روزمره را با فشردگي زماني ،همچون اخبار بحراني
و فاجعهآمیز در تصوير تلويزيوني به نمايش که «ماري دوان» آن را عوامفريبي «سي .ان .ان»
مينامد (سمتی.)204 :1385 ،
ماهوارهها نیز میتوانند استفادة مفید یا مضر داشته باشند؛ اما امروزه شاهد عملیات روانی

وسیعی از سوی غرب ،علیه کشورمان هستیم که اهداف کام ً
ال مشخصشدهای را دنبال میکنند.
بهعبارتیدیگر ،امروزه ،همة امکانات فناوریهای نوین ،در دست کشورهای ابرقدرت و
1.Gilboa Eytan.
2. Mary Ann Doan.
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استعمارگر قرار دارد و آنها با استیالی فرهنگی سعی دارند ارزشها و سنن دیرپای جهان
سوم و کشورهای درحالتوسعه ازجمله کشور جمهوری اسالمی ایران را درهم شکنند.
آنان با ازخودبیگانه کردن ملل محروم ،آغوش دروغین خود را بهسوی مردم باز میکنند
و دایة بهتر از مادر میشوند .ماهوارهها بهعنوان یکی از اساسیترین و بنیادیترین ابزارهای
قرار دادن کشورها ،آنها را بسان مرغی به دام میاندازند و درنتیجه دارندگان این ابزار
میتوانند راحتتر از پیش ،دست به تهاجم فرهنگی بزنند .درواقع ماهوارهها نقش اساسی و
محوری در جنگهای امروزی و بهویژه جنگ مبتنی بر شبکه دارند .ماهوارهها نهتنها ستون
فقرات اینترنت را ایستاده نگاه میدارند ،بلکه خود میتوانند به یکی از ابزارهای عملیات
نظامیتبدیل شوند (ضیاییپور.)194 :1383 ،
«اینترنت» سحرآمیزترین واژة عصر ارتباطات در قرن بیستویکم است .این بزرگراه تاریک
و شاهراه اطالعاتی ،دروازة ورود به عرصهای است که آن را قلمرو «اتصال مغزها و رایانهها»
مینامند .مخالفان نظام اسالمی ایران از طریق اینترنت جنگ الکترونیک پارتیزانی به راه
انداختهاند؛ فیلمهای پورنوگرافی اکنون در اینترنت موجود است .بزهکاری در اینترنت ریشه
دوانده است (راسخی .)48 :1388 ،این رسانه بسیار سریع و از توان جذب مخاطب و
اطالعرسانی بسیار باال برخوردار است ،یک حالت اعتیاد در مخاطب به وجود میآورد و شاید
بتوان گفت تاکنون رسانهای بدینسان در مردم نفوذ نکرده باشد ،توان تخریبیبسیار باالیی
نیز برای منحرف نمودن مردم بهویژه نوجوانان دارد؛ بهطور حتم اینترنت به خاطر تنوع وسیع
کاربران ،باعث واگرایی فرهنگی میشود (حیدرپور .)117 :1379 ،جنبة دیگر تأثیر اینترنت
بر فرهنگ اشاعة مسائل غیراخالقی ،تصاویر مستهجن و دیگر مطالب و اطالعات مضر و
منحرفکننده بهصورت آزاد است (راسخی.)57 :1388 ،
 -6شیوههای رسانهای مقابله با تهدید نرم دشمن

رسانهها در کنار انتقال پیام به گیرندة پیام (مخاطب) ،نقش مهمی در واژگون کردن حقایق

بررسی شیوه های مقابله با تهدید های نرم دشمن علیه کارکنان نیروی انتظامی

تهدیدهای نرم در دست بیگانگان ،این نقش مهم را ایفا میکنند .ماهوارهها با تحت پوشش
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دارند و درعینحال ابزاری نیرومند در جهت کنترل و خنثیسازی تهدیدهای دشمن هستند.
برخی از شیوههای مقابله با تبلیغات نرم دشمن علیه ناجا در فضای رسانهای ،عبارتاند از:
 -1-6استفاده از شیوههای ضدتبلیغی :ضدتبلیغات یعنی :تبلیغاتی خاص بهمنظور تكذیب

