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  گفتار پیش

امروز اهمیت پدافند غیر عامل باید براي مسئوالن شناخته شده باشد، « 
  ) ».6/12/85( اهتمام شما کار را پیش  می برد.

  »مقام معظم رهبري«                                                    
  

ها و ابزار هاي جنـگ   دشمنان کشور عزیزمان همواره با استفاده از شیوه
نرم در صدد ضربه زدن یـا تضـعیف ارکـان نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران        

      هـاي مقابلـه، دفـاع یـا پدافنـد       تـرین روش  باشند. یکی از بهتـرین و ارزان  می
ـ  غیر عامل است که با به کارگیري اصول و مالحظات آن می ه حفاظـت  توان ب

پـذیري، مـدیریت صـحنه بحـران و افـزایش       ها و کـاهش آسـیب   زیر ساخت
  پایداري کشور در مقابل انواع تهدیدات، مبادرت ورزید.

کتب در زمینـه دفـاع غیرعامـل یکـی از     این سري اندیشه تهیه و تدوین 
هاي مهم، اصولی و زیربنایی در نیل به اهـداف راهبـردي دفـاع غیرعامـل      گام
بـه عنـوان    کتب در حجم و قطـع کـوچکتر  این اساس تدوین این باشد. بر می

  کارشناسان ، سازي مدیران آگاه، کتب مرجع آموزش عمومی پدافند غیرعامل 
  (پنج) 



                                                                            
 ایـن مجموعـه  ،  نمایـد.  و دانشجویان را تسهیل میهاي اجرایی کشور  دستگاه

هاي کارشناسان و مؤلفین محترم در ایـن   از دیدگاهمهم  شامل برداشت مطالب
امیـدواریم  مـورد   اند. حوزه بوده که در انتهاي کتاب در کتابنامـه لیسـت شـده   

  قرارگیرد. اده عالقه مندان و مخاطبین عزیز استف
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  مقدمه -1
  

  :تعاریف
: عبارت است از هرگونه اقدام غیر خشونت آمیز که ارزش ها  تهدید نرم

و هنجارها را مورد هجوم قرار داده و در حد نهایی منجر به تغییر در الگوهاي 
شود که با الگوهاي رفتارهاي نظام حـاکم   رفتاري و خلق الگوهاي جدید می

      تعارض داشته باشد. الزم به ذکر اسـت کـه زمینـه هـاي تهدیـد نـرم افـزاري       
می تواند منجر به شکل گیري یا تشدید تهدیدات نرم افزاري و یا حتی سخت 

  )121چونگ این مون ص  افزاري مانند حمله نظامی شود.(ادوارد اذر،
برابر جنگ سخت در حقیقت شـامل هـر گونـه    جنگ نرم در : جنگ نرم 

شود که جامعه هدف یا گروه هدف را نشانه  اي می اقدام روانی و تبلیغات رسانه
و بدون درگیري نظامی و گشوده شدن آتش رقیـب را بـه انفعـال یـا      گیرد می

اي، جنگ اینترنتی، براندازي نرم،  دارد. جنگ روانی، جنگ رایانه شکست وا می
سازي از اشکال جنگ نـرم   هاي رادیویی و تلویزیونی و شبکه بکهاندازي ش راه

  )1387هستند (سایت مجلس، 
در این کتاب مباحث جنگ روانی ، عملیات روانی و جنگ رسـانه طـرح   

  گردیده است:
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    1جنگ روانی -2
کنـون تعـاریف متنـوعی بـر اسـاس شـرایط ، از جنـگ روانـی شـده           تا

رزمی تعریـف زیـر را    در آیین نامه  1995است.وزارت جنگ امریکا در سال 
  ارائه کرده است:

جنگ روانی استفاده برنامه ریزي شده از تبلیغات و سایر اعمالی است که 
قبل از هر چیز با هدف تأثیر بر نظریات، احساسات، مواضـع و رفتـار جوامـع    
دشمن ، بیطرف یا  دوست به شیوه اي خاص براي دستیابی بـه اهـداف ملـی    

  ).85:1380(نصر گیرد صورت می
جنگ روانی همان جنگ کلمه و عقیـده اسـت، کـه بـه صـورت مخفـی،       

شود. اساساً جنگ روانی سالحی است کـه   آشکار، شفاهی و یا کتبی انجام می
  ) 95:1386به انسان و عقل او توجه دارد. (نصر،

جنگ روانی عبارت است از یک جریان ارتباطی که در آن دو طرف انسانی 
داشته و یک طرف یا هر دو طرف سعی در تأثیر گـذاردن بـر افکـار،    شرکت 

عواطف و تمایالت حریف خود (دشمن) و وادار کردن طرف مقابل به انجـام  
، دارد. (عاصـف،   رفتاري مطابق خواست خود، که هـدف نهـایی آنهـا اسـت    

64:1384(  
نویسـد: جنـگ    ) در خصوص جنگ روانی می1954پل الینبرگر (در سال 

استفاده از تبلیغات ضد دشمن، همـراه بـا اقـدامات عملـی اسـت کـه        روانی،
  )12:1382فر،  ماهیت نظامی، اقتصادي یا سیاسی دارد. (سلطانی

روانی است که کشور یا گروهـی   -جنگ روانی مجموعه اقدامات تبلیغی
ها و مردم در جهت مطلوب بـه   براي اثرگذاري و نفوذ بر عقاید و رفتار دولت

                                                             
1- Psychological Warfare 
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هـا و ابزارهـاي سیاسـی، اقتصـادي، فرهنگـی و نظـامی انجـام         نهپشتیبانی زمی
دهد. تفاوت تعریف مذکور با دیگر تعاریف جنگ روانـی در نظـر گـرفتن     می

دیپلماتیک و ارتباطی است. در  -هاي اقتصادي، نظامی، سیاسی ها و ابزار زمینه
  روانی تأکید دارد. -صورتی که تعاریف متداول بیشتر به ابزارهاي تبلیغی

هاي سیاست خارجی و روابط بین الملل چهار  به مفهوم دیگر در موضوع
ارتبـاطی وجـود    -تبلیغـی  -4اقتصـادي و   -3دیپلماتیـک   -2نظامی  -1ابزار 

  اي، ترکیبی از این چهار عنصـر باعـث موفقیـت    دارند که در یک تفکر سامانه
  کارساز باشد.می شود و کمتر امکان دارد تنها یک عنصر مانند تبلیغات، بتواند 

 -2فشـارهاي اقتصـادي    -1فشارهاي عملی در جنگ روانی عبارتنـد از:  
 -فشـارهاي فرهنگـی   -4دیپلماتیـک   -فشارهاي سیاسی -3فشارهاي نظامی 

 )1382اجتماعی (اردستانی، 

  
    2انواع جنگ روانی -3
  
جنگ روانی را بـه سـه    ،محمد شیرازي در کتاب جنگ روانی و تبلیغات 
 :تقسیم کرده است   استراتژیک )3    تحکیمی )2     تاکتیکی )1 :دسته

  
اي  این نوع از جنگ روانی معمـوالً در محـدوده   : جنگ روانی تاکتیکی -

شود و افراد نظامی و غیر نظامی وفادار  کوچکتر و با اهدافی مشخص انجام می
  دهد. به دشمن حاضر در صحنه عملیات رزمی را مورد توجه و هجوم قرار می

هاي مشخصی  موفق شدن در جنگ روانی تاکتیکی که عمدتاً متوجه یگان
                                                             

 محمد شیرازي 2-
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است باعث باال رفتن کارایی و توان رزمی نیروهاي خودي از نیروهاي دشمن 
  شود. می

مقصود از اجراي این نوع از جنگ روانی وادار ساختن نیروهـاي دشـمن   
به فرار یا تسلیم بصورت گروهی و یا فردي تضعیف اراده و پایداري، کـاهش  
روحیه و در نهایت گمراهی فرماندهان دشـمن اسـت. سـعی مجریـان جنـگ      

بر آن است که فرماندهان دشمن را مجبـور سـازند تـا عملـی      ،یکیروانی تاکت
اش به ضرر خودشان و به نفع مجریان جنگ روانی باشد  انجام دهند که نتیجه

  شود. هاي جنگ استفاده می از این شیوه به خصوص در جبهه
براي نمونه پخش اوراق تبلیغاتی در خصوص نحوه تسلیم شدن، امکانات 

هاي مصوب در ژنو در خصوص حقوق اسرا و یـا   رالعملو امتیازات یا دستو
هـاي تبلیغـات چـاپی     امکانات و امتیازات در اختیار قرار گرفته اسرا از نمونـه 

هاي  توان به استفاده از بلندگو در جنگ ایران و عراق پخش برنامه است. اما می
ـ   ی رادیویی کوتاه برد و... اشاره داشت که عامل مهمی در تبلیغات جنـگ روان

توان همزمانی بمباران نقاط حساس در ایجاد  تاکتیکی است. از دیگر موارد می
  هاي مخرب را نیز در این بخش منظور کرد. شایعه
به این نوع از جنـگ روانـی اسـتحکامی     : جنگ روانی تحکیمی تثبیتی -

شود که به منظور سهولت عملیات و پیشـرفت   استقراري و تثبیتی نیز گفته می
هـایی   زان همکاري مردم غیرنظامی در سرزمین خودي یا سرزمینو افزایش می

  شود. که توسط نیروهاي خودي اشغال شده است اجرا می
مقصود نهایی از طراحی و اجـراي جنـگ روانـی تحکیمـی، پیـروزي در      
جنگ، برقراري صلح و حفظ پیروزي بدست آمده است. در این نوع از جنگ 

را به جلـب اعتمـاد و پشـتیبانی مـردم و     هاي خود  ها و اقدام مجریان فعالیت
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هاي الزم به آنـان بـه قصـد افـزایش سـطح آگـاهی و        همچنین ارایه آموزش
هاي دشمن و ایستادگی در برابر اکاذیب و  ها و دسیسه شناخت نسبت به اقدام

  معطوف دارند.،شایعات 
مسؤوالن دولتی و سیاستمداران به ویژه رهبران محبوب مردم نقش بسیار 

  . 3هاي روانی تحکیمی بر عهده دارند در پیشبرد اهداف جنگ مؤثري
و جنـگ سـوم خلـیج     2002از این شیوه پس از جنگ افغانستان در سال 

هاي تبلیغاتی سـعی شـده    ریزي استفاده شده است یعنی با برنامه 2003فارس 
است مشروعیت نظامیان مهاجم باال برده شود و همچنین شهروندان احسـاس  

غال نداشته باشند و پیروزي دشمن را پیـروزي خـود محسـوب    حقارت از اش
  کنند.

