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 جىگ مکمل شىاختی جىگ

 اقتصادی
 ضٌاختی جٌگ جوان:

(Cognitive warfare )ِت 
 ضٌاخت قَُ دادى قزار ّذف هؼٌای

 تا ّذف جاهؼِ ًخثگاى ٍ هزدم مػوَ
 تاٍرّا، ّا، ارسش ٌّجارّا، تغییز

 هذیزیت طزیق اس ّا رفتار ٍ ّا ًگزش
 جٌگ ًَع ایي. است تزداضت ٍ ادراک
 تز، پیطزفتِ تز، یافتِ تکاهل ضکل
 است رٍاًی جٌگ تز ٍسیغ ٍ تز ػویق

 تا) ای ضثکِ جاهؼِ تز هثتٌی کِ
 تا ٍ تَدُ( ًَیي ّای رساًِ سیزساخت

 اًجام تزداضت ٍ ادراک ذیزیته
 جاهؼِ در ًگزش تغییز. گیزد هی

 در خطا ٍ اختالل ّذف، کطَر
 گیزاى، تصوین هحاسثات دستگاُ
 اطالػاتی، جٌگ ًوَدى اثزتخص

 تیي ادراکی-ػاطفی گسست ایجاد
 ًْایتاً ٍ حاکویت تا ًخثگاى ٍ ّا تَدُ

 اجتواػی سزهایِ سٍال ٍ تضؼیف
 یضٌاخت جٌگ ّای کارٍیژُ تزخی

 . ّستٌذ
 ًقطِ سِ ضٌاختی، جٌگ در دضوي

 -۱: دّذ هی قزار ّذف را اصلی آهاج
 ٍ «ًاب اسالم: »ًظام اصلی ایذُ

 ٍ اصلی ّستِ) «فقیِ هطلقِ ٍالیت»
 -۲( اسالهی اًقالب گفتواى هزکشی
 ارکاى ًْادّا، هجوَػِ: ًظام ساختار

 کِ اصلی ایذُ اس تزآهذُ ّای دستگاُ ٍ
. است دُدا ضکل را حکَهت هجوَػِ

 اس حاصلِ ًتایج: ًظام کارکزد -۳
 در کِ ًظام ساختار اجشای ػولکزد

 ساختار خزٍجی دٌّذُ ًطاى ٍاقغ،
 را آى ًاکارآهذی یا کارآهذی ٍ تَدُ

 ایي اس ّذف ًْایت در. دّذ هی ًطاى
 سدایی، هطزٍػیت تْاجن،

 قذاست اػتوادسدایی، اػتثارسدایی،
 ًاکارآهذًوایی ٍ ًااهیذساسی سدایی،

 اهیذٍار دضوي ًْایت در کِ ستا
 اس ٍ اجتواػی رٍیگزداًی سثة است
 ًظام اجتواػی سزهایِ رفتي تیي
 ًتیجِ تاػث آًچِ ٍاقغ در. ضَد

 ضَد، هی اقتصادی جٌگ تخطی
 .است ضٌاختی جٌگ اثزتخطی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (رٌ)امام مخالف مسیر
 

 ضَرای ػضَیت تِ آسادی ًْضت هٌحلِ ساسهاى ػضَ تْاٍر، ػواد آًکِ اس پس :بصیرت پایگاه

 قَاهی، ًاصز ضذ، اضارُ هَضَع ایي تِ ستَى ّویي در ٍ درآهذ طلثاى اصالح گذاری سیاست ػالی

 را آسادی ًْضت: »گفت ػضَیت ایي ػلت درتارُ ضطن هجلس حقَقی ٍ قضایی کویسیَى رئیس

 پذیزش تا طلثاى اصالح آیا کِ پزسص ایي تِ پاسخ در ٍی.« داًن هی کطَر در ٍاقؼی طلة اصالح