یا خنثی كردن تبلیغات دشمن و یا بهرهبرداری از همان تبلیغ علیه دشمن .نظر به اینكه
در تبلیغات از تمهیدات و ترفندهایی همچون تحریف ،بزرگنمایی ،دروغ و غیره استفاده
میشود ،كشور آماج میتواند با افشاگری حرفه ِ
ای ترفندهای تبلیغاتی حریف ،تأثیر تبلیغات

دشمن را به صفر نزدیك کند و در بعضی مواقع حتی حریف را مجبور به عقبنشینی نماید كه
این ضدتبلیغات بر اساس رفتار دشمن صورت میپذیرد (کاتلر.)33 :1999 ،1
 - 2-6لقبسازی :اصحاب رسانه میتوانند القاب یا برچسبهای منفی را با القاب مثبت
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تغییر دهند و افکار عمومی را آمادة پذیرش این القاب نمایند .بهعنوان نمونه ،استفاده از القاب
«پایداری و دفاع جانانة پلیس» در مقابل القاب «پلیس خشن ،پلیس حاکمیت» تهدید نرم
دشمن علیه پلیس را خنثی میسازد.
 - 3-6جهتدار كردن اخبار :بیشتر تبلیغات مؤثر به جای كذب و دروغ ،بر جهتدهی

هدفمند اخبار و حوادث وابستهاند ،بدینمعنا كه با استفاده از تأكید و دیگر ابزارهای كمكی
بیان منظور ،میتوان بدون تكذیب حقیقت ،آن را به نفع خود شكل داد و تأثیر موردنظر را
بر ذهن مخاطب گذاشت؛ بدیهی است كه در این شیوه ،نیازی به جانبداری مستقیم از
موضوعی خاص و یا دور شدن بیشازحد از واقعیت نیست .جهتدار كردن اخبار میتواند
بر اساس این موارد انجام گیرد :انتخاب جا و اولویت انتشار آن بهعنوان نخستین خبر یا در
نخستین صفحه؛ لحن بیان خبر (پرحرارت یا با بیاعتنایی)؛ استفاده از تیترها و تصاویر و در مورد
رسانههای غیرمكتوب ،عناصر دیداری و شنیداری ،حتی گاه گزارشگران و گویندگان خبر ،خود

به ابزار كمكی بیان منظور بدل میشوند ،آنان معموالً با ساختار و آهنگ مشخصی سخن میگویند
كه نوعی حس اعتبار ،اطمینان و یا تجاهل عالمانه را به مخاطب القا میكنند .گزارههایی مانند:
1.Kotler.
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«این ماجرا به كجا میانجامد؟ تنها زمان میتواند به این سؤال پاسخ گوید»؛ «درصورتیکه
اعتصاب و اعتراض همچنان ادامه یابد ،تنش و درگیری میان دو طرف شدت خواهد یافت»
و یا «اگر سازمان مربوط ،بهسرعت دستبهکار نشود ،همچنان شاهد حوادثی ازایندست
خواهیم بود» .در اخبار روزانه با این قبیل گزارهها بسیار مواجه میشویم (كارل.)1 :1996 ،1
 -4-6همرنگی با جماعت :تكنیكی است كه از راه جمعی و همگانی و معرفیكردن راهكاری

سمت طرف برنده (طرفی كه همه میگویند برنده است) متمایل میشود .به بیان سادهتر ،به
مخاطبان القا میشود كه این موضوع ،مطلوب و تجلی خواست اجتنابناپذیر تودة مردم است
و بنابراین به سودشان است كه به تودة مردم ملحق شوند .بدینترتیب ،به كسانی كه هنوز
سوار قطار پیروزی نشدهاند توصیه میشود كه عجله كنند و به كسانی كه سوارند تضمین داده
میشود كه راهشان درست است.
 -5-6ابهام :تكنیك دیگری است كه از راه كلیگویی و عمومیتبخشی ماهرانه و حسابشده،


مفهوم موردنظر را در ذهن مخاطب مبهم و چندپهلو میكند ،بهطوریکه هركس برداشت
منحصربهفردی از آن پیام دارد .تحریك مخاطبان با استفاده از عبارتهای نامشخص ـ بدون
تحلیل اعتبار و موجه بودن آنها ـ هدف اصلی این تكنیك است.
 -6-6عمومیتبخشی :گاه افراد و گروهها تعمیم و عمومیتبخشی را برای عقالنیسازی

باورها و اقدامات سؤالبرانگیز و نیز برای سادهسازی پاسخ به معضالت پیچیدة اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی یا نظامی به خدمت میگیرند.