  جنگ روانی استراتژیک -
اي است با اسـتفاده   هاي بلند مدت و گسترده این نوع جنگ شامل فعالیت

پذیر نظامی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی و غیره که علیه بخش  از نقاط آسیب
هـا و   اعـث سسـتی آرمـان   رود کـه ب  عمده یا تمامی مردم یک جامعه بکار می

ها را نسبت به تمدن و فرهنگ و اصولی که بر اساس آن  شود و ملت عقاید می
اندازد زیرا از بین بـردن اراده دشـمن کـه     کنند به شک و تردید می حرکت می

هاي مادي و قـدرت   قصد پایداري دارد بسیار مهمتر و با ارزش تر از توانایی
  او است.

براي متالشی کردن نظامی و مادي دشمن بر اراده بسیاري از اوقات سعی 
سـازد. بنـابراین    ثیر معکوس دارد و آنان را براي مبارزه مقـاوم تـر مـی   أمردم ت

                                                             
  20ص  1376شیرازي  - 3
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متخصصان جنگ روانی استراتژیک باید بکوشند تا شرایطی فراهم آوردند کـه  
طی آن دشمن با میل و اراده خود از آنان پیروي کند این نوع از جنگ روانـی  

،  مقاصد دور برد بوده و منظور اصلی آن تغییر عقاید، تمایالت، ارزشهاداراي 
از بین بردن نیروي پایداري و مقاومت دشمن بوسیله نیروهاي داخلـی یعنـی   

  . 4مردم آن است
هاي روانی استراتژیک چون در بلند مدت هستند براحتـی و بـدون    جنگ

هـاي رادیـو    شـبکه  یت نیستند. براي مثـال افتتـاح  ؤهاي عملی قابل ر پژوهش
تلویزیونی همچون رادیو فردا براي ایران و رادیـو آزادي بـراي عـراق کـه در     

ها به تخریب جامعه  ها بدون تبلیغات است اما در باطن این رسانه ظاهر برنامه
اي منفـی از مسـؤوالن آن    اي مثبت از خود و وجهه مورد نظر پرداخته و وجهه

نمایند و به این ترتیب یورش نظامی و به  کشور در اذهان شهروندان ایجاد می
  آوررند. آزادي مردم را بوجود می ،تعبیر خود

  
  تبلیغات ابزار اصلی جنگ روانی -4
   

هـاي دیگـر کـه از قـدرت زور اسـتفاده       جنگ روانی بـر خـالف جنـگ   
نمایند از قدرت شرطی کننده یا نامرئی براي تحت تأثیر قراردادن مخاطبان  می

کند. در این جنگ ابزارهـاي نظـامی بیشـتر جنبـه ظـاهري و       میخود استفاده 
هـاي   صوري را در تکمیل جنگ روانـی دارنـد و قـدرت اصـلی در فعالیـت     

هاي پیشرفته خیلی مهمتر از بکـاربردن   تبلیغاتی نهفته است. نشان دادن سالح

                                                             
  17ص  1376شیرازي  4- 
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هاي اتمی  آن در جنگ روانی است مانند احتمال زیاد استفاده امریکا از سالح
ها نیز منعکس گردیـد ولـی هیچگـاه از ایـن      فتح عراق که در اکثر رسانه براي

هـاي پیشـرفته    هاي مربوط بـه سـالح   وسیله استفاده نشد و یا در اکثر تحلیل
ها توان مجهز شدن  گردید که این سالح ها اعالم می مانند هواپیماها و موشک

تمال استفاده از هاي اتمی نیز دارند هر چند که در هیچ کجایی به اح به سالح
  هاي اتمی اشاره نشده باشد. ها یا بمب کالهک

Propaganda تالشی اسـت مـنظم و سـنجیده بـراي      ،یا تبلیغات سیاسی
ها و هدایت رفتـار   ها، ساختن یا دستکاري کردن شناخت دادن به ادراك شکل

کند. تبلیغ  براي دستیابی به یک پاسخ که خواسته مورد نظر مبلغ را تقویت می
شی براي برقراري ارتباط مستقیم و هدایت شده با هـدفی از پـیش تعیـین    تال

  . 5شده است
: تبلیغ کوششی است تعمـدي و   گوید پرویز شعار غفاري در این زمینه می

حساب شده که به منظور شکل دادن بـه دریافـت، دسـتکاري کـردن ادارك و     
  رد.گی همسو کردن رفتار مخاطبان با نیت مورد نظر مبلغ صورت می

  : شمارد در ادامه تمایز بین تبلیغ و اقناع با اطالعات را چنین بر می
تبلیغ کوششی آگاهانـه و از پـیش پرداختـه اسـت کـه بـراي پیشـبرد        -1

  گیرد. ایدئولوژي حفظ و یا ایجاد برتري صورت می
ریزي، سازماندهی و  تبلیغ کوششی مستمر است سپس نیت مبلغ، برنامه-2

   6باشد ممیزه تبلیغ مینهادي کردن از وجه 
: تبلیغات عبارت است از تالش عمدي که توسط برخی افراد  ترنس کوآلتر

                                                             
  40ص  1372جاوت، اودانل  5- 
  36ص  1373شعار غفاري  6 -
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گیري از وسایل ارتباطی براي کنترل یـا شـکل دادن نگـرش     ها با بهره یا گروه
العمـل آنهـا را بـه یـک      شود، با این هدف کـه عکـس   ها انجام می دیگر گروه

  .7لیغاتچی باشد تحت تأثیر قرارگیرداي که مطلوب تب موفقیت ویژه به اندازه
  
  هاي تبلیغ لفهؤم

گـردد   تبلیغی محسوب مـی  –هر تبلیغ بصورت مجزا یک سیستم ارتباطی 
بنابراین باید خصوصیات اصلی فراگرد ارتبـاط را حفـظ نمایـد ماننـد داشـتن      
هدف، شناخت مخاطب، داشتن مخاطب، ارسـال پیـام قابـل فهـم، توجـه بـه       

بایست تمامی عناصر  نیازهاي روانی مخاطبان، بازخور، اختالل و... در تبلیغ می
  بصورت عملیاتی اجرا شود.در نظر گرفته شود و سپس مراحل تبلیغ 

  :گرت جودت ده مرحله براي تبلیغ سیاسی را عنوان کرده است
  ریزي شده تبلیغات. ایدئولوژي و هدف فعالیت همه جانبه و برنامه ) 1
  شود. هاي اجتماعی که در آن تبلیغ انجام می زمینه ) 2
  شناسایی مبلغ ) 3
  ساختار سازمانی تبلیغ ) 4
  مخاطب مورد نظر ) 5
  ها هاي بهره گیري از رسانه فنون و شیوه)  6
   اي که براي به حـداکثر رسـاندن تـأثیر مـورد اسـتفاده قـرار       فنون ویژه ) 7

  گرفته اند.
  واکنش مخاطبان نسبت به فنون گوناگون ) 8

                                                             
  96ص  1372هالستی -  7
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  تبلیغات سیاسی مخالف در صورتی که وجود داشته باشد. ) 9
  تأثیرات ارزیابی  )10
  
  عملیات روانی   -5
  

عملیات روانی شاخه اي از جنگ روانـی اسـت کـه بـه منظـور تـأثیر یـا        
ها، عقاید و احساسات فرد یا گروه معین (دوست یا  حصول تغییر در برداشت

دشمن) در جهت پشتیبانی از اهداف و منافع کشور به کار مـی رود. (رفیعـی،   
14:1376(  

یـد:  گو صالح نصر از نویسندگان مصري در تعریف عملیـات روانـی مـی   
عملیات روانی همان جنگ کلمه و عقیده اسـت، خـواه بـه صـورت مخفـی،      
آشکار، شفاهی و یا کتبی باشد. اساساً سالحی است که بـه انسـان و عقـل او    
توجه دارد و هر گاه امکان برقراري ارتباط عاطفی با مخاطب را داشـته باشـد   

  )14:1376تواند به اعماق آن نفوذ کند. (شیرازي،  می
ریزي شده براي انتقال عالیم و اخبار گزینش  وانی عملیات طرحعملیات ر

