


 



 (حَصُ ّبی فیضیىی ٍ سخت افضاسی)هذیشیتی ( الف
 ؛(سختونیمهسخت)دستهبنذیتهذیذاتدراینحوسه
 سیزساختهایمزتبطباادارۀمزدم؛
 اهذافجنگدرحوسۀمزدممحور؛

 فشارامنیتیعلیهکشور؛
 عملیاتتأثیزمحور؛
 ویژگیکلیتهذیذ؛

 جنگبیقاعذه؛
 تهذیذاتفناوریپایه؛
 فلجساسیراهبزدی؛

 نیاسمنذیهایاساسیمزدم؛



 (حوسههاینزمافشاری)فزهنگی(ب 
تهذیذنزم؛ 

قذرتنزم؛ 

جنگنزم؛ 

پیشینه؛ 

ماهیتوابعاد؛ 

؛فزاینذاهذاف؛ 

ابشاروروشهایجنگنزم؛ 

ویژگیهایعمذه؛ 
،افکارعمومی 
ابشارتأثیزگذاریبزمزدم. 
نارضایتی،شورشوبزانذاسی؛ 
تأثیزگذاریدرمشارکتمزدم؛ 
،رسانهها 

؛شبکههایاجتماعی 

راهکارهایمقابله؛ 
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 مدل مفهومی راهبزد های   مقابله با جنگ نزم
. 

 

شناخت منابع 
قدرت  و به 
 کارگیری آنها
 

 کارآمدی

 

 جذابیت

 

 اقتدار

 
 شناخت آسیب 
و تهدیدات نرم  
 و مقابله با آنها
 

 

یسیاس  

 

یفرهنگ  
 

 اقتصادی

 
 باورها

 
 سطوح

 اقدامات
مقابله ای    

 

 ملی

 

 استانی

 

 سازمانی

 

خالقیاتا  

 

اهنجاره  

 

 فناوری

دانش و 
 هنر

 

و  اداب 
 رسوم

 

ختاری  

  

 تمدن

 

 

رزشهاا  

 

 گرایش

 

 بینش

 

 كنش

 

 رفتار

 

 احساس

 

 فکر



 فرآیند طرح و برنامه مقابله ای

 طراحي و
 برنامه ریزی

 آسیب های 
 فزا رو

 تعیین شیوه 
 و ابشار

 سنجش وکنتزل 

 اقدام
(ساسمانی ، ملی و منطقه ای)   

 تعیین منابع 
 قدرت

 هدف گذاری



رًبری ملی -1  

مدصٍالت کلیدی -2  

صیشتم خمل و هكل و  -3
 مٍاصالتی

جمؽیت مردمی و ارادى ملی -4  

هیروًای ؼملیاتی و اجرای  ی -5  



 .جمؽیت مردمی و ارادى ملی:خلكي چٌارم 

 :اًداف مٍرد خملي 

اهجام ؼملیاتی رواهی بر ؼلیي مردم و هیروًای مشلح، در این خلكي بي ؼلت مخالفت افکار ؼمٍمی جٌاهی و مٍاهػ بین المللی، باید از 

ن با اهجام ؼملیات رواهی از طریق پخض اؼالمیي ًای مخرب رواهی، ایجاد 
 
بمباران مشتكیم مردم غیر هغامی اختراز همٍدى و بي جای ا

روخیي مردم را ( ایشتگاًٌای رادیٍی  ی و تلٍیزیٍهی، جراید و ماًٍارى ًای طرفدار کطٍر مٌاجم)ظایؽي، راى اهدازی رصاهي ًای گروًی 