 -7-6فرافكنی :این تكنیك كه انتقال یا فرافكنی خوانده میشود ،عمدت ًا برای رد كردن تقصیر

از یکطرف به طرف دیگر مناقشه مورداستفاده قرار میگیرد .این تكنیك میتواند با برانگیختن
واكنش هیجانی جمعیت هدف ،آنان را با مواضع مقامات رسمی همگام سازد .با استناد به
مطالب باال و تحقیقات گسترده و معتبری كه در مورد تأثیر روانی شدید رسانهها در دست
1.Carl. D.
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خاص ،جمعیت هدف را به اتخاذ آن متقاعد میكند .در این تكنیك ،رغبت طبیعی مردم به
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است ،تردیدی باقی نمیماند كه همة مخاطبان این رسانهها ،بسته به ویژگیهای فردی خود،
كم یا زیاد در معرض تبلیغات روانی جمعی قرار دارند (پالمر.)67 :1994 ،1
 -7اقدامات پيشگيرانه در مقابل تهديدهاي نرم

 -1-7آموزش :در اثر آموزش کیفی و هدفمند ،استعدادهای فرد شکوفا میشوند و انسان

رشد میکند و رفتارش اصالح میگردد؛ توان و نیروهای موجود در او ،هدایت و تبدیل
به کار (نتیجه) ميشوند .اگر آموزشها واقعی و مبتنی بر مبانی عقلی ،علمی ،کاربردی و
مؤلفههای هدف باشد ،میتواند اثر خود را در کمترین زمان ممکن بگذارند و بر عکس ،اگر
آموزشها غیرکاربردی و برپایة تصورهای غلط باشند ،ممکن است خود عامل بازدارنده شوند
(پیشقدم .)139 :1387 ،انواع شیوههای آموزش شامل این موارد است :آموزش حضوری
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(چهرهبهچهره) ،آموزش غیرحضوری ،آموزش نیمهحضوری و آموزش مجازی (همان-144 :
.)145
 -2-7آگاهسازي :یکی از شیوههای صیانت کارکنان «آگاهسازي» است.آگاهسازي نوعی از

آموزش است که با بهرهگيري از فنون تبلیغی و متناسب با نیاز مخاطب ،طرحریزی و اجرا
ميشود .در آگاهسازي عوامل مختلفی تأثیرگذار هستند که ازجملة آنها ،میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
 -کارکنان :در وهلة نخست ،تکتک کارکنان باید بدانند که در کلیة مأموریتها ،قبل از

آنکه هدف خود را تعقیب نمایند ،خود بهعنوان اولین هدف برای شیاطین و مفسدان جامعه
همچون اشرار ،قاچاقچیان ،سارقان مسلح و اراذلواوباش و اغتشاشگران هستند؛

 -نقش فرماندهان و مدیران در روشنگری کارکنان :کام ً
ال بازدارنده و آگاهکننده است .فرماندهان

و مدیران بهعنوان پرچمداران مبارزه ،گرچه از یکسو خود نیز در معرض خطرهای عمدهای
هستند که ممکن است هم خودشان و هم سازمان را متزلزل و دچار چالش نماید ،اما مسئولیتی
که آنان نسبت به حفظ کارکنان ،تجهیزات و ...برعهده دارند ،ایجاب مينمايد که بهطور مداوم،
1.Palmer.
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خطرهای جدی مبارزه با انواع فساد و تبهکاری را که به سبب شغل برای کارکنان به وجود
میآید ،به آنان گوشزد کنند و منتظر دیگران نمانند؛
 -سازمانهای نظارتی :بازرسی ،عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات ،میتوانند از طريق

پیشگیری ،بازدارندگی و مقابله ،نقش اساسی را در صیانت کارکنان ایفا کنند (نوبخت.)1384 ،
 -8راهکارهای عملیاتی

کنترل و جلوگیری از گسترش شایعه در سازمان است .در ادامه ،مهمترین اقدامات عملیاتی
در مقابله با شایعه بیان میشود:
 -شناسایی منابع و افراد شایعهساز :در اولین گام باید عناصر و منابع اصلی شایعهساز در

سازمان ،شناسایی شوند و اهداف و دالیل انتشار شایعه ،بهطوردقیق موردبررسی و پرسش قرار
گیرد؛
 -بیاعتبار کردن منبع شایعه :پس از شناسایی منبع شایعهساز ،در یک عملیات روانی باید