هـا، شـیوه اسـتدالل     شده به مخاطبان به منظور تأثیرگذاري بر عواطف، انگیـزه 
هـا و افـراد بیگانـه اسـت و      ها، گروه ها، سازمان عینی و در نهایت رفتار دولت

اد تأثیر روانـی  شود که به منظور ایج اصطالحاً به آن دسته از اقداماتی گفته می
شود تا در نتیجه آن اهداف  بر روي فرد یا جامعه مورد نظر به اجرا گذاشته می

نهفته در وراي این عملیات تأمین گـردد. بـه عبـارت دیگـر عملیـات روانـی       
استفاده حساب شده تبلیغات و شعارها بر ضد حریف در زمان جنگ یا اعالم 

مدت و بلندمـدت   ستاوردهاي کوتاهالعاده به منظور پشتیبانی از د وضعیت فوق
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  ملی است.
در فرهنگ وزارت آمریکا آمده اسـت: عملیـات روانـی عبـارت اسـت از      

ریزي شده یک کشور یا گروهی از کشورها از تبلیغـات و سـایر    استفاده برنامه
اقداماتی که به قصد تأثیرگذاري بر روي عواطـف، نظـرات، مواضـع و رفتـار     

اي بـه تحقـق سیاسـت و     طـرف)، بـه گونـه    بیطرف دیگر (دوست، دشمن و 
  )15:1376اهداف کشورهاي اجراکننده طرح کمک کند. (شیرازي، 

  
  عملیات روانی سفید

کنـد و همچنـین    در این نوع عملیات روانی، منبع پیام خود را معرفی مـی 
فرستد. منبـع پیـام بـا     بیان می کند که از کدام محل و مکان و یا کشور پیام می

ار و اطالعات صـحیح مـی پـردازد بـه صـورتی کـه شـنونده و یـا         انتشار اخب
داند. هدف این نوع عملیات جلـب اعتمـاد    مخاطب، وي را خیرخواه خود می

مخاطب است تا در آینده به نیات واقعی خود برسد. این نوع عملیات از منابع 
  گیرد.  رسمی تأیید شده و معلوم سرچشمه می

  
  عملیات روانی سیاه

عملیات بستگی زیاد به القا دارد و متکی بر پخش رادیویی است این نوع 
و اولین بار در جنگ جهانی دوم استفاده شـد. در ایـن نـوع عملیـات روانـی      

شود که اخبار از ایستگاه رادیویی در داخـل خـاك دشـمن (خـاك      وانمود می
شود. نمونه آن رادیو آزادي مجارستان که کـا.گ.ب   کشور مخاطب) پخش می

)KGB ( آن را براي رسوایی آمریکا و رادیو آزاد اروپا به راه انداخت و موفق
  )39:1373شد. (غفاري، 
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  عملیات روانی خاکستري

چیزي بین عملیات روانی سفید و سیاه است و منبع خبر به درستی اعالم 
شود ولی در مورد صحت خبر باید شک داشت. مـثالً در جریـان تصـرف     می

ي آمریکا دخالت آمریکا را انکـار کـرد. (غفـاري،    ها در کوبا صدا خلیج خوك
) در این عملیات روانی، منبع واسطه، منبع اصلی است. مـثالً رادیـو   39:1373

خواهـد   بیگانه خبري را از قول منبع آگاه در رژیم، یا یک دیپلمـات کـه نمـی   
  کند. نامش فاش شود، نقل می

  
  اقدام پنهان   -

هایی است که یک دولت براي تأثیر  لیتاقدام پنهان به معنی فعالیت یا فعا
دهـد.   گذاشتن بر شرایط سیاسی، اقتصادي یا نظامی کشورهاي دیگر انجام می

ها فاش نشود. اقدام پنهان انـواع   به گونه اي که نقش آن دولت در این فعالیت
  شود: ها را شامل می گوناگونی از فعالیت

 روانی براي دادن اطالعات غلط و انجام عملیات  -تبلیغات
 تاثیرگذاري بر اذهان

 فعالیت سیاسی یک پله باالتر از تبلیغات  -فعالیت سیاسی
کند که اقدام اطالعاتی مستقیم تر  است و به کمک تبلیغات کاري می

 ثیر بگذارد.أو بیشتر بر روي کشور حریف ت

 فعالیت اقتصادي تأثیر زیادي بر روي  -فعالیت اقتصادي
تصادي، جعل پول، تخریب محصوالت مردم دارد. مثل تحریم اق

 کشاورزي
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 تغییر ناگهانی همراه با اجبار در ارکان یک دولت -کودتا 

 اقداماتی که نیروهاي مردمی به همراه  -اقدامات شبه نظامی
 دهند. نظامیان براي رسیدن به هدفی خاص انجام می

 ورود و دخالت مستقیم در عملیات نظامی  -اقدامات نظامی
 کشورهاي دیگربر علیه 

  
 اقدامات روانی  -

شود که در راستاي عملیـات روانـی صـورت     به فعالیت یا عملی گفته می
  گیرد و سعی در تأثیرگذاري بر افکار و رفتار مقابل دارد. می

  
  تاریخچه عملیات روانی -

هـا بـراي    عملیات روانی همراه با تفکر انسان به وجود آمده است. انسـان 
انـد   شده ها و ترفندهایی متوسل می دادن مخاطب خود به شیوهتحت تأثیر قرار 

و این فعالیت از ارتباط چهره به چهره دو فرد گرفته تا اجتماعـات کوچـک و   
هـاي   هـا و اقـدامات در زمـان    تري ادامه یافته است و این گونه فعالیـت  بزرگ

هـاي مختلـف و    هاي محلی به صورت ها، نزاع ها، جنگ خاص همچون بحران
  اگونی اتفاق افتاده است.گون

استفاده از عملیات روانی در همه مقاطع تاریخ دیده شـده اسـت و کمتـر    
توان یافت کـه خـالی از    اي از تاریخ حیات سیاسی و نظامی بشر را می صفحه

هاي استفاده از  ترین نمونه این عنصر باشد. محققان زیادي در پی یافتن قدیمی
سـابقه اسـتفاده از جنـگ     8»پل الین بـارگر «ن اند. در این میا جنگ روانی بوده

                                                             
٨- Paul Line Barger 
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دهـد. در ایـن جنـگ کیـدئون      روانی را به جنگ کیدئون با مادها نسـبت مـی  
برخالف رسوم نظامی زمان خود که هر دسته صد نفره یک مشعل داشتند، بـه  
هر یک از سپاهیان مشعلی داد و این توهم را در ذهن دشمن ایجـاد کـرد کـه    

میزان واقعی اسـت. در نتیجـه توانسـت بـدون هـیچ       تعداد افرادش، صد برابر
درگیري بـه پیـروزي دسـت یابـد. مطمئنـاً قبـل از ایـن واقعـه و بعـد از آن،          

ریزي شده و بدون وحـدت عمـل در ایـن حـوزه مـی       هاي متعدد برنامه نمونه
  تواند تبعات زیانباري را براي کشور و مردم به همراه داشته باشد.

  
  روانیجنگ، عملیات و اقدامات 

جنگ روانی، عملیات روانی و اقدامات روانی با توجه به ابـزار، محـیط و   
زمان، تعاریف گوناگونی دارند؛ ولی این نوع تنوع در ارائه ي تعریف به هـیچ  
وجه نباید موجب نگرانی خواننده شود. جنگ روانی، که امروزه جاي خود را 

ریـزي   هدفمند و برنامـه هاي منسجم،  به عملیات روانی داده، مجموعه عملیات
اي هستند که براي دستیابی به اهـداف ملـی از قبیـل برانـدازي یـا تغییـر        شده

  آیند. ساختار سیاسی و نظامی یک دولت متخاصم به اجرا در می
عملیات روانی، همانند عملیات نظامی سلسله اقداماتی اسـت کـه بـراي     

اي غلبه بر حریـف  رسیدن به هدفی خاص و محدود، از نظر زمان و مکان، بر
انجام می شود. تفاوتی که در این دو عملیات وجود دارد یکـی در اسـتفاده از   

شوند و دیگر در هدف آنهاست. در عملیـات   ابزاري است که به کار گرفته می
شـود در   ها استفاده می نظامی، از ابزار سخت براي تصرف زمین و جسم انسان

این است که بـه کمـک ابـزار نـرم     آفرینی عملیات روانی در  حالی که شگفت
آیـد. اقـدام روانـی فعالیـت یـا       ها بـه تسـخیر درمـی    اراده، فکر و روح انسان،
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هـاي   هایی است که یک دولت، سازمان یا گروه، با به کـارگیري شـیوه   فعالیت
روانشناختی، براي تأثیرگذاشتن بر شرایط سیاسی، اقتصادي، فرهنگی یا نظامی 

  دهد. طرف مقابل انجام می
شـود کـه زیـر     هایی گفته می تر؛ اقدامات روانی به فعالیت به عبارت ساده

مجموعه یک یا چنـد عملیـات روانـی هسـتند و عملیـات روانـی خـود زیـر         
مجموعه جنگ روانی است. البته همانگونه که قبالً گفته شد امروزه واژه جنگ 

باشـد   روانی جاي خود را به عملیات روانی داده است. چنانچه جنگی متصور
براي پیشبرد آن و رسیدن به اهداف مورد نظر، به طور حتم، نیاز به یک سري 

هـا   عملیات خواهد بود و مطمئناً در هر عملیاتی یک سري اقدامات و فعالیـت 
  صورت خوهد گرفت.