 ساسهاى ایي تِ ًسثت خَد پیطیي ّای سیاست ٍ هَاضغ اس خَد جوغ در آسادی ًْضت ػضَ یک

 ٍی.« ًثَدًذ آسادی ًْضت هخالف ٍقت ّیچ طلثاى اصالح: »کزد تصزیح اًذ، گذضتِ هٌحلِ

 استفادُ آًْا اس اگز ٍ تَد خَتی سیاست آسادی ًْضت ٍ هلی جثِْ سیاست: »کزد خاطزًطاى

 هطزح کِ است هسائلی ایي خاطز تِ اهزٍس هطکالت ٍ ضذ ًوی هطکالت ایي دچار کطَر کزدین، هی

 افزاد ایي ظزفیت اس ًتَاًستین کِ کزد ػول طَری کطَر در تٌذرٍ جزیاى هتأسفاًِ. است ضذُ

 را آسادی ًْضت( رُ)اهام کِ هَضَع ایي درتارُ ضطن هجلس طلة اصالح ًوایٌذُ.« کٌین استفادُ

 ضوا. آٍریذ هی کجا اس ضوا را ایٌْا. ًیست چیشی چٌیي ًِ،: »گفت داًستٌذ، هی هٌافقیي تا تزاس ّن

 ...«ًیست هٌشل ٍحی گفتٌذ اهام کِ ّزچِ... کٌیذ هی جؼل را اهام ّای حزف داریذ

 فزقِ ایي اًحزافات درتارُ( رُ)اهام صزیح ًظز کِ است حالی در آسادی ًْضت درتارُ قَاهی ادػای

 سال ۱1( رُ)خویٌی اهام حضزت ایٌکِ. است آهذُ صزاحت تِ ًیش اسٌاد در ٍ است هطخص کاهالً

 تاسرگاى ٍسیزی ًخست تا هخالفتص تِ هٌتظزی اهلل آیت تِ ای ًاهِ در هَقت دٍلت استؼفای اس پس

 ّن را اٍ ٍلی تَدم، هخالف تاسرگاى ٍسیزی ًخست تا هي قسن، ٍاهلل: »... ًَیسٌذ هی ٍ کٌٌذ هی اضارُ

 در تاسرگاى هْذی ٍیژُ تِ ٍ هَقت دٍلت کِ دارد اضتثاّاتی ػوق اس ًطاى...« داًستن هی خَتی آدم

 اکثز سیذػلی کِ رسذ هی حذی تِ آسادی ًْضت اًحزافات اها ضذًذ؛ هزتکة اًقالب اٍایل

 سَاتق ٍ آسادی ًْضت درتارُ ای ًاهِ ،۱۳۱۱ تْوي ۱۱ تاریخ در ٍقت، کطَر ٍسیز پَر، هحتطوی

 اهام تِ اسالم، رسهٌذگاى ػلیِ جٌگ دٍراى طی آًاى ّای خیاًت ٍ آهزیکا سفارت تا آًْا ارتثاطات

 ّای فؼالیت ٍ هجلس کاًذیذاتَری تزای آًاى صالحیت درتارُ ایطاى اس ٍ ًَیسذ هی( رُ)خویٌی

 ٍ دّذ هی را پَر هحتطوی پاسخ ،۱۳۱۱ تْوي ۳1 تاریخ در ًیش( رُ)اهام. کٌذ هی استؼالم سیاسی

 یا دٍلتی اهَر اس اهزی ّیچ تزای صالحیت آسادی اصطالح تِ ًْضت اػضای: »ًَیسذ هی

 حزتِ ایي تا ٍ ّستٌذ اسالم تِ هتظاّز آًکِ اػتثار تِ آًْا ضزر ٍ ًذارًذ را قضایی یا گذاری قاًَى

 احادیث ٍ کزین قزآى تفسیز در هَرد تی دخالت تا ًیش ٍ کزد خَاٌّذ هٌحزف را ها ػشیش جَاًاى

 حتی دیگز ّای گزٍّک ضزر اس تطًَذ، است هوکي ػظین فساد هَجة جاّالًِ ّای تأٍیل ٍ ضزیفِ

 .«است تاالتز ٍ تیطتز ـ تاسرگاى هٌْذس ػشیش فزسًذاى ایي ـ هٌافقیي
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 جىگی جىایات درمًرد ديگاوٍ استاوذارد ي آمریکا