نسبت به بیاعتبار کردن منبع در اذهان سازمانی اقدام گردد .در صورت موفقیت در بیاعتبار
کردن منبع شایعهساز و همچنین جلوگیری از نشر شایعه توسط آن منبع ،تا حدود زیادی
شایعه مهار میشود؛
 -انتشار اطالعات رسمی :نشر اخبار و اطالعات توسط مراجع رسمی و مورد اطمینان

کارکنان ،از عوامل مؤثر خنثی نمودن شایعات سازمانی بهشمار میآید .همانگونه که پیشتر

نیز اشاره شد خأل اطالعرسانی شفاف و مؤثر از طریق مراجع رسمی ،از موارد بروز شایعه
است و چنین اقدامی تأثیر بسیاری در کنترل شایعه دارد؛
 -توجه نکردن به شایعات ضعیف :پیداست که امکان مقابله و پاسخگویی بهتمامی شایعات

در سازمان وجود ندارد و باید توجه دستاندرکاران بر شایعات مهم و مخرب معطوف شود.
پس با ارزیابی صحیح شایعات ضعیف از شایعات مهم ،میتوان از هزینه نمودن امکانات و
تجهیزات سازمانی در جهت مقابله با شایعات ،ممانعت نمود؛

بررسی شیوه های مقابله با تهدید های نرم دشمن علیه کارکنان نیروی انتظامی

این راهکارها عمدت ًا پس از رواج شایعه در سازمان انجام میپذیرد و هدف از این راهکارها،
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 -شایعه علیه شایعه :یکی از روشهای عملیات روانی در مواقع بحرانی ،استفاده از «شایعه»

بر علیه شایعه است و از این روش میتوان در مورد مقابله با شایعات سازمانی بهره برد و در
صورت لزوم ،با ایجاد شایعه ،به مقابله با شایعه پرداخت (جزینی و علیزاده.)25-23 :1390،
 -9روش تحقیق

پژوهش حاضر باتوجه به شرايط و موضوع مورد بررسي از نوع ،کاربردی و روش تحقیق
توصیفی -پیمایشی است .جامعة آماري این تحقيق ،كاركنان ستاد فرماندهی انتظامی تهران
بزرگ هستند .جامعة نمونه نیز در دو مرحله انتخاب شدند؛ در مرحلة اول با استفاده از معادلة
محاسبة حجم نمونه کوکران نمونهها به تعداد  223نفر انتخاب و با استفاده از شیوة نمونهگیری
احتمالی سیتماتیک (سامانمند) ،نمونهها انتخاب و اطالعات از آنها اخذ شد؛ بنابراین اطالعات
سال پا نزدهم -شماره -47زمستان1397

از طریق پرسشنامه با مقیاس لیکرت در اختیار جامعة نمونه قرار گرفت .همچنین اعتبار پرسشنامه
از طریق اعتبار صوری و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ( )0/88تأیید شد.
جدول ( )2آلفای کرونباخ

تعداد سواالت
%50

آلفای کرونباخ
%88

در مورد تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق باید اشاره شود که :منظور از «تهدید» مجموعة
خطرات بالقوة برونسازمانی است که امنیت کارکنان و سازمان را به مخاطره میاندازد.
منظور از «تهدید نرم» مجموعة اقداماتی است که موجب دگرگونی هویت فرهنگی و الگوهای
رفتاری قابلقبول یک نظام سیاسی میشود و نوعی سلطه از طریق استحالة الگوهای رفتاری
مردم کشور هدف در الگوهای نظام سلطهگر صورت میگیرد .منظور از «مقابله» سلسله
اقداماتی است که توسط نیروی انتظامی با بهکارگیری و استفاده از تمام ظرفیتهای خود در
شناسایی و رویارویی با تهدیدات انجام میدهد .درنهایت «دشمن» به کسی گفته میشود
که پا را از حد خویش فراتر نهاده و از محدودة خود تجاوز کرده است.
در تحقیق حاضر برای تجزیهوتحلیل آماری دادهها از نرمافزار spssاستفاده شد که در این
تحلیل از آزمون تحلیلی تی یک متغیره استفاده شده است.
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 -10یافتههای تحقیق

یافتههای تحقیق حاضر ،محصول به پاسخ به سؤاالت و با استفاده از آزمون تی و در راستای
آزمون معنیداری فرضیهها ،بوده است:
پرسش نخست :آیا شیوههای مقابلة رسانهای ناجا در بیتأثیر کردن تهدیدهای نرم دشمن