اسـتفاده  «استاد دانشگاه ملی جنگ آمریکا، جان کـالینز، جنـگ روانـی را    
ربوط به آن، براي نفـوذ در خصوصـیات   طراحی شده از تبلیغات و ابزارهاي م

هایی که موجب پیشرفت مقاصد امنیـت ملـی    فکري دشمن، با توسل به شیوه
پذیرترین ابزار براي  تعریف کرده است و معتقد است این جنگ انعطاف» شود

  )64:1384یابی به اهداف جنگ سرد است. (عاصف،  دست
انتقـال عالیـم و    ریزي شده بـراي  عملیات طرح«برخی عملیات روانی را 

هـا،   اخبارِ گزینش شده به مخاطبان به منظور تأثیرگذاري بـر عواطـف، انگیـزه   
هـا و افـراد    هـا، گـروه   ها، سـازمان  شیوه استدالل عینی و درنهایت رفتار دولت

 اند.  دانسته» بیگانه

استفاده حساب شده تبلیغات و شعارها برضـد حریـف در   «گروهی آن را 
العاده بـه منظـور پشـتیبانی از دسـتاوردهاي      عیت فوقزمان جنگ یا اعالم وض

) حریـف،  2008او،  -پـی  -اند (سایت اي دانسته» مدت و بلندمدت ملی کوتاه
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طرف یـا   هاي بی هاي متخاصم اطالق شود و هم به گروه هم می تواند به گروه
هاي خودي (دوسـت). همچنـین از عملیـات روانـی بـه عنـوان        حتی به گروه

ریزي شده براي فرستادن اطالعات و معیارهاي گـزینش شـده    عملیات برنامه«
هـاي   هـا اسـتدالل   به مخاطبان به منظور تحت تأثیر قرار دادن هیجانات، انگیزه

هـا بـه منظـور اغـوا یـا تقویـت        ها و یا گـروه  عینی و رفتار حکومت، سازمان
  )169:1370یاد شده است. (آشوري، » ها نگرش

عملیـات  «ریف مذکور را چنـین بیـان کـرد:    تعا برآیند توان در نهایت می
روانی عبارت است از استفاده دقیق و طراحـی شـده از تبیلغـات و سـایر     
 امکانات به منظور تأثیرگذاري بـر افکـار، احساسـات، تمـایالت و رفتـار      

  ».طرف، براي دستیابی به اهداف ملی هاي دوست، دشمن و بی گروه
  
  اهداف جنگ یا عملیات روانی -

طور که گفته شد، هدف از اجراي عملیات روانی تغییـر یـا اصـالح     همان
رفتار و اندیشه طرف مقابل براي رسیدن به اهداف مورد نظر است. استفاده از 

تواند موجب تسریع در حصول نتیجـه و   این ابزار، در کنار ابزارهاي دیگر، می
می عملیـات  هاي عملیاتی گردد. برخی از اهداف سیاسـی و نظـا   کاهش هزینه

  )165:1384روانی عبارتند از: (عاصف،
  اعتبار نمودن رهبران کشور مورد نظر (کشور هدف) الف) بی

  ب) بزرگ نمودن نقاط ضعف حکومت و نظام
ت) منحرف نمـودن احساسـات ملـی مـردم، جهـت سـلب پشـتیبانی از        

  حکومت
  ث) ایجاد اختالل در منافع و مصالح مردم
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  و مدیرانج) ایجاد شکاف در بین مردم 
  ها چ) ایجاد اختالل بین مردم و جناح

هاي مخالف و وادار نمودن آنان به مقاومـت   ها و سازمان ح) تقویت گروه
  و فشار بر سران کشور

  اي او پیمانان منطقه خ) ایجاد شکاف و اختالف بین کشور هدف و هم
  اعتبار نمودن فرماندهان نظامی کشور مورد نظر (هدف) د) بی

نمودن احساسات ملـی مـردم، در جهـت سـلب پشـتیبانی از      ذ) منحرف 
  نیروهاي مسلح

  ر) بزرگ نمودن نقاط ضعف نیروهاي مسلح
  هاي شورشی و مخرب ز) بزرگ نمودن گروه

  هاي درگیر داخلی مسلح ژ) حمایت معنوي از گروه
  هاي نیروهاي مسلح س) افشاي فعالیت

  ش) ایجاد جو عدم اعتماد در میان فرماندهان
افزار و تجهیـزات در مـردم و    اد جو عدم اطمینان در مورد جنگص) ایج

  فرماندهان نظامی
ض) القاي شک و تردید به فرماندهان نظامی در زمینه غیر مشروع و غیر 

  عادالنه بودن اقداماتشان
  ط) حفظ روحیه نیروي مسلح خودي و آماده نگهداشتن آنان

تمـــام  بــرداري از  ظ) کــاهش آثــار نظــامی کشــور هــدف از بهــره      
  هاي روحی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی آن کشور پذیري آسیب
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جنگ روانی آمریکا علیـه ایـران اسـالمی از دیـدگاه مقـام معظـم        اهداف
  ، به شرح زیر است:اي آیت اهللا خامنهرهبري،  

 مرعوب کردن مسئوالن و نخبگان 

 تضعیف اراده عمومی 

 سست کردن وحدت مردم و مسئوالن 

 نفس مردم تضعیف اعتماد به 

 کاهش میزان مشارکت مردم 

 دامن زدن به اختالفات قومی، مذهبی، سیاسی و صنفی 

 ترساندن همسایگان جنوبی ایران 

 القاي حاکمیت دوگانه در ایران 

 از بین بردن شخصیت و هویت تاریخی مردم ایران 

 القاي یأس و ناامیدي در مردم ایران 

 مردم از  تلقین مکرر مطالب غیر واقعی براي تغییر درك
 واقعیات جامعه

  
    9هاي جنگ روانی شیوه -6
  

 در طول تاریخ همواره زمانی که ملت یا کشوري آماج جنگ روانی دولت
کوشند تا براي ضـربه زدن   هاي خارجی می گیرد، دولت هاي خارجی قرار می

ها با  به پیکر یک ملت، در بافت فکري و ذهنی آنان تأثیر بگذارند. این دولت
ایجاد جنگ روانی و فراهم کردن جـوي آکنـده از بـدبینی و تحمیـل شـرایط      

                                                             
 1387حاتمی ، 9-
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به سوي اهداف مورد نظر خود سوق دهند و  کوشند ذهن مردم را بحرانی، می
عرصه را براي جوالن و تاخـت  » از آب گل آلود ماهی گرفتن«به مصداق مثَل 

ظـایف و مسـئولیتها   سازند. در این راستا یکی از مهمترین و و تاز خویش مهیا 
هـا   پراکنی و مطبوعات خـارجی اسـت. ایـن بنگـاه     هاي سخن به عهده بنگاه

کوشند تا با تأثیرگذاري بر مردم و انحراف اذهان آنها از مشکالت و مسائل  می
ناشی از تسلط امپریالیسم در کشورشان و پخـش اخبـار مغرضـانه و جعـل و     

ه بیشتر به بیراهـه بکشـانند و   تحریف شده، هر نوع تفکر سازنده مردم را هرچ
منافع و مطامع استعماري کشورهاي امپریالیستی خـود را حفـظ و یـا توجیـه     

  کنند.
هاي سخن پراکنی و مطبوعات غرب براي رسیدن به این اهداف از  بنگاه 
هاي مختلف تبلیغ سیاسی مثل ایجاد جو کاذب از پخش و نشر شایعات،  شیوه
هـاي   هـاي انقالبـی و ایجـاد چهـره     محو چهرهپردازي، تحریف شعارها،  دروغ

کاذب، القاي افکار نادرست، تضعیف نهادهـاي انقالبـی، ایجـاد رقابـت بـین      
 ها، دامن زدن به اختالفات داخلی، کمک به ایجاد درگیري نهادها و شخصیت

ها  کنند. این شیوه هاي ذهنی آن استفاده می هاي داخلی و یا فراهم آوردن زمینه
تأثیرگذاري بر نگرش افراد یـک جامعـه و تغییـر آن در راسـتاي      معموالً براي

  رود که عبارتند از: تعیین شده به کار می اهداف از پیش
   
 شایعه -

ها و زمینه قبلـی افکـار عمـومی     اي است که بر اساس شنیده شایعه پدیده
شـود و یـا بـر پایـه هیـاهویی       گیرد. شایعه یا از یک خبر ناشـی مـی   شکل می

ابزاري در دست صـاحبان    آید. در دنیاي امروز شایعه به ه وجود میاساس ب بی
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  قدرت جهت به راه انداختن جنگ روانی تبدیل شده است.
شـود، امـا صـحت و     شایعه خبري است که فاش می«نامه دهخدا  در لغت

و یا به عبارت دیگر، شایعه در اصطالح امـروزي خبـر   » سقم آن معلوم نیست
  ها بیفتد. ه در میان مردم بر سر زباناصل و نادرست است ک بی

شـایعه  «کننـد:   برخی از کارشناسان تبلیغات، شایعه را چنین تعریـف مـی  
توانـد   عبارت است از انتقال پیام یا خبري به طریق شفاهی (رو در رو) که می