 ٚ ٘مض پیساوطزٖ یا ٚ ا٘تماز ٌٛ٘ٝ ٞیچ خای وٝ تطتیثی تٝ ضٛز، تسٚیٗ ٚ ا٘تراب زلت تا تایس آ٘چٙاٖ زیٛاٖ آضای آرمان:

 خایی ٟاتٙ. ضسٜ استفازٜ تاوٖٙٛ إُِّ تیٗ ضٚاتظ زض حمٛلی ضاذص ػٙٛاٖ تٝ زیٛاٖ آضای خٟت ایٗ اظ ٚ ٘ثاضس آٖ زض ػیة

 اضافٝ تٝ زائٓ ػضٛ 5 آضای اتفاق ٚ اخٕاع تا ٚ ٔتحس ُّٔ ساظٔاٖ أٙیت ضٛضای زض ضٛز ٘مض است ٕٔىٗ زیٛاٖ آضای وٝ

 زِیّی تٝ زیٛاٖ ضای یه اٌط وٝ است إِّّی تیٗ أٙیت ٚ صّح آٟ٘ٓ وٝ ٔٙظٛض یه تطای فمظ ٚ فمظ آٟ٘ٓ غیطزائٓ اػضای

 تٝ تٛا٘س ٔی ٔتحس ُّٔ ساظٔاٖ أٙیت ضٛضای حىٓ تا زیٛاٖ ضای صٛضت ایٗ زض ٙساظزتی ذغط تٝ ضا إِّّی تیٗ أٙیت ٚ صّح

 ٔٛاضز زض فمظ وٝ است تطذٛضزاض ٚاستحىاْ لسضت اظ آ٘چٙاٖ زیٛاٖ آضای ضٛز ٔی ٔالحظٝ تٙاتطایٗ. زضتیایس تؼّیك حاِت

 ٕٔىٗ استثٙایی ٔٛاضز آٖ زض فمظ ٚ ضٛز یٔ ٍ٘طیستٝ زائٓ ػضٛ پٙح تٛسظ إِّّی تیٗ أٙیت ٚ صّح زِیُ تٝ آٟ٘ٓ ٚ استثٙایی

 ضا تطأپ زٚ٘اِس زِٚت ػّٕىطز عطف ایٗ اظ تایس اوٖٙٛ. ضٛز ٌطفتٝ ٘ازیسٜ یا زضآٔسٜ تؼّیك حاِت تٝ ٔٛلتا زیٛاٖ آضای است

 ضة سرٙطا٘ی زض تِٛتٖٛ خاٖ. ا٘س ٌطفتٝ ضا آٔطیىا خٕٟٛض ضئیس اعطاف وٝ تِٛتٖٛ خاٖ ٘ظیط تٙسضٚٞایی ٚ وطز ٍ٘اٜ

 زض وٙٙس، ضسیسٌی افغا٘ستاٖ زض آٔطیىا خٍٙی خٙایات تٝ اٌط وٝ وطز تٟسیس ضا زازٌستطی إِّّی تیٗ زیٛاٖ لضات اش ضتٌٝص

 ٚ آٔطیىا زض ٞایطاٖ حساب تٝ آٟ٘ا زستطسی ٚ زٞس ٔی لطاض تحطیٓ ٔٛضز ضا لضاتص ٘فط 15 ٞٓ ٚ زیٛاٖ ٞٓ صٛضت ایٗ

 تاضید زض ضایس تطتیة ایٗ تٝ ٚ وٙس ٔی ٔتٛلف ضا تاضس آٔطیىا عطیك ظا وٝ زیٍط ٞای تا٘ه ٚ زیٛاٖ تیٗ تطاوٙص ٞطٌٛ٘ٝ

 .ضٛز ٔی زیٛاٖ ایٗ ضای استمالَ ٚ زازٌستطی إِّّی تیٗ زیٛاٖ ٔسػی وطٛض یه وٝ است تاض اِٚیٗ

 شًد می اشتباٌ صفر یک يقتی

: تٛز ٘ٛضتٝ اضتثاٜ تٝ تٛئیتی ضز پیص ضٚظ زٚ ٚی وٝ است حاِی زض تطأپ التصازی ػّٕىطز اظ ضضایتٕٙسی ٔیعاٖ خراسان:

( زضصس 3.3) تیىاضی ٘طخ اظ تیطتط ٌصضتٝ ساَ صس زض تاض اِٚیٗ تطای( زضصس 4.2) آٔطیىا زاذّی ٘اذاِص تِٛیس ضضس ٘طخ»

 ٔطاٚضاٖ ضٛضای ضئیس ،«ٞاست وٛیٗ» آٖ اظ پس. زاضت پی زض ضا التصازی ٌطاٖ تحّیُ ٚاوٙص وٝ السأی.« است ضسٜ

 ٘فط یه احتٕاال. است ساتمٝ تی اذیط ساَ 100 ٘ٝ ٚ 10 زض زاذّی ٘اذاِص تِٛیس ٘طخ افعایص وٝ ٌفت سفیس واخ التصازی

 .زاز ٔی ا٘داْ ضا واض ایٗ ٘ثایس وٝ است وطزٜ اضافٝ ػسز ایٗ تٝ صفطی
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 وگاٌ بٍ شرق

 ٚ ضٚسیٝ ایطاٖ، خا٘ثٝ سٝ اخالس :صبح نو
 ٍٕٞطایی تطای تاتی فتح تٟطاٖ زض تطویٝ

 تٛا٘س ٔی وٝ ای ٍٕٞطایی است؛ ای مٝٔٙغ
 ٚ استؼٕاضی ٞای زِٚت ٔطاضوت تسٖٚ

.  وٙس حُ ضا ذٛز ٔطىالت ای، فطأٙغمٝ
 ٚ است ضذساز ایٗ ٔٛفك ٕ٘ٛ٘ٝ سٛضیٝ
 ضا آٖ تٛاٖ ٔی ٞٓ یٕٗ زض وٝ است ای تدطتٝ

 ٍ٘اٜ ضٚش، ایٗ وّی ٔٙغك. ٌطفت واض تٝ
 تّمی غطب آ٘چٝ ٟٔٙای ضطق است؛ ضطق تٝ

 اخٕاالً وٝ است وّیتی طبغ. ضٛز ٔی
 ٚ غاپٗ ٔثالً ٚ ٘ساضز خغطافیایی تٙسی تمسیٓ

 لطاض غطب زض وساْ ٞیچ أا ا٘س غطتی استطاِیا،
 زض ترص، ٘تیدٝ ضطق تٝ ٍ٘اٜ. ا٘س ٍ٘طفتٝ
 حُ تطای آفطیٗ اِٟاْ تایست ٔی سٛضیٝ،

 آٟ٘ا ضأس زض فؼالً وٝ تاضس ٔؼضالت سایط
 حٕالت اظ ٘اضی وطٛضٞا ّٔی ٔٙافغ حفظ

 ٞط ضیاَ ٚ ضٚتُ ِیطٜ،. آٔطیىاست التصازی
 ضٚ تٝ ضٚ تطأپ التصازی خًٙ آٔاج تا سٝ

 تٛا٘ٙس ٔی وطٛض سٝ ٞط لضا اظ ٚ ا٘س ضسٜ
 اضتثاط زض یىسیٍط تا ثاِث، ٔٛلؼیتی ٟٔٙای
 ٕٞسایٍی ضٚسیٝ، ٚ ایطاٖ ٔثالً ٚ تاضٙس

 ٞٓ   ضٚسیٝ ٚ تطویٝ ٚ ایطاٖ ٚ زاض٘س زضیایی
 ٌطایی غطب شٞٙیت ٔطىُ. زیٍط ا٘حایی تٝ

 زِٚتی ساالضی زیٛاٖ اظ ترطی تط وٝ است
 ٌطا ٚاپس خطیا٘ی ٚ ضسٜ حىٕفطٔا ایطاٖ زض
 زض ذٛاٞس ٔی پیص، ساَ 50 تٝ ٔتؼّك ٚ

 تٛا٘س ٕ٘ی ٚ وٙس حطوت ٔطىالت حُ ظٔیٙٝ
 ضا آٖ وٝ تطسس چٝ تفٟٕس، ضا ضطق تٝ ٍ٘اٜ

 زِٚت، تٝ وٕه ٘رستیٗ. وٙس اخطایی
 ٚ لسیٕی شٞٙی ضاوّٝ ایٗ اصالح

 .٘اواضاست
 

 تًاوذ؟ ومی ایراوی جًان آیا/سیاسی تحلیل آمًزش
 ٙس،و زضست ٔٛضه خٛض آٖ تٛا٘س ٔی وٝ خٛا٘ی» است ایٗ سؤاَ حاال