علیه کارکنان ناجا بعد از انتخابات  1388مؤثر بوده است؟
مقابله رسانهای

ارزش تی درجة آزادی
145.939

222

سطح
معنیداری
.000

اختالف
میانگین
4.26368

فاصلة اطمینان  95درصدی
4.2061

4.3213

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که آزمون تحلیل واریانس یکطرفه معنادار است ،بهنحویکه
مقدار آزمون تی برابر با  145/9و سطح معنیداری برآوردشده قابلقبول است ()p<0/01؛
بنابراین میتوان با اطمینان بیش از  99درصد بیان نمود که ازنظر جامعة آماری ،اقدامات
و شیوههای مقابله رسانهای ناجا ،یکی از شیوههای مؤثر در خنثی کردن تهدیدهای نرم دشمن
علیه کارکنان ناجا بعد از انتخابات  1388بوده است.
پرسش دوم :آیا شیوههای تأثیرگذاری ناجا بر افکار عمومی داخلی در بیتأثیر گذاشتن

تهدید نرم دشمن علیه کارکنان ناجا بعد از انتخابات  1388مؤثر بوده است؟
جدول ( )4آزمون تی اقدامات تأثیرگذاری بر افکار عمومی

مقابله رسانهای

ارزش تی درجة آزادی
175.832

222

سطح
معنیداری
.000

اختالف
میانگین
3.97489

فاصلة اطمینان  95درصدی
3.9303

4.0194

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که آزمون تحلیل واریانس یکطرفه معنادار است،
بهنحویکه مقدار آزمون تی برابر با  175/8و سطح معنیداری برآوردشده قابلقبول است
()p<0/01؛ بنابراین میتوان با اطمینان بیش از  99درصد بیان نمود که ازنظر جامعة آماری،
اقدامات و شیوههای تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی ناجا ،یکی از شیوههای مؤثر در خنثی
کردن تهدیدهای نرم دشمن علیه کارکنان ناجا بعد از انتخابات  1388بوده است.

بررسی شیوه های مقابله با تهدید های نرم دشمن علیه کارکنان نیروی انتظامی

جدول ( )3آزمون تی اقدامات رسانهای
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پرسش سوم :آیا شیوههای تبلیغاتی ناجا در بیتأثیر گذاشتن تهدیدهای نرم دشمن علیه

کارکنان ناجا بعد از انتخابات  1388مؤثر بوده است؟

جدول ( )5آزمون تی اقدامات تبلیغاتی

مقابله رسانهای

ارزش تی درجة آزادی
123.157

222

سطح
معنیداری
.000

اختالف
میانگین
2.47803

فاصلة اطمینان  95درصدی
2.4384

2.5177

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که آزمون تحلیل واریانس یکطرفه معنادار است ،بهنحویکه
مقدار آزمون تی برابر با  123/1و سطح معنیداری برآوردشده قابلقبول است ()p<0/01؛
بنابراین میتوان با اطمینان بیش از  99درصد بیان نمود که ازنظر جامعة آماری ،اقدامات
تبلیغاتی ناجا ،یکی از شیوههای مؤثر در خنثی کردن تهدیدهای نرم دشمن علیه کارکنان
سال پا نزدهم -شماره -47زمستان1397

ناجا بعد از انتخابات  1388بوده است؛ اما با توجه به میانگین حاصله میتوان گفت که
اقدامات تبلیغاتی ناجا در جهت بیتأثیر گذاشتن تهدیدهای نرم دشمن علیه کارکنان ناجا
بعد از انتخابات  1388تأثیر کمی داشته است.
پرسش چهارم :آیا شیوههای کنترل فضای سایبری (در مواجهه با شایعهسازی) ناجا برای

بیتأثیر گذاشتن تهدیدهای نرم دشمن علیه کارکنان ناجا بعد از انتخابات  1388مؤثر بوده
است؟