زمان در سطح وسیعی از جامعـه انتشـار یابـد بـدون آنکـه منبـع آن        در اندك 
  »شود که از کجا سرچشمه گرفته است. شناخته شود و یا معلوم

  
  تحریف واقعیات -

یکی از روشهاي جنگ روانی تحریف واقعیـت اسـت. تحریـف عبـارت     
واقعیات و انحراف اذهان عمومی از حق به باطل، بازي با حقایق  است از قلب

مسلم و دگرگون جلوه دادن مسائل. البته در تحریف به وضوح دروغـی گفتـه   
شـود و در نهایـت، شـکل     واقعیات به صورت دیگري نمایان میشود، اما  نمی

  شود. گر می کند، جلوه اي از حقایق که با دروغ برابري می مسخ شده
 

  اغراق و مبالغه -
ها بـراي ایجـاد جـوي آشـفته،      ترین روش آنچه مسلم است یکی از ساده

دبیري توان با ت اهمیتی را که می اغراق و مبالغه است. نقاط ضعف کوچک و بی
مختصر حل و برطرف کرد، توسط نیروهـاي متخاصـم بـه صـورت نواقصـی      

نمایی هرچه بیشتر به نمایش  شود و با بزرگ گر می حل جلوه  بزرگ و غیرقابل
تواند در جهـت بـزرگ نشـان دادن نقـاط      آید. اغراق و مبالغه نه تنها می درمی
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هاي آن بکاهد و از  ها و قابلیت تواند از اهمیت توانایی ضعف باشد، بلکه می
هاي تبلیغـاتی   روش طریق کوچک جلوه دادن نقاط مثبت، صورت پذیرد. در

رادیوها و تحقیق در اخبار فارسی رادیو امریکا، بی بـی سـی و آلمـان دربـاره     
   .مشاهده شدباره ها  مسائل ایران، بویژه جنگ ایران و عراق

  
  تفرقه افکنی -

اخته شده براي ایجاد جنگ روانـی  هاي شن ایجاد تفرقه یکی دیگر از حربه
در میان آحاد یک ملت است. البته باید متذکر شد که شگردهایی چون پخـش  

، اغراق و مبالغه، تحریف و سایر ترفنـدهایی از ایـن دسـت،    دروغشایعات و 
بـراي    شود، بلکه زمینـه را  خود موجب بروز تفرقه و نفاق در میان مردم نمی

  سازد. میوجود آوردن شرایط آماده  به
توان گفت که ضرب المثـل   از آنچه که در بحث تفرقه افکنی بیان شد می

یکی از شگردهاي مهم در جنگ روانـی اسـت.   » تفرقه بینداز و حکومت کن«
هـاي دیگـر    اي، خواسته است بر مردم و یا گروه هرگاه کشور یا گروه و دسته

مستعد آنان براي برداشـت  تسلط پیدا کند بذر نفاق و تفرقه پاشیده و از زمینه 
مطلوب استفاده کرده است. گسستگی در میان آحاد یک ملت بهترین شـرایط  
بحرانی را براي ایجاد پراکندگی فکري و به هدر رفتن انرژي مثبت و کـارآیی  

  گردد. را در این درگیري ذهنی موجب شده و جنگ روانی را باعث می
  
 کاري فریب - 

شود تا مخاطـب بـه    روغ بزرگ، کوشش میکاري یا استراتژي د در فریب
سمت فضاي روانی متفاوت با واقعیات سوق داده شـود. ایـن فضـاي روانـی     
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اي ساخته و پرداختـه شـود کـه بـدون ابـراز       براي گروه مخاطب باید به گونه
مقاومت در آن فضا قرار بگیرد و مفاهیم و عالئم انتقالی، مورد پذیرش او قرار 

گیـرد کـه    رح فریب، تمام تالش خویش را به کار مـی گیرد. بنابراین مجري ط
روان مخاطب را مورد تهاجم قرار دهد تا به نتیجه مطلوب نایل آید. از دیدگاه 
روانشناسی، فردي که در حال منازعه با حریف یا دشمن است همواره کوشش 

کند که در هر لحظه در معرض  کند تا هوشیار باقی بماند؛ زیرا احساس می می
رار دارد و طبیعی است که در برابر هر حرکت و رفتار دشمن و طبیعتاً خطر ق

کـاري،   او نیز در مقابل رفتارهاي او مقاومت کند. تمـام هنـر تاکتیـک فریـب    
   .شکستن این مقاومت در حریف است 
  شود: هاي زیر استفاده می در تاکتیک فریب معموالً از روش

   ) برچسب زدن؛1(
  افکار از موضوع اصلی به موضوعی فرعی)؛) تغییر جبهه (انحراف 2(
  ) دوپهلو صحبت کردن؛3(
  چیزي دیگر). پذیرش) انتقال (استفاده از موقعیت و مقام چیزي براي 4(
  
  تحریک 

هـایی اسـت کـه روي حـاالت و رفتـار       منظور از تحریک، انجـام اقـدام  
 هاي روانی بـا ارائـه   گذارد. در این روش، متخصصان جنگ مخاطبان تأثیر می

پردازند و  ها و اطالعات آگاهی دهنده، به تحریک احساسات مخاطبان می پیام
دهنـد. احسـاس    سوي تحقـق اهـداف مـورد نظـر خـود سـوق مـی        آنان را به

کننده در این روش است  همدردي، تنفر، خشم و غضب از جمله مفاهیم تعیین
  گیرند. که مورد توجه قرار می
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 روشنگري 

هاي روانی در این روش، ارائه حقـایق و   وظیفه اساسی کارشناسان جنگ
گیرند. به عبـارت دیگـر    آشنا ساختن مخاطبان با اهدافی است که باید در پیش

در این روش تالش بر این اسـت تـا درك منحـرف و نـامتوازن مخاطبـان بـا       
حقیقت همسان و هماهنگ شود. البته کارشناسان باید تحلیل و شناخت دقیقی 

مایالت و نحوه رفتار مخاطبان خود داشته باشند؛ زیرا در از اعتقادات، افکار، ت
نظـر   صورت امکان دارد پس از انتشار حقایق، خـالف رفتـار مطلـوب     غیراین

  مجریان جنگ روانی از آنان بروز کند.
همـراه دارد، اول آنکـه شـرایطی را فـراهم      روشنگري دو ویژگی عمده به

در برابر تهاجم سیل شایعات و  کند تا مخاطبان خودي با آگاهی از حقایق، می
اکاذیب مقاوم شوند و از طرفی تالش دو چندان براي نیل به اهداف از خـود  

گذارند و در نتیجه پایداري آنان در برابر تهدیـدات دشـمن افـزایش     به نمایش
کوشـند بـا    هاي روانـی در رویـارویی بـا دشـمن مـی      یابد. کارشناسان جنگ 

گري در مخاطبانی که در جبهه دشمن هستند کارگیري این روش یعنی روشن به
نسبت به رهبران سیاسی و نظامی آنان شک و تردیـد ایجـاد کننـد و بـه جـو      

اعتمادي، بدبینی و دلسردي نسبت به اهداف در میان آنـان دامـن زده و در    بی
  نهایت پایداري و تالش ایشان در دستیابی به اهداف را ضعیف و سست کنند.
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 اي رسانهجنگ  -7
  

گیـري   ها براي تضعیف کشور هدف و بهره استفاده از رسانهجنگ رسانه : 
  می باشد. ها، به منظور دفاع از منافع ملی  از توان و ظرفیت رسانه

در الگوي مدرن امنیت ، رسانه ها با ایجاد تحـول در باورهـا ،ارزش هـا،    
اقنـاع و پـذیرش   اعتقادات ،تصاویر ،ادراك و ذهنیات جامعـه زمینـه را بـراي    

فراهم می کند . این وضعیت باعث شده تا پیام ها ، نمادها ، اخبار و اطالعات 
اهمیت خاص پیدا کند . رسانه ها نه تنها واقعیت را بلکـه حتـی مهمتـر از آن    

  ادراك مردم از واقعیت را نیز تغییرمی دهد ،
یـت و  بگو نه اي که بر خی از اندیشمندان معتقدند که رسانه هـا، حـا کم  

قدرت تعیین سر نوشت انسان ها را از آنان سلب و در اختیار خود قرار گرفته 
  اند و بر اندیشه ، ادراك واحساس افراد مسلط شده اند .

  
  ها در تبلیغات اهمیت رسانه

در میان صاحب نظران علوم سیاسی این نکته روشن است کـه اگـر چـه    
گوینـد کـه    دیشند اما به مردم میتوانند به مردم بگویند چگونه بین ها نمی رسانه

شود و در دستور کـار مـردم    ها گزارش می به چه بیندیشند آنچه توسط رسانه
شود گرچه ممکن است بـراي همیشـه    گیرد آنچه مسکوت گذاشته می قرار می

فراموش نشود اما ممکن اسـت در مـوقعی کـه سـخت مـورد نیـاز اسـت در        
  دسترس عموم مردم قرار نگیرد.