 ٚ٘یٓ سٝ اظ ضا اٚضا٘یْٛ ساظی غٙی تٛا٘س ٔی وٙس، زضست ٞٛاپیٕا خٛض آٖ

 تِٛیس تطای ضا ٔاضیٗ تٛا٘س ٕ٘ی خٛاٖ ایٗ تطسا٘س، زضصس تیست تٝ زضصس

 پیص ٚ تسٞس پیططفت زیٍط ٔٛضٛع فالٖ یا ذٛزضٚ

 تحطیٓ ػیٗ زض ٞٓ زیٍط ٔسائُ اظ تسیاضی زض ٔا( 1336/01/01...)تثطز؟

 پیططفت... وٙیٓ پیسا زست تاال ٚ تطخستٝ تسیاض ٞای ٘مغٝ تٝ ایٓ تٛا٘ستٝ

 ػعٕٔاٖ اٌط ٞٓ التصاز زض... ؟!وٙیٓ پیططفت ٘تٛا٘یٓ التصاز زض چطا وطزیٓ؛

. وٙیٓ ضىٛفا ضا التصاز تٛا٘یٓ ٔی تسٞیٓ، ٞٓ زست تٝ زست ٚ وٙیٓ خعْ ضا

 فالٖ وِی زاضز، تطٔی ضا تحطیٓ ایٗ وِی وٝ ٘ثاضس زضٕٗ زست تٝ ٔاٖ چطٓ

 تٛا٘یٓ ٔی واض چٝ ذٛزٔاٖ تثیٙیٓ وٙیٓ ٍ٘اٜ! زضن تٝ وٙس؛ ٔی ٔٛافمت ضا ٘مغٝ

 ( 1333/01/01.«)تىٙیٓ

 

 سیبری سرمای در فرضی دشمه با وبرد
 تٝ ایٗ خٟت سطز، خًٙ ظٔاٖ اظ ضٚسیٝ ٘ظأی ٔا٘ٛض تطیٗ تعضي ایطاٖ:
 زض چیٗ حضٛض ظیطا است؛ وٝ چیٗ ٘یع زض آٖ حضٛض اض٘س. إٞیت حائع

 ایٗ. است آسیایی لسضت زٚ ایٗ پیططفت تٝ ضٚ زٚستی ٘طاٍ٘ط آٖ
 پیًٙ خیٗ ضی ٚ یٗپٛت تطای ضا ٔغتٕٙی فطصت ای، ٞفتٝ یه ٔا٘ٛض
 تٝ یىسیٍط تا ٔرتّفی ٔسائُ سط تط تا آٚضزٜ فطاٞٓ چیٗ خٕٟٛضی ضئیس
 ٔا٘ٛض، ایٗ تطٌعاضی تٝ اضاضٜ تا چیٗ زفاع ٚظاضت. تٙطیٙٙس ٌٛٚ  ٌفت
 ٚ ٘ظأی ٞای ٕٞىاضی تؼٕیك آٖ، زض چیٗ ٔطاضوت اظ ٞسف وطزٜ اػالْ

 ٔماتّٝ ٔٙظٛض تٝ ٞایطاٖ ظطفیت تٟثٛز تطای عطفیٗ ٞای ظیطساذت تمٛیت
 حضٛض ذثط تأییس زض چیٗ زفاع ٚظاضت. است أٙیتی تٟسیس ٌٛ٘ٝ ٞط تا

 ضا ٘ظأی ٘یطٚی 200ٚ ٞعاض 3 ٔا: »ٌفت ٘ظأی ٔا٘ٛض زض وطٛض ایٗ
 ٔسىٛ تٝ ّٞیىٛپتط ٚ خٍٙٙسٜ 30 ٚ خٍٙی افعاض سرت ٘ٛع 300 تا ٕٞطاٜ

 .«ایٓ فطستازٜ
 