مقابله رسانهای

جدول  )6آزمون تی اقدامات کنترل فضای سایبری

ارزش تی درجة آزادی
190.661

222

سطح
معنیداری
.000

اختالف
میانگین
4.13901

فاصلة اطمینان  95درصدی
4.0962

4.1818

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که آزمون تحلیل واریانس یکطرفه معنادار است،
بهنحویکه مقدار آزمون تی برابر با  190/6و سطح معنیداری برآوردشده قابلقبول است
()p<0/01؛ بنابراین میتوان با اطمینان بیش از  99درصد بیان نمود که ازنظر جامعة آماری،
اقدامات و شیوههای کنترل فضای سایبری (شایعهسازی) ناجا ،یکی دیگر از شیوههای
مؤثر در خنثی نمودن تهدیدهای نرم دشمن علیه کارکنان ناجا بعد از انتخابات  1388بوده
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است (جدول  .)6البته به نظر پاسخگویان ،ناجا در این خصوص نیز اقدامات مناسبی انجام
داده است که رئوس آن در جدولهای  7و  8آمده است.
جدول ( )7طبقهبندی فرضیههای بر پایه آزمون فریدمن

عنارص

3.70
2.30
1.00
3.00

جدول ( )8آزمون فریدمن

223
555.980
3
.000

N
آزمون کای اسکوئر
درجة آزادی
سطح معنیداری

نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد که از بین چهار روش خنثیسازی اقدامات مقابلهای ناجا
با تهدیدات نرم دشمن بعد از انتخابات سال  ،1388ازنقطهنظر جامعة آماری ،اقدامات مقابلهای
رسانهای در رتبة نخست ،اقدامات سایبری در مرتبة دوم و اقدامات مربوط به تأثیرگذاری بر
افکار عمومی داخلی ناجا و اقدامات تبلیغاتی در مرتبههای سوم و چهارم قرار دارند.

بررسی شیوه های مقابله با تهدید های نرم دشمن علیه کارکنان نیروی انتظامی

اقدامات رسانهها
اقدامات افکار عمومی
اقدامات تبلیغاتی
اقدامات سایربی

طبقهبندی
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 - 11نتایج و پیشنهادهای تحقیق

با توجه به اینکه حوادث پس از انتخابات سال  88سناریویی ازپیش تعیینشده بوده است و
طبق فرمایشات فرماندهی کل قوا و رهبر معظم انقالب اسالمی ،کشور ایران و نیروی انتظامی
با فتنه و حجمة سنگین و تهدیدات نرم دشمن در رسانهها مواجه بوده است که البته یافتههای
تحقیق گواهی بر این مدعا هستند .ازاینرو بر مبنای یافتههای تحقیق ،راهکارهای چهارگانة
زیر در جهت مقابله با تهدیدات دشمن ارائه میگردد:
 -افزایش سطح آگاهی کارکنان در مورد نحوة برقراری ارتباط با رسانههای جمعی و شناخت
همهجانبه از روشها و تاکتیکهای تهدید رسانهای در زمانهای آشوب و فتنة دشمن؛
 -توجیه مسئوالن ناجا نسبت به اهمیت و نقش رسانهها در مقابله با تهدیدهای نرم دشمن؛
سال پا نزدهم -شماره -47زمستان1397