: امـروزه   گوید میت وسایل ارتباطی جمعی دکتر کمالی پور میدر مورد اه
کم به این ارزش اجتماعی  کنند فرد کم ها ارزشهاي اجتماعی را دیکته می رسانه
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اي کـه در تبلیغـات    شـود ریشـه   رو می بیند روبه یا سیاسی که ریشۀ آن را نمی
  هاي همگانی نهفته است. منظم رسانه

وید.اعتقادات جدید این است کـه واقعیتـی   گ و نیز پرویز شعار غفاري می
شـود وجـود خـارجی     واقعیتی که توسط وسایل ارتباط جمعی خلق مـی  ،جز

ندارد و یا اگر وجود خارجی دارد مفهومی نـدارد و ایـن مفـاهیم بـر اسـاس      
شـود یعنـی آن    مراودات و ارتباطات در جامعه بصورت قراردادي حـاکم مـی  

گوییم چیزهاي قراردادي است که  بد میچیزي که به آن زشت، زیبا، خوب و 
   10آید بر اثر ارتباطات در جامعه بوجود می

دکتر معتمدنژاد عقیده دارد مهمترین دستاورد وسایل جدید ارتباطی بـراي  
تبلیغ، سرعت، مداومت پیامهاي تبلیغی و فراگیر بودن آن بـراي مخاطبـانی در   

هاي کـامالً متنـوع بـراي     ها و قالب سطح جهان و باالخره فراهم آمدن شکل
   11باشد بیان و القاي یک مطلب واحد می

  
  برنامه دفاع غیر عامل در رسانه ها

  
هـا بایسـتی بـراي     ها در دفاع غیر عامل نقش اساسی دارند و رسانه رسانه

انجام وظیفه مهمی که در دفاع غیر عامل بعهده دارنـد برنامـه ریـزي اجرایـی     
هاي منظم و مداوم براي کارکنان رسـانه   شداشته باشند. همچنین داشتن آموز

ها و گذراندن دوره هاي آموزشی براي دست اندرکاران رسانه ها امري جدي 
و ضروري است تا در راستاي اهداف اصول و مبانی دفـاع غیـر عامـل نقـش     

                                                             
  25ص  1373کمالی پور  .10

  298تا  219ص  1371معتمد نژاد .11
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  موثر خویش را ایفا نمایند.
تی اطالعـاتی و عملیـا    رسانه ها در دفاع غیر عامل نیازمند داشتن آمادگی

هستند.دفاع غیر عامل کلیه اقداماي محسوب می شـود کـه بـدون بکـارگیري     
ابزار نظامی براي کاهش صدمات و خسارات و تهدیـدات دشـمن خـارجی و    
افزایش پایداري ملی بکار برده می شود. در شرایط تهدید ,( قبل هنگام و بعد 

  از تهدید) رسانه ها رسالت متعددي بعهده دارند:
  دشمنشناخت تهدیدات  .1
 ارزیابی ازخطرات و خسارات کشور در صورت بروز تهدید .2

 راهکارهاي مقابله با تهدیدات دشمن .3

 پایدار کردن جریان اطالع رسانی به مردم در هر شرایط ممکن .4

  پیش بینی و بکارگیري تمهیدات ارتباطی الزم در شرایط اضطراري .5
  تقویت وحفظ انسجام ملی در برابر دشمنان .6
  عمومی مردم پیرامون دفاع غیر عاملافزایش آگاهی هاي  .7
    بکارگیري شیوه هاي اطالع رسانی در شرایط بحران .8
  

رسانه ها در دفاع غیر عامل برنامه مقابله با تهدیـدات دشـمن و افـزایش    
پایداري ملی را با پیش بینی قبلی بـه اجـرا مـی گذارنـد. در چنـین شـرایطی       

, ارتبـاط   آن قـرار گرفتـه   مدیریت رسانه، با سه رأس مثلثی که خـود در درون 
  مداوم دارد:

  رهبري، مدیریت، و مردم. 
ــه    ــابی از خطــرات آن در جامع ــد و ارزی ــۀ رســانه تشــخیص تهدی وظیف
است.رسانه ها با مفهوم تهدید علیه منافع ملی آشنایی نزدیک دارند و همـواره  
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یکی از دغدغه هاي دست اندرکاران مسئول و دلسوز هر رسانه اي مقابلـه بـا   
یدات دشمنان است. تهدید شناسی امر روزانه رسانه هاسـت و رسـانه هـا    تهد

بصورت مداوم  با واقایع و حوادثی روبرو هستند که میتواند توسـط دشـمنان   
  طراحی و یا به نفع دشمن نتیجه گیري شود.

سابقه و غافلگیرکننـده   در دنیاي امروز تهدیدات به اشکال گوناگون و  بی
جنـگ   -جنـگ فرهنـگ    -جنگ اقتصـادي   -رسانه اي در آمده است .جنگ 

روانی از جمله تهدیدات نرم هستند کـه رسـانه هـا بصـورت مسـتقیم و غیـر       
مستقیم در آن حضور دارند و وظیفه مقابله نیـز در همـین چـارچوب و ابـزار     
  نهفته است.در چنین شرایطی رسانه ها با تهدید و بحران آشنایی نزدیک دارند.

دفـاع در برابـر   ”هـاي   ر عامل یکی از نخسـتین مشخصـه  از منظر دفاع غی
ضرورت آمادگی و به روز بـودن دسـت انـدرکاران رسـانه     “ تهدیدات دشمن

است،آشنایی با جنگ نرم و ابعاد گسترده آن و بکارگیري راههاي مقابله براي 
حفظ امنیت کشوراز جمله کارهاي اساسی در حوزه رسانه هـا محسـوب مـی    

  شود.
ورد انتظار دفاع غیر عامل از رسانه ها عدم قطع ارتباطی دومین مشخصه م

رسانه با مردم در شرایط بحران است . به ایـن معنـی کـه رسـانه هـا همـواره       
بایستی بتوانند ارتباط خود را با مردم حفظ کـرده و در هنگـام حملـه دشـمن     

  ضربه پذیر نبوده و دچار قطع ارتباطی و اخالل در اطالع رسانی نشوند.
ن پیش بینی ابزارها و امکانات الزم براي تـداوم اطـالع رسـانی از    همچنی

طریق پیش بینی کانال هاي ارتبـاطی متعـدد و مـوازي، بسـیج کـردن دسـت       
اندرکاران و تعیین مأموریت آنهادر شرایط ویـژه، تهیـه مـواد محتـوایی بـراي      
 شرایط بحران و تهیه برنامه هاي الگو و نمونه شرایط بحـران و تهدیـد، پـیش   
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بینی امکانات و ابزارهاي فنی الزم , سرعت عمل و مانورهـاي آمـادگی خبـر    
  رسانی و اطالع رسانی در شرایط بحران.

  دهند:  رسانه ها , تهدیدات را از چند زاویه مورد بررسی قرار می
  ماهیت تهدیدات  )1
  آرایش امکانات و عوامل انسانی )2
  ها و پیش بینی هاي الزم و ضروري آمادگی )3
  عوامل تهدید )4
  درجه بندي بحران و تهدید )5
  واکنش هاي مردم و مسئولین )6
  

رسانه هاي آمریکایی و  ,هاي نیویورك به برج سپتامبر 11 در جریان حمله
 اروپایی نقش ویژه اي را بعهده داشـتندو پـس از آن نیـز بحـث هـاي مهمـی      

واقعـه بـه یـک    تبدیل پیرامون ابعاد مسئولیت و وظایف رسانه ها انجـام شـد.  
تهدید جدي و چگونگی مقابله با آن در حوزه رسـانه هـا صـورت پـذیرفت.     

کـم نظیـري را بـه اجـرا     پوشش خبـري و تفسـیري    آمریکا با کمک رسانه ها
امنیتـی کشـورها شـد و     وارد میـدان  گذاشت و در یک برنامه دفاع غیر عامل

علیـه دشـمنان   توانست تهدید ایجاد شده را به یک برنامه عملیاتی حملـه بـر   
تبدیل نماید. ( اگرچه برنامه حمله نیز توسط آمریکاییان طراحی شده بـود امـا   
اگر بخواهیم نظریه آنها را بپذیریم که این یک حمله تروریسـتی علیـه امنیـت    
ملی آمریکا بوده است باز میتوانیم شاهد باشیم که آمریکاییان به کمک رسـانه  

یک برنامه دفاع غیـر عامـل بـا پشـتیبانی      ها یک برنامه تهدید علیه خود را به



  و جنگ رسانهجنگ روانی   / 36
 

افکار عمومی جهان فراهم کرده و بعد از آن نیز بصورت یک برنامه حمله بـه  
   دشمنان تبدیل شد

گیـري آشـکار در انتقـال اخبـار و دفـاع از امنیـت ملـی آمریکـا و          جهت
هماهنگ سازي افکار عمومی و بسیاري از نتایج حاصل از این واقعه همـه در  

  اي آمریکا شکل گرفت.رسانه ه
رفتار رسانه هاي آمریکایی جزئی از برنامه هاي از قبل پـیش بینـی شـده    
است که در نقش ووظایف رسانه ها ي خود از قبل تعریف شـده اسـت ایـن    
واقعیت که رسانه ها می توانند  وفاق و همبستگی در سطح جامعه را تقویـت  

ظـر تـالش نماینـد ، بـراي     نمایند و براي تقویت اهداف و جریان هاي مورد ن
ها یا کشورها، امکان پذیر میباشد و برنامه هـاي تنظـیم شـده قبلـی      همۀ ملت

  میتواند مسیر آینده را روشن نماید. 
ضرورت داشتن برنامه دفاع غیر عامل در هر یک از رسانه هـاي گروهـی   

اي با آمـوزش دسـت انـدرکاران و پرسـنل      امري ضروري است وچنین برنامه
میل می شود. همراهی با  مردم و خدمت به کشور  در موقعیت هاي رسانه تک

بحرانی و تهدید علیه امنیت ملی از جمله ضـرورت هـاي ایـن برنامـه ریـزي      
  است. 