 ...تخریب و ضمن اهٌدام ایشتگاًٌای رادیٍ تلٍیزیٍهی کطٍر مٍرد ًجٍم، ارتباط هغامی و 

 :مالخغات 

مریکا بي خٍاصت بین المللی و جٌاهی
 
 .تبدیل خٍاصتي ا

صتاهي مكاومت ملی کطٍر و هاامید 
 
تخریب روخیي و خشن فداکاری، مكاومت و فداکاری، مكاومت و وفاداری مردم و کاًض ا

 .کردن مردم بي ًیئت مداکمي

 .ایجاد ظکاف و فاصلي بین هغام صیاصی و گرایطٌا و ارزظٌای اجتماؼی جامؽي

 :مكایشي تطبیكی با اهدام بدن اهشان 

 .روح و روان و ارادى





 تٌدیدات

 هغامی
 صیاصی

وگی  فًر

 امٍر مردم

 صایبری 

 بیٍلٍژیک

 ظیمیای  ی ًشتي ای

 الک تروهیک

 التصادی

 الک ترومغواطیس

 صیگوالی

 اطالؼاتی



















 خفظ جان اهشان ًا•
 صرمایي اهشاهی کاًض تلفات •

صیب پذیری •
 
 کاًض ا

 پایدار صازی در برابر تٌدیدات•
صرمایي زیر صاختی 

 وفیزیکی

 خفظ زیرصاخت•
 تداوم کارکرد•

 صرمایي ًای صایبری 

 تٍلید بازدارهدگی دفاؼی•
 صرمایي ًای ملی ومؽوٍی خفظ و ارتكاء اؼتبار وپرصتیژ ملی•





ل
ؼام
یر
ع غ

دفا
ی 
ًا
ت 

ٍی
اول

 

 ارتكاء لابلیت ادارى مردم

 پایداری زیر صاخت ًای خٍزى مردم

 خفظ تؽادل ملی در برابر تٌدیدات

 خفاعت ومرالبت از مردم

 خفظ پیٍصتگی دائم با مردم وجکٍمت

 مردم مدٍری 

 مكابلي با راًبرد فلج صازی راًبردی

 اولٍیت خفظ جان مردم

 خفظ صرمایي ًای صایبری کطٍر 

 خفظ اصتكالل کطٍر 

صتاهي تدمل ملی
 
 ارتكاءا

صیب پذیری ًای ؼمدى 
 
 کاًض ا



 آری
توشوض دضوي ثش هَلفِ ّبی جذیذ جٌگ هشدم هحَس ضبهل جٌگ التصبدی، جٌگ سبیجشی ٍ جٌگ ثی  -1

 لبػذُ

 ـ اًجبم جٌگ سٍاًی ثب استفبدُ اص هبَّاسُ ّب ٍ فضبی سبیجشی جْت تضؼیف اسادُ هشدم2

 ـ  ثْشُ گیشی حذاوثشی اص تبوتیه ّبی ػولیبت سٍاًی دس جْت ایجبد اخالل دس سیستن ًظبم 3

ـ توشوض دضوي ثش جٌگ َّضوٌذ اطالػبتی ٍ ًشم ثب حذاوثش ثْشُ ثشداسی اص اثضاس ّب ٍ فضبی ثیي الولل ٍ 4
 .فٌبٍسی ّبی ًَیي ثشػلیِ هشدم ٍ حىَهت

 ًَظَْس دضوي دس تضؼیف اهٌیت سٍاًی هشدم ّبی  اجتوبػی ٍ فٌبٍسی ّبی  ـ تأثیشات ضجى5ِ

 .  تْذیذات صیستی دس حَصُ ّبی اًسبى، دام ٍ طیَس، آثضیبى ٍ ًجبتبت، هحیط صیست، آة، غزا -6

 ـ ایجبد ضىبف ثیي آحبد جبهؼِ ٍحبوویت7

 ـ ًب وبسآهذ جلَُ دادى سبختبس لبًًَی وطَس8

 اهىبى استفبدُ اص اپَصسیَى ٍ گشٍُ ّبی هخبلف ًظبم دس استبى ّب ّوبٌّگ ثب حشوت دضوي  -9

 ضٌبخت هٌبست دضوي اص ضؼف ّب ٍ آسیت پزیشیْبی صیشسبختی ٍ آثبس ػولىشدی آى ثش جبهؼِ ٍهشدم -10