پیشنهاد میگردد که در چنین مواقعی ضمن تحلیل محتوای مطبوعات ،با حضور همهجانبه در
رسانهها ،تهدیدهای رسانهای را از بین ببرند؛
 -تدوین برنامهای نظاممند براي ارتباط رسانهای نیرو با رسانههای جمعی ،از طریق استفاده از
روشهای علمی و کاربردی و نیز برنامهریزی و سازماندهی مناسب؛
تعامل با صداوسیما برای هماهنگی در مورد عملیات روانی متقابل از طریق برنامهسازی ومصاحبههای خودساخته و ارتباط با مردم و نیز با تعامل با افکار عمومی و ارائة آموزشهای
الزم به مردم؛
 -جریانسازی مثبت از طریق رسانهها به نفع نیروهای خودی و مقابله با جریانسازی دشمن؛
 -تالش برای ارتقای سطح سواد رسانهای کارکنان و کسب توانایی تحلیل محتوای پیام؛
 -آموزش ،توجیه و تربیت متخصصان موردنیاز این نبرد در بین کارکنان ناجا؛
 -برگزاری همایش ،نشستهای تخصصی و هماندیشی ،در راستای شناخت تهدیدهای
رسانهای؛
 -بهرهگیری از فناوری برتر رسانهای و امکانات نوین ارتباطی در جهت مقابله با هجوم رسانهای.
همچنین در مورد راهکارهای مقابله با تهدیدهای فضای سایبری (در مواجهه با شایعهسازی
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دشمن) پیشنهاد میشود:
 -تأسیس و ایجاد مرکز هماهنگکنندة جنگ نرم در ناجا ضروری است .این مرکز وظیفة
اساسی هماهنگی بین یگانهای داخلی ناجا را درزمینة مقابله با جنگ نرم دشمن بر عهده
دارد؛
سریع و اطالعرسانی به کارکنان ناجا؛
 -فعال نمودن سیستم سایبری حرفهای در ناجا با آموزش و تربیت کارکنان در راستای
حمایت از جریان تولید محتوای سالم در فضای سایبر؛
 -تعامل و هماهنگی با سازمانهای متولی امر ارتباطات و همچنین دستگیری عوامل پشتیبان
سایتهای غیرمجاز در داخل کشور؛
 -جمعآوری تجهیزات ماهوارهای در سازمانهای غیررسمی و منازل و ایجاد اختالل در
پخش آنها و آسیبشناسی استقبال مردم از ماهوارهها؛
گسترش فعالیتها در فضای سایبری با تأسیس و ایجاد سایت و فضای مجازی و فیلترنمودن سایتهای مرتبط؛
 -برآورد اطالعاتی مناسب با استفاده از منابع مختلف اعم از :اینترنت و  ...بهمنظور جمعبندی
و تجزیهوتحلیل دادهها؛
 -تكذيب شايعات و ایستادگی در برابر عملیات روانی دشمن با ایجاد شایعه برای خنثیسازی
شایعات حریف.
از طرف دیگر راهکارهای مقابله با تهدید نرم دشمن در بحث تأثیرگذاری بر افکار عمومی
داخلی ناجا عبارتاند از:
 -فعالسازی اتاق فکر؛ تحلیل و بررسی مدیریت افکار عمومی در مواجهه با تهدیدات
نرم دشمن؛
 -افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان عمومی با پیریزی وضعیتهای آگاهیبخش،

بررسی شیوه های مقابله با تهدید های نرم دشمن علیه کارکنان نیروی انتظامی

 -انتقال اطالعات فضای مجازی در اسرع وقت به فرماندهان ناجا در راستای تصمیمگیریهای
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اقناعسازی و آمادهسازی روحی و روانی آنان در مواجهه با تهدیدات نرم دشمن؛
 -عملیات روانی متقابل علیه دشمن بهمنظور ایجاد هراس و اعالم تبعات نافرمانیهای مدنی؛
تعامل با صداوسیما برای هماهنگی و پوشش خبری از خدمات پلیس؛ برگزاری همایش ،نشستهای تخصصی و هماندیشی در هدایت و پیریزی افکار عمومی؛ ایجاد سیستم اطالعرسانی و آگاه کردن مردم از جرائم دستگیرشدگان در راستای اطالعرسانیمناسب و عملیات روانی با افکار عمومی؛
 -مقاومسازی فکری کارکنان نیرو با برقرار نمودن کالسهای آگاهسازی و مدیریت افکار
عمومی از طریق انجام کارهای فرهنگی بهمنظور کاهش تلفات و خسارات در مواجهه با
تهدیدات نرم دشمن.
سال پا نزدهم -شماره -47زمستان1397

درنهایت راهکارهای مقابله با تهدیدهای نرم دشمن در بحث تبلیغات که ضرورت دارد

ناجا بیشتر به آن بپردازد عبارتاند از:

تهیه و تولید متون آموزشی در رابطه با نقش تبلیغات در تهدیدهای نرم دشمن در زمانهایبحرانی و انتشار آن برای مدیران و فرماندهان و کارشناسان؛
 -مستندسازی هدفمند و عملیات روانی متقابل با بهرهگیری از تبلیغات ،فنون القا و مجابسازی
و روشهای تغییر نگرش؛
 توسعة آموزش و توانمندسازی فرماندهان و مدیران برای کسب مهارت در کاربردروشهای تبلیغات در زمینة پیشبینی ،پیشگیری،کنترل و مقابله با تهدیدهای نرم دشمن؛
 -افزايش محصوالت فرهنگي تأثيرگذار بر کارکنان در مواجهه با تهدیدهای نرم دشمن؛
 تعامل با صداوسیما در راستای افشای چهره ،ماهیت و اهداف دشمنان؛ -تقویت و پررنگ نمودن فعالیتهای هنری و فرهنگی در جهت شناساندن جریان فتنه،
عوامل فتنهانگیز ،خاستگاهها.
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