ها براي شرایط تهدید و بحران و روشن بودن  همچنین تنظیم دستورالعمل
  وظیفه هر یک از همکاران رسانه امري ضروري است.

ها ،هماهنگی بـا اداره کننـدگان حکومـت و     در هنگام پدیدار شدن بحران
اطــالع از سیاســت هــاي دولتمــردان و جلــوگیري از تعــارض و تعــدد آراء  
ضرورتی اساسی است و در برنامه دفاع غیر عامل انتظار میرود چگونگی ایـن  

د هماهنگی با مسئولین و رهبران جامعه پیش بینی شده باشد . سـازمان پدافنـ  
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غیر عامل کشور خود میتواند مسئولیت این هماهنگی را در شـرایط بحـران و   
تهدید بعهده داشـته باشـد و در غیـر اینصـورت تعریـف وظیفـه و شناسـایی        

  هماهنگ کنندگان نهایی در برنامه دفاع غیر عامل ضروري است. 
حفظ اعتماد. عمومی مردم به رسانه ها در شرایط تهدید و بحران از دیگر 

اف برنامه دفاع غیر عامل در رسانه هاست . اگر اعتماد مردم به رسانه هاي اهد
خودي کاسته شود آنگاه رسانه هاي دشمن فرصت می یابند با شایعه سازي و 
دروغ پردازي اذهان عمومی را دچار اخـتالل و آسـیب نماینـد. مخـاطبین در     

  بحران ها باید به رسانه ها اعتماد داشته باشند.
بایستی از یک بانک اطالعاتی منسجم حمایتی برخوردار باشـند  رسانه ها 

و اطالعات مورد نیاز در زمینه تهدیدات ایجاد شده دشمن و مواد تصویري و 
صوتی و مکتوب و تحلیل ها و اخبار و گزارش هاي الزم به صورت هماهنگ 

د در و با پوشش مناسب در اختیار رسانه ها قرارداشته باشد تا  رسانه ها بتوانن
   برنامه دفاع غیر عامل بخوبی عمل نمایند.

ها ابتکـار عمـل را در دسـت مـی گیرنـد و  مـردم و        در بحران ها، رسانه
مسئولین بیش از گذشته به رسانه ها نیازشان افزایش می یابد. لذا برنامه دفـاع  

  اي باالیی  نیاز دارد هاي حرفه ها و قابلیت غیر عامل در رسانه ها به ظرفیت
نظم اجتماعی کاسته شده و عدم ارتباط مناسب افراد و  رایطی تهدیددر ش

چیز  کاسته شدن کارایی نهادها و سردرگمی هاي مختلف موجب می شود هیچ
در جاي خود قرار نداشته باشداما با داشتن برنامه پیش بینی قبلی الزم نیسـت  

  صورت گیرد. آزمون و خطاهاي متعدد
بحران و تهدید از تجربیات زیادي بهرمنـد   شیوه اداره رسانه ها در شرایط

است و بصورت شناخته شده اي در جهان مـورد توجـه قـرار دارد. در ایـران     
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اسالمی کمتر به این مهم پرداخته شده است اما تجربـه بحـران هـاي انقـالب     
اسالمی و جنگ ها و تهدیدات گوناگون دشمنان در طول سـی سـال گذشـته    

  ها قابل بازیابی و بررسی است.  براي اداره کنندگان روزنامه
  

  رسانه ها در شرایط بحران به طرق زیر میتوانند عمل نمایند: 
 ها و اطالعات مرتبط با آمـادگی مـردم بـراي     انتشار دستورالعمل

  آمده  رویارویی با تهدیدات و بحران هاي پیش
 آموزش عمومی براي مقابله با تهدیدات و بحران ها  
 بارة شدت و میزان رویـداد و کـاهش   انتشار اطالعات صحیح در

  اضطراب و افزایش آرامش فکري مردم
      حمایت از اقدامات دولت و دولتمردان بـه منظـور ایجـاد وفـاق

  اجتماعی
  دیدگان تسریع در عملیات نجات و رسیدگی به وضعیت آسیب 

 پایدار نمودن مردم به زندگی جمعی و ترغیب روحیه ملی  
 ایجاد انسجام اجتماعی  
 نمایی مشکالت و حوادث  عدم بزرگ 

 تداوم برنامه اطالع رسانی و ارتباط با مردم  
 فعالیت اطالع رسانی قبل از وقوع تهدید و بحران  
    ارتباط مستقیم با مردم و مسئولین و انتقال نظرات طـرفین بـراي

  کاهش مشکالت.
   تهیه طرح تهدید نمونه و مثالی در رسانه ها آمادگی برنامه دفـاع

  ل را افزایش می دهد.غیر عام
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 .سازماندهی گروههاي خبري و اطالع رسانی براي شرایط بحران  
  
 اي   ابزارهاي رسانه -

هاي مـورد اسـتفاده در عملیـات روانـی      اي همان رسانه ابزارهاي رسانه  
جهت انتقال پیام هستند که به پنج دسته عمده شامل تلویزیون (عادي، خبـري  

ها، مطبوعات (نوشتاري) و اینترنت  )، خبرگزاريو ویژه)، رادیو (عادي و ویژه
هاي مؤثري در امر انتقال پیـام دارنـد و بـه     شوند و هر کدام قابلیت تقسیم می

  هاي تأثیرگذار هستند.  طور مجزا قادر به اجراي بخش
هـا،   این ابزارها به دلیل برد زیاد و فراگیر بودن، در تلقین و القـاي تحلیـل  

هدفمند، بیشترین تأثرگذاري را بر طرز فکـر و اراده   اخبار سیاسی و اجتماعی
  مخاطبان دارند.

دهند به یکی از ابزارهاي شـاخص   ها با انبوه اطالعاتی که انتقال می رسانه
تأثیرگذار بر افکار عمومی تبدیل گشته و پیچیدگی و فراگیر بودن آنها، مقابلـه  

هـاي   با تأثیراتشان را دشوار ساخته است. از اینرو کشورها به خصوص قدرت
هـا، در بـه    رسـانه بزرگ با شناخت این کارکرد و دیگـر کارکردهـاي جـذاب    

  دهند.  کارگیري آنها تردید به خود راه نمی
هاي نوین، بشدت نیازمند تأیید افکار عمومی می باشند بهمین دلیل  جنگ

در طراحی عملیات هاي روانی ، رسانه ها کارکرد ویژه اي پیدا کـرده انـد. در   
می هـاي نظـا   تر از استراتژي جنگ هاي نوین، استراتژي رسانه اي، کم اهمیت

تغییر یافته  ها يبشمار نمی آیند؛ در واقع پس از جنگ سرد، مفاهیم و استراتژ
  ، جنـگ روانـی ، پرویاگانـدا و ....    اند دیگر هر آنچه تحت عنوان جنگ سرد

می باشد اشاره اي مستقیم به کاربرد رسانه ها دارد و این بدلیل ظرفیت باالیی 
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نورمن دنزین و داگـالس کلنـر،    است که در رسانه ها براي تغییر وجود دارد.
جمعی نظیر تلویزیون، اندیشـه هـا و کـنش هـاي      هاياعتقاد دارند که رسانه 

می بخشـند و افـراد را در    افراد را همانند مناسک و اسطوره هاي سنتی، نظم 
ها و هنجارها و نقش هاي اجتماعی مـی   یک بافت اجتماعی که شامل ارزش
سـازند در اقتصـاد، فرهنـگ و     مـی  پارچـه باشد قرار مـی دهنـد و آنهـا را یک   

سیاست، افراد، هویت خود را از طریق وسایل ارتباط جمعی بدست می آورند 
  ).44-48، ص 1381(ترنر، 
  
  يجنگ رسانه ا يها تکنیکبرخی از  -8
  

  این تکنیک ها عبارتند از:
  چسب زدن بر
اساس این تکنیک، رسانه ها واژه هاي مختلف را به صفات مثبت و یا  بر

منفی تبدیل می کنند و آنها را به افراد و یا نهادهاي مختلف نسبت می دهنـد.  
گاهی هدف از این عملکرد آن است که ایده، فکر و یا گروهی محکوم شـوند  

  ).190ص  ،1380بی آنکه استداللی در محکومیت آنها آورده شود (مهرداد ، 
کوشند تا با القاب مثبت و یا منفی، برداشت اولیه ما  رسانه ها می اصحاب

را نسبت به موضوعات مورد نظر ،تحت تاثیر قـرار دهنـد. بکـارگیري بعضـی     
عناوین مثبت مانند دموکرات، آزادیخواه، نجات بخـش و یـا بعضـی عنـاوین     

ت ما را به نتیجـه  منفی مانند تروریست، متحجر، محور شرارت و ... ممکن اس
اي متفاوت سوق دهد و نوع برداشت ما را نسبت بـه یـک فـرد و یـا مفهـوم      
خاص، متأثر سازد. برخی، بر چسب زنی را اسم گذاري بر یک فکر یا عقیـده  



  و جنگ رسانهجنگ روانی   / 41
 

خاص و یا گروهی مشخص براي تحریک به رد فکـر، عقیـده و یـا آن گـروه     
). 152، ص 1992، مورد نظر بدون بررسی شواهد تعریف کرده انـد (تانکـارد  