 ـ اهىبى سشایت آلَدگی صیستی اص هسیش وطَسّبی ّوسبیِ ثِ ػلت ضؼف ثْذاضتی ٍ اهٌیتی آًْب11

 استفبدُ دضوي اص گسست فشٌّگی ثیي ًسل ّبی هختلف -12

 ـ المبء ًبوبس آهذی ًظبم ٍ اًمالة اسالهی دس اداسُ هولىت ٍ حبوویت دیٌی 13

 هذًیـ ایجبد ًبسضبیتی دس هشدم ٍ ّذایت ثِ سوت ضَسش ٍ ًب فشهبًی 14



 تَاًبیی دضوي دس اًطجبق الگَّبی تْبجوی ٍ سٌبسیَّبی تْذیذ هتٌبست ثب ٍضؼیت داخلی وطَس -15

 (ػوذتب ػلَم اًسبًی)ـ ًفَر فشٌّگ ثیگبًِ دس داًطگبُ ّب ٍ هشاوض ػلوی 16
 ـ الذاهبت دضوي ثشای جزة ٍ سَء استفبدُ اص ًخجگبى، هختشػبى ٍ ًَآٍساى ٍ ًیشٍّبی هَثش17

 ٍ ّب ضجىِ ٍجَد هٌبطك ٍ استبًْب دس...ٍ لَهیتْب،هزاّت ًَع ثِ تَجِ ثب دضوي سٍاًی ػولیبت اًجبم ـ18
   سبیجشی فضبی دس دضوي ثِ ٍاثستِ ًفَری ٍ جبسَسی ّبی گشٍُ

ِ ای ،الٌبع سبصی ٍ جْت دّی ثِ 19 ـ تَاى ثشتشی سبص دس جٌگ ًشم  ثب اًجبم ػولیبت سٍاًی، جٌگ سسبً
 افىبس ػوَهی وطَس ٍ ایجبد ضىبف ثیي ّئیت حبووِ ٍ هشدم 

 ٍ ًْبدّبی تبثیش گزاس دس جبهؼِ ٍ ایجبد فبصلِ ثیي هشدم ٍ هسئَلیي(ثسیج)ـ تضؼیف ًْبد ّبی اًمالثی 20

 ـ تحت تأثیش لشاس گشفتي هشدم استبًْبی هشصی اص ٍضؼیت استبًْبی ّن هشص سبیش وطَسّب21

 ٍهشدمپیىشُ وطَس ثشػلیِ اثضاسّب ٍ سٍش ّبی هتٌَع اهٌیتی ٍ ًظبهی ثَسیلِ ـ اػوبل لذست َّضوٌذ 22

هبًٌذ اػتصبة، تؼطیلی والسْب ٍ جلت ( تحشن داًطجَیبى)ـ ثْشُ گیشی اص پتبًسیل داًطگبّی 23
 حوبیت گشٍّْبی اپَصیسیَى داخلی ٍ خبسجی

 ـ طشاحی ٍ اًجبم ػولیبت خشاثىبساًِ صیستی ٍ هختل ًوَدى چشخِ اهٌیت غزایی ٍ داسٍیی وطَس24

هبلی، صٌبیغ، وطبٍسصی، ثبصسگبًی، هٌبثغ )ـ جٌگ التصبدی ٍ اػوبل تحشین ّب دس حَصُ ّبی هختلف 25
 ...(اًسبًی ٍ ػلوی ٍ فٌبٍساًِ ،سایبًِ ای ٍ 

 ـ ًطت هَاد پشتَیی ٍ سادیَ اوتیَ اص تبسیسبت ّستِ ای وطَس ّبی ّوجَاس ّستِ ای26

 .ـ افضایص تحشین ّبی التصبدی دضوي ٍ اص ثیي ثشدى آساهص جبهؼِ ثوٌظَس تْیج ٍ فطبس ثش حبوویت27

 
