 80از جمله عناوین و یـا القـابی مـی باشـد کـه از دهـه        "تروریست "عنوان 
تاکنون رواج فراوانی در رسانه ها یافته است؛ در حالی که هیچ گونـه اجمـاع   
جهانی و تعریف مشخص از این کلمه وجود ندارد. رسانه هـاي مختلـف بـر    

نسـبت   خاصـی ا و جوامع اساس مصالح دولتهاي متبوع خود، آن را به گروهه
بحـدي مـی باشـد کـه ابـزار       "تروریست "می دهند. اهمیت کاربرد برچسب 

  .اي بزرگ و بویژه آمریکا شده است توجیه سلطه نوین قدرته
  

  به ترس توسل
این تکنیک از حربه تهدید و ایجاد رعـب و وحشـت میـان نیروهـاي      در

سـتفاده مـی شـود.    دشمن به منظور تضعیف روحیه و سست کردن اراده آنها ا
متخصصان جنگ هاي روانی، ضـمن تهدیـد و ترسـاندن مخاطبـان بـه طـرق       
مختلف، به آنان چنین القاء می کنند که خطرات و صـدمات احتمـالی وحتـی    

راه آنان کمین کرده است و از این طریق آینده اي مبهم و تـوأم   سرفراوانی بر 
، ص 76کنند (شیرازي، با سختیها و مشکالت را براي افراد دشمن ترسیم می 

42.(  
از تکنیک توسل به ترس، گاهی براي بسیج جبهه داخلـی در مقابـل یـک    

مدیر نظام تبلیغاتی آلمان  "جوزف گوبلز "تهدید خارجی نیز استفاده می شود.
 "بهره می گرفت که گفته بود :  "تئودور کافمن "هیتلري ، همواره از عبارت 

این طریق ادعا مـی کـرد کـه متفقـین در پـی       ؛ گوبلز از"آلمان باید نابود شود
  ).13، ص1384نابودي مردم آلمان هستند (محسنیان راد، 
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  يساز اهریمن

این تکنیک، مبلغ تالش دارد تا تنفـر و دشـمنی جمعیـت مخاطـب را      در
نسبت به عقیده، گروه و یا کشورهاي خاص برانگیزد بنحوي که اگر گروهـی  
منفور (از دیدگاه رسانه)،سیاست خارجی را پشتیبانی کند، صرفنظر از درست 

ی و یا نادرست بودن آن، وجهه منفی گروه حامی این سیاست را بزرگنمایی م
کند و از این طریق بر مواضع جمعیت مخاطب اثر می گذارد (محمدي نجـم،  

  ).50، ص 1384
از زیانبارترین پیامدهاي تبلیغات جنگی، تسهیل نـابودي افـراد یـک     یکی

ملت به وسیله افراد ملت دیگر، بدون عذاب وجدان است. جنـگ ،نـابودي و   
بلـغ جهـت کـاهش    آسیب هاي فراوانی به بار می آورد در چنین وضـعیتی، م 

ناهماهنگی شناختی احتمالی در جبهۀ خودي، سـعی در بـه حـداقل رسـاندن     
انسانی قربانیان اعمال خود و یا به حداکثر رساندن اسـتحقاق آنـان در    تماهی

آن چه نصیبشان شده است خواهد داشت. نزدیک به پایان جنگ جهـانی دوم،  
بـا انـداختن بمـب هـاي      هواپیماهاي امریکایی بر روي هیروشیما و ناکازاکی،

قتـل   بـه هزار نفر غیرنظـامی از جملـه زنـان و کودکـان را      100اتمی بیش از 
رساندند اما یک هفته پس از آن، یک نظر خواهی عمومی نشان داد که کمتر از 

درصد جمعیت آمریکا مخالفت خود بـا اسـتفاده از آن سـالح نشـان دادنـد؛      5
د باید پیش از آن که اجازه تسلیم به درصد اعتقاد داشتن23حیرت انگیزتر آنکه 

و ایـن بـدلیل همـان     دهاي بیشتري ریخته می ش ها داده می شد، بمب ژاپنی
ها بود. پیش از جنگ خلیج فـارس   عملکرد رسانه در اهریمن سازي از ژاپنی

، اغلب اعضاي کنگره امریکا صـدام حسـین را هیتلـر جدیـدي     1991در سال 



  و جنگ رسانهجنگ روانی   / 43
 

هاي میان بمباران شیمیایی کردهـا بوسـیله    وصف می کردند، آنان بر مشابهت
به کویت و تهاجم آلمان  راقصدام و قتل عام یهودیان توسط هیتلر ، تهاجم ع

  ).71، ص 1957به چکسلواکی و لهستان تأکید می کردند (پراتکانیس، 
  

  گواهی
و یا شهادت ، نقل قولهایی در داخل و یا خارج از پیام مـی باشـد    گواهی

که براي حمایت از یک سیاست، عقیده، برنامه و یا شخصـیتی خـاص، آورده   
می شود. در این تکنیک، آوازه، شهرت و یا جایگـاه فرد(کارشـناس ، مسـئول    

أیید ، ت یحکومتی و .... ) بکار گرفته می شود، که از این طریق شهادت، گواه
قرار مـی گیـرد. در تکنیـک     یو یا نفی فرد یا افراد محترم بر روي پیام تبلیغات

استناد یا گواهی، هدف آن است که مخاطـب، خـود را بـا فـرد مـورد اسـتناد       
یکسان بداند و باورها و ایده هاي آنان را به منزله باورها و عقاید خود بپذیرد 

گواهی یا اسـتناد ،عبـارت از آن    تکنیک). بعبارتی دیگر  1384(محسنیان راد، 
است که یک شخص مورد احترام و یا منفور، فکر، برنامه و یا سیاست معینـی  

  .را تأیید یا نفی کند
  

  یگوی کلی
از مفاهیمی که از سوي رسانه هاي غربـی مصـادره و در جامعـه     بسیاري

منتشر می شوند، محتواي واقعی آنها مورد کنکاش و بررسی قرار نمـی گیـرد.   
تولیدات رسانه هاي غربی در دو حوزه سیاست داخلـی و خـارجی، مملـو از    

 نـد ا ارزشها و مفاهیمی می باشد که از سوي نظام سلطه به اسـتخدام در آمـده  
هیمی مانند جهانی شدن، لیبرالیسم، اقتصاد باز، امنیت ملی، پلورالیسم، نظام مفا
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نوین جهانی، حقوق بشر، دموکراسی ، تروریسم و ... اینها مفاهیمی می باشند 
که بدون تعریف مشخص در جهت اقناع مخاطبان در زمینه اي مشخص بکـار  

  ).47، ص 1384گرفته می شوند (محمدي نجم،
  
  در فضاي سایبرجنگ رسانه  -9
  

ایمیل( پست الکترونیکـی)، وب   اینترنت شش سرویس اصلی به نام هاي
، فروم و یوز نت دارد. سایر  سرویس هـا  ( چت)سایت ، وبالگ، تاالر گفتگو

از ترکیب این شش فناوري ایجاد شده اند.هر یـک از فنـاوري هـاي اینترنتـی     
و برانداري نرم  اینترنتیابلیت هاي ویژه اي براي بهره برداري در جنگ هاي ق

دارند.یک محیط تاالر گفتگو همه امکانات چند رسانه اي را برا ي جاسوسـی  
  اینترنتی را دارد.

  وبالگ
وبالگ ها از رسانه هاي مورد توجه سازمان هاي جاسوسی از جمله سـیا  
هستند ، مسئوالن اطالعات امریکا وبالگ ها را ابزار کارآمـدي بـراي ارتقـاي    

جاسوسی می دانند و بر این باورند که وبالگ ها نقش مهمی در  فعالیت هاي
  فعالیت هاي اطالعاتی و امنیتی دارند.ارتقاي 
  
  شبکه جاسوسی اشلون 

اشلون نام اختصاري یک سیستم نظارت جهانی بر ارتباطات بـین المللـی   
است، پنج کشور امریکا ،انگلیس، کانادا، استرالیا و نیوزلند عضـو ایـن شـبکه    

ماهواره  120حدود اشلون شبکه جاسوسی الکترونیکی در جهان هستند.  عظیم
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ارتباطی ، اکتشافی و نظارت، در مدار هاي ثابت دور  زمین دارد. شـنود همـه   
وسایل ارتباطی اعم از انواع تلفن ، فکس ، اینترنت و ایمیل در سطح جهـانی  

ظه مـدرن  جزء مأموریت هاي این شبکه است. اطالعات به دست آمده به حاف
دیکشـنري  «این اطالعـات از  ترین رایانه هاي قوي در امریکا ارسال می شود.

عبور کرده که شامل پایگاه داده کلمات کلیدي مرتب است. ایـن  » هاي اشلون
افراد ،سازمان ها و اصطالحات ویژه هستند. شماره تلفـن و  نام واژه ها شامل 

دارنـد. تجهیـزات ویـژه    فکس آدرس ایمیل در اینترنت ، حکم کلیـد رمـز را   
اشلون قادر است بطور خودکار اطالعات دریافتی را طبقـه بنـدي و پـردازش    

  نموده و گزارش تهیه نمایید.
سیستم  نظارت جهانی بر ارتباطات موسوم به اشلون را آژانس امنیت ملی 

  امریکا اداره می کند.
  پایان
